
بانک مرکزی هشدار داد؛

مردم از خرید و فروش رمزارزها خودداری کنند

تحلیلگران ژئوپلیتیکی واشنگتن به میزان فزاینده 
میالدی  ماه  پایان  تا  ایران  و  آمریکا  دارند  انتظار  ای 
جاری به توافقی برسند که به رفع تحریمها علیه نفت، 
پتروشیمی، کشتیرانی و سایر بخشهای کلیدی تا سه ماهه سوم سال 

۲۰۲۱ منتهی می شود.
اروپایی  نفت  خریداران  کنند  می  بینی  پیش  تحلیلگران  این 
و آسیایی زمانی که توافق برجام اعالم شود، مذاکره برای خرید از 

ایران را آغاز خواهند کرد اما احتماال منتظر رفع کامل تحریمها از 
سوی دولت بایدن می شوند تا خریدشان را شروع کنند. تحلیلگران 
پیش بینی کردند ایران می تواند تولید نفت را تا سال میالدی آینده 
به حدود ۳.۹ میلیون بشکه در روز که سطح پیش از تحریمها بود، 
برگرداند. طبق جدیدترین نظرسنجی اوپک پالس »اس اند پی گلوبال 
پالتس«، ایران در مارس ۲.۳ میلیون بشکه در روز نفت تولید کرد.
صفحه ۳

سخنگوی ناجا خبر داد؛

جریمه یک میلیون تومانی خودروها 
در مسافرت تعطیالت عید فطر!

احتمال کاهش قیمت دالر تا ۱۵ هزار تومان!
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین 
قیمت  بر  اصلی  عامل  سه  می گوید 
با  تاثیر دارد که  ایران  اقتصاد  دالر در 
کنار هم قرار دادن آنها می توان آینده این نرخ 

را پیش بینی کرد.
این  در  کرد:  اظهار  حریری،  مجیدرضا 
تردیدی نیست که جایگاه ریال و ارزش پول ملی 
ایران در قیاس با ارزهایی مانند دالر، تاثیری قابل 
توجه در قیمت تمام شده کاالها و تورم و میزان 
هزینه های ثابت زندگی مردم دارد؛ از این رو نرخ 
دالر و ثبات آن اهمیت زیادی در برنامه ریزی 

اقتصادی و مدیریت زندگی دارد.
صفحه۳

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد؛

راه اندازی شورای حل اختالف صنعت
 در مراکز استان ها

4
آغاز واکسیناسیون تیم ملی فوتبال از امروز

صفحه  6

2
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
مجید انتظامي و 

بازمانده اي که 
ماندگار شد

7فرهنگ
تصاویر بدیع از 
طبیعت در آثار 

منصور اوجی

نک 1با

جمعه اي كه گذشت، روز قدس بود و اين روز براي بسياري از ما روزي 
ارزشمند محسوب مي شود ودرواقع همدردي با مردم فلسطين در تمام 
سال هاي اخير بخشي از آداب و رسوم ما شده است. موسيقی متن و 
تيتراژ فيلم بازمانده، به كارگردانی مرحوم سيف اهلل داد و آهنگسازی 
مجيد انتظامی يکی از معدود ملودی های در ذهن مانده آثار موسيقايی 

مرتبط با سينما در عرصه مقاومت مردم فلسطين است.

شهر شيراز كه به واسطه شاعران ديرينش، سعدی و حافظ 
در ادبيات كهن بلندآوازه است، در دوره معاصر نيز شاعران 
و اديبانی را در خود پرورش داده است كه در ادبيات امروز 
الهام بخش و تاثيرگذار بوده اند كه يکی از اين چهره ها منصور 

اوجی است.

معاون اجرايی نخستين نمايشگاه مجازی قرآن كريم از 
تمديد اين نمايشگاه خبر داد و گفت: نمايشگاه مجازی 
قرآن كريم تا روز چهارشنبه ۲۲ ارديبهشت ماه و ۲۹ 

ماه مبارک رمضان برپاست.

تمدید نخستین 
نمایشگاه مجازی 

قرآن کریم تا ۲۹ ماه 
مبارک رمضان

بهبود پرشتاب صادرات نفت ایران در ماه های آینده رتبه نخست ایران 
در ظرفیت تولید برق خاورمیانه

نایب رییس سندیکای صنعت برق ایران گفت: جمهوری اسالمی ایران 
از نظر ظرفیت صنعت برق نصب شده، رتبه نخست منطقه را با بیش از ۸۵ 

هزار مگاوات برق به خود اختصاص داده است.
پیام باقری افزود: نوسان های نرخ ارز در سال های اخیر اثر خود را بر روی افزایش 
قیمت نهاده های تولید گذاشته و این امر باعث افزایش قیمت آنها متناسب با نرخ ارز 

شده است.
صفحه  ۲

مشکل  گفت:  مجلس  در  مهریز  مردم  نماینده 
نیست  مرتبط  جناحی  های  بحث  و  تحریم  با  کشور 

بلکه با دور زدن قانون ارتباط مستقیم دارد.
روزگذشته  علنی  نشست  در  بافقی  صباغیان  محمدرضا 
)یک شنبه( در نطق میان دستور خود، گفت: ایران اسالمی دارای 
است.  استراتژیک  موقعیت  ودارای  فراوانی   معادن  و  غنی  منابع 
کشورمان از نیروی انسانی و جمعیت خوبی برخودار بوده و دارای 

نظامی مستقل و رهبری هوشمند است. 
نماینده مهریز گفت: امروزه دهه پنجم انقالب را می گذاریم 
اصلی جامعه  عنوان شعار  به  عدالت  داده شود چرا  پاسخ  باید  لذا 
محقق نشده است؛ همچنین چرا فاصله طبقاتی روزانه بیشتر می 
انجام ساخت و سازهای غیرمجاز به صورت روزانه  شود و شاهد 

هستیم؟.
صفحه ۲

عدالت به عنوان شعار اصلی جامعه محقق نشده است! 

DONYAYEJAVANANMAG.IR

آگهی فراخوان
 مناقصه عمومی 

نوبت اول 
۱- نام کافرما: اداره کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان 

۲- شرح مختصر و کلی موضوع: 

مبلغ برآورد کار موضوع شماره مناقصه در سامانه ستاد ردیف 
)ریال( 

مبلغ تضمین شرکت در 
فرآیند ارجاع کار )ریال( 

مدت اجراء 
)ماه( 

عملیات تکمیلی احداث کتابخانه اسماعیل آباد ۱۲۰۰۰۰۰4۵۳۹۰۰۰۰۰۵
خاش با شماره ۱4۰۰/۰۳

۱۵/۲۳۵/۲7۵/۸۹676۲/۰۰۰/۰۰۰6

عملیات تکمیلی احداث مدرسه ۹ کتاب محله ۲۲۰۰۰۰۰4۵۳۹۰۰۰۰۰6
کارخانه نمک زاهدان با شماره ۱4۰۰/۰4

4۱/7۳7/74۲/۲۲۸۲/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰۱6

۳- کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک 
دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت 

مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 
4- تاریخ انتشار اسناد در سامانه ستاد: روز دوشنبه مورخه ۱4۰۰/۰۲/۲۰

۵- مهلت زمانی دریافت اسناد از سامانه ستاد: روز شنبه مورخه ۱4۰۰/۰۲/۲۵
6- کلیه شرکت کنندگان در مناقصه می بایست عالوه بر ارسال مدارک به صورت الکترونیکی در سامانه ستاد، پاکت الف حاوی تضمین را حداکثر تا 
ساعت ۸ صبح مورخ ۱4۰۰/۰۳/۰6 به اداره کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان به آدرس: زاهدان میدان شهدا دبیرخانه اداره کل تحویل داده و 

رسید دریافت نمایند. 
7- مبلغ کارکرد از محل اعتبارات طرحهای عمرانی به صورت اسناد خزانه اسالمی قابل پرداخت می باشد. 

۸- شماره تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه ۰۲۱-4۱۹۳4
۹- اطالعات این مناقصه در پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات نیز ثبت می گردد. 

اداره کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان 
م / الف ۱۳۸

شناسه آگهی : ۱۱۳۱۹۹6

آگهی مناقصه
 شماره 2000093495000002

آسفالت و جدولگذاری 
نوبت اول 

شهرداری نگار در نظر دارد با عنایت به صورتجلسه شماره ۸4 شورای اسالمی شهر نگار اجرا تهیه و اجرای اندود قیری )پریمکت( 
و آسفالت بیندر ۱۹- ۰ شهر نگار را از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط راه و ساختمان و ابنیه )حقوقی( دارای رتبه بندی از 
سازمان برنامه و بودجه کشور واگذار نماید. لذا از کلیه شرکتهای دارای صالحیت دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد و شرکت 

در مناقصه به سامانه ستاد به آدرس www.setad.iran.ir مراجعه نمائید. 
شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است. 

سایر اطالعات و جزئیات مربوط به قرارداد در اسناد مربوطه می باشد سپرده شرکت در مناقصه بایستی به صورت واریز نقدی به حساب 
۳۱۰۰۰۰۳6۲7۰۰۳ نزد بانک ملی شعبه نگار به نام شهرداری نگار و یا به صورت ضمانت نامه بانکی معتبر می باشد در صورتی که 
برندگان اول تا سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نباشند تضمین شرکت در مناقصه آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد. 

هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. 
محمدرضا رضایی پور 
شهردار نگار 

نخستین  اجرایی  معاون 
قرآن کریم  مجازی  نمایشگاه 
خبر  نمایشگاه  این  تمدید  از 
مجازی  نمایشگاه  گفت:  و  داد 
قرآن کریم تا روز چهارشنبه ۲۲ 
اردیبهشت ماه و ۲۹ ماه مبارک 

رمضان برپاست.
روابط عمومی  گزارش  به 
مرتضی  ایران،  صادرات  بانک 
یی  ا جر ا ن  و معا  ، ر متکا خد
زی  مجا ه  یشگا نما نخستین 
روند  از  گزارشی  در  قرآن کریم 
میزان  و  نمایشگاه  برگزاری 
استقبال از آن، گفت: نمایشگاه 
بین المللی قرآن کریم هر ساله در 
مصالی حضرت امام خمینی)ره( 
هفت  و  بیست  می شد.  برگزار 
دوره سابقه برگزاری این رویداد 

قرآنی است که سال گذشته برگزاری آن را به خاطر 
شیوع کرونا نداشتیم.

وی ادامه داد: برنامه ریزی و اهتمام ما برگزاری 
بیست و هشتمین دوره نمایشگاه بود، اما مقدر نشد 
در  را  نمایشگاه  این  بتوانیم  نوعی  به  اینکه  برای  و 
بتوانند  مردم  و  کنیم  مشابه سازی  مجازی  فضای 
ببرند،  آن  از  را  معنوی  بهره  رمضان  مبارک  ماه  در 

برنامه ریزی  را  قرآن  مجازی  نمایشگاه  نخستین 
حال  در  هم اکنون  را  قرآنی  رویداد  این  و  کردیم 
اجرا داریم و مقدماتی که پیش بینی  شده بود، طبق 
زمان بندی پیش می رود و تا ۲۹ ماه مبارک رمضان 

)۲۲ اردیبهشت( ادامه دارد.
خدمتکار اظهار کرد: نمایشگاه از ۱۱ اردیبهشت ماه 
با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی آغاز شد و با 
حضور و مشارکت مجموعه های مردمی و مؤسسات 

پیش  را  نمایشگاه  این  قرآنی، 
می بریم.

وی با بیان اینکه سیاست 
کلی بر این بوده که بتوانیم بستر 
مناسبی را برای معرفی شایسته 
مؤسسات مردمی که در فضای 
مجازی فعالیت های شایسته ای 
دارند، فراهم کنیم، اظهار کرد: 
تا  بتوانند  مردم  هستیم  امیدوار 
آن  خدمات  از  نمایشگاه  پایان 

استفاده کنند.
میزان  درباره  خدمتکار 
به  نمایشگاه  سایت  به  رجوع 
استقبال  و   iqfa.ir نشانی 
گذشته  شب  تا  گفت:  آن،  از 
مراجعه  میلیون   ۱7 باالی  آمار 

ثبت شد.
بیست و هشتمین نمایشگاه 
قرآن کریم از ۱۱ اردیبهشت ماه سال جاری با حمایت 
بانک صادرات ایران در دو بخش فروش محصوالت 
به  محتوایی  بخش  و  نشر  و  کتاب  حوزه  در  قرآنی 
صورت مجازی با شعار »قرآن کتاب رشد و رویش« 
برگزار می شود و بانک صادرات ایران بانک عامل این 
نمایشگاه در بسترسازی خدمات بانکداری الکترونیک 

و غیرحضوری است.

تمدید نخستین نمایشگاه مجازی قرآن کریم تا ۲۹ ماه مبارک رمضان

حسین عباسیان

اینکه هنوز وضعیت ویروس منحوس   با توجه به 
هنوز   ۱4۰۰ تحصیلی  سال  نیست،  مشخص  کرونا، 
پرورش  آموزش  مسئوالن  اما  ندارد  مشخصی  وضعیت 
البته  اند.  باید برای این بخش خود را آماده کرده  قطعًا 
قباًل ضرورت ها مطرح شده است تا برای دانش آموزان، خانواده ها و معلمان چه 
برنامه ای داریم بنابراین باید هر چه سریعتر عمل کنیم تا اگر نیازمند تولید خاصی 

هستیم، اقدام کنیم.
از مصوب شدن  پس  پرورش  و  آموزش  آموزشی   مسئوالن  گفته  طبق 
فراموش  اول،  نکته  کنیم.  پرهیز  آسیب جدی،  دو  از  برنامه های سال ۱4۰۰، 
کردن برنامه مصوب است به این معنا که شاهد این نباشیم که پس از تصویب 
برنامه به آرشیوسپرده شود و در عمل راه دیگری برویم؛ کما اینکه در گذشته 
این اتفاق افتاده و بسیاری از برنامه ها مورد غفلت قرار گرفته اند و پس از تصویب 

همتی برای اجرای آن نبوده است. 
آسیب دوم این است که برنامه را با نگاه کاهشی و سلیقه ای، دنبال کنیم 
در حالی که زمان بندی ها و عناوین برنامه کاماًل مشخص است؛ بنابراین امیدوارم 

که برنامه تام و تمام اجرا شود. 
اینکه هنوز وضعیت ویروس منحوس  به  با توجه  به ذکر است که  الزم 
ندارد  مشخصی  وضعیت  هنوز   ۱4۰۰ تحصیلی  سال  نیست،  مشخص  کرونا، 
اما قطعًا باید برای این بخش خود را آماده کرده اند البته بنابر شنیده ها قباًل 
ضرورت ها مطرح شده است تا ببینیم برای دانش آموزان، خانواده ها و معلمان 
چه برنامه ای داریم بنابراین باید هر چه سریعتر عمل کنیم تا اگر نیازمند تولید 

خاصی هستیم، اقدام کنیم. 
مدیران آموزش و پرورش معتقدند که درباره پروژه رمزینه های سریع پاسخ و 
اجرای آن در کتب درسی نکته اول این است که ما کل کار را می خواهیم بنابراین 
کل کتاب های درسی ما باید QR CODE داشته باشد و به قدری باید مدیریت 
ما در این کار دقیق باشد که دانش آموز با در بسته مواجه نشود. در این مسیر 
ما باید در را به روی دانش آموز بگشاییم و چیزی عاید آن شود زیرا در غیر این 
صورت کار بی فایده است و کل کار جزء مطالبات ماست. مسئله دوم این است 
که باید ۱۱ مسئول برای مدیران ۱۱ گروه داشته باشیم تا کار را بتوانند پیگیری 
کنند. در این مسیر باید ناظر و مؤید باشند یعنی آنچه را که قرار است وارد شود، 
تایید و نظارت کنند زیرا این دو مورد نقش کمی نیست بنابراین باید این دو 

نقش را به گروه ها واگذار کنید و از آن ها مسؤولیت بخواهید. 

