
یک تحلیلگر اقتصادی در گفتگو با دنیای جوانان؛

رمزارزها و بانک ها، مقصد جدید جذب نقدینگی

رییس جمهور گفت: کسی وقتی ویروس کرونا 
در دنیا شایع شد فکر نمی کرد که بشر در هشت  ماه 
بعد به واکسن برسد، البته هرچند کامال هم تاثیرگذار 
نیست اما به هرحال به واکسن رسیده است.به گزارش ایسنا، 
حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی در شصت و هفتمین 
جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا با بیان اینکه کشور 

نیازمند واکسن داخلی است، اظهار کرد: ما باید کشورمان را 
به تجهیزات ساخت واکسن و توانمندی های عملی آن مجهز 
کنیم. کسی وقتی این ویروس در دنیا شایع شد فکر نمی کرد 
که بشر در هشت  ماه بعد به واکسن برسد، البته هرچند کامال 

هم تاثیرگذار نیست اما به هرحال به واکسن رسیده است.
صفحه 2

یک کارشناس بازار خودرو:

دالر بر قیمت خودرو تاثیر دارد 
نه تصمیم شورای رقابت!

پایگاه های واکسیناسیون کرونا افزایش می یابد
وزارت  شبکه  مدیریت  مرکز  رئیس 
تراکم  و  جمعیت  شلوغی  گفت:  بهداشت 
فقط در تهران بزرگ است و در بقیه شهرها 
و شهرستان ها ما شلوغی نداشتیم، در تهران 

همکاران ما در حال افزایش پایگاه های واکسن هستند.
مدیریت شبکه  مرکز  رئیس  تبریزی  جعفر صادق 
وزارت بهداشت در  پاسخ به این سوال که آیا گروه های 
سنی دیگر هم می توانند در سامانه ثبت نام برای واکسن 
کرونا اقدام کنند، بیان کرد: فقط برای افرادی که ۱۳2۰ 
ثبت  امکان  سال  باالی ۸۰  یعنی  آن طرف هستند،  به 
نام وجود دارد. وی ادامه داد: بعد از یک هفته تا ۱۰ روز 
گروه های سنی بعدی را اعالم می کنیم که به تدریج برای 
ثبت نام بیایند تا بتوانیم پوشش خوبی برای این افراد در 

پایگاه های واکسیناسیون داشته باشیم.
صفحه 2

با توجه به وقوع سیالب؛

تالش راهداران مازندران برای پاکسازی 
و بازگشایی محورهای کوهستانی

4
صفحه 2سفر در ایام عید فطر ممنوع است
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
فرجاد: وقتي کار 
فرهنگي مي کنم، 

وارد مناسبات مالي 
نمي شوم!

6ورزش
نبود صدای واحد، 

یکی از معضالت 
باشگاههای بدنسازی 

است

هنگ 7فر

مي گويند برخي استعدادها و برخي توانايي ها به صورت ارثي 
و ژنتيکي به نسل هاي بعدي منتقل مي شود. تاحاال به اين فکر 
چه  برايتان  بوديد  مطرح  بازيگر  يک  فرزند  اگر  که  کرده ايد 
اتفاقی می افتاد؟ شما هم بازيگر می شديد و يا از دنيای هنر 

و بازيگری متنفر؟ا

شرايط باشگاهداران پس از شيوع کرونا طی ماههای گذشته 
و مختل شدن فعاليت باشگاهها و تعطيليشان موجب گرديد 
تا ايجاد کميته مختص باشگاهها در فدراسيون هر چه بيشتر 
احساس گردد لذا بنا به دستور جناب آقای دکتر عبدالمهدی 
نصيرزاده رياست فدراسيون بدنسازی و پرورش اندام اين 

کميته تشکيل گرديد و مسئوليت آن به من سپرده شد .

امين فقيری می گويد خودش مطالعه ام را در ده يازده سالگی با 
کتاب های تاريخی شروع کرده و آثاری چون »ده مرد رشيد«، 
»دليران شوش«، »ده قزلباش«، »سه  تفنگدار« و... باعث 
شد حس وطن دوستی در او ريشه بگيرد، برای همين هميشه 

آرزوی نوشتن رمانی تاريخی را داشته است

ارتباط با مردم 
کوچه و بازار در 
ظلمت شب یلدا

روحانی: بهترین واکسن نخستین واکسن است! افرادی که شعار می  دهند
تنها خواستار به دست آورن کرسی هستند

شورای  مجلس  حقوقی  و  قضایی  کمیسیون  سخنگوی   
و  قوانین  در  خود  حق  از  باید  مردم  داشت:  اظهار  سالمی  ا
و  ببرند  پی  باالدستی  قوانین  و  اساسی  قانون  مختلف  صول  ف
توجه داشته باشند که شعارهای کدام کاندیدای ریاست جمهوری به عمل 

نزدیک تر است.
صفحه 2

ظرفیت روزانه پاالیش نفت خام کشور از ۱.۸ میلیون 
بشکه در سال ۱۳۹2 به بیش از 2.2 میلیون بشکه رسیده، 
همچنین تولید روزانه بنزین کشور از کمتر از ۵۰ میلیون 
لیتر به ۱۰۷ میلیون لیتر و تولید روزانه گازوئیل از ۹۴ میلیون لیتر به 

۱۱۳ میلیون لیتر در سال ۱۳۹۸ رسیده است.
علی رغم اینکه در سال ۱۳۹۱ تولید بنزین یورو ۴ و ۵ صفر 
بود، در سال ۱۳۹۸ به بیش از ۷۶ میلیون لیتر رسیده و در گازوئیل 

نیز تولید گازوئیل با کیفیت یورو از ۶ میلیون لیتر در اوایل سال 
لیتر در سال ۱۳۹۸ رسیده است، همچنین  میلیون  به ۴۵   ۱۳۹2
طبق اعالم بیژن زنگنه - وزیر نفت صادرات فرآورده نفتی به دلیل 
افزایش گاز رسانی و افزایش ظرفیت تولید پاالیشگاه ها، تقریبا چهار 
برابر شده و از ۵.۹ میلیون تن در سال ۹۱ به 2۳ میلیون تن در 

سال ۱۳۹۸ رسیده  است.
صفحه ۳

افزایش تولید فرآورده نفتی ایران در دو سال گذشته
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صفحه ۳

احمد اسعدی 
جامعه شناسی دانشگاه شهید بهشتی 
و مدرس دانشگاه شاهد 

انسان در غایت ونهایت خود ماندگار و ابدی است
روبه سوی ابدیت داشتن مسوولیت های انسان را 
در ساحت های مختلف حیات محدود خود به صورتی 

چند برابر طول زندگی وامی نمایاند!
باز خوانی دو کتاب مرا وادار به نوشتن کرده است؛ چهار زندان و دیگر 
کتاب هفت حصار؛ هردو از نویسندگانی نام آشنا که دیگر در میان ما نیستند؛ 

دکتر علی شریعتی و فخرالدین حجازی!
برای گذار از راه های مختلف آدمی با چهار زندان روبروست و برای برون 
رفت از این زندان ها باید هفت حصار را به مانند هفت شهر عشق عطار درنوردید!

می  شروع  خویشتن  زندان  از  شریعتی  اندیشه  به  بنا  چهارگانه  زندانهای 
شود و رهایی از این زندان بدون نجات از زندانهای» طبیعت« ؛ » تاریخ« و 

»جامعه« امکان ندارد
به حیات  برای رسیدن  است  نشان  و  باره هفت خط  در  اما هفت حصار 
پاکیزه و حیاطی پر از درختان و باغچه های زیبا و انها به گونه ای فشرده در 

این کتاب دستچین شده اند
مبدا؛ زندگی ابدی؛ عشق؛ ایمان؛ توکل و انفاق۰

اما اینکه هفت شهر عطار وار اینک و در این روزگار می تواند مارا به سر 
منزل نهایی؛ رسانده و از چهار زندان تنیده در ما و بر ما مارا نجات دهد؟

بی تردید ارزشهایی که در حصارهای هفتگانه آمده عالی ترین منظومه 
ی فکری است اما امروز زندان و زندان بان و زندانی از جنسی دیگرند که به 

اختصار اشاره می شود:
یکم: بمباران اخبار و اطالعات همان تک واژه ایی که سه بار در خود در 

آدرس اینترنتی تکرار می شود/و؛و؛و/)به مفهوم شاهراه جهانی اطالعات(

دوم ؛ تنهایی و آشفتگی به دلیل نداشتن امید به آینده به رغم افزایش ضریب  
عمر انسان را در برهوت » تنها در میان انبوه« وادار به رفتارهای تند و سریع و 

عموما غریزی ساخته است که پایان آن استحاله از درون است
زندانی خود ساخته که انسان را در نبود عشق و آرمانهای بزرگ زندانی 

خود ساخته است۰
از همین رو ست که مهدی بازرگان از عشق و پرستش به مثابه ی دو منبع 
فناناپذیر یاد میکند » عشق و پرستش یا ترمودینامیک انسان«  بازرگان ؛ در این 

اثر در پی اثبات حصارهای مشترک بین متافیزیک و فیزیک است
مرزهایی که می تواند انسان را از زندانهای چهارگانه آزاد سازد!

ضالل  کتاب-فی  در  او  است  مصری  متفکرین  از  یکی  قطب  محمد 
در  قاهره  اتشناک  و  گرم  تموز  در  نویسد:  می  قرآن  سار  سایه  در  القران- 
خانه نشسته بودم به سوره ی والعصر رسیدم مانده بودم که چرا خداوند به 
انسان  زمان که  به  است؛ »قسم  یاد کرده  آدمی قسم  و غنیمت عمر  عصر 
آوردند  ایمان  را در حصار(  آنانکه )خود  برد مگر  در خسران)زندان(بسر می 
وهم دیگر توصیه به حق و صبر کردند! سید قطب می گوید نمی فهمیدم 
که خداوند برای موضاعاتی چنین بدیه و روشن قسم یاد می کند که ناگاه 
یخ دعوت می کرد  به خرید  را  مردم  داشت  را شنیدم که  پیرمردی  صدای 
بلند شدم و پیرمرد را دیدم که از خانه ی من دور شده است و دو راه آب 
او  سرمایه ی  گذرد  می  زمان  بیشتر  چه  هر  که  راهی  اوست  راه  نشانه ی 

تبدیل به بخار می شود!

*خواننده فهیم برای آشنایی بیشتر به آثار ذیل مراجعه کند:
عشق و پرستش یا ترمودینامیک انسان-مهدی بازرگان

فی ضالل القران/ت درسایه سایه سار قرآن
محمد قطب

چهار زندان-علی شریعتی
هفت حصار-فخرالدین حجازی

سرمقاله
چهار زندان و هفت حصار!

و  آموزش  کمیسیون  سخنگوی 
تحقیقات مجلس شورای اسالمی گفت 
برگزاری  روند  بر  کمیسیون  این  که 
می  نظارت  کنکور  و  نهایی  امتحانات 

کند.
اشاره  با  فالحی،  حسین  احمد 
مقابله  ملی  ستاد  سخنگوی  اعالم  به 
آزمون  شدن  برگزار  بر  مبنی  کرونا  با 

صورت  به  دوازدهم  و  نهم  پایه  های 
به  توجه  با   : کرد ر  ظها ا حضوری 
شرایط خاص کشور ستاد کرونا درباره 
ی نحوه برگزاری امتحانات به صورت 
حضوری و غیرحضوری تصمیم گیری 

کرده است.
پایه  دو  امتحانات  داد:  ادامه  وی 
حضوری  صورت  به  دوازدهم  و  نهم 

این  در  آموزان  دانش  شود  می  برگزار 
سن قدرت تشخیص دارند و می توانند 
این  کنند ضمن  رعایت  را  ها  پروتکل 
جمعیت  تعداد  مناطق  از  خیلی  در  که 
مناطق  در  نیست.  زیاد  دهنده  امتحان 
پرجمعیت هم قطعا باید پروتکل ها به 

بهترین شکل اجرا شود.
و  آموزش  کمیسیون  سخنگوی 

تحقیقات مجلس شورای اسالمی تاکید 
کرد: قطعا مجلس شورای اسالمی و به 
روند  بر  آموزش  کمیسیون  خصوص 
صورت  به  نهایی  امتحانات  برگزاری 
حضوری نظارت می کند که این کار از 
باب انجام وظایف نظارتی اش است. این 
اقدامات درباره روند برگزاری کنکور هم 

انجام می شود.

یک مقام انتظامی خبر داد؛

تمدید اعتبار وکالت نامه ها و قراردادهای نقل و انتقال خودرو 
معاون عملیات فرماندهی انتظامی 
اعتبار  زمان  تمدید  از  همدان  استان 
وکالت نامه و قراردادهای نقل و انتقال 
قراردادهای  گفت:  و  داد  خبر  خودرو 
مهلت  پایان  صورت  در  حتی  کنونی 
و  اعتبار  دارای  همچنان  شده،  تعیین 

معتبر هستند.
سرهنگ »حمید رضا سعید زاده« 
افزود: با توجه به قرار گرفتن اکثر استان 
تعطیل  و  کرونایی  قرمز  شرایط  در  ها 
امکان  پالک،  تعویض  مرکز  شدن 
مراجعه به این مراکز با در دست داشتن 

وکالت نامه سلب شده بود.
با  بنابراین  داشت:  اظهار  وی 
شماره  مرکز  بودن  تعطیل  به  توجه 

اعتبار  به  تعطیلی  زمان  مدت  گذاری، 
آن  طرفین  و  شد  افزوده  وکالت نامه ها 
دسته از وکالت نامه ها و قراردادهایی 

که از زمان قرارداد آنها گذشته نیز می 
توانند برهمین اساس)مدت زمان تمدید 
شده معادل تعطیلی مرکز( فعالیت خود را 
به صورت قانونی با درنظر گرفتن تمدید 

اعتبار قراردادها انجام دهند.
معاون عملیات فرماندهی انتظامی 
مراکز  داشت:  اظهار  همدان  استان 
تعویض پالک و دفاتر خدمات خودرویی 
که در به دلیل پیک چهارم شیوع کرونا 
اردیبهشت   ۱۶ از  بودند  شده  تعطیل 
جاری با قرار گرفتن همدان در وضعیت 

نارنجی، بازگشایی شدند.
یک نماینده:

مجلس بر روند برگزاری امتحانات نهایی نظارت می کند
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دلخوش:
افرادی که شعار می  دهند، تنها خواستار به دست آورن کرسی 

هستند
 سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسالمی اظهار 
داشت: مردم باید از حق خود در قوانین و فصول مختلف قانون اساسی و 
قوانین باالدستی پی ببرند و توجه داشته باشند که شعارهای کدام کاندیدای 

ریاست جمهوری به عمل نزدیک تر است.
برنامه تلویزیونی غیرمحرمانه با موضوع » شعارهای غیرقابل تحقق 
انتخاباتی« جمعه هفدهم اردیبهشت ماه با حضور سید احسان قاضی زاده 
هاشمی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی ؛ سید کاظم 
دلخوش سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسالمی، 
مقداد زکی زاده مدیر خبرگزاری دانا دبیر سرویس خبر خبرگزاری مهر و 
ابوذر ندیمی نماینده سابق مجلس شورای اسالمی و کارشناس سیاسی از 

شبکه دو سیما پخش شد.
سید کاظم دلخوش سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس 
شورای اسالمی اظهار داشت: مشروعیت نظام کشور بر دو پایه نظام رهبری 

و آراء مردم استوار است.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسالمی با بیان 
اینکه مردم باید از حقوق خود در قانون اساسی کامل مطلع باشند، گفت: 
مردم باید توجه داشته باشند فردی که برای ریاست جمهوری کاندیدا می 
شود، در وهله اول باید از رجال سیاسی باشد و توانایی تجزیه و تحلیل 
مسائل کالن، مشکالت جامعه و مسائل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را 

داشته و در عرصه های مختلف خود را نشان داده باشد. 
وی با تاکید بر اینکه مردم باید توانایی تفکیک میان شعار و عمل 
را داشته باشند، اضافه کرد: یک کاندیدای ریاست جمهوری باید اعمال و 

افعال او در گذشته کامال مشخص باشد. 
دلخوش معتقد است؛ فردی که می خواهد رئیس جمهور شود، باید 
او  بدانند که  با قوانین باالدستی هماهنگ داشته باشد. مردم  را  شعارها 
عمل کننده است و تجربه خود را در ارتباط با مسائل مختلف کشور نشان 

داده باشد در غیراینصورت نتیجه مناسب حاصل نخواهد شد. 
وی درباره دالیل اینکه بعد از انقالب سطح مدیریت ها تنزل یافته 
است، گفت: بخشی از آن به دلیل نوع نگرش مردم به افراد است. مردم 
در انتخاب خود باید دقت بیشتر داشته باشند و بدانند افرادی که شعار می 

دهند و تنها خواستار به دست آورن کرسی هستند. 
با  اسالمی  و حقوقی مجلس شورای  سخنگوی کمیسیون قضایی 
بیان اینکه من به شعار اعتقاد چندانی ندارم، گفت: در حال حاضر مردم 
ریاست  کاندیدای  های  برنامه  که  دهند  تشخیص  توانند  می  راحتی  ه  ب
جمهوری با سند باالدستی کشور هماهنگ است یا خیر. دلخوش عنوان 
کرد: کاندیدای ریاست جمهوری باید با برنامه مشخص و با استفاده از 
قوانین باالدستی با مدرک با مردم سخن بگوید. مردم از سابقه کاندیدا آگاه 
باشند، و این شخص بعد از انقالب در کشور چه میزان موثر بوده است، 
غالبا رجل سیاسی به یک جوان اطالق نمی شود، بلکه به کسی گفته 
می شود که بعد از انقالب در عرصه های مختلف خود را نشان داده باشد. 
وی افزود: مناظره های ریاست جمهوری جای بحث و جدل نیست 
و اگر به کشور خود عالقه مند هستیم باید از این حاشیه ها دوری کنیم. 
دلخوش همچنین عنوان کرد: در حال حاضر یکی از مشکالت کنونی 
این است که نزدیک انتخابات هستیم لیکن هنوز معلوم نیست چه افرادی 
کاندیدا خواهند شد. در حالیکه در سال های گذشته اینطور نبود. این مسائل 
باعث سردی جامعه می شود. دشمنان نیز از سویی در حال تبلیغ کردن با 

هدف ضربه به کشور هستند.  

روحانی: بهترین واکسن نخستین واکسن است!
رییس جمهور گفت: کسی وقتی ویروس کرونا در دنیا شایع شد فکر نمی کرد 
که بشر در هشت  ماه بعد به واکسن برسد، البته هرچند کامال هم تاثیرگذار نیست 

اما به هرحال به واکسن رسیده است.
به گزارش ایسنا، حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی در شصت و هفتمین 
جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا با بیان اینکه کشور نیازمند واکسن داخلی 
است، اظهار کرد: ما باید کشورمان را به تجهیزات ساخت واکسن و توانمندی های 
عملی آن مجهز کنیم. کسی وقتی این ویروس در دنیا شایع شد فکر نمی کرد که 
بشر در هشت  ماه بعد به واکسن برسد، البته هرچند کامال هم تاثیرگذار نیست اما 

به هرحال به واکسن رسیده است.
وی یادآور شد: اساس واکسن این است که بدن را آماده می کند برای مبارزه 
بهتر با ویروس و معمواًل جلوی مرگ و میر را می گیرد. پس واکسن در شرایط فعلی 
بسیار مهم است، هرچند که هنوز همه مراحل خود را طی نکرده باشد و اثربخشی 

صددرصد نداشته باشد.
رییس جمهوری با بیان اینکه کسی که واکسن زده باید بداند که صددرصد 
مصون نیست، اظهار کرد: آن فرد می تواند ناقل باشد و از این جهت باید بسیار رعایت 

کند تا نزدیکان خود را مبتال نسازد.
روحانی با اشاره به آغاز موج چهارم کرونا در هفته های اخیر، اظهار کرد: این 
خیز در نمودارها هم به خوبی مشخص است که بسیار بلند و بیش از سه خیز قبلی 
بوده است. نوع ویروس انگلیسی متاسفانه موتاسیون یافته و بسیار خطرناک است. 
اگرچه طبق گزارش ها در استان ها نیز افت و خیزهایی مشاهده می کنیم اما عمدتًا 
می توانیم بگوییم در همه استان ها به پیک رسیده ایم و طی کردن این پیک به سیر 

نزولی شروع شده است.
وی با بیان اینکه اگرچه تعداد مبتالیان در این دوره بیشتر بوده است اما تعداد 
فوتی ها برابر با دوره سوم بود که این نتیجه تالش و زحمات کادر درمان است، افزود: 
از زحمات  قرارگاه مقابله با بیماری کرونا در تهران، استانداری ها و فرمانداری ها و 
بخشداری ها، دانشگاه ها و روسای دانشگاههای علوم پزشکی، نیروهای مسلح و ناجا 

که همه دست به دست هم دادند و تالش کردند، قدردانی می کنیم.
رییس جمهوری تاکید کرد: اگر همه دست به دست هم نداده بودیم و این 
رنگ بندی ها به خوبی در این چند هفته برای مناطق نارنجی و قرمز اجرا نشده بود 

امروز از پیک چهارم خارج نشده بودیم.
روحانی با تاکید بر اینکه خروج از موج چهارم به چند هفته زمان نیاز دارد، 
یادآور شد: تاکید من بر موضوع واکسن است و در این مقطع نیازمند وارد کردن 
واکسن خارجی هستیم. برخی در نوشته ها و گفته های خود آورده اند که کمی صبر 
کنید تا واکسن های داخلی می رسد و با فشاری که داریم واکسن را از خارج نخریم 

که این حرف دقیقی نیست.
وی تصریح کرد: همان جمله معروفی که می گوید »بهترین واکسن نخستین 
واکسن است« را باید استفاده کنیم. هر کدامی که اول به دست انسان برسد باید 
تزریق شود. نباید معطل بکنیم و نباید گوییم صبر کنیم 2 ماه دیگر که چه می شود 

یا چه نمی شود.
با  چه  رسید  که  تاییدی  مورد  واکسن  هر  اینکه  بیان  با  جمهوری  ییس  ر
ادامه  استفاده کرد،  فوری  باید  را  بیشتر  یا  و شاید کمتر  ۸۰ درصد  تا   ۹۰ تاثیر 
واکسیناسیون  کردند.  استفاده  واکسن  از  مدافعان سالمت  یعنی  اول  گروه  اد:  د
گروه دوم آغاز شد و واکسینه کردن افراد باالی ۸۰ سال در حال انجام است 
شروع  را  بعدی  گروه های  تا  برسد  نهایت  به  آینده  روزهای  در  امیدواریم  ه  ک
کنیم و همچنین افرادی که دارای بیماری های زمینه ای هستند، تا بتوانیم آنها 

را هم واکسینه کنیم.
آینده  برنامه واکسیناسیون در کشور، گفت: در روزهای  به  اشاره  با  روحانی 
یک میلیون دز دیگر و اوایل خرداد ۸ میلیون دز دیگر در اختیار ما قرار می گیرد. 
امیدواریم در این فاصله کوواکس چند میلیون دز در اختیار ما قرار دهد و بتوانیم ۱۳ 
تا ۱۴ میلیون نفری که در اولویت ما هستند، در این دولت واکسینه سازیم تا بتوانیم 

بگوییم مرگ را مهار کرده ایم.

رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت:

پایگاه های واکسیناسیون کرونا افزایش می یابد
مدیریت  مرکز  ئیس  ر
شبکه وزارت بهداشت گفت: 
شلوغی جمعیت و تراکم فقط 
در تهران بزرگ است و در بقیه شهرها 
و شهرستان ها ما شلوغی نداشتیم، در 
افزایش  حال  در  ما  همکاران  هران  ت

پایگاه های واکسن هستند.
جعفر صادق تبریزی رئیس مرکز 
در   بهداشت  وزارت  شبکه  دیریت  م
گروه های  آیا  که  سوال  این  به  اسخ  پ
سنی دیگر هم می توانند در سامانه ثبت 
نام برای واکسن کرونا اقدام کنند، بیان 
به   ۱۳2۰ که  افرادی  برای  فقط  رد:  ک
آن طرف هستند، یعنی باالی ۸۰ سال 

امکان ثبت نام وجود دارد.
وی ادامه داد: بعد از یک هفته تا 
۱۰ روز گروه های سنی بعدی را اعالم 
نام  ثبت  برای  تدریج  به  که  ی کنیم  م
برای  خوبی  پوشش  بتوانیم  تا  یایند  ب
واکسیناسیون  پایگاه های  در  افراد  ین  ا

داشته باشیم.
که  کنید  توجه  افزود:  بریزی  ت
سوخت نوبت برای هیچکس نخواهیم 

داشت و برای تک تک عزیزان واکسن 
محفوظ است و تزریق انجام خواهد شد، 
االن هم اگر افراد در اولویت نتوانستند 
برای واکسن اقدام کنند روزهای آینده 

می توانند اقدام کنند.
در  جمعیت  تراکم  مورد  در  ی  و
صف های واکسیناسیون، گفت: شلوغی 
جمعیت و تراکم فقط در تهران بزرگ 

است و در بقیه شهرها و شهرستان ها 
ما شلوغی نداشتیم، در  تهران همکاران 
ما در حال افزایش پایگاه های واکسن 
الیی  با ر  بسیا فیت  ظر که  ستند  ه
دارند و هر روز بر تعداد این ها افزوده 
می شود و در صدا و سیما اطالع رسانی 

خواهد شد.
عزیزان  با  وقتی  افزود:  بریزی  ت

برای تزریق تماس گرفته می شود یا به 
آنها پیام می دهیم آدرس دقیق مراکز را 

اعالم می کنیم تا دچار مشکل نشوند.
و  ارگان ها  با  ما  حال  گفت:  وی 
بسیج  ویژه  به  مختلف  ازمان های  س
را  الزم  هماهنگی های  احمر  هالل  و 
شهرداری  با  همچنین  داریم،  نجام  ا
هماهنگ شده و در طول روزهای هفته 
گذشته ما جلسات متعدد با سازمان های 
مختلف مثل دانشگاه های علوم پزشکی 
تهران، ایران و شهید بهشتی داشتیم و 

هماهنگی ها انجام شده است.
تبریزی ادامه داد:  سالن ها در حال 
افزایش است تا به حد مطلوبی برسد و 

امیدواریم عزیزان دچار مشکل نشوند.
دستورالعمل های  مورد  در  ی  و
بعد  کرد:  تاکید  واکسن،  تزریق  از  عد  ب
همچنان  باید  افراد  واکسن  تزریق  ز  ا
پروتکل ها را رعایت کنند، ایجاد ایمنی 
و پوشش الزم در دو هفته بعد از تزریق 
حتماً  و  افتاد  خواهد  اتفاق  دوم  وبت  ن
باید از ماسک استفاده کنند و وارد هیچ 

تجمعی نشوند.

ث
واد
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زیر نظر: علی هوشمند

برگزاری آزمون ارشد، از۶ تا ۸ مرداد ۱۴۰۰ 
سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: بنا بر تصمیم ستاد 
مقابله با کرونا، برگزاری آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۰ به تاریخ های ۶، ۷ و 

۸ مرداد ماه موکول شد.
فاطمه زرین آمیزی، سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور درباره 
تعویق کنکور ارشد سال ۱۴۰۰ گفت: آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 
۱۴۰۰، با توجه به تصمیم جلسه کمیته های تخصصی ستاد ملی مدیریت 
بیماری کرونا و به دلیل حاد شدن شرایط انتشار بیماری کرونا، این آزمون در 

تاریخ های ۵، ۶ و ۷ خرداد ماه ۱۴۰۰ برگزار نمی گردد. 
وی در خصوص زمان بعدی برگزاری آزمون ارشد ۱۴۰۰ بیان کرد: 
زمان برگزاری آزمون مذکور به تاریخ های ۶، ۷ و ۸ مرداد ماه ۱۴۰۰ موکول 

شده است.

آغاز برگزاری کنکور سراسری از ۹ تیرماه
تاریخ برگزاری ۹ آزمون مهم نیمه اول سال ۱۴۰۰ سازمان سنجش 

آموزش کشور اعالم شد.
تاریخ برگزاری آزمون های سراسری، استخدامی فرزندان شهدا و جانبازان 
۷۰ درصد به باال، استخدامی سازمان آتش نشانی، المپیاد دانشجویی غیرمتمرکز 
)دوره 2۶( کارشناسی ارشد، کانون وکالی دادگستری، دبیرستانهای شبانه 
روزی دانشگاهها، کارشناسی ارشد ناپیوسته، کاردانی نظام جدید )دانشگاه فنی 
و حرفه ای و موسسات غیرانتفاعی( و کاردانی به کارشناسی ناپیوسته که قرار 

است در نیمه اول سال ۱۴۰۰ برگزار شود، اعالم شد.
بر این اساس آزمون سراسری در روزهای چهارشنبه ۹، پنجشنبه ۱۰، 

جمعه ۱۱ و شنبه ۱2 تیر ماه سال ۱۴۰۰ برگزار خواهد شد.
همچنین آزمون استخدامی فرزندان شهدا و جانبازان ۷۰ درصد به باال  
و  استخدامی سازمان آتش نشانی نیز هر دو، روز شنبه ۱2 تیر ماه ۱۴۰۰ 
برگزار می شود و المپیاد دانشجویی غیرمتمرکز )دوره 2۶(  کارشناسی ارشد 
نیر در روز جمعه اول مرداد برگزار می شود. آزمون کانون وکالی دادگستری 
و دبیرستانهای شبانه روزی دانشگاهها در روز جمعه 2۵ تیر برگزار خواهد 
شد. همچنین آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته نیز طی روزهای چهارشنبه تا 
جمعه ۶ تا ۸ مرداد برگزار می شود.زمان برگزاری آزمون کاردانی نظام جدید 
)دانشگاه فنی و حرفه ای و موسسات غیرانتفاعی( و کاردانی به کارشناسی 

ناپیوسته نیز 22 مرداد تعیین شده است.

الزام دانشگاه های علوم پزشکی به پوشش واکسیناسیون دانشجویان 
آموزشی  معاونان  به  نامه ای  در  بهداشت  وزارت  آموزشی  عاون  م
واکسیناسیون  کامل  پوشش  به  ملزم  را  آنها  پزشکی،  علوم  انشگاه های  د

دانشجویان کرد.
دکتر علی اکبر حق دوست در این نامه تاکید کرد؛ این مراکز دستور 
برای پوشش کامل دانشجویان حاضر در  نیاز  تعداد واکسن مورد  رمایند  ف
به معاونت  را  آزمایشگاهی  بیمارستانی، کلینیک ها و فضاهای  محیط های 
آموزشی وزارت بهداشت منعکس کنند.معاون آموزشی وزارت بهداشت در 
نامه خود تاکید کرد که درج آمار واکسن مورد نیاز دانشجویان دانشگاه های 
آزاد نیز در لیست هر یک از دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی الزامی 
است. همچنین عدم ارسال تعداد واکسن مورد نیاز، به منزله پوشش سراسری 
دانشجویان هر دانشگاه و دانشکده است.پیش از این معاونت آموزشی وزارت 
بهداشت اولویت بندی تزریق واکسن کرونا برای دانشجویان و اعضای هیئت 

علمی علوم پزشکی را به دانشگاه های علوم پزشکی اعالم کرده بود.

کشف ۲۷۷ ماینر از یک خانه
ارز  استخراج  دستگاه   2۷۷ کشف  از  بزرگ  تهران  اقتصادی  امنیت  پلیس  ئیس  ر
دیجیتال که به صورت غیرمجاز تهیه و در ساختمانی مسکونی نگهداری می شد، خبر داد.

