
یک تحلیلگر اقتصادی:

مصوبات دولت برای حمایت از بورس تورم  زاست

رییس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو اظهار داشت: 
قیمت خودرو نسبت به دو هفته گذشته با کاهش مواجه 
شده و تقریبا مشابه قیمت های قبل از عید است. سعید 
موتمنی در مورد وضعیت بازار خودرو اظهار کرد: با کاهش قیمت ارز 
بازارهای مختلف مانند بازار سرمایه و خودرو آرام شده است. قیمت 
خودرو نسبت به دو هفته گذشته با کاهش مواجه شده و تقریبا مشابه 

قیمت های قبل از عید است و به تدریج ریزش دارد. 

بازار  مورد  در  است،  تعطیل  رسمی  بازار  البته  افزود:  وی 
غیررسمی هم به علت تقویت ارزش ریال و کاهش قیمت دالر، 
خریداری در بازار وجود ندارد. حتی اگر  کسی نیاز داشته باشد هم 
می کند  مراجعه  خرید  برای  زمانی  مشتری  نمی دهد.  انجام  خرید 
قیمت ها ثابت بماند، نوسانات اجازه نمی دهد که بازار روند طبیعی 

داشته باشد.
صفحه 3

روحانی:

عده ای در اوج موفقیت مذاکرات 
در حال دروغ پراکنی هستند

پرسپولیس - السد، استقالل - الهالل!؟
الدحیل، تساوی استقالل  با شکست 
تاجیک،  همنام  انگیز  شگفت  برد  و  ایران 
حاال سرخابی های پایتخت در موقعیت قرعه 

مرگ قرار گرفته اند.
 شاگردان فرهاد مجیدی با نتیجه بدون گل مقابل 
االهلی عربستان به تساوی رسیدند تا باتوجه به باخت 
دور از انتظار الدحیل مقابل الشرطه، 8 امتیازی شوند 
و به صدر جدول راه یابند. صدرنشینی آبی ها باوجود 
باخت مقابل الدحیل در بازی رودررو، به این خاطر است 
که وقتی سه تیم هم امتیاز باشند، تقابلشان با تیم دیگر 
گروه حذف خواهد شد و پس از بررسی امتیازات در این 
حالت، به سراغ تفاضل گل می روند که در این شرایط، 

استقالل برتری دارد.
صفحه 6

در شرکت توزیع برق مازندران صورت گرفت :

کشف و ضبط بیش از 3350 دستگاه 
ماینر غیر مجاز در یک سال گذشته

4
صفحه 2نقض قرنطینه ۴۸هزار کرونا مثبت در کشور!
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
موزيسین هايي که 
صاحب اسم هاي 

خاص هستند!

7فرهنگ
مردم، بیش تر از 

گذشته، با تصوير سر و 
کار دارند

نک 1با

در عرصه موسيقي نام هاي بسياري بوده اند كه كارشان را از 
گمنامي دنياي زيرزميني شروع كرده اند و توانسته اند به شهرت 
دنياي حرفه اي قدم بگذارند. طي چند سال اخير كم نبودند 
موزيسين ها و خواننده هايي كه از دل كارهاي غيرمجاز راهي 
ويترين عرضه آثار فرهنگي و هنري شده اند و جزو نام هاي 

پرمخاطب و بفروش اين عرصه هستند. 

حسن كريم زاده معتقد است انتخاب يک كتاب باتوجه به طرح 
جلد آن، نقش خالقانه  طراحان گرافيک برای قلقلک دادن حس 

كنجکاوی مخاطب را نشان می دهد.
لوگو و طراحی درست آن برای هر برندی بسيار مهم است چون 

اين لوگوست كه ميزبان اولين نگاه مخاطبان است.

سود عملياتی ماهانه بانک صادرات ايران در فروردين 
١٤٠٠ با رشد مثبت ١٠٥ درصدی نسبت به فروردين 
سال ٩٩ و رشد مثبت ٥٠  درصدی نسبت به ماه قبل، 

به چهار هزار و ٨٢٢ ميليارد ريال رسيد.

رشد ١٠٥ درصدی 
سود عملیاتی بانک 
صادرات ايران در 

فروردين ماه

در چند ماه آينده افزايش قیمت رخ نمی دهد دانش آموزاِن مبتال به بیماری خاص 
در اولویت واکسیناسیون قرار می گیرند

مدیـرکل دفتـر سـالمت وزارت آمـوزش و پـرورش دربـاره 
واکسیناسـیون دانش آمـوزان گفـت: دانش آمـوزاِن معلول جسـمی- 
حرکتـی، معلـوالن ذهنی، دانش آموزان دیالیزی و مبتال به سـرطان 
و دیابـت پیشـرفته بـه دلیـل اینکـه جـزو گروه هـای آسـیب پذیر هسـتند، در 

اولویـت واکسـن قـرار دارند.
صفحه 2

اقدام کمیسیون تلفیق در تغییر جداول بودجه 
بدون اطالع دولت و حتی نمایندگان مجلس، مغایر با 
اصل شفافیت و بر ضد سیاست اصالح ساختار بودجه 
است. در صورتی که به این امر رسیدگی نشود، احتمال تبدیل 
بدعت انجام شده به رویه  بودجه نویسی در آینده دور از ذهن نیست.

در جریان بررسی الیحه بودجه در کمیسیون تلفیق یکی از 

اقدام های این کمیسیون بازگرداندن محتوای جدول شماره ۱۷ بود 
که به افزایش بودجه برخی نهادها و دستگاه های خاص مربوط بود.

این نهادها که فعالیت های آنها موازی با نهادهای دولتی 
ردیف  بود،  غیره  و  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  همچون 

بودجه  مجزا می گرفتند.
صفحه 3

افزايش بودجه برخی نهاد ها پس از تصويب در مجلس!

DONYAYEJAVANANMAG.IR

سال  در  ایران  صادرات  بانک   
ریال   میلیارد  پرداخت ٤۱٠٠  با  گذشته 
خانگی  شغل   ٩6٠٠ راه اندازی  به  ام  و

کمک کرد.
بانک  روابط عمومی  گزارش  ه  ب
بانک صادرات  ایران، حمایت  صادرات 

ایران از ایجاد مشاغل خانگی سرپرستان 
خانوار تحت پوشش نهادهای حمایتی 
درسال  ریال  میلیارد   ٤2٠٠ اعطای  ا  ب
٩٩ تداوم یافت و به راه اندازی ٩ هزار 
و 6۱٥ شغل خانگی برای اقشار واجد 

شرایط منجر شد.
در این سال معرفی شدگان از سوی 
کمیته امداد امام خمینی )ره( و سازمان 
بهزیستی همچون سال های گذشته از 
تسهیالت حمایتی بانک صادرات ایران 
بهره مند شده و موفق به ایجاد کسب و 
کارهای نوپا شدند که این اقدام سهم 
به سزایی در اشتغالزایی به ویژه در نقاط 

محروم کشور داشته است.

توجه  با  ایران  صادرات  انک  ب
زیرساخت های  و  شعب  گستردگی  ه  ب
موجود، عالوه بر حمایت از راه اندازی 
مختلف  تسهیالت  نگی،  خا شاغل  م
ضروری،  وام های  قالب  در  مایتی  ح
تهیه  و  ج  زدوا ا لحسنه  قرض ا م  ا و
جهیزیه، تسهیالت مسکن اقشار ویژه، 
نوسازی مسکن روستایی،  و  بهسازی 
وام های حوادث غیرمترقبه، حمایت از 
بنگاه های کوچک و متوسط، زندانیان 
مختلف  ر  قشا ا به  کمک   ، مند ز یا ن
کرونا  بیماری  شیوع  از  سیب دیده  آ
متقاضیان  و  شرایط  واجدین  به   ... و 

می کند. رداخت  پ

ــک  ــه بان ــی ماهان ــود عملیات س
صــادرات ایــران در فروردیــن ۱٤٠٠ 
با رشــد مثبــت ۱٠٥ درصدی نســبت 
بــه فروردیــن ســال ٩٩ و رشــد مثبت 
٥٠  درصــدی نســبت بــه مــاه قبــل، 
بــه چهــار هــزار و 822 میلیــارد 

ریــال رســید.
 بــه گــزارش روابط عمومــی 
بانــک صــادرات ایــران، ایــن بانــک 
بــا کســب ســود بیــش از چهــار هزار 
ــن  ــی در فروردی ــارد ریال و 822 میلی
ســال جــاری رونــد ســودآوری ماهانه 
خــود را ســرعت بخشــید بــه نحــوی 
کــه ســود بــه دســت آمــده در ایــن 
مــاه در مقایســه بــا فروردیــن ســال 
گذشــته رشــد مثبــت ۱٠٥ درصــدی 
و نســبت بــه اســفند ســال ٩٩ 
رشــدبیش از ٤٩.٥ درصــدی را ثبــت 
کــرده اســت. زیــان عملیاتــی بانــک 
ــران در فروردیــن ســال  صــادرات ای
٩٩ بالــغ بــر 8۱ هــزار میلیــارد ریــال 
ــفندماه ۱3٩٩  ــی اس ــود عملیات و س
بانــک صــادرات ایــران ســه هــزار و 

ــود. ــال ب ــارد ری 22٥ میلی
درآمــد تســهیالت اعطایــی 
ــی دوره  ــران ط ــادرات ای ــک ص بان
یــک ماهــه منتهــی بــه پایــان 
ــز  ــا تمرک ــال ۱٤٠٠ ب ــن س فروردی
بــر عقــود مختلــف اســالمی از 
جملــه خریــد دیــن، فروش اقســاطی 
و ســایر تســهیالت بــه بیــش از 
23 هــزار میلیــارد ریــال رســید. 
ــزان  ــه می ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ســود ســپرده های ســرمایه گذاری 
پرداخــت شــده طــی ایــن دوره به ۱8 

هــزار و ۱82 میلیــارد ریــال بالغ شــد.
ــک  ــی بان ــاختار مال ــالح س اص
ــاز  ــال ٩۷ آغ ــران از س ــادرات ای ص
شــده و بــا تدویــن برنامه هــای 
مختلــف و ایجــاد ظرفیت هــا و 
قابلیت هــای جدیــد، ارائــه محصوالت 
متنــوع نویــن و تــالش بــرای کاهش 
مطالبــات غیرجــاری برای ســودآوری 

ــه اســت. ــه یافت ــون ادام تاکن
دریافــت بخشــی از مطالبــات از 
دولــت در قالب اوراق خزانه اســالمی 
و ســهام ارزنــده بورســی طــی 
ســال های اخیــر و تــالش بــرای 
جــذب منابــع ارزان قیمــت از طریــق 
ارائــه طرح هــای راهگشــا بــرای 
حمایــت از بخش هــای مختلــف 
قتصــادی، ترکیــب  ا یــدی و  تول
ــول  ــارف، وص ــع و مص ــه مناب بهین
ــا و  ــش توانمندی ه ــات و افزای مطالب

ــداری  ــاخت های بانک ــعه زیرس توس
الکترونیــک از جملــه مهمتریــن 
ت  ا ر د ا ـ ــک صـ ن ا ب ـای  ردهـ هب ا ر
ایــران در ســال های اخیــر بــرای 
برون رفــت از زیــان بــوده اســت.

مدیرعامــل بانــک صــادرات 
ــای  ــن برنامه ه ــراً در تبیی ــران اخی ای
ــداوم  ــرای ت ــک ب ــن بان ــی ای عملیات
ایــن رونــد در ســال ۱٤٠٠ از اتخــاذ 
رویکردهــای نویــن بــه خدمــات 
بانکــداری بــا ایجــاد ۱۱٠ شــعبه 
نوپدیــد در میــان شــعب فعلــی بانک 

ــت. ــر داده اس خب
ــی و  ــاختار مال ــه اصــالح س ادام
ســازمانی بــه منظــور توانمند تر شــدن 
ــتاد  ــره وری س ــش به ــا و افزای نیروه
و صــف بــرای روان تــر انجــام شــدن 
کارهــا و افزایــش ســهم بــازار بانک به 
بــاالی ۱٠ درصــد، برنامه ریــزی بــرای 

افزایــش منابــع تــا ٥۱٥ هــزار میلیــارد 
تومــان و تقویــت زنجیــره تامیــن مالی 
بــرای پاســخگویی بــه خدمــات مــورد 
ــای  ــر برنامه ه ــتریان از دیگ ــاز مش نی
بانــک صــادرات ایــران در ســال۱٤٠٠ 

عنــوان شــده اســت.
ــن افزایــش درآمدهــای  همچنی
کارمــزدی، افزایــش درآمــد عملیــات 
ــده  ــام ش ــای تم ــش به ارزی، کاه
ــت  ــر روی مدیری ــژه ب ــول، کار وی پ
نقدینگــی و رعایــت حــد مجــاز 
ــازاد،  ــوال م ــروش ام ــهیالت، ف تس
تناســب منابــع و مصــارف، مدیریــت 
منطقــی هزینه هــای عمومــی و 
اداری، عملیــات ارزی شــعب خارج از 
کشــور و کاهــش مطالبــات غیرجاری 
ــه  ــی ب ــات اساس ــوان اقدام ــه عن ب
ــک  ــتور کار بان ــدی در دس ــور ج ط

ــت. ــران اس ــادرات ای ص

سال گذشته صورت گرفت

 ایجاد ٩٦00 شغل خانگی با 4100 میلیارد ریال تسهیالت بانک صادرات ایران

نسبت به فروردین سال گذشته حاصل شد

رشد 105 درصدی سود عملیاتی بانک صادرات ایران در فروردین ماه

صفحه 3
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موسوی الرگانی: خسارت اصناف از کرونا جبران شود
یــک عضــو هیــات رئیســه مجلــس بــا بیــان اینکــه زیرســاختهای 
الزم بــرای دورکاری کارمنــدان فراهــم نیســت گفــت کــه در صــورت 
راه انــدازی دولــت الکترونیــک بســیاری از کارهــا بــدون دخالــت نیــروی 

انســانی قابــل انجــام اســت.
ســیدناصر موســوی الرگانــی، اظهــار کــرد: کرونــا یــک معضــل 
ــا  ــی اســت و کشــورهای کــه ســالها از نظــر اقتصــادی در دنی جهان
ــرای گفتــن داشــتند ماننــد آمریــکا، چیــن و ژاپــن را هــم  حرفــی ب
ــد  ــی توان ــا نم ــه آنه ــت ک ــن اس ــش ای ــی از داللی ــرده یک ــج ک فل
ــاد  ــه اقتص ــاند و چرخ ــروش برس ــه ف ــع ب ــه موق ــان را ب محصولش

ــت نیســت. در حرک
ــه موضــوع  ــا ب ــزود: بســیاری از کشــورها در  شــیوع کرون وی اف
دورکاری روی آوردنــد کشــور مــا هــم در مقطــع زمانــی بــه ایــن ســمت 
رفــت و بعضــی موسســات، ســازمانها و ادارات و وزارت خانــه هــا کــه 
کارشــان ضرورتــی بــرای حضــور نداشــته در مقاطعــی بــه صــورت یــک 
ســوم یــا دو ســوم دورکاری را اعمــال کردنــد امــا نکتــه تاثیرگــذار ایــن 
اســت کــه اگــر زیرســاختها آمــاده نباشــد و وعــده دولــت الکترونیــک 
کــه سالهاســت بــه مــردم داده شــده محقــق نشــود ایــن کار بازخــورد 

الزم را نــدارد.
ــی  ــی برخ ــان تعطیل ــه داد: در جری ــس ادام ــده مجل ــن نماین ای
مشــاغل هــم گالیــه هایــی را شــاهد بودیــم از جملــه عنــوان شــد کــه 
بانکهــا کــه معمــوال محــل تجمــع مــردم هــم هســتند مشــغول فعالیــت 
هســتند و در مقابــل صنــف پوشــاک یــا لــوازم یدکــی فروشــها ناچــار به 
تعطیلــی هســتند در حالــی کــه هــر کــدام از ایــن افــراد ممکــن اســت 
چکهایــی داشــته باشــند کــه برگشــت بخــورد و ایــن مشــکالتی بــرای 

کاســبان ایجــاد کــرده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه زیرســاختهای الزم بــرای دورکاری بــه طــور 
کامــل فراهــم نیســت گفــت اگــر دولــت الکترونیــک راه اندازی می شــد 

بســیاری از کارهــا نیــاز بــه دخالــت نیــروی انســانی هــم نداشــت. 
موســوی الرگانــی اضافــه کــرد: بــه نظــر مــن در مدیریــت کرونــا 
گاهــی تصمیماتــی گرفته شــده که شــاید لحظــه ای بــوده و در آن زمان 
صحیــح نبــوده مثــل بازبــودن راه هــا در ایــام  نــوروز  کــه نتیجــه اش که 
ســه چهــار هفتــه پیــش مشــخص شــد و اعــالم رنــگ بنــدی شــهرها 
کــه اکثــر شهرســتانها زرد و آبــی اعــالم شــدند و ترددهــای زیــاد باعــث 
شــد دچــار پیــک چهــارم شــویم کــه خســارتش قابــل جبــران نیســت 
ــل  ــا مث ــد آنه ــه صبحــت می ش ــردم صادقان ــا م ــر ب ــه اگ ــی ک در حال
ســال گذشــته همــکاری می کردنــد و مــا مــی توانتســیم بــا مدیریــت 
عــدم ترددهــا بیــن شــهرها و اســتانها جلــوی پیــک چهــارم را بگیریــم.

ــاف و کارگاه هــای کوچــک در  ــان گفــت: برخــی اصن وی در پای
ــا  ــا کرون ــه ب ــی هــای ناشــی از تصمیمــات ســتاد مقابل ــان تعطیل جری
ــرار  ــه ق ــورد توج ــد م ــه بای ــد ک ــی دیدن ــل جبران ــارتهای غیرقاب خس
گیرنــد البتــه وام هــای خــردی درنظرگرفتــه  شــده کــه ایــن جوابگــوی 

خســارت وارده نیســت.

مخالفت فراکسیون محیط زیست مجلس با طرح تشکیل 
»وزارت آب، انرژی و محیط زیست”

رئیــس فراکســیون محیــط زیســت مجلــس از مخالفت فراکســیون 
محیــط زیســت مجلــس بــا طــرح تشــکیل »وزارت آب، انــرژی و محیط 

ــت« خبر داد. زیس
ســمیه رفیعــی در حســاب کاربــری رســمی توییتــر خــود نوشــت: 
ــرژی و محیــط زیســت«  »ایــن روزهــا طــرح تشــکیل »وزارت آب، ان
ــه اســت، طرحــی  ــادی راه انداخت ــای زی ــس حــرف و حدیث ه در مجل
کــه در صحــن علنــی اعــالم وصــول شــده امــا آن را بــه ســود کشــور 
نمی دانــم. فراکســیون محیــط زیســت مجلــس شــورای اســالمی، خــود، 
مخالــف جــدی ایــن طــرح هســت و تشــکیل چنیــن وزارت خانــه ای را 
بــه مثابــه تیرخــالص بــر پیکــر نحیــف محیــط زیســت  کشــور می دانــد.

روحانی:
عده ای در اوج موفقیت مذاکرات در حال دروغ پراکنی 

هستند
رئیــس جمهــور بــا بیــان اینکــه میــدان و دیپلماســی دو بــازو 
هســتند کــه یــک هــدف را دنبــال مــی کننــد، تاکیــد کــرد: میــدان 
و دیپلماســی دو صحنــه مقابــل هــم نیســتند و اگــر کســی فکــر 
ــرف  ــود ح ــروز ش ــد پی ــا بای ــی از آن ه ــط یک ــه فق ــد ک ــی کن م

دقیقــی نمــی زنــد.
حجــت االســالم والمســلمین حســن روحانــی در جلســه هیأت 
دولــت دربــاره فایــل صوتــی منتشــر شــده از وزیــر امــور خارجــه 
اظهــار کــرد: امــروز در جامعــه مــا دشــمنان هــر روز داســتانی مــی 

ســرایند و مــی خواهنــد وحــدت جامعــه مــا را بهــم بزننــد. 
وی ادامــه داد: آدم هایــی کــه دروغ و راســت را بهــم مــی بافند 
بــرای ایجــاد اختــالف در کشــور و از بیــن بــردن وحــدت جامعــه 
و اینکــه گروهــی را مقابــل گروهــی دیگــر قــرار بدهنــد ایــن کار 
را انجــام مــی دهنــد. االن دوران عصبانیــت رژیــم صهیونیســتی، 
ارتجــاع منطقــه و تندروهــای آمریکایــی اســت. چــرا کــه مســیری 

را کــه پیــش بینــی کــرده بودنــد بهــم خــورد.
روحانــی در ادامــه تصریــح کــرد: ایــن هــا توطئــه کردنــد برای 
اینکــه ایــران را در گوشــه ای تنهــا قــرار بدهنــد و بــزرگان را از مــا 
بگیرنــد و امــروز عصبانــی هســتند، چــون تمــام آنچــه بافتــه بودنــد 
از بیــن رفــت. چهــار ســال توطئــه کردنــد امــا امــروز هــم ۱+٤ و 
حتــی آمریکایــی هــا کامــال فهمیــده انــد راهــی جــز تســلیم شــدن 
در برابــر قانــون و مقــررات بیــن المللــی و حقانیــت ایــران ندارنــد و 

بایــد تســلیم ایــران شــوند.
ــد عــده  رئیــس جمهــور همچنیــن گفــت: در ایــن وســط بای
ای یــک چیــزی را علــم مــی کردنــد. دزدیــدن یــک ســند و نــوار 
محرمانــه مســئله ای اســت کــه بایــد مــورد بررســی قــرار گیــرد 
کــه چــرا در ایــن مقطــع صــورت گرفتــه و ایــن موضــوع بــه وزارت 
اطالعــات برمــی گــردد کــه بررســی مــی کننــد کــه ریشــه هایــش 
چــه بــوده اســت؛ در حالــی کــه حتــی شــاید می شــد هفته گذشــته 
ــوار پخــش شــود درســت در مقطعــی کــه مذاکــرات  ــن ن هــم ای
ویــن در اوج موفقیــت اســت آن را پخــش مــی کننــد تــا در درون 
کشــور تفرقــه ایجــاد کننــد. در حالــی کــه مــا بــا اتحــاد مــی توانیم 
تحریــم هــا را برداریــم و ایــن هایــی کــه ایــن کار را مــی کننــد 

ضــد ایــران و مــردم و مصالــح ایــران هســتند.

معاون وزیر بهداشت اعالم کرد؛

نقض قرنطینه ۴۸هزار کرونا مثبت در کشور!
معاون بهداشت وزارت 
بهداشت با اشاره به جایگزینی 
انواع ویروس های جهش یافته 
کرونا با واریانت ووهان، در عین حال 
درباره واکسیناسیون کرونا گفت: بی 
عدالتی که در دنیا در رابطه با واکسن 
وجود دارد موضوعی جدی است؛ به 
کنون پنج کشور در دنیا  ا طوری که 
بیشترین میزان واکسن دنیا را تزریق 

کردند.
مراسم  در  رئیسی  لیرضا  ع ر  ت ک د
نعقاد تفاهم نامه بین بانک مهر ایران  ا
و وزارت بهداشت در حوزه مسئولیت 
اجتماعی با رویکرد مقابله با کرونا، گفت: 
وضعیت کشور را می دانید. با توجه به 
همه گیری و جهش های متعدد ویروس 
اکثر  در  تقریبا  بعد   به  االن  ز  ا گر  ی د
دنیا ویروس ووهان کمتر وجود  قاط  ن
دارد و اکثرا ویروس های جهش یافته 
جایگزین قبلی ها می شود. این طبیعت 
ویروس پس از گذشت یک سال است و 
این که به اسامی مختلف از آن نام برده 
می شود به دلیل شناسایی ویروس در آن 
منطقه است و چه بسا جهشی در ایران 
هم رخ داده باشد؛ گرچه شرایط را رصد 
می کنیم اما ممکن است انواع ویروس 
پخش شود؛ به طوری که در ایران هم 
ویروس ووهان هم است و اکثرا سوش 

انگلیسی کشور را درگیر کرده است.
بحثی  واکسیناسیون  ود:  ز ف ا وی 
مهم و یک میدان رقابت است تا سریع 
تر کشورها به واکسن دست یابند و اگر 
تعویق  به  واکسیناسیون در سطح دنیا 
افتد، این زنجیره به درستی قطع نخواهد 
شد و این بی عدالتی که در دنیا در رابطه 
با واکسن وجود دارد موضوع جدی است. 
اکنون ٥ کشور در دنیا بیشترین میزان 

واکسن دنیا را تزریق کردند.
تا  داد:  ادامه  باره  این  در  رییسی 
یان سال 2٠2۱ شاید واکسیناسیون  ا پ
دنیا کامل نشود که مدت طوالنی است 
و قطعا این ویروس قربانیان بسیار زیادی 
خواهد داشت. برای همین باید در دو 
جبهه خود را تقویت کنیم که در جبهه 
تولید دانشمندان ایران اقدامات مناسبی 
انجام دادند و اگر روی پای خود بلند 
نمی شدیم کسی به ما واکسن نمی داد؛ 
کما اینکه علی رغم پولی که پرداختیم 
و قراردادی که بستیم میزان ناچیزی از 
واکسن در اختیارمان قرار گرفته است و 
بدعهدی در توزیع واکسن مشهود است.

از سوی دیگر  بیان کرد:  یسی  رئ
زیاد  را  کار  فشار  ظالمانه  های  م  حری ت
کرده است و از طرفی راه مقابله با این 
زمان  تا  را  این است که خود  یدمی  پ ا
واکسیناسیون در معرض ویروس قرار 

ویروس  مقابل  در  اگر  چون  م  ی ه د ن
بدون ابزار حفاظتی قرار گیریم مغلوب 
آماده کنیم که  را  باید خود  می شویم. 

فعال درگیر ویروس هستیم.
وی در ادامه تاکید کرد: خیلی از 
کشورهای دنیا مشاغل و کسب و کار 
را تعطیل می کنند و حمایتی برای خانه 
معیشت  نظر  از  تا  دارد  وجود  ن  ا ن شی ن
دچار مشکل نشوند؛ چون بضاعت مالی 
گزارشی  مثال  است.  متفاوت  ا  ه ر کشو
آلمان خیلی ها در همه  ندم که در  خوا
گیری کرونا  پولدارتر شدند چون االن 
فضایی برای خرج کردن پول ندارند و 
در عین حال درآمد ثابت دارند. ما باید 
دید واقعی داشته باشیم، آنهایی که در 
ایران میگویند تعطیل کنید و کشور را 
ببندید هم اکثرا کسانی که حقوق ثابت 
می گیرند مانند کارمندان دولت هستند. 
اما  نمیزند.  را  حرف  این  ازاری  ب چ  ی ه
آنکه حقوق ثابت دارد و راحت در خانه 
می خوابد میگوید همه جا را تعطیل کنید 
ولی آنکه اگر از صبح تا شب ٤ جفت 
باید  ندارد  شب  نان  نفروشد  ب  ا ر و ج
برای  اقتصادی  قدرت  ما  آیا  چه کند؟ 

پاسخگویی به این ها را داریم؟
شرایطی  ما  کرد:  اظهار  سی  ی ئ ر
متفاوت از دنیا داریم و کسانی که پشت 
تئوری  و  می دهند  شستند  شعار  ن ز  ی م
را  شرایط  این  باید  می کنند  ی  ز ا د ر پ
برعکس  دنیا  جاهای  از  خیلی  د.  ن ن ا د ب
از  دارد، طرف  وجود  موضوع هم  ین  ا
پول می دهند  او  به  نشود،  خارج  ه  ن خا
و اگر بیرون بیاید جریمه می شود. بعد 
ما اگر از خانه خارج شود او را جریمه 
می کنیم ولی برای خانه نشینی چیزی 
به او نمی دهیم. این دلیلی بر پروتکل 
شکنان  پروتکل  البته  نیست،  ی  ن ک ش

بیشتر همان هایی هستند که وضعشان 
رستوران  در  که  همانی  ست،  ا ب  خو

غذای یک میلیون تومانی می خورند.
ا تشکر از بانک مهر ایران،  وی ب
بسیار  بانک  این  رویکرد  کرد:  د  ی ک ا ت
ارزشمند است و اگر از من بپرسید بهترین 
راه مبارزه با کرونا چیست؟ میگویم 2 
و  فردی  مسئولیت  داشتن  اول  ؛  م ا د ق ا
دوم مسئولیت اجتماعی. اگر من می دانم 
کرونایم مثبت شده باید در خانه بمانم که 
مسئولیت فردی است و متاسفانه تاکنون 
٤8 هزار کرونا مثبت نقض قرنطینه کردند 
و تعداد زیادی از آنها باالی ۱٠٠٠ کیلومتر 
متاسفانه  کردند.  تردد  کشور  در سطح 
بعضی از کارمندان در حالت عادی به زور 
سرکار می آیند؛ بعد وقتی کرونا می گیرند 
سرکار می آیند و میگویند حساسیت فصلی 
است  و این یعنی مسئولیت فردی وجود 
ندارد. کسی هم که نباید واکسن بزند اما 
می رود و تزریق می کند یعنی مسئولیت 

فردی ندارد.
معاون بهداشت وزارت بهداشت، 
گفت: فراموش نمی کنیم خیلی از مردم 
هم همکاری خوبی با ما داشتند. اما عدم 
رعایت هم داشتیم. در یک شهر کوچک 
قرمز می گوییم مشاغل تعطیل شوند بعد 
می بینیم یک عروسی برگزار شده است 
اقتصادی  خسارات  و  زحمات  م  ا م ت و 

مشاغل منطقه زیر سوال می رود.
رییسی در خاتمه، گفت: در بحث 
مهمی  اقدامات  عشایر  بهداشت  ه  ن ا خ
انجام می دهیم که همراه کوچ، یک بهورز 
در رفت و آمد باشد که عدالت سالمت 
پوشش کامل داشته باشد و امیدواریم از 
کنیم.  استفاده  ایران  مهر  انک  ب کمک 
همه همکاران بهورز ما که باردارند و یا 
همسرشان باردار است در اولویت اعطای 

وام قرار می گیرند تا پیرو فرمایشات مقام 
معظم رهبری در سیاست های جمعیتی 
انگیزه بدهیم و به آنها وام اعطا شود. البته 
33 هزار بهورز روستایی داریم و اولویت 

بندی ها باید مشخص شود.
این  حاشیه  در  همچنین  سی  ی ئ ر
از  شده  منتشر  تصاویر  درباره  ه  م ا ن ر ب
واکسیناسیون اتباع چینی در بیمارستان 
واکسن  تزریق  ما بحث  یکان، گفت:  ن
کار  دستور  در  خارجی  اتباع  ی  ا ر ب
نداریم اما، سفارتخانه ها برای کارمندان 
خودشان چون باید زیرنظر پزشک تزریق 
واکسن انجام شود، با یک مرکز درمانی 
دریافت  واکسن  و  می کنند  هنگ  ا م ه
می کنند. این واکسن ها برای کشور ما 
نیست و در سامانه ما هم ثبت نمی شود.