سرمقاله

کرونا و سال تحصیلی 1400

سن بازنشستگی همیشه از مسائل مهم سازمان 
ها  سازمان  این  پایداری  زیرا  است  گر  بیمه  های 
منوط به حفظ تعادل منابع و مصارف خود هستند. با 
کوچکترین تغییرات آینده آنها دچار چالش می شود.

درمان  و  بهداشت  کمیسیون  در  پیشنهادی 
با  زنشستگی  با یط  شرا اصالح  بر  مبنی  مجلس 
سنوات ۳۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه بدون در 
نظرگرفتن سن بیمه شدگان مطرح شد و بالفاصله 
تیم سازمان تامین اجتماعی و در راس آنها ساالری، 
مدیرعامل سازمان در کمیسیون حاضر شدند و پس 
از بحث و تبادل نظر در مورد آن و ارائه نقطه نظرات 
ویژه  به  شدگان  بیمه  منافع  از  دفاع  و  کارشناسی 
توسط  طرح  کلیات  سازمان  این  مدیرعامل  توسط 

رد شد. مربوطه  کمیسیون 

محمد ابراهیم جواهری، معاون حقوقی و امور 
مجلس سازمان تامین اجتماعی درباره جزییات این 

ارائه کرد. طرح توضیحاتی 
یندگان  نما سوی  ز  ا د  پیشنها ین  ا طرح  ـ 
اساس  برچه  مجلس  درمان  و  بهداشت  کمیسیون 

بود؟
مطابق با تبصره ماده 76 قانون تامین اجتماعی 
کسانی که ۳۰سال تمام کار کرده و در هر مورد حق 
در  باشند  پرداخته  سازمان  به  را  مزبور  مدت  بیمه 
صورتی که سن مردان ۵۰ سال و سن زنان 4۵ سال 
تمام باشد می توانند تقاضای مستمری بازنشستگی 
کنند. نمایندگان مجلس در ارائه طرح اصالح تبصره 
باعث  مجری  قانون  که  توجیه  این  )۱(ماده)76(با 
افرادی که  نوعی بی عدالتی شده وبه عنوان مثال 

در سن پایین مشغول به کار می شوند قبل از رسیدن 
به سن مقرر در قانون)4۵سال برای زنان و۵۰ سال 
برای مردان( ۳۰ سال سابقه را احراز می کنند و به 
احراز سن وسابقه  مقرر در تبصره)۱(  واسطه عدم 
توامان  صورت  به  اجتماعی  تامین  قانون   76 ماده 
نمی توانند بازنشسته شوند واین موضوع را اجحافی 
ارائه طرح مزبور  به  اند نسبت  آنان دانسته  در حق 
اقدام کرده اند، حال آنکه طرح های ارائه شده در 
نیازمند  ای  بیمه  حوزه  در  اسالمی  شورای  مجلس 
محاسبات اکچوئری دقیق بوده و مطالعات تطبیقی 
با سایر قوانین را الزم می کند که در صورت عدم 
از  ناپذیری  جبران  های  آسیب  مهم،  این  به  توجه 
بدنه سازمان  بر  این قبیل طرح ها  رهگذر تصویب 

تامین اجتماعی وارد خواهد آمد.

رد شدن پیشنهاد اصالح بازنشستگی با ۳0 سال سابقه بدون شرط سنی

صفحه ۳
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نماینده مهریز:
عدالت به عنوان شعار اصلی جامعه محقق نشده است! 

نماینده مردم مهریز در مجلس گفت: مشکل کشور با تحریم و بحث های 
جناحی مرتبط نیست بلکه با دور زدن قانون ارتباط مستقیم دارد.

محمدرضا صباغیان بافقی در نشست علنی روزگذشته )یک شنبه( در نطق 
میان دستور خود، گفت: ایران اسالمی دارای منابع غنی و معادن فراوانی  ودارای 
موقعیت استراتژیک است. کشورمان از نیروی انسانی و جمعیت خوبی برخودار 

بوده و دارای نظامی مستقل و رهبری هوشمند است. 
نماینده مهریز گفت: امروزه دهه پنجم انقالب را می گذاریم لذا باید پاسخ 
داده شود چرا عدالت به عنوان شعار اصلی جامعه محقق نشده است؛ همچنین 
چرا فاصله طبقاتی روزانه بیشتر می شود و شاهد انجام ساخت و سازهای غیرمجاز 

به صورت روزانه هستیم؟.
وی افزود: چرا کیفیت کاالها مناسب نیست و 6۰ درصد بودجه سالیانه محقق 
می شود و 7۰ الی 7۵ درصد برنامه پنج ساله توسعه اجرایی نشده است؟ چرا روزی 

سرمایه های مردم در موسسات مالی و روزی دیگر در بورس از بین می رود؟
عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس اسالمی تصریح کرد: 
باید پاسخ داده شود چرا برخی حقوق های نجومی دریافت می کنند؟ چرا برخی 

دارای خانه های مجلل هستند اما برخی دیگر کارتن خواب هستند؟
نماینده مردم مهریز گفت: همواره بحث های جناحی صورت می گیرد اما باید 

توجه داشت که مردم زیر فشار اقتصادی در حال از بین رفتن هستند.
وی قانون گریزی را عامل اصلی بروز مشکالت یاد شده دانست و ادامه 
به  است.  کشور  مشکالت  دیگر  از  مسووالن  بین  در  ویژه  به  بازی  پارتی  داد: 
عبارتی مشکل کشور با تحریم و بحث های جناحی مرتبط نیست بلکه با دور 
زدن قانون ارتباط مستقیم دارد. در واقع بروز فساد و فاصله طبقاتی از جمله نتایج 

قانون گریزی است.
صباغیان بافقی گفت: مجلس شورای اسالمی متولی قانون و عدالت است 
لذا تا زمانی که قوه مقننه با جایگاه خودش بازنگردد، مشکالت حل نخواهد شد.

عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس اسالمی تصریح کرد: 
عالی  شورای  اقتصادی،  هماهنگی  شورای  مصلحت،  تشخیص  مجمع  امروزه 
و  قانون گذاری هستند  در حال  و غیره  فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی 

مجلس ضعیف شده و نمی تواند نظارت کند.
امور خارجه کشورمان، گفت:  وزارت  به مسئوالن  بافقی خطاب  صباغیان 
آقایان دیپلمات به وعده های آمریکا و اروپا دل خوش نکنید زیرا آنها تا زمانی 
که اقتدار را از کشورما نگیرند، تحریم ها را بر نمی دارند. لذا توجه داشته باشید 

که باید حقوق مردم را بگیرید.
به  اسالمی خطاب  و شوراهای مجلس  امورداخلی کشور  عضو کمیسیون 
رییس مجلس شورای اسالمی، تصریح کرد: فرمودید این قرارداد باید در شورای 
عالی امنیت ملی مطرح شود در حالی که این موضوع باید در مجلس تصویب شود 

زیرا این مسائل موجب تضعیف مجلس می شود.

نماینده مهریز:
عدالت به عنوان شعار اصلی جامعه محقق نشده است! 

نماینده مردم مهریز در مجلس گفت: مشکل کشور با تحریم و بحث های 
جناحی مرتبط نیست بلکه با دور زدن قانون ارتباط مستقیم دارد.

محمدرضا صباغیان بافقی در نشست علنی روزگذشته )یک شنبه( در نطق 
میان دستور خود، گفت: ایران اسالمی دارای منابع غنی و معادن فراوانی  ودارای 
موقعیت استراتژیک است. کشورمان از نیروی انسانی و جمعیت خوبی برخودار 

بوده و دارای نظامی مستقل و رهبری هوشمند است. 
نماینده مهریز گفت: امروزه دهه پنجم انقالب را می گذاریم لذا باید پاسخ 
داده شود چرا عدالت به عنوان شعار اصلی جامعه محقق نشده است؛ همچنین 
چرا فاصله طبقاتی روزانه بیشتر می شود و شاهد انجام ساخت و سازهای غیرمجاز 

به صورت روزانه هستیم؟.
وی افزود: چرا کیفیت کاالها مناسب نیست و 6۰ درصد بودجه سالیانه محقق 
می شود و 7۰ الی 7۵ درصد برنامه پنج ساله توسعه اجرایی نشده است؟ چرا روزی 

سرمایه های مردم در موسسات مالی و روزی دیگر در بورس از بین می رود؟
عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس اسالمی تصریح کرد: 
باید پاسخ داده شود چرا برخی حقوق های نجومی دریافت می کنند؟ چرا برخی 

دارای خانه های مجلل هستند اما برخی دیگر کارتن خواب هستند؟
نماینده مردم مهریز گفت: همواره بحث های جناحی صورت می گیرد اما باید 

توجه داشت که مردم زیر فشار اقتصادی در حال از بین رفتن هستند.
وی قانون گریزی را عامل اصلی بروز مشکالت یاد شده دانست و ادامه 
به  است.  کشور  مشکالت  دیگر  از  مسووالن  بین  در  ویژه  به  بازی  پارتی  داد: 
عبارتی مشکل کشور با تحریم و بحث های جناحی مرتبط نیست بلکه با دور 
زدن قانون ارتباط مستقیم دارد. در واقع بروز فساد و فاصله طبقاتی از جمله نتایج 

قانون گریزی است.

سخنگوی ناجا خبر داد؛
جریمه یک میلیون تومانی خودروها در مسافرت تعطیالت 

عید فطر!
سخنگوی نیروی انتظامی با بیان نحوه اجرای مدیریت بر محدودیت 
های کرونایی در تعطیالت عید سعید فطر توسط پلیس گفت: خودروهایی 
که در شهرهای قرمز تردد کنند یک میلیون تومان و خودروهایی که در 
شهرهای نارنجی و زرد تردد کنند مبلغ ۵۰۰ هزار تومان جریمه می شوند.

بر  مدیریت  اجرای  نحوه  خصوص  در   ، حاجیان«  »مهدی  سردار 
محدودیت های کرونایی در تعطیالت عید سعید فطر توسط پلیس اظهار 
داشت: بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا برای این ایام محدودیت 
هایی در نظر گرفته شده است که از روز سه شنبه ۲۱ اردیبهشت ماه تا 
روز شنبه ۲۵ اردیبهشت ماه در سراسر کشور محدودیت های تردد اعمال 

خواهد شد.
وی ادامه داد: از مردم عزیز خواستاریم که همچنان با برادران خود در 
نیروی انتظامی و پلیس راهنمایی و رانندگی در اجرای این محدودیت ها 
همکاری های الزم را داشته باشند و در این ایام از هرگونه سفر پرهیز کنند 

چراکه ممنوعیت ترددها در این ایام برای سالمتی خود آنهاست.
کرد:  تصریح  ایام  این  در  قانون  اعمال  نحوه  درباره  ناجا  سخنگوی 
برخورد  آنها  با  برابرقانون  نکنند  رعایت  را  افراد مصوبات   در صورتی که 
خواهد شد. بر این اساس در تمامی ورودی شهرها دوربین ها فعال هستند 
و  تومان  میلیون  یک  کنند  تردد  قرمز  شهرهای  در  که  خودروهایی  و  
خودروهایی که در شهرهای نارنجی و زرد تردد کنند مبلغ ۵۰۰ هزار تومان 
جریمه می شوند همچنین تمام مجوزهای صادر شده برای سفر باطل است 

مگر در صورت اضطرار.
ایام  اینکه برای اجرای محدودیت های کرونایی در  بیان  با  حاجیان 
عید فطر همکاران ما در۱۹۸۰ نقطه مستقر هستند، تاکید کرد: البته در این 
ایام  ناوگان های عمومی، خودروهای امدادی و خدمات رسان می توانند 
تردد کنند. این محدودیت ها برای خودروهای شخصی است و با هرگونه 

تردد در ورودی شهرها اعمال قانون صورت می گیرد.
سخنگوی ناجا همچنین اظهارکرد: پلیس با جدیت برای افرادی که 
مصوبات را اجرا نکنند اعمال قانون می کند و با همکاری مردم سیر نزولی 

مبتالیان به ویروس کرونا کامال محسوس است.
به گزارش پایگاه خبری پلیس، حاجیان خاطرنشان کرد: از ابتدای سال 
جاری تاکنون ۲77 هزار خودرو در شهرهای قرمز مبلغ یک میلیون تومان 
، در شهرهای زرد  بیش از یک میلیون خودرو به مبلغ ۲۰۰ هزار تومان و 
۱۵7 هزار خودروکه در شهرهای نارنجی تردد داشته اند، اعمال قانون شده 
اند البته در طرح محدودیت شبانه هم  بیش از یک میلیون خودرو اعمال 

قانون ۲۰۰ هزار تومانی شده اند.