سرهنگ علی ولی پور گودرزی در این باره اظهار داشت: کارآگاهان این پلیس از 
نگهداری و دپوی تعداد فراوانی دستگاه ماینر قاچاق در یکی از ساختمان های مسکونی 

در حوالی »جنت آباد« مطلع و رسیدگی به موضوع را در دستور کار قرار دادند.
وی افزود: در بررسی های اولیه مشخص شد که فردی با اجاره طبقه سوم و چهارم 
یک ساختمان مسکونی و کابل کشی غیر مجاز به داخل طبقات، تعداد فراوانی ماینر در 

این ساختمان نگهداری  و پس از  تعمیر به فروش می رسانده است.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی ابراز داشت: پس از تکمیل تحقیقات ضمن هماهنگی 

قضائی از این مکان بازدید و  2۷۷ دستگاه ماینر و 2۰ دستگاه پاور قاچاق کشف شد.
براساس گزارش سایت پلیس، این مقام انتظامی  با اشاره به اینکه ارزش این دستگاه 
ها توسط کارشناسان ۶۰  میلیارد ریال برآورد شده است، گفت: در این رابطه یک متهم 

دستگیر و با تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شد.

دستگیری سارقان فرش های ابریشمی در ناصرخسرو
رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ از دستگیری سه سارق حرفه ای مغازه و کشف 

۷ تخته فرش ابریشمی به ارزش ۱۵ میلیارد ریال در ناصر خسرو خبر داد .
سرهنگ جلیل موقوفه ای در تشریح این خبر اظهارکرد: در پی وقوع یک فقره سرقت 

از مغازه فرش فروشی در محله »یوسف آباد« ماموران انتظامی کالنتری ۱2۵ یوسف آباد 
با اشرافیت اطالعاتی و تحقیقات فنی پلیسی سه سارق سابقه دار را در »ناصر خسرو« 
شناسایی و پس از هماهنگی های قضائی هرسه سارق را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

وی  با بیان اینکه در بازدید از مخفیگاه متهمان  ۷  تخته فرش شش متری ابریشمی 
مالباخته کشف شد، گفت: بنا بر اعالم نظر کارشناسان ارزش فرش های کشف شده ۱۵ 

میلیارد ریال برآورد شده است.
رئیس پلیس پیشگیری تهران افزود: متهمان پس از تکمیل تحقیقات پلیسی برای  

سیر مراحل قضائی تحویل مراجع قضائی شدند.
به گزارش پایگاه خبری پلیس، موقوفه ای در پایان از شهروندان خواست در صورت 
مشاهده  تردد افراد مشکوک و ناشناس مراتب را به سرعت به شماره تلفن فوریت های 

پلیسی۱۱۰ اعالم کنند.

توقیف ۳ موتورسیکلت سنگینcc ۱۰۰۰ در بزرگراه همت 
معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ از توقیف ۳ موتورسیکلت 

سنگینcc ۱۰۰۰ در عصر روز جمعه در بزرگراه همت خبر داد.
سرهنگ علی همه خانی ضمن بیان این خبر گفت: ظهر جمعه گذشته، ۳دستگاه 
شهید  بزرگراه  در  مخاطره آمیز  حرکات  انجام  و  تردد  مشعول  که  سنگین  وتورسیکلت  م

همت بودند توقیف شدند. 
وی ادامه داد: توقیف این ۳ موتورسیکلت سنگین cc ۱۰۰۰ در بزرگراه همت شرق 
به غرب محدوده جوانمردان با اجرای طرح های پلیسی توسط تیم منطقه 2۷ صورت گرفت. 
وی بیان داشت: طرح توقیف موتورسیکلت های سنگین بدون پالک و بدون مجوز 
در سطح شهر تهران ادامه دارد و پلیس راهور تهران بزرگ با ناقضین قانون و هنجار 
شکنان و راکبین موتورسیکلت های سنگین که باعث ایجاد مزاحمت و سرو صدا می شوند 
قانونی کرده و  را به خطر می اندازند برخورد  نمایشی جان خود و دیگران  با حرکات  و 

موتورسیکلت آن ها نیز توقیف می گردد. 
به گزارش مرکز اطالع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ وی گفت: با توقیف این سه 
دستگاه موتورسیکلت سنگین در بزرگراه همت، جمع توقیفی های موتورسیکلت سنگین 

از ابتدای این طرح به عدد ۱۳ رسید.
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RTX 3060 برای نخستین بار 
در فهرست سخت افزاری استیم رؤیت شد

جدیدترین بررسی سخت افزاری استیم نشان می دهد RTX ۳۰۶۰ انویدیا با سهم 
 AMD ۰٫۱۷ درصدی در جدول ظاهر شده است. هیچ یک از کارت های گرافیک

RDNA 2 در جدول حضور ندارند.
جدیدترین بررسی سخت افزاری فروشگاه استیم اخیرا انجام شده و نکته ی جالب  
توجه این است که برای نخستین بار شاهد حضور یکی از کارت های گرافیک جدید 
انویدیا یعنی Nvidia GeForce RTX ۳۰۶۰ در فهرست هستیم. سهم بازار 
RTX ۳۰۶۰ در حال حاضر بسیار کم است )۰٫۱۷ درصد(؛ اما نباید فراموش کنید که 
این کارت گرافیک در ماه فوریه ی 2۰2۱ )بهمن و اسفند ۱۳۹۹( به بازار عرضه شده 
است. طبق بررسی ها، تمام کارت های گرافیک سری RTX ۳۰۰۰ حضوری جزئی 
 AMD دارند و همین موضوع ما را به فکر وا می دارد که کارت های گرافیک سری

Radeon RX ۶۰۰۰ کجا پنهان شده اند.
به گزارش تامز هاردور، انویدیا کارت های گرافیک RTX ۳۰۰۰ را بیشتر از 
Radeon RX ۶۰۰۰ به بازار عرضه کرده است. AMD مجبور است ظرفیتی 
که در TSMC رزرو کرده، بین پردازنده های مرکزی سری رایزن ۵۰۰۰، کارت های 
گرافیک سری رادئون آر ایکس ۶۰۰۰، پلی استیشن ۵، ایکس باکس سری ایکس و 
ایکس باکس سری اس تقسیم کند. AMD به موجب قرارداد موظف است تعداد بسیار 
زیادی تراشه ی کنسول )نسبت  به دیگر تراشه هایش( بسازد و به همین دلیل احتماال 

کارت های گرافیک RX ۶۰۰۰ با کمترین موجودی مواجه خواهند بود. 
دکتر لیزا سو، مدیرعامل AMD، از مشکل باخبر است. او اعالم کرده است 
که تیم قرمز قصد دارد پس از عرضه ی XT ۶۷۰۰ Radeon RX حجم تولید 
این کارت گرافیک را به  شکل محسوسی افزایش بدهد. این کارت گرافیک کمتر از دو 
ماه است که به بازار عرضه شده؛ اما به نظر می رسد موجودی XT ۶۷۰۰ RX حتی 
با کمیاب ترین کارت های گرافیک سری RTX ۳۰۰۰ انویدیا قابل  قیاس نیست و 

AMD باید بیشتر از قبل تالش کند.
 ۳۰۶۰ RTX متوجه می شویم تعداد کارت های گرافیک eBay با نگاهی به
فروخته شده توسط دالالن دو برابر XT ۶۷۰۰ RX است. صرفا در هفته ی اخیر ۳۸2 
 RX ۳۰۶۰ فروخته شده ؛ این در حالی است که آمار فروش RTX واحد کارت گرافیک
XT ۶۷۰۰ در همین بازه ی زمانی به ۱۸2 واحد می رسد. بر اساس آمار نشان، ۷۳۴ 
واحد کارت گرافیک RTX ۳۰۷۰ با میانگین قیمت ۱۳۷۱ دالر به فروش رسیده  است.

آمار eBay تا حدی می تواند نشان بدهد که انویدیا و AMD کارت های گرافیک 
جدید خود را در چه تعدادی تولید کرده اند. اگر این آمار کامال دقیق باشد، می توانیم 
بفهمیم که چرا هیچ یک از کارت های گرافیک سری Radeon RX ۶۰۰۰ هنوز در 
فهرست استیم حضور ندارند. استیم هرگز نگفته است روند بررسی سخت افزاری خود را 
چگونه انجام می دهد و همچنین به این موضوع اشاره نکرده  است که مدل های مختلف 

سخت افزار برای حضور در فهرست باید چه پیش نیازهایی داشته باشند.
با نگاهی به جدول به این نتیجه می رسیم که محدودیتی برای سهم بازار در نظر 
گرفته شده  است که تمامی قطعات موجود در جدول باید آن را رعایت کنند. ممکن است 
شرایط به صورت ماهانه تغییر اندکی تجربه کند؛ اما در حال حاضر قطعات سخت افزاری 
باید حداقل ۰٫۱۵ درصد سهم بازار داشته باشند تا در جدول به نمایش دربیایند. با 
درنظرگرفتن سهم ۰٫۱۷ درصدی RTX ۳۰۶۰ و سرعت دو برابری فروش در مقایسه  
 2 RDNA احتمال می دهیم بهترین سهم کارت های گرافیک ،XT ۶۷۰۰ RX با
شرکت AMD در استیم کمتر از ۰٫۱۰ درصد باشد.اعدادی که به آن  ها اشاره کردیم 
 ۶۰۰۰ Radeon RX حدس و گمان است؛ اما به  نظر می رسد کارت های گرافیک
برای حضور در فهرست استیم باید فروش بیشتری تجربه کنند. XT ۶۷۰۰ RX با 
سرعت تقریبا سه برابر دیگر کارت های گرافیک RX ۶۰۰۰ فروش رفته است. حداقل 
 ۶۹۰۰ RX از مجموع فروش XT ۶۷۰۰ RX فروش کارت گرافیک ،eBay در

XT،اXT ۶۸۰۰ RX و RX ۶۸۰۰ بیشتر بوده است.
انویدیا ویفرهای گرافیکی خود را از سامسونگ تأمین می کند و  توانایی رساندن 
حجم عرضه را به سطح تقاضا ندارد؛ اما به  نظر می رسد عملکرد بسیار بهتری در مقایسه  
با AMD نشان داده است. بر اساس آمار، انویدیا با نسبت حداقل پنج به یک، کارت های 

گرافیک بیشتری در مقایسه  با AMD می فروشد. 

ایام  به  شدن  نزدیک  ا  ب
برگزاری امتحانات پایان سال 
دانش آموزان و پس از انتشار 
شیوه نامه ارزشیابی پایانی دانش آموزان 
که در آن به برگزاری حضوری امتحانات 
است،  شده  اشاره  دوازدهم  و  نهم  ایه  پ
خانواده  از  بخشی  سوی  از  عتراضاتی  ا
حتی  و  خورد  رقم  آموزان  دانش  و  ا  ه
تجمعات کوچکی از سوی دانش آموزان 
در برخی شهرها شکل گرفت که خود در 
شرایط کرونایی و هشدارها برای دوری از 
تجمعات و دورهمی ها، جای تامل داشت.

بر اساس شیوه نامه ابالغی وزارت 
اردیبهشت  ابتدای  آموزش و پرورش در 
ماه، مقرر شد که ارزشیابی دانش آموزان 
کیفی  ارزشیابی  قالب  در  ابتدایی  وره  د
-توصیفی و به صورت غیرحضوری انجام 
و نتایج حداکثر تا دهم خرداد ماه اعالم 
شود. همچنین طبق این شیوه نامه قرار 
شد امتحانات دبیرستانی ها طبق زمانبندی 
وزارت آموزش و پرورش پس از عیدسعید 
فطر و از 2۷ اردیبهشت ماه آغاز و تا 2۴ 
خرداد به پایان برسد و امتحانات پایه نهم 

و دوازدهم حضوری باشد.
هفته  طی  که  است  حالی  در  ین  ا
های اخیر اعتراضاتی به برگزاری حضوری 
و  تحصیلی  پایه  دو  این  در  متحانات  ا
برخی  و  شد  مطرح  نهم  پایه  ویژه  ه  ب
آموزش  که  حالی  در  چرا  بودند  عتقد  م
امتحاناتش  ما  ا بوده  غیرحضوری  ا  ه
اصرار  و  تاکید  وجود  با  است؟  ضوری  ح
برگزاری  بر  پرورش  و  آموزش  زارت  و
به  مقطع  دو  این  در  امتحانات  حضوری 
دلیل اهمیت این دو پایه و نقش آنها در 
آینده دانش آموزان و جلوگیری از تضییع 

حقوق دانش آموزان، مسئوالن آموزش و 
پرورش تصمیم گیری نهایی درباره نحوه 
و زمان برگزاری امتحانات را به تصویب 
در ستاد ملی مقابله با کرونا منوط کرده 
بودند که روز گذشته در جلسه ستاد در این 

باره تصمیم گیری شد.
ستاد کرونا تکلیف آزمونهای سمپاد، 
هم  را  ها  ششمی  سنجش  و  لمپیادها  ا

مشخص کرد
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا 
در تشریح تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا 
درباره برگزاری آزمون های مختلف مرتبط 
با وزارت آموزش و پرورش گفت: آزمون 
پایه نهم حضوری و از تاریخ 2۷ اردیبهشت 
تا 2۴ خرداد ماه  و آزمون پایه دوازدهم نیز 
به شکل حضوری از تاریخ 2۷ اردیبهشت 

تا 2۴ خرداد ماه خواهد بود.
وی همچنین اعالم کرد که آزمون 
سنجش ملی پایه ششم  در 2۵ اردیبهشت 
به شکل حضوری برگزار می شود و آزمون 
برگزار  خرداد   2۱ و   2۰ تاریخ  در  سمپاد 
می شود. همچنین مقرر شد آزمون مرحله 
آموزان در  دانش  المپیادهای علمی  دوم 
تاریخ 2۴ تا 2۶ اردیبهشت و مرحله دوم 
آن 2۳ تا 2۵ خرداد نیز به صورت حضوری 

و  استخدامی  آزمون های  بود.   واهد  خ
آزمون ها با تعداد کم نیز در موعد خودش 

برگزار می شود.
امتحانات نهمی ها و دوازدهمی ها 
برگزار  شده،  اعالم  زمانی  جدول  طبق 

می شود 
به این ترتیب با وجود آنکه احتمال 
داشت،  وجود  حضوری  امتحانات  عویق  ت
کرونا  با  مقابله  ملی  ستاد  تصمیم  طبق 
امتحانات پایه های نهم  و دوازدهم در موعد 
مقرر و از هفته آتی آغاز می شود و دانش 
آموزان باید خود را برای شرکت در امتحانات 
و  آموزش  وزیر  نیز  تر  کنند.پیش  ماده  آ
پرورش گفته بود که ارزشیابی در تمام پایه 
ها با تصمیم معلم و به شیوه غیرحضوری 
دو  در  آموزان  دانش  آزمون  تنها  و  است 
پایه نهم و دوازدهم به دلیل اهمیت این دو 
پایه و نقش آنها در آینده دانش آموزان و 
جلوگیری از تضییع حقوق دانش آموزان به 

صورت حضوری خواهد بود.
ضوابط برگزاری آزمون ها...

پروتکلهای  رعایت  به  ظارت ها  ن
نحوه  به  مدارس  تمامی  در  هداشتی  ب

مطلوب صورت خواهد گرفت؟
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا 

بودن  قطعی  به  نیز  گذشته  وزهای  ر
از  پس  امتحانات  حضوری  رگزاری  ب
تخصصی  کمیته  در  الزم  های  ررسی  ب
مربوط در ستاد کرونا اشاره کرده و گفته 
به  دوازدهم  و  نهم  پایه  امتحان  که  ود  ب
برای  است  سرنوشت ساز  اینکه  لیل  د
زمانش  اینکه  نظر  صرف  انش آموزان  د
کی باشد، تصمیم گرفته شد که حتما باید 
حضوری باشد. پروتکل ما این است که 
نباید تجمعی انجام شود، در کالس تعداد 
بسیار کم باشد، تهویه کالس مناسب باشد 

و یا در فضای باز باشد.
ها  خانواده  برخی  حق  به  گرانی  ن
مبنی بر احتمال ابتال و یا انتقال بیماری 
با رفت و آمد از خانه به مدرسه و حضور 
در جلسات امتحانی را نیز نمی توان نادیده 
و  سنجش  مرکز  رئیس  هرچند  رفت؛  گ
آموزش وپرورش  وزارت  کیفیت  ایش  پ
امتحانی و حضور  افزایش حوزه های  ز  ا
سر  مجزا  های  گروه  در  آموزان  انش  د
حفظ  بر  و  داده  خبر  امتحانی  لسات  ج
است  کرده  تاکید  آموزان  دانش  سالمت 
اما باید این سوال را نیز مطرح کرد که آیا 
پروتکل  رعایت  اجرای  حسن  بر  ظارت  ن
نحو  به  مدارس  همه  در  بهداشتی  ای  ه

مطلوب انجام خواهد شد یا خیر؟.
در شرایط فعلی و با توجه به تصمیم 
وزارت آموزش و پرورش برای برگزاری 
حضوری امتحانات این دو پایه تحصیلی 
و تصویب آن در ستاد ملی مقابله با کرونا، 
مراقبت از سالمت دانش آموزان با رعایت 
دقیق پروتکل های بهداشتی که باید با 
نظارت های دقیق همراه باشد بیش از هر 
چیز دیگری اهمیت پیدا می کند تا سالمت 

دانش آموزان به مخاطره نیفتد.

با تصمیم ستاد کرونا؛

امتحانات نهمی ها و دوازدهمی ها حضوری برگزار می شود

ی
هر

ش

زیر نظر: محبوبه مهدوی غروی

یک مقام وزارت بهداشت:
سفر در ایام عید فطر ممنوع است

بر  تاکید  با  بهداشت  وزارت  کار  و  محیط  سالمت  مرکز  فنی  عاون  م
گسترش  از  جلوگیری  برای  گفت:  فطر  عید  تعطیالت  ایام  در  سفر  ممنوعیت 
ویروس جهش یافته این کار ضروری است بنابراین هر نوع سفر هوایی و زمینی 

ممنوع است .
برای سفرهای  اعمال شده  ممنوعیت  و  درباره محدودیت  فرهادی  محسن 
عید فطر گفت: در مصوبه کلیه سفرها و عبور و مرور ممنوع اعالم شده است . 
البته بلیت برخی پروازها قبل تر فروخته شده است که باید وزارت راه و شهرسازی 
و سایر دستگاه های مرتبط تمهیداتی بیندیشند تا سفرها و مراودات بویژه زمینی 
از روز سه شنبه )2۱ اردیبهشت( ساعت 2 بعدازظهر تا روز شنبه )2۵ اردیبهشت( 

ممنوع شود.
وی افزود: در واقع این کار یک نوع قرنطینه تردد بین استانی است و هیچ 

سفری نباید انجام شود و اراده بر قطع سفرها است. دلیل این کار هم مشخص 
است، زیرا تردد جمعیت انتقال گونه های جدید ویروس کرونا که در استان هایی 
مانند یزد و ... را تسهیل می کند و خدایی نکرده سفرها منجر به گسترش سوش های 

جهش یافته نشود.
فرهادی که در یک برنامه تلوزیونی صحبت می کرد، تاکید کرد: در مورد 
سفرهای جاده ای نیروی انتظامی مکلف شده است تا راه ها را ببندد و اجازه تردد 
ندهد. با برنامه های نیروی انتظامی طبیعتا هم باید خودرو را بازگرداند و هم اعمال 
جریمه صورت گیرد و این موضوع شامل همه  استان های کشور است و کاری 

به رنگبندی شهرها نداریم.

معاون استاندار تهران: 
عدم اجرای طرح ترافیک تا 25 اردیبهشت تمدید شد

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران از عدم اجرای طرح ترافیک 
تا پایان ماه مبارک رمضان خبر داد.

گذشته  روز  از  تهران  در  ترافیک  طرح  اجرای  درباره  چراغعلی،  بدالرضا  ع
)شنبه( گفت: بر اساس تصمیم اتخاذ شده این طرح تا پایان ماه مبارک رمضان 
اجرا نخواهد شد. به این ترتیب طرح ترافیک تا 2۵ اردیبهشت ماه سال جاری 

اجرایی نخواهد شد.
رمضان  مبارک  ماه  پایان  تا  ترافیک  طرح  لغو  وجود  با  کرد:  تاکید  ی  و
شهروندان باید در شرایط کرونایی از سفرهای غیر ضروری در مرکز شهر تهران 

خودداری کنند.
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یک کارشناس اقتصادی 
ضمن بیان اینکه سال گذشته 
روزانه بالغ بر 2۵۰۰ میلیارد 
در  گفت:  شد،  خلق  نقدینگی  ومان  ت
حال حاضر نقدینگی موجود در اقتصاد 
به سمت بازار رمزارزها و سپرده گذاری 

بلند مدت در بانک ها رفته است .
در  کرد:  اظهار  شقاقی،  حید  و
ایران طی سال گذشته روزانه  قتصاد  ا
نقدینگی  تومان  میلیارد  بر 2۵۰۰  الغ  ب
به کشور پمپاژ شده است که آمارهای 
باالترین  ثبت  از  نشان  مرکزی  انک  ب
دهه  شش  طول  در  نقدینگی  جم  ح
دارد.  گذشته  سال  در  ایران  قتصاد  ا
در  ینده  فزا رشد  چنین  که  مانی  ز
مردم  خرید  قدرت  کاهش  قدینگی،  ن
و نااطمینانی نسبت به آینده اقتصادی 
وجود دارد، مردم سعی می کنند تا مازاد 
درآمد مصرفی خود را به سمت بازارها 

هدایت کنند. 
وی افزود: پیش از این در ایران 
طال،  چون  سنتی  دارایی  بازار  هار  چ
اما  رز، خودرو و مسکن وجود داشت  ا

سرمایه  بازار   ۱۳۹۸ سال  اواسط  ز  ا
دارایی  بازارهای  از  یکی  به عنوان  هم 
وجود  بازار  این  اگر   که  شد  طرح  م
نداشت، نقدینگی به سمت سایر بازارها 

هدایت می شد. 
این تحلیلگر اقتصادی عامل تورم 
را منشا رشد نقدینگی دانست و گفت: 
باال  کشور  در  نقدینگی  که  زمانی  ا  ت
باشد، به دلیل نااطمینانی ها در اقتصاد 
این نقدینگی ها به سمت بازار سرمایه و 

دارایی ها می رود. بازار سرمایه در کوتاه 
مدت توانسته است مقداری رشد قیمت 
در بازارهای موازی چون طال، ارز و ..  را 
کنترل کند اما رشد حباب گونه قیمت 
سهام ها در بازار سرمایه، اقتصاد ایران 

را درگیر مشکالت کرد.
ز  ا بیش  کنون  ا گفت:  قاقی  ش
حجم  تومان  رد  میلیا ر  هزا  ۳ ۰۰۰
رشد  میانگین  اگر  که  داریم  قدینگی  ن
در  باشد،  درصد   ۳۰ هم  قدینگی  ن

مجموع سال گذشته بالغ بر ۹۰۰ هزار 
میلیارد تومان به نقدینگی سال ۱۳۹۸ 
اضافه شده است . اگر این مبلغ به ۳۶۵ 
روز تقسیم کنید، به رقمی باالی 2۰۰۰ 

میلیارد تومان می رسید. 
ر  ا ز با گر  ا شقاقی،  گفته  بق  ط
سرمایه نبود، اکنون قیمت دالر از ۳2 

هزار تومان هم فراتر می رفت.
حجم  اکنون  که  کرد  بیان  ی  و
و  ارزها  رمز  بازار  سمت  به  قدینگی  ن
سیستم  در  مدت  بلند  گذاری  پرده  س
یش  فزا ا ریشه  است.  فته  ر نکی  ا ب
رشد  از  دارایی ها  بازار  در  یمت ها  ق

نقدینگی حاصل می شود.
این کارشناس اقتصادی در پایان 
تاکید کرد: زمانی که پیش بینی پذیری 
پی  در  می کند،  پیدا  کاهش  قتصاد  ا
متالطم  دارایی  بازارهای  از  یکی  ن  آ
دارای  ایران  اقتصاد  اکنون  ی شود.  م
سرمایه،  بازار  چون  دارایی  بازار  شش 
طال، دالر، خودرو، مسکن و رمزارزها 
این  است و برای کاهش قیمت ها در 
بازارها باید مانع افزایش نقدینگی شد.

ثبت،  امکان  با  بانک سینا  از نسخه جدید موبایل  رونمایی 
تایید و انتقال چک های صیادی

با  سینا  بانک  موبایل  افزار  نرم  جدید  سخه  ن
امکان ثبت، تایید و انتقال چک های صیادی جهت 
سیستم  های  گوشی  دارندگان  و  حقیقی  شتریان  م

عامل اندروید منتشر شد.
با  بانک سینا  از نسخه جدید موبایل  رونمایی 

امکان ثبت، تایید و انتقال چک های صیادی
به گزارش روابط عمومی بانک سینا، پیرو اجرای قانون جدید صدور 
انجام آسان فرآیند  چک و در راستای تامین نظر مشتریان گرامی جهت 
ثبت، تایید و انتقال چک های صیادی، نسخه جدید موبایل بانک سینا ویژه 

سیستم عامل اندروید رونمایی و منتشر شد.
نشانی  به  سینا  بانک  اینترنتی  پایگاه  به  مراجعه  با  عزیز  شتریان  م
https://www.sinabank.ir نصب نرم افزار موبایل بانک، می 
توانند در کنار خدمات بانکی متنوعی که از طریق این سامانه ارائه می گردد، 
نسبت به انجام مراحل ثبت، تایید و انتقال چک های صیادی نیز اقدام کنند.

گفتنی است تمامی مشتریان حقیقی و حقوقی با استفاده از اینترنت 
بانک سینا نیز می توانند تمامی مراحل مربوط به فرآیند ثبت، تایید و انتقال 

چک را انجام دهد.

یازدهمین سالگرد  مناسبت  به  بانک دی  مدیرعامل  پیام  در 
فعالیت بانک مطرح شد:

امسال شاهد توسعه خدمات و جهش بزرگ بانک دی خواهیم بود

مدیرعامل بانک دی در پیامی به مناسبت فرا رسیدن یازدهمین سالگرد 
تأسیس بانک دی، از برنامه ریزی برای گسترش خدمات و جهش بزرگ در 

فعالیت های این بانک در سال جاری خبر داد.
به گزارش روابط عمومی بانک دی، برات کریمی در این پیام آورده است:

مشتریان گرامی، سهامداران گران قدر و همکاران ارزش آفرین بانک 
دي،

با تقدیم صمیمانه ترین درودها،هر سال، هجدهمین روز اردیبهشت، 
یادآور شکفتن »دي« در تقویم اقتصاد ایران است و امسال در بهار ۱۴۰۰، 
بانک  مي گیرد.  جشن  همیشه  از   متفاوت تر  را  خود  یازده سالگي  ي،  د
ارزش آفرین دی در حالي دوازدهمین سال فعالیت خود را آغاز مي کند که 
توانسته با عبور از موانع صعب و تبدیل تهدیدها به فرصت هاي آینده ساز، 

مسیر رشد خود را پیروزمندانه طي کند.
خانواده بزرگ دي با عشق، توکل و سخت کوشي اثبات کردند که 
با همدلی و تالش می توان هر مانع  به ارزش ها و اهداف،  برای رسیدن 
بزرگی را از پیش روی برداشت. اهالي »دي« از دل به دریاي طوفاني زدن 
هراسي به خود راه ندادند، چرا که رسیدن به ساحل امن پس از طوفان را 
باور داشتند و در تنگناي ناامیدي و طوفان حوادث که از هر سو بر پیکر 
اقتصاد کشور تازیانه مي زد، همنشین امید شدند تا در یکي از دشوارترین و 
ویژه ترین سال هاي اقتصادي کشور که هجوم بي رحمانه ویروس منحوس 
کرونا، تاب آوري اقتصادي را با بحران مواجه کرده بود، مهم ترین اتفاق را 

در تاریخ بانک رقم بزنند.
دي، اکنون پس از تالطم هاي بسیار در سایه عزم همکاران پر تالش، 
حمایت، همراهي و اعتماد مشتریان و سهامداران و نگاه استراتژیک تیم 
مدیریتي با تحقق افزایش سرمایه و اصالح ساختار مالي با صالبت بیشتري 
در مسیر اهداف و کمک به رونق و خودکفایي اقتصادي کشور گام برمی دارد.

 در سال »تولید؛ پشتیباني ها، مانع زدایي ها«، تلفیق برنامه ریزی هاي 
بلندمدت و مدون صورت گرفته با عزم و اراده همکارانم در سرتاسر کشور، 
زمینه ساز تحولی شگرف و حضوری چشمگیر در عرصه کالن اقتصادی 
و کمک به تحقق و اجرایی شدن پروژه های استراتژیک و مهم اقتصادی 

کشور خواهد شد.
به همکاران و مشتریان و سهامداران گران قدر این نوید را مي دهم 
که دي در آستانه جهشي بزرگ قرار دارد و با ایجاد ثبات و تالش مجدانه 
مي توان به درخشش هر چه بیشتر آن بر تارک اقتصادي کشور بیش از 

همیشه امید داشت.
ارزشمند  سهامدار  میلیون  یک  حدود  و  مشتری  میلیون ها  جود  و
به ویژه از گروه خانواده معزز شهدا و ایثارگران، نیروی انسانی جوان با 
دارایی های  از  برخورداری  و  کارآمد  و  چابک  ساختار  مستعد،  و  نگیزه  ا
از  از نقاط قوت این بانک جوان است که آن را  رزشمند، تنها بخشی  ا
یازده  از  پس  که  حال  است.  کرده  متمایز  خود  هم طراز  رقبای  ایر  س
سال خدمت صادقانه به عنوان نهادی خدمت رسان و خوشنام در نظام 
ذات  از  استعانت  و  توکل  با  تا  آنیم  بر  می شویم،  شناخته  کشور  انکی  ب
اقدس الهی و همچنین جهد مستمر و اهتمام زایدالوصف، عرصه مقدس 
کاربست  با  و  سازیم  گسترده  و  فراخ  گذشته  از  بیش  را  خدمت رسانی 
پیش  از  بیش  تجهیز  بانکداری،  عرصه  نوظهور  و  نوین  ناوری های  ف
زینت  به  کارکنان  آراستن  نیز  و  روزآمد  تکنولوژی های  با  یرساخت ها  ز
بتوانیم بیش  باشیم و  پاسدار همراهی و وفاداری مشتریان  دانش روز، 

از گذشته رضایت عموم ذی نفعان را برآورده سازیم.
تمام  از  دي،  بانک  فعالیت  سال  دوازدهمین  شروع  تبریک  ضمن 
تالش هاي صادقانه همکاران عزیز و همدلی و اعتماد مشتریان و سهامداران 
ارزشمند، قدردانی می کنم و دست همه ذی نفعان را برای همراهی هر چه 

اثرگذارتر در مسیر تعالی بانک به گرمی و صمیمانه می فشارم.«

کیف  ارائه دهندگان  برای  سامان  بانک  ویژه  دمات  خ
الکترونیک پول

همزمان با ابالغ ضوابط فعالیت راهبران کیف الکترونیک پول، بانک 
سامان خدمات ویژه ای برای این شرکت ها در نظر گرفته است.

