
وزارت بهداشت اعالم کرد؛

برای تزریق واکسن کرونا، منتظر پیامک باشید
رییس مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اینکه با تمام 
وجود پای کار حمایت از ورزش هستم گفت: سرمایه گذاری در 
ورزش را پول دور ریختن نمی دانم، به این دلیل ماموریت خود 
می دانم که به ورزش توجه کنم.محمدباقر قالیباف روز پنجشنبه 
گذشته در مراسم افتتاح خانه کشتی شهید »مصطفی صدرزاده« افزود: یکی 
از پدیده های مهم اجتماعی امروز، ورزش و توجه به این مقوله است. ورزش 
کار حاشیه ای و اضافی نیست و می تواند در متن جامعه و زندگی یکایک 

افراد تاثیرگذار باشد. ورزش در سطح خانواده، جامعه، ملی و بین المللی و در 
ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی اهمیت بسیار 
دارد و به همین دلیل است که هزینه در ورزش، سرمایه گذاری است. ورزش 
در پیشگیری از آسیب های جسمی و روانی جامعه تاثیرگذار بوده و افتخارات 
ورزشکاران هم در شناسایی فرهنگ و عظمت این سرزمین، حفظ ثبات کشور 

و گسترش ارتباطات بین المللی و صلح جهانی موثر است.
صفحه 2

رئیس اتاق ایران و امارات:
رکود اقتصادی ایران

 تا 6 ماه نخست سال ادامه دارد 

روند صعودی بیتکوین متوقف شد!
به گزارش سی ان بی سی، در ادامه 
بازار  به  بزرگ  روند ورود شرکت های 
رمزارزها، شرکت ژاپنی نکسون که در 
دارد،  فعالیت  رایانه ای  بازی های  زمینه ساخت 
بیتکوین  روی  میلیون دالر  اعالم کرد که ۱۰۰ 
سرمایه گذاری خواهد کرد. این شرکت در بیانیه 
خود اعالم کرده است که بیش از ۱۷۰۰ بیتکوین 
را خریداری می کند. عالوه بر این شرکت تسال 
نیز اعالم کرد 2.۴۸ میلیارد دالر بیتکوین در اختیار 
دارد که این رقم یک میلیارد دالر بیشتر از اعالم 

قبلی است. 
صفحه 3

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان مرکزی:

فروردین امسال بار انرژی در استان مرکزی
 ۱۹ درصد افزایش یافت

4
صفحه 6پیروزی، کسب و کار »پرسپولیس« است

3

سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1728- شنبه 11  اردیبهشت  ۱400- قیمت ۱000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
علي مسعودي: 

اولین دستمزدم 
15هزار تومان از 
ساعت خوش بود

7فرهنگ
روز ملی خلیج فارس 

روز افتخار و اقتدار 
ایرانیان است

نک 1با

برخي از هنرمندان هستند كه در يك زمينه خاص تبحر دارند 
و در آن تبديل به ستاره مي شوند، ولي با يك اتفاق به يكباره 
تبديل  و  متبلور شده  استعدادشان در بخش هاي ديگر هم 
به ستاره اي چندبعدي مي شوند. علي مسعودي يا همان علي 
مشهدي محبوب، دوست داشتني، خوش خنده و به نوعي سلطان 

خاطره بازي يكي از اين هنرمندان است. 

وزير فرهنگ و ارشاد اسالمی، روز ملی خليج فارس را روز 
افتخار و اقتدار ايرانيان عنوان كرد و گفت: اين روز امتداد 
هويت تاريخی و تمدن ديرپای ايران زمين است كه بر شالوده 
مستحكم فرهنگ و هنر بنيان نهاده شده تا خليج نيلگون هميشه 

فارس آن غيرقابل انكارترين سند هويتی در جهان باشد.

بيست و هشتمين نمايشگاه قرآن كريم ١١ تا ٢٠ 
ارديبهشت ماه سال جاری با عامليت و حمايت بانك 
صادرات ايران به صورت مجازی برگزار می شود.

بانک صادرات ایران 
بانک عامل نخستین 

نمایشگاه مجازی 
قرآن کریم

طمع کاری دالالن موجب فاسد شدن با تمام وجود از ورزش حمایت می کنم
 ذخایر سیب و پرتقال شد

اینکه برخی  بیان  با  باغداران کشور  اتحادیه سراسری  رییس 
دالالن با تصور افزایش قیمت میوه پس از تعطیالت عید از عرضه 
میوه خودداری کردند، گفت: واسطه ها به امید افزایش قیمت سیب 
درختی و پرتقال و کسب سود بیشتر از عرضه این میوه ها در شب عید و تعطیالت 

نوروز خودداری کردند که باعث فاسد شدن آنها شد.
صفحه 3

خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  رئیس 
مجلس دهم با اشاره به انتشار فایل صوتی سخنان وزیر 
امور خارجه گفت: آنچه که اتفاق افتاده به نظر من یک 
تصمیم بوده و بیشترین سود را از این قضیه کاسبان تحریم می برند 
که منافع ملی برایشان معنی ندارد.حشمت اهلل فالحت پیشه، درباره 
انتشار فایل مصاحبه وزیر امورخارجه و چالش های بعد از آن مانند این 

که نمایندگان مجلس از او خواسته اند برای پاسخگوی به پارلمان برود، 
گفت: واقعیت این است که چالشی که بین آقای ظریف و بخشی از از 
سازمان های کشور مانند صدا و سیما شکل گرفته است، هیچ سودی 
برای منافع ملی نداشته و حتی آثار زیان باری در پی داشته و خواهد 

داشت و روز به روز این مضرات بیشتر هم خواهد شد.
صفحه 2

منافع ملی برای کاسبان تحریم معنی ندارد!

DONYAYEJAVANANMAG.IR

آگهي مناقصــه
) ارزیابي کیفي مشاوران (

نوبت دوم 
۱( مناقصه گزار: شرکت گاز استان خراسان رضوي

 2( موضوع: خدمات نظارت عالیه و کارگاهي بر عملیات اجرایي پروژه هاي گازرساني در سطح استان خراسان رضوی )مبلغ حدودی برآورد اولیه جهت 
انجام خدمات به میزان تقریبی -/۱۱۱.955.۰۰۰.۰۰۰ ریال به مدت  ۱۸ ماه می باشد(

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

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

ج- ثبت نام در سایت www.setadiran.ir و دریافت گواهي امضاي الکترونیکي
۴(  دریافت کاربرگهاي استعالم ارزیابي کیفي: از سایت مذکور از ساعت ۰۸:۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰2/۰۷ تا ساعت ۱۴:3۰ مورخ ۱۴۰۰/۰2/۱3 اعالم شده 

در سامانه ستاد
5(  بارگذاري اسناد استعالم ارزیابي کیفي به همراه مستندات مربوطه مطابق مندرجات آن: در سایت مذکور مورخ ۱۴۰۰/۰2/25 اعالم شده در سامانه ستاد
6(  نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: مطابق مصوبة شماره ۱23۴۰2/ت5۰659هـ هیأت محترم وزیران و اصالحیه هاي بعدي آن مي باشد.

۷(   یادآورد مي گردد کلیه مراحل مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکي دولت)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد 
شد.شناسه آگهی : ۱۱2۸۰3۱

شایان ذکر است دسترسی به متن این آگهی، در سایت www.nigc-khrz.ir امکان پذیر بوده و در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر با تلفن 
3۷۰۷22۱2-۰5۱ تماس بگیرید.

روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان رضوی

بسمه تعالي
آگهي فراخوان مناقصه عمومي 

یک مرحله اي
نوبت  اول)1400/02/11(

انقالب اسالمي استان چهار محال و بختیاري به آدرس : شهرکرد-دروازه سامان-خیابان  بنیاد مسکن     
پیروزي در نظر دارد اجراي پروژه ذیل را از طریق مناقصه عمومي یک مرحله اي به پیمانکاران و اشخاص 
واجدالشرایط واگذار نماید لذا از کلیه شرکتها و اشخاص ذیصالح دعوت بعمل می آید ، از تاریخ ۱۴۰۰/۰2/۱3  
لغایت  ۱۴۰۰/۰2/۱6 ضمن واریز مبلغ 5۰۰.۰۰۰ریال به حساب ۴9۷۴9۴۱39 بنام بنیاد مسکن  استان نزد 
بانک کشاورزی شعبه میدان جهاد شهرکرد و ارایه رسید مربوطه جهت دریافت اسناد مناقصه به واحد امور 
قراردادهای بنیادمسکن استان به آدرس فوق مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت و پس از تکمیل اسناد مربوطه 
پیشنهاد قیمت خود را تا آخر وقت اداري روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰2/26 به دبیر خانه حراست بنیاد مسکن 
استان واقع در ساختمان اداره کل بنیاد مسکن استان تحویل و رسید دریافت نمایند .در صورت نیاز به اطالعات 

بیشتر به پایگاه اطالع رساني مناقصات مراجعه گردد.

برآورد اولیه محل اجراعملیات مورد مناقصهردیف
مدت 

پیشنهادی 
پیمان

مبلغ تضمین شرکت 
در مناقصه

1

تهیه و نصب درب های 
پارکینگ با کلیه وسایل 
و یراق آالت پروژه 56 

واحدی آفتاب گهرو 

99.500.000 ریالیک ماه4.368.000.000 ریالشهر گهرو

بیســت و هشــتمین نمایشــگاه قــرآن کریــم ۱۱ 
تــا 2۰ اردیبهشــت مــاه ســال جــاری بــا عاملیــت و 
حمایــت بانــک صــادرات ایــران بــه صــورت مجازی 

ــود. ــزار می ش برگ
ــادرات  ــک ص ــی بان ــزارش روابط عموم ــه گ ب
ــرآن در دو  ــران، بیســت و هشــتمین نمایشــگاه ق ای
بخــش فــروش محصــوالت قرآنــی در حــوزه کتــاب 
و نشــر و بخــش محتوایــی ۱۱ تــا 2۰ اردیبهشــت ماه 
ســال جــاری بــه مــدت ۱۰ روز بــه صــورت مجــازی 
ــزار  ــش« برگ ــاب رشــد و روی ــرآن کت ــا شــعار »ق ب
ــل  ــک عام ــران بان ــادرات ای ــک ص ــود و بان می ش
ــات بانکــداری  ــن نمایشــگاه در بسترســازی خدم ای

الکترونیــک و غیرحضــوری اســت.
بــه گفتــه عبدالهــادی فقهــی زاده، معــاون قــرآن 
ــون  ــاد اســالمی تاکن ــگ و ارش ــر فرهن ــرت وزی و عت
ــور در  ــرای حض ــه ب ــر و موسس ــزار ناش ــش از ه بی
بیســت و هشــتمین نمایشــگاه مجــازی قــرآن کریــم 

ــش  ــر در بخ ــه 5۴5 ناش ــد ک ــی کرده ان ــالم آمادگ اع
فروشــگاهی و ۴5۰ موسســه فرهنگــی و دینــی قرآنــی 
هســتند. بــه گفتــه وی نمایشــگاه مجــازی قــرآن در 
دو بخــش عمــده فروشــگاهی و محتوایــی برپــا خواهد 
شــد. بخــش فروشــگاهی ایــن نمایشــگاه از ســه حوزه 
مکتوبــات قرآنی تشــکیل شــده اســت. حــوزه اول حوزه 
قــرآن کریــم بــه معنــای عــام، حــوزه دوم حــوزه دیــن 
بــا همــه ابعــاد و شــاخه ها و حــوزه ســوم حــوزه آثــار 
و منابــع مکتــوب دفــاع مقــدس و مقاومــت اســت. در 
بخش فروشــگاهی عمدتــاً بر روی فــروش محصوالت 
مکتــوب تمرکــز شــده و  محصــوالت نرم افــزاری نیــز 

در حــد بســیار محــدودی ارائــه شــده اســت.
فقهــی زاده بــا اشــاره بــه اینکــه بــرای ارســال 
بــا  الزم  هماهنگی هــای  متقاضیــان  خریدهــای 
شــرکت پســت جمهــوری اســالمی صــورت گرفتــه ، 
گفــت: امســال بانــک صــادرات ایــران همچون ســال 
9۸ بــه عنــوان حامــی نمایشــگاه همــراه مــا خواهــد 

ــته ایم  ــه توانس ــی ک ــه حمایت های ــکا ب ــا ات ــود، ب ب
جــذب کنیــم، بــا همــکاری بانــک صــادرات ایــران 
ــد و  ــن خری ــی ب ــال قرآن ــزار فع ــدود ۱2 ه ــه ح ب

ــم داد. تســهیالت اختصــاص خواهی
متقاضیــان می تواننــد بــرای حضــور و اســتفاده 
پایــگاه  طریــق  از  نمایشــگاه  ایــن  خدمــات  از 
وزیــر  عتــرت  و  قــرآن  معــاون  اطالع رســانی 
https:// :فرهنــگ و ارشــاد اســالمی بــه نشــانی

qia.farhang.gov.ir بــه عنوان ســامانه ورود 
بــه نمایشــگاه مجــازی قــرآن کریــم اســتفاده کننــد.

بانــک صــادرات ایــران بــه عنــوان بانــک عامل 
و حامــی بیســت و هشــتمین نمایشــگاه قــرآن کریــم 
ــه صــورت مجــازی برگــزار  کــه در ســال جــاری ب
ــات  ــازی خدم ــت و بسترس ــه عاملی ــود، تجرب می ش
بانکــداری الکترونیــک نمایشــگاه قرآن کریــم در 
ســال 9۸ و حمایــت از اولیــن نمایشــگاه بین المللــی 

مجــازی کتــاب تهــران در ســال 99 را نیــز دارد.

از ۱۱ اردیبهشت به مدت ۱0 روز صورت می گیرد

بانک صادرات ایران بانک عامل نخستین نمایشگاه مجازی قرآن کریم
کارشناس ارشد تغذیه با تاکید بر اهمیت رژیم غذایی صحیح در پیشگیری و 
مقابله با کرونا گفت: ویتامین دی به عنوان یکی از ویتامین های محلول در چربی، 
سبب تولید پروتئینی در بدن خواهد شد که عوامل عفونی نظیر باکتری ها و ویروس ها 

را تضعیف می کند.
دیبا طباطبایی افزود: تقویت سیستم ایمنی بدن از طریق رعایت یک رژیم غذایی 
صحیح، ورزش، کنترل استرس و خواب کافی نقشی اساسی در پیشگیری، کنترل و 

همچنین مقابله با کرونا ایفا می کند.
وی ادامه داد: این بیماری به عنوان یک بیماری عفونی از خانواده کرونا ویروس 
که عمدتا سبب بروز مشکالت تنفسی می شود، با عالئم بالینی خستگی، تب، سرفه، 
تنگی نفس و  گلودرد همراه بوده و اشخاص مسن، بیماران قلبی، دیابتی، مبتال به 

مشکالت تنفسی و سرطان را بیش از دیگران درگیر خواهد کرد.
طباطبایی اضافه کرد: براین اساس، رعایت یک رژیم غذایی صحیح و تقویت 
سیستم ایمنی بدن در پیشگیری از بیماری و کمک به درمان این جمعیت نیز )در 

صورت ابتال به کرونا( نقش مهمی ایفا می کند.
ویتامین سی و فعال سازی لنفوسیت ها )سلول های ایمنی بدن(

وی تصریح کرد: به عنوان مثال، ویتامین سی از جمله ویتامین های محلول در 
آب است که منجر به افزایش میزان آنتی بادی در بدن شده و می تواند با فعال سازی 

لنفوسیت ها )گلبول های سفید خون به عنوان سلول های ایمنی بدن( شود.
وی افزود: این امر باعث تولید پروتکتین توسط سیستم ایمنی بدن می شود و بر 
این اساس، بدن در مواجهه با عوامل بیگانه مانند باکتری ها، ویروس ها، قارچ ها و... 

آمادگی یافته و این عوامل را حذف می کند.
این کارشناس تغذیه خاطرنشان کرد: مطالعات نیز نشان می دهد، سطح  باالی 
این ویتامین )دوز 2۰۰ میلی گرم( می تواند دوره این بیماری را کوتاه کند. از منابع 
غذایی این ویتامین نیز می توان به مرکبات، توت فرنگی، بروکلی، گوجه فرنگی، انبه، 

گل کلم، سیب زمینی، کیوی و فلفل سبز اشاره کرد.
ویتامین ای و ارتقای کارکرد سیستم ایمنی بدن

طباطبایی ادامه داد: بتاکاروتن ها نیز به عنوان پیش ساز ویتامین A در بدن به این 
ویتامین تبدیل شده و سبب افزایش کارکرد سیستم ایمنی می شوند. این ویتامین همراه 
با آنتی بادی بدن با عوامل بیگانه مقابله کرده و موجب نابودی این عوامل می شوند.

وی افزود: از منابع غذایی بسیار خوب بتاکاروتن می توان به سیب زمینی شیرین، 
هویج، بروکلی، انبه، زردآلو و گرمک از منابع اصلی بتاکاروتن ها اشاره کرد که در بدن 

به ویتامین ای بدل می شوند.
طباطبایی همچنین با اشاره به ضرورت مصرف ویتامین دی در این ایام بیان کرد: 
ویتامین دی به عنوان یکی از ویتامین های محلول در چربی سبب تولید پروتئینی در بدن 
خواهد شد که عوامل عفونی نظیر باکتری ها و ویروس ها را تضعیف کرده و از بین می برد.

این کارشناس تغذیه فعال سازی گلبول های سفید )سلول های ایمنی بدن( را نیز 
از وظایف این ویتامین در بدن عنوان و اظهار کرد: ویتامین دی از گسترش باکتری ها 
و ویروس ها  در بدن نیز جلوگیری می کند، اما جهت دریافت مکمل ویتامین دی باید 
آزمایش خون داده شود و در صورت نیاز به مصرف، با مشاوره از متخصصان تغذیه 

دوز ویتامین مورد نیاز تجویز شود.
ضرورت مصرف روی در دوران شیوع کرونا

این رژیم درمانگر ادامه داد: براساس برخی از مطالعات، روی نیز باعث رشد 
سلول های ایمنی شده و سیستم ایمنی بدن را تقویت می کند. همچنین شماری از 
آزمایشات نشان می دهد مصرف روی می تواند کوتاه شدن دوره  بیماری را به دنبال 
داشته باشد. حبوبات، خوراک عدسی، توفو، غالت فرآوری شده، مغزدانه ها، گوشت 

ماکیان و ماست از منابع غذایی مهم جهت تامین روی به شمار می روند.
طباطبایی خاطرنشان کرد: پروتئین ها نیز به عنوان مهمترین درشت مغذی ها، پایه 
اصلی واحدهای سازنده سیستم ایمنی بدن و آنتی بادی ها، نقشی حیاتی در عملکرد 
سیستم ایمنی خواهند داشت. این پروتئین ها شامل منابع حیوانی و گیاهی بوده که به 
وفور در ماهی، ماکیان، شیر، ماست، تخم مرغ، پنیر، مغزدانه ها و حبوبات یافت می شوند.

ترکیب پره بیوتیک ها باعث رشد باکتری های مفید روده بزرگ می شوند
این کارشناس ارشد تغذیه در ادامه با اشاره به اهمیت مصرف پره بیوتیک ها به 
منظور رشد باکتری های مفید روده بزرگ گفت: پره بیوتیک ها نیز باعث رشد باکتری 
های مفید روده بزرگ و تقویت سیستم ایمنی بدن می شوند. در واقع پروبیوتیک ها 
از جمله باکتری های مفید بدن بوده که رشد باکتری های مضر در دستگاه گوارش را 
محدود می کنند و می توانند باعث کمک به سالمت میکروبیوم ها و در نهایت افزایش 
کارایی سیستم ایمنی بدن شوند.وی افزود: از منابع غذایی پروبیوتیک ها می توان به 
محصوالت لبنی تخمیری مانند ماست و کفیر اشاره کرد. غالت کامل، موز، پیاز، سیر، 

آرتیشو و لوبیا هم از جمله منابع غذایی پره بیوتیک ها محسوب می شوند.
نیز ضروری و  این دوران مصرف مایعات  یادآور شد: در  طباطبایی همچنین 
میوه جات، سبزیجات و سوپ های رژیمی می توانند نقش مهمی در جلوگیری از کم 

آبی بدن ایفا کنند؛ که در دوران بیماری هم توسط متخصصان توصیه می شوند.

کارشناس ارشد تغذیه:

با مصرف صحیح ویتامین ها به جنگ با کرونا برویم
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نماینده دشتستان:
مرزها برای جلوگیری از شیوع کرونای هندی بسته شود

یک عضو مجمع نمایندگان استان بوشهر اظهار کرد که برای مقابله با شیوع 
گسترده ویروس کرونای هندی باید مرزها بسته شده و کسانی که وارد کشور 

می شوند به قرنطینه بروند.
ابراهیم رضایی، گفت: با توجه به احتمال ورود ویروس جهش یافته کرونای 
هندی به کشور درخواست ما بسته شدن مرزها است. همچنین باید کسانی که وارد 

کشور می شوند به قرنطینه بروند و از آنها تست کرونا گرفته شود.
وی ادامه داد: در مرزها تردد بسیار زیاد است باید مراقبت های الزم صورت 
گرفته و پروتکل های حداکثری اعمال شود تا این بار شاهد ورود ویروس کرونای 

هندی به کشور نباشیم.
نماینده دشتستان در مجلس شورای اسالمی با بیان این که وضعیت استان 
بوشهر خوب نیست، اظهار کرد: روزانه تعدادی از هم استانی های ما بی گناه از 
بین رفته و فوت می شوند، می توان جلوی این وضعیت را گرفت، اما با بی مباالتی 
مسئوالن و ضعف در سیاست گذاری شاهد شرایطی هستیم که بیمارستان ها پر 

از بیمار کرونایی شده و ظرفیت بیمار جدید ندارد.
رضایی در پایان گفت: در خیابان های بوشهر دیدم که ماشین هایی با زدن 
آژیر قرمز به مردم اعالم می کنند که وضعیت قرمز است و از تردد پرهیز کنند، 
همچنین پروتکل ها را رعایت کرده تا شاهد بدتر شدن وضعیت نباشیم، قطعا 

دولت هم باید مبادی ورودی مرزها را کنترل کند.

رییس مجلس:
 با تمام وجود از ورزش حمایت می کنم

رییس مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اینکه با تمام وجود پای کار حمایت 
از ورزش هستم گفت: سرمایه گذاری در ورزش را پول دور ریختن نمی دانم، به این 

دلیل ماموریت خود می دانم که به ورزش توجه کنم.
محمدباقر قالیباف روز پنجشنبه گذشته در مراسم افتتاح خانه کشتی شهید 
و  ورزش  امروز،  اجتماعی  مهم  پدیده های  از  یکی  افزود:  »مصطفی صدرزاده« 
توجه به این مقوله است. ورزش کار حاشیه ای و اضافی نیست و می تواند در متن 
جامعه و زندگی یکایک افراد تاثیرگذار باشد. ورزش در سطح خانواده، جامعه، ملی 
و زیست محیطی  اجتماعی، فرهنگی  اقتصادی،  ابعاد سیاسی،  در  و  بین المللی  و 
ورزش، سرمایه گذاری  در  هزینه  که  است  دلیل  به همین  و  دارد  بسیار  اهمیت 
است. ورزش در پیشگیری از آسیب های جسمی و روانی جامعه تاثیرگذار بوده و 
افتخارات ورزشکاران هم در شناسایی فرهنگ و عظمت این سرزمین، حفظ ثبات 

کشور و گسترش ارتباطات بین المللی و صلح جهانی موثر است.
وی ادامه داد: در جامعه ایران که جوان محسوب می شود می توانیم با کمترین 
هزینه، اوقات  فراغت مفیدی فراهم کنیم. به خصوص در رشته هایی مثل کشتی 
که در فرهنگ این سرزمین ریشه دارد. وظیفه همه مسوولین کشور است که به 
ورزش هم در بعد همگانی و هم در بعد قهرمانی توجه کنند. در هر محیطی که 
توفیق خدمت داشتم به ورزش باور داشتم. همانطور که در نوجوانی نقش مسجد 
را به عنوان یک محیط فرهنگی سالم دیدم، نقش ورزش را هم در شکل گیری 

یک زندگی سالم می بینم.
رییس مجلس شورای اسالمی یادآور شد: با تمام وجود پای کار حمایت از 
ورزش هستم چون سرمایه گذاری در ورزش را پول دور ریختن نمی دانم، به این 
دلیل ماموریت خود می دانم که به ورزش توجه کنم. البته  کشور در شرایط سخت 
اقتصادی است اما در این شرایط هم نباید از توجه به مسائل فرهنگی غفلت کرد. به 
خصوص در دوران همه گیری کرونا که باعث افزایش کم تحرکی شده و مشکالت 
اقتصادی فشارهای روانی را برای مردم بیشتر کرده است. باید در این شرایط بیشتر 

کار کنیم و به فکر استفاده از همه ظرفیت های جامعه باشیم.
فرزندان شهید صدرزاده، »سیدناصر موسوی الرگانی«  عضو هیات رئیسه 
مجلس شورای اسالمی، »مهدی چمران«، »مهدی علی نژاد«  معاونت توسعه 
ورزش قهرمانی و حرفه ای، »محمد داورزنی« رییس فدراسیون والیبال، »مصطفی 
آجورلو، تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی،   »امید نوروزی« قهرمان 
جهان و المپیک، »علی اکبر حیدری«، »رحیم علی آبادی« و جمعی دیگر از قهرمانان 

و پیشکسوتان در این مراسم حضور داشتند.

فالحت پیشه:
منافع ملی برای کاسبان تحریم معنی ندارد!

به  اشاره  با  و سیاست خارجی مجلس دهم  ملی  امنیت  رئیس کمیسیون 
انتشار فایل صوتی سخنان وزیر امور خارجه گفت: آنچه که اتفاق افتاده به نظر 
من یک تصمیم بوده و بیشترین سود را از این قضیه کاسبان تحریم می برند که 

منافع ملی برایشان معنی ندارد.
امورخارجه  وزیر  مصاحبه  فایل  انتشار  درباره  پیشه،  فالحت  اهلل  حشمت 
برای  او خواسته اند  از  نمایندگان مجلس  این که  مانند  از آن  بعد  و چالش های 
آقای  بین  این است که چالشی که  واقعیت  برود، گفت:  پارلمان  به  پاسخگوی 
ظریف و بخشی از از سازمان های کشور مانند صدا و سیما شکل گرفته است، 
هیچ سودی برای منافع ملی نداشته و حتی آثار زیان باری در پی داشته و خواهد 

داشت و روز به روز این مضرات بیشتر هم خواهد شد.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم ادامه داد: یک 
عده از ابتدا سعی کردند لطماتی را به تیم مذاکره کننده بزنند؛ رسانه رسمی کشور 
در قالب فیلم این کار را انجام داد و بعد هم فایل صوتی را از آقای ظریف منتشر 
کردند که به شخصه اعتقادم بر این است که هیچ گونه درز اطالعاتی انجام نشده 
و تصمیمی که ناشی از یک تقابل نهادینه است، منجر به این کار شده و این 

نشانه خوبی برای سیاست خارجی ایران نیست.
وی تاکید کرد: همواره در سیاست خارجه یکی از مولفه ها برای نشان دادن 
قدرت ایران در خارج از کشور، وحدت در عین کثرت است، یعنی به رغم اختالف 
نظرها در نهایت تصمیم ها زیر نظر شورای عالی امنیت ملی شکل می گیرد و این 
باعث شده طرف های مذاکره کننده؛ مذاکرات را  منوط به طرف های ایران نکنند 
حتی اگر هم بخواهند این کار را کنند، در نهایت باید این واقعیت را بپذیرند که 

در داخل کشورمان نوعی وحدت در عین کثرت وجود دارد.
از زمان روی کار آمدن  ادامه داد:  این کارشناس مسائل سیاست خارجی 
آقای بایدن و پایان دولت آقای روحانی این مسئله جدی تر شده است که شاید در 
آینده اتفاقات دیگری رخ دهد. با رفتن اوباما، ترامپ برجام را عماًل بالاثر ساخت 
و این بار این موضوع عمدتًا نه از طرف دلسوزان برجام در داخل و خارج از کشور، 
بلکه از طرف کسانی که مخالف برجام بودند، مطرح می شود که دولت آینده ایران 
ممکن است پایبند به برجام نباشد و این بار از طرف ایرانی کاری صورت گیرد که 

آمریکا در زمان ترامپ انجام داد.
ایران وارد فاز مذاکراتی شد و  اینکه دوباره  وی خاطرنشان کرد: به رغم 
گفت وگوها در سطح کارشناسی بهتر از مواضع تند بعضی سیاستمداران پیشرفت 
رفته است و امکان توافق شکل گرفته اما مشاهده کردیم نوعی ممانعت صورت 

می  گیرد.
کسانی  نخست  دسته  هستند؛  دسته  سه  برجام  مخالفان  داد:  ادامه  وی 
هستند که دلسوزان واقعی کشورند، اعتقاد و اعتمادی به آمریکا ندارد و من هم 
معتقد هستم که اینها حق دارند اعتماد نداشته باشند، اما می گویم از موضع قدرت 
می شود طرف را وادار به اجرای تعهداتش کرد و این گونه دغدغه ها را می توانیم 
رفع کنیم. دسته دوم کسانی هستند که نگاه جناحی و سیاسی و انتخاباتی دارند 
و می خواهند اگر دستاوری وجود دارد، به آنها برسد و به طرف مقابل نرسد و این 
وسط هر چه بر سر مردم بیاید این دسته کاری ندارند؛ زیرا مردم در قالب های 
انتخاباتی آنها نمی گنجند و غیر از سیاهی لشکر نگاهی به مردم ندارند. دسته 

سوم کاسبان تحریم هستند.
فالحت پیشه تاکید کرد: معتقدم پشت پرده این همه کارشکنی در دیپلماسی 
کشور ، کاسبان تحریم حضور دارند؛ کسانی که پول دارند و نفت ایران را نصف 
قیمت می فروشند. از همین رو اگر سامانی شکل گیرد و مناسبات خارجی ایران 
شفاف، متعادل و عادی شود، دست آنان از منابع قطع می شود بنابرانی آنها پشت 
پرده در حال چیدن چالش هایی هستند و همین امر  چیزی است سیاستمداران 

ما دچارش می شوند.