ملی  د  ستا سخنگوی 
ارائه  ضمن  کرونا  با  مقابله 
روند  مون  پیرا تی  توضیحا
در  کرونا  واکسیناسیون  و  بیماری 
کشور، کمبود دارو، جهش های ویروس 
و...گفت: آرزوی ما این است که همه 
چیز حضوری شود زیرا مباحث آموزشی 
آسیب جدی دیدند. بحث این را داریم 
و  مدارس  مهر  اول  از  شااهلل  ان  که 
برنامه  و  شود  بازگشایی  دانشگاه ها 
و  معلمین  ماه  مرداد  از  کردیم  ریزی 
شوند  واکسینه  هم  دانشگاهی  اساتید 

که بتوانند کالس برگزار کنند.
گفت:  ئیسی،  ر علیرضا  کتر  د
از  که  است  شکلی  به  کشور  وضعیت 
قله بیماری عبور کردیم اما باید بدانیم 
از نظر زمانی بستری ها و فوتی ها معموال 
تاخیر ۱۲ روزه دارند یعنی حتی اگر کامال 
سیر نزولی طی کنیم و به کف برسیم 
بازهم تا چند روز بعد مرگ و میر ادامه 
خواهد یافت به همین دلیل هم است که 
تعداد شهر قرمز کم شده است اما تعداد 
شهر نارنجی اضافه شده و هنوز خطر 
وجود دارد. انتطار داریم طی هفته های 
آینده این سیر نزولی ادامه پیدا کند و 
به مرحله ای برسیم که تعداد ورودی به 

بیمارستان و مرگ و میر کاهش یابد.
کوچک  شهر  چند  ما  افزود:  وی 
داریم که هنوز به قله بیماری نرسیدند 
و 46 شهر قرمز داریم که میزان بستری 
باال  جمعیت  هزار   ۱۰۰ به  نسبت  آنها 
 ۲6 که  است  این  خوب  نکته  است. 
استان از قله عبور کردند و سیر نزولی 
طی می کنند. از ۵ استان دیگرهم ۲ یا 
۳ استان سیر نزولی آغاز شده و ۱ یا دو 
طی  در  ما  رسیدند.  قله  به  هم  استان 
خوزستان  تجربه  و  داشتیم  که  روندی 
جنوب  و  اهواز  که  بود  شکل  این  به 
خوزستان به قله رسید ولی بعد از یک 
هفته چون سایر شهرها به قله رسیدند، 
دچار  نباید  بنابراین  زد.  پیک  دوباره 

ساده انگاری شد.
و  هندی  جهش های  شناسایی 

آفریقای جنوبی در کشور
ویروس  موارد  شیوع  درباره  وی 
جهش یافته کرونا در کشور، اظهار کرد: 
موارد تایید شده سوش هندی در جنوب 
کشور در استان بوشهر و هرمزگان داریم 
و سوش آفریقای جنوبی تایید شده در 
با  داریم.  آذربایجان غربی  و  هرمزگان 
دانشگاه ها  که  تجربه ای  و  هوشیاری 
کسب کردند توانستند بیماری را کنترل 
شده  شناسایی  مبتالیان  اکثر  کنند. 
خارجی هستند و قرنطینه کامل شدند 
این افرادی هم که تاکنون مبتال بودن 

و قرنطینه شدند مرگ و میر نداشتند.
رئیسی تاکید کرد: وقتی میگوییم 
ویروس هندی فکر نکنیم ویروس فقط 
از هند آمده است و فکر نکنیم جهش ها 
است،  دیگر  به کشورهای  مربوط  تنها 
حتی در ایران هم احتمال بروز جهش 
اگر مثال یک جهِش حتی  دارد.  وجود 
آفریقایی در ایران پیدا کردیم به معنای 
آمده،  آفریقا  از  الزاما  که  نیست  آن 
که  باشد  ایرانی  ویروس  است  ممکن 
جهشی مشابه ویروس آفریقایی داشته 
تا زمانی که ایمن سازی جامعه  است. 
تا 7۰ درصد کامل نشود در هر برخورد 
وجود  جهش  بروز  احتمال  ویروس  با 
ویروس  معرض  در  که  زمانی  دارد.هر 
نکنیم  رعایت  پروتکل  و  بگیریم  قرار 
وجود  بیماران  تعداد  افزایش  احتمال 
دارد. با افزایش تعداد مبتالیان و تجمع 

آنها پیک رخ می دهد.
وی افزود: علی رغم اینکه ویروس 

جهشی  اما  می شود  رصد  کشور  در 
بیماری  باعث  که  کشور  مخصوص 
زایی بیشتر باشد مشاهده نشده است و 
اگر هم بوده مشابه ویروس های آفریقا، 

هند و برزیل بوده است .
رئیسی، اظهار کرد:  با واکسیناسیون 
7۰ درصد افراد دنیا زنجیره انتقال قطع 
می شود اما واکسن سازهای دنیا آمادگی 
دارند که بر اساس ویروس های جهش 
نند  ما دهند  تغییر  را  واکسن  یافته 
آنفلوآنزا که جهش های شایع  واکسن 
آن سال را انتخاب کرده و بر علیه آن 
واکسن میسازند. االن واکسن کووایران 
یافته  جهش  ویروس  برابر  در  برکت 
انگلیسی کامال موثر است و امروز هم 
درخواست داشتند که اگر سوش هندی و 
آفریقای جنوبی را در اختیارشان بگذاریم 
در  واکسن  که  کنند  امتحان  می توانند 

مقابل جهش ها چقدر کارا است.
راهکارهای مدیریت پیک چهارم 

کرونا
بهداشت،  وزارت  بهداشت  معاون 
ادامه داد: در کشور ما با آغاز عالئم پیک 
چهارم تصمیماتی بسیار خوب اتخاذ شد 
بیمارستان  درب  پشت  بیماری  هیچ  و 
با شروع پیک چهارم عمل های  نماند. 
غیراورژانسی لغو شد و بیشترین تجهیز 
مراکز سرپایی را داشتیم و روزانه ۲۵۰ 
بیمار در سطح ۱ ویزیت  تا ۳۰۰ هزار 
موقت  بستری  سوم  وهله  در  کردیم. 
فرد  که  صورت  این  به  شد  راه اندازی 
بیمارستان  به  رمدسیویر  دریافت  برای 
در  و  میکرد  دریافت  را  دارو  و  می آمد 
به  استراحت میکرد و یک تخت  خانه 

ده ها بیمار اختصاص یافت.
گزارش هایی از کمبود رمدسیویر و 

دستور واردات آن
وی درباره گزارش هایی از کمبود 
داروی رمدسیویر، بیان کرد: اوال تعداد 
یافت  افزایش  پیک  این  در  بیماران 
داروها  سرپایی  درمان  هنگام  در  دوما 
می رود  خانه  به  بیمار  و  می دهیم  را 
نیستند که  بدحال  دیگر هم  برخی  اما 
دریافت  برای  صرفا  اما  شوند  بستری 
در  اگر  اما  می شوند  بستری  رمدسیویر 
کنند  دریافت  رمدسیویر  اولیه  مرحله 
بسیار موثر خواهد بود. یکی از افتخارات 
ما تولید داخلی رمدسیویر بود. هر آمپول 
رمدسیویر خارج از ایران ۳۹۰ دالر است 
می شود.  تولید  دالر   ۲۰ با  ایران  در  و 
در  بستری  روز  در  نفر   ۸۰۰۰ حدود 
رمدسیویر  چه  ریم  دا بیمارستان ها 
هزار   ۱۵۰ معادل  و  می کنند  دریافت 
بیمار بستری، بیماران سرپایی رمدسیویر 
دریافت کردند. کمبود دارو در این پیک 
بزرگ داشتیم و با توجه به حجم باالی 
استفاده  داخل  تولید  از  که  رمدسیویر 
می شد، وزیر دستور دادند تا رمدسیویر 

از خارج از کشور هم وارد شود.
وی درباره تجویز داروهای درمان 

کرونا، گفت: در عالم پزشکی، هر پزشک 
تشخیص خود را دارد البته درمورد کرونا 
ویروس راهنمای بالینی به بیمارستان ها 
شرایط  به  توجه  با  است.  شده  ارائه 
مثال  می شود،  تجویز  دارو  بیمار  هر 
فاویپیراویر را نمی توان به همه بیماران 
داد. پزشکان و تجویز کنندگان باید روند 

یکسانی داشته باشند.
یت  سا  : د ا د مه  ا د ا ئیسی  ر
راه  این  برای   salamat.gov.ir
افراد  دسته  آن  که  است  شده  اندازی 
واکسن  تاکنون  که  سال    ۸۰ باالی 
آنها تماس گرفته  با  دریافت نکردند و 
کد  ثبت  با  سامانه  این  در  است  نشده 
تا  کنند  نام  ثبت  تلفن  شماره  و  ملی 
همکاران من برای واکسیناسیون با آنها 
تماس بگیرند. در سامانه های ما اسامی 
که  صوتی  در  دارد،  وجود  افراد  اکثر 
پس از یک هفته از آغاز واکسیناسیون 
نگرفتیم  تماس  آنها  با  سنی  گروه  آن 
این  کنند.  مراجعه  سایت  به  می توانند 
در  واکسیناسیون  برای  که  صف هایی 
تهران شکل گرفت به این دلیل است 
که افراد بدون تماس قبلی خودشان به 
مراکز مراجعه کردند. از هفته آینده قرار 
باال  به  سال   7۵ واکسیناسیون  است 
آغاز شود و این به معنای آن نیست که 
سهمیه واکسن ۸۰ سال به باال سوخت 
با  دارد.  وجود  فرصت  هنوز  و  می شود 
نزدیک  مراکز  مذکور  سامانه  به  ورود 
می شود  پیشنهاد  فرد  زندگی  محل  به 
انتخاب می کند و مراقب سالمت  و او 
آن مرکز مطلع خواهد شد. کسانی که 
امروز در سامانه ثبت نام کردند،  از روز 
سه شنبه نوبت تزریق واکسن دریافت 

خواهند کرد.
زمانی  بیماران خاص چه  واکسن 

تزریق می شود؟
بیماران  واکسیناسیون  درباره  وی 
قسمت  دوم  فاز  کرد:  اظهار  خاص، 
دوم  قسمت  و  است  سنی  گروه های 
خرداد  اواخر  هستند.  خاص  بیماران 
خاص  بیماران  واکسیناسیون  نوبت 
شامل مبتالیان سرطان فعال، افراد پیوند 
عضو شده، دیالیزی، مبتالیان تاالسمی، 
هموفیلی و... است. ما بانک اطالعاتی 
اجتماعی و  تامین  بیمه  از  را  افراد  این 
سالمت داریم و به آنها پیامک می دهیم.

با  بله  مقا ملی  ستاد  سخنگوی 
کرونا، بیان کرد: اولین واکسن، بهترین 
کسب  زمانی  اطمینان  است.  واکسن 
را  خود  مراحل  واکسن  که  می شود 
طی کرده و مجوز دریافت کرده است. 
نمی توان گفت یک واکسن خاص برای 
همه خوب است، واکسن ها ممکن است 
عوارض متفاوتی در افراد ایجاد داشته 
باشند یا هیچ عارضه ای هم دیده نشود. 
که  نیست  اختیار  در  زیادی  واکسن 
بخواهیم انتخاب شخصی داشته باشیم 
موردی  گیری های  تصمیم  خب  اما 

کردیم  اعالم  ما  مثال  که  دارد  وجود 
ساله ها   ۵۰ زیر  به  آسترازنیکا  واکسن 
بسیار  واکسن  واردات  شود.  تزریق 
از  یکی  دارد.  پیچیده  و  سخت  فرایند 
برنامه های ما استفاده از سالن های بزرگ 
است.  واکسیناسیون  برای  ورزشی  و 
یکی از برنامه های تهران این است که 
یا  و  بزرگ  فروشگاه های  پارکینگ  در 
مراکز شماره گذاری پالک خودرو برای 

واکسیناسیون ماشینی استفاده کنیم.
آزمون های  مورد  در  افزود:  وی 
نیز  پرورش  آموزش  وزارت  نظر  تحت 
آزمون پایه نهم حضوری و از تاریخ ۲7 
اردیبهشت تا ۲4 خرداد ماه  و آزمون پایه 
دوازدهم نیز به شکل حضوری از تاریخ 
۲7 اردیبهشت تا ۲4 خرداد ماه خواهد 
بود. آزمون سنجش ملی پایه ششم  در 
۲۵ اردیبهشت به شکل حضوری برگزار 
می شود و آزمون سمپاد در تاریخ ۲۰ و 
۲۱ خرداد برگزار می شود و آزمون مرحله 
دوم المپیادهای علمی دانش آموزان در 
تاریخ ۲4 تا ۲6 اردیبهشت و مرحله دوم 
آن ۲۳ تا ۲۵ خرداد به صورت حضوری 
و  استخدامی  آزمون های  بود.   خواهد 
آزمون ها با تعداد کم نیز در موعد خودش 

برگزار می شود.
آزمونها،  برگزاری  درمورد  رئیسی 
گفت: آزمونها را باید به ۲ قسمت تقسیم 
کنیم، آنها که زیر نظر آموزش پرورش 
هستند  و آنها که زیر نظر وزارت علوم 
۹و  تاریخ  در  سراسری  کنکور  هستند. 
۱۰و ۱۱و ۱۲ تیر ماه برگزار خواهد شد 
پرورش  آموزش  و  علوم  وزیر  واقع  در 
را  تصمیم  این  ستاد  و  دادند  نظراتی 
گرفت. سایر آزمون ها مانند کارشناسی 
ماه  مرداد   ۸ 7و  6و  در  ناپیوسته  ارشد 
به  کاردانی  آزمون   ، می شود  برگزار 
آزمون  مرداد،   ۲۲ ناپیوسته  کارشناسی 
نظام  آزمون  تیرماه،   ۲۵ وکال  کانون 
ماه  مرداد   ۱۵ و   ۱4 ۱۳و  مهندسی 

برگزار می شود.
وی افزود: درمورد آزمون ها مسائل 
در کمیته تخصصی مطرح شد و همه 
نهم  پایه  امتحان  مورد  در  دادند.  نظر 
قرار  سراسری  کنکور  و  دوازدهم  و 
است وزاری آموزش و پرورش و علوم 

توضیحات بیشتری به مردم بدهند.
وی درباره احتمال بروز پیک پنجم 
است  این  ما  آرزوی  کرد:  تاکید  کرونا 
که همه چیز حضوری شود زیرا مباحث 
آموزشی آسیب جدی دیدند. بحث این 
را داریم که انشاهلل از اول مهر مدارس 
برنامه  و  شود  بازگشایی  دانشگاه ها  و 
و  معلمین  ماه  مرداد  از  کردیم  ریزی 
شوند  واکسینه  هم  دانشگاهی  اساتید 

که بتوانند کالس برگزار کنند.
وی درباره سفرهای عید فطر تاکید 
کرد: این بار ممنوعیت اعمال خواهد شد 
یعنی پلیس حضور دارد و جرایم صورت 
میگیرد و دیگر رنگ بندی مهم نیست و 
ممنوعیت از سه شنبه این هفته تا شنبه 

هفته بعد اعمال می شود.
وی افزود: درباره فعالیت مشاغل 
در شهرهای قرمز فقط مشاغل گروه ۱ 
گروه  مشاغل  نارنجی  شهرهای  در  و 
گرفته  تصمیم  که  بودن  فعال   ۲ و   ۱
شد مشاغل گروه ۱ و ۲ در شهرهای 
نارنجی و قرمز به مدت ۲ هفته فعال 
شود  تخلف  دوار  صنفی  اگر  اما  باشند 
این  به  است  شده  شدیدتر  جریمه 
صورت که تخلف صنف در شهر قرمز 
موجب می شود به مدت ۳ هفته پلمب 
شود که این مدت برای شهر نارنجی ۲ 
هفته است . یادمان نمی رود که اصناف 

چگونه با ما همراهی کردند.

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

وزیر علوم اعالم کرد؛ 
آمادگی دانشگاه ها برای پذیرش حضوری دانشجویان

وزیر علوم از آمادگی دانشگاه ها برای پذیرش حضوری دانشجویان از 
اول مهر خبر داد و گفت: کالس های عملی دانشجویان برای ترم جاری 

در تابستان به صورت جبرانی برگزار خواهد شد.
دکتر منصور غالمی ضمن بیان این مطلب تاکید کرد: شرایط تحصیل 
دانشجویان در دانشگاه ها به صورت حضوری و فیزیکی فراهم است تمامی 
خوابگاه ها، آشپزخانه ها، رستوران ها، تاسیسات، آزمایشگاه ها و کارگاه ها 

این آمادگی را دارند تا به دانشجویان سرویس ارائه بدهند.
وی در ادامه تصریح کرد: منتظر نظر ستاد ملی مقابله با کرونا هستیم 
اگر این ستاد اجازه برگزاری کالس های حضوری را بدهد دانشجویان ما 
در دانشگاه ها حضور خواهند داشت و به نظر می رسد از مهر ماه جاری 

دانشجویان به صورت حضوری در دانشگاه ها پذیرش شوند.
های  دانشگاه  دانشجویان  واکسیناسیون  بحث  همچنین  علوم  وزیر 
این موضوع را به وزارت  نیز امری مهم دانست و گفت:  را  وزارت علوم 
بهداشت واگذار کردیم و اگر قرار بر واکسیناسیون دانشگاه ها باشد انتظار 
داریم دانشجویان و دانشگاهیان ما نیز در اولویت تزریق واکسن قرار بگیرند.