با ابالغ ضوابط فعالیت راهبران  به گزارش سامان رسانه، همزمان 
بانک سامان   ، با هدف تسهیل پرداخت  های خرد  الکترونیک پول  کیف 
درنظر  خدمت  این  دهنده  ارائه  شرکت  های  برای  را  ویژه ای  خدمات 

گرفته است.
خصوص  در  مرکزی  بانک  دستورالعمل  به  توجه  با  اساس،  این  ر  ب
لزوم عقد قرارداد شرکت های ارائه دهنده خدمات کیف الکترونیک پول با 
بانک های عامل، بانک سامان به عنوان یک مجموعه پیشرو در ارائه خدمات 
به استارت آپ ها، آمادگی خود برای عقد قرارداد با راهبران کیف پول و ارائه 
سرویس های الزم جهت تسویه، شارژ، دشارژ و سایر سرویس های مرتبط 

با کیف پول به این شرکت ها را اعالم می کند.
عالقه مندان برای دریافت اطالعات بیشتر در این خصوص می توانند با 
مدیریت بانکداری الکترونیک بانک سامان، اداره توسعه درگاه های الکترونیک 

به شماره ۰2۱۷2۰۹۱۷۰۳ تماس بگیرند.

علیرغم شدت تحریم ها صورت گرفت؛
افزایش تولید فرآورده نفتی ایران در دو سال گذشته

ظرفیت روزانه پاالیش نفت خام کشور از ۱.۸ میلیون بشکه در سال ۱۳۹2 
به بیش از 2.2 میلیون بشکه رسیده، همچنین تولید روزانه بنزین کشور از کمتر 
از ۵۰ میلیون لیتر به ۱۰۷ میلیون لیتر و تولید روزانه گازوئیل از ۹۴ میلیون لیتر 

به ۱۱۳ میلیون لیتر در سال ۱۳۹۸ رسیده است.
علی رغم اینکه در سال ۱۳۹۱ تولید بنزین یورو ۴ و ۵ صفر بود، در سال 
۱۳۹۸ به بیش از ۷۶ میلیون لیتر رسیده و در گازوئیل نیز تولید گازوئیل با کیفیت 
لیتر در سال ۱۳۹۸  به ۴۵ میلیون  اوایل سال ۱۳۹2  لیتر در  از ۶ میلیون  یورو 
رسیده است، همچنین طبق اعالم بیژن زنگنه - وزیر نفت صادرات فرآورده نفتی 
به دلیل افزایش گاز رسانی و افزایش ظرفیت تولید پاالیشگاه ها، تقریبا چهار برابر 
شده و از ۵.۹ میلیون تن در سال ۹۱ به 2۳ میلیون تن در سال ۱۳۹۸ رسیده  است.

بنزین ایران به کجا صادر می شود؟
در این بین ایران بزرگترین تولیدکننده و صادرکننده بنزین خاورمیانه نیز 
شناخته شده است و بنزین خود را به افغانستان، پاکستان، ارمنستان، جمهوری 
آذربایجان و اقلیم کردستان عراق به طور مستقیم صادر می کند؛ در سال ۱۳۹۶ 
تولید بنزین کشور ۵۹ میلیون لیتر بود و پاالیشگاه ستاره خلیج فارس، سه میلیون 
لیتر بنزین در روز تولید می کرد، در سال ۱۳۹۸ متوسط تولید بنزین به ۱۰۷ میلیون 

لیتر در روز رسید که نیازمند ۱2۰ میلیون لیتر ظرفیت عملیاتی است.
طبق اعالم مسووالن، از سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ که به این عملکرد رسیدیم، 
شرایط تحریم حکم فرما بود، ایران در سال ۱۳۹۶ حدود ۱۷ میلیون لیتر بنزین 
در روز واردات داشت و اگر اقدامی برای خودکفایی انجام نمی شد،  در سال ۱۳۹۸ 
واردات به ۴۰ میلیون لیتر در روز می رسید. سرانجام با بهره  برداری از پاالیشگاه 
ستاره خلیج فارس، ایران در سال ۱۳۹۷ از واردات بنزین بی نیاز شد و در شهریور 
سال ۱۳۹۸ به عنوان صادرکننده بنزین به کشورهای همسایه مطرح شدیم، به 
طوری که نه تنها ارزی برای واردات خارج نشد بلکه تامین کننده ارز هم بودیم.

خودکفا نبودیم، سالی هشت میلیارد دالر ارز از کشور خارج می شد
ارز در کشور  ین در حالی بود که در سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ جهش قیمت  ا
آغاز شد. در همان سال حتی قیمت ارز به ۱۹ هزار تومان رسید و طبق اعالم 
کارشناسان، اگر ایران به خودکفایی در تولید بنزین نرسیده بود، باید روزانه ۴۰ 
میلیون لیتر بنزین وارد می کرد، با در نظر گرفتن قیمت ۵۰ سنت برای هر لیتر 
بنزین، روزی 2۰ میلیون دالر، ماهانه ۶۰۰ میلیون دالر و در سال هشت میلیارد 

دالر ارز از کشور برای واردات بنزین خارج می شد.
این در حالی است که در آن سال کل واردات کاالهای اساسی ایران ۱۰ 
میلیارد دالر بود. بنابراین اگر با همه محدودیت ها به تقاضا برای ارز در کشور، 
بنزین را نیز اضافه می کردیم، قیمت ارز بسیار باالتر می رفت. از همین رو تاثیرهای 
جانبی پاالیشگاه ستاره خلیج فارس بیشتر از تاثیر مستقیم بود، زیرا جلوی تورم و 

افزایش بیشتر قیمت مسکن و خودرو را در کشور گرفت.  
قیمت  فراورده های نفتی در ایران چقدر است؟

بنزین  حاضر  حال  در  نفتی،  فرآورده های  پخش  ملی  اعالم شرکت  طبق 
موتور  بنزین  و  تومان  لیتری ۱۵۰۰  کشور  داخل  در  ای  معمولی سهمیه  وتور  م
تومان  لیتری ۳۵۰۰  بنزین سوپر  تومان،  لیتری ۳۰۰۰  ای  معمولی غیر سهمیه 
در جایگاه های سوخت عرضه می شود. هم چنین نفت گاز و نفت کوره هر کدام  

لیتری ۳۰۰ تومان عرضه می شود.
در این میان، قیمت نفت سفید نیز در هر لیتر ۱۵۰ تومان و گاز مایع در هر 

کیلوگرم 2۳۰ تومان تخمین زده شده است.

یک تحلیلگر اقتصادی در گفتگو با دنیای جوانان؛

رمزارزها و بانک ها، مقصد جدید جذب نقدینگی
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زیر نظر: محمد امامی

کرونای هندی مانع افزایش قیمت نفت نشد
قیمتهای نفت برای دومین هفته متوالی صعود کرد اما تحت تاثیر کندی 
رشد اشتغال در آمریکا و وضعیت شیوع کرونا در هند بازه معامالتی محدودی 

پیدا کردند.
بهای معامالت نفت برنت با ۱۹ سنت معادل ۰.۳ درصد افزایش، در 
۶۸ دالر و 2۸ سنت در هر بشکه بسته شد. نفت برنت روز چهارشنبه تا مرز 
۶۹ دالر و ۹۴ سنت صعود کرده بود اما نهایتا از پیشروی به سمت ۷۰ دالر 
بازماند. شاخص نفت برنت برای کل هفته ۱.۵ درصد رشد هفتگی ثبت کرد.

 بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۱۹ سنت معادل ۰.۳ 
درصد افزایش، در۶۴ دالر و ۹۰ سنت در هر بشکه بسته شد. شاخص نفت 

آمریکا دو درصد رشد هفتگی داشت.
بهای معامالت بنزین آمریکا عمده رشد جمعه شب گذشته را از دست داد 

اما همچنان با ۰.2 درصد افزایش، به 2.۱۱ دالر در هر گالن رسید.
پس از این که آمار رسمی نشان داد مشاغل غیرکشاورزی آمریکا در 
آوریل تنها 2۶۶ هزار مورد رشد داشته که بسیار پایینتر از ۹۷۸ هزار شغل جدید 
پیش بینی شده توسط اقتصاددانان بود، قیمت نفت به همراه سایر کاالهای 
پرریسک نزول کرد. این آمار در تضاد با بسیاری از شاخصهای دیگر اقتصاد 
در روزها و هفته های اخیر بود و باعث شد تحلیلگران نتیجه گیری کنند روند 
احیای اقتصادی آمریکا ممکن است به شدتی که تا این اواخر تصور می رفت، 
قوی نباشد.آمار اشتغال ماهانه آمریکا با آمارهای اخیر مرتبط با نفت همخوانی 
نداشت. در هفته گذشته فرودگاههای آمریکا رکورد باالی جدید مسافر داشتند 
و موسسه امریکن پترولیوم و اداره اطالعات انرژی آمریکا کاهش هفت میلیون 

بشکه ای ذخایر نفت را گزارش کردند.
این چشم انداز که آمار اخیر تنها از تداوم سیاستهای انبساطی بانک 
مرکزی آمریکا حمایت می کند، کمک کرد نفت و بورس بخشی از افتشان را 
جبران کنند. این سیاست از قیمت نفت پشتیبانی نمی کند بلکه به دلیل این که 
دالر را ارزان نگه می دارد، خرید نفت را برای کشورهای دیگر ارزانتر می کند.

هند روز جمعه رکورد جدیدی در افزایش آمار ابتال به کووید ۱۹ را گزارش 
کرد و بیش از 2۱.۴ میلیون مورد تایید شده ابتال و دستکم 2۳۴ هزار و ۸۳ مورد 

قربانی از زمان شیوع پاندمی در این کشور ثبت شده است.
شرکت مشاوره ریستاد انرژی اوایل هفته گذشته هشدار داد بحران کووید 
هند ممکن است ۵۷۵ هزار بشکه در روز از تقاضا برای مایعات نفتی در آوریل 
و ۹۱۵ هزار بشکه در روز در ماه مه امسال کم کند و توازن بازار را بهم زده و 
باعث ایجاد دوباره اشباع ذخایر شود.آرگوس مدیا روز جمعه جدیدترین آژانسی 
بود که افزایش تولید نفت ایران در آوریل را گزارش کرد. طبق گزارش آرگوس، 
تولید ایران باالتر از کویت قرار گرفت و این کشور در جایگاه چهارمین تولیدکننده 
بزرگ اوپک ایستاد. آرگوس برآورد کرد ایران اکنون دستکم ۶۵۰ هزار بشکه 
در روز نفت صادر می کند و مقامات می گویند این صادرات در صورت توافق 

جدید برجام ممکن است به 2.۵ میلیون بشکه در روز افزایش پیدا کند.
در این بین، نشانه هایی در آمریکا وجود دارد که حاکیست تولید شیل این 
کشور بعید است در واکنش به احیای قیمت امسال نفت بهبود پیدا کند. شرکت 
EOG Resources که یکی از بزرگترین تولیدکنندگان شیل آمریکاست، 
اعالم کرد قصد دارد تا زمانی که بازار نیاز ندارد و ظرفیت مازاد اندکی وجود 
دارد، تولیدش را افزایش دهد. با افزایش تولید ایران و محدود ماندن تولید 
روزانه میلیونها بشکه نفت توسط سایر اعضای اوپک و روسیه، بعید به نظر می 
رسد شرایط مذکور در کوتاه مدت تغییر کنند.با این حال آمار شرکت خدمات 
انرژی بیکرهیوز نشان می دهد شمار دکلهای حفاری آمریکای شمالی طی 

هفته های اخیر به طور مستمر رشد کرده است.
بر اساس گزارش اینوستینگ، بیکرهیوز روز جمعه اعالم کرد شمار دکلهای 
حفاری نفت و گاز آمریکا هفته گذشته هشت حلقه رشد کرد و به ۴۴۸ حلقه 
رسید. هفته پیش از آن شمار دکلها دو حلقه افزایش داشت. مجموع دکلهای 
حفاری نفت آمریکا اکنون ۷۴ حلقه بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است. 
شمار دکلهای حفاری نفت با دو حلقه افزایش، به ۳۴۴ حلقه رسید و شمار 

دکلهای حفاری گاز با هفت حلقه افزایش، ۱۰۳ حلقه بود.
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زیر نظر: بهنام مومنی

یک مسئول وزارت کشاورزی:
چین عامل افزایش قیمت  نهاده های دامی

 در ماه آینده است
جهاد  وزارت  بازرگانی  توسعه  معاونت  بازرگانی  خدمات  دفتر  سرپرست 
کشاورزی خواستار سرعت بیشتر بانک مرکزی برای تخصیص ارز برای واردات 
نهاده ها شد و گفت: به دلیل تخیص ناکافی ارز توسط بانک مرکزی ۹۰ درصدی 
کاالی مانده در گمرک به صورت اعتباری )نسیه( ترخیص می شود، ضمن اینکه 
به کاالی که برای ماه آینده ثبت سفارش شده اند نیز ارز تخصیص نیافته است.

ثبت سفارش  و  ترخیص  آخرین وضعیت  درباره  معروفان  عباسی  حسن 
نهاده های دامی، اظهار کرد: در حال حاضر در بنادر کشور 2 میلیون تن ذرت،  
۹۰۰ هزار تن جو و ۶۰۰ هزار تن کنجاله سویا وجود دارد که با در نظر گرفتن دانه 
روغنی سویا می توان گفت مجموع آن ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تن در بنادر است.

 وی ادامه داد: سامانه بازارگاه یا همان سامانه توزیع نهاده های دامی نیز 
به اندازه نیاز در حال عرضه هر کیلوگرم نهاده های دامی ذرت با قیمت مصوب 
۱۹۰۰ تومان، جو با قیمت مصوب ۱۸۰۰ تومان و کنجاله سویا با قیمت ۳۴۰۰ 

تومان به دامداران و مرغداران است.
عباسی معروفان با تاکید بر اینکه در حال حاضر هیچ مرغدار یا دامداری 
نیست که بدون نهاده مانده باشد، افزود: هم اکنون مشکلی برای تامین نیاز 
نهاده های  دامی مرغداران و دامداران وجود ندارد و آن ها می توانند بر اساس 

مجوز خود به هر میزان که سهم دارند از سامانه نهاده  دریافت کنند.

به گفته وی؛ آنچه که باید نگران باشیم ماه های آینده است چراکه به دلیل 
تخیص ناکافی ارز توسط بانک مرکزی ۹۰ درصدی کاالها از گمرک به صورت 
اعتباری)نسیه( ترخیص می شود، ضمن اینکه به کاالی که برای ماه آینده ثبت 

سفارش شده اند نیز ارز تخصیص نیافته است.
عباسی معروفان تصریح کرد: ترخیص اعتباری کاال به این شکل است که 
ما طی یک نامه به صاحب کاال تعهد می دهیم در مدت مشخصی ارز را پرداخت 
کنیم، به عبارتی دیگر خرید نسیه  می کنیم تا پول آن مدتی دیگر پرداخت شود، 

به این ترتیب ۹۰ درصد کاالها را ترخیص کرده ایم. 
عباسی معروفان با بیان اینکه ۴ میلیون تن نهاده دامی نیز ثبت سفارش شده 
است، گفت: به بانک مرکزی اعالم کرده ایم که عالوه بر ارز مورد نیاز برای تسویه 
خریدهای اعتباری برای کاالهای ثبت سفارش شده نیاز به ۱ میلیارد دالر داریم.

ارز تبدیل به گلوگاهی برای واردات  وی اضافه کرد: تخصیص و تامین 
نهاده های دامی شده است که می تواند در ماه های  از جمله  اساسی  کاالهای 

آینده مشکل ساز شود.
بازار جهانی ذرت برای  عباسی معروفان با اشاره به ورود کشور چین به 
خرید گسترده، اظهار کرد: به تازگی کشور چین به خرید ذرت در بازار جهانی 
دست زده است و این موضوع موجب نگرانی ما شده چراکه ورود چین قیمت 

هر کیلوگرم ذرت را در ماه آینده را دست کم 2۰ تا ۳۰ دالر افزایش می دهد.
به  انجام نشود  ماه جاری  ارز در  تامین  وی معتقد است؛ در صورتی که 
دلیل حضور چین در ماه آینده مجبور خواهیم بود نهاده های دامی را گران تر و 

با صرف ارز بیشتر وارد کنیم.
شاهد  مذاکرات  رسیده  نتیجه  به  با  کرد  امیدواری  ابراز  معروفان  عباسی 
آزادسازی پول های بلوکه کشور باشیم تا از طریق آن بخشی از ارز مورد نیاز 

برای واردات کاالی اساسی تامین شود.
جهاد  وزارت  بازرگانی  توسعه  معاونت  بازرگانی  خدمات  دفتر  سرپرست 
کشاورزی میزان ثبت سفارش نهاده های دامی توسط وزارت جهاد کشاورزی از 
زمان انتقال این وظیفه از وزارت صمت به این وزارتخانه در نیمه فروردین ماه 
را ۴ میلون و ۳۰۰ هزار تن ذرت، ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تن جو و یک میلیون 

تن کنجاله سویا اعالم کرد.

نایب رییس اتحادیه نمایشگاه داران 
قیمت   داشت:  اظهار  تهران  ودروی  خ
هفته  یک  به  نسبت  اکثرا  ودروها  خ
گذشته ۳ تا ۵ میلیون تومان یا حدود ۴ 
امروز  ا ۵ درصد کاهش داشته است.  ت
نمایشگاه های  کاری  روز  اولین  ه  ک
خودرو بود تا این لحظه هیچگونه خرید 
و فروشی انجام نشده و حتی تماسی هم 

برای گرفتن قیمت برقرار نشده است.
وضعیت  مورد  در  کرمی  سد  ا
به  خوردو  بازار  کرد:  اظهار  خودرو  ازار  ب
و  خرید  هیچگونه  و  است  راکد  شدت 
که  است  این  علت  نمی شود.  روشی  ف
دالر  نرخ  از  متاثر  همیشه  خودرو  ازار  ب
است، وقتی قیمت دالر کاهش می یابد 
ولی  نمی کنند  خریدی  هیچگونه  ردم  م
وقتی قیمت ها کمی جهش پیدا می کنند 
مجددا شروع به خرید و فروش می کنند. 
 L۹۰ ،مگر در مورد خودروهایی مانند پراید
یا ساندرو که تولید نمی شوند خریداری 
در  که  خودروهایی  مورد  در  ولی  اشد.  ب
بورس هستند و همچنان تولید می شوند 
هیچگونه خرید و فروشی در بازار نیست.

وی افزود: احتمال کاهش قیمت 
آن  قیمت  افزایش  به  نسبت  ودرو  خ
بیشتر است، فکر نمی کنم فعال قیمت ها 
جهشی رو به باال داشته باشد. با توجه به 
شرایطی که در بازار وجود دارد احتمال 

افزایش قیمت نمی رود. قیمت  خودروها 
اکثرا نسبت به یک هفته گذشته ۳ تا 
۵ میلیون تومان یا حدود ۴ تا ۵ درصد 
کاهش داشته است. امروز که اولین روز 
کاری نمایشگاه های خودرو بود تا این 
لحظه هیچگونه خرید و فروشی انجام 
نشده و حتی تماسی هم برای گرفتن 

قیمت برقرار نشده است.
نایب رییس اتحادیه نمایشگاه داران 
روز  نرخ  به  اشاره  با  تهران  ودروی  خ
خودرو بیان کرد: پراید هفته گذشته با 

قیمت ۱۱۵ میلیون تومان فروخته می شد 
که امروز قیمت آن ۱۱۰ شده، تیبا هاچ 
بک هفته قبل ۱۳۶ میلیون تومان بود 
و  خرید  تومان  میلیون   ۱۳۰ امروز  ه  ک
فروش می شود. به همین نسبت بیشتر 

خودروها کاهش قیمت داشته است.
شورای  تصمیم  به  اشاره  با  ی  و
درصدی   ۸.2 افزایش  بر  مبنی  قابت  ر
خودروهای ایران خودرو و ۸.۹ درصدی 
بازار  بر  آن  تاثیر  و  سایپا  ودروهای  خ
خودرو گفت:  تصمیم شورای رقابت مبنی 

بر افزایش قیمت خودرو در کارخانه هنوز 
اعمال نشده است ولی به نظر نمی رسد 
در بازار خودرو تا بعد از انتخابات افزایش 
تصمیم  این  بنابراین  دهد،  رخ  یمتی  ق

تاثیر روانی روی بازار نداشته است.
کرد:  خاطرنشان  پایان  در  ی  و
روی  چندانی  تاثیر  ارز  نرخ  اهش  ک
واقع  در  است،  نگذاشته  خودرو  یمت  ق
این موضوع روی راکد شدن بازار تاثیر 
گذاشته اما قیمت خودرو نسبت به نرخ 

دالر عکس العمل نداشته است.

یک کارشناس بازار خودرو:

دالر بر قیمت خودرو تاثیر دارد نه تصمیم شورای رقابت!

مذاکرات  تاثیر  تحت  که گذشت،  هفته ای  در  ارز  ازار  ب
وین روندی کاهشی یافت و به کف قیمتی خود در کانال 2۰ 
هزار تومانی برخورد کرد؛ با توجه به نقطه حمایتی قوی در این 
محدوده قیمتی، افت بیشتر قیمت ها به اخبار مثبت در عرصه 

سیاست خارجی بستگی دارد.
ازار ارز در هفته ای که گذشت با از دست دادن پیاپی  ب
سطوح حمایتی، نشان داد تمایل زیادی برای کاهش بیش از 
پیش قیمت ها دارد. تمایلی که تمامی کارشناسان و فعاالن بازار 
ارز متفق القول ایجاد آن را به موفقیت تیم مذاکره کننده هسته ای 

در مذاکرات وین و احتمال احیای برجام مربوط می دانند.
بازار ارز در هفته ای که گذشت معامالت روز شنبه خود را 
در حالی آغاز کرد که بعد از نزدیک به دو هفته تجربه کاهش 
قیمت، دالر در کانال 2۳ هزار تومان و یورو درکانال 2۸ هزار 
تومان داد و ستد می شد، اما تشدید شیب نزولی روند کاهش 
قیمت ها، بازار را به سمتی پیش برد که در روز چهارشنبه قیمت 
دالر بازار آزاد به 2۰ هزار و ۹۰۰ تومان و یورو نیز بهای 2۵ 

هزار و ۱۰۰ تومان رسید.
بازار ارز در هفته های اخیر، بر خالف فضای حاکم بر آن در 
ماه های اسفند و فروردین که نسبت به مهمترین اخبار و تحوالت 
سیاسی کامال بی تفاوت عمل می کرد، به شدت تحت تاثیر اخبار 

سیاسی رسانه های داخلی و بین المللی بود.
از این رو تحلیلگران بازار ارز، اظهارات عباس عراقچی، 
مذاکره کننده ارشد ایران، را در روز ابتدایی هفته مبنی بر رو به جلو 
بودن مذاکرات در دور سوم وین و جمع بندی رسیدن پیشنهادات 

مطرح شده در دور آینده مذاکرات، مهمترین انگیزه برای تقویت 
شیب کاهشی معامالت دانسته اند. در این میان انتشار اخباری 
در رسانه های معتبر بین المللی همچون بلومبرگ و آسوشیدپرس 
که همگی حکایت از ایجاد تفاهم میان مذاکره کنندگان هسته ای 
داشت، همانطور که در نمودار تحوالت قیمت دالر و یورو نیز 
مشخص است، موجب کاهش بیش از پیش قیمت ها شد. روندی 
که حتی تعطیلی روز سه شنبه نیز بر آن اثر چندانی نداشت و بازار 

در روز چهارشنبه به کف قیمتی خود رسید.
البته این روند در نیمه دوم روز چهارشنبه و با انتشار اخبار 
منفی در پایگاه خبری اکسیوس در آمریکا مبنی بر وجود اختالف 
میان تیم مذاکره کننده آمریکایی و ایرانی، تغییر کرد. این موضوع، 
برخی معامله گران بازار ارز را نگران ساخت و در روز پایانی هفته 

شیب نمودارها را صعودی کرد.
به هر ترتیب در حالی دور جدید مذاکرات هسته ای آغاز 
می شود که رئیس جمهوری، در سخنان روز چهارشنبه خود، 
بازگشت به برجام را برای طرف مقابل، امری محتوم و ناگزیر 
بانک  کل  رئیس  همتی،  عبدالناصر  همچنین  کرد.  وصیف  ت
مرکزی، نیز از آمادگی بانک مرکزی برای مدیریت و راهبری بازار 
ارز به سمت تعادل و به دور از هیجانات غیرمنطقی و به صورت 
تدریجی متناسب با عوامل موثر بر عرضه و تقاضای ارز در بازار 

ثانویه و افزایش قدرت بازارسازی این بانک خبر داد.
فعاالن بازار ارز نیز با اشاره به تقویت قدرت بازارساز با 
توجه به ایجاد گشایش های جدید در مراودات بین المللی نظام 
اقتصادی کشور، از تاثیر تعیین کننده این بازیگر مهم بازار در 

روزهای آینده خبر می دهند. به اعتقاد این گروه از فعاالن بازار، 
بازارساز طی موج اخیر کاهش قیمت ها، همواره مانع از ایجاد 
نوسانات هیجانی شدید در بازار بوده است. امری که موجب 
کاهش تدریجی قیمت ها شده و از کاهش و افزایش های یکباره 
قیمت ها که مطلوب حال نوسان گیران و سفته بازان این بازار 

است، جلوگیری می کند.
بازارساز موجب شد که در هفته ای که  همین رویکرد 
گذشت در چند برهه که معامالت بازار آزاد شاهد کاهش شدید 
قیمت ها بود، قیمت فروش ارز در صرافی های بانکی از بهای 
بازار آزاد باالتر باشد. نتیجه این پدیده احتیاط بیشتر خریداران و 
فروشندگان ارز است و موجب شده است که این روزها حضور 
نوسانگیران در معامالت کف بازار بسیار کمرنگ باشد، تا جایی 
که به اعتقاد برخی از کارشناسان اقتصادی این گروه از فعاالن 
ازار ارز حجم قابل توجهی از منابع مالی خود را از بازار ارز  ب
خارج کرده و به بازار ارزهای دیجیتال وارد کرده اند. روندی که 
خود منجر به کاهش تقاضا در بازار ارز شده است و بر کاهش 

قیمت ها اثر می گذارد.
به هر ترتیب به نظر می رسد تا زمانی که اخبار منفی از 
مذاکرات وین بیرون نیاید، بازار ارز به روند کاهشی خود ادامه 
دهد. سوال این روزهای فعاالن این بازار این است که آیا با 
احیای برجام، بازار شاهد سقوط شدیدتر قیمت ها خواهد بود، 
یا آنکه برخالف این انتظار، از آنجا که در این روزها نرخ ارز به 
ارقام بنیادی خود نزدیک شده است، دیگر نباید انتظار سقوط 

شدید قیمت ها را داشت؟

نوسان بازار دالر بر اساس خبرهای منتشر شده از وین
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مدیر کل محیط زیست 
جریان  در  اردبیل  ستان  ا
دائم  دفن  محل  از  ازدید  ب

زباله اردبیل بیان کرد:
مدیریت  در  شهرداری  عالیت  ف

زباله های شهری بی سابقه است
عمومی  بط  ا و ر رش  ا گز ه  ب
شهرداری اردبیل طی بازدید مدیرکل 
معاون  اردبیل،  استان  زیست  حیط  م
سازمان  رئیس  و  شهری  دمات  خ
از  اردبیل  مدیریت پسماند شهرداری 
)طالب  اردبیل  زباله  دائم  دفن  محل 
اردبیل  عملکرد شهرداری  قشالقی(، 
در دفن زباله قابل قبول ارزیابی شد.

اهمیت  به  اشاره  با  سعید شهند 
و  شهری  های  زباله  اصولی  فن  د
رعایت موازین بهداشتی گفت: عملکرد 
زباله  مدیریت  در  اردبیل  شهرداری 
و  بوده  تحسین  قابل  شهری  ای  ه
پسماند های شهری بصورت بهداشتی 

و اصولی در محل دفن دائم زباله دفن 
دفن  محل  در  فعالیت  روند  می شود. 
و۸۰  بوده  تایید  مورد  اردبیل  باله  ز
زیست  محیط  های  خواسته  رصد  د
استان انجام شده است که از این بابت 

از شهرداری اردبیل تشکر میکنیم.
وی در پایان بیان کرد: در جهت 
عملیات   ، زباله  های  شیرآبه  نترل  ک
عمرانی ساخت استخر شیرآبه در حال 
ماه سال  جرا می باشد که در خرداد  ا

جاری افتتاح خواهد شد. فرآیند کنترل 
شیرآبه کامال استاندارد بوده و در 2۰ 
سال گذشته بی سابقه  می باشد که جا 
دارد از همه عوامل سازمان مدیریت 
پسماند شهرداری اردبیل تشکر کنم.

عملکرد قابل قبول شهرداری اردبیل در ساماندهی محل دفن زباله مدیرعامل شرکت گاز خبر داد:
شرکت گاز استان سمنان در طرح جامع مدیریت پسماند 

موفق به کسب رتبه برتر شد

به گزارش روابط عمومی؛ علیرضا اعوانی مدیر عامل شرکت گاز 
از  راستای صیانت  اظهار داشت: در  با اعالم خبر فوق  ستان سمنان  ا
محیط زیست و توسعه پایدار و ابالغ آیین نامه مدیریت سبز، شرکت 
گاز استان سمنان از نیمه دوم سال۹۸ طرح جامع مدیریت پسماند را 

تعریف و اجرایی نمود.
اعوانی با اشاره به اینکه مدیریت پسماند یکی از ضروری ترین 
محورهای توسعه پایدار محسوب می گردد که عدم توجه به آن اثرات 
بسیار مخرب زیست محیطی را در پی دارد، گفت: از نیمه دوم سال ۹۸ 
روش اجرایی مدیریت پسماند مطابق با دستورالعمل  های ابالغی وزارت 
این شرکت  ایران تدوین و کلیه پسماندهای  نفت و شرکت ملی گاز 
مشخص و دسته بندی شدند؛ این شرکت صیانت از محیط زیست را 
با رعایت مسائل زیست  وظیفه ذاتی خود می داند و تالش می کند 

محیطی در حفظ آن کوشا باشد.
مدیرعامل شرکت گاز استان سمنان با توجه به اهمیت موضوع  و 
اهتمام به مسئولیت های اجتماعی، گفت: در راستای جلوگیری از آلودگی 
خاک و در جهت پیاده سازی شاخصهای مدیریت سبز در ساختمانهای 
و  آوری  بستر جمع  و ساماندهی  ریزي  برنامه  از طریق  یرمجموعه،  ز
پسماندهاي  تجمیع  و  تفکیک  جهت  مبدأ،  از  عادی  پسماند  فکیک  ت
پسماندهاي  سایر  و  الکترونیکي  برقي-  پسماندهاي  کاغذي، خشک، 
عفوني آلوده به ویروس کووید ۱۹ توانسته ایم با تجهیز اتاق سبز در 
سال گذشته ۱۷۶۴ کیلوگرم پسماند کاغذی و خشک را به شرکت های 
مورد تائید سازمان حفاظت محیط زیست جهت بازیافت تحویل نماییم.

اعوانی با اشاره به اینکه برگزاری دوره های آموزشی مدیریت پسماند 
برای مدیران، پرسنل خدماتی و پیمانکاران اجرایی، تاثیر بسزایی در جهت 
افزایش آگاهی و مدیریت حساب شده پسماندها دارد، افزود: در سال ۹۹ 
شرکت گاز استان سمنان موفق به دریافت گواهینامه مدیریت پسماند 
عادی با اخذ باالترین امتیاز از سازمان مدیریت پسماند شهرداری شد و 
همچنین در بین دستگاههای اجرایی استان سمنان رتبه برتر را کسب 
از مسئولیت پذیری کارکنان شرکت گاز در  این مهم نشان  نمود که 

راستای صیانت از محیط زیست دارد.

