
رشد نقدینگی یکی از مشکالت اصلی اقتصاد ایران 
رئیـس قـوه قضاییه با تاکید براینکه تسـریع در 
تهیه واکسـن و واکسیناسیون عمومی موجب آرامش 
مـردم خواهـد بـود، گفت: واکسـن از هـر کجا تهیه 
و از سـوی مجموعـه متخصصین وزارت بهداشـت تایید شـود، 
مـردم اسـتفاده می کننـد البته که برای مردم دلنشـین تر اسـت، 

تـا واکسـن تولید داخل را اسـتفاده کنند.

بـه گـزارش خبرنگار دنیای جوانـان از قوه قضاییه، حجت 
االسـام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی در دیدار وزیر و جمعی 
از مسـئوالن بهداشـت و درمان کشـور و دسـت اندرکاران تولید 
واکسـن مقابلـه با کرونـا، از تاش های پزشـکان و کادر درمان 
بـرای صیانـت از جان مـردم در برابر ویـروس کرونا تقدیر کرد.
صفحه 2

پلمپ سه هفته ای واحدهای صنفی متخلف؛ 

بازگشایی مشروط اصناف گروه 1 و 2 
گروه 3 و 4 فعال تعطیل!

تکلیف قهرمانی در اصفهان مشخص می شود!؟
لیگ  در  ایران  نماینده  چهار  بازگشت 
قهرمانان آسیا به جذابیت مسابقات خواهد افزود. با 
این وجود امروز شاهد رونمایی از این تیم ها نیستیم.

مس رفسنجان- نساجی مازندران
روند تیم محمد ربیعی در این روزها پرنوسان شده است. 
شاگردان محمد ربیعی در آخرین بازی به نفت مسجدسلیمان 
باختند و در چهار بازی اخیر تنها یک برد را به دست آورده اند. 
با این وجود آنها برای رسیدن به رده پنجم جدول بی تاب این 
هستند تا نساجی را در خانه از پیش رو بردارند. تیم ساکت 
الهامی بعد از شروع طوفانی و کسب سه برد متوالی در لیگ 
و جام حذفی، در 2 بازی مشکل در لیگ و یک بازی نسبتا 
راحت در جام حذفی، سه باخت عایدش شد تا دوباره در بحران 
فرو برود. نماینده مازندران برای فرار از سقوط می بایست از 
رفسنجان با امتیاز برگردد. نساجی در حال حاضر با ۱۶ امتیاز 

تیم پانزدهم جدول به حساب می آید.
صفحه۶

تولیت آستان قدس رضوی:

ضرورت توجه مراکز آموزشی آستان قدس
 به تعامالت علمی با کشورهای همسایه
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
مهتاب نصیرپور: 
بي هويت بودن 

شغل بازيگري 
دردناك است

6ورزش
پنجعلی: سپاهان و 
پرسپولیس مدعی 

اصلی قهرمانی هستند

هنگ 7فر

بسيار عجيب است كه هنوز در كشور ما بسياري از كارها و 
تعريف  به عنوان يك شغل  بازيگري،  ازجمله  مشاغل هنري، 
نشده و طبيعتا قوانين وزارت كار نيز شامل حال آنها نمي شود! 
حال يكي تعريف كند كه اگر بازيگري و ديگر مشاغلي از اين 

دست، شغل نيستند، پس چه هستند!؟ 

پيشكسوت تيم فوتبال پرسپوليس با اشاره به صعود سه 
تيم ايرانی به مرحله حذفی ليگ قهرمانان آسيا گفت: اين كار 
اعتماد به نفس فوتبال ايران را افزايش داد و اكنون چند تيم 
مدعی است؛ پرسپوليس در بين اين تيم ها به دنبال دفاع از 

عنوان قهرمانی می باشد.

استاد  درگذشت  سالروز  سی امين  ارديبهشت ماه  هفدهم 
مهرداد اوستاست؛ كسی كه او را پدر شعر انقالب اسالمی 
می خوانند. به اين بهانه سراغی گرفتيم از محمدرضا روزبه، 
شاعر و پژوهشگر همشهری آن زنده نام و گفت وگويی داشتيم 

در باب شعر كالسيك پس از انقالب.

شعر کالسیک امروز 
درگفت وگو با 

محمدرضا روزبه

فساد در حوزه غذا و دارو مصداق بارز جنايت است کرونا زمینه ساز برخی بیماری های روانی
 در آینده خواهد شد 

یک روانشناس بالینی گفت: پس از کرونا شاهد موجی از بیماری های 
انتقام  و حتی  بروز خشونت  اختال شخصیت،  افسردگی،  از جمله  روحی 
گیری های کورکورانه افراد از یکدیگر خواهیم بود.ماه ها از شیوع کرونا در 
کشور می گذرد. از شدت این پاندمی نه تنها کم نشده بلکه امروز مردم با موج 
چهارم و پنجم این بیماری منحوس دست و پنجه نرم می کنند. در این میان کرونا با موج 
سواری بر ترس و ضعف برخی از بیماران و افراد مبتا آنها را به کام مرگ می کشاند.
صفحه 2

مدیر کل سامت شهرداری تهران گفت: تفاهم های 
اولیه بین سازمان مدیریت بحران، ستاد کرونای کانشهر 
تهران و سازمان ورزش شهرداری تهران در حال انجام 
است و در فاز اول در هر منطقه یک سوله و یا یک مجموعه ورزشی 
برای واکسیناسیون عمومی کرونا در اختیار دانشگاه های علوم پزشکی 

قرار می گیرد .
درباره  تهران  مدیر کل سامت شهرداری  نصیری«  »زینب 

توافق شهرداری با وزارت بهداشت به منظور در اختیار گذاشتن سوله 
های مدیریت بحران برای امر واکسیناسیون عمومی شهروندان گفت: 
با توجه به آغاز واکسیناسیون عمومی مردم، یکی از اتفاقاتی که باید 
در امر واکسیناسیون رخ دهد و در دنیا نیز به همین صورت است، 
این است که تمام دستگاه ها کمک کنند و مجموعه های بزرگی را 

که دارند در اختیار کارگزاران بهداشت و درمان قرار دهند. 
صفحه 2

استان تهران کماکان در شرايط قرمز کرونايی قرار دارد  

DONYAYEJAVANANMAG.IR

سمی  ر یت  سا ش  ر ا گز به 
C-Rasaneh. ( کلینیک رسانه 

به  را  فعالیت خود  این مجموعه   )ir
صورت رسمی آغاز کرد

روز  شانزدهمین  شب  پنجشنبه 
ماه یکهزار و چهارصد  اردیبهشت  از 
مصادف با 2۳ مین روز از ماه مبارک 
رمضان شاهد برگزاری مراسم افطاری 
فعالیت  رسمی  شروع  مناسبت  به 

»کلینیک رسانه« بودیم
همت  به  که  مراسم  این  در 
پدرام  شد  برگزار  »کلینیک رسانه« 
در  رسانه  مدیران  نماینده  پاک آیین، 
محمد  مطبوعات،  بر  نظارت  هیات 
شهر  شورای  عضو  حق شناس  جواد 
نماینده  مبارکه  سعیدی  زهرا  تهران، 
مجلس دهم شورای اسامی، مدیران 
همین طور  و  رسانه ای  تشکل های 
و  فعالین  مدیران،  از  کثیری  جمع 
پیشکسوتان رسانه های کشور حضور 

داشتند.
نان  نوجوا مراسم،  بتدای  ا در 
گروه سرود »وصال« قطعه سرودی 
را به همین مناسبت اجرا نمود، پس 

مدیرعامل  هوشمندراد  هرمز  آن،  از 
طی  »کلینیک رسانه«  بنیان گذار  و 
سخنانی ضمن تشکر و خیر مقدم به 
حاضرین، بر لزوم همدلی و همراهی 
اشاره  دوران سخت  این  در  رسانه ها 
از  »کلینیک رسانه«  افزود:  و  کرده 
پیشنهاد دکتر  به  ابتدای سال ۱۳۹۰ 
حسین انتظامی نماینده وقت مدیران 
صورت  به  نظارت  هیات  در  مسئول 
خودگردان و بدون هیچ گونه حمایت 
مالی، شروع به فعالیت نمود که طی 
این سال ها با وجود سنگ اندازی ها و 
نامهربانی های صورت گرفته همواره 
محلی برای مددرسانی به اهالی رسانه 

بوده است
مه  نا ز و ر ل  مسئو یر  مد
»دنیای جوانان« ضمن اعام فعالیت 
تشکر  با  »کلینیک رسانه«  رسمی 
مدت  این  در  که  کسانی  تمامی  از 
بوده اند  »کلینیک رسانه«  یاور  یارو 
از زحمات دکتر زهرا سعیدی نماینده 
 : افزود  مجلس دهم قدردانی کرد و 
زمانی  در  چه  )دکترسعیدی(  ایشان 
مجلس  در  نماینده  عنوان  به  که 

و  داشتند  حضور  اسامی  شورای 
پیگیری  در  همواره  آن  از  پس  چه 
مطالبات و خواسته های به حق اهالی 
رسانه پیش قدم و همراه بوده اند و ما 
امیدواریم این اتفاق مبارک با حضور 
قدرت  با  یازدهم،  مجلس  در  ایشان 

بیشتر ادامه یابد.
پس از آن دکتر زهرا سعیدی در 
سخنانی ضمن تبریک شروع فعالیت 
رسمی کلینیک رسانه، با اشاره به این 
که رسانه های مکتوب باید به جایگاه 
واقعی خود برگردند گفت: رسانه های 
مکتوب در دوره جدید و به ویژه در دوره 
کرونا آسیب های بسیاری دیدند و باید 
با حمایت های قانونی که حق مسلم 
آنهاست به جایگاه واقعی خود برگردند.

شورای  مجلس  سابق  نماینده 
پیشنهاد  طرح  بیان  ضمن  اسامی 
رسانه ها  از  اپراتورها  حمایت  لزوم 
گفت: وقتی اپراتورها از انتشار محتوای 
رسانه ها در قالب فضای مجازی سوده 
بهره  می برند، رسانه هایی که  برده و 
تولید ککنده محتوا در این فضا بوده 
و جذب مخاطب می کنند نیز میبایستی 

اپراتورها  از این مسیر منتفع شوند و 
میبایستی در مقابل نقش حمایتی خود 
را در این زمینه ایفا کنند و این بخشی 
از رسالت آنها در چارچوب مسئولیت 

اجتماعی است.
مدیرمسئول پایگاه اطاع رسانی 
به موضوع  اشاره  با  »سیمای وطن« 
ز  ا توسعه ای  برنامه های  حمایت 
به  را  باید خود  رسانه ها گفت: دولت 
بیمه  برای  الزم  اعتبارات  تخصیص 
خبرنگاران و فراهم کردن بستر مساعد 

برای اقتصاد رسانه ها ملزم نماید.
اینکه  بیان  با  سعیدی همچنین 
و  نه  رسا حوزه  مشکات  رفع  با 
بسترسازی  تقویت  به  خبرنگاران 
فرهنگی در جامعه می انجامد، تصریح 
و  کارآمدی  افزایش  برای  باید  کرد: 
کم کردن فاصله حرفه ای رسانه های 
از  قانونی  حمایت  جهان،  با  ایران 
عمومی ها  روابط   و  رسانه  ای  فعاالن 
و رسیدگی به مطالبات جامعه روابط 
عمومی و ارتباطات بیشتر همت کنیم.

ر  ا ید د ین  ا ر  د همچنین 
ئیس  ر سفی،  یو محمد ضا  ر محمد
نیز  رسانه،  مدیران  صنفی  انجمن 
نقش  بر  تاکید  ضمن  سخنانی  طی 
سازی  فرهنگ  در  ها  رسانه  ارزنده 
و تاکید بر رسانه های مکتوب گفت: 
می گویند  که  عده ای  نظر  برعکس 
است  نشریات مکتوب گذشته  عصر 
این  دنیا  جای  هیچ  در  که  معتقدم 
نباید  نیز  ایران  در  و  نیفتاده  اتفاق 
مورد  کشور  فرهنگ  از  بخش  این 
بی مهری قرار گیرند. وی همچنین 
از  سعیدی  دکتر  خانم  حمایت ها  از 
رسانه ها در دوران تصدی ایشان در 

مجلس تقدیر و تشکر کرد.

»کلینیک رسانه« رسما شروع به کار کرد
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نماینده مردم همدان: 
کرونا در انتخابات تاثیر ندارد

ســخنگوی کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات مجلــس معتقــد اســت 
کــه کرونــا بــه هیــچ وجــه در میــزان مشــارکت در انتخابــات تاثیــر ندارد 
ــا شــب یعنــی در زمــان برگــزاری، آن  ــد رای گیــری از صبــح ت و رون
هــم در چنــد دقیقــه رای دادن هــر شــخص در حــوزه انتخابیــه موجــب 

تجمــع نخواهــد شــد.
ــی از فضــای  ــد حســین فاحــی، در ارزیاب حجــت االســام احم
انتخاباتــی کشــور عنــوان کــرد: ســیر مشــارکت در انتخابــات از اوایــل 
پاییــز افزایــش یافتــه بــود امــا در اســفند مــاه بــه دلیــل بــی تدبیــری 
هــا در زمینــه عــدم کنتــرل بــازار و صــف هــای طویــل اقــام غذایــی 
و بدبینــی ای کــه ایجــاد شــد، ایــن ســیر صعــودی مشــارکت متوقــف 
شــد، اگرچــه مــردم مــا همیشــه ثابــت کردنــد کــه در زمــان خــودش و 

در پایبنــدی بــه ارزش هــا پــای نظــام و انقــاب ایســتاده انــد.
وی بــا بیــان اینکــه پیــش بینــی مــی کنــم ان شــاءاهلل مشــارکت 
بــاالی ۵۰ درصــد در انتخابــات داشــته باشــیم، افــزود: آنچــه مشــخص 
ــاح  ــان اص ــاله جری ــرد ۸ س ــردم از عملک ــه م ــت ک ــن اس ــت ای اس
ــوان  ــار داشــته ناراحــت هســتند، نمــی ت ــت را در اختی ــب کــه دول طل
گفــت دولــت کنونــی اصــاح طلــب نبــود، از معاونــت اول تــا بســیاری 
از وزارتخانــه هــا  و مدیریــت هــا در دســت جریــان اصــاح طلــب بــود، 
اگــر ناامیــدی در کشــور ایجــاد شــده بــه دلیــل عملکــرد برخــی مدیران 
اصــاح طلــب بــوده کــه در بدنــه دولــت حضــور داشــتند، اکنــون مــردم 
بــه دنبــال شــخصی هســتند کــه مشــکات را رفــع کنــد ایــن فــرد را 

هــم در جریــان اصــاح طلــب جســت و جــو نمــی کننــد.
فاحــی گفــت: امــا همیشــه جریــان اصاح طلــب از امــواج فضای 
جامعــه اســتفاده کــرده و  توانســته تغییراتــی در افــکار عمومــی و افــکار 
قشــر خاکســتری ایجــاد کنــد، ایــن احتمــال بازهــم وجــود دارد، همیــن 
دوگانــه دیپلماســی و میــدان قابــل پیــش بینــی بــود کــه قــرار اســت 
چنیــن دوگانــه ای در آســتانه انتخابــات ایجــاد کننــد کــه اگــر در ایــن 
ــوده اســت،  ــه دلیــل میــدان ب چنــد ســاله در برجــام موفــق نبودیــم ب
امیــدوارم مــردم بــا بصیــرت کافــی شــخصی را انتخــاب کننــد کــه بــه 

دنبــال حــل مشــکات باشــد نــه سیاســی کاری.
نماینــده مــردم همــدان دربــاره اینکــه میــزان تاثیــر عوامــل موثــر 
بــر نحــوه برگــزاری انتخابــات ۱۴۰۰  همچــون کرونــا چقــدر و چگونــه 
اســت؟ عنــوان کــرد: کرونــا بــه هیــچ وجــه در میــزان مشــارکت تاثیــر 
نــدارد، رونــد رای گیــری از صبــح تــا شــب یعنــی در زمــان برگــزاری، 
ــه  ــوزه انتخابی ــخص در ح ــر ش ــه رای دادن ه ــد دقیق ــم در  چن آن ه
ــری در  ــچ تاثی ــر هی ــن ام ــدم ای ــد و معتق ــد ش ــع نخواه موجــب تجم
میــزان مشــارکت نخواهــد داشــت، ایــن هــا بهانــه هایــی اســت کــه 

برخــی مطــرح مــی کننــد.

رئیسی در دیدار با  مسئوالن وزارت بهداشت:
فساد در حوزه غذا و دارو مصداق بارز جنایت است

رئیـس قـوه قضاییـه بـا تاکیـد براینکـه تسـریع در تهیـه واکسـن و 
واکسیناسـیون عمومـی موجـب آرامـش مـردم خواهـد بود، گفت: واکسـن 
از هـر کجـا تهیـه و از سـوی مجموعه متخصصیـن وزارت بهداشـت تایید 
شـود، مـردم اسـتفاده می کننـد البتـه کـه بـرای مردم دلنشـین تر اسـت، تا 

واکسـن تولیـد داخـل را اسـتفاده کنند.
بـه گـزارش خبرنـگار دنیـای جوانان از قـوه قضاییه، حجت االسـام 
والمسـلمین سـید ابراهیـم رئیسـی در دیـدار وزیـر و جمعـی از مسـئوالن 
بهداشـت و درمان کشـور و دسـت اندرکاران تولید واکسـن مقابله با کرونا، 
از تاش هـای پزشـکان و کادر درمـان بـرای صیانت از جان مـردم در برابر 

ویـروس کرونـا تقدیر کرد.
رئیس قوه قضاییه گفت: حقیقتًا مجموعه بهداشـت و درمان در دوران 
شـیوع کرونا که فراگیری آن در جهان شـرایط ویژه ای برای ما و مردم دنیا 

به وجود آورده، خوش درخشـیده و موفقیت های زیادی به دسـت آوردند.
حجت االسـام والمسـلمین رئیسـی از توکل به خداوند، هدایت های 
حکیمانـه رهبـر معظـم انقـاب و همدلـی و همیـاری مـردم و کمک های 
مؤمنانـه سـازمان ها و گروه هـای جهـادی و مردمی به عنـوان رمز موفقیت 

کشـورمان در عرصـه مقابلـه با کرونـا یاد کرد.
کـه  مومنانـه ای  کمک هـای  کـرد:  تصریـح  قضاییـه  قـوه  رئیـس 
مقـام معظـم رهبـری بـر آن تاکیـد داشـتند و از خـود گذشـتگی مـردم در 
همیاریکدیگـر و حضـور همـگان در صحنـه، از ویژگی هایـی اسـت کـه به 
برکـت انقـاب اسـامی در این کشـور داریم کـه می توان با ایـن ظرفیت، 

گره هـای دیگـر را نیـز در کشـور گشـود.
حجت االسـام والمسـلمین رئیسـی ادامه داد: این همدلی و اخاص 
را کمتـر می تـوان در جایـی دید و ما نمونه دیگـر آن را در جبهه های جنگ 
و دوران دفـاع مقـدس دیدیـم کـه مردم چگونه از پشـت جبهـه رزمندگان 

را یـاری می کردند.
رئیـس قـوه قضاییه بـا تقدیر از تاش های ضد فسـاد صـورت گرفته 
بـه ویـژه در حـوزه غـذا و دارو اظهـار داشـت: فسـاد در حـوزه غـذا و دارو 
مصـداق بـارز جنایـت اسـت و از کسـانی کـه با جـان مردم بـازی می کنند 
و سـوداگرانی کـه بـرای منفعـت شـخصی دسـت بـه سـودجویی می زنند، 

گذشـت. نمی توان 
حجت االسـام والمسـلمین رئیسـی افزود: کسـانی که برای کسـب 
منفعـت بـه مـردم رحـم نمی کننـد یـک جـرم معمولـی انجـام نمی دهند و 
مرتکـب خیانـت شـده اند کـه نـه ما و نـه ملت از آن هـا نمی گذریـم و خدا 

هـم از آن ها نخواهد گذشـت.
رئیـس قـوه قضاییـه تأکیـد کـرد: روحیـه ضـد فسـاد و برخـورد بـا 
دسـت های ناپاکـی کـه می خواهنـد فضـا را ناسـالم کرده و مسـائل بسـیار 
مهـم و اسـتراتژیک زندگی مردم را تحت الشـعاع قـرار دهند، باید با جدیت 

و حساسـیت ادامه داشـته باشـد.
حجت االسـام والمسـلمین رئیسـی مسـأله واکسیناسـیون را دغدغه 
مـردم و موضوعـی مهم دانسـتکه نقش زیـادی در آرامـش و امنیت ذهنی 
مـردم خواهـد داشـت، در عیـن حـال گفـت: واکسـن از هر کجا تهیـه و از 
سـوی مجموعـه متخصصیـن وزارت بهداشـت تاییـد شـود، مردم اسـتفاده 
می کننـد. البتـه کـه بـرای مردم دلنشـین تر اسـت، تا واکسـن تولیـد داخل 

را اسـتفاده کنند.
رئیـس قـوه قضاییـه گفـت: جمهـوری اسـامی ایـران بـا داشـتن 
متخصصـان و دانشـمندانی کـه دارد شایسـته آن اسـت کـه نـه فقـط خود 
ایـران بلکـه منطقـه و جهـان از دسـتاوردهای ارزشـمند آن در حوزه هـای 

مختلـف بهره منـد شـوند.
وی همچنیـن بـر لـزوم توجـه بـه نظـرات متخصصان و کارشناسـان 
حـوزه بهداشـت و درمـان تأکیـد کـرد و گفـت: وقتـی نظـر صاحب نظران 
ایـن اسـت کـه االن خطری کشـور یا شـهر و منطقه ای را تهدیـد می کند، 

حتمـًا بایـد به آن توجه شـود.

مدیر کل سالمت شهرداری تهران:

استان تهران کماکان در شرایط قرمز کرونایی قرار دارد  
مت  سا کل  یر  مد
گفت:  ن  ا تهر ری  ا د شهر
تفاهم های اولیه بین سازمان 
مدیریت بحران، ستاد کرونای کانشهر 
تهران و سازمان ورزش شهرداری تهران 
در حال انجام است و در فاز اول در هر 
مجموعه  یک  یا  و  سوله  یک  منطقه 
عمومی  واکسیناسیون  برای  ورزشی 
علوم  دانشگاه های  اختیار  در  کرونا 

پزشکی قرار می گیرد .
»زینب نصیری« مدیر کل سامت 
شهرداری تهران درباره توافق شهرداری 
اختیار  به منظور در  بهداشت  با وزارت 
گذاشتن سوله های مدیریت بحران برای 
شهروندان  عمومی  واکسیناسیون  امر 
واکسیناسیون  آغاز  به  توجه  با  گفت: 
که  اتفاقاتی  از  یکی  مردم،  عمومی 
و  دهد  رخ  واکسیناسیون  امر  در  باید 
در دنیا نیز به همین صورت است، این 
است که تمام دستگاه ها کمک کنند و 
در  دارند  که  را  بزرگی  مجموعه های 
درمان  و  بهداشت  کارگزاران  اختیار 

قرار دهند. 
او ادامه داد: در تهران ظرفیت های 
مختلفی وجود دارد و شهردار تهران از 
ابتدای مطرح شدن بحث واکسیناسیون 
اعام آمادگی کرد که امکانات شهرداری 
را برای اینکه مردم در آرامش بیشتر و 
در دسترس  انجام دهند  زمان کمتری 
دستور  راستا طبق  این  در  و  قرار دهد 
شهردار تهران از طریق سازمان مدیریت 

بحران شهرداری تهران این مساله در 
حال پیگیری است. 

مدیر کل سامت شهرداری تهران 
سازمان  بین  اولیه  تفاهم های  گفت: 
مدیریت بحران، ستاد کرونای کانشهر 
تهران و سازمان ورزش شهرداری تهران 
در حال انجام است و در فاز اول در هر 
مجموعه  یک  یا  و  سوله  یک  منطقه 
علوم  دانشگاه های  اختیار  در  ورزشی 
بتوانند  افراد  تا  می گیرد  قرار  پزشکی 
انجام  را  واکسیناسیون  فرایند  سریعتر 

دهند. 
او در پاسخ به این سوال که دکتر 
خوشه ای  گیری  شکل  درباره  زالی 
دادند  تهران خبر  در حاشیه های  کرونا 
حاشیه ای  محات  در  راستا  این  در  و 
اجرای  یا  و  غربالگری  برای  برنامه ای 
گرفته  نظر  در  سریع  تست  همگانی 
ستاد  باید  را  برنامه ها  گفت:  می شود 
اعام کند، اما آنچه که مشهود است در 

کل استان تهران از جمله شهر تهران 
و شهرستان های استان از ابتدای طرح 
شهید سلیمانی تحت پوشش قرار گرفتند 
شهرستان های  مختلف  فرمانداران  و 
و  کردند  رصد  و  داشتند  تهران حضور 
اجرای  و  سریع  بیماریابی  غربالگری، 
انجام  آر  پی. سی.  و  سریع  تست های 
شد اما جزئیات بیشتر با توجه به شرایط 
موجود را همکاران در مجموعه وزارت 

بهداشت باید توضیح دهند. 
در  اپیدمی  درباره شرایط  نصیری 
در  اکنون  گفت:  تهران  شهر  محات 
پیک چهارم تقریبا کل استان تهران در 
وضعیت قرمز دارند و تفاوت معناداری 
بین شهرستان های استان تهران، شهر 
از نظر جنوب،  تهران  تهران و مناطق 
و  نداشته  وجود  غرب  و  مرکز  شمال، 
به طور کلی وضعیت خوبی چه از نظر 
میزان مبتایان و چه از نظر بستری افراد 
فوتی ها  و  ویژه  مراقبت های  در بخش 

خوب نبوده است. 
که  است  ضروری  داد:  ادامه  او 
نسبت  افراد  به شرایط موجود  توجه  با 
پروتکل های  رعایت  و  خودمراقبتی  به 

بهداشتی بیشتر رعایت کنند. 
اینکه  به  توجه  با  گفت:  نصیری 
واکسیناسیون شروع شده است به نظر 
روانی  و  روحی  شرایط  مردم  می رسد 
باشند  داشته  می توانند  هم  را  بهتری 
را  امید  واکسیناسیون  به  امید  که  چرا 
بینی  پیش  و  برده  باال  مردم  بین  در 
وزارت بهداشت این است که با واردات 
واکسن و تولیدات داخلی براساس جدول 
زمان بندی، افراد را واکسینه کند لذا از 
امید  با  افراد  که  است  مهم  منظر  این 
ماه های  بیشتری  حساسیت  و  بیشتر 

آخر مبارزه با کرونا را بگذرانند. 
مدیر کل سامت شهرداری تهران 
واکسیناسیون  برای  افراد  کرد:  تاکید 
خانه های  و  بهداشت  پایگاه های  به 
افراد  اطاعات  نکنند.  مراجعه  سامت 
ثبت  بهداشت  وزرات  سیب  سامانه  در 
و  می شود  انجام  واکسیناسیون  و  شده 
سامانه  در  آن ها  اطاعات  که  افرادی 
سیب ثبت نشده حتما وزارت بهداشت 
در زمان خود، سامانه ای را اعام می کند 
تا افراد اطاعات خود را ثبت کنند، لذا 
افراد به هیچ وجه به صورت حضوری 
برای دریافت واکسن مراجعه نکنند چرا 
که مراجعه حضوری خود منجر به ایجاد 
شرایطی برای انتقال ویروس خواهد بود.

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

اعالم شرایط پذیرش بدون آزمون دانشجوی دکتری در دانشگاه 
خوارزمی 

 دانشگاه خوارزمی اعام کرد که بر اساس آیین نامه »پذیرش بدون آزمون 
استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری« وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
از میان متقاضیان واجد شرایط، برای سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ در رشته هایی که 
اسامی آن ها بر روی سایت این دانشگاه قرار گرفته است، بدون شرکت در آزمون، 

دانشجوی دکتری می پذیرد.
فراخوان  در  برای شرکت  کارشناسی  دوره  آموختگان  دانش  اساس  این  ر  ب
دوره  برای  باالتر  یا   ۱۶ معدل  میانگین  باید  دکتری  دوره  آزمون  بدون  ذیرش  پ
تحصیل  از  فراغت  همچنین  کنند.  کسب  را  باالتر  یا   ۱۷ نمره  ارشد  ارشناسی  ک
کارشناسی ارشد متقاضی باید از تاریخ اول شهریور سال ۹۸ به بعد صورت بگیرد 
و طول دوره تحصیل دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد حداکثر ۵ نیمسال باشد. 

زمان  در  پژوهشی  امتیازات  شماره۱بخش  ردیف  از  امتیاز   ۷ حداقل  کسب 
بررسی مدارک الزامی است و متقاضی باید حداقل یک مقاله علمی و پژوهشی یا 
ISI مستخرج از پایان نامه چاپ شده یا دارای گواهی معتبر چاپ دارای شماره و 
زمان چاپ مقاله چنانچه متقاضی هنوز موفق به دفاع از پایان نامه خود نشده داشته 

باشد و مقاله ارائه شده باید در جهت رشته دانشجو باشد. 
پذیرش برای ورود به دوره تحصیلی دکتری بدون آزمون دانشگاه خوارزمی، 

صرفا از بین دانش آموختگان دانشگاه های دولتی معتبر انجام خواهد گرفت. 
دانشجو پس از کسب پذیرش در مقطع دکتری فقط تا پایان نیمسال اول 
تحصیلی، فرصت خواهد داشت مقاله خود را که دارای گواهی پذیرش می باشد به 
چاپ رسانده و اصل آن را ارائه نماید، در غیر این صورت قبولی وی لغو خواهد شد. 
متقاضیانی که هنوز دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد هستند مشروط به اینکه 
تا تاریخ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ فارغ التحصیل شوند می توانند از تسهیات فوق استفاده 

نمایند در غیر این صورت پذیرش آن ها لغو خواهد شد. 
افرادی که در دوره کارشناسی ارشد خود از سهمیه بدون آزمون استفاده کرده 
اند، می توانند از این سهمیه در دوره دکتری نیز استفاده نمایند. هر داوطلب فقط مجاز 
به انتخاب یک رشته/گرایش دکتری است.  دانش آموختگان دانشگاه های پیام نور، 
آزاد، غیر انتفاعی، دورههای مجازی، نیمه حضوری، اتباع خارجی و فارغ التحصیالن 
دانشگاه های خارج از کشور مجاز به شرکت در این فراخوان نمی باشند. دانشجویان 

پردیس بین الملل دانشگاه خوارزمی نیز امکان شرکت در فراخوان را دارند. 
در صورت انصراف فرد پذیرفته شده، تعیین جایگزین فقط با تایید دانشکده 
الزم  امتیاز  با شرط کسب  و  دانشگاه  آموزشی  معاونت  کمیته  و  مربوطه  گروه  و 
الکترونیکی تا چهارم خرداد  امکان پذیر خواهد بود.متقاضیان باید جهت ثبت نام 
می توانند با مراجعه به سایت معاونت آموزشی دانشگاه خوارزمی نسبت به ثبت نام 

در فراخوان فوق اقدام کنند.

درخواست جامعه فرهنگیان؛
معلمان در اولویت واکسیناسیون کرونا قرار گیرند

جامعه فرهنگیان از ستاد ملی مقابله با کرونا خواست در اولویت واکسیناسیون 
کرونا قرار گیرند.

به گزارش روابط عمومی جامعه فرهنگیان، تعداد زیادی از معلمان در شبکه های 
اجتماعی از ستاد ملی کرونا خواستار واکسیناسیون فرهنگیان مجری انتخابات شدند.

واکسیناسیون کرونا مدتی است که در کشور آغاز شده و بر اساس اولویت بندی 
های وزارت بهداشت و سند ملی واکسیناسیون تزریق واکسن کرونا در گروه های 
با ادامه روند واکسیناسیون در کشور، تعداد  مختلف در حال انجام است.همزمان 
زیادی از معلمان در شبکه های اجتماعی از ستاد ملی کرونا  خواستار واکسیناسیون 
فرهنگیان مجری انتخابات شدند. فرهنگیان در این پیام ها نسبت به احتمال باالی 

ابتای مجریان انتخابات به کرونا و انتقال آن به دیگران ابراز نگرانی کرده اند. 
نکته حائز اهمیت در این پیام ها تأکید بر این نکته است که با توجه به برگزاری 
انتخابات در 2۸ خرداد ماه و اینکه فرآیند اثربخشی واکسن کرونا حدوداً 2۰ روز 
زمان می برد؛ الزم است مسئولین محترم ستاد ملی کرونا هرچه سریعتر نسبت به 

تخصیص سهمیه و واکسیناسیون مجریان انتخابات اقدام کنند.