دکتر غالمی تاکید کرد: آرزو می کنم همه مردم کشور به واکسن 
دریافت  اولویت  در  های  گروه  در  نیز  دانشجویان  و  کنند  پیدا  دسترسی 

واکسن قرار بگیرند.
وزیر علوم در پایان در خصوص وضعیت آموزش های عملی عقب 
نیز گفت: ما سال  افتاده دانشجویان دانشگاه ها در ترم تحصیلی جاری 
گذشته نیز همین مشکل را داشتیم بعد از اینکه شرایط از نظر شیوع کرونا 
آرام شد یک سری از دانشگاه ها توانستند از زمان تابستان برای جبران 
عقب افتادگی های درسی استفاده کنند. در ترم جاری نیز اگر شرایط بهتر 

شود از ترم تابستانی برای کالس های عملی استفاده خواهیم کرد.

امکان ثبت نام مجدد متقاضیان آزمون ارشد 25 اردیبهشت
سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور از امکان ثبت نام و ویرایش 

مجدد اطالعات در آزمون کارشناسی ارشد سال ۱4۰۰ خبر داد.
مدیریت  ملی  ستاد  تخصصی  کمیته های  جلسه  مصوبه  به  توجه  با 
بیماری کرونا برای تعویق زمان برگزاری آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته 
سال ۱4۰۰ و با توجه به تعویق صورت گرفته در این آزمون امکان ویرایش 
اطالعات برای افرادی که قبال در این آزمون ثبت نام نموده اند فراهم شد. 
 اطالعات ثبت نامی داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد سال ۱4۰۰ از 
روز سه شنبه ۲۱ تا روز شنبه ۲۵ اردیبهشت بر روی سایت این سازمان 
قرار می گیرد و این متقاضیان، می توانند در مهلت تعیین شده نسبت به 
مشاهده و کنترل مجدد اطالعات ثبت نامی خود اقدام و در صورت تمایل، 

ویرایش آن ها اقدام کنند و این ثبت نام جریمه ۱۲۰ هزار تومانی ندارد. 
 به منظور مساعدت و همراهی با متقاضیانی که قباًل در مهلت مقرر 
موفق به ثبت نام در آزمون نشده اند، ترتیبی اتخاذ شده که آن ها نیز در بازه 
زمانی فوق، پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت نام و اصالحیه آن، 
بتوانند نسبت به ثبت نام در این آزمون اقدام کنند. آزمون کارشناسی ارشد 
سال ۱4۰۰ در تاریخ های 6.7 و ۸ مرداد ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

بازداشت کالهبردار 25 هزار میلیارد تومانی
رئیس پلیس بین الملل ناجا از بازداشت فردی به اتهام کالهبرداری ۲۵ هزار 

میلیارد تومانی خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری پلیس، سردار هادی شیرزاد در تشریح جزئیات این 
خبر اظهار داشت: در پی اعالم مقامات قضائی مبنی بر اینکه فردی به اتهام جعل، 
استفاده از اسناد غیر واقعی و تحصیل مال نامشروع به مبلغ بیش از یک میلیارد 
دالر، کالهبرداری و اکنون در خارج از کشور اقامت دارد، موضوع دستگیری وی 

در دستور کار ماموران پلیس بین الملل ناجا قرار گرفت.
رئیس پلیس بین الملل ناجا توضیح داد: این متهم به همراه دیگر همدستان 
خود با تشکیل چند شرکت هم گروه در داخل و خارج از کشور و با مراجعه به 
نظام بانکی و ارائه اسناد جعلی و صوری تسهیالت ارزی و ریالی کالنی را به مبلغ 
۲۵ هزار میلیارد تومان کالهبرداری و به حساب وابستگان خود منتقل می کرد.

وی ادامه داد:  در بررسی های اولیه، مشخص شد، متهم پس از ارتکاب جرم 
به یکی از کشورهای منطقه متواری شده که پس از وصول درخواست مرجع قضائی 

ضمن هماهنگی با سازمان اینترپل علیه وی اعالن قرمز صادر شد.
اینترپل تهران در ردیابی و  سردار شیرزاد ضمن اشاره به تالش ماموران 
بازداشت این متهم و همچنین همکاری پلیس مهاجرت و گذرنامه خاطرنشان 
کرد: متهم پس از بازداشت، جهت ادامه روند رسیدگی به پرونده، تحویل مراجع 

قضائی شد.

قتل یک مرد در جهرم توسط همسرش
فرمانده انتظامی شهرستان جهرم گفت: یک زن در جهرم، حین مشاجره با 

شوهر جوان خود، او را با سالح سرد کشت.
سرهنگ خسرو رزمجویی در تشریح خبر قتل در جهرم گفت: در پی اعالم 
مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره نزاع و درگیری خانوادگی 

منجر به قتل در یکی از محله های شهرستان جهرم، بالفاصله تیمی از ماموران 
انتظامی برای تحقیقات به محل اعزام شدند.

به گزارش پلیس فارس، رزمجویی افزود: ماموران انتظامی در تحقیقات اولیه 
مطلع شدند که خانمی ۲۸ ساله با همسر ۲۲ ساله خود درگیر شده و با ضربات 

سالح سرد وی را به قتل رسانده است.
فرمانده انتظامی شهرستان جهرم خاطر نشان کرد: همسر مقتول پس از 
انتقال به مقر انتظامی و در بازجویی اولیه، علت این اقدام را اختالف خانوادگی و 

درگیری و مشاجره اعالم کرد.
کنترل خشم،  نظیر  زندگی  های  مهارت  با  زوجین  نبودن  آشنا  رزمجویی 
ناتوانی در محبت و مهرورزی و از هم گسستگی ارتباطی و ضعف باورهای دینی 

و ارزشی را از عوامل وقوع این حادثه ناگوار برشمرد.

شنای زودهنگام در دریای مازندران 2 قربانی گرفت
رییس هیات نجات غریق و غواصی مازندران گفت که ۲ جوان غیربومی 
دریای خزر در محدوده  به آب های ساحلی  ورود  با  روز گذشته)یکشنبه(  صبح 

شهرستان بابلسر غرق شده و جان باختند.
تقی کریمیان افزود : این ۲ جوان  در ساحل پارکینگ یک بابلسر  و در 
منطقه شنا ممنوع وارد آب شدند و به دلیل عدم تسلط به شنا در دریا جان خود 
را از دست دادند.وی با اعالم اینکه این دو جوان اهل زنجان و ساکن مازندران 
بودند، گفت: یکی از این افراد ۲۰ ساله و دیگری ۲۸ ساله بود که پیکر بی جانشان 

در ساحل بابلسر پیدا شده است. 
رئیس هیات نجات غریق و غواصی مازندران با اعالم این که هنوز فصل 
شنا در دریای خزر فرا نرسیده است، افزود: متاسفانه این دو جوان غیربومی به 
خاطر وسوسه شنای زودهنگام در دریا آن هم در منطقه ای ورود به آب در آنجا 
حتی در فصل شنا هم ممنوع است ،  به نخستین قربانیان دریای مازندران در 

سال ۱4۰۰ تبدیل شدند.
وی ادامه داد : فصل شنا در دریای خزر زمانی شروع می شود که طرح دریا 
با استقرار ناجیان غریق به اجرا گذاشته می شود و این زمان بندی را هم وزارت 

کشور و ستاد مقابله با کرونا انجام خواهند داد.
طرح دریا همه ساله از ماه خرداد در حدود 4۰۰ کیلومتر از سواحل خزری 
مازندران به اجرا گذاشته می شود. برنامه ریزی و نظارت بر این طرح با دستگاه 
های مختلف دولتی و عمومی شامل هالل احمر ، دانشگاه علوم پزشکی ، نیروی 

انتظامی ، فرمانداری ها و دیگر دستگاه های مرتبط است .
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انتقاد یک مهندس گوگل از اپل: 
مرورگرهای iOS به   شکل منحصربه فردی 

ضعیف هستند
 iOS یک مهندس گوگل از سیاست های اپل در قبال مرورگرهای
انتقاد کرده و گفته است الزام به استفاده از موتور WebKit باعث می شود 

مرورگرهای iOS »به طور منحصربه فردی ضعیف« باشند.
جنگ حقوقی بزرگ اپل و اپیک گیمز در دادگاه ایاالت متحده در 
جریان است و با گذر زمان اسناد جدیدی از دل این دادگاه مهم بیرون 
می آید. یکی از استدالل هایی که اپل در پرونده مطرح کرده این است که 
 iOS توسعه دهندگان اجازه دارند اپلیکیشن های خود را از طریق وب برای
توزیع کنند؛ اما یکی از مهندس های گوگل گفته هایی انتقادی علیه قوانین 
اپل برای نسخه ی وب اپلیکیشن های iOS مطرح کرده است. این مهندس 
گوگل می گوید مرورگرهای iOS »به طور منحصربه فردی ضعیف« هستند.

بر اساس مقاله ی Wccftech، وب با آنچه پیش تر می شناختیم 
تمامی  تقریبا  می توانند  کاربران  امروزه  دارد.  محسوسی  تفاوت های 
خواسته هایشان را از طریق اپلیکیشن های مبتنی بر وب انجام بدهند؛ از 
استریم محتوا گرفته تا ویرایش عکس، اسناد و موارد دیگر. صرف  نظر از 

آنچه کاربر انجام می دهد، همه چیز به مرورگر مربوط است.
اپلیکیشن های  اجرای  روند  به  مرورگر  موتورهای  از  کمی  تعداد 
کرومیوم  به  می توانیم  آ ن ها  بین  از  که  می کنند  کمک  وب  تحت 
استفاده  کروم  گوگل  توسعه ی  برای  گوگل  که  )موتوری  کنیم  اشاره 
می کند؛  استفاده   WebKit از  اپل  که  است  حالی  در  این  می کند(. 
WebKit همان موتوری است که الکس راسل، مهندس گوگل، از 

آن انتقاد کرده است.
اپل می خواهد تمامی مرورگرها در iOS بر پایه ی WebKit اجرا 
شوند. حتی گوگل کروم در دستگاه های مجهز به این سیستم عامل مجبور 
است از WebKit استفاده کند. اپل در دادگاه گفته است توسعه دهندگانی 
که با سیاست های اپ استور موافق نیستند می توانند اپلیکیشن خود را در 
 WebKit قالب نسخه ی وب توزیع کنند، اما الکس راسل به ضعیف بودن
و مرورگرهای iOS در مقایسه  با دیگر مرورگرهای مدرن اشاره کرده است.

راسل ادعا می کند اپل به طور مداوم قابلیت های مرورگرهای iOS را 
»که برای آنالک کردن تمامی تجارب در وب، کلیدی هستند« به تأخیر 
می اندازد. او می گوید اپل به عمد چنین کاری انجام می دهد تا مطمئن شود 
نسخه ی وب اپلیکیشن ها هرگز نتوانند در نقش جایگزین مناسبی برای 

نسخه  ی اپ استور ظاهر شود.
الکس راسل به عنوان نمونه به استادیا و دیگر سرویس های بازی 
بحث برانگیز  اقدامی  در  اپل  است.  اشاره کرده  ابری  بر فضای  مبتنی  
انتشار این سرویس ها را در اپ استور صادر نکرد و آن ها را  اجازه ی 
این وب اپلیکیشن  ها  بروند.  از نسخه ی وب  استفاده  مجبور کرد سراغ 
API گیم پد  برای اینکه با کنترلرهای بازی سازگار شوند باید مجوز 
اپل را دریافت کنند. این قابلیت مدت ها است توسط مرورگرهای وب 
آن  از  همچنان  اپل  اما  می شود؛  ارائه   iOS مرورگرهای  از  غیر  به 

می کند. جلوگیری 
الکس راسل همچنین به جنبه های دیگری از ضعیف بودن مرورگرهای 
iOS اشاره کرده است. او می گوید مرورگرهای این سیستم عامل پوش 
نوتیفیکیشن ندارند، از گزینه ی نصب استاندارد اپلیکیشن های PWA بهره 
نمی برند، در پس زمینه همگام سازی نمی شوند و یک  سری ابزار دیگر مهم 
نیز ندارند. همچنین دسترسی به سخت افزارهایی نظیر بلوتوث، USB و 
NFC به سادگی انجام نمی گیرد. به عالوه طبق گفته ی الکس راسل، در 

مرورگرهای iOS استاندارد AV۱ در دسترس قرار ندارد.

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا اعالم کرد؛

بازگشایی مدارس و دانشگاه ها با واکسینه شدن معلمان و استادان
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بازرگانی  تاق  ا رئیس 
سه  می گوید  چین  و  ایران 
عامل اصلی بر قیمت دالر در 
اقتصاد ایران تاثیر دارد که با کنار هم 
قرار دادن آنها می توان آینده این نرخ را 

پیش بینی کرد.
مجیدرضا حریری، اظهار کرد: در 
ریال  جایگاه  که  نیست  تردیدی  این 
با  قیاس  در  ایران  ملی  پول  ارزش  و 
ارزهایی مانند دالر، تاثیری قابل توجه 
و  تورم  و  کاالها  شده  تمام  قیمت  در 
مردم  زندگی  ثابت  هزینه های  میزان 
آن  ثبات  و  دالر  نرخ  رو  این  از  دارد؛ 
اهمیت زیادی در برنامه ریزی اقتصادی 

و مدیریت زندگی دارد.
قیمت  کننده  تعیین  عامل  سه 

دالر در ایران
وی با بیان اینکه در سطح کالن 
سه عامل بر تعیین قیمت دالر در اقتصاد 
داد:  توضیح  دارند،  اساسی  نقش  ایران 
عامل نخست به شرایط کالن اقتصادی 
ایران بازمی گردد. وضعیت تورم، ارزش 
افزوده، رشد اقتصادی، سرمایه گذاری و 
بسیاری از عوامل دیگر در کنار یکدیگر 
ارزش ذاتی ریال را تعیین می کنند که در 
مقایسه با دالر نرخی را مشخص می کند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین 
ادامه داد: عامل دوم، در رابطه با میزان 
دسترسی به دالر و عرضه آن از سوی 
بانک مرکزی است. ما در دهه ۹۰ دو 
دو  هر  که  داشتیم  دالر  قیمتی  شوک 
و  تحریم ها  گیری  شکل  از  پس  آنها 
از  بار دالر  تشدید آنها ایجاد شد. یک 
۱۰۰۰ تومان به حدود 4۰۰۰ تومان و 
بار دوم به مرز ۳۰ هزار تومان رسید و 
دوباره بازگشت. حال اگر بانک مرکزی 
باشد  داشته  ارز  به  بیشتری  دسترسی 
افزایش  تقاضا  برابر  در  را  عرضه  و 
دهد، بخشی از افزایش قیمت دالر در 
شد.  خواهد  متوقف  گذشته  سال های 
البته اجرای این سیاست پیچیدگی های 

خاص خود را دارد و نمی توان به راحتی 
از افزایش دسترسی به ارز و تزریق آن 

به بازار سخن گفت.
حریری سومین عامل تاثیرگذار بر 
قیمت ارز را شرایط روانی جامعه دانست 
و گفت: هرچه ناامیدی نسبت به آینده 
اقتصاد افزایش یابد، این تصور به وجود 
می آید که ریال در حال از دست دادن 
از  جلوگیری  برای  و  است  خود  ارزش 
ارزهای  به  را  ثروت  باید  بیشتر،  زیان 
دیگر بدل کرد که همین اقدام در کنار 
افزایش  به  منجر  جامعه  روانی  شرایط 
جدی نرخ ارز می شود که ما آن را در 
مشاهده  بارها  گذشته  سال های  طول 

کرده ایم.
دالیل کاهش اخیر نرخ دالر

کاهشی  روند  به  اشاره  با  وی 
بیان  گذشته،  روزهای  در  دالر  قیمت 
کرد: آنچه که باعث شد نرخ دالر آزاد از 
۲۵ هزار تومان به مرز ۲۰ هزار تومان 
به  نزدیک  نهایت کاهشی  در  و  برسد 
فروکش  کند،  تجربه  را  درصدی   ۲۰

به  امید  و  جامعه  منفی  فضای  کردن 
لغو تحریم ها و بهبود نسبی شرایط بود. 
هرچند در عمل هیچ اتفاقی نیفتاده و 
حتی زمان بندی مشخصی نیز در این 
بهبود  صرف  اما  ندارد  وجود  زمینه 
دالر  قیمت  بر  جامعه  روانی  فضای 

چنین تاثیری گذاشته است.
بیان  با  و چین  ایران  اتاق  رئیس 
اینکه گام دوم برای کاهش قیمت دالر، 
شرایط  واقعی  بهبود  و  ها  تحریم  لغو 
است، بیان کرد: اگر عرضه ارز در مقایسه 
با تقاضا افزایش پیدا کند و دسترسی ما 
انتظار  می توان  یابد،  گسترش  دالر  به 
اما  یابد  کاهش  دالر  قیمت  که  داشت 
و  مرکزی  بانک  سیاست  بین  این  در 
نحوه مدیریت بازار اهمیت فراوانی دارد.