دستگاههای  مصرفی  برق  درصدی   ۵۰ کاهش  عمال  ا
اجرایی اصفهان

مهرداد جنتیان معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع 
برق اصفهان گفت :تعیین سهمیه انرژی قابل تامین و محدود کردن 
دیماند دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی در ساعات اوج مصرف 
برق دربازده زمانی پیک روز در مانور کاهش دیماند مصرفی دستگاههای 
اجرایی در ۱۵ اردیبهشت ماه مورد بررسی قرار می گیرد وعملیاتی می 

شود.
مهرداد جنتیان معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع 
برق اصفهان گفت :تعیین سهمیه انرژی قابل تامین و محدود کردن 
دیماند دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی در ساعات اوج مصرف 
برق دربازده زمانی پیک روز در مانور کاهش دیماند مصرفی دستگاههای 
اجرایی در ۱۵ اردیبهشت ماه مورد بررسی قرار می گیرد وعملیاتی می 

شود.
برق  مصرف  پیک  های  محدودیت  :در  گفت  ادامه  در  ی  و
تولید  ظرفیت  کمبود  شامل  یکی  که  است  موثر  عامل  ندین  چ
الزم  فنی  شرایط  نبود  دلیل  به  شبکه  ظرفیت  ،کمبود  یروگاهها  ن
،شرایط آب و هوایی و تغییرات جوی و عدم رعایت الگوی مصرف 
توسط مشترکان بوده که در مانور پیش رو به محدود کردن دیماند 
مصرف  اوج  ساعات  در  عمومی  نهادهای  و  اجرایی  ستگاههای  د

پرداخته خواهد شد  روز  برق 
وی تصریح کرد :روند رشد بار سرمایشی در کشور معموال از 
اردیبهشت ماه آغاز تا مرداد ماه هر سال به اوج می رسد با توجه 
بار  رشد  روند  با  شده  ایجاد  تولیدنیروگاهی  های  ظرفیت  اینکه  به 
محدودیت  و  مدیریت  بیشتر  چه  هر  ضرورت  و  باشد  نمی  متوازن 
مصرف و تامین سهمیه انرژی بر مبنای الگوی مصرف به خصوص 
اختصاص  خود  به  را  مصرف  پیک  عمده  بخش  که  سرمایشی  ار  ب

پیدا می کند  می دهد ضرورت 
اجرایی  بین دستگاههای  :ایجاد هماهنگی  جنتیان عنوان کرد 
و  فردی  های  مهارت  ،افزایش  ادارات   برق  مصرف  مدیریت   ،
اهداف  مهمترین  از  شرکت  آمادگی  ارتقا  و  دانش  تبادل  و  جمعی 

باشد  مانور می  ین  ا
وی ابراز داشت :کاهش ۵۰ درصدی مصرف دستگاههای اجرایی از 

ساعت ۱۱ تا پایان وقت اداری در این مانور صورت می گیرد 
و  پرداخت  بار  محدودیت  اعمال  نحوه  و  سناریو  تشریح  به  وی 
گفت در این مانور کاهش ۹۰ درصدی پس از پایان ساعت اداری انجام 
می شود و کنترل مصارف از طریق کنتورهای هوشمند کلیه مشترکین 
اداری به صورت آن الین انجام می گیرد وپتانسیل دیزل ژنراتورها نیر 

به کار گرفته می شود
اداری  ساختمان   ۶۴۷: گفت  مشترکین  خدمات  و  فروش  عاون  م
وجود دارد که از این بین مراکز حساس را حذف نموده و مجموع دیماند 
مصرفی ادارات 2۴/۳ مگاوات می باشد که با کاهش ۵۰ درصدی میزان 

محدودیت بار اعمال شده به ۱2 مگاوات می رسد.

تقدیر مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان از 
مهندس حسن نجفی سمنانی

اسداهلل تولیده مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ایالم در 
این »لوح سپاس« خطاب به مدیر عامل شرکت پتروشیمی ایالم آورده 
است: تالش های شگرف و بی شائبه جنابعالی در راستای توسعه و ترویج 

فرهنگ واالی شهادت و ایثارگری قابل ستایش است.
نجفی  حسن  مهندس  سرکشی های  و  دیدارها  همچنین  ی  و
قدردانی  قابل  را  ایثارگران  و  شهداء  معظم  خانواده های  از  سمنانی 

ذکر کرده است.
مدیر عامل شرکت پتروشیمی ایالم نیز در پاسخ به ابراز محبت 
منزلت  و  ارزش  گفت:  استان  ایثارگران  امور  و  شهید  بنیاد  کل  دیر  م
و  است  وصف  قابل  غیر  ایثارگران،  و  جانبازان  خانواده های  و  شهداء 
برای ماندگاری سیره تکریم این قشر گرانمایه، باید بر پاسداشت مقام 

آنها استمرار عملی داشته باشیم.
مهندس نجفی سمنانی نقش شهدا در پیشبرد اهداف مترقی انقالب 
اسالمی را ممتاز خواند و افزود: در برنامه های سال جاری شرکت تکریم 

خانواده های شهدا و ایثارگران با جدیت بیشتر دنبال خواهد شد.

فرمانده مرزبانی استان ایالم :
به  ایالم  مرزبانی  حوزه  در  مرزی  جرائم  و  قاچاق 

حدقل رسیده است
فرمانده مرزبانی استان ایالم گفت: قاچاق و جرائم مرزی در حوزه 
مرزبانی ایالم به حدقل رسیده است و مرزبانان با روحیه و اخالص از 

کیان نظام، حراست شبانه روزی می نمایند.
سردار کیاست سپهری در نشست تعاملی با بهزادعلیزاده، نماینده 
مردم حوزه جنوب ایالم با ارائه گزارشی از حوزه امنیتی ۴۳۵ کیلومتر 
مرز مشترک با کشور عراق اظهار کرد: با تالش شبانه روزی مرزبانان 
و سیاست های اصولی سلسله مراتب، تاکنون همکاری و تعامل بسیار 
نزدیکی با مرزبانان کشور عراق ایجاد شده است و در این راستا امنیت 

الزم در باالترین سطح ممکن برقرار شده است.
وی در ادامه این دیدار نیز به برخی کاستی ها و زیرساخت ها در 
حوزه مرزی استان اشاره کرد و ادامه داد: انتظار می رود که نمایندگان 
مجلس در حوزه مرز و مرزبانی، جاده ها، زیرساخت و امکانات رفاهی 
مرز برای ارتقاء بیشتر امنیت مردم و مرزنشینان توجه ویژه داشته و برای 

جذب اعتبار و رفع نواقص ها در این حوزه هم تالش کنند.
نماینده مردم حوزه جنوب استان ایالم در مجلس شورای اسالمی نیز 
در این دیدار گفت: مرز و مرزبانی از جایگاه ویژه ای برخوردار است، تالش 
و زحمت این مجموعه قابل تقدیر بوده و این امر خطیربر کسی پوشیده 
نیست.بهزاد علیزاده افزود: تالش می شود تا شهرستان مرزی دهلران از 
سمت جنوب به شبکه ریلی متصل و تحویل سند فرمانداری ویژه دهلران 
به دولت انجام شود.وی یادآور شد: اتمام بزرگ راه دهلران اندیمشک 
که یکی از مطالبات برحق مردم این حوزه می باشددر دستور کار قرار 
دارد.نماینده مردم حوزه جنوب ایالم در این دیدار نیز به پروژهای دیگر 
در حوزه کاری خود ازجمله دایر شدن شرکت نفت وگازمستقل در ایالم، 

اتمام سد میمه، اخذاعتبارکافی برای پتروشیمی دهلران نیز اشاره کرد.
گفتنی است، این نشست تعاملی در در راستای دستور العمل تعامل 
منطقی با ادارات و ارگان های دولتی با رعایت پروتکل های بهداشتی 

در ستاد فرماندهی مرزبانی ایالم برگزار شد.

با اعزام اکیپ های نظارتی شرکت توزیع برق گیالن اجرا 
شد:

و  ادارات  مصارف  در  محدودیت  اعمال  مانور 
دستگاه های اجرایی استان

هنرمند مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن گفت: باتوجه 
به محدودیت های شدید تولید در نیروگاههای برق کشور و برخی مشکالت 
ازجمله کاهش بارش ها و کاهش میزان تولید برق در نیروگاههای برقابی و 
افزایش زودرس دمای هوا و باال رفتن مصرف برق درکل کشور ، مدیریت 
مصرف در فصل گرم پیش رو بیش از هر زمان دیگر ضروری است .وی 
اضافه کرد: طی سالیان اخیر پیک مصرف کل کشور در روز اتفاق می افتد و 
مدیریت مصرف برق طی ساعات پیک یعنی ۱۳ تا ۱۸ کامال حیاتی است تا 
از وقوع خسارات احتمالی از جمله خاموشی های طوالنی مدت جلوگیری شود.

هنرمند خاطرنشان کرد: یک از راههای مهم مدیریت مصرف در 
پیک روز ، پایش مصرف ادارات و دستگاههای اجرایی است تا بتوان از 
این مجرا پایداری برق تمامی مشترکین تامین شود و از این رو و عطف 
به دستورالعمل های ارسالی از سوی شرکت وزارت نیرو و شرکت توانیر، از 
ساعت یازده روز ۱۵ اردیبهشت مانور اعمال محدودیت در مصارف ادارات 
و دستگاه های اجرایی استان، با اعزام اکیپ های نظارتی از شرکت توزیع 
برق گیالن به اجرا درآمد و دستگاه ها و ادارات مذکور ملزم به کاهش 
۵۰ درصدی مصرف برق خود در ساعت اداری نسبت سال گذشته و 

کاهش ۱۰ درصدی در خارج از ساعت اداری شدند.
وی تاکید کرد : با اجرای این مانور نسبت به مدیریت بار مصرفی با 
تعدیل روشنایی و خارج کردن مصارف برقی غیر ضروری دستگاه های 
اجرایی )دخیل در مانور( اقدام شد و نتیجتًا با کاهش ۴۱% از مصارف 
برق، دیماند مصرفی آنها از ۳.۹ کیلووات به 2.۳کیلووات کاهش یافت.

طرح راه اندازی روزبازار در مناطق پنج گانه رشت
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
و  رشت، علیرضا حسنی سرپرست سازمان ساماندهی مشاغل شهری 
فرآورده های کشاورزی شهرداری رشت، اولویتهای کاری این سازمان 
های  فرآورده  عرضه  به  مرتبط  مشاغل  ویژه  مشاغل)به  ساماندهی  را 
خوراکی(، نظارت بر عملکرد بازارچه های میوه و تره بار شهری و انتقال 
مشاغل آالینده و مزاحم عنوان کرد و گفت: در سال گذشته به منظور 
ساماندهی خودروهای عرضه کننده فرآورده های غذایی)ون کافه ها( 
برای تهیه فرآورده های غذایی سالم تر، نسبت به عقد قرارداد با صاحبان 
این خودروها، شناسنامه دار شدن و ارجاع اشخاص به مرکز بهداشت 
شهرستان برای دریافت کارت سالمت اقدام شد. علیرضا حسنی همچنین 
با قدردانی از مشارکت و همکاری سازمانهای متولی در استان گیالن 
بازارچه های تحت  بر نظارت قیمت  و شهرستان رشت، گفت: عالوه 
از  برنامه هر ساله پس  تامین میوه شب عید، مطابق  تولیت در زمینه 
برگزاری نشستهای هم اندیشی با دست اندرکاران موفق به برپایی ۱2 
ایستگاه عرضه میوه نوروزی با قیمت تعاونی در مناطق پنجگانه شهر 

رشت شدیم که با استقبال شهروندان نیز روبه رو شد.
 حسنی تصریح کرد: در سال ۱۳۹۹ در راستای رونق  و شکوفایی 
اقتصاد محلی و ساماندهی دستفروشان جهت کاهش معضل سدمعبر 
و  خانگی  تولیدات  عرضه  برای  مناسب  فضاهایی  ایجاد  همچنین  و 
محصوالت کشاورزی، طرح راه اندازی »روزبازار« در مناطق پنجگانه 
شهرداری رشت در دستور کار قرار گرفت که امید است پس از صدور 
مجوز ستاد مقابله با ویروس کرونا این طرح در سطح شهر اجرایی شود.

مسیبی رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری 
کالنشهرکرج:

از  جلوگیری  موجب  بالصاحب  سگ های  ساماندهی 
انتقال بیماری و سالم سازی محیط می شود

رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری کالنشهرکرج با اشاره به 
افتتاح دومین پناهگاه نگهداری سگ های بالصاحب در کرج در مراسم 
افتتاح مجموعه پروژه های مدیریت پسماند شهرداری کرج شامل محوطه 
هوادهی تخمیر کارخانه کمپوست حلقه دره،پروژه بازچرخانی شیرابه گفت: 
پناهگاه ویژه سگ های بالصاحب در زمینی به مساحت پنج هزار و ۵۰۰  
مرکز  این  اینکه  به  اشاره   با  است.محمد مسیبی  احداث شده  مترمربع 
احداث شده است، عنوان کرد:طرح  دامپزشکی  استانداردهای  با رعایت 
ساماندهی سگ های بالصاحب و نگهداری آن ها در مکان های مشخص 
می تواند ضمن جلوگیری از انتقال بیماری مشترک انسان و حیوانات در 

محیط های مختلف به سالم سازی محیط نیز کمک کند.
البرز  مرکزاستان  شهرداری  پسماند  مدیریت  سازمان  رئیس 
و  حیوانی  و  انسانی  مسری  امراض  شیوع  از  اظهارداشت:جلوگیری 
جمع آوری حیوانات بدون صاحب، مریض، مزاحم از وظایف شهرداری 
است که در همین راستا سگ ها پس از زنده گیری به محل نگهداری 
و  واکسیناسیون  و  درمان  مراحل  بودن  بیمار  در صورت  و  داده  انتقال 

جراحی های الزم توسط دامپزشک مورد تأیید انجام می پذیرد.
مسیبی درپایان اضافه کرد:اولین پناهگاه سگ های بالصاحب در 
زمینی به مساحت ۷ هزار متر در مرکز »حلقه دره«کرج راه اندازی شد و 
در آن عقیم سازی،غذادهی، غربالگری و معاینه توسط دامپزشک انجام 

می شود با افتتاح دومین پناهگاه سگ های زیادی پذیرش می شوند.

از  اصفهان  آبفای  مدیرعامل 
ثانیه برای  لیتر آب در  کمبود ۴۳۰۰ 
تأمین آب شرب مشترکین این شرکت 

در تابستان امسال خبر داد.
 ۴۰ کاهش  افزود:  امینی  هاشم 
درصدی بارندگی در سال آبی جاری 
و ادامه خشکی زاینده رود موجب شده 
تا امسال بسیاری از چاه های محلی و 
فلمن از مدار بهره برداری خارج شوند.

وی گفت: با ادامه خشکسالی ها 
میزان آبدهی این چاه ها بین ۱۸۰۰ تا 
2۰۰۰ لیتر در ثانیه کاهش یافته است.

امینی با بیان این که ۱۴ سال از 
زمانی که قرار بود سامانه دوم آبرسانی 
اصفهان بزرگ در مدار بهره برداری 
قرار گیرد گذشته است، بر اجرا و بهره 
این طرح توسط  از  تر  برداری سریع 

شرکت آب منطقه ای تاکید کرد.

عالوه  سامانه  این  گفت:  وی 
بر رویکرد پدافندی، نقش مهمی در 
تأمین کمبود آب شرب مردم ساکن 
تحت  روستای   ۳۸۰ و  شهر   ۵۶ در 
پوشش طرح آبرسانی اصفهان بزرگ 
دارد و در صورتی که امسال به بهره 

برداری نرسد چالش بزرگی در تأمین 
آب مشترکین خواهیم داشت.

مدیرعامل آبفای استان اصفهان 
به  سخنانش  از  دیگری  بخش  در 
افزایش ۱2 تا ۱۸ درصدی مصرف آب 
در شهرهای تحت پوشش بر اثر شیوع 

ویروس کرونا در سال گذشته اشاره کرد 
و گفت: مدیریت مصرف همچنان یکی 
از راهکارهای غلبه بر تبعات بحران کم 
آبی است و این شرکت سعی کرده با 
شناسایی مشترکین پرمصرف خانگی 
و غیرخانگی، آن ها را با روش های 

مصرف بهینه آب آشنا کند.
وی در عین حال افزود: فعاالن 
اصفهان،  ستان  ا در  بفا  آ صنعت 
تدابیری همانند  اجرای  با  نیز  امسال 
شیرهای  نصب  شبکه،  بندی  زون 
اعمال  والوها،  بررسی  فشارشکن، 
مدیریت فشار، شناسایی و رفع نشت 
آب در شبکه، اصالح خطوط فرسوده 
به  انشعابات غیرمجاز،  انتقال و قطع 
گذر  و  آب شرب  پایدار  تامین  دنبال 
از فصل گرم تابستان بدون کمترین 

چالش هستند.

هشدار مدیرعامل آبفای استان اصفهان؛
سامانه دوم راه اندازی نشود؛ 4300 لیتر در ثانیه کمبود آب شرب خواهیم داشت

 : نوروزی  حامد   - مرکزی 
نقل  و  حمل  و  راهداری  مدیرکل 
جاده ای استان مرکزی گفت: عملیات 
حوادث  کاهش  هدف  با  روشنایی 
از  کیلومتر   ۱۱۶ سطح  در  جاده ای 
در هشت سال  استان  این  جاده های 

اخیر انجام شده است.
خط  افزود:  زندی فر«   »علی 
جاده های  از  کیلومتر  هزار  کشی ۱۶ 
استان مرکزی نیز در این مدت برای 
کاهش حوادث رانندگی در جاده های 
و  راهداری  کل  اداره  توسط  استان 
حمل و نقل جاده ای استان انجام شد.

وی ادامه داد: نصب حفاظ بتنی 
نیوجرسی در ۱۰ کیلومتر از جاده های 
استان مرکزی، تعمیر و نصب گاردریل 
و  استان  جاده های  از  کیلومتر   2۰۰
تابلوهای  مربع  متر  هزار   ۱۶ نصب 
در  انتظامی  و  اخطاری  اطالعاتی، 
جاده های استان از دیگر اقدامان اداره 

کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان در دولت تدبیر و امید بوده  است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل 
خاطرنشان  مرکزی  استان  جاده ای 
کرد: ۴۶ نقطه حادثه خیز و پرتصادف 
در جاده های این استان در دولت تدبیر 
 ۶۰۰ و  یک هزار  و  برطرف  امید  و 
شیب  اصالح  و  شانه سازی  کیلومتر 

جاده های  در  مدت  این  در  شیروانی 
استان انجام شده است.

زندی فر گفت: عملیات روکش 
و ماسه آسفالت ۶۹۸ کیلومتر و لکه 
گیری در ۵۹۶ هزار و ۵۰۰ متر مربع از 
جاده های استان مرکزی در این مدت 

انجام شده  است.
 ۵۰۰ یک هزارو  داد:  ادامه  وی 

متر هندریل و حفاظ بتنی در راستای 
استان  جاده های  در  ایمنی  افزایش 
مرکزی در دولت تدبیر و امید نصب 
شد و ۶ دستگاه تقاطع غیر هم سطح 
نیز در این مدت به بهره برداری رسید.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای استان مرکزی گفت: تعمیرات 
اساسی و احداث حفاظ  ۵۰۰ دستگاه 
پل در جاده های استان در این مدت 
تعریض هفت  و  تعمیر  و  انجام شده 
هزار دستگاه پل در جاده های استان 
از دیگر اقدامات این اداره کل در دولت 

تدبیر و امید بوده  است.
زندی فر ادامه داد: یک هزار متر 
باکس  عدد  و ۱۵۰  مسلح  بتنی  لوله 
بتنی مسلح در دولت تدبیر و امید در 
این مدت در استان مرکزی خریداری 
شده و ۹ هزار کیلومتر باند از جاده های 
پاک  و  برفروبی  این مدت  در  استان 

سازی شده  است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی

عملیات روشنایی در 116 کیلومتر از جاده های استان مرکزی اجرا شد

مدیرعامل شرکت شهرک هاي 
اردبیل گفت: حمایت  استان  صنعتي 
جمله  از  تولید،  رونق  از  جانبه  همه 
در  شرکت  این  اصلی  های  برنامه 
تولید«  موانع  »رفع  به  مزین  سال 

خواهد بود.
به گزارش روابط عمومی شرکت 
اردبیل،  استان  شهرک هاي صنعتي 
محمد اهلي در جمع خبرنگاران اظهار 
مشکالت  حل  برای  تالش  داشت: 
احیای  و  صنعت  و  اشتغال  حوزه 

واحدهای صنعتی راکد، از مهمترین 
گذشته  سال  در  شرکت  این  اهداف 
بود که این برنامه ها در سال جدید 
ادامه  بیشتری  هرچه  شتاب  با  نیز 

خواهد یافت.
مه های  نا بر  : د ا د مه  ا د ا وی 
سرمایه گذاران  از  مختلفي  حمایتی 
هاي  شهرک  در  خصوصی  بخش 
این  با  که  گیرد  صنعتي صورت مي 
برنامه های حمایتی تالش می شود 
تا حجم ورودی سرمایه گذاري ها به 

استان افزایش یابد.
مدیرعامل شرکت شهرک هاي 
صنعتي استان اردبیل از تالش تمامی 
برطرف  ي  برا نی  ستا ا مسئوالن 
تولید و حل مشکالت  موانع  نمودن 
واحدهاي تولیدی خبرداد و افزود: با 
انجام شده در سال گذشته  اقدامات 
در  راکد  تولیدی  واحد   ۳۵ تعداد 
شهرک هاي صنعتي استان به چرخه 
تولید بازگشته اند که با فعال سازي 
بیش  برای  تولیدي،  واحدهاي  این 

ایجاد  مجدد  اشتغال  نفر   ۴۰۰ از  
شده است.

تسهیل  با  اینکه  بیان  با  اهلی 
شرایط سرمایه گذاری، زمینه حضور 
سرمایه گذاران در استان فراهم شده 
سرمایه  حجم  با  داشت:  بیان  است، 
های  شهرک  در  شده  های  گذاری 
تامین  های  ساخت  زیر  و  صنعتی 
صنعتی  های  شهرک  آن،  در  شده 
حضور  برای  ممکن  مکان  بهترین 

سرمایه گذاران است.

مدیرعامل شرکت شهرك هاي صنعتي استان اردبیل خبر داد:

بازفعال سازی 35 واحد صنعتي راکد و غیرفعال در سال 99 

سرپرست معاونت راهداری اداره 
کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
مازندران اظهار داشت: در پی بارشهای 
در محورهای  وقوع سیالب  و  شدید 
هراز- محور  جمله  از  کوهستانی 

سوادکوه و کندوان، تالش و حضور به 
موقع راهداران برای بازگشایی و ایمن 

سازی راه های مذکور ستودنی بود.
پایگاه خبری وزارت  به گزارش 

راه و شهر سازی)مازندران(، اسماعیل 
راهداری  معاونت  سرپرست  فوالدی 
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده 
راهداران  داشت:  اظهار  مازندران  ای 
کامل  تجهیزات  همراه  به  استان 
راهداری از همان ابتدای وقوع سیالب 
در محورهای کوهستانی مستقر شدند.

 وی خاطر نشان ساخت: بیش از 
۳۰ راهدار با 2۰دستگاه انواع ماشین 

های  اکیپ  قالب  در  راهداری  آالت 
انجام عملیات ریزش  برای  راهداری 
فعالیت  پاکسازی  مشغول  برداری و 
راهداری  معاونت  بودند.سرپرست 
نقل  و  حمل  و  راهداری  کل  اداره 
جاده ای مازندران منطقه های درگیر 
هاشم  امامزاده  از  هراز  محور  در  را 
سوادکوه  محور  بلده،  راهی  دو  تا 
تنگه ابوالقیس-جوارم دوگل و محور 

تونل  تا  چم  هزار  کف  از  کندوان 
کندوان عنوان کرد.

 فوالدی تاکید کرد: با توجه به 
اردیبهشت   ۱۵ تا  شرایط  این  تداوم 
راهداران این استان به صورت آماده 
باش با بکار گیری تمام تجهیزات در 
طول محورهای استان خصوصا محور 
حضور  کوهستانی  و  شریانی  های 

مستمر و فعال دارند.

با توجه به وقوع سیالب؛

تالش راهداران مازندران برای پاکسازی و بازگشایی محورهای کوهستانی

دانشگاه  رئیس  موسوی  عباس  سید  دکتر   
واکسن  اینکه  بیان  با  مازندران  پزشکی  علوم 
فینالی  انستیتو  توسط  که  ترکیب  نو  کرونای 
تولید  ایران  پاستور  انستیتو  مشارکت  با  و  کوبا 
شده است  افزود : اکنون بعد از گذراندن موفق 
۳ کارآزمایی  ، وارد مرحله  مرحله های یک و دو 
این  در  نهایی  تایید  از  پس  تا  است  شده  بالینی 
مرحله نسبت به تولید انبوه اقدام شود و به مرحله 

برسد. عمومی  واکسیناسیون 
عمومی  نام  ثبت  کرد:  اضافه  موسوی  دکتر 
و مشارکت در مرحله سوم مطالعه بالینی واکسن 
و  شد  آغاز  اردیبهشت  اول  از  کونژوکه  کرونا 

ادامه دارد. همچنان 
وطلب  دا ر  ا هز  ۴۰ ینکه  ا ر  ظها ا با  وی 
کوبایی و 2۴ هزار داوطلب ایرانی در این مرحله 
این  به  اشاره  با   ، دارند  مشارکت  کارآزمایی  از 

تاکنون  و  است  نفر  هزار   ۶ استان  ظرفیت  که 
، قائمشهر  بابل ، ساری  از شهر های  نفر  ۳ هزار 
 : گفت  کردند  نویسی  نام  جویبار  و  میاندورود   ،
در  متمرکز  صورت  به  داوطلبان  واکسیناسیون 
داوطلبان  از  درصد   ۸۰ و  می شود  انجام  ساری 
 2۰ و  کرد  خواهند  دریافت  را  کونژوکه  واکسن 
را  عمومی  کننده  تحریک  ماده  دیگر  درصد 

می کنند. دریافت 

نام نویسی 3 هزار مازندرانی برای واکسن کرونا کونژوکه
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حضور  با  ییني  آ در 
وزیر  معاون  صدیقي  دکتر 
علوم و رییس سازمان امور 
نوذري  دکتر  و   کشور  دانشجویان 
پردیس  نخست  فاز  ایالم   استاندار 
ورزشي دانشگاه ایالم کلنگ زني شد.

در آئیني با حضور دکتر صدیقي 
سازمان  رئیس  و  علوم  وزیر  معاون 
دانشجویان کشور، دکتر نوذري استاندار 
ایالم، دکتر علي اکبري رئیس دانشگاه، 
بدني  تربیت  مدیرکل  علیزاده  دکتر 
وزارت عتف، دکتر مالبهرامي معاون 
پشتیباني و منابع انساني، دکتر صیدي 
شیرخاني  دکتر  دانشجویي،  معاون 
معاون فرهنگي و اجتماعي، دکتر میراب 
بالو مدیر امور دانشجویي و جمعي از 
پردیس  فاز نخست  دانشگاه،  مدیران 
ورزشي دانشگاه ایالم کلنگ زني شد.

دکتر علي اکبري رییس دانشگاه 
زیرساخت  گفت:  آیین  این  در  ایالم 
هاي ورزشي بسیار خوبي در دانشگاه 
منظور  به  که  رد  دا وجود  یالم  ا
پردیس   د  یجا ا فضاها  ندهي  ما سا

ورزشي در دستور کار قرار گرفته است.
دکتر علي اکبري افزود: این پردیس 
در زمیني به مساحت ۹۳ هزار متر مربع و 
شامل: ساماندهي فضاي موجود، استخر 
سرپوشیده، زمین چمن طبیعي، سکوي 

و  مصنوعي  چمن  زمین  تماشاچیان، 
اماکن ورزشي جدید  همچنین احداث 
شامل سالن چند منظوره، محوطه سازي، 
پارکینگ، پیست دوچرخه سواري، زمین 

والیبال و زمین تنیس است.

رییس دانشگاه یادآور شد: بخشي 
و  شده  شروع  عمراني  عملیات  از 
پیش  اعتبارات  تأمین  با  امیدواریم 
بیني شده در مدت زمان تعیین شده 

به بهره برداري برسد.

فاز نخست پردیس ورزشی دانشگاه ایالم کلنگ زنی شد رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیالن
ــون  ــالن مره ــالمت گی ــام س ــی نظ بالندگ
توجهــات عدالــت محــور ســازمان برنامــه  و 

ــت ــت اس ــه و وزارت بهداش بودج
بــه گــزارش پایــگاه اطالع رســانی دانشــگاه علــوم پزشــکی 
گیــالن دکتــر ارســالن ســاالری، رئیــس دانشــگاه علوم پزشــکی 
گیــالن بــا حضــور در ســازمان برنامــه  و بودجــه کشــور بــا دکتــر 
حمیــد پــور اصغــری، معــاون امــور علمــی، فرهنگــی و اجتماعــی 

ســازمان برنامــه  و بودجــه کشــور دیــدار و گفت وگــو کــرد.
دکتــر ســاالری در ایــن نشســت بــا ارزشــمند خوانــدن نــگاه 
ســازمان برنامــه و بودجــه بــه توســعه اســتان های کــم برخــوردار، 
اظهــار کــرد: خوشــبختانه طــی ســال های اخیــر ، نــگاه ســازمان 
ــت  ــه و عدال ــه  کل کشــور، توســعه همه جانب ــه  و بودجــه ب برنام

محــور بــوده کــه بســیار قابل تحســین اســت.
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی گیــالن بــا تأکیــد بــر اینکه 
رشــد و نمــو در هــر مجموعــه نیازمنــد نگاهــی علمــی و اجتماعی 
ــگاه درگذشــته،  ــن ن ــدان ای ــفانه فق ــزود: متأس محــور اســت، اف
برخــی اســتان ها از جملــه گیــالن را بــا عقب ماندگی هــا در 
حــوزه ســالمت روبــرو کــرده  کــه بــا تالش هــای همه جانبــه و 
همگرایانــه تــا حــدودی ایــن عقب ماندگی هــا بــه توســعه یافتگی 

نزدیــک شــده اســت.
وی بــا تقدیــر از مســاعدت های مجموعــه دولــت بــه  ویــژه 
ســازمان برنامــه  و بودجــه در توســعه همه جانبــه حــوزه ســالمت 
گیــالن، گفــت: رشــد و بالندگــی نظــام ارائــه خدمــات بهداشــتی 
ــازمان  ــور س ــت مح ــات عدال ــون توجه ــتان، مره ــی اس و درمان
برنامــه و بودجــه و همچنیــن وزارت بهداشــت و درمــان اســت و 

بایــد ایــن رویــه همچنــان ادامــه داشــته باشــد.
ــرفت  ــت پیش ــی از وضعی ــه گزارش ــاالری در ارائ ــر س دکت
پروژه هــای عمرانــی بهداشــت و درمــان گیــالن، گفــت: بســیاری 
از پروژه هــای بهداشــت و درمــان گیــالن پیشــرفت باالیــی دارنــد 
و در صــورت مســاعدت ویــژه ســازمان برنامــه و بودجــه، قابلیــت 

افتتــاح تــا پایــان دولــت دوازدهــم را دارنــد.