وی درباره واکسیناسیون سالمندان 
اولویت  یز گفت:باالی 8٠ ساله ها در  ن
دریافت واکسن قرار گرفتند. ۱8 هزار 
خانه بهداشت داریم و ٩٠٠٠ مرکز جامع 
خدمات سالمت داریم که به هیچ وجه 
نیاز به مراجعه حضوری واکسیناسیون 
وجود ندارد و خود مراقبین سالمت با 
جمعیت تحت پوشش تماس می گیرند و 
جهت دریافت واکسن فراخوان می شوند 
و محل تزریق برایشان مشخص می شود 
و نوبت دوم تزریق هم به آنها پیامک 

زده می شود.
سامانه ای  د:  دا دامه  ا ی  س ی ی ر
با  سامانه  این  که  کردیم  کمیل  ت ا  ر
عنوان salamat.gov.ir است. اگر 
برای  که  زمانی  مدت  از  بعد  ه  چ ن ا ن چ
واکسیناسیون تعیین می کنیم کسی از 
به  مراجعه  با  میتواند  باشد  فتاده  ا م  ل ق
سامانه و ثبت کد ملی مطمئن باشد که 
با او تماس گرفته می شود و یا پیامک 

برایشان ارسال می شود.
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زیر نظر: علی هوشمند

همسان سازی حقوق هیات علمی با استادان دانشگاه علوم 
پزشکی اجرایی می شود

رئیس مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه وزارت علوم تحقیقات و 
فناوری، از اجرای همسان سازی حقوق و مزایای اعضای هیات علمی دانشگاه ها 
و موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با حقوق 
اعضای هیئت علمی غیربالینی دانشگاه های وابسته به وزارت بهداشت، درمان 

و آموزش پزشکی خبر داد.
اجرای  از  باقری  عبدالرضا  علوم،  وزارت  از  جوانان  دنیای  ارش  ز گ ه  ب
و موسسات  دانشگاه ها  اعضای هیات علمی  مزایای  و  همسان سازی حقوق 
آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با حقوق اعضای هیئت 
علمی غیربالینی دانشگاه های وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
و همچنین تغییر تاریخ اجرای مصوبه افزایش ٥٠ درصدی حقوق کارمندان 

دانشگاه های وابسته به وزارت علوم خبر داد.
موضوع  اظهارکرد:  موضوع  دو  این  روند  و  جزئیات  تشریح  وی ضمن 
دانشگاه ها و موسسات  اعضای هیئت علمی  همسان سازی حقوق و مزایای 
با  آبان ۱3٩8  نامه نگاری رسمی وزیر علوم، در دوم  اولین  با  آموزش عالی 
معاون اول رئیس جمهوری آغاز و در الیحۀ بودجه سال ۱3٩٩ اعتباری برای 
آن پیش بینی شد که بعد از رفت و برگشت الیحه از مجلس به دولت، به دلیل 

محدودیت منابع در بودجه، حذف شد.
وی افزود: مالقات ها، مکاتبات و پیگیری های متعدد مسئوالن و مدیران 
ارشد وزارت و تشّکل های صنفی با مقامات مختلف کشور و حمایت های ارزشمند 
نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی در سال گذشته ادامه یافت و به درج 

آن در بند »و« تبصرة »2« قانون بودجۀ سال ۱٤٠٠ انجامید.
 باقری ضمن تشکر و قدردانی از افرادی که در به ثمر نشستن این مهم 
در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس شورای اسالمی همکاری کردند، 
تشکیل  با  قانون  چارچوب  در  اجرای همسان سازی  داشت: چگونگی  ر  ظها ا
کارگروهی با مسئولیت مرکز هیئت های امنا و هیئت های ممیزه و با حضور 
تعدادی از معاونان ستادی وزارت و برخی از رؤسای دانشگاه ها با بررسی ضوابط 
و مقررات موجود در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نظرخواهی از 
دانشگاه ها و تشکل های صنفی اعضای هیات علمی و هماهنگی با سازمان 
برنامه و بودجه برای نحوه تامین اعتبار، پیش نویس مصّوبات را برای پیشنهاد 

به وزیر علوم آماده کرد.
وی ادامه داد: خوشبختانه این موضوع امروز نهایی شد و با تایید وزیر 
علوم، تحقیقات و فناوری به دانشگاهها برای قرار دادن ان در دستور کار هیات 
های امنا ابالغ شد.رئیس مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه همچنین 
از تغییر تاریخ اجرای مصوبه افزایش ٥٠ درصدی حقوق و مزایای کارکنان 
دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی خبر داد و گفت: با مکاتبات متعدد وزیر 
علوم، تاریخ اجرای مصوبه افزایش ٥٠% حقوق کارمندان از یکم بهمن ۱3٩٩ 

به یکم اسفندماه ۱3٩8 اصالح می شود.
با توجه به دریافت مجوزهای قانونی، مقرر شده  فزود: هم اکنون  ا وی 
است، پرداخت آن از محل اعتبارات مانده های سنواتی و درآمدهای اختصاصی 

مؤسسات ذی ربط، پس از تصویب در هیئت های امنا، انجام شود.
از  که  مؤسساتی  قانونی،  مجوز  این  با  است  بدیهی  داد:  ادامه  قری  ا ب  
با  اعتبارات مانده های سنواتی و درآمدهای اختصاصی برخوردارند، می توانند 

انجام فرآیندهای مربوطه این اقدام را بعمل آورند.
وی در پایان از نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسالمی، جناب 
آقای دکتر نوبخت و همکاران ایشان بخاطر حمایت های ارزنده و همچنین 
از کلیه اعضای محترم هیات علمی و کارکنان عزیز دانشگاه ها و موسسات 
آموزش عالی به خاطر صبوری و همراهی هایی که در این راه صرف کردند، 

تشکر و قدردانی کرد.

یک کشته و یک مجروح درتصادف عابر با خودرو
سخنگوی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی قم گفت:در تصادف یک 
دستگاه خودروی 2٠6 با عابر پیاده در این استان متاسفانه این تصادف یک کشته و یک 
زخمی برجای گذاشت.به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی قم، مهدی فراهانی 
افزود: در ساعت 2٠:٥٠ سه شنبه شب تصادف عابر با سواری در جاده جنت آباد رخ داد 

که بالفاصله آمبوالنس اورژانس ۱۱٥ قم به محل حادثه اعزام شد.
وی گفت: متاسفانه در این حادثه عابرپیاده که آقایی حدودا 6٠ ساله بود به دلیل شدت 
صدمات وارد شده به وی در دم جان باخت.سخنگوی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های 
اقدامات  از دریافت  نیز پس  این تصادف همچنین راکب سواری  افزود: در  پزشکی قم 

درمانی مناسب توسط کارشناسان فوریت های پزشکی قم به مرکز درمانی منتقل شد.

حمله زورگیران با قمه به ماموران پلیس
در  پلیس  ماموران  و  زورگیران  درگیری  از  بزرگ  تهران  پیشگیری  پلیس  یس  ئ ر

میدان صادقیه خبر داد.
سرهنگ جلیل موقوفه ای رئیس پلیس پیشگیری تهران گفت: روز سه شنبه گذشته 
ماموران ضربت سرکالنتری دوم در منطقه سازمان آب در بزرگراه اشرافی اصفهانی، دو 

مرد موتورسیکلت سوار را در حین زورگیری از یک فرد مشاهده کردند.
وی ادامه داد: ماموران بالفاصله برای دستگیری متهمان وارد عمل شدند که دو 
زورگیر خشن با مشاهده ماموران سوار بر موتور تصمیم به فرار گرفتند و ماموران گشت 

کالنتری به تعقیب متهمان رفته اما سارقان به دستور ایست پلیس توجه نکرده و به مسیر 
فرار خود ادامه دادند.وی افزود: ماموران با رعایت قانون بکارگیری سالح اقدام به شلیک 
چند تیرهوایی کرده و سارقان در میدان صادقیه با توجه به شلوغی خیابان و شلیک های 

پلیس موفق به فرار نشده و در این مرحله برای فرار به سمت ماموران حمله می کنند.
این مقام انتظامی گفت: در این درگیری ترک نشنین موتورسیکلت با ضربات قمه 
مامور پلیس را از ناحیه پهلو، سر، کتف و دست مورد هدف قرار داده که در ادامه ماموران 
پلیس با استفاده از فنون رزمی یکی از زورگیران را زمین گیر کردند و سارق دیگر متواری شد.

رئیس پلیس پیشگیری تهران گفت: پس از انتقال متهم به کالنتری ۱٤٠ باغ فیض 
زورگیر حرفه ای در بازجویی ها به ۱٠٠ فقره موبایل قاپی در غرب تهران اعتراف کردو 

تاکنون 2٥ شاکی با مراجعه به کالنتری ۱٤٠ شکایتی از زورگیران تنظیم کرده اند.
شدت  به  عملیات  این  در  که  پلیس  مامور  گفت:  تهران  پیشگیری  پلیس  یس  ئ ر
آسیب دیده و زخمی شده بود برای درمان به بیمارستان منتقل شده است و تالش برای 

دستگیری سارق فراری ادامه دارد.
قتل در سنندج به خاطر اختالف ملکی 

انتظامی استان کردستان گفت: اختالف ملکی در  رئیس پلیس آگاهی فرماندهی 
روستای حسن آباد شهرستان سنندج منجر به قتل شد. رهنگ عبداهلل فاتحی، اظهار کرد: 
پیش ازظهر روز گذشته گزارشی به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱٠ مبنی بر وقوع نزاع و 
درگیری در یکی از محالت روستای حسن آباد شهرستان سنندج واصل شد که بالفاصله 
مأموران کالنتری ۱٩ شهرستان سنندج و تیمی از پلیس آگاهی استان به محل حادثه 
اعزام شدند.  وی افزود: مأموران با بررسی های اولیه در محل وقوع سانحه دریافتند 2 
نفراز شهروندان با همدیگر نزاع و مشاجره لفظی داشتند که متاسفانه یکی از آنان طرف 

مقابل را مورد اصابت گلوله قرار می دهد و سپس اقدام به خود زنی کرده است. 
بود؛  به قتل و سپس خودزنی کرده  اقدام  بیان کرد: متهمی که  سرهنگ فاتحی 

دستگیر شد و بالفاصله توسط عوامل اورژانس به بیمارستان منتقل شد. 
رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان با بیان اینکه گزارش تحقیقات تکمیلی 
متعاقبا اعالم خواهد شد؛ خاطرنشان کرد: بررسی های اولیه حاکی از آن است که این 
2شهروند به علت اختالفات ملکی با همدیگر نزاع داشتند که با خود کنترلی می توان از 

وقوع چنین حوادث ناگواری پیشگیری کرد.
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تعداد کاربران ویندوز 10 
به بیش از 1٫3 میلیارد نفر رسید

مایکروسافت در گزارش مالی سه ماهه ی اول 2٠2۱ اعالم کرد تعداد 
کاربران ویندوز ۱٠ با رشد ساالنه ی 3٠٠ میلیون نفری، به بیش از ۱٫3 میلیارد 

رسیده است. این رکورد جدیدی برای ویندوز محسوب می شود.
به دنبال برگزاری جلسه ی مالی مایکروسافت، این شرکت اعالم کرد در 
سال گذشته ی میالدی میزبان 3٠٠ میلیون کاربر جدید شده است. مایکروسافت 
در ماه مارس 2٠2۱ )اسفند ۱3٩٩ و فروردین ۱٤٠٠( اعالم کرد تعداد کاربران 
ویندوز Windows( ۱٠ ۱٠( از مرز یک میلیارد نفر رد شده است و آن طور 
که GSMArena گزارش می دهد، اکنون بیشتر از ۱٫3 میلیارد نفر است. 

این نخستین باری است که چنین آماری برای ویندوز ثبت می شود.
مایکروسافت می گوید با قرنطینه های ناشی از دنیاگیری ویروس کرونا، 
تقاضا برای دستگاه هایی مثل لپ تاپ و دسکتاپ که صفحه نمایش بزرگ 
دارند باال رفت. در واقع بسیاری از مردم مجبور شدند برای ادامه ی کار سیستم 
خانگی بخرند و همین موضوع تقاضا برای کامپیوترهای ویندوزی را به شدت 
افزایش داد؛ تا حدی که در هفته های آغازین قرنطینه قفسه ی اکثر فروشگاه ها 

از کامپیوتر خالی شد.
مایکروسافت در گزارش مالی فصل اول سال جاری میالدی منتهی به 
3۱ مارس 2٠2۱ )۱۱ فروردین ۱٤٠٠( نشان داد فراتر از حد انتظارات ظاهر 
شده است. تحلیلگران پیش بینی کرده بودند مایکروسافت در سه ماهه ی نخست 
امسال ٤۱٫٠3 میلیارد دالر درآمد کسب کند؛ اما این شرکت در نهایت ٤۱٫۷ 
میلیارد دالر درآمد به  دست آورد. سود خالص مایکروسافت در این بازه ی زمانی 
در مقایسه  با بازه ی زمانی مشابه سال گذشته ی میالدی، رشد ٤٤ درصدی 

تجربه کرده و به ۱٥٫٥ میلیارد دالر رسیده است.
درآمد بسیار خوب سرویس های مایکروسافت 36٥ و آژور تأثیر بسزایی 
روی افزایش درآمدهای کلی مایکروسافت گذاشته است. آمار رسمی می گویند 
راهکارهای ابری مایکروسافت درآمد ۱۷٫۷ میلیارد دالری ثبت کرده اند؛ یعنی 

33 درصد بیشتر از سه ماهه ی اول سال 2٠2٠. 
در همین حین درآمد واحد »بهره وری و عملیات تجاری« مایکروسافت 
به ۱3٫6 میلیارد دالر می رسد )رشد ساالنه ی ۱2 درصدی(. این واحد شامل 
محصوالت متعددی می شود. طبق آمار، درآمد سرویس های تجاری آفیس 
و سرویس های ابری وابسته ۱٤ درصد، درآمد سرویس های مصرفی آفیس 
و سرویس های ابری وابسته پنج درصد، درآمد لینکدین 2٥ درصد و درآمد 
سرویس های داینامیکس و سرویس های ابری وابسته 26 درصد افزایش 

پیدا کرده است.
درآمد واحد تجاری »سایر خدمات پردازشی« به ۱3 میلیارد دالر می رسد 
و درآمد ویندوز از طریق تولیدکنندگان کامپیوتر شخصی و سرویس های تجاری 
ویندوز ۱٠ درصد رشد کرده است. درآمد محتوا و سرویس های ایکس باکس 
با رشد 3٤ درصدی مواجه شده و واحد جست و جو و تبلیغات مایکروسافت ۱۷ 
درصد درآمد بیشتر برای این شرکت ردموندی به ارمغان آورده است. درآمد 
محصوالت سرفیس ۱2 درصد افزایش پیدا کرده. در نهایت درآمد واحد »ابر 

هوشمند« با رشد 23 درصدی به ۱٥٫۱ میلیارد دالر رسیده است. 
ساتیا نادال، مدیرعامل مایکروسافت، می گوید بیش از یک سال از آغاز 
دنیاگیری ویروس کرونا می گذرد؛ اما نرخ رشد سرویس های دیجیتال همچنان 
باال و »این تنها آغاز کار است.« او می گوید مایکروسافت در حال طراحی 
سرورهای ابری برای دهه ی پیش رو است و قصد دارد بازارهای فعالیتش را 

گسترش بدهد و »در یکایک الیه های فناوری نوآوری داشته باشد.«

ی
هر

ش

زیر نظر: محبوبه مهدوی غروی

مدیرکل دفتر سالمت وزارت آموزش و پرورش:
دانش آموزاِن مبتال به بیماری خاص در اولویت 

واکسیناسیون قرار می گیرند
مدیـرکل دفتـر سـالمت وزارت آمـوزش و پـرورش دربـاره واکسیناسـیون 
دانش آمـوزان گفـت: دانش آمـوزاِن معلـول جسـمی- حرکتـی، معلـوالن ذهنی، 
دانش آمـوزان دیالیـزی و مبتـال بـه سـرطان و دیابـت پیشـرفته بـه دلیـل اینکه 

در  هسـتند،  آسـیب پذیر  گروه هـای  و  ز ـ ج
اولویـت واکسـن قـرار دارنـد.

محمـد محسـن بیگـی مدیـرکل دفتـر 
سـالمت و امـور تندرسـی وزارت آمـوزش و 
پـرورش دربـاره واکسیناسـیون دانش آمـوزان 
واکسیناسـیون  بحـث  االن  تـا  کـرد:  ن  ا ـ ی ب
دانـش آمـوزان مطرح نشـده، اما فقـط دانش 
آمـوزان زیر ۱8 سـال کـه دارای بیماری های 
خـاص هسـتند در اولویـت وزارت بهداشـت 

قـرار گرفته انـد. 
وی توضیـح داد: بـه عنـوان مثال دانش 

آموزان معلول جسـمی حرکتی، معلوالن ذهنـی، دانش آموزان دیالیزی، مبتالیان 
بـه سـرطان و دانـش آمـوزان مبتـال بـه دیابـت پیشـرفته بـه دلیـل اینکـه جزو 

گروه هـای آسـیب پذیر هسـتند در اولویت واکسـن قـرار دارند. 
محسـن بیگـی افـزود: این اقدام صرفا بـه این دلیل که دانش آموز هسـتند، 
انجـام نشـده بلکـه به دلیل داشـتن بیماری های خاص در اولویت قـرار گرفته اند. 
بـه طـور کلـی بحـث تزریـق واکسـن به سـنین زیـر ۱6 سـال در سـطح وزارت 
بهداشـت هم مطرح نیسـت. مدیرکل دفتر سـالمت وزارت آموزش و پرورش در 
خصـوص دسـتورالعمل برگـزاری آزمون هـای نهایی مدارس گفت: دسـتورالعمل 
برگـزاری آزمون هـا روز شـنبه گذشـته بـه اسـتان ها ارسـال شـده اسـت. قاعدتا 
اسـتان ها هـم بایـد فضاهـای الزم را ایجاد کرده و استانداردسـازی مـورد نیاز را 
در ایـن فضاهـا پیـش بینـی کنند تـا زمانی که مجـوز برای آزمون ها صادر شـد، 

بتواننـد در اواخر اردیبهشـت مـاه آزمون ها را برگـزار کنند. 
وی خاطـر نشـان کـرد: از آنجـا کـه دسـتور العمـل بـه تازگی به اسـتان ها 
رفتـه، نمی توانیـم بگوییـم کـه فضاهـای امتحانـی کامال آماده هسـتند یـا خیر، 
امـا دسـتورالعمل بـا ذکـر شـرایط به اسـتان ها 

ارسـال شـده است. 
محسـن بیگی درباره سـختگیرانه تر شدن 
پروتکل هـای بهداشـت برگـزاری آزمون نهایی 
گفـت: احتمـاال دسـتورالعمل ها و پروتکل های 
برگـزاری امتحانـات نسـبت بـه سـال گذشـته 
سـخت تر خواهـد بود، ولی کلیات همان اسـت. 
اکنـون ایـن پروتکل هـا در حـال تجدیدنظر در 
وزارت بهداشـت اسـت. در کل سخت گیری ها 
بیشـتر خواهد شـد، زیرا حساسـیت ها در زمینه 

کرونـا افزایـش پیدا کرده اسـت. 
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س  شنا ر کا ک  ی
که  است  معتقد  قتصادی  ا
مصوبات دولت برای حمایت 
از بورس تورم زاست و بهترین راهکار 
مالیات  از  ین است که درآمد حاصل  ا
بر نقل وانتقال سهام به عنوان یارانه به 
سهامداران خرد متضرر شده از بورس 

پرداخت شود. 
بورس  از  حمایت ها  روزها  ین  ا
بیش از پیش تقویت شده است، به این 
صورت که هم مجلسی ها و هم اعضای 
شورای هماهنگی اقتصادی دولت نیز 
عزم خود را در این زمینه جزم کرده اند. 
برگزار شده حاکی  تایج جلسات  ن
بیشتر مصوبات دولت  ز آن است که  ا
برای حمایت از بورس مربوط به بانک 
گفته  که طبق  بانک هاست  و  مرکزی 
کارشناسان تبعات پولی و تورمی آن ها 

هشدار دهنده است. 
به  کارشناسان  اخطار  وجود  ا  ب
رئیس  مصوبات،   این  تورمی  بعات  ت
کل بانک مرکزی به تصمیمات بورسی 
و  داده  نشان  سبز  چراغ  دولت  دید  ج
موافقت خود را با مجاز بودن بانک ها 
در اعطای تسهیالت به کارگزاری ها و 
مستثنی  گذاری،  سرمایه  شرکت های 
شدن بانک ها از قانون رفع موانع تولید 
مدیریتی،  غیر  بورسی  در خرید سهام 
منابع  از  دالر  میلیون   2٠٠ روش  ف
صندوق توسعه ملی و پرداخت معادل 
ریالی آن به صندوق تثبیت سهام و نیز 
ارزی  دارایی های  تسعیر  نرخ  صالح  ا

بانک ها اعالم کرده است.
ندری_  کامران  زمینه،  این  ر  د
اظهار  بانکی  و  پولی  کارشناس  یک 
اثر  مصوبات  این  من  نظر  از  رد:  ک
گذار نیستند که دلیل آن درک اشتباه 
زیرا،  است  سرمایه  بازار  مشکالت  ز  ا
حباب  گیری  شکل  بازار  این  مشکل 

در آن بود و ارزش سهام شرکت ها به 
شدت از ارزش واقعی آن ها باالتر بود 
ترکید.  بورس، حباب  با اصالحات  که 
به اعتقاد شخصی من، همچنان ارزش 
ارزش  از  بورسی  شرکت های  سهام 
عملکردشان  براساس  آن ها  اقعی  و

بیشتر است. 
بازدهی شرکت ها را زیاد کنید نه 

ارزش سهام
وی افزود: با این حمایت ها، ارزش 
بهبود  شرکت ها  عملکرد   و  اقعی  و
مدت  کوتاه  در  تنها  و  نمی کند  یدا  پ
قیمت سهام افزایش می یابد و فعاالن 
می فروشند  را  سهام ها  بازار  رفه ای  ح
مجدد  که  می خرند  غیرحرفه ای ها  و 
متضرر  عده ای  و  می کند  ریزش  ازار  ب
باید  زمینه  این  در  بنابراین،  می شوند. 
بازدهی شرکت های تولیدی زیاد شود 
که سودآوری و تولید آن ها افزایش یابد. 
شرکت ها  بازدهی  و  عملکرد  کل  ر  د
سعی  که  آن ها  سهام  نه  است  هم  م
می شود، ارزش سهام ها افزایش یابد. 

تبعات تورم زای حمایت های دولت 

از بازار سرمایه 
این تحلیلگر اقتصادی ادامه داد: 
درصد  یک  تزریق  مصوبات  از  کی  ی
است،  ملی  توسعه  صندوق  منابع  ز  ا
مرکزی  بانک  کل  رئیس  رحالیکه  د
بارها تاکید کرده که صندوق ارز قابل 
دسترسی ندارد. بنابراین، با این مصوبه 
به بانک مرکزی فشار آورده می شود که 
ارزهای غیرقابل دسترس صندوق را به 
نتیجه آن چیزی  ریال تبدیل کند که 
آثار  تشدید  و  قدرت  پر  پول  جز چاپ 

تورمی نیست.
وی مطرح کرد که مصوبه دیگر، 
بانک ها را از ممنوعیت های قانون رفع 
پی  در  که  می کند  معاف  تولید  وانع  م
این امر، بانک ها پول خلق کرده خود 
را به جای اعطای تسهیالت به تولید 
کننده ها و کسانی که از نظر اقتصادی 
کسری دارند، صرف اعطای وام برای 

خرید سهام می کنند. 
از  حمایت  برای  موثر  اهکاری  ر

بورس  مالباختگان 
گفت:  قتصادی  ا تحلیلگر  ین  ا

را  بانک ها  تولید  نع  موا رفع  انون  ق
ریسک  پر  گذاری های  سرمایه  ز  ا
ین  ا فع  ر با  و  ست  ا ه  د کر نع  م
چون  پرریسکی  یی  ا ر ا د منوعیت  م
سهام وارد ترازنامه بانک ها می شود 
می کند  د  یا ز ا  ر آن ها  زی  ترا نا و 
اض  ستقر ا به  ر  مجبو نک ها  با ه  ک
پر  پول  خلق  و  مرکزی  بانک  ز  ا

می شوند.  درت  ق
وی در پایان بیان کرد: مشکالت 
مسئوالن  بی تدبیری  به  سرمایه  ازار  ب
غیرمنطقی  رشد  مانع  که  رمی گردد  ب
راه  تنها  بنابراین،  نشدند.  سهام  ازار  ب
حل مناسب برای حمایت از مالباختگان 
بازار سرمایه این است که درآمد حاصل 
از نقل و انتقال سهام را به سهامداران 
جبران  برای  یارانه  عنوان  به  رد  خ
بخشی از ضرر آن ها پرداخت شود. از 
آنجایی که در مصوبات بورسی توجهی 
به اثرات مخرب آن ها بر اقتصاد کالن 
تقویت  به  تنها  نه  آن ها  است،  شده  ن
به  منجر  بلکه  نمی کنند  بورس کمک 

تشدید تورم هم می شود.

در راستای مانع زدایی از تولید صورت گرفت:
اعطای تسهیالت ۲۷۷ هزار میلیارد ریالی بانک آینده به 

مشاغل آسیب پذیر
بانک آینده، از کسب وکارهایی که به دلیل شرایط 
اقتصادی  فعالیت  در  کرونا  ویروس  شیوع  از  اشی  ن
خود، آسیب دیده اند، از تیرماه سال گذشته با اعطای 

تسهیالت، حمایت کرد.
صاحبان  به  کمک  هدف  با  آینده  بانک   
کسب وکارهای آسیب دیده ناشی از همه گیری کرونا 

و به منظور حفظ رونق اشتغال و جبران بخشی از خسارات عملیاتی واحدهای 
مختلف تولیدی، صنعتی، خدماتی و سایر بخش های اقتصادی کشور در 
مدت سه ماه پایانی سال گذشته، تعداد ٥۱3 فقره تسهیالت به مبلغ 2۷۷ 

هزار میلیارد ریال پرداخت کرد.
بانک آینده با توجه به اولویت های خود، مبنی بر حمایت از فعاالن 
اقتصادی و افزایش تولید و اشتغال، برنامه های هدف مندی را در سال گذشته 

جهت تأمین مالی بنگاه های تولیدی، به اجرا درآورد.

فروش اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه با نرخ ۱۸ درصد 
در موسسه اعتباری ملل

مرکزی  بانک  مجوز  با  ملل  اعتباری  وسسه  م
جمهوری اسالمی ایران اوراق گواهی سپرده مدت 
دار ویژه سرمایه گذاری عام یک ساله را به فروش 

می رساند. 
به گزارش روابط عمومی موسسه اعتباری ملل: 
گواهی  اوراق   ٠8/٠2/۱٤٠٠ تاریخ  از  موسسه  ین  ا

الحساب ۱8  نرخ سود علی  با  ویژه سرمایه گذاری عام  دار  سپرده مدت 
درصد سالیانه را در شعب سراسر کشور به فروش می رساند.

 متقاضیان محترم می توانند با مراجعه به کلیه شعب موسسه اعتباری 
بهره  مطمئن  سودی  و  سرمایه گذاری  از  مذکور  اوراق  خرید  ضمن  لل  م

مند گردند.