احتمال کاهش قیمت دالر تا ۱۵ 
هزار تومان

کسی  اینکه  بر  تاکید  با  حریری 
دالر  برای  دقیقی  قیمت  ند  نمی توا
صورتی  در  کرد:  اظهار  کند،  مشخص 
کاهش  و  روانی  فضای  عامل  دو  که 

فشار تحریم ها رخ دهد، می توان انتظار 
داشت که نرخ دالر به کانال ۱۵ هزار 
توقع  این  اما  شود  نزدیک  نیز  تومان 
که دالر دوباره 4۰۰۰ یا ۵۰۰۰ تومان 
و  نیست  ممکن  مدت  کوتاه  در  شود، 
ایران حرکت رو  اقتصاد  اگر چند سال 
به رشد داشته باشد و مختصات کالن 
خود را بهبود بخشد، آنگاه باید دید که 
آیا شرایط، مناسب کاهش بیشتر قیمت 
زمان،  آن  تا  خیر.  یا  بود  خواهد  دالر 
چنین انتظاری دور از واقعیت خواهد بود.

نرخ دالر از ابتدای سال ۱۳۹7 و 
همزمان با بازگشت تحریم های آمریکا 
علیه ایران روند افزایشی به خود گرفت 
و در تابستان سال قبل حتی از مرز ۳۰ 
پیروزی  با  اما  گذشت  نیز  تومان  هزار 
 ۲۵ به  نرخ  این  انتخابات،  در  بایدن 
گذشته  روزهای  در  رسید.  تومان  هزار 
مذاکرات  سرگیری  از  با  همزمان  و 
کاهشی  دیگر  بار  دالر  نرخ  هسته ای، 
تومان  هزار   ۲۰ کانال  به  حتی  و  شد 

نیز رسید.

روحیه تعامل و تالش همراه با انگیزه شاخصه سازمان جوان 
بانک ایران زمین است

دومین جلسه هماهنگی، برنامه ریزی و تدوین 
شهر  شعب  روسای  حضور  با   ۱4۰۰ سال  اهداف 
و  حضوری  صورت  به  زمین  ایران  بانک  اصفهان 
شعب شهر های شهرکرد، شهرضا، گلپایگان، اراک، 

قم و کاشان از طریق ویدئو کنفرانس برگزار شد.
محمد رضا سبزواری مدیریت شعب استان های 

اصفهان، قم، مرکزی و چهارمحال و بختیاری در این جلسه به تجزیه و 
تحلیل عملکرد شعب تا پایان فروردین ماه سال جاری پرداخت و با اشاره 
به ابالغ تغییر نرخ سود سپرده های بانکی و تشریح نحوه فعالیت همکاران، 
روحیه تعامل و تالش همراه با انگیزه را شاخصه کارمندان بانک ایران زمین 
به عنوان یک سازمان جوانگرا دانست و تحقق اهداف را در گرو تداوم برنامه 

ریزی همراه با خرد و کار جمعی برشمرد
مدیر منطقه ای بانک ایران زمین تالش صورت گرفته در فروردین 
ماه را الزم، لیکن کافی ندانست و از همه همکاران خواست تا در راه انجام 
وظیفه از تمام ظرفیت با بسیج امکانات جهت تحقق ۱۰۰ درصدی اهداف 

گام بردارند.
وی خدمات و محصوالت بانک را قابل رقابت با سایر بانک ها دانست 
و توجه بیش از پیش پرسنل به روند جذب منابع و بویژه منابع ارزان قیمت 
را تاثیر گذار و اهمیت به پارامتر های موثر بر جلب و جذب منابع را بسیار 

مهم و ضروری دانست.
سبزواری رصد روزانه و تجزیه و تحلیل آمار عملکرد شعبه و پرسنل 
بمنظور دستیابی به نقاط ضعف و قوت و ارائه راهکار های مناسب در شرایط 
فعلی و ایجاد امید و نشاط را بسیار موثر دانست و استفاده از داشبورد مدیریتی 
جهت برنامه ریزی دقیق و تاثیرگذار به جهت دستیابی به اهداف را مهم 

و راه گشا عنوان کرد.
گفتگو  و  بحث  به  رو  پیش  مسائل  در خصوص  حاضرین  پایان  در 

پرداختند و جمع بندی الزم توسط مدیریت منطقه صورت پذیرفت.

دستاوردهای مهم بانک گردشگری از زبان رئیس هیات مدیره؛
کاهش قیمت تمام شده پول، به ثمر رسیدن پروژه ها و سر و 

سامان دادن به بدهی بازار بین بانکی
گفت:  گردشگری  بانک  مدیره  هیات  رئیس 
شروع اجرای پروژه بانکداری دیجیتالی و ارائه خدمات 
بانکی به صورت الکترونیک، کاهش قیمت تمام شده 
پول، به ثمر رسیدن بسیاری از  پروژه ها و ساماندهی 
بدهی بازار بین بانکی از مهم ترین دستاوردهای بانک 

گردشگری در سال ۹۹ بود.
به گزارش روابط عمومی بانک گردشگری، حسین ثابتی افزود: رعایت 
دقیق دستورالعمل های بانک مرکزی، شفافیت مالی، بر روی کدال قرار 
بانک و همچنین مقدمات ورود برخی  به موقع صورت های مالی  گرفتن 

شرکت ها به بازار سرمایه از دیگر دستاوردهای بانک به شمار می رود.
در  را  فعالیت  دهه  یک  در  گردشگری  بانک  عملکرد  همچنین  وی 
مجموع مثبت ارزیابی کرد و گفت: بانک در یک دهه اخیر فراز و نشیب هایی 
را پشت سر گذاشت اما سرمایه گذاری های بانک در این مدت به گونه ای 

بود که عمده آن ها به مرحله سودآوری رسیده است.
ثابتی افزود: بانک گردشگری در مدت۱۰ سال فعالیت خود عالوه بر 
ارائه خدمات مطلوب بانکی به مردم، در بخش بین الملل خوب درخشید 
و توانست تمام مجوزهای الزم را آن هم در شرایط تحریم دریافت کند و 

اهدافش را به خوبی پیش ببرد.
وی اظهار کرد: اقتصاد کشور بانک محور است و در سال های گذشته 
که بازار سرمایه فعال نبود )به جز حدود یک سال اخیر(، بیشترین فشارها 
برای تامین مالی پروژه ها به عهده بازار پول بوده و بانک ها نقش مهمی 

در اقتصاد کشور داشتند.
ثابتی آموزش مدیران و کارکنان را از برنامه های مهم بانک گردشگری 
برشمرد و گفت: یکی از فعالیت های مهم بانک در یک دهه اخیر آموزش های 
مستمر به ویژه برای نیروهای جوان بود که این آموزش ها نقش موثری در 

بهبود فعالیت های بانک برای خدمت به مردم داشت.

ایران  صادرات  توسعه  بانک  شعب  تسهیالت  مانده  افزایش 
تا پایان 1400

با  دارد  نظر  در  ایران  صادرات  توسعه  بانک 
اولویت جذب مشتریان جدید، مانده تسهیالت شعب 
با مانده تسهیالت کمتر از ۲۵۰۰ میلیارد ریال را تا 

پایان ۱4۰۰ به مانده ای باالتر افزایش دهد.
به گزارش پایگاه خبری اگزیم نیوز، بر اساس 
توسعه  بانک  در  شده  اتخاذ  اعتباری  های  سیاست 

صادرات ایران ، تامین مالی در بخش خدمات فنی و مهندسی با در نظر 
گرفتن مقیاس پروژه از طریق تجهیز کارگاه، از محل منابع صندوق توسعه 

ملی، بانک مرکزی و منابع بانک انجام خواهد شد.
رضا ساعدی فر معاون اعتبارات بانک توسعه صادرات ایران در اینباره 
گفت: تسریع در تعیین تکلیف تسهیالت غیرجاری با در نظر گرفتن شرایط 
روز کشور و گسترش پوشش خدمت رسانی به مشتریان از دیگر سیاست 
پذیرش  میزان  افزایش  با  که  است  صادرات  توسعه  بانک  اعتباری  های 
تعهدات بانک از طریق گشایش اعتبارات اسنادی داخلی و صدور ضمانت 
افزود: در سال جاری در فرایند  های ریالی پیگیری می شود.ساعدی فر 
اعطای تسهیالت از محل منابع صندوق توسعه ملی از طریق بانک توسعه 

صادرات ایران، سرعت عمل بیشتری به کار بسته خواهد شد.
به گفته ساعدی فر، افزایش اختیارات شعب برای تصمیم گیری های 
اعطای  و  صادراتی  تولیدی  واحدهای  در گردش  سرمایه  تامین  اعتباری، 
تسهیالت تولیدی صادراتی با »حداقل نرخ سود« با هدف پشتیبانی بیشتر 

از تولید در کشور در دستور کار بانک توسعه صادرات ایران قرار دارد.
با  تامین مالی ریالی طرح های کوچک و متوسط  وی اظهار داشت: 
رویکرد اشتغال زایی و در راستای تولید محصوالت صادراتی از دیگر سیاست 
های اعتباری بانک است.ساعدی فر با تاکید بر توجه بیشتر بانک توسعه 
صادرات ایران به شرکت های دانش بنیان در تمامی ارکان بانک، گفت: در 
این رابطه برنامه ویژه ای برای جذب منابع مختلف و تامین مالی این شرکت 

ها به خصوص شرکت های دانش بنیان صادرات محور را دنبال می کنیم.
ادامه این گفتگو به  ایران در  اعتبارات بانک توسعه صادرات  معاون 
موضوع پیگیری اخذ خطوط اعتباری و تجهیز منابع ریالی از محل منابع 
صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی و سایر منابع اشاره کرد و گفت: با تجهیز 
مطلوب منابع و تخصیص آن به بخش های مختلف، بستر مناسب برای 
بالفعل شدن پتانسیل های صادراتی حوزه هایی چون صنعت، معدن، صنایع 

تبدیلی، پتروشیمی و خدمات فراهم خواهد شد.
انجام حواله جات ارزی  افزایش اختیارات شعب در  یادآور می شود، 
پذیرش  میزان  افزایش  با  به مشتریان  رسانی  پوشش خدمت  و گسترش 
تعهدات بانک از طریق گشایش اعتبارات اسنادی داخلی و صدور ضمانت 
از دیگر سیاست های اعتباری اتخاذ شده از سوی بانک  نامه های ریالی 
توسعه صادرات ایران است، ساعدی فر در اینباره گفت: ایجاد ساختار منسجم 
جهت بازاریابی و جذب مشتریان اعتباری جدید در شعب و ارزش آفرینی 
برای مشتریان اعتباری دارای عملکرد مطلوب که سطح همکاری خود را با 
بانک کاهش داده و یا قطع همکاری کرده اند ضروری است؛ در این رابطه 
اولویت با جذب مشتریان بیشتر در شعب مناطق کمتر برخوردار خواهد بود.

در جدیدترین سناریوهای غربی پیش بینی شد؛
بهبود پرشتاب صادرات نفت ایران در ماه های آینده

انتظار دارند آمریکا  تحلیلگران ژئوپلیتیکی واشنگتن به میزان فزاینده ای 
ایران تا پایان ماه میالدی جاری به توافقی برسند که به رفع تحریمها علیه  و 
نفت، پتروشیمی، کشتیرانی و سایر بخشهای کلیدی تا سه ماهه سوم سال ۲۰۲۱ 

منتهی می شود.
این تحلیلگران پیش بینی می کنند خریداران نفت اروپایی و آسیایی زمانی که 
توافق برجام اعالم شود، مذاکره برای خرید از ایران را آغاز خواهند کرد اما احتماال 
منتظر رفع کامل تحریمها از سوی دولت بایدن می شوند تا خریدشان را شروع کنند.