تبدیــل شــبکه فشــار ضعیف ســیمی روســتای 
ــل  ــه کاب ــاهرود ب ــه ش ــو خالص ــه ن قلع

ــدار خودنگه
 مدیــر توزیــع بــرق شهرســتان شــاهرود اعــالم کــرد: شــبکه 
فشــار ضعیــف هوایــی سیم مســی روســتای قلعــه نوخالصــه بــه 

کابــل خودنگهــدار تبدیــل شــد .
جمــال فــرخ زاده بــا بیــان ایــن کــه بــه منظــور اجــرای ایــن 
پــروژه، اصــالح 2 هــزار و 2۵۰ متــر شــبکه فشــار ضعیــف هوایــی 
انجــام و تبدیــل بــه کابــل خودنگهــدار گردیــد، اظهــار داشــت: 
بهینه ســازی ۳۸۰ متــر شــبکه فشــار متوســط هوایــی، از دیگــر 

اقدامــات اجــرا شــده بــه شــمار مــی رود.
ــر  ــای خط ــون ه ــورد کان ــع ۳۷ م ــد: رف ــادآور ش  وی ی
ــرق،  ــع ب ــبکه توزی ــم ش ــع حری ــورد رف ــده، ۱۵ م ــایی ش شناس
تعویــض کابــل ســرویس و اصــالح انشــعاب ۱۰ مشــترک بــرق، 
ــار، جابه جایــی و نصــب ۱۴  ــاژ و تعــادل ب اصــالح ۵۵ مــورد ولت
اصلــه پایــه بــرق و شــاخه زنــی و برداشــتن مانــع از روی شــبکه، 
در قالــب »رزمایــش خدمــت متعالــی«  بــه انجــام رســیده اســت.

 وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه اقدامــات ذکــر شــده بــا حضــور 
۵۷ نفــر از  نیروهــای عملیاتــی و ۹ نفــر ناظریــن فنــی و ایمنــی، 
ظــرف یــک روز کاری اجــرا شــده تصریــح کــرد: چنانچــه ایــن 
ــش  ــدود ش ــود، ح ــام ش ــد انج ــادی بخواه ــه روال ع ــرح ب ط
ــش  ــت رزمای ــتفاده از ظرفی ــا اس ــاز دارد و ب ــان نی روز کاری زم
خدمــت متعالــی، بــا بســیج نیــروی انســانی و تجمیــع امکانــات و 
تجهیــزات، ظــرف  کمتریــن زمــان ممکــن، بیشــترین بهــره وری 

بــه دســت مــی آیــد.
 فــرخ زاده خاطرنشــان ســاخت: افزایــش قابلیــت اطمینــان 
خطــوط برق رســانی، پیشــگیری از ســرقت شــبکه، جابــه جایــی 
پایــه از معبــر و رفــع کانون هــای خطــر، برطــرف شــدن حریــم 
شــبکه، بهســازی پایــه هــای فرســوده، اصــالح محــدوده تغذیــه 
ــازی  ــه س ــا، بهین ــار آنه ــل ب ــف و تعدی ــار ضعی ــای فش فیدره
ــی  ــای کارای ــف، ارتق ــار ضعی ــبکه فش ــت در ش ــاالت ُسس اتص
ــرایط  ــرا در ش ــری و اج ــم گی ــارت، تصمی ــب مه ــات، کس عملی
اضطــراری، کاهــش خاموشــی هــای ناخواســته و افزایــش 
ــوان اهــداف ایــن رزمایــش  ــه عن رضایــت منــدی مشــترکان، ب

محســوب مــی شــود.

ــازی  ــرکل راه و شهرس ــترک مدی ــت مش نشس
ــرم  ــردم خ ــده م ــا نماین ــتان ب ــتان لرس اس

ــاد آب
بــه منظــور پیگیــری طــرح های راه و شهرســازی شهرســتان 
ــاد صــورت پذیرفــت؛ نشســت مشــترک مدیــرکل راه و  خــرم آب
ــاد در  ــرم آب ــردم خ ــده م ــا نماین ــتان ب ــتان لرس ــازی اس شهرس

مجلــس شــورای اســالمی
بــه منظــور بررســی مســائل و مشــکالت فــرا روی توســعه 
ــاد، جلســه مشــترک مهنــدس کــرم  ــدار شهرســتان خــرم آب پای
ــر ویســکرمی  ــا دکت ــتان ب ــرکل راه و شهرســازی اس الهــی مدی
نماینــده مــردم خــرم آبــاد در مجلــس شــورای اســالمی، برگــزار 

شــد.
ــازی  ــی اداره کل راه و شهرس ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
لرســتان ، در ایــن جلســه کــه بــه میزبانی راه  شهرســازی اســتان 
تشــکیل شــد. ضمــن بررســی مســائل و مشــکالت شهرســتان 
خــرم آبــاد، جهــت رفــع موانــع، راهکارهایــی مرتبــط بــا حــوزه 

ــه شــد.   هــای کاری مختلــف ایــن اداره کل ارائ
در ابتــدای ایــن جلســه دکتــر ویســکرمی ضمــن تســلیت بــه 
مناســبت شــهادت مــوالی متقیــان امام علــی )ع( و لزوم اســتفاده 
از بــرکات لیالــی قــدر پیــش رو ، بــر اهمیــت نقــش اداره کل راه و 

شهرســازی در امــور عمرانــی اســتان تاکیــد کرد.
وی بــا تشــکر از ایــن اداره کل بــرای رفــع مشــکل چندیــن 
ــران  ــاد ، شــهامت مدی ــرم آب ــل صخــره ای خ ــن هت ــاله زمی س
دســتگاه هــای دولتــی در بیــان واقعیــات بــه مــردم را از جملــه 
مهمتریــن عوامــل پیشــبرد امــور و جلــب اعتمــاد مــردم نســبت 

بــه نظــام و  مســئولین برشــمرد.
در ادامــه مهنــدس کــرم الهــی مدیــر کل راه و شهرســازی 
ــتان در  ــدگان اس ــای نماین ــری ه ــا تشــکر از پیگی ــتان ، ب لرس
خصــوص رفع مشــکالت حــوزه کاری راه و شهرســازی لرســتان 
بــر ادامــه ایــن گونــه نشســت هــا بــا نماینــدگان اســتان جهــت 

رفــع مشــکالت در ایــن حــوزه تاکیــد کــرد.
گفتنــی اســت در ایــن نشســت مشــکالت مرتبــط بــا پــروژه 
هــای مرتبــط بــا اراضــی دولتــی ، تکمیــل و آماده ســازی مســکن 
مهــر خــرم آبــاد ، رفــع تصــرف اراضــی و ســاخت و ســازهای غیر 
مجــاز ،طــرح جامــع شــهر ویســیان ، محــور ویســیان بــه پلدختــر 
ــات  ــت و تصمیم ــرار گرف ــر ق ــادل نظ ــث و تب ــورد بح ، و ... م

مناســبی اتخــاذ شــد.  

به گزارش روابط عمومی سازمان 
لرستان  ستان  ا ورزی  کشا د  جها
اعالم  با  پیرزادی   کامران  مهندس 
این خبر گفت مبارزه شیمیایی با آفت 
سن غالت در مرحله مادری در سطح 
جو  و  گندم  مزارع  از  هکتار   2۷۰۶۹

استان صورت پذیرفت.
 مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد 
تصریح  لرستان  استان  کشاورزی 
مزارع   در  سن  ریزش  اولین  کرد 
 ۱۳۹۹ اسفند   ۱۹ تاریخ  در  استان 
مبارزه  عملیات  و  مشاهده  گریت  در 
نرم  به  آفت  تراکم  رسیدن  از  پس 
مبارزه  بر اساس دستورالعمل سازمان 

فروردین   ۱۴ از  کشور  نباتات  حفظ 
و  آب  تفاوت  به  توجه  با  و  شروع 
وجود   و  استان  شهرستانهای  هوایی 
میکروکلیماها  متفاوت عملیات مبارزه 
با  و  یافت  ادامه  اردیبهشت   ۱۵ تا 
شروع تخم ریزی آفت عملیات مبارزه 

متوقف شد.
 مهندس کامران پیرزادی ادامه 
داد مراقبت و پایش مزارع گندم و جو  
استان توسط ۶۵ اکیپ شبکه مراقبت 
با تعداد۳۶۳ عضو  کارشناس دولتی و 
خصوصی بصورت منظم و مستمر از 
ابتدای کاشت شروع و تا پایان عملیات 

برداشت ادامه خواهد داشت.

به  اشاره  با  پیرزادی  مهندس   
کاهش میزان بارندگی در سال زراعی 
و  خشکسالی  پدیده  بروز  و  جاری 
توسط  مزارع  سازی  رها  احتمال 
کشاورزان تصریح کرد طی چند سال 
همکاران  کوشش  و  تالش  با  اخیر 
برداران  بهره  ترغیب  و  نباتات  حفظ 
به مبارزه با سن، در صد سن زدگی 
پایین ترین سطح  به  محصول گندم 
سال  در  که  نحوی  به  رسیده  خود 
گذشته درصد سن زدگی گندم های 
صدم  هفده  استان  شده  خریداری 
رها  است که در صورت  بوده  درصد 
پوره  با  مبارزه  عدم  و  مزارع  سازی 

سن ،امکان تغذیه کامل آفت و ذخیره 
تکمیل  از  پس  و  مهیا  چربی  سازی 
اماکن  به  مهاجرت  و  زندگی  چرخه 
و  جمعیت  با  آتی  سال  در  زمستانه 
قدرت باروی باالتری به مزارع حمله 
را  مزارع  به  خسارت  بروز  احتمال  و 

افزایش می دهد.
کشاورزان  به  پایان  در  وی   
توصیه کرد مبارزه با پوره سن در مزارع 
را از اولویت های خود قرارداده و در 
مزارعی که بدلیل خشکسالی خسارت 
دیده و قابل برداشت نیستند، چرای دام 
و یا شخم زدن جهت قطع زنجیره رشد 

آفت در دستور کار قرار دهند.

پایان عملیات سمپاشی با سن مادر
 در سطح 2۷069 هکتار از مزارع استان لرستان

جذب سرمایه گذار کلید توسعه شهرستان
و  تسهیل  کارگروه  جلسه  در   
شاهرود  شهرستان  تولید  موانع  رفع 
نی  خا صغر  علی ا کتر  د ر  حضو با
شهرستان های  بصیر  مردم  نماینده 
معاون  جاللی  میامی،  و  شاهرود 
و  هرود  شا ر  ندا فرما و  ر  ا ند ستا ا
ه های  دستگا مدیران  ز  ا دی  تعدا
برگزار  مردم  خانه  محل  در  اجرایی 

شد.
ی  ا بتد ا ر  د نی  خا کتر  د
می داشت  گرا ضمن  خود  سخنان 
قبولی  زوی  ر آ و  قدر  شب های 
برای مردم بصیر  و عبادات  طاعات 
میامی،  و  شاهرود  شهرستان های 
فعلی کشور  در شرایط  داشت:  بیان 
برای  دولت  ا  ر بودجه  کثر  ا که 
مهمترین  می بلعد،  خود  هزینه های 
به  بخشی  تحرک  جهت  در  مسیر 
توسعه  روند  در  تسریع  و  اقتصاد 
حمایت  نتخابیه،  ا حوزه  پویایی  و 
همگی  است.  سرمایه گذار  جذب  و 
شهرستان های  ماندگی  عقب  از  ما 
شاهرود و میامی با وجود پتانسیل ها 
مطلع  آن  ارزشمند  ظرفیت های  و 
عقب  این  جبران  برای  اما  هستیم 
ماندگی باید با عظم جدی و راسخ در 
جهت رفع مشکالت و موانع موجود 

با تمام توان تالش کنیم.
بر  کید  تأ با  م  د مر ه  یند نما
ی  ا بر م  الز یط  ا شر ید  با ینکه  ا
 ، شود هم  فرا ر  ا یه گذ سرما جذب 
گفت: شرایط سرمایه گذاری امروز 
متفاوت از ۳۰ سال گذشته است و 
زیرساخت ها  ایجاد  با  باید  اکنون 
یط  ا شر یقی  تشو ی  ست ها سیا و 
ییم  نما هم  ا فر ا  ر ری  یه گذا سرما
مشارکت  به  تمایل  سرمایه گذار  تا 
معضل  ین  گتر ر بز  . شد با شته  ا د
میامی  و  شاهرود  شهرستان های 
است  درصدی   ۳۵ تا   ۳۰ بیکاری 
از  استفاده  مشکل  این  راه حل  و 
بخش  سرمایه گذاری  ظرفیت های 
جوانان  اشتغالزایی  برای  خصوصی 

نرخ   ۹۹ سال  در  لبته  ا می باشد؛ 
مقداری  شهرستان  دو  این  بیکاری 
سال  در  امیدواریم  و  شده  کمتر 
شغلی  فرصت های  نیم  بتوا  ۱۴۰۰

نماییم. ایجاد  را  بیشتری 
مجلس  تلفیق  کمیسیون  عضو 
اعتبارات  تشریح  با  اسالمی  شورای 
در  بیه  نتخا ا ه  حوز برای  مصوب 
بودجه سال ۱۴۰۰ گفت: در بودجه 
اعتبارات  تمامی بخش ها  در  امسال 
بیه  نتخا ا حوزه  برای  ا  ر ویژه ای 
مصوب کردیم و ردیف های جدیدی 
نمودیم؛  اضافه  بودجه  قانون  به  را 
با  را  به طور مثال جاده توسکستان 
بدون  حتی  و  بسیار  پیگیری های 
سازمان   2۳ ماده  کمیسیون  مجوز 
حداقلی  مبلغ  با  بودجه،  و  برنامه 
یک میلیارد تومان وارد قانون کردیم 
برای  بیشتر  مبالغ  جذب  مسیر  تا 
سال  بودجه  در  محور  این  بهسازی 
آینده هموار شود؛ مانند ورزشگاه ۱۵ 
بودجه  در  که  شاهرود  نفری  هزار 
سال گذشته دارای ردیف ۵ میلیارد 
هیچ  نه  سفا متا که  ( د  بو نی  ما تو
نیافت(  تخصیص  آن  برای  مبلغی 
تومان  میلیارد   ۳۰ مبلغ  امسال  ولی 
برای آن مصوبه گرفتیم و ان شاءاهلل 

 ۱2 از  پس  مبلغ،  این  تخصیص  با 
این  در  خوبی  پیشرفت  شاهد  سال 

باشیم. پروژه 
رئیس مجمع نمایندگان استان 
شهرستان  توسعه  لزوم  بر  تأکید  با 
بحث  در  داشت:  اظهار  شاهرود، 
تغییر کاربری های مجاز در شاهرود 
کمیسیون  که  ابهاماتی  و  موانع  و 
می کند،  رد  وا استان  در   ۵ ماده 
؛  د ر ا ند د  جو و خیری  نیت  قطعا 
ست  ا ل  سا  ۴۰ که  یی  ن ها مکا
و  نیست  کشاورزی  آن  در  دیگر 
شهرستان  توسعه  برای  باید  امروز 
استفاده  مورد  اشتغالزایی  ایجاد  و 
در  قایان  آ ز  ا بعضی  گیرند،  ر  قرا
و  می کنند  موضع گیری  آن  مقابل 
خط  کاربری ها  تغییر  این  می گویند 
می گویم  صریحا  بنده  ماست؛  قرمز 
کلیشه ای،  حرف های  این  دوره  که 
نابخردانه و غیر تخصصی گذشته و 
اجازه نخواهیم داد سد راه پیشرفت 
و  شاهرود  شهرستان های  توسعه  و 

شوید. میامی 
رئیس کمیسیون تحقیق مجلس 
شورای اسالمی در خصوص اعطای 
انتخابیه  مجوزهای معدنی در حوزه 
شهرستان های  در   : کرد تصریح 

ی  ها ز مجو می  میا و  د  و هر شا
سرمایه گذاری،  بشرط  تنها  معدنی 
و  بهره برداری  کارخانه های  ایجاد 
صادر  منطقه  همین  در  اشتغالزایی 
می گردد و بنده به این دلیل به عنوان 
ناظر مجلس در شورای معادن استان 
حضور یافته ام. شاید تاکنون بیش از 
ده بار معاون وزیر صمت در خصوص 
معادن استان با بنده صحبت کرده، 
که هر بار شفاف موضع خود را اعالم 
کرده ام که دوران خام فروشی معادن 
و خروج سرمایه های ما برای ایجاد 
پایان  به  دیگر  در شهرهای  اشتغال 
رسیده است و از این حق مردم کوتاه 

آمد. نخواهیم 
اشاره  با  پایان  در  خانی  دکتر 
ی  ها ر کا و  کسب  مشکالت  به 
با  فزود:  ا کرونا  دوران  در  خرد 
بخش های  ز  ا یکی  نا  کرو شیوع 
تأثیر  تحت  شدت  به  که  اقتصادی 
و  صنعتی  کارگاه های  گرفت،  قرار 
بودند که ضررهای  تولیدی کوچک 
الزم  و  شدند  متحمل  را  بسیاری 
جهت  در  دستگاه ها  تمامی  است 
اقتصادی  بنگاه های  این  از  حمایت 
خرد تالش نمایند و در این شرایط 

سخت آن ها را تنها نگذارند.

مدیر عامل بانک صنعت و معدن:
طرح های دانش بنیان  زیر چتر حمایت این بانک هستند

اعطاي تسهیالت به شرکت هاي دانش بنیان و فن آور یکي از مهمترین 
سال  اعتباري  هاي  سیاست  راستاي  در  معدن  و  صنعت  بانک  هاي  اولویت 

۱۴۰۰ است.
به گزارش پایگاه اطالع رساني بانک صنعت و معدن، دکتر مهري ضمن 
بیان مطلب فوق اظهار داشت: این بانک در سال ۹۹ در راستاي تحقق اهداف 
و سیاست هاي اعتباري خود، 2۱ هزار و ۷۴۰ میلیارد ریال در قالب 2۹۸ فقره 

تسهیالت به طرح هاي دانش بنیان پرداخت کرده است.
وي افزود: سال گذشته در اعطاي تسهیالت یاد شده که به ۹۹ شرکت 

دانش بنیان اختصاص یافته است، رشد بیش از ۱۰۰ درصدي را شاهد بودیم.
دکتر مهري خاطرنشان کرد: بانک صنعت و معدن از سال ۹۷ تاکنون در 
مجموع ۷۳۶ فقره تسهیالت به 2۵2 شرکت دانش بنیان پرداخت نموده است 
که گام مهمي در جهت حمایت از تولید با کیفیت و قابل رقابت در بازارهاي 

جهاني محسوب مي شود.
وي بیان داشت: براي نیل به هدف دستیابي به توسعه پایدار الزم است با 
استفاده از مزیت های نسبی موجود در هر منطقه کشور و استفاده از پتانسیل 
نیروي انساني متخصص در جهت نوسازي و بهسازي بخش صنعت و معدن 
و کاهش وابستگي صنایع مختلف و جلوگیري از خام فروشي حرکت کرده و 

زمینه صادرات محصوالت داخلي را فراهم نماییم.
دکتر مهري یاد آور شد: در جهت فراهم آوردن بستر مناسب براي همکاري 
بانک با بخش صنعت و مراکز تولید علم و فناوري نیز بانک صنعت و معدن 
تفاهمنامه هایي با جهاد دانشگاهي و دانشگاه هاي امیرکبیر و صنعتي شریف 
با رویکرد استفاده مطلوب از توانمندی های آنان در راستای اجرای پروژه های 
تحقیقاتی، کاربردی و عملیاتی و بومی سازی آنها منعقد نموده است و در سال 
جاري نیز به دنبال گسترش این همکاري ها و تقویت تعامل سازنده با مراکز 

یادشده و تأمین مالي مؤثر شرکت هاي دانش بنیان هستیم.

عامل  مدیر  از  علمیه  های  حوزه  خدمات  مرکز  رئیس  تقدیر 
بیمه آسیا

رئیس مرکز خدمات حوزه های علمیه از مدیریت شایسته مدیرعامل و 
سیاست گذاری های عالمانه  هیات مدیره بیمه آسیا تقدیر و تشکر کرد.

ربانی  المسلمین  و  آسیا، حجت االسالم  بیمه  روابط عمومی  به گزارش 
رئیس مرکز خدمات حوزه های علمیه کشور  از مدیریت شایسته مسعود بادین، 
نایب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل و سیاست گذاری صحیح و عالمانه هیات 

مدیره  بیمه آسیا قدردانی کرد.
بنابر این گزارش، در پیام تقدیر حجت االسالم ربانی آمده است: »تالش 
و همدلی، تعامل سازنده همراه با نگاه ارزشی و انسانی، همراهی در الگو سازی 
نظارت بیمه گذار بر قرار داد، نهادینه شدن اصل حسن نیت و مشتری مداری، 
موفقیت های کسب شده و قابل تحسین شرکت بیمه آسیا، مرهون سیاست 
گذاری صحیح و عالمانه هیات مدیره محترم و مدیریت شایسته جنابعالی است.«

ارزنده هیات  از همراهی  پیام همچنین  این  افزا ید: در  این گزارش می 
مدیره و از تالش های دلسوزانه مدیر عامل، معاونین مدیر عامل به ویژه  معاون 
فنی بیمه های اشخاص و مسئولیت، مدیر بیمه های درمان و مدیر پروژه های 
به سربازان حضرت ولی عصر)عج(  آسیا در مسیر خدمت رسانی  بیمه  خاص 

تقدیر و تشکر شده است.

تودیع و معارفه معاونان فنی و بازاریابی و فروش بیمه البرز 
برگزار شد

آیین تودیع و معارفه معاونان فنی و بازاریابی و فروش شرکت بیمه البرز با 
حضور مدیرعامل، رییس و اعضای هیات مدیره و تعدادی از مدیران این شرکت 

با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی بیمه البرز، مدیرعامل این شرکت در این آیین 
با تاکید بر این که همدلی و همراهی کارکنان رمز دستیابی به اهداف سازمانی 
است، گفت: خوشبختانه بیمه البرز در سال گذشته توانست با همین همدلی و 
همیاری، اهداف تعیین شده را محقق سازد و علی رغم مشکالت و تنگناهای 
اقتصادی حاکم بر کشور به خاطر کرونا و تحریم های اقتصادی، جایگاه خود را 

در صنعت بیمه حفظ کرد.
محسن پورکیانی با اشاره به اینکه بیمه البرز در ماه پایانی سال گذشته،  ۴۳ 
درصد رشد حق بیمه داشت،  گفت: رشد تولید حق بیمه به میزان افزایش سال 
گذشته و حتی بیش از رشد پارسال، از برنامه های پیش بینی شده بیمه البرز 
در سال جاری است که قطعا با همت تمام کارکنان به این رقم خواهیم رسید.

وی با قدردانی از عملکرد حرفه ای احمد صفرزاده،  معاون فنی قبلی بیمه 
البرز،  اظهار داشت: تغییر و گردش شغلی الزمه موفقیت هر شرکتی است. تغییرات 
سازمانی هم برای خود سازمان و هم کارکنانش مفید است چون سبب انتقال 
تجربه می شود و اگر فردی به مدت طوالنی در یک پست سازمانی باشد دچار 
بی انگیزگی و خستگی می شود پس هیچ نگرانی نباید از این تغییرات داشته 
باشیم بلکه با نگاه رو به جلو باید وضعیت بهتر از وضعیت خوب موجود را برای 

شرکت رقم بزنیم.
نایب رییس هیات مدیره بیمه البرز،  افزود: خوشبختانه بیمه البرز از کارکنان 
شایسته ای برخوردار است که می توانیم در جایگزینی ها از آنها استفاده کنیم به 
همین خاطر آقای آقاخانی را به عنوان سرپرست معاونت فنی و آقای پوررحیمی 
را به عنوان معاون بازاریابی و فروش انتخاب کردیم که امیدوارم با همان تالش 

قبلی در پست جدید فعالیت کنند.

گام دوم مانع زدایی و پشتیبانی
اطالعات  فن اوری  خدمات  مدیریت  و  ثبت  سامانه  راه اندازی 

بیمه کوثر
سامانه ثبت و مدیریت خدمات فن اوری اطالعات بیمه کوثر با هدف مدیریت 
بحران در شرایط پیچیده، بررسی دقیق و سریع درخواست ها و نیز رصد به موقع 

تغییرات شبکه آغاز به کار کرد.
به گزارش روابط عمومی بیمه کوثر، مدیرعامل شرکت در مراسم رونمایی 
تولید  خط  واقع،  در  سامانه  این  به  کار  آغاز  با  کرد:  تصریح  سامانه،  این  از 
شکلی  به  پیگیری ها،  و  درخواست ها  کارها،  برخط  مدیریت  و  هوشمندسازی 

روشمند و خودکار، در تمام ارکان بیمه کوثر اجرا می شود.
مجید مشعلچی فیروزآبادی با تاکید بر نیاز به انگیزه جوانی به منظور پیاده سازی 
مطلوب این سامانه گفت: من از همه همکارانم، در هر جایگاهی، می خواهم با 
بتوانیم  تا  این نعمت گران بها، کمک کنند  از قوه خالقه و پرورش  بهره گیری 
بیابیم و سامانه های فن اورانه  برای حل مشکالت شرکت  راهکارهای جدیدی 

شرکت را که بخشی از سیاست ما در بخش هوشمندسازی است کامل تر کنیم.
تنها  نه  که  دانست  کارها  فرایند  از  مهمی  بخش  را  هوشمندسازی  وی 
صنعت بیمه بلکه همه کشور به آن نیاز دارد و افزود: ما در بیمه کوثر با همه 
توان در تالش برای بهره گیری از امکاناتی هستیم که فن اوری روز به ارمغان 
آورده است زیرا باور داریم در دنیای امروز، کاراترین شیوه برای تسریع و تسهیل 
امور، باالبردن دقت و به تبع، ایجاد اطمینان و آرامش برای ذی نفعان از همین 
رهگذر حاصل می شود. معاون فن اوری و توسعه زیرساخت بیمه کوثر نیز در این 
مراسم، خاطرنشان کرد: مقدمه پیاده سازی این سامانه به سال ۱۳۹۷ برمی گردد 
که به منظور پایش زیرساخت های شبکه در شرکت، »مرکز عملیات شبکه« 

)NOC( را راه اندازی کردیم.
محمدرضا مومنی با بیان اینکه در مرحله نخست این نرم افزار برای لینک های 
ارتباطی سراسر کشور و سرویس های با حساسیت باال به ویژه سرویس بیمه گری 
اصلی شرکت که در اختیار شبکه فروش و خسارت است پیاده سازی شده و در ادامه 
روی تمامی تجهیزات سخت افزاری نیز پیاده خواهد شد، گفت: در سامانه سیمفا 
همه رخدادهایی که توسط »مرکز عملیات شبکه« اطالع رسانی می شود به صورت 
تیکت درآمده است و به اطالع ذی نفعان و کارشناسان نگهداری سیستم ها می رسد تا 
روند برطرف کردن مشکالت و پاسخ به درخواست ها به شکلی موثرتر و در روندی 
مسنجم تر انجام شود.وی افزود: عالوه بر این، »سیستم مدیریت درخواست« نیز 
برای تسریع در حل مشکالت و مانع زدایی از روند پیگیری درخواست های مرتبط 
با بخش فناوری اطالعات در این سامانه تعبیه شده است و در مرحله بعد مباحث 

مدیریت تغییرات نیز به بهره برداری می رسد.
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آگهی فقدان سند مالکیت پالک ۱۵۱۵/۳۶ اصلی 
مورخ  وارده شماره ۱۵۰2  درخواست  میری طی  عبدالحسین سوره  آقای 
۱۴۰۰/۱/۳۰ منضم به دو برگ استشهاد محلی که به تایید دفتر اسناد رسمی 
خانه  باب  دانگ یک  مالکیت شش  است سند  رسیده مدعی  ایالم  شماره ۴۴ 
پالک ۱۵۱۵/۳۶ اصلی واقع در ایالم  به علت جابجایی مفقود گردیده است که 
برابر پرونده ثبتی سند مالکیت ششدانگ پالک مذکوراصلی ذیل ثبت الکترویکی 
شماره ۱۳۹۷2۰۳۱۵۰۰۱۰۰۱۰۹۸  صادر و تسلیم گردیده  است و برابر سندرهنی 
شماره ۳22۱۰ مورخ ۹۷/۱۰/۴ در رهن بانک مسکن قرار گرفته است. لذا مراتب 
در اجرای تبصره ذیل ماده ۱2۰ آیین نامه قانون ثبت اعالم تا هر کسی که سند 
مالکیت نزد وی بوده و یا مدعی می باشد ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار 
این آگهی اصل سند مالکیت و یا سند معامله را به اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان ایالم ارائه نماید در غیر اینصورت پس از انقصای مهلت قانونی نسبت 

به صدور سند مالکیت المثنی اقدام قانونی بعمل خواهد امد.  
رستمی  - رئیس ثبت و اسناد و امالک شهرستان ایالم 

آگهی اصالحی موضوع ماده۳قانون وماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
 برابررای شماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۹۰۱۴۰۰۳۶2۴- ۹۹/۸/۶هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
درواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم 
مریم سهرانی فرزند یحیی بشماره شناسنامه ۹۹۳  صادره از جیرفت درششدانگ 
یک باب خانه به مساحت ۴۸۹/۶۰ متر مربع پالک-فرعی از ۵۴۶-اصلی مفروز 
و مجزا شده از پالک -فرعی از ۵۴۶-اصلی قطعه دو واقع در اراضی پشت لر 
جیرفت بخش ۴۵ کرمان خریداری از مالک رسمی آقای خان میرزا شریفی  محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در یک نوبت آگهی می شود 
درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت یک ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم وپس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای 
مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/2/۱۹
جواد فاریابی رئیس ثبت اسناد و امالک



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1734- یکشنبه 19 اردیبهشت 61400 ورزش دنیای 

صربستان نخستین حریف جوانان بسکتبال ایران در جام جهانی

با اعالم فدراسیون  جهانی بسکتبال، برنامه بازی های تیم  ملی جوانان ایران در 
جام  جهانی مشخص شد.

جهانی  جام  مسابقات  بازی های  برنامه   )FIBA( بسکتبال  جهانی  فدراسیون  
جوانان در لتونی را اعالم کرد که به این ترتیب، جوانان ایران باید در نخستین گام به 

مصاف تیم صربستان بروند.
رقابت های جام جهانی بسکتبال جوانان در تاریخ ۱2 تا 2۰ تیر به  میزبانی لتونی 
برگزار خواهد شد که تیم ملی ایران با تیم های صربستان، پورتوریکو و لتونی در گروه 

B هم گروه  است.
طبق برنامه بازی ها، دیدارهای تیم ایران در دور گروهی به ترتیب زیر برگزار 

می شوند:
بازی اول؛ ایران - صربستان، ۱2 تیر

بازی دوم؛ لتونی - ایران، ۱۳ تیر
بازی سوم؛ ایران - پورتوریکو، ۱۵ تیر

شاگردان رضا نوری در حال حاضر اردوهای آماده سازی خود را به میزبانی آمل 
پیگیری می کنند تا پس از برگزاری بازی های تدارکاتی با تیم های داخلی، عازم این 

رقابت ها شوند.

 ۲ مدال طالی جهانی برای پاراوزنه برداری ایران

پاراوزنه برداری به 2 مدال طالی  ایران در آخرین روز جام جهانی  نمایندگان 
دیگر دست یافتند.

در آخرین روز از رقابت های جام جهانی وزنه برداری 2۰2۱ تایلند، سامان رضی 
نماینده دسته ۱۰۷ کیلوگرم کشورمان روز گذشته )شنبه( به روی تخته رفت و با مهار 

وزنه 2۳۷ کیلوگرم، چهارمین مدال طالی تیم ملی را کسب کرد.
رضی، در اولین حرکت وزنه 22۷ کیلویی را باالی سر برد. وی در حرکت دوم 
موفق به مهار وزنه 2۳۷ کیلوگرمی شد و در نهایت در سومین حرکت خود قصد 
داشت رکورد جهان را به نام خود ثبت کند که از مهار وزنه 2۴۷٫۵ کیلوگرمی بازماند.