وزارت بهداشت اعالم کرد؛

برای تزریق واکسن کرونا، منتظر پیامک باشید
واکسیناسیون علیه کرونا 
در کشور در چهار فاز برنامه 
ریزی شده و برای هر فاز هم 
اند  شده  مشخص  اولویت  دارای  افراد 
که تلقیح واکسن بر اساس این اولویت 
ها و با اطالع رسانی پیامکی از سوی 
وزارت بهداشت اعالم می شود. بنابراین 
کرونا  واکسن  تزریق  و  دریافت  برای 
نیازی نیست به مراکز بهداشتی مراجعه 
کنید و در صف بایستید و طبق اعالم 
پیامک  و  اعالم  منتظر  مسووالن فقط 

وزارت بهداشت باشید...
رتی  ا وز که  بود  پیش  چندی 
دوم  فاز  کردند  اعالم  بهداشتی ها 
افراد  برای  کرونا  علیه  واکسیناسیون 
سالمند در کشور آغاز می شود. موضوعی 
برای  مردم  سردرگمی  به  منجر  که 
بسیاری  و  شد  کرونا  واکسن  ثبت نام 
از افراد برای ثبت نام و دریافت واکسن 
کرونا برای سالمندان شان راهی خانه ها 
که  هرچند  شدند.  بهداشتی  مراکز  و 
به  چیزی  کرد  اعالم  بهداشت  وزارت 
برای واکسن کرونا وجود  اسم ثبت نام 
ندارد و خود وزارت بهداشت بر اساس 
اولویت بندی برای تزریق واکسن کرونا 
به مردم اطالع رسانی می کند، اما باز هم 
شاهد ازدحام و ایجاد صف های متعددی 

در مقابل مراکز بهداشتی بودیم.
در عین حال فاز دوم واکسیناسیون 
علیه بیماری کووید-۱9 رسما از سه شنبه 
اولویت  با  ماه ۱۴۰۰  اردیبهشت  هفتم 
به  خورد.  کلید  باال  به  سال   ۸۰ افراد 
باالی  افراد  بهداشتی ها  وزارت  گفته 
۸۰ سال جمعیتی بالغ بر یک میلیون و 
۱۴5 هزار نفر را در کشور شامل می شوند 
که پیش بینی شده واکسیناسیون آنها تا 

پایان هفته آینده تمام شود.
چگونگی اطالع رسانی به افراد در 

اولویت واکسیناسیون
حاال با آغاز فاز دوم واکسیناسیون 
علیه کووید-۱9، ممکن است بسیاری 
واکسن  دریافت  نحوه  نگران  مردم  از 
بوده یا بیم جاماندن از واکسیناسیون را 
داشته باشند، اما وزارت بهداشت اعالم 
کرده که برنامه دقیقی را برای تزریق 
واکسن کرونا برای تمام افراد در اولویت 
و برای تمام فازهای واکسیناسیون در 

کشور طراحی کرده است.
ازدحام در محل های تزریق واکسن 

ممنوع
در این باره وزیر بهداشت هم چند 
روز پیش در مراسم آغاز واکسیناسیون 
که  کرد  اعالم  کرونا،  علیه  دوم  فاز 
مردم نباید سرگردان و نا آگاه از شیوه 
با  باید  همکارانم  باشند.  واکسیناسیون 
مهارت و تکیه بر زیرساخت نظام شبکه 
به موقع به مردم خبر دهند که کسی در 
لحظه ای دچار ابهام نشود که مستحق 
باید  یا  و  یا خیر  دریافت واکسن است 
ازدحامی  نباید  به کجا مراجعه کند. ما 
از مردم در محل های تزریق واکسن را 

شاهد باشیم.
وزیر بهداشت  گفت: برخی از این 
عزیزان سالمند قابلیت آمدن به مراکز 

تزریق واکسن نداشته باشند و همکاران 
من باید ساز و کار مناسبی برای تکریم 
نگذارید  باشند.  داشته  عزیزان  این 
پیرزن و پیرمردی تنها که جز خداوند 
کسی را ندارد آهی بکشد که ای کاش 
کسی به او واکسن بزند. از همکارانم و 
عزیزان بهداشت می خواهم هیچ پیرزن 
و پیرمردی مبادا به دلیل نداشتن خانواده 

از واکسیناسیون دور بماند.
برای  دقیق  های  پیامک  ارسال 
اطالع رسانی به افراد در اولویت تزریق 

واکسن
علیرضا  دکتر  ساس  ا ین  ا بر 
رییسی- معاون بهداشت وزات بهداشت 
و سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا،  
مراجعه  به  نیازی  هیچ  که  کرد  اعالم 
وجود  واکسن  نام  ثبت  برای  حضوری 
افراد  واکسن  تزریق  موعد  ما  و  ندارد 
در اولویت را به صورت دقیق از طریق 
می کنیم.  اطالع رسانی  پیامک  ارسال 
در موارد استثنائی هم اگر پیامکی برای 
فردی که در اولویت است ارسال نشده، 
وزارت  که  زمانی  در  می تواند  فرد  این 
سامانه  وارد  می کند  اعالم  بهداشت 
و  نام  و  شده    Salamat.gov.ir
کد ملی خود را ثبت کند و بعد از این 
را  فرد  واکسیناسیون  ما وضعیت  اقدام 

پیگیری می کنیم.
وی با بیان اینکه احتماال از حدود 
فراخوان  و  ثبت نام  اردیبهشت   2۰
برای  نیز  را  سال   ۷5 تا   ۷۰ افراد 
واکسیناسیون به آنها اطالع می دهیم، 
بسیار  ما  پیامک های  که  کرد  تاکید 
دقیق هستند. به طوری که در پیامک 
فاز  در  شما  که  می شود  اعالم  فرد  به 
به  و  گرفتید  قرار  واکسیناسیون  دوم 
اطالع رسانی  شما  به  موارد  زودی 
می شود. سپس یک هفته قبل از موعد 
دیگر  پیامک  یک  فرد،  واکسیناسیون 
ارسال می شود که شما فالن  برایش 
ملی  کارت  با  و  مرکز  فالن  در  روز 
در  کنید.  واکسن  مراجعه  تزریق  برای 
عین حال یک روز قبل از موعد تزریق 
واکسن دوباره یک پیامک ارسال و از 
فرد پرسیده می شود که آیا فردا می توانید 
برای دریافت واکسن کرونا مراجعه کنید 
بر  ما  و  می دهد  پاسخ  فرد  که  خیر  یا 
این اساس برنامه ریزی هایمان را انجام 
بنابراین مردم منتظر پیامک  می دهیم. 
باشند، آن هم زمانی که ما به آنها اعالم 

می کنیم.
برای تزریق واکسن کرونا به خانه 

ها و مراکز بهداشت مراجعه نکنید

بهداشتی ها  وزارت  اساس  این  بر 
نیاز  به صراحت تاکید کردند که اصال 
یا  بهداشت  خانه های  به  مردم  نیست 
مراکز جامع سالمت مراجعه کنند، بلکه 
خود وزارت بهداشت موعد واکسیناسیون 
هر فرد را طبق اولویت بندی هر فاز از 
واکسیناسیون، به صورت پیامکی به آن 

فرد اطالع می دهد.
نامه »نمکی« به »آذری جهرمی« 
اطالع  پیامک های  ساماندهی  درباره 

رسانی واکسیناسیون کرونا
بر همین اساس هم بود که وزیر 
به   نامه ای  در  پیش  چندی  بهداشت 
اطالعات،  فناوری  و  ارتباطات  وزیر 
پیامک های  ارسال  ساماندهی  لزوم  بر 
اطالع رسانی برنامه ملی واکسیناسیون 
کامل  پوشش  منظور  به  کووید-۱9 
تاکید  برنامه،  این  در  نامی  ثبت  افراد 
کرد و نوشت که  سامانه خوداظهاری، 
ثبت  نیز  و  نوبت دهی  اولویت بندی، 
پیشبرد  برای  واکسن  عوارض  گزارش 
برنامه ملی واکسیناسیون کووید-۱9، از 
سوی وزارت بهداشت در حال ساماندهی 
است و از آنجاییکه امر اطالع رسانی به 
افراد ثبت نام شده در این سامانه مستلزم 
است،  پیامک   ۸ تا   6 حداقل  ارسال 
پوشش  برای  که  می شود  پیش بینی 
 ۱.5 به  حداقل   ثبت نامی،  افراد  کامل 

میلیارد پیامک نیاز باشد.
بهداشت  وزیر  اساس  ین  ا بر 
پیامک  تعداد  این  تخصیص  خواستار 
و  همکاری  با  بهداشت  وزارت  برای 

اقدام وزارت ارتباطات شد.
واکسیناسیون  فازبندی  جزئیات 

کرونا در کشور
این  از  پیش  که  کرد  توجه  باید 
فازبندی  جزئیات  بهداشت  وزارت  هم 
طور  به  را  کرونا  علیه  واکسیناسیون 
به طوری که  بود.  مفصل اعالم کرده 
واکسیناسیون علیه بیماری کووید-۱9 
که  درمانی  و  بهداشت  کادر  اولویت  با 
به  مشغول  یو  سی  آی  بخش های  در 
کار بودند از روز سه شنبه 2۱ بهمن ماه 
در کشور آغاز شد. همچنین بر اساس 
اعالم وزارت بهداشت در فاز اول سایر 
که  کسانی  درمان،  و  بهداشت  کادر 
می کنند،  کار  سالمندان  خانه های  در 
باالی  و  تنفسی  شیمیایی،  جانبازان 
تغسیل  به  مربوط  کارکنان  درصد،   5۰
جسمی  و  ذهنی  کم توان  افراد  اموات، 
نیز  صعب العالج  و  خاص  بیماران  و 
این  واکسن کرونا دریافت کرده اند که 
فاز تقریبًا یک میلیون و 3۰۰ هزار نفر 

را دربر گرفته بود.
که  د  بو بنا  ل  حا عین  ر  د
برای  تدریج  به  کرونا  واکسیناسیون 
تمام گروه های اولویت دار و در معرض 
به  آن  از  بعد  تا  شود  شروع  خطر 
واکسیناسیون عمومی برسیم. بر همین 
اساس هم چندی پیش اعالم شد که 
ادیبهشت ماه ۱۴۰۰  از سه شنبه هفتم 
گروه های  به  واکسن  تلقیح  دوم  فاز 

اولویت دار آغاز می شود.
ُدز  میلیون   ۱2۰ به  کشور  نیاز 

واکسن کرونا
باید توجه کرد که بر اساس اعالم 
به  دستیابی  برای  بهداشتی ها،  وزارت 
اهداف نهایی واکسیناسیون، باید نسبت 
به مصون کردن حداقل ۷۰ درصد جامعه 
اقدام کرد و بر این اساس باید نزدیک به 
6۰ میلیون نفر واکسینه شوند. در عین 
نوبت   2 حداقل  دریافت  مبنا  اگر  حال 
نیازمند  باشد،  فرد  ازای هر  به  واکسن 
کشور  برای  واکسن  دوز  میلیون   ۱2۰

خواهیم بود.
جزئیات فازبندی زمانی گروه های 

اولویت دار
باید توجه کرد که   در عین حال، 
در  بود  قرار  که  واکسیناسیون  اول  فاز 
زمستان ۱399 انجام شود به گفته وزیر 
با حدود 2۰ تا 25 روز تاخیر  بهداشت 
در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ به پایان رسید 
واکسن  تزریق  دوم  فاز  هم  اکنون  و 
 ۸۰ باالی  افراد  اولویت  با  کرونا  علیه 
گفته  به  البته  است.  شده  آغاز  سال 
وزارت بهداشتی ها فاز دوم واکسیناسیون 
شامل دو بخش است؛ یک بخش آن 
را افراد به ترتیب از سنین ۸۰ سال به 
باال، ۷5 تا ۸۰، ۷۰ تا ۷5، 65 تا ۷۰ و 
بیماران زمینه ای و صعب العالج، واکسن 
اعالم  طبق  که  کرد  خواهند  دریافت 
وزارت  بهداشت  رییسی-معاون  دکتر 
بهداشت در این فاز افراد سالمند گروه 
هدف  ۷.2 میلیون نفر هستند. در عین 
دو  فاز  واکسیناسیون  دوم  بخش  حال 
نیز شامل افراد ۱6 تا 6۴ ساله ای است 
که حداقل دارای یک بیماری زمینه ای 
هستند که این افراد نیز جمعیتی بالغ بر 
حدود شش میلیون و 3۰۰ هزار نفر را 
اساس هم  بر همین  شامل می شوند. 
وزارت بهداشتی ها معتقدند به دلیل باال 
فاز  در  اولویت  در  افراد  جمعیت  بودن 
دوم، این فاز طوالنی تر بوده و شاید تا 

تیر ماه ۱۴۰۰ طول بکشد.
کرونا  واکسیناسیون  اولویت های 

در فاز 3 و ۴
در عین حال بر اساس اعالم وزارت 
بهداشتی ها، فاز سوم واکسیناسیون علیه 
خواهد   ۱۴۰۰ آذر  تا  مرداد  نیز  کرونا 
مراکز  در  ساکن  افراد  شامل  که  بود 
دو  آنها  جمعیت  براورد  که  تجمعی 
میلیون نفر است، افراد 55 تا 6۴ سال 
براورد  دارای  ای  زمینه  بیماری  بدون 
در  افراد  و  نفری  میلیون  پنج  جمعیتی 
شامل  که  ضروری  خدمات  و  مشاغل 
نفری  میلیون   ۱2 جمعیتی  ورد  برا

می شوند، است.

ث
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زیر نظر: علی هوشمند

آزمون کارشناسی ارشد پزشکی 1400 به تعویق افتاد
مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور اعالم کرد که برگزاری آزمون رشته 

های گروه پزشکی سال ۱۴۰۰ به تعویق افتاد.
بنابر اطالعیه شماره ۱۰ مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور مطابق رای 
شورای سنجش پذیرش دانشجو مورخ هفتم اردیبهشت ماه جاری آزمون کارشناسی 
ارشد رشته های گروه پزشکی به علت همه گیری کرونا در زمان مقرر برگزار نخواهد 

شد. بنابر این اطالعیه زمان آزمون متعاقبا اعالم خواهد شد.
داوطلبان الزم است هر دوشنبه و چهارشنبه به سامانه مرکز سنجش آموزش 
پزشکی کشور مراجعه کنند چون هرگونه تغییر در هر یک از مراحل آزمون از طریق 

همین سامانه به اطالع خواهد رسید.
آزمون کارشناسی ارشد رشته های گروه پزشکی سال ۱۴۰۰ قرار بود در روزهای 

3۰ و 3۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ برگزار شود.

مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران خبر داد؛
حدود 6۰ درصد مردم حاضرند واکسن ایرانی کرونا را دریافت کنند

نتایج نظرسنجی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران وابسته به جهاددانشگاهی 
نشان می دهد که از هر ۱۰ شهروند باالی ۱۸ سال، تقریبا 6 نفر حاضر است واکسن 

ایرانی دریافت کند.
ایران از شهروندان باالی ۱۸  در نظرسنجی مرکز افکارسنجی دانشجویان 
حاضرید  شما  شود،  شروع  واکسیناسیون  »وقتی  است  شده  پرسیده  کشور  سال 

واکسن ایرانی دریافت کنید؟«
نتایج نشان می دهد که  5۸.9 درصد از پاسخگویان پاسخ مثبت دادند و در 
ایرانی دریافت کنند. 5.۷ درصد نیز به  مقابل 35.5 درصد حاضر نیستند واکسن 

این سوال پاسخ ندادند.
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، است، مرکز افکارسنجی دانشجویان 
ایران )ایسپا( نظرسنجی را با جامعه آماری افراد باالی ۱۸ سال کل کشور و اندازه 
نمونه ۱5۷3 به شیوه مصاحبه تلفنی در تاریخ 2۸ فروردین تا ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ 

اجرا کرده است.

مجروح شدن هفت مامور نیروی انتظامی در درگیری های »کهمان« سلسله 
انتظامی در  نیروی  از ماموران  نفر  انقالب سلسله گفت: هفت  و  دادستان عمومی 
درگیری های روز پنجشنبه گذشته منطقه » کهمان« زخمی و مجروح شده اند که بدون 

شک با متخلفان هتک حرمت به این افراد قاطعانه برخورد خواهد شد. 
یونس آزادپور اظهار داشت: برخی اهالی منطقه کهمان با استفاده از ایجاد سپر انسانی 
توسط زنان روستا و بکارگیری انواع سالح سرد و گرم مانع اجرای حکم قلع و قمع و رفع 

تصرف اراضی ملی و حرائم شدند.
وی تصریح کرد: برخی سو استفاده گرها با تصویرداری و انتشار کلیپ هایی از این 
حوادث و وارونه جلوه دادن قضایا سعی در خالف واقع نشان دادن حقایق داشتند که سه 
نفر از آنان شناسایی و دستگیر شده است.وی با بیان اینکه منتشرکنندگان این کلیپ ها 
برای رسانه های معاند و مخالف نظام خوراک تامین کرده اند ادامه داد: ۱۰ نفر از متهمان، 

معاونان جرم و رئیس یک اداره نیز بازداشت شده اند.
آزادپور با اشاره به ارسال پرونده قضایی رییس یک اداره شهرستان به مرکز استان 
خاطرنشان کرد: دستگاه قضا با تک تک قانون شکنان و افرادی که با گستاخی تمام در مقابل 
دستگاه قضا و مرجع انتظامی ایستاده و مانع اجرای حکم شدند، قاطعانه برخورد خواهد کرد.

دادستان عمومی و انقالب سلسله با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در مورد 
جلوگیری از دست اندازی افراد سودجو به جنگل ها و منابع طبیعی تصریح کرد: مقام معظم 
رهبری امر کرده اند دستگاه های مسئول باید قاطعانه با تعدی به جنگل ها به هر بهانه 
ای از جمله هتل سازی، جذب گردشگر و حتی ساخت حوزه علمیه و برخی توجیهاِت به 

ظاهر قابل قبول، مقابله کنند.

آزادپور افزود: مقام معظم رهبری فرموده اند باید اینگونه اقدامات در قانون جرم تلقی 
شود، افراد سوءاستفاده کننده بی هیچ اغماضی مورد تعقیب قضایی قرار گیرند و با عوامل 

کوتاهی در دستگاهها نیز به شدت برخورد شود.
وی با تاکید بر اینکه مردم نباید تحت تاثیر فریب فضاسازی رسانه ای قرار بگیرند 
بیشه های طبیعی و  تمامی جنگل ها، مراتع،  اعیانی  قانون، عرصه و  عنوان کرد: مطابق 
اراضی جنگلی کشور جزو اموال عمومی و انفال محسوب می شود  و متعلق به دولت است.

دادستان عمومی و انقالب سلسله با توصیه به مردم کهمان درخصوص همکاری و 
همراهی مجدد با مسووالن در اجرای مرحله دوم رفع تصرفات گفت: به زودی و با قاطعیت 
تمام مرحله دوم اجرای طرح آزادسازی حرائم و رفع تصرفات در این منطقه اجرا خواهد شد 
و در عین حال با افرادی که حقایق ماجرای درگیری های رخ داده در منطقه کهمان را در 

فضای مجازی وارونه نشان دادند در چارچوب قانون و قاطعانه برخورد می شود.

انفجار کپسول گاز جان 2 کرمانشاهی را گرفت
مسوول روابط عمومی اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم 
پزشکی کرمانشاه گفت: انفجار کپسول گاز ظهر روز پنجشنبه گذشته در محله جعفرآباد 
شهر کرمانشاه منجر به فوت 2 تن شد.اکبر آزادی با بیان اینکه این حادثه مصدوم نداشت، 

افزود: این 2 تن نیز قبل از رسیدن آمبوالنس اورژانس فوت کردند.
وی یکی از دالیل انفجار کپسول گاز را بی احتیاطی از سوی شهروندان دانست و 

توصیه کرد که در استفاده از کپسول های گاز حتما نکات ایمنی را باید رعایت کرد.
او با بیان اینکه برخی از رانندگان کپسول های بزرگ را جهت پرکردن گاز خودرو 
سروته می کنند که این امر خطرناک است، گفت: باید از غلطاندن و پرتاب کردن کپسول 

های گاز خودداری کرد.
توصیه دیگر این کارشناس اورژانس این است که در صورت شعله ور شدن کپسول 
گاز آن را به صورت افقی قرار ندهید و تاکید کرد که هیچ موقع محل اتصاالت کپسول 

های اکسیژن را چرب نکنید.
آزادی با یادآوری اینکه در صورت آتش گرفتن کپسول اکسیژن آنرا را با آب و گونی 
خیس مرطوب کنید، افزود: در صورت معیوب بودن اتصاالت سریعا نسبت به تعویض و 

رفع نقص کپسول اقدام کنید.
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آیا پردازنده های اینتل لیک فیلد کیفیت 
و کارایی موردانتظار را دارند؟

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

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

درباره ی آن ها ارائه کرد.
پردازنده  لیک فیلد )عبارت صحیح تر برای آن SoC است( پردازنده ی ۷ واتی 
 Sunny و یک هسته ی پردازشی Tremont با چهار هسته ی پردازش مرکزی
Cove است که از هایبرتردینگ هم بهره نمی برد. قطعا چنین پردازنده  ای رقیب 
و  مقایسه ها  درنتیجه،  بود؛  نخواهد   )Core( کور  خانواده ی  کامل  محصوالت 
بنچمارک هایی که بین لیک فیلد و پردازنده های کامل کور می شود، هیچ گاه برتری 
 CB۱5 مذکور در بنچمارک SoC پردازنده ی کوچک تر را نشان نمی دهد. امتیاز
 ۸۱۰۰y-Core m3 در بخش پردازش تک رشته ای کمتر از امتیاز پردازنده ی
گزارش می شود )3/۸۸ دربرابر 2/96(. البته در پردازش چندهسته ای شاهد نتایج 

بهتری هستیم و لیک فیلد امتیاز 255 را دربرابر امتیاز ۱62 رقیب ثبت می کند.
پردازنده ی ۸۱۰۰y-m3 را می توان بهترین گزینه در خانواده ی x۸6 برای 
مقایسه با Lekefield SoC دانست. پردازنده ی سری Core M تراشه ای 
دوهسته ای با چهار رشته ی پردازشی محسوب می شود که توان طراحی گرمایی 
آن 5 وات و سرعت کالک پایه  اش ۱/۱ و سرعت کالک تقویت شده ی آن ۴/3 

گیگاهرتز است.
الگوی رقابتی لیک فیلد دربرابر کور ام )ضعف در امتیاز تک رشته ای و برتری 
 R2۰ و R۱5 و R۱۰ در امتیاز چند رشته ای( در تمامی بنچمارک های ساین بنچ
و گیگ بنچ 5.۱ دیده می شود. پردازنده ی ۸۱۰۰Y-m3 در تمامی آزمایش های 
تک رشته  ای پیروز می شود و فاصله ی زیادی هم با رقیب دارد. درمقابل، در تمامی 
آزمایش های چند هسته ای شاهد پیروزی پردازنده ی لیک فیلد هستیم که فاصله ی 

بیشتری با فاصله ی رقابت تک رشته ای را هم نشان می دهد.
بررسی ها،  نتیجه ی  به  نگاه  با  کوالکام  دارند  اعتقاد  کارشناسان   برخی 
پیروزی  به قطع نمی توان  البته  )تِک رادار(؛  پیروزی می زند  نشانه ی  به  پوزخندی 
کوالکام را در وظایف پردازشی تأیید کرد. به هرحال، پلتفرم ویندوز روی آرم اکنون 
برای هماهنگی با x۸6 مبتنی بر شبیه سازی 32 بیتی است که به تنهایی برخی از 
نتایج آزمایش را خدشه دار می کند. درمقابل، لیک فیلد در عملکرد تک رشته ای در 
بسیاری از آزمایش ها از پردازنده ی کواکاک ۸cx بهتر ظاهر شده )۷9۷ دربرابر 
۷۰۰(؛ اما درنهایت در پردازش چندرشته ای، ۸cx با امتیاز 2،۷6۰ دربرابر ۱،۴۴۱ 
پیروز می شود. درنهایت، شاید کوالکام با نسل بعدی پردازنده های خود رقابت را 
شدیدتر هم بکند؛ اما هنوز نمی توان نتیجه گیری کاملی از پیش بینی های آتی کرد.

در  را  چندهسته ای  پردازش  مقیاس دهی  عامل   5.2 گیک بنچ  اپلیکیشن 
پذیرفتنی  به هیچ وجه  عامل  این  می کند.  بیان   ۸/۱ با  برابر  لیک فیلد  پردازنده ی 
نیست و حتی می توان مدل آزمایش کردن اپلیکیشن را هم درباره ی آن نقد کرد. 
البته نمی توان به طورحتم نتیجه ی آزمایش را رد کرد؛ اما درنهایت ۸/۱ برابر از 

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

باتری و قیمت پردازنده ی تیم آبی نداریم. 
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معاون وزارت ورزش و جوانان:
اجباری شدن مشاوره پیش از ازدواج

 فعال میسر نیست!
معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان درباره اجباری شدن 
مشاوره پیش از ازدواج، گفت: در حال حاضر امکان اجباری شدن مشاوره پیش 
از ازدواج به دلیل عدم وجود زیرساخت های الزم وجود ندارد و اجباری شدن آن 

می تواند منجر به ایجاد سدی در امر ازدواج شود.
محمد مهدی تندگویان ، اظهار کرد: با توجه به عدم دسترسی تمام جوانان 
در تمام مناطق کشور به خدمات روانشناسی و مشاوره، اجباری شدن مشاوره پیش 

از ازدواج به علت نبود زیرساخت های اجرایی آن در کشور میسر نیست.
وی همچنین این را هم گفت که ممکن است در چنین شرایطی اجباری شدن 

مشاوره پیش از ازدواج، منجر به ایجاد یک سد در امرازدواج شود. 
معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، افزود: قانونگذار زمانی می تواند 
مشاوره پیش از ازدواج را اجباری کند که تمام زیر ساخت های استفاده از آن در 

تمام نقاط کشور حتی روستاهای دور افتاده وجود داشته باشد.
تندگویان همچنین با تاکید بر لزوم تحت پوشش بیمه قرار گرفتن خدمات 
روانشناسی و مشاوره، ادامه داد: از سوی دیگر برای اجباری شدن مشاوره پیش 
از ازدواج نیاز است خدمات مشاوره و روانشناسی تحت پوشش بیمه سالمت قرار 
گیرند که در حال حاضر این امکان وجود ندارد.وی گفت: گاها دو جوان به دلیل 
نداشتن مهارت کافی در تشکیل زندگی مشترک دچار اختالفاتی می شوند. نباید 
تنها بر افزایش امر ازدواج تاکید داشت چراکه افزایش ازدواج در صورت نداشتن 
امر  به  می تواند  یکدیگر  از  زوجین  شناخت صحیح  عدم  و  زندگی  مهارت های 
طالق نیز منجر شود. از این رو مشاوره پبش از ازدواج در صورت فراهم کردن 
زیرساخت های آن در تمام نقاط کشور و برای تمام جوانان بیش از پیش احساس 
مددکاران  جامع  نظام  بتوانیم  اگر  همچنین  افزود:  پایان  در  می شود.تندگویان 
از آسیبهای  ایرانی ساماندهی کنیم، بخش بزرگی  را برای هرخانواده  اجتماعی 

روانی و اجتماعی کشور مدیریت خواهد شد.

آزادی پسربچه گنبدی از چنگ آدم ربایان 
فرمانده انتظامی گلستان گفت: پسربچه گنبدی با تالش ماموران پلیس از چنگ آدم 

ربایان در شرق کشور رهایی یافت.
به گزارش پایگاه خبری پلیس، سردار محمدسعید فاضل دادگر اظهارداشت:  با اشراف 
اطالعاتی ماموران پلیس آگاهی و امنیت عمومی گنبدکاووس، پسر بچه ۱۰ ساله ای که چند 

روز قبل توسط افرادی گروگان گرفته شده بود در شرق کشور از چنگ متهمان رها شد. 
وی افزود: در این عملیات هدفمند پس از یک تعقیب و گریز پلیسی، متهمان که عرصه را 
بر خود تنگ دیدند گروگان را آزاد و با استفاده از شرایط جغرافیایی منطقه اقدام به فرار کردند.

فرمانده انتظامی گلستان گفت: تالش برای دستگیری متهمان ادامه دارد.
سردار دادگر افزود: پسربچه ۱۰ ساله هم اکنون در اختیار پلیس است و اقدامات الزم 

برای تحویل وی به خانواده در حال انجام  می باشد.
پیش از این نیز معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی گلستان گفته بود: اول اردیبهشت 
امسال به دنبال اعالم مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر یک فقره آدم ربایی در یکی 

از روستاهای گنبدکاووس، بالفاصله  ماموران انتظامی شهرستان به محل اعزام شدند.
سرهنگ علیرضا نصیری رضی افزود: با حضور ماموران پلیس در محل مشخص شد، 
پسر بچه  ۱۰ ساله که در کوچه مشغول بازی بوده توسط سرنشینان یک دستگاه پراید ربوده 
شده است. وی ادامه داد: پس از یکسری اقدامات اطالعاتی مشخص شد، متهمان با شاکی 
اختالفات مالی داشتند لذا برای وصول پول خود اقدام به ربودن فرزندش کردند اما شاکی 

این مطلب را در ابتدا به ماموران اعالم نکرده بود.
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی گلستان گفت: ماموران در سکوت خبری رسانه ها 
به سرنخ هایی از مخفیگاه متهمان رسیده بودند که متاسفانه رییس شورای روستا و مدیر یکی 
از کانال های تلگرامی گنبدکاووس در اقدامی غیرحرفه ای اقدام به رسانه ای کردن ماجرا 
به نقل از اعضای خانواده پسربچه کردند که همین مساله موجب خلل در روند تحقیقات 

تخصصی پلیس و مراجع قضایی شد.



3 انرژیسال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1728- شنبه 11 اردیبهشت 1400 اقتصاد- 

مشترک  تاق  ا رییس 
مارات  ا و  یران  ا بازرگانی 
قیمت  چون  داشت:  اظهار 
مواد شیمیایی و معدنی در دنیا باال رفته 
و نرخ تورم در کشور ما باال است، به 
نظر رکود ادامه خواهد داشت. انتخابات 
در  و  می زند  دامن  رکود  این  بر  نیز 
نتیجه شش ماه نخست سال درگیر این 

مسائل هستیم.
تحریم های  از  پس  ایران  اقتصاد 
فرسایی  طاقت  فشارهای   2۰۱۸ سال 
را تحمل کرده که بخش تجارت ایران 
در تیررس این محدودیت ها بوده است. 
اقتصاد  برای  بعد  دو  از  تجارت  بخش 
ایران حیاتی و مهم است. نخست آنکه 
کشور  ارزی  درآمدهای  اصلی  منبع 
صادرات نفتی و غیرنفتی است. مجموع 
صادرات و واردات کشور در سال ۱399 
حدود ۱۴5 میلیون و ۷۰۰ هزار تن به 
این  از  که  بود  دالر  میلیارد   ۷3 ارزش 
را  تن  هزار   293 میلیون   ۱۱2 میزان 
کاالهای صادراتی به ارزش 3۴ میلیارد 

و 526 میلیون دالر تشکیل می داد.
دوم؛ در بخش واردات نیز اوضاع 
به همین منوال است و شاهد افت میزان 
واردات کشور هستیم. باید توجه داشت 
به ۸5 درصد  نیز  آمار  آخرین  بنابر  که 
واردات ایران شامل مواد اولیه، واسطه 
تولید و ماشین آالت و تجهیزات است 
که کاهش آنها خود را در کاهش تولید 
افزایش قیمت ها  نتیجه  و عرضه و در 

نشان خواهد داد.
مجموع  از  نیز  واردات  بحث  در   
کاالی  تن  هزار   ۷۰۰ و  میلیون   ۱۴5
مبادله شده، 33 میلیون و ۴۴۸ هزار تن 
ارزش  به  وارداتی  کاالهای  به  مربوط 
3۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دالر بود که 
از این میزان، 23 میلیون و ۱۰۰ هزار تن 
به ارزش ۱2 میلیارد دالر آن کاالهای 
اساسی بوده است. اقالم عمده کاالهای 
ترتیب شامل ذرت، گوشی  به  وارداتی 
دانه های  و  کنجاله  برنج،  همراه،  تلفن 

روغنی، گندم و روغن خام بوده است.

بنابراین تجارت اندکی بیش از ۷3 
ایران  مانند  کشور  برای  دالری  میلیارد 
پی  در  را  زیادی  منفی  تاثیرات  می تواند 
داشته باشد. باید توجه داشت که حتی حجم 
تجارت ایران در اواخر ۱3۸9 به باالی 2۰۰ 
میلیارد دالر نیز رسیده بود. بنابراین با توجه 
به اهمیت این موضوع می توان این پرسش 
را مطرح کرد که تجارت ایران در سال جدید 

به چه سمت و سویی می رود؟
تاق  ا رییس  نگان،  فرزا فرشید 
داشت:  امارات،اظهار  و  ایران  بازرگانی 
با توجه به  در سال ۱۴۰۰ اقتصاد دنیا 
در حال رشد  به سرعت  واکسیناسیون 
است و به نظر می رسد که واکسیناسیون 
ژاپن،  مانند  آسیا  شرق  کشورهای  در 
کره جنوبی، چین، تایلند، هنگ کنک و 
سنگاپور، استرالیا وضعیت بهتری دارند 
به طوری که بیشتر از متوسط دنیا در 
منجر  این  هستند.  واکسیناسیون  حال 
به بازگشت رشد اقتصادی می شود که 
مواد  قیمت   تقاضا  افزایش  نتیجه  در 
شیمیایی و مواد معدنی بعد از کرونا را 
به دلیل افزایش تقاضا و موارد دیگر بازار 

بشدت در حال افزایش است.
وی افزود: یعنی این کشورها برای 
جبران کسری خود مواد اولیه بیشتری را 
مصرف می کنند و به همین دلیل قیمت 

پیدا کرده  افزایش  در جهان  اولیه  مواد 
برای  قیمت جهانی  افزایش  این  است. 
این کشورها که از رکود حاصل از کرونا با 
موفقیت جسته اند احتماال تاثیر مثبت دارد.

انداز  چشم  به  اشاره  با  فرزانگان 
تجارت ایران اظهار داشت: اما در ایران 
همه نگاه ها به مذاکرات برجامی است 
از  خوبی  خبرهای  می رسد  نظر  به  که 
خروجی گفت وگوها شنیده خواهد شد. 
این شرایط باعث کاهش نرخ ارز نیز شده 
است که انتظار کاهش قیمت ها می رود. 
البته چون تولیدکنندگان و واردکنندگان 
مواد اولیه را با ارز باال خریداری کردند 
و هنوز درگیر رکود حاصل از کرونا در 
بازار هستیم، بازار هنوز آن طور که باید 
و شاید در سال ۱۴۰۰ راه نیافتاده است.

مواد  قیمت  چون  داد:  ادامه  وی 
شیمیایی و معدنی در دنیا باال رفته و نرخ 
تورم در کشور ما باال است، به نظر رکود 
ادامه خواهد داشت. انتخابات نیز بر این 
رکود دامن می زند و در نتیجه شش ماه 
نخست سال درگیر این مسائل هستیم.

رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران 
و امارات خاطرنشان کرد: باید به شعار 
هنوز  چون  شود،  توجه  بیشتر  امسال 
مشکل اصلی ما تعدد بخشنامه ها است. 
با توجه به مسائل دیگر احتماال ما شش 

ماه نخست سال را در فضای مه آلود و 
ناپایدار ادامه خواهیم داد.