دستگیری ۹ نفر از عامالن تیراندازی مراسم تشییع هندیجان
جانشین فرمانده انتظامی خوزستان از شناسایی و دستگیری ۹ نفر دیگر از 
عامان اصلی تیراندازی مراسم تشییع روستای سویره شهرستان هندیجان خبر 
داد و گفت: تاکنون ۳۱ نفر در این رابطه دستگیر شده و عملیات شناسایی سایر 

عامان تیراندازی با جدیت ادامه دارد.
به گزارش پایگاه خبری پلیس، سرهنگ یداله امیری بیان کرد: به دنبال 
اقدامات پلیس در خصوص شناسایی و دستگیری عامان تیراندازی در مراسم 

تشییع روستای سویره تاکنون ۳۱ نفر از این افراد دستگیر شده اند.
وی افزود: ماموران پلیس با اقدام اطاعاتی منسجم  تعداد ۹ نفر دیگر از 
عامان اصلی تیراندازی در این مراسم را شناسایی و با هماهنگی مراجع قضایی 
در عملیات های جداگانه، متهمان را در مخفیگاهشان دستگیر و  تعداد هشت قبضه 
انواع ساح غیرمجاز را نیز کشف کردند.جانشین فرمانده انتظامی خوزستان ادامه 
داد: پلیس تا دستگیری آخرین نفر از افراد خاطی مراسم مذکور مصمم است و در 
این راه از هیچ تاشی دریغ نخواهد کرد.جانشین فرمانده انتظامی استان خوزستان 
پیش از این از شناسایی و دستگیری 22 نفر از عامان تیراندازی مراسم تشییع 
روستای سویره شهرستان هندیجان خبر داده بود.تیراندازی سه روز پیش برخی 
افراد در یک آیین تشییع در هندیجان در جنوب شرق خوزستان که بر اساس 

رسوم غلط طایفه ای صورت گرفت موجب رعب و وحشت اهالی شد.

اختالف مالی منجر به قتل سه نفر در شیراز شد
رییس پلیس آگاهی استان فارس اعام کرد: اختاف مالی بین سه نفر در 

شهر شیراز، منجر به قتل آن ها شد.
سرهنگ کاووس حبیبی اظهار داشت: در پی اعام مرکز فوریت های پلیسی 
۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره تیر اندازی در یکی از خیابان های شهر شیراز، 

مأموران انتظامی به محل مورد نظر اعزام شدند.
وی با بیان اینکه مأموران به محض ورود به محل درگیری با جسد یک 
نفر در پاگرد راه پله طبقه اول ساختمان مواجه می شوند، افزود: در بررسی های 
بیشتر مأموران انتظامی و ورود به آپارتمان، آثار درگیری و شکستن گلدان ها 

مشاهده و جسد دو نفر دیگر نیز کشف شد.
سرهنگ حبیبی افزود: با حضور عوامل اکیپ بررسی صحنه جرم و کارآگاهان 
پلیس آگاهی، تحقیقات جامعی انجام و در نهایت مشخص شد که دو برادر2۳ 
و ۳۱ ساله بر سر مسائل مالی با فردی ۵2 ساله، اختاف داشتند و برای حل 

موضوع وی را به منزل خواهرشان دعوت کردند.
وی با بیان اینکه این موضوع در نهایت منجر به درگیری سه نفر حاضر در 
منزل شد، گفت: در این راستا، این افراد یکدیگر را مورد اصابت چاقو قرار دادند 

و یکی از برادران به دلیل شدت جراحات وارده فوت کرد.
رییس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان فارس گفت: برادر دیگر نیز، فرد 
۵2 ساله را در حالی که مجروح شده و قصد فرار داشت را در راه پله با گلوله هدف 
قرار داد و به قتل رساند و پس از بازگشت به منزل با استفاده از اسلحه شکاری 
در اختیار خود و شلیک گلوله اقدام به خودکشی کرد و به زندگی اش پایان داد.

باعث  العمل لحظه ای  سرهنگ حبیبی گفت: خشم و عصبانیت و عکس 
وقوع اتفاقات ناگواری می شود، بنابراین باید از این قبیل حوادث درس بگیریم و 
هیچگاه در وضعیتی که بنا به هر دلیلی در موقعیت تنش زا قرار داریم، عجوالنه 

واکنش نشان ندهیم.
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هوش مصنوعی به کمک برنامه نویسان می آید
طبق گزارش Wired، سال ها طول می کشد انسان بتواند به زبان برنامه نویسی 
مسلط شود و کدهای کامپیوتری را به خوبی و بدون مشکل بنویسد. بااین حال، 

استارتاپ فرانسوی SourceAI وارد عمل شده است که اعتقاد دارد 
برنامه نویسی نباید آن چنان هم کار سختی باشد. SourceAI مشغول کار 

روی ابزاری است که می تواند با استفاده از هوش مصنوعی برنامه نویسی کند؛ 
تنها کافی است در قالب متنی کوتاه هدف کد را مشخص کنید. برای مثال 

برای داشتن کدی که بتواند اعداد را ضرب کند، کافی است به این ابزار بگویید 
»دو عدد داده شده ی کابر ضرب شود«. سپس هوش مصنوعی نوشتن کدی ۱2 

خطی را در پایتون شروع می کند که می تواند این کار را انجام دهد.
بتوان  نزدیک  آینده ای  در  شاید  که  است  بدین معنا  فناوری  این  جود  و
برنامه نویسی های پیچیده  را نیز با استفاده از هوش مصنوعی انجام داد. جاه طلبی  های 
در  پیشرفت  است.  نرم افزار  توسعه  در  گسترده تر  انقابی  نشانه   SourceAI
را  برنامه نویسی  وظایف  از  مجموعه ای  خودکارکردن  امکان  ماشینی  ادگیری  ی
بهبود  و  تایپ شده  کد  بخش های  بعضی  خودکار  تکمیل  از  است؛  کرده  راهم  ف
بخشیدن الگورتیم کلی گرفته تا جست وجوی کد منبع و یافتن باگ های مزاحم.

کدنویسی خودکار می تواند فرایند توسعه نرم افزار را تغییر دهد؛ اما محدودیت ها 
ایجاد کند.  نقاط کور هوش مصنوعی مدرن ممکن است مشکات جدیدی  و 
ممکن  و  کنند  رفتار  پیش بینی نشدنی  می توانند  ماشینی  یادگیری  لگوریتم های  ا
با  اینکه  اشکاالتی در خود جای دهند؛ مگر  تولید شده ی دستگاه  است کدهای 

دقت دقیق بررسی شود.
 ،۳-GPT و دیگر شرکت های مشابه قصد دارند از SourceAI استارتاپ
 ،OpenAI برنامه ی قدرتمند زبان هوش مصنوعی، بهره ببرند. می 2۰2۰، شرکت
شرکت واقع در سان فرانسیسکو و متمرکز بر پیشرفت اساسی در این زمینه، برنامه ی 
بودند که به  نفراتی  اولین  از   SourceAI بنیان گذاران  را معرفی کرد.  مذکور 
GPT-۳ دسترسی پیدا کردند. OpenAI کد GPT-۳ را منتشر نکرده است؛ 
اما به برخی از کاربران اجازه می دهد ازطریق API به مدل دسترسی پیدا کنند.

GPT-۳ شبکه ی عصبی مصنوعی بسیار بزرگی است که با شبکه های 
عظیمی از متون به دست آمده از وب آموزش دیده است. در واقع، این ابزار مفهوم 
به خوبی  را  آن ها  در  الگوهای موجود  اما می تواند  نمی تواند درک کند؛  را  متون 
درباره ی موضوعی خاص  GPT-۳ می تواند  الگوها،  این  بررسی  با  حفظ کند. 
مقاله تولید کند یا متنی را به صورت خاصه بنویسد یا به پرسش های مربوط به 

محتوای مقاله های مختلف پاسخ دهد.
فورکان بکتس، بنیان گذار و مدیرعامل شرکت SourceAI، اعتقاد دارد : 
»هنگام آزمایش این ابزار، متوجه شدیم می تواند کد تولید کند. آن زمان بود که 
ایده ی توسعه SourceAI شکل گرفت.« البته او اولین نفری نبود که متوجه 
قابلیت این ابزار شد؛ چراکه اندکی پس از انتشار GPT-۳، یکی از برنامه نویسان 
نشان داد که می تواند با کمک این ابزار، برنامه های وب سفارشی از جمله دکمه ها  
و فیلدهای ورودی متن و رنگ ها را با ترکیب مجدد کدهایی ایجاد کند که پیش تر 
به آن داده شده بود. شرکت دیگری به نام Debuild نیز می خواهد این فناوری 
را تجاری کند. استفاده از هوش  مصنوعی برای تولید و تحلیل کد ممکن است 
مشکل ساز باشد. در مقاله ای که ماه مارس آناین منتشر شد، محققان دانشگاه 
MIT نشان دادند با ایجاد چند تغییر دقیق مانند جایگزینی برخی متغیرها برای 
تأیید  برای  را  ابزار هوش مصنوعی آموزش دیده  برنامه ای مضر، می توان  یجاد  ا
ایمنی آن فریب داد؛ در نتیجه یکی از مشکات پیش روی این ابزارها، ناتوانی در 

تشخیص میزان امن بودن برنامه های مختلف است.
کار می کند.  در عمل چقدر خوب   SourceAI ابزار  دید  باید  در نهایت، 
هنوز نسخه ی نمایشی عمومی از این فناوری وجود ندارد؛ اما بکتس گفت این 
ابزار ۸۰ تا ۹۰ درصد مواقع هنگام انجام دستورها ساده درست کار می کند. به نظر 
را  نرم افزار  توسعه ی  جنبه های  از  برخی  می تواند  که  است  مطمئن  او  ی رسد  م
دگرگون کند. شرکت نوپای وی در حال کار روی ابزاری هوش مصنوعی است. 
او درباره ی این ابزار گفت: »روزی دانشجویان برای انجام سریع تکالیفشان از 

آن استفاده خواهند کرد.«

بالینی  روانشناس  ک  ی
شاهد  کرونا  از  پس  فت:  گ
موجی از بیماری های روحی 
اختال شخصیت،  افسردگی،  ز جمله  ا
بروز خشونت و حتی انتقام گیری های 
کورکورانه افراد از یکدیگر خواهیم بود.

ماه ها از شیوع کرونا در کشور می 
گذرد. از شدت این پاندمی نه تنها کم 
چهارم  موج  با  مردم  امروز  بلکه  شده  ن
و پنجم این بیماری منحوس دست و 
پنجه نرم می کنند. در این میان کرونا 
با موج سواری بر ترس و ضعف برخی 
از بیماران و افراد مبتا آنها را به کام 

مرگ می کشاند.
حال با ورود به دوره دیگری از این 
بیماری، خیلی از مردم خطر ابتا و مرگ 
ناشی از کرونا را پشت در خانه هایشان 

احساس می کنند.
آماده  حالت  به  چیز  همه  وباره  د
بیماری  این  نخست  روزهای  اش  ب
عواقب  و  ابتا  از  ترس  است.  رگشته  ب
بیماری باعث شده تا حتی آنهایی هم 
که کرونا را جدی نمی گرفتند امروز با 
دو سه ماسک بر روی چهره هایشان در 

خیابان ها و اماکن عمومی تردد کنند.
فشارهای  است  لی  درحا ین  ا
اقتصادی ناشی از دوران قرنطینه، خانه 
نشینی های مکرر، عدم تعامل با دوستان 
و آشنایان، استرس ها و اضطراب های 
دادن   دست  از  بیماری،  این  به  بتا  ا
کار،   و  کسب  افتادن  رونق  از  و  شغل 
عدم دسترسی به واکسن و... باعث شده  
خیلی از مردم جوامع مختلف و به ویژه 
در  و  نکنند  امنیت  احساس  شورمان  ک
ادامه دچار و درگیر بیماری های روحی 

و روانی در آینده شوند.
با  روانشناس  محمدی  طاءاهلل  ع
اشاره به اینکه پس از کرونا با موجی از 
بیماری های روحی و روانی در کشور 
استرس،  افزود:  بود،  خواهیم  واجه  م
رفتارهای  بروز  افسردگی،  ضطراب،  ا
خشن و پرخاشگرانه، اعتیاد، بزه کاری، 
اختال شخصیت و... برخی از مشکاتی 
در  کرونا  از  دوران پس  در  که  هستند 

سطح جامعه نمایان خواهد شد.
وی اضافه کرد: با توجه به آسیب 
هر  که  پزشکی  های  زمینه  و  ذیری  پ
فردی دارد، این رفتارها خودش را نشان 

خواهد داد. بدون شک در برخی از افراد 
نیز کرونا بستر و زمینه ساز آشکار شدن 

برخی از بیماری های روانی می شود.
اینکه  بر  تاکید  با  روانشناس  ین  ا
اولین نیاز هر انسانی در جوامع مختلف 
امنیت روانی او است، تصریح کرد: زمانی 
که انسانی متولد می شود اولین نیازش 
امنیت  احساس  است.  امنیت  حساس  ا
به این معنی که کسی از او مراقبت می 
کودک  عاطفی  ارتباط  اولین  این  ند.  ک
و سرپرست وی یعنی مادر یا جانشین 
مادر است.محمدی افزود: حال اگر این 
احساس امنیت پس از مسائل دیگری 
از جمله تغذیه و نیازهای فیزیولوژیکی، 
ابراز مهر و محبت به وی یا حمایت از  او 
در برابر ناتوانی هایش به درستی انجام 
شود، این حس امنیت به صورت قوی 
پیدا  رشد  آید،  می  وجود  به  انسان  ر  د
کرده و به مرور شکل محکمی به خود 
می گیرد. حال این کودک در بزرگسالی 
انسانی سالم، دارای عزت و اعتماد به 
نفس خوب و سامت روان خواهد بود.  
این روانشناس اظهار داشت: حال 
اگر این امنیت روانی در هر جامعه ای 
های  اختال  بدون شک  شود،  هدید  ت
جدی در زندگی افراد شکل می گیرد. 
چراکه این احساس امنیت روانی همیشه 
برای انسان ها به صورت نیاز باقی می 
از  فقط   نیاز  احساس  این  که  اند   م
تزریق نمی شود  فرد  به  والدین  سوی 
زندگی اش   تمام طول  انسان در  لکه  ب

نیاز به امنیت روانی دارد.
نیازها  این  اینکه  به  اشاره  با  وی 
است،  ضروری  انسانی  هر  رشد  رای  ب
در  فرد  روانی  امنیت  اگر  کرد:  اکید  ت
هر جامعه رخت ببندد،  بدون شک آن 

جامعه، جامعه سالمی نخواهد بود.
جنگ  جامعه  مثال  با   محمدی 
زده بیان کرد: به طور معمول مشکات 
روانی در یک جامعه که درگیر جنگ 
بلکه  نمی دهد  نشان  را  است خودش 
پس از جنگ مسائل روانی و بار منفی 
ناشی از جنگ نمایان می شود. به همین 
دلیل این مهم است که برای جلوگیری 
از بحران های روانی در آینده، مسئولین 
مدیریت بحران کرده و درک درستی از 
بتوانند  و  باشند  داشته  انسانی  یازهای  ن
امنیت روانی جامعه را در زمان بحران 
بر  تاکید  با  روانشناس  کنند.این  امین  ت
ینکه این شرایط پدیده جدیدی است  ا
که هیچ وقت انسان با آن مواجه نبوده، 
بینی  پیش  قابل  اتفاقی  با  افراد  گفت: 
اما غیرقابل کنترل روبرو شده اند. برای 
مثال افراد می توانند با واکسن زدن از 
این بیماری تاحدی در امان بمانند اما 
در برخی از کشورها شرایط  واکسن زدن 
هنوز مهیا نشده و همه اینها امنیت روانی 

افراد را متزلزل می کند.
محمدی افزود: در این میان خیلی 
از خانواده ها دچار بیماری شده و گاهی 
به خاطر درگیری همه اعضای خانواده 
پرستاری  به  قادر  حتی  آنها  کرونا  ه  ب
ها  خیلی  حتی  نیستند.  یکدیگر  ز  ا
دست  از  شرایط  این  در  را  زیزانشان  ع
گذشته  خوبی  به  توانند  نمی  و  اده  د
سوگواری کنند. هرچند که روش های 
همدلی  جایگزین  مجازی  و  لفنی  ت
امنیت  اینها  است. همه  حضوری شده 

روانی فرد را تهدید می کند.  
وی اضافه کرد: حال در یک جامعه 
وقتی افراد شاهد این باشند که جانشان 
ارزش ندارد به مرور اعتماد خود را به 

مسئولین از دست می دهند و همه اینها 
می تواند در آینده موجب پدیدار شدن 
خشونت و مشکاتی مثل انتقام گیری 

های کورکورانه افراد از یکدیگر شود.
جای  اینکه  به  اشاره  با  محمدی 
نگرانی در آینده وجود دارد، خاطرنشان 
هستند  با  عین  در  همه  االن  رد:  ک
با  را  خودشان  کنند  می  سعی  افراد  و 
پایان  با  اما  کنند  شرایط جدید سازگار 
های  استرس  و  فشارها  شرایط،  ین  ا
های  زمان  در  کرونا  از  ناشی  وانی  ر
آینده آثار دردناکی را برای مردم به جا 

خواهد گذشت.
به  داشت:  اظهار  روانشناس  ین  ا
مسئولین  که  است  الزم  دلیل  مین  ه
مربوطه از همین امروز با مدیریت درست 
شرایط، از بروز مشکات روحی و روانی 

افراد جامعه در آینده جلوگیری کنند. 
ویروس کرونا عامل بیماری کووید 
۱۹ از اواخر سال 2۰۱۹ در شهر ووهان 
در  کوتاهی  مدت  در  و  مشاهده  ین  چ
که  طوری  به  شد؛  منتشر  جهان  همه 
اسفند ۹۸  سازمان بهداشت جهانی در 
)فوریه 2۰2۰( بروز پاندمی )همه گیری 

جهانی( این بیماری را تأیید کرد.
کشورها  رسمی  آمار  اساس  ر  ب
ویروس کرونا تاکنون حدود ۱۴۶ میلیون 
نفر را در دنیا به طور قطعی مبتا کرده و 
حدود سه میلیون نفر نیز بر اثر بیماری 
کووید۱۹ جان خود را از دست داده اند.

یا  آلوده  دست  با  کرونا  یروس  و
تنفسی  قطرات  حتی  و  سرفه  طسه،  ع
از طریق دهان، بینی و چشم به افراد 
منتقل می شود. تنگی نفس، خستگی و 
بدن درد، اختال در بویایی و چشایی 
عائم  جمله  از  گوارشی  مشکات  و 
 ۸۰ از  بیش  است.   ۱۹ کووید  یماری  ب
دچار  نیز  ویروس  به  مبتایان  رصد  د
بیماری خفیف می شوند. جهش ویروس 
هندوستان  بزریل،  انگلستان،  در  کرونا 
سرایت،  افزایش  موجب  که  آفریقا  و 
شده،  آن  میر  و  مرگ  و  یماری زایی  ب
به  جهان  در  را  جدیدی  گرانی های  ن

وجود آورده است.
کرونا  ویروس  شیوع  ابتدای  ز  ا
در کشور )۱۳۹۸( تا کنون ۷۳ هزار و 
۹۰۶ از هموطنان جان خود را از دست 

داده اند.

روانشناس بالینی:

کرونا زمینه ساز برخی بیماری های روانی در آینده خواهد شد 
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در روزهای اخیر به دنبال 
کننده  امیدوار  اخبار  نتشار  ا
در  آن  اثرات  شاهد  وین،  ز  ا
بازارهایی مانند ارز کشور شاهد هستیم 
بطوریکه نرخ دالر در صرافی بانک ها تا 
کانال 2۰ هزار تومان هم رسیده است. 
جنبه های  از  توافق  این  مجموع  ر  د
از  بخشی  شدن  آزاد  مانند  ختلف  م
پول های بلوکه شده، کاهش هزینه در 
نقل و انتقاالت ارزی و تقویت حساب 
کند  کمک  ارز  بازار  ثبات  به  سرمایه 
که در روزهای اخیر روند کاهشی نرخ 

گویای آن است.
ر  د صلی  ا مشکات  ز  ا کی  ی
در  جهش  و  تاطم  اخیر  ال های  س
فاصله  بطوریکه  است  بوده  ارز  ازار  ب
جهش های ارزی از یک دهه به یک یا 
دو سال رسیده است. در مورد آخر که 
جهش ارز از اواخر سال ۹۶ و اوایل سال 
۹۷ شروع شد نرخ دالر را از تقریبا ۳۷۰۰ 
تومان به فراتر از ۱۹ هزار تومان رساند و 
تقریبا پس از دوسال با جهش دیگر، نرخ 
به باالی ۳۰ هزار تومان رسید. هر چند 
که پس از مدتی دوباره روند کاهشی به 
خود گرفت و در حال حاضر تا کانال 2۰ 
هزار تومان هم عقب نشینی کرده است.

کنار  در  مهم  موضوع  دو  اید  ش
ارزی  این جهش های  در  دیگر  عوامل 
عبارتند  که  است  بوده  تاثیرگذار  خیر  ا
از  آمریکا  خروج  و  نقدینگی  رشد  ز  ا
اقتصادی  تحریم های  اعمال  و  رجام  ب
اینکه  برای  بنابراین   .2۰۱۸ سال  ز  ا
داشته  ارز  نرخ  روند  از  درستی  حلیل  ت
کنار  در  را  موضوع  دو  این  باید  اشیم  ب

هم بررسی کرد.
نقدینگی  آمار؛  آخرین  براساس   
کشور در پایان اسفند ۱۳۹۹ به ۳۴۷۵.۸ 
هزار میلیارد تومان و پایه پولی هم به 
۴۵۵.۹ هزار میلیارد تومان رسید که به 
ترتیب در مقایسه با سال ۱۳۹۸ حدود 
افزایش  درصد   2۹.2 و  درصد   ۴ ۰.۶

داشته اند.
طی سه دهه اخیر، به طور میانگین 
در هر دهه، نقدینگی ایران ۱۱.۵ برابر 
شده است که این رقم برای دهه منتهی 
به ۱۳۹۹ حدود ۱۱.۸ برابر است. طی ۴2 
سال گذشته، باالترین نرخ رشد ساالنه 

نقدینگی ) ۴۰.۶ درصد( در سال ۱۳۹۹ 
اتفاق افتاده است.

در  پولی  پایه  و  نقدینگی  شد  ر
خود  بلندمدت  روند  از   ۱۳۹۹ ال  س
فاصله زیادی گرفته و تقریبًا شکاف ۱۰ 
 ۱۳۹۹ سال  ارقام  بین  درصدی  احد  و
رشد  نرخ  دارد.  وجود  روندبلندمدت  ا  ب
میانگین  برابر   2.۷ ایران  در  قدینگی  ن
رشد نقدینگی منطقه خاورمیانه و شمال 

افریقا در سال 2۰2۰ است.
در سال های اخیر رشد نقدینگی به 
یکی از مشکات اصلی تبدیل شده است 
بطوریکه تاطم و نوسان در بازارهای 
کشور را می توان در چارچوب آن تفسیر 
که  داشت  توجه  باید  داد.  توضیح  و 
نقدینگی به سمت و سویی خواهد رفت 
که از بازدهی و امنیت باالیی برخوردار 
باشد. متاسفانه در سال های اخیر و بویژه 
یک دهه گذشته شرایط کشور بگونه ای 
علیه  بر  تحریم ها  شدیدترین  که  وده  ب
آن اعمال شده است. این شرایط چشم 
سرمایه گذاران  پیشروی  مطلوبی  نداز  ا
نمی گذارد و در نتیجه به دنبال بازدهی 
در بازارهای کوتاه مدت مانند ارز خواهد 
بود، این همان موضوع است که باعث 
شده نقدینگی با وجود حجم باالی خود 
در جامعه هیچ انگیزه ای برای حرکت به 
سمت بخش حقیقی اقتصاد نداشته باشد.

یا می توان خروج سرمایه از کشور 
برای خرید ملک در کشورهای همسایه 
به ویژه ترکیه را در این چارچوب بررسی 

و  آمار  آخرین  براساس  بطوریکه  رد  ک
ارقام ایرانیان همواره بیشترین ملک را 
در این کشور خریداری کرده اند. براساس 
برخی برآوردها در دهه ۹۰ شمسی که از 
آن بعنوان دهه از دست رفته یاد می شود، 
فراتر از ۱۰۰ میلیارد دالر از کشور خارج 
شده است و در آخرین مورد هم عباس 
آخوندی وزیر پیشین راه و شهرسازی، 
سه  در  دالر  میلیارد   ۱۵ خروج  از  خبر 
کشور  از  ملک  خرید  برای  اخیر  ال  س
داده است. قطعا این شرایط تاثیر خود 
را بزرگتر شدن منفی حساب سرمایه در 

موازنه پرداخت ها نشان می دهد.
ثیر  تا ز  ا ن  ا نمی تو مچنین  ه
بخش  و  خارجی  تجارت  بر  حریم ها  ت
صادرات نفتی و غیرنفتی بعنوان تامین 
کننده نیازهای ارزی کشور غافل شد که 
باعث شده تا تعادل عرضه و تقاضا در 
نرخ های باالتر برقرار شود، غافل شد. 
ارزش  گمرک،  رسمی  گزارش  طابق  م
بخش های  در  کشور  خارجی  جارت  ت
 ۱۰۵.۹ از  واردات  و  غیرنفتی  صادرات 
با کاهش  در سال ۱۳۹۰  یلیارد دالر  م
 ۷۳.۹ به  درصد،   ۳.۹ ساالنه  توسط  م
رسیده   ۱۳۹۹ سال  در  دالر  یلیارد  م
ده ساله  دوره  این  بنابراین طی  است. 
شاهد انقباض در تجارت خارجی کشور 

بوده ایم.
تحریم ها  تشدید  مثال  عنوان  ه  ب
در  شدید  افت  باعث   ۱۳۹۰ سال  ز  ا
صادرات محصوالت عمده مانند مــواد 

پتروشیمی،  و  شیمیایی  محصوالت  و 
و  شد  خشکبار  و  نفتی  رآورده های  ف
بدلیل  واردات  در  محدودیت  همچنین 

مشکات ارزی در مجموع باعث شد.
نابراین یکی از عوامل اصلی در  ب
جهش ارزی در سال های اخیر موضوع 
جنبه های  از  که  است  بوده  حریم ها  ت
مختلف مانند ایجاد چشم انداز نامطلوب 
کشور،  از  سرمایه  خروج  قتصادی،  ا
غیرنفتی،  و  نفتی  صادرات  اهش  ک
ارز،...  انتقال  و  نقل  هزینه  فزایش  ا

توانسته بر بازار ارز تاثیر منفی بگذارد.
دنبال  به  اخیر  روزهای  در  پس 
انتشار اخبار امیدوار کننده از وین، محل 
مذاکرات ایران و کشورهای غربی، شاهد 
اثرات آن در بازارهایی مانند ارز کشور 
در  دالر  نرخ  بطوریکه  هستیم  اهد  ش
صرافی بانک ها تا کانال 2۰ هزار تومان 

هم رسیده است.
در مجموع این توافق از جنبه های 
از  بخشی  شدن  آزاد  مانند  ختلف  م
کردن  فروکش  شده،  بلوکه  های  ول  پ
صادرات،  افزایش  جهشی،  نتظارات  ا
کاهش هزینه در نقل و انتقاالت ارزی 
و تقویت حساب سرمایه به ثبات بازار 
ارز کمک و سمت عرضه آن را تقویت 
می کند که در روزهای اخیر روند کاهشی 
نرخ گویای آن است. بنابراین می توان 
را  ارز  بازار  ثبات  و  کاهشی  چشم انداز 
حداقل برای کوتاه مدت یا میان مدت 

متصور شد

مدیر بیمه های آتش سوزی بیمه تعاون:
بهره برداری ازظرفیت، تجربیات و توانایی شرکت های بیمه 

در قانون تأسیس صندوق بیمه حوادث طبیعی 

مدیر بیمه های آتش سوزی بیمه تعاون درباره قانون تاسیس صندوق 
بیمه همگانی حوادث طبیعی مصوب ۵/۸/۱۳۹۹ گفت: تصویب و اجرای 
این قانون بسیار مثبت و اقدامی در راستای کمک به مردم هست. در این 
قانون تا این لحظه اسمی از شرکت های بیمه برای حضور و مشارکت برده 
نشده و این در حالی است که شرکت های بیمه، تخصص و تجربه الزم را 
در امور بیمه ای برای چنین طرح هایی که در سطح کان می باشد را دارند.

وی ادامه داد: بر همین اساس شاید بهتر باشد در این قانون از ظرفیت 
و توانایی شرکت های بیمه استفاده شده تا این صنعت بتواند بیش از پیش 

در خدمت رسانی به مردم موثر عمل کند.
مدیربیمه های آتش سوزی بیمه تعاون مطرح کرد: ماباید فروش آناین 
محصوالت بیمه تعاون را به دو قسمت قبل از شیوع ویروس کرونا و بعد 
از شیوع ویروس کرونا تقسیم بندی کنیم.بیمه تعاون با توجه به چشم انداز 
و اهدافی که دنبال کرده و می کند، قبل از شیوع ویروس کرونا اقدامات 
جدی و خوبی برای فروش بیمه نامه های آناین شروع کرده بود و نتایج 
خوبی را هم در این زمینه به دست آورد.نکته مهمی که در خصوص فروش 
بیمه نامه های آناین مطرح است، ارائه خدمات متمایز به مشتریان و جلب 

اعتماد آنها هست.
پوراسکندری در ادامه گفت: درحال حاضر با همکاری سایر مدیریت های 
فنی بیمه تعاون طرح های مشترکی را ارائه میدهیم، به گونه ای که عاوه 
بر جذاب بودن آن، مردم کمترین مبلغ حق بیمه را پرداخت کنند و یا بیمه 

نامه را بدون پرداخت حق بیمه ای دریافت کنند.
مدیر آتش سوزی بیمه تعاون درباره تخفیفات لحاظ شده در بیمه توقف 
کسب وکار نیز بیان داشت: بیمه توقف کسب وکار تا شهریور ۱۴۰۰ در اختیار 
بیمه تعاون است و قرار شده تخفیفات قابل توجهی را در کنار بیمه توقف 
کسب وکار ناشی از ویروس کرونا، برای بیمه نامه آتش سوزی ارائه دهیم .

وی افزود: تفاوت دیگر شرکت بیمه تعاون در بحث جبران خسارت 
است. در موضوع خسارت تمام سعی ما این است که خسارت ها طبق شرایط 

بیمه نامه سریعًا بررسی و پرداخت شود .
در همین راستا ارتباط خوبی بین شبکه فروش اعم از همکاران شعب، 
نمایندگان و کارگزاران ایجاد کردیم و حدود اختیارات شعب و نمایندگان 
را افزایش دادیم تا سرعت کار بهبود پیدا کند تا محصوالت و تفاوت های 
فروش شرکت بیمه تعاون با سایر شرکت ها در دید مردم ایجاد و رضایت 

آنها تامین شود.

پاسخگویی آنالین مدیرعامل در روز تعطیل
مدیرعامل بیمه رازی در پاسخ به سوال یکی از نمایندگان بیمه رازی 

در فضای مجازی ، بافاصله پاسخگو شد و دستور پیگیری داد.
در  رازی، دکتر جباری  بیمه  الملل  بین  و  روابط عمومی  ه گزارش  ب
تسویه صندوق  پیرامون  نمایندگان  گروه  در  نماینده  به سوال یک  اسخ  پ
و عبادات گفت:  قبولی طاعات  آرزوی  ، ضمن  نمایندگان در کرونا  های 
بیمه  از شبکه فروش بودم و  اولین مدیر خواستار حمایت  به عنوان  نده  ب
رازی به عنوان پیشرو و اولین شرکتی است که در جهت حمایت عملی از 

شبکه فروش اقدام کرده است.
برابر کرده  را دو  نمایندگان  ما ظرفیت صندوق   :  وی تصریح کرد 
از مبلغ کارمزد برای نماینده جریان نقدی ساختیم  .به تعبیری بیش  یم  ا
و همچنین انشاهلل کارمزد را هم ۱۰ روزه پرداخت خواهیم کرد . ضمنا از 
معاونین خواسته ام برای پرتفوی های بزرگ سیستم را طوری تنظیم کنند 

که کارمزد به محض وصول حق بیمه پرداخت شود.
دکتر علی جباری افزود :شرکت بیمه رازی به جهت حمایت از شبکه 
فروش خود در سه ماه گذشته چندین اقدام صورت داده است: اول آنکه 
پرداخت سود مشارکت در منافع به شبکه فروش برای اولین بار در تاریخ 

فعالیت شرکت صورت پذیرفته است.
دوم اینکه ؛ افزایش صندوق نمایندگان در دو بعد مهلت تسویه و مبلغ 
صندوق با اعتباری بیش از دویست و پنجاه میلیارد ریال و با مهلت متوسط 

یک ماهه به شبکه تزریق شده است.
و سومین اقدام ؛ تصویب بودجه وام های مشارکت در تبلیغات، وام خرید 
دفتر، مشارکت در طرح های بازاریابی و سایر طرح ها با عناوینی متنوع و با 

رویکرد حمایت هرچه بیشتر از شبکه فروش.
چهارمین اقدام ؛ تصویب بودجه آموزش و توسعه کیفی فروش و توجه 

ویژه ای که به توانمندسازی نمایندگان در سال جاری خواهد شد.
مدیر عامل بیمه رازی افزود : ضمنا تاکید می نمایم که قبا از مدیریت 
شبکه فروش و راهبری بازار خواسته ام شرایط بازار و رقابت را بررسی نمایند 
و عاوه بر موارد فوق برنامه و طرح های دیگری که در حمایت از نمایندگان 
باشد پیشنهاد دهند و همچنین به این وسیله خواستارم ؛ در خصوص رفع 

دغدغه این نماینده عزیز اقدام فوری انجام دهند.