تحلیلگران پیش بینی کردند ایران می تواند تولید نفت را تا سال میالدی 
آینده به حدود ۳.۹ میلیون بشکه در روز که سطح پیش از تحریمها بود، برگرداند. 
طبق جدیدترین نظرسنجی اوپک پالس »اس اند پی گلوبال پالتس«، ایران در 

مارس ۲.۳ میلیون بشکه در روز نفت تولید کرد.
مذاکرات غیرمستقیم میان آمریکا و ایران که اوایل آوریل در وین آغاز شد، 
چشم انداز رسیدن به چارچوبی برای بازگشت دوباره به توافق ۲۰۱۵ برجام را به 
وجود آورده است. فرناندو فرریررا، مدیر سرویس ریسک ژئوپلیتیکی گروه راپیدان 
انرژی در این باره گفت: پیشرفت در وین آهسته اما مستمر بوده است. ما انعطاف 
پذیری دو طرف مذاکره را مشاهده کردیم چرا که بایدن تمایل دارد سریع حرکت 

کند و تهران می داند که بعضی تحریمها باقی خواهند ماند.
گاه شمار پرشتاب رفع تحریم ها و صادرات ایران

پالتس  گلوبال  پی  اند  »اس  تولید  و  عرضه  تحلیل  مدیر  سینگ،  اش 
آنالیتیکس« در این باره گفت: انتظار می رود توافقی تا پایان ماه مه آماده شود 
که شامل معافیت از تحریمها برای فروش ۵۰۰ هزار بشکه در روز نفت باشد و 
پس از آن معافیت کامل از تحریمهای نفتی تا پایان سپتامبر اعالم می شود. این 
گاه شمار در مقایسه با دورنمایی که ماه گذشته از توافق احتمالی در اوت و رفع 

تحریمها تا پایان سال ارائه شد، سرعت بیشتری پیدا کرده است.
پالتس آنالیتیکس پیش بینی می کند صادرات نفت خام و میعانات ایران 
تا ژانویه سال ۲۰۲۲ به ۱.۵ میلیون بشکه در روز می رسد که باالتر از ۸۲۵ هزار 
بشکه در روز در سه ماهه اول سال ۲۰۲۱ و 4۲۰ هزار بشکه در روز در سه ماهه 

سوم سال ۲۰۲۰ خواهد بود.
گروه راپیدان انرژی احتمال توافق تا اواسط یا اواخر ماه مه و دو تا سه ماه 
زمان برای اجرایی شدن آن را ۸۰ درصد پیش بینی می کند و انتظار دارد عمده 
صادرات نفت ایران در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۱ احیا شده و به ظرفیت تولید ۳.۵ 

میلیون بشکه در روز تا پایان سال نزدیک شود.
فرریرا انتظار دارد خریداران نفت اروپایی و آسیایی مذاکرات برای تحویل 
محموله های ایران را بمحض این که نقشه راه توافق در ماه میالدی جاری اعالم 
شود، آغاز کنند اما تا زمانی که آمریکا رسما به تحریمها علیه ایران پایان دهد، 
خویشتن دار می مانند. وی پیش بینی کرد صادرات نفت ایران تا زمانی که آمریکا 
به برجام برگردد، یک تا ۱.۵ میلیون بشکه در روز خواهد ماند. وی گفت: انتظار 

نداریم مانع غیرقابل عبوری برای رسیدن به توافق مشاهده کنیم.
هنری روم، تحلیلگر ارشد گروه اوراسیا پیش بینی کرد تحریمهای نفتی تا 
زمانی که ایران به طور کامل تعهدات برجامی را ازسرنگیرد، به طور کامل لغو 
نخواهد شد و دستکم دو ماه زمان خواهد برد تا ایران پس از توافق به تعهداتش 
برگردد. وی برآورد کرد ایران قادر خواهد بود صادراتش را به میزان 7۰۰ هزار 
بشکه در روز افزایش دهد وبخشی از 7۰ میلیون بشکه ذخایر شناور خود را در 
سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۱ یا سه ماهه اول سال ۲۰۲۱ صادر کند. ایران سپس 
تا سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۲ یا سه ماهه اول سال ۲۰۲۳ به تولید ۳.۸ میلیون 

بشکه در روز نفت بازخواهد گشت.
روم اظهار کرد: تحت سناریوی سریعتری که در آن آمریکا و ایران رسما 
تا ژوییه به برجام برمی گردند، ایران می تواند افزایش تولید را آغاز کند و سه 
از  پیش  تولید  به سطح  مقدماتی  در سناریوی  برآورد شده  زمان  از  زودتر  ماهه 

تحریمها برمی گردد.
واکنش کنگره آمریکا و اوپک پالس

تحلیلگران انتظار ندارند تا زمانی که دموکراتها پشت تالشهای بایدن متحد 
مانده اند، کنگره آمریکا با لغو تحریمها مخالفت کند.

چشم انداز افزایش تولید ایران در شرایطی پیش روی بازار قرار گرفته که 
رشد تقاضای جهانی برای نفت به دلیل محدودیتهای سفرهای بین المللی و شتاب 

گرفتن گذار به سوی انرژی پاک، ضعیف مانده است.
هنری روم گفت: تا زمانی که مصرف بهبود چشمگیری پیدا نکرده است 
اوپک پالس همچنان باید بازار را مدیریت کند. خارج از اوپک، بازگشت کامل 
نفت ایران به بازارها، اوضاع را برای تولیدکنندگان به منظور جذب سرمایه گذاری 

برای حفظ و توسعه تولید دشوارتر خواهد کرد.
نمایندگان اوپک پالس می گویند آنها به دقت به نظارت مذاکرات برجام و 
پیش بینی های تولید ایران نشسته اند. اما فعال نیازی نمی بینند این گروه برنامه 
آینده را تغییر دهد  هایش برای تسهیل تدریجی محدودیت عرضه در ماههای 
زیرا بازار افزایش اخیر صادرات نفت ایران را بدون این که تاثیری بر رشد قیمتها 

داشته باشد، جذب کرده است.

پیش بینی رئیس اتاق ایران و چین؛

احتمال کاهش قیمت دالر تا 15 هزار تومان!
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زیر نظر: محمد امامی

گازسوز شدن رایگان
 100 هزار خودرو عمومی در کشور

مدیر طرح سی ان جی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی از گازسوز 
شدن رایگان نزدیک به ۱۰۰ هزار خودرو عمومی در کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار دنیای جوانان از وزارت نفت، حسین باقری گفت: 
از ابتدای این طرح تاکنون، بیش از ۳۰6 هزار خودرو عمومی در این طرح 
ثبت نام کرده اند که از این تعداد ۱۳۲ هزار خودرو مشمول طرح شناخته شده اند.

وی افزود: از میان ۱۳۲ هزار خودرو مشمول طرح رایگان گازسوز شدن 
خودروهای عمومی، ۱6 هزار و 4۰۰ خودرو تاکنون برای تبدیل نوبت گرفته اند 
و ۱۵ هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو عمومی نیز در حال انتخاب کارگاه هستند.

مدیر طرح سی ان جی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی همچنین از 
تبدیل ۲۰۰ هزار مسافربر شخصی از جمله تاکسی های اینترنتی و آژانس ها 
در قالب مصوبه اجرای این طرح خبر داد و گفت: این طرح به تازگی آغاز 
شده است و مشخصات مالکان این خودروها به تشخیص وزارت کشور به 

این شرکت اعالم شده و در نوبت تبدیل قرار می گیرند.
باقری افزود: هم اکنون اجرای این طرح با 6 شرکت پیمانکار و ۲7۹ 

کارگاه در سراسر کشور در حال اجراست.
وی تاکید کرد: طرح تبدیل رایگان خودروهای عمومی به طور رسمی 
تبدیل  برای  عمومی  خودروهای  ثبت نام  و  خورد  کلید   ۹۹ ماه  خرداد  از 

رایگان آغاز شد.
بر پایه مصوبه شورای اقتصاد، از طریق اعطای تسهیالت رایگان، حدود 
یک میلیون و 46۰ هزار خودرو به سمت سوخت پاک و ارزان سی ان جی 
هدایت خواهند شد که شامل ۱۰۰ درصد بخش حمل ونقل مسافر و بار در 

کشور است.
هم اکنون زیرساخت ها برای افزایش سهم سی ان جی در سبد سوخت 
خودروها و توزیع روزانه حدود 4۰ میلیون مترمکعب سی ان جی در کشور وجود 
دارد و پیش بینی می شود با اجرای این طرح، مقدار توزیع سی ان جی از روزانه 
حدود ۲۱ میلیون مترمکب کنونی تا روزانه ۳۰ میلیون مترمکعب افزایش یابد.

هم اکنون به طور میانگین روزانه ۲۱ میلیون مترمکعب گاز سی ان جی در 
کشور توزیع می شود که با توجه به زیرساخت های موجود، امکان افزایش این 
https:// رقم تا روزانه 4۰ هزار مترمکعب نیز وجود دارد. ثبت نام در سایت

طرح  این  طبق  عمومی  خودروهای  تبدیل  و   gcr.niopdc.ir/login
و  عمومی  تاکسی  خودروهای  مالکان  جمله  از  متقاضیان  و  است  رایگان 
وانت بارها، نیسان و کامیونت می توانند با مراجعه به این سامانه ثبت نام خود 

را نهایی و نوبت گیری کنند.
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زیر نظر: بهنام مومنی

بانک مرکزی هشدار داد؛

مردم از خرید و فروش رمزارزها 
خودداری کنند

بانک مرکزی در هشدار مجدد به معامله گران رمزارزها، به هم میهنان 
توصیه کرد که از خرید و فروش رمزارزها خودداری کنند.  

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، طبق مصوبه هیات دولت 
تنها رمز ارزهای استخراجی در داخل کشور طبق ضوابط می تواند مورد 
استفاده قرار گیرد و از این رو معامله ی دیگر رمزارزها مجاز نمی باشد.

براین اساس صرافی های مجاز و بانک ها می توانند در چارچوب 
ضوابط یاد شده نسبت به انجام پرداخت های ارزی بابت واردات از طریق 
رمزهای استخراج شده در داخل کشور اقدام کنند. اما معامله و خرید 

فروش رمزارزهای دیگر مجاز نیست.  
در پایان الزم به ذکر است بر اساس مصوبه دولت، تمام مخاطرات 
و ریسک های انجام تبادل هر نوع رمزارز صرفا بر عهده متعاملین است.

پول یا ارز دیجیتال، در مقابل پول فیزیکی قرار دارد. هر پولی که 
است.  دیجیتال  ارز  باشد،  انتقال  و  ذخیره  قابل  الکترونیکی  به صورت 
رمزارزها و همچنین ارز یا پول مجازی، از انواع ارزهای دیجیتال هستند. 
تفاوت رمزارز و پول مجازی در تمرکز و رمزنگاری است. پول مجازی 
اینکه در  بر خالف رمزارز، لزومًا رمزنگاری شده نیست و نکته مهم تر 
پول های مجازی، همچنان شخص ثالثی وجود دارد که به طور متمرکز 

بر این پول نظارت دارد.

نایب رییس سندیکای صنعت برق 
ایران گفت: جمهوری اسالمی ایران از 
شده،  نصب  برق  صنعت  ظرفیت  نظر 
 ۸۵ از  بیش  با  را  منطقه  نخست  رتبه 
اختصاص  خود  به  برق  مگاوات  هزار 

داده است.
پیام باقری افزود: نوسان های نرخ 
ارز در سال های اخیر اثر خود را بر روی 
افزایش قیمت نهاده های تولید گذاشته 
آنها  قیمت  افزایش  باعث  امر  این  و 

متناسب با نرخ ارز شده است.
قیمت  فزایش  ا د:  مه دا دا ا وی 
بسیار  شده  سبب  نیز  تولید  نهاده های 
از قراردادهای صنعت برق دیگر توجیه 
نداشته باشد و اکنون با تعداد زیادی از 
متوقف  که  هستیم  روبه رو  قراردادها 

شده اند.
تاق  ا نرژی  ا کمیسیون  عضو 
این  غربالگری  گفت:  ایران  بازرگانی 
ساختارهای  اصالح  و  قراردادها  نوع 
حقوقی و قراردادی باید در دستور کار 

قرار گیرد.
نوع  این  اولویت بندی  باقری، 
قراردادهای  کردن  خارج  و  قراردادها 
بدون اولویت را از راهکارهای مناسب 
مالی  تامین  خاطرنشان کرد:   و  ارزیابی 
قراردادهای اولویت دار می تواند به رفع 

چالش های صنعت برق بیانجامد.
وی، اصالح تبصره ۸۰ قانون سال 
اجازه  نیرو  وزیر  به  آن  در  که   ۱۳۵6
می دهد با اختیارات خود درباره این نوع 
قراردادها دخالت کند را راهکار  دیگری 

در این زمینه برشمرد.
نایب رییس سندیکای صنعت برق 
ایران گفت: این تبصره مربوط به سال 
۵6 است و بر اساس شرایط آن زمان 
نگاشته شده، بنابراین ضروری است با 
شرایط کنونی این تبصره اصالح شده 

و اختیارات وزیر نیرو برای تعیین تکلیف 
قراردادها افزایش یابد.

وی ادامه داد: در سال های اخیر با 
رویکردی درست و جهت گیری مناسب، 
ساخت  و  تولید  روی  بر  تمرکز  بیشتر 
داخل و حمایت های الزم از تولید ملی 
بوده است که البته باید خدمات را هم 
در زمره تولید قرار داده و حمایت کرد.

به  توجه  با  امسال  افزود:  باقری 
شعار سال باید بر روی حمایت از صنایع 
مولد و صنایعی که ارزش افزوده بیشتر 
و خلق ثروت می کنند متمرکز شد، زیرا 
بیشتری  مثبت  تبعات  صنایع  نوع  این 

برای کشور به همراه خواهند داشت.
کشور  برق  صنعت  فعال  ین  ا
بیشتر،  اشتغال زایی  خاطرنشان کرد: 
و  کار  و  در کسب  رونق  ثروت آفرینی، 
توجه  از  ناشی  کشور  اقتصادی  توسعه 
نوع  این  از  حمایت  و  مولد  صنایع  به 

صنایع است.
صنایع  جزو  را  برق  صنعت  وی، 
مولد، استراتژیک و زیربنایی برشمرد و 
گفت: صنعت برق زیرساخت بسیاری از 
صنایع است که توسعه زیادی در سایر 

صنایع می تواند ایجاد کند.
نایب رییس سندیکای صنعت برق 

ایران با بیان اینکه صنعت برق کشورمان 
هم  بالندگی  از  که  است  پویا  صنعتی 
صنعت  این  ادامه داد:  است،  برخوردار 
که  هست  نیز  سرمایه  جذب  مستعد 
سهم قابل قبولی هم در تولید ناخالص 

داخلی کشور دارد.
ی  ا بر لی  ما بع  منا د  کمبو

سرمایه گذاری در صنعت برق
باقری گفت: صنعت برق در بخش 
ظرفیت سازی  دلیل  به  نیز  صادرات 
باالی  ضریب  و  بومی سازی  مناسب، 
محسوب  خوبی  قابلیت  داخل،  ساخت 

می شود.
برق  صنعت   : فه کرد ضا ا وی 
کشورمان در چارچوب و قالب اقتصادی 
مقاومتی قرار داشته که درون زا، برون گرا 

و دانش بنیان است.
صنعت  سندیکای  رییس  نایب 
برق ایران خاطرنشان کرد: صنعت برق 
از همه شاخص های یک صنعت مولد 
بگیرد  قرار  حمایت  مورد  اینکه  برای 

برخوردار است.
به گفته وی، بنا به دالیل و موانعی 
صنعت برق ایران نتوانسته در سال های 
اخیر متناسب با ظرفیت های خود رشد 
کند، در حالی که جای پیشرفت و حرکت 

بیشتری در آن وجود دارد.
ق  تا ا نرژی  ا کمیسیون  عضو 
که  امسال  ادامه داد:  ایران  بازرگانی 
توسط رهبر معظم انقالب به نام »تولید، 
نام گذاری  مانع زدایی ها«  و  پشتیبانی 
شده، این امر می تواند برای صنعت برق 
به  رسیدن  برای  و  باشد  رهگشا  بسیار 
اهداف کالن اقتصادی کشور آماده شود.