ماهه  روند شش  البته  افزود:  وی 
دوم سال بستگی به مذاکرات و وضعیت 
تعاملی و تجاری ما با دنیا دارد. اگر کشور 
ما به دنبال رشد اقتصادی است نخستین 
مسئله باید سامان بخشیدن به وضعیت 
تجارت بین الملل باشد و البته همزمان 
با آن توسعه زیرساخت ها در گمرکات و 
حمل و نقل را دنبال کند، چون هزینه 
حمل و نقل در کشور باال است و باید 
باید  روی  همین  از  داد.  کاهش  را  آن 
تحریم و فشار روی حساب های بانکی 
ایرانیان کاهش یابد تا در شش ماه دوم 

فضا بهتری را شاهد باشیم.
عضو اتاق بازرگانی ایران تصریح 
ماحصل  داریم  انتظار  ما  همه  کرد: 
مذاکرات به بهبود فضای تجارت کمک 
کند. همچنین بالفاصله اقدامات دیگری 
مانند پیوستن به FATF دنبال شود. البته 
مطلوب تر  جاری  سال  در  نفت  فروش 
است اما برای بهبود فضا کافی نیست 
و ضروری است فشارهای جهانی روی 
مراودات بانکی کشور در عرصه تجارت 
بین الملل کاهش یابد تا به نظام توسعه 
را  خود  و صادرات  برگردیم  بین المللی 

ارتقاء بدهیم.

از  بعد  سازی  شهرک  پروژه  بزرگترین  در  مسکن  بانک  مشارکت 
انقالب

دکتر شایان مدیرعامل بانک مسکن از اختصاص سه هزار میلیارد تومان به پروژه 
۱۰هزار واحدی شهر بندرعباس خبرداد.

به گزارش خبرنگار استانی پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا،مدیرعامل بانک 
مسکن در آیین آغاز عملیات اجرایی بزرگترین پروژه تولید مسکن کشور در شهر 

بندرعباس گفت： نقش بانک ها در تحقق شعار سال به سزا و کلیدی است.
دکترمحمود شایان در آیین آغاز اجرای بزرگترین طرح تولید مسکن کشور در 
بندرعباس که با حضور مهندس اسالمی وزیر راه و شهرسازی انجام شد افزود： 
طبق فرموده مقام معظم رهبری که امسال را سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی 

ها نامگذاری کرده اند، بانک ها می توانند در همه این بخش ها موثر واقع شوند .
دکتر شایان اظهارداشت： برای تحقق این شعار و در بخش مانع زدایی ها 
در بانک مسکن کمیته ای تشکیل شده است که این موضوع را بررسی و موانع را 

از سر راه تولید بردارد.
وی خاطر نشان کرد： برای نخستین بار در کشور، برای این پروژه که ۱۰هزار 
واحد بوده و در زمینی به مساحت 35۰ هکتار ساخته می شود، بانک مسکن برای هر 
واحد مسکونی مبلغ 3۰۰ میلیون تومان تسهیالت پرداخت می کند که در مجموع برای 

این پروژه ۱۰هزار واحدی، سه هزار میلیارد تومان اختصاص می یابد .
مدیرعامل بانک مسکن عنوان کرد：طی سالهای گذشته 2میلیون و 3۰۰هزار 
واحد مسکن مهر با حمایت مالی بانک مسکن ساخته شده است و در تالش هستیم که 

موارد باقیمانده را نیز به زودی به اتمام برسانیم .
وی ادامه داد： مواردی که در بحث مسکن مهر به اتمام نرسیده است به 
دالیل حقوقی و مشکالتی بوده که در خارج از مجموعه بانک وجود داشته است و 

بانک مسکن آمادگی دارد که در جهت اتمام آنها مشارکت نماید.
وی در خصوص طرح اقدام ملی مسکن نیز گفت ： تاکنون در طرح اقدام ملی 
مسکن توسط بانک مسکن 9۰۰میلیارد ریال ازمنابع بانک و ۱3،۸63،3۴۷ میلیون ریال 

از منابع متقاضیان به این طرح اختصاص یافته است .
وی به مشارکت در ساخت واحد در بافت فرسوده نیز اشاره و اظهارکرد： بانک 
مسکن تاکنون برای 2۰هزار واحد مسکن در بافت فرسوده تسهیالت پرداخت کرده است 
.وی با اشاره به مصوبه مجلس شورای اسالمی در خصوص اختصاص 36۰ هزار میلیارد 
تومان از اعتبارات بانک ها برای ساخت مسکن عنوان کرد： این مبلغ برای ساخت 
یک میلیون و دویست هزار واحد مسکونی است که سالیانه باید این تعداد مسکن در 
کشور ساخته شود.وی اضافه کرد： از این تعداد واحد، ۸۰۰ هزار واحد در شهرها و 

۴۰۰ هزار واحد در روستاها ساخته می شود .
وی با اشاره به اینکه بخش مسکن نقش مهمی در اقتصاد کشور دارد گفت： 
ساخت مسکن با بیش از ۱3۰ صنعت در ارتباط مستقیم می باشد که چنانچه صنعت 

مسکن رونق پیدا کند شاهد شکوفایی اقتصاد کشور خواهیم بود .
وی در پایان اظهارداشت بانک مسکن آمادگی دارد نقش توسعه ای خود در 
تولید انبوه مسکن در کشور را به نحو شایسته ای ایفا نماید .دراین سفر محمد حسن 

علمداری عضو هیات مدیره بانک نیز به همراه مدیرعامل حضور داشت .

مدیر عامل بانک سپه خبر داد
پروژه آبرسانی و یک خانه  پروژه شامل 7 مدرسه 6  افتتاح 14 

نیازمندان توسط بانک سپه

پایگاه اطالع رسانی بانک سپه: مدیرعامل بانک سپه گفت: این بانک در راستای 
محرومیت زدایی و به منظور تحقق مسئولیت های اجتماعی همزمان با میالد امام 
حسن مجتبی )ع( و در آستانه سالروز تاسیس بانک سپه ۱۴ پروژه شامل ۷ مدرسه 6 

پروژه آبرسانی و یک خانه نیازمندان افتتاح می کند.
اظهار  چقازردی  کاظم  محمد  سپه  بانک  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
داشت:بانک سپه در راستای مسئولیت اجتماعی خود به تناسب ظرفیت و توان و هم 
سو با سایر نهادها و سازمانهای فعال در این زمینه ، سعی در ایفای نقش خود برای 
حمایت از نیازمندان و محرومیت زدایی از کشور عزیزمان دارد.وی افزود: این بانک در 
این خصوص اقداماتی برای اشتغال زایی مناطق محروم ، تسهیل امر ازدواج و تأمین 
جهیزیه، انجام فعالیت عمرانی عام المنفعه نظیر ساخت مرکز بهداشتی و درمانی، آموزشی 
و شناسایی و بهره برداری از توانمندی ها و امکانات خیرین جامعه در دستور کار خود دارد. 
چقازردی با بیان اینکه مصادف با میالد امام حسن مجتبی )ع( و در آستانه 
سالروز تاسیس بانک سپه هفت مدرسه در مناطق محروم استانهای کهکیلویه و بویر 
احمد ، گیالن ،لرستان ،زنجان ، آذربایجان شرقی  ، چهار محال بختیاری و همدان 
، شش پروژه آبرسانی در مناطق محروم کرمانشاه و یک خانه نیازمندان در استان 
گیالن آماده بهره برداری دارد که هم زمان با میالد با سعادت امام حسن مجتبی )ع( 
به بهره برداری خواهد رسید و با هماهنگی صورت گرفته توسط مسولین استانها و 

پس از رفع محدودیتهای کرونایی رسما افتتاح خواهد شد.

مدیر عامل بانک رفاه کارگران تاکید کرد:
حمایت های این بانک از نظام سالمت کشور در سال گذشته

مدیر عامل بانک رفاه کارگران حمایت های این بانک از نظام سالمت کشور 
در سال گذشته را بی سابقه توصیف کرد و خاطر نشان ساخت: بانک رفاه کارگران 
در سال 99 و در شرایط ویژه ناشی از شیوع بیماری کرونا در کشور، با تمام توان در 
کنار کادر درمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایستاد و با ارائه طرح 
های مختلف تسهیالتی و همچنین اهداء کمک های بالعوض به دانشگاه های علوم 
پزشکی سراسر کشور، همیاری مطمئن برای نظام سالمت در ارائه و توسعه خدمات 

بهداشتی و درمانی بود.
به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران، اسماعیل هلل گانی در نشست 
مشترک با برخی از اعضای انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقای سالمت کشور، 
با اعالم این مطلب افزود: بانک رفاه کارگران در سال گذشته بیش از ۴۰ هزار میلیارد 
ریال پرداختی به نظام سالمت کشور داشت که از آن جمله می توان به اعطای کمک 
های بالعوض به دانشگاه های علوم پزشکی ایران، تهران، خراسان شمالی، فارس، 
هرمزگان، بوشهر، مراغه، اراک، بیرجند، چهار محال و بختیاری، سراب و بیمارستان 
های شهید دکتر لبافی نژاد و مرکز طبی کودکان تهران و ... اشاره کرد که در راستای 

ایفای نقش موثر در حوزه مسئولیت های اجتماعی انجام گرفته است.
مدیر عامل بانک رفاه کارگران، از توزیع ماسک در بین ساکنین حاشیه تهران، 
خرید آمبوالنس و تجهیزات پزشکی برای تعدادی از بیمارستان های کشور، احداث 
اماکن بهداشتی و کلینیک در مناطق محروم، حمایت از پویش اجتماعی سازمان نظام 
پزشکی، حمایت از کانون هموفیلی ایران، حمایت از کمپین »جان من ایران«، توزیع 
اقالم بهداشتی در مناطق کمتر برخوردار، مشارکت در خرید دستگاه اکسیژن ساز برای 
برخی از بیمارستان های کشور و... نیز به عنوان برخی دیگر از اقدامات و کمک های 
بالعوض بانک رفاه کارگران در سال 99 در حمایت از نظام سالمت کشور و شرایط 

ویژه ناشی از شیوع ویروس کرونا نام برد.
وی تصریح کرد: هم اکنون بزرگ ترین بیمارستان کشور در زاهدان، بیمارستان 
۱۰۰۰ تخت خوابی تجریش تهران، بیمارستان 3۰۰ تخت خوابی شهرکرد، یکی از بزرگ 
ترین بیمارستان های استان هرمزگان، بزرگ ترین مرکز درمان سرطان غرب کشور 
در استان همدان و ... با مشارکت بانک رفاه کارگران در حال ساخت است تا مصداق 

بارز دیگری از حضور موثر و تعیین کننده این بانک در حوزه سالمت کشور باشند.
هلل گانی با اشاره به حمایت های تسهیالتی بانک رفاه کارگران از نظام سالمت 
کشور در سال گذشته،گفت: در این راستا با دانشگاه های علوم پزشکی ایران، البرز، 
ایرانشهر، بهبهان، جندی شاپور اهواز، خراسان جنوبی، دزفول، شیراز، کرمان، بیمارستان 
های خاتم االنبیاء)ص(، قلب شهید رجایی، میالد و ... تفاهم نامه منعقد کردیم و در 
این قالب نسبت به اعطای تسهیالت به این دانشگاه ها و بیمارستان ها اقدام شد. این 
تسهیالت با شرایط بسیار مناسبی پرداخت شد و تسهیل در پرداخت آن ها یکی از 

رویکردهای اجرایی در این بخش بود.
نایب رییس هیات مدیره بانک رفاه کارگران به طرح های تسهیالتی »مهر 
سالمت« و »پاک« اشاره کرد و گفت: این دو طرح از جمله طرح های تسهیالتی 
اقالم  تولیدکنندگان  و همچنین  درمان  کادر  از  در حمایت  در سال گذشته  بانک 
این طرح های تسهیالتی همچون سایر طرح های  در  بود.  پزشکی  و  بهداشتی 
تسهیالتی حوزه سالمت، شرایط بهره برداری متقاضیان را بسیار تسهیل کردیم تا 
به سهم خود گامی در راستای توسعه خدمات بهداشتی و درمانی و حمایت از نظام 

سالمت برداشته باشیم.

نفتی  امپراطوری های  از  دالری  میلیارد  چند  تکه های  فروش 
خاورمیانه

کشورهای عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، عمان و کویت طی 
چند هفته به برنامه های چند میلیارد دالری برای فروش دارایی های انرژی یا 

صدور اوراق قرضه با پشتوانه این داراییها سرعت بخشیده اند.
در جدیدترین مورد، محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی اعالم کرد 
این کشور سرگرم مذاکره با یک شرکت انرژی جهانی برای فروش سهمی به 

ارزش حدود 2۰ میلیارد دالر در شرکت نفتی آرامکو است.
از  نیمی  تقریبا  که  ای  منطقه  دهد چطور کشورهای  می  نشان  روند  این 
ذخایر نفت جهان را در اختیار دارد، از بهبود قیمتهای انرژی پس از ریزش قیمت 
سال گذشته بهره برده اند تا وضعیت فاینانس خود را تقویت کنند. گذار جهانی 
به  افزوده است و دولتهای خاورمیانه  این روند  به فوریت  تنها  انرژی سبزتر  به 
دنبال منابع مالی جدیدی برای سرمایه گذاری در بخشهای جدید و متنوع کردن 
اقتصادهایشان هستند. و سرمایه گذاران از نرخهای بهره پایین بهره برده و به 

این فرصت چنگ می زنند.
 MENA انگلیسی  مشاوره  شرکت  ارشد  اقتصاددان  الکساندر،  جاستین 
Advisors در این باره گفت: برای این کشورها فروش داراییها در زمانی که 
ارزش خوبی دارند، منطقی به نظر می رسد. بخشی از این انگیزه فروش، مالی 
از ارزش  انرژی و ضروررت بهره برداری  از سرعت گذار  و بخش دیگر آگاهی 

واقعی این داراییها است.
طبق گزارش صندوق بین المللی پول، صادرکنندگان نفت خاورمیانه سال 
گذشته با رشد کسری بودجه از سه درصد به ۱۰.۸ درصد تولید ناخالص داخلی 
روبرو شدند. تولید ناخالص داخلی در عربستان سعودی، امارات متحده عربی و 
قطر سال گذشته بیشترین میزان کاهش در حدود سه دهه گذشته را تجربه کرد.

آرامکو و ادنوک
آرامکوی سعودی که بزرگترین شرکت نفتی جهان است و ادنوک که تقریبا 
همه نفت و گاز امارات متحده عربی را تولید  می کند، در میان شرکتهای دولتی 
منطقه از همه فعالتر بوده اند. هر دو شرکت خصوصی سازی را پیش از شیوع 
پاندمی آغاز کردند و آرامکو در سال 2۰۱9 وارد بازار سهام ریاض شد و ادنوک 
بخشی از کسب و کار توزیع سوخت خود را در سال 2۰۱۷ از طریق عرضه اولیه 

عمومی فروخت.
قراردادهایی از این دست از نظر تعداد و پیشرفتگی از آن زمان افزایش پیدا 
کرده اند و تمرکز روی پول خارجی بوده است. آرامکو در ۱۰ آوریل اعالم کرد 
یک گروه آمریکایی ۱2.2 میلیارد دالر در خطوط لوله نفت این شرکت سرمایه 
گذاری خواهد کرد. قرارداد بعدی آرامکو ممکن است عرضه سهمی از شبکه گاز 
طبیعی این شرکت باشد. ادنوک نیز به نوبه خود در حال برنامه ریزی عرضه اولیه 
عمومی واحدهای حفاری و کود خود است. این شرکت پیش از این قراردادهایی 
را در ژوئن سال 2۰2۰ با شرکتهایی نظیر شرکت مدیریت دارایی بروک فیلد و 
شرکت مدیریت جهانی آپولو برای سرمایه گذاری حدود ۱5 میلیارد دالر در خطوط 

لوله گاز ادنوک و مستغالت این شرکت منعقد کرده بود.
محمد بن سلمان که عمال حاکم عربستان سعودی است، آرامکو را بخش 
برای  که  است  بزرگی  پروژه  برنامه  این  بیند.  می   2۰3۰ افق  برنامه  از  مهمی 
تقویت همه بخشها از گردشگری گرفته تا سرمایه گذاری در پارکهای خورشیدی 
و داروسازی طراحی شده است. شیخ محمد بن زاید، ولیعهد ابوظبی ایده های 
مشابهی برای ادنوک دارد و در مارس با آوردن پول بیشتر از داراییهایش، کنترل 

خود بر این شرکت را تحکیم کرد.
حفظ کنترل بر دارایی های نفتی

را به  این شرکتها محتاطانه معامالت  ضمن تالش برای فروش داراییها، 
شکلی طراحی  می کنند که کنترلشان بر داراییهای مهمشان را از دست ندهند و 
عمده سهم را حفظ کنند. آرامکو و ادنوک در قراردادهای خط لوله به جای سهم 

مستقیم، حق لیزینگ به مدت چند دهه را عرضه کردند.
بن کاهیل از مرکز مطالعات استراتژیک و بین الملل در واشنگتن در این باره 
به بلومبرگ گفت: شرکتهای ملی نفت خلیج فارس پی برده اند که همچنان می 
توانند تکه ها و بخشهای کوچکی از امپراطوری خود را برای تهیه پول بفروشند 
بدون این که کنترل بر آن را از دست بدهند. برای این شرکتها و دولتها، ترکیب 
 OQ SAOC کامال خوبی است.قطر پترولیوم و شرکتهای دولتی عمانی مانند
بار  برای نخستین  اوراق قرضه دالری  بازار  به  برای ورود  برنامه ریزی  سرگرم 
هستند. قطر پترولیوم به دنبال تهیه حداکثر ۱۰ میلیارد دالر برای افزایش ظرفیت 
صادرات گاز طبیعی مایع است.شرکت OQ عمان هم روز چهارشنبه برای فروش 
دستکم 5۰۰ میلیون دالر اوراق قرضه یورویی هفت ساله دست بکار شد. شرکت 
دولتی توسعه انرژی عمان هم ممکن است اقدام مشابهی را دنبال کرده و سه 
میلیارد دالر استقراض کند. این برنامه ها بخشی از طراحهای تغییر و تحول صنعت 
نفت از زمان به قدرت رسیدن سلطان هیثم بن طارق هستند. وی که بیش از 
یک سال پیش به قدرت رسید، به دنبال راههایی برای جذب تامین مالی خارجی 

و رونق بخشیدن به اقتصاد کم رمق کشورش است.
در این بین شرکت نفت کویت هم در حال بررسی عرضه نخستین اوراق 
قرضه بین المللی خود است. این اقدام بخشی از استراتژی تهیه حداکثر 2۰ میلیارد 

دالر در پنج سال آینده برای جبران کاهش پیش بینی شده درآمد خواهد بود.
بر اساس گزارش بلومبرگ، به گفته حسنیان مالک، مدیر شرکت تحقیقاتی 
تلیمر، فروش دارایی و اوراق قرضه بخش بزرگی از قراردادهای آتی را تشکیل می 
دهند. فعال سرمایه گذاران خارجی که به ندرت چنین گزینه هایی برای سرمایه 
این  گذاری در نفت و گاز خاورمیانه داشتند، برای سرمایه گذاری پول خود در 

منطقه خوشحال به نظر می رسند.

رئیس اتاق ایران و امارات:
رکود اقتصادی ایران تا 6 ماه نخست سال ادامه دارد 
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زیر نظر: بهراد مومنی

کرونا ویروس هندی، ترمز صعود نفت را کشید
قیمت نفت پس از این که روز پنج شنبه به باالترین رکورد شش هفته گذشته 
صعود کرد، در معامالت روز جمعه تحت تاثیر نگرانیها نسبت به قرنطینه های گسترده 

در هند و برزیل به منظور مهار شیوع کووید ۱9، کاهش یافت.
بهای معامالت نفت برنت با 29 سنت معادل ۰.۴ درصد کاهش، به 6۸ دالر 
و 2۷ سنت در هر بشکه رسید. بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت با 35 سنت 

معادل ۰.5 درصد کاهش، به 6۴ دالر و 66 سنت در هر بشکه رسید.
شاخص نفت برنت روز پنج شنبه با ۱.9 درصد و شاخص نفت آمریکا با ۱.۸ 

درصد افزایش بسته شده بودند که سومین رشد روزانه متوالی این دو شاخص بود.
تحلیلگران انرژی اسپکتس در یادداشتی نوشتند: روند احیای تقاضا در دوران 
پساکووید ۱9 همچنان نابرابر مانده و افزایش موارد ابتال در هند یادآور به موقعی 
است که نشان می دهد صعود نفت برنت به ۷۰ دالر هنوز خیلی زود است. قیمت نفت 
برنت احتماال در سه ماهه سوم امسال و زمانی که تقاضا به میزان قابل مالحظه ای 
بهبود پیدا کرده و مازاد ذخایر برطرف شده باشد، به چنین سطحی صعود خواهد کرد.

نفت برنت در آوریل هشت درصد و وست تگزاس اینترمدیت حدود ۱۰ درصد 
رشد قیمت داشته است. این پنجمین رشد ماهانه قیمت نفت در شش ماه اخیر است 
که تحت تاثیر بهبود تقاضای جهانی و نزدیک شدن آن به سطح پیش از شیوع 
ویروس کرونا و تسهیل محدودیتهای قرنطینه در بعضی از کشورها روی داده است. 

همزمان اوپک و متحدانش به دنبال تسهیل محدودیت عرضه خود هستند.
اجرای گسترده برنامه های واکسیناسیون کووید ۱9 تا حدودی اعتماد به سفر 
را احیا کرده و تقاضا برای نفت را افزایش داده است. تحلیلگران در سیتی بانک پیش 
بینی کردند برنامه های واکسیناسیون در آمریکای شمالی و اروپا کمک می کند 
تقاضای جهانی برای نفت در ماه های تابستان نیمکره شمالی به رکورد ۱۰۱.5 میلیون 
بشکه در روز رشد کند اما افزایش موارد ابتال به کووید ۱9 در برزیل و هند و وضع 
قرنطینه های سخت گیرانه در این کشورها، به تقاضای داخلی آنها لطمه خواهد زد.

با این حال تحلیلگران گروه ANZ اظهار کردند: چندین شهر آمریکا از قرنطینه 
خارج شده اند و اعتماد به تقاضای باالتر برای بنزین در آستانه فصل سفرهای تابستانی 
آمریکا را به دنبال داشته اند. فروش سوخت در انگلیس هم به سطح تابستان سال 
گذشته نزدیک می شود. روز تعطیالت کارگر در چین هم تقاضا برای سوخت در 
دومین مصرف کننده بزرگ جهان را تقویت خواهد کرد. این تجدید خوش بینی موانع 
جاری در هند را که با موج دوم شیوع ویروس کرونا و وضع محدودیتهای جدید رفت 

و آمد دست و پنجه نرم می کند را تحت الشعاع قرار داده است.
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زیر نظر: شاهین جالل وندی

رییس اتحادیه سراسری باغداران:
طمع کاری دالالن موجب فاسد شدن ذخایر 

سیب و پرتقال شد
با  برخی دالالن  اینکه  بیان  با  باغداران کشور  اتحادیه سراسری  رییس 
تصور افزایش قیمت میوه پس از تعطیالت عید از عرضه میوه خودداری کردند، 
پرتقال و کسب سود  افزایش قیمت سیب درختی و  امید  به  گفت: واسطه ها 
بیشتر از عرضه این میوه ها در شب عید و تعطیالت نوروز خودداری کردند که 

باعث فاسد شدن آنها شد.
کاهش  افزود:  پرتقال،  و  درختی  سیب  فساد  علل  درباره  یدالهی  کمال 
مصرف سیب درختی و پرتقال به دلیل تغییر فصل و ورود میوه های نوبرانه، 
کاهش قدرت خرید مردم، کاهش مصرف در ماه مبارک رمضان، شیوع کرونا 

و تعطیلی اکثر اصناف رخ داده است.
رییس اتحادیه سراسری باغداران کشور اظهارداشت:اکنون سیب و پرتقال 
در دست تولید کننده نیست بلکه این محصوالت توسط واسطه ها و دالالن در 
فصل برداشت به امید طمع گران فروشی در عید و ایام نوروز خریداری شده بود.

وی تصریح کرد: اکنون زمان مصرف سیب درختی گذشته است زیرا این 

محصول در مهرماه وارد سردخانه ها شده و اکنون ۸ تا 9 ماه از زمان مصرفش 
بهترین  در  اگر   و حتی  ندارد  کیفیت مطلوبی  دیگر  به خودی خود  و  گذشته 

سردخانه ها  نگهداری شود از کیفیت آن کاسته می شود.
یدالهی گفت: ما بارها قبل از عید اعالم کردیم که تمامی تولیدکنندگان و 
واسطه گران میوه را به بازار عرضه کنند زیرا کشش بازار بعد از عید پایین است، اما 
این گروه تصور می کردند که بعد از عید هم شاهد افزایش قیمت ها خواهند بود.

وی افزود: با وجود نگهداری میوه و فساد محصول و از بین رفتن آن حاضر 
نیستند میوه را با قیمت مناسب به دست مردم برسانند. رییس اتحادیه باغداران 
زمان  در هر  را  ای  میوه  و هر  دارد  زمان  است که صادرات  باور  براین  نیز 
باید در  بنابراین محصول  ندارد  زیرا مشتری  توان صادر کرد  نمی  و فصلی 

فصل و موقع مشخصی صادر شود تا بازار خود را ازدست ندهد.
وی با اشاره به اینکه سیب درختی و پرتقال دیگر از اردیبهشت و خردادماه 
مصرف چندانی ندارد به واسطه گران توصیه کرد هرچند که محصول چندانی در 
دست ندارند، اما این محصول را با قیمت مناسب به بازار عرضه کنند. به گفته وی،  
طبق آمارهای موجود سال 99 نزدیک پنج میلیون تن مرکبات و چهار میلیون 
تن سیب درختی در کشور تولید شد که از این میزان حدود دو میلیون تن پرتقال 
شمال کشور بوده است بنابراین تولیدات از وضعیت خوبی برخوردار بود و مشخص 

بود در صورت عرضه بی موقع، میوه روی دست برخی واسطه ها باقی می ماند.
 وی با اشاره به اینکه شب عید برخی مسئوالن و وزرا اعالم کردند که واسطه 
ها موجب اختالل بازار شده اند خاطرنشان کرد: آن روزی که مردم نیاز داشتند 
مصرف کنند، دالالن نیامدند میوه را از سردخانه ها خارج و به بازار عرضه کنند.

رییس اتحادیه باغداران تصریح کرد: شب عید و ایام نوروز در سطح تهران 
فقط ۱5۰ نقطه توسط سازمان مرکزی تعاون روستایی برای عرضه بدون واسطه 
میوه ایجاد شد که تنها تولیدکنندگان در این مبحث ورود کردند و واسطه ها به 

امید گرانی میوه برای بعد از عید، محصول را نگهداری کردند.

به گزارش سی ان بی سی، در ادامه روند 
ورود شرکت های بزرگ به بازار رمزارزها، 
شرکت ژاپنی نکسون که در زمینه ساخت 
بازی های رایانه ای فعالیت دارد، اعالم کرد 
که ۱۰۰ میلیون دالر روی بیتکوین سرمایه 
بیانیه  در  شرکت  این  کرد.  خواهد  گذاری 
از ۱۷۰۰  بیش  اعالم کرده است که  خود 
بیتکوین را خریداری می کند. عالوه بر این 
نیز اعالم کرد 2.۴۸ میلیارد  شرکت تسال 
رقم  این  که  دارد  اختیار  در  بیتکوین  دالر 
یک میلیارد دالر بیشتر از اعالم قبلی است. 
با افزایش مقبولیت رمزارزها و مشتقات 
آن ها در بین مردم و معامله گران، اکنون 
استفاده تجاری از این امکانات رو به گسترش 
است. باشگاه بسکتبال گلدن استیت واریرز 
آمریکا اعالم کرد به زودی نسبت به صدور 
از این  NFT خود اقدام خواهد کرد. پیش 
باشگاه داالس ماوریکز از قبول رمزارز دوج 
کوین برای خرید محصوالت و بلیط مسابقات 
این باشگاه ورزشی خبر داده بود. پست آمریکا 

نیز از پشتیبانی از NFT خبر داده بود.  
برخی از منابع آگاه گفته اند بانک جی 
پی مورگان در حال بررسی مکان معرفی 
بر  مبتنی  گذاری  سرمایه  های  صندوق 
بیت کوین به مشتریان خاص خود است. 
ورود بزرگ ترین بانک آمریکایی به عرصه 
ارزهای دیجیتالی می تواند موجی از ورود 
جریان ای تازه سرمایه گذاری به این بازار را 
همراه داشته باشد. پیشتر امکان انتقال وجه 
بر بستر بالک چین برای تراکنش های بین 
بانکی داخلی در برخی از حساب های جی پی 
مورگان به صورت آزمایشی فراهم شده بود.  
ارزهای  جهانی  بازار  ارزش  مجموع 
میلیارد   2۰۸۰ حاضر  حال  در  دیجیتالی 
نسبت  رقم  این  که  می شود  برآورد  دالر 
به روز قبل ۰.32 درصد بیشتر شده است. 
در حال حاضر 52 درصد کل بازار ارزهای 
دیجیتالی در اختیار بیت کوین و ۱۷ درصد 
در اختیار اتریوم است. بیت کوین ۱2 سال 
پیش توسط گروه گمنامی از معامله گران بر 

بستر بالک چین ایجاد شد و از سال 2۰۰9 
معامالت اولیه آن شکل گرفت.  

به روزرسانی قیمت ارزهای دیجیتال 
این  )تا ساعت ۱3 ظهر به وقت شرقی(؛ 
رده حاوی تغییرات قیمتی ۱۰ ارز دیجیتالی 

بزرگ از نظر ارزش بازار است.
۱- بیت کوین

قیمت: 5۴ هزار و ۸2۱.6۸ دالر
گذشته:  ساعت   2۴ قیمتی  تغییرات 

۰.۰۱ درصد افزایش
تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: 2.۱6 

درصد کاهش
2- اتریوم

قیمت: 2۷29.6۴ دالر
گذشته:  ساعت   2۴ قیمتی  تغییرات 

3.5 درصد افزایش 
اخیر:  هفته  یک  قیمتی  تغییرات 

۱۱.2۴ درصد افزایش
3- بایننس کوین

قیمت: 559.۴۰ دالر
گذشته:  ساعت   2۴ قیمتی  تغییرات 

۰.۴5 درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۴.6۱ 
درصد کاهش

۴- ریپل
قیمت: ۱.3۴ دالر

گذشته:  ساعت   2۴ قیمتی  تغییرات 
3.۴۴ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: 2.۸9 
درصد کاهش
5- تتر

قیمت: ۱.۰۰ دالر
گذشته:  ساعت   2۴ قیمتی  تغییرات 

۰.۰۱ درصد افزایش
تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۰.۰۱ 

درصد افزایش
6- کاردانو

قیمت: ۱.3۱ دالر
گذشته:  ساعت   2۴ قیمتی  تغییرات 

۰.92 درصد افزایش
تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۰.3۱ 

درصد افزایش
۷- دوج کوین

قیمت: ۰.3۰۸ دالر

گذشته:  ساعت   2۴ قیمتی  تغییرات 
۱3.۷9 درصد افزایش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۱.۰9 
درصد کاهش

۸- پولکا دوت
قیمت: 33.6۷ دالر

گذشته:  ساعت   2۴ قیمتی  تغییرات 
۰.36 درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: 6.39 
درصد کاهش

9- یونی سواپ
قیمت: ۴2.36 دالر

گذشته:  ساعت   2۴ قیمتی  تغییرات 
۸.3۴ درصد افزایش

اخیر:  هفته  یک  قیمتی  تغییرات 
۱۷.۸2 درصد افزایش

۱۰- الیت کوین
قیمت: 25۴.29 دالر

گذشته:  ساعت   2۴ قیمتی  تغییرات 
۱.2۸ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: 6.6 
درصد کاهش

روند صعودی بیتکوین متوقف شد!
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ثانویه  متالورژی  مدیر 
تولید  رکورد  ثبت  به  اشاره  با 
بیش از ۷۰۰ هزار تن تختال در 
فروردین ماه ۱۴۰۰ گفت: ثبت این رکورد 
مستلزم تولید ۱25.5 ذوب به طور متوسط 
در روز است که میزان مهم و قابل توجهی 

در صنعت فوالد محسوب می شود.
مسیب فتاح المنان  درباره رکورد 
کرد:  اظهار  مبارکه  فوالد  شرکت  تازه 
در  شد  موفق  مبارکه  فوالد  شرکت 
فروردین ماه سال جاری، رکورد تولید 
بیش از ۷۰۰ هزار تن تختال را در ناحیه 
فوالد سازی و ریخته گری مداوم به ثبت 
رساند که نسبت به رکورد قبلی )662 
 3۸ رشد   )99 اسفندماه  در  تن  هزار 
همچنین  می دهد.  نشان  را  تنی  هزار 
به زمان مشابه سال  این مقدار نسبت 
هزار   6۰ از  بیش  افزایش  نیز  گذشته 

تنی داشته است.
روزه  یک  تفاوت  به  اشاره  با  وی 
افزود:   ،۱۴۰۰ فروردین  و   99 اسفند 
این  تولید  برای  روزانه  ذوب  میانگین 
با  برابر  اسفندماه  در  تولیدات  از  حجم 
۱22.2 ذوب بود که در فروردین ماه به 
۱25.5 ذوب در روز افزایش یافت. باید 
توجه داشت که این مقدار افزایش تولید 

مهم و قابل توجهی است.
مدیر  متالورژی ثانویه فوالد مبارکه 
تصریح کرد: این افزایش تولید در حالی 
است که هیچ تجهیز جدیدی در این ناحیه 

افزوده نشده و صرفا با افزایش آماده به 
کاری تجهیزات، بهبود فرآیندها، کاهش 
ضایعات و مدیریت و کاهش زمان های 
توقف در انتظار بخش های باالدست و 

پایین دست ناحیه محقق شده است.
در  اینکه  بیان  با  لمنان  ا فتاح 
ریخته گری  و  فوالدسازی  ناحیه  تولید 
مداوم فوالد مبارکه  منابع انسانی نقش 
و  هماهنگی  گفت:   ، دارند  محوری 
این  پرسنل  بین  همکاری خیلی خوب 
از  مختلف  مشکالت  مقابل  در  ناحیه 

تجهیزات،  عیوب  و  ها  خرابی  جمله 
کنترل و کاهش ضایعات و تنظیم دقیق 
درون  پیوسته  فرآیندهای  بین  زمان  
کوچکترین  از  بهینه  استفاده  و  ناحیه 
زمانها، در نهایت منجر به ثبت رکورد 
قابل توجه تولید ۷۰۰ هزار تن تختال 

در فروردین ماه شد.
حیه  نا  : د کر ن  نشا طر خا وی 
فوالد  مداوم  ریخته گری  و  فوالدسازی 
تقریبا  تولید  خط  یک  تقریبا  مبارکه 
پیوسته است  که از حمل مواد آغاز و به 

ریخته گری و انبار تختال ختم می شود. 
از مراحل این خط تولید  . در هر کدام 
اگر اتفاقی رخ دهد که منجر به خروج 
روی  شود،  تولید  خط  از  تجهیز  موقت 
نهایتا  و  تجهیزات  سایر  بودن  خط  در 
تولید محصول اثر منفی می گذارد. در 
همین راستا با افزایش ظرفیت بافرینگ 
)ذخیره سازی( ذوب، توقفات پایین دست 
و باالدست را کنترل کرده و مانع از تاثیر 
منفی این خروج تجهیزات  بر میزان تولید 

ناحیه شدیم.