کاهش چک های برگشتی و افزایش امنیت معامالت با اجرای 
»قانون جدید چک«

مدیر امور شـعب شهرسـتان بانک شـهر، با اشـاره به ضوابط در نظر 
گرفتـه شـده در قانـون جدیـد چـک، گفـت: قطعـا در آینده نزدیک شـاهد 
کاهـش چـک های برگشـتی و افزایش اعتماد شـهروندان و مشـتریان به 

ایـن ابـزار معامالتی مـدت دار خواهیم بود.
بـه گـزارش روابـط عمومـی بانک شـهر، محمدعلـی برقی بـا تاکید 
بـر اینکـه حجـم بـاالی تراکنـش هـای مالـی از طریـق صـدور چـک، 
نشـان دهنده اهمیـت ایـن ابـزار معامالتـی در اقتصاد کشـور اسـت، افزود: 
در سـال هـای گذشـته کاهـش امنیـت و اعتبـار چک به واسـطه اسـتفاده 
نادرسـت و بالمحـل از آن یکـی از موانـع اصلـی گسـترش کسـب وکار و 

ورشکسـتگی واحدهـای تولیـدی در کشـور بود.
به عنـوان  چـک؛  قوانیـن  در  تجدیدنظـر  کـرد:  یـح  صر ت  ، ی و
سـهل الوصول ترین و در دسـترس تریـن ابـزار معاملـه مـدت دار، بیـش از 
پیـش احسـاس شـده و مـی تـوان گفت ایـن اصـالح رویه، یک خواسـت 

جمعـی از سـوی همـگان و بـه ویـژه فعـاالن اقتصـادی بـود.
مدیر امور شـعب شهرسـتان بانک شـهر، خاطرنشـان کرد: امیدواریم 
در سـال »تولیـد، پشـتیبانی ها، مانع زدایی هـا« و بـا اجـرای قانـون جدیـد 
چـک، شـاهد سـهولت در مبادالت مالـی، افزایش رونق تولید و شـکوفایی 

اقتصادی باشـیم.
برقـی، در پایـان یادآور شـد: متمرکز شـدن فرایند صدور دسـته چک 
در قالـب سـامانه صیـاد بانـک مرکزی، الـزام ثبت اطالعات چـک در این 
سـامانه، امـکان اسـتعالم وضعیـت اعتبـاری و سـابقه صادرکننـده چـک، 
اصـالح رویـه رسـیدگی بـه دعوای مطالبه وجـه چـک در دادگاه حقوقی و 
... از مهمتریـن ابعـاد قانـون جدیـد چـک اسـت که مـی تواند اعتبـار را به 

ایـن ابـزار معامله مهـم در کشـور بازگرداند.

و مشتریان در  برای کارکنان  از ماسک  استفاده  الزام 
واحدهای بانک ملی ایران

همزمــان بــا اوج گیــری دوبــاره شــیوع بیمــاری کرونــا در کشــور، 
بانــک ملــی ایــران اعــالم کــرد کــه اســتفاده از ماســک بــرای همــکاران 
ــم  همــه واحدهــای بانــک الزامــی اســت و ضمــن رعایــت اصــل تکری
ــاب  ــدون ماســک اجتن ــن ب ــه مراجعی ــه خدمــت ب ــاب رجــوع، از ارائ ارب

خواهــد شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی بانــک ملــی ایــران، اســتفاده مســتمر 
از مــواد ضدعفونــی کننــده و پاکســازی متنــاوب ســطوح، تبدیــل سیســتم 
ــری  ــره گی ــی، به ــه پدال ــتی ب ــت دس ــتریان از حال ــی مش ــت ده نوب
ــول  ــاوی محل ــتی ح ــای دس ــانه ه ــا افش ــی و ی ــای پدال ــتگاه ه از دس
ضدعفونــی کننــده بــرای نظافــت دســت هــا، بــه تعلیــق درآمدن جلســات 
غیرضــروری و برگــزاری آن بــه صــورت مجــازی و اســتفاده از کفپــوش 
آغشــته بــه محلــول ضــد عفونــی کننــده جهــت گندزدایــی کفــش هــای 
مراجعیــن در مبــادی ورودی واحدهــا از جملــه اقدامــات بانــک ملــی ایران 

بــرای کمــک بــه قطــع زنجیــره انتقــال کروناســت.
تهیــه و توزیــع اقــالم بهداشــتی دارای اســتاندارد و بــا کیفیــت و نیــز 
عــدم اســتفاده از وســایل مشــترک نظیــر خــودکار، مهــر نمــاز، اســتامپ 
و ... بــه همــه واحدهــای بانــک ملــی ایــران ابــالغ و تاکیــد شــده اســت 
کــه میــز خدمــت در مبــادی ورودی بــرای پاســخگویی موثــر بــه اربــاب 

رجــوع و صیانــت از حقــوق مشــتری بایــد مســتقر شــود.
ایجــاد تهویــه مناســب واحدهــا از طریــق گــردش هــوا بــا بازکــردن 
پنجــره هــا و اســتفاده از هواکــش، رعایــت فاصلــه گــذاری اجتماعــی دو 
متــری در ســالن کارکنــان و مشــتریان از طریــق عالمتگــذاری بــا حــذف 
برخــی صندلــی هــا و نیــز تعبیــه وســایل حــاوی مایــع ضدعفونــی کننده، 
دســتمال کاغــذی و ســطل زبالــه در مجــاورت آسانســورهای واحدهــا از 

دیگــر الزامــات واحدهــای بانــک در دوره زمانــی کنونــی اســت.
بانــک ملــی ایــران همچنیــن بــر لــزوم جداســازی فضــای ســالن 
ــا نایلــون ضخیــم و یــا نوارهــای  مشــتریان از باجــه هــای بانکــداران ب
ایجــاد فاصلــه و نیــز نصــب پیــام بــرای آگاهــی کارکنــان و مشــتریان 
در خصــوص نحــوه پیشــگیری و مقابلــه بــا شــیوع ایــن بیمــاری و نیــز 
ترویــج اســتفاده حداکثــری از ظرفیــت بانکــداری الکترونیــک و مجــازی 

بــه منظــور عــدم مراجعــه حضــوری بــه شــعب تاکیــد کــرده اســت.

مدیرعامل توانیراعالم کرد:
لزوم آماده بودن مولدهای تامین برق در بیمارستان ها

مدیرعامل شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران 
گفت: مولدهای کوچک تامین برق مراکز حساس و بیمارستان ها باید به 

حالت آماده درآیند.
به گزارش پایگاه خبری شرکت توانیر، »محمدحسن متولی زاده« 
در مانور مدیریت مصرف به همه شرکت های برق تاکید کرد: از آماده 
بودن دیزل ژنراتورهای تامین برق در مراکز حساس و بیمارستان ها 

اطمینان حاصل کنند.
وی گرمای زودرس و کمبود آب نیروگاه های برق آبی را از مهمترین 

چالش های امسال  عنوان کرده است.
مدیرعامل توانیر ادامه داد: این امرسبب شده تا اجرای زود هنگام 

برنامه های صنعت برق را ناگزیر سازد.
متولی زاده گفت: براین اساس  ٤٠ برنامه از سوی توانیر تنظیم 

شده که با امضای معاون امور برق و انرژی وزارت نیرو ابالغ می شود.
وی ادامه داد: در این برنامه به تفکیک وزارتخانه و شرکتهای مادر 
تخصصی تقسیم کار شده و مسوولیتهای هر یک از شرکتهای توزیع و 

برق منطقه ای در این ارتباط ابالغ می شود.
مدیرعامل توانیر با اشاره به برنامه های تعیین شده برای مدیریت 
بار در استان ها، اظهار داشت: در این برنامه ها، سقف پاداش ها جهت 
اختصاص به مشترکان و یا سایر اولویت های استان تعیین شده که به 

استانداران اعالم می شود.
وی تاکید کرد: بر اساس سیاست های ابالغی ،اداره ها باید در اولویت 
نخست برنامه های مدیریت مصرف باشند و این اقدام را باید از خودمان 
شروع کرده و موضوع سیستم های سرمایشی و روشنایی در اداره ها باید 

با جدیت دنبال شود.
متولی زاده خاطرنشان کرد: این روش هم در اداره های شرکت های 
زیر مجموعه و هم در سایر بخش ها مثل اتاق فرمان پستها باید اجرا و به 

جد از استفاده از سیستم های سرمایشی خودداری شود.
وی مکاتبه با مراکز حساس و بیمارستان ها برای اطمینان از آمادگی 
دیزل ژنراتورهای این مراکز را ضروری دانست و با اشاره به طراحی 
بروشورهای اطالع رسانی جهت رعایت الگوی مصرف برق به مشترکان 

،بر لزوم هماهنگی در اطالع رسانی به مردم تاکید کرد.
متولی زاده با قدردانی از تالشگران صنعت برق افزود: تالشهای شما 
طی سال های گذشته و عبور از تابستان های گرم و زمستان گذشته ثابت 
کرد مجموعه صنعت برق به رغم مشکالت و محدودیت ها ،مسوولیت 
خود را به درستی اجرا و کار را به نتیجه مطلوب می رساند و این تالشها 
و زحمات شما مورد رضایت مسوالن و نمایندگان مردم است و امیدوارم با 
تعامل ،همگرایی و همکاری بتوانیم تابستان امسال را با حداقل مشکالت 

پشت سر بگذاریم.

یک تحلیلگر اقتصادی:

مصوبات دولت برای حمایت از بورس تورم  زاست
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زیر نظر: محمد امامی

درخواست اوپک پالس از اعضاء:
تالش برای حفظ توازن بازار نفت ادامه یابد

ائتالف  عضو  کشورهای  انرژی  و  نفت  وزیران  نشست  دهمین  ز ن ا ش
اوپک پالس در بیانیه ای بر اهمیت ادامه تالش ها برای حفظ توازن بازار 

نفت تأکید کرد.
به گزارش دنیای جوانان به نقل از دبیرخانه اوپک، شانزدهمین نشست 
تولیدکنندگان عضو و غیرعضو سازمان کشورهای  انرژی  وزیران نفت و 
بن  عبدالعزیز  ریاست  به  گذشته  شنبه  سه  روز  )اوپک(  نفت  کننده  ر د صا
الکساندر نواک، معاون  انرژی عربستان سعودی و همکاری  سلمان، وزیر 
نخست وزیر روسیه به صورت کنفرانس تلفنی برگزار شد و با انتشار بیانیه ای 

به  کار خود پایان داد.
در این نشست بر تأثیر مثبت توافقنامه همکاری )DoC( در حمایت از 
توازن دوباره بازار جهانی نفت تأکید شد. این نتایج با تصمیم های تاریخی 
دهمین نشست )فوق العاده( اوپک و غیر اوپک )ONOMM( در ۱2 آوریل 
2٠2٠ برای تعدیل روند رو به کاهش تولید کل نفت خام و تصمیم های 
بعدی آن همسو بوده است.اعضا با تأکید بر روند مداوم بهبود اقتصاد جهانی 
با پشتیبانی بی سابقه حمایت های پولی و مالی یادآور شدند که انتظار می رود 

سرعت روند بهبود در نیمه دوم امسال افزایش یابد.
با این حال، وزیران ائتالف اوپک پالس تأکید کردند که موارد ابتال 
به ویروس کرونا، با وجود ادامه واکسیناسیون در تعدادی از کشورها در حال 
افزایش است و تجدید حیات این ویروس می تواند بهبود اقتصادی و تقاضای 
نفت را مختل کند.در این نشست، گزارش ماهانه تهیه شده توسط کمیته 
مشترک وزارتی نظارت بر توافق اوپک و غیراوپک )JMMC(، از جمله 
داده های مربوط به تولید نفت خام این ائتالف در مارس 2٠2۱ بررسی و از 
عملکرد مثبت کشورهای شرکت کننده قدردانی شد. مجموع پایبندی این 
ائتالف به توافق کاهش تولید در مارس 2٠2۱، ۱۱٥ درصد بود که این روند 

بیانگر ادامه پایبندی باالی کشورهای شرکت کننده است.
 در ادامه از کشورهایی که در مارس 2٠2۱ فراتر از انتظار عمل کردند 
و به مقدار یک میلیون و 23٠ هزار بشکه در روز فراتر از توافق تولید خود 
را کاهش دادند، قدردانی شد. این در حالی است که بعضی از کشورهای 
شرکت کننده همچنان نتوانسته اند حداقل انتظار برای پایبندی ۱٠٠ درصدی 

را برآورده کنند و تولید بیش از سهمیه خود در این توافق را جبران کنند.
در این نشست اشاره شد که کشورهای شرکت کننده متعهد شده اند تا 
پایان مهلت جبران تخطی خود یعنی تا پایان سپتامبر 2٠2۱ افزون بر پایبندی 
کامل به سهمیه تولید، تخطی از سهمیه خود را نیز جبران کنند، همچنین 
بر اهمیت تسریع در تالش های این ائتالف برای بازگرداندن سریع تعادل 
به بازار تأکید و به همه کشورهای شرکت کننده یادآوری شد که با توجه به 

شرایط نامشخص بازار هوشیارانه و با انعطاف برخورد کنند.
کاهش تولید داوطلبانه عربستان )به مقدار یک میلیون بشکه در روز( 
در آوریل 2٠2۱ و بازگشت تدریجی این مقدار در ماه های مه، ژوئن و ژوئیه 
2٠2۱، با توجه به تردیدهای موجود در زمینه سرعت بهبود تقاضای نفت از 

موارد اشاره شده در شانزدهمین نشست وزارتی اوپک پالس بود.
در این نشست با اشاره به کاهش ذخیره سازی های تجاری کشورهای 
عضو سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی )OECD(  اعالم شد که این 
ذخیره سازی ها در ماه مارس ۱٤ میلیون و ٤٠٠ هزار بشکه در روز افزایش یافته 
و همچنان ۷۷ میلیون و ٤٠٠ هزار باالتر از میانگین 2٠۱٩-2٠۱٥ بوده است.

با توجه به شرایط اشاره شده، وزیران این ائتالف تصمیم گرفتند تسهیل 
کاهش تولید مشخص شده در پانزدهمین نشست وزیران اوپک و غیراوپک 
را )در ماه های ژوئن و ژوئیه و مطابق جدول ارائه شده( ادامه دهند.در پایان 
مقرر شد سی امین نشست کمیته مشترک وزارتی نظارت بر توافق کاهش 
هفدهمین  و   )JMMC( اوپک  غیرعضو  و  عضو  کشورهای  نفت  عرضه 

نشست وزارتی اوپک پالس یکم ژوئن 2٠2۱ )۱۱ خردادماه( برگزار شود.
اعضای این ائتالف از کمک های کمیته وزارتی نظارت بر توافق اوپک 
)JTC( و دبیرخانه اوپک  و غیر اوپک، کمیته مشترک فنی اوپک پالس 

قدردانی کردند.
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رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو:
در چند ماه آینده افزایش قیمت رخ نمی دهد

رییس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو اظهار داشت: قیمت خودرو نسبت به 
دو هفته گذشته با کاهش مواجه شده و تقریبا مشابه قیمت های قبل از عید است.

سعید موتمنی در مورد وضعیت بازار خودرو اظهار کرد: با کاهش قیمت 
ارز بازارهای مختلف مانند بازار سرمایه و خودرو آرام شده است. قیمت خودرو 
نسبت به دو هفته گذشته با کاهش مواجه شده و تقریبا مشابه قیمت های قبل 

از عید است و به تدریج ریزش دارد. 
بازار غیررسمی هم  بازار رسمی تعطیل است، در مورد  البته  افزود:  وی 

و کاهش  ریال  ارزش  تقویت  ه علت  ب
وجود  بازار  در  خریداری  دالر،  مت  ی ق
ندارد. حتی اگر  کسی نیاز داشته باشد 
هم خرید انجام نمی دهد. مشتری زمانی 
برای خرید مراجعه می کند قیمت ها ثابت 
بماند، نوسانات اجازه نمی دهد که بازار 

روند طبیعی داشته باشد.
وی با اشاره به قیمت روز خودرو 
گفت: پژو 2٠6 که دو هفته پیش حدود 
االن  بود  تومان  میلیون   2٠8 تا   2٠۷
2٠2 میلیون تومان رسیده است. سمند 
از ۱٩٤ میلیون تومان به ۱86 میلیون 
میلیون   ۱۱٥ از  پراید  قیمت  و  ان  م و ت
است.  تومان  میلیون   ۱۱٠ به  ان  م و ت

البته پراید دیگر تولید نمی شود و هر چه در بازار هست مربوط به قبل از سال 
٩٩ است. تیبا هاچ بک که تا ۱٤٠ میلیون هم قیمت گذاری می شد، ۱3۷ میلیون 

تومان هم فروخته می شود. 
رییس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو در ادامه اضافه کرد: البته این قیمت ها 
تقریبی است. احتماال خریداران با قیمت کمتری خریداری کنند چراکه که در 
وضعیت فعلی که خریدار وجود ندارد ممکن است کسانی که از مجرای ثبت 
نام خودرو خریده اند و می خواهند بفروشند با قیمت کمتری خودروی خود را به 
افزایش قیمتی  آینده  بیان کرد: در چند ماه  فروش برسانند.موتمنی همچنین 
نخواهیم داشت. کاهش قیمت هم به عرضه بستگی دارد. برای مثال سایپا در 
هفته گذشته عرضه خوبی داشته است و هر میزان عرضه افزایش یابد، اختالف 

قیمت کارخانه با بازار کمتر می شود. 
وی خاطرنشان کرد: با کاهش نرخ ارز، تقاضای کاذب کاهش و تقاضای 
مصرفی در بازار می ماند. اگر تقاضای کاذب وجود نداشته باشد و عرضه بیشتر 

شود، قیمت خودرو عقب نشینی می کند. 
این کارشناس بازار خودرو در پاسخ به سوالی در مورد اثر کاهش احتمالی 
به  افراد  ارز وجود داشت  نوسانات  زمانی که  بازار خودرو گفت:  بر  ارز  نرخ 
افراد  این  می خریدند  خودرو  کنند  تبدیل  کاال  به  را  خود  پول  اینکه  ت  ل ع
ماه ها است از بازار خارج شده اند و سرمایه گذاری فقط در خرید از کارخانه 

انجام می شود.
کارخانه  قیمت  فاصله  افزود:  وی 
و بازار در سال های قبل حدود ٥ تا ۱٥ 
درصد بود اما االن به 6٠ تا ۷٠ درصد 
عرضه  شرایط  این  علت  است.  ده  ی س ر
کم و تقاضای کاذب بود. اگر عرضه به 
اندازه کافی باشد و تقاضا به قصد سود 
وجود نداشته باشد، فاصله قیمت کاهش 
می یابد و خریداران با قیمت عادالنه از 

بازار خودرو تهیه می کنند. 
خودروهای  بازار  مورد  در  منی  وت م
خارجی اظهار کرد: در مورد خودروهای 
خارجی هم رکود کامل در بازار است و 

تقاضا حدودا نزدیک به صفر است.

تغییر  در  تلفیق  کمیسیون  ام  د ق ا
و  دولت  اطالع  بدون  بودجه  ول  ا د ج
حتی نمایندگان مجلس، مغایر با اصل 
شفافیت و بر ضد سیاست اصالح ساختار 
بودجه است. در صورتی که به این امر 
بدعت  تبدیل  احتمال  نشود،  دگی  سی ر
در  بودجه نویسی  رویه   به  شده  ام  ج ن ا

آینده دور از ذهن نیست.
در جریان بررسی الیحه بودجه در 
کمیسیون تلفیق یکی از اقدام های این 
جدول  محتوای  بازگرداندن  سیون  ی م ک
بودجه  افزایش  به  که  بود   ۱۷ ره  ا شم
خاص  دستگاه های  و  نهادها  خی  ر ب

مربوط بود.
آنها  فعالیت های  که  نهادها  ن  ی ا
موازی با نهادهای دولتی همچون وزارت 
بود،  غیره  و  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 

ردیف بودجه  مجزا می گرفتند.
در آن زمان »محمدباقر نوبخت« 
رییس سازمان برنامه و بودجه در یکی از 
جلسات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، 
به این موضوع اشاره کرد و گفت:  در اثر 
کمیسیون  توسط  شده  اعمال  یرات  ی غ ت
تلفیق، بودجه برخی مراکز و نهادها در 
از محل منابع حاصله  ذیل جدول ۱۷ 
اساسی،  کاالهای  ارز  نرخ  افزایش  ز  ا

افزایش قابل توجهی یافته است.
اکنون اعضای کمیسیون یاد شده 
در اقدامی بی نظیر و نامتعارف پس از 
و  مجلس  در  بودجه  الیحه  یب  صو ت
قبل از ابالغ به دولت در جداول بودجه 
اند. این تغییرات  ۱٤٠٠ تغییراتی داده 
شامل حذف یا کاهش بودجه در برخی 

ردیف ها و افزایش یا تخصیص بودجه 
به گروه ها و نهادهای مختلف است.

طبق گزارش های موجود در جداول 
ابالغ شده به دولت تغییرات زیادی داده 
شده است. جزییات این تغییرات هنوز 

به طور کامل در دسترس نیست!
بدون شک تغییرات اعمال شده بیش 
از این بوده و گفته می شود که کمیسیون 
را  دولتی  نهادهای  برخی  بودجه  فیق،  ل ت
به طور کلی حذف کرده است. برای مثال 
اعتبار ٥٠ میلیارد تومانی سازمان برنامه 
و بودجه برای اصالح ساختار بودجه نیز 

توسط مجلس خط خورده است.
که  است  این  اهمیت  حائز  ته  ک ن
فارغ از اینکه تغییرات و حذف و اضافه ها 

تلفیق  کمیسیون  کار  این  بوده،  در  ق چ
دست کم بر ضد اصالح ساختار بودجه 
است. ساختارهای بودجه بر مبنای دو 
عنصر، شفافیت، درآمد و هزینه شکل  
در  موفقیت  برای  بنابراین،  ی گیرد.  م
از  پیش  باید  بودجه  ساختار  صالح  ا
هر چیز روشن شود که منبع درآمد از 
کجا می آید و در کجا مصرف می شود؟ 
مقداری  بر سر  و مجلس  دولت  وقتی 
توافق  به  هزینه  یا  درآمد  از  خص  ش م
رسیده اند یعنی بر اساس اصل شفافیت 
عمل کرده اند. کاری که کمیسیون تلفیق 
انجام داده مغایر با اصل شفافیت است.  
ساختار بودجه در ایران به گونه ای 
است که به راحتی هزینه ساز بوده و منابع 

واقعی را از منابع غیر واقعی و تورمی 
تالش های  از  یکی  نمی کند.  کیک  ف ت
ساختار  واقعی  اصالح  کنونی  لت  و د
بودجه و عملیاتی کردن آن بوده و در 
سال های اخیر اقدامات خوبی از جمله 

حذف جدول ۱۷ انجام داده است.
هر  که  بود  گونه  ین  ا شتر  ی پ
را  خود  جاری  سال  بودجه  تگاهی  س د
انجام  بدون  سپس  و  داده  قرار  یار  ع م
هرگونه ارزیابی و تنها با در نظر گرفتن 
متغیرهای  سایر  و  کشور  تورم  خ  ر ن
هزینه ها،  افزایش  در  مؤثر  تمالی  ح ا
هزینه های  و  درآمدها  به  را  صدی  ر د
سال جاری اضافه می کردند و به عنوان 
به  خود  آینده  سال  بودجه  یش بینی  پ

دولت ارائه می دادند.
حیات  استمرار  حالت،  این  ر  د
نه ضرورت های  است،  مطرح  دستگاه 
بررسی  اساس  این  بر  جامعه.  قعی  ا و
اهداف  یا  هدف  قبیل  از  ضوعاتی  و م
قانونی  توجیهات  و  وجودی  فلسفه  و 
برای  عملیاتی  بودجه  تهیه  بر  ظر  ا ن
و  توجه  مورد  دولتی  تگاه های  س د

بازنگری قرار نمی گیرد.
دولت شرط اصلی عملیاتی شدن 
بودجه را ایجاد انضباط بودجه ای دانسته 
و بدین منظور تالش داشته است تا از 
دارای  اجرایی  دستگاه های  یک طرف 
یا  حذف  هم سو  برنامه های  و  ایف  ظ و
ادغام شوند. از طرف دیگر، هر دستگاهی 
بودجه  عملکردش  میزان  اساس  ر  ب
دریافت کند، نه بر اساس خواسته این 

یا آن فرد و نهاد خاص.

تغییر خودسرانه جداول بودجه بدون اطالع دولت؛

افزایش بودجه برخی نهاد ها پس از تصویب در مجلس!
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رئیس اداره ارتباطات و 
راه  کل  اداره  رسانی  طالع  ا
بوشهر  استان  شهرسازی  و 
از حضور فرزاد رستمی مدیر کل راه 
به مدت  استان بوشهر،  و شهرسازی 
یک ساعت و 3٠ دقیقه در مرکز سامد 
استانداری برای پاسخگویی به سواالت 

و درخواست های مردمی خبر داد.   
تباطات  ر ا ره  ا د ا گزارش  ه  ب
شهرسازی  و  راه  رسانی  اطالع  و
حیدری”گفت:  )بوشهر(”پری  ستان  ا
با  روز  این  در  استان  شریف  ردم  م
  ۱۱۱ تلفنی  سامانه  طریق  از  ماس  ت
ایده ها، پیشنهادات، انتقادات، شکایات 
و درخواست های خود را با مدیر کل 
راه و شهرسازی استان مطرح کردند.

اجرای  راستای  در  افزود:  ی  و
مردمی  ارتباطات  مدیریت  نامه  ظام  ن
در بستر سامد و تبیین اهداف دولت 

تدبیر و امید و در جهت تحقق مصادیق 
حقوق شهروندی و تاکیدات مقام عالی 
استان مبنی بر استمرار تعامل مردم و 
دولت و پاسخگویی به درخواست ها 
و مشکالت هموطنان عزیز و ایجاد 
اقشار  همه  برای  یکسان  رصتی  ف
تلفنی  مستقیم  ارتباط  برای  امعه  ج

های  دستگاه  مدیران  و  مسئولین  ا  ب
وشهرسازی  راه  مدیرکل   ، جرایی  ا
استان با حضور در سامانه ارتباط مردم 
و دولت )سامد( بصورت مستقیم و بي 
واسطه تماس های هموطنان عزیز را 

پاسخگویي مي کنند
پری حیدری تاکید کرد:: حضور 

مدیران کل و مسؤالن دستگاه های 
اجرایی در مرکز سامد و ارتباط تلفنی 
است  بسیار خوبی  ایده  ا شهروندان  ب
چرا که با مطرح کردن مشکالت به 
صورت مستقیم با مسوولین و پیگیری 
مشکالت  از  بسیاری  ها  رخواست  د
کاهش  باعث  و  شد  خواهد  رطرف  ب
زمان  کاهش  و  حضوری  راجعات  م
رسیدگی به شکایات بوده که این امر 
در ارائه خدمات دستگاه های اجرایی 

به شهروندان موثر است.
 وی در پایان خاطر نشان ساخت: 
ارائه پیشنهادات، انتقادات و شکایات 
اجرایی  های  دستگاه  برای  رصتی  ف
شناسایی  با  که  است  آن  مدیران  و 
این موارد از طریق شهروندان جهت 
برنامه  آن  نمودن  برطرف  و  صالح  ا
ریزی الزم را انجام دهند تا رضایت 

مندی مردم افزایش یابد

حضور مدیر کل راه و شهرسازی استان بوشهر
 در سامانه الکترونیکی ارتباط مردم ودولت )سامد( استانداری

سطح  در  کیفی  کنترل  بازدید  هزار   ۹ از  بیش  بت  ث
منطقه شاهرود

در ســال گذشــته بیــش از ٩ هــزار بازدیــد کنتــرل کمــی و کیفــی 
ــزء در  ــده و ج ــدگان عم از مجــاری عرضــه ســوخت و مصــرف کنن

ســطح اســتان ســمنان ثبــت شــده اســت .
علــی اکبــر عربعامــری مدیــر منطقــه شــاهرود گفــت : بــه منظور 
صیانــت از حقــوق شــهروندی ، نظــارت  و کنتــرل برتوزیــع ســوخت 
، مبــارزه بــا قاچــاق فــرآورده هــای نفتــی و عرضــه خــارج از شــبکه 
بیــش از ٩ هــزار بازدیــد کنتــرل کمــی و کیفــی از مجــاری عرضــه 
ســوخت و مصــرف کننــدگان عمــده و جــزء در ســطح منطقــه انجــام 

شــده اســت .
وی افــزود : بــا توجــه بــه رســالت اصلــی شــرکت ملــی پخــش 
در زمینــه ذخیــره ســازی و تامیــن و توزیــع فــرآورده هــای نفتــی ، در 
ســال گذشــته ۷٠2٩ مــورد بازدیــد کنتــرل کمــی و کیفــی در ســطح 
مجــاری عرضــه و ۱٩3٤ مــورد بازدیــد از مصــرف کننــدگان عمــده 
و جــزء در ســطح اســتان ، توســط کارشناســان سرویســهای صنعتــی 

انجــام شــده اســت .
عربعامــری افــزود : عــالوه بــر بازدیدهــای مذکــور ، بــه صــورت 
ماهیانــه بازدیــد از نیــروگاه هــای ســمنان وشــاهرود در قالــب 
بازدیدکمیســیون قاچــاق اســتان و ۱6٠مــورد در قالب گشــت مشــترک 
بــا دســتگاه هــای متولــی از مصــرف کننــدگان انجــام پذیرفــت کــه 
منتــج  بــه کشــف بیــش از ۱23٠٠٠ لیترانــواع فــرآورده گردیده اســت 
. مقادیــر مذکــور پــس از طــی روال قانونــی در انبارهــای نفــت ســطح 
منطقــه تخلیــه شــده اســت کــه عمــده مقــدار فــرآورده مربــوط بــه 

نفتــگاز مــی باشــد .