چهاردهم اردیبهشت، سالروز تأسیس بانک سپه
پیشرفت  و  توسعه  خدمت  در  ظرفیت  تمام  با  سپه  بانک  چقازردی: 

کشور قرار دارد
پایگاه اطاع رسانی بانک: مدیرعامل بانک سپه با صدور پیامی ضمن 
آرزوی قبولی طاعات و عبادات برای هم وطنان عزیز در ماه مبارک رمضان و 
لیالی عزیز قدر، سالروز تأسیس این بانک را به مردم شریف ایران، مشتریان 

و کارکنان شاغل و بازنشسته بانک دیرپای سپه تبریک گفت.
به گزارش پایگاه اطاع رسانی بانک سپه در پیام محمدکاظم چقازردی 
آمده است: ان شاءاهلل تقارن ماه مبارک رمضان و لیالی پرفیض قدر با سالروز 
تأسیس نخستین بانک ایرانی موجب ارتقاء خدمت و اثرگذاری بیش ازپیش 

در توسعه و پیشرفت اقتصادی نظام مقدس جمهوری اسامی شود.
وی همچنین اظهار داشت: بانک سپه در آستانه یکی از مهم ترین و 
تأثیرگذارترین سال های فعالیت خود در عرصه بانکی و اقتصادی قرار دارد.

مدیرعامل بانک سپه افزود: به نتیجه رسیدن مأموریت ملی و مهم 
ادغام، بانک سپه را در آستانه یک صدسالگی تأسیس خود با انباشت تجربه 
و افزایش ظرفیت های انسانی جوان، باانگیزه و منابع سپرده ای قابل توجه قرار 
داده و این بانک قدرتمندتر از گذشته برای نقش آفرینی در عرصه اقتصادی 

و بازار پولی کشور مصمم است. 
وی در بخش دیگری از پیام خود آورده است: اینجانب ضمن گرامی 
داشت چهاردهم اردیبهشت ماه، سالروز تأسیس نخستین بانک ایرانی به همه 
هم وطنان گرامی، مشتریان عزیز و همکاران فرهیخته و گران قدر شاغل و 
بازنشسته خود در بانک سپه که در آستانه قرن جدید به بزرگ ترین بانک 
کشور تبدیل شده در این ایام مبارک و شب های پرفیض قدر آرزوی سامتی 

و توفیقات روزافزون دارم.

پیش بینی کارشناسان بین المللی؛
قیمت نفت تابستان امسال به ۸۰ دالر 

خواهد رسید
ــون  ــاری تاکن ــادی ج ــال می ــدای س ــت از ابت ــای نف ــت ه قیم
تحــت تاثیــر محدودیــت عرضــه تولیدکننــدگان بــزرگ و رشــد مصرفــی 
کــه بــرای فصــل ســفرهای تابســتانی پیــش بینــی مــی شــود، بیــش 
از ۳۰ درصــد رشــد داشــته اســت هــر چنــد ریســک هایی بــرای رونــد 

صعــودی نفــت وجــود دارنــد.
هنــد کــه ســومین مصــرف کننــده بــزرگ نفــت جهــان اســت، بــه 
جدیدتریــن کانــون شــیوع ویــروس کرونــا تبدیــل شــده و در روزهــای 
اخیــر بــه طــور متوالــی رکــورد روزانــه مــوارد جدیــد ابتــا را گــزارش 
کــرده و ایــن موضــوع بــه تقاضــا بــرای نفــت آســیب زده و قیمتهــا را 

تحــت فشــار نزولــی قــرار داده اســت.
گــروه اوپــک پــاس بنــا بــر اقتضــای خــود بــا محدودیــت تولیــد، 
ــیوع  ــر ش ــر اث ــا ب ــی تقاض ــا فروپاش ــرد ت ــه ک ــت مداخل ــازار نف در ب
ــا  ــد. ب ــران کن ــا آن را جب ــط ب ــای مرتب ــه ه ــا و قرنطین ــروس کرون وی
وجــود موفقیــت نســبی ایــن گــروه در اجــرای محدودیــت عرضــه نفــت 
بــه منظــور جلوگیــری از از اشــباع ســطح ذخایــر، پیــش از اینکــه بــازار 
بــه طــور کامــل احیــا شــود افزایــش آمــار ابتــا در هنــد مانــع از احیــای 

ســریعتر قیمت هــای نفــت شــده اســت.
 ایــن امــر اوپــک پــاس را بــرای اقــدام جهت عمــل بــه انتظارات 
ــود  ــدی وج ــا تردی ــت. ام ــرار داده اس ــتری ق ــار بیش ــت فش ــازار تح ب
نــدارد کــه در رونــد بازارهــای نفــت تغییــری روی داده اســت. در واقــع 
ــدا کــرده  ــود پی ــا حــدودی بهب ــر ت قیمت هــای نفــت در ماههــای اخی
انــد و اکثــر کارشناســان و تحلیلگــران نفــت بــر ایــن باورنــد کــه رونــد 

مذکــور ادامــه پیــدا خواهــد کــرد.
ســوال ایــن نیســت کــه آیــا بــازار بهبــود پیــدا خواهــد کــرد بلکــه 
ســوال ایــن اســت کــه چقــدر ســریع بهبــود پیــدا خواهــد کــرد و ایــن 

بهبــود کجــا بــه اوج خــود خواهــد رســید.
ــل  ــه عوام ــری را ب ــوم دیگ ــل نامعل ــا عام ــا در اروپ ــه ه قرنطین
تاثیرگــذار بــر قیمــت نفــت اضافــه کــرد. یــک مــاه پیــش اروپا بســیاری 
ــت  ــای قیم ــد احی ــرد و رون ــد ک ــه را تجدی ــای قرنطین از محدودیت ه
ــا  نفــت بــه تاخیــر افتــاد. امــا اکنــون کــه هنــد در بحبوحــه مبــارزه ب
بدتریــن شــیوع کوویــد ۱۹ از زمــان آغــاز پاندمــی قــرار دارد، اروپــا آماده 
برداشــتن محدودیت هــا می شــود. مقامــات اتحادیــه اروپــا هفتــه جــاری 
پیشــنهادی را بــرای کاهــش محدودیت هــای ســفرهای تابســتانی به 2۷ 
کشــور ایــن بلــوک ارائــه کردنــد. ایــن برنامــه در صــورت اجرایی شــدن 
تقاضــا بــرای ســوخت جــت کــه بخــش مهمــی از تقاضــا بــرای نفــت را 
تشــکیل می دهــد را افزایــش خواهــد داد. در آمریــکا هــم آمــار ابتــا بــه 
کوویــد ۱۹ رو بــه کاهــش اســت و شــمار افــراد واکســینه شــده افزایــش 
پیــدا می کنــد در نتیجــه چندیــن ایالــت آمریــکا از جملــه نیویــورک در 
حــال تســهیل محدودیتهــای کرونایــی هســتند. همــه ایــن مــوارد تاثیــر 

عمیقــی روی قیمــت نفــت خــام خواهــد داشــت.
نیــازی نیســت بگوییــم همــه تحلیلگــران موافقنــد کــه تســهیل 
محدودیتهــا چــه تاثیــری روی تقاضــا و بــه نوبــه خــود روی قیمت هــای 
نفــت خواهــد داشــت. آژانــس بین المللــی انــرژی دورنمــای تقاضــا برای 
نفــت در ســال 2۰2۱ را در جدیدتریــن گــزارش خــود بازبینــی کــرد و 
ــت امســال  ــرای نف ــس، تقاضــا ب ــن آژان ــرآورد ای ــر ب ــرد. بناب ــر ب باالت
بــه میــزان ۵.۷ میلیــون بشــکه در روز رشــد خواهــد کــرد و بــه ۹۶.۷ 
میلیــون بشــکه در روز خواهــد رســید. دلیــل ایــن بازبینــی صعــودی این 
بــوده کــه آژانــس بین المللــی انــرژی پیــش بینــی تقاضــا بــرای نفــت 
در آمریــکا و چیــن کــه دو واردکننــده بــزرگ نفــت در جهــان هســتند 

را افزایــش داده اســت.
ــت  ــار داش ــل انتظ ــم آوری ــا شش ــرژی ت ــی ان ــن الملل ــس بی آژان
تقاضــای جهانــی بــرای نفــت امســال بــه ۹۷.۷ میلیــون بشــکه در روز 
مــی رســد. در مقایســه بــا قیمــت نفــت کــه در مــارس نزدیــک ۶۵ دالر 
در هــر بشــکه قــرار داشــت، آژانــس بیــن المللــی انــرژی رشــد چنــدان 
ــرآورد کــرد قیمــت هــر  ــی نکــرد و ب ــت را  پیش بین قیمــت نفــت برن
ــه ۶۵ دالر و در  بشــکه نفــت برنــت در ســه ماهــه دوم ســال 2۰2۱ ب
نیمــه دوم ســال بــه ۶۱ دالر و در ســال 2۰22 بــه ۶۰ دالر خواهد رســید.

شــرکت مشــاوره ریســتاد انــرژی حــدود یــک هفتــه پیــش تقاضــا 
بــرای نفــت در آوریــل را بــه میــزان ۶۰۰ هــزار بشــکه در روز کاهــش 
داد. بــرای مــاه مــه هــم پیــش بینــی خــود از میــزان تقاضــا بــرای نفــت 
را ۹۱۴ هــزار بشــکه در روز کاهــش داد و بــه مشــکل تقاضــا بــرای نفت 
در هنــد بــه دلیــل مــوج جدیــد شــیوع کوویــد ۱۹ اشــاره کــرد کــه بــی 

تردیــد باعــث ایجــاد اشــباع جدیــد در ذخایــر مــی شــود.
امــا همــه تــا ایــن حــد بدبیــن نیســتند. بانــک آمریکایــی گلدمــن 
ســاکس خــوش بینــی بیشــتری بــه اوضــاع نشــان مــی دهــد و انتظــار 
ــر  ــه ۸۰ دالر در ه ــال ب ــتان امس ــت تابس ــکه نف ــر بش ــت ه دارد قیم
ــن  ــرای چنی ــک ب ــن بان ــران ای ــق تحلیلگ ــد. منط ــود کن ــکه صع بش
ــارت  ــوده و عب ــاده ب ــت س ــای نف ــاره قیمت ه ــی درب ــای مثبت دورنم
از تغییــر میــزان حجــم تقاضاســت کــه میــزان عرضــه ممکــن اســت 

ــد پاســخگوی آن باشــد. نتوان
لوئیــس دیکســون، تحلیلگــر ریســتاد انــرژی اظهــار کــرد: خــواه 
مشــکات هنــد همچنــان ادامــه داشــته باشــد یــا خیــر، تقاضــا بــرای 
نفــت احتمــاال بــه میــزان ســه میلیــون بشــکه در روز در فاصلــه حــال 
حاضــر تــا پایــان ژوئــن افزایــش پیــدا خواهــد کــرد. از نظــر بــاور ایــن 
ــه  ــت ب ــیر بازگش ــده مس ــای آین ــت در ماهه ــای نف ــر، قیمته تحلیل گ

محــدوده ۷۰ دالر در هــر بشــکه را طــی خواهنــد کــرد.
گــروه مالــی یو بــی اس نیــز انتظــار دارد برنامه های واکسیناســیون 
تاثیــر مثبــت بزرگــی بــرای صنعت نفت داشــته باشــد. جیووانی اســتونوو، 
ــا بازگشــت افــراد  ــاره اظهــار کــرد: ب ــی اس در ایــن ب ــو ب تحلیلگــر ی
بیشــتر بــه فعالیتهــای عــادی و گشــایش کامــل کســب و کارهــا، تقاضــا 
بــرای نفــت باعــث خواهــد شــد قیمــت نفــت برنــت در نیمــه دوم ســال 

2۰2۱ بــه ۷۵ دالر در هــر بشــکه افزایــش پیــدا کنــد.
 موسســه مودیــز هــم دیــدگاه نســبتا مثبتــی از زمــان بهبــود قیمت 
نفــت دارد و بــه تقاضــای مصــرف کننــده اشــاره کــرده کــه بــا ادامــه 
ــان  ــای می ــا دورنم ــد. ام ــد ش ــت خواه ــی تقوی ــاد جهان ــای اقتص احی
مــدت قیمــت نفــت را همچنــان ۶۵ دالر در هــر بشــکه بــرآورد کــرده 
اســت. مودیــز انتظــار دارد احیــای اقتصــادی رونــد بهبــود تقاضــا بــرای 
نفــت تــا پایــان امســال و ابتــدای ســال میــادی آینــده شــتاب ببخشــد.

دورنمــای تقاضــا بــرای نفــت ممکــن اســت نامعلوم باشــد امــا روند 
فعلــی قطعــا رونــد کاهــش ذخایــر نفــت اســت کــه نشــانه تقاضــای رو 
بــه رشــد و نتیجــه ادامــه محدودیــت تولیــد اوپــک  پــاس اســت. در 
ــان اســت،  ــه یکــی شــفاف ترین بازارهــای جه ــکا ک ــت آمری ــازار نف ب
ذخایــر نفــت تجــاری بــرای ایــن موقــع از ســال بــه میانگیــن پنج ســاله 
برگشــته و در ۴۹۳ میلیــون بشــکه قــرار دارند.شــیوع انفجــاری ویــروس 
کرونــا در هنــد از رونــد احیــای قیمــت نفــت جلوگیــری نخواهــد کــرد 
امــا بــه احتمــال زیــاد رونــد آن را آهســته کــرده و بــه نیمــه دوم امســال 

یــا حتــی ابتــدا تــا اواســط ســال آینــده مــی کشــاند.
ــی روی  ــن وضعیت ــر چنی ــس، اگ ــل پرای ــزارش اوی ــر اســاس گ ب
دهــد، زمــان طوالنــی بــرای اعضــای اوپــک پــاس خواهــد بــود کــه 
همچنــان بــه محدودیــت عرضــه خــود ادامــه مــی دهنــد درحالــی کــه 

ــرد. ــی ب ــان زمان م ــا همچن ــود تقاض بهب

بازار ارز تحت تاثیر مذاکرات وین؛

رشد نقدینگی یکی از مشکالت اصلی اقتصاد ایران 
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زیر نظر: محمد امامی

و همچنین  و2  گروه ۱  امروز شنبه مشاغل  ز  ا
بازارها و پاساژها در همه شهرهای نارنجی و قرمز از 
جمله تهران مجاز به فعالیت هستند و جریمه تخلف 
از پروتکل های بهداشتی سه هفته  واحدهای صنفی 

پلمب خواهد بود.
رایزنی های  با  تهران  اصناف  اتاق  اعام  ق  طب
صورت گرفته با استاندار تهران و ستاد ملی مدیریت 
کرونا در یک هفته اخیر، فعالیت گروه های شغلی ۱ 

و 2 از شنبه ۱۸ اردیبهشت مجاز اعام شده است.
 بنابراین در شهر تهران نیز گروه شغلی ۱ و 2 
می توانند با رعایت پروتکل های بهداشتی فعالیت کنند 
و گروه های شغلی ۳ و ۴  تا جمعه 2۸ اردیبهشت ماه 
تعطیل هستند. بازار بزرگ تهران و پاساژها نیز از امروز 

شنبه بازگشایی می شوند.
رئیس اتاق اصناف تهران همچنین از 
تشدید بازرسی ها از واحدهای صنفی خبر 
داده و گفته که واحدهای صنفی متخلف 
به مدت سه هفته پلمب خواهند شد. پیش 
از این جریمه واحدهای متخلف دو هفته 

پلمب بود.
جاری  هفته  طی  اساس  این  ر  ب
شامل   ۴ و   ۳ گروه  مشاغل  لیت  ا ع ف
تاالرهای پذیرایی، استخرهای سرپوشیده 
و  چایخانه،  ها  ورزشی،  باشگاه های  و 
دخانی،  مواد  عرضه  بدون  خانه ها  وه  ه ق
آموزشگاه های موسیقی و زبان با حضور ۱۰ 
نفر، موزه ها، سینماها، تئاترها و مهدهای 
بازی،  باغ وحش ها و شهرهای  کودک، 

مراکز تفریحی آبی و گیم نت ها همچنان تعطیل است.
اما از امروز شنبه مشاغل گروه ۱ و 2 که لیست 

آن ها در ادامه می آید مجاز به فعالیت هستند.
گروه شغلی ۱:

مراکز  تولیدی،  های  کارگاه  و  ها  داروخانه   -۱
صنعتی و معدنی، کشاورزی، شیات، کشتارگاه، انبار 

و سردخانه عمومی
تامین  مراکز  حیاتی،  و  ساختی  زیر  مراکز   -2
فاضاب  پسماند،  مدیریت  گاز،  برق،  آب،  توزیع  و 
پاالیشگاه ها و  فعالیت های تصفیه و تهویه هوا،  و 

جایگاه های سوخت
۳- حمل و نقل عمومی کاال و مسافر برونشهری 

شامل ریلی، هوایی، جادهای و دریایی
۴- کرایه خودرو بدون راننده، پارکینگ عمومی

۵- مراکز نظامی، انتظامی و امنیتی
زنجیرهای،  غذایی،  مواد  فروشگاههای   -۶
سوپرمارکت ها، میوه فروشی ها و سبزی فروشی ها، 

میادین میوه و تره بار
فروش  و  توزیع  نگهداری،  تولید،  مراکز   -۷

محصوالت پروتئینی و خدمات وابسته
لبنی و  تولید و عرضه فرآورده های  ۸- مراکز 

نانوایی )تولید فراورده های نانوایی(
تامین  و  اورژانس  درمانی،  بهداشتی،  مراکز  -۹

آمبوالنس دولتی و خصوصی و مشاغل مشابه
فروشگاههای  و  مراکز   ، ها نه  روخا ۱-دا ۰
دامپزشکی، پخش دارو، عطاری و داروهای سنتی و بذر

و  غذایی  مواد  طبخ  و  تولید  تهیه،  ۱-مراکز  ۱
گروه  تمام  )شامل  بر  بیرون  صرفا  و  آماده  راکی  و خ
آبمیوه،  و  بستنی  آشامیدنی،  های غذایی سرد، گرم، 

خشکبار، شیرینی و مشاغل مشابه(

خدمات  رتباطی،  ا تورهای  پرا ا ۱-خدمات  2
الکترونیک و فعالیت های پستی

۱۳-شرکت های خدمات اینترنتی )اعم از تامین 
کنندگان اینترنت، فروشگاه های اینترنتی و شرکت های 

خدماتی مبتنی بر اینترنت(
۱۴- رسانه های مکتوب و بر خط و مشاغل مشابه

۱۵-مراکز نگهداری خدماتی سالمندان، معلوالن، 
جانبازان، مراکز توانبخشی و مراقبتی و آسایشگاه ها

۱۶- تعمیرگاه های انواع خودرو، لوازم خانگی، 
کلیه  تاسیساتی،  کامپیوتر،  الکترونیکی،  کتریکی،  ل ا

خدمات فنی و کارواش
۱۷- فروشگاه های انواع قطعات، لوازم یدکی، 
الکتریکی، الکترونیکی، صیادی، کشاورزی و تاسیساتی 

و سایر ملزومات مورد نیاز تولید

۱۸-فروشگاه های انواع مصالح ساختمانی از قبیل 
گچ، سیمان، سرامیک، لوله و اتصاالت(، محصوالت 
تخصصی  پاساژهای  و  آلومینیوم(  و  )آهن  الدی  و ف
کامپیوتر  آالت،  آهن  یدکی،  قطعات  الستیک،  ظیر  ن

)به استثناء پوشاک، کیف، کفش و موبایل(
)مانند  ساختمانی  و  صنعتی  های  کارگاه   -۱ ۹

جوشکاری و تراشکاری و مشابه آن(
و  تکثیر  و  تایپ  لیتوگراف،  ها،  چاپخانه   -2 ۰
فروشندگان  تبلیغاتی  آگهی  دفاتر  مرتبط،  فنی  اتر  ف د

کاغد و مقوا
2۱- خشکشویی ها

22- مراکز فروش عینک های طبی
2۳- فروش گل و گیاه تزیینی و طبیعی و مواد 

اولیه کشاورزی، باغبانی و دامداری
2۴- فروشگاه های لوازم ایمنی و آتش نشانی

2۵- سینما خودر/ تئاتر خودرو
2۶- مراکز اقامتی )شامل هتل، متل، مهمانپذیر، 

پانسیون و مشاغل مشابه(
کاربرد  با  شیمیایی  مواد  های  فروشگاه   -2 ۷

صنعتی و کشاورزی
2۸- فعالیت تیم های ملی و لیگ های وابسته 

در رشته های مختلف
2۹- غذا و ملزومات حیوانات خانگی، ملزومات 

و تجهیزات دامپزشکی
گروه شغلی 2:

۱- بوستان ها و مراکز تفریحی
بازارهای  سربسته،  و  سرباز  پاساژهای   -2
بازارهای  و  بزرگ  فروش  و  مراکز خرید  سرپوشیده، 

موقت )بازارهای روز و محلی
۳- فروش انواع خودرو، موتور و دوچرخه

۴- مراکز شماره گذاری اتومبیل
۵- آرایشگاه های مردانه و زنانه

۶- مراکز فروش لوازم آرایشی و بهداشتی
۷- مراکز فروش فرش و موکت، کف پوش ها، 
انداز، حوله و ملحفه،  پتو و رو  وازم خانگی، تشک،  ل
پارچه پرده، مبلمان و ملزومات مرتبط )اداری- منزل( 
صنایع  تهویه،  پنجره،  و  در  کابینت،  چراغ،  و  وستر  ل

دستی، تزئینات داخلی ساختمان
و  بازی  اسباب  کادویی،  فروش  مراکز   -۸
کریستال،  )چینی،  ظروف  التحریر،  لوازم  گرمی  سر
پاستیک، بلورجات، مامین( لوازم التحریر، کتاب و 
مجله، محصوالت فرهنگی و کمک آموزشی تجهیزات 

مهندسی و نقشه برداری
انواع پوشاک، کیف و کفش،  ۹- مراکز فروش 
چرم و مصنوعات چرمی، خرازی و خیاطی

خدمات  و  عکاسی  و  آتلیه   -۱ ۰
فیلمبرداری

۱۱- آژانس مشاور اماک
۱2- مراکز تهیه، توزیع و طبخ مواد 
پذیرش  با  شاپ،  کافی  خوراکی  ذایی،  غ
مواد  های  گروه  تمام  )شامل  شتری  م
غذایی سرد، گرم، آشامیدنی، بستنی، آبمیوه، 

خشکبار، شیرینی(
۱۳- ظروف یکبار مصرفی

ماهی  و  پرنده  فروشندگان   -۱ ۴
های تزئینی

ملزومات شکار  و  ابزار  وسایل   -۱۵
و صیادی

تجهیزات  و  ملزومات  های  فروشگاه   -۱ ۶
بدنسازی و ورزشی

سنگهای  نقره،  جواهر،  طا،  فروشندگان   -۱۷
قیمتی، بدلیجات و ساعت

۱۸- رنگ ساختماتی، صنعتی و خودرو
ملزومات  سایر  و  میز  صندلی،  ظروف،   -۱ ۹

کرایه ای
2۰- ابزار و یراق، قفل و لوال و وسایل توزین
2۱- فروش کاالهای دست دوم و سمساری

22- آموزشگاه های رانندگی
کرونا، سهمگین ترین  ویروس  ابتدای شیوع  ز  ا
موج بعد از نوروز ۱۴۰۰ آغاز شد و مشاغل گروه 2، ۳ و 
۴طی چهار هفته اخیر تعطیل بودند. این طوالنی ترین 
محدودیت برای مشاغل از زمان آغاز شیوع ویروس 
صنفی  مسووالن  اخیر  هفته های  طی  است.  رونا  ک
کشور بارها به بسته بودن واحدهای صنفی و فعالیت 
به  توجه  با  غیره  و  مالیاتی  امور  سازمان  و  انک ها  ب
در  و  انتقاد کرده اند  اصناف  اقتصادی سخت  شرایط 
پیشنهاد داد  به ستاد ملی کرونا  اتاق اصناف  نهایت 
که  مشاغل گروه 2 که بیشترین واحدهای صنفی را 
شامل می شود، در شرایط قرمز نیز با تشدید پروتکل ها 

مجاز به فعالیت باشند.
طبق اعام مسئوالن صنفی، حدود ۳۵ تا ۴۰ 
اجاره ای هستند. همچنین  واحدهای صنفی  درصد 
بر اساس اعام اتاق اصناف ایران، طی هفته های 
کاهش  تومان  میلیارد   ۵۰۰۰ روزانه  اصناف  خیر  ا
فروش داشتند، در حالی که نقش صنوف از شیوع 
سهم  و  است  درصد   ۱۵ از  کمتر  کرونا  یروس  و
خیلی  بیماری  گسترش  در  عمومی  نقل  و  حمل 

است. یشتر  ب

پلمپ سه هفته ای واحدهای صنفی متخلف؛ 

بازگشایی مشروط اصناف گروه 1 و 2 ، گروه 3 و 4 فعال تعطیل!
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بررسی برنامه های گذر 
از تابستان۱۴۰۰ شرکت آب 
با  بوشهر  استان  فاضاب  و
مهندسی  شرکت  مدیرعامل  حضور 

آب وفاضاب کشور
و  ب  آ کت  شر مل  عا یر د م
نشست  در  بوشهر  استان  اضاب  ف
ویدئوکنفرانسی با مدیرعامل شرکت 
با  کشور  فاضاب  و  آب  هندسی  م
بیان اینکه اقدامات مهمی برای گذر از 
تابستان انجام شده است اظهار داشت: 
اجرا طرح های مخازن ذخیره آب در 
شهرها و روستاها یکی از برنامه های 
برای  راستا  این  در  که  است  هم  م
تأمین  به  نیاز  پروژه ها  این  کمیل  ت

اعتبار الزم است.
د  کمبو ر  ه پو حمز لحمید  ا بد ع
مخازن ذخیره آب در روستاها را مورد 
اشاره قرار داد و بیان کرد: با همکاری 
ویژه  به  استان  مسئوالن  همدلی  و 
تسریع  طرح ها  اجرا  بوشهر  ستاندار  ا
یافته و اکنون مخازن جدید تجهیز و 

راه اندازی شده است.
آب  ظرفیت  افزایش  از  ی،  و
پروژه آب شیرین کن بوشهر خبر داد و 
خاطر نشان کرد: اکنون تولید آب از 
آب شیرین کن بوشهر از ۱۰ هزار متر 
مکعب به 22 هزار و ۵۰۰ متر مکعب 
افزایش یافته و این درحالی است که 
ظرفیت  به  آب شیرین کن  روژه های  پ
در  مکعب  متر  هزار   ۱۷ و  هزار   ۳۵

بوشهر در حال اجرا است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضاب 
استان بوشهر با بیان اینکه بخشی از 
پروژه های آب شیرین کن امسال وارد 
فاز  کرد:  تصریح  می شود  تولید  دار  م
پروژه های آب شیرین کن ۳۵  نخست 
هزار و ۱۷ هزار متر مکعب امسال در 
که  می گیرد  قرار  بهره برداری  چرخه 

آب  کمبود  جبران  در  مهمی  قش  ن
شهرها و روستاها دارد.

به  توجه  بر  تأکید  با  مزه پور  ح
تأمین اعتبار تسهیات بانکی مجری 
طرح آب شیرین کن گفت: تیم خوبی 
برای رسیدگی به مشکات آبرسانی 
در استان تشکیل شده و این درحالی 
تشکیل  با  بوشهر  استاندار  که  ست  ا
مستمر جلسات بحران و شورای آب 
به حل مشکات توجه ویژه ای دارد.

وی، از آماده شدن ۱2 حلقه چاه 
آب در دشتستان برای تأمین آب در 

کرد:  بیان  و  داد  خبر  بحرانی  مان  ز
روستایی  آب شیرین کن  روژه های  پ
عسلویه در حال اجرا است که برای 
برای  ویژه  توجه  به  نیاز  آن  سریع  ت

تأمین اعتبار دارد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضاب 
استان بوشهر با قدردانی از توجه ویژه 
و  آب  مهندسی  شرکت  دیرعامل  م
مشکات  حل  در  کشور  اضاب  ف
استان  روستاهای  و  برسانی شهرها  آ
بوشهر، خدمات و توجه ویژه استاندار 
قابل  را  استان  مسئوالن  و  وشهر  ب

تأکید  و  دانست  قدردانی  و  تایش  س
اجرا  در  تسریع  و  اعتبار  تأمین  رد:  ک
و  روستاها  آب شیرین کن  طرح های 
یک  طرح ها  این  بانکی  سهیات  ت

ضرورت است.
امیدواری  اظهار  با  مزه پور  ح
بحران  بدون  تابستان  از  گذر  رای  ب
همکاری  و  همراهی  با  مشکل  و 
گفت:  ن  مشترکا و  م  مرد د  حا آ
یکی  آب  مصرف  مدیریت  رهنگ  ف
مورد  که  است  مهم  برنامه های  ز  ا

توجه قرار گرفته است.

اجرا طرح های مخازن ذخیره آب در شهرها و روستاها
 یکی از برنامه های مهم است

شهری  مدیریت  فرهنگی  امور  و  عمومی  روابط  رپرست  س
اهرود: ش

سیاه پوش کردن سیمای شاهرود در لیالی قدر

سرپرست روابط عمومی و امور فرهنگی مدیریت شهری شاهرود 
با اشاره به اینکه سیاه پوش کردن سیمای شهری شاهرود در لیالی قدر 
انجام شده است، گفت: اوج معنویت ماه مبارک رمضان در شب های 

پر فیض قدر است.
 علیرضا اخوین با بیان اینکه شهروندان به عنوان مهم ترین رکن 
از  گذارند  فضاهای شهری می  بر  زیادی  تاثیر  که  همانطور  هر شهر 
محیط های شهری نیز تاثیر می گیرند ، افزود: به مناسبت لیالی قدر 
در شاهرود ۱۵۰۰متر ریسه آرایی در مسیرهای میدان های استاندارد، 
امام رضا)ع(، بسیج، والیت، ۹دی و چهار راه دادگستری و پارچه آرایی 
و نصب ابر پرچم ها واقع در مسیر خیابان شهید صدوقی، خیابان شهید 
مدنی،خیابان شهید رجایی، خیابان امام خمینی)ره(، 22بهمن، سه راه 

فروغی، میدان آزادی و ابن سینا انجام شده است.
وی در پایان ضمن بیان این مطلب که طراحی محیط شهری در 
مناسبت های ملی و مذهبی می تواند تاثیر بسیاری بر رفتار شهروندان 
تناسب  به  باید  فضای شهری  است  گفتنی  داشت:  ابراز  باشد،  اشته  د
مناسبت های مهم ملی و مذهبی رنگ و بوی خاصی به خود بگیرد 
و به همین جهت شهرداری شاهرود با فضا سازی و نصب المان های 

مناسبتی این کار را انجام داده است.

سرپرست تامین اجتماعی استان بوشهر؛
احکام جدید مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی 

صادر شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل تامین اجتماعی استان بوشهر؛ 
سرپرست تامین اجتماعی استان بوشهر با اشاره به مرحله دوم صدور 
احکام مستمری بگیران گفت: احکام جدید مستمری بگیران سازمان 
تامین اجتماعی در اجرای متناسب سازی مرحله دوم صادر شده است.