این  مشکالت  اصلی  علت  وی، 
صنعت را اقتصاد ناتراز آن عنوان کرد 
و گفت: این امر منتهی به کمبود منابع 
مالی برای سرمایه گذاری در این صنعت 

شده است.
قابلیت  با  را  برق  صنعت  باقری 
کرد  توصیف  باال  بسیار  سرمایه بری 
نیاز به تزریق  که همه عرصه های آن 

سرمایه و منابع مالی دارد.
صنعت  سندیکای  رییس  نایب 
برق ایران گفت: کمبود سرمایه گذاری 
فعالیت ها  رکود  سبب  صنعت  این  در 
رونق  از  آن  کسب وکار  فضای  و  شده 

الزم برخوردار نیست.
عمده  دیگر،  طرف  از  افزود:  وی 
این  قرارداد بخش خصوصی در  طرف 
که  شرایطی  در  و  است  دولت  صنعت 
نیرو  اختیار وزارت  منابع مالی الزم در 
نمی توانند  آنها  نباشد  توانیر  شرکت  و 
به  امر  این  و  کرده  به روز  را  قراردادها 
رکود در صنعت برق منجر شده است 
که تبعات و آثار آن در مطالبات انباشته 

شده نمایان است.
انباشت  این  بیان داشت:  باقری 
وصول  برای  هم  راهی  که  مطالبات 
مستمر آن نیست باعث شده فعالیت های 
اقتصادی صنعت تحت الشعاع قرار گیرد 
و همین موضوع فعاالن این صنعت را به 
سمت جدب منابع مالی بانکی سوق داده 

و مشکالت را دوچندان ساخته است.

عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران خبر داد؛

رتبه نخست ایران در ظرفیت تولید برق خاورمیانه



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1735- دوشنبه 20 اردیبهشت 41400 زمین ایران 

ز  ا خلیلی  د  ا بهز
خطوط  کامل  یابی  نشت 
و  زیرزمیني  تاسیسات  و 
شرکت  مدیریت  تحت  مینِي  وز ر
آخرین  مطابق  سمنان،  استان  گاز 
سال  در  ابالغي،  هاي  دستورالعمل 

گذشته خبر داد.
 به گزارش روابط عمومی شرکت 
با  خلیلی  بهزاد  سمنان؛  استان  گاز 
طي  داشت:  اظهار  فوق  خبر  اعالم 
جمعا  مذکور،   یابی  نشت  عملیات 
نقطه  هزار   ۱۲ حدود  نشت  تداوم  از 
تاسیسات شامل علمک  از  نشتي  ي 
ها، شیرهاي مدفون، خطوط تغذیه و 
توزیع و ایستگاه ها جلوگیري به عمل 

آمده است.
گاز  فنی شرکت  بازرسی  رئیس 
توجه  قابل  میزاِن  به  سمنان،  استان 
از  یابی  نشت  در  گاز  نشر  کنترل 
گفت:  و  کرد  اشاره  استان  تاسیسات 
در راستای سیاست های کالن شرکت 
در خصوص مدیریت گازهای گمشده،  
خود  کار  دستور  در  مناسبی  اقدامات 
قرار گرفت که یکی از مؤثرترین آن 

 Hi Flow دستگاه  از  استفاده  ها 
Sampler بوده است.  استفاده از 
این دستگاه موفق شدیم مقدار نشتی 
به میزان تقریبی چهار میلیون و ۸۰۰ 
و  شناسایی  را  گاز  مکعب  متر  هزار 

کنترل نماییم.
کار  فرآیند  با  رابطه  در  خلیلی 
افزود:  شرکت  این  در  یابی  نشت 
پس از شناسایی موارد نشتی توسط 
تیم بازرسین کنترل نشت گاز، موارد 
طریق  ز  ا میز  آ مخاطره  و  نشتی 
سامانه مدیریت نشت یابی در اسرع 

وقت به واحد بهره برداری اعالم و 
سریع ترین  در  مربوطه  واحدهای 
نشتی  رفع  به  نسبت  ممکن،  زمان 

می کنند. اقدام 
وي با بیان اینکه این نشت یابی 
و رشد 4۰ درصدي تعداد نقاط کشف 
نشتي در سال ۹۹ ، نشان از اهتمام 
شرکت در کاهش گازهای گمشده و 
انتشار گازهای گلخانه ای دارد، گفت: 
و  مالی  بدون هیچ هزینه  پروژه  این 
عدم استفاده از خدمات مشاور انجام  
و تمامًا توسط واحد بازرسی فنی هدف 

گذاری و اجرا شده است.
وی با اشاره به بازرسی و نشت 
یابی از خطوط و همه تاسیسات گاز 
رسانی تا منازل مشترکان، اضافه کرد: 
مسئولیت حفظ ایمنی در داخل خانه 
بر عهده مشترکان است و الزم است 
مصرف کنندگان گاز طبیعی، وسایل و 
تاسیسات گازي ملک خود را به صورت 

مستمر بازرسی کنند.
خلیلی در پایان خاطر نشان کرد: 
اقدامات فوق عالوه بر افزایش ضریب 
ایمنی، بهبود بهره وری، جلوگیری از 
خطرات احتمالی، ارتقاي سطح کیفی 
عملکرد تاسیسات گازرسانی، کاهش 
هدر رفت گاز و نیزکاهش آلودگی های 
زیست محیطی؛ عاملی موثردر حفظ 
و صیانت از گاز طبیعی به عنوان یک 
سرمایه ملی به شمار می رود. همچنین 
تداوم فعالیت هاي یادشده، مي تواند 
اصل  مسیر  در  حرکت  بر  عالوه 
بخشي  کشور،  اساسي  قانون  پنجاه 
المللي کشورمان، در  بین  از تعهدات 
راستاي کاهش انتشار گازگلخانه اي 

به اتمسفر را عملیاتي سازد.

رئیس بازرسی فنی شرکت گاز استان سمنان خبر داد:

کنترل نشر گاز به میزان چهار میلیون و 800 هزار متر مکعب در سطح 
اصفهان  استان  دولتی  مراکز  در  برق  مصرف  کاهش 

تحقق یافت
حمید عالقمندان، مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان با 
ابراز قدردانی از همراهی و همیاری دستگاه های اجرایی و نهادهای دولتی 
در استان برای حضور در مانور کاهش مصرف برق که بطور همزمان روز 
پانزده اردیبهشت در سراسر کشور برگزار شد، گفت: با توجه به وضعیت 
خشکسالی که همچنان بر کشور و بویژه استان اصفهان حاکم شده و 
همچنین افزایش زود هنگام درجه حرارت که باعث افزایش مصرف برق 
شده، با اجرای دو مانور، ابتدا در شرکت های زیر مجموعه وزارت نیرو 
و سپس دیگر ادارات دولتی و دستگاه های اجرایی توانستیم، کاهش 

میزان مصرف را محقق سازیم. 
عالقمندان با بیان آنکه برای تحقق الگوی کاهش مصرف و عبور 
از قله پیک تابستان بدون خاموشی، طالب یاری و همراهی از سوی 
نهادهای دولتی، صنایع، کشاورزان، مراکز تجاری و مسکونی هستیم، 
افزود: تمام توان خود را بکار گرفته ایم تا به سالمت و با حداقل تنش 

در مصرف برق، تابستان امسال را سپری کنیم. 
مدیرعامل توزیع برق استان اصفهان با بیان اهمیت فرهنگ سازی 
در زمینه مصرف بهینه در همه حوزه ها، از اقدامات شرکت توزیع برق 
استان و نهادهای دیگر برای مدیریت بهینه و تحقق حداکثر صرفه جویی 
در مصرف برق و آب سخن راند و گفت: در این برهه که با شیوع بیماری 
کرونا مواجه هستیم، الزم است دقت بیشتری در مدیریت مصرف اعمال 

شود تا مردم ما با مشکالت مضاعفی مواجه نشوند.
محمدرضا مومنیان، رئیس گروه مدیریت بحران و پدافندغیرعامل 
ما  خبرنگار  به  مانور  این  درحاشیه  اصفهان  استان  برق  توزیع  شرکت 
گفت: باتوجه به شرایط جوی بلحاظ کاهش بارش ها، افت آبهای پشت 
زود هنگام وسایل سرمایشی،  اندازی  راه  و  سد وگرمای زودرس هوا 
برنامه مدیریت و کاهش مصرف برق توسط وزارت نیرو و شرکت توانیر 
از مراکز دولتی و ادارات آغاز گردید و سناریوی اجرایی آن از طریق 

دستورالعمل مربوطه تعریف شد..
وی بیان کرد: طبق دستورالعمل و سناریوی تعریف شده، بایستی 
از ساعت ۱۱ تا پایان وقت اداری، تمام ادارات، مصرف برق خود را تا 
۵۰درصد و بعد از پایان وقت اداری تا ۹۰درصد کاهش دهند. همچنین، 
در مانور هفته گذشته که فقط برای ساختمان های زیرمجموعه وزارت 
نیرو انجام شد، اجرای الگوی کاهش مصرف، نتایج خوبی به همراه داشت. 
رئیس گروه مدیریت بحران و پدافندغیرعامل شرکت توزیع برق 
استان اصفهان با اشاره به اجرای مانور دوم مدیریت کاهش مصرف در 
تمام ساختمان ها و مراکز دولتی در ۲۳ شهرستان در ۱۵ اردیبهشت، 
بیان کرد: این مانور بصورت ویدئو کنفرانس با حضورمدیر کل مدیریت 
بحران استانداری، فرمانداری ها، مدیران ادارات دولتی، مدیران انرژی 

و پدافندغیرعامل با حضور در استان اصفهان انجام شد. 
وی درباره میزان حضور ساختمان های دولتی در این مانور گفت: 
بیش از ۸۰درصد ادارات دولتی مجهز به کنتور هوشمند با قابلیت کنترل 
از راه دور هستند که در مانور، نمودارهای مصارف ادارات منتخب از راه 
دور پایش شدند که نشان داد اکثر ادارات، الگوی کاهش مصرف را با 

تاکید بر کاهش استفاده از تجهیزات سرمایشی رعایت کردند.
مومنیان درباره چگونگی تامین سوخت )گازوئیل( دیزل ژنراتورهای 
اضطراری گفت: این موضوع نیاز به همکاری بیشتر شرکت نفت برای 
اختصاص سوخت دارد . البته هر شرکت و سازمانی که متقاضی گازوئیل 
باشد، شرکت توزیع برق استان آمادگی همکاری و معرفی به شرکت 
پاالیش نفت را دارد و امیدواریم که تا قبل از شروع فصل گرما، تسهیالتی 

فراهم شود تا بتوانیم سوخت موردنیاز تامین و تحویل گردد.

بار ساختمانهای اداری صنعت آب و  مانور مدیریت  
برق  برگزار شد

 با حضور مهندس رخشانی مهرمعاونت هماهنگی توزیع ،مهندس 
انرژی و مهندس متولی زاده  حائری معاون وزیر نیرو در امور برق و 
به صورت ویدئو  برق  تمام صنعت آب و  توانیر و  مدیر عامل شرکت 

کنفرانس برگزار شد 
وی افزایش تعداد دیماند همکاری و عقد تفاهم نامه ،اقدام فوری 
به منظور نصب کنتورهای هوشمند در بخش کشاورزی ،تشکیل کمیته 
های استانی شناسایی رمز ارزها با محوریت وزارت اطالعات و استانداری 
،قطع تعرفه های معاف از پرداخت به شرط عدم همکاری را از جمله 

اقدامات جاری در بخش مدیریت را مطرح نمود  . 
کنترل بار سرمایشی ادارات ،تعیین ناظرین برای بازرسی از اقدامات 
شرکت های برق ،استفاده از ظرفیت بسیج در مدیریت مصرف بار ادارات 
واماکن نظامی ،مدیریت مشترکین پرمصرف ،استفاده از تجمیع کننده ها 
با روش های نوین ،تعدیل روشنایی معابر و خازن گذاری و مدیریت ولتاژ 
را مدیریت استانی به منظور مشارکت بهتر در مدیریت بارعنوان کرد .

در این نشست نیز مهندس حمید رضا پیرپیران به ۳ نکته مهم اشاره 
کرد و گفت :جلسه انسجام بخشی حوزه برق با حضور مدیرعامل برق 
منطقه ای و مدیر عامل توزیع برق استان و شهرستان در برق منطقه 
ای برگزار شد واقدامات مناسبی در حوزه های مختلف توسط همکاران 

در هفته گذشته انجام گرفت  . 
وی تصریح کرد :۳ کمیته اصلی تعیین و به صورت روزانه مسائل  
را رصد می نمایند  و کمیته مادر با حضور مدیرعامل برق منطقه ای 
هفتگی  صورت  به  شهرستان   و  استان  برق  توزیع  عامل  مدیران  و 
تشکیل جلسه می دهند وی خاطر نشان کرد در روزهای آینده نشستی 
دربرق منطقه ای با حضور استاندارومدیران کل دستگاههای اجرایی و 
به خصوص مراکز حساس صورت می گیرد تا در  خصوص مدیریت 

اضطراری احتمالی بار آمادگی های الزم ایجاد شود 
پیرپیران تاکید کرد :۱۰۲۱ اداره در حوزه شهر اصفهان مجهز به 
کنتورهای فهام می باشد که 4۰ درصد قابلیت قطع را دارند  و برای مابقی 
کنتورها بر روی کلید کل ها رله شنت نصب می شود که در صورتی 
که با صنعت برق همکاری نکنند مدیریت اضطراری بار برایشان ایجاد 
وخاموش شوند وی خاطر نشان کرد مانور گروه ضربت کشف ماینرها 
همزمان با مانور مدیریت بار ساختمانهای اداری در حال برگزاری است 
و ما با توجه به نرم افزار تهیه شده توسط همکاران شرکت با تحلیل 
دیتا نقاط دارای ماینر را شناسایی و اقدام به جمع آوری این رمز ارزها 
نموده ایم  که در این مانور نیروی انتظامی ،حراست ،لوازم اندازه گیری 

و یک گروه کلید سازها حضور داشته است.

آوری  جمع  نخست  پله  در  گلستان  برق  توزیع 
ماینرهای غیر مجاز در کشور ایستاد 

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان گفت: گلستان 
در نخستین مرحله از ارزیابی عملکرد شرکت های توزیع در جمع آوری 
ماینرهای غیر مجاز، رتبه اول کشور را کسب کرد. به گزارش روابط 
عمومی شرکت توزیع نیروی برق گلستان ؛ علی اکبر نصیری گفت: 
بار در سطح کشور انجام شد که خوشبختانه  اولین  ارزیابی برای  این 
شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان ۲۳۵ درصد عملکرد بیشتری 
از هدف تعیین شده بر جای گذاشت که این نتیجه تالش کلیه همکاران 
در این شرکت بوده است. وی اضافه کرد: جا دارد از همکاری نیروهای 
نظامی و انتظامی و اطالعاتی و همچنین گزارش های مردمی در جمع 
آوری این ماینرها تشکر خود را اعالم نمایم. نصیری افزود: این شرکت 
آمادگی دارد که در چارچوب قانون و  برابر دستورالعمل های صادره از 
وزارت نیرو و وزارت صمت، انرژی مجاز جهت استخراج رمز ارزهای 

دیجیتال را تامین نماید.