در این دسته نمایندگانی از عراق و مالزی به ترتیب در رده های دوم و سوم 
قرار گرفتند.

سپس، »منصور پورمیرزایی« در دسته ۱۰۷+ کیلوگرم موفق به کسب مدال 
طال شد.

پورمیرزایی نماینده کشورمان در دسته ۱۰۷+ در حرکت نخست خود وزنه 2۳۶ 
کیلوگرمی را مهار کرد. وی در دومین حرکت وزنه 2۴۹ کیلوگرم را باالی سر برد. ملی 

پوش کشورمان در حرکت سوم خود از مهار وزنه 2۵۶ کیلوگرم باز ماند.
در این دسته نمایندگانی از گرجستان و قزاقستان به ترتیب در رده های دوم 

و سوم قرار گرفتند.
در این دوره از مسابقات تیم ملی کشورمان موفق به کسب ۶ مدال شامل پنج 

مدال طال و یک نشان نقره شد.
رقابت های جام جهانی 2۰2۱ وزنه برداری، با حضور ۶۰ ورزشکار در رده جوانان 

و بزرگساالن از ۹ کشور به میزبانی تایلند برگزار شد.

آغاز فعالیت رشته های ورزشی کم خطر در استان تهران 
رئیس گروه نظارت بر فعالیت باشگاه های اداره کل ورزش و جوانان استان 
تهران اعالم کرد: طبق دستورالعمل ستاد ملی کرونا فعالیت رشته های ورزشی 

کم خطر در استان تهران از روز ۱۸اردیبهشت ماه )شنبه(آزاد شد.
»رضا خرم« توضیح داد: در این دستور العمل فعالیت رشته های ورزشی 
تنیس، گلف، سوارکاری، چوگان، پینگ پنگ، استخر روباز، فوتبال )تمرینی( 

و ورزش های فضای باز بالمانع است.
وی با بیان کرد: فعالیت این رشته های ورزشی در گروه 2 ستاد ملی کرونا 

قرار دارد و فعالیت آنها با ۳۰ درصد ظرفیت هیچ مشکلی ندارد.
و جوانان  اداره کل ورزش  باشگاه های  فعالیت  بر  نظارت  رئیس گروه 
استان تهران با بیان اینکه برای سایر رشته ها نیز تا کنون هیچ دستور العملی 
صادر نشده است گفت: با توجه به قرمز بودن شرایط کرونایی استان فعالیت 
سایر رشته های ورزشی از جمله انفرادی، کم برخورد، رزمی و استخرها هنوز 
نامشخص است.به گفته وی، در این دستور العمل ۱۵۰ مکان ورزشی در سطح 
استان فعالیت آنها پس از چند هفته تعطیلی مجدد فعال شد.خرم اضافه کرد: 
طی هفته گذشته نیز به صورت نامحسوس ۴۵ بازدید از اماکن ورزشی استان 

تهران انجام شد که ۸ اخطار کتبی به مدیران آنها ابالغ شد.
رئیس گروه نظارت بر فعالیت باشگاه های اداره کل ورزش و جوانان استان 
تهران تاکید کرد: هم اینک بیش از ۵ هزار و ۳۰۰ مجموعه ورزشی در سطح 
استان تهران وجود دارد که با شیوع موج چهارم کرونا در کشور و استان تهران 

از ۱۶ فرودین ماه تا اطالع ثانوی تعطیل است.
وی همچنین در پاسخ به این سوال آیا درخصوص فعالیت شنا در برخی 
ساختمان ها و برج های تهران، این نهاد نظارت دارد یا خیر؟ افزود: فعالیت 

و بازرسی ما شامل این محیط ها نبوده بلکه تابع مدیریت این برج ها است.
خرم افزود: امسال نیز فعالیت ۱2 مجموعه ورزشی تمدید و سه مجموعه 

ورزشی دیگر مجوز تاسیس خود را از این اداره کل دریافت کردند.
وی بیان کرد: به علت شیوع کرونا و عدم فعالیت بسیاری از مجموعه 
ها این مجوزها نسبت به سالهای قبل بسیار کاهش چشمگیری داشته است.

انصراف کیانوش رستمی از حضور در گزینشی المپیک
دارنده مدال طال وزنه برداری المپیک 2۰۱۶ ریو از ادامه مسابقات گزینشی المپیک 

و حضور در کلمبیا انصراف داد.
رقابت  آخرین  و  جنوبی  آمریکای  بزرگساالن  قهرمانی  وزنه برداری  مسابقات 
گزینشی بازی های المپیک در کالی کلمبیا، آخرین شانس وزنه برداران است تا با جمع 
امتیازات الزم خود را به توکیو برسانند. ولی امروز این خبر مخابره شد که کیانوش 
رستمی ملی پوش کشورمان به کلمبیا نخواهد رفت و بدین ترتیب وی از شرکت در 

بازی های المپیک توکیو باز خواهد ماند.
او طی جلسه ای که با جلود نایب رئیس فدراسیون جهانی، علی مرادی و داود 
باقری، رئیس و نایب رئیس فدراسیون جهانی در محل برگزاری مسابقات قهرمانی 
آسیا در تاشکند پشت سر گذاشت، از IWF خواست که امتیاز او در مسابقات سوئیس 

محاسبه شود که جلود تأکید کرد این درخواست بررسی خواهد شد
کیانوش رستمی چون باید مجموع ۴۰2 کیلوگرم را  بزند تا بتواند  باالتر از 
وزنه بردار قرقیزستان قرار بگیرد، از حضور در مسابقات کلمبیا انصراف داد.رستمی 
اکنون منتظر پاسخ فدراسیون جهانی می ماند که به درخواستش مبنی بر محاسبه 

امتیاز مسابقات گزینشی المپیک سوییس چه پاسخی می دهد.

نیمار – پاریس، توافق تا ۲۰۲۵

قرارداد نیمار، ستاره برزیلی و 2۹ ساله با پاری سن ژرمن تا سال 2۰2۵ تمدید شد.
در هفته های اخیر اخبار زیادی در مورد عدم تمایل نیمار به ماندن به پاریس 
و عالقه این ستاره برزیلی به بازگشت به بارسلونا منتشر شده بود. اما روز گذشته 
باشگاه پاری سن ژرمن رسما اعالم کرد برای تمدید قرارداد سه ساله با نیمار به 

توافق رسیده و او تا سال 2۰2۵ در فرانسه ماندنی خواهد شد.
ستاره برزیلی که در سال 2۰۱۶ و در انتقالی جنجالی و 222 میلیون یورویی 
به عنوان گران قیمت ترین بازیکن تاریخ فوتبال راهی پاری سن ژرمن شده بود، 
در این سال ها تالش زیادی برای پوشیدن دوباره لباس بارسلونا داشت که البته به 
سرانجامی نرسید. ابتدا اخبار حاکی از تمدید قرارداد نیمار تا سال 2۰2۶ بود، اما او 
در نهایت برای تمدید تا سال 2۰2۵ به توافق رسید. بدین ترتیب نیمار تا سن ۳۳ 

سالگی و اواخر دوران ورزشی خود در پاریس باقی خواهد ماند.
پروژه بعدی پیش روی مدیران پاری سن ژرمن را باید حفظ کیلیان امباپه دانست. 
قرارداد این ستاره جوان و فرانسوی نیز یک سال دیگر تمام می شود و تیم متمول 
فرانسوی در تالش برای تمدید قرارداد کیلیان امباپه است. رئال مادرید مدت هاست 
برای خرید امباپه وارد عمل شده و حاال و با ماندن نیمار، احتماال شانس کهکشانی 

ها برای نهایی کردن این انتقال بیشتر از گذشته شده است.
پاری سن ژرمن علیرغم استخدام نیمار هنوز در رویای فتح لیگ قهرمانان 
است. فصل گذشته آنها در آخرین گام و در فینال مغلوب بایرن مونیخ شدند و این 
فصل نیز منچسترسیتی در نیمه نهایی پاری سن ژرمن را مغلوب کرد. باید دید آیا تا 

پایان دوران حضور نیمار در پاریس این رویا محقق خواهد شد یا خیر.

آلگری جدی ترین گزینه جانشینی زیدان
مادرید  رئال  ترک  صورت  در 
سرمربی  زیدان،  الدین  زین  توسط 
اوس  جانشینی  گزینه  یوونتوس  سابق 

خواهد بود.
زین الدین زیدان به همراه رئال 
قهرمانان  لیگ  نهایی  نیمه  در  مادرید 
حذف  چلسی  مقابل  شکست  با  اروپا 
شد اما تیمش یکی از شانس های اصلی 
وجود  این  با  اللیگاست.  در  قهرمانی 
گمانه زنی ها پیرامون آینده زیدان روی 

نیمکت کهکشانی ها بسیار است.
فابریتزیو رومانو اعالم کرد زیدان 

در پایان فصل در مورد آینده خود تصمیم خواهد گرفت و در حال حاضر می خواهد 
روی مسابقات پایانی اللیگا تمرکز کند، در صورت جدایی زیزو، آلگری یکی از گزینه 

های جانشینی او است.

بارسا پشیمان شد؛ 
واینالدوم شاید در بایرن مونیخ
موریبا  ایالیش  درخشش  از  پس 
در بارسا، این باشگاه دیگر عالقه ای به 
واینالدوم هافبک ۳۰ ساله  جذب جینی 

لیورپول ندارد.
هفته های پیش رو برای بازیکنانی 
که قراردادشان در پایان فصل به اتمام 
می رسد بسیار تعیین کننده خواهند بود. 
یکی از این بازیکنان جورجینیو واینالدوم 
هافبک هلندی لیورپول است. ۳۰ ژوئن 
تعهد او به قرمزها تمام می شود و علی 

رغم تمایل باشگاه انگلیسی برای تمدید، هنوز هیچ توافقی حاصل نشده و بعید است 
واینالدوم در لیورپول ماندنی شود.

بارسلونا یکی از باشگاه های خواهان اوست. حضور رونالد کومان روی نیمکت 
بارسا که مدتی در تیم ملی هلند سرمربی واینالدوم بود، می تواند فاکتور مثبتی برای 

انتقال او به باشگاه کاتاالن باشد ولی هنوز هیچ چیز مشخص نیست.
از بایرن مونیخ هم به عنوان یکی از باشگاه های خواهان واینالدوم نام برده 

می شود.
در حالی که آینده واینالدوم همچنان مبهم است و مشخص نیست فصل بعد در 
چه تیمی بازی خواهد کرد، رسانه های کاتالونیا از عقب نشینی بارسا خبر می دهند. 
درخشش ایالیش موریبا پدیده جوان الماسیا در تیم اول بارسا باعث شده تا کادر 
فنی بارسلونا از جذب واینالدوم ۳۰ ساله منصرف شده و ترجیح دهند روی ایالیش 

۱۸ ساله سرمایه گذاری کنند.
همفری نیخمان ایجنت واینالدوم نیز در مصاحبه جدید خود به بایرن مونیخ 
چراغ سبز نشان داد و گفت:»بایرن باشگاه بزرگی است و اگر به جینی عالقه مندند، 

پس در مذاکره با ما تردید نکنند.«

جاناتان بارنت:
برای خرید گرت بیل باید پول زیادی خرج شود!

مدیر برنامه های گرت بیل شرط سنگینی را پیش پای رئال برای فروش 
این بازیکن گذاشت.

گرت بیل تابستان گذشته بود که به صورت قرضی از رئال راهی تاتنهام 
شد. او زیر نظر ژوزه مورینیو هرگز به بازیکن ثابت تیم تبدیل نشد و در چند 
با برکناری مورینیو فضا برای  پیدا کرد.  با مربی پرتغالی مشکالتی هم  مقطع 
بیل بازتر شد تا جایی که در دو بازی اخیر لیگ برتر برابر ساوتهمپتون و شفیلد 
یونایتد توانسته ۴ گل به ثمر برساند و مجموع گل هایش برای تاتنهام را به 

عدد ۱۴ برساند.
اوج گیری گرت بیل باعث شده تا همه معادالت در مورد او به هم بخورد. ابتدا 
تاتنهام هیچ تمایلی برای جذب قطعی بیل نداشت و قرار بود او به رئال برگردد ولی 
طبق ادعای دیلی میل، دنیل لِوی مالک تاتنهام اکنون متقاعد شده است تا برای 

خرید قطعی گرت بیل از رئال اقدام کند.
از قرارداد ستاره ولزی با رئال تنها یک سال دیگر باقیمانده و انتقال دوباره 
رئال  نیمکت  الدین زیدان روی  او غیرممکن است. در صورتی که زین  قرضی 
ماندنی شود، ادامه حضور بیل در رئال منتفی خواهد بود و او باید به دنبال تیمی 
دیگر برای خود باشد. اگر زیدان به هر دلیلی فصل بعد در رئال نباشد، بیل باید 
تیمی  به  انتقال  یا  به مربی جدید  اثبات خود  برای  رئال و تالش  با  بین تمدید 

دیگر، یکی را انتخاب کند. 
جاناتان بارنت ایجنت گرت بیل در مورد آینده این بازیکن به اسکای اسپورتس 
گفت:» او به عنوان یکی از بهترین بازیکنان دنیا به تاتنهام برگشت و به چندین 
مصدومیت هم دچار شد و مدتی روی فرم نبود ولی وقتی این مشکالت تمام شدند، 
تنها چیزی که نیاز داشت، بازی در یک پست درست و حضور متوالی در ترکیب 
ثابت تاتنهام بود. رایان میسون سرمربی جدید به بیل فرصت الزم را داده و همه می 
بینند که او چه اندازه خوش درخشیده است. نه زیدان و نه مورینیو به گرت فرصت 

الزم را برای درخشش ندادند.«
فروش بیل توسط رئال:» تیمی که بیل را می خواهد، باید پول زیادی داشته 
باشد و اینکه خود بازیکن هم عالقه مند به انتقال باشد. این باعث می شود تا خیلی 

از باشگاه ها از دور خارج شوند.«

جدال سپاهان و پرسپولیس 
جدال  تعیین کننده ترین  اگر  را 
به  می توان  حداقل  ندانیم  فصل 
عنوان یکی از سه بازی حساس لیگ بیستم 

از آن یاد کرد.
سپاهان و پرسپولیس به عنوان تیم های 
اول و دوم جدول رده بندی در جدالی حساس 
در اصفهان به مصاف هم می روند. جدالی که 
اولین فینال از سه فینال محتمل لیگ برتر 
محسوب می شود. پس از این بازی، دو بازی 
پرسپولیس و استقالل در هفته بعد و استقالل با 
سپاهان در هفته آخر به نوعی تعیین کننده ترین 

بازی های لیگ خواهند بود.
سپاهان و پرسپولیس که حاال دیگر دو 
برتر محسوب  لیگ  در  رقیب سنتی حداقل 
می شوند، تاکتیکی ترین تیم های نیم فصل اول 
لیگ برتر بوده اند. اگر استقالل فرهاد مجیدی 
را که هنوز از نظر تاکتیکی خود را به اثبات 
نرسانده فاکتور بگیریم، قرمزهای پایتخت و 
طالیی پوشان اصفهان از نظر بلوغ تاکتیکی در 
صدر تیم های لیگ قرار داشته اند و احتماال با 
اضافه شدن مجیدی به استقالل و جا افتادن 
اندیشه های این مربی در این تیم، ضلع سومی 

نیز به غول های تاکتیکی لیگ اضافه شود. 
پرسپولیس  تیم  دو  بازی  سبک  در 
می توان  آنها  تیمی  تاکتیک  و  سپاهان  و 
شباهت هایی را یافت. شباهت هایی که نشان 
می دهد موفقیت این دو تیم در لیگ بیستم 
اتفاقی نبوده است. مهترین شباهت تاکتیکی دو 
تیم را می توان در تنوع راه های رسیدن به گل و 
گلزنی یافت. هم پرسپولیس و هم سپاهان برای 
رسیدن به گل دل به یک روش و تکرار آن 
نبسته اند. دو تیم هم به خوبی از کناره ها استفاده 
کرده اند و هم قابلیت استفاده از عمق دفاع را 
محور  تیم  دو  هر  در  داشته اند.  گلزنی  برای 
حمالت تیم در زمان های متفاوت یک بازی 
تغییر می کند و همین موضوع آنالیز بازی این 
دو تیم را برای حریفان سخت می کند. هر دو 
تیم تمایل به بازی پرحوصله دارند. شتاب زدگی 
تا حدود زیادی از عملکرد بازیکنان دو تیم حذف 
شده است. از آنجا که در بیشتر بازی های لیگ 
تیم های مقابل آنها بازی بسته و دفاعی انجام 
داده اند، بازی با حوصله و دادن پاس های زیاد 
در حافظه تاکتیکی بازیکنان دو تیم رفته است. 
بازی  در  می توان  را  حوصله  پر  بازی  نمونه 
سپاهان و نفت مسجد سلیمان دید که اگرچه 
اصفهانی ها موفق به گلزنی نشدند اما در طول 
کردن  باز  برای  مختلف  روش های  به  بازی 
دروازه حریف رو آوردند. یا اخیرا پرسپولیس در 
مصاف الوحده امارات تا دقایق آخر بازی بدون 
شتابزدگی برای زدن گل مساوی تالش کرد 

که البته به جایی نرسید.
بنابراین آنچه از تاکتیکی ترین تیم های 
لیگ برتر انتظار می رود یک بازی تاکتیکی 
است. اما این لزوما به معنای آن نخواهد بود 
که یکشنبه شب در اصفهان یک فوتبال زیبا 
و هیجانی از دو تیم به نمایش در خواهد آمد. 
بازی های بزرگ استراتژی ها و تاکتیک های 
خاص خود را هم دارد و آنچه بیش از اجرای 
تاکتیک ها اهمیت دارد، کم اشتباه ظاهر شدن 

بسیار  چه  است.  دفاعی  فاز  در  به خصوص 
بازی های بزرگی که نتیجه آن را یک اشتباه 
فاحش و یا از دست رفتن تمرکز یک تیم برای 
چند دقیقه تعیین کرده است. پس آنچه در این 
بازی اهمیت دارد این است که کدام تیم کمتر 

در مباحث دفاعی اشتباه می کند. 
به  اعتماد  تمرکز،  بزرگ  بازی های  در 
نفس و اشتباهاِت کمتر  مهم تر است تا سیستم و 
ترکیب. برای همین مدیران پرسپولیس از رفتن 
به قرنطینه و درگیری ذهن بازیکنان خود به 
اعتراض  بارها  و  داشته  هراس  موضوع  این 
خود را به قرنطینه اعالم کرده بودند. آنها به 
خوبی از اهمیت آمادگی روانی بازیکنان خود 
برای جدال با سپاهان آگاه بودند. ساختار دفاع 
هر دو تیم از ساختارهای قوی لیگ ماست اما 
ضعف هایی دارند که بی شک از دید دو مربی 
پنهان نیستند. آمار گل خورده کمتر پرسپولیس 
نشان از ساختار دفاعی قویتر پرسپولیس نسبت 
به سپاهان دارد اما از آن طرف خط حمله این 
تیم زهردار تر و ساختار هجومی آن موفق تر از 

پرسپولیس عمل کرده است.
سه  جز  به  سپاهان  اول،  نیم فصل  در 
بازی،در سایر بازی ها درصد مالکیت بیشتری 
نسبت به حریفان خود داشته است که از قضا 
یکی از این سه بازی، جدال با پرسپولیس در 
تهران بود که با تساوی بدون گل خاتمه یافت. 
با این حال تعداد موقعیت های گلزنی این تیم 
در آن بازی اندکی از پرسپولیس بیشتر بود. 
نکته مهم اینکه سپاهان در هیچکدام از این 
سه بازی که مالکیت را به حریف داده بازنده 
نبوده است و اتفاقا در بازی مقابل استقالل و 
صنعت نفت علیرغم درصد کمتر مالکیت توپ 

با پیروزی زمین را ترک کرده است. 
دو تیم باالترین تعداد شانس گلزنی را در 
نیم فصل اول داشته اند و در این بین پرسپولیس 
از سپاهان در خلق موقعیت گل موفق تر بوده 
است. با این حال سپاهان در گلزنی موفق تر 
بوده و این نشان از ضعف خط حمله پرسپولیس 
نسبت به سپاهان در نیم فصل اول دارد که 
البته با اضافه شدن آل کثیر و مغانلو احتماال 

اوضاع پرسپولیس در ادامه لیگ برای گلزنی 
بهتر خواهد شد.

با توجه به نقاط قوت هر دو تیم می 
بازی، سمت  توان حدس زد که منطقه داغ 
در  باشد.  سپاهان  راست  و  پرسپولیس  چپ 
زوج سازی  ترابی  و  امیری  پرسپولیس  چپ 
خوبی با یکدیگر داشته اند و همین موضوع در 
مورد راست سپاهان و زوج دانیال اسماعیلی فر 
و حسینی نیز برقرار است. اسماعیلی فر هم در 
دفاع و هم در حمله بازیکن کارسازی برای 
سپاهان بوده که به خوبی توانسته با اورلب های 
خود و توانایی اش در جا گذاشتن یار مستقیم 

برای سپاهان موقعیت سازی کند. 
از آن طرف ترابی نیز پس از بازگشتش 
به پرسپولیس یکی از کلیدی ترین مهره های 
یحیی گل محمدی بوده و به خوبی توانسته 
از تکنیک خود و همچنین  استفاده  با  است 
بازی ترکیبی با وحید امیری و مهاجمان، این 
تیم را در فاز هجومی زهردار تر کند. دو تیم با 
داشتن بازیکنانی در کناره که قابلیت گذشتن 
از یار مستقیم خود را دارند می توانند جدال هایی 
تماشایی در کناره های زمین خلق کنند. اما اگر 
بخواهیم حدس بزنیم که کدام تیم از عمق 
دفاع حریف بهتر استفاده خواهد کرد احتماال 
میانی  مدافعان  داشتن  دلیل  به  پرسپولیس 
مسلط تر، در بستن عمق دفاعی خود موفق تر 

عمل کند.
محرم نوید کیا تا همین جای لیگ هم 
توانسته توانایی فنی خود را به اثبات برساند. او 
تیمی که متشکل از بازیکنان بی انگیزه بود را 
به خوبی برای بردن لیگ تهییج کرده است. 
بازیکنانی مثل سروش رفیعی و سجاد شهباززاده 
که چند فصلی خوب بازی نمی کردند و کم کم 
آماده انتقال از صدر فوتبال به میانه آن بودند را 
به بازیکنانی کارا و تاثیرگذار تبدیل کرده و از 
آن طرف در میدان دادن به جوانانی همچون 
یاسین سلمانی ابایی نداشته است. او در نیم فصل 
دوم احسان حاج صفی را که زمانی همبازی اش 
در سپاهان بود را به خدمت گرفت تا به کاپیتان 
تیم ملی، نقش یک بازیکن چند پسته و تقریبا 

آزاد را در تیمش بدهد و بدین ترتیب وزن تجربه 
را در تیمش باال ببرد. 

با در نظر گرفتن سبک بازی سپاهان، 
نتایج این تیم و مدیریت حاشیه ای که توسط 
محرم در این تیم انجام شده، بی شک محرم 
نویدکیا یکی از کاندیداهای مربی برتر لیگ 
بیستم نیز است. از آن طرف یحیی گل محمدی 
نیز که همچون محرم در زمان بازی خود بیشتر 
بازیکنی باهوش بود تا فیزیکی، به خوبی تعادل 
را در بین دفاع و حمله در تیمش برقرار کرده 
و حاال با آمدن ترابی، مغانلو و آل کثیر دستش 
برای فوتبال هجومی تر هم باز تر شده است. 

دو تیم کمتر در معرض عقب افتادن از 
حریفان در طول زمان یک بازی قرار داشته اند 
و به همین خاطر نیز پیش افتادن یکی از این 
دو تیم در بازی فردا کار را برای حریف سخت 
می کند و زدن گل اول از اهمیت زیادی در 
تنها  پرسپولیس  است.  برخوردار  فردا  بازی 
یک بار عقب افتادگی خود در مقابل نساجی 
بار هم در  را تبدیل به تساوی کرده و یک 
دربی  بعد از خوردن گل اول دو گل زده اما از 
برد خود نتوانسته محافظت کند.  اصفهانی ها 
نیز یک بار در مقابل مس رفسنجان باخت را 
به برد تبدیل کرده و مقابل فوالد به تساوی. 
بنابراین قرار گرفتن در شرایطی که دو تیم 
چندان به آن عادتی ندارند)یعنی عقب افتادن 
از حریف( می تواند برگ برنده روحی بزرگی 

برای حریف باشد .
با این همه شاید کسب یک تساوی در 
اصفهان برای دو تیم هم نتیجه خوبی محسوب 
شود اما هر دو مربی خوب می دانند که اگر برنامه 
تاکتیکی خود را برای هدفی غیر از بردن تدوین 
بودن گل  ارجح  تفکر  ناخودآگاه  اگر  و  کنند 
نخوردن به گل زدن را در ذهن بازیکنان خود 
جا بیندازند، نتیجه می تواند از بین رفتن جسارت 
در تیم و تزریق استرس به ساق های بازیکنان 
و باال رفتن احتمال اشتباه در فاز دفاعی باشد . 
پس آنچه یحیی و محرم از جدال فینال گونه ی 
خود در اصفهان می خواهند فقط برد است و این 
خود نوید یک بازی زیبا را در اصفهان می دهد.

لیگ برتر ایران – هفته بیست و دوم؛

سپاهان - پرسپولیس؛ اولین فینال برای قهرمانی! 
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سید محمد رسولی 
 ارشد مدیریت بازرگانی 

 چکیده 
 رفتار مصرف کننده از چندین جهت می 
تواند مورد اهمیت قرار بگیرد یکی تاثیر عوامل 
شخصی بر رفتار مصرف کننده ، اقوام و منزلت 
اجتماعی ، وجود تاثیر گروه های مرجع عوامل 
اجتماعی ، تاثیر طبقه اجتماعی ، خرده فرهنگها 
، عوامل فرهنگی ، خصوصیات فردی موثر در 
رفتار مصرف کننده از جمله عوامل شخصی موثر 
بر رفتار سن و مرحله زندگی ، شغل ، وضعیت  اقتصادی ، نوع و سبک زندگی 
شخصیت تصورات شخصی کامال موثر است در واقع هر سنی یک نوع محصول 
را می طلبد . مورد نیاز و استفاده است هر شخصی کامال موثر است در واقع 
هرسنی یک نوع محصول خاص را می طلبد و مورد نیاز  و استفاده است هر شغلی 
هم بستگی به نوع استفاده از وسایل یک محصول خاص مورد استفاده میباشد.

وضعیت اقتصادی هم به نوع خرید و قدرت خرید و قدرت خرید موثر است 
. خانواده مهمترین سازمان خرید مصرف کننده در جامعه به شمار میرود . نقش 
و منزلت  اجتماعی بر رفتار مصرف کننده یک شخص به گروه های زیادی، نظیر 

خانواده – باشگاه ، سازمان و غیره .. تعلق و وابستگی دارد با اهمیت و تاثیر گروه 
در رفتار مصرف کننده ، بسته به مدل و مارک های مختلف متفاوت است رفتار 
مصرف کننده تحت تاثیر گروه های کوچک  بسیاری قرار میگیرد گروه هایی 
که دارای تاثیر های مستقیم بر شخص هستند و مواردی که شخص متعلق به 
آنها است گروه های عضویت نام دارند  گروه هایی که دارای رایطه غیر رسمی 

با شخص رسمی است و فاقد ارتباط متقابل منظم است . 
هرجامعه تقریبا دارا شکلی از ساختار طبقه اجتماعی است 

طبقات اجتماعی از قسمت های نسبتا پایداری در یک جامعه تشکیل شده 
است که دارای نظم های ارزشی مشترکی هستند که در این نظم ها خودشان بر 

پایه عادات و رسوم و تجربیات زندگی مشترک استوار هستند. 
بازاریان باید همواره بر اساس معرفی کاالی جدید که احتماال هم خواهان 
دارد جهت گیری های فرهنگی و رفتار مصرف کننده را دقیق بررسی کندو مثال 
جهت گیری به سوی نگرانی در خصوص سالمتی و تناسب اندام موجب پیدایش 
صنعت بزرگ تجهیزا ت ورزشی  و پوشاک ورزشی متناسب و غذاهای سالم و 

سبک و طبیعی و خدمات بدن سازی و بهداشتی می شود. 
 پس به طور کل رفتار مصرف کننده به خودی خود شامل موارد بسیاری 
است که باید به دقت مورد بررسی قرار بگیرد تا در زمان مواجهه مصرف کننده 
بتواند کامال بصورت حرفه ای مورد بررسی قرار یگیرد و با آ ن بر خورد کند.  