مدیر متالورژی ثانویه شرکت فوالد مبارکه خبر داد؛

ثبت 700 هزار تن تختال ماهانه در فوالد مبارکه بدون هیچ تجهیز 
جدیدی یک دستاورد است

رتبه دوم کشوری ناشی از حوادث رانندگی جاده ای 
به استان ایالم رسید

رئیــس پلیــس راه اســتان ایــالم از کســب رتبــه دوم باالتریــن میزان 
کاهــش کشــته شــدگان حــوادث رانندگــی بــرون شــهری در فروردیــن 

مــاه ســال جــاری خبــر داد. 
رئیــس پلیــس راه اســتان ایــالم از کســب رتبــه دوم باالتریــن میزان 
کاهــش کشــته شــدگان حــوادث رانندگــی بــرون شــهری در فروردیــن 

مــاه ســال جــاری خبــر داد.
، ســرهنگ رضــا همتــی زاده اظهــار داشــت: در ارزیابــی انجام شــده 
بــر اســاس آمــار اعالمــی پلیــس راهــور ناجــا، اســتان ایــالم بعد از اســتان 
تهــران در بخــش محورهــای جــاده ای بــرون شــهری بیشــترین کاهــش 
درصــدی متوفیــان ناشــی از تصادفــات رانندگــی را در فروردیــن ماه ســال 

جاری ســطح کشــور داشــته اســت.
وی افــزود: برنامــه ریــزی یکــی از مهمتریــن عوامــل دســت یابــی 
بــه ایــن موفقیــت اســت؛ قبــل از آغــاز ســال ۱۴۰۰ برنامــه جامــع کاهش 
ــس راه  ــط پلی ــهری، توس ــرون ش ــای ب ــی در محوره ــات رانندگ تصادف
اســتان بــا تعییــن وظایــف و مســئولیت هــای دســتگاه هــای مختلــف در 

ســطح اســتان تدویــن شــده اســت.
همتــی زاده بــا بیــان اینکــه مشــارکت بســیار خــوب مــردم فهیــم 
ــه قوانیــن و مقــررات رانندگــی در  اســتان و افزایــش ســطح پایبنــدی ب
اســتان مهمتریــن عنصــر تاثیرگــذار در ایــن موفقیــت مهــم مــی باشــد؛ 
ــار ایــن موضــوع تالش هــای شــبانه روزی و  ــادآور شــد:  البتــه در کن ی
ایثارگرانــه مجموعــه کارکنــان نیــروی انتظامــی و بخصــوص مامــوران 
پلیــس راه و و مشــارکت و هــم افزایــی دســتگاه های خدمــات رســان از 
جملــه اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای، فوریت های پزشــکی، 
هــالل احمــر، راه و شهرســازی و اســتانداری از مولفــه هــای تاثیرگــذار 

بــر ایــن دســتاورد بــوده اســت.
ــان  ــر زم ــرد: ه ــان ک ــالم خاطرنش ــتان ای ــس راه اس ــس پلی رئی
ــط  ــتگاه های ذیرب ــالش دس ــردم و ت ــارکت م ــا مش ــته ایم ب ــه توانس ک
ــذت انجــام تکلیــف را  ــات رانندگــی موفــق باشــیم ل در کاهــش تصادف
حــس کرده ایــم و هــدف اول مــا در پلیــس راه اســتان و تمــام تــالش 
مــا در جاده هــای اســتان جلوگیــری از وقــوع تصادفــات رانندگــی اســت.

وی افــزود: طــی ایــن مــدت پلیــس راه اســتان در حــوزه اقدامــات 
عملیاتــی، برخــورد بــا تخلفــات حادثــه ســاز، توقیــف وســایل نقلیــه دارای 
حــرکات نامتعــارف و حادثــه ســاز، کنتــرل ســالمت راننــدگان و بــا جدیت 
و دقــت عمــل نمــوده و بــدون اغمــاض بــا راننــدگان متخلــف و پرخطــر 

مقابلــه نمــوده اســت.
رئیــس پلیــس راه انتظامــی اســتان ایــالم در پایان ضمــن قدردانی از 
مــردم فهیــم اســتان بــه خاطــر پایبنــدی بــه قوانیــن و مقــررات و رعایــت 
اصــول ایمنــی در رانندگــی، گفــت: انشــاهلل بــا مشــارکت دســتگاه هــای 

مختلــف بتوانیــم همــواره در ایــن راه مقــدس موفق باشــیم.

مدیرعامل آبفای ایالم اعالم کرد :
ادامه مصرف بی رویه آب در ایالم منجر به جیره بندی 

روزانه/تشکیل تیم پلیس آب در استان ایالم

مدیرعامــل شــرکت آب و فاضالب)آبفــا( ایــالم بــا بیــان اینکه 
کرونــا باعــث افزایــش ســرانه مصــرف آب تا 6۰۰ لیتر شــده اســت، 
گفــت: میانگیــن افزایــش مصــرف آب در اســتان 3۰ درصــد اســت 

کــه ادامــه ایــن رونــد منجــر بــه جیره بنــدی روزانــه خواهــد شــد.
ــان  ــا بی ــالم ب ــا( ای ــرکت آب و فاضالب)آبف ــل ش  مدیرعام
اینکــه کرونــا باعــث افزایــش ســرانه مصــرف آب تــا 6۰۰ لیتــر 
ــتان  ــش مصــرف آب در اس ــن افزای ــت: میانگی شــده اســت، گف
ــه جیره بنــدی  ــد منجــر ب 3۰ درصــد اســت کــه ادامــه ایــن رون

روزانــه خواهــد شــد.
نــوراهلل تیمــوری در گفــت و گــو بــا خبرنــگاران بیــان کــرد: 
اســتاندارد کشــوری مصــرف آب بــه ازای هــر نفــر در شــبانه روز 
حــدود ۱5۰ لیتــر اســت کــه در حــال حاضــر ایــن عــدد در ایــالم 

بــه بیــش از 6۰۰ لیتــر افزایــش یافتــه اســت.
وی افــزود: ایــن در حالــی اســت کــه شــروع فصــل گرمــا و 
اســتفاده از کولرهــای آبــی باعــث شــده اســت مصــرف روزانــه آب 

بصــورت مضاعفــی افزایــش پیــدا کنــد.
مدیرعامــل آبفــای ایــالم تاکیــد کرد: بــرای کنتــرل و مدیریت 
مصــرف آب در ایــن اســتان و جلوگیــری از قطعــی آن در طــول 
روز، از ســاعت ۱2 شــب تــا چهــار بامــداد در برخــی مناطــق شــهر 

ایــالم جیــره بنــدی آب آغــاز شــده اســت.
وی یــادآور شــد: درصــورت ادامــه مصــرف بــی رویــه، جیــره 

بنــدی آب بــه صــورت روزانــه نیــز اعمــال خواهــد شــد.
ــا،  ــارش ه ــت ب ــه وضعی ــه ب ــا توج ــد: ب ــادآور ش ــوری ی تیم
خشکســالی، توپوگرافــی ایــالم و همچنیــن جنــس زمیــن از لحــاظ 
ــد  ــم و همــه بای ــه ای ــرار گرفت ــی ق ــت بحران جــذب آب در وضعی

بــرای گــذر از ایــن شــرایط اهتمــام داشــته باشــند.
وی بــا بیــان اینکــه در شــهر ایــالم بیــش از ۸۰ هــزار کولــر 
آبــی وجــود دارد، گفــت: چنانچــه هرکــدام از ایــن کولرهــا متوســط 
در هــر شــبانه روز 2۰۰ تــا 25۰ لیتــر آب مصــرف کننــد حــدود ۱۰۰ 
هــزار نفــر بــه جمعیــت شــهر ایــالم اضافــه مــی شــود کــه در کنار 

آبیــاری فضاهــای ســبز فشــار زیــادی وارد خواهــد شــد.
تیمــوری از تشــکیل تیــم پلیــس آب در اســتان بویژه در شــهر 
ایــالم خبــر داد و گفــت: برخــی از مشــترکان گــران تریــن آب در 
کشــور بــه علــت توپوگرافــی منطقــه و اختــالف ارتفــاع ایســتگاه 
ــوی  ــت و ش ــت شس ــهروندان را جه ــرب ش ــن آب ش ــای تامی ه
کوچــه و خیابــان هــدر مــی دهنــد کــه بــا رصــد تیــم پلیــس آب 
پــس از بازرســی هــای خیابانــی و کوچــه ای عــالوه بــر جریمــه 
نقــدی، برخوردهــای قانونــی بــا ایــن مشــترکان انجــام مــی شــود.

با اعضای شورای  مدیر مخابرات منطقه گلستان در نشست 
فرهنگی: 

در  بخش  اثر  و  ماندگار  فرهنگی  اقدامات  اجرای 
مخابرات منطقه گلستان

اجرای  در  الزم  های  هماهنگی  فرهنگی  شورای  اعضای  درنشست 
برنامه های فرهنگی انجام شد. 

 به گزارش اداره روابط عمومی مخابرات منطقه گلستان، در نشست 
اعضای شورای فرهنگی با دکتر غالمعلی شهمرادی ، طرح های فرهنگی 

پیشنهاد و در خصوص اجرای آن در سال پیش رو برنامه ریزی شد.
  مدیر مخابرات منطقه گلستان با  اشاره به اینکه اقدامات فرهنگی 
موجب تعالی و رشد فرهنگی مخابرات استان خواهد شد افزود: اهمیت برنامه 
های فرهنگی در اثر بخشی آن در سازمان است و زمانیکه تاثیر خود را در 

رشد کارکنان و اعتالی سازمان نداشته باشد بی ارزش خواهدبود.  
وی ماندگاری طرح ها را ضروری دانست و گفت : اگربرنامه ای که 
اثرات ماندگار برای کارکنان و سازمان داشته باشد اجرا شود میتوان گفت 

برنامه فرهنگی انجام شده است .  
دکتر غالمعلی شهمرادی با تاکید بر اینکه شورای فرهنگی مخابرات 
منطقه باید نسبت به برنامه ریزی و اجرای طرح های اثر بخش اقدام کند 
افزود: تولید آثار مکتوب فرهنگی ، تجلیل از نخبگان علمی وقرآنی ، برنامه 
ریزی در خصوص حفظ آثار شهدا همچنین اجرای طرح های آموزشی در 
جهت رشد دانش کارکنان از جمله کارهایست که  در دستور کار این شورا 
قرار گیرد. درپایان این نشست برنامه های پیشنهادی مطرح و در خصوص 

اجرای آنها در زمان بندی های مناسب دستورات الزم صادر شد.

مشترکان  مخابراتی  سواالت  به  پاسخگویی  هدف  با 
سامانه 2021 مخابرات منطقه گلستان راه اندازی شد

به گزارش اداره روابط عمومی مخابرات منطقه گلستان ، دکتر غالمعلی 
ارتباط مردمی  با اعالم این خبر گفت: سامانه 2۰2۱ که برای  شهمرادی 
در نظر گرفته شده است میتواند با انتقال و پیگیری در جهت رفع مشکل 
مشترکان  تاثیر بسزایی داشته باشد.  مدیر مخابرات منطقه گلستان که این 
اقدام را در جهت کاهش مراجعات حضوری به مخابرات در ایام شیوع ویروس 
کرونا دانست افزود: هم استانی ها میتوانند در صورت هرگونه سوال و یا 
نیاز به راهنمایی با شماره 2۰2۱ تماس گرفته و سواالت خود را مطرح و 

راهنماییهای الزم را دریافت نمایند.  
وی تاکید کرد این سامانه صرفا برای برقراری ارتباط آسان با کارشناسان 
مخابراتی است و هم استانی ها همچنان مانند گذشته برای دریافت خدمات 
می بایست از سامانه های خدمات غیر حضوری در این زمینه استفاده نمایند. 
دکتر غالمعلی شهمرادی سامانه 2۰2۰ را برای دریافت خدمات مربوط 
به اینترنت و پشتیبانی از آن ، سامانه 2۰۰۰ را برای پرداخت قبوض تلفن 
ثابت، سامانه 2۰۱۱۷ رابرای اطالع جهت رفع خرابی تلفن ثابت و پیگیری 
طریق  از  ثابت  تلفن  خدمات  دریافت  برای  دستوری *2۰2۰#را  کد  آن، 
تلفن همراه و اپلیکیشن ۱۱۸ را برای دریافت اطالعات مربوط به شماره 
تلفن افراد حقیقی و حقوقی معرفی کرد و از مردم خواست در صورت هر 
گونه مشکل هنگام استفاده ازین سامانه ها و عدم دریافت خدمت مورد نظر 
می توانند با شماره 2۰2۱ تماس و از کارشناسان کمک بگیرند.  الزم به 
یادآوریست کارشناسان مخابرات در ساعات اداری ) ساعت هفت و سی الی 
چهارده و سی (و ایام غیر تعطیل  آماده پاسخگویی  به تماسهای مردمی با 

سامانه 2۰2۱ خواهند بود.

جلسه گذر از پیک بار تابستان 1400 در توزیع نیروي 
برق گلستان برگزار شد

جلسه گذر از پیک بار تابستان ۱۴۰۰  با حضور مدیرعامل ، معاونین و 
مدیران ستادي در سالن جلسات شرکت توزیع نیروي برق گلستان برگزار شد. 
علي  ؛  گلستان  برق  نیروي  توزیع  روابط عمومي شرکت  گزارش  به 
اکبر نصیري مدیرعامل شرکت با اشاره به کمبود بارش ها در سال جاري 
و کمبود آب سدها  اظهار داشت: با توجه به این کمبود، متاسفانه نیروگاه 
هاي برقابي کشور با محدودیت تولید برق مواجه خواهند شد که به عنوان 
یکي از چالش هاي جدي تامین برق در ایام گرم سال )ایام پیک مصرف( در 
تابستان سال جاري مطرح است لذا مدیریت مصرف و مدیریت بار خصوصًا 
در بخش مصارف کشاورزي،صنعتي  براي شرکتهاي توزیع برق بسیار مهم 

و ضروري است. 
وي در ادامه به پیک تابستان و مدیریت بار زمستان سال 99 اشاره کرد 
و در این راستا ضمن بیان موفقیت هاي شرکت در گذر موفق از این بحران 

ها، از تالش هاي تک تک همکاران صمیمانه قدرداني کرد. 
نصیري بر لزوم آمادگي فني واحدهاي مختلف شرکت براي گذر از 
پیک بار تابستان ۱۴۰۰ تاکید کرد  و اظهار امیدواري نمود که با تدابیر دولت 
و کارشناسان امر، مشکل کمبود سوخت گاز نیروگاه ها در زمستان ۱۴۰۰ و 
به دنبال آن مشکل تولید برق حادث نشود تا مردم عزیز با اطمینان خاطر 
بیشتري، شاهد کمبود تولید برق در فصل زمستان نباشند. شایان ذکر است که 
جلسه هماهنگي براي مدیریت پیک بار تابستان ۱۴۰۰ در منطقه مازندران و 
گلستان، با حضور معاون هماهنگي توزیع نیروي برق شرکت توانیر ، مدیرکل 
دفتر نظارت بر توزیع شرکت توانیر، مدیران عامل شرکت هاي برق منطقه 
اي مازندران  و توزیع نیروي برق استان هاي مازندران و گلستان و معاونین 
و مدیران حوزه بهره برداري و خدمات مشترکین در شرکت برق منطقه اي 

مازندران و گلستان برگزار شد. 
معاون  مهر  رخشاني  غالمعلي  مهندس  ؛  هماهنگي  جلسه  این  در 
هماهنگي توزیع شرکت توانیر طي سخناني با اشاره به روش هاي مدیریت 
عرضه و تقاضاي انرژي برق در کشور  از اقدامات خوب صورت گرفته در 
 ، زمستان 99  برق  انرژي  مدیریت  نیز  و  و 99  تابستان 9۸  پیک  از  گذر 

صمیمانه قدرداني نمود. 
وي مدیریت بار انجام شده در سطح کشور در سال 9۸ را 3/6 درصد و 
در سال 99 را حدود ۷/9 درصد اعالم کرد و با اشاره به رویکرد کشورهاي در 
حال توسعه دنیا در مدیریت گذر از پیک و مدیریت تقاضا، یکي از تجربه هاي 

موفق در این زمینه را »مدیریت جابجایي بار« عنوان نمود.
 مهندس رخشاني مهر در بخش پایاني سخنان خود ابراز امیدواري کرد 
که این جلسات بتواند دیدگاه مشترکي در مدیریت گذر از پیک تابستان در 
بین مدیران صنعت برق کشور ارائه نماید تا با استفاده از روش هاي بهره ور 

، بتوان این مدیریت را به درستي انجام داد.

پروژه های  سنواتی  آبیاری  عملیات  اجرای  آغاز 
بیابان زدایی شهرستان سمنان

آبخیـزداری  و  طبیعـی  منابـع  اداره  زدایـی  بیابـان  واحـد  مسـئول 
شهرسـتان سـمنان از آغـاز اجـرای عملیـات آبیـاری سـنواتی پروژه های 
بیابان زدایـی منطقـه مالمحمـود )عطیـه( و شـرق اعـال سـمنان خبر داد. 
امیـر بیدختـی گفـت: ایـن اقـدام در راسـتای رسـیدن بـه اهـداف 
بیابان زدایـی در مسـاحت 35۰ هکتـار از اراضـی جنـوب سـمنان بـا سـه 
نوبـت آبیـاری همـراه بـا مرمـت تشـتک ها آبیـاری بـا اعتبـاری بالـغ بر 
یـک میلیـارد و صـد و و پنجـاه میلیـون ریـال از محـل اعتبـارات طـرح 

ملـی بیابان زدایـی  سـال 99 در دسـت اقـدام اسـت.
وی افـزود: اجـرای پروژه های بیابان زدایی سـبب مقابله با فرسـایش 
بادی و کاهش خسـارات ناشـی از آن، حفاظت از منابع زیستی و اقتصادی 
منطقـه، جلوگیـری از مدفون شـدن اراضی کشـاورزی در زیر ماسـه های 
روان، افزایـش پوشـش گیاهـی و بهبـود وضعیـت مراتـع منطقـه ایجـاد 

اشـتغال و افزایـش درآمد سـاکنان منطقه می شـود.
بیدختـی حفـظ و نگهـداری از تـاغ زارهـای ایجـاد شـده را بسـیار 
مهـم دانسـت و تصریـح کـرد: این تـاغ زارها که بـه عنوان جنـگل کاری 
دسـت کاشـت بیابانی در کشـور منحصربه فرد اسـت در سـال های 9۸ و 
99 و بـا تخصیـص اعتبـارات صنـدوق توسـعه ملـی با کاشـت نهال های 
بیابانـی گونـه هـای تـاغ و آتریپلکـس ایجـاد شـده اسـت کـه مراقبت و 
نگهـداری از ایـن عرصه هـا در قالـب اجـرای طـرح های آبیاری سـنواتی 

اسـت. اجتناب ناپذیر  ضرورتـی 

 : ی  ز و ر نو مد  حا  - ی کز مر
استان  برق  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
بار  درصدی   ۱9 افزایش  از  مرکزی، 
نسبت  فروردین سال جاری  در  انرژی 

به دوره مشابه سال قبل خبر داد.
در  دوشنبه  ظهر  داد  اهلل  محمد   
مرکزی  استان  اداری  شورای  جلسه 
بار و مصرف  افزایش  اراک، دالیل  در 
در سال ۱۴۰۰ را، کاهش ۴9 درصدی 
دمای  افزایش  و  بارندگی  میانگین 
ظرفیت  درصدی   35 کاهش  زودرس، 
انرژی،  بهای  ارزانی  سدها،  برق  تولید 
مصارف روز افزون و استخراج غیرمجاز 

رمز ارزها بر شمرد.
وی همچنین رشد چشمگیر رونق 
صنایع موجود، فروش 2۰ هزار انشعاب 
و  عمومی  و  تجاری  خانگی،  مشترک 

بیش از ۱۸۰ مگاوات رشد در بخش های 
شرایط  تداوم  کشاورزی،  و  صنعت 
کرونایی و حضور طوالنی تر مشترکان 
در منازل را از دیگر دالیل شرایط موجود 

عنوان کرد.
گرمای  کرد:  خاطرنشان  داد  اهلل 
سبب  مقرر،  موعد  از  پیش  و  زودرس 
به  زیادی  محدودیت های  که  می شود 
ویژه در سیستم های اداری ایجاد شود 
که در همین راستا، پانزدهم ماه جاری 

مانوری برنامه ریزی شده است.
برق  توزیع  عامل  مدیر  گفته  به 
 ۱۰۱ گذشته  سال  مرکزی،  استان 
میلیارد ریال پاداش همکاری در مصرف 
برق پرداخت شده که بیشترین پاداش 
ریال  میلیارد   93 بر  بالغ  صنعت  در 

بوده است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان مرکزی:

فروردین امسال بار انرژی در استان مرکزی ۱۹ درصد افزایش یافت

مرکزی _ حامد نوروزی :  مدیر 
کل بهزیستی استان مرکزی گفت: ۱۱۰ 
نفر از معلولین ذهنی و 6۰ نفر از بیماران 
اعصاب و روان در ساوه علیه ویروس 

کرونا واکسینه شده اند.
آغاز  به  اشاره  با  مینی  ا زهرا 
علیه  استان  سالمندان  واکسیناسیون 
ویروس کرونا، گفت: تمامی سالمندان 
مراکز نگهداری سالمندان علیه ویروس 
کرونا واکسینه شده اند و واکسیناسیون 
معلولین ذهنی و بیماران مزمن اعصاب 
و روان مراکز شهرستان ساوه نیز آغاز 

شده است.
جاری  هفته  در  داد:  ادامه  وی 
معلولین ذهنی و بیماران مزمن اعصاب 
و روان نگهداری شده در مراکز یاقوت 
و سمیه شهرستان ساوه که یکی از این 
ذهنی  معلولین  نگهداری  مرکز  مراکز، 

دختران باالی ۱5 سال و دیگری مرکز 
واکسن  است،  روانی  مزمن  بیماری 

دریافت می کنند.
ن  ستا ا یستی  بهز کل  یر مد
نفر   ۱۱۰ واکسیناسیون  کرد:  تصریح 
از معلولین و 6۰ نفر از بیماران اعصاب 

و  شده  انجام  ساوه  شهرستان  روان  و 
روانی  بیماران مزمن  و  معلولین ذهنی 
هفته های  در  نیز  دیگر  شهرستان های 

آتی واکسینه می شوند.
استان  اینکه  به  اشاره  با  امینی 
تعداد  لحاظ  از  استان  سومین  مرکزی 

جمعیت  کل  گفت:  است،  سالمندان 
هزار   ۱56 مرکزی  استان  سالمندان 
آن  نفر  هزار   33 حدود  که  است  نفر 
استان  بهزیستی  اداره کل  پوشش  زیر 
و مابقی تحت پوشش کمیته امداد و یا 
سازمان تأمین اجتماعی استان مرکزی 

هستند.
مدیر کل بهزیستی استان مرکزی 
در پایان با بیان اینکه تعداد سالمندان 
نگهداری شده در مراکز 2۰۰ نفر هستند 
صورت  آنان  کرونا  واکسیناسیون  که 
گرفته است، بیان کرد: 32 هزار و ۸۰۰ 
بهزیستی  زیر پوشش  از سالمندان  نفر 
منتظر دستور ستاد کرونا استان هستند 
و  گیرد  آنان صورت  واکسیناسیون  که 
اساس  بر  اعالم شود  اینکه  به محض 
شیوه ای که ستاد مشخص کرده است 
واکسیناسیون سالمندان صورت می گیرد.

مدیرکل بهزیستی استان مرکزی خبر داد؛

آغاز واکسیناسیون معلولین ذهنی و بیماران مزمن اعصاب و روان درمرکزی

علیرضا قاری قرآن مدیرکل راه و 
شهرسازی استان اصفهان اظهار داشت: 
نامه  آئین   62 ماده  اجرای  راستای  در 
اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل 
ساختمان، نشست تعیین اعضای هیات 
هیات  انتخابات  دوره  نهمین  اجرایی 
در  امروز  ظهر  مهندسی،  نظام  مدیره 
از  پس  و  برگزار  کل  اداره  این  محل 

رای گیری اعضای آن انتخاب شدند.
ابالغ  زمان  از  داشت:  بیان  وی 
نظام نامه این انتخابات از سوی وزارت 
مفاد  از  برگرفته  که  شهرسازی  و  راه 
سال  مصوب  م مهندسی  نظا نون  قا
چه  هر  برگزاری  باهدف  است،   ۱3۷۴

مطلوب تر انتخابات در استان اصفهان، 
برنامه اجرائی اعالم و هماهنگی الزم 

بعمل آمده است.
استان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
کل  اداره  این  اینکه  بیان  با  اصفهان 
عهده دار نظارت بر انتخابات هیات مدیره  
سازمان  نظام مهندسی ساختمان استان 
است ابراز کرد: با انجام فرآیند انتخاب 
هیات اجرایی، اعضای هفت نفره واجد 
و  شدند  انتخاب  هیات،  این  شرایط 
مراحل اجرایی مطابق با قوانین و ضوابط 

در دست اقدام است.
اجرایی  هیات  داد:  توضیح  وی 
نظر  زیر  انتخابات  برگزاری  منتخب، 

دستگاه نظارت استان را به عهده دارد 
با  مرتبط  تشریفات  و  اقدامات  کلیه  و 
نهمین دوره انتخابات را بر اساس ضوابط 

قانونی یادشده پیگیری می کند.
قاری قرآن اذعان داشت: براساس 
انتخابات  زمان  سالجاری،  نامه  نظام 
نهمین دوره در اختیار استان ها قراردارد 
بیست  تا  پانزدهم  زمانی  بازه  در  و 
با  همچنین  است.  مردادماه  دوم  و 
در  زیرساختی  ظرفیت های  به  توجه 
استان ها، رأی گیری انتخابات به بهترین 
و سالم ترین روش ممکن برگزار می شود.

اجرایی  هیات  اینکه  بیان  با  وی 
و  ثبت نام ها  فرایند  در  موثری  نقش 

برگزاری انتخابات دارند عنوان کرد: در 
انتخاب این اعضا سعی شد تا ترکیبی 
از افراد با سابقه در نظر گرفته شود تا 
مطلوبی  برآیند  و  نتیجه  خدا  لطف  به 

حاصل شود.
استان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
ین  ا مهندسان  به  خطاب  اصفهان 
و  انتخابات  در  حضور  با  گفت:  استان 
انتخابی درست می توانید در عملکرد و 
نوع فعالیت های سازمان  نظام مهندسی 
ساختمان تأثیرگذار باشید و بدون شک 
سازهای  و  ساخت  بحث  در  مهم  این 
مردم  آسایش  نتیجه  در  و  استاندارد 
عزیز استان تاثیر مستقیم خواهد داشت.

انتخاب اعضای هیات اجرایی
 نهمین دوره انتخابات هیات مدیره نظام مهندسی استان اصفهان

معاون خرید ذوب آهن اصفهان با 
تاکید بر این که احتمال می رود یک ماه 
آینده وضعیت تامین مواد اولیه آهن دار 
در ذوب آهن بحرانی شود، گفت: در حال 
حاضر ذخایر درشت دانه ذوب آهن برای 
حدود 6۰ روز و ذخایر ریزدانه برای حدود 
9۰ روز است و اگر همین روند ادامه یابد 
و به تعهدات عمل نشود، ذوب آهن به 

مشکل بر می خورد.
اصفهان  ذوب آهن  خرید  معاون 
که  گذشته  سال  بهمن  از  داد:  توضیح 
مدار  وارد  آهن  ذوب  یک  کوره شماره 
شد تا به امروز حدود 2۰۰ هزار تن از 
موجودی ذخایر درشت دانه و همچنین 
۱5۰ هزار تن از ذخایر ریزدانه کاهش 
یافته است و این نشان می دهد که هنوز 
میزان ورود مواد اولیه با نیاز تناسب ندارد، 
چرا که تعهداتی که پیش تر داده شده 

بود و بر مبنای آن کوره شماره یک را 
عملیاتی کردیم، هنوز به نتیجه نرسیده 
در  شاید  کرد:  تصریح  صالحی  است. 
تعهد  اجرای  عدم  این  موجود  شرایط 
خود را نشان ندهد، اما تا یک ماه آینده 
وضعیت تامین مواد اولیه آهن دار در ذوب 

آهن بحرانی خواهد شد.
وی با اشاره به این که در مجموع 
سه کوره، نیاز ذوب آهن به مواد اولیه 6 
میلیون تن مواد آهن دار برای یک سال 
است، گفت: در حال حاضر ذخایر درشت 
دانه ذوب آهن برای حدود 6۰ روز و ذخایر 
ریزدانه برای حدود 9۰ روز است و اگر 
همین روند ادامه یابد و به تعهدات عمل 
نشود، ذوب آهن به مشکل بر می خورد.

صالحی در خصوص معامالت وز 
22 فروردین سنگ آهن در بورس کاال 
رقابت  و  معامله  این  داشت:  اظهار  نیز 

آهن  سنگ  خرید  سر  بر  درصدی   2۰
دانه بندی و رسیدن قیمت آن از ۱۱32 
تومان به ۱355 تومان، نوعی خودزنی 
و رقابت مخرب است و باعث افزایش 

قیمت کنسانتره و گندله می شود.
اصفهان  آهن  ذوب  خرید  معاون 
درصدی،   2۰ رقابت  با  کرد:  تشریح 
 223 دانه بندی  آهن  سنگ  روز،  این 
تومان به ازای هر کیلو باالتر از قیمت 
پایه معامله شد. این امر باعث می شود 
که سهم سنگ آهن در تولید چدن به 
تنهایی با معامالت این روز 3۷9 تومان 
یابد؛ چرا که  افزایش  ازای هر کیلو  به 
برای تولید هر تن چدن به ۱.۷ تن سنگ 
آهن دانه بندی نیاز است. این مورد تأثیر 
معامله 22 فروردین بر تولید چدن است 
تولید محصوالت  بر هزینه  آن  تأثیر  و 
نهایی فوالدی نیز ۷۰۰ تا ۸۰۰ تومان به 

ازای هر کیلو است. با این رقابت مخرب 
هزینه تولید فوالد در کشور باال می رود 
و تولیدکنندگان فوالد که هم اکنون نیز 
با معضل کنترل قیمت ها دست و پنجه 

می کنند، آسیب می بینند.
در  رقابت  گذاشتن  باز  افزود:  وی 
ابتدای زنجیره فوالد و کنترل قیمت ها در 
بخش های بعدی، می تواند اثرات مخربی 

بر تولید در کشور داشته باشد.
وی بیان داشت: ذوب آهن اصفهان 
نتوانست در معامالت این روز با شرکت 
فوالد زرند ایرانیان که خریدار نهایی بود 
رقابت کند و اگر قیمت ها را باال می بردیم 
زرند ایرانیان حتی حاضر بود قیمت سنگ 
آهن دانه بندی را تا ۱۷۰۰ تومان به ازای 
هر کیلو باال ببرد! ما این رقابت را رقابت 
مخرب می دانیم که باید برای آن تدبیری 

اندیشیده شود.