عیدی شهرداری شاهرود به شهروندان در روز میالد 
امام حسن مجتبی)ع(

ــی)ع(  ــام حســن مجتب ــالد ام ــک می ــا تبری شــهردار شــاهرود ب
در ایــام ضیافــت #رمضــان و میهمانــی خــدا از بهــره بــرداری 
بلوار_شــهدای_منا خبــر داد و گفــت: ایــن محــور بــا مســاحتی بالــغ 

ــت. ــک رف ــر بارترافی ــع زی ــر مرب ــر ۱٥هــزار مت ب
 علیرضــا حاجــی محمــد علــی بــا اشــاره بــه اینکــه رونــد اجــرای 
عملیــات عمرانــی ایــن محــور بــا جدیــت توســط معاونــت عمرانــی و 
ناحیــه یــک ایــن مجموعــه انجــام شــده اســت، افــزود: ایــن بلــوار در 
٤٠٠متــر طــول و دوبانــد ۱2متــری در مســاحتی بالــغ بــر ٩6٠٠متــر 
مربــع آســفالت ریــزی بــا هــدف تســهیل در تــردد وســایل نقلیــه و 

ســاماندهی و بهســازی معابــر شــهری انجــام شــده اســت.
 وی ضمــن بیــان ایــن مطلــب کــه تمــام ســعی ایــن مجموعه بر 
آن بــوده کــه در روز میــالد امــام حســن مجتبــی)ع( عیــدی مجموعــه 
شــهرداری شــاهرود بــه شــهروندان در راســتای تامیــن رفاه و آســایش 
و همچنیــن جلــب رضایــت آنــان بازگشــایی ایــن محــور در زیــر بــار 
ــای  ــت ه ــن اولوی ــراز داشــت: از مهمتری ــود، اب ــق ش ــک محق ترافی
شــهرداری شــاهرود جلــب رضایــت شــهروندان اســت کــه امیــدوارم 

توانســته باشــیم بــه ایــن مهــم دســت یابیــم.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل اعالم 
کرد؛

در  ۱00 هکتاری شهرک های صنعتی  از  بیش  توسعه 
سال گذشته 

مدیرعامــل شــرکت شــهرک هــای صنعتی اســتان اردبیــل گفت: 
بــا اقدامــات توســعه ای در ســال گذشــته، میــزان مســاحت شــهرک 

هــای صنعتــی اســتان بیــش از ۱٠٠ هکتــار افزایــش یافــت.
ــی  ــط عمومــی شــرکت شــهرک هــای صنعت ــه گــزارش رواب ب
اســتان اردبیــل، محمــد اهلــی در حاشــه بازدیــد از شــهرک صنعتــی 
اردبیــل)2( اظهــار داشــت: یکــی از مشــکالت حــال حاضــر اســتان، 
کمبــود زمیــن بــرای ســرمایه گــذاران اســت کــه بــا تملــک و برنامــه 
هــای توســعه ای تــالش مــی شــود زمین مــورد نیاز ســرمایه گــذاران 
تامیــن گــردد. وی ادامــه داد: بــا اقدامات انجام شــده در ســال گذشــته، 
میــزان اراضــی در اختیــار شــهرک هــای صنعتــی بــه مســاحت ۱۱8 
هکتــار افزایــش یافــت کــه ایــن افزایــش مســاحت مربوط به شــهرک 
صنعتــی اردبیــل)2( بود.اهلــی مســاحت حــال حاضــر شــهرک هــای 
صنعتــی اســتان را در حــدود ۱٤٠٠ هکتــار برشــمرد و افــزود: در ســال 
هــای اخیــر بــا ورود چشــمگیر ســرمایه گــذاران بــه شــهرک هــای 
صنعتــی مواجــه هســتیم کــه بــه همیــن علــت توســعه شــهرک هــای 
صنعتــی یکــی از برنامــه هــای اولویــت دار این شــرکت در ســال جدید 

و ســال هــای آتــی خواهــد بــود.
ــالز  ــتان اردبی ــی اس ــای صنعت ــهرک ه ــرکت ش ــل ش مدیرعام
جملــه برنامــه هــای توســعه ای ایــن شــرکت در ســال جدیــد را تملک 
ناحیــه صنعتــی اصالنــدوز و توســعه ناحیــه صنعتــی رضــی برشــمرد 
و ابــراز امیــدواری کــرد تــا بــا توجــه کمبــود زمیــن در شــهرک هــای 
صنعتــی، بــا توســعه و ایجــاد شــهرک هــای صنعتــی جدیــد بتــوان 

زمینــه حضــور ســرمایه گــذاران در اســتان را تســهیل نمــود.

رییس سازمان سیما، منظر و فضای سبزشهرداری کرج:
پارک محیط بان آماده بهره برداری است

ز شهری شهرداری  سب فضای  و  نظر  م ، ا م سی ن  ا م ز سا ییس  ر  
کالنشهرکرج گفت:پارک محیط بان میزبان ۱٠٠ رأس علفخوار شده است.

رییس سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهرداری مرکزاستان 
البرز اظهار داشت:همچنین اعالم کرده است؛سازمان های مردم نهاد و 
کنشگران محیط زیست در گرامیداشت روز جهانی زمین پاک، از پارک 

محیط بان بازدید کردند.
بضاعتی پور اذعان کرد:طبق این گزارش اراضی ۱۷.٥هکتاری این 
پارک به همت سازمان های مردم نهاد از زباله و پالستیک پاک سازی شد.

شهرداری  سبزشهری  فضای  و  ظر  ن م ، ا م ی س ن  ا م ز ا س یس  ی ر
کالنشهرکرج بیان داشت:این پارک این روزها میزبان ۱٠٠ رأس قوچ، 
غزال و میش شده و پاک سازی این محیط نقش به سزایی در سالمت 

این حیوانات خواهد داشت.
)تا پایان فصل بهار؛سه المان شهری به کرج اضافه می شود(

شهرداری  شهری  سبز  فضای  و  ظر  ن م ، ا م ی س ن  ا م ز ا س یس  ئ ر
کالنشهرکرج خاطر نشان شد:تا پایان خردادماه، المان پرستار، کاروان و 

پهلوان در سطح شهر نصب می شود.
بضاعتی پور با اشاره به برنامه ساخت و نصب المان در مناطق 

مختلف شهر که از سال گذشته آغازشده، تصریح کرد:  
با برنامه ریزی های صورت گرفته بنا بود سال گذشته ۱٠ المان ساخته 
و در مناطق مختلف نصب شود که ۷ مورد از آن ها اجرایی و نصب سه 

مورد از آن ها به بهار امسال موکول شد.
شهرداری  سبزشهری  فضای  و  ظر  ن م  ، ا م ی س ن  ا م ز ا س یس  ی ر
کالنشهرکرج گفت:المان رازی، مادر، آتش نشان، مهر پدری، دهقان فداکار 

و سردیس مرحوم زین العابدینی بخشی از این نمادهای شهری بودند.
بضاعتی پور عنوان کرد: المان پرستار هم تا آخر اردیبهشت ماه، المان 
کاروان تا آخر خرداد و المان پهلوان هم تا ۱٥ خرداد نصب خواهد شد.

شهرداری  سبزشهری  فضای  و  نظر  م  ، ا م ی س ن  ا م ز ا س یس  ی ر
کالنشهرکرج بابیان اینکه تمامی المان های نصب شده موضوعی بوده 
و در مکان های مرتبط نصب شده اند، افزود: المان مادر در میدان مادر، 
المان مهر پدری در محل سکونت پدری که از فرزند معلول خود مراقبت 
می کرد و المان دهقان فداکار در محل تولد این قهرمان ملی نصب شده و 

در نصب دیگر المان ها هم موضوعیت رعایت شده است.
بضاعتی پور بابیان اینکه تا قبل از سال ٩٩ به موضوع المان سازی 
در کرج پرداخته نشده بود، اظهارداشت: المان سازی در کرج  از سال ٩2 
تا ٩٩ متوقف شد و طی این هفت سال سازمان زیباسازی منحل شده بود.

شهرداری  شهری  سبز  فضای  و  منظر   ، ا م ی س ن  ا م ز ا س یس  ئ ر
مرکزاستان البرز ادامه داد: از سال ٩۷ مجدداً شاهد ایجاد زیرساخت های 
الزم در این خصوص ازجمله تشکیل کمیته های گرافیک، کمیته های 
هنر و... بودیم و درنهایت در سال ٩٩ المان سازی با دستان هنرمندان 

به نام کرجی از سر گرفته شد.
بضاعتی پور درپایان با اشاره به اعتبار هزینه شده برای ساخت هر 
المان اضافه کرد:برای ساخت هرکدام از این المان ها بین 2 تا 2.٥ میلیارد 

تومان هزینه شده است.

زنگ خطر برای آب شرب روستایی در کرمانشاه به 
صدا در آمده است

با اشاره به کاهش  مدیرعامل شرکت آب و فاضالب کرمانشاه 
چشمگیر آب چشمه ها ، گفت : با کاهش ۷2 درصدی آب چشمه ها در 
استان روبه رو هستیم که این موضوع زنگ خطر تامین آب روستایی را 

به صدا در آورده است .
با  »علیرضا کاکاوند« روز گذشته در نشست کارگروه سازگاری 
کم آبی و شورای حفاظت منابع آبی که در سراسری شهدای دولت 
استانداری ، اظهار داشت : آب بسیاری از روستاهای استان به واسطه 
چشمه ها تامین می شود که در ماه اخیر شاهد قطعی آب چشمه تعدادی 

از روستاهای استان بودیم .
وی عنوان کرد : فروردین سال قبل به ٥٤ روستا آب رسانی سیار 
انجام شد اما این آمار در پایان فروردین امسال به ۱28 روستا رسید که 

نشان از بحرانی شدن وضعیت آب در روستاها دارد .
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان پیش بینی می شود که در 
ماه های آینده تعداد روستاهای نیازمند به آبیاری سیار در کرمانشاه به 

حدود 3٠٠ مورد برسد.
کاکاوند با بیان اینکه امکانات شرکت آب و فاضالب استان برای 
آبرسانی سیار کافی نیست، از مدیران استانی خواست که اقدامات الزم 

به منظور تامین تانکر برای آب رسانی سیار را انجام دهند.
وی با اشاره به اینکه برای برخی از روستاها چاه حفر خواهد شد، 
اداره مناطق  ه ها همچون دانشکده کشاورزی و  گفت: برخی دستگا
طبیعی چاه های بالاستفاده دارند که می توانیم از آنها برای تامین آب 

شرب استفاده کنیم.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب کرمانشاه در ادامه تصریح کرد:: 
اراضی محدوده سامانه  نیز در  برخی چاه های غیرمجاز و بالاستفاده 
گرمسیری وجود دارد که انتظار داریم با همکاری شرکت آب منطقه 
ای این چاه ها جهت تامین آب شرب در اختیار شرکت آب و فاضالب 

قرار گیرد.
کاکاوند شکستگی خطوط انتقال آب را یکی از مشکالت این شرکت 
برای تامین آب دانست و افزود: به عنوان مثال خط آب »میان دربند« که 
آب کرمانشاه را تامین می کند تا کنون چندین بار به دلیل تردد خودروهای 

سنگین شکسته و در نتیجه آب بخشی از شهر قطع شده است.
وی به پروژه های نیمه کاره در حوزه آب و فاضالب نیز اشاره کرد 
و افزود: تصفیه خانه »عمرمل« قرار بود تابستان سال گذشته به بهره 
برداری برسد اما آن طور که پیداست امسال هم امیدی به افتتاح این 
پروژه نیست؛ تقاضا داریم که این پروژه پس از تامین اعتبار هرچه زودتر 

تکمیل و وارد چرخه شود.
استان کرمانشاه 2 میلیون نفر جمعیت ساکن در ۱٤ شهرستان، 86 
دهستان و 2 هزار و ٥٩٥ آبادی دارد و 2.٤ درصد جمعیت کشور در این 
استان ساکن هستند که از این تعداد ۷٥ درصد در نقاط شهری و 2٥ 

درصد در نقاط روستایی زندگی می کنند.

اهواز  نماینده مردم  و  آبفا خوزستان  ا حضور سرپرست  ب
انجام شد:

پیگیری محله محور مشکالت شهری کوی سیاحی اهواز
نماینده اهواز در مجلس شورای اسالمی و سرپرست شرکت آبفا 
خوزستان ضمن دیدار با جمعی از معتمدین کوی سیاحی و گفتگو در 
خصوص مشکالت این منطقه با آنها از مشکالت این منطقه بازدید کردند. 
متاسفانه سطح  گفت:  بازدید  این  حاشیه  در  حسینی  م  ی کر د  سی
خدمات رسانی در این منطقه پایین است و دستگاههای خدمات رسان 
شهری عملکرد قابل دفاعی ندارند و همین امر نارضایتی ساکنین را به 

همراه داشته است. 
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسالمی عنوان کرد: با توجه 
به هماهنگی بعمل آمده با شهرداری و آبفا مقرر شد الیروبی و ساماندهی 

جویهای سطحی این منطقه از هفته آینده شروع گردد. 
در این بازدید عباسیان سرپرست آبفا خوزستان نیز از شرایط اجرای 
پروژه فاضالب ضمن بررسی روند کند اجرا و پیشرفت پروژه، بر سرعت 
و  تصریح  فاضالب کوی سیاحی  تکمیل شبکه  و  پروژه  ه  ب بخشیدن 
اعالم کرد از ظرفیت های شرکت برای این منظور استفاده خواهد شد.

مدیرعامل شرکت پاالیش گاز 
٥۱ درصدی تحویل  ز رشد  ا یالم  ا
به  ه  پاالیشگا ین  ا ه  روگا ی ن ق  ر ب
گذشته  در سال  شبکه غرب کشور 

خبر داد.
و  در گفت  نوریان«  له  ا »روح 
بیش  کرد:  اظهار  خبرنگاران،  ا  ب و  گ
از ٤۱ هزارو ٥٠٠ مگاوات ساعت به 
شرکت مدیریت شبکه برق ایران در 
تابستان و زمستان سال گذشته تحویل 

شده است.
درصدی   ٥۱ افزایش  ز  ا ی  و
تزریق به شبکه برق کشور نسبت به 
سال ماقبل خبر داد و  گفت:  این کار 

نقش مهمی در جلوگیری از خاموشی 
های ناشی از کمبود انرژی در استان 

داشته است.
گاز  پاالیش  مدیرعامل شرکت 
ایالم  یادآور شد: فروش این مقدار 
برق  تامین  به  کمک  برای  ی  ژ ر ن ا

کشور بوده است.
تمام  اینکه  به  اشاره  با  ن  ا ی ر و ن
برق  از  پاالیشگاه  داخلي  ای  ه حد ا و
تولیدي توربین هاي پاالیشگاه استفاده 
مي کنند، تصریح کرد: توربین های 
تولید  ترین مبادی  برق، اصلی  د  مول
انرژی در واحدهای صنعتی بخصوص 

در پاالیشگاه می باشند.

رشد 51 درصدی تحویل برق به شبکه غرب کشور در سال جهش تولید

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی 
بکارگیری  گفت:  ازندران  م ق  ر ب
غیرمجاز دستگاه های ماینر با استفاده 
غیرقانونی انرژی برای استخراج رمزارز 
ظرف یک سال اخیر خساراتی را به 
شبکه های توزیع برق وارد کرده است.

داد:  ادامه  سپری  فرامرز  ر  ت ک د
دستگاه   33٥٠ اخیر  سال  یک  طی 
ماینر غیرمجاز از 8۱ مرکز غیرقانونی 
و  همکاران  توسط  رمزارز  اج  خر ست ا
و  استان  بازرسی  و  تست  ین  ل و سئ م
هماهنگی  با  برق  توزیع  ای  ه ر و م ا
مسئولین قضایی و با همکاری ماموران 
مازندران  مختلف  نقاط  در  می  ا ظ ت ن ا

کشف و ضبط شده است.

دستورالعمل  مطابق  گفت:  وی 
ارسالی از توانیر با کلیه این مشترکین 
میلیارد   68 معادل  مبلغی  و  د  ر رخو ب
این  بابت جریمه  انرژی  بهای  ال  ی ر

دسته از مشرکین صادر شده است.
سپری افزود: پارسال با وجود تمامی 
کنتور  هزار  به ۱٩  نزدیک  کالت  ش م
شده  تعویض  شرکت  این  در  وب  ی ع م
است و میزان انرژی معادل ۱٥ میلیون 
کیلووات ساعت از این محل به مجموع 
فروش انرژی شرکت اضافه شده است.

برق  توزیع  شرکت  عامل  ر ی د م
مازندان ادامه داد: به منظور مدیریت 
دارایی و استفاده بهینه از سرمایه های 
شرکت و کاهش هزینه ها قراردادی 

کنتورسازی  های  شرکت  از  کی  ی ا  ب
کنتور  هزار   2٠ به  قریب  تا   د  ق ع ن م
معیوبی که تعویض شده بودند تعمیر 
شرکت  استفاده  چرخه  به  جدداً  م ا  ت

توزیع وارد شوند.
با  مقابله  منظور  به  فت:  گ ی  و
و  غیرمجاز  های  برق  شوم  ه  د ی د پ
مختلف  های  روش  از  ستفاده  ا ا  ب
کنترل مصارف مشترکین تعداد 3٥٠٠ 
استفاده  در  تخلف  دارای  ک  ر شت م
مطابق  و  شناسایی  برق  نرژی  ا ز  ا
دستورالعمل های موجود با آنها برخورد 
صورت گرفته است که از این محل 
کیلووات  میلیون   2۱ به  نزدیک  ز  ی ن
ساعت انرژی به میزان فروش شرکت 

اضافه گردید.
وجود  با   : کرد  خاطرنشان  وی 
انشعاب  واگذاری  دستورالعمل  ه  ئ ا ر ا
برق به صورت قانونی برای این دسته 
افراد  برخی  متاسفانه  شترکین  م ز  ا
اقدام  غیرقانونی  صورت  به  و  ج د سو
به فعالیت دراین زمینه می نمایند که 
باعث افزایش مصرف و بروز مشکالت 
فراوان در کنترل بار مشترکین و در 
های  خاموشی  بروز  بحرانی  ط  ی ا شر
ناخواسته می شود . به همین منظور 
به  اقدام  قرادادی  طی  شرکت  ن  ی ا
از  دسته  این  شناسایی  فرآیند  م  جا ن ا
افراد با جدیدترین روش ها در حوزه 

داده کاوی نموده است

در شرکت توزیع برق مازندران صورت گرفت :

کشف و ضبط بیش از 3350 دستگاه ماینر غیر مجاز در یک سال گذشته

مدیر  صالحی  مرسل  س  د ن ه م
شرکت  برق  مصرف  مدیریت  ر  ت ف د
توزیع  برق اصفهان گفت :با توجه به 
بارش کم باران و باال رفتن دما میزان 
مصرف برق در ساعات پیک افزایش 
می یابد وقطعی برق حتمی است اما  
در صورتی که مدیریت مصرف برق 
انجام شود  برق  ز طریق مشترکین  ا
احتمال خاموشی ها به حداقل و حتی 

به صفر می رسد 
وی در ادامه افزود :ما هم اکنون 
یک رشد ۱۷ درصدی مصرف داریم به 
این معنا که نسبت به مدت مشابه سال 
جاری رشد مصرف داشته ایم واگر مردم 
همکاری نکنند بحث قطعی را خواهیم 

داشت ومدیریت آن دشوار است 
به  اشاره  با  صالحی  ل  س ر م
به  کرد:  اظهار  هوا،  دمای  یش  ا ز ف ا
ازای هر یک درجه افزایش دما، به طور 

متوسط ٥ درصد مصرف برق به دلیل 
سرمایشی  های  سیستم  از  اده  ف ت س ا

افزایش می یابد.
بیشترین  گفت  ادامه  ر  د ی  و
مصرف در بخش خانگی 3٥ درصد را 
به خود اختصاص می دهد که نشان 
هنوز  که  است  موضوع  این  ه  د ن ه د
فرهنگ مدیریت مصرف در این بخش 

به خوبی نهادینه نشده است 
وی تصریح کرد :در ساعات پیک 
که امسال یک ساعت بر آن افزوده 
 ۱۷-۱2 ساعت  از  یعنی  است  ه  شد
از  کنند  باید سعی  کنندگان  مصرف 
لوازم پر مصرف در این ساعات استفاده 
و  سازی  فرهنگ  عبارتی  به  د   ن ن ک ن
برای  صحیح  های  روش  ش  ز و م آ
فرهنگ پذیری مصرف برق از الزامات 

اصالح الگوی مصرف می باشد.
وی به نقش تبلیغات در مدیریت 

:در سال  گفت  و  کرد  اشاره  مصرف 
گذشته با تبلیغات تلویزیونی و برنامه 
های متعدد فرهنگی از طریق آموزش 
دانش آموزان که قبال در مدارس به 
آنها آموزش داده می شد  تصویر عرش 
پل ها ،تابلوهای شهری ،برنامه های 
رادیو و صدا وسیما  ،مطبوعات این 

فرایند را به پیش بردیم .
ل  سا در  : کرد  کید  تا ی  و
گذشته سهم اصفهان برای مدیریت 
مصرف۱۱٥ مگاوات بود  و در سال 
جاری 3 مگاوات افزایش یافته و به 
رسیده  مگاواتی   ۱۱8 مصرفی  د  ه ع ت
است به طوری که در بخش صنعت 
۷٠ مگاوات ،در کشاورزی 2٥ مگاوات 
،تجاری 3 مگاوات ،در اداری و سی 
مولدهای  ودر  مگاوات   ۱٠ جی  ن  ا
۱٠ مگاوات در ساعات پیک کاهش 

مصرف داشته باشیم .

صالحی عنوان کرد :تکلیف دیگر 
شامل  که  است  داده شده  ما  به  ز  ی ن
  IOT  internet of thing
 ٥ باید  اصفهان  برق  اشیا(  نترنت  ی ا (
مگاوات در این حوزه کم کند که می 
طلبد بر روی سیستم های سرمایشی 
ادارات ،تاسیساتی نصب کنیم که از 
راه دور قابل کنترل باشید و پس از 
٤٥ دقیقه به کارگیری سیستم های 
سرمایشی یک ربع خاموش شود و در 
ادامه  پاداش به آنها اختصاص می یابد 
و  کرد  اشاره  امید  برق  به  وی 
براز داشت :طرح برق امید در سال  ا
گذشته ویژه مشترکین خانگی برگزار 
شد و طی آن هزینه برق مشترکینی 
که در ماههای گرم سال ۱٠٠ کیلووات 
 8٠ گرم  غیر  ماههای  در  و  عت  ا س
کیلووات ساعت مصرف کنند مشمول 

تخفیف ۱٠٠ درصدی خواهند بود.

احتمال قطعی برق اصفهان در صورت رعایت نکردن مدیریت مصرف

منطقه  مخابرات  عمومی  روابط  گزارش  ه  ب
اصفهان،در راستای توسعه زیر ساختهای ارتباطی 
در شهرستان اردستان و بهبود خدمات مخابراتی در 
نقاط روستایی، با نصب و راه اندازی سیستم های جدید 
مخابراتی، پهنای باند مراکز بغم ، سیمان اردستان، 
نهوج،  نیسیان،  قهساره،  ظفرقند،  مکان،  و  ه  ب ن ج
خوش آباد، موغار، احمدآباد، تورزن، مهاباد ، زواره 

کچومثقال، ماربین و کهنگ گونیان ارتقاء یافت. 
گفتنی است افزایش پهنای باند، نقش موثری 
در ارتقاء سرعت دسترسی به اینترنت، بهره وری، 
توسعه، شفافیت، ارتقای خدمات الکترونیکی دولتی 
و غیر دولتی و رشد قابل توجه تجارت الکترونیکی 

خواهد داشت.
پهنای باند، ترجمه لغت به لغت اصطالح بَندِویت 

است. در بعضی جاها این اصطالح را »عرض باند« 
هم ترجمه کرده اند. 

اگر بخواهیم درک خوبی از معنای این اصطالح 
داشته باشید، اتوبانی را در نظر بگیرید، معمواًل هر 
اتوبان یا بزرگراه دارای چند خط )Line( یا باند 
)Band( است که ظرفیت این بزرگراه را معین 

می کند. 
مثاًل اگر بزرگراهی دارای دو خط باشد طبیعتًا 
به طور هم زمان و از یک نقطه از بزرگراه فقط دو 
عدد ماشین امکان عبور دارند و اگر بزرگراهی دارای 
چهار خط یا باند باشد به طور هم زمان چهار ماشین 
امکان عبور از کنار هم را دارند. خوب حاال کافی 
است در این مثال به جای ماشین، بیت)Bit( و به 
جای بزرگراه یا اتوبان، سیم یا فیبر نوری که در واقع 

محیط انتقال اطالعات هستند، بگذارید.
مثال دیگری که می تواند به درک بهتر شما از 
این موضوع کمک کند، لوله های انتقال آب است. 
هر چقدر قطر لوله آب بزرگ تر باشد، امکان انتقال 
آب بیشتری از یک نقطه به نقطه دیگر وجود دارد. 
درست مثل پهنای باند، هر چه پهنای باند بیشتری 
وجود داشته باشد، امکان انتقال اطالعات بیشتری 

را از یک نقطه به نقطه دیگر داریم.
شما  به  باند  عرض  یا  پهنای باند  واقع  ر  د  
می گوید به طور هم زمان چند بیت می تواند از کنار 
هم رد شوند یا در طول محیط ارتباطی شما با شبکه 
جابه جا شوند. اگر خودتان هم فکر کنید شاید بتوانید 
مثال های بیشتر و بهتری برای درک بهتر موضوع 

متصور شوید.

افزایش پهنای باند در روستاهای اردستان

رئیس کمیسیون عمران،حمل و نقل و ترافیک 
شهری شورای اسالمی کالنشهر کرج در جلسه بررسی 
گزارش جامع عملکرد ٤ ساله توسط نظام مدیریت 
شهری، با اشاره به اینکه در شورای پنجم اقدامات 
قابل قبولی صورت گرفته است، گفت:در گزارش جامع 
عملکرد ٤ ساله مدیریت شهری بازخورد اقدامات این 

نهاد باید تشریح شود.

مهدی حاجی قاسمی عنوان کرد: به عنوان مثال، 
آبگرفتگی ها نسبت به سال ٩6 تا چه میزان کاهش 
داشته و تاثیرات مطلوب آن چه بوده و به صورت کلی 

چقدر موجب تسهیل امور شهروندان شدیم.
رئیس کمیسیون عمران،حمل و نقل و ترافیک 
شهری شورای اسالمی مرکزاستان البرز اظهارداشت:در 
گزارش عملکرد ٤ ساله مدیریت شهری باید اتفاقاتی که 

در جهت ایجاد و توسعه شهری انسان محور رخ داده، 
عنوان شود تا شهروندان از خدماتی که به آنان ارائه شده 
آگاه شوند.حاجی قاسمی در پایان با اشاره به قید عناوین 
و محتوا در گزارش عملکرد مذکور، اضافه کرد: یکی از 
اقدامات مدیریت شهری جمع آوری سطل های زباله 
جلوی درب ساختمان ها بود که بازخورد مثبت آن نیز 

باید مورد بررسی قرار گیرد و تشریح شود.

حاجی قاسمی رئیس کمیسیون عمران،حمل و نقل و ترافیک شهری شورای اسالمی کالنشهر کرج:

در شورای پنجم اقدامات قابل قبولی صورت گرفته است



5 زمینسال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1727- پنجشنبه 9 اردیبهشت 1400 یران  ا

ه  سپا ه  ند ما ر ف
امیرالمومنین)ع( ایالم گفت: 
3٠ هزار پرس غذای گرم در 
شب میالد امام حسن مجتبی)ع( بین 
مددجویان تحت حمایت کمیته امداد 

ایالم توزیع شد.
سردار جمال شاکرمی در حاشیه 
برای  گرم  غذای  توزیع  و  خت  پ
ایالم  استان  امداد  کمیته  ددجویان  م
اظهار داشت: توزیع غذای گرم اولین 
سال  مومنانه  های  کمک  از  رحله  م
جاری است که در تداوم برنامه های 

سال گذشته اجرا می شود.
وی افزود: فردا نیز سه هزار بسته 
هزار   ۱٠ و  نیازمندان  بین  عیشتی  م
کیسه آرد بین عشایر توزیع می شود 
و قراداد تامین آرد مورد نظر با کارخانه 

های تولید آرد منعقد شده است.
یادآور شد: گروه های  شاکرمی 
این  اجرای  اصلی  محوریت  هادی  ج
هدف  جوامع  و  هستند  ها  رنامه  ب
شناسایی  امداد  کمیته  طریق  از  م  ه

شده است.
وی اضافه کرد: سپاه بر اساس 
همواره  رهبری  معظم  مقام  نویات  م
در کنار مردم و دستگاه های مختلف 
طرح  نیز  جاری  سال  برای  و  ست  ا
اشتغالزایی،  زمینه  در  متنوعی  ای  ه
مسکن  ساخت  زدایی،  حرومیت  م
محرومان و حمایت از ایتام و محسنین 
را با همکاری بهزیستی و کمیته امداد 

در دستور کار دارد.
م  ما ا د  ا مد ا کمیته  دیرکل  م
گفت:  هم  ایالم  استان  مینی)ره(  خ
طرح ایران همدل با نام اطعام مهدوی 
با همکاری سپاه و گروه های جهادی 

در استان در حال انجام است.
قنبر موسی نژاد افزود: در مرحله 
امام حسن  میالد  در شب  و  نخست 
مجتبی )ع( 3٠ هزار پرس غذای گرم 
توسط سپاه پخت شده است که 2٥ 
هزار پرس آن توسط کمیته امداد بین 
نهاد  این  پوشش  تحت  ددجویان  م
پنج هزار پرس دیگر توسط گروه  و 

از  نیازمندان  سایر  بین  های جهادی 
پیش تعیین شده توزیع می شود.