عوامل رفتار و احساسات مصرف کننده

دنیای جوانان/ مجید میر محمد علی : 
آقای امیر عظیمی لطفا در خصوص 
این کمیته و تاریخچه ان برای مخاطبان 

ما توضیح بفرمائید .
به نام خدا ضمن تشکر بابت فرصتی 
که به بنده دادید تا در خصوص کمیته 
باشگاههای بدنسازی فدراسیون بدنسازی 
و پرورش اندام صحبت کنم و به نوعی به 
بیان مشکالت قشر مظلوم باشگاهداران 
بپردازم خود شما مستحضرید که همواره 
از معضالت  طی سالهای گذشته یکی 
صدائی  نداشتن  بدنسازی  باشگاههای 
واحد تحت پوشش صنف یا اتحادیه یا 
حتی کمیته ای بوده است که بتواند در 
و حقوق  ها  از خواسته  مختلف  شرایط 
و حقوقی  قانونی  پوششی  در  آنها  حقه 
دفاع کند از طرفی فدراسیون بدنسازی 
از  جدائی  از  پس  نیز  اندام  پرورش  و 
تنها  عنوان  به  برداری  وزنه  فدراسیون 
دارای  این رشته هیچگاه  اصلی  متولی 
جایگاه قانونی به عنوان حامی ، ناظر و 
یا مشاور بر فعالیت باشگاه نبوده و این 
مهم به ادارات ورزش و جوانان استانها 
که زیر نظر وزارت ورزش فعالیت دارند 
سپرده شد و نیروی انتظامی نیز از بعد 
اجتماعی و امنیتی بر آنها  نظارت می 
کند که این خود جای بحث دارد شرایط 
طی  کرونا  شیوع  از  پس  باشگاهداران 
ماههای گذشته و مختل شدن فعالیت 
گردید  موجب  تعطیلیشان  و  باشگاهها 

در  باشگاهها  مختص  کمیته  ایجاد  تا 
فدراسیون هر چه بیشتر احساس گردد لذا 
بنا به دستور جناب آقای دکتر عبدالمهدی 
نصیرزاده ریاست فدراسیون بدنسازی و 
پرورش اندام این کمیته تشکیل گردید و 

مسئولیت آن به من سپرده شد .
شما  خود  آیا  عظیمی  امیر  آقای 
و  ورزشی  های  زمینه  در  شخصا 

باشگاهداری فعالیتی داشته اید؟
در  جوانی  ابتدا  از همان  بنده  بله 
و  بدنسازی  و  جودو  نظیر  هائی  رشته 
رشته های قدرتی  فعالیت داشته ام  و 
از سال ۱۳۸2 نیز اولین باشگاه خود را 
با نام شاهین افتتاح نمودم و تا به امروز 
که با شما صحبت می کنم ۵ شعبه از 

این مراکز را افتتاح نموده ام .
این کمیته متشکل از چه افرادیست؟ 

و چه وظایفی را به عهده دارد؟
این کمیته متشکل از ۵ عضو است 

که عبارتند از : رئیس ، دبیر و ۳ عضو و به 
طور مشخص وطایف آن شامل ۵ حوزه 
است ، ۱ تهیه و تنطیم آین نامه کمیته 
و همچنین آئین نامه ارزیابی باشگاهها 
از  باشگاهها  و  مربیان  افزائی  دانش   2
کارگاههای  و  کالسها  برگزاری  طریق 
مسابقات   برگزاری   ۳ افزائی  دانش 
قهرمانی باشگاههای کشور و اعزام تیم 
به مسابقات قهرمانی باشگاههای جهان ۴ 
فراهم نمودن شرایط مناسب برای استغال 
مربیان دارای مدرک معتبر فدراسیون و 
و  افراد  برخی  سودجوئی  از  جلوگیری 
باشگاهها ۵  نظارت بر امور فنی باشگاهها 
با  مجددا  گذشته  روزهای  طی 
امتداد تعطیلی باشگاهها شرایط فعالیت 
به  شدت  به  باشگاه   2۰۰۰۰ از  بیش 
چه  کمیته  زمینه  این  در  افتاده  خظر 

فعالیتی نموده ؟
ما در هفته قبل جلسه ای با هدف 

در  ورزشی  باشگاههای  گرفتن  قرار 
گروه 2 و ۱ مشاغل با استفاده از رعایت 
پروتکلهای بهداشتی با مسئولین محترم 
پریچهره   نصراهلل  آقای  از جمله جناب 
مدیر کل اداره ورزش و جوانان استان 
تهران و معاونین ایشان و رئیس حراست  
و  پزشکی  هیات  ریاست  همچنین 
ورزشی آقای خشایار ثابتیبرگزار نمودیم 
اجرا  نحوه  و  تنظیم  خصوص  در  که 
بهداشتی  پروتکلهای  و  دستورالعمل 
گیری  قرار  جهت  به  باشگاهها  برای 
در گروه 2 و ۱ مشاغل بحث و تبادل 
نظر نشد و در نهایت توافق شد تا طرح 
کمیته بدنسازی طی این هفته پیش رو 
بررسی و به هیئت و فدراسیون پزشکی 
ورزشی ارائه شود. و برای تصمیگیری 
درمان  بهداشت  وزارت  به  نهائی طرح 
که  شود  ارسال  پزشکی  آموزش  و 
زیربط  مسئوالن  موافقت  صورت  در 
ادامه  فعالیت خود  به  بتوانند  باشگاهها 
دهند و از این بحران واقعی که یکسال 
را گرفته است  باشگاهها  است گریبان 
باید  اینصورت  غیر  در  یابند  رهائی 
منتظر طبعات آن از جمله بیکار شدن 
نزدیک به ۵۰۰ هزار نفر و بسته شدن 
بیش از 2۰۰۰۰ باشگاه ) بنگاه کوچک 
پیکان  نوک  مانند  که  بود   ) اقتصادی 
مبارزه با اعتیاد و بیماریها عمل نموده 
اند و نقش بسزایی در رشد و شکوفائی 

جوانان و خانواده ها داشته اند.

گفتگو با محمد امیر عظیمی رئیس کمیته باشگاههای بدنسازی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام 

نبود صدای واحد، یکی از معضالت باشگاههای بدنسازی است
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 اسامی داستان های راه یافته به مرحله 
»ارغوان«  جایزه  دوره  چهارمین  داوری 

منتشر شد.
هیئت انتخاب چهارمین جایزه ارغوان 
به  رسیده  داستان   ۶۰۰ از  بیش  بررسی  با 
قرن«  سال  »آخرین   موضوع  با  دبیرخانه 
را برای شرکت در مرحله  داستان های زیر 

داوری معرفی کرد:
غزل محمدی/ »آب آشنا«

مهدی پورفرد/ »جای چای قهوه بنوش«
عرفان مرزبان/ »مثل روزهای قبل باش«

فاطمه باقری/ »پسری که در وان خانه اش 
غرق شد«

نیما صادق بیان/ »آش قرمز«
فاطمه )مژگان( راد فر/ »جّنک«

امیرحسین طالبی نیا/ »رسول«
غزال شاهمردانی/ »روشن«

امیر عباس زاده/ »آخرین برف قرن«

سحر زعفرانیه/ »مسئله جدی«
حامد گراوندی/ »آماری شصت و دو«

علیرضا حضرتی/ »نجیب«
محیا مرادی نسب/ »هیچ«

غزل همتی/ »دانه ی مردن«
 ، کانت  »ارسطو،  نژاد/  حسینی  رحیم  سید 

جرمی بنتهام«
سحر کبیری/» واقعیت من کجاست؟!«
علیرضا رسولی/ »در جستجوی بیژن«

الهام وطن خواهان اصفهانی/ »جشن سده«
مهدی حسینعلی خانی/ »سال گاو«

ابوالفضل پروین/ »دیفن باخیا«
علی نادری/ »گورَگرد«

ن  میا گ  ر بز ر پد «  / عظیمی س  عبا
آفتابگردان هایش گم شد«

فاطمه جی افزام/ »سوچکه«
نوید عظیمی دیزج/ »بقا«

مهال یزدانی احمدآبادی/ »گور پدر جو«

زهرا تیماجچی/ »نقاشی ژاپنی«
امیرمحمد محدثی/ »ناخوشی باد«

فرزین مانیان/»برج بابل«
قرن  پایانی  نامه  »دو  بریمانی/  امیرحسین 

چهاردم«
حمیده تیموری/ »سال صفر«

کوتاه  داستان  جایزه  دوره  چهارمین 
همچون  حقیقی،  اوژن  دبیری  با  ارغوان 
زیر  داستان نویسان  ویژه  پیشین،  دوره های 
از  آثار  ارسال  مهلت  شد.  برگزار  سال   ۳۰
 ۱۴۰۰ فروردین   ۱۵ تا   ۱۳۹۹ دی  یکم 
اعالم شده بود. لیلی گلستان، احمد پوری و 
حسین سناپور داوران چهارمین جایزه داستان 
کوتاه »ارغوان« هستند و برگزیدگان نهایی 
این جایزه در مراسم پایانی معرفی خواهند 
متعاقبا اعالم  اختتامیه  برگزاری  تاریخ  شد. 

می شود.

داستان های راه یافته به مرحله داوری چهارمین جایزه »ارغوان« معرفی شدند

می گوید  فقیری  امین 
ر  د ا  ر م  لعه ا مطا خودش 
کتاب های  با  ده یازده سالگی 
تاریخی شروع کرده و آثاری چون »ده 
»ده  شوش«،  »دلیران  رشید«،  مرد 
قزلباش«، »سه  تفنگدار« و... باعث شد 
بگیرد،  ریشه  او  در  وطن دوستی  حس 
برای همین همیشه آرزوی نوشتن رمانی 

تاریخی را داشته است
است  کتابی  یلدا«  شب  »ظلمت 
آفتابکاران  نشر  سوی  از  به تازگی  که 
کتاب  این  نویسنده  است.  شده  منتشر 
داستان نویس  محقق،  فقیری«  »امین 
شهر  زاده  خود  که  نمایشنامه نویس  و 
شیراز است، داستان را در همین شهر، 
با بهره گیری از گویش محلی و حتی با 
استفاده از برخی شخصیت های مشهور 
شهر شیراز نوشته است. »ظلمت شب 
عیسی  میان  عاشقانه  داستانی  یلدا« 
و  رقیب ها  وجود  با  که  است  یلدا  و 
آغاز می شود  از شیراز  بسیار  خطرهای 
هندوستان  در  تاریخی،  بستری  در  و 
ادامه می یابد. به بهانه انتشار این کتاب 
ترتیب  فقیری  امین  با  گفت وگویی 

داده ایم که در ادامه می خوانید.
 

آقای فقیری از بازه زمانی و مکانی 
داستان شروع کنیم. چه شد که تصمیم 
در  و  شیراز  در  را  داستان  این  گرفتید 
بازه زمانی قرن گذشته روایت کنید. چه 
مکان  و  زمان  این  درباره  ویژگی هایی 
بود که نظر شما را به خودش جلب کرد؟

نی  ستا ا د پیش  ل  سا چند 
نوشته  تاج محل  درباره  ۷۸صفحه ای 
چاپ  مختلفی  علت های  به  که  بودم 
دهم  قرن  در  داستان  آن  چون  نشد. 
بیشتر  گسترش  برای  می شد،  روایت 
کنم  شروع  شیراز  از  گرفتم  تصمیم 
نهایت  در  برسم.  هندوستان  به  بعد  و 
ساختار آن نوشته کامال به هم ریخت و 
با شخصیت  های جدید و حواشی ای که 
از تخیل من نشات می گرفت،  یکسره 
ساخته و پرداخته شد. یکی از ویژگی ها 
پرداختن به هنر سنگ تراشی و در نهایت 
دیگر  مهم  ویژگی  بود.  مجسمه سازی 

مسئله عشق بود.
 

از  کتاب  این  نوشتن  اصلی  ایده 
کجا آمد؟

 واقعیت این است که من مطالعه ام 
کتاب های  با  ده یازده سالگی  در  را 
تاریخی شروع کردم. »ده مرد رشید«، 
»دلیران شوش«، »ده قزلباش«، »سه  
که  شد  باعث  این ها   . و...  تفنگ دار« 
ریشه  نهادم  در  وطن دوستی  حس 

بگیرد. بدین خاطر همیشه آرزوی نوشتن 
رمانی تاریخی را داشتم. هم اکنون هم 
را در دست  نوشتن کتاب »آریوبرزن« 
مانده  نیمه کاره  متاسفانه  که  دارم  کار 
است. می دانیم که اگر در جریان نوشتن 
مطلبی وقفه افتاد، همتی مضاعف برای 

ازسرگیری اش الزم است.
  

داستان ظلمت شب یلدا شبیه به 
قصه های عامیانه ادبیات فارسی است. 
آیا خودتان از این موضوع عامدانه این 
قالب را انتخاب کردید یا این سبک در 

جریان نوشتن داستان شکل گرفت؟
این  که  داستان نویسی  اساتید 
کتاب را خوانده اند، اشاره ای به عامیانه 
بودن داستان نکرده اند. البته من راحت 
و روان نوشته ام، چون سبک نوشتاری ام 
این چنین است. هیچگاه عامیانه نوشتن 
برای من اصل نبوده است. اما ساده و 
هزارتوی  در  خواننده  تا  نوشتن  روان 
نثر کتاب سرگردان نشود، اعتقاد قلبی 

من است.
 

این  اساسی  ویژگی های  از  یکی 
رمان که آن را ارزشمند می سازد استفاده 
از واژه های محلی و کهن شیرازی است. 
برای تالیف این بخش های کتاب از چه 

منابعی استفاده کردید؟
سعی کردم در این کتاب آن گونه 
بازار  و  کوچه  مردم  که  کنم  صحبت 
صحبت می کنند. در این راه از حافظه 
خودم کمک گرفتم. شهر شیراز که در 
بالیده ام  و  کرده ام  پیدا  نمو  و  رشد  آن 
را انتخاب کردم تا تا بتوانم قسمتی از 
واژه های مصطلح بین مردم را از نابودی 

نجات دهم.
 

وقتی کتاب ظلمت شب یلدا را می 
خوانیم احساس همذات پنداری زیادی 
با آن می کنیم و این از وجوه موفقیت 
این کتاب است راز این موفقیت را در 

چه می دانید؟
ی  شخصیت ها گفت  ن  ا می تو
ملموس  نندگان  خوا برای  ستان  دا
مکان،  و  فضا  عنصر  شاید  هستند. 
به  رمان  در  که  مسائلی  و  گفت وگوها 
آن ها اشاره می شود، این چنین بر خواننده 
اثر می گذارد که خود را در جاهایی در 
کتاب  مثبت  قهرمانان  از  یکی  لباس 
هم ذات پنداری  آن  به  که  می پندارد 

می گوییم.
کتاب  ین  ا صلی  ا شخصیت   
از  تن  چند  ویژگی های  عیسی  یعنی 
دینی  و  ادبی  معروف  شخصیت های 
عیسی  او  نام  مثال  عنوان  به  دارد  را 
است و همانند عیسی نبی به مردگان 
بخش های  در  چنانکه  می بخشد  جان 
متعدد داستان می بینیم که یلدا و ماهی 
مجسمه ها را جاندار می خوانند، و مانند 
و  »خسرو  داستان  در  کوه کن  فرهاد 
مانند  و  است  سنگ تراش  شیرین« 
مجنون«  و  »لیلی  داستان  در  مجنون 

عاشق است. نظر خودتان چیست؟
مطالعه  مسئله  این  اصلی  علت 
و  مستقیم  که  ست  ا کهن  متون 
غیرمستقیم بر ذهنم اثر گذاشته است. 
ساخت  در  شیراز  در  عیسی نامی  البته 
بوده  سهیم  تاج محل  در  هنری  اثری 

است.
انتخاب نام عیسی بیشتر قدردانی 
از آن شخصیت است. من هیچگاه به 
فکر زنده کردن مرده نیفتاده بودم. البته 
برداشت های  که  است  آزاد  خواننده 
گوناگونی از یک شخصیت داشته باشد. 
در مورد پرتاب سنگ به وسیله قلماسنگ 
داستان های حضرت داود مد نظرم بوده 
این  نوشتن  از  پس  کنید  توجه  است. 
صحنه به این فکر افتادم که از قصه های 
قرآن بهره  گرفته ام. باید توجه داشت که 
تاراندن  برای  از قلماسنگ  در روستاها 
پرنده هایی که به محصول آزار می رساند، 
استفاده می شود. خانواده عیسی چون در 

یکی از روستاها آب و ملکی دارند دیدن 
این وسیله در دست عیسی کامال طبیعی 
می نماید. مهم مهارت او در پرتاب سنگ 
است که اگر خطا می رفت داستان ابتر و 

بی نتیجه می ماند.
شیرین  و  خسرو  کتاب های  من 
پارسه  نشر  برای  را  و »قصص االنبیا« 
بازنویسی کرده ام. حتما  به زبانی ساده 
ذهنم  بر  کتاب  دو  این  از  گرته ای 

نشسته است.
 

ز  ا یکی  نیز  هی  ما شخصیت 
کتاب  این  در  جالب  شخصیت های 
در  و  نیست  کسی  همسر  که  است 
باز  آید  می  حساب  به  یلدا  دایه  واقع 
به  شبیه  شخصیتی  بنده  نظر  به  هم 
دارد  شاهنامه  کنیزان  شخصیت های 
برای مخدوم  را  به معشوق  که وصال 
خودش ساده تر می سازد. ایده شخصیت 

ماهی از کجا آمد؟
خواه ناخواه در داستان ملک التجار 
دختر  برای  است،  شهر  ثروتمند  که 
خانواده باید دایه ای وجود داشته باشد. 
خودم نیز ماهی را از هر نظر شخصیت 
اهل  فداکاری،  و  ایثار  می دانم.  کاملی 
شعر و ادب بودن، آزادمنشی، زیبایی و 
ارتباط خاصی که با ملک التجار دارد او 

را از هر نظر متمایز می کند.
 

این  که  روزنامه نگارهایی  از  یکی 
این  است  معتقد  کرده،  معرفی  را  رمان 
کتاب ظرفیت هایی برای تبدیل شدن به 
فیلم سینمایی یا سریال را دارد. نظر خودتان 
چیست، فکر می کنید این کار شدنی است؟

کتاب  بطن  در  که  کششی  چون 
ذهن  به  را  مسئله  این  است،  نهفته 
بر  قرار  وقتی  لبته  ا می کند.  متبادر 
ساختن فیلم باشد، می توان صحنه های 
بسیاری را بدان افزود و شخصیت های 
کرد.  خلق  نیز  دیگری  اثرگذار  و  تازه 
بیاید  پیش  این سوال  برای شما  شاید 
که چرا هنگام نوشتن این شخصیت ها را 
نیفزودم. در جواب این سوال باید بگویم 
و  بپردازم  حواشی  به  نمی خواستم  من 

خواننده را خسته کنم.
 

این  چاپ  آخر،  سوال  عنوان  به 
کتاب چه بازخوردهایی به همراه داشت؟

خوشبختانه مورد عنایت دوستانی 
که خود داستان نویس هستند هم قرار 
سیروس  خسروی،  بوتراب  ا گرفت. 
کشوری،  فرهاد  تقوی،  نیما  رومی، 
بودند که  و... کسانی  احمدی  داریوش 
این داستان را خواندند و البته نقدهایی 

هم بر این کتاب نوشته اند.

گفت وگوی اختصاصی امین فقیری درباره آخرین داستانش:

ارتباط با مردم کوچه و بازار در ظلمت شب یلدا

کتاب »تغییر اقلیم؛ تهدید هزاره سوم« 
اثر نویسنده جوانرودی منتشر شد
هزاره  تهدید  اقلیم؛  »تغییر  کتاب   
سوم« نوشته »سردار صدیقی«؛ نویسنده 
جوانرودی توسط شرکت کیمیا خرد پارس 

منتشر شد.
»سردار صدیقی« افزود: این کتاب 
در ۱۱2 صفحه و چهار فصل نگارش و 
به تبعات تغییرات اقلیمی پرداخته است و 
با  سازگارانه  زیست  برای  ساده  راه هایی 

شرایط تغییرات اقلیمی پیشنهاد می کند.
وی اظهار داشت: کتاب تغییراقلیم،  
و  تجربه  حاصل  سوم  ره  هزا تهدید 
دغدغمندی های مولف در طول چند سال 
محیط   پاسداشت  در  داوطلبانه  فعالیت 

در  اورامانات  منطقه  ساکنان  داوطلبانه  فعالیت های  از  تصاویری  و  است  زیست 
پاسداشت محیط زیست را به نمایش کشیده است.

این کتاب که با مقدمه ای از پروفسور مهدی زارع عضو پژوهشگاه زلزله و 
گرمایش جهانی  و  اقلیم  تغییر  که  پیامدهایی  به  آغاز می شود،  علوم  فرهنگستان 
زندگی موجودات زنده و حیات کره زمین را مورد تهدید قرار می دهد  اشاره می کند.

از نظر نویسنده ، موضوع این کتاب بسیار با اهمیت است و می طلبد عموم 
شهروندان نسبت به مباحث تغییراقلیم و پیامدهای آن آگاهی پیدا کنند.

سالمت  بر  ورزشی  مسابقات  »تاثیر  عنوان  با  دیگر  کتابی  نویسنده  این  از 
روانی دانش آموزان« نیز به چاپ رسیده است و چند اثر دیگر در دست چاپ دارد.

سردار صدیقی متولد ۱۳۶۵ در شهرستان جوانرود و دارای مدرک کارشناسی 
ارشد مدیریت است.

شهرستان جوانرود با بیش ۷۵ هزار نفر جمعیت در ۸۶ کیلومتری شمال غرب 
کرمانشاه واقع شده است.

»ایران در بازی بزرگ«؛ روایت حضور ِسر ِپرسی سایکس در ایران
ِسر  بزرگ؛  بازی  در  »ایران  کتاب 
پِرسی سایکس؛ کاشف، کنسول، سرباز و 
با ترجمه  آنتونی وین،  تألیف  جاسوس«، 
از  روایتی  مهدوی  هوشنگ  عبدالرضا 
چندوجهی  شخصیتی  قرنی  ربع  حضور 
ایران  در  انگلیس  از  ماموریت  چند  با 

ارائه می دهد.
در  آرایشگاهی  از  که  حالی  »در 
منش  با  پیرمردی  می شدم،  خارج  شیراز 
وارد کوچه شد،  پهلویی  دکان  از  نظامی 
از  و  داد  نظامی  سالم  من  به  محکم 
میان دو ردیف دندان های طالیی که زیر 
سبیل چرب کرده اش می درخشید، فریاد زد: 
»سربازان آماده بازرسی هستند، صاحب!« 
و ادامه داد: »سربازان به صف!« وقتی از او 

پرسیدم این فرمان های نظامی را که مخصوص سواره نظام انگلیس است از کجا یاد 
گرفته، پاسخ داد: »از تفنگداران جنوب ایران، تحت فرماندهی ِسر پِرسی سایکس، 
صاحب.« این ها تنها جمالتی بود که از زبان انگلیسی به  خاطرش مانده بود. نام 
او کل حیدر بود و در دوران بازنشستگی از اتو کردن لباس های مردم با چند اتوی 

زغالی قدیمی امرار معاش می کرد.
سایکس  پِرسی  ِسر  مرگ  از  سال  بیست وپنج  حدود  در  و  بود   ۱۹۷۰ سال 
و  آرایشگر  مرد  خانه  در  و  می آموختم  فارسی  شیراز  دانشگاه  در  من  می گذشت. 
خانواده اش زندگی می کردم. کل حیدر )که مخفف کربالیی حیدر است( هرروز صبح 
به من سالم می کرد و گاه گاهی نیز با من گفت وگو و سرگذشت خود را تعریف 
می کرد. آدم رنِد خوش گذرانی بود که پیشینه نظامی جالبی داشت. عالوه بر خدمت 
در پلیس جنوب، در قشون عثمانی، پلیس آبادان، ژاندارمری ایران و لشکر قزاق 
خدمت کرده بود و ادعا می کرد همان گروهبانی بوده که تفنگ در دست گرفتن و 

مشق نظامی را به رضاشاه آموخته است.
امروزه کسانی که در ایران ِسر پِرسی سایکس را به یاد دارند معدودند، ولی 
زنده  کامال  هنوز  نهاد،  ایران  به خاک  قدم  اینکه  از  او یک صد سال پس  افسانه 

است.« )ص. ۱۳(
که  است  بزرگ  بازی  در  ایران  کتاب  پیشگفتاِر  آغاِز  پاراگراف،  دو  این 
»ِسر  به  کتاب،  زیرعنواِن  طبق  هویداست،  هم  سطور  همین  از  که  همان طور 
در  که  کسی  می پردازد.  جاسوس«  و  سرباز  کنسول،  کاشف،  سایکس؛  پِرسی 
بخش دیگری از همان پیشگفتار، »مردی بسیار جالب بود. از این افسر جوان، 
فردی  که  می رفت  انتظار  یک  درجه  تیرانداز  و  ماهر  چوگان باز  و  سوارکار 
به  و  بود  دانشمند  بسیار  او  درحالی که  باشد،  بیابان  مرد  اصوال  و  غیرروشنفکر 
استادان دانشگاه شباهت داشت. اطالعات گسترده ای درباره ادبیات، اکتشافات، 
و عربی  فارسی  زبان های  به  انگلیسی داشت.  اروپایی و شعرای  آثار کالسیک 
مسلط بود و قرآن را مطالعه کرده بود و در میان خاورشناسان اروپایی از احترام 

فراوانی برخوردار بود.«
این همه توصیفات آنتونی وین )Antony Wynn( است؛ نگارنده 
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.Explorer, Consul, Soldier, Spy
کتاب را عبدالرضا هوشنگ مهدوی از دیپلمات های اسبق وزارت امور خارجه 
که نامش در ترجمه آثار سیاسی و تاریخی معاصر پرآوازه و کتاب معروف او تاریخ 
روابط خارجی ایران از منابع مهم و پرمراجعه در حوزه تاریخ روابط خارجی ایران 
است )درگذشته در چهاردهم بهمن ماه ۱۳۹۴(، به فارسی برگردانده است. این اثر، 
نخستین بار، در سال ۱۳۸2 ازسوی نشر پیکان منتشر شد و در چاپ جدید، که به نوعی 
ویراست تازه آن هم هست، اضافاتی دارد که در متن اصلی بوده اما هوشنگ مهدوی 
ترجمه نکرده و شادی رفیع نژاد و سیاوش صدرعضدی این جامانده ها را برگردانده اند. 

به همین سبب هم بر جلد کتاب، ُمهِر »متن کامل« خورده است.
و  ابتدا  در  مقدمه  و  پیشگفتار  مجموعه،  دبیر  یادداشت  بر  افزون  کتاب   
نمایه در انتهای کتاب، 22 فصل دارد که عناوین آن ها، ورود به بازی بزرگ، 
سفر به سمرقند با لباس مبدل، دیدار با شاهزاده، سگ های کوچک ایرلندی در 
بلوچستان، سفر به کرمان؛ یک وری بر پشِت اسب، مرزهای بلوچستان، هیجانات 
و  ازدواج  بوئرها؛  جنگ  سیستان،  به سوی  مسابقه  ساحل،  در  قتل  متعصبان،  و 
مشروطیت  زائران،  و  جاسوسان  مالیان،  مشهد:  کرما،  به  بازگشت  بازگشت، 
پامیر،  و  کاشغر  تنها،  دسِت  ایران؛  نجات  دابیژا،  با  رویارویی  ایران،  تقسیم  و 
پایان  ناکامی؟،  یا  پیروزی  حمله،  زیر  جنوب(،  )پلیس  ایران  جنوب  تفنگداران 

وقایع هستند. گاهشمار  پی نوشت،  بازی؟، 
روایِت مأموریِت سیاسی و نظامِی سایکس و ربع قرن حضورش در ایران، در 
کتاب ایران در بازی بزرگ، در ۴2۷ صفحه روایت شده که چاپ نخست آن را مؤسسه 

آبی پارسی، زمستان ۱۳۹۹، در هفتصد نسخه به چاپ رسانده است.
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پروانه رسولی خوشبخت

کتاب نفیس 100 چهره ماندگار صنعت 
چاپ منتشر می شود

ــا  ــان ب ــاپ همزم ــت چ ــدگار صنع ــره مان ــس ۱۰۰ چه ــاب نفی کت
ــر  ــاپ منتش ــت چ ــدگار صنع ــای مان ــپاس از چهر ه ه ــن س ــزاری آیی برگ
ــت  ــاخص صنع ــای ش ــه چهره ه ــت زندگی نام ــرار اس ــد، ق ــد ش خواه

ــر منتشــر شــود. ــن اث چــاپ در ای
ــه و مجــری انتشــار کتــاب ۱۰۰  ــر چــاپ ابیان حمیــد متواضــع مدی
چهــره مانــدگار صنعــت چــاپ بــا اشــاره بــه مراحــل آماده ســازی ایــن اثــر 
توضیــح داد: هیــات امنــای برگــزاری آییــن ســپاس از چهره هــای مانــدگار 
صنعــت چــاپ تصمیــم گرفتنــد از افــرادی کــه در حــوزه ایــن صنعــت طی 
ــن مراســم  ــار ای ــد و در کن ــر کنن ــد تقدی ــال بود ه ان ــر فع ــال اخی ۱۰۰ س

کتابــی بــه یادبــود از زندگی نامــه و تالش هــای آن هــا چــاپ شــود.
 وی افــزود: در ایــن میــان کنــار افــراد مســن و پیشکســوت صنعــت 
چــاپ افــراد جــوان و کارآفرینــی حضــور دارنــد کــه در پویایــی و فعــال 
بــودن ایــن صنعــت نقــش داشــتند و قــرار اســت در ایــن کتــاب اســامی 

آ ن هــا نیــز درج شــود.
 متواضــع بــا بیــان اینکــه صنعــت چــاپ اهمیــت زیــادی در زندگــی 
مــردم دارد، گفــت: ایــن اهمیــت بایــد در قالب هــای جــذاب و متنــوع بــه 
مــردم و مســئوالن شناســانده شــود و بــه همیــن دلیــل در ایــن مجموعــه 
ــرح و  ــاپ و ش ــت چ ــدگار صنع ــره مان ــه ۱۰۰ چه ــر زندگی نام ــالوه ب ع
توضیــح دربــاره چگونگــی آن هــا بــه حــوزه چــاپ بــه همــراه تصاویــر از 
زادگاه هــر یــک از ایــن افــراد نیــز اطالعاتــی در کتــاب درج خواهــد شــد 

تــا یــک اثــر نفیــس و ارزشــمند باشــد.
ــت و  ــده اس ــاده ش ــاب آم ــه کت ــای اولی ــرد: طرح ه ــد ک  وی تاکی
ــازی  ــم و آماده س ــال تنظی ــرور در ح ــه م ــراد ب ــه اف ــب و زندگی نام مطال
ــژه ای  ــه و پیشــگفتارهای وی ــاب مقدم ــرار اســت کت ــن ق اســت، همچنی
ــه موضــوع  ــام آوران ایــن حــوزه داشــته باشــد و ب از دســت اندرکاران و ن

ــران پرداختــه شــود. ســابقه و تاریخچــه صنعــت چــاپ در ای
 متواضــع بــا بیــان اینکــه ممکــن اســت ایــن کتــاب در ســال های 
آینــده بــه زبان هــای دیگــری منتشــر شــود، عنــوان کــرد: قــرار اســت در 
کنــار معرفــی چهره هــا، شــغل و تخصــص هــر فــرد نیــز معرفــی شــده و 
تاریخچــه رســته و دســته فعالیــت نیــز بــه صــورت کامــل معرفــی شــود.

 وی بــا بیــان اینکــه قصــد مــا فقــط ایــن نیســت کــه چهره هــا را 
معرفــی کنیــم، گفــت: در کنــار ایــن موضــوع اهمیــت و قــدرت صنعــت 
چــاپ در دنیــای امــروز بخصــوص در حــوزه نشــر و بســته بندی را نیــز 
معرفــی خواهیــم کــرد تــا بــه عنــوان یــک اثــر مانــدگار از صنعــت چــاپ 

کشــور بــه یــادگار باقــی بمانــد.

برگزاری بیست و هشتمین نمایشگاه 
چاپ تهران در مهرماه

بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی چاپ، بسته بندی و ماشین آالت 
بین المللی  نمایشگاه های  دایمی  محل  در   ۱۴۰۰ مهرماه  تا۱2   ۹ وابسته 

تهران برگزار می شود.
با  فجر   مهر  آروین  شرکت  مدیره  هیات  رئیس  غفاری رهبر  جلیل 
اعالم خبر برگزاری بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی چاپ، بسته بندی 
و ماشین آالت وابسته گفت: شرکت نمایشگاه ها با توجه به محدودیت های 
کرونایی ۹ تا ۱2 مهر ماه امسال را تاریخ برگزاری نمایشگاه چاپ امسال 

اعالم کرده است.
حضور  برای  شرکت ها  از  پیش ثبت نام  زمینه  این  در  افزود:  وی   
اعالم  فراخوانی  طی  ماه  خرداد  از  را  هشتم  و  بیست  نمایشگاه  در 
این  دست اندرکاران  و  فعاالن  حداکثری  حضور  با  تا  کرد  خواهیم 

باشیم. همراه  حوزه 
 غفاری رهبر با بیان اینکه نمایشگاه همچون 2۷ دوره قبل تالش 
می کند جدیدترین دستاوردهای این صنعت را به نمایش بگذارد، عنوان 
کرد: امیدوارم با کمرنگ شدن پاندمی کرونا امسال شاهد حضور جمع 
در  وابسته  و صنایع  چاپ  فعاالن  دست اندرکاران  صنعت  از  بیشتری 

باشیم. نمایشگاه 
 وی تاکید کرد: رایزنی برای حضور شرکت ها و موسسات خارجی و 
بین المللی همچنین هیات های تجاری منطقه از جمله برنامه هایی است که 

در نمایشگاه بیست و هشتم دنبال خواهیم کرد.

نخستین جلسه هم اندیشی برپایی 
2۸۸مین سالگرد تولد مختومقلی فراغی 
به میزبانی استانداری گلستان تشکیل شد.