تا ساعت ۸ شب جمعه  با تاش همکاران   عباس دیری گفت: 
دهم اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ کلیه احکام جدید مستمری بگیران سازمان 

تامین اجتماعی صادر شد.
 سرپرست تامین اجتماعی بوشهر بیان داشت: احکام جدید مستمری 
بگیران سازمان تامین اجتماعی در اجرای متناسب سازی مرحله دوم 
اتحادیه  و  بازنشستگان  عالی  کانون  اعضای  با  توافق  مورد  طرح  و 

پیشکسوتان جامعه کارگری صادر شده است. 
وی گفت: بر اساس احکام جدید اعمال ماده۹۶) افزایش سنواتی( 
بر مجموع مبالغ مستمری و متناسب سازی اسفند سال۱۳۹۹ مستمری 
بگیران صورت پذیرفت  و همچنین عقب ماندگی  مستمری سال برقراری 

به نسبت حداقل مستمری به میزان ۷۵% جبران شد. 
عباس دیری با اشاره به انتظارات و مطالبات همه سطوح مستمری 
ماده  اعمال  از  پس  گفت:  اجتماعی  تامین  بازنشستگان  و  گیران  ب
۹۶)افزایش سنواتی( و اجرای متناسب سازی حقوق مستمری بگیران و 
افزایش مزایای جانبی، دریافتی هیچ مستمری بگیری کمتر از ۱.۵ برابر 

مجموع پرداختی اسفند سال۱۳۹۹ نخواهد بود.
سرپرست تامین اجتماعی بوشهر تصریح کرد: با اجرای مرحله دوم 
متناسب سازی میزان پرداخت مستمری به ۴۶۰۷۶ نفر مستمری بگیران 

استان پرداخت خواهد گردید.
دیری در پایان گفت: احکام صادره در سامانه خدمات غیر حضوری 
سازمان به نشانی Es.tamin.ir بارگذاری شده که بازنشستگان عزیزمی 

توانند با مراجعه به نشانی مذکور احکام خود را مشاهده نمایند.

ارتقای پهنای باند مخابرات در شهرستان دهاقان
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه اصفهان، حبیب اهلل دهقان 
زاد در تشریح اصطاح پهنای باند اظهار کرد: پهنای باند، ترجمه لغت 
Bandwidth  است و اگر بخواهیم درک خوبی از معنای »پهنای 
باند« داشته باشیم می توانیم اتوبانی را در نظر بگیریم که دارای خط 
عبور یا باندهایی است که ظرفیت این بزرگراه را معین می کند و اگر 
بزرگراهی دارای دو خط باشد، به طور همزمان و از یک نقطه از بزرگراه 
فقط دو دستگاه ماشین امکان عبور دارند؛ حاال در این مثال به جای 
ماشین، بیت )Bit( و به جای اتوبان، سیم یا فیبر نوری که در واقع 

محیط انتقال اطاعات هستند را باید در نظر بگیریم.
این  از  بهتر شما  به درک  که می تواند  دیگری  مثال  افزود:  وی 
موضوع کمک کند، لوله های انتقال آب است که هرچند قطر لوله ی 
آب بزرگ تر باشد؛ امکان انتقال آب بیشتری از یک نقطه به نقطه دیگر 
باند بیشتری داشته  باند که هرچه پهنای  را دارد؛ درست مثل پهنای 
باشیم، امکان انتقال اطاعات بیشتری از یک نقطه به نقطه دیگر را 
خواهیم داشت. دهقان زاد بیان کرد: در واقع پهنای باند یا عرض باند 
به شما می گوید بطور همزمان چند بیت می تواند از کنار هم بگذرد یا 

در طول محیط ارتباطی شما با شبکه جابه جا شوند.
 رئیس اداره مخابرات شهرستان دهاقان  با اشاره به واحد انتقال 
اطاعات و ضرایب آن عنوان کرد:  واحد انتقال اطاعات بیت در ثانیه 
است و در محیط تئوریک هر میزان پهنای باند را می توانید متصور شوید؛ 
از یک بیت در ثانیه  )۱bps(  تا میلیون ها بیت در ثانیه )mbps( و 
یا بیشتر؛ اما در محیط عملی معموال با محدودیت هایی روبه رو هستیم 
و نمی توانیم از یک شرکت ارائه دهنده خدمات پهنای باند درخواست هر 
مقدار پهنای باندی را داشته باشیم.حبیب اهلل دهقان زاد  کاهش مدت 
زمان ارائه سرویس های مخابراتی را از اولویت های مخابرات دانست 
و گفت: با تاش همکاران ما در بخش های اداری و فنی مدت زمان 
تحویل سرویس اینترنت پر سرعت ADSL در سطح شهرستان بسیار 
کاهش یافته و  پس از ثبت درخواست متقاضیان، تحویل این سرویس 

به مشترکین در کمتر از سه ساعت انجام خواهد شد. 
وی در پایان یادآور شد: درصورتی که مشترکین برای مدت طوالنی 
از سرویس استفاده نکنند؛ سرویس جمع آوری نخواهد شد و مشترکین در 
صورت فعال نمودن مجدد می توانند از سرویس های جدید استفاده کنند.

کسـب سـطح یک در رعایـت حقوق اربـاب رجوع 
شاهرود منطقه  وسـط  ت

شـرکت ملـی پخش فرآورده هـای نفتی منطقه شـاهرود موفق به 
کسـب سـطح یک رعایت حقوق ارباب رجوع در اسـتان سـمنان شد.

 براسـاس آییـن نامـه هـای قانـون حمایـت از حقـوق مصـرف 
کننـدگان ، عملکـرد منطقه در سـال گذشـته و بـر پایـه ارزیابی جدول 
امتیازات شـاخص های مدون  در سـطح اسـتان ، منطقه شاهرود موفق 

به کسـب ایـن مهـم گردید .
بهمیـن منظـور طی مراسـمی لوح اسـتانی سـطح یـک در رعایت 
حقـوق اربـاب رجوع از طرف علیرضا آشـناگر اسـتاندار سـمنان به علی 
اکبـر عربعامـری مدیـر شـرکت ملی پخش فـرآورده هـای نفتی منطقه 

شـاهرود اهدا شـد .

تجمـع مـردم در مراکـز تزریـق واکسـن کرونـا 
نگران کننـده  اسـت

گیـان - معـاون دانشـگاه علـوم پزشـکی گیـان گفـت: ازدحام 
جمعیـت در مراکز واکسیناسـیون کرونا سـرعت انتشـار ایـن ویروس را 

دوچنـدان می کند.
آبتیـن حیـدرزاره بـا بیـان اینکـه سـطح آگاهی مـردم در خصوص 
بیمـاری کرونـا افزایـش پیـدا کـرده امـا متاسـفانه میـزان رعایـت 
پروتکل هـای بهداشـتی در عمـوم جامعـه چیزی حدود ۶۰ درصد اسـت 
اظهـار داشـت: علی رغـم ایـن آگاهی هـا هنوز عـده ای هسـتند که این 

بیمـاری را جـدی نمی گیرنـد.
معـاون بهداشـتی دانشـگاه علـوم پزشـکی گیـان با بیـان اینکه 
تمـام شهرسـتان های گیـان به جـز شهرسـتان املش کـه در وضعیت 
زرد قـرار دارد بـه رنـگ نارنجـی کرونا تغییر وضعیت دادنـد گفت: تغییر 
شـرایط کنونی ناشـی از ذات این بیماری است؛ تجربه نشان داده هرگاه 
میزان رعایت پروتکل ها به حداقل رسـید بافاصله سـرعت انتشـار این 

ویروس اوج گرفته اسـت.
حیـدرزاره بـا تاکید بـر پرهیز از حضـور در دورهمی هـا، مجالس و 
مراسـم ها برای انتشـار این بیماری خاطرنشـان کرد: مردم باید نسـبت 
بـه برگـزار نکـردن دورهمی هـا و تجمعـات اهتمام ویژه ای قائل شـوند 
چـون ۸۰ درصـد از افـرادی کـه بـه این بیمـاری مبتا می شـوند در دو 

هفتـه قبل از بسـتری در یـک دورهمی حضور داشـته اند.
وی با بیان اینکه تزریق واکسـن افراد باالی ۸۰ سـال در اسـتان 
گیـان همچنـان ادامه دارد افزود: متاسـفانه مشـاهده می شـود عده ای 
بـه دلیـل تـرس از کمبـود واکسـن، بـدون اینکه بـا آنها تمـاس گرفته 
شـود بـه مراکـز واکسیناسـیون مراجعه می کننـد از این عزیـزان تقاضا 
داریـم بـرای جلوگیـری از انتشـار ایـن ویـروس از ازدحـام و تجمـع در 

محل هـای تزریـق خـودداری کنند.
معـاون بهداشـتی دانشـگاه علـوم پزشـکی گیـان با بیـان اینکه 
ازدحـام جمعیـت در محل هـای تزریـق واکسـن سـامتی سـالمندان را 
به خطـر می انـدازد تصریـح کـرد: مردم نگران نباشـند؛ واکسـن به همه 
افـراد بـاالی ۸۰ سـال تزریـق خواهـد شـد و مـا اطمینـان می دهیم تا 
ایـن افـراد را به طـور کامـل واکسـینه نکنیـم سـراغ گروه هـای سـنی 

بعـدی نخواهیـم رفت.

پایـان دوره اول پـرورش و توانمندسـازی مدیران 
منابع انسـانی

اولیـن گـروه از کارکنـان شـرکت پتروشـیمی ایام‘کـه در دوره 
»پـرورش و توانمنـد سـازی مدیـران منابـع انسـانی« شـرکت کـرده 
بودنـد، دوره مذکـور را باموفقیـت بـه پایان رسـانده و موفـق به دریافت 

گواهینامه شـدند.
ایـن دوره کـه بـا حضـور مدیـران منابـع انسـانی شـرکت هـای 
پتروشـیمی تابعـه هلدینـگ خلیـج فـارس طی دو سـال و بمـدت 2۰۰ 
سـاعت برگـزار گردید؛آقایـان: علیرضامعراجی‘مجتبـی اسـفندیاری و 

کامـران فـوالدی ازشـرکت پتروشـیمی ایـام نیـز حضورداشـتند.
دوره مذکـور بـا نظـارت مدیریـت توسـعه منابـع انسـانی هلدینگ 
خلیج فارس؛اجرای سـازمان مدیریت صنعتی و شـرکت ره آوران فنون 

پتروشـیمی برگزار گردید.

تقدیـر فرمانـده سـپاه امیرالمومنین )ع( اسـتان 
ایـالم از مدیـر عامل شـرکت پتروشـیمی اسـتان 

م ال ی ا
فرمانده سـپاه امیرالمومنین )ع( اسـتان ایام از مدیر عامل شرکت 

پتروشیمی اسـتان ایام تقدیر نمود .
 در متـن ایـن لـوح تقدیـر، سـردار جمـال شـاکرمی تاش هـای 
مجدانه مدیر عامل پتروشـیمی ایام در ترویج فرهنگ ایثار و شـهادت 
را کـه مـورد اهتمـام جدی قرار داشـته را مورد قدردانی قرارداده اسـت.

همچنین تکریم خانواده های معظم شـهدا در سـال ۱۳۹۹ از جمله 
راهبردهـای مدیریـت شـرکت پتروشـیمی ایـام بوده که محـل تقدیر 
ازسـوی این فرمانده ارشـد نظامی اسـتان ایام قرار گرفته شـده اسـت.

مهنـدس حسـن نجفی سـمنانی نیز ضمن قدردانـی از ابراز محبت 
سـردار شـاکرمی فرمانده پرتاش سـپاه امیرالمومنین )ع( اسـتان ایام، 
راهبردهـای ترسـیمی مدیریت شـرکت پتروشـیمی ایـام را درپیوند با 
آرمان هـای شـهدا و ترویـج فرهنـگ ایثـار و شـهادت خوانـد و گفـت: 
بهره گیـری از آموزه هـای ناب شـهدا در تمام عرصه هـا از جمله صنعت 

می توانـد مـا را پیـروز در تمـام میدان ها قـرار دهد.

شهردار بندرعباس:
دل  در  را  امیـد  نـور  قـدس«  ز  و ر « ی ر ا مگـذ ا ن

مسـتضعفان روشـن کـرد
شـهردار بندرعبـاس گفـت: نام گـذاری آخریـن جمعه مـاه مبارک 
رمضـان بـه عنـوان روز قـدس، نـور امیـد را در دل مسـتضعفان جهان 
روشـن کـرد. عبـاس امینـی زاده بـا گرامیداشـت روز قدس اظهـار کرد: 
نامگـذاری روز قـدس بـه فرصتی همیشـگی بـرای توجه به سرنوشـت 

فلسـطین مبدل شـده است.
وی از ایـن روز بـه عنـوان روز اعام همبسـتگی جهانـی با آرمان 
فلسـطین یـاد کـرد و افـزود: قطعـا ایـن مناسـبت روز شـادی مؤمنـان 
و یـادآور حماسـه ای مانـدگار، فریـادی بی کرانـه و مظلومیـت بی مـرز 

مـردم ایـن دیار اسـت.
شـهردار بندرعباس با تاکید بر اینکه سرنوشـت قدس و مسـلمانان 
بـا یکدیگر پیوندی عمیق و ارتباطی جدانشـدنی دارد، خاطرنشـان کرد: 
روز جهانـی قـدس یـادگار و میراث بنیـان گذار بزرگ انقاب اسـامی 

و نمـاد وحـدت و همدلی و یکپارچگی تمامی مسـلمانان جهان اسـت.
امینـی زاده همچنیـن بـا اظهـار اینکـه روز قـدس روزی اسـت که 
مظلومیـن و عدالت طلبـان فریـاد ایسـتادگی حـق در برابـر باطـل را 
طنین انـداز می کننـد، عنوان کرد: ایـن روز بزرگ متعلق به همه آزادگان 
و آزادی خواهـان جهـان اسـت.این مقام مسـئول بیان کرد: امسـال نیز 
در ایـن مناسـبت بـزرگ، بـا وجـود بیمـاری ویروسـی کرونـا مـردم  با 
اسـتفاده از ابزارهـا و روش هـای ارتباطـی نویـن و مجـازی، بـار دیگـر 
ثابـت می کننـد کـه تحت هر شـرایطی، روحیه ایثـار و مقاومت و مبارزه 
علیـه اسـتکبار و حکومـت هـای ظالـم را در خود حفظ کـرده و همواره 
در کنـار مظلومین و فلسـطین می مانند.شـهردار بندرعباس خاطرنشـان 
کـرد: همانگونـه کـه بـزرگان انقاب اسـامی کشـورمان تاکیـد دارند، 

مسـئله فلسـطین یـک صف بنـدی بین حـق و باطـل ایجـاد می کند.

ز استان  مدیرعامل شرکت گا
ایام گفت: تا پایان فعالیت دولت، 
عملیات گاز رسانی به شهر پهله به 
۱۹ روستای دیگر  اتمام می رسد و 

شهرستان نیز گازدار می شوند
عباس شمس اللهی« با اشاره 
به اینکه سال ۱۴۰۰ پایان گازرسانی 
به مناطق شهری و روستایی دهلران 
به  ز رسانی  گا  : د فزو ا  ، د و ب هد  ا خو
تیر ماه سال  ز  ا ن  شهرستان دهلرا
۱۳۹۰ آغاز شده است و در راستای 
تحقق نامگذاری سال جاری تاش 
می شود عملیات گاز رسانی به مناطق 
شهری و روستایی دهلران تا پایان 

سال به اتمام برسد. 
ین  ا ر  د  : شت ا د ر  ا ظه ا ی  و
شهرستان، ۱2۰ کیلومتر خط انتقال 
و  تغذیه  ط  خطو ر  ت م و ل ی ک  ۶ ۹ ۱ و 
شبکه اجرا و نیز تعداد 2۳ ایستگاه 

TBS و CGs احداث شده است.
استان  ز  مدیر عامل شرکت گا
انشعاب   ۱ ۰ ۴ ۶ ۱ نصب  ز  ا م  یا ا
علمک در مناطق شهری و روستایی 
تصریح  و  د  ا د خبر  ین شهرستان  ا

دهلران،  شهر   ۴ کنون  ا هم   : د کر
میمه  و  س  ا ب ع شت  د  ، ن ا ی س و م
گازدار می باشند و تا پایان خرداد ماه 
گاز دار  هله  پ شهر  ز  ی ن ری  جا ل  سا

خواهد شد.
ن  نشا طر خا ی  ه ل ل ا س  م ش
 ۴۸ دارای  دهلران  کرد: شهرستان 
روستای گازدار بوده سایر روستاهای 
سال  پایان  تا  شهرستان  ز  ا گ د  ق ا ف

جاری گازدار می  شوند.
استان  گاز  شرکت  مل  عا ر ی مد
گاز رسانی  ابتدای  از   : ت ف گ م  ا ی ا

به این شهرستان تاکنون ۴2 واحد 
و  شده   گازدار  تولیدی  و  ی  ت ع صن
تاش می شود با رفع موانع موجود، 
مابقی صنایع این منطقه در کمترین 

زمان ممکن گازدار شوند.
ینکه  ا بیان  با  هی  ل ل ا شمس 
نه  خا ر کا به  نی  سا ز ر گا ت  ا ی ل م ع
سیمان دهلران نیز در سال جاری در 
دستور کار قرار دارد، افزود: از ابتدای 
گاز  شبکه  خطوط  به  از  گ ق  ی ر ز ت
این شهرستان،  و شهری  یی  روستا
شهری  مشترک   ۱۳۵۰۰ ن  و ن ک ا ت

استفاده  گاز  نعمت  از  یی  ا ت س و ر و 
 ۱۰۰۰۰ تعداد  این  از  یند که  می نما
مشترک   ۳۵۰۰ و  شهری  ک  ر مشت

روستایی می باشند.
وی با اشاره به اینکه در صورت 
طرح های  به  مالی  نابع  م ق  ی ر ز ت
ملّی  شرکت  سوی  از  نی  ا س ر ز  ا گ
به  گاز رسانی  امسال  ان،  ر ی ا ز  ا گ
خواهد  اتمام  به  دهلران  ن  ا شهرست
رسید، اظهار داشت: تاکنون بالغ بر 
۶۰۰ میلیارد ریال برای گاز رسانی به 
این شهرستان از محل منابع داخلی 
شرکت ملّی گاز هزینه شده است.

وی ادامه داد: در سال گذشته 
در   جدید  مشترک   2 ۵۰۰ د  ا د ع ت
شهرستان دهلران جذب شده  است 
در  گاز  نفوذ  ضریب  نون  ک ا م  ه و 
درصد   ۷2 شهرستان  ی  ا ه ا ت س و ر
شهر  به  گاز  تزریق  با  که  شد  ا ب می 
پهله و گازدار شدن سایر روستاهای 
حوزه  در  گاز  نفوذ  ضریب   ، ه طق ن م
شهری شهرستان ۱۰۰ درصد و در 
حوزه روستایی به بیش از ۹۵ درصد 

خواهد رسید.

مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم خبر داد:

اتمام گاز رسانی به شهرستان دهلران

مشهد  شهرستان  ری  ب خ ه  و ر گ
چهار  منطقه  قرزاده-مدیر  ا ب ه  ی سم
عملیات انتقال گاز گفت: در راستاي 
ایجاد آمادگي و توانمندسازي کارکنان 
در زمان بحران ها،۳۴  مورد مانور در 
عملیات   ۴ منطقه  در  ته  ش ذ گ ل  ا س

انتقال گاز برگزار گردید.
محمد کامل مدیر منطقه چهار 
به مؤثر  اشاره  با  گاز  انتقال  یات  عمل
بودن این مانورها در آمادگي همکاران 
و  برنامه ریزي  با  گفت:  قه  ط ن م ن  ی ا
پیگیري امور HSE و پدافند غیرعامل 
و  گاز  انتقال  عملیات  هار  چ ه  طق ن م
از  بسیاري  عاقه مندي  و  ري  همکا
علي الخصوص  و  منطقه  ي  حدها ا و
ایستگاه هاي  و  هره برداري  ب ز  ک ا ر م
با  مانور  تعداد ۳۴  گاز،  فشار  قویت  ت
موضوعات متنوع و در سطوح متفاوت 
منطقه  این  توسط   ۱۳۹۹ ل  ا س ر  د

برگزار گردید.
وي ادامه داد: با توجه به تنوع 
از  بیش  گستردگي  و  ایی  هو و  ب  آ
۵۶۰۰ کیلومتر خطوط لوله این منطقه 

در گستره 

چهار استان کشور، جهت افزایش 
عملیاتي  واحدهاي  کردي  عمل سطح 
این  بحران  و  اضطراري  یط  ا شر ر  د

رزمایش ها طراحي و اجرا شد. 
عملیات  ر  چها طقه  ن م ر  ی د م
مانور   2۱ این که  بیان  با  گاز  تقال  ن ا
به  مانور   ۱۳ و  شده  ریزي  ه  م ا ن ر ب
صورت نوع صفر بودن )بدون اطاع( 
برگزار شد، تصریح نمود: این مانورها 
در  آتش سوزي  نظیر  عاتي  موضو ا  ب
برخورد خودروهای  لوله،  مسیر خط 
تأسیسات  به  سنگین  و  ی  ر ا و س

شکست  حسن سو،  شیر  ه  ا گ ت س ی ا
خط  مسیر  زمین  رانش  ثر  ا ر  ب خط 
کرونا،  وسیع  شیوع  گز،  ر د / ت کا
گیر  شدن/  )گم  عملیاتي  ل  ا خت ا
کردن پیگ(، سیل و آب بردگي در 
غذایي  مسمومیت  طرود،  اه  گ ست ی ا
جمعي، افت فشار خط لوله ۱۰ اینچ 
و CGS تربت جام، نشت گاز از مخزن 
لوله، اختال  انفجار خط  زیرزمیني، 
و  اینچ   ۴۸ خط  )یخ زدگي  تي  ا ی ل م ع
در  آتش سوزي  و  گاز(  ریان  ج طع  ق
سوله حمل و نقل به انجام رسیده و 

متعاقب آن مطابق روش هاي اجرایي 
کمیته  اعضاء  فراخوان  با  د  و ج و م
پدافند  مدیریت شرایط اضطراري و 
کمیته هاي  همچنین  و  مل  ا ع ر ی غ
مراکز  مدیریت  و  غیرعامل  د  ن ف ا د پ
تقویت  ایستگاه هاي  و  برداري  ه  ر ه ب
کنترل  به  نسبت  مربوطه  گاز  ر  شا ف

آنها اقدام شد.
به  اشاره  با  ادامه  ر  د ی  و
برگزاري  جهت  منطقه  ه ریزي  م ا ن ر ب
بحران  با  مرتبط  آموزشي  هاي  دوره 
شرایط  مدیریت  دوره  نمود:  ه  ف ا ض ا
اضطراري و پدافند غیرعامل و واکنش 
در شرایط اضطراري و پدافند غیرعامل 
در سطح منطقه برگزار شده و دوره هاي 
بعدي نیز با هماهنگي آموزش منطقه 

در حال برنامه ریزي مي باشد.
تصریح  خاتمه  در  کامل  محمد 
برگزاري  نیز  جاري  سال  در   : د و م ن
مانورها براساس روش هاي علمي در 
دستور کار منطقه قرار دارد که پس 
رزمایش  سناریوي  تأیید  و  یه  ه ت ز  ا
اجرایي  معمول،  مقدمات  ام  ج ن ا و 

خواهند گردید.

شكست رکورد برگزاري مانور مدیریت بحران 
در منطقه چهار عملیات انتقال گاز

در پی دستورالعمل مدیرعامل شرکت مهندسی 
آب وفاضاب کشور مبنی بر تشکیل ستاد تنش آبی 
در استانها،نخستین جلسه ستاد تنش آبی در آبفایاستان 
اصفهان برگزار شد.در این جلسه که با حضور مدیرعامل، 
معاونان و برخی مدیران مرتبط برگزار شد مدیرعامل 
شرکت آب و فاضاب استان اصفهان در سخنانی با 
اشاره به کاهش ۴۰ درصدی نزوالت جوی در سال آبی 

اخیر گفت: اعضای این ستاد موظفند هر هفته با ارائه 
پیشنهادهای راهبردی برای مقابله با چالش کم آبی در 
جلسات ستاد شرکت کنند.هاشم امینیبر اتخاذ راهکارهای 
جدید تامین و توزیع عادالنه آب در شهرها و روستاهای 
استان تاکید کرد و اظهار داشت:آبفای استان اصفهان 
بابهره گیری از فناوری های نوین مانندسامانه های تله 
متری و تله کنترل و همچنین پایش مداوم شبکه توزیع، 

سعی در توزیع عادالنه آب شرببین مردم دارد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضاب استان اصفهان 
اطاع رسانی به مردم در خصوص کمیت و کیفیت آب 
را مهم ارزیابی کرد و بیان داشت: برخی از سودجویان 
در فضای مجازی اطاعات نادرستی به مردم می دهند 
که روابط عمومی به عنوان سخنگوی آبفا بایداطاعات 

دقیق را در اختیار مردم قرار دهد.

آغاز به کار ستاد پایش تنش آبی درآبفای استان اصفهان
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گروه خبری شهرستان 
مشهد مهری صدقی-تولیت 
آستان قدس رضوی بر لزوم 
توجه مراکز آموزشی آستان قدس به 
تعامات علمی با کشورهای همسایه 
فعالیت های  در  گفت:  و  کرد  أکید  ت
کشورهای  به  باید  آموزشی  و  علمی 
این  باشیم،  داشته  توجه  نیز  همسایه 
کشور های بسیار حائز اهمیت هستند 
و نباید نسبت به مقاصد شوم آمریکا 
در افتتاح مراکز آموزشی و تاش برای 
تغییر سبک زندگی و افکار جوانان این 

کشورها منفعل بود.
حجت االسام والمسلمین احمد 
مروی در دیدار نمایندگان معلمان و 
اساتید مدارس و دانشگاه های آستان 
میداشت  گرا ضمن  رضوی  دس  ق
اردیبهشت ماه  دوازدهم  رارسیدن  ف
استاد  شهادت  سالروز  و  معلم  وز  ر
مرتضی مطهری، ابراز کرد: روز معلم 
را به تمامی معلمان، مدرسان و اساتید 
سخت کوش و فداکار که مجاهدانه 
در عرصه ی آموزش و پرورش نسل 
تبریک  ینده کشور تاش می کنند،  آ

می گویم.
وی با بیان اینکه اهتمام اصلی 
کار  رضوی  قدس  آستان  در  نده  ب
در  کرد:  عنوان  است،  رهنگی  ف
منظور  به  که  جلسه ای  خستین  ن
توفیق خدمت در آستان قدس خدمت 
تأکید  رسیدم،  انقاب  معظم  هبر  ر
با  لذا  بود  فرهنگی  کار  بر  یشان  ا
توجه به امکانات و مقدورات اولویت 
نخست آستان قدس ابتدا عمق بخشی 
و  فرهنگی  فعالیت های  گسترش  و 
و  جویان  احسان  به  رسیدگی  سپس 

نیازمندان است.
لمسلمین  ا و م  سا ال جت ا ح
چشم انداز  تعیین  به  ادامه  در  روی  م
علمی  مراکز  آموزشی  عالیت های  ف
آستان قدس پرداخت و عنوان کرد: 

در  داری  آستان قدس مدرسه  هدف 
کنار بخش های دولتی و غیرانتفاعی 
باید  این نهاد  نیست، مراکز آموزشی 
دانشگاه های  و  مدارس  برای  لگو  ا
مقدس  نظام  برای  و  باشند  کشور 

اسامی کادرسازی کنند.
رضوی  قدس  آستان  ولیت  ت
بلند  همت  از  برخورداری  اهمیت  ر  ب
به  و  تأکید  توفیقات  کسب  رای  ب
و  آموزش  عرصه  اندرکاران  ست  د
پرورش آستان قدس توصیه کرد: در 
امور آموزشی همت بلند و خواسته های 
بزرگ داشته باشید و برای رسیدن به 
عزم  برنامه ریزی  با  متعالی  هداف  ا
اینگونه  باید  کنید؛  جزم  را  خویش 
مراکز  جز  کشور  در  که  کنیم  صور  ت
هیچ  قدس  آستان  آموزشی  و  علمی 
مدرسه و دانشگاه دیگری وجود ندارد 
و تمام وظیفه کادرسازی برای کشور 
برعهده مراکز علمی و آموزشی آستان 

قدس است.
در  ه  نگا  : کرد تصریح  ی  و
قدس  آستان  مدارس  و  انشگاه ها  د

باشد که وظیفه کادرسازی  این  اید  ب
صدر  از  کشور  مسئوالن  تربیت  و 
باید  لذا  دارند،  برعهده  را  ذیل  ا  ت
فعالیت های علمی، آموزشی و تربیتی 
در این تراز دنبال شود و آستان قدس 
نیز به میزان توان از مراکز علمی و 
فراهم  تقویت و  برای  آموزشی خود 
آوردن بستر تحقق این مهم، حمایت 

ی کند. م
در  آستان قدس رضوی  ولیت  ت
به  خود  سخنان  از  دیگری  خش  ب
و  علمی  مراکز  تمرکز  چرایی  یان  ب
سازمان  در  قدس  آستان  موزشی  آ
علمی و فرهنگی پرداخت و توضیح 
همپوشانی  همکاری،  تقویت  اد:  د
و  علمی  بخش های  افزایی  هم  و 
دالیل  اصلی ترین  از  یکی  رهنگی  ف
در  فرهنگی  و  علمی  سازمان  یجاد  ا
وصل  حلقه  عنوان  به  قدس  ستان  آ

این مراکز، بوده است.
جذب  اولویت  کرد:  اضافه  ی  و
در دانشگاه های امام رضا)ع( و علوم 
اسامی رضوی باید فارغ التحصیان 

مدارس امام رضا)ع( باشند و از سوی 
دیگر کادر علمی و آموزشی مدارس 
امام رضا)ع( باید توسط دانشگاه های 
علوم اسامی رضوی و امام رضا)ع( 

تأمین شود.
حجت االسام والمسلمین مروی 
با تاکید بر توجه به کشورهای همسایه 
در تعامات علمی و آموزشی، گفت: 
در فعالیت های علمی و آموزشی باید 
به کشورهای همسایه خود نیز توجه 
بسیار  کشور های  این  باشیم،  اشته  د
حائز اهمیت هستند و نباید نسبت به 
مراکز  افتتاح  در  آمریکا  شوم  قاصد  م
تغییر سبک  برای  و تاش  موزشی  آ
این کشورها  جوانان  افکار  و  ندگی  ز

منفعل بود.
لمسلمین  ا و م  السا ا جت  ح
مروی ابراز کرد: آستان قدس دستگاه 
عالم آل محمد)ص( است و ظرفیت  
دارد  قوی  بسیار  فرهنگی  و  لمی  ع
و جهان  و می تواند در سطح کشور 
تأثیرگذاری علمی و فرهنگی داشته 

اشد. ب

تولیت آستان قدس رضوی:

ضرورت توجه مراکز آموزشی آستان قدس
 به تعامالت علمی با کشورهای همسایه

رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای استان سمنان : 
اسـتفاده از گروههای جهاد ی دانشـگاه فنی حرفه 

ای سـمنان درترویج ارزش هـای دفاع مقدس
»رضا نقدی« گفت: جهادگران بسیجی دانشگاه فنی و حرفه ای در 
سطح استان و با ظرفیت باال در حال خدمت به اقشار مختلف جامعه می 
باشند و می توانیم  از این گروههای جهادی درترویج و نشر ارزش های 

دفاع مقدس استفاده  کنیم.
»رضا نقدی« رئیس دانشگاه فنی وحرفه ای استان سمنان در جلسه با 
سرهنگ »محمدحسن سامی« مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع 
مقدس استان سمنان ضمن خیرمقدم و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای 
کربا و تسلیت ایام شهادت موالی متقیان حضرت علی )ع(،  یاد و خاطره 
باالخص شهدای هشت  رزمندگان اسام  راحل و سلحشوری های  مام  ا
سال دفاع مقدس و مدافعین حرم را گرامی داشتند و اظهار داشت: هیچگاه 
امنیت  از خاطر نخواهیم برد چرا که  ایثارگری این عزیزان را  رشادتها و 

امروز کشور مرهون خونفشانی و جانبازی شهداست.
وی گفت: کاس های آشنایی با دفاع مقدس در ۴ مرکز آموزشی فنی 
و حرفه ای پسران سمنان، فنی دختران سمنان، پسران کشاورزی امیرآباد 
استقبال خوب  و  افزایش 2۰ درصدی  با  دختران شاهرود  فنی  و  امغان  د

دانشجویان مواجه شده است.
رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای استان سمنان  از درس دفاع مقدس 
در دانشگاه به  عنوان مسئله مهم و تاثیرگذار یاد کرد و افزود: باید مباحث و 
دستاوردهای دوران دفاع مقدس  به جوانان به ویژه نسل دانشگاهی منتقل 
و  ایثارگران  شهدا،  دلدادگی  انقاب،  آرمان های  شناخت  با  آنها  تا  شود 
رزمندگان و چگونگی دفاع از این آرمان ها را در آن شرایط نابرابر فراگیرند 

و سفیری برای انتقال این مفاهیم ارزشمند به نسل های بعدی باشند.
نقدی ادامه داد:  لحاظ کردن ابزارهای تشویقی از جمله اردوهای راهیان 
نو، اردوهای زیارتی و بازدید از مرکز فرهنگی دفاع مقدس سمنان و باغ موزه 
تهران برای دانشجویانی که این درس را انتخاب کرده اند، استفاده از راویان 
دفاع مقدس در اردوهای دانشجویی، بهره گیری از ظرفیت دانشجویان در 
ماموریت های اداره کل حفظ آثار استان، برگزاری کارگاه آموزشی علوم 
و معارف دفاع مقدس ویژه اساتید، دانشجویان، کارکنان و اعضای هیئت 
علمی دانشگاه  با همکاری دو مجموعه از نکات بسیار حائز اهمیت در ترویج 

ارزش های دفاع مقدس به شمار می رود.
وی خاطر نشان کرد: دانشگاه فنی حرفه ای استان سمنان  رتبه برتر 
سامانه آموزش مجازی را در سطح کشور به خوداختصاص داده است که 
می توان از این ظرفیت در برگزاری وبینارهای تخصصی، یادواره شهدا، 

برپایی نمایشگاه حوزه دفاع مقدس و مسابقات کتابخوانی استفاده کرد.
نقدی به توان فنی باالی دانشگاهیان دانشگاه فنی و حرفه ای استان 
با  این دانشگاه در سطح استان و  اشاره کرد و گفت: جهادگران بسیجی 
ظرفیت باال در حال خدمت به اقشار مختلف جامعه می باشند و می توانیم  
بامشارکت اداره کل حفظ آثار و نشر ارز شهای دفاع مقدس استان از این 
گروههای جهادی درترویج و نشر ارزش های دفاع مقدس استفاده کنیم.

 رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای استان سمنان در خصوص معرفی 
ترویج  در  دانشگاه  ظرفیت   از  استفاده  و  استان  ای  حرفه  فنی  انشگاه  د
ارزش های دفاع مقدس ادامه داد: دانشگاه فنی  وحرفه ای دولتی و تحصیل 
در مراکز این دانشگاه رایگان است و این دانشگاه به  عنوان تنها دانشگاه 
دولتی مهارتی در استان با ۳۵۰۰ دانشجو در ۶۷ رشته کاردانی و کارشناسی 
مهارتی می باشد که از این تعداد ۴2 رشته در مقطع کاردانی و 2۵ رشته در 
مقطع کارشناسی در شهرستان های سمنان ، شاهرود و امیرآباد دامغان است.

برگـزاری مانـور مدیریـت و کنترل مصـارف برق 
ادارات و دسـتگاه هـای اجرایی اسـتان مرکزی

مانور مدیریت و کنترل مصارف برق ادارات و دستگاه های اجرایی در 
استان مرکزی برگزار شد.

قائم مقام مدیرعامل در مدیریت توزیع برق شهرستان اراک  بابیان 
اینکه این مانور برای کلیه دستگاه های اجرایی استان با هدف کنترل مصرف 
ساختمان های اداری تا حد ۵۰درصدمصارف دوره مشابه سال قبل در ساعت 
فعالیت و استفاده از مولدهای دیزلی برای حفظ تاب آوری ادارات برگزار 
شد، افزود: الزم است دستگاه های اجرایی در ایام اوج بار پیش رو، ضمن 
بار مصرفی در ساعات اداری تا حد ۵۰درصد نسبت به  کاهش و کنترل 
مدت مشابه و کنترل بار در سطح ۱۰درصد برای ساعات غیر اداری جهت 

تامین نیازهای اولیه و ضروری نیز اقدام کنند.
میزان  سنجش  اکیپ   22 مانور  این  در  اینکه  بابیان   رفیعی  مید  ا
همکاری ۱2۸دستگاه دولتی در ۱2شهرستان استان درکاهش بار مصرف 
برق از طریق به کارگیری مولدهای خود تامین و سایر راهکارهای تعیین 
شده در ساعات اوج بار بازرسی و نظارت می کنند،افزود:همچنین میزان 
مصرف برق ادارات از طریق کنترل داده های لحظه ای جمع آوری شده 

توسط کنتورهای هوشمند، مورد بررسی قرار خواهندگرفت.
وی بابیان اینکه میزان کاهش مصرف برق دستگاه ها نیز توسط شرکت 
پایش و نتیجه به مسئوالن مرتبط استان اعام می شود،افزود:از جمله مهم 
ترین مولفه های تاثیرگذار بر اذهان عمومی ،چگونگی مصرف برق ادارات، 
نهادها و دستگاه های اجرایی است و به همین منظور تمامی ادارات در سال 
جاری مکلف شده اند با به کارگیری تمامی ظرفیت های موجود، مصرف 

برق خود را طبق دستور العمل اباغی وزارت نیروکاهش دهند.
از  را  مصرف  اوج  ساعات  در  اضطراری  مولدهای  از  فیعی،استفاده  ر
مهم ترین راهکارهای ادارات در کاهش مصرف دانست و گفت: به همه 
مصرف  کاهش  سهمیه  رعایت  عدم  صورت  در  است  شده  اباغ  دارات  ا
تعیین شده، مشمول قطع برق خواهند شد و در این زمینه هیچ استثنایی 

وجود نخواهد داشت.
سیستم  مصرف  کاهش  اضافی،  های  چراغ  کردن  خاموش  ی  و
سرمایشی، حذف وسایل برقی غیرضروری و به مدار آوردن دیزل ژانراتورها 

در ساعت اوج بار را از جمله راهکارهای کاهش مصرف برق عنوان کرد.

مدیرکل حفظ آثار و دفاع مقدس سمنان:

استفاده بهینه از فضای مجازی در نشر ارزش های دفاع مقدس 
سامی«  »محمدحسن  سرهنگ 
از  بهینه  استفاده  به  ویژه  توجه  فت:  گ
ارزش های  نشر  در  مجازی  ضای  ف
دفاع مقدس و ترویج فرهنگ مقاومت، 
ایثار، جهاد و شهادت از دیگر تأکیدات 
دفاع  حوزه  در   برنامه ها  برگزاری  ر  د

مقدس است.
سامی«  »محمدحسن  سرهنگ 
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع 
مقدس استان سمنان در دیدار با دکتر » 
رضا نقدی« رئیس دانشگاه فنی و حرفه 
ای  استان، ضمن قدردانی از زحمات این 
دانشگاه در خصوص بزرگداشت چهلمین 
سال دفاع مقدس در استان سمنان اظهار 
داشت:  از تاش دانشکده فنی و حرفه ای 
دختران شاهرود در ساخت یادمان شهدای 
داریم،  انتظار  و  سپاسگزاریم   منام   گ
ادامه همکاری ها در حوزه های مختلف با 
موضوع ایثار، شهادت و دفاع مقدس با 

همکاری دو مجموعه انجام شود.
وی گفت: دانشگاه به عنوان مرکز 
تبیین و ترویج  علم و فرهنگ مسئول 
کار  و  است  مقدس  دفاع  رزش های  ا
و  اثربخش  باید  دانشگاه  در  رهنگی  ف
برنامه ریزی  با  باید  باشد،  تیجه ساز  ن
ارزش های  مناسب  و  صحیح  رهنگی  ف
دفاع مقدس به عنوان یک الگوی منسجم  

در  دانشگاه ترویج شود.
کردن  آشنا  داد:  ادامه  امی  س
مقدس،   دفاع  فرهنگ  با  انشجویان   د
ادای دین است به ارزش های  انقاب 

و دفاع مقدس،که ما وظیفه داریم آن را 
به  نحوه احسن به  جوانان و دانشجویان 

انتقال دهیم . 
برنامه های  اباغیه  افزود:  ی  و
گرامی داشت مناسبت های شاخص دفاع 
مقدس و مقاومت در سال ۱۴۰۰ با هدف 
حفظ و نشر آثار و ارزش های دفاع مقدس 
و ترویج فرهنگ والیت مداری، مقاومت، 
ایثار، جهاد، شهادت و خودباوری دینی و 
متولی  دستگاه های  برای  و  صادر  لی  م
اجرایی  و  خدماتی  هنری،  رهنگی،  ف

ارسال شده است.
 ۷۰۰۰ برگزاری  به  اشاره  با  ی  و
دفاع  بزرگداشت  چهلمین  در  عالیت  ف
مقدس استان سمنان گفت : ۴۰ مناسبت 
دفاع مقدس و مقاومت در سال ۱۴۰۰ در 
دستور کار قرار گرفته است و پیش بینی 
می شود در سال جاری بیش از سه هزار 
فعالیت و برنامه در استان برنامه ریزی و 
اجرا شود که موضوع تمامی آنها دفاع 
ایثار و شهادت  مقدس، شهدا، فرهنگ 

و… است.
مدیر کل حفظ آثار و نشر ارز شهای 
دفاع مقدس استان سمنان بیان داشت: 
فضای  از  بهینه  استفاده  به  ویژه  وجه  ت
مجازی در نشر ارزش های دفاع مقدس 
و ترویج فرهنگ مقاومت، ایثار، جهاد و 
برگزاری  در  تأکیدات  دیگر  از  شهادت 

برنامه ها در  حوزه دفاع مقدس است.
مرکز  و  باغ موزه  گفت:   ی   و
سمنان  استان  مقدس  دفاع  رهنگی  ف

دوران  ارزش های  نشر  در  قش مهمی  ن
را  آینده  باید نسل  و  دارد  دفاع مقدس 
ا حماسه ها و مجاهدت های آن دوران  ب

آشنا کرد.
 سامی با بیان اینکه مرکز فرهنگی 
دفاع مقدس استان سمنان  تا پایان سال 
هنری  و  فرهنگی  گالری  پنج   ،۱ ۴۰۰
احداث و تجهیز می شود، بیان کرد: مرکز 
با  فرهنگی دفاع مقدس استان سمنان 
پیشرفت ۹۰ درصدی وارد فاز موزه آرایی 
شده است و در این  راستا می توانیم از 
ظرفیت فنی دانشگاه  و دانشجویان در 

حوزه موزه و  محتوا استفاده کنیم.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های 
دفاع مقدس سمنان در خصوص اهمیت 
تدریس درس آشنایی با دفاع مقدس در 
دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی اظهار 
مراکز  در  درس  این  تدریس  اشت:  د
آموزش عالی از اهمیت خاصی برخوردار 
است چرا که نسل جوان و دانشجویان ما 
باید با گذشته افتخارآمیز این کشور آشنا 
خواهد شد  و انتظار داریم در چهار مرکز 
آموزشی تحت  پوشش دانشگاه فنی حرفه 
ای استان سمنان  روند افزایشی کاس 

های را  در  سال جاری داشته باشیم.
دانشگاهیان  که  این  بیان  با  وی 
به ویژه اعضای هیات علمی و استادان 
هستند  عهده دار  را  مهمی  سالت  ر
خاطر نشان کرد: همه ما وظیفه داریم 
نتایج دوران دفاع مقدس  و  دستاوردها 
دانشجویان  خصوص  به  جوانان  به  ا  ر

انتقال دهیم. 
این  دیدار مقرر شد: استفاده   در 
در  دانشجویان  و  استادان  ظرفیت   ز  ا
های  نامه   پایان  و  مقاالت  دوین  ت
دانشجویی، حمایت مالی و معنوی اداره 
کل از  طرح های پژوهشی دانشجویان 
با موضوع دفاع مقدس ،تهیه و تولید دو 
انیمیشین و  دو موشن گرافی توسط  تیم 
دانشجویی  دانشگاه  با موضوع معرفی 
شهدای استان،  استفاده از ظرفیت  علمی 
و فنی دانشگاه  در مرکز فرهنگی دفاع 
مقدس استان سمنان، برگزاری مسابقات 
فرهنگی در مناسبت های دفاع مقدس، 
حضور راویان دفاع مقدس در برنامه های 
فرهنگی دانشگاه ، برگزاری دوره آموزش 
مجازی علوم و معارف دفاع مقدس ویژه 
کارکنان و استادان و اعضای هیئت علمی 
اسناد  و  خاطرات  آوری  جمع  انشگاه،  د
رزمندگان چهار مرکز آموزشی به جهت 
برگزاری نشست  دوین و چاپ کتاب،  ت
های تخصصی دفاع مقدس به صورت  
دانشجویان،  و  کارکنان  ویژه  جازی  م
برگزاری مسابقات کتابخوانی با موضوع 
دفاع مقدس به صورت مجازی، برگزاری 
با موضوع   رنامه ها ها ونشست هایی  ب
زن و دفاع مقدس در دو دانشگاه فنی 
دختران  شاهرود و سمنان،  استفاده از 
ظرفیت دانشجویان در اهداف و ماموریت 
های مرکز فرهنگی دفاع مقدس استان 
سمنان مورد عنایت و توجه دو مجموعه  

قرار گیرد.

عضو هیأت مدیره بانک مسكن در گفتگو با هیبنا:
استقبال سازندگان مسکن از وام ۴۵۰ میلیونی مسکن

عضو هیأت مدیره بانک مسکن با تاکید بر اینکه افزایش سقف تسهیات 
۴۵۰ میلیون تومانی ساخت مسکن از فروردین ماه به شعب اباغ شده و مورد 
استقبال سازندگان مسکن قرار گرفت، گفت: در خصوص تغییر نرخ سود تسهیات 
مسکن تابع مصوبات شورای پول و اعتبار هستیم و بر اساس برنامه امسال تا ۷۰ 

هزار فقره تسهیات ساخت مسکن در برنامه است که پرداخت شود.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، امسال همانند ادوار 
بانک  برای  به بخش مسکن  پرداخت تسهیات  بابت  از  گذشته، سال شلوغی 
تخصصی بخش مسکن خواهد بود. بانک مسکن در ابتدای سال جاری توسط 
هیات مدیره و بر اساس رونق بخش تولید و نامگذاری سال» تولید، پشتیبانی 
ها و مانع زدایی ها« بخش مسکن به خصوص بخش عرضه را نشانه گرفته و 
قصد دارد با پرداخت تسهیات، این بخش را در حوزه ساخت و ساز تقویت کند.

کارشناسان و فعاالن بخش مسکن بر این باور هستند که باال رفتن قدرت 
نخواهد داشت.  و رونق بخش عرضه  تقویت  از  بهتر  متقاضیان، مسیری  خرید 
آنان بر این باور هستند که بهترین گزینه برای تقویت بخش تقاضا، نه افزایش 
سقف تسهیات خرید بلکه افزایش تسهیات ساخت و برداشتن موانع تولید است.

رشد ۳۵ درصدی پرداخت تسهیات ساخت مسکن در سال ۹۹
از سوی دیگر محمدحسن علمداری عضو هیأت مدیره بانک مسکن در گفتگو 
با خبرنگار » هیبنا« در پاسخ به این پرسش که آیا انبوه سازان مسکن از تسهیات 
۴۵۰ میلیون تومانی ساخت مسکن استقبال خواهند کرد؟ گفت: قطعا همینطور 
است. چرا که وقتی در سال گذشته که سقف تسهیات ساخت مسکن برای انبوه 
سازانی که از فناوریهای نوین استفاده می کردند 2۵۰ میلیون تومان بود نسبت 
به سال ۹۸ بیش از ۳۵ درصد رشد داشت قطعا با این افزایش سقف تسهیات، 

روند استقبال که سال گذشته ادامه داشت امسال نیز ادامه یابد.
وی با بیان اینکه این مصوبه پرداخت تسهیات ساخت مسکن به انبوه سازان 
با فناوری نوین از ابتدای امسال به شعب اباغ شده است خاطر نشان کرد: پیش 
بینی ما این است که تسهیات ساخت مسکن با توجه به افزایش سقف و باال 

بردن قدرت مانور سازندگان از استقبال خوبی برخوردار شود.
عضو هیأت مدیره بانک مسکن اضافه کرد: وام ساخت مسکن در تهران 
و کانشهرها تا سقف ۴۵۰ میلیون تومان و وام نوسازی بافت فرسوده به ۳۰۰ 
میلیون تومان افزایش یافته است بنابراین آنچه که باید به آن تاکید کرد این است 
که افزایش وام ساخت با روش  فناوری های نوین برای آن دسته از انبوه سازانی 

است که نسبت به تمرکز منابع خود نزد بانک اقدام کرده اند.
علمداری در پاسخ به این سئوال که گفته شده بود که نرخ سود تسهیات 
ساخت مسکن قرار است از ۱۸ درصد کنونی اندکی تنزل پیدا کند گفت: بانک 
مسکن در خصوص نرخ سود بانکی تابع مصوبات شورای پول و اعتبار است. آن 
چیزی که مورد تاکید است این است که مصوبه شورای پول و اعتبار ۱۸ درصد 
است و ما هم آنرا رعایت می کنیم. مگر این که نرخ سود سپرده ها و نرخ تمام 
شده پول کاهش یابد و ما بتوانیم نرخ سود وام ساخت مسکن را کاهش دهیم. 
البته از طریق اختصاص یارانه از سوی دولت به بخش مسکن نیز می تواند نرخ 

سود کاهش یابد.
به  امسال  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  مسکن  بانک  مدیره  هیأت  عضو 
چه تعداد واحد مسکونی قرار است این تسهیات پرداخت شود؟ گفت: پرداخت 
تسهیات مسکن از سوی بانک مسکن بر اساس منابع و مصارف صورت می گیرد 
اما آنچه که مشخص است ما می توانیم تا ۷۰ هزار واحد مسکونی را تسهیات 

ساخت مسکن اعطا کنیم.

خرید اقساطی کاال با کارمزد ۲ تا ۴ درصد
بانک مهر ایران در چارچوب طرح »کاالکارت« امکان خرید اقساطی کاال را 

با کارمزد 2 تا ۴ درصد و بدون نیاز به سپرده گذاري فراهم کرده است.
به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، این بانک طرحی با 
عنوان »کاالکارت« را ارائه کرده که در چارچوب آن مشتري مي تواند بدون داشتن 
سپرده، تا ۳۰ میلیون تومان کاال خریداري کرده و اقساط آن را طي ۶ تا ۱2 ماه 
به بانک پرداخت کند. نکته قابل توجه این است که خریدار کاال بابت بازپرداخت 
مبلغ کاال، دیگر سودهاي متداول ۱۸ درصد به باال را پرداخت نمي کند و فقط 2 

تا ۴ درصد به عنوان کارمزد به بانک مي پردازد.
مشتریان نیازی به سپرده گذاری در این طرح ندارند و مي توانند با توجه به 

سهمیه ماهانه شعب، از تسهیات قرض الحسنه استفاده کنند.
مشابه،  به طرح های  نسبت  ایران  مهر  بانک  کارت  کاال  مزیت  مهم ترین 
پرداخت اقساطي وجه کاال بدون افزایش مبلغ، پرداخت تنها 2 تا ۴ درصد کارمزد و 
تعداد زیاد فروشندگان کاال به این شیوه است؛ به طوري  که بیش از ۱۳هزار فروشگاه 

در حال حاضر در سراسر ایران از کاالکارت بانک مهر ایران پشتیباني مي کنند.
همان طور که گفته شد، حداکثر مبلغ خرید کاال در این طرح، ۳۰ میلیون 
تومان است که خریدار باید اقساط آن را به دلخواه خود طي ۶، ۹ یا ۱2 ماه به 

بانک پرداخت کند.
نحوه دریافت کاالکارت مهر ایران

متقاضیان دریافت این خدمات در گام نخست باید با مراجعه به یکي از شعب 
بانک مهر ایران در سراسر کشور، فرم درخواست کاالکارت را پر کنند. بانک پس 
از تشکیل پرونده تسهیاتي، کاالکارت در اختیار آنها مي گذارد. پس از آن دارنده 
کاالکارت  مي تواند با مراجعه به فروشگاه هاي طرف قرارداد، کاالهاي مورد نیاز 

خود را با شرایطي که پیش تر به آن اشاره شد، خریداري کند.
نکات کلیدی

مشتریان باید توجه داشته باشند که بانک مسئولیتی در قبال بهاي کاال و 
موجودي انبار فروشنده کاال و خدمات ارائه شده از سوي آن ها ندارد. بنابراین پیش 

از دریافت کاالکارت، باید شرایط فروشگاه ها را به دقت بررسي کنند.
مشتریان باید به این نکته توجه داشته باشند که اقساط کاالکارت از یک 
ماه بعد از دریافت کارت آغاز مي شود.البته بانک مهر ایران برای تشویق مشتریان 
خوش حساب، در صورت پرداخت منظم اقساط از سوي آنها، امکان شارژ مجدد 
و  کرده  فراهم  نیز  را  قبلي  تسهیات  اقساط  پرداخت  از  بافاصله پس  حساب 
مشتریان مي توانند بدون تشکیل پرونده و ضامن، تسهیات جدید دریافت کنند.
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اخطاریه نوبت اول 
آقای محمد مائی راد فرزند علی شغل: آزاد نشانی مجهول المکان: به 
اطاع می رساند در اجرای حکم دادگاه به شماره ۹۹۰۹۹۷۱۳۳۶۹۰۱۰۰2 
خانم  رشت همسر شما  خانواده  دادگاه  شعبه ششم  از  مورخ ۱۳۹۹/۱۰/2۵ 
معصومه مصلح چوکامی خواهان ثبت طاق در این دفترخانه می باشد لذا 
ازتاریخ انتشار مهلت دارید تا جهت اجرای مفاد دادنامه فوق و ثبت طاق 
به دفترخانه مراجعه نمائید در صورت عدم حضور و امتناع شما طاق وفق 
مقررات جاری ثبت می گردد.آدرس رشت چهارراه پورسینا ابتدا خ حشمت 

س ایرانیان طبقه ۴ واحد ۱۴.
دفتر طاق ۳۳ رشت- سید محمد چاوشی

اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک ورامین
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره ....۱۳۹۹۶۰۳۰۱۰۶۰۰۰۶2۶۵.... هیات اول موضوع قانون تعیین 
ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  کلیف  ت
لیا طالبی فرزند  حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی خانم 
زمین  قطعه  یک  ششدانگ  در ***  ورامین  از  صادره   ۴۳ شناسنامه  شماره  به  علی 
با بنای احداثی در آن *** به مساحت ۱۴۵ متر مربع پاک شماره ۸- اصلی واقع 
در قریه جعفرآباد اخوان بخش حوزه ثبت ملک ورامین *** عباسعلی کدخدا فرزند 
محمد صادق *** به مساحت ۱۴۵ متر مربع پاک شماره ۸- اصلی واقع در قریه 
محمد  فرزند  کدخدا  عباسعلی   *** ورامین  ملک  ثبت  حوزه  بخش  اخوان  جعفرآباد 
به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطاع  منظور  به  لذا  است  گردیده  محرز   *** صادق 
فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
دو  مدت  به  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  تقاضی  م
از  ماه  اخذ رسید ظرف مدت یک  از  تسلیم و پس  اداره  این  به  را  اعتراض خود  ماه 
تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  ر صورت  د

صادر خواهد شد. م الف ۴۷

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/2/۱۸
تاریخ انتشار نوبت  دوم: ۱۴۰۰/۳/2

محمد رحیم پوررانی 
رئیس ثبت اسناد و اماک 

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی حوزه ثبتی قائم شهر نظربه دستور مواد ۱و ۳قانون 
تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 
2۰-۹-۱۳۹۰،اماک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون 
مذکور مستقر در واحدثبتی قائم شهر مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه 
وبا معارض انان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطاع عموم 
به شرح ذیل اگهی میگردد: ا ماک متقاضیان واقع در قریه کوچکسرا 
پاک ۱۹ اصلی بخش ۱۶ ۱۹۳2۸ فرعی بنام آقای شیرعلی احمدی 
آسور نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده 
است به مساحت ۳۰۷.۷۸ متر مربع خریداری بدون واسطه از اقای 
محمد رمضانی ایوکی مالک رسمی .لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی وماده ۱۳ 
آئین نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق این 
روزنامه محلی / کثیر االنتشار درشهرها منتشر و در روستاها عاوه 
تا در صورتیکه اشخاص ذینفع  الصاق  اگهی، رای هیات  انتشار  ر  ب
به ارای اعام شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین 
اگهی ودر روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دوماه اعتراض خودرا 
به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم ورسید اخذ نمایند. معترض باید 
ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 

به دادگاه عمومی محل نمایدو گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت 
محل تحویل دهد که دراین صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم 
قطعی دادگاه است ودر صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل 
نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه 
نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید وصدور سند 
مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .بدیهی است برابر ماده 
۱۳ ائین نامه مذکور درمورد قسمتی از اماکی که قبا اظهارنامه ثبتی 
پذیرفته نشده، واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی 
تحدیدحدود، مراتب رادر اولین اگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت 
همزمان باطاع عموم می رساند و نسبت به اماک در جریان ثبت و 
فاقد سابقه تحدید حدود، واحد ثبتی اگهی تحدید حدود را به صورت 
اختصاصی منتشر می نماید . تاریخ انتشارنوبت اول :۱۴۰۰-۰2-۰۴ 
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۸-۰2-۱۴۰۰ رحمت سلمانی قادیکائئ 

رئیس اداره ثبت اسناد و اماک قائم شهر
م-الف۱۹۹۱۱۰2۸

 
ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  گهی  آ
۳قانون  ۱و  مواد  دستور  نظربه  شهر  قائم  ثبتی  حوزه  رسمی  سند  اقد  ف
مصوب  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  وضعیت  تکلیف  عیین  ت
قانون  ماده یک  در هیات موضوع  متقاضیانی که  2۰-۹-۱۳۹۰،اماک 
مذکور مستقر در واحدثبتی قائم شهر مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه وبا 
معارض انان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطاع عموم به شرح 
ذیل اگهی میگردد: ا ماک متقاضیان واقع در قریه چمازکتی پاک ۵۹ 
اصلی بخش ۱۶ ۱۱۹۵۹ فرعی بنام اقای سیدرسول موسوی حاجی نسبت به 

ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است که ۱۰ سیر مشاع 
از2۴۰ سیر ششدانگ عرصه وقف می باشد به مساحت ۱۵–22۵ متر مربع 
خریداری بدون واسطه از اقای ایرج رستگار انار مرزی مالک رسمی .لذا به 
موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی وماده ۱۳ آئین نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله 
۱۵ روز از طریق این روزنامه محلی / کثیر االنتشار درشهرها منتشر و در 
روستاها عاوه بر انتشار اگهی، رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص 
ذینفع به ارای اعام شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین 
اگهی ودر روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دوماه اعتراض خودرا به 
اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم ورسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل نمایدو گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل 
دهد که دراین صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است 
ودر صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به 
صدور سند مالکیت می نماید وصدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر 
به دادگاه نیست .بدیهی است برابر ماده ۱۳ ائین نامه مذکور درمورد قسمتی 
از اماکی که قبا اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده، واحد ثبتی با رای هیات 
پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدیدحدود، مراتب رادر اولین اگهی نوبتی 
و تحدید حدود به صورت همزمان باطاع عموم می رساند و نسبت به 
اماک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود، واحد ثبتی اگهی تحدید 
حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید . تاریخ انتشارنوبت اول 
:۰۴-۰2-۱۴۰۰ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۸-۰2-۱۴۰۰ رحمت سلمانی 

قادیکائئ رئیس اداره ثبت اسناد و اماک قائم شهر
م-الف ۱۹۹۱۱۰۵۹



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1733- شنبه 18 اردیبهشت 61400 ورزش نیای  د

روئینگ انتخابی المپیک؛
نمایندگان ایران مجوز المپیک را گرفتند

فینال  در  ایران  قایقرانی  پوشان  لی  م
روئینگ یک نفره مردان و زنان دوم شدند و 
مجوز المپیک را گرفتند اما تنها یک نفر از آنها 

می تواند به المپیک برود.
قایقرانی  مسابقات  از  روز  آخرین  ر  د
روئینگ انتخابی المپیک، فینال روئینگ یک 
نفره مردان و زنان و دونفره زنان برگزار شد 
و تکلیف انتخاب قایق اعزامی به المپیک به 

انتخاب فدراسیون کشید.
بهمن نصیری نماینده ایران در روئینگ 

مردان با زمان ۷ دقیقه و ۸ ثانیه و ۹۸صدم ثانیه دوم شد.
نازنین مایی هم در روئینگ یک نفره زنان با زمان ۷ دقیقه  و ۵۰ ثانیه و 

۵۳ صدم ثانیه دوم شد.
در روئینگ دونفره نیز تیم ایران با ترکیب زینب نوروزی و کیمیا زارعی با زمان 

۷ دقیقه  و 2۳ ثانیه و ۸۶ صدم ثانیه در رده سوم قرار گرفت.
سهمیه  دونفره  روئینگ  اول  قایق  سه  و  نفره  یک  روئینگ  اول  قایق  نج  پ
المپیک می گیرند و نمایندگان ایران مجوز المپیک را گرفتند اما به هر کشور تنها 

یک سهمیه آن هم به باالترین رنکینگ اهدا می شود.
در روئینگ یک نفره هر دو نماینده ایران دوم شدند، بنابراین اکنون فدراسیون 

باید مشخص کند که بین مایی و نصیری کدام به المپیک می رود.

درخواست مردم ژاپن برای لغو المپیک ۲۰۲۰
طومار  نفر  هزار   ۵۰ از  بیش  اکنون  ت
المپیک 2۰2۰ توکیو  بازیهای  لغو  درخواست 

را امضا کردند.
ترجیح  ژاپن  مردم  تایمز،  گزارش  ه  ب
می دهند المپیک لغو شود و به همین خاطر 
دادخواستی را امضا کردند تا به کمک آن بتوانند 

جلوی برگزاری بازیهای المپیک را بگیرند.
کنجی  توسط  که  دخواست  دا ین  ا
ساعت   2۴ در  و  شده  سازماندهی  وتسنومیا  ا

بین  کمیته  رئیس  به  خطاب  است،  رسانده  ثبت  به  را  امضا  هزار   ۵۰ حدود  ول  ا
المللی المپیک )IOC( ، توماس باخ است که قصد دارد این ماه به ژاپن سفر کند.

اوتسونومیا به دلیل شیوع ویروس کرونا در چندین شهر ژاپن از جمله توکیو، 
خواستار لغو این بازیها شده است.

با این حال توماس باخ، یوشیهیده سوگا نخست وزیر ژاپن و کمیته برگزاری 
بازیها اصرار دارند که بازی ها برگزار شود و تصمیم گرفته شده است تا هیچ هواداری 

خارج از ژاپن برای المپیک وارد این کشور نشود.
اند که ترجیح می دهند بازی های  بین ۷۰ تا ۸۰ درصد ژاپنی های گفته 
المپیک لغو شود و یا به تعویق بیفتد و انتظار می رود در سفر باخ نیز در این زمینه 

اعتراضاتی صورت گیرد.
 طبق آمار رسمی، ژاپن ۱۵.۴ میلیارد دالر برای سازماندهی این بازیها هزینه 
کرده است.بازی هایی که قرار بود سال گذشته برگزار شود اما به دلیل بیماری همه 

گیر موکول شدند.
۷۳ درصد درآمد IOC از فروش حق تلویزیونی بازی ها حاصل می شود، 

بنابراین بعید به نظر می رسد که باخ عقب نشینی کند.
فقط دو درصد از مردم ژاپن واکسن COVID-۱۹ را دریافت کرده اند اما 
برگزارکنندگان اطمینان می دهند که این بازی ها »ایمن« خواهد بود و آنها قصد 
دارند از حدود ۱۰ هزار خدمه و پرستار بهداشتی در این رویداد استفاده کنند. در  

حال حاضر مشعل المپیک به سفر خود در  ژاپن ادامه می دهد.

تغییرات قوانین کسب سهمیه المپیک به ضرر کیانوش و سهراب
سهمیه  کسب  قوانین  جدید  صاحات  ا
المپیک شرایط گرفتن سهمیه را برای سهراب 
مرادی و کیانوش رستمی سخت تر از قبل کرده 

است و کاما به ضرر این دو وزنه بردار شد.
ری  ا برد نه  وز نی  جها سیون  ا فدر  
سهمیه  کسب  سیستم  در  را  صاحاتی  ا
جدید  اصاحات  این  و  کرد  ایجاد  لمپیک  ا
گفته  طبق  کرد.  منتشر  خود  سایت  روی  ا  ر
فدراسیون جهانی این اصاحات مورد موافقت 

کمیته بین المللی المپیک نیز است. 
 مهم ترین اصاحات به شرح زیر است:

*پیش از این وزنه برداران باید حداقل در شش مسابقه گزینشی المپیک شرکت 
می کردند و امتیاز چهار مسابقه برای آنها محاسبه می شد اما اکنون  تعداد مسابقات به 
چهار مسابقه کاهش یافته است و امتیاز همان چهار مسابقه نیز برایشان لحاظ می شود.