وی با بیان اینکه پخت و توزیع 
2٠٠ هزار پرس غذای گرم در دستور 
کار است، اظهار داشت: در شب های 
توزیع  توزیع  و  پخت  نیز  قدر  یالی  ل
غذای گرم بین نیازمندان با همکاری 

سپاه استان ادامه خواهد داشت.
موسی نژاد یادآور شد: همچنین 
تامین و توزیع 32 هزار بسته معیشتی 
کار  دستور  در  خانوار  هزار   32 ین  ب
توزیع  آنها  میان  تدریج  به  که  ست  ا

خواهد شد.

وی تاکید کرد: توزیع غذای گرم 
و بسته های معیشتی با رعایت شیوه 
و  شان  حفظ  و  بهداشتی  های  امه  ن
انجام  نیازمند  های  خانواده  رامت  ک

می شود.
بیش از ۷٠ هزار نفر در ایالم از 

خدمات کمیته امداد برخوردارند.
امیرالمومنین  سپاه  گذشته  سال 
مراحل  طی  در  ایالم  استان  ع(  (
توزیع  و  تامین  به  اقدام  ختلفی   م
غذای گرم و بسته های معیشتی به 
و  کرونا  از  دیده  آسیب  جوامع هدف 

نیازمندان کرد.

فرمانده سپاه امیرالمومنین)ع( ایالم عنوان کرد :

توزیع ۳0 هزار پرس غذای گرم بین نیازمندان ایالم
ــبکه  ــازی ش ــاده س ــات آم ــی از اقدام گزارش

ــرق ــه ش ــرق در ناحی ب
مدیرامــور بهــره بــرداری ناحیــه شــرق شــرکت بــرق منطقــه ای 
خوزســتان، اقدامــات اساســی ایــن ناحیــه در آمــاده ســازی شــبکه برق 

تحــت نظــارت خــود را تشــریح کــرد.
ــرق و  ــداری شــبکه ب ــا هــدف پای ــان کــرد: ب محمــد ســلبی بی
ــی،  ــوادث احتمال ــش ح ــری و کاه ــتان ۱٤٠٠، جلوگی ــور از تابس عب
بهینــه ســازی ایســتگاه هــای بــرق ایــن ناحیــه انجــام شــده اســت.

ــه اقدامــات انجــام شــده، افــزود: ترانــس 23٠  ــا اشــاره ب وی ب
کیلــو ولــت پســت امیدیــه یــک کــه حــدود یکســال پیــش بــه علــت 
ــود، رفــع اشــکال و  اشــکال در ســیم پیچــی از مــدار خــارج شــده ب

بعــد از انجــام تســت هــای الزمــه برقــدار و وارد مــدار شــد.
ــه  ــرق منطق ــه شــرق شــرکت ب ــرداری ناحی ــره ب ــور به مدیرام
ــه  ــرق امیدی ــت ب ــی پس ــای هوای ــه داد: کلیده ــتان ادام ای خوزس
یــک اورهــال اساســی شــد کــه عــدم تعویــض ایــن کلیدهــا باعــث 
صرفــه جویــی بیــش از یــک میلیــارد تومانــی شــده اســت. همچنیــن 
کلیدهــای هوایــی بانــک خازنــی 3٠٠ مــگاواری امیدیــه دو کــه جــام 
و معیــوب و ســالیانه دارای هزینــه بســیار زیــاد بــود، نرگــی و مادگــی 
ــق  ــن طری ــن شــد و بدی آنهــا حــذف و شــمش آلومینیومــی جایگزی
ســالیانه بیــش از ۱٠٠ میلیــون تومــان در ایــن بخــش صرفــه جویــی 

اقتصــادی بــه عمــل آمــد.
ــری از  ــه منظــور جلوگی ــر پســت میانکــوه ب ــل شــیلد وای تکمی
حــوادث احتمالــی، اجــرای برنامــه هــای زمــان بنــدی بــا خاموشــی، 
بــدون خاموشــی و کار در حالــت برقــدار تجهیــزات بصــورت کامــل 
و ۱٠٠ درصــد، بــه همــراه تعویــض باتــری هــای معیــوب ۱2٥ ولــت 
ــه  ــرای بهین ــه ســلبی ب ــی اســت ک ــه، از دیگــر اقدامات پســت امیدی

ســازی پســت هــای بــرق ناحیــه شــرق، نــام بــرده اســت.

با تامین مالی بانک پارسیان؛
ــک  ــک بان ــا کم ــیمی ب ــت پتروش ــش در صنع جه

ــیان پارس
طــرح پاالیــش پارســیان ســپهر وابســته بــه ســتاد اجرایــی فرمــان 
ــان،  ــا ظرفیــت تولیــد ســاالنه 3.3 میلیــون تــن ات حضــرت امــام )ره( ب
پروپــان، بوتــان و میعانــات گازی و بــرآورد درآمدزایی یــک میلیارد دالری 
بــرای کشــور، بــا عاملیــت و ســرمایه گــذاری گــروه مالــی پارســیان بــه 

بهــره بــرداری رســید.
ــه  عنــوان یکــی از طرح هــای  طــرح پاالیــش پارســیان ســپهر ب
ــان  ــی ات ــده صنعــت پتروشــیمی در دو بخــش واحــد بازیاب پیــش رون
در ســایت ُمهــر در اســتان فــارس و واحــد تفکیــک اتــان در ســایت 
عســلویه اســتان بوشــهر احــداث شــده اســت. گــروه مالــی پارســیان 
کــه بــه عنــوان بانــک عامــل و یکــی از اصلــی تریــن تامیــن کننــده 
ــق  ــاد رون ــرای ایج ــالش ب ــواره در ت ــت، هم ــروژه اس ــن پ ــی ای مال
اقتصــادی و رشــد اشــتغالزایی بــوده اســت. جالــب اســت کــه بدانیــد 
ــور  ــر به ط ــش از ٥3٠٠ نف ــرای بی ــاخت ب ــان س ــرح در زم ــن ط ای
ــتغال  ــتقیم اش ــورت غیرمس ــر به ص ــزار نف ــر ۱٥ ه ــغ ب ــتقیم و بال مس
ــورت  ــر به ص ــرای 8٠٠ نف ــرداری ب ــان بهره ب ــرد و در زم ــاد ک ایج
مســتقیم و بیــش از 2 هــزار نفــر نیــز به صــورت غیرمســتقیم اشــتغال 

خواهــد داشــت.
» پاالیش پارسیان سپهر « مصداق واقعی اقتصاد مقاومتی

ایــن پــروژه را مــی تــوان از مصادیــق واقعــی« اقتصــاد مقاومتــی« 
نــام بــرد چــرا کــه در اجــرای طــرح پاالیــش پارســیان ســپهر اســتفاده 
ــه  ــب اســت ک ــه اســت. جال ــی صــورت گرفت ــوان داخل ــری از ت حداکث
بدانیــد تمــام پیمانــکاران طراحــی و راه انــدازی ایــن طــرح ایرانــی بــوده 
و ســهم بخــش داخــل در اجــرای ایــن طــرح حــدود 6٠ درصــد اســت. 
ــاحل،  ــرکت های دریاس ــی و ش ــکار اصل ــو پیمان ــا و هدک ــرکت همپ ش
ــکاران  ــرژی از پیمان ــد ان ــر و هیرب ــتر نصی ــیان، انرژی گس ــعه پارس توس

اجرایــی طــرح پاالیــش پارســیان ســپهر هســتند.
ــروه  ــذاری گ ــرمایه گ ــای س ــر مزای ــد ارزی از دیگ ــا رشــد درآم ام
مالــی پارســیان در ایــن پــروژه پاالیشــی اســت. آنگونــه کــه اعــالم شــده 
طــرح پاالیــش پارســیان ســپهر بــه  عنــوان یکــی از واحدهــای تأمیــن 
ــه  ــان ب ــن ات ــون ت خــوراک مجتمع هــای پتروشــیمی، ســاالنه ۱.3 میلی
خــط سراســری اتــان بــرای مصــرف واحدهــای الفینــی تزریــق خواهــد 
کــرد. یــک میلیــون تــن پروپــان و بوتــان و یــک میلیــون تن کاندنســیت 

تولیــدی ایــن شــرکت نیــز صــادر خواهــد شــد.
ــه در اوج  ــپهر ک ــیان س ــش پارس ــرح پاالی ــرمایه گذاری در ط س
شــرایط ســخت تحریمــی آغــاز و بــه اتمــام رســیده، یــک میلیــارد و ۱3 
میلیــون دالر اســت کــه از دو منبــع اصلــی تســهیالت صنــدوق توســعه 
ــده  ــن ش ــهامداران تأمی ــیان و آورده س ــک پارس ــت بان ــا عاملی ــی ب مل
ــارس  ــت پ ــیان و نف ــی پارس ــروه مال ــر، گ ــرژی تدبی ــعه ان ــروه توس و گ

ــتند. ــرح هس ــی ط ــرمایه گذاران اصل س
ــال ٩٤  ــپهر در س ــیان س ــش پارس ــرح پاالی ــی ط ــات اجرای عملی
آغــاز و ســال گذشــته بــه همــت متخصصــان ایرانــی راه انــدازی شــد. 
ــه ۷٤  ــر روزان ــایت ُمه ــپهر در س ــیان س ــان پارس ــتحصال ات ــد اس واح
ــانول، وراوی  ــاک، ش ــدان تابن ــار می ــی چه ــب گاز غن ــون مترمکع میلی
ــس  ــه پ ــد ک ــت می کن ــق پاالیشــگاه پارســیان دریاف ــا را از طری و هم
ــه شــبکه گاز شــهری  ــان ب ــن مت ــون ت از جداســازی ســاالنه ۱6 میلی
ــد  ــی و تولی ــک نهای ــرای تفکی ــدی ب ــان تولی ــد و ات ــاص می یاب اختص
ــات گازی  ــان و میعان ــان، بوت ــان، پروپ ــن ات ــون ت ــاالنه 3.3 میلی س
ــه طــول  ــچ ب ــه ۱8 این ــط لول ــیله خ ــی به وس ــوان محصــول اصل به عن
حــدود 63 کیلومتــر بــه مجتمــع پاالیشــگاه پارســیان ســپهر در ســایت 

ــود. ــل می ش ــلویه منتق عس
واحــد اســتحصال اتــان شــرکت پاالیــش پارســیان ســپهر در ســایت 
ُمهــر در شهرســتان ُمهــر در منطقــه ای در جنــوب اســتان فــارس و واحــد 
تفکیــک اتــان شــرکت پاالیــش پارســیان ســپهر در ســایت عســلویه در 

اســتان بوشــهر احــداث شــده اســت.

یک مقام مسئول:
ــن  ــه بنزی ــش عرض ــب کاه ــا موج ــش تقاض کاه

ســوپر شــده اســت
ســخنگوی شــرکت ملــی پخــش فراورده هــای نفتــی علــت کاهــش 
عرضــه بنزیــن ســوپر را کاهــش تقاضــا بــرای ایــن نــوع ســوخت اعــالم 

. د ر ک
فاطمــه کاهــی، بــا بیــان اینکــه ایــران اکنــون ظرفیــت تولیــد روزانه 
تــا ۱۱٠ میلیــون لیتــر بنزیــن را در کشــور دارد، اظهــار کــرد: تــا پیــش 
از ســهمیه بندی بنزیــن و شــیوع کرونــا، ســهم بنزیــن ســوپر از مصــرف 
کلــی بیشــتر بــوده کــه بــا توجــه بــه کاهــش مصــرف بنزیــن در یــک 
ســال گذشــته وهمچنیــن کاهــش تقاضــا بــه دلیــل اختالف نــرخ، کاهش 

بیشــتری داشــته اســت.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه بنزیــن درخواســتی از ســوی جایــگاه داران 
بنزیــن عــادی و یــا بنزیــن ســوپر کامــال تامیــن می شــود و هیچ مشــکلی 
بــرای تامیــن بنزیــن نداریــم، گفــت: بــا توجــه بــه اینکــه تقاضــا بــرای 

بنزیــن ســوپر کاهــش یافتــه توزیــع آن نیــز کاهــش یافتــه اســت.
ســخنگوی شــرکت ملــی پخــش فراورده هــای نفتــی بــا بیــان اینکه 
به صــورت روزانــه بنزیــن ســوپر در جایگاه هــای نواحــی غــرب و شــرق و 
شــمال تهــران توزیــع می شــود، اظهــار کــرد: توزیــع بنزیــن ســوپر فقــط 
در جایگاه هایــی انجــام می شــود کــه در فهرســت توزیع کننــدگان بنزیــن 

ســوپر قــرار دارنــد و شــامل همــه جایگاه هــا نمی شــود.
بــه گفتــه کاهــی در حــال حاضــر توزیــع بنزیــن ســوپر در حــد نیــاز 
کشــور اســت و اگــر میــزان تقاضــا افزایــش یابــد نیــز مــی توانیــم میــزان 

بیشــتری را توزیــع کنیــم.

اقدامات بانک تجارت در راستای ارائه خدمات بهتر به اهالی نمین:

ارتقای وضعیت« باجه«  به« شعبه« شهرستان نمین
ک  ن ا ب شعب  ر  ی د م دری  سکن ا
تجارت استان اردبیل گفت: ارتقای 
، گام  به شعبه  نمین  اجه  ب وضعیت 
مهم و عملیاتی بانک تجارت اردبیل 
در راستای تحقق پشتیبانی ها ومانع 

زدایی ها از تولید است .
به گزارش روابط عمومی ، طی 
مراسمی که با حضور ناصری فرماندار 
شهرستان نمین و برخی از مشتریان 
ارزنده ساکن نمین و با رعایت کامل 
پروتکل های بهداشتی برگزار گردید 
، باجه بانک تجارت این شهرستان 
این پس  از  ا  ت یافت  قا  رت ا به شعبه 
مشتریان و شهروندان نمینی بتوانند 
کلیه خدمات بانکی را مستقیما از شعبه 

محل سکونت خود دریافت نمایند . 
نک  ا ب شعب  ر  ی د م دری  سکن ا
تجارت استان اردبیل، در این مراسم 
با تقدیر از حضور فرماندار و مشتریان 
یکی   : د  و ز ف ا ن  ی م ن ه  ب ع ش ه  د ن ز ر ا
ریت  ی د م گ  ر ز ب ی  ا ه ه  غ د غ د ز  ا
شعب استان اردبیل تغییر این واحد 
اشاره  با  . وی  ود  ب به شعبه  نکی  ا ب
صنعتی  و  ی  د ی ل و ت ی  ا ه ت ی ف ر ظ ه  ب

شهرستان نمین ومزیتهای اقتصادی 
این شهرستان از قبیل همجواری با 
2 اردبیل و  شهرک صنعتی شماره 
جاذبه های اکوتوریسمی وگردشگری 
، تبدیل باجه بانکی نمین به شعبه 
را گامی مهم و عملیاتی در راستای 

تحقق منویات مقام معظم رهبری در 
نامگذاری سال ۱٤٠٠ دانست .ناصری 
فرماندار شهرستان نمین هم با تشکر 
از مدیریت شعب بانک تجارت استان 
یط فعلی که توسعه  : در شرا گفت 
شبکه بانکی با محدودیتهای زیادی 

مواجه است ، اخذ موافقت و راه اندازی 
قدامی تحسین  ا نمین  مجدد شعبه 
برانگیز و در خور تقدیر بوده و قطعا 
شهروندان نمینی قدردان این تالش 
و زحمات مدیریت و کارکنان بانک 

تجارت اردبیل خواهند بود .

بیمه آسیا روی سکوی پرش ۱۴00
سال ۱3٩٩ برای بیمه آسیا، سالی توام با موفقیت های مستمر بود 
و انتظار می رود در سال ۱٤٠٠ روی سکوی پرش جدید برای رسیدن به 

افق های بلند قرار گیرد.
به گزارش روابط عمومی بیمه آسیا، مهر تایید بیمه مرکزی و صدور 
مجوز اتکایی داخل برای بزرگ ترین شرکت بیمه خصوصی کشور در 
واپسین روزهای سال۱3٩٩ این فرصت را در اختیار بیمه آسیا قرار داده 
که دست برتر را در بازار اتکایی بیمه داخل کشور داشته باشد. افزون بر 
آن، قوام و استحکام مالی بیمه آسیا به ویژه پس از افزایش سرمایه ٩٤٩ 
درصدی، نویدبخش سودآوری پایدار و استمرار موفقیت در خانواده بزرگ 

بیمه آسیا به شمار می آید.
بنابر این گزارش، عملکرد دو سال اخیر بیمه آسیا را می توان دوره 
جهش و اصالحات ساختار و برنامه ریزی در جهت بهبود کیفیت خدمات 
به بیمه گذاران و مشتریان، معرفی محصوالت بیمه ای معطوف به نیازهای 
آینده، اصالح پرتفوی بیمه گری با الگوی ترکیبی از رشته های با ریسک 
باال با رشته های کم ریسک تر، رصد دقیق وضعیت فروش و خسارت از حیث 

جغرافیای توزیع ریسک دانست.
این گزارش با تصریح تالش بیمه آسیا برای حفظ و ارتقای سهم از 
بازار بیمه، رعایت اخالق حرفه ای در رقابت با دیگر بیمه گران، اولویت دادن 
به مدیریت ریسک به جای فروش بیشتر، کوشش در جهت نهادینه سازی 
اصول حاکمیت شرکتی و در یک کالم بیمه گری در آیینه صداقت و شفافیت 

را در اولویت خود قرار داده است.
در این گزارش تداوم موفقیت های بیمه آسیا در سال ۱٤٠٠ در 
گروی برنامه  ها و هدف گذاری دقیق و روشن مورد تاکید قرار گرفته و 
آمده است: بیمه آسیا تکیه گاه مطمئن و مستحکم در کنار مردم خواهد 
بود و راز آشکار موفقیت این شرکت را می توان در تبدیل چالش ها و 
روز شدن  به  قلمداد کرد. هم چنین  و مزیت ها  به فرصت ها  تهدیدها 
پرداخت خسارت ها در بیمه آسیا،  حق مسلم مشتریان به حساب می آید؛ 
اعتماد مشتریان یک اصل بدیهی و روشن در  چرا که حفظ و تقویت 

بیمه آسیاست.

صعود صنعت بیمه در مسیر هموار بیمه های زندگی
معاون فنی شرکت بیمه کارآفرین، از رشد 3۱ درصدی بیمه های عمر 

اندوخته دار در سال ۱3٩٩ نسبت به سال قبل خبر داد.
بیمه های  در  کارآفرین  بیمه  فنی مدیرعامل  معاون  عباس اسالمی 
زندگی، در گفت وگو با بانکداری ایرانی ، بیان کرد: شرکت بیمه کارآفرین 
با ایجاد انگیزه برای عوامل فروش، توسعه کمی وکیفی شبکه و طراحی 
محصوالت متنوع به طور خاص در بیمه های زندگی، همواره سعی در ایجاد 

تمایز و مزیت رقابتی دارد.
باعث رشد  را  و سرمایه گذاری ها  از سیاست ها  اسالمی مجموعه ای 
از  کارآفرین  بیمه  داد:  توضیح  و  دانست  کارآفرین  بیمه  در  دگی  ن ز مه  ی ب
اسفند سال٩۷ بیمه عمر اندوخته دار، را بر اساس تجربیات و نقاط قوت 
سازمانی و درک صحیح از نیازهای مشتریان و با اشراف بر محدودیت های 
بیمه نامه های قبلی و متناسب با نیازهای روز ارائه کرد. قبل از راه اندازی 
بیمه نامه عمراندوخته دار امید، تعداد بیمه نامه صادره، در سال ٩۷ معادل ٤٤ 
هزار واحد بیمه نامه بود که خوشبختانه در سال ٩8 با رشدی دو برابر به 88 
هزار واحد و در سال ۱3٩٩ قریب به ۱٠٠ هزار واحد فروش محقق شده 
است. با عنایت به اینکه به طور سنتی فروش شرکت بیمه کارآفرین غالباً 
برمحورحق بیمه ساالنه و مبالغ با اهمیت متمرکز بوده است بنابراین حق 
بیمه تولیدی در بیمه های عمراندوخته دار کماکان سهم ٥٠ درصدی در 

پرتفوی شرکت را شامل می شود.
حق بیمه وصولی بیمه های عمر اندوخته دار در سال ٩8 با رشد ۱۷ 
درصدی نسبت به سال ٩۷ حدوداً 6٥٠ میلیارد تومان بود و این پرتفو، در 
سال ٩٩ نسبت به سال ٩8 با تحقق رشد 3۱ درصدی و حق بیمه ای معادل 
83٠ میلیارد تومان را شامل می شود که این نشان از اقبال بازار به محصول 

و برند شرکت دارد.
ادامه درباره  بیمه کارآفرین در  بیمه های عمر و زندگی  معاون فنی 
بیمه نامه عمر اندوخته دار، گفت: بیمه کارآفرین در طرح عمر اندوخته دار 
امید ضمن توجه به دامنه سنی بیمه شدگان و افزایش آن تا سن 8٠ سالگی، 
ضمن اینکه پوشش امراض خاص را هم به لحاظ تعداد پوشش ها و هم 
سرمایه تعهدات گسترش داد در پوشش ازکارافتادگی ارائه خدمت را از شرط 

حادثه به هر علت تغییر و توسعه داد.
منافع  در  مشارکت  از  حاصل  سود  خصوص  در  پایان  ر  د ی  سالم ا
حوزه  در  حساسیت  با  کارآفرین  بیمه  گفت:  شرکت  عمر  ران  ا ذ گ ه  م ی ب
سرمایه گذاری، تمام تالش خود را انجام داد تا حداقل بازده برنامه ریزی 
و از پیش تعیین شده برای سال ٩٩ که 3٠ درصد بود محقق نماید. طبق 
برنامه های شرکت در اولین فرصت بعد از استخراج صورت های سود و زیان 
نسبت به اعالم و واریز سود قطعی شده سال گذشته به حساب بیمه گذاران 

عمراندوخته دار اقدام خواهد شد.

مدیر بیمه های اتومبیل بیمه رازی در جشن ضیافت نور
امسال در نرخ و شرایط بیمه ها بازنگری انجام میشود.

مدیر بیمه های خودرو شرکت بیمه رازی از بازنگری در نرخ و شرایط 
بیمه های اتومبیل جهت رقابتی شدن خبر داد.

قرعه کشی  های  برنامه  سری  از  شب  هفتمین  در  زاده  ف  صی ی  ل ع
الیو از صفحه اینستاگرام بیمه رازی حضور پیدا کرد ؛ وی در این مراسم 
به سعی در ایجاد فضای رقابتی و ارائه توضیحات کامل به بیمه گزاران 
مراجعه کننده و همچنین ارائه بهترین نرخ و شرایط در کنار خدمات خوب 

در بخش خسارت اشاره کرد.
صیف زاده در خصوص نرخ بیمه نامه ها گفت: امسال یک بازنگری 
در شرایط و نرخ بیمه های بدنه انجام می شود، بعضی از محدودیت ها 
که شبکه فروش به درستی به آن اعتراض دارند را نیز حذف خواهیم کرد 
ولی از طرف ما در داخل شرکت باید به موضوعاتی مثل ضریب خسارت و  

کنترل ریسک توجه شود .
وی افزود شبکه فروش عملکرد خوبی داشته و سود خوبی عاید شرکت 
شده است که البته همه ی این تالش ها در یک راستا بوده و ماحصل آن 

اعتالی برند شرکت بیمه رازی  است.
توانیم مازاد تعهدات  ثالث می  تاکید کرد که در بخش  ده  زا صیف 
مالی را به بیمه گزاران پیشنهاد کنیم که هم برای شبکه فروش و هم 
برای بیمه گزاران دارای مطلوبیت میباشد و در صورت بروز حادثه و ایجاد 
بیمه گر متعهد   ، قانونی  از حداقل تعهدات مالی  باالتر  خسارتهای مالی 
به رسیدگی و پرداخت خسارت خواهد بود . درحال حاضر این امکان در 
نامه ها تا 32٠ میلیون تومان مالی در  از  بیمه  تمدید بخش عمده ای 

سیستم تعریف شده است .
مناسبت  به  که  رازی  بیمه  ضیافت  جشن  برنامه  در  است  ی  ن ت ف گ
هجدهمین سالگرد تاسیس این شرکت و در ماه مبارک رمضان برگزار می 
شود، طی قرعه کشی بین نمایندگان حائژ شرایط، هر شب یک سکه طال 
و یک عدد چوب گلف به یک نماینده هدیه داده میشود که این جایزه در 
شب اول به آقای مصطفی اقتداری نماینده شعبه بندرعباس ، شب دوم 
به آقای یداهلل مهدی زاده از شعبه ایالم ، شب سوم به خانم اکرم شوقی 
نماینده زنجان ، شب چهارم به آقای بابک رحیمی شاد نماینده تهران از 
از شعبه همدان و شب  شعبه کاشانی ، شب پنجم به خانم لیال موسوی 
ششم به آقای حمید امینی از شعبه کرج و شب هفتم به منیژه خضری از 

شعبه ارومیه تعلق گرفت.
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امور  و  ریزی  برنامه  ون  ا ع م  
اقتصادی جهاد کشاورزی استان البرز 
ا اشاره به مدیریت خوب استان در  ب
 : گفت  عید  شب  میوه  تهیه  ه  ن ی م ز
هیچ مشکلی به نام انباشت میوه در 

سردخانه های البرز نداریم.
اینکه  بیان  با  کریمی  د  و ع س م
مسوولیت ستاد تنظیم بازار و نظارت 
سازمان  عهده  بر  عید  شب  یوه  م ر  ب
می  استان  تجارت  و  معدن  عت،  صن
باشد، گفت: جهاد کشاورزی استان به 
عنوان یکی از اعضا در این ستاد  به 

وظایف خود عمل کرده است.
وی افزود: در این ستاد مصوب 
عید  شب  میوه  تامین  برای  ه  ک شد 
مردم استان، ٩٠٠ تن پرتقال و ٥٠٠ 
از  که پس  تن سیب خریداری شود 
در  گذشته  سال  زمستان  در  د  ی ر خ
سردخانه ها تا شب عید نگهداری و 

سپس در قالب غرفه های عرضه در 
سطح شهرها  توزیع شد.

کریمی اظهار داشت: با توجه به 
شیوع ویروس کرونا و کاهش شدید 
دید و بازدیدهای نوروزی، مسووالن 
ستاد پیش بینی الزم را برای تامین 
میوه مورد استفاده در ایام عید نوروز 
کردند که بنا بر همین پیش بینی ها 

با مشکلی در انباشت میوه در سردخانه 
ها مواجه نشدیم.

از  بعضی  اینکه  بیان  ا  ب ی  و
استان ها این پیش بینی را نداشتند، 
گفت: فقط مقدار کمی میوه در غرفه 
های عرضه باقی مانده بود که پس 
تنظیم  از ستاد  ز کسب مجوز الزم  ا
بازار، این میوه ها با قیمتی پایین تر 

به فروش رفت.
سردخانه  بیشتر  افزود:  می  ی ر ک
هایی که در استان در سال های اخیر 
به مدرن  اند  برداری رسیده  ه بهره  ب
به  و  بوده  مجهز  ها  دستگاه  ن  ی ر ت
صورت حرفه ای میوه را در سردخانه 
ها انبار می کنند به طوریکه یکی از 
سردخانه هایی که به تازگی به بهره 
برداری رسیده امکان نگهداری میوه 

شب عید را تا تیرماه را  دارد.
در استان البرز بیش از ٥٠ واحد 
باالی  خصوصی  و  دولتی  انه  خ د سر
فعال  درجه  صفر  زیر  و  درجه  ر  صف
سازمان  از  ها  آن  بیشتر  که  ست  ا
صنعت، معدن و تجارت استان مجوز 

فعالیت گرفته اند.
۱3 واحد از این تعداد سردخانه با 
ظرفیت  ۱٠٠ هزار تن زیر نظر جهاد 

کشاورزی استان فعال هستند.