یشی  ند هم ا جلسه  نخستین 
لد  تو د  لگر سا 2مین  ۸ ۸ یی  پا بر
احسان  حضور  با  فراغی  مختومقلی 
منیتی  ا  ، سی سیا ن  و معا مکتبی 
اله  گلستان،حبیب  استاندار  اجتماعی 
می  نتظا ا و  منیتی  ا مدبرکل  سیفی 
کشمیری  عادله  گلستان،  استانداری 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
استانی  مدیران  از  جمعی  و  گلستان 
فعاالن  و  ن  نخبگا نی،  شهرستا و 
تشکل های  ن  یندگا نما و  فرهنگی 
 ۸ چهارشنبه  امروز  ترکمن  مردمی 
استانداری گلستان  در  ماه  اردیبهشت 

شد. تشکیل 
کشمیری  عادله  جلسه  ابتدای  در 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان 
ضمن تشریح برنامه های پیشنهادی ارائه 
شده به دبیرخانه مختومقلی فراغی، گفت: 
در سال جاری باید ضمن رعایت کامل 
دستورالعمل های بهداشتی، برنامه هایی را 
برنامه ریزی و اجرا کنیم که در شان و 

جایگاه مختومقلی فراغی باشد.
وی با اشاره به اینکه در سال گذشته 
به خاطر شرایط ویژه کرونایی برنامه ای 
استاندار محترم در  با حضور  را  مناسب 
کردیم،  اجرا  گلستانی  استانی  شبکه 
رعایت  ضمن  باید  هم  امسال  گفت: 
پروتکل ها، با نگاهی محتوایی و توسعه 
فراغی  مختومقلی  میالد  آیین  بخش 

مکتبی  احسان  بداریم.سپس  گرامی  را 
معاون سیاسی، امنیتی اجتماعی استاندار 
گلستان نیز با اشاره بر اینکه مختومقلی 
فراغی یک متفکر و سرمایه ی بشری و 
افتخاری برای ترکمن ها و ایران است، 
گفت: باید به بزرگان خود بها دهیم، زیرا 
بر این باورم با توجه به بزرگان در تمامی 
بخش ها می توانیم این فرهنگ و کشور 

را توسعه و تعالی ببخشیم.
کردن  عمومی  بر  تاکید  با  وی   
اندیشه مختومقلی فراغی و ارائه راهبردی 
تبلیغ  و  تبیین  برای  شده  ریزی  برنامه 
شهیر،  عارف  و  شاعر  آن  اندیشه های 
ظرفیت های  و  اندیشه  از  باید  افزود: 
نسل جوان هم در برنامه ریزی و معرفی 

شخصیت و  اندیشه مختومقلی فراغی 
استفاده کنیم.

مکتبی ضمن ارائه پیشنهاد و تدوین 
برای  ای  هفته  یک  فرهنگی  تقویم 
با  است  امید  گفت:  فراغی،  مختومقلی 
ظرفیت  از  مناسب  و  ویژه  مندی  بهره 
اندیشمند  این  بتوانیم  مجازی،  فضای 

ترکمن را معرفی کنیم.
از  یک  هر  نیز  جلسه  ادامه  در 
آیین  برپایی  روزهای  درباره  حاضران 
آخر  هفته  در  خصوص  به  نکوداشت 
و  فکر  تولید  ضرورت  ماه،  اردیبهشت 
سرود  تهیه  تحلیلی،  و  جدید  نگاه های 
منطبق با اندیشه فراغی، اجرای نمایش 
میدانی، همایش و ارائه مقاالت، پخش 

تلویزیونی و مواردی از این دست بحث 
و تبادل نظر کردند.

»مختومقلی  می شود،  یادآوری 
فراغی« شاعر و عارف ترکمن در سال 
۱۷۳۳ میالدی برابر با سال ۱۱۱2 شمسی 
در روستای حاجی قوشان از توابع بخش 
مرکزی گنبدکاووس متولد شد و پس از 
۵۷ سال زندگی در کنار چشمه عباساری 
بین  داغی  دامنه رشته کوه سونگی  در 
ایران و ترکمنستان درگذشت. پیکر این 
شاعر برای دفن به روستای آق توقای در 
۴۰ کیلومتری غرب مراوه تپه در منتهی 
در  و  منتقل  گلستان  استان  شرق  الیه 
جوار آرامگاه پدرش دولت محمد آزادی 

به خاک سپرده شد.

نشست هم اندیشی برای سالگرد تولد مختومقلی فراغی برگزار شد

زل
ل ع

ص
ف

از راست مژگان کلهر و آتوسا صالحی
اختصاصی دنیای جوانان

حمله قوم مغول بود
آن دو چشم مست تو

روح اله عسگری

با وجودت در صف شوق بهاران نیستم
جز سر و دل دادنم در فکر جبران نیستم

مرغکی پر کنده ام، در النه سهمم سقف نیست
پس دگر در مکتب عشاق باران نیستم

حمله قوم مغول بود آن دو چشم مست تو
من که محکم تر ز مرز خاک ایران نیستم!

در تقابل با خم ابروی تو جان داده ام
پس مرا بگذار و بگذر جزو یاران نیستم

گفتی ام پرهیز کن از فکر عشق و وصل من
آتشم کو؟ من که از پرهیز کاران نیستم!

 هر چه دل ویرانه تر گنج درونش گنج تر
بر غزل هایم نظر انداز ویران نیستم...؟؟!
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محمد حسین زاده

مي گویند برخي استعدادها و برخي 
به  ژنتیکي  و  ارثي  به صورت  توانایي ها 
تاحاال  مي شود.  منتقل  بعدي  نسل هاي 
به این فکر کرده اید که اگر فرزند یک 
اتفاقی  چه  برایتان  بودید  مطرح  بازیگر 
می افتاد؟ شما هم بازیگر می شدید و یا 
از دنیای هنر و بازیگری متنفر؟از شهرت 
آن موقعیت استفاده می کردید؟ یا از سوال 
و جواب مداوم و در معرض فالش های 
دوربین ها قرار گرفتن به تنگ می آمدید؟ 
چه بسیار بازیگرانی که فرزندانشان را از 
دنیای هنر دور نگه داشتن وچه بسیار که 
آنها را تشویق هم کردند. مونا فرجاد یکی 
از همین هاست، همین فرزندها. او چشم 
که باز کرد، پدرش )جلیل فرجاد( بازیگر 
مطرحی بود، چه در عرصه تئاتر، چه سینما 
بزرگترش  خواهر  و  او  تلویزیون.  چه  و 
مارال، تمام جنبه های این دنیای فریبنده 
او  شدند،  بزرگ  و  دیدند  را  دشوار  اما 
می توانست به سمت رشته ای دیگر برود 
اما بازیگری را انتخاب کرد و ماند، موفق 
شد و به راهش ادامه داد. مونا فرجاد این 
روزها در فضای مجازی به اجرای نمایش 

)مونولوگ( مشغول است.

از  برویم...  گذشته  به  کمي  -ابتدا 
چه زمانی به بازیگری عالقمند شدید؟

*من خیلی کوچک بودم که با پدرم 
می رفتم سر فیلمبرداری. دارم فکر می کنم 
پدرم )جلیل فرجاد( چه حوصله ای داشت 
که دوتا بچه کوچک را با خودش سر کار 
می برد. یادم است ۵-۶ سالم بود که برای 
اولین بار در مجموعه تلویزیونی حکایتی 
و حکمتی به کارگردانی مجتبی یاسینی 
بود  اپیزودیک  سریال  یک  کردم.  بازی 
و هر قسمت یک داستان تاریخی. آنها 
دنبال یک پسر بچه می گشتند ولی پیدا 
را  جسارتش  موقع  آن  من  نمی کردند. 
داشتم و خودم را به پدرم پیشنهاد دادم. 
پدرم به آقای یاسینی گفت مونا می تواند 
بار  اولین  برای  که  روزی  کند.  بازی 
می خواستم سر فیلمبرداری بروم پدرم کار 
داشت و نمی توانست همراه من بیاید. آن 
روز یک پاترول زرد جلوی خانه ما آمد و 

من را سر صحنه فیلمبرداری برد.

-آن زمان نترسیدید یا خوشتان آمد 
و ادامه دادید؟

*یک ترسی همیشه با من همراه 
هر  با  نمی کند.  هم  فرقی  هیچ  و  بوده 
است  قرار  و  می بندم  قرارداد  که  کاری 
زیاد  قلبم  ضربان  بروم  دوربین  جلوی 
می شود. من همان موقع خودم را بازیگر 
می دانستم و قرار بود کارم را ادامه بدهم. 
وقتی با پدرم بیرون می رفتم و می دیدم 
می کند،  کار  جدید  آدم های  بار  هر  که 
برایم  شهرت  راستش  بود.  جالب  برایم 
دلچسب بود. آن موقع اوج شهرت پدرم 
حتی  می شناختند.  را  پدرم  همه  و  بود 
می توانم بگویم ۹۹درصد مردم به پدرم 
و  شهرت  طعم  داشتند.  مضاعفی  لطف 
عشقی که مردم می دادند، دوست داشتنی 
و  رسیدن  به شهرت  دوران  آن  در  بود. 

محبوب شدن سخت بود.

محبوبیت  می گویند  عده  -یک 
عده  یک  ولی  دارد  اولویت  شهرت  به 
دیگر می گویند شهرت وجود دارد و بعد 
از آن ممکن است محبوبیت هم در پی 
است  اولویت شما محبوبیت  بیاید...  آن 

یا شهرت؟
برایم  کدام  بگویم  نم  *نمی توا
با  توامان  دو  هر  که  چرا  دارد،  اولویت 
یکدیگر برایم معنا پیدا می کند. در حال 
حاضر شهرت یافتن راحت شده ولی به 
چه قیمتی؟ من برای رسیدن به شهرت 
حاضر نیستم چشم انداز و اعتقاداتم را زیر 
لذتی  بریم  شهرت  آن  چون  بگذارم  پا 
ندارد. برای من شهرت همراه محبوبیت 

لذت بخش است.

-اگر دختر جلیل فرجاد نبودید هم 
بازیگر می شدید؟

بود  پزشک  پدرم  اگر  *نمی شدم! 
حتما این رشته را دنبال می کردم چون 
می شدم.  عالقمند  پزشکی  به  احتماال 
مهندسی، معماری و دندانپزشکی را خیلی 

دوست داشتم.

نه  مادرها  و  پدر  شهرت   -گاهی 
حتی  بلکه  می شود،  دردسرساز  تنها 
بازدارنده است. پدر و مادر شما مخالف 

بودند یا موافق؟
دموکراسی  ما  خانه  در  *اصوال 
کاری  هر  بودند  آزاد  همه  و  بود  برقرار 

مادر  بدهند.  انجام  داشتند  دوست  که 
مارال یک  و  من  برای  پدرم همیشه  و 
می کردیم  فکر  ما  که  داشتند  سیاستی 
در اوج آزادی هستیم ولی از اول جوری 
تربیت مان کرده بودند که پای مان را از 
مادرم  نمی ذاشتیم.  بیرون  چارچوب ها 
هیچ وقت مخالف انتخاب های ما از جمله 
و  بود  حمایت گر  اصوال  نبود.  شغل مان 
نمی گنجید  مخیله اش  در  پدرم  هست. 
را  شغل  این  بخواهیم  مارال  و  من  که 
ادامه بدهیم. من و مارال با سختی های 
این کار بزرگ شدیم و همه چیز آن را 
عاطفه  از  هیچ وقت  پدرم  لمس  کردیم. 
و  نگذاشت  کم  ما  برای  چیزی  پدری 
از  که  نمی کردیم  احساس  کمبودی  ما 
شغل او متنفر شویم چون در اوج کارش 
نیز برای ما وقت می گذاشت. ما آگاهی 
کامل داشتیم که این حرفه می تواند چه 
و  باشد  داشته  خوشی هایی  و  زیبایی ها 

می تواند چه لطمه هایی به آدم بزند.

تا  شدید  جدی تر  که  جایی  -از 
بازیگری را ادامه بدهید، پدرتان پیشنهاد 
درس  و  دانشگاه  سراغ  بروید  که  نداد 

بازیگری بخوانید؟
*پدرم از بچگی تاکید زیادي داشت 
که کتاب بخوانیم. آنقدر شعرهای شاملو 
را  برای ما می خواند که ما همه شان  را 
بلد بودیم. من تا قبل از دوران راهنمایی 
کتاب های زیادی خوانده بودم. صادقانه 
در  ما  که  بود  مخالف  پدرم  که  بگویم 
دانشگاه درس این حرفه را بخوانیم ولی 

با کارگردانی سینما موافق بود.

-در چه رشته ای درس خواندید؟
خواندم  نظری  اقتصاد  رشته  *من 
به  االن  کاربردی.  ریاضی  هم  مارال  و 
این نتیجه رسیده ام که ای کاش رشته ای 

می خواندم که به آن عالقه داشتم.

-در کنار تئاتر که از بچگی شروع 
کردید، هنر دیگری را دنبال نکردید؟

عجیب  نقاشی  در  من  *استعداد 
خوب  نقاشی ام  هم  هنوز  و  بود  غریب 
است. مدتی رفتم طراحی و رنگ روغن 
کار کردم ولی متاسفانه پشتکارم ضعیف 
بود و رهایش کردم. استاد من از شاگردان 
کمال الملک بودند و ۶ماه می رفتم فقط 

خطوط و دایره را امتحان می کردم.

-در دوران نوجوانی و جوانی پیش 
آمد که شما بخواهید سر یک کاری بروید 

ولی پدرتان مخالف باشد؟
*بله. گاهی می گفت من با شما به 
سر کار می آیم تا بدانند دختران من هستید 
ولی من می گفتم نیاید چون می دانستم 
ما  قرارداد  تا  می شود  باعث  آمدن شان 

فسخ شود.

-چرا؟
نسبت  قضاوتی  آنها  بود  *ممکن 
به پدرم  داشته باشند و همان نگاه را به 
ما هم پیدا کنند. اآلن فکر می کنم آن 

اتفاق ها مهم نبود.

-پدرتان چقدر در تمرین کردن به 
شما کمک می کرد؟

حرف گوش  کنی  بچه  اصوال  *من 
حال  شامل  بیشتر  بخش  این  و  نبودم 
پدرم  زمانی  است  یادم  می شود.  مارال 
مارال  گفت  مرزبان  هادی  به  رفت 
می خواهد بازی کند، نقشی داری به او 
دارم  نقش  گفت  مرزبان  آقای  بدهی؟ 
ولی خودت هم باید بازی کنی. پدرم و 
مارال برای آن نمایش یک سال در خانه 

تمرین می کردند.

-از چه زمانی بازیگری برای شما 
جدی تر شد؟

بچگی  همان  از  برایم  *بازیگری 
که  بودم  خوانده  کتاب ها  در  بود.  جدی 
و  است  آپریل  متولد ۱۴  چاپلین  چارلی 
کاری  باید  و  آپریل   ۱۴ متولد  هم  من 
ثبت شود! آن  اسمم در جهان  کنم که 
می شناختم  که  جشنواره ای  تنها  موقع 
بود که  این  رویایم  بود. خواب و  اسکار 
می روم روی صحنه و اسکار بازیگری و 
کارگردانی می گیرم. همیشه فکرم این بود 

که یک دکتر بازیگر می شوم.

بازیگری  در  را  شما  کار  -کدام 
تثبیت کرد؟

آقای  کار  سر  که  موقع  *همان 
یاسینی کار می کردم کمی اعتماد به نفسم 
نسبت به بقیه بیشتر بود. آقای یاسینی هم 
به عنوان یک کارگردان بلد بودند چطور با 
بچه ها رفتار کنند. یکبار جسارت کردم و 
رفتم گفتم به نظر من دکوپاژ این صحنه 

غلط است. آقای یاسینی با من به عنوان 
در  من  می کرد.  رفتار  بزرگ  آدم  یک 
مدرسه بچه خالقی بودم و احساس هویت 

و استقالل می کردم.

برخوردی  چه  -همکالسی هایتان 
با شما داشتند؟

بچه  داشتند.  دوست  را  *من 
بدجنسی هم نبودم. من در مدرسه مهدیه 
در خیابان دبستان درس می خواندم. یادم 
است که دو خواهر دوقلو در مدرسه بودند 
که یک روز تنه من به آنها خورد و او به 
من گفت فکر کرده ای چون بابات جلیل 
فرجاده می تونی به همه تنه بزنی؟ تنها 
چیزی که در خاطراتم مانده همین است. 
راهنمایی همیشه مسئول  در دبستان و 

گروه های سرود و تئاتر بودم.

هم  منطقه  سطح  در  موقع  -آن 
جایزه بردید؟

*بله. چندین نمایش کار کردم که 
برای آنها جایزه بازیگری بردم و هم جایزه 
تو  به من می گفتند  کارگردانی. همیشه 
خوب می نویسی. یک روز معلمم گفت 
این انشاء را خودت نوشته ای؟ گفتم بله. 
همان انشاء را به منطقه فرستادند و من 

جایزه بردم.

نشد  باعث  شهرت  و  -بازیگری 
که برخی از دوستی هایتان از بین برود؟

*هیچ وقت اینطور نبود. من دوستی 
دارم که از ۵ سالگی با او دوست هستم. 
روابط عاطفی و دوستی های من هیچ وقت 

دستخوش تغییرات نشده است.

وارد  همزمان  خواهرتان،  و  -شما 
بازیگری شدید. هیچ وقت نسبت به هم 

حسادت نکردید؟
هم  مارال  می دانم  *هیچ وقت. 
همین حس را نسبت به من دارد. حتی 
گاهی شده خودم بیکار بودم ولی مارال 
سرکار بوده و من خوشحال بودم. وقتی 
احساس  می کردیم  کار  نفرمان  یک 

رضایت داشتم.

-پیش آمده که مارال نقشی را بازی 
کرده باشد و شما بگویید ای کاش من آن 

نقش را بازی می کردم؟
وقتی  بگویم...  اینطور  *بگذارید 
بازی مارال در سریال تا صبح، را دیدم 
من  آیا  گفتم  خودم  با  و  خوردم  غبطه 
هم می توانستم مثل مارال خوب بازی 
علی  با  هم  دیگر  نمایش  یک  کنم؟ 
گفتم  هم  آنجا  که  کرد  بازی  شمس 
من می توانستم مثل مارال بازی کنم؟ 
می دید  را  من  بازی  می آمد  هم  مارال 
متقابلی  احساس  یک  می کرد.  کیف 
نسبت به همدیگر داشتیم. یک تفاوت 
داریم  همدیگر  به  نسبت  که  بزرگی 
بیشتری  پشتکار  مارال  که  است  این 
دارد. نقاشی من خوب بود و رفتم یک 
هفته ای تدوین یاد گرفتم و حتی دوره 

همه  ولی  رفتم  عروسک سازی  کامل 
یعنی پشتکار  ندادم.  ادامه  را  آن کارها 

نداشتم ولی مارال اینطور نیست.

-شما تجربه کارگردانی هم داشتید 
ولی چرا آن را ادامه ندادید؟

خاطر  به  آن  از  عمده ای  *بخش 
دارد.  وجود  درونم  در  که  است  ترسی 
همیشه می گویم ای کاش از اول با بزرگان 
این حرفه بزرگ نشده بودم که به نظرم 
بیاید کارگردان یک جای ویژه و واالیی 
دارد و هنوز آنقدر دانش ندارم که به آن 
جایگاه برسم. بخش از آن هم کمال گرایی 
که  کاری  می کنم  فکر  همیشه  است. 
انجام می دهم باید بهترین باشد. قبل از 
کرونا نمایشنامه ی بانمکی پیدا کردم و 
می خواستم اجرایش کنم. با سالن سپند 

هم حرف زده بودم و فقط داشتم دنبال 
بازیگر اصلی مرد می گشتم که متاسفانه 

با کرونا مواجه شدیم.

-شما کمتر کار مشترکی با پدرتان و 
مارال داشته اید... آیا اتفاقی بوده یا خودتان 

نخواستید کار کنید؟
با  مارال  و  من  بوده!  *اتفاقی 
حکایت  آخرین  نمایش  در  همدیگر 
فرهاد، به کارگردانی شهره سلطانی بازی 
کردیم و یک سریال هم با نام حجر بن 
عدی، در کودکی که پدرم هم بود. مارال 
نقش اصلی سریال بود ولی من ۳ سکانس 
بازی داشتم. با پدرم نیز یک سریال کار 
کرده ام. البته من وقتی با آنها کار می کنم 

استرس می گیرم.

پیشنهاد  پدرتان  به  موقع  -هیچ  
ندادید که یک کاری را کارگردانی کنید 

تا با همدیگر همکار شوید؟
*پدرم بارها این پیشنهاد را به من 
داده است. می خواستم با پدرم یک فیلم 
کوتاه بسازم که به کرونا خوردیم. ساختن 
فیلم کوتاه یک زمانی کار کم هزینه ای بود 
ولی االن قیمت ساخت فیلم کوتاه هم 

باال رفته است.

-در تئاتر چطور؟
*در همین نمایشی که می خواستم 
نظر  در  پدرم  برای  را  نقشی  کنم  کار 
گرفته بودم و از اول می گفتم آن نقش را 

بابا جلیل بازی می کند.

را  نقشی  پدرتان  که  آمده  -پیش 
ایشان گفته  بازی کرده باشد و شما به 
باشید این چه نقشی بود که بازی کردید؟

*گاهی پیش آمده. البته من حداقل 
درباره کارهای پدرم باشعور هستم. اگر 
پیشنهاد  ولی  باشد  بازی  دلتنگ  آدمی 
که  می دهم  حق  باشد  نداشته  مناسب 
بازی  کارهایی  پدرم  کند.  بازی  برود 
کرده که هر دفعه سر صحنه رفته، من 
هزار بار قلبم توی دهنم آمده است. مدام 
می گویم به کسی نزدیک نشو و ویتامین 
بخور. در صورتی که بازیگران نمی توانند 

ماسک بزنند.

طرح  دلتنگی ها  همین  سر  -از 
به  مجازی  فضای  در  نمایش ها  اجرای 

ذهن تان رسید؟
نمی کردم  جرات  من  دقیقا.  *بله، 
که در این مدت حتی نمایش ببینم، چه 
برسد به اینکه اجرا کنم. از طرفی دلتنگ 
کار کردن بودم. فکر کردم شاید آدم های 
دیگری مثل من هستند که به هر دلیلی 
نمی توانند نمایش ببینند بنابراین این ایده 

را اجرا کردم.

آمدند  زیادی  افراد  مدت  این  -در 
اجراهای زنده و ضبط شده خودشان را 
کردند.  پخش  مجازی  فضای  از طریق 
فکر می کنید آن اجراها و تجربه هایی که 
بچه ها کردند دلنشینی تئاتر روی صحنه 

را برای مخاطب داشت یا دارد؟
و  نو  تجربه  اوال  ندارد.  *حتما 
قلق  بخواهند  تا  آدم ها  و  است  جدیدی 
آن را یاد بگیرند و به یک سطح کیفی 
سینما  مثل  تئاتر  است.  زمان بر  برسند 
ارگان  یا  خصوصی  بخش  که  نیست 
تئاتر  اگر  بایستد.  آن  بیاید پشت  دولتی 
هم سرمایه گذار خصوصی داشت و یک 
آن  پشت  درجه یک  فیلمبرداری  گروه 
می آمد قطعا نتیجه بهتری پیدا می کرد. 
از آنجا که این چیزها وجود ندارد، با این 
درجه یکی  کار  حتما  تئاتر  کم  بضاعت 
نخواهد شد. همین که آدم ها با این سختی 
تالش می کنند حرکتی در جهت زنده نگه 
داشتن تئاتر انجام بدهند ارزشمند است.

به  کجا  از  مونولوگ ها  -طرح 
ذهن تان رسید؟

نویسنده ام  دوستان  از  یکی  *با 
نتیجه  ین  ا به  و  می کردم  صحبت 
برخی  کنم.  کار  مونولوگ  که  رسیدم 
هستند  درجه یک  موجود  مونولوگ های 
ولی هم بارها کار شده اند و هم هزینه بر 
هستند. با خودمان گفتیم کاری کنیم که 
هم ادامه دار باشد و هم ارزش آموزشی 
داشته باشد. و بعد فکر کردیم چه چیزی 
براساس  شد  قرار  الفبا؟  حروف  از  بهتر 
لغات عامیانه  بنویسیم که هم بعضی شان 
می تواند  هم  می شود  فراموش  دارد 
همه پسند باشد و فقط تئاتربین های قهار 

مخاطبش نباشد.

نزدیک  متن  قسمت ها  از  -برخی 
خودتان  انتخاب  این  آیا  است.  نظم  به 

بود یا ناخودآگاه؟
را  ریتمیک  کارهای  خودم  *من 
خیلی دوست دارم و برایم جذاب است. 
به نظرم مخاطب هم راحت با آنها ارتباط 
برقرار می کند چون خودریتم آدم  را سر 
ذوق می آورد. از قبل برنامه ریزی نشده، به 
فراخور کلمات آن حرف، دوست نویسنده 

متن را می نویسد.

-جالب است که این کارها طراحی 
این  خودتان  دارد.  هم  لباس  و  صحنه 

کارها را انجام می دهید؟
شدنی  همه چیز  کردم  سعی  *بله. 
باشد. به هر حال من استودیو نداشتم و 
باید کاری می کردم که نیاز به آدم های 
آن  صورت  در  باشد چون  نداشته  دیگر 
پروتکل ها رعایت نمی شد و همچنین کار 
هزینه بر می شد. حتی امکانات فیلمبرداری 
هم ندارم و با موبایل ضبط می کنم. سعی 
می کنم تا جای ممکن به ساده ترین شکل 
کار را انجام بدهم چون اگر سخت شود 
دیگر نمی توانم ادامه بدهم. خیلي سخت 
است چون عالوه برکمبود امکانات، زمان 
هم کوتاه است. گاهی نمی دانم کجا باید 
ضبط کنم. من به عنوان بازیگر وقتی سر 
و صحنه  لباس  همیشه  می روم  صحنه 
آماده است ولی االن همه کارها را باید 

خودم انجام بدهم.

زمان  چقدر  قسمت  هر  -تولید 
می برد؟

*مراحل اجرای این کار 2 روز زمان 
دستم  به  متن  ظهر  چهارشنبه  می برد. 
می رسد و من باید آن را تا پنجشنبه شب 
اول  را  شخصیت  نویسنده  کنم.  آماده 
هفته به من می گوید و من بر اساس آن 
تماس می گیرم ببینم چه کسی لباس دارد 
تا قرض بگیرم. مثال یکی از لباس ها را از 

شهرام مسعودی قرض گرفتم. 

کمک تان  کسی  ده  ا نو خا ز  -ا
نمی کند؟

*من همه را در اتاق حبس می کنم 
و می گویم حرف نزنید تا من ضبط کنم. 

به اندازه کافی اذیت شان می کنم.

-طرح این کار را ابتدا با خانواده تان 

در میان گذاشته بودید؟
اولین ویدئو را  *وقتی می خواستم 
قدیمی  روتختی  یک  دنبال  کنم  ضبط 
مادرم  بپوشاند.  را  شوفاژ  که  می گشتم 
گفتم  کنی؟  چه کار  می خواهی  پرسید 
گفت  کنم.  ویدئو ضبط  می خواهم یک 
واقعا هم کار سختی  است.  کار سختی 
بخوانم  یکبار  برایت  بگذار  گفتم  است. 
تا گوش کنی. گفت مگر نمایش است؟ 
گفتم بله. گفت می خواهی تنهایی انجام 

بدهی؟ گفتم بله.

-پیشنهاد نکردند که بیایند به عنوان 
یکی از عوامل به شما کمک کنند؟

و  می کند  پیگیری  خیلی  *مارال 
روز زنگ می زند و سوال می پرسد.  هر 
مدام  می کنی.  تمرین  کم  تو  می گوید 
دارد کمک  اصرار  ایراد می گیرد.  از من 
دوربین  یک  بگذار  می گوید  مثال  کند. 
دیگر بیاورم ولی من می گویم لطفش به 
این است که مونولوگ بدون قطع باشد.

-به این فکر کرده اید که یک شب 
به صورت زنده آن را اجرا کنید؟

*شدنی نیست. مخصوصا به خاطر 
سرعت اینترنت فکر می کنم شدنی نیست. 

به نظرم لطفی هم ندارد.

همکاری  شما  با  چقدر  -مخاطب 
یا  می گیرد  ایراد  کامنت ها  در  می کند؟ 

اینکه شما به کامنت ها توجه نمی کنید؟
من  است.  مهم  خیلی  *کامنت ها 
باید کارم را به بهترین نحو انجام دهم. به 
هر حال ارتباط من باید با مخاطب برقرار 
شود. با توجه به کامنت ها ۹۹ درصدشان 
کارها را دوست دارند و برای آنها جذاب 
بوده است. حتما اگر نظری داشته باشند 

توجه می کنم.

-مخاطب خارج از کشور هم دارید؟
پیغام  من  برای  آقایی  یک  *بله. 
گذاشته بود که این کار شما برای ما که 
در ایران نیستیم و نمی توانیم نمایش های 
ایرانی را دنبال کنیم باعث شد تا دلتنگی مان 
رفع شود. یکسری از دوستان به من دایرکت 

می دهند که کارها را دنبال می کنند.

-پیشنهاد اسپانسر هم داشته اید؟
*من دارم این کار را برای دل خودم 
انجام می دهم و دوست نویسنده هم از 

روی محبت این کار را می کند.

شود  اسپانسر  بخواهد  کسی  -اگر 
استقبال می کنید؟

*واقعیت اینکه تا این لحظه به این 
ماجرا فکر نکرده بودم. احساسم این است 
که من دارم کار فرهنگی انجام می دهم و 
اگر وارد مناسبات مالی شود شاید چندان 

رضایت بخش نباشد.

-فکر می کنید چه زمانی می توانید 
خودتان را راضی کنید تا به تئاتر و سینما 

برگردید؟
کار  که  مطمئنم  تئاتر  مورد  *در 
بزنم.  ماسک  نمی توانم  چون  نمی کنم 
می کنند،  کار  که  دوستانی  به  اصال 
خرده نمی گیرم و فقط دارم درباره  خودم 
اطرافیان  سالمت  به  نسبت  می گویم. 
خود که بیماری زمینه ای دارند احساس 
می شود  باعث  این  و  می کنم  مسئولیت 
که تئاتر بازی نکنم. اگر یک فیلم خوب 

پیشنهاد شود ممکن است بپذیرم.

-اگر تئاتر در فضای باز باشد چطور؟
من  صورت  هر  در  دارد.  *امکان 
که  بگویم  مقابلم  بازیگر  به  نمی توانم 
ولی  باشیم  داشته  فاصله  متر  باید 2  ما 
در  است.  کمتر  آن  ریسک  حال  هر  به 
زمستان به دلیل سرمای هوا نمی توانیم 
تئاتر در محیط باز اجرا کنیم ولی االن 

شدنی تر است.

کسانی  از  دسته  آن  جزو  -شما 
در  هنرمندان  باید  معتقدید  که  هستید 
اولویت دریافت واکسن کرونا قرار بگیرند؟

*اولویت نسبت به کی؟ کادر درمان؟ 
قطعنا نه! افراد با بیماری زمینه ای؟ قطعا 
می توانند  که  کسانی  به  نسبت  ما  نه! 
بررسی  باید  را  بزنند،  ماسک  کار  حین 
کرد. بازیگری که جلوی دوربین می رود 
در هیچ لحظه ای نمی تواند ماسک بزند و 
اگر خدایی ناکرده کرونا بگیرد ممکن است 
یک گروه ۵۰نفره را درگیر کند. نه چون 
خون بازیگران از بقیه رنگین تر است بلکه 
چون هیچ گونه امکان محافظت خود در 
برابر ابتال را ندارند، باید موضوع اولویت 
نظر  در  و  بیشتری  دقت  با  واکسن شان 

گرفتن شرایط بررسی شود.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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