معاون خرید ذوب آهن اصفهان هشدار داد:

با رقابت مخرب، هزینه تولید فوالد در کشور باال می رود
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 2۰ کاهش  از  پوراحمد 
درصدی حجم آب ذخیره شده 
چهارگانه  سدهای  پشت  در 
میزان  کاهش  دلیل  به  استان  این 
بارندگی خبر داد و تاکید کرد: مدیریت 
ضروری   امری  آب  حوزه  در  مصرف 

است .
شرکت  عامل  پوراحمدمدیر  علی 
 2۰ کاهش  از  ایالم  ای  منطقه  آب 
درصدی حجم آب ذخیره شده در پشت 
دلیل  به  استان  این  چهارگانه  سدهای 
کاهش میزان بارندگی خبر داد و تاکید 
کرد: مدیریت مصرف در حوزه آب امری 

ضروری  است .
منطقه  آب  شرکت  عامل  مدیر 
حفاظت  شورای  جلسه  در  ایالم  ای 
استانی  کارگروه  استان)  آب  منابع  از 
سازگاری با کم آبی ( با ارائه گزارشی 
از وضعیت بارش های سال آبی جاری 
و حجم مخازن سدهای استان ارائه و 
در  ذیمدخالن  همه  همکاری  لزوم  بر 
آب  منابع  از  صیانت  و  حفاظت  بحث 

تاکید کرد.
وی به کاهش شدید بارندگی ها 
آبی جاری و گرمای زودرس  درفصل 
از  عبور  افزود:  و  کرد  اشاره  استان 
در  مصرف  پیک  و  آبی  کم  شرایط 

مات  قدا ا مستلزم  مسال،  ا بستان  تا
اضطراری است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای 
ایالم گفت: در راستای کاهش مصارف، 
جلوگیری از برداشت های غیر مجاز و 
اضافه برداشت ها، می بایست در دستور 
کار همه احاد مردم و دستگاهها متولی 

قرار گیرد.

وی بیان داشت: پا توجه به کاهش 
نزوالت آسمانی در استان تامین آب به 
عنوان مهمترین اولویت باید مورد توجه 

برنامه ریزان قرار گیرد.
 2۰ کاهش  از  ادامه  در  پوراحمد 
درصدی حجم آب ذخیره شده در پشت 
دلیل  به  استان  این  چهارگانه  سدهای 
کاهش میزان بارندگی خبر داد و تاکید 

کرد: مدیریت مصرف در حوزه آب امری 
ضروری  است .

درادامه استاندارایالم اقدامات بسیار 
موثرشرکت آب منطقه ای در استان در 
آب،  مصرف  در  جویی  صرفه  بخش 
کنترلها و جلوگیری از اضافه برداشت ها 
و مسلوب المنفعه نمودن چاه های غیر 

مجاز را شایسته تقدیر دانست.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای ایالم خبر داد :

کاهش 20 درصدی حجم آب ذخیره شده سدهای چهارگانه
شروع طوفانی فوالد خراسان در سال ۱400

جا به جایی بی سابقه ی سه رکورد تولید در یک ماه
موسی  سید  نیشابور  شهرستان  رضوی  خراسان  استان  خبری  گروه 
الرضا حسینی-فروردین ماه سال ۱۴۰۰، برای مجتمع فوالد خراسان در 
حالی به پایان رسید که کارکنان پرتالش این شرکت در اتفاقی کم نظیر، 
در هر سه ناحیه ی »گندله سازی«، »احیا مستقیم« و »فوالدسازی« رکورد 

تولید ماهانه خود را شکستند. 
 کارکنان ناحیه گندله سازی شرکت در فروردین ماهی که به تازگی 
پشت سر نهادیم، رکورد تولید گندله را که با ۱9۰هزار و ۱36 تن در خردادماه 
ارتقا دادند و نصاب جدید ۱9۱ هزار و  پارسال ثبت شده بود، ۱۴۴۱ تن 

5۷۷ تنی را ثبت کردند.
در حلقه بعدی زنجیره تولید فوالد خراسان، یعنی ناحیه احیامستقیم 
نیز شاهد ثبت رکورد تولید ۱35 هزار و 6۰3 تن بودیم. این میزان تولید، 
بود،  مانده  باقی  از شهریور سال ۱399 دست نخورده  را که  قبلی  رکورد 

۴۰56 تن ارتقا داد.
تاثیر  اما شاهد ثبت دو رکورد بودیم که تحت  در واحد فوالدسازی 
افزایش تولید ماهانه فوالدسازی شماره 2 به دست آمد. در کارخانه فوالد 
سازی شماره 2، رکورد تولید 5۱ هزار و ۷۱ تنی خرداد ماه سال قبل، ۱5۱۰ 
ناحیه 52 هزار و 5۸9 تن  این  تولید  تا هم رکورد ماهانه  یافت  ارتقا  تن 
ثبت شود و هم پس از ۱۷ ماه شاهد ثبت نصاب جدیدی در تولید مجموع 

کارخانه های شماره ۱ و 2 فوالد سازی باشیم.
مجموع تولید فوالدسازی در شرکت با افزایش ۱992 تنی نسبت به 
رکورد پیشین که در آبان ۱39۸ ثبت شده بود، به رقم ماهانه ۱۰5هزار و 

3۴2 تن رسید. 
شهرام بقراط، مدیر روابط عمومی شرکت با تبریک این موفقیت گفت: 
همکاران  از  شرکت  مدیره  هیات  اعضای  و  محترم  مدیرعامل  پشتیبانی 
خود در جبهه تولید، انگیزه باال و تعهد سازمانی کلیه کارکنان، تامین به 
انگیزه و هماهنگی و همدلی میان واحدهای پشتیبانی،  اولیه،  موقع مواد 
بهره برداری، پیمانکاران از مهم ترین عوامل این رکوردشکنی کم سابقه 

برشمرده می شوند.

شهردار رشت: 
بهره برداری از پروژه خیابان ۸ دی در عید سعید فطر

شهردار رشت در صحن علنی شورا از بهره برداری پروژه خیابان ۸ 
دی در عید سعید فطر خبر داد.

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
رشت، شهردار رشت با حضور در صحن علنی شورا با اشاره به پروژه های 
در دست اجرای شهرداری رشت اظهار داشت: خوشبختانه پیگیریهای مستمر 
شهرداری در تسریع روند پروژه ها منجر به بازگشایی مسیر خیابان شهیدان 
عاطفی به امین الضرب گردید که با بازگشایی این مسیر بخشی از ترافیک 

شهر کنترل خواهد شد.
وی افزود: قصد داریم طی هفته آینده پیرامون زمین های مسکن مهر، 
دادخواستی مبنی بر الزام بر تنظیم سند توسط مسکن و شهرسازی آماده 

کنیم و مشکالت این بخش نیز برطرف می شود.
سید محمد احمدی به ساختمان شهرداری در میدان امام حسین )ع( 
اشاره کرد و گفت: در تالشیم پس از تعامالت الزم، نسبت به تکمیل و بهره 
برداری از ساختمان شهرداری و پرداخت هزینه های پیمانکاری اقدام کنیم.

شهردار رشت با اشاره به پروژه هشت دی اذعان داشت : پروژه هشت 
دی از نظر زمانبندی عقب نیست و با توجه به اینکه تا پایان تیرماه از این 
بابت قرارداد داریم مصمم هستیم تا در روز عید فطر این پروژه به بهره برداری 
برسد.احمدی با بیان اینکه منطقه سه و چهار رشت از محالت کم برخوردار 
می باشد، گفت: با تاکید بر عدالت محوری و توزیع خدمات در محالت کم 

برخوردار حضور فعال تری در این دو منطقه داریم.
وی در پایان همچنین از ساخت و نصب چندین المان جدید در سطح 

شهر رشت خبر داد.

آغازطرح راهداری محوری دراستان بوشهر
معاون  اخترشناس  عبدالکریم  
وحمل  راهداری  کل  اداره  راهداری 
یک  بوشهر:فاز  استان  ای  جاده  ونقل 
طرح راهداری محوری دراستان بوشهر 
دیر،کنگان  شهرستانهای  بامشارکت  
عملیات  باانجام  وعسلویه  ،دشتی  ،جم 
سیراف  دربزرگراه  راهداری  همزمان 

آغازگردید
طرح  این  اهداف  درتشریح  وی 
گفت:طرح راهداری محوری باهدف هم 
بیشترنزدنیروهای  وری  وبهره  افزایی  
یکی  یت  کز مر با ی  ر ا هد ا ر
شهرستانهای  ومشارکت  ازشهرستانها 
ولجستیک  ازنیروها  همجواربااستفاده 
موجود بااولویت بندی محورهای پرتردد 

وشریانی انجام می شود
ین  ا : د و فز ا س  شنا ختر ا
گانه  چهارفازجدا در  دراستان  طرح 
نها  ستا شهر ی  ر ا هد ا ر کت  ر مشا با
۴5۰کیلومتر  از وبیش  شود  اجرامی 
استان  پرترددوشریانی  ازمحورهای 
واقع درکریدورشمال به جنوب راشامل 

می شود
کل  ه  ر ا د ا ی  ر ا هد ا ر ن  و معا

ه  د جا نقل  و حمل  و ی  ر ا هد ا ر
یک  ز فا : د کر یح  تصر ن   ستا ا ی  ا
نیز  ن  ستا ا ر د ی  ر محو ی  ر ا هد ا ر
طرحهای  به  بخشی  شتاب  باهدف 
نهای  شهرستا بامشارکت  ری  هدا ا ر
یه  عسلو و شتی  د ، جم ، ن کنگا ، یر د

دربزرگراه  دیر  شهرستان  بامرکزیت 
سیراف بطول ۱6۸کیلومتراز روستای 
ن  ستا ا نقطه  ین  تر بی  جنو ر د و بند

شود می   عملیاتی  تاشهرکاکی 
وی عملیات راهداری دراین طرح 
،درزگیری،حذف  گیری  لکه  راشامل 

چاله وخرابی آسفالت بیان کرد وتصریح 
نمود:پاکسازی شانه وحاشیه راه،تسطیح 
راهها  شیروانی  شیب  واصالح  حریم 
وهمچنین تکمیل واحیای خط کشی ها 
بااولویت خطوط میانی ازجمله عملیاتی 
راهداری  نیروهای  بوسیله  که  است 

انجام میشود
 : د کر فه  ضا ا س  شنا ختر ا
محوری  راهداری  طرح  درفازنخست 
که بامشارکت ۱2دستگاه ماشین آالت 
استان  راهداری  زنیروهای  3۰نفرا و
راهداری  اجراست،سایرعملیات  درحال 
آمیزی  وتعمیرورنگ  اصالح  ازجمله  
پایه تابلوها، شستشوورنگ آمیزی ابنیه 
روشنایی  سیستم  وتعمیرواصالح  فنی 
هانیزموردتوجه  تونل  وطولی  ای  نقطه 

قرارمی گیرد
نی  ا مید ت  لعا مطا : د و فز ا وی 
نیز  ح  طر ین  ا ی  بعد ی  ها ز فا
م  تما ا به  نها ستا شهر کت  ر مشا با
فازهای  بافازیک  وهمزمان  رسیده 
شریانی  وچهارنیزدرمحورهای  دو،سه 
زامکانات  ا بااستفاده  وپرتردداستان 

راهداری شروع می شود

سرپرست  معرفی  مراسم  در  مجلس،  در  کرمان  نماینده 
مدیریت شعب کرمان تاکید کرد:

حضور پررنگ تر بیمه ایران در برنامه های حمایتی 
دولت از طرح های اقتصادی

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و نماینده مردم کرمان و راور در مجلس 
شورای اسالمی بر ضرورت حضور پررنگ تر شرکت بیمه ایران در برنامه های حمایتی 

دولت از طرح های اقتصادی تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، دکتر محمد رضا پور ابراهیمی که در 
مراسم تودیع مدیرکل سابق و معارفه سرپرست جدید مدیریت شعب استان کرمان 
سخن می گفت، همچنین خواستار تشویق کارکنان بیمه ایران در راستای برنامه 

ریزی برای روزهای سخت و بحرانی و تحریم های ظالمانه شد.
مدیر  عمادآبادی«  »حسن  تودیع  و  تکریم  مراسم  گزارش،  این  به  بنا 
استان کرمان و معرفی »رضا حیدری« سرپرست جدید  ایران  بیمه  کل سابق 
مدیریت شعب  استان کرمان با حضور مهندس بختیاری مدیر عامل و فراشیانی 
سرپرست معاونت حقوقی و هماهنگی امور استانها، شعب و نمایندگی ها، دکتر 
پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و نماینده مردم کرمان و راوردر 
مجلس شورای اسالمی، شهسواری سرپرست سازمان امور اقتصاد و دارایی استان، 
هنر آموز رییس اداره کل حراست سازمان امور اقتصادی و دارایی و همچنین 
بیمه  اجتماعات شعبه مرکزی  استان، در سالن  انجمن صنفی  رییسان شعب و 

ایران استان کرمان برگزار شد.
در ابتدای این جلسه، عمادآبادی مدیر کل سابق بیمه ایران استان کرمان طی 
سخنانی به ارائه گزارشی مختصر از عملکرد دوران مدیریت خویش پرداخت و در 
ادامه نادری به نمایندگی از انجمن صنفی نمایندگان از زحمات آقای عمادآبادی در 
دوران مدیریت استان تقدیر و تشکر کرد و با بیان تبریک به آقای حیدری به عنوان 
سرپرست جدید استان کرمان ابراز امیدواری نمود که با تصمیمات و تدابیر ایشان 

روند رو به رشد شرکت شتابی فزون تر یابد.
در ادامه جلسه مهندس سید مجید بختیاری مدیرعامل شرکت سهامی بیمه 
ایران طی سخنانی به تشریح سیاست ها و برنامه های پیش روی شرکت در کنار 
همدلی و همکاری همه کارکنان پرداخت. سپس، رضاحیدری به عنوان سرپرست 

جدید بیمه ایران استان کرمان به توضیح برنامه های خود پرداخت.

مراسم رونمایی از سند آموزشی سال1400 برگزار 
شد

مراسم رونمایی از سند آموزشی سال۱۴۰۰ شرکت بیمه »ما« با حضورحجت 
بهاری فر مدیرعامل و عضو هیات مدیره، سایر  اعضای هیات مدیره و معاونین 

شرکت بیمه »ما« برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی مدیر سرمایه انسانی و آموزش شرکت بیمه »ما« 
با اعالم این خبر گفت: از زمان راه اندازی شرکت تاکنون، آموزش کارکنان و شبکه 

فروش همواره سیر صعودی داشته است .
وی در ادامه خاطرنشان کرد: اجرایی کردن سند توسعه آموزشی ۱۴۰۰، از 
سیاست های شرکت در سال جاری است. در سال جدید با فراهم کردن زیرساخت 
های الزم و تبیین برنامه های کوتاه مدت و بلندمدت، درصدد اجرای سریع تر این 

طرح هستیم.
طراحی سند آموزشی سال ۱399 نیز با تعامل و همکاری همه مدیران ستادی 
و فنی شرکت انجام شده بود که بر اساس آن، شاهد افزایش ۱۰ برابری آموزش 
نسبت به سال ۱39۸ به میزان ۱3۱935۸ نفر ساعت آموزش بوده ایم که توسط 

همکاران در شرکت برگزار شده بود.
مدیر سرمایه انسانی در بخش دیگری  به استراتژی3۴۰۰۰  منابع انسانی اشاره 
کرد و گفت: این مدیریت سعی کرده است مطابق با استراتژی های تبیین شده، 
مدیریت سرمایه انسانی را با رویکرد 3۴۰۰۰ پیاده سازی کرده و مراحل هفتگانه بلوغ 
سازمانی را که به پیاده سازی شاخص ها و معیارهای این مدل در حوزه زیرسیستم 

آموزش، یادگیری و مدیریت دانش اختصاص  دارد را اجرایی کند.
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آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد ذمه( 
اعیان  و  عرصه  دانگ  99۰۰69۸ شش  کالسه  اجرائی  پرونده  موجب  به 
پالک ثبتی شماره 52۴ فرعی از 9۷66 اصلی قطعه ۴۷۱ بخش ۱ سمنان واقع 
در شهرستان سمنان که سند آن در صفحه 356 دفتر امالک ذیل شماره ۴53 
با شماره چاپی ۴۸۸۷95 صادر و تحت مالکیت مرحوم فرهاد شجاعیان فرزند 
صفدر علی به ش ش ۱۱۴5 و ش م ۴569۱۴۱۸2۱ که طبق نظر کارشناس 
رسمی در گزارش تقدیمی و به استناد تصویر اسناد و مدارک ابرازی بستانکار و 
استماع اظهارات و تحقیقات محلی و با لحاظ جهات و عوامل موثر در ارزیابی 
مفروض به صحت و اصالت اسناد و مدارک ابرازی و عدم وجود هرگونه بدهی 
و دیون مترتب بر ملک و بدون در نظر گرفتن بازداشتی و هرگونه قرارداد رهنی 
پرونده و بالمعارض بودن ملک از هر حیث و فقدان وجود ممانعت و معارضت 
اعم از اغیار وقف ترهین وثیقه و بازداشت یا توقیف و امثالهم شش دانگ عرصه 
و اعیان ملک با احتساب کلیه حقوق مالکانه انشعابات و در نظر گرفتن جهات موثر 
در ارزیابی پالک مذکور بر پایه مزایده به مبلغ 2۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی 
شده و مشخصات پالک مذکور به شرح اخیر الذکر: ابعاد شماال به طول ۱۰ متر 
به خیابان ۱۰ متری و شرقا به طول 2۰ متر به پالک، جنوبا به طول ۱۰ متر به 
خیابان ۱۰ متری و غربا به طول 2۰ متر به پالک می باشد. ملک دارای بنای 
قدیمی شامل زیر زمین 3۰ متر مربع و همگف ۱3۰ متر مربع و راه پله 2۱/53 
متر مربع که جمعا ۱۸۴/53 متر مربع بنا دارد نمای ساختمان سنگ و همکف 
شامل دو خواب و آشپزخانه و سرویس و حمام بوده و کف ها موزاییک می باشد 
و آشپزخانه کابینت فلزی قدیمی دارد و پنجره ها آلومینیوم می باشد. ملک دارای 
انشعاب آب برق گاز مستقل می باشد و سرمایش کولر و گرمایش بخاری می باشد. 
پالک فوق از ساعت 9 الی ۱2 روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰2/22 در اداره 
اجرای اسناد رسمی سمنان واقع در سمنان میدان مطهری بلوار مدرس اداره ثبت 
اسناد و امالک شهرستان سمنان طبقه دوم از طریق مزایده به فروش می رسد. 
مزایده از مبلغ 2۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی 
نقدا فروخته می شود الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، 
گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده 
دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ 
مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده 
است و نیز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل 
مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می 
گردد که بر عهده برنده مزایده است و در صورت عدم شرکت خریدار ملک به 
قانونی واگذار خواهد شد ضمنًا چنانچه روز  ازای اخذ هزینه های  بستانکار در 
مزایده تعطیل رسمی گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و 

مکان مقرر برگزار خواهد شد. شناسه آگهی : ۱۱29۷۰5
تاریخ انتشار: روز مورخ ۱۴۰۰/۰2/۱۱

آگهی اختصاصی تحدید حدود حوزه ثبتی شهرستان نور پیرو 
آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی وبه استناد تبصره ذیل ماده ۱3 قانون وماده ۱3 آئین 
6اصلی  از  ۴9۰فرعی  پالک  حدود  تحدید  الذکر  اخیر  قانون  نامه 
واقع درقریه آهودشت بخش ۱۱ بنام مهشید روحانی ششدانگ یک 
قطعه زمین بابنای احداثی به مساحت 32۸.33متر مربع طبق رای 
قانون  .99.۱۱.29هیئت  ۱3996۰3۱۰۰۱3۰22۷۰6مورخ  شماره 
تعیین تکلیف درساعت 9 صبح روزسه شنبه مورخه ۱۴۰۰.۰3.۰۴ 
در محل وقوع ملک به عمل خواهد آمد . لذا از متقاضی و مالکین 
وقت  در  شود  می  دعوت  ارتفاقی  حقوق  مجاوروصاحبان  امالک 
مقرردرمحل وقوع ملک حضور به هم رسانند بدیهی است درصورت 
عدم حضور متقاضی و یا نماینده قانونی آنان طبق ماده ۱5 قانون 
ثبت ملک مورد تقاضا با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید 
خواهد شد معترضین می توانند به استناد ماده 2۰ قانون ثبت و مواد 

۷۴ و۸6 آئین نامه قانون ثبت ظرف مدت 3۰ روز ازتاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدید حدود اعتراض خود راگتبًا به این اداره تسلیم 
و ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به واحد ثبتی مبادرت 
به تقدیم دادخواست به مرجع قضائی نمایند در غیر اینصورت با ارائه 
گواهی عدم تقدیم دادخواست توسط متقاضی و یا نماینده قانونی 
وی و بدون توجه به اعتراض واصله عملیات ثبتی با رعایت مقررات 
ادامه می یابد تاریخ انتشار ۱۴۰۰.۰2.۱۱ رئیس ثبت اسناد و امالک 

شهرستان چمستان عین اله تیموری
م-الف ۱99۱۱۷۰۷

آگهی تحدید حدود اختصاصی حوزه ثبتی شهر چمستان پیرو آگهی 
قانون تعیین وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی وبه 
استناد تبصره ذیل ماده ۱3 قانون وماده ۱3 آئین نامه قانون اخیر الذکر 
تحدید حدود پالک ۴93 فرعی از 6 اصلی واقع در قریه آهودشت بخش 
به  بنای احداثی  با  بنام مرآت فیضی ششدانگ یک قطعه زمین   ۱۱
مساحت 3۰2.6۸ متر مربع طبق رای شماره ۱3996۰3۱۰۰۱3۰22۷۰9 
مورخ 99.۱۱.29 هیئت قانون تعیین تکلیف درساعت ۱۰:3۰ صبح روز 
سه شنبه مورخه ۱۴۰۰.۰3.۰۴ در محل وقوع ملک بعمل خواهد آمد . 
لذا از متقاضی و مالکین امالک مجاوروصاحبان حقوق ارتفاقی دعوت 
می شود در وقت مقرردرمحل وقوع ملک حضور به هم رسانند بدیهی 
است درصورت عدم حضور متقاضی و یا نماینده قانونی آنان طبق ماده 
۱5 قانون ثبت ملک مورد تقاضا با حدود اظهار شده از طرف مجاورین 
تحدید خواهد شد معترضین می توانند به استناد ماده 2۰ قانون ثبت و 
مواد ۷۴ و۸6 آئین نامه قانون ثبت ظرف مدت 3۰ روز ازتاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدید حدود اعتراض خود راکتبًا به این اداره تسلیم 
و ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به واحد ثبتی مبادرت 
به تقدیم دادخواست به مرجع قضائی نمایند در غیر اینصورت با ارائه 
گواهی عدم تقدیم دادخواست توسط متقاضی و یا نماینده قانونی وی 
و بدون توجه به اعتراض واصله عملیات ثبتی با رعایت مقررات ادامه 
می یابد تاریخ انتشار ۱۴۰۰.۰2.۱۱ رئیس ثبت اسناد و امالک شهر 

چمستان عین اله تیموری
م-الف ۱99۱۱۷۰۸

پیرو  نور  شهرستان  ثبتی  حوزه  حدود  تحدید  اختصاصی  آگهی 
آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
آئین   ۱3 وماده  قانون   ۱3 ماده  ذیل  تبصره  استناد  وبه  رسمی  سند 
6اصلی  از  ۴92فرعی  پالک  حدود  تحدید  الذکر  اخیر  قانون  نامه 
یک  ششدانگ  فیضی  مانی  بنام   ۱۱ بخش  آهودشت  درقریه  واقع 
به مساحت 3۰2.6۸متر مربع طبق رای  احداثی  بابنای  قطعه زمین 
قانون  .99.۱۱.29هیئت  ۱3996۰3۱۰۰۱3۰22۷۰۸مورخ  شماره 
تعیین تکلیف درساعت ۱۰ صبح روزسه شنبه مورخه ۱۴۰۰.۰3.۰۴ 
در محل وقوع ملک به عمل خواهد آمد . لذا از متقاضی و مالکین 
وقت  در  شود  می  دعوت  ارتفاقی  حقوق  مجاوروصاحبان  امالک 
مقرردرمحل وقوع ملک حضور به هم رسانند بدیهی است درصورت 
آنان طبق ماده ۱5 قانون  یا نماینده قانونی  عدم حضور متقاضی و 
ثبت ملک مورد تقاضا با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید 
خواهد شد معترضین می توانند به استناد ماده 2۰ قانون ثبت و مواد 
تنظیم  ازتاریخ  روز   3۰ مدت  ظرف  ثبت  قانون  نامه  آئین  و۸6   ۷۴

صورت مجلس تحدید حدود اعتراض خود راگتبًا به این اداره تسلیم 
و ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به واحد ثبتی مبادرت 
به تقدیم دادخواست به مرجع قضائی نمایند در غیر اینصورت با ارائه 
قانونی  نماینده  یا  و  متقاضی  توسط  دادخواست  تقدیم  عدم  گواهی 
وی و بدون توجه به اعتراض واصله عملیات ثبتی با رعایت مقررات 
ادامه می یابد تاریخ انتشار ۱۴۰۰.۰2.۱۱ رئیس ثبت اسناد و امالک 

شهرستان چمستان عین اله تیموری
م-الف ۱99۱۱۷۱3

آگهی تحدید حدود اختصاصی حوزه ثبتی شهر چمستان پیرو آگهی 
قانون تعیین وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی وبه 
استناد تبصره ذیل ماده ۱3 قانون وماده ۱3 آئین نامه قانون اخیر الذکر 
تحدید حدود پالک ۴9۱ فرعی از 6 اصلی واقع در قریه آهودشت بخش 
۱۱ بنام محمدرضا فیضی ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مساحت 3۴9.۰5 متر مربع طبق رای شماره ۱3996۰3۱۰۰۱3۰22۷۰۷ 
مورخ 99.۱۱.29 هیئت قانون تعیین تکلیف درساعت ۱۰:3۰ صبح روز 
سه شنبه مورخه ۱۴۰۰.۰3.۰۴ در محل وقوع ملک بعمل خواهد آمد . 
لذا از متقاضی و مالکین امالک مجاوروصاحبان حقوق ارتفاقی دعوت 
می شود در وقت مقرردرمحل وقوع ملک حضور به هم رسانند بدیهی 
است درصورت عدم حضور متقاضی و یا نماینده قانونی آنان طبق ماده 
۱5 قانون ثبت ملک مورد تقاضا با حدود اظهار شده از طرف مجاورین 
تحدید خواهد شد معترضین می توانند به استناد ماده 2۰ قانون ثبت و 
مواد ۷۴ و۸6 آئین نامه قانون ثبت ظرف مدت 3۰ روز ازتاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدید حدود اعتراض خود راکتبًا به این اداره تسلیم 
و ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به واحد ثبتی مبادرت 
به تقدیم دادخواست به مرجع قضائی نمایند در غیر اینصورت با ارائه 
گواهی عدم تقدیم دادخواست توسط متقاضی و یا نماینده قانونی وی 
و بدون توجه به اعتراض واصله عملیات ثبتی با رعایت مقررات ادامه 
می یابد تاریخ انتشار ۱۴۰۰.۰2.۱۱ رئیس ثبت اسناد و امالک شهر 

چمستان عین اله تیموری
م-الف ۱99۱۱۷۱6

))آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی(( نظر به دستور مواد۱و3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مصوب ۱39۰/9/2۰ و برابر رای شماره۱3996۰3۱۰۰۱3۰۱593۷.. 
مورخ۱399.۰9.23 هیات قانون تعیین تکلیف .....موضوع ماده یک قانون مذکور 
مستقر در واحد ثبتی ....چمستان....... تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای/

خانم... اکرم نوری آملی ....فرزند...حسن....نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با 
بنای احداثی / به مساحت .....۱۸.95متر مربع به شماره پالک ...236۰....فرعی 
از ....5۷.... اصلی واقع در ...قریه چمستان ...بخش...۱۱ ...خریداری شده از آقای 
/خانم...ثریا قاسم زاده مالک رسمی محرز گردیده است لذا به موجب ماده 3 قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱3 
آئیین نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله ۱5 روز از طریق این روزنامه 
و محلی/کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصادق تا در 
صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ 
انتشار اولین آگهی و درروستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود 
را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این 
صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که 
اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به 

دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می 
نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. تاریخ انتشار 
نوبت اول.. ۱۴۰۰.۰۱.2۸............ تاریخ انتشار نوبت دوم. ۱۴۰۰.۰2.۱۱............ 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک چمستان...... عین اله تیموری
م-الف ۱99۱۱۱۴2

))آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی(( نظر به دستور مواد۱و3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مصوب ۱39۰/9/2۰ و برابر رای شماره۱3996۰3۱۰۰۱3۰236۸۰...

مورخ۱399.۱2.۱3هیات قانون تعیین تکلیف .....موضوع ماده یک قانون مذکور 
متقاضی  بالمعارض  و  مالکانه  تصرفات  ....چمستان.......  ثبتی  واحد  در  مستقر 
آقای/خانم... زهرا رستمی ....فرزند...رستم....نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین 
با بنای احداثی / به مساحت .....3۰5.55متر مربع به شماره پالک ...۴۴۸....فرعی 
از ....۱9.... اصلی واقع در ...قریه چمازکال ...بخش...۱۱ ...خریداری شده از آقای 
/خانم...مرتضی احمدی مالک رسمی محرز گردیده است لذا به موجب ماده 3 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 
۱3 آئیین نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله ۱5 روز از طریق این 
روزنامه و محلی/کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصادق 
تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از 
تاریخ انتشار اولین آگهی و درروستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این 
صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که 
اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می 
نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. تاریخ انتشار 
نوبت اول.. ۱۴۰۰.۰۱.2۸............ تاریخ انتشار نوبت دوم. ۱۴۰۰.۰2.۱۱............ 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک چمستان...... عین اله تیموری
م-الف ۱99۱۱۱52

))آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی(( نظر به دستور مواد۱و3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مصوب ۱39۰/9/2۰ و برابر رای شماره ۱3996۰3۱۰۰۱3۰22۷3۰مورخ 
۱399.۱۱.29هیات قانون تعیین تکلیف .....موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر 
در واحد ثبتی ....چمستان....... تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای/خانم...

سعید تاجیک جوبه....فرزند...قدرت اله ....نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با 
بنای احداثی / به مساحت .....92۷.5۴ متر مربع که مقدار ۱35 سیر مشاع عرصه 
وقف می باشد به شماره پالک۱۴....فرعی از ....۱3 اصلی واقع در قریه تنه رز 
بخش...یک...خریداری شده از آقای /خانم...محمد بشیر نیا مالک رسمی محرز 
گردیده است لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱3 آئیین نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت 
به فاصله ۱5 روز از طریق این روزنامه و محلی/کثیراالنتشار در شهرها منتشر و 
در روستاها رای هیات الصادق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده 
اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و درروستاها از تاریخ الصاق 
در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید 
اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت 
محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی 
دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض 
گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت 
به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به 
دادگاه نیست. تاریخ انتشار نوبت اول.. ۱۴۰۰.۰۱.2۸............ تاریخ انتشار نوبت دوم. 
۱۴۰۰.۰2.۱۱........... رئیس اداره ثبت اسناد و امالک چمستان...... عین اله تیموری

م-الف ۱99۱۱33۷



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1728- شنبه 11 اردیبهشت 61400 ورزش دنیای 

داوران پرورش اندام بیمه می شوند
به گزارش خبرنگار ما و به نقل از روابط 
اندام،  عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش 
صمیمی  نشست  در  نصیرزاده،  عبدالمهدی 
اظهار  اندام  پرورش  پیشکسوتان  و  داوران  با 

داشت: 
از آقای بوجاریان خواستم که به جد پیگیر 
امور رفاهی داوران باشد. یک تفاهم نامه با بیمه 
رازی در هفته های آینده امضا خواهیم کرد و 
حتی برای داوران درجه سه هم که قضاوت می 
کنند، بیمه بازنشستگی در نظر خواهیم گرفت. 
اگر داوری هیچ شغلی هم نداشته باشد، برایش 

بیمه رد می شود و برای این کار به توافقات اولیه با بیمه رازی رسیده ایم.من از 
هیچ داوری نمی خواهیم رایگان قضاوت کند. در ابتدا تصدی من در فدراسیون، 
سه مسابقه در کیش، ایرانشهر و تهران داشتیم که هر کسی ابالغ داوری داشته، 
خود را موظف می دانیم حق الزحمه او را پرداخت کنیم. باید تعداد داوران نیز در هر 
مسابقه مدیریت شود. من در کار با کسی تعارف ندارم چون خودم از همه بیشتر کار 
می کنم.رییس فدراسیون بدنسازی خاطرنشان کرد: موضوع دیگری که از آقای 
بوجاریان می خواهم برای آن برنامه ریزی کند، موضوع اعزام داوران به مسابقات 
بین المللی است. متاسفانه در گذشته فقط چند نفر به مسابقات بین المللی اعزام می 
شدند که این موضوع باید اصالح شود و از پتانسیل همه داوران استفاده شود. در 
داخل نیز مسابقات زیادی خواهیم داشت و از همه داوران بهره می گیریم.او ادامه 
داد یکی دیگر از مسائلی که مرا آزرده خاطر می کند، بحث به روز رسانی داوران 
است. داور بین المللی موظف است که خودش را به روز کند. خواسته ام از دوستانی 
که در کمیسیون داوران هستند، این است که کالس های آموزشی و دانش افزایی 
را برگزار کرده و کسانی حضور فعالی دارند، حکم بین المللی شان تمدید شود. دلیلی 

ندارد حتما تعداد باالیی از داوران بین المللی داشته باشیم.
رییس فدراسیون بدنسازی با اشاره به راه اندازی لیگ در رشته های مختلف 
گفت: یکی از اتفاقات خوبی که این روزها در فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام 
لیگ در رشته های مختلف است.  برگزاری  لیگ و  اندازی سازمان  راه  داده،  رخ 
شنیده ام برخی می گویند مگر می شود در پرورش اندام لیگ برگزار کرد. لیگ هم 
منفعت اقتصادی، هم فنی و هم اجتماعی دارد. صبح در جلسه سازمان لیگ عنوان 
کردم که وقتی یک نفر قهرمان آسیا و جهان می شود، همه نهادهای ورزشی و 
دولتی از آن تقدیر می کنند، اما از نظر مالی منفعتی برای ورزشکار ندارد. حتی در 
رشته های دیگر مثل کشتی هم همینطور است. می توانم حسن یزدانی را مثال 
بزنم که با قهرمانی در جهان و حتی المپیک شاید 3۰۰ میلیون پاداش بگیرد، اما 
در لیگ کشتی دو برابر این مبلغ را دریافت می کند. لیگ فدراسیون بدنسازی و 
پرورش اندام هم باید به این سمت و سو پیش برود. 23 هزار باشگاه بدنسازی داریم. 
پس نمی توانیم ۸ باشگاه از آن ها را بیاوریم تا با ورزشکاران ملی پوش ما قرارداد 
ببدند؟ در پاورلیفتینگ این کار را کردیم و در پرورش اندام نیز این توانایی را داریم.