البرز مشکل انباشت میوه در سردخانه ها ندارد

معاون هماهنگی امور اقتصادی 
استاندار مرکزی گفت: حجم صادرات 
استان از ابتدای فروردین ماه جاری 
رسیده  دالر  میلیون   ۷٠ به  ون  ن ک ا ت
و کاالهای این خطه صنعتی به ٥۱ 

کشور جهان ارسال شده است.
چهارشنبه  روز  فرخی«  د  ی ع س «
در جمع اصحاب رسانه استان مرکزی 
افزود: این میزان صادرات نسبت به 
تعداد  نظر  از  قبل  مدت مشابه سال 
٤83 درصد ، وزن ۱88 درصد و ارزش 

33٩ درصد افزایش داشته است.
وی با اشاره به عملکرد یک ماه 
بیان  مرکزی  استان  گمرکات  ر  ی خ ا
کرد: در نخستین ماه امسال  2 هزار 
و 2٥8 فقره اظهارنامه برای صادرات 
محصوالت استان مرکزی به وزن ٩8 

هزار تن صادر شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی 

داشت:  اظهار  مرکزی  نداری  ا ت س ا
استان  این  صادراتی  الت  و ص ح م
هیدروکربورها،  انواع  شامل  ل  ا س م ا
شمش، میلگرد آجدار، شیشه ، بلور،پلی 
اتیلن سبک و سنگین، ایزوگام ،شمش 
آلومینیوم،مقاطع فوالدی و مواد غذایی 
بوده که به ٥۱ کشور از جمله ترکیه، 
متحده،  امارات   ، افغانستان   ، ق ا ر ع

بلغارستان  و  پاکستان  ایجان،  ب ر ذ آ
فرستاده شده است.

فرخی بیان کرد:  ارزش واردات 
این  نیز در  استان  صورت گرفته در 
مدت حدود 3٩ میلیون دالر بوده است 
که نسبت به مدت مشابه قبل آن ۱٩8 

درصد رشد دارد.
وی تصریح کرد: میزان واردات 

چین،  همچون  کشور   2٤ به  ن  ا ست ا
بوده  و چک  اکوادور  امارات،  ه،  ی رک ت
است و عمده کاالهای وارد شده به 
استان نیز شامل ماشین آالت و مواد 

اولیه خطوط تولید است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی 
استانداری مرکزی، تراز تجاری کنونی 
کرد  عنوان  مثبت  را  مرکزی  ن  ا ست ا
کاهش  با  که  می رود  امید  ت:  ف گ و 
شیوع ویروس کرونا در جهان، میزان 
مبادالت تجاری استان نیز رشد قابل 
توجهی را همانند گذشته در کارنامه 

اقتصادی خود ثبت کند.
به  استان مرکزی  فرخی گفت: 
دارد  شهرت  کشور  صنعت  خت  ت ی ا پ
و در سال جاری همه تالش به کار 
و  زدایی  مانع  با  تا  می شود  ه  ت ف ر گ
حمایت اصولی رونق اقتصادی بیش 
از سال قبل در این استان رقم بخورد.

معاون استاندار مرکزی:

حجم صادرات استان مرکزی به ۷0 میلیون دالر رسید  
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انتخاب نمایندگان ایران
 در رقابتهای تکواندوی زنان گزینشی المپیک

کیانی  ناهید  و  زاده  مومن  هال  م
در  ایران  تکواندوی  نمایندگان  عنوان  ه  ب
قاره  در  المپیک  سهمیه  سابقات کسب  م

آسیا به میدان می روند.
مسابقات کسب سهمیه المپیک در 
و  اردیبهشت  روزهای 3۱  آسیا طی  اره  ق
اردن  »امان«  به میزبانی  یکم خردادماه 

برگزار می شود.
با اعالم سازمان تیم های ملی تکواندو، مهال مومن زاده در وزن ٤٩- کیلوگرم 
و ناهید کیانی در وزن ٥۷- کیلوگرم به عنوان نمایندگان ایران به مصاف رقبای خود 

می روند.
هدایت این نفرات برعهده مهرو کمرانی به عنوان سرمربی و فاطمه صفرپور 

به عنوان مربی است.
براساس برنامه اعالمی، رقابت های روز نخست در اوزان ٤٩- و 6۷- کیلوگرم 
زنان و 68- و 8٠- کیلوگرم مردان انجام می شود که در روز نخست مهال مومن زاده 
نماینده ایران است. مسابقات روز دوم نیز در اوزان ٥۷- و 6۷+ کیلوگرم زنان و ٥8- و 

8٠+ کیلوگرم مردان برگزار خواهد شد که ناهید کیانی تکواندوکار کشورمان است.
تکواندوی ایران تاکنون موفق به کسب 2 سهمیه بازی های المپیک توسط 
آرمین هادی پور و میرهاشم حسینی شده و در بخش زنان نیز به دنبال بدست آوردن 

2 سهمیه است.
رقابت های تکواندو در بازی های المپیک قرار است طی روزهای 2 تا ٥ مردادماه 

به میزبانی »توکیو« ژاپن برگزار شود.

جان باختن بوکسور اردنی بعد از مصدومیت در رقابت های جهانی
های  رقابت  در  که  اردنی  وکسور  ب
قهرمانی جوانان جهان به دلیل مصدومیت 

به بیمارستان برده شده بود جان باخت.
السوایسات  راشد  تایمز،  گزارش  ه  ب
بوکسور ۱٩ ساله اردنی که در رقابت های 
قهرمانی جوانان جهان شرکت کرده بود از 
ناحیه سر دچار آسیب دیدگی شد و بالفاصله 
به بیمارستانی در کشور لهستان برده شد.

در نهایت این بوکسور به دلیل این مصدومیت در بیمارستان جان باخت.
این بوکسور در مبارزه با بوکسور اهل استونی در راند سوم در وزن منفی 8۱ 

کیلوگرم به دلیل ضربه خوردن به زمین افتاد و سپس راهی بیمارستان شد.
پلیس محلی به بررسی این اتفاق پرداخت ولی هیچگونه قصد قبلی و حرکت 

غیرورزشی در این مبارزه پیدا نکرد.
فدراسیون بوکس اردن نیز با ناراحتی از اتفاق رخ داده، برای خانواده این بوکسور 

جوان طلب صبر و آرامش کرد.

ستاره آمریکایی شهرداری گرگان:
همیشه از زندگی در ایران لذت بردم 

ستاره آمریکایی تیم بسکتبال شهرداری گرگان گفت: تیم ملی ایران را خیلی 
دوست دارم و برای آن ها در المپیک آرزوی موفقیت می کنم.

چهارمین دیدار تیم های مهرام و شهرداری گرگان در مرحله نهایی لیگ برتر 
بسکتبال در تاالر بسکتبال آزادی تهران برگزار شد و در پایان گرگانی ها موفق شدند 
با درخشش  »پِری پِتی«  و با نتیجه نزدیک ۱۱٠ بر ۱٠3 مهرام را برای سومین بار 

شکست دهد و به قهرمانی لیگ دست یابند.  
از حضور پِتی ستاره آمریکایی تیم بسکتبال شهرداری گرگان در لیگ برتر 
ایران چند سالی می گذرد، او امسال با یک پرتاب عجیب و معجزه وار در فینال لیگ 
بسکتبال کاری کرد کارستان، تا اسم او به زبان ها بیافتد تا بین ورزش دوستان کشور 

بیش از پیش محبوب شود.
بدون شک این ستاره آمریکایی در دیدارهای پایانی این فصل لیگ برتر بسکتبال، 
تاثیرگذارترین بازیکن شهرداری گرگان بود و توانست نقش بسیار پر رنگی در اولین 
قهرمانی این تیم در لیگ باشد. پِتی در تایخ ۱۱ آبان ۱3٩۷ با عقد قراردادی یکساله 
به تیم شهرداری گرگان پیوست و هم اکنون محبوبیت بسیار زیادی بین هواداران 

پرشور و پر شمار این تیم دارد.  
از این رو گفت و گویی با این بازیکن آمریکایی انجام داده ایم که متن آن را 

در زیر می خوانید:
در ابتدا در مورد قهرمانی شهرداری گرگان پس از سه سال حضورت در این 

تیم بگو.
نمی توانم این قهرمانی را با سایر قهرمانی ها در سایر کشورها مقایسه کنم، چرا 
که گرگان واقعاً فوق العاده است. این شهر بهترین شهر بسکتبالی ایران است و همه 
اینجا دیوانه این ورزش هستند. اینکه توانستیم به این شکل قهرمان شویم، حس بسیار 
خوبی به من داد و خیلی خوشحال شدم که توانستیم هواداران را خوشحال کنیم. آنها 

همیشه ما را حمایت کردند و نقش زیادی در این قهرمانی داشتند.
در مراحل پایانی لیگ، ستاره تیمت بودی و توانستی سهم بزرگی در قهرمانی 

شهرداری گرگان داشته باشی. نظرت چیست؟
در اواسط فصل مصدوم شده بودم و هم تیمی هایم زحمات زیادی کشیدند که تیم 
به فینال برسد. آنها فوق العاده بودند. زمانی هم که من برگشتم با تمام وجود تالش کردم 
تا بتوانم برای تیم گرگان مفید واقع شوم. سخت کار کردم و همیشه تالش کردم تا 
بهترین عملکردم را داشته باشم. مربیان و هم تیمی هایم هم خیلی به من کمک کردند.

در مورد پرتاب معجزه وارت در لحظات پایانی بازی بگو. آیا تجربه این کار را 
در گذشته هم داشتی؟

هرگز پرتابی مانند این پرتاب را تجربه نکرده بودم. من پرتاب های سه امتیازی 
زیادی داشتم اما هرگز حتی نزدیک این مسافت را هم پرتاب نکرده بودم. لحظه آخر 
بازی، لحظه ویژه ای در تمام دوران حرفه ای من بود که با آن پرتاب توانستیم قهرمان 

شویم. االن هم هنوز خوشحال هستم و از لذت خوشحالی ام کم نشده است.
در کشورهای دیگر هم قهرمانی های زیادی بدست آوردی. فرق آن قهرمانی ها 

با قهرمانی در ایران چه بود؟
زندگی در شهر گرگان و عضویت در تیم شهرداری برای من تجربه فوق العاده ای 
بود. گرگان شهری است که همه در آن عاشق بسکتبال هستند و زندگی در این شهر 
در کنار مردم مهربان لذت بخش است. گشتن و خرید در این شهر را دوست دارم. 
همه در گرگان به من احترام می گذارند و با من مهربان هستند. سه سال است که اینجا 
هستم اما امسال توانستیم قهرمان شویم و این قهرمانی برای من بسیار ویژه بود. این 
افتخاری برای من بود که عضوی از تیم گرگان بودم که برای اولین بار قهرمان لیگ شد.

زندگی در ایران و گرگان برای تو چگونه است؟  
گرگان بهترین شهری است که در دوران حرفه ای بسکتبالم حضور در آن را 

تجربه کردم. زندگی در ایران واقعا برای من فوق العاده است.
چرا؟

کشور  این  در  زندگی  از  همیشه  و  نشدم  ناراحت  و  خسته  هیچگاه  ینجا  ا
گذاشته  احترام  به من  بازیکن  عنوان یک  به  گرگان همیشه  مردم  بردم.   لذت 

و انرژی می دهند.
آیا بعد از پایان بازیگری در ایران، دوست داری بازهم به این کشور سفر کنی؟

بعد از دوران بسکتبال،  برادران و خانواده ام را حتما به ایران خواهم آورد و آنها 
را تشویق خواهم کرد که حتما از غذاهای ایرانی استفاده کنند. ایران واقعا آنگونه 
نیست که در برخی رسانه های دیگر کشورها  نشان داده می شود. ایران کشوری زیبا 
با مردمانی خونگرم و مهربان است. من از ایران و مسووالن فدراسیون تشکر می کنم 
و همچنین از مردم شهر گرگان که من را حمایت کردند. از هم تیمی هایم و مربیان 

هم تشکر می کنم و به آنها می گویم که دوستتان دارم.
در پایان در خصوص عکسی که در فضای مجازی منتشر کردی بگو.

من ایران را واقعا دوست دارم و عاشق تیم ملی بسکتبال این کشور هستم. برای 
این تیم در المپیک آرزوی موفقیت می کنم. بسیاری از دوستانم در این تیم بازی می 

کنند و امیدوارم بتوانند عملکرد خوبی در المپیک داشته باشند.  

تمجید فابرگاس از جانشین خود در چلسی
سسک فابرگاس به تمجید از 
عملکرد انگولو کانته در تیم چلسی 
پرداخت و او را مرد بازی های بزرگ 

دانست.
ه گزارش دیلی میرور، جدال  ب
حساس رئال مادرید و چلسی در دور 
رفت نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا 
برنده نداشت و بازی با تساوی یک 

بر یک به پایان رسید. کریم بنزما تک گل رئال مادرید را در این بازی به 
ثمر رساند و کریستین پولیسیچ برای چلسی گلزنی کرد.

چلسی در دقایق زیادی از بازی تیم برتر میدان بود و موقعیت های 
خوبی برای گلزنی داشت.

سسک فابرگاس به تمجید از انگولو کانته هم تیمی سابق خود پرداخت 
و گفت: نقش کانته در بازیهای چلسی بسیار پرپرنگ است و عملکرد بسیار 
خوبی در تیم دارد. او مرد بازی های بزرگ است و یک نقش محوری در 

تیم خود ایفا می کند.
چلسی در دیدار برگشت برابر رئال مادرید با یک تساوی بدون گل نیز 
موفق به صعود به دیدار نهایی می شود و باید دید آیا توماس توخل می تواند 

بعد از مدت ها چلسی را به فینال لیگ قهرمانان اروپا برساند.

ستاره فرانسوی در اوج؛
بنزما ؛ ۷۱ گل زده اروپایی در جریان بازی

کریم بنزما تمامی گل های خود در لیگ قهرمانان اروپا را در جریان 
بازی به ثمر رسانده است.

دیدار رفت رئال مادرید و چلسی در مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان 
اروپا 2۱/2٠2٠ با تساوی یک بر یک به پایان رسید. کریم بنزما در این 
بازی موفق به گلزنی شد و تعداد گل های خود در لیگ قهرمانان اروپا را 
همچون رائول گونزالس به عدد ۷۱ رساند. از این نظر فقط روبرت لواندوفسکی 

)۷3(، لیونل مسی )۱2٠( و کریستیانو رونالدو )۱3٤( باالتر از او قرار دارند.
به نقل از وبسایت یوفا؛ هر ۷۱ گل کریم بنزما در لیگ قهرمانان اروپا 
در جریان بازی به ثمر رسیده است و همین نکته، آمار گل های او از مسی، 
لواندوفسکی و رونالدو را متمایز می کند. ستاره فرانسوی رئال مادرید در 
لیگ قهرمانان اروپا هرگز از روی ضربات پنالتی یا مستقیماً از روی ضربات 

شروع مجدد گل نزده است.

معجزه الپورتا؛
 500 میلیون یورو برای جذب نیمار و حفظ مسی!

قرار بود روز سه شنبه گذشته خبر تمدید قرارداد نیمار با پی اس جی 
اعالم شود ولی ستاره برزیلی در نهایت امضای نهایی را نزد. در پاریس خوان 

الپورتا و مسی را مقصر می دانند.
نیمار ستاره 2٩ ساله پی اس جی در نشست خبری بازی با منچسترسیتی 
حاضر شد و تایید کرد که تمدید قراردادش به مراحل نهایی نزدیک است و 
تصمیمی خواهد گرفت که به سود هر دو طرف باشد. نیمار تاکید داشت که 

در پی اس جی خوشحال است اما این همه داستان نیست.
ستاره برزیلی هرچند از خوشحال بودن در پاریس و احتمال تمدید 
قرارداد تا 2٠26 خبر داد ولی قرار بود خبر تمدید او قبل از بازی با سیتی 
منتشر شود اما چنین اتفاقی رخ نداد؛ چرا که نیمار فعال عجله ای برای زدن 
امضای نهایی روی برگه قرارداد ندارد. موردی که سران پی اس جی را به 

شدت نگران کرده است.
بار دیگر نیمار و یک تابستان پرحاشیه دیگر مثل 2٠۱٩؟ بله؛ همه 
چیز حکایت از این دارد که نیمار در انتظار تحرکات لیونل مسی است؛ اینکه 

دوست صمیمی اش باالخره چه تصمیمی برای آینده اش خواهد گرفت.
حرف های نیمار در نشست خبری منطقی به نظر می رسید. در واقع قبل 
از یک بازی بزرگ در نیمه نهایی لیگ قهرمانان، نباید هم غیر از خوشحال 
بودن در پاریس و عالقه به تمدید قرارداد صحبتی به میان می آمد ولی چرا 

او عجله ای برای تمدید ندارد؟
توپ در زمین نیمار است و او می داند، در حالی که تنها یک سال 
به اتمام قراردادش باقیمانده، باشگاه پاریسی کارت زیادی برای رو کردن 
ندارد. یا باید به خواسته های او در تمدید قرارداد تن بدهد یا اینکه با جدایی 
رایگانش در تابستان بعد کنار بیاید. گزینه دیگر فروش نیمار با رقمی پایین 

تر به بارسلوناست.
نیمار از یک سو با ناصر الخلیفه و لئوناردو مدیر ورزشی پی اس جی 
حرف می زند و از تمایل به تمدید صحبت می کند و از سوی دیگر به هم 
تیمی های سابقش در بارسا و سران جدید باشگاه کاتاالن از تمایلش به 

بازگشت خبر می دهد. 
نیمار اما بیش از هر چیزی به دنبال هم تیمی شدن دوباره با لیونل مسی 
است؛ اگر در بارسا این مهم ممکن شود که چه بهتر؛ در غیر این صورت در 

پاریس هم چندان بد نخواهد بود.
از سوی دیگر لیونل مسی تا پایان فصل قرار نیست نه به هیچ پیشنهادی 
پاسخ بدهد و نه در مورد تمدید قراردادش با بارسلونا تصمیم گیری کند. فصل 
که تمام شود، مسی اعالم خواهد کرد که ماندنی است یا جدا می شود. این 
همان مقطعی است که نیمار نیز در مورد آینده اش تصمیم گیری خواهد کرد.

باشگاه بارسلونا فعال در این مورد سکوت کرده است. صحبت از امضای 
قرارداد خوان الپورتا با یک اسپانسر جدید به ارزش ٥٠٠ میلیون یورو نیز 
در میان است. اتفاقی که اگر رخ بدهد، منابع مالی الزم برای تمدید با مسی 
و نیز جذب نیمار فراهم خواهد شد. در واقع بازگرداندن نیمار می تواند در 

راضی کردن لیونل مسی به تمدید بسیار کلیدی باشد.
تردیدی نیست که انتخاب خوان الپورتا به عنوان رئیس جدید بارسلونا 
مسیر برای بازگشت نیمار را هموارتر کرده است. ستاره برزیلی فعال به تمدید 
قرارداد پی اس جی پاسخ نهایی را نخواهد داد و منتظر حرکت الپورتا می 
ماند.  پیشنهادی که اگر برسد و جدی باشد، تابستانی پرهیاهو در انتظار 

فوتبال اروپا خواهد بود.

فوتبال  تیم  سرمربی 
تیمش  می گوید  پرسپولیس 
بازی  پنج  در  خوبی  عملکرد 

قبلی خود داشته است.
نشست  در  گل محمدی  یحیی 
خبری پیش از دیدار تیمش برابر الریان 
مرحله  بازی  آخرین  کرد:  اظهار  قطر 
گروهی است ودر پنج بازی قبل عملکرد 
خوبی داشتیم و توانستیم خودمان را به 
عنوان یکی از تیم های صعود کننده به 
مرحله بعدی معرفی کنیم. قبل از اینکه 
درباره بحث های فوتبالی صحبت کنیم، 
می خواهم از تمام کسانی که برای این 
و  کشیدند  زحمت  مسابقات  از  دوره 
فدراسیون  و  هند  میزبانی  همچنین 

فوتبال هند تشکر کنم.
وی افزود: از بازیکنان که متحمل 
سخت ترین شرایط بودند و مشکالت 
توانستند  و  کردند  تحمل  را  زیادی 
با همه  کنم.  تشکر می  باشند،  سرباند 
وجود  کرونا   درباره   که  استرس هایی 
داشت کار را پیش بردیم. همه تیم هایی 
که در اینجا بودند واکسن زده بودند به 
جز تیم ما که به بازیکنان استرس وارد 
کشوری  مسئوالن  از  دارد  جا  می کرد. 
واکسیناسیون  به  نسبت  که   بخواهیم 
و  بگیرد  صورت  بهتری  اقدام  عمومی 
در  همیشه  که  ورزشکاران  به  ویژه  به 

معرض ابتال هستند.
او همچنین  گفت: همه بازی هایی 
مهم  می شود  انجام  ما  گروه  در  که 

کیفیت  هم  الریان  برابر  باید  هستند. 
باید  و  بدهیم  نشان  را  خودمان  خوب 
بتوانیم به عنوان  تیم اول گروه  راهی 
مرحله بعدی شویم. با تمام وجود مقابل 
الریان بازی می کنیم و می دانیم الریان 
می توانست خود را  به عنوان تیم صعود 
آورد  بدشانسی  اما  کند  معرفی  کننده 
خوب  موقعیت ها  از  نتوانست  هم  و 

استفاده کنند.
گل محمدی به بازی قبلی تمیش 
برابر الوحده  امارات اشاره کرد و گفت: 
در بازی قبلی هم سزاوار باخت نبودیم 
کردن  بازی  بد  دقیقه   ٥ اسیر  ما  ا
بای خوبی  ادامه  در  و  خودمان شدیم 
پنالتی  یک  داور  حتی  و  دادیم  انجام 
باخت  مستحق  نگرفت.  ما  تیم  برای 

باید  که  نتیجه ای  حداقل  و  نبودیم 
ما  هدف  بود.  مساوی  می خورد  رقم 
قبل  بازی های  مثل  فردا  بازی  برای 
و  است  بازی  کامل   امتیازات  گرفتن 
برای این موضوع باید بجنگیم و تمرکز 

داشته باشیم.
آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  او 
فکر می کند در آینده بازیکنان هندی به 
ایران بیایند و بازی کنند، گفت: فوتبال 
هند در چند سال اخیر پیشرفت خوبی 
داشته  است و از نظر کیفیت برگزاری 
مسابقات هم پیشرفت کردند. چراکه نه، 
این اتفاق می تواند رخ دهد. هم بازیکنان 
و هم مربیان دو کشور می توانند در هند 

و ایران حضور پیدا کنند.
آل کثیر  عیسی  عملکرد  درباره  او 
به  توجه  با  مجموع  در  گفت:  هم 
جا  هنوز  او،  ماهه  شش  محرومیت 
به  احتیاج  و  برگردد  قبلی  فرم  به  دارد 
مسابقات بیشتری دارد که به فرم قبلی 
خود برگردد و باید منتظر باشیم تا همان 

عیسی قبلی  باشد.
مقابل  باخت  گفت:  همچنین  او 
کمک  ما  به  می تواند  آینده  در  الوحده 
کند و باید نقاط ضعفمان را پیدا کنیم. 
ممکن است برخی باخت ها بیشتر از برد 
بازی ها  این  از  باید  به ما  کمک کند. 
درس بگیریم و نقاط ضعفمان را بهتر 
پیدا کنیم و برطرف کنیم. ما این کار را  
بازی  از  آنالیز خوب  با یک  می کنیم و 

قبل به مصاف الریان می رویم.

باخت مقابل الوحده در آینده می تواند به ما کمک کند؛

گل محمدی: برابرالریان کیفیت خوب خودمان را نشان می دهیم

قرنطینه یک هفته ای تیم فوتبال 
پرسپولیس پس از بازگشت از هند، ۱6 
اردیبهشت ماه سال جاری پایان می یابد 
و این تیم یک روز بعد به مصاف سپاهان 

اصفهان می رود.
پرسپولیس  فوتبال  تیم  حضور 
رقابت  برگزاری  منظور  به  هند  در 
لیگ  فصل  این  گروهی  مرحله  های 
شیوع  با  شده  همزمان  آسیا  قهرمانان 
به  توجه  با  و  هندی  کرونای  ویروس 
انتقال عجیب و غریب این ویروس و 
مرگ و میرهای فراوان هندی ها طی 
چند روز اخیر، نگرانی هایی برای وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در 
هند  از  سرخپوشان  بازگشت  با  رابطه 
به وجود آمده و وزیر بهداشت در نامه 
ای آنی به معاون خود خواستار قرنطینه 
کامل و انجام تست های مربوطه تیم 

از  بازگشت  از  پرسپولیس پس  فوتبال 
هند شد.

دستور  بر  بنا  رابطه  همین  در 
راستای  در  جوانان  و  ورزش  وزارت 
رعایت پروتکل های بهداشتی و دستور 
وزارت بهداشت به دلیل مساله کنترل 
فوتبال  تیم  هندی،  کرونای  ویروس 
پرسپولیس پس از بازگشت از هند به 
لیگ  گروهی  مرحله  در  حضور  دلیل 

قرنطینه  در  آسیا، یک هفته  قهرمانان 
خواهد بود.

با  فوتبال  فدراسیون  اعالم،  بنابر 
در  پرسپولیس  تیم  قرنطینه  درخواست 
کمپ  سرای  مهمان  و  آکادمی  هتل 

تیم های ملی موافقت کرده است.
کمیته  ییس  ر مهدی،  سهیل 
برگزاری مسابقات سازمان لیگ فوتبال 
اشاره  با  ایسنا،  با  گو  و  در گفت  ایران 

فوتبال  تیم  ای  هفته  یک  قرنطینه  به 
به  از هند  بازگشت  از  پرسپولیس پس 
رقابت  گروهی  مرحله  در  حضور  دلیل 
آسیا،  قهرمانان  لیگ  فصل  این  های 
اعالم کرد: تیم فوتبال پرسپولیس ۱٠ 
بر  و  بازمی گردد  ایران  به  اردیبهشت 
جوانان  و  ورزش  وزارت  دستور  اساس 
و  بود  خواهد  قرنطینه  در  هفته  یک 
زمان  پایان  عنوان  به  اردیبهشت   ۱6

قرنطینه است.
وی ادامه داد: بنابراین طبق اعالم 
برنامه سازمان لیگ، ۱۷ اردیبهشت دو 
به  پرسپولیس  و  سپاهان  فوتبال  تیم 
مصاف یکدیگر خواهند رفت و به این 
ترتیب هیچ گونه تغییری در زمان بندی 
بازگشت  دلیل  به  برتر  لیگ  مسابقات 
قرنطینه یک  و  از هند  پرسپولیسی ها 

هفته ای آن ها، ایجاد نخواهد شد.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

برنامه عجیب سازمان لیگ برای پرسپولیس؛

دیدار با سپاهان، یک روز پس از پایان قرنطینه!

وی  تسا لدحیل،  ا شکست  با 
انگیز  شگفت  برد  و  ایران  استقالل 
سرخابی های  حاال  تاجیک،  همنام 
قرار  مرگ  قرعه  موقعیت  در  پایتخت 

گرفته اند.
 شاگردان فرهاد مجیدی با نتیجه 
به  عربستان  االهلی  مقابل  گل  بدون 
باخت  به  باتوجه  تا  رسیدند  تساوی 
الشرطه،  مقابل  الدحیل  انتظار  از  دور 
راه  به صدر جدول  و  امتیازی شوند   8
باخت  باوجود  آبی ها  یابند. صدرنشینی 
مقابل الدحیل در بازی رودررو، به این 
خاطر است که وقتی سه تیم هم امتیاز 
باشند، تقابلشان با تیم دیگر گروه حذف 
خواهد شد و پس از بررسی امتیازات در 
این حالت، به سراغ تفاضل گل می روند 
که در این شرایط، استقالل برتری دارد.

حال با این مقدمه به سراغ جدول 
احتماالت عجیب و غریب ای اف سی 
مرحله  تیم   2٠ از  که  جایی  می رویم. 

دارند  قطعی  صعود  سرگروه   ٥ حذفی، 
تیم  بهترین  عنوان  به  هم  تیم  سه  و 
دوم راهی یک هشتم نهایی می شوند. 
استقالل تاجیکستان، الشارجه، استقالل، 
السد و پرسپولیس، صدرنشینان کنونی 
هستند و سه تیم الهالل، الوحده و النصر 
موقعیت  دوم  تیم های  عنوان  به  نیز 

بهتری دارند.
با این وصف، در جدول احتماالت، 
موقعیت شماره 6 پدید می آید: جایی که 
 E و D به همراه A تیم های دوم گروه
استقالل  شده اند.  حذفی  مرحله  راهی 
تاجیکستان در این شرایط باید میزبان 
امارات  الشارجه  باشد.  النصرعربستان 
با  و  شده  روبرو  متعادل  قرعه ای  با 
ایران  استقالل  می کند.  بازی  الوحده 
در پایتخت به مصاف الهالل عربستان 
بین  نیز  مرحله  بازی  آخرین  و  می رود 
به  تیم سرگروه  دو  السد  و  پرسپولیس 
هم  رودرروی  باید  پرسپولیس  میزبانی 

قرار بگیرند.
ایران با دو تیم  تقابل دو نماینده 
اتفاق  حالی  در  الهالل  و  السد  مدعی 
افتاده که پرسپولیس فصل گذشته نیز 
را  ارناندس  ژاوی  تیم  مرحله  این  در 
این ها  در  هم  استقالل  و  داد  شکست 
پوشان  آبی  با  را  پرتعدادی  دوئل های 

ریاض داشته است.
این قرعه اگرچه حاال روی کاغذ 
هفته  تا  که  است  بعید  اما  بسته  نقش 
سو،  یک  از  باشد.  داشته  دوام  پایانی 
شگفتی  باوجود  تاجیکستان  استقالل 
هم  را  آلمالیق  نتواند  شاید  سازی، 
شکست دهد و جای خود را به الهالل 
بازی رودرروی  از طرف دیگر  و  بدهد 
السد و النصر، شاید به این منجر شود 
 D گروه  یعنی  دوم گروهشان  تیم  که 
حذف شود. بنابراین نباید به این قرعه 
اتفاقی  دوباره  که  این  مگر  بست؛  دل 

غیرمعمول رخ دهد.