یعنی هر وزنه بردار حداقل باید در چهار مسابقه گزینشی المپیک شرکت کند 
و  حضور در مسابقه دوره سوم مسابقات گزینشی المپیک دیگر اجباری نیست.

 *برای تعیین رنکینگ نیز امتیاز دوره اول و دوم مسابقات به همراه دو امتیازی 
باالیی که وزنه بردار از دوره اول، دوم یا سوم مسابقات گزینشی المپیک گرفته است، 

برای تعیین رنکینگ محاسبه می شود.
هشت نفر اول رنکینگ به همراه بهترین وزنه بردار هر قاره سهمیه المپیک 

می گیرند.
*اصاحات جدید به ضرر سهراب مرادی  و کیانوش رستمی

رنکینگ جدید  المپیک با توجه به اصاحات جدید به روز شد که کاما به 
ضرر سهراب مرادی  و کیانوش رستمی شد و البته به نفع علی هاشمی.

کرده  شرکت  المپیک  گزینشی  مسابقه  پنج  در  این  از  پیش  هاشمی  علی 
با اصاحات جدید دیگر  اما  نیاز داشت در یک مسابقه دیگر شرکت کند  بود و 
نیازی نیست به مسابقات کلمبیا برود و تعداد مسابقات گزینشی المپیک خود را 

کامل کرده است.
مرادی  و رستمی که به دنبال این بودند مجموع امتیازاتشان در رنکینگ باالتر 
از وزنه بردار قرقیزستان برسانند تا بتوانند سهمیه بهترین وزنه بردار قاره آسیا را 
بگیرند حاال دیگر رقیبانی بیشتری پیدا کرده اند. همچنین در رنکینگ جدید علی 
میری، رضا بیرالوند و ایوب موسوی واجد شرایط شدند و حتی باالتر از وزنه بردار 

قرقیزستان قرار گرفته اند.
*شانس میری برای قرار گرفتن جزو هشت نفر اول

جزو  می تواند  میری  علی  کیلوگرم،   ۹۶ دسته  رنکینگ  در  نفرات  ریزش  ا  ب
هشت نفر اول رنکینگ باشد.

علی میری در حال حاضر در رده ۱2 رنکینگ قرار دارد و کلمبیا،گرجستان، 
باروس هر کدام دو نفر باالتر از علی میری دارند که یک نفر از هر کشور حذف 

می شود. )هر کشور می تواند فقط یک وزنه بردار داشته باشد(.
ارمنستان هم یک سهمیه  در المپیک توکیو دارد که در دسته ۱۰۹ یا فوق 
جزو  می تواند  میری  و  می شود  حذف  نیز  او  بنابراین  می فرستد  نماینده  سنگین 

هشت نفر باشد.
*شرایط برای سهراب و کیانوش پیچیده شد

این قانون جدید کار را برای سهراب مرادی  و کیانوش رستمی به گونه ای 
سخت کرده است که اکنون  آنها باید چشم به احتماالت تغییر رنکینگ داشته باشند.

 اگر سه وزنه بردار ایرانی )میری، بیرالوند و موسوی( انصراف بدهند، وزنه بردار 
ونزوئا نیز با محاسبه امتیاز قهرمانی پان آمریکن یا گزینشی المپیک کلمبیا در 
رنکینگ جدید ، باالتر از وزنه بردار ژاپن قرار بگیرد، در این صورت عنوان بهترین 

وزنه بردار قاره به ژاپن می رسد.
وزنه بردار ژاپن ۳۵۰2 امتیاز دارد که رسیدن به این امتیاز برای مرادی  و 

رستمی غیر ممکن است.
*چین می تواند کمک کند

چین  چهار وزنه بردار می تواند به المپیک بفرستد اما تعداد نفرات واجد 
شرایطش بیشتر است. اگر دسته ۹۶ کیلوگرم، تیان تائو را اعزام نکند که حرف  
و حدیث در این مورد زیاد است، در این صورت ژاپن هم وارد رنکینگ هشت 
و  سهراب  بین  آسیا  سهمیه  یک  گرفتن  سر  بر  رقابت  دوباره  و  شود  می  فره  ن
بردار  وزنه  دو  این  از  یکی  اگر  البته  بود.  خواهد  قرقیز  بردار  وزنه  و  یانوش  ک
وزنه  از  باالتر  رنکینگ  در  آن  با  که  بگیرد  امتیازی  کلمبیا  مسابقات  در  تواند  ب

بگیرد.  قرار  قرقیزستان  بردار 
آنچه مشخص است سهراب مرادی  و کیانوش رستمی باید در کلمبیا وزنه ای 
بزنند که امتیازش به دردشان بخورد و سپس منتظر تغییرات و ریزش های رنکینگ 

دسته ۹۶ کیلوگرم باشند تا ببینند به سهمیه المپیک می رسند یا خیر؟

ژاوی با السد تمدید کرد، خیال کومان راحت شد!
ژاوی هرناندز و کادرفنی 
باشگاه  با  را  خود  قرارداد  وی 
تا ۳۰ ژوئن 2۰2۳  لسد قطر  ا

تمدید خواهند کرد.
متن و مفاد قرارداد تمدید 
آماده شده و در انتظار امضای 
طی  احتماال  و  است  طرفین 
چند روز آتی نهایی خواهد شد.

پیتان  کا د،  ردا قرا ین  ا
پیشین آبی اناری ها را برای دو فصل دیگر در این باشگاه قطری ماندگار 
خواهد کرد اما در متن قرارداد بندی گنجانده خواهد شد که در صورت ارائه 
پیشنهاد از سوی باشگاه بارسلونا، به طور خودکار مرد اسپانیایی را بدون 

پرداخت هیچ هزینه ای به سرمربی آزاد بدل خواهد کرد.
ژاوی و السد از مدت ها پیش بر سر امضای قرارداد جدید مذاکرات 
خود را آغاز کرده بودند و در ابتدا قرار بود مدت قرارداد یک ساله باشد اما 
با توجه به میزبانی قطر از جام جهانی 2۰22، قرارداد یک ساله با برنامه های 
باشگاه جور در نمی آمد زیرا مقامات فوتبال قطر قصد دارند تا ژاوی را به 

عنوان سفیر فوتبال این کشور در کنار خود داشته باشند.
مرد اسپانیایی در دومین فصل حضور در السد، این تیم را به عنوان 
قهرمانی در چند تورنمنت داخلی از جمله لیگ ستارگان قطر رساند. با این 
حال، تیم تحت هدایت ژاوی در لیگ قهرمانان آسیا موفق نبود و پس از 
نبردی پرتنش با النصر عربستان در مرحله گروهی به دلیل تفاضل گل 

کمتر از صعود به مرحله حذفی بازماند.
ژاوی و تیمش این فرصت را دارند تا با پیروزی در نیمه نهایی امیرکاپ 
قطر برابر العربی که در نهم ماه مه برگزار می شود، افتخار دیگری به قفسه 
افتخارات خود بیافزایند؛ این چهارمین فینال فصل آنان محسوب می شود.

در هفته های اخیر نام ژاوی به عنوان گزینه محتمل جانشینی »رونالد 
کومان« در بارسلونا باردیگر بر سر زبان ها افتاد اما باتوجه به توافق وی 
با السد، بازگشت وی به نیوکمپ در کسوت سرمربی باردیگر به زمانی 

دیگر موکول خواهد شد.

هازارد و 2 بازیكن در فهرست فروش؛
رئال؛ زیر و رو می شود!

مارکا از جدایی قریب الوقوع زین الدین زیدان و جانشین احتمالی او، 
فهرست خروجی رئال و خریدهای جدید باشگاه خبر داده است.

رئال مادرید چهارشنبه شب گذشته در نیمه نهایی لیگ قهرمانان با 
شکست برابر چلسی روبرو شد و نتوانست به فینال برسد. رئال در بازی 

حرفی برای گفتن نداشت و از هر جهت مغلوبی تمام عیار نشان داد.
فلورنتینو پرز رئیس باشگاه چندی پیش از لزوم تغییرات در تیم صحبت 
کرد. تصمیمی که از هفته ها پیش گرفته شده و ارتباطی به شکست مقابل 
چلسی ندارد. رئال همچنان می تواند قهرمان اللیگا شود ولی تغییراتی که 
در راهند، ارتباطی به کسب یا عدم کسب این موفقیت نیز نخواهند داشت.

2۳ می و زمانی که فصل برای رئال تمام شود، برنامه ریزی برای 
متحول کردن تیم شروع خواهد شد.

سرمربی
زین الدین زیدان و پرز با یکدیگر صحبت کرده اند و در مورد آینده، 
این زیدان است که تصمیم گیرنده خواهد بود. زیدان با شخصیت غیر 
قابل پیش بینی خود ممکن است در پایان فصل اعام کناره گیری کند و 
منطقی است که باشگاه از مدتی پیش در فکر جانشینی خوب برای او باشد.

برای این مهم، رائول گونزالس مد نظر سران باشگاه است. کسی که 
هم یک اسطوره در رئال محسوب می شود و هم در تیم جوانان باشگاه و 
اکنون در تیم دوم رئال، ارزش هایش را به اثبات رسانده است. به عنوان 
گزینه های دیگر، یوآخیم لوو و مکس آلگری مدنظر قرار دارند. نام هایی 
چون ناگلزمان، مورینیو و پوچتینو دیگر در دسترس نیستند و هرکدام در 

تیمی جدیدمشغول به فعالیت شده اند.
در باشگاه به این اطمینان رسیده اند که تغییرات الزامی است چرا که 
در طول فصل، نشانه هایی از افول تیم مشهود بود و اگر رئال در نهایت 
توانست تا نیمه نهایی لیگ قهرمانان باال بیاید، آن را بیش از هر چیزی 
مدیون اعتماد متقابل زیدان و بازیکنان است. فداکاری بازیکنان در تیمی 
که ۵۸ مصدومیت مختلف را در طول فصل تجربه کرده، غیر قابل انکار 
است. قطعا در رئال برخی کارها خوب انجام نشده اند که تیم با این تعداد 
از مصدومیت دست به گریبان بوده است. در واقع تیم، خسته و بی رمق 
به مقطع پایانی فصل رسیده و اکنون پس از حذف از لیگ قهرمانان، ۴ 
بازی دیگر نیز تا پایان اللیگا پیش رو دارد. زیدان همچنان می تواند فصل 
رئال را با کسب عنوان قهرمانی اللیگا نجات دهد ولی مرد فرانسوی هنوز 

حاضر نشده آینده اش در رئال را تثبیت کند.
بازگشت قرضی ها

گرت بیل، لوکا یوویچ، براهیم دیاز، دنی سبایوس، مارتین اودگارد، 
کوبو و رینیر در پایان فصل به رئال باز می گردند. در میان اینها شاید تنها 
مارتین اودگارد البته به شرطی که زیدان در رئال ماندنی نباشد، شانس 
به  احتماال  نیز  رینیر  و  کوبو  داشت.  خواهد  را  اصلی  ترکیب  در  حضور 

باشگاهی دیگر قرض داده خواهند شد. وضعیت مابقی نامشخص است.
خروجی ها

لوکا مودریچ اخیرا قراردادش را تمدید کرده ولی سرخیو راموس و 
تمام می شود، همچنان  قراردادشان  پایان فصل  در  واسکز که  وکاس  ل
وضعیتی مبهم دارند. در حال حاضر سه بازیکن در لیست سیاه باشگاه 
برنامه  بازیکنانی هستند که در  ایسکو  قرار دارند: ادن هازارد، مارسلو و 
های فصل بعد باشگاه جایی ندارند ولی جدایی شان نیز ساده نخواهد بود.

به خصوص ادن هازارد که برایش ۱۳۰ میلیون یورو هزینه شده و 
پس از دو فصل اسف بار، حاال ارزش او کاهش قابل توجهی داشته است. 
باشگاه از هازارد رضایت ندارد. خنده های او پس از شکست چهارشنبه 

شب گذشته به کنار، عملکرد و تعهد او نیز همه را ناامید کرده است.
ورودی ها

کار انتقال دیوید آالبا به رئال را باید تمام شده دانست. توافقات الزم 
انجام شده و او اولین ورودی خواهد بود.

گزینه اول رئال برای تقویت خط حمله اما کیلیان امباپه است ولی 
ستاره فرانسوی که یک سال دیگر با پی اس جی قرارداد دارد، کار راحتی 

برای گرفتن مجوز جدایی نخواهد داشت.
 رئال در انتظار تصمیم دولت قطر است که باالخره راضی به فروش 
امباپه خواهند شد یا خیر. پی اس جی دغدغه مالی ندارد و بعید نیست او 
را تا پایان قراردادش حفظ کند. کار جذب ارلینگ هالند نیز بسیار دشوار 
است. دورتموند ۱۵۰ میلیون یورو برای ستاره نروژی می خواهد و برای 

رئال پرداخت این مبلغ غیرممکن است.

بعد  حالی  در  برتر  لیگ  مسابقات 
از حدود 2 هفته از سر گرفته 
حساس  جدال  که  ی شود  م
پرسپولیس،  و  سپاهان  ین  ب
حساس ترین بازی آن به شمار می رود.

هفته بیست و دوم رقابت های لیگ 
سه  انجام  با  امروز  ایران  فوتبال  رتر  ب
از حدود  تا پس  دیدار آغاز خواهد شد 
مسابقات  این  تنور  دیگر  بار  هفته   2

داغ شود.
در  ایران  نماینده  چهار  ازگشت  ب
لیگ قهرمانان آسیا به جذابیت مسابقات 
خواهد افزود. با این وجود امروز شاهد 

رونمایی از این تیم ها نیستیم.
مس رفسنجان- نساجی مازندران

این  در  ربیعی  محمد  تیم  وند  ر
شاگردان  است.  شده  پرنوسان  وزها  ر
نفت  به  بازی  آخرین  در  ربیعی  محمد 
بازی  باختند و در چهار  مسجدسلیمان 
اخیر تنها یک برد را به دست آورده اند. با 
این وجود آنها برای رسیدن به رده پنجم 
جدول بی تاب این هستند تا نساجی را 
در خانه از پیش رو بردارند. تیم ساکت 
الهامی بعد از شروع طوفانی و کسب سه 
برد متوالی در لیگ و جام حذفی، در 2 
بازی مشکل در لیگ و یک بازی نسبتا 
راحت در جام حذفی، سه باخت عایدش 
شد تا دوباره در بحران فرو برود. نماینده 
مازندران برای فرار از سقوط می بایست 
از رفسنجان با امتیاز برگردد. نساجی در 
پانزدهم  تیم  امتیاز   ۱۶ با  حاضر  ال  ح

جدول به حساب می آید.
صنعت نفت آبادان-آلومینیوم اراک

شگفتی ساز ابتدای فصل حاال در 
۱۱ بازی اخیر خود در لیگ و جام حذفی 
فقط یک برد داشته که آن هم مقابل 
تیم دسته چندمی داماش پارسه تهران 
بوده است. آخرین برد شاگردان سیروس 
پورموسوی در لیگ برتر به هفته یازدهم 
برمی گردد و آنها در ۱۰ مسابقه بعدی 
ارمغان  به  را  تساوی  چهار  و  باخت   ۶
آورده اند. برزیل ایران در ۶ مسابقه آخر 
با  تا  نزده  هم  گل  حتی  لیگ  در  خود 
2۵ امتیاز تیم دهم جدول است. حریف 
صنعت نفت آلومینیوم اراک است. تیمی 
با حدود هفت  و  که درگیر کرونا شده 
غایب به آبادان سفر می کند. منصوریان 
از وقتی که هدایت این تیم را به عهده 
گرفته در پنج بازی باختی نداشته و 2 برد 
را به دست آورده است. نماینده استان 

مرکزی فعا با 2۹ امتیاز در رده پنجم 
است و شاید کسب یک تساوی در خانه 

صنعت نفت برایش بد نباشد.
ماشین سازی تبریز-سایپا تهران

خاصی  موقعیت  در  تیم   2 ر  ه
قبل  روز  چند  ماشین سازی  هستند. 
دوباره  و  رفت  کناره گیری  آستانه  ا  ت
امتیاز  با ۱۰  تبریزی  این تیم  برگشت. 
در انتهای جدول است و علیرضا اکبرپور 
بعد از تساوی مقابل آلومینیوم به دنبال 
این  برد  دومین  خانه  در  تا  است  ین  ا
بیاورد. سایپا  به دست  را  فصل تیمش 
محسوب  دست ها  به  فانوس  جزو  هم 
می شود. تیمی که حاال به جای ابراهیم 
نیمکت  روی  را  کمالوند  فراز  صادقی، 
دارد. خودروسازان در ۹ بازی اخیر خود 
در لیگ و جام حذفی بردی نداشته اند 
و در هر چهار پیکار اخیرشان شکست 
 ۶ جدال  این  در  دید  باید  ورده اند.  خ
و  جدولی  پایین  تیم   2 بین  متیازی  ا
بحران زده کدام یک به برتری می رسد. 
چندانی  کارایی  برد،  جز  نتیجه ای  ر  ه

برای ماشین و سایپا ندارد.
لیس  سپو پر ن- صفها ا ن  ها پا س

تهران
بازی  حساس ترین  تردید  دون  ب
این هفته و شاید فصل، همین مسابقه 
باشد. تقابل تیم های اول و دوم جدول 
که برنده آن به شانس اصلی قهرمانی 
تبدیل خواهد شد. بازی رفت در ورزشگاه 
آزادی برنده ای نداشت و حاال تیم محرم 
نویدکیا با یک بازی بیشتر و ۴۴ امتیاز 
باید از پرسپولیِس از آسیا برگشته و ۴۱ 
امتیازی پیکار کند. سرخپوشان تهرانی 

در صورت پیروزی در بازی عقب افتاده 
مجددا به صدر برمی گردند. تساوی در 
این مسابقه به سود ضلع سوم مدعیان 
بود.  خواهد  استقال  یعنی  هرمانی  ق
خود  اخیر  بازی   ۱۰ در  طایی پوشان 
باختی  و  کرده اند  پیدا  دست  برد   ۹ ه  ب
نداشته اند. پدیده، آخرین تیمی بود که 
موفق شد تیم محرم را از پیش رو بردارد. 
یحیی و پرسپولیس هم در این فصل از 
رقابت های لیگ برتر تنها یک شکست 
را تجربه کرده اند و اصوال میانه خوبی 
خستگی  وجود  این  با  ندارند.  باخت  ا  ب
ممکن  آسیا  قهرمانان  لیگ  ازی های  ب
قهرمانی  عنوان  مدافع  کار  در  ست  ا

تاثیر بگذارد.
پیکان تهران-تراکتور تبریز

در  هشتم  و  نهم  تیم های  دال  ج
جدال های  از  دیگر  یکی  برتر،  یگ  ل
جذاب این هفته خواهد بود. تراکتور به 
به دور یک  واسطه صعود دراماتیکش 
از  آسیا  قهرمانان  لیگ  نهایی  هشتم 
تی تی ها  است.  برخوردار  خوبی  وحیه  ر
و  خود  شانس  داشتن  نگه  زنده  رای  ب
اضافه شدن به جمع تیم های باالنشین 
می بایست از سد پیکان بگذرند. در سوی 
مقابل پیکان با مهدی تارتار در سراشیبی 
سقوط قرار گرفته و در سه بازی اخیر 
بردی را به دست نیاورده است. آخرین 
پیروزی این تیم در هفته هجدهم مقابل 

ذوب آهن به دست آمد.
هن  ذوب آ ن-  تهرا ستقال  ا

اصفهان
استقال با هدایت فرهاد مجیدی 
برای زنده نگه داشتن شانس قهرمانی 

و استفاده از بازی رو در روی سپاهان و 
پرسپولیس باید از سد ذوب آهن بگذرد. 
دیداری بین تیم سوم و سیزدهم جدول. 
 ۳۴ به  بازی   ۱۹ از  تهران  بی پوشان  آ
پیروزی  جز  راهی  و  رسیده اند  متیاز  ا
رویشان  پیش  خانگی  مسابقه  این  ر  د
ماجرا ذوب  دیگر  در طرف  ندارد.  رار  ق
با  تیم  این  دارد.  خاصی  شرایط  یز  ن
هدایت مجتبی حسینی وضعیت بهتری 
پیدا کرده و در پنج بازی اخیر در لیگ 
و جام حذفی به سه برد رسیده و تنها 
یک شکست داشته است. این تیم برای 
فرار از منطقه سقوط نیاز به جمع آوری 
حداکثر امتیازات دارد. باید دید ذوبی ها 
می توانند مانند بازی با پرسپولیس یک 
بار دیگر در ورزشگاه آزادی به خواسته 

خود برسند یا خیر.
پدیده مشهد-گل گهر سیرجان

و  رحمتی  مهدی  بین  وئل  د
جذب  خود  خودی  به  میرقلعه نویی  ا
گهر  گل  رفت  بازی  در  بود.  واهد  خ
به بردی شیرین رسید و حاال هم تیم 
قرار  بسیار خوبی  در شرایط  سیرجانی 
دارد. گل گهر در هر پنج دیدار اخیر به 
توانسته  و  کرده  پیدا  دست  یروزی  پ
امتیاز در رده چهارم جای  با ۳2  حاال 
رده  امتیاز در   2۵ با  پدیده هم  بگیرد. 
رحمتی  مهدی  تیم  دارد.  قرار  ازدهم  ی
در پنج بازی اخیر خود در لیگ باختی 
نداشته اما فقط یک برد را هم به دست 

آورده است.
نفت  و  فوالد  تیم   2 زی  ا ب
دیگری  زمان  در  هم  سجدسلیمان  م

برگزار خواهد شد.

آغاز دوباره لیگ برتر فوتبال؛

تکلیف قهرمانی در اصفهان مشخص می شود!؟

روزنامه الرایة قطر در مطلبی مدعی 
شد که دو تیم السد و الدحیل خواستار 

جذب مهدی قایدی هستند.
درخشش مهدی قایدی در رقابت 
های لیگ ستارگان قطر، منجر به تعریف 
و تمجید رسانه های منطقه از این ستاره 
آینده دار فوتبال ایران شده و زمزمه های 
زیادی مبنی بر درخواست تیم های منطقه 
و اروپایی برای جذب باشوی کوچک به 

گوش می رسد.
مطلبی  در  قطر  الرایة  روزنامه  ما  ا
به تمایل زیاد دو باشگاه متمول قطری 
برای جذب قایدی اشاره کرده است. این 
روزنامه نوشته است که مهدی قایدی 
به حضور  استقال  فوتبال  تیم  هاجم  م
در فصل بعد لیگ ستارگان قطر نزدیک 

شده است.
این روزنامه در ادامه نوشته است: 
پیشنهادات  از  خارجی  گزارش  ندین  چ
جدی به این ستاره ایرانی به گوش می 

از السد به عنوان جدی ترین  رسد که 
خواهان مهدی قایدی نام برده شده است.

الرایة در پایان نوشته است: مهدی 
مرحله  در  که  است  بازیکنی  ایدی  ق

تیمش  با  آسیا  قهرمانان  لیگ  روهی  گ
به  برای صعود  استقال  به  و  درخشید 
مرحله بعدی این بازی ها کمک کرد و 
گفته می شود که الدحیل دیگر باشگاهی 
این  از خدمات  استفاده  برای  که  است 

بازیکن عاقه خود را نشان داده است.
 2 هنوز  که  است  حالی  در  ین  ا
سال از قرارداد مهدی قایدی با باشگاه 
استقال باقی مانده و باید دید در انتهای 
فصل فرهاد مجیدی و مدیران استقال 
تصمیمی  چه  قایدی  آینده  درخصوص 
می  گفته  چند  هر  کرد.  خواهند  تخاذ  ا
شود باشوی کوچک از چند تیم اروپایی 
نیز پیشنهاداتی را دریافت کرده ولی باید 
ا پایان فصل نقل و انتقاالت صبوری  ت

به خرج داد.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

الرایة: قایدی به لیگ ستارگان قطر می رود

پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس 
به  ایرانی  تیم  سه  صعود  به  اشاره  ا  ب
مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا گفت: 
ایران  این کار اعتماد به نفس فوتبال 
را افزایش داد و اکنون چند تیم مدعی 
است؛ پرسپولیس در بین این تیم ها به 
دنبال دفاع از عنوان قهرمانی می باشد.

به  اشاره  با  پنجعلی«  محمد  «
لیگ  در  ایران  فوتبال  تیم های  تایج  ن
قهرمانان اظهار داشت: شرایط سختی 
بود و تیم های ما با کمترین امکانات 
سربلند  و  جنگیدند  قدرتمند  رقیبان  ا  ب

از آزمون بیرون آمدند.
تیم  سه  صعود  داد:  ادامه  ی  و
روزهای  بخش  نوید  حذفی  مرحله  ه  ب
خوبی است اما امکانات و شرایط ما به 
باید  نیست.  بازیکنانمان  تاش  ندازه  ا
زیرساخت ها را تقویت کنیم. تیم های 
عربی میلیون ها دالر هزینه کردند اما 
ما با بازیکنان بومی توانستیم سرگروه 
شویم. این نشان می دهد فوتبال ایران 

پتانسیل الزم را دارد.

ل  تبا فو تیم  سبق  ا یکن  ز ا ب
بازگشت  داد:  ادامه  تهران  رسپولیس  پ
تیم های فوتبال ایران از لیگ قهرمانان 
و قرنطینه آنها مشکاتی ایجاد کرد که 
در روند تمرینات ممکن است خلل به 

وجود بیارد.
اینکه  بیان  با  ادامه  در  نجعلی  پ
داغ  دوباره  یران  ا برتر  لیگ  نور  ت
جدی  مدعی  تیم  چند  افزود:  می شود 
خوب  نتایج  کسب  و  هستند  هرمانی  ق
همراه با صعود از گروه توسط استقال، 

پرسپولیس و تراکتور نشان از آن دارد 
مدعیان  جوالن  عرصه  به  لیگ  ه  ک

تبدیل خواهد شد.
وی تصریح کرد: اکنون سپاهان 
مدعی جدی و پرسپولیس نیز به دنبال 
دفاع از عنوان قهرمانی است. چند تیم 
دنبال  به  ایران  فوتبال  برتر  لیگ  ر  د
این  شدن  عملی  اما  هستند  وفقیت  م
مهم به میزان آمادگی و تفکر مربیان 

آنان بستگی دارد.
کاپیتان اسبق فوتبال ملی ایران با 

اشاره به سختی مسابقات مقدماتی جام 
جهانی 2۰22 قطر برای ایران تصریح 
کرد: ما در دور رفت این مسابقات نتایج 
خوبی کسب نکردیم و راه هموار خود 
را تبدیل به پیچ سخت کردیم و برای 
زیادی  تاش  باید  پیچ  این  از  بور  ع

داشته باشیم.
پنجعلی گفت: نخستین دلیل این 
مشکل کادر فنی و تفکر آن در گذشته 
بود. دلیل دوم مشکل بودن صعود ایران 
از گروه به خاطر شیوع ویروس کرونا و 

سلب میزبانی بود.
وی ادامه داد: در حالی که ایران 
باید از عراق و بحرین میزبانی می کرد 
متاسفانه این میزبانی به بهانه کرونا به 

کشور بحرین داده شد.
احتمال  به  اشاره  با  پایان  در  و  ا
موفقیت تیم ملی در خردادماه تصریح 
شده  سخت  شرایط  متاسفانه  رد:  ک
تیم  برای  باید  نیست  ممکن  غیر  ما  ا
جهانی  جام  راه  در  ایران  فوتبال  ملی 

دعا کنیم.

امكانات ما به اندازه تالش بازیكنانمان نیست؛

پنجعلی: سپاهان و پرسپولیس مدعی اصلی قهرمانی هستند

از  رسما  االهلی عربستان  اشگاه  ب
آسیا  فوتبال  کنفدراسیون  به  ستقال  ا
به خاطر آنچه که استفاده غیر قانونی از 

میلیچ عنوان شده شکایت کرد.
به گزارش سعودی لیگ، گزارش 
ها حاکی از این است که باشگاه االهلی 
با ریاست ماجد النفیعی اعتراض رسمی 
کنفدراسیون  به  استقال  علیه  را  ود  خ

فوتبال آسیا ارائه داده است.
االهلی در این نامه اعتراض آمیز 
از مرحله  خود خواستار حذف استقال 
یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا 

شده است.
این باشگاه عربستانی مدعی است 
قانونی  غیر  صورت  به  استقال  ه   ک
این  زیرا  استفاده کرده است.  میلیچ  ز  ا
بازیکن کروات قرارداد خود را با باشگاه 
ایرانی فسخ کرده و به همین خاطر نمی 
را در لیگ قهرمانان آسیا  وانسته تیم  ت

همراهی کند.
االهلی در دیدار نخست خود برابر 
استقال با نتیجه ۵ بر 2 شکست خورد 
و در بازی برگشت هم به تساوی دست 
پیدا کرد تا نتواند به دور بعد صعود کند.

االهلی به صورت رسمی از استقالل شكایت کرد!
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کتاب های  غیرقانونی  دانلود  خاطر  به  گوگل  سئوالن  م
الکترونیک مجبور به حذف تبلیغات درج شده از سوی کاربران 

مربوط به کتاب های الکترونیک شده اند.
سرویس فروش و خدمات کتاب شرکت گوگل اولین بار در 
سال 2۰۱۰ رونمایی شد و از آن زمان تا کنون به گفته مسئوالن 
گوگل بیش از ۱۳۰ میلیون کتاب از این سرویس دانلود و مطالعه 
شده است. پیش از این مسئوالن گوگل اعام کرده بودند که در 
پروژه ای عظیم در همکاری با کتابخانه های بزرگ دنیا در حال 

اسکن کردن کتاب ها و تبدیل آنها به کتاب دیجیتال هستند.
 مسئوالن این سرویس محبوب کتابخوان چشم انداز روشنی 
برای آینده آن ارزیابی می کنند. از هم اکنون سرویس جدید لیست 
آرزو )WISHLIST( یا لیست کتاب های محبوب را ارائه کرده 
و امیدوار است با سرویس های جدید این چنین بتواند در گردونه 

رقابت بازار کتاب های الکترونیک باقی بماند.
این سرویس تا کنون تغییر و تحوالت بسیاری را تجربه 
کرده است؛ ولی اخیراً با وجود مشکات مربوط به دزدی ادبی و 
دانلود غیرقانونی کتاب های الکترونیک مجبور به حذف تبلیغات 

درج شده از سوی کاربران مربوط به کتاب های الکترونیک شده اند.
که  بود  کرده  اعام  گوگل  بار  اولین  پیش  سال  چند   
سرنخ هایی از وجود کتاب های غیرقانونی در سرویس خود یافته 
ارسال دعوتنامه  با  تنها  نویسندگان خودنشر  به همین خاطر  و 
مراجعان  کاهش  اما  شوند؛  عضو  سرویس  این  در  می توانستند 
مسئوالن گوگل را مجاب کرد تا ارسال دعوتنامه را حذف کنند 
همگانی  را  الکترونیک  کتاب های  نشر  سرویس  در  ثبت نام  و 
کنند. حاال مسئوالن گوگل برای از بین بردن مشکل کتاب های 
غیرقانونی فعًا اعام کرده اند که کاربران و نویسندگان نمی توانند 
تبلیغات مربوط به کتاب های الکترونیک خود را در سرویس فروش 

این شرکت منتشر کنند.
پیش از این کاربران و نویسندگان می توانستند تمام اطاعات 
گوگل  خرید  سرویس  در  را  خود  الکترونیک  کتاب  به  ربوط  م
درج کرده و از طریق خدمات فروشگاهی گوگل کتاب خود را 
بفروشند. مسئوالن گوگل می گویند این سرویس امکان جستجوی 
کتاب های غیرقانونی را به دست نمی داد و فعًا با حذف تبلیغات 

به نوعی با کتاب های غیرقانونی مقابله می کنند.