او ادامه داد: طرح برگزاری مسابقات جام باشگاههای جهان را هم ارائه دادیم 
و در حال اجرایی کردن آن هستیم. در پاورلیفتینگ برای این مسابقات 3۰ هزار دالر 

جایزه نقدی در نظر گرفتیم و برای پرورش اندام نیز قطعا این اتفاق شدنی است.
رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام عنوان داشت: یکی دیگر از بحث 
ها آمدن آقای رافائل به ایران است. هر کسی که می خواهد مدرک بین المللی 
فیتنس بگیرد، باید در این کالس ها شرکت کند و در همه دنیا همینطور است. 
برخی به صورت غیرقانونی از عالقه مندان چند برابر هزینه می گیرند و آن ها را به 
گرجستان می برند. اگر بخواهیم مسابقات فیتنس بانوان را راه بیاندازیم، چه کسی 
باید به مربیان و ورزشکاران ما آموزش دهد؟ باید از این پتانسیل بهره می بردیم. 
حضور رافائل و دیدارش با مسئوالن ورزشی و سیاسی کشور ثمرات زیادی برای ما 
داشت. هم ایران قطب آکادمی بین المللی IFBB شده و می تواند کالس بین 
المللی برگزار کند و هم میزبانی مسابقات آسیایی و جهانی را خواهیم گرفت. این ها 
یک فرصت است. آن هایی که می گویند IFBB ضعیف است، اشتباه می کنند. 
این فدراسیون 2۰2 کشور را عضو خود دارد، آماری که خیلی از فدراسیون جهانی 
در رشته های مختلف با آن فاصله زیادی دارند. حتی در آینده این شانس وجود 

دارد که رشته هایی مثل فیزیک، فیتنس و حتی پرورش اندام وارد المپیک شوند.
نصیرزاده در پایان تصریح کرد: یکی از مشکالت در ۱6 سال اخیر که فدراسیون 
بدنسازی و پرورش اندام این بوده که ساختار فیزیکی مناسبی نداشتیم. با پیگیری 
هایی که انجام دادیم، متراژ زمینی که با فدراسیون تخصیص داده شده بود را در 
مجموعه آزادی افزایش دادیم و در ماههای آینده گزارشی درباره اقدامات صورت 

گرفته برای ساخت کمپ تیم های ملی و ساختمان فدراسیون ارائه خواهم کرد.

اولین لیگ پاورلیفتینگ قرعه کشی شد
 بابلسر به عنوان میزبان دور رفت لیگ شد

نشست هماهنگی لیگ برتر پاورلیفتینگ امروز در محل فدراسیون بدنسازی 
و پرورش اندام با حضور عبدالمهدی نصیرزاده ریاست فدراسیون، حسین شیروانی 
سرپرست سازمان لیگ، مرتضی اویسی نایب رییس سازمان لیگ، عبداهلل فتوحی 
دبیر سازمان لیگ، فرشید سلطانی رئیس انجمن پاورلیفتینگ و نمایندگان باشگاههای 
حاضر در لیگ برتر از جمله ابراهیم مهربان)خراسان رضوی(، سعید شریفی) هیأت 
کارگری اصفهان(، سروش پورآزاد) خراسان رضوی(، سعید فاضلی و عباس موال) 
مربی ملی حفاری(، هادی رستمی و جوادی فر) کرمانشاه(، سعید داداش پور) بابلسر( 
و مجید نظرخانی) نیروی زمینی ارتش( برگزارشد. همچنین تیمهای گل گهر سیرجان، 
آذربایجان غربی و فارس نیز آمادگی خود را برای شرکت در این رقابتها اعالم کردند. 
در این جلسه رئیس فدراسیون درباره برگزاری مسابقات لیگ اظهار داشت: 
برگزاری رقابتهای لیگ می تواند نقطه عطفی در فدراسیون بدنسازی باشد. پاورلیفتینگ 
در سالهای گذشته به جایگاه واقعی خود نرسید، اما لیگ می تواند این رشته را به جایگاه 
خود بازگرداند. پاورلیفتینگ می تواند در بازیهای آسیایی 2۰26 در برنامه  مسابقات 
رسمی قرار گیرد و برگزاری درست رقابتهای لیگ به عنوان مقدمه ای برای مسابقات 
لیگ جهانی، از عوامل اصلی تثبیت جایگاه آن است؛ به طوری که مسووالن بازیهای 

آسیایی نیز با ورود آن به برنامه بازیهای موافقت  کنند.
وی افزود: از آنجایی که فلسفه لیگ بر آن است که تعداد رقابتها زیاد باشد، بهتر 
است رقابتها در دو گروه و به صورت رفت و برگشت برگزار شود و پس از جمع امتیازات 

تیمها در هر گروه، مرحله پایانی با حضور تیمهای برگزیده این گروهها انجام شود.
شیروانی سرپرست سازمان لیگ نیز خاطرنشان کرد: رقابتهای لیگ می تواند 
زمینه ساز رونق اقتصادی در یک رشته ورزشی شود. طبیعی است که اسپانسرها 
موجب رونق لیگ می شوند و حامیان مالی نیز زمانی جذب یک رشته می شوند 
که آن ورزش دیده شود. به همین خاطر عملکرد تیمها و ورزشکاران می تواند تأثیر 
با کمترین  لیگی  به دنبال  این رو  از  باشد.  رقابتها داشته  این  آینده  مستقیمی در 

میزان خطا و اشتباه هستیم.
در خاتمه این نشست مقرر شد که بابلسر به عنوان میزبان دور رفت لیگ برگزیده شود.

دیگر موارد مصوبه در این جلسه چنین بود:
- هر تیم می تواند از ۱6 ورزشکار در ۸ وزن استفاده کند. همچنین 2 نفر نیز به عنوان 

اعضای ذخیره، تیم را همراهی می کنند.
- تیمها می توانند از دو ورزشکار خارجی در لیست ۱6 نفره خود بهره گیرند. 

- هر تیم باید لوگوی مخصوص به خود را داشته باشد. 
- ثبت قراردادها تا روز ۱۸ اردیبهشت انجام خواهد گرفت و با توجه به کیفیت نفرات 

تیمها قرعه کشی در روز ۱9 اردیبهشت انجام می گیرد.  
-دور رفت گروه A در روزهای پنجم و ششم خرداد و دور رفت گروه B - طی روزهای 
هفتم و هشتم خرداد انجام خواهد گرفت. تیمهای شرکت کننده یک روز قبل از برگزاری 
مسابقات می توانند در محل اسکان حاضر شوند و به این ترتیب تیمهای گروه اول در روز ۴ 

خرداد در محل برگزاری لیگ مستقر خواهند شد. 
- مرحله برگشت گروه A در روزهای ۱۸ و ۱9 خرداد و دور برگشت گروه B طی روزهای 

2۰ و 2۱ خرداد برگزار خواهد شد. میزبان این دور، بعد از پایان دور رفت اعالم خواهد شد.
- دور نهایی با حضور دو تیم برگزیده گروه A و دو تیم برتر گروه B طی روزهای 

سوم و چهارم تیرماه انجام خواهد گرفت. 
- با توجه به میزبانی ارومیه در مسابقات لیگ جهانی، این مرحله در ارومیه انجام می گیرد. 
- با توجه به این که این مسابقات برای نخستین بار انجام می گیرد، رکوردهای تمامی 

اوزان به عنوان رکوردهای لیگ برتر ثبت خواهند شد.
- در خاتمه مسابقات، دو تیم برتر راهی مسابقات لیگ جهانی خواهند شد.

دردسر سوپر مدل آمریکایی برای ستاره یوونتوس؛
مجازات 56.5 میلیون پوندی برای رونالدو! 

قضیه تجاوز کریستیانو رونالدو به 
کاترین مایورگا در سال 2۰۱۰ وارد ابعاد 

تازه ای شده است.
حقوقی  پرونده  گذشته  ماه  مهر 
به  تجاوز  به  رونالدو  کریستیانو  اتهام 
پیش  دادرسی  برای  مایورگا  کاترین 
دوباره  تا  رفت  نوادا  در  فدرال  قاضی 
و  ساله   36 ستاره  برای  دردسرهایی 

پرتغالی ایجاد شود.
که  بود  پیش  سال  دو  از  بیش 
برای  و   2۰۱۰ سال  در  شد  مشخص 
مسکوت ماندن ماجرا، کریستیانو مبلغی 

معادال 3۷5 هزار یورو حق السکوت به کاترین مایورا پرداخته شده تا او این ماجرا 
این است که کاترین  ادعای جدید مطرح شده  اما  را در رسانه ها مطرح نکند. 
از اختالالت یادگیری رنج می برده و به همین دلیل  از دوران کودکی  مایورگا 
امضای این توافقنامه و پرداخت این مبلغ از نظر حقوقی قابل نقض است و می 

توان از آن به عنوان مدرکی علیه رونالدو بهره برد.
سال ها بعد از دریافت این پول، کاترین مایورگا مدعی شد رونالدو در الس 
وگاس به او تجاوز کرده و قصد شکایت از ستاره پرتغالی را دارد. آسوشیتدپرس 
معموال از افرادی مدعی قربانیان تجاوز جنسی نامی نمی برد. اما مایورگا پس از 
طرح شکایت خود از رونالدو در اکتبر 2۰۱۸، از طریق وکالی خود رضایت داد 

تا نامش فاش شود.
وکالی رونالدو اظهار داشتند که گزارش های رسانه ای براساس اطالعات 
است که به طور غیرقانونی توسط هکرهای اینترنتی دزدیده و فروخته شده است. آنها 
معتقدند اسناد و مدارک تغییر یافته و طرح این دعوی به اعتبار رونالدو لطمه می زند.

انتشار یکسری اسناد حقوقی جدید از سوی دادگاه رسیدگی کننده به پرونده 
رونالدو نشان می دهد که مایورگا بابت لطمات روحی که بابت مورد تعرض واقع 
شدن از سوی ستاره حال حاضر یوونتوس دریافت کرده خواهان غرامت شده است.

گویا مایورگا بابت رنج های فیزیکی و روانی که در گذشته بابت این اتفاق 
متحمل شده ۱۸ میلیون پوند، بابت دردها و آسیب هایی که در سال های پس از 
وقوع حادثه تحمل کرده و بابت مجازات رونالدو هم ۱۸ میلیون پوند طلب دیگر 
کرده است. این در حالی است که هزینه های حقوقی رسیدگی به این پرونده هم 

برای رونالدوی 36 ساله، ۱.۴ میلیون پوند خواهد بود.
به این ترتیب کل رقمی که رونالدو باید بپردازد، 56.5 میلیون پوند می شود 

که معادل دو سال حقوقی است که او از یوونتوس دریافت می کند.
مایورگا سه سال پیش علیه رونالدو به دادگاهی در الس وگاس شکایت کرد 
و مدعی شد غرامت 3۷5 هزار دالری که سال 2۰۱۰ از رونالدو دریافت کرد را در 
شرایطی که از نظر روانی وضعیت مناسبی نداشته قبول کرده است و اینکه این 

رقم همتراز رنج و آسیبی که به او وارد شده نیست.
در همین حال نشریه میرر اعالم کرده است که وکالی مایورگا فهرستی 6۰ 
نفره که باید به عنوان شهود در خصوص این پرونده توضیح دهند آماده کرده اند 
که این فهرست شامل سه مأمور پلیسی که اولین بار به شکایت مایورگا رسیدگی 
کردند، آندره آ آنیلی رئیس باشگاه یوونتوس، ژرژ مندز مدیر برنامه های رونالدو و 

اندی کویین مشاور فوق ستاره پرتغالی می شود.

دی بروین پس از گلزنی مقابل پاریس:
با صحبت های گواردیوال شکست را با پیروزی عوض کردیم

ر  دیدا زمین  زیکن  با بهترین 
ژرمن  سن  پاری  و  منچسترسیتی 
دلیل  را  گواردیوال  پپ  های  صحبت 
ژرمن  سن  پاری  برابر  سیتی  پیروزی 

دانست.
فوتبال  تیم  به گزارش ساکرنت، 
منچسترسیتی با برتری دو بر یک برابر 
پاری سن ژرمن، گام بلندی برای صعود 
به دیدار نهایی لیگ قهرمانان برداشت.

این  از  بعد  بروین که  کوین دی 
زمین  بازیکن  بهترین  عنوان  به  دیدار 
شناخته شد و زننده گل اول تیمش نیز 

بود گفت: صحبت های پپ گواردیوال در بین دو نیمه برابر پاری سن ژرمن، تاثیر 
زیادی داشت که توانستیم شکست را با پیروزی عوض کنیم.  او در بین دو نیمه 
از ما خواست فقط کمی بیشتر با توپ بازی کنیم و توپ را در اختیار داشته باشیم. 
نیمه اول ما کمی عجله داشتیم  و سعی می کردیم خیلی سریع جلو برویم. در 
نیمه دوم سعی کردیم با حوصله بیشتری فضا را پیدا کنیم. آنها تیم سختی برای 

بازی هستند. پیشرفتی که ما به عنوان تیم انجام دادیم خوب بود.
دی بروین در مورد گل خود افزود: این گل در موقعیت عالی زده شد. برای 
دروازه بان بسیار دشوار است زیرا انتظار دارد کسی آن را لمس کند. گل دوم خیال 
ما را راحت کرد ولی هنوز چیزی تمام نشده است و یک دیدار دشوار در اتحاد 
داریم و باید بتوانیم در دیدار برگشت نیز برنده شویم. هنوز یک بازی باقی مانده 

است و ما باید روی آن تمرکز کنیم.
منچسترسیتی چهارشنبه همین هفته در خانه پذیرای پاری سن ژرمن است 

و امیدوار است برای اولین بار به فینال لیگ قهرمانان راه یابد.

اگر الپورتا بازیکنان بهتر جذب کند؛
لیونل مسی در بارسلونا می ماند

آرژانتینی  کاپیتان  مسی،  لیونل 
باشگاه  این  در  است که  گفته  بارسلونا، 
رییس  از خوان الپورتا،  اما  ماند  خواهد 
باشگاه، در مقابل درخواست هایی دارد.

مسی  لیونل  که  شود  می  گفته 
موافقت کرده تا پس از اتمام قراردادش 
در  خود  کار  به  هم  باز  فصل  پایان  در 

بارسلونا ادامه دهد.
ماه  پایان  در  مسی  فعلی  قرارداد 
ژوئن به اتمام خواهد رسید و از تابستان 
پیش که کاپیتان کاتاالن ها گفت که می 
خواهد این تیم را ترک کند تاکنون، آینده 

این فوق ستاره هنوز مبهم است.
اما اکنون به نظر می رسد که شک و شبهات درباره آینده مسی کم کم 
در حال برطرف شدن است و رسانه های اسپانیایی گزارش کرده اند که کاپیتان 
به  بارسلونا  داده است که درآینده هم در  باشگاه اطالع  به  بلوگرانا  اسطوره ای 

فوتبال خود ادامه خواهد دارد.
 TVE گزارش کرده است که مسی، که پیش از این شایعاتی در رابطه با 
پیوستن او به سیتی یا PSG به گوش می رسید، به خوان الپورتا گفته است که 
در بارسا می ماند به شرطی که او هم در عوض هم تیمی های قوی تری را در 

کنار او قرار دهد.
مسی در تابستان گذشته و در حالیکه یک سال از قراردادش با کاتاالن ها 
باقی مانده بود اعالم کرد که مایل است بارسلونا را ترک کند، هر چند در نهایت 
تهدید بارسا به شکایت و همچنین بند آزادسازی ۷۰۰ میلیون یورویی کاپیتان را 

وادار به ماندن کرد.
مسی با حضور کومان روی نیمکت بارسلونا فصلی پر از فراز و نشیب را 
پشت سر گذاشت؛ بارسلونا در دسامبر ۱2 امتیاز با اتلتیکو مادرید صدرنشین فاصله 
داشت و با بحران های زیادی دست و پنجه نرم می کرد، اکنون اما بارسلونا تنها 

دو امتیاز با صدر جدول فاصله دارد.
الپورتا، یکی از متحدان مسی، در ماه مارس به عنوان رییس باشگاه منصوب 
شد و کومان نیز با قهرمانی به همراه بارسلونا در کوپا دل ری اولین جام خود را 

روی نیمکت بارسا به دست آورد.
بارسلونا پس از شکست برابر PSG به راحتی از چمپیونزلیگ حذف شد. این 
دومین ناکامی در اروپا پس از تحقیر آنها توسط بایرن مونیخ در مرحله یک چهارم 

نهایی چمپیونزلیگ در فصل گذشته بود.
مسی می خواهد اطمینان حاصل کند که بارسلونا در این تابستان بازیکنان 
جدیدی را به منظور تقویت تیم به خدمت خواهد گرفت اما این باشگاه در نتیجه 

بحران اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا دچار مشکل شده است.

شاگردان گل محمدی در 
پنجمین  به  پرگل  بازی  یک 
یافتند  دست  خود  پیروزی 
راهی   E گروه  صدرنشین  عنوان  به  و 
مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان 

آسیا شدند.
خرین  آ در  ن  یرا ا پرسپولیس 
دیدارش از مرحله گروهی لیگ قهرمانان 
آسیا به مصاف الریان قطر رفت که این 
دیدار با نتیجه ۴ بر 2 به سود پرسپولیس 

به پایان رسید.
شهریار  را  سرخ پوشان  گل های 
مغانلو در دقیقه 26، احسان پهلوان در 
دقیقه 33، محمدحسین کنعانی زادگان 
در دقیقه 6۸ و عیسی آل کثیر در دقیقه 
۷3 به ثمر رساندند. یوهان بولی دو گل 
الریان را در دقایق ۴۸ و ۷2 وارد دروازه 

پرسپولیس کرد.
با این نتیجه، پرسپولیس با کسب 
۱5 امتیاز، به عنوان تیم صدرنشین راهی 
مرحله حذفی شد تا دست پر به ایران 
بازگردد و الریان با کسب تنها 2 امتیاز، 

نتایج بسیار ضعیفی را کسب کند. 
و  پرسپولیس  مسابقه،  شروع  با 
باز  برای  خوبی  موقعیت های  الریان 
کردن دروازه یکدیگر داشتند اما موفق 
بازی  که  حالی  در  نشدند.  کار  این  به 
امید  می شد،  پیگیری  برابر  همچنان 
ترکیبی  حرکت   26 دقیقه  در  عالیشاه 
که  کرد  آغاز  ترابی  مهدی  با  خوبی 
سرانجام عالیشاه با یک پاس هوشمندانه 
موقعیت  در  را  مغانلو  شهریار  توانست 
گل زنی قرار دهد و مهاجم پرسپولیس 
با ضربه ای  و  دانست  را  توپ  این  قدر 
دقیق دروازه الریان را باز کرد تا تیمش 

را جلو بیندازد.
گل،  این  رسیدن  ثمر  به  از  پس 

الریانی ها افت کرد و پرسپولیس  بازی 
توپ و میدان را در اختیار گرفت و مزد 
احسان  گرفتند.  هم  را  برتر  بازی  این 
پهلوان در دقیقه 33 با استفاده از تکنیک 
شوت زنی  موقعیت  توانست  فردی اش 
الریان  در پشت محوطه جریمه  خوبی 
با ضربه ای  و  کند  ایجاد  برای خودش 
زمینی و زیبا دروازه تیم قطری را برای 

بار دوم باز کرد.
در  لوران بالن  عملکرد شاگردان 
تیم الریان پس از دریافت گل به خوبی 
نشان می داد که آن ها روحیه خود را از 
دست داده اند و نمی توانند بازی خوبی 

از خود به نمایش بگذارند.
از  پس  دقیقه  سه  بولی  یوهان 
را  پرسپولیس  دروازه  دوم  نیمه  شروع 
باز کرد تا الریان امیدوار به جبران نتیجه 
شود. در دقیقه ۴۸، شوت محکم احمد 
عبدالمقصود از پشت محوطه جریمه با 

دفع  لک  واکنش خوب  و  بلند  شیرجه 
با  توپ سرگردان  بازگشت،  در  اما  شد 
شوت پای چپ یوهان بولی به گل اول 

الریان تبدیل شد.
دقایقی  برای  بازی  گل،  این  با 
از  بیش  تیم  دو  و  بود  پربرخورد  بسیار 
همدیگر  روی  مرتب  موقعیت،  خلق 
خطا می کردند. بعد از گذشت حدود 2۰ 
دقیقه، محمدحسین کنعانی زادگان خیال 
دقیقه  در  کرد.  راحت  را  گل محمدی 
6۸، ارسال مهدی ترابی از روی ضربه 
ایستگاهی، با ضربه سر کنعانی زادگان به 

گل سوم پرسپولیس تبدیل شد.
تنها چهار دقیقه بعد، الریان مشابه 
یافت.  دست  دوم  گل  به  نخست  گل 
به  الریان  بازیکن  دقیقه ۷2، شوت  در 
داده  برگشت  لک  توسط  ناقص  طور 
شد و روی ریباند، یوهان بولی گل دوم 
تیمش را زد ولی در دقیقه ۷3 عیسی 

آل کثیر این گل را پاسخ داد. دفع ناقص 
توپ ارسالی به روی دروازه الریان باعث 
خلق موقعیت برای آل کثیر شد و او هم 
گل چهارم پرسپولیس را به ثمر رساند.

در ادامه بازی به مدت ۱۰ دقیقه 
کم افت و خیز دنبال شد و دو تیم در 
در  بودند.  ناتوان  گل  موقعیت  خلق 
دقیقه ۸3 عبدالعزیز حاتم برای کاهش 
اختالف شوت زد که ضربه او با فاصله 
اندک از کنار دروازه لک به بیرون رفت. 
در اواخر مسابقه برخورد شدیدی میان 
حامد لک و شجاع خلیل زاده به وجود 
آمد که مصدومیت مدافع ایرانی الریان 
جدی بود و لورن بالن این بازیکن را 
تعویض کرد. در نهایت بازی با حساب 
بر 2 به سود شاگردان گل محمدی   ۴
تمام شد تا ماموریت پرسپپولیسی ها با 
صعود از گروه به عنوان تیم صدرنشین 

تمام شود.

پرسپولیس 4 - الریان 2؛ 

شاگردان یحیی، آخرین ضربه رو محکم تر زدند!

یحیی گل محمدی می گوید مهم 
لیگ  بعد  مرحله  در  تیمش  نیست 

قهرمانان آسیا با چه تیمی دیدار کند.
بی  مر سر گل محمدی،  یحیی 
به  تیمش  صعود  از  بعد  پرسپولیس 
مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان 
با برتری ۴  آسیا به عنوان صدرنشین 
از  الریان اظهار کرد: قبل  بر 2 مقابل 
اینکه راجع به بازی صحبت کنیم، جا 
دارد از مسئوالن برگزاری مسابقات و 
خوب  مردم  و  هند  فوتبال  فدراسیون 
این کشور تشکر کنم چرا که میزبانی 
آن ها  برای  و  شد  انجام  ما  از  خوبی 

آرزوی موفقیت دارم.
گفت:  ر  دیدا ین  ا درباره  وی 
مقتدرانه  و  خوب  امتیاز  با  توانستیم 
راهی مرحله بعد شویم. زحمات زیادی 
برای این موفقیت کشیده شد. از همه 
کسانی که زحمت کشیدند از مسئوالن 
رسانه ها  و  هواداران  حمایت  تا  باشگاه 
تشکر می کنم. بازیکنان ما با وجود تمام 

مشکالت مردانه جنگیدند و برای شادی 
دل هواداران جانفشانی و ایثار کردند و 
در این شرایط آب و هوایی، مشکالت 
زیادی را متحمل شدند و با تمام وجود 

به میدان رفتند.
خاطرنشان  پرسپولیس  سرمربی 
تعداد  بود.  خوبی  بازی  نظرم  به  کرد: 
گل زیادی رد و بدل شد. هر کسی که 

این دیدار را دید، لذت برد. خیلی خوب 
توانستیم بازی را به جریان در بیاوریم 
و بازی فعال و پویا انجام دادیم. از نظر 
فنی از تیم حریف بهتر بودیم. ان شاء اهلل 
همین روند را در لیگ قهرمانان آسیا و 

لیگ برتر ایران داشته باشیم.
به  احساسش  درباره  گل محمدی 
مرحله  در  که  تیمی  سرمربی  عنوان 

هدف  گفت:  شد،  صدرنشین  گروهی 
اما  بود  این  اولمان در شروع مسابقات 
به رقیبمان در مرحله بعد فکر نمی کنیم. 
تیمی که می خواهد قهرمان آسیا شود، 
باید با رقبای قدرتمندی رو به رو شود. 
هر تیمی که با ما دیدار کند، بازی سختی 
به  ما  پرسپولیس خواهد داشت.  مقابل 

مراحل باالتر فکر می کنیم.
وی درباره افزایش شناخت مردم 
این  برگزاری  با  پرسپولیس  از  هند 
باعث  گفت:  هند  کشور  در  مسابقات 
خوشحالی ما است که طرفداران خوبی 
در هند پیدا کردیم. همیشه روابط دو 
کشور صمیمانه و دوستانه بوده است. 
زیادی  مشترکات  فرهنگی،  لحاظ  از 
مسئله  این  به  هم  فوتبال  و  داریم 
و  صلح  و  دوستی  و  می کند  کمک 
می شود.  بیشتر  کشور  دو  در  صفا 
خاطرات خوبی در این ۱9 روز داشتیم 
و ان شاءاهلل دوباره سفر دیگری به هند 
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بازیکنان ما با وجود تمام مشکالت مردانه جنگیدند؛

سرمربی پرسپولیس: برای قهرمانی در آسیا قرعه مهم نیست

مهاجم تیم فوتبال  پرسپولیس کفت: با قدرت در شرایط سخت آب و هوایی 
به عنوان تیم نخست گروه به مرحله حذفی صعود کردیم.

شهریار مغانلو پس از برتری چهار بر یک تیم فوتبال پرسپولیس برابر الریان 
قطر در هفته ششم لیگ قهرمانان آسیا اظهار داشت: خوشحالم که توانستیم به 
این  بعد مسابقات لیگ قهرمانان آسیا صعود کنیم.  به مرحله  تیم نخست  عنوان 

پیروزی نشان از قدرت تیم فوتبال پرسپولیس دارد.
کارمان  قدرت  با  اما  داشتیم  گوا  در  سختی  آب وهوایی  شرایط  افزود:  وی 
راه  بعد مسابقات  به مرحله  اول  تیم  به عنوان  نهایت هم  دنبال کردیم و در  را 

پیدا کردیم.
مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس اضافه کرد:  پرسپولیس تیم بزرگی است. ما هم 
تالشمان را می کنیم تا از این بزرگی دفاع کنیم و با تمام قوا برای قهرمانی در 

آسیا تالش می کنیم.

مغانلو: قدرت پرسپولیس را به آسیا نشان دادیم

احسان محمدی

فارغ از عملکرد گوا، الریان و الوحده در این گروه، سبک بازی پرسپولیس و 
قدرت نمایی اش حسابی هواداران این تیم را سر کیف آورد. فوتبال خوب، زیبا و 
تهاجمی مثل همان عطر است. خودش را تحمیل می کند حتی اگر کسی بخواهد 

انکارش کند.
شکل  بهترین  پرسپولیسی ها  برای  قطر  الریان  مقابل   2-۴ پیروزی  یک 
خداحافظی با کشور هند بود که این روزها اخبار کرونایش تن آدم را می لرزاند و 

شرجی هوا در گوا حتی بیننده پای تلویزیون را خیس عرق می کرد.
فوتباِل با کیفیت مثل عطر است. مهم نیست چه کسی آن را به خودش بزند، 
بویش در هوا می پراَکَند. پرسپولیسی ها پنجمین پیروزی را در شش بازی فشرده 
کسب کردند، کامال مسلط، امیدوارکننده و درخشان. احتماال تنها افسوس هواداران 
الوحده است؛ مسابقه ای که اگر کمی خوش شانس  این تیم شکست ۱-۰ مقابل 
بودند یا بعضی از بازیکنان با مسئولیت پذیری بیشتری در آن حاضر می شدند باز 

با پیروزی همراه بود.
شاگردان یحیی گل محمدی بدون سه هافبک دفاعی سرشناس خود احمد 
به دوش  وظیفه  این  و  آمد  زمین  به  کامیابی نیا  کمال  و  میالد سرلک  نوراللهی، 
محمد شریفی افتاد. بازیکن 2۱ ساله بوشهری که ۱۷ آذر ۱395 با ورود به زمین 
در دقیقه ۸۰ دیدار استقالل خوزستان و سیاه جامگان با ۱6 سال و 229 روز، رکورد 

ایران،  برتر  لیگ  بازیکن  پیشین جوان ترین 
که از آن سعید عزت اللهی بود را شکست. او 
هنوز هم برای بازیکن در پرسپولیس حسابی 
جوان است اما تا دقیقه ۷۰ مثل باتجربه ها 

بازی کرد.
به  کامال  که  حالی   در  بنفش پوشان 
شهریار  دقیق  ضربه  با  بودند  مسلط  بازی 
رسیدند  گل  به  قدم  هجده  پشت  از  مغانلو 
و بعد احسان پهلوان کاری کرد که همیشه 
گیج کردِن  مانور،  چند  می رفت.  انتظار  او  از 

مدافع روبرو، شلیک و گل.
نیمه دوم اما با گل زنِی یوهان بولی شروع شد؛ بازیکنی از نسل باسیل بولی 
که در آغاز دهه 9۰ عضو تیم چشم نواز مارسی بود. خیلی زود پرسپولیس روی 
به گل سوم رسید. مهدی  ترابی و ضربه سر کنعانی زادگان  سانتر دقیق مهدی 
ترابی در این مسابقات به 5 پاس گل و دو گل زده یکی از کامل ترین بازیکنان 
بود و هر بار درخشید هواداران پرسپولیس بیشتر افسوس خوردند که چرا فصل 

پیش تیم را ترک کرد.
نیمکت نشینی  باز روی آشفتگی خط دفاعی پرسپولیس که در  بولی  یوهان 
سیدجالل حسینی روی فشارهای اندک الریان نظم خود را از دست می داد گل زد، 
اما هنوز در حالی شادی بودند که عیسی آل  کثیر با یک شلیک سنگین گل چهارم 

را زد تا کار تمام شود.
ادامه بازی بیشتر حول مصدومیت شجاع  خلیل زاده مدافع الریان چرخید که 
می کوشید نشان دهد مقابل تیم سابقش کم فروشی نمی کند. نتیجة این سبک بازی 
انتحاری اما یک مصدومیت سنگین در پایان بازی بود تا هوادارانی در شبکه های 
اجتماعی برایش بنویسند که با آن سبک رهاکردن پرسپولیس در پای فینال فصل 

قبل، عاقبت به خیر نشد!
پرسپولیس با کسب ۱5 امتیاز، ۱۴ گل زده و نمایشی مالکانه در صدر جدول 
گروه خود ایستاد. گل زنی شهریار مغانلو، احیای دوباره آل  کثیر، نمایش خوب عالیشاه 
و نکاتی از این دست سبب شد آنها به تنها تیم ایرانی تبدیل شوند که بی حرف و 
حدیث صعود کردند و حاال با بدن هایی خسته 
به  استراحت  بدون  و  برگردند  لیگ  به  باید 
مصاف حریفانی بروند که منتظر متوقف کردن 

آنها هستند.
فارغ از عملکرد گوا، الریان و الوحده در این 
گروه، سبک بازی پرسپولیس و قدرت نمایی اش 
آورد.  کیف  سر  را  تیم  این  هواداران  حسابی 
فوتبال خوب، زیبا و تهاجمی مثل همان عطر 
است. خودش را تحمیل می کند حتی اگر کسی 

بخواهد انکارش کند.«

یادداشت

پیروزی، کسب و کار »پرسپولیس« است
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وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، روز ملی خلیج فارس را روز 
افتخار و اقتدار ایرانیان عنوان کرد و گفت: این روز امتداد هویت 
تاریخی و تمدن دیرپای ایران زمین است که بر شالوده مستحکم 
فرهنگ و هنر بنیان نهاده شده تا خلیج نیلگون همیشه فارس آن 

غیرقابل انکارترین سند هویتی در جهان باشد.
به گزارش روز جمعه ایرنا از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
سید عباس صالحی در پیامی به مناسبت دهم اردیبهشت روز خلیج 
فارس، گفت: کرانه های این مرز نیلگون از شمال تا جنوب و از 
شرق تا غرب متاثر از فرهنگ عمیق و اصیل برخاسته از این 
خطه است. اشتراکات فرهنگی بسیار در تجارت و داد و ستد تا 
عرصه های متنوع هنر از معماری تا موسیقی و حوزه گردشگری 

و خوراک و پوشاک شواهدی بر این واقعیت هستند.
وی در این پیام آورده است: در این میان وجه برجسته و 
ارزشمند تنگه هرمز و خلیج فارس، زیست فرهنگی و هنرمندانه 
مردمان این دیار است که با قدرت راهبردی و اندیشه مرزداری 
ایشان عجین شده تا جلوه های دیرپای تمدنی را باشکوه تر و 

نمودهای تازه آن را غنی تر به نمایش گذاشته و به جهانیان 
عرضه کنند.