با  که  است  این  مهم  نکته  اما 
شرایط فعلی )صدرنشینی هر دو(، دربی 
تا حد زیادی منتفی است. الدحیل بدون 
نخواهد  صعود  االهلی  مقابل  پیروزی 
کرد و استقالل با برد الدحیل، صدرنشین 

نخواهد شد.
در شرایط فعلی محتمل است که 
استقالل تاجیکستان با یک تساوی به 
عنوان تیم دوم صعود کند، الوحده یکی 
از  و  باشد  تیم های دوم صعودکننده  از 
النصر شاید در  الدحیل و  تراکتور،  بین 
حالت خوشبینانه تراکتور از سد الشارجه 
بگذرد و به مرحله بعدی برود. در این 
حالت، پرسپولیس با الهالل دیدار خواهد 
کرد، استقالل با همنام تاجیک، تراکتور 
با السد و الشارجه با الوحده امارات. حال 
اگر استقالل تاجیکستان تیم پیروز باشد، 
این پرسپولیس است که به مصاف این 

تیم می رود!
شارجه  پس  از  تراکتور  اگر  ولی 
را  لسد  ا عربستان  لنصر  ا یا  برنیاید 
به  االهلی/الدحیل  یا  دهد  شکست 
پیروزی برسند، یک جدول کامال جدید 
های  حالت  کدام  هر  که  می آید  پدید 

خاص خود را دارند.
جدول احتماالت را با نتایج فرضی 
می توان ساعت ها نوشت اما برای نتایج 
نهایی باید تا ۷2 ساعت دیگر صبر کرد؛ 
جایی که امید طرفداران ایرانی صعود سه 
تیم است و البته شاید هواداران افراطی 
بیشتر به منفعت تیم خودی و قرعه بهتر 
تیمشان تاکید کنند. به نظر شما چهار 
بازی مرحله یک هشتم نهایی در غرب 

بین کدام تیم ها خواهد بود؟

بروزرسانی حالت های مختلف مرحله حذفی؛

پرسپولیس - السد، استقالل - الهالل!؟

نظر خود  آینده  روزهای  ورزش طی  دادگاه حکمیت 
درباره صدور دستور موقت برای به تعویق بازی های انتخابی 

جام جهانی در گروه ایران را اعالم خواهد کرد.
از حدود یک ماه دیگر رقابت های انتخابی جام جهانی 
در قاره آسیا آغاز می شود و بنابر تصمیم AFC، بازی های 
باقی مانده از گروه ایران به صورت متمرکز در بحرین برگزار 
می شود؛ تصمیمی که از ابتدا با مخالفت فدراسیون فوتبال 
ایران همراه بود و اکنون مراحل قضایی این پرونده در دادگاه 

حکمیت ورزش )CAS( دنبال می شود.
فدراسیون فوتبال ایران در این پرونده، ضمن اعتراض 
تصمیم گیری  برای   AFC دبیرخانه  نداشتن  صالحیت  به 
درباره میزبان این گروه، خواستار رسیدگی سریع به پرونده 
و همینطور صدور دستور موقت شده  است که تا به حال 
کنفدراسیون فوتبال آسیا با هر دو مورد مخالفت کرده است.

در واقع بعد از مخالفت این کنفدراسیون با رسیدگی 
سریع به پرونده قبل از برگزاری بازی ها و جلوگیری از هرگونه 

تضییح حقوق ایران، اکنون بحث دستور موقت برای جلوگیری 
از بازی ها روی میز است و CAS به زودی در ارتباط با این 

موضوع تصمیم گیری می کند.
فدراسیون فوتبال ایران مدعی است که حقوق قانونی 
حکمیت  دادگاه  و  شده  ضایع  ملی  تیم  و  فدراسیون  این 
ورزش با صدور دستور موقت مبنی بر موکول شدن برگزاری 
بازی های انتخابی جام جهانی به بعد از تصمیم گیری درباره 
پرونده، از هر گونه تضییع حقوق ایران جلوگیری خواهد کرد.

کنفدراسیون فوتبال آسیا بعد از گذشت مهلت قانونی 
خود برای ارائه توضیحات، اعالم کرده صور دستور موقت 
برای جلوگیری از برگزاری بازی ها موجب تاخیر در برگزاری 
 C و تمام نشدن به موقع مسابقات مقدماتی باقیمانده گروه

خواهد شد.
با  ارتباط  در  توضیحی  کنفدراسیون  وکالی  البته 
میزبان ها  انتخب  برای   AFC دبیرخانه  نداشتن  صالحیت 
نداشته اما مدعی شده این تصمیم به علت وضعیت ویروس 

کرونا و واکسیانسیون عمومی در ایران اتخاذ شده است.
طی روزهای آینده و قبل از رسیدگی به پرونده اصلی، 
ریاست بخش تجدیدنظر CAS یا معاون وی، تصمیم خود 
در خصوص پذیرش یا رد درخواست دستور موقت فدراسیون 

فوتبال ایران را صادر و اعالم خواهد نمود.
به  رسیدگی  موضوع،  این  حساسیت  علت  به   CAS
پرونده را با سه داور انجام خواهد داد و چه بسا همین اهمیت، 
باعث صدور دستور موقت به نفع ایران شود اما با توجه به 
انتخابی جام جهانی در  اوضاع و احوال برگزاری مسابقات 
آسیا که بیش از یک سال به تعویق افتاده و همین االن هم 
از برنامه عقب تر است، احتمال دارد، CAS از صدور دستور 
موقت خودداری کند. با وجود پیگیری این مسئله از بخش 
حقوقی فدراسیون، تیم ملی ایران به علت انتخاب بحرین 
به میزبان بازی های گروه C، ماه آینده راهی کیش می شود 
تا بعد از برگزاری اردویی یک هفته ای و رسیدن به آمادگی 

الزم، راهی بحرین شود.

فوتبال ایران در انتظار رای دادگاه حکمیت ورزش؛

تغییر میزبان مقدماتی جام جهانی یا باخت مجدد فدراسیون!؟
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سی ونهمین جایزه کتاب سال جمهوری اسالمی ایران 
مصححان  و  مترجمان  مولفان،  تشویق  و  حمایت  هدف  با 
اسالمی  جامعه  فرهنگ  ارتقای  و  کشور  سراسر  ناشران  و 
 ۱٤٠٠ بهمن  در  فرهنگی  و هویت  استقالل  و حفظ  ایران 

برگزار می شود.
به گزارش دنیای جوانان از روابط عمومی خانه کتاب 
سال  کتاب  جایزه  سی ونهمین  دبیرخانه  ایران،  ادبیات  و 
پژوهشگران، محققان،  ناشران،  از  ایران  جمهوری اسالمی 
ثبت نام  با  می کند  دعوت  مصححان  و  مترجمان  مولفان، 
کتاب های  یا  کتاب  کتاب سال  جایزه  اینترنتی  تارنمای  در 
پیشنهادی خود را تا 3۱ شهریور سال ۱٤٠٠ به دبیرخانه این 
باید  آثار ارسالی  جایزه ارسال کنند.بر اساس این فراخوان، 
و جزء  باشند  منتشر شده   ۱3٩٩ در سال  نخستین بار  برای 
کتاب های کمک درسی و عکس برداری شده نباشد. همچنین 

کتاب باید دارای برگه اعالم وصول باشد.
 تنها کتاب هایی در این جایزه مورد داوری و ارزیابی 

قرار می گیرند که پدیدآورنده یا ناشر کتاب، کاربرگ ثبت نام 
را در تارنمای جایزه تکمیل و به همراه دو نسخه از کتاب 
به دبیرخانه ارسال کند. همچنین آثار دریافت شده بازگردانده 

نخواهد شد.
کتاب های داستان کوتاه، داستان بلند و رمان بزرگسال، 
نقد ادبی )تالیف(، مستندنگاری، شعر بزرگسال و شعر کودک 
و  آل احمد«  »جایزه جالل  با  همپوشانی  به دلیل  نوجوان  و 
»جشنواره شعر فجر« در جایزه کتاب سال جمهوری اسالمی 

ایران داوری و بررسی نمی شوند.
عالقه مندان برای کسب اطالعات بیشتر می توانند به 
مراجعه  ایران   اسالمی  کتاب سال جمهوری  جایزه  سایت 
جمهوری  سال  کتاب  جایزه  سی ونهمین  کنند.دبیرخانه 
خیابان  اسالمی،  انقالب  خیابان  تهران،  در  ایران  اسالمی 
طبقه   ،2 شماره  خواجه نصیر،  کوچه  جنوبی،  مظفر  برادران 
دبیرخانه  این  پستی  کد  همچنین  است.  شده  واقع  اول 

۱3۱٥۷٥3۷۱٥ است.

سی ونهمین جایزه کتاب سال جمهوری اسالمی ایران فراخوان داد

معتقد  کریم زاده  حسن 
کتاب  یک  نتخاب  ا است 
آن،  جلد  طرح  به  باتوجه 
برای  گرافیک  طراحان  خالقانه   نقش 
مخاطب  کنجکاوی  حس  قلقلک دادن 

را نشان می دهد.
برای  آن  درست  طراحی  و  لوگو 
این  است چون  مهم  بسیار  برندی  هر 
لوگوست که میزبان اولین نگاه مخاطبان 
است. رنگ و طرح لوگو می تواند بیشتر 
در  خدمات  و  محصوالت  محتوای  از 
ذهن مخاطب جاودانه شود. به مناسبت 
که  صاد  نشر  تأسیس  سالروز  اولین 
با  کتاب  نشر  حوزه   در  خالقانه  قدمی 
ترویج کتاب الکترونیک برداشته است، 
با حسن کریم زاده طراح لوگوی این نشر 

گفت و گویی خواهیم داشت.
گرافیک  طراح  کریم زاده  حسن 
به 3٠  نزدیک  و کارتونیست است که 
سال سابقه  فعالیت حرفه ای مطبوعاتی 
مدیریت هنری، طراحی  زمینه های  در 
در  کارتون  و  تصویرسازی  گرافیک، 
سال   2٠ و  خارجی،  و  داخلی  نشریات 
و  ایرانی  ناشران  با  همکاری  سابقه  
خارجی را دارد. او هنر آموخته  هنرستان 
هنرهای زیبا و دانشکده  هنر )تهران(، 
گرافیک  طراحان  انجمن  رسمی  عضو 
روزنامه نگاران  جهانی  انجمن  ایران، 
هنری  سفیر  )بلژیک(،  آی.اف.جی 
انجمن جهانی انگاره های متحد )فرانسه( 
و عضو اصلی گروه جهانی طراحان صلح 
نخستین  مناسبت  به  است.  )فرانسه( 
حسن  با  صاد،  نشر  تأسیس  سالگرد 
کریم زاده یکی از طراحان حرفه ای که 
کرده اند،  طراحی  هم  را  صاد  لوگوی 
گفت وگویی انجام داده ایم که در ادامه 

می خوانید.

و  تصویرسازی  دنیای  با  چه طور 
طراحی آشنا شدید؟

باشد،  اولیه  جرقه   منظورتان  اگر 
دیدن اتفاقِی یک کتاب در چهارده پانزده 
سالگی ام بود که شوق فراوانی در من 
و  کرد  ایجاد  رسامی  و  طراحی  برای 
استاد کامبیز  آن، کتاِب »بدون شرِح« 
درم بخش )سازمان کتاب های جیبی ـ 
۱3٥2( بود.  بعد از این اتفاق که همزمان 
برای  تحصیلی  رشته   انتخاب  برهه   با 
گرفتم  تصمیم  بود؛  دبیرستان  مقطع 
و  بشوم  زیبا  هنرهای  هنرستان  وارد 

عماًل ماجرا از آن جا آغاز شد. 

تالش  لوگو  طراحی  در  طراحان 
می کنند که صرفا یک تصویر ساده خلق 
نکنند بلکه این تصویر بتواند با مخاطب 
حرف بزند و خودش را معرفی کند. شما 
در طراحی لوگوی صاد درنظر داشتید که 

چه مفاهیمی در آن دیده شود؟
اجازه بدهید قبل از هر چیز درباره  
یک اشتباه معمول توضیح بدهم؛ اغلب 
در مکالمه ها می شنوم که به هر نوع از 
آرم ـ به معنای عام ـ لوگو می گویند؛ 
آرم  طراحی  اساسًا  کنم  عرض  باید 
می شود؛  تقسیم  عمده  بخش  دو  به 
طراحی  و   )Sign ( نشانه   طراحی 
طراحی   .)Logotype( نشانه نوشته 
نشانه، معادل سازِی تصویرِی موضوع یا 
حوزه  فعالیت یک شرکت، سازمان، و یا 
فرم  یک  مایل اند  که  بیزنس هایی ست 
آن ها  معرفی  عهده دار  دیداری،  صرفًا 
باشد به عنوان مثال نشانه  مرسدس بنز، 
یا شرکت اپل. طراحی لوگو اما استفاده 

از فرم نوشتارِی نام شرکت است؛ یعنی 
کار  دستمایه   را  کلمه  یا  حرف  طراح، 
تا جایی که سرآخر،  قرار می دهد  خود 
هم خوانده شود و هم به فرم منحصر 
لوگوی  مانند  شود.  تبدیل  به  فردی 

کوکاکوال یا لوگوی سونی.

حاال با این پیش زمینه اگر بخواهم 
کنم  اشاره  صاد  نشر  لوگوی  مورد  در 
آن  طراحی  ساختار  در  عمده  نکته   دو 
مدنظرم بود؛ اول نیل به یک نظم بصری 
مبتنی بر تقسیمات ریاضی )با توجه به 
فراز و فرود فرم نوشتاری کلمه  صاد(. 
دوم اصرار بر سادگی و خوانایی )با این 
مثاًل  ابعاد،  کوچک ترین  در  که  قصد 
نمود داشته  نیم سانتی متری هم  عطف 
»صاد«  کلمه   آناتومی  به  اگر  باشد(. 
با  بیضی شکل  حفره   یک  کنید  توجه 
داریم، یک ستون  ابتدا  در  دندانه  یک 
در وسط، و یک فرم مثلث گونه در انتها. 
ایجاد هارمونی و توازن در بین این سه 
فرم نامتجانس، که خوانایی هم داشته 
باشد چالشی بود که با آن روبه رو بودم. 
بنابراین در اتودهای متعدد به این نتیجه 
رسیدم که فرم ابداعِی »د« را که فرِم 
حروف  به  است  کتاب  یک  آیکونیک 
نتیجه  و  بدهم  تعمیم  »ا«  و  »ص« 
اینی شد که در روی کتاب ها مالحظه 
می کنید. در مورد رنگ سازمانِی آن هم 
بومی  از دو رنگ  نظرم رسید یکی  به 
ببرم  کار  به  را  فیروزه ای  یا  الجوردی 

که در نهایت، فیروزه ای را برگزیدیم.

چه  به  باید  لوگو  طراحی  برای 
نکاتی بیشتر توجه شود؟ 

سوال  پاسخ  در  تلویحًا  ببینید 
اگر  کرده ام.  اشاره  آن  به  قبلی تان 
منظورتان صرفًا طراحی لوگوتایپ باشد 
همزمان  به طور  دیزاینر  حواس  باید 
و  یی  نا ا خو سادگی،  اصل  سه  به 
کاربردی بودن آن در هر ابعاد و متریال 
باشد. حال اگر طراح، عالوه بر این ها، 
فضای مثبت و منفی یا خلل و ُفرِج نوشتاِر 
ایده   و  کند  مدیریت  هم  را  نظر  مورد 
کاشته  گل  بگنجاند،  هم  خالقانه ای 
بنده  منظور  بیشتر  درک  برای  است. 
لوگوی »فامیلیز« یا »ماِدر اند چایلد« اثر 
ِهرب لوبالین را سرچ و بازیگوشی های 
لوگو  دو  این  طراحی  در  را  ایشان 

مالحظه کنید. 

و  جوان  طراح های  به  توصیه تان 
نوپا چیست؟

تنها توصیه ای که می توانم داشته 
باشم این  است که به طور سیری ناپذیر 
آثار سرشناس و موفق این رشته را ببینند 
و کالبدشکافی کنند. یکی از تمرین هایی 

که می توانم بدهم نیز این است که از 
کارها پرینت بگیرند و گرید بندی پنهان 

لوگوها یا نشانه ها را کشف کنند.

در ایران و جهان کدام لوگوها را 
بیشتر دوست دارید؟

در  شاخه  این  طراحان  بین  در 
لوبالین  ِهرب  لوگوهای  اکثر  از  جهان، 
لذت می برم. در میان نمونه های ایرانی 
هم نشانه  هواپیمائی هما )ایران ایر( اثر 
ادوارد زهرابیان و همچنین لوگوی موزه  
رضا عباسی اثر مرتضی ممیز را بسیار 

می پسندم.
 

مخصوصًا  گرافیک،  طراحی  در 
چالش هایی  چه  با  کتاب،  جلد  طراحی 
به  توصیه ای  چه  و  هستید  مواجه 

کارفرماها دارید؟
عمده مشکلی که می توان به آن 
اشاره کرد عدم به رسمیت شناختِن طراح 
گرافیک به عنوان یک متخصص امور 
کار  در  بی مورد  دخالت های  و  بصری ، 
پزشک  به  وقتی  شما  ببینید  اوست. 
نهی  و  امر  هیچ گاه  می کنید  مراجعه 
نمی کنید که با قرص ُفالن، درمان ام را 
شروع کن و یکی دو ُسرم هم تجویز 
کن و بَهمان آمپول را هم بنویس که 
را  او  که  چرا  شود!  تزریق  عضالنی 
می دانید  رشته اش  عالِم  و  متخصص 
و طبق روش  اعتماد می کنید  بنابراین 
درمانی او پیش می روید تا بهبودی تان 
وارد  است  ممکن  البته  کنید.  پیدا  را 
می بینید  خیابان  در  که  مطبی  اولین 
نشوید اما قطعًا با پرس و جو از دوستان 
و آشنایان، پزشکی را سراغ می گیرید 
و به او مراجعه می کنید اما وقتی مراجعه 
کردید سراپا گوش می شوید تا تشخیص 

او را بشنوید و روش او را پی بگیرید.
گرافیک هم یک تخصص است و 
بسیار هم تخصص مهم و اثرگذاری ست. 
چون شما کاالی تان را ـ چه فرهنگی 
گرافیک  طراح  دست  ـ  تجاری  چه  و 
بین شما  رابط  که  اوست  و  می سپارید 
جریان  که  اوست  است؛  مشتری تان  و 
دنبال  موشکافانه  را  خود  صنف  روز 
جامعه  روز  سلیقه   همچنین  و  می کند 
سال  سالیان  که  اوست  می شناسد.  را 
تجربه  کرده،  تمرین  کرده،  تحقیق 
اندوخته، ورزیده شده و به پشتوانه  این 
قرار  خود،  بصری  دانِش  و  تخصص 
محصول  به  را  مخاطب تان  نظر  است 
شما جلب  کند. توجه داشته باشید او نام 
و اعتبار خود را پای کار شما می گذارد؛ 
قرار هم نیست به محصول شما آسیب 
بزند! چرا که لطمه واردشدن به کاالی 
شما مستقیمًا در بی اعتباری حرفه  ای او 
برخی  بین  در  متاسفانه  می گذارد.  اثر 

شاهد  باسابقه،  حتی  یا  و  نوپا  ناشران 
دخالت های بی جا در ایده، فرم و حتی 
اجرای طرح ها هستیم. رنگ ها، فرم ها، 
مختلفی  ری های  ثرگذا ا  ، تکنیک ها
دارند بنابراین نمی توان و نباید به یک 
و  بکن  چه  بگویید  کار  این  متخصص 
چه نکن! فاجعه بارتر آن که در برهه ای 
به سمت  دنیا  گرافیک  روز  جریان  که 
حرف زدن  خالصه تر  و  موجزترشدن 
ذهن  از  را  بلندی  سناریوی  می رود، 
مولف یا مترجم به شمای طراح منتقل 
می کنند و توقع دارند مانند نقاشان پرده  
سینماهای الله زار! آن را مصور کنید و 

بر روی جلد کتاب بنشانید.

بحث   ، یگر د ه   عمد لش  چا
گرافیک  طراحان  آثار  دستمزدهای 
مانند صنف های  هم  این صنف  است. 
دیگر دارای تعرفه  رسمی ساالنه است؛ 
که  همان گونه  کنم؛  عرض  خالصه 
ناشران گرامی بهای لیتوگرافی و چاپ 
و صحافی را جزئی از هزینه کرد تولید 
آن ها  تعرفه   به  و  می دانند  کتاب  یک 
گردن می نهند، شایسته است بهای آثار 
طراحان گرافیک را هم در آن بگنجانند 
و افزایش قیمت و تعرفه  خدمات را که 
متاثر از شرایط اقتصادی  کشور است به 

رسمیت بشناسند.

نشر  کتاب  چند  جلد  طراح  شما 
اینکه  به  توجه  با  و  بوده اید  هم  صاد 
دارند و  امروزه تصاویر جایگاه ویژه ای 
ذهن مردم تصویری  شده است، اهمیت 
طرح جلد کتاب را برای جذب مخاطب 

چطور می بینید؟
به واسطه  ورود گجت های همراه 
به زندگی روزمره، همان طور که شما هم 
اشاره کردید، مردم، بیش تر از گذشته، 
نمی خواهم  دارند.  کار  و  سر  تصویر  با 
بگویم لزومًا به این دلیل، سطح سلیقه  
طبیعتًا  اما  است؛  رفته  باال  بصری شان 
در شبکه های مجازی چشمشان عادت 
متن،  خواندن  از  بیش  که  است  کرده 
بررسی  را  آن  اجزای  و  ببینند  تصویر 

کنند یا روی آن تامل کنند. 
و  کتاب  جلد  طرح  مورد  در 
اثرگذاری آن سوال کردید؛ باید عرض 
کنم مخاطبان کتاب در ایران نسبت به 
هم نوعان خود در کشورهای دیگر بیشتر 

دیداری هستند. 
به  قلیلی  ه   عد ید  شا یعنی 
عنوان  و  کنند  مراجعه  کتاب فروشی 
و  کنند  اعالم  را  درخواستی شان  کتاب 
بخرند و تمام. عمدتًا البه الی کانترها 
و  بچرخند  باید  کتاب  قفسه های  و 
بگردند تا کتابی نظرشان را جلب کند؛ 
به  مستقیمًا  هم  جلب نظرکردن  این 
برای  گرافیک  طراحان  خالقانه   نقش 
مخاطب  کنجکاوی  حس  قلقلک دادن 
برمی گردد که او را ملزم کند کتاب را 
بردارد و تورقی کند؛ این جا به نظر بنده، 
طراح وظیفه  خود را انجام داده است از 
اینجا به بعد متن باید به صحنه بیاید و 

رل بایسته  خود را بازی کند.

طرح جلد کدام کتاب نشر صاد را 
بیشتر دوست دارید؟

کتاب هایی که جلدشان در ذهن ام 
ثبت شده »سی ونه پله«، »زنی که اتفاقًا 
سامسون«،  در  »تنها  »هـا«،  منم«، 
نشود!  محسوب  خود  از  تعریف  اگر  و 
»پیامبر  و  »کاله پوستی ها«  جلدهای 

بی معجزه« هستند.

حسن کریم زاده؛

مردم، بیش تر از گذشته، با تصویر سر و کار دارند

ترکیبی از خیال و حقیقت در »بعد از هفت قدم بلند«
 قصه خشکی زاینده رود و 
جنگل های مخوف فوجی تا رویای 
مهاجرت  سودای  که  دختری 
مربی  برای  ایران  به  آمریکا  از 
باله شدن در تهران را دارد، از جمله 
روایت های اثر متاخر راضیه مهدی 
زاده در کتاب »بعد از هفت قدم 

بلند« است.
مجموعه داستان بعد از هفت 
قدم بلند نوشته راضیه مهدی زاده 
هیال  انتشارات  توسط  به تازگی 

راهی بازار نشر شده است.
راضیه مهدی زاده دارای مدرک کارشناسی فلسفه از دانشگاه تهران 
و کارشناسی ارشد مطالعات سینمایی از دانشگاه هنر تهران است.  وی که 
ساکن شهر نیویورک است دوره های نوشتن خالقانه و آموزش های هنری 
را پشت سر گذاشته و پیش از این کتاب، مجموعه داستان موخوره و رمان 

یک کیلو ماه را در کارنامه دارد.
مجموعه  داستان قبلی  مهدی زاده یعنی قم رو بیشتر دوست داری یا 
نیویورک منتخب جایزه ادبی جالل آل احمد شده است؛ این کتاب در ۱٤ 
آمریکا  تا  ایران  از  را روایت می کند که  فصل، داستان زندگی زن جوانی 

کشیده می شود.
بعد از هفت قدم بلند مجموعه داستانی با ۱٠ داستان کوتاه که عناوین  
آن عبارتند از: »هجدهم مهرماه )رتبه اول جشنواره محیط زیستی- ادبی 
مادرم زمین- اصفهان در سال ۱3٩۷(«، »سفید«، »زندگی جای دیگری 
در  »اتاقی  در سال ۱3٩8(«،  ادبی صادق هدایت  جایزه  دوم  )رتبه  است 
زوریخ«، »کورتانا می چرخد«، »سومین قطره خون بعد از هفت قدم بلند 
)برگزیده مرحله نهایی جایزه ادبی صادق هدایت در سال ۱3٩۷( اقتباسی از 
داستان »سه قطره خون« صادق هدایت، »رویای ایتالیا«، »حاجی واسموس 
قلب  در سال ۱3٩6(«، »ساز شکسته،  داستان جنوب  )برگزیده جشنواره 

شکسته خریداریم« و »چسب زخم« نوشته است.
کتاب بعد از هفت قدم بلند نوشته راضیه مهدی زاده در ۱۱2 صفحه و 

شمارگان 66٠ نسخه توسط انتشارات هیال منتشر شده است.