راهكار مسئوالن گوگل برای مبارزه با کتاب های غیرقانونی

فروش ۵۰۰ میلیون تومانی 
کتاب در نمایشگاه مجازی قرآن

فروش ۵۰۰ میلیون تومانی 
کتاب در نمایشگاه مجازی قرآن

و  کتاب  خانه  معاون  جوانان:  نیای  د
ادبیات ایران از فروش ۵۰۰ میلیون تومان 
قرآن  نمایشگاه مجازی  کتاب در نخستین 

کریم طی شش روز اخیر خبر داد. 
روابط  از  جوانان  دنیای  گزارش  ه  ب
قرآن  مجازی  نمایشگاه  نخستین  مومی  ع
به  توجه  با  گفت:  صفری  حسین  ریم،  ک
گذشت چند روزه از برپایی نمایشگاه قرآن، 
آمار فروش بالغ بر ۵۰۰ میلیون تومان شده 
است. با توجه به همزمانی روزهای گذشته با 
لیالی قدر پیش بینی کرده بودیم که مخاطب 
این  که  کند  مراجعه  نمایشگاه  به  متری  ک
کریم  قرآن  فیزیکی  نمایشگاه  در  وضوع  م
نیز صدق می کرد و ما همواره شاهد بودیم 
در روزهای ابتدایی مراجعه کننده کمتر بود. با 
این وجود اطمینان داریم که از جمعه، با توجه 
به اطاع رسانی های صورت گرفته نمایشگاه 

قرآن بیشتر دیده می شود.
به لحاظ  به همین دلیلی  افزود:  وی 
طور  همین  و  نرم افزاری  و  یرساختی  ز
کاهش  خصوص  در  الزم  مادگی های  آ
و  ما  مجموعه  در  آمادگی  این  مشکات، 
مجموعه هایی  دیگر  و  پست  ملی  شرکت 
شده  برقرار  می کنند،  همکاری  ما  با  ه  ک
است و مطمئن هستیم در روزهای آتی تعداد 

بیشتری برای خرید مراجعه خواهند کرد.
مجری برپایی بخش فروش نمایشگاه 
مجازی قرآن کریم در مورد آخرین وضعیت 
بیشترین  حال حاضر  در  گفت:  بخش  ین  ا
ارسال کتاب مربوط به شهر قم بوده است، 
اما بیشترین خرید برای شهر تهران و پس 

از آن اصفهان است.
صورت  پیش بینی های  مورد  در  ی  و
گرفته برای میزان فروش نمایشگاه مجازی 
بیان کرد: با توجه به اینکه اولین نمایشگاه 
مجازی قرآن کریم است و هیچ تجربه ای 
نداشته ایم، پیش بینی درباره اولین ها مشکل 
است. در هر تجربه اولی بحث اطاع رسانی، 
حضور مردم و خرید کتاب قابل پیش بینی 
نمایشگاه  برپایی  به  توجه  با  البته  یست.  ن
مجازی کتاب تهران و نزدیک بودن زمان 
آن به زمان نمایشگاه قرآن، می تواند تأثیراتی 
بر روی فروش نمایشگاه قرآن داشته باشد.

صفری درباره مهم ترین مشکاتی که 
با آن مواجه  این روزها  سایت فروش طی 
بوده است، گفت: بعد از برگزاری نمایشگاه 
مجازی کتاب تهران، ۱۵۰ مورد از ایرادات 
با پرسش از ناشران، خریداران و ... احصاء 
شد و تا کنون ۸۰ مورد را برطرف کرده ایم. 

عمده مشکات مربوط به بخش فنی بود، 
موضوع  و  موضوع  جست وجوی  مچنین  ه
جمله  از  خاص  صورت  به  کریم  رآن  ق

مشکات بوده است. 
وی با تأکید بر اینکه بیشترین سؤاالتی 
چگونگی  مورد  در  است  شده  کنون  تا  ه  ک
خرید بوده است، بیان کرد: با توجه به اینکه 
موضوع  با  کتاب هایی  صرفًا  نمایشگاه  ر  د
قرآن، دین و دفاع مقدس عرضه شده است، 
موضوع  از  خارج  کتاب هایی  مطالبه  رخی  ب
آیین نامه  عمًا  که  داشتند  را  مایشگاه  ن

نمایشگاه اجازه چنین کاری را نمی دهد.
صفری درباره آمار کلی بخش فروش 
بخش  در  گفت:  قرآن  مجازی  مایشگاه  ن
دارند  حضور  ناشر   ۵۰۰ به  نزدیک  روش  ف
حوزه  در  ناشر   ۵۰ حدود  تعداد  این  از  ه  ک
دفاع مقدس و بقیه در حوزه قرآن، عترت 
و دین هستند. همچنین بیشترین ناشرانی 
که در نمایشگاه حضور یافته اند از شهرهای 

تهران، قم و مشهد هستند.

نمایشگاه  به  عفاف  و  حجاب  خش  ب
مجازی قرآن اضافه شد

اسداهلل سلیمانی، رئیس انجمن فعاالن 
به  اشاره  با  حجاب  حوزه  متخصصان  و 
با  انجمن  این  مشترک  جلسه  رگزاری  ب
مسئوالن برگزاری نمایشگاه مجازی قرآن 
حضور  منظور  به  نشست  این  گفت:  ریم  ک
انجمن فعاالن و متخصصان حوزه حجاب 
در نمایشگاه مجازی قرآن کریم برگزار شد 
و طی آن مصوب شد لینک سایت ما بر روی 
نمایشگاه قرآن قرار بگیرد تا بخش حجاب و 
عفاف نیز در نمایشگاه مجازی قرآن کریم 

نیز حضور داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه انجمن فعاالن و 
متخصصان حوزه حجاب از هفت سال قبل 
فعالیت خود را آغاز کرده است، گفت: با توجه 

به اینکه این انجمن یک انجمن مردم نهاد 
است و در گستره ملی به ثبت رسیده است، 
۱۵۰ عضو در تهران و بیش از 2۰۰ عضو 

هم در شهرستان ها دارد.
متخصصان  و  فعاالن  انجمن  ئیس  ر
حوزه حجاب گفت: از دیروز )پنجشنبه( به 
ارشاد  همت معاونت قرآن و عترت وزارت 
در نمایشگاه مجازی قرآن کریم حضور پیدا 
کردیم و امیدواریم بتوانیم در این نمایشگاه 
و  حجاب  حوزه  در  را  شایسته ای  خدمات 

عفاف به خانواده های ایرانی ارائه دهیم.
وی درباره تخفیف های در نظر گرفته 
شده افزود: با توجه به اینکه تمامی اعضای 
حجاب  محصوالت  تولیدکننده  نجمن  ا
واسطه ها  از  قدم  یک  هستند،  عفاف  و 
خود  کاالی  واسطه  چون  هستند،  لوتر  ج
از تولیدکننده خریداری می کند، همین  ا  ر
برای  تخفیف  به خود  باعث شده خود  مر  ا
خریداران لحاظ شود. عاوه بر این به ُیمن 
تمام  قرآن  مجازی  نمایشگاه  در  حضور 
محصوالت خود را تا پایان زمان نمایشگاه 

با تخفیف 2۰ درصدی ارائه خواهیم کرد.
سلیمانی اظهار کرد: به عنوان کسی 
که هفت سال است در حوزه حجاب و عفاف 
تا  مطالبه گری می کند و در تاش هستیم 
خانواده ها  برای  خوبی  فروش  کوهای  س
فراهم کنیم، از خانواده های محجبه تقاضا 
صبوری  با  و  کنند  حمایت  ما  از  اریم  د
بیشتری در سایت کاالهای مورد نیاز خود 
را جست وجو کنند. با توجه به اینکه سایت به 
تازگی راه افتاده است، ممکن است ایراداتی 
داشته باشد، اما به طور حتم این ایرادات به 

زودی برطرف خواهد شد.
نخستین  جوانان،  دنیای  گزارش  ه  ب
نمایشگاه مجازی قرآن کریم با شعار قرآن، 
کتاب رشد و رویش با حضور وزیر فرهنگ 
و ارشاد اسامی از امروز هجدهم ماه مبارک 

رمضان به صورت 2۴ ساعته به مدت ۱۰ 
از  تا بیست و هفتم ماه رمضان  یعنی  روز 
طریق مجازی در دسترس عاقه مندان به 

قرآن کریم است.  
بخش  دو  مجازی  نمایشگاه  این  ر  د
دارد  وجود  محتوایی  و  فروشگاهی  صلی  ا
که بخش فروشگاهی به فروش کتاب های 
چاپی در حوزه دین و دفاع مقدس اختصاص 
تمام کتاب  امکان عرضه و فروش  و  دارد 
های مربوط به دین و حوزه دفاع مقدس که 
ناشران از وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی 
مجوز چاپ گرفته باشند، فراهم شده است. 
ن  همچو ه  یشگا نما ین  ا ستر  ب
سال  که  است  کتاب  مجازی  مایشگاه  ن
ویروس  دلیل  به  بار  اولین  برای  گذشته 
شد  برگزار  کتاب  خانه  سوی  از  رونا  ک
کردند  می  اثر  ثبت  ناشران  آنجا  در  و 
خود  نظر  مورد  کتاب  بازدیدکنندگان  و 
کرده  ارائه  را  کتاب  که  انتشاراتی  از  ا  ر
قرار  خرید  سبد  در  و  کرده  انتخاب  ود،  ب
ایران  ادبیات  و  کتاب  خانه  دادند.  ی  م
هی  فروشگا بخش  مجری  ن  ا عنو ه  ب

است.  شده  انتخاب  قرآن  مایشگاه  ن
قرار است در این نمایشگاه ۳۰ وبینار 
تخصصی در حوزه های گوناگون فرهنگ 
قرآنی برگزار شود که ۱۰ وبینار در سطح بین 
المللی و با حضور میهمانان برجسته فرهنگ 

قرآنی و اسامی از ۱۰ کشور خواهد بود.
یکی از ویژگی های نمایشگاه مجازی 
توافق  اساس  بر  که  است  این  کریم  رآن  ق
با  پست  ملی  شرکت  میان  گرفته  صورت 
کتاب  اسامی،  ارشاد  و  فرهنگ  زارت  و
بازدیدکنندگان  توسط  شده  خریداری  های 
می  ارسال  رایگان  به صورت  نمایشگاه  ز  ا
توسط  واقع  در  پست  ارسال  هزینه  و  شود 
نظر  در  اسامی  ارشاد  و  فرهنگ  زارت  و

گرفته شده است.

برگزاری ۳۰ وبینار تخصصی در نمایشگاه مجازی قرآن

قصه ها آن جوری که فکر می کنید تمام نمی شود
نوشته   دیگر«  جور  هم  »این  تاب  ک
و  هیرمندی  رضی  ترجمه ی  با  دال  ولد  ر
منتشر  به زودی  صاحی  عمران  قدمه  م

می شود.
می کنید  فکر  که  آن جوری  صه ها  ق

تمام نمی شود
ایران  کتاب  خبرگزاری  گزارش  ه  ب
)ایبنا(،  هیچ قصه  کودکانه ای همان چیزی 
وقتی  را  این  می رسد.  نظر  به  که  یست  ن
این  از  را  دال  رولد  روایت  که  ی فهمیم  م
قصه ها می خوانیم! در روایت او به گرگ های 
گرسنه توصیه می شود وقتی به شنل قرمزی 

می رسند، مراقب باشند و درباره ی سیندرال… خب، امیدواریم سرش را از دست ندهد!
این کتاب مجموعه  شعر طنز رولد دال است. او شش قصه  معروف قدیمی 
را به سبک خودش بازنویسی کرده که بعد از سی سال هنوز تازه و خواندنی است. 
قصه های آشنایی مثل سیندرال، سفیدبرفی و هفت کوتوله، جک و لوبیا سحرآمیز 
و ... کتاب »این هم یک جور دیگر« در گذشته با مقدمه  زنده یاد عمران صاحی 
در نشر چشمه چاپ شده بود و حاال بعد از سال ها به شکل رنگی و در قطع اصلی 

در کتاب چ منتشر می شود.
با توجه به وضعیت کرونا، از ۱۸ تا 2۴ اردیبهشت امکان خرید این کتاب از 
سایت ناشر با 2۵ درصد تخفیف فراهم شده است. این کتاب در کتابفروشی های 

نشر چشمه هم در این بازه زمانی با 2۰ درصد تخفیف عرضه می شود.
برای آشنایی با متن کتاب و هنر مترجم در برگردان اثر، این نمونه را از شروع 

داستان سیندرال بخوانید:
البد خیال کرده اید از سرگذشت سیندرال آگاهید

نه، جانم، از این بابت خیلی در اشتباهید.
داستان واقعی سیندرال پر از خون و خون ریزی است

اما قصه ای که برای شما گفته اند، مایه آبروریزی است.
آن قصه را سرهم کرده اند تا شما را سرحالتان بکنند
یعنی آخر داستان با دوز و کلک خوشحالتان بکنند...

»این هم جور دیگر« در ۶۸ صفحه به قیمت ۵۸۰۰۰ تومان در تیراژ ۱۰۰۰ 
نسخه از سوی کتاب چ )واحد کودک و نوجوان نشر چشمه( منتشر شده است.

»مدیر مدرسه« جالل آل احمد به زبان فرانسه منتشر شد
رمان »مدیر مدرسه« نوشته جال آل احمد، نویسنده معاصر ایرانی به تازگی با 

ترجمه راضیه دزیری از سوی نشر هارتمان در فرانسه منتشر شده است.
»مدیر مدرسه« جال آل احمد به زبان فرانسه منتشر شد

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران)ایبنا( به نقل از انتشارات هارتمان- انتشارات 
هارتمان در فرانسه که در سال های اخیر آثار متعددی را از زبان و ادبیات فارسی به 
زبان فرانسه منتشر کرده، به تازگی رمان »مدیر مدرسه« نوشته جال آل احمد را 

با ترجمه راضیه دزیری راهی بازار  نشر این کشور  کرده است.
»مدیر مدرسه« نام یکی از رمان های جال آل احمد، نویسنده معاصر ایرانی 

است که اولین بار در سال ۱۳۳۷ منتشر شده است.
مدیر مدرسه روایت آموزگاری است که از شغل کم مزد و پردردسر -و به زعم 
اندکی آسودگی  برای کسب  آمده و تصمیم می گیرد  به تنگ  بیهوده معلمی  او- 
در زندگی حرفه ای خود مدیر یک دبستان شود؛ بی آن که بداند با چه دردسرهای 
تا  فراش مدرسه سعی می کند  به کمک  او  روبه رو خواهد شد.  آینده  در  بیشتری 
اندکی از مشکات مدرسه و برخی از دانش آموزان را برطرف کند. دست آخر مدیر 
به دنبال دادخواستی به دادگاه فراخوانده می شود؛ اما بازخواست نمی شود و وقتی 
تاش های خود را برای اصاح شرایط موجود در مدرسه بی ثمر می بیند درخواست 

کناره گیری اش را روی همان برگ های دادگستری می نویسد.
جال آل احمد، روشنفکر، نویسنده و مترجم و همسر سیمین دانشور بود که 
در اوایل دهه ۴۰ به شهرت رسید. او تاثیر گسترده ای بر جریان روشنفکری دوران 
خود داشت و به جز نوشتن داستان به نگارش مقاالت، پژوهش های مردم شناسی، 
که  رنجی  »از  بازدید«،  »دید و  پرداخت.  نیز  متعددی  ترجمه های  و  سفرنامه ها 
»نون والقلم«،  کندوها«،  »سرگذشت  »سه تار«،  گوری«،  بر  »سنگی  می بریم.«، 

»نفرین زمین« و »زن زیادی« از جمله داستان های دیگر او هستند.
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پروانه رسولی خوشبخت

به بهانه سالروز درگذشت این شاعر معاصر
احمد گلچین معانی؛ شاعر، نویسنده، پژوهشگر و استاد برجسته دانشکده ادبیات 
و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد شانزدهم اردیبهشت ماه ۱۳۷۹، پس از سال ها 

تاش و کوشش در بخش های مختلف ادبیات در مشهد درگذشت.
»احمد گلچین معانی«؛ چهل سال تاش برای جمع آوری تذکره های فارسی

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران )ایبنا( در خراسان رضوی، احمد گلچین معانی 
۱۸ دی ۱2۹۵ در تهران متولد شد. سال ۱۳۱۳ پس از اتمام تحصیات مقدماتی، 
در اداره کل ثبت اسناد و اماک وارد خدمت شد، ولی دانش اندوزی را رها نکرد و از 
محضر میرزا محمدخان عنقا، میرزا محمدخان قزوینی، عامه دهخدا، عباس اقبال 
آشتیانی، شیخ محمدباقر الفت اصفهانی، سید محمد غمام همدانی، محمد فیاض 
همدانی، ملک الشعرای بهار، ادیب السلطنه سمیعی، شیخ مهدی الهی قمشه ای و شیخ 

محمدرضا توفیق یزدانی بهره برد.
 وی پس از 2۶ سال خدمت در اداره کل ثبت، از اول اسفند ۱۳۳۸ به کتابخانه 
مجلس شورای ملی انتقال و در پایان سال ۱۳۴2 به تقاضای خود بازنشسته شد. 
در  داشت.  اشتغال  ملک  ملی  کتابخانه  در  از ظهرها  بعد  تا ۱۳۳۸  از سال ۱۳۳۰ 
مرداد ۱۳۴۳ به دعوت نایب التولیه وقت آستان قدس برای تنظیم و تدوین فهرست 
کتاب های خطی کتابخانه آستان قدس رضوی به مشهد مهاجرت و ۱2 سال در این 
کتابخانه خدمت کرد که نیمی از این مدت، سمت مشاور فرهنگی دو نایب التولیه را 
داشت و در سال ۱۳۵۶ به پیشنهاد شورای دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه 
فردوسی و تأیید شوراهای دیگر به تدریس دوره های فوق لیسانس و دکترای زبان 

و ادبیات فارسی دعوت شد.
 احمد گلچین معانی، عضو »انجمن ادبی حکیم« به سرپرستی وحید دستگردی 
بود. گلچین از سیزده سالگی شروع به سرودن شعر کرد. در پانزده سالگی رسما وارد 
دنیای شعر شد و آثارش را در روزنامه های »نسیم شمال« و »توفیق« منتشر کرد. 
با امیری فیروزکوهی و رهی معیری معاشرت و مصاحبت داشت. پس از فوت وحید 
ادبی  »انجمن  معانی  گلچین  پیشنهاد  به  ناصح  محمدعلی  منزل  در  دستگردی 
ایران« را تأسیس و به ثبت رسانید. در سال ۱۳2۵ به دعوت رئیس فرهنگستان، 
حسین سمیعی ادیب السلطنه، همراه با ۱2۰ تن از ادبا و دانشمندان »انجمن ادبی 
فرهنگستان« را تشکیل و تا زمان تعطیلی که مصادف با مرگ ادیب السلطنه بود، 

دبیر اول ریاست دبیرخانه را داشت.
 وی طی مدت ۴۰ سال، با تاش و کوشش فراوان، توانست مجموعه ای از 
تذکره های فارسی مشتمل بر ۳۵۰ جلد جمع آوری کند و بر تعداد زیادی از آن ها 
حواشی مفصلی نوشت. اما بر اثر نیاز، آن مجموعه بی نظیر را در مهرماه ۱۳۵2 شمسی 

به قیمت ۴۵ هزار تومان فروخت.
 مجموعه اشعار گلچین معانی بالغ بر ۱۰ هزار بیت است. دیوان گلچین شامل 
غزلیات، قصاید، ترکیبات، مقطعات، مثنویات، رباعیات، مراثی و تواریخ، اخوانیات، 
مطایبات، فکاهیات و متفرقات ازجمله آثار وی هستند. آثار گلچین را می توان به 

پنج دسته تألیف، تصحیح و تحشیه، نسخه شناسی، تصنیف و مقاله تقسیم کرد.
»شهر  آن«،  مختلف  شروح  و  راز  گلشن  تحقیقی  »رساله  معانی«،  »گلزار   
آشوب در شعر فارسی«، »مکتب وقوع در شعر فارسی«، »دیباچه انیس االرواح«، 
الست«  می  ساقیان  »با  و  فارسی«  شعر  در  مشترک  »مضامین  پیمانه«،  »تذکره 
ازجمله تألیفات وی به شمار می روند.»تذکره یخچالیه«، »لطائف الطوائف«، »تاریخ 
معانی  فی  »السوانح  منظوم«،  شرح  االحرار  »رموز  میخانه«،  »تذکره  مازاده«، 
العشق«، »رساله در احوال آل بنجیر«، »احوال و آثار صادق تفرشی«، »دیوان جال 
عضد« و »احوال و آثار ملک الشعرای غزالی مشهدی« در زمره کارهای تصحیحی و 

تحشیه های گلچین قرار می گیرند.

آگهی فقدان سند مالکیت 
یکتا  ه  ر شما به  یی  ا قر حسین  رضا  لک  ما درخواست  به  بنا 
۱۴۰۰۸۰۰۰۰۱۱۱۸۰۰۰۰۷۵ مورخ ۱۴۰۰/2/۹ مبنی بر اعام مفقودی سند 
مالکیت ملک مورد تقاضا با تسلیم دو برگ استشهادیه گواهی امضا شده ذیل 
اسناد رسمی شماره ۱۹ ورامین  شماره 2۸۷۵۷ مورخ ۹۹/۷/۸ در دفترخانه 
ضمیمه درخواست مالک ۱۳۹۹۸۵۶۰۱۰۶۰۰۹۶۹۶ مورخ ۹۹/۸/2 که تقاضای 
صدور سند مالکیت المثنی نموده است مراتب در اجرای ماده ۱2۰ آیین نامه 

قانون ثبت به شرح ذیل آگهی می گردد. 
۱- نام و نام خانوادگی مالک: رضا حسین قرایی 

به مساحت  خانه  یکباب  دانگ  مالکیت شش  مالکیت سند  میزان   -2
 ۱۱۱ از  فرعی   ۳۸۸2 پاک  تحت  تفکیکی  اول  قطعه  مربع  متر   ۱2۸/۵۰
اصلی واقع در ورامین بخش بهنام وسط که در دفتر ۴۱ صفحه ۴۰۱ ذیل 
ثبت ۱۳۵۸2 به شماره چاپی ۶۵۵۷2۳ به نام صدیقه تقوی ثبت و صادر شده 
سپس سه دانگ مشاع از ششدانگ به آقای رضا حسین قرایی منتقل شده 
است که ذیا ثبت و سند به شماره چاپی ۳۵۰۶۴۶ به نامش ثبت و صادر 
شده است متعاقبا سه دانگ مشاع از ششدانگ به خانم مریم کردبچه منتقل 
شده ضمنًا تمامی مورد ثبت برابر سند انتقال قطعی ۳۶۶2 مورخ ۹۱/۶/۱۰ 
در رهن بانک کشاورزی می باشد که آقای رضا حسین قرایی نسبت به سه 

۳ دانگ خودش درخواست المثنی نموده است. 
۳- علت از بین رفتن: جابجایی 

۴- به حکایت سوابق ثبتی و ثبت دفتر اماک تا کنون نسبت به مورد 
ثبت معامله ای صورت نگرفته است لذا با توجه به فقدان سند مالکیت ملک 
فوق الذکر و درخواست المثنی مراتب اعام تا شخص یا اشخاصی نسبت به 
ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده اند و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد 
خود می باشد ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ انتشار آگهی به ثبت اسناد ورامین 
مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند انتقال تسلیم 
نماید و چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضی واصل نشود سند مالکیت المثنی 

طبق قانون و مقرات صادر و تسلیم خواهد شد. 
محمود داودی 

رئیس ثبت اسناد و اماک شهرستان ورامین 
م / الف ۴۶

 هفدهم اردیبهشت ماه سی امین سالروز 
درگذشت استاد مهرداد اوستاست؛ کسی که 
او را پدر شعر انقاب اسامی می خوانند. به 
این بهانه سراغی گرفتیم از محمدرضا روزبه، 
شاعر و پژوهشگر همشهری آن زنده نام و 
گفت وگویی داشتیم در باب شعر کاسیک 

پس از انقاب.
رویش  الزمه  بینش  و  دانش  تلفیق 
شعر است/ کار اوستا و پیشروان قصیده در 
انقاب همانند عمل ملک الشعرای بهار در 

عصر مشروطه بود
از  نقل  به  جوانان  دنیای  گزارش  به 
خبرگزاری کتاب ایران )ایبنا(، در پانزدهمین 
بهمن ماه  بین المللی شعر فجر که  جشنواره 
۱۳۹۹ برگزار شد، کتاب »پرنده بی آسمان« 
دو  از  یکی  روزبه  محمدرضا  دکتر  سروده 
برگزیده مشترک بخش شعر نو بود. محمدرضا 
روزبه، شاعر و منتقد ادبی و استاد دانشگاه، 
حاشیه  در  است.  متعددی  تالیفات  صاحب 
)به  اسامی  انقاب  هنر  گفتارهای  سلسله 
با  و  لرستان  ایران شعبه  قلم  انجمن  همت 
همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامی 
لرستان و حوزه هنری این استان( سراغ ایشان 
رفتیم تا نظراتشان را در خصوص وضعیت شعر 

کاسیک در چهار دهه گذشته جویا شویم.

آشنایی  برای  لطفًا  چیز،  هر  از  قبل 
مخاطبانی که سابقه شما را نمی دانند خودتان 

را معرفی بفرمایید؟
محمدرضا روزبه هستم، متولد بروجرد، 
تحصیات ابتدایی، راهنمایی و دبیرستانم را 
در این شهر گذراندم، دیپلم گرفتم، معلم شدم 
و در مناطق محروم لرستان نظیر شهرستان 
نورآباد و سایر نقاط، افتخار معلمی و خدمت 
داشته  ام، بعد وارد دانشگاه تهران شدم، در 
رشته زبان و ادبیات فارسی تا مقطع دکتری 
به تحصیاتم ادامه دادم، در سال ۱۳۸۰ با 
دفاع از رساله دکتری  ام، فارغ التحصیل شدم.

آغاز  زمانی  چه  از  را  شعر  سرودن 
کردید؟

سرودن شعر را از اوایل دهه ۶۰ آغاز 
شهرمان،  ادبی  انجمن  در  حضور  با  کردم 
دوران  در  و  استان  ادبی  انجمن های 

و  تهران  ادبی  انجمن های  در  دانشجویی 
شهرهای دیگر فعالیتم را ادامه دادم، سابقه 
سطوح  در  عهم  دارم،  معلمی  سال   ۳۸
دبیرستان و هم در دانشگاه، در دانشگاه های 
کردم  تدریس  خرم  آباد  آزاد  بروجرد،  آزاد 
ادبیات  و  زبان  گروه  علمی  هیأت  عضو  و 

فارسی دانشگاه لرستان شدم.

هم  تان  ر ثا آ ه  ر با در است  خوب 
توضیحاتی بدهید.

برای  »حرف  هایی  دارم؛  تالیفاتی 
در  که  است  بنده  غزل  مجموعه  نگفتن« 
پیله  »از  است،  شده  منتشر   ۱۳۷۹ سال 
انتشارات  توسط   ۱۳۸۸ سال  پروانگی«  تا 
»پرنده   است،  شده  منتشر  ادب  شهرستان 
حوزه  در  در ۱۳۹۸، همچنین  آسمان«  بی 
غزل  تحول  »سیر  کتاب  ادبی  تحقیق 
فارسی از مشروطه تا انقاب اسامی« در 
و  )شعر  ایران  معاصر  ادبیات   ،۱۳۷۹ سال 
نثر( هر دو کتاب سال ۱۳۸۱، شرح تحلیل 
و تفسیر شعر نو فارسی، در دو جلد، جلد اول 
در ۱۳۸۳ و جلد دوم در ۱۳۸۹، زیست در 
من جمعی با سویه نقد و تحلیل شعر دفاع 
حمیدرضا  همکاری  با  که  لرستان  مقدس 
شکارسری تالیف شد و سال ۱۳۸۹ به چاپ 
رسید، طرح و ساختارهای تازه و ابتکاری در 
شعر معاصر ایران که سال ۱۳۹۸ از سوی 
انتشارات روزگار منتشر شد. همچنین ده ها 
مقاله علمی پژوهش در مجات دانشگاهی 
و  مروری  و  ترویجی  مقاله  ده  ها  کشور، 
و  مجات  در  پراکنده  ادبی  یادداشت های 
نشریات و پاره ای از نوشتارها که در صفحات 

مجازی خودم داشته  ام.

از نگاه محمدرضا روزبه با این کارنامه 
پربار، شعر به چه چیزی اطاق می  شود؟

اگر بخواهم تعریفی از شعر ارائه بدهم، 
ناچارم مرتکب مصادره به مطلوب می  شوم، 
شعر آن است که شعر باشد، در درجه اول؛ 
اما باید بگویم که این پرسش  های کلی که 
فاسفه از دیرباز تا به حال درگیر آن بوده  اند، 
یک معمای الینحل خواهد بود، شعر بیشتر 
این  وصف شدنی،  تا  است  احساس شدنی 

همه تعاریف علمی، غیرعلمی از شعر ارائه 
کرده  اند؛ اما هیچکدام چنان که باید و شاید 
راهگشا نیست، ببینید مفاهیمی مثل عشق، 
قالب  و  قاب  در  اینها  زندگی،  هنر،  شعر، 
تعریف  های دقیق علمی نمی گنجند، در این 
شفیعی  استادمان  تعریف  به  می  توانی  باره 
کدکنی بسنده کنیم که: »شعر گره  خوردگی 
خیال است در زبانی آهنگین« این حداقلی 
شعری  مصالح  و  عناصر  گویای  که  است 
است، شعر به هر حال همان گره خوردگی 
زبان و تخیل و موسیقی و آهنگ و احساس 

است در بیانی فاخر و فرمی دلپذیر.

و  شما  صحبت  همین  تکمیل  در 
کدکنی  شفیعی  که  معیارهایی  بر  تکیه  با 
برای  را  سهمی  چه  شما  می کنند،  بیان 
سواد مخاطب در درک بافت  های معنایی و 

زیباشناسانه شعر قائل هستید؟
اول  دارد،  مخاطب  سطح  سه  شعر 
مخاطبان عامی هستند که از آثار عامه  پسند 
این  می  فهمند،  را  آن  و  می  کنند  استقبال 
دارند که بافاصله  را دوست  دسته شعری 
معنا را انتقال می  دهد، سطح دوم مخاطبان 
متوسط هستند این طیف از اادراک برتری 
نخبه  مخاطبان  دوم  سطح  برخوردارند، 
از  کدام  هر  هستند،  شعری  فرهیخته   و 
مخاطبان بازار شعری دارند، هر کدام ذوق و 
سلیقه شعری دارند، به هرحال بینش و دانش 
مخاطب سهم عمده ای دارد در گزینش شعر 

و استقبال از گونه  های شعری. هر کدام از 
این اذهان با سلسله مراتبی که دارند، شعر 
خودشان را می  پسندند. هرچه سطح مخاطب 
باالتر باشد، دانش وسیع  تری داشته باشد، از 
آثاری فنی  تر، ادبی  تر و در نهایت همگرا با 

سطح بینش خود استقبال می  کند.

را در  آموزش و سهم خاقیت  سهم 
شاعرشدن فرد به چه نحو و نسبتی تجزیه 

و تحلیل می  فرمایید؟
و  جوشش  حاصل  شعر  که  گفته  اند 
حاصل کوشش است توأمان؛ ابتدا جوشش 
و قریحه ذاتی الزم است، با برخورداری از آن 
غریزه ذاتی، شاعر باید به لب ریختگی رسیده 
باشد، شاعر باید از سخن، از کام و از حس 
پر شود، لبریز کند و بتواند شعر بگوید؛ اما این 
عریزه، لب ریختگی و پرشدن کافی نیست و 
نیاز به پرورش دارد، اینجا کوشش به میان 
می  آید و شعر حاصل کوش و جوشش توأمان 
بگذارید  کاس  و  کارگاه  شما  اگر  است؛ 
افرادی نامستعد را بیاورید که قریحه شعری 
آموزش شان  سطوح  باالترین  در  ندارند، 
بدهی، فنون شعر، فنون باغت، زیباشناسی، 
تاریخ ادبیات، تاریخ جمال  شناسی، نقد شعر را 
آموزش بدهید و همه را هم خوب یاد بگیرند، 
در نهایت می  توانید تعدادی ناظم متوسط یا 
تا  چند  کنید،  تربیت  چندم  دسته  سخنور 
می  توانید  چندم  دسته  وطواط  رشیدالدین 
تربیت کنید، آموزش برای شاعرانی است که 

قریحه ذاتی شاعرانگی دارند، دارای حس، 
جوهر و لب ریختگی عمیق شاعرانه هستند، 
آن وقت آن حس و لبریختگی باید هدایت 
شود، دانش و بینش باید با هم تلفیق شوند 
تا ما شاهد رویش و جوانه زدن شعر باشیم.