عضو کابینه دولت دوازدهم، روز ملی خلیج فارس روز افتخار، 
اقتدار، شادابی و میمنت ایرانیان عنوان کرد و گفت: امسال پیشوازی 
این روز خجسته را با هفته هرمزگان به فال نیک باید گرفت؛ 
گزاره ها و رخدادهایی که همدلی و هم افزایی مردمی را پویاتر و 

فرهنگ عمومی را بالنده تر می کند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ابراز امیدواری کرد که به یاری 
خداوند بزرگ و تالش خستگی ناپذیر کادر درمان و دانشمندان 
ایرانی، روزهای خوش تندرستی و آرامش را در آینده ای نزدیک 

دوباره گردهم آییم.
رسمی  تقویم  در  ماه  اردیبهشت  دهم  ایرنا،  گزارش  به 
کشورمان به نام روز ملی خلیج فارس نام گذاری شده و نامی 
برگرفته از گوهر ناب هویت ایرانی و نمادی از شکوه این مرز 
بشریت  تاریخ  به عمق ورق های  آن  تاریخ  است که  بوم  و 

برمی گردد.

وزیر فرهنگ: روز ملی خلیج فارس روز افتخار و اقتدار ایرانیان است

 به زیورها بیارایند وقتی 
سیمین  تو    ، ا ر یان  خوبرو
زیورها  که  خوبی  چنان  تن 
ادبیات  بیارایی؛ و سیمین خوبرویی در 
بود که این حوزه را بر روی زنان فارسی 
این عرصه  در حق  تا  زبان هم گشود 
شگفت انگیز هنری مادریت را تمام کند.

هشتم اردیبهشت زادروز زنی است 
که ادبیات در از حصار مردانگی رهاند 
تا بانوان فرهیخته این سرزمین نیز بر 
لوح افتخارآفرینی عرصه ادبیات نقشی 

ماندگار ثبت کنند.
زن و زنانگی در طول تاریخ به قلم 
دیدگاهی  از  همواره  و  ترسیم  مردان، 
مردانه به جامعه  شناسانده می شد. پس 
از اینکه زنان خود قلم به دست گرفتند، 
تفاوت ها و واقعیت های زیادی از هویت 
کمتر  آن  از  پیش  که  مطرح شد  زنانه 
مورد توجه بود. سیمین دانشور یکی از 
اولین نویسندگان زن ایرانی است، که 
در نگاشتن هویت و ذهینت زنانه سهم 

به سزایی داشته است.
و  ترین  شده  شناخته  از  دانشور 
تاثیرگذارترین نویسندگان معاصر است 
آغازگر  جهت  به  را  او  توان  می  که 
داستان نویسی حرفه ای »مادر داستان 

نویسی ایران« لقب داد.
هشتم  ر  د ر  نشو ا د سیمین 
دنیا  به  شیراز  در   ۱3۰۰ اردیبهشت 
دانشور  محمدعلی  دکتر  پدرش  آمد. 
که  است  کسی  همان  )احیاءالسلطنه( 
از  سووشون  رمان  در  دانشور  سیمین 
او به نام دکتر عبداهلل خان یاد می کند؛ 
ادب  و  فرهنگ  با  مردی  احیاءالسلطنه 
بود و عضو گروه حافظیون که شب های 
جمعه بر سر مزار حافظ جمع می شدند و 
یاد حافظ را زنده می داشتند. مادر سیمین 
دانشور قمرالسلطنه حکمت نام داشت. 
بانوی شاعر و هنرمند که نقاشی را به 
فرزندانش می آموخت و مدتی هم مدیر 
بود  شیراز  هنرهای  دخترانه  هنرستان 
سیمین سه برادر و دو خواهر داشت و 
در خانواده ای اهل ذوق و هنر پرورش 

یافت.
سیمین از کودکی با ادبیات و هنر 
توسط مادر و پدرش آشنا شد و دوران 
ابتدایی و متوسط را در مدرسه انگلیسی 
در  و  پرداخت  تحصیل  به  »مهرآئین« 
سراسر  اول  شاگرد  نهایی  امتحانات 
در  و  آمد  تهران  به  سپس  شد.  کشور 
به  تهران  دانشگاه  ادبیات  دانشکده 
مدرسه ای  در  و  شد  مشغول  تحصیل 

آمریکایی در تهران اقامت گزید.
پدر سیمین دانشور در سال ۱32۰ 
زمانی که سیمین موفق به اخذ مدرک 
لیسانس شده بود، درگذشت و با وجود 
درآمد مکفی پدر و ثروت مادرش برای 
مدتی مجبور به کار کردن شد. از جمله 
آن  به  دانشور  سیمین  که  کارهایی 
تبلیغات  اداره  معاونت  داشت،  اشتغال 
خارجی و همچنین نوشتن مقاله برای 
مستعار  نام  با  زمان  آن  ایران  روزنامه 
مدت  برای  و  بود  بی نام«  »شیرازی 
مشغول  تهران  رادیو  در  نیز  کوتاهی 
های  داستان  مدت  این  طی  او  بود. 
به  بعدها  که  نوشت  می  ای  پراکنده 
آنها  کردن  جمع  به  دوستانش  توصیه 

مبادرت ورزید.
توانست   ۱32۷ سال  در  سیمین 
کوتاهش  داستان های  مجموعه  اولین 
را با عنوان آتش خاموش منتشر کند که 
برخی از داستان های این مجموعه ۱6 
قسمتی، قبال در روزنامه کیهان، مجله 

بانو و امید چاپ شده بود.
سیمین دانشور در واقع اولین زنی 
به  را  بودن  نویس  داستان  که  است 
صورت حرفه ای پیش گرفت. البته قبل 
از دانشور هم افرادی بودند، اما سیمین 
در دوره ای داستان نویسی را آغاز می کند 
که حضور زن به عنوان نویسنده خرق 
عادت بود؛ کاری را که فروغ فرخزاد در 
انجام می دهد، دانشور در داستان  شعر 

ترسیم می کند.
بهار سال ۱32۷   دانشور در آخر 
مسیر  در  خاموش  آتش  انتشار  از  پس 
جالل   با  تهران  به  شیراز  از  بازگشت 
آل احمد آشنا شد. این تاریخ نقطه عطفی 
محسوب  دانشور  سیمین  زندگی  در 
از  نیز  جالل  آل احمد  زیرا  می شود؛ 
با  اواًل  که  بود  دوره  بنام  نویسندگان 
بزرگان این عرصه آمد و شد دارد، ثانیًا 

ذاتًا نویسنده پرور است. در سال ۱32۸ 
ادبیات  دکتری  مدرک  اخذ  به  موفق 
رساله  و  تهران شد  دانشگاه  از  فارسی 
زیبایی شناسی »علم الجمال و جمال« 
را که در رابطه با ادبیات قرن هفتم است، 

به رشته تحریر درآورد.
جالل  با   ۱329 سال  در  و 
ازدواج  این  البته  کرد.  ازدواج  آل احمد 
مخالفت هایی را از جانب خانواده جالل 
آل احمد به همراه داشت؛ پدر جالل در 
روز عقدکنان مراسم را ترک کرد و به 
آن،  از  بعد  سال   ۱۰ تا  و  بازگشت  قم 
سیمین  نگذاشت.  جالل  خانه  به  پای 
دانشور تا سال ۱3۴۸ که جالل به طور 
ناگهانی در اسالم گیالن نقاب خاک بر 

چهره پوشید، با وی همراه بود.
در سال ۱33۱ )۱95۱ میالدی( 
از  استفاده  با  دانشور  سیمین  دکتر 
ایاالت  به  فولبریت  تحصیلی  بورس 
دو  مدت  به  و  رفت  آمریکا  متحده 
سال در رشته زیباشناسی در دانشگاه 
و  شد  تحصیل  به  مشغول  استنفورد 
داستان نویسی  استنگر  واالس  نزد 
نویسی  نمایشنامه  پریک  فیل  نزد  و 
داستان های  مدت  این  در  آموخت. 
مجله  در  انگلیسی  به  دانشور  کوتاه 
کتاب  و  تور  اسیکتا پاسیفیک  دبی  ا
رسید.  چاپ  به  استنفورد  داستان های 
تکنیک،  آمریکا  در  دانشور  سیمین 
داستانی  محیط  و  مکان  فضاسازی، 
مدرن ترین  از  واقع  در  و  آموخت  را 
شد.  آگاه  داستان  روایی  شیوه های 
برگشت،  مریکا  آ ز  ا وقتی  نشور  ا د
که  نوشت  را  بهشت  چون  شهری 
ده ها قدم از آثار قبلی اش جلوتر بود.

وی در آثار خود به مشکل هویت و 
جایگاه زن ایرانی در مرحله ای از تغییر و 
تحول اجتماعی می پردازد و تالش زنان 
برای خودیابی را با انتقاد از جامعه ای ـ 
دنیای  از  ناشناخته تر  زنان  دنیای  که 
مردان استـ  مورد بررسی قرار می دهد.

سبک   ، بومی  فرهنگ  به  توجه 
خاص دانشور

که  است  نامی  دانشور،  سیمین 
از  بسیاری  در  بلکه  ایران،  در  تنها  نه 
کشورهای غربی شناخته شده است. او 
پشت سر  را  نویسندگی  تجربة  سال ها 
گذاشته و آثار گرانقدری در حوزه ادبیات 
داستانی خلق کرده و مراحل پیشرفت 
از مجموعه داستان آتش  و پختگی را 
رمان  بهشت،  چون  شهری  خاموش، 
کی  به  داستان  مجموعه  سووشون، 
سالم کنم، از پرنده های مهاجر بپرس 
و رمان های جزیرۀ سرگردان و ساربان 
سرگردان، پله پله طی کرده و نامش تا 
دنیا باقی است، بر تارک رفیع و پرافتخار 

ادبیات داستانی ایران خواهد درخشید.
برای  نمونه  بهترین  سووشون   
که  است  فرهنگی  و  محیط  توصیف 
سیمین دانشور را در چنبره خود گرفته 
بود. این اثر غمنامه ای حماسی در باب 
تاریخ است که بر شانه های زن سرزمین 
ما سنگینی می کند. وی در این اثر نه 
با  بلکه  اعتراض،  نه  و  می کند  حمله 
دارد  خود  جامعه  از  که  عمیقی  درک 

آنچه هست را نمایش می دهد.
زن جزیرۀ سرگردانی نیز همگام با 
تاریخ خود، حق اعتراض به فردگرایی 
زن  است.  آورده  دست  به  را  تعلق  و 
الیه های  به  نشور  ا د ستان های  دا
غیرمادی دنیا پناه می برد و در این فضا 
ارزشی  تظلم خواهی  و  فریادزدن  دیگر 
به  درونی  پختگی  نوعی  با  او  ندارد. 
داستانی  حرکات  و  عمل  مختلف  ابعاد 
می نگرد. زنان دانشور مترادف با زندگی 

خود نویسنده و دیگرانند.
سیمین دانشور بر علوم مربوط به 

وسیع  اطالعاتی  و  بود  مسلط  زمانش 
و  سیاسی  مسائل  هنر،  فلسفه،  درباره 
اجتماعی روز داشت. زندگی با شوهرش 
جالل آل احمد هم به او چیزهای زیادی 
نویسنده  این  شخصیت  هم  و  آموخت 
زیر  را  وی  چهره  نتوانست  سرشناس 

سایه خود ناپیدا کند.
از  که  بود  ای  نویسنده  دانشور 
عالقه  نگارش  شیوه  و  سبک  نظر 
او  نداشت.  نتزاعی  ا ادبیات  به  ای 
مهم  اثر  و  گرایی  واقع  با  ارتباط  در 
خود یعنی سووشون، می گوید: »من 
انتزاع را در ایران قبول نمی کنم. من 
نمی نویسم،  نخبگان  برای  تنها  که 
برای همه می نویسم. سووشون خیلی 
 36 از  بعد  هنوز  اما  دارد  نثر ساده ای 
می شود  منتشر  آن  اول  چاپ  از  سال 
 ۱۷ به  راحتی  به  و  و خوانده می شود 
زبان ترجمه شده است، در ضمن این 
ایران  از  خارج  در  من  بگویم  هم  را 
تمام  و  هستم  شناخته  شده تر  بسیار 
شده  ترجمه  زبان  چند  به  بارها  آثارم 
عنوان  به  من  وظیفه  بنابراین  است. 
نویسنده ایرانی جذب توده مردم است 
پیدا  مناسبی  این مردم درک  و وقتی 
کارهای  سراغ  به  می توانند  کردند، 

بروند. انتزاعی هم 
به  توان  دانشور می  آثار  از جمله 
نگارش و ترجمه آثاری همچون آتش 
شاو،  برنارد  شکالتی  سرباز  خاموش، 
باغ آلبالو و دشمنان از آنتوان چخوف،  
بئاتریس از شنیتسلر، رمز موفق زیستن 
ویلیام  انسانی  کارنگی، کمدی  دیل  از 
هارتون،  ناتانیل  از  ننگ  داغ  سارویان، 
بنال  سووشون،  بهشت،  چون  شهری 
وطن از آلن پیتون، به کی سالم کنم؟، 
غروب جالل، ماه عسل آفتابی، جزیره  
هنر،  تحسین  و  شناخت  سرگردانی، 
ساربان  و  بپرس  مهاجر  پرنده های  از 

سرگردان اشاره کرد.
به  خویش  آثار  در  نویسنده  این 
توجه  مادری  زبان  و  بومی  فرهنگ 
بهترین  به  آن  از  و  داشت  ای  ویژه 
شکل برای اثرگذاری بر مخاطب بهره 
زبان  از  استفاده  اینگونه  و  می جست 
عامیانه، نوعی ویژگی خاص در سبک 

دانشور شد.
دانشور در سال ۱35۸ از دانشگاه 
تهران بازنشسته شد اما تا پایان عمر به 
کار نویسندگی ادامه داد. او تالش می 
کرد در زندگی اش از سیاست دوری کند 

و بیشتر به کار حرفه ای می پرداخت.
اسفند   ۱۸ در  سیمین  سرانجام 
دوره  یک  از  پس  خورشیدی   ۱39۰
بیماری آنفلوآنزا در 9۰ سالگی درگذشت 
و در قطعه هنرمندان بهشت زهرا)س( 

به خاک سپرده شد.

و  ه  یسند نو می  ما ا غالمرضا 
پیشکسوت کشور در یادداشتی در مورد 

سیمین نوشته است:
سیمیِن آِل قلم

یاد بعضی نفرات
روشنم می دارد.

...
قوتم می بخشد،

راه می اندازد،
و اجاِق کهِن سرِد سرایم

گرم می آید از گرمِی عالی دم شان.
نام بعضی نفرات

رزق روحم شده است.
وقت هر دل تنگی

سوی شان دارم دست
جرئتم می بخشد
روشنم می دارد.

نیما یوشیج
نشور«  ا د »سیمین  من  برای 
را  بلند  بخت  این  بود.  اولین  همیشه 

داشتم که از نوجوانی به برکت جالل به 
خانه آنها بروم و بر خوان مهر و محبت 
آن دو بنشینم و بهره ها ببرم تا واپسین 

روزهای حیات سیمین.
اول  شاگرد  بود.  اولین  سیمین 
نخستین  کشور،  سراسر  دبیرستان های 
نخستین  ایرانی،  داستان نویس  بانوی 
بانوی دکترای ادبیات فارسی و نخستین 
اما  ایران...  نویسندگان  کانون  رئیس 
سیما  همیشه سه  او  مهربان  در چهره 
با  بیشتر  را  او  هرچند  بود.  برجسته 
نباید  یاد  از  اما  می شناسند  سووشون 
کوتاه هم وی  داستان های  در  که  برد 
سرآمد بود. این بخت را داشتم که قبل 
کوتاه  داستان های  مجموعه  انقالب  از 
او با نام »شهری چون بهشت« با نقش 
نفیسه  زنده یاد  گرامی  هنرمند  زیبای 
ریاحی، همکارم در کانون پرورش فکری 
بانو  خویشاوند  و  نوجوانان  و  کودکان 
سیمین را نشر دهم. با رخصِت سیمین 
این کتاب را به ایتالیایی ترجمه کرده و 
امید دارم که چاپ شود. گذشته از آن 
سیمای دیگر سیمین، مترجمی تواناست 
که کتاب  های بسیاری را از انگلیسی به 
فارسی برگرداند و هرکدام نمونه ای است 
طوطی«  »چهل  کتاب  ازجمله  یگانه؛ 
وی  ترجمه  مشترک  کتاب  تنها  است، 
اردشیر  ماندنی  طرح های  با  جالل  با 
محصص. سیمای سوم سیمین، سیمای 
استاد ممتاز دانشگاهی است. بانویی که 
سالیان فراوان در زمینه باستان شناسی 
و هنر در دانشگاه تهران تدریس می کرد 
شمع  گرد  پروانه وار  شاگردان  انبوه  و 

وجودش جمع می شدند.
اما گذشته از این سه سیما، برای 
چون  همیشه  دوستان  دیگر  و  من 
و  همدل  غمخوار،  مهربان،  مادری 
به  دلش  خانه  و  خانه اش  بود.  همراه 
بود.  گره گشا  بود.  باز  ما همیشه  روی 
ساعت ها  نستی  می توا بود.  مهربان 
سفره دل را پیش او بگشایی، به درِد 
می نمود  راه  و  می داد  دل هایت گوش 
و چاره می اندیشید. برای من، سیمین 
که  نبود  بیهوده  و  بود  جمال  مظهر 
رساله دکترایش »علم الجمال در ادب 
فارسی« نام داشت. این بانوی شیرازی 
یِن  شیر ته لهجه  لحظه  ین  خر آ تا 
زمانی که  داشت.  خود  در  را  دیار  آن 
به  بود  بستری  پارس  بیمارستان  در 
خواندم  برایش  متنی  و  رفتم  دیدارش 
و در آن آوردم: سیمین خانم! برخیز و 
به سِر زلِف سخن شانه بزن. لبخندی 
زد و گفت: برخواهم خواست. من مادِر 

مردم ایران هستم.
من  از  پروازش  از  پیش  سالی 
»سرباز  نایابش،  کتاب  دو  که  خواست 
با  شاو  برنارد  جورج  اثر  شکالتی« 
اثر  زیستن  رمز موفق  و  دیباچه جالل 
دیل کارنگی را که نایاب بود نشر دهم. 
به دیده منت سخنش را بر دیده و دل 
نهادم و هردو کتاب به همت نشر روزنه 

طبع یافت.
سیمین چهار فصل زندگی را تجربه 
کرد؛ به بهاران در هشتم اردیبهشت زاده 
شد. به تابستان پیوند مهر با جالل بست 
و سال ها این دو با هم زیستند و شگفتا 
که در نثر سیمین اثری از نثر همدم و 
همسرش نمی یابیم. هریک در نگارش 
حیاتش  پاییِز  در  رفتند.  خویش  راه  به 
نشر سووشون  و  تحقیق  و  تدریس  به 
اسفند  زمستان هجدهم  در  و  پرداخت 
با هشت مارس، روز جهانی زن،  برابر 

جان به جانان سپرد.
آخرین یادی که از وی دارم این 
جمعه  روزهای  حتما  معموال  است؛ 
روز  هفته  اوایل  می رفتم.  دیدارش  به 
چهاردهم اسفند بسته ای برایم فرستاد. 
بسته را باز کردم. شیرینی های خانگی در 
آن بود. می دانست که نوروز به ُرم خواهم 
روز  سیمین خانم  گفتم  وی  به  رفت. 
خداحافظی  برای  اسفند  نوزدهم  جمعه 
پیش تان می آیم و گلدان ُحسِن یوسفی 
را که دوست دارید برایتان می آورم. به 
پسرانت،  برای  شیرینی ها  گفت  آرامی 
امید و نوید که در ُرم هستند. رسم ما 
شیرازی هاست که در سال نو شیرینی 
که  شد  بنا  می دهیم.  هدیه  محلی 
پنج شنبه  اما  بروم.  دیدارش  به  جمعه 
و  گشوده  پر  سیمین  اسفند  هجدهم 

پرواز کرده بود.
»سیمین« مهربان بود.

سیمین اولین بود

هیوال وارد می شود
کووید  شود؛  می  وارد  »هیوال   
بالیای  و  مرغی  آنفوالنزای   ،۱9
نوشته  است  کتابی  داری«  سرمایه 
مایک دیویس که در آن به کووید۱9 
ادامه  را  بیماری  این  و  می پردازد 
بیماری های ویروسی سال های قبل 
دانسته و پیوند آنها با سرمایه داری را 

برمال می کند.
ه  یسند نو یس  یو د یک  ما
از  یکی  می شود  وارد  هیوال  کتاب 
معاصر  اندیشمندان  خوش نام ترین 
است که با بهره گیری از اندیشه های 
مدرنیتة  واکاوی  پی  در  چپ،  سّنت 

اواخر قرن بیستم و اوایل قرن بیست ویکم است.
تاالر  به  امروزی،  سرمایه دارِی  و  مدرنیته   سرشت نمایی  برای  او 
افتخارات نئولیبرالیسم و نظم نوین جهانی می رود و وضعیت کنونی جهان 
را با خیره شدن به انگاره های جهانی سازی و شهری سازی و دگرگونی های 
بوم شناختی خوانش می کند. به نظر او این فرایندها که می ت(وان آن ها را 

نئولیبرالیسم خواند، منجربه قربانی سازی تهی دستان می شود.
نویسنده این قربانی سازی تهی دستان را در هر گوشه کنار می بیند؛ از 
تا الگوی پراکندگی شیوع بیماری های ویروسی،  زاغه های شهری گرفته 
به ویژه شیوع ویروس کرونا. نویسنده با بهره گیری از تجربة تلخ انسان ها 
در رویارویی با بیماری های ویروسی قرن بیست ویکم )سارس، آنفوالنزای 
مرغی، ابوال و کرونا( می کوشد در این کتاب نشان دهد که نئولیبرالیسم 
چگونه در پدیدآیی، تکامل، پخش و گسترش این ویروس ها نقش داشته 

است.

محمد نصیری مترجم کتاب در مقدمه نوشته است:
هیوالی کووید ۱9 اکنون وارد خانه مان شده است و این کتاب به 
طور علمی نشان می دهد که فقر چگونه آدم را به کشتن می دهد، هرچه 
می گذرد، خدمات درمانی در همه دنیا به گونه ای روزافزون خصوصی تر 
و گران تر می شوند، پرسش این است: آن یک میلیارد نفر که در زاغه 
ها زندگی می کنند، آن یک میلیارد کارگر بدون بیمه )و آن بسیار انسانی 
که حتی در آمارها هم نمایندگی نمی شوند چگونه باید درد خود را درمان 
کنند؟ شاید کسی بیندیشد که بیمارماندن تنگ دستان به زیان ابرسرمایه 
داران نیز هست، چرا که مرض آنان به اینان نیز سرایت می کند ولی این 
دیدگاه خام اندیشانه است. کافی است تنها از نزدیک به شکل جدید شهرها 
بنگریم تا ببینیم که بین دارا و ندار شهری تماس چندانی وجود ندارد و 

بنابراین ناخوشی ندارها داراها را تهدید نمی کند.
نئولیبرالیسم، دنیا را به سمتی برده که بین دارا و ندار نه  تنها فاصله ای 
اقتصادی و اجتماعی، بلکه یک فاصلة معنادار فضایی نیز پدید آمده است. 
تهی دستی به خودی خود تبدیل به یک جرم شده است و فقرا باید دوران 
دستمزد  بدون  )و  اجباری  کار  با  زاغه ها،  زندان  در  را  خود  محکومیت 

درست حسابی( و بدون اجازۀ مالقات به سر آورند.
جهاِن انسان ها دوپاره شده است و دیویس با کمک یک استعاره، الگوی 
کنونی جهان را الگوی تایتانیکی می داند: از یک فاجعة بزرگ )مانند شیوع 
از مسافران درجه یک می توانند جان سالم بدر برند، ولی  کرونا(، بسیاری 

مسافران درجه دو و سه هیچ شانسی برای گریز نخواهند داشت.

در بخشی از این کتاب می خوانیم:
پس ازاینکه نیروهای سازمان بهداشت جهانی و شرکت های عام المنفعة 
را کاهش دهند، مرکز کنترل و  بیماری  ابتدایی  نتوانستند شیوع  پزشکی 
بین الملل  توسعة  زمینة  در  متحده  ایاالت   آژانس  و  بیماری  از  پیشگیری 
)USAID( و دیگر آژانس های آمریکایی کوشیدند این خأل را پر کنند، 
ولی نبود هماهنگی میان آن ها تنها باعث آشفتگی بیشتر شد. در آخر، با 
بروز هشدار سطح یک امنیت ملّی که شبیه هشدار مربوط به جنگ داخلی 
را  ابوال  برابر  در  اوباما، گروه ضربت کاخ سفید  رئیس جمهور  بود،  سوریه 
برپا و پنتاگون را بسیج کرد )پنتاگون هم این مأموریت را چیزی هم سنگ 
جنگ با تروریست ها انگاشت(. سرانجام، 2۸۰۰ سرباز را به لیبریا فرستادند 
تا برای پزشکان و کارگران آمریکایی آزمایشگاه ها که تعدادشان به صدها 

نفر می رسید، آزمایشگاه و بیمارستان و اقامتگاه بسازند... )ص. 
در متنی با عنوان خیابان های ناالن در صفحه ۴۱ کتاب آورده شده 

است:
فاصله گذاری اجتماعی نوعی مصونیت است ولی برای این کار باید خانه 
ای بزرگ داشت؛ شست وشوی دست ها نیز مصونیت است ولی باید برای 
این کار به آب جاری دسترسی داشت . ضدعفونی کردن دست نیز مصونیت 

است ولی برای این کار باید پول خرید مواد ضدعفونی کننده را داشت.
در خانه ماندن نیز مصونیت است اما برای این کار باید درآمد داشت. 
بیشتر راه های دورماندن از کرونا تنها در دسترس پول دارهاست. راستش 
را بخواهید بیماری ای را که پول دارها و دور دنیا گشتن آنان گسترش داد 
اکنون بالی جان میلیون ها مستمند شده است )دکتر جاگادیش هایرمث(...

این کتاب در ۱۸6 صفحه ترجمه و از سوی انتشارات صاد روانه بازار 
کتاب شده است.

مایک دیویس )متولد ۱9۴6( نویسنده آمریکایی، فعال سیاسی، نظریه 
پرداز شهری و مورخ است. وی بیشتر به دلیل تحقیقات خود در مورد قدرت 
و طبقه اجتماعی در کالیفرنیای جنوبی شناخته شده است. دیویس یک استاد 
برجسته در گروه نویسندگی خالق در دانشگاه کالیفرنیا، ریورساید و سردبیر 

the New Left Review است.
بخش  کالیفرنیا،  دانشگاه  در  را  خود  جایگاه  آنکه  از  پیش  دیویس 
تاریخ ایروین بدست آورد، تئوری شهری را در مؤسسه معماری کالیفرنیای 
جنوبی و در دانشگاه استونی بروک آموخت. وی همچنین در مجله ماهانه 
سوسیالیست بریتانیا، ارگان حزب کارگران سوسیالیست انگلیس، مشارکت 
دارد. دیویس به عنوان یک روزنامه نگار و مقاله نویس، در میان دیگران، 

ملت و دولت جدید انگلستان را نوشت.
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پروانه رسولی خوشبخت

پژوهشگر صنایع خالق و مدرس دانشگاه:
قوانین مالکیت فکری پشتیبان

 و ضامن بازار اقتصادی »صنایع خالق« است
پژوهشگر و مدرس دانشگاه، »صنایع 
خالق« را نیازمند حمایت و پشتیبانی قوانین 
مالکیت فکری دانست و گفت: وجود همین 
بازار اقتصادی  قوانین ضامن اصلی توسعه 

صنایع خالق است.
 آثار، محصوالت و خدماتی که ارزش 
مادی و معنوی آن نه فقط به تکنولوژی و 
مواد اولیه تولید آن، بلکه ناشی از ایده پردازی 
و خالقیت بکار رفته در آن است در حوزه 
از  حوزه  این  می گیرد،  قرار  خالق  صنایع 
محصوالت فرهنگی و آثار هنری تا حوزه 
تکنولوژی های پیشرفته تا نرم افزارهای بازی 
و رسانه های ارتباطی جدید را شامل می شود.