»یه لنگه پوتین« روایت خاطره بازی جاماندگان دفاع مقدس
پوتین«  لنگه  »یه  کتاب   
ر  حسن پو سپیده  ثر  ا مین  و د
گلستان،  استان  اهل  نویسنده 
روایت  را  رزمنده ای  سرگذشت 
به  پوتین  لنگه  یک  که  می کند 
شهیدش  همرزم  از  مانده  یادگار 
دوران  خاطرات  مرور  برای  را 
خود  کنار  سال ها  مقدس  دفاع 

نگه داشته است.
این کتاب 2۷8 صفحه ای با 
شمارگان هزار نسخه از سوی نشر 
به چاپ  رقعی  قطع  در  هامون نو 
مشکالت  از  گوشه ای  و  رسیده 
بازماندگان  و  جانبازان  زندگی 

دوران دفاع مقدس را به تصویر کشیده است.
در آغاز این کتاب آمده است: موضوعات نقاشی اش بیشتر در مورد 
جنگ بود که گاهی آن ها را برای تبلیغ یا فروش در موزه و تاالر به نمایش 
می گذاشت؛ شکل امضاهای خود را از آبادانی به شبستانی تغییر داده بود 
و با تغییر این نام می خواست خاطره های دردناک گذشته اش را در پرده 

سیاهی از شب بپوشاند.
در بخش دیگری از این داستان می خوانیم: این همه دردسر به خاطر 
یک ترکش کوچک باورپذیر نبود. با ناامیدی دستی به پشت گردن خود 
کشید و همان سفتی همیشگی را در ناحیه رستنگاه مو حس کرد. ترکش 
به اندازه عدس بود. پیش هر دکتری می رفت ابتدا از سردرد گله می کرد. 
گاهی اوقات هم پیش می آمد که اجسام را 2 تا ببیند و حین راه رفتن 

تعادل خود را از دست بدهد.
در بخشی از داستان ماجرای لنگه پوتین این گونه روایت می شود: غالم 
عاشق این لنگه پوتین بود . اولین باری که همسایه اش در مورد پوتین از 
او پرسید در جوابش گفت: »پوتین حسنه. بعثی ها حسن منو از دستم بدجور 
گرفتن. حسن، جان به سر شده بود. با چشم های خودم دیدم. می خواستم 
و  منو می کشیدند  بچه ها دست های  برم سراغش.  و  داخل سنگر  بپرم 

اجازه نمی دادند. دیدم که حسن چه جوری جان داد. کاش ندیده بودم«.
غالم وقتی دید »طوقی« با »دانه طال« جفت شده؛ برای این که هدیه 
ای به آن ها داده باشد زبانه پوتین را بیرون کشید و بازش کرد. داخلش را 
از بهترین پوشال پر کرد و خطاب به کبوترش گفت: این پوتین واسم خیلی 
عزیزه، تنها چیزیه که از حسن واسم باقی مونده. می دمش به تو و »دانه 

طال«؛ هر وقت دوست داشتین برین توش و استراحت کنین.
در بخشی دیگر از این کتاب آمده است: محل زندگی غالم روستای 
شاهکوه بود ولی چون بیمار بود و برای انجام کارهای درمانی مجبور به رفت 
و آمد می شد به پیشنهاد همسرش، خانه و زمین روستایی اش را فروخت و 
آپارتمان کوچکی را در گرگان خریداری کرد و به یاد روزهای روستانشینی، 

گوشه حیات آپارتمان را به النه کبوترها تبدیل کرد.
رشته  دانش آموخته  کتاب  این  ساله   ٤٩ نویسنده  پور  حسن  سپیده 
پرستاری از دانشگاه علوم پزشکی ایران است که کتاب »به نام وطن« را 

نیز در موضوع دفاع مقدس منتشر کرده است.
33 هزار رزمنده گلستان برای دفاع از میهن و پایداری انقالب به ندای 

امام خمینی لبیک گفته و در مناطق عملیاتی حضور یافتند.
تقدیم بیش از سه هزار و ۷٠٠ هزار شهید از جمله 36 بانوی شهید، 
حدود ۱2 هزار جانباز و هزار و ۱۷٩ آزاده، کارنامه پرافتخار مردم گلستان 

در جنگ تحمیلی است.
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پروانه رسولی خوشبخت

تمدید زمان فراخوان دو جایزه جهانی مروجان برتر کتابخوانی
ی  ا ر شو یز  ا جو کمیته   
جایزه  فراخوان  کودک  کتاب 
دفتر  کتابخوانی  برتر  مروجان 
نسل  برای  کتاب  لمللی  ا بین 
جوان )IBBY( و بنیاد شن ژن 
آساهی  و   )IREAD(رید آی 
ماه  اردیبهشت   ۱٤ تاریخ  تا  را 

تمدید کرد. 
ب  کتا لمللی  بین ا فتر  د  
و   )IBBY( جوان  نسل  برای 
)من   IREAD شن ژن  بنیاد 

می خوانم( در چین، با این امید که ترویج کتابخوانی در میان مردم کره ی 
 IREAD زمین گسترش یابد، جایزه ای برای مروج برتر کتابخوانی به نام
)من می خوانم(  ایجاد کرده اند. آن ها به منظور تشویق تعهد پایدار در قبال 
ترویج کتابخوانی، این جایزه را برای افرادی درنظر گرفته اند که حداقل سه 
سال، با نوآوری و خالقیت در زمینه ی خواندن و شیوه های مختلف ترویج 

در میان کودکان و نوجوانان به صورت مداوم فعالیت کرده باشند. 
معیارهای انتخاب نامزد برای این جایزه عبارتند از: پایداری، اثرگذاری، 
الهام بخشی، کاوشگری و نوآوری در اجرای پروژه های کتابخوانی، پایبندی 
و احساس مسئولیت در ایجاد عشق به خواندن و توانمند کردن کودکان 
مناطق محروم و بی امکانات. این کار می تواند فعالیت های مختلفی را در 
بربگیرد از قبیل ایجاد پروژه های کتابخوانی و اجرای فعالیت های پویا در 
این امر، ترویج مؤثر خواندن و راهبردهایی در این راستا و حمایت از حق 

کودکان برای خواندن. 
ترویج  جایزه  فراخوان  کتاب کودک   جوایز شورای  کمیته  همچنین 

خواندن دفتر بین المللی کتاب برای نسل جوان–آساهی
IBBY- Asahi  Reading Promotio Award را تا تاریخ 

۱٤ اردیبهشت ماه تمدید کرد.
جایزه  جهانی ترویج کتاب خوانی و خواندن آساهی)IBBY( هر دو 
فعالیت های  انجام  با  اهدا می شود که  یا موسسه ای  به گروه  سال یک بار 
کودکان  کتابخوانی  ترویج  برنامه های  اجرای  در  پایداری  چشمگیر، سهم 

و نوجوانان داشته است.
فکر ایجاد این جایزه در بیستمین کنگرة دفتر بین المللی کتاب برای نسل 
جوان در سال ۱٩86 در توکیو مطرح شد و روزنامه  ژاپنی آساهی - شیمبون 
پشتیبانی مالی این جایزه را برعهده گرفت. نامزد این جایزه را  شورای کتاب 
 )IBBY( کودک ایران، شعبه  ملی دفتر بین المللی کتاب برای نسل جوان

انتخاب و برای داوری نهایی معرفی می کند.  
معیارهای دریافت این جایزه شامل تداوم اجرای پروژه، قابلیت گسترش، 
میزان وفاداری به اهداف و شعار دفتر بین المللی کتاب برای نسل جوان، 
توانایی یا امکان برخورداری از پشتیبانی مالی دیگر، نتایج اجرای پروژه، نو و 
بدیع بودن پروژه، قابلیت الگوبرداری، کیفیت باالی مواد خواندنی تکرارپذیر، 

در دسترس بودن آن ها و قابلیت اندازه گیری نتایج است. 
کتاب  شورای  کودک،  کتاب  شورای  جوایز  کمیته  اعالم  براساس 
کودک ایران از عالقمندان خواسته است برای شرکت در این برنامه فرم 
بنیاد شن  )IBBY( و  برای نسل جوان  المللی کتاب  بین  فراخوان دفتر 
ژن آی رید)IREAD( و فرم فراخوان دفتر بین المللی کتاب برای نسل 
جوان–آساهی را تکمیل کرده و آن را همراه گزارش مکتوب فعالیت ها و 
تاریخ چهاردهم  تا  مقاله  و  فیلم، کتاب  مستندهای مرتبط، شامل عکس، 
@cbctarvij۱٤٠٠ ایمیل  نشانی  به   )۱٤/2/۱٤٠٠( ماه  اردیبهشت 

gmail.com ارسال کنند.

برگزاری مسابقه شعرخوانی کالسیک فارسی در ارمنستان
ایروان در چارچوب  ایران و نماینده بنیاد سعدی در  رایزنی فرهنگی 
برنامه »یک ماه با شاعران کالسیک ایران در ارمنستان«، مسابقه شعرخوانی 

کالسیک فارسی را در فضای مجازی برگزار می کند.
به گزارش دنیای جوانان به نقل از بنیاد سعدی، آسمان شعر کالسیک 
ایران با ستارگان پرفروغی چون فردوسی، سعدی، حافظ و خیام چنان تاللوئی 
به دنیای ادبیات جهانی بخشیده که سال هاست چشم دوستداران شعر و ادب 

و حکمت را به خود خیره ساخته است.
شاعران کالسیک ایران که هر کدام در ُزمره برجسته ترین سرایندگان 
عشق، زیبایی و حماسه در ادبیات جهانی هستند، به واسطه ترجمه های آثار 
ماندگارشان، برای جامعه ادبی و فرهنگی ارمنستان و حتی توده مردم نام هایی 

آشنا و چهره هایی شناخته شده اند.
و  ارمنستان  مختلف  مدارس  در  فارسی آموزان  توجه  قابل  شمار 
آشنایی  زمینه  ایرانشناسی،  مختلف  حوزه های  پژوهشگران  و  دانشجویان 
جمع قابل توجهی جامعه این کشور را با شاهکارهای ادب فارسی به زبان 
و  تشویق  و  آموزش  و  تقویت  نیازمند  البته  که  است  آورده  فراهم  اصلی 

ترویج شایسته است.
برنامه  چارچوب  در  ایروان  در  ایران  فرهنگی  رایزنی  راستا،  این  در 
»یک ماه با شاعران کالسیک ایران در ارمنستان« که از روز بزرگداشت 
سعدی آغاز و تا روز بزرگداشت خیام نیشابوری ادامه دارد و با هدف معرفی 
کالسیک  »شعرخوانی  مسابقه  فارسی،  کالسیک  فاخر  ادبیات  ترویج  و 

فارسی« را برگزار می کند.
از  نمونه  برگزار می شود، یک  در فضای مجازی  این مسابقه که  در 
سروده های فردوسی، سعدی و حافظ به عنوان موضوع مسابقه معرفی شده 
فایل صوتی  و  قرائت کرده  را  آنها  از  است و عالقه مندان می توانند یکی 
یا تصویری خوانش خود را در مهلت مقرر به ایمیل و یا فیسبوک رایزنی 

فرهنگی ارسال کنند.
همچنین، همزمان با روز بزرگداشت فردوسی و خیام از سوی رایزنی 
فرهنگی کشورمان به خوانش های برگزیده اشعار کالسیک فارسی جوایزی 

اعطاء خواهد شد.
این نمایندگی در نظر دارد در آینده و به فراخور مناسبت های مربوطه، 
برنامه هایی مشابه را برای ترویج و معرفی شعر معاصر ایران نیز در ارمنستان 

برگزار کند.

به گزارش روزنامه دنیای جوانان به نقل از روابط 
داوران  هیات  نمایشی؛  هنرهای  کل  اداره   عمومی 
چهارمین مسابقه بازی نامه نویسی متشکل از محمد حسین 
ناصربخت، رحمت امینی و رضا کوچک زاده  پس از مطالعه 
و بررسی کارشناسی و ارزیابی آثار متقاضی این مسابقه 
در تاریخ یکم اردیبهشت ۱٤٠٠ و از طریق جلسه مجازی 

آرای خود را به شرح زیر اعالم کرد.
 نامزدها:

در این بخش، هیات داوران ۱۱ نمایشنامه زیر را 
بدون اولویت به عنوان نامزدهای این مسابقه اعالم می کند:

یاری  »سجاد  نویسندگی  به  »ارغوانی«  نمایشنامه   
فیروزآبادی« ازکوهدشت

نمایشنامه »آتوربان را ایستاده خواهم« به نویسندگی »علی 

مرتضوی فومنی« از تهران
به  زدگان«  قحطی  برای  نامه ای  »جنگ  نمایشنامه 

نویسندگی » محمد فخرایی مطلق« از بندر دیر
نمایشنامه »جیک و بوک« به نویسندگی »شاپور ترکمنی 

سرایی« از مشهد
نمایشنامه »در سوگ شب هزار و یکم شهرزاد قصه ساز« 

به نویسندگی »شهرام احمدزاده« از تهران
نمایشنامه »روایت آنکه صبور بود که حکمت پروردگار دید 
و رافت سلطان« به نویسندگی »نیما جهان بین« از رشت

مکملی«  »حامد  نویسندگی  به  »روشنک«  نمایشنامه 
از قزوین

نمایشنامه »سودابه خوانی« به نویسندگی »سید حمید 
رضوی« از تهران

به  فریدون«  آزمون  خوانی  شبیه  »مجلس  نمایشنامه 
نویسندگی »علی عزیزی« از سمنان

نمایشنامه »مجلس نامه مقرب الخاقان« به نویسندگی 
»مهدی دریایی« از اراک

نمایشنامه »هفت خوان رخش و رستم« به نویسندگی 
»محسن سلیمانی« از تهران

الزم به ذکر است، براساس فراخوان این مسابقه 
نمایش های  جشنواره  بیستمین  ضوابط  همچنین  و 
به  می توانند  مذکور  نمایشنامه های  سنتی  و  آیینی 
ارزیابی  مرحله  در  حضور  متقاضی  مستقیم  طور 
باید  متقاضیان  باشند.  از جشنواره  دوره  این  اجرایی 
برای این موضوع  باتوجه به ضوابط فراخوان جشنواره 

اقدام نمایند.

با معرفی هیات داوران؛

نامزدهای چهارمین مسابقه بازی نامه نویسی معرفی شدند
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از راست مریم جعفری، مصطفی ملکیان و  علی اصغر محمدخانی
اختصاصی دنیای جوانان

فرصت گذشته بود و
مداوا ثمر نداشت

پروین اعتصامی

بی روی دوست، دوش شب ما سحر نداشت
سوز و گداز شمع و من و دل اثر نداشت

مهر بلند، چهره ز خاور نمی نمود
ماه از حصار چرخ، سر باختر نداشت

آمد طبیب بر سر بیمار خویش، لیک
فرصت گذشته بود و مداوا ثمر نداشت

دانی که نوشداروی سهراب کی رسید
آنگه که او ز کالبدی بیشتر نداشت

دی، بلبلی گلی ز قفس دید و جان فشاند
بار دگر امید رهائی مگر نداشت

بال و پری نزد چو بدام اندر اوفتاد
این صید تیره روز مگر بال و پر نداشت

پروانه جز به شوق در آتش نمی گداخت
میدید شعله در سر و پروای سر نداشت
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یک آشنایي ساده با ایوب آقاخاني

 ، ه یسند نو  ، نی خا قا آ ب  یو ا
تئاتر  مطرح  بازیگر  و  کارگردان 
یک  تر  تله تئا ن  زیگرا با جمع  به 
والنتین  نویسندگی  به  ساده،  آشنایی 
محمد  کارگردانی  و  کراسناگوروف 
قنبری پیوست. تله تئاتر یک آشنایی 

شبنم  بازی  و  قنبری  کارگردانی  به  ساده 
قلی خانی و ایوب آقاخانی از پلتفرم های خصوصی پخش خواهد شد. به 
زودی سایر عوامل این نمایش معرفی می شوند. تله تئاتر یک آشنایی ساده 
که ماندانا مجیدی ترجمه آن را به عهده داشته، قصه زن و مردی است که 
در رستوران یک هتل باهم آشنا می شوند و با ورود زن به زندگی خصوصی 
مرد کشمکشی اتفاق می افتد. تولید چنین آثاري مي تواند شروعي دوباره 
براي تولید تله تئاترهاي جذاب باشد و اهالي تئاتر بار دیگر به فعالیت خود 

در این زمینه بپردازند.

زهرا اویسي و حضور در باغ ماهي

تلویزیونی  فیلم  فیلمبرداري 
باغ ماهی، به کارگردانی سید مجید 
استانی  شبکه  سفارش  به  موسویان 
با  فیلم  این  گذشت.  نیمه  از  قم 
توجه به شعار امسال که سال تولید، 

شده،  نامگذاری  مانع زدایی  و  پشتیبانی ها 
للهی  نعمت ا علیرضا  است.  شده  نوشته 
تهیه کننده باغ ماهی مي باشد و این فیلم داستان جذابی درباره پرورش 
ماهی در استان قم دارد که در لوکیشن های متعدد و زیبای این استان 
تصویربرداری می شود و گروه هم اکنون در روستای وشنوه از توابع این 

استان مشغول تصویربرداری هستند. 
زهرا اویسی، سلمان فرخنده، سید جواد طاهری، گیتی معینی، مهدی 
میرزائیان، فرزانه خان محمدی، اصغر تنهایی و مجتبی بیطرفان در این 

فیلم ایفای نقش می کنند.

صداي صابر ابر براي نابینایان

ل  یا سر ا  خیر ا که  بر  ا بر  صا
خانگي  نمایش  شبکه  در  را  قورباغه 
او در این سریال  داشته و درخشش 
سر  بر  دیگر  بار  او  تا  شده  باعث 
یی  سینما فیلم   ، بیفتد ن ها  با ز

برای  را  بیضایی  بهرام  ساخته  مسافران، 
کرد.  توضیح دار  نابینایان 

مدتي است که برخي از چهره هاي شاخص عرصه هنر دست به 
ماندگار سینماي  آثار  از  برخي  این کار جالب زده و در صدادار کردن 
ایران و جهان همکاري مي کنند و حاال در تازه ترین مورد از این اتفاق 
نابینایان  براي  مسافران،  ماندگار  و  محبوب  سینمایي  فیلم  جذاب، 

صدادار شده است.
 صابر ابر که دستي هم ترانه سرایي و خوانندگي دارد، قطعا در این 

زمینه مي تواند توانایي هاي خود را بیش از پیش نشان دهد.
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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

نسیم ادبي در یک فیلم کوتاه

فیلمبرداری فیلم  کوتاه گرسنگی، 
با طرح و کارگردانی میثم محمدخانی، 
تهیه کنندگی کمیل طاهری و زینب 
حریفی و با نگاهی اعتراضی به فقر 
رسید.  پایان  به  ضدانسانی  قوانین  و 
بنابر ادعای سازندگان اثر، این فیلم با 

مضمونی اجتماعی، نگاهی اعتراض آمیز به 
فقر و قوانینی دارد که عواطف انسانی را زیر سوال می برد و نقش آفرینی 
متفاوت یکی از کودکان سندروم داون، از نکات حایز اهمیت این فیلم 
کوتاه است. میثم محمدخانی بعد از فیلم کوتاه ِهناسه، با ساخت گرسنگی 
قصه ای دردمندانه را با بازیگرانی همچون نسیم ادبی، علیرضا مهران، 
محمد موسوی، شیوا ویسی و... به تصویر کشیده است تا نشان دهد در 
این زمینه تا چه اندازه توانایي دارد و قطعا در آینده و در سینما بیشتر از 

او خواهیم شنید.
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کاوه آفاق و رستاک حالج

موزیسین هایي که صاحب اسم هاي خاص هستند!
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محمد حسین زاده

نام هاي  موسیقي  عرصه  در 
از  را  کارشان  که  بوده اند  بسیاري 
شروع  زیرزمیني  دنیاي  گمنامي 
شهرت  به  توانسته اند  و  کرده اند 
طي  بگذارند.  قدم  حرفه اي  دنیاي 

چند سال اخیر کم نبودند موزیسین ها 
کارهاي  دل  از  که  خواننده هایي  و 
آثار  عرضه  ویترین  راهي  غیرمجاز 
جزو  و  شده اند  هنري  و  فرهنگي 
این  بفروش  و  پرمخاطب  نام هاي 
عرصه هستند. کاوه آفاق و رستاک 
اهالي  همین  جمله  از  هم  حالج 

جمله  از  حاال  که  هستند  موسیقي 
چهره هاي  محبوب ترین  و  برترین 
مي روند.  شمار  به  کشور  موسیقي 
اما آنچه باعث شد سراغ آنها برویم 
نگاه  در  که  بود  آنها  خاص  اسامي 
اول شاید اینطور به نظر مي آید که 
نام هایي مستعار باشد، در حالي که 

همین  است.  حقیقي شان  نام  این 
مسئله باعث شکل گیري این پرونده 
دو  این  با  صحبت  ضمن  تا  شد 
چهره، گذري بر بازي نام ها در میان 

هنرمندان داشته باشیم.

و  جالب  اسم هاي  -درباره 
برایمان  دارید  که  منحصربه فردي 

بگویید؟
در  جالب  مسئله  یک  *کاوه: 
مورد اسم های ما این است که حتی 
اسم  می کردیم  فکر  رستاک  و  من 
واقعی مان چیزی دیگری است. وقتی 
همدیگر را دیدیم از هم پرسیدیم که 

اسم واقعی تو چیست؟!
*رستاک: من تا دوره دبیرستان 
حتی از اسمم بیزار بودم. نام فامیلم 
که حالج بود و می گفتند پنبه زنی؛ 
رستاک هم که کال یک اسم عجیب 
بود و اصال مرسوم نبود. گاهی حتی 
دیگری  چیز  اسمم  کاش  می گفتم 
خواستم  و  شدم  که  بزرگ تر  بود. 
دیدم  شوم،  موسیقی  عرصه  وارد 
می تواند  و  است  خوبی  اسم  اتفاقا 
در این کار به دردم بخورد تا اینکه 
گروه رستاک آمد! آلبوم اول آنها بعد 
آمد.  بیرون  من  ته سیگار  آهنگ  از 
زد  زنگ  دوستانم  از  یکی  بار  یک 
و تبریک گفت که باالخره مجوزت 
بعد  کردم،  تعجب  من  گرفتی؟!  را 
دیدم عکس مرا در روزنامه جام جم 
هم چاپ کرده اند به عنوان یکی از 
موسیقی  جشنواره  شرکت کنندگان 
فجر که گویا اشتباهی به جای گروه 

رستاک تصویر مرا زده بودند.
هم  من  نام  ترکیب  *کاوه: 
یک جور  است.  جالب  خودم  براي 
آرمان گرایي و ایدئولوژي را با خودش 
همراه دارد که فکر مي کنم به درد 
هم  موسیقي  در  من  کاري  سبک 
مي خورد. کاوه که یک اسم اصیل 
براي  و  است  اسطوره اي  و  ایراني 

وطن  به  زیادي  تعصب  که  من 
دارم و آن را حتي با پرچمي که به 
دستم مي بندم همیشه نشان داده ام، 

همخواني خوبي دارد. 

دنیاي  در  کارتان  شروع  -از 
موسیقي بگویید؟

ساز  با  من  کار  شروع  *کاوه: 
بود. در فضاي خانه اي بزرگ شدم 
مهمي  عنصر  آن  در  موسیقي  که 
را  موسیقي  از  خاصي  و سبک  بود 
گوش مي دادند. البته شنیدن همین 
کارها بود که اصال مرا به موسیقي 
عالقه مند کرد و خواستم نوازندگي 
فرصت  که  هم  بعدها  بگیرم.  یاد 
فراهم  برایم  بیشتر  کردن  تجربه 
هم  گروهي  کار  شروع  از  بعد  شد. 
و  ترانه سرایي  مانند  مسائل  باقي 
چون  آمد  هم  اینها  و  آهنگسازي 
در کار گروهي و در سبکي که من 
هستم شما خودتان باید این را یاد 
بگیرید. شما باید کارهاي خودتان را 
اجرا کنید چون از همه نزدیک تر به 
سالیق و عقایدتان خودتان هستید. 
تاثیر  کارهایم  روي  زیادي  مطالعه 
که  نیست  روزي  دارد چون  زیادي 

من مطالعه نداشته باشم.
شروع  ساز  با  من  *رستاک: 
و  گرفتم  یاد  را  گیتار  یعنی  کردم، 
روی اشعار ساخته شده خواننده های 
قدیمی کار ساختم و همان ها را اجرا 
کردم. بعد از مدتی به این رسیدم که 
من نباید همیشه کار دیگران را اجرا 
کنم و بهتر است خودم شعر بگویم 
و روی شعرهای خودم آهنگ بسازم 
و آنها را اجرا کنم. راستش همیشه 
برای خودم  و  بودم  خواندن  عاشق 
یک  نمی کردم  فکر  اما  می خواندم 
زمانی این مسئله جدی و حرفه ای 

شود.

شعر  و  نه  ترا با  -رابطه تان 
چطور است؟

*رستاک: من به نوعي با شعر 
با  روزانه ام  کار  و  مي کنم  زندگي 
مطالعه به هر شکلش همراه است. 
مطالعه  بدون  من  روزهاي  یعني 
تنها  که  ساعاتي  عمده  نمي گذرند. 
در  خودم  کارهاي  به  را  هستم 
همین زمینه موسیقي و شعر و ترانه 

مي پردازم.
*کاوه: شعرهای رستاک بدون 
کامال  بیت  یکی دو  همیشه  استثنا 
مخاطب  به  که  دارد  غیرمنتظره 
ممکن  مثال  می کند.  وارد  شوک 
است مصرع اول کاری را بگوید و 
باشید مصرع دوم  شما همه منتظر 
به آن شکلی که در ذهن شما وجود 
او  دوم  مصرع  اما  شود،  تمام  دارد 
کامال متفاوت و چیزی ورای توقع 

و انتظار شما خواهد بود.

-چقدر اجتماعي هستید؟
دم ها  آ قاطي  من   : ه و *کا
ندارم  دوست  اصال  و  مي چرخم 
خودم را جدا کنم اما خیلي هم اینطور 
نیست که همیشه بین مردم باشم. به 
واسطه کارم همیشه دست کم روزي 
٤٠نفر را مي بینم. با این شکل زندگي 
مردم  از  دور  گفت  نمي شود  دیگر 
هستم اما خب امکان بعضي کارها 

را دیگر ندارم.

روحیه  من  روحیه  *رستاک: 
جمع هاي  در  حتي  نیست.  جمعي 
گوشه  یک  گاهي  هم  خودماني 
مي نشینم و این شاید براي خیلي ها 
خلوتم  من  ما  ا نباشد.  یند  خوشا
از  هم  خلوتم  و  دارم  دوست  را 
نیاز  یک جور  نیست.  گوشه گیري 
مرور  را  کارهایم  بخواهم  که  است 
جمع  یک  در  است  ممکن  کنم. 
قطعا  اما  برسد  ذهنم  به  ایده اي 
آن  پرورش  براي  خلوتي  مکان  به 

نیاز دارم. 

اینکه معروف شدید...  از  -بعد 
چقدر تغییر کردید؟

*رستاک: ۱٥ سال پیش کسی 
مرا  االن خیلی ها  نمی شناخت.  مرا 
با  زیادی  فرق  من  اما  می شناسند 
آن روزها نکرده ام که بگویم چون 
عوض  باید  می شناسند  مرا  حاال 
شوم. قطعا ۱٠ سال دیگر هم همین 
معروف تر  اگر  یعنی  بود.  خواهد 
پول  هستم.  همین  هم  باز  شوم 
اگر  تغییر دهد  مرا  نمی تواند  خیلی 
هدفم پول بود شاید، اما من آدمی 
می ورزم  عشق  هنر  به  که  هستم 
به عشق فکر می کنم و از احساس 
بیاید  پول  چون  اینکه  می نویسم. 
حاال من ژست بگیرم به طرز فکر 

من و کاوه نمی خورد.
کارهای  واسطه  به  *کاوه: 
را  تجربه  این  کلیپ  و  تصویری 
در  و  مردم  هجوم  با  که  داشتم 
اما  شوم  روبرو  و...  بودن  شهرت 
مردم  از  مرا  نیست که  این چیزی 
آدم  من  از  بخواهد  یا  کند  دور 
به  شکر  را  خدا  بسازد.  دیگری 
وضع  کودکی  از  خانواده ام  واسطه 
خبی داشتم و این نیست که اگر به 
واسطه شهرت به پول برسم، خودم 
است  ممکن  شهرت  کنم.  گم  را 
تاثیرات دیگری بگذارد. مثال یکی 
است  این  شهرت  ویژگی های  از 

و  می کند  قلدری  آدم  را  شما  که 
بی جهت این فکر را به شما می دهد 
که آدم زورمندی هستید. مثال اگر 
دوستی به شما زنگ بزند که فالن 
مشکل برایم پیش آمده شما پیش 
خودتان می گویید من حتما می توانم 
حالی که شاید  در  کنم  را حل  آن 
نیست.  شما  توان  حد  در  اصال 
ایجاد  توقعات  یکسری  طرفی  از 
احساس  ن  دیگرا مثال  می شود 
می کنند که شما می توانید هر کاری 
عجیب  انتظارات  و  بکنید  برایشان 
متاسفانه  می شود.  آغاز  غریب  و 
نه  نمی توانم  که  هستم  آدمی  من 
می روم  و  می دهم  قول  و  بگویم 
در حالی که شاید اصال آن کار کار 

من نیست.

شهرت  مشکل  -بزرگترین 
چیست؟

بزرگترین  نظرم  به  *کاوه: 
آدم  شدن  تنها  شهرت،  مشکل 
از  ناخودآگاه  شما  اطرافیان  است. 
شما فاصله می گیرند. بخشی از آن 
مثال  نیست  شما  تقصیر  واقعا  هم 
شاید تا دیروز به شما می گفتند برو 
می کردید  را  کار  این  بخر  ماست 
و  شهرت  آن  واسطه  به  حاال  اما 
این  نمی توانید  دارید  که  موقعیتی 
کار را بکنید اما خانواده حس می کنند 
شما نمی خواهید که این کار را بکنید 
چون دیگر این کار را در شأن خود 
نمی بینید. سوءتفاهم ها آغاز می شود، 
راحت درباره شما قضاوت می کنند 
که انگار شما خود را تافته جدا بافته 
دیگر  و  می گیرید  را  خود  می دانید، 
در  نمی بینید  آنها  در سطح  را  خود 
این  نیست،  اینطور  واقعا  حالیکه 
حاال  می کند.  تنهاتر  را  مسئله شما 
وای به حال آنهایی که شهرت شان 
سطح بسیار بیشتری دارد مانند آقای 

شجریان.
مسئله  این  با  من  *رستاک: 

اگر  یعني  ندارم  مشکلي  شهرت 
روزي برسد که خیلي شناخته بشوم 
بازهم همین را ترجیح مي دهم که 
در گوشه آرامي که مي خواهم باشم 
و به کارم برسم. شهرت چیز خوبي 
کردن  کار  مزاحم  نباید  اما  است 
بشود. متاسفانه آدم هاي دوروبرتان 
این را به شکل دیگري تعبیر مي کنند 
و فکر مي کنند غرور شما را احاطه 
کرده است. در حالیکه چنین فکري 

اصال در ذهن من نیست.
*کاوه: شمایی که در رسانه کار 
می کنید این درک را دارید که من 
از یک زمانی به بعد دیگر نمی توانم 
آن  اما  بدهم  انجام  را  کارها  خیلی 
فامیل  اعضای  یا  قدیمی  دوست 
درک نمی کنند که اگر مثال تا دیروز 
می کردیم  بازی  فوتبال  خیابان  در 
به  را  این  و  نمی شود  دیگر  حاال 
حساب آن می گذارند که من خودم 

را گرفته ام.

-خودتان را کوتاه تعریف کنید؟
تعریف  بخواهم  اگر  *رستاک: 
باید  بدهم  ارائه  خودم  از  درستی 
بعد  سال  پاییز  در  آنچه  بگویم 
است. من  شنیده اید، خود خود من 
آدمی ساکت و آرام هستم که فکر 

می کنم لبخند به من نمی آید.
برای من پیش  *کاوه: گاهی 
هیچ  حوصله  دیگر  که  ید  می آ
به  ندارم.  را  موسیقی  حتی  چیزی 
نظرم تنبلی یکی از چیزهایی است 
هورمونی  ترشحات  به  واقعا  که 
که  چیزی  دارد؛  ربط  موزیسین 
هنرمند  می گفت.  کالپتون  اریک 
دیگر  شاید  که  می رسد  حدی  به 
حد  آن  با  و  سابق  مثل  نمی تواند 
من  برای  این  و  کند  کار  ساعت 
زندگی  اساسا  است.  جالب  خیلی 
هنرمندان ریتم متفاوتی دارد. با این 
حال آدمی هستم که صبح ساعت 8 

بیدار می شوم.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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