چه  ما  زمانه   مردم  برای  شعرگفتن 
تفاوتی نسبت شعر گفتن در عهد قدما مثل 

زمانه سعدی و حافظ دارد؟
شعر در گذشته، هنر پیشرو و تا حدودی 
نقش  بود،  تکرو  هنر  بگوییم  می  توانیم 
رسانگی فعال و گسترده  ای را بر عهده داشت، 
زبان شعر بود، زبان نثر بود، زبان تاریخ بود، 
زبان علم بود؛ یعنی همه این ها را تضمن و 
داللت می  کرد؛ در نتیجه تکیه  گاه و پشتوانه  
بزرگی بود برای مردم. افزون بر آن سرگرمی 
بود،  مردم  برای  بزرگی  دلخوشی  و  بزرگ 
یافته  قدرتمندی  رقبای  شعر  ما  روزگار  در 
داستان  نویسی،  رمان،  چون  رقبایی  است، 
نمایش، هنرهای تصویری و در کنار آن ها 
فیلم و سینما و فرآورده  های دنیای دیجیتال 
و دنیای مجازی را هم باید اضافه کرد، شعر 
سطح  در  قدرتی  قدر  آن  از  ما  روزگار  در 
کرده  عقب  نشینی  جامعه  ضمیر  و  ذهن 
گرفته  قرار  هنرها  دیگر  کنار  در  و  است 
است، تا قبل از ظهور رسانه  های جمعی؛ به 
خصوص شبکه  های مجازی، سخن بر سر 
آینده شعر بود که آیا با ظهور رمان با ظهور 
سینما و دیگر هنرهای دیداری و شنیداری، 
جایی برای جوالن هنرهای خوانداری باقی 
می  ماند یا نه؟ آیا شعر دارد رو به افول کامل 
می  رود؟ تا این که خوشبختانه ظهور شبکه-

 های مجازی، تنفس  گاه بزرگی برای شعر به 
وجود آورد، باعث شد شعر دوباره در بتن و 
متن جامعه و میان مردم زنده شود، حیاطی 
دوباره از سر بگیرد و شعر آسان و ارزان در 
اختیار مردم قرار بگیرد، مردم لحظاتشان را 
کنند،  پر  متنوع شعری  و صداهای  با شعر 
خوشبختانه دوره دیگری از شعر با بهره  گیری 
از امکانات گرافیک و دیجیتال و این ها ظهور 
پیدا کرد، شعر با توجه به جهان  بینی سنتی 
انسان و دنیای قدیم، شعر قدیم گویای آن 
جهان  بینی بود و پاسخ گوی نیازها و عواطف 

انسان سنتی بود؛ اما در روزگار ما شعر متأثر از 
پاردایم  های امروز، فلسفه  های امروز، ساختار 
دنیای امروز و البیرانت و تودرتویی روابط 
تا  کوشیده  اجتماعی  مناسبات  و  اجتماعی 
باشد،  امروز  انسان  و ضمیر  ذهن  ترجمان 
و بحران ها و تضادهای و تصادمات روحی 
انسان امروز را بیان کند، شعر امروز نزدیک تر 
شده است به لمس خالص زندگی و فارغ از 
آن  از  فارغ  قدیم،  باغی  حجاب  های  آن 
قراردادهای شعری و غیرشعری قدیم، شعر 
با  بیشتری  گره  خوردگی  تا  امروز می  کوشد 
درون و زوایای روح انسان امروز داشته باشد.

شعر  مانیفست  کاسیک،  ادبیات  در 
شاعران  از  یک  کدام  آثار  در  را  انقاب 

انقاب می  دانید؟
اثر شاعر خاصی را مانیفست شعر پس 
از انقاب نمی  دانم، شعر انقاب مانند خود 
انقاب، ماحصل یک حرکت جمعی و حاصل 
یک پدیده  اجتماعی بود، با پشتوانه گفتمانی 
خاص خودش، با این نگر و نظر شعر انقاب 
پیش  مذهبی  و  دینی  مبارز  شعر  در  ریشه 
مرحوم  سروده  های  مثل  داشت،  انقاب  از 
صفارزاده، نثرنوشته  های پرویز خرسند، آثار 
موسوی گرمارودی، طاها حجازی، م. آذر؛ 
را  کدکنی  شفیعی  محمدرضا  اشعار  حتی 
باید ریشه های شعر انقاب دانست. بعد از 
انقاب، طیف  های شعر سنتی و سنت  گرای 
کاسیک  جریان  هدایت  انقاب،  از  بعد 
شاعران  طیف  یکی  کردند،  نمایندگی  را 
سنت  گرای پیشکسوت بودند که این طیف، 
نظام زیباشناسی کهن را در قالب  های کهن 
اجرا کرده  اند؛ با این تفاوت که مفاهیم تازه 
را در آن ریخته  اند. غزل و مثنوی و قطعه را 
بازسرایی کرده اند، طیف دوم  نو  با مفاهیم 
شاعران جوان برآمده از دل انقاب بودند که 
هم متکی بودند بر تجارب ادبی نسل قبل از 
خود و هم گوشه  چشمی داشتند به آفاق شعر 
نو دهه  های قبل از خود. کوشیدند میراث شعر 
نو قبل از انقاب را با میراث شعر کاسیک 
بزنند و در خدمت مفاهیم مذهبی و  پیوند 
انقابی درآورند. نسل سوم، نسل مستقلی 

بودند و تجلیات درخشانی نداشتند. 

شعر کالسیک امروز درگفت وگو با محمدرضا روزبه 

زل
ل ع

ص
ف

از راست ناصر فیض، اسماعیل امینی 
اختصاصی دنیای جوانان

نسل در نسل دلم
در عطش خواندن توست

علی داودی

خسته ام قطره قطره بشمارم باران
دوست دارم که بر این شهر ببارم باران

دوست دارم که دل از شهر و دیارم بکنم
بروم سر به بیابان بگذارم باران

سبز نه! زرد نه! آمیزه ای از سبزم و زرد
بس که درهم شده پائیز و بهارم باران

داروک نیست، خدا قاصدکی بود ای کاش
کاش می شد به نگارم بنگارم باران

تو نمی آیی و من این همه خاکی شده ام
تو اگر باشی با خاک چه کارم؟ باران

نسل در نسل دلم در عطش خواندن توست
آه ای زمزمٔه ایل و تبارم، باران

خسته ام خسته از این قول و قرارم باران
که نمی باری بر سنگ مزارم باران
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مرتضي صفاریان و نمایش هاي تعزیه

ز  ا یکی  ن  یا ر صفا مرتضی 
نمایش هاي  پیشکسوت  تعزیه خوانان 
ایرانی درباره فعالیت این روزهای خود 
تعزیه  اخیرا یک مراسم  به مي گوید: 
را به ما اعام کرده و نقش ها را هم 
تعیین کرده بودند ولی آن مراسم در 

نهایت به خاطر همه گیر شدن موج چهارم 
کرونا در کشور لغو شد. ما در منزل خودمان نیز هیات هفتگی داشتیم 
و دور همدیگر می نشستیم که آن را هم به خاطر کرونا تعطیل کردیم. 
ما تعزیه خوان ها از اینکه نمی توانیم دور هم جمع شویم دلتنگ شده ایم. 
امیدوارم مسئوالن به تعزیه بها بدهند که اگر اینگونه نشود، چند سال 
دیگر تعزیه از بین می رود. جوان های زیادی با ما تماس می گیرند. آنها 
فکري  باید  نظرم  به  و  آن عشق می ورزند  به  و  دارند  را دوست  تعزیه 

اساسي براي آن کرد.

پژمان جمشیدي زیرخاکي را تمام کرد

م  و د فصل  ری  ا د بر یر تصو
به  زیرخاکی،  تلویزیونی  مجموعه 
کارگردانی جلیل سامان و تهیه کنندگی 
الهیجان  شهر  در  نصیری نیا  رضا 
دوم  فصل  ساخت  رسید.  پایان  به 

زیرخاکی از دی ماه سال ۱۳۹۹ آغاز شد و 
در حالی که خبرهای اولیه حاکی از این بود 
که این مجموعه به جدول پخش شبکه یک برای ماه رمضان سال ۱۴۰۰ 
می رسد، به خاطر حساسیت های کرونایی و تاش برای رعایت حداکثری 
پروتکل ها، همچنین حجم باالی لوکیشن ها و طوالنی شدن تصویربرداری 
به زمان دیگری موکول شد. پژمان جمشیدی، ژاله صامتی، نادر فاح، گیتی 
قاسمی، فروغ قجابگلی، مریم سرمدی، خسرو احمدی، اکبر رحمتی، مهری 
آل آقا، امید روحانی، اصغر نقی زاده، رایان سرلک و ستاره پسیانی با حضور 

هومن برق نورد و هنرمندی نسرین نصرتی بازیگران این سریال هستند.

پروژه بین المللي علیرضا قرباني منتشر شد

ه  ژ و پر ز  ا قطعه  ین  تر ید جد
احسان  و  قربانی  علیرضا  بین المللی 
بومبای جیشری  با همکاری  مطوری 
هندی  نام  با  قطعه  این  شد.   منتشر 
از  بروی(  )نمی گذارم  دیبو  جته ناهی  

و  قانونی  پلتفرم های  تمام  در  گذشته  روز 
است.  عاقمندان  دسترس  در  بین المللی 
آهنگسازی  به  پل ها  و  پروژه صداها  از  قطعه  جدیدترین  جته ناهی دیبو 
احسان مطوری و خوانندگی علیرضا قربانی است که حدود 2 سالی هست 
آغاز شده و قرار است به زودی آلبوم آن هم منتشر شود. در این پروژه 
با  موسیقی ها  ایرانی را  آواز  این دو هنرمند تاش دارند تا موسیقی و 
و زبان های دیگر دنیا تلفیق کنند. در این پروژه ده ها خواننده و نوازنده 
بین المللی حضور دارند همچنین از اشعار شعرای سرشناسی از تمامی دنیا 

استفاده شده و تاکنون در 2 جشنواره بین المللي حضور پیدا کرده است.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  40

امیر جعفري صدراعظم ناصرالدین شاه!

به  جیران  سریال  روزها  این 
جمله  از  فتحي  حسن  کارگرداني 
در  که  است  سریال هایي  مهمترین 
تولید  حال  در  خانگي  نمایش  شبکه 
مي باشد. روز گذشته نخستین تصویر 
از امیر جعفری بازیگر نقش میرزاآقاخان 

امیر  رونمایی شد.  در سریال جیران  نوری، 
جعفری بعد از چند تجربه موفقیت آمیز با حسن فتحی در سریال  میوه ممنوعه 
و فیلم های پستچی سه بار در نمی زند و کیفر این بار در سریال تاریخی 
جیران، ایفاگر نقش متفاوتی است. البته او پیش از این هم در سریال شهرزاد 
با حسن فتحي همکاري داشت. امیر جعفری با بازی در نقش میرزاآقاخان 
نوری روایتگر فعالیت های صدراعظم شاه ناصری است. بهرام رادان، پریناز 
ایزدیار، امیرحسین فتحی، رویا تیموریان، مهدی پاکدل، رعنا آزادی ور، ستاره 
پسیانی، غزل شاکری و هومن برق نورد دیگر بازیگران این سریال هستند.
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مورد عجیب تعطیلي سینماها در دوران کرونایي

علیرضا رئیسیان: چرا همیشه اول سینماها تعطیل 
و آخر از همه بازگشایي مي شوند!

چاپ: کار و کارگر/ تهران - بزرگراه فتح 
)جاده قدیم کرج(  خ. فتح 21 - پ. 15
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امور  مشترکین: کلینیک رسانه

hhooshmandrad@gmail.com :ایمیل        www.youthworld.ir :سایت
سرویس شهرستان ها: وحید ملک 

محمد حسین زاده

که  سالي  یک  ز  ا بیش  در 
درگیر شیوع بیماري کرونا بوده ایم، 
متاسفانه برخي از خانواده ها عزیزان 
خود را از دست داده اند و برخي دیگر 
و  بیماري عجیب دست  این  با  نیز 
پنجه نرم کرده و خوشبختانه جان 
بین  این  در  برده اند.  در  به  سالم 
شدت  به  نیز  مشاغل  از  بسیاري 
جالب تر  همه  از  و  دیدند  آسیب 
مبارزه  ستاد  نام  به  ستادي  اینکه 
با کرونا در کشور تشکیل شده که 
دقیقا مشخص نیست کاربرد آنها در 
این بین چه بوده است!؟ درواقع نه 
شاهد مدیریت درستي از سوي آنها 
کارهایي  انجام  شاهد  نه  بوده ایم، 
که از این بیماري کاسته شود و نه 
آسیب دیده.  اقشار  از  حمایت  شاهد 
دوستان  از  برخي  قول  به  درواقع 
شهرهاي  رنگ  صرفا  ستاد  این 
به  بیماران  ابتاي  بابت  را  مختلف 
وظیفه  گویا  و  مي کند  اعام  کرونا 
دولت  بین  این  در  ندارد.  دیگري 
تعطیل  را  مشاغل  برخي  بعضا  هم 
کرده و در عین حال حمایتي از آنها 
از کسبه  با یکي  ندارد. روز گذشته 
بازار بزرگ تهران صحبت مي کردم. 
صاحب  که  بود  ناراحت  شدت  به 
اجاره  مغازه  آن  در  او  که  پاساژي 
کرده، اجاره بهاي مغازه هاي خود را 
به بیش از ماهانه ۴۰ میلیون تومان 
رسانده و در این وضعیت دولت هم 
دائما بازار و بازاریان را تعطیل کرده 
این  در  دولت  وظیفه  حال  است! 
کرونا  ستاد  وظیفه  چیست؟  موارد 
از  باید  مستاجران  این  آیا  چیست؟ 
خانه نشیني این ماهیانه ۴۰ میلیون 
تومان را تهیه کنند؟ شاید بد نباشد 
دولت به صاحبان پاساژها و درواقع 
موجران فشار بیاورد که مثا 2 ماه 
و  نگیرند  اجاره  خود  مستاجران  از 
البته  کند!  تعطیل  را  کاسبي ها  بعد 
از دولتي که همان ماهي ۱۰۰هزار 
ا  ر کرونایي  کمک هزینه  تومان 
خاصي  توقعي  کرده،  قطع  که  هم 

نمي شود داشت!
جزو  نیز  سینماها  بین  این  در 
در  ره  هموا که  بودند  مشاغلي 
تعطیات به سر مي بردند و با اینکه 
که  کوتاهي  بسیار  زمان هاي  در 
سینماها باز بودند، هیچ مورد ابتایي 
نشد،  گزارش  در سینماها  کرونا  به 
اجباري  بستن  در  دولت  گویا  ولي 
است.  کارآمد  شدت  به  سینماها 

فروردین،   ۱۶ دوشنبه  روز  صبح 
درحالی که فیلم های خورشید، خون 
شد، الله، هفته ای یک بار آدم باش 
و تک خال روی پرده بودند بار دیگر 
اعام شد سینماها باید تعطیل شوند. 
تعطیلی   و  کرونا  شیوع  جدید  موج 
سینماها، اکران فیلم ها در سینماها 
ساخت.  روبرو  جدی  چالش  با  را 
فیلمنامه نویس،  رئیسیان،  علیرضا 
این  درباره  کارگردان  و  تهیه کننده 
موضوع و تعطیلی های مجدد اماکن 
فرهنگی و اوضاع این روزهای سینما 
گفت:  جوانان  دنیاي  با  گفتگو  در 
کم کاری ها بیشتر از مدیران دولتی 
)هم وزارتخانه و هم سینمایی( است. 
زمانی که سینما ها باز بودند حتی یک 
مورد ابتا به ویروس کرونا و بستری 
مخاطبان وجود نداشت. دلیلی ندارد 
مرتبا اولین جایی که بسته می شود 
و  باشد  تئاتر  و  سینما  سالن های 
می شود  باز  که  هم  جایی  آخرین 
این  فرهنگی.  اماکن  و  سینماها 
یعنی اینکه یا دوستان ستاد مبارزه 
اینکه  یا  و  نیستند  توجیه  کرونا  با 
دلیل  به  همکار  و  مسئول  دوستان 
آنها  نمی توانند  کم کاری  و  تنبلی 
کجای  هیچ  در  که  کنند  توجیه  را 
سالن های  تعطیلی  میزان  این  دنیا 
اینجا  البته  نمی افتد.  اتفاق  سینما 
روی صحبتم به کشورهای در حال 
اخیرا  است.  توسعه یافته  و  توسعه 
در  کونگ،  برابر  در  گودزیا  فیلم 
فیلم  پرفروش ترین  رکورد  افتتاحیه 
دوران پاندمی را شکست. من اصا 
می گویند  که  ندارم  قبول  را  این 
سینما در حال نابودی و فوت است. 
به نظرم وضع فعلی سینما به خاطر 
سوءمدیریت صنفی و سینمایی است. 
یعنی هر دو دسته کم کاری کرده اند. 
به این دلیل که این حرفه فقط جنبه 
درآمدزایی اش برای آنها اهمیت دارد 
و  فردی  جنبه عایق شخصی،  نه 

فرهنگی.
فیلمساز شاخص سینماي  این 
ز  ا ي  یگر د بخش  ر  د ر  کشو
پیش بینی  درباره  خود  صحبت هاي 
خود از وضعیت سینماها گفت: فکر 
همین  به  وضعیت  این  که  می کنم 
شکل ادامه پیدا خواهد کرد خصوصا 
در زمانی که به پایان کار این دولت 
هم نزدیک هستیم، تا دولت جدیدی 
سر کار بیاید و مشکات سیاسی و 
مملکتی که در اولویت هستند حل 
فکر  متاسفانه  می برد.  زمان  شود 
جریان  برای  را  امسال  که  می کنم 

لبته  ا داده ایم  دست  از  سینمایی 
سینما  به  مربوط  فقط  موضوع  این 
نیست،  سالن ها  در  نمایش های  و 
بخش  در  خورد.  لطمه  همه چیز  به 
پلتفرم ها هم ما خیلی ضرر دیدیم که 
بی تدبیری مسئولین  نتیجه  آن هم 

سینما است.
رئیسیان درخصوص اکران های 
موفقیت  و  کرونا  ایام  در  آناین 
نگرش  نظرم  به  گفت:  پلتفرم ها 
اکران آناین از ابتدا نگرش غلطی 
شیوه  این  به  اکران  که  چرا  بود. 
نمونه ی  جهان  کجای  هیچ  در 
پلتفرم ها  این  در  ندارد.  مشابهی 
برای  الزم  ری های  یه گذا سرما
دانلود  از  که  زیرساخت ها  تقویت 
وجود  کند  جلوگیری  غیرقانونی  
ندارد. چرا که بخش اصلی این کار 
جلوگیری از دانلود غیر قانونی است 
ایران  این جلوگیری در  و متاسفانه 
اتفاق نمی افتد. اگر این مسئله در هر 
کجای دنیا پیش بیاید صنعت نمایش 
خانگی به کلی نابود می شود. چون 
این نگرش از ابتدا غلط بوده و روز به 
روز هم دارد بدتر می شود. متاسفانه 
و  تدبیر  برای  هیچ گروه و جریانی 
اصاح  برای  درست  تصمیم گیری 
این  از  جدا  ندارد.  وجود  ماجرا  این 
انگیزه ، شناخت و مدیریت صحیحی 
هم در همکاران سینمایی نیست که 
بخواهند از این فرصت ایده آل نهایت 
استفاده را ببرند. البته اکران آناین از 
یک جهاتی برای سینمای ما مثبت 
گفتم  که  همانطور  ولی  است  بوده 
مسئولین  نه  و  دولت  نه  متاسفانه 
دیدگاه  هیچ  حوزه  این  در  همکار 
این  از  بهینه  استفاده  برای  درستی 
وضعیت را نداشتند که همین باعث 

ضرر بوده است.
سینماي  موفق  کارگردان  این 
شدن  کم  دلیل  درخصوص  کشور 
مقصر  گفت:  سینماها  مخاطبین 
اصلی کم شدن مخاطبان سینما ها، 
و  تولیدکننده ها  سالن  دارها،  خود 
به  هستند.  فیلم ها  پخش کنندگان 
از  عمده ای  بخش  که  دلیل  این 
از  کا  را  فیلم ها  انواع  بیننده های 
موقعیت نمایشی حذف کرده اند. حاال 
فیلم ها به دو گروه فیلم های سفارشی 
)پروپاگاندا( و تجاری سطحی تبدیل 
شده اند و فیلم های تاثیرگذار و جدی 
که اتفاقا، هم مخاطب داشتند و هم 
از  به شدت  بودند  بسیار جریان ساز 
پخش کننده ها  و  سالن داران  طرف 
همین  به  گرفتند.  قرار  فشار  تحت 

خاطر است که می گویم این موضوع 
همکاران  سوءمدیریت  ضعف  به 
سینمایی برمی گردد چون دولت که 
بگیر  پروانه ای  چه  شما  نمی گوید 
حقیقتا  کن.  تولید  فیلمی  چطور  یا 
اتفاق با حمله و نادیده گرفتن  این 
یکسری از آثار در جشنواره فجر و 
نگاه ویژه به فیلم های پروپاگاندا و 

سفارشی پررنگ تر شد.
او در پاسخ به این سوال که آیا 
اکران های آناین موجب کمتر شدن 
خیر؟  یا  می شود  سینما  مخاطبین 
به  آناین  نمایش های  کرد:  عنوان 
هیچ وجه مزاحم جریان سینما نیستند 
چرا که این قضیه در همه جای دنیا 
فیلم ها  از  بسیاری  می افتد.  اتفاق 
همزمان با فیلم های دیگری که در 
به  می شوند،  اکران  و  ارائه  سینما 
نمایش در می آیند. مثا این جریان 
ایرلندی(،  )مرد  آیریش من  فیلم  از 
همینطور  و  شد  شروع  و…  تنت 
این  از  برخی  حتی  کرد.  پیدا  ادامه 
تهیه  سینمایی  فیلم های  پلتفرم ها 
می کنند، یا برخی از فیلم ها ابتدا در 
سالن های سینما و سپس در پلتفرم ها 
ارائه می شوند. در کل باید بگویم که 
و  به یک شناخت  نیاز  این موضوع 
دارد  امروزی  و  درست  برنامه ریزی 
که متاسفانه شورای صنفی نمایش در 
مسائلی دخالت کرد که اصا در حیطه 
کاری اش نبود و وزارت ارشاد هم در 
یکسری از موارد مثل اکران آناین 
درست و قانونی، سکوت کرد. جدا از 
این بسیاری از همکاران تولیدکننده 
و پخش کننده ما نسبت به تعریف این 
موقعیت جدید دیدگاه مثبت و درستی 
نداشتند. در مجموع این ۳ عامل باعث 
شد تا این فرصت خوب و منحصر به 

فرد هر روز ضعیف تر شود.
تغییر  درباره  رئیسیان  علیرضا 
سینماها  برخی  تعطیلی  و  کاربری 
این  داشت:  اظهار  شرایط  این  در 
دیگر  در جاهای  بیش  و  اتفاق کم 
این  به  شدتش  ولی  داد  رخ  هم 
که  اتفاقی  متاسفانه  نبود.  اندازه 
افتاد هم وسعتش خیلی زیاد  اینجا 
است و هم آینده روشنی را پیش رو 
ندارد. همانطور که گفتم همه اینها 
آگاهی  نبود  بی اطاعی،  دلیل  به 
به  است.  درست  نگرش  و  کافی 
آناین  اکران  وسعت صنعت  نظرم 
حال  در  روز  هر  خانگی  نمایش  و 
گسترش است و اصا فکر نمی کنم 
همانگونه  باشد.  سینما  مزاحم  که 
که با آمدن تلویزیون دیدیم که این 
به وضع  توجه  با  نیفتاد. ولی  اتفاق 
جدی  آسیب  سینما  قطعا  موجود 
نمایش  فیلمسازی،  و  خورد  خواهد 
فیلم و پخش آن در داخل و خارج 

از کشور لطمه جدی خواهد دید.
در  یان  پا در  ز  فیلمسا ین  ا
ز  ا بعد  مردم  استقبال  خصوص 
اکران های  و  سینماها  بازگشایی 
تابستانی ۱۴۰۰ گفت: حقیقتا خیلی 
که  وضعی  این  با  نیستم.  خوشبین 
اصا  می شود  زده  دارد  واکسن ها 
توصیه نمی کنم که مردم به سینما 
بروند. در کشورهای پیشرفته تا االن 
بیش از ۵۰ درصد مردم واکسن زده اند 
که واقعا این مهمترین مرحله بازسازی 

و بازگشایی تمامی اماکن است.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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روابط عمومی شرکت گاز استان ایالم

محمد حسین زاده

در  هنوز  که  است  عجیب  بسیار 
مشاغل  و  کارها  از  بسیاري  ما  کشور 
عنوان  به  بازیگري،  ازجمله  هنري، 
طبیعتا  و  نشده  تعریف  شغل  یک 
آنها  نیز شامل حال  قوانین وزارت کار 
نمي شود! حال یکي تعریف کند که اگر 
بازیگري و دیگر مشاغلي از این دست، 
شغل نیستند، پس چه هستند!؟ درواقع 
مسئوالني که این حرفه را جزو مشاغل 
به حساب نیاورده اند آیا پاسخي براي این 
کار دارند؟ در این بین جامعه هنري بارها 
و سالها سعي کرده تا مشاغل هنري را 
برساند  جایگاهي  به  و  رسانده  ثبت  به 
که در تعاریف وزارت کار گنجانده شود 
نداده و حاال  اتفاق رخ  این  ولي هرگز 
در بیش از یکسالي که از کرونا سپري 
گذشته  از  بیشتر  کمبود  این  کرده ایم، 
مهتاب  مي شود.  هنرمندان حس  براي 
کهنه کار  بازیگران  از  یکي  نصیرپور 
عرصه تئاتر و سینما، ابراز تاسف می کند 
که هنوز بازیگری در جامعه ما به عنوان 
یک شغل تعریفی ندارد و این بی هویتی 

را دردناک می داند.
روز ۱۴ اردیبهشت ماه روز بازیگر 
بود. مهتاب نصیرپور از جمله بازیگران 
گزیده کار است که کمتر هم اهل گفتگو 
با رسانه هاست. او سال هاست که به کار 
تدریس هم مشغول است و در عین حال 
اجتماعی  اتفاقات  در  موثری  حضور 
دارد. این بازیگر و مدرس بازیگری از 
این شغل در کشور  بی هویتی دردناک 
ما سخن می گوید و در عین حال تاکید 
دارد که بازیگران هم همانند دیگر اقشار 
جامعه حق دارند درباره مسائل اجتماعی 
ابتداي  در  نصیرپور  کنند.  اظهارنظر 
صحبت هاي خود از تعریف بازیگری به 
نمی توانیم  می گوید:  شغل  یک  عنوان 
حقیقت را کتمان کنیم، بازیگری شغل 
به  ما  جامعه  در  که  شغلی  ولی  است 
رسمیت شناخته نمی شود. من به همراه 
انجمن  عضو  دیگر  هنرمند  چندین 
ریاست  دوران  در  که  بودیم  نمایش 
طور  به  احمدی نژاد  محمود  جمهوری 

کامل منحل شد. همه هنرمندان عضو، 
کادر  که  است  جالب  اما  شدند  اخراج 
پیگیر  بود  قرار  که  انجمن  این  اداری 
موارد مربوط به اعضا باشند، به عنوان 
کارمند جذب وزارت ارشاد شدند! ما برای 
زنده کردن سابقه فعالیت مان ۵-۶ سال 
به دادگاه ها رفت وآمد داشتیم و در نهایت 
هم وزارت کار گفت برای شما تعریفی 
نداریم و ما را به عنوان هنرمند تعریف 
نکردند بلکه ما را در طبقه بندی کارگران 
قرار دادند که البته شخصا از این موضوع 
بسیار خوشحالم زیرا کارگران قشر بسیار 
زحماتی  اینکه  ضمن  هستند  شریفی 
کار خود می کشند،  برای  بازیگران  که 
کم از تاش های کارگران نیست ولی 
مسئله این است که برای هنر و هنرمند 
در وزارت کار جایگاهی قائل نشده اند و 

این بی هویتی دردناک است!
تدریس  به  اشاره  با  بازیگر  این 
رشته های هنری متفاوت در دانشکده ها 
می افزاید: رشته بازیگری در وزارت علوم 
تعریف شده و در دانشکده های گوناگونی 
تدریس می شود ولی همین که وارد بازار 
برایمان  تعریفی  هیچ  می شویم،  کار 
همکاران  از  بسیاری  درد  این  نیست 

ماست که چاره ای هم برایش نداریم.
مهتاب نصیرپور در ادامه از شرایط 

دوران  در  بازیگران  از  تعدادی  دشوار 
کرونا صحبت می کند: چند بازیگر داریم 
باشند!؟  داشته  آنچنانی  درآمدهای  که 
بسیاری  نفس گیر،  وضعیت  همین  در 
برای  باال  وجود سن  با  ما  همکاران  از 
گذران زندگی ناچار به کار هستند. برخی 
از آنان مجبور به شب کاری یا فعالیت در 
خارج از شهر شده اند. بعضی با پروژه هایی 
پروتکل های  که  داشته اند  همکاری 
بهداشتی در آنها رعایت نشده و در این 
مدت، کم نشنیده ایم بازیگرانی در حین 
کار درگیر بیماری شده و بعضی جان خود 
را هم از دست داده اند. اینها دردهایی است 

که ظاهرا درمانی برایش نداریم.
از  دیگری  بخش  در  بازیگر  این 
به  بازیگران  ورود  درباره  گفتگو  این 
متفاوتی  نظرات  و  اجتماعی  حوزه های 
توضیح  دارد،  وجود  زمینه  این  در  که 
بازیگران  دارد که  ایرادی  می دهد: چه 
درباره  جامعه  اقشار  دیگر  مانند  هم 
البته  کنند.  اظهارنظر  اجتماعی  مسائل 
سخنان آنان به دلیل شهرت شان بیشتر 
دیده و شنیده می شود ولی مسئله، حق 
انتخاب است و اینکه ما به عنوان بازیگر 
تصمیم بگیریم درباره چه چیزی واکنش 
نشان بدهیم یا اظهار نظر کنیم. برخی 
همکاران گاهی درباره مسائل خصوصی 

خود یا موارد مربوط به همکاران دیگر 
درباره  گاهی هم  و  می کنند  اظهارنظر 
برخی  ولی  و عمومی  فرهنگی  مسائل 
از بازیگران ترجیح می دهند فقط درباره 
و  کنند  اظهارنظر  اجتماعی  مسائل 
اینها  وارد مسائل خصوصی نمی شوند. 

انتخاب افراد است.
مواردی  در  خود  که  بازیگر  این 
است،  کرده  ورود  اجتماعی  مسائل  به 
خاطرنشان می کند: بعضی افراد معتقدند 
بازیگر باید سرش را پایین بیندازد و فقط 
به کار خودش فکر کند. بعضا این افراد 
که مسئولیت هایی هم در جامعه دارند، 
امن  فضایی  ما  می گویند  بازیگران  به 
ایجاد کرده ایم که شما به کار خودتان 
بپردازید، رشد و پیشرفت کنید و مورد 
ما  قدردان  باید  و  بگیرید  قرار  توجه 
باشید و به جز کار خودتان، به امور دیگر 
کاری نداشته باشید درحالی که به اعتقاد 
من یک بازیگر با تاش و ممارست و 
سختکوشی خود به موفقیت می رسد و 
این حق را دارد که اگر تمایل داشت، 
اظهارنظر  هم  اجتماعی  مسائل  درباره 
مردم  به  نسبت  هنرمند  عموما  کند. 
به  او  است.  حساس  خود  مخاطبان  و 
و  هستند  کارهایش  پیگیر  که  مردمی 
به او ابراز محبت می کنند، توجه دارد و 
مگر می تواند نسبت به سرنوشت مردم 
بی اعتنا  آنان  مشکات  و  کشورش 
قدردان  که  اندازه  همان  ما  باشد!؟ 
محبت مخاطبان مان هستیم، هر لحظه 
که دچار مشکل یا از چیزی دلگیر شوند، 
حق داریم با آنان ابراز همدردی کنیم 
یا اگر بابت موضوعی خوشحال هستند، 
این  آنان  کنار  در  نیز  ما  داریم  دوست 

خوشحالی را ابراز کنیم.
مهتاب نصیرپور در پایان با تاکید 
یک  جامعه  و  بازیگر  رابطه  اینکه  بر 
می دهد:  ادامه  است،  طرفه  دو  رابطه 
یک طرفه  نمی تواند  هرگز  رابطه  این 
باشد. البته اجباری نیست ولی حقیقت 
با  حال  هر  به  بازیگران  که  است  این 
احساسات شان سر و کار دارند و خیلی 
طبیعی است که نسبت به مردم حساس 

و در مسائل اجتماعی کنارشان باشند.

شغلي که هنوز شغل نیست!

مهتاب نصیرپور: بي هویت بودن شغل بازیگري دردناک است