در یک نگاه آسیب شناسانه، دست یافتن ایران به توسعه صنایع خالق مانند دیگر 
کشورهای موفق دنیا در این عرصه نیازمند قوانین حمایت از حقوق مالکیت فکری و 
معنوی است، پیوستن به کنوانسیون های بین المللی و عضویت در سازمان جهانی مالکیت 
معنوی از جمله اقدامات موثری است که می تواند شیوه ها، طرح ها و نقش مایه های 
هنری و فرهنگی ایران را در برابر کپی شدن و تکثیر غیرقانونی حفاظت کند و همین 
نبود قانون و عدم مراعات آن، خسارات غیرقابل جبرانی را در حوزه صنایع خالق در 

ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به بار می آورد.
حجت اهلل مرادخانی در گفت وگو با خبرنگار فرهنگی ایرنا درباره صنایع خالق 
و قوانین مالکیت فکری گفت: صنایع خالق به حوزه ها، کاالها، آثار، محصوالت و 
خدماتی تلقی می شود که ارزش اقتصادی آنها ناشی از خالقیت و ایده بدیع و بکر بکار 
رفته در آنهاست، نه صرفا مواد اولیه سازنده که اجناس کاربردی تکنولوژی ساخت و 

هزینه زمان تولید آنها را نیز شامل می شود.
توسعه  برای  الزم  زمینه های  ایجاد  داشت:  اظهار  خالق  صنایع  پژوهشگر 
و  مقدمات  مستلزم  کشور،  هر  در  آنها  کردن  فراگیر  و  آموزش  و  خالق  صنایع 
الزامات گوناگونی است که برخی از آنها، دارای اهمیت باالیی است؛ یکی از این 
موارد مهم، وجود قوانین حمایت از مولفان و خالقان آثار است که مقوله ای مهم 
از پشتوانه های اصلی توسعه و رشد صنایع خالق در  نیز یکی  و  تعیین کننده  و 

دنیای امروز محسوب می شود.
مرادخانی تاکید کرد: قوانین حمایت از مولفان و صاحبان ایده های نو، یکی از 
اقدامات اساسی برای بسترسازی توسعه صنایع خالق و رشد بازار اقتصادی آنها به 
شمار می رود. وجود قوانین کپی رایت )Copy Right( و پیوستن به کنوانسیون های 
بین المللی و عضویت در سازمان جهانی مالکیت معنوی )WIPO( از جمله اقدامات 
موثر کشورهای موفق در عرصه صنایع خالق است، که زمینه های الزم برای فعالیت 

هنرمندان و فعاالن مرتبط با آن را مهیا می سازد.
وی افزود: قوانین کپی رایت یکی از مولفه های مهم در طبقه بندی کردن صنایع 
خالق و فرهنگی محسوب شده و به عنوان یک معیار مهم در توسعه آنها نقش دارد. بر 
اساس وجود این قوانین حمایتی و ضمانت اجرایی آنها است که ما شاهد رشد اقتصادی 
و توسعه بازار هنر و فعالیت هنرمندان و فعاالن صنایع فرهنگی و خالق در کشورهای 

عضو کنوانسیون های بین المللی حقوق مالکیت معنوی هستیم.  
ضرورت قوانین کپی رایت برای  ایجاد، تحقق و توسعه صنایع خالق

مرادخانی قوانین کپی رایت را یکی از الزامات ایجاد، تحقق و توسعه صنایع خالق 
در دنیای امروز دانست و افزود: شاید یکی از معضل های مهمی که فعاالن این حوزه، 
هنرمندان و صاحبان ایده های نو در ایران با آن مواجه هستند، نبود قوانین حمایتی 
است زیرا در بیشتر موارد مشاهده شده که حاصل کار یک هنرمند، یا ایده خالق یک 
پژوهشگر و یا ابداع یک کارآفرین به راحتی کپی شده و آن فرد صاحب ایده از نتایج 

و بهره اقتصادی کار خود محروم می شود.
پژوهشگر صنایع خالق افزود: برای رشد و توسعه صنایع خالق در مسیر توسعه 
پایدار باید قوانین حمایت از حقوق مولفان و منصفان در کشور تصویب شود، از طرفی 
پیوستن به کنوانسیون های بین المللی و عضویت در سازمان جهانی مالکیت معنوی از 
جمله اقدامات موثری است که می تواند شیوه ها، طرح ها و نقش مایه های فرهنگی و 

هنری ایران را در مقابله کپی شدن و تکثیر غیرقانونی حفاظت کند.
آثار سایر  تا زمانی که ما حقوق مولفان و صاحبان  مرادخانی تصریح کرد: 
کشورها را رعایت نکنیم و تا زمانی که آثار و تولیدات فرهنگی و هنری آنها به 
راحتی در ایران تکثیر می شود، نمی توانیم انتظار داشته باشیم آنها هم برای حقوق 
یا حمایتی  قائل شده  ما حقی  ایده کشور  و  مولفان و هنرمندان و صاحبان فکر 

جدی از ما صورت دهند.  
وی افزود: متولیان حوزه صنایع فرهنگی و هنری ایران و نیز سازمان ثبت و 
اسناد کشور و دیگر مراجع حقوقی می توانند با وضع قوانین و ضمانت اجرای حقوق 
مالکیت فکری و معنوی آثار و محصوالت با اهتمام و جدیت بیشتری عمل کنند تا 
زمینه های مساعدی برای به فعلیت درآمدن قابلیت های صنایع خالق و فرهنگی در 

ایران هم مهیا شود.
قوانین مالکیت فکری باید ضمانت اجرایی داشته باشد

اما  داریم،  فکری  مالکیت  قوانین  داخل  در  اینکه  علیرغم  گفت:  مرادخانی 
و هنرمند  زمینه حقوق مولف  در  ندارد.  آن وجود  اجرایی الزم  متاسفانه ضمانت 
قانون حمایت مولفان، منصفان و هنرمندان مصوب ۱3۴۸ است آیین نامه اجرایی 
آن در سال ۱35۰ در کنار قانون ترجمه و تکثیر کتاب ها و آثار و نشریات صوتی 
که دوسال بعد مصوب شد جزو قوانین حقوقی مالکیت فکری در ایران است که 

در دهه ۸۰ هم اصالح شد.
وی با تاکید بر ضرورت اصالح و بروز رسانی قوانین حوزه مالکیت فکری با توجه 
تحوالتی جهان، گفت: حقوق مالکیت فکری دارای دو حوزه حقوق مادی و معنوی 
است که در اصالحیه حقوق مالکیت معنوی که تا 3۰ سال در اختیار صاحب اثر پس 

از مرگ مولف برای او محفوظ بود، به 5۰ سال رسید.
صنایع خالق نیازمند حمایت و پشتیبانی قانون مالکیت فکری هستند

مرادخانی بیان کرد: اصوال برای تعیین مرز خالقیت کیفیت محصول و ایده بسیار 
اهمیت دارد، البته فرایند خالقیت را نمی توان مطلق در نظر گرفت؛ خالقیت یک ایده 
یا یک اثر و محصول از منظر و دیدگاه افراد مختلف، حتی در اقلیم ها جغرافیایی و 
آموزه های فرهنگی و اجتماعی مختلف، متفاوت است؛ اما آنچه که مشخص شده، 
ایجاد کاربری نوین محصول، طراحی خاص و منحصر به فرد پرداختن به ویژگی های 

هنری از برجستگی های صنایع خالق است.
مدرس دانشگاه گفت: برای اینکه در میان مدت و بلندمدت خالقیت و صنایع 
خالق بتواند در جوامع شکل بگیرد و جریان سازی کند و برای خلق ثروت و اشتغالزایی 
بستر پایدار ایجاد کند به قوانین حمایتی و پشتیبانی در حوزه مالکیت فکری نیاز دارد، 
یک مولف یا محقق، یک مصنف و تولید کننده برای خلق اثر و محصول خود از هر 
نظر فکری و معنوی شاید یک یا چند سال زمان می گذارد، از طرفی از نظر مادی 

هم هزینه می کند.
مرادخانی بیان کرد: اگر قوانین حمایتی و پشتیبانی از صنایع خالق وجود نداشته و 
همه از محصول تولیدی بدون رعایت حقوق مالکیت بهره برداری کنند، و دست مالک 
اثر هم به جایی بند نباشد، عمال هیچ وقت دیگر او برای بار دوم نه انگیزه خواهد داشت، 

نه اراده و همت خواهد کرد و  در این مسیر هرگز گام بر نمی دارد.
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از راست رضا اسماعیلی و زنده یاد احمد نیک طلب )یاور همدانی(
اختصاصی دنیای جوانان

به امیـدي که بازآیي
دو دیده فرش ره کردم

احمد نیک طلب )یاور همداني(

که آتش زد به داغ خویش جان دوستداران را
چه آمد بر سر آن چشم وچراغ بزم یاران را

نـدارد دل سر گلــگشت و سیـر اللـه زاران را
مرا دامن شد از داغ فراق دوست داغسـتــان

نگرید ابر جـز خــون ، خرمن اندوهبــاران را
به لب زافسوس تاحسرت کندغنچه، نخندد گل

بیاچون صبح روشن کن دل شب زنده داران را
به امیـدي که بازآیي ، دو دیده فرش ره کردم

به باد نامرادي داد ، امیــد خاکساران را
به آب دیــدۀ دردآشایان ، دامن آتش زد

که خواهد در گلو بشکست، آواي هزاران را
چنان در پردۀ غم مرغ مرگ اندیش دل نالد

تحمل مي توان تـا چند ، رنج روزگاران را
دریغاي دیار و داغ یــاران و غم غربت
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محمد حسین زاده

برخي از هنرمندان هستند که در یک زمینه خاص 
تبحر دارند و در آن تبدیل به ستاره مي شوند، ولي با یک 
به یکباره استعدادشان در بخش هاي دیگر هم  اتفاق 
متبلور شده و تبدیل به ستاره اي چندبعدي مي شوند. علي 
مسعودي یا همان علي مشهدي محبوب، دوست داشتني، 
خوش خنده و به نوعي سلطان خاطره بازي یکي از این 
هنرمندان است. او که با نویسندگي آثار طنز کارش را 
در تلویزیون آغاز کرده بود، در بازیگري هم موفق نشان 
داد و درنهایت در نوروز امسال سریال نوروز رنگي، به 
کارگرداني و نویسندگي وي یکي از موفق ترین آثار بود 
و نشان داد که علي مسعودي تا چه اندازه توانمند است. 
اما درباره او شاید جالب باشد بدانید که دوستان هنرمند 
زیادي دارد و یکي از رفیق بازترین هنرمندان است و 
هرچند که مدتي است ازدواج کرده و شاید این روابط 
کمتر شده باشد ولي کماکان از او به عنوان پررفیق ترین 

چهره هنري یاد مي شود!

-در بین بازیگرها با کدامشان خیلی رفیق هستید؟
*من رفقای زیادی دارم. رضا عطاران واقعا مثل 
برادر بزرگم است. مجید صالحی از من ۴ سال کوچکتر 
است اما انسان خیلی بزرگی است و برای من همیشه 
دعوا  من  خاطر  به  جاها  خیلی  او  است.  کرده  بزرگی 
ایستاده است. همینطور  کرده، گریه کرده و پای من 
جواد رضویان. درست است که آفت در خانه ما افتاد 
و برادرهایم فوت کردند اما خدا به من رفقایی داد که 
هرکدامشان برایم حکم برادر دارند. مثال امیر جعفری یا 
سعید آقاخانی و خیلی های دیگر. بیژن پیشدادی یکی 
از نازنین ترین دوستانی است که دارم چرا که شرایط 
خاصی را در زندگی تجربه کرده که برای من بسیار 

ارزشمند است.

زندگي  از  جدیدي  فاز  وارد  خندوانه  با  -شما 
هنري تان شدید و با استندآپ کمدي هایي که داشتید 
به یکباره وارد مسیر جدیدي شدید... با رامبد جوان هم 

دوست بودید؟
*رفاقت من با همه آدم ها دلی است و ربطی به 
میزان کارمان ندارد. رامبد را از ۱۰ سال قبل از خندوانه 
می شناختم. ببینید من و مجید صالحی هر روز با هم 
تلفنی صحبت می کنیم و در این سال ها نشده که این 
اتفاق نیفتد. با بیژن هر روز در ارتباط هستم. همینطور 
جواد و یا با رضا عطاران رفت و آمد دارم. رامبد هم رفیق 

قدیمي من است.

که  نیامد  پیش  این  اصال  خندوانه  از  -قبل 
فیلمنامه های خود را به او نشان بدهید یا از شما برای 

نوشتن کاری دعوت کند؟
با هم  اما کلی  نیامده بود.  *نه. شرایطش پیش 

آبگوشت خورده بودیم )خنده(.

-آبگوشت خوب درست می کنید؟
چند روز پیش نزد سامان گلریز بودم، به او گفتم که 
با تو درباره آشپزی کل می اندازم. ببینید من ته چین مرغ 
درست می کنم در حد وحشتناک. به نظرم آشپزی را باید 
با عشق انجام بدهید. مثال وقتی قرار است قرمه سبزی 
درست کنم از شب قبل آن خوشحالم که قرار است با 
بچه ها دورهم جمع شویم. اگر قرار باشد با هم آبگوشت 
بخوریم از شب قبلش هیجان دارم. عاشق این دور هم 
خندیدن هستم. این را می توانید از همسایه مان در مجتمع 

بپرسید که به صدای خنده های ما عادت کرده اند.

-خودتان آشپزی یاد گرفتید؟
*بله. خودم یاد گرفتم و انجام دادم اما نه اجباری 
بلکه با عشق. ماکارونی های من حرف ندارد. امیر جعفری 
می گوید آدم وقتی خانه تو غذا می خورد احساس می کند 

در خانه مادرش غذا می خورد.

-شما از سال ۱3۷3 کار نویسندگي را آغاز کردید 
ولي خیلي طول کشدي تا سمت کارهاي دیگر بروید!؟

*معتقدم وقتی خودت را به خدا می سپاری باید 
همه چیز سر موقع آن اتفاق بیفتد.

موقعیت  چرا  وای  ای  بگویید  شده  -هیچوقت 
کارگردانی پیش نمی آید؟

*نه!  اتفاقا آدمی هستم که هیچوقت وای نمی گویم. 
درواقع به نظرم هم بازیگري و هم کارگرداني براي من 
به موقع اتفاق افتاد و از این بابت واقعا خوشحال هستم.

-اینکه درگیر کارهاي دیگر نمي شدید به خاطر 
خواهرزاده تان )دادا( نبود که درواقع پیش شما زندگي 

مي کرد؟
*حس من نسبت به دادا حس عجیبی است. خیلی 
بچه شیرینی است. نگه داشتن یک پسربچه شیطان 
کار سختی است. مادرها می فهمند من چه می گویم. 
انگار دارید یک شیر نر را نگه می دارید. زندگي و آینده 
خواهرزاده هایم یعني بهار و دادا برایم همیشه در اولویت 
قرار دارد و شاید هم همین موضوع بود که کمي خودم 

را جمع وجورتر نگاه مي داشتم.

-بعضی افراد از حدی که شهرت شان فراتر می رود، 
دست و پای خودشان را می بندند! می خواهم ببینم شما 

این اینطوری هستید؟
*الگوی من رضا عطاران است که اصال اهل این 
اداها نیست. باید بپذیری که وقتی معروف شدی و مردم 
تو را دوست دارند باید برایشان وقت بگذاری. معتقدم 

وقتی از خانه میزنم بیرون هر چقدر آدم خواست با من 
عکس بگیرد باید بایستم چون او هم وقت گذاشته و 
تو را دیده است. او از احساسش مایه گذاشته تا شما را 
دوست داشته باشد نباید دل کسی را شکست. وقتی دل 
کسی را شاد کنی خدا هم به تو حال می دهد. همه اینها 
زودگذر هستند. شعری از موالناست که عاشق آن هستم 
و سال هاست که آن را ملکه ذهنم کرده ام: دل بر این 
دنیا مبند دنیای فانی بگذرد، نوبت پیری سرآید نوجوانی 
بگذرد، ای که داری باغ و بستان مال و ملک و مملکت، 
باغ تو ویرانه گردد باغبانی بگذرد، ای که داری زور بازو 
در جهان نامدار، دور تو هم برسر آید پهلوانی بگذرد، این 
اجل همچون پل است و جان ها چون کاروان، ناگهان 
بیني که زان پل کارواني بگذرد... من امروز جلوی شما 
اینجا نشسته ام، چند وقت دیگر شخص دیگری اینجا 
می نشیند. مهم این است شما خاطره خوبی از من داشته 

باشید. مگر من چه فرقی با شما و دیگران دارم، حاال خدا 
ما را دوست داشت و ما را یک ماچی کرد، اما در آخر 
همه ما می رویم در یک وجب خاک. یک هفته بعد هم 
فراموش می شویم. اما خوب که باشی هرگز فراموش 
نمی شوی. چرا تختی این همه سال در یادها زنده مانده 
است؟ خیلی کشتی گیرها بعد از او فوت شدند که حتی 
اسمی از آنها نیست. خیلی بازیگرها در این سال ها آمده اند 
اما چرا رضا عطاران اینقدر دوست داشتنی است؟ من با 
او زندگی کرده ام و سال ها هم مستاجر او بوده ام و از 

نزدیک دیده ام که چقدر مردم دار است.

-فیلمنامه ها را آماده دارید و پیشنهاد می  دهید یا 
سفارش کار می گیرید؟

است  صفحه  چند  حد  در  که  می نویسم  *طرح 
فیلمنامه  هم  گاهي  البته  می دهم.  شبکه  به  را  آن  و 
کاري  هر  در  و  نداشته  ثابت  روند  یک  دارم.  کامل تر 

متفاوت بوده است.

-آیا در این سال ها پیش آمده که مدت طوالنی 
خانه نشین شوید؟

ندرت  به  البته  بودم.  بیکار  نیم  و  *بله. دو سال 
کاری داشتم. در حالی که قرار بود برای ماه رمضان 
بنویسم. چند ماه مرا سر کار گذاشتند و آخر هم کار را 

به فرد دیگری دادند.

از  برخی  مثل  یا  می نویسید  آماده  را  کار  -شما 
نویسنده ها سر صحنه کار را می نویسید...

*من همیشه با تعدادی قسمت آماده کار می کنم 
یعنی اصال با طرح ناقص نمی روم.

-چرا به سرعت سمت سینما نرفتید؟
*نمی دانم. اتفاقا پولش هم خوب است. من در زمان 
خودش خوب پول گرفته ام. راستش شاید چون آدم قانعی 

هستم و حوصله حرص زدن را ندارم.

-شما سینما را بیشتر دوست دارید یا تلویزیون را؟
*هر دو تا را دوست دارم. هر مدیومی که بیشتر 
با مردم ارتباط برقرار کند و مردم آن را بیشتر دوست 

داشته باشند را دوست دارم.

-فیلمنامه ها را سکانس به سکانس می نویسید چون 
در کارها بداهه زیاد پیش می آید؟

*اینطور نیست. مثال در سریال قرارگاه مسکونی، 
همه چیز عینا مانند فیلمنامه بود. در سریال سه درچهار، 
آنقدر رابطه ام با مجید خوب بود ضمن آنکه من دوست 
داشتم حتما سر صحنه بروم. مجید هر چیزی را با من 
چک می کرد. برعکس سریال آقا و خانم سنگی، که شاهد 
احمدلو کار را هرطور که می خواست تغییر داد. وقتی سر 
صحنه 9۰ درصد کار را بدون اجازه عوض می کنند آن 

کار دیگر متعلق به تو نیست.

-آشنایی و دوستی شما با بازیگرها نیز تاثیری در 
نوع نوشتن شما دارد؟

*قطعا. مثال وقتی سه درچهار را می نوشتم از همان 
اول به علی صادقی فکر می کردم یا همینطور به اشکان 
اشتیاق. وقتی چند قسمت اول را به مجید دادم بخواند، 
به او گفتم علی و اشکان این نقش ها را بازی کنند. او 
هم گفت من واقعا به جز این دو نفر به شخص دیگری 

نمی توانستم فکر کنم.

-فکر مي کنید چرا خاطرات شما اینقدر براي مردم 
شنیدني شد؟

*این را باید شما بگویید. من به هر حال با بچه ها 
هستم و شاید متوجه نشوم. رامبد جوان وقتي سال ها 
پیش براي اولین بار به خانه من آمد، ساعت 9 شب بود. 
من شروع کردم به خاطره تعریف کردن و بی وقفه تا 3 
صبح این کار را ادامه دادم. من یکسری خاطره دارم که 
مثال بعضی هایش را مجید 5۰ بار شنیده و عین 5۰ بار 
طوری می خندد انگار بار اول است که می شنود. در هر 
جمعی می رویم فهرست می کند که مثال فالن خاطره 
یا فالن خاطره را تعریف کن. من به او می گویم تو که 
5۰ بار این خاطره را شنیده ای چرا برایت جالب است؟ 
آن شب که برای رامبد خاطره تعریف می کردم دوبار 
به خانه  افتاد. فردایش وقتی  به سرفه شدید  از خنده 
رفت ساعت یک بعدازظهر زنگ گفت من از دیشب 
یاد  می بندم  را  چشمانم  تا  می کشم  دراز  نخوابیده ام، 
فالن تکه از فالن خاطره ات می افتم. به من گفت یک 
روز برنامه ای می سازم و تو باید در آن خاطره تعریف 
کنی و استندآپ کنی. من واقعا نمی توانستم خاطراتم را 
بدون سانسور بگویم. اما اصرار کرد و گفت اگر خوب 

نبود پخش نمی کنی.

-اتفاق خوبی بود؟

*ببینید ۴چیز هست که همه دوست دارند: ثروت، 
شهرت،  موقعیت و قدرت. نمی شود گفت نه من دوست 
ندارم، اینها در ذات بشر است. راستش در کل دوست 
داشتم بازیگر شوم اما نمی توانم بروم بگویم مرا بازی 
بدهید. حسین لطیفی که روز سوم، را برایش نوشتم گفت 
یکی از نقش ها را بازی کن اما چون قرار بود قرارگاه 
مسکونی را بازی کنم قبول نکردم. درنهایت در قرارگاه 
مسکونی هم اتفاقاتی پیش آمد که نتوانستم در آن هم 

بازی کنم و تنها نویسنده کار بودم.

-اولین کاری که نوشتید چه بود؟
*چند آیتم برای سریال ساعت خوش بود.

-پیشنهاد ندادند تا بازی کنید؟
*من زمانی وارد ساعت خوش شدم که بچه ها همه 

سوپراستار بودند. اصال مرا ریز می دیدند!

-چطور وارد ساعت خوش شدید؟
مجری  آقای  و  کاله قرمزی  هست  *یادتان 
می گفتند از شما دعوت می کنیم... من هم مصاحبه ای 
از امیرفضلی و رادش خوانده بودم که از آنها پرسیده 
بتواند  و  باشد  داشته  را  استعدادش  کسی  اگر  بودند 
آنها هم  می کنید؟  کار  به  دعوت  آنها  از  بنویسد شما 
گفته بودند بله. مصاحبه در هفته نامه سینما بود، اما نگو 
تعارف کرده بودند. فردای آن روز با 5 هزار تومان پول 
تهران،  آدرس  موقع  آن  شدم.  تهران  راهی  مشهد  از 
الوند را شنیده بودم و  انتهای خیابان  میدان آرژانتین، 
فکر می کردم تمام برنامه ها آنجا ضبط می شود. رفتم 
جلوی در، روزنامه همراهم بود و چند آیتم هم نوشته 
بودم. گفتم می خواهم بروم پیش بچه های ساعت خوش. 
نگهبان حراست گفت چطور؟ گفتم آخر دعوتم کرده اند. 
به من گفت لوکیشن آنها اینجا نیست. اولین بار آنجا کلمه 
لوکیشن را شنیدم و اصال نمی دانستم چیست. آدرس را 
خواستم که گفتند نمی شود. گفتم متن نوشته ام، گفتند 
بدهید به ما،  ما خودمان به آنها می رسانیم. قبول کردم. 
آن موقع 23 سال داشتم. وقتی قرار باشد اتفاقی بیفتد 
که در سرنوشت  تان باشد می افتد. زمانی برای کاری نزد 
مهدی فرجی در شبکه رفته بودم و شروع کردم ضمن 
صحبت مقطعی از زندگی ام را برایش تعریف کردم. به من 
گفتند اینها خودش یک سریال طنز است. طرحی داشتم 
که فورا آقای فرجی گفت این را برای عید می خواهیم 
و قرار شد حتی آن را به عنوان سریال طنز بسازند. من 
اتفاقاتی را تعریف کردم که در مقطعی ۸ ساله از سال 
۷۴ تا ۸۱ برایم رخ داده بود. آن را نوشتند و من خواندم 

دیدم کال فضای مسخره ای دارد، قبول نکردم.

-تا به حال دچار بی معرفتی دوستان شدید؟
*نه. راستش من نه به کسی التماس می کنم و نه 
چیز دیگری. معتقدم خدا هر اتفاقی را سر موعدش رقم 
می زند. شاید ۱۰ سال پیش جنبه االن را نداشتم. چرا 
می گویند آدم باید ۱۸ سالگی به بعد گواهینامه بگیرد؟ 
شاید من هم باید سر زمان مشخص چیزی را داشته 
به  بود.  دلم شکسته  خیلی  پیش  باشم. من ۱۴ سال 
ناامیدی و یاس عجیبی رسیده بودم. به وضعیتی رسیدم 
که جز لباس تنم چیزی نداشتم. رفتم حرم امام رضا )ع( 
و جلوی پنجره فوالد ایستادم. پشتم را چسباندم به پنجره 
فوالد و گفتم یا امام رضا خدا که دست همه بنده هایش 
را می گیرد،  تو پشت من باش و ضامن من شو که خدا 
بعد  به  سال  آن  از  غلو  بدون  بدهد.  مرا  خواسته های 
ماجرای زندگی من عوض شد. این را به همه می گویم 
که اگر در اوج دلشکستگی اگر از امام رضا )ع( بخواهید 
به شما می دهد چون خیلی ها را دیدم و حتی در مورد 
خودم. داریوش سلیمی از سال 55 تا 6۷ در یک باشگاه 
ورزشی مدیر بود و حقوق می گرفت. برایم تعریف کرده 
بود که یک روز با صاحب باشگاه درگیر می شود، احساس 
حقارت می کرد و دلش شکسته بود. کلید باشگاه را جلوی 
صاحب باشگاه پرت می کند و گریه کنان می رود. یک 
پیکان درب و داغان داشت، تازه هم ازدواج کرده بود. 
با همسرش بدون هیچ وسیله ای راهی مشهد می شود و 
کل مسیر را گریه کنان می رود. وقتی به فلکه آب می رسد 
ماشین را رها کرده و به سمت حرم می رود. آنجا به شدت 
گریه می کند و درد و دل می کند. باور نمی کنید چهار ماه 
نمی کشد می رود تا همان باشگاه را بخرد. گفت یک چک 
۱۷ میلیونی گذاشتم روی میز طرف و گفتم باشگاهت 

مال من. رفیق دیگری داشتم که از کارواش بیرونش 
کرده بودند، سال ۸۱ بود. چون عاشق دوو سی یلو بود به 
او می گفتم حسن سی یلو. دلش شکسته بود، رفت حرم 
به 2 سال نکشید کارگاه زد، ماشین خرید،  ازدواج کرد. 
خود من در زندگی ام همه چیز را سپرده ام به امام رضا 
)ع(. هیچوقت در این سال ها از اینکه نرسیدم و نشده 
ناراحت نشدم چون به نظرم حتما حکمتی در کار است. 
افتخار دیگرم این است که در پشت مقام ابراهیم بعد 
از دو رکعت نماز نساء پای مادرم را وقتی داشت نماز 
می خواند، بوسیدم. وقتی نمازش تمام شد گریه کرد و 
گفت خدایا بچه ام هرچه می خواهد به او بده و دست به 
خاک که می زند طال شود. سال 9۰ او را بردم مکه و تا 
دقیقه آخر هم نمی دانست. هیچ قدرتی باالتر از دعای 

پدر و مادر نیست.

-شما چه خواسته ای داشتید؟
*راستش من هرچه که می خواستم خدا به من داده 
است. امام رضا )ع( همیشه پشت من بود و دعای مادرم 
آن را دو قبضه کرد. ساعت 6 بعدازظهر سال ۸۸ پدرم 
فوت شد. ساعت ۱۰ شب مجید صالحی، امیر نوری، 
سعید آقاخانی و... همه آمدند. وقتی وصیتنامه پدرم را 
باز کردم او تنها یک صفحه نوشته بود،  تاریخ آن هم 
2۰ روز قبل از فوتش بود. آخرین جمله ای که نوشته 
بود این بود که علی جان دوستت دارم و روی ماهت را 
می بوسم. هیچ افتخاری باالتر از این نیست که بدانی 
پدر و مادرت از تو راضی هستند. می دانم مادرم و خواهرم 
هم از من راضی هستند. چند بار که خواب خواهرم را 
دیدم. یک بار خواب دیدم با بهار و دادا که از من جلوتر 
می رفتند به آپارتمانم می رویم. وقتی داخل شدیم یک 
دفعه صدای خواهرم را شنیدم که صدایم زد. برگشتم او 
را دیدم که با همان لباس زمان بیماری اش بود. به من 
گفت دوست دارم پیش تو باشم، هنوز حالت مریضی 
را داشت او را آوردم داخل و روی تخت گذاشتم. مرا 
بوسید و گفت خدا خیرت بدهد که اینطور از بچه هایم 
مراقبت می کنی. اینها خیلی افتخار و حال است. به این 
معتقدم شما بهار که بکارید حتما پاییز برداشت می کنید. 
قرار نیست همین فردا نتیجه کارت را ببینی. هر زمان 
دلم می شکند، نامردی در حقم می شود و زورم به جایی 
نمی رسد، می روم حرم امام رضا )ع( و به خودش واگذار 

می کنم. چون او خودش می داند چه کار کند.

-اینکه خیلي دیر بازیگر شدید به این علت نبود 
که فکر می کردید خوش قیافه نیستید؟

*من هنوز هم همین فکر را می کنم. اما دلیلش 
این نبود. مهم این است که از من دعوت بشود، نمی شود 
خودم را به زور سنجاق کنم. شما برای مصاحبه با من 
تماس می گیرید من که نمی توانم بگویم بیایید با من 
مصاحبه کنید. بایدی در کار نیست. باید در دلت باشد، 

رامبد در دلش ایمان داشت که من گل می کنم.

-عطاران این اعتقاد را نداشت؟
*ببینید من، رضا را برای مرام و معرفتش دوست 
دارم نه اینکه به من کار بدهد. رفاقت باید دلی باشد. تا به 
امروز هیچوقت با کسی رفیق نشدم که بگویم آخ جوون 
به او وصل می شوم که از کنار او به جایی برسم! وقتی 
خودت را به امام رضا )ع( سپرده ای نباید از آدم ها چیزی 
بخواهی. یک وزیر که تو را وزیر نمی کند. درنهایت تو را 
معاون خودش می کند ولی خدا و امام رضا )ع( اگر بخواهند 
تو را باال ببرند به جایی می رسانند که باور کردنی نیست.

-به جز بچه های سینما رفیق عادی هم دارید؟
با  حتی  داریم.  هم  آمد  و  رفت  هم  با  و  *بله 
رفیق های قدیمی ام. به نظرم رفیق خیلی خوب است. 
تمام برادران من فوت کردند. ما ۱3 بچه بودیم، خواهر 

و برادر. االن فقط 5 نفرمان مانده است.

بازیگر  را  آنها  از شما نمی خواهند که  -رفقایتان 
کنید؟

برای خود  آنها  آخر هرکدام  *نه هیچکدام شان. 
شغل مشخصی دارند.

-نمی گویند ما را ببر بچه های سینما را ببینیم؟
*نمی دانم چه بگویم، اما اکثر رفقایم مرا به خاطر 
خودم دوست دارند. مثال با احمد از سال 6۴ رفیق شدم. 
من برای بچه ها هیچ فرقی نکرده ام. سن من سن جوانی 

نیست که جوگیر بشوم. رفقایم هم عوض نشده اند.

-اولین دستمزد شما چقدر بود؟
برای  آیتم   6۰ برای  تومان  ۱5هزار  کنم  *فکر 
ساعت خوش که بعد از یک ماه به من پرداخت کردند.

-بعد از آن دوره ای که گفتید دل تان شکست و 
روزهای بدی داشتید به خودتان نگفتید به شهر خودم 

برگردم و تهران را رها کنم؟
*چرا، اما معتقدم وقتی هدف داشته باشی و ایمان 
داشته باشی به آن می رسی، باید تالش کنی. 2 چیز در 
زندگی آفت است اول ناامیدی و بعد هم غرور. اینها 
سم هستند. باید همیشه حواست باشد. مگر آدم چقدر 
عمر می کند. من نزدیک 5۰ سال عمر کردم و اگر مثال 
خوشبینانه ۷۰ سال عمر داشته باشم، چیزی به آخرش 

نمانده... قرار نیست کسی از آدم ناراحت شود،

-کدامیک از کارهایتان را بیشتر دوست داشتید؟
و  سه درچهار  مسکونی،   قرارگاه  *سریال هاي 
خودمان  اکیپ های  یکجورهایی  سه دونگ.  سه دونگ  
بودیم. به خصوص در قرارگاه مسکونی شرایط بدی بود 
اما کلی عشق داشتیم. حوالی چیتگر بودیم، من رابطه ام 
با بچه ها خیلی خوب است. همانطور که گفتم حدود ۱۰ 
سال مستاجر رضا عطاران بودم. رضا دل خیلی بزرگی 
دارد. یک تعارف کرد من هم استفاده کردم. البته خانه 
را خام تحویل گرفته بودم و هنوز کامل نبود. مدت ۴۰ 
روز خانه جواد می خوابیدم. من عادت هایی دارم مثال تا 
شب می خواستیم فیلم ببینیم، من خوابم می برد. صبح 
زود هم بلند می شدیم می رفتیم سرکار. ۴۰ شب کارمان 
همین بود. با مجید هم همین است. با همه بچه ها دلی 
رفیق هستم. همسرانشان مثل خواهرهای من هستند. از 
لطف شان مرا خیلی دوست دارند. به مجید گفتم شانس 
آوردی رفتی کرج اگر تهران بودی من هر روز خانه ات 

بودم، به خاطر بچه هایش. من عاشق بچه ها هستم.

-دوست دارید بازیگری را ادامه بدهید؟
*چه کسی بدش می آید؟ اما نه اینکه نویسندگی 
را رها کنم. اما گفتم که باید تو را بخواهند. فایده ندارد 

خودت را بچسبانی.

-استندآپ را ادامه می دهید؟
*از رضا عطاران یاد گرفتم که هر چیزی باید یک 
پایان و بس داشته باشد. به نظرم بهتر است آدم در اوج 
خداحافظی کند. من باید بروم و یک جوان دیگر یک 

علی مشهدی دیگر این فرصت را داشته باشد و بیاید.

-با بچه ها مشورت می کنید؟
*همیشه مشورت می کنم. مثال رضا عطاران به 
من گفت این استندآپ خوب است و مثال فالن کار را 
انجام بده. همه بچه ها تشویق و حمایت کردند. بیشتر 
آدم های  حس  آدم  شدند.  خوشحال  رفقایم  خودم  از 
اطرافش را می فهمد. امیر جعفری واقعا عشق کرده بود. 
محسن تنابنده پیامک فرستاد و حتی زنگ زد. گفت با 
احمد مهرانفر دو نفری دیدیم و از خنده ترکیدیم. همه 
بچه ها از اینکه به این جایگاه رسیدم واقعا خوشحال 
شدند. شهرام قائدی چند وقت پیش برایم پیامک فرستاد 
که علی جان برای این روزهایت خیلی خیلی خوشحالم. 
لیاقتت خیلی بیشتر از این روزها و اتفاقات شیرین است، 
تو نمونه کامل نان دل خود خوردن هستی. آنقدر بچه ها 
خوشحال شدند که من حس می کنم انگار خودشان موفق 
شده اند. این به خاطر روح بزرگی است که دارند. رفاقت 
من با بچه ها خیلی سالمت است. همه ما شب های خوبی 
با هم داشتیم. داریوش سلیمی همیشه به من می گفت 
علی تو همیشه به خاطر کارهایی که کرده ای به جایگاه 

بزرگی می رسی.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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