تقدیر از دو عضو هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی 
و منابع طبیعی گرگان توسط سازمان فنی و حرفه ای 

کشور
عبداله زاده  دکتر غالمحسین  از   و حرفه ای کشور  فنی   سازمان 
و  دکتر محمد شریف شریف زاده، دو عضو هیأت علمی دانشگاه علوم 
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به واسطه اجرای یک طرح پژوهشی با 
ظرفیت اثربخشی ملی و منطقه ای تقدیر کرد. دکتر غالمحسین عبداله زاده 
و  دکتر محمد شریف شریف زاده با اجرای طرح ملی پژوهشی با عنوان 
» طراحی مدل توسعه آموزش های فنی و حرفه ای متناسب با نیاز بازار 
شناسنامه  عنوان   ۵7 تدوین  به  موفق  منطقه ای «  ظرفیت های  و  کار 
استاندارد ارزشیابی شایستگی و استاندارد ارزشیابی عملکرد حرفه برای 
سه گروه کارکنان )شامل سه حرفه(، کارگران ساده )شامل یک حرفه( 
و  تکنسین ها )شامل سه حرفه( شدند. گفتنی است: این طرح پژوهشی 
بر حسب اعالم و تایید ناظر طرح و با دریافت کد نهائی از سامانه ملی 

سمات با موفقیت به پایان رسید.

مدیرکل کمیته امداد گلستان خبر داد :
به  ازدواج  هزینه  کمک  ریال  میلیارد   145 پرداخت 

جوانان گلستانی
۱7۸6 مددجوی تحت حمایت کمیته امـداد استـان گلستان در سال 

۹۹ با دریافت کمک هـزینه ازدواج راهی خانه بخت شدند .
به گزارش پایگاه اطالع رسانی کمیته امداد ، عیسی بابایی مدیرکل 
کمیته امداد استان گلستان با تاکید بر ضرورت رفع موانع ازدواج جوانان 
گفت :این نهاد در سال ۱۳۹۹ چهارده میلیارد و پانصد میلیون تومان 
کمک هزینه ازدواج نوعروسان ، هدیه داماد ،کمک هزینه ازدواج مجدد 
با توجه  بابایی   . بانوان را به ۱7۸6مددجوی تحت حمایت اعطاء کرد 
و  ،اعتقادی  ،جسمی  روانی  و  روحی  آسیب های  و  بار  زیان  تبعات  به 
اجتماعی در تاخیر در امر ازدواج نسل جوان خاطر نشان کرد : کمک به 
تشکیل خانواده و صیانت از آن و ترویج سنت های حسنه اسالمی یکی 
از مهمترین راهبردهای کمیته امداد امام )ره( است . وی افزود: تجربه 
نشان داده است که مسیر توانمند سازی زنان سرپرست خانوار با ازدواج 
بهتر میسر شده و ازدواج مجدد ، باعث افزایش سالمت جسمی و روانی 
آنها خواهد شد .مدیرکل کمیته امداد استان گلستان با اشاره به ازدواج 
مجدد ۱7۰ زن سرپرست خانوار در سال ۹۹ گفت : یکی از مشکالت 
اصلی، ازدواج مجدد زنان سرپرست خانوار به دلیل باورهای اجتماعی و 
فرهنگی وبرخی نیز به خاطر عدم تمایل به جدایی از فرزندانشان است 
که در این زمینه کمتر تمایل به ازدواج داشته اند ، اما با انجام فعالیت های 
فرهنگی و مشاوره ای توسط این نهاد در سال های اخیرو همچنین ارائه 
بسته های تشویقی نظیر اعطای تسهیالت اشتغالزائی برای همسران و 

فرزندان آنها ، نتایج بسیار خوبی حاصل  شده است.

22 هزار 803 دوز واکسن کرونا وارد ایالم شد
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان ایالم گفت: تاکنون 
۲۲ هزار ۸۰۳ دوز واکسن کرونا وارد استان شده است که از این تعداد 
۱۹ هزار و ۱۰۱ دوز مربوط به مرحله اول و ۳ هزار 7۰۲ مورد نیز مربوط 

به مرحله دوم می باشد.
دکتر جمیل صادقی فر در کارگروه رسانه ای کرونا ایالم، گفت: 
خوشبختانه آمار بستری ها و فوتی های کرونا در استان سیر نزولی را 
سپری می کند که امیدواریم با این وضعیت شاهد رعایت بیشتر شیوه 

نامه های بهداشتی باشیم.
وی با بیان اینکه واکسن کرونا به طور هفتگی وارد ایالم می شود، 
افزود: تاکنون چهار  واکسن “اسپوتنیک وی”، “سینوفارم”، “آسترازنکا” 
و “بهارات بیوتک” وارد استان شده که عمدتا به صورت دو دوز تزریق 
کشورها  از  بسیاری  در  و  بوده  جهانی  بهداشت  سازمان  تایید  مورد  و 

استفاده می شود.
از  داشت:   اظهار  ایالم  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون 
تعداد واکسن های دریافتی مراحله اول )۱۹ هزار ۱۰۱ مورد( تا روز 
دوز   ۸77 هزار   ۸ تعداد   ۱4۰۰ ماه  اردیبهشت  شنبه۱6  پنج  گذشته 
 ۱6۲ هزار   ۲ نیز  دوز(   7۰۲ هزار  دوم)۳  مرحله  در  و  کرونا  واکسن 

دوز تزریق شده است.
دکتر صادقی فر ادامه داد: در مجموع واکسن های دریافتی تاکنون 

۱6 هزار ۵۰۳ دوز واکسن کرونا در سطح استان توزیع شده است.
وی  در مورد بیماران خاص از جمله بیماران ms که جزء بیماران 
خاص هستند گفت  : تعداد  ۱۹۸۳    نفر که گروه هدف  ما هستندکه 
4۳۹ نفرواکسینه شدند  حدود  ۲۲ درصد واکسینه شدند فقط به شرط  
اول اینکه بیماران خاص در سامانه بیماران خاص در نزد معاونت درمان 
وجود باشد . و شرط دوم حتما باید نظر پزشک معالج باشد و شرط سوم 

خودشان متقاضی واکسن باشند. 
دکتر صادقی فر با اشاره به آغاز واکسیناسیون عمومی افراد باالی 
۸۰ سال علیه کرونا در استان، گفت:  تاکنون ۲۵ درصد این افراد در 
مقابل کرونا واکسینه شده اند و انتظار می رود این اشخاص بدون توجه 
به شایعات به مراکزی که با آنان تماس گرفته می شود برای تزریق 

واکسن مراجعه کنند.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایالم گفت: افرادی که در 
گروه اولویت تزریق واکسن کرونا قرار دارند مطابق اطالعرسانی برای 
انجام واکسیناسیون به مکان های معرفی شده مراجعه کنند. همچنین 
اشخاصی که قبال به کرونا مبتال شده و جز گروه های هدف می باشند 
و با انان تماس گرفته می شود جهت تزریق واکسن مراجعه کنند زیرا این 
واکسن ایمنی فرد در برابر ابتالی مجدد به کرونا را افزایش خواهد داد.

وی تاکید کرد: واکسن های تزریق شده به جامعه هدف کامال بی 
خطر هستند اما یکسری عوارض موضعی این واکسن ها شامل درد بدن، 
قرمزی محل تزریق، تب خفیف، سردرد و غیره که عوارض شایع می 
باشد و این عالئم در نتیجه واکنش سیستم ایمنی بدن به آنتی ژن که 
وارد بدن شده است می باشد. اگر این عوارض بیشتر از سه روز  طول 
کارت  پشت  در  که  شده  ثبت  های  تماس  شماره  به  افراد  این  بکشد 
هایی واکسیناسیون است تماس گرفته و وضعیت خود را گزارش دهند.

یا  هندی  ویروس  به  ابتال  مورد  تاکنون  گفت:  فر  صادقی  دکتر 
افریقایی در ایالم شناسایی یا ثبت نشده است اما به توجه به شیوع این 

ویروس ها، امکان ابتال در استان وجود دارد.
بر اساس اخرین آمار دانشگاه علوم پزشکی ایالم از ابتدای شیوع 
کرونا تاکنون ۳6 هزار و ۹۱۸ نفر در استان به این ویروس مبتال و 76۰ 

نفر نیز جان خود را از دست داده اند.

عیب یابی تاسیسات برق چاه آب شرب روستای قشالق 
بکه 

شهریار-زهرا قره باغی- مدیر امور آبفای شهر وحیدیه شهرستان 
شهریار از عیب یابی تاسیسات برق چاه اب شرب روستای قشالق بکه 

خبر داد. 
ناصر کولیوند با اعالم این خبر افزود: چاه آب شربی که به منظور 
تامین آب آشامیدنی  روستاییان ساکن در روستای قشالق بکه در مدار 
بهره برداری قرار داشت مدتی دچار قطع جریان برق و خاموشی شده بود و 
به همین سبب گاهی شبکه آبرسانی این روستا با اختالل مواجهه می شد.

کولیوند اظهار داشت: عوامل اجرایی و فنی امور آبفای وحیدیه پس 
از بررسی متوجه خرابی در کابل انتقال برق این چاه شده و با حفاری 
۵۰ متر مسیر زمینی نسبت به کشف محل قطعی کابل نسبت به رفع 

د  ال فو کت  شر مل  عا یر مد
شورای  اعضای  جمع  در  مبارکه 
اشاره  با  مبارکه  شهرستان  تأمین 
شرکت  این  پیشگیرانه  اقدامات  به 
ویروس  شیوع  با  مقابله  راستای  در 
خالف  بر  کرد:  خاطرنشان  کرونا 
ویروس  به  ابتال  آمار  تولید،  افزایش 
کرونا در شرکت فوالد مبارکه بسیار 

پایین است.
حضور  با  عظیمیان  حمیدرضا 
در  مبارکه  شهرستان  مردم  نماینده 
شرکت  در  اسالمی  شورای  مجلس 
سال  گفت:  شد،  برگزار  فوالدمبارکه 
۹۹ برای فوالد مبارکه سال رکوردها 
شد چراکه حدود 74 رکورد در همه 
بخش ها صورت گرفت؛ رکورد تولید 
فوالد خام در فوالد مبارکه هیچ گاه از 
تن سال ۹6  هزار  و 4۵۰  میلیون   6
اما ساعت ۱۱ صبح  عبور نکرده بود 
و  همت  با  گذشته  سال  اسفند   ۳۰
به  موفق  کارکنات شرکت،  همراهی 
تن  میلیون   7 تولید  رکورد  از  عبور 

فوالد خام شدیم.
فوالد  کرد:  خاطرنشان  وی 
در  توانست  بار  اولین  برای  مبارکه 
تولید  به  جاری  سال  ماه  فروردین 
در  این  برسد،  تختال  تن  هزار   7۰۰
بین  قبل  رکوردهای  که  است  حالی 
6۳۰ تا 64۰ هزار تن تولید بوده است.

حمیدرضا عظیمیان میزان فروش 

سال  در  مبارکه  فوالد  محصوالت 
کرد  ارزیابی  قبول  قابل  را  گذشته 
برای  گذشته  سال  در  داد:  ادامه  و 
و 67۰ هزار  میلیون  بار، 7  نخستین 
تحویل  فوالدی  ورق های  بار  تن 
مشتریان دادیم که این امر موجب به 
وجود آمدن آرامش در بازار شد و خیال 
تولیدکنندگان را از بابت موجودی مواد 

مورد نیاز تولید راحت کرد.
کار  که  این  بیان  با  عظیمیان 
تعطیل  مبارکه  فوالد  در  هیچ گاه 
نمی شود، تأکید کرد: سیستم بارگیری 
و تحویل بار فوالد مبارکه در تمامی 
و  است  برقرار  شرکت  این  نواحی 
خوشبختانه به مسائل معیشتی، رفاهی 

و ایمنی کارگران توجه ویژه ای گردیده 
است.

وی با اشاره به نظارت و کنترل 
علی رغم  بهداشتی  دستورالعمل های 
تردد روزانه حدود ۲۰ هزار نفر نیروی 
انسانی در فوالد مبارکه اذعان داشت: 
با کنترل های صورت گرفته در راستای 
پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، با 
اینکه تولید در بیشتر نواحی شرکت با 
افزایش همراه هست، آمار ابتال در این 

شرکت بسیار پایین است.
در  هزینه هایی  شد:  متذکر  وی 
و  ساخت  برای  مقدس  دفاع  دوران 
خرچ  مبارکه  فوالد  شرکت  تأسیس 
انجام  راستای  در  باید  حاال  شده 

کمک  مثل  اجتماعی  مسئولیت های 
به زلزله زدگان، سیل زدگان و در حال 
حاضر کمک به نابودی ویروس کرونا 

به مردم بازگردد.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه 
آب  کمبود  مشکالت  به  اشاره  با 
اصفهان و کاهش میزان آب موجود 
در سد زاینده رود، اضافه کرد: فوالد 
اجرای  به  راستای کمک  در  مبارکه 
بی  کم آ ت  ر خسا مین  تأ به  مصو
کشاورزان  از  حمایت  و  کشاورزان 
به  تومان  میلیارد   ۱۰۰ اصفهانی، 
اصفهان  استانداری  در  مربوط  ستاد 
مشکالت  از  بخشی  تا  کرد  کمک 

این عزیزان برطرف گردد.

مدیرعامل فوالد مبارکه :

با افزایش تولید، آمار ابتال به کرونا در فوالد مبارکه بسیار پایین است

مدیرکل راه و شهرسازی استان 
به  ایوان  کنارگذر  طرح  گفت:  ایالم 
با پیشرفت فیزیکی  طول ۹ کیلومتر 

۲۰ درصد در حال اجرا است.
از  بازدید  در  بهادری  عبداهلل 
ایوان  شهر  کنارگذر  احداث  مراحل 
که  قانونی  تمهیدات  با  کرد:  اظهار 
با همکاری دستگاه قضا و اداره کل 
ثبت اسناد استان در نظر گرفته شده 
و  محلی  معارضین  مطالبات  است، 
کنارگذر  طرح  محدوده  کشاورزان 
شهر ایوان در حال پرداخت می باشد 
که با این وجود عملیات اجرایی پروژه 

تسریع خواهد شد.
وی افزود: طرح کنارگذر ایوان به 

با پیشرفت فیزیکی   طول ۹ کیلومتر 
۲۰ درصد در حال اجرا است که برای 
اجرای این طرح ۲ دستگاه پل بزرگ 

و۳7 پل بتونی متوسط احداث خواهد 
شد و این طرح 4۰۰هزار متر مکعب 
عملیات خاکبرداری و خاکریزی خواهد 

داشت .مدیرکل راه و شهرسازی ایالم 
یادآور شد: هدف از اجرای این پروژه 
ترافیک  کاهش  و  تردد  تسهیل  را 
به اهمیت  با توجه  ایوان  داخل شهر 
محور کرمانشاه-ایوان- ایالم- مهران 
کرمانشاه-  موازی  محور  عنوان  به 

حمیل- ایالماست.
بهادری خاطرنشان کرد: مراودات 
عراق  کشور  با  مذهبی  و  تجاری 
محورهای  اربعین  ایام  در  مخصوصًا 
منتهی به شهر مرزی مهران در استان 
ایالم را در موقعیت ویژه ای قرار داده 
جاده  مسیرهای  طلبد  می  که  است 
ایمنی  و  کیفی  لحاظ  به  استان  ای 

توسعه یابند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان ایالم گفت :

پیشرفت ۲0 درصدی احداث کنارگذر شهر ایوان

استان  گاز  شرکت  مدیر عامل 
هدر  درصدی   ۳۰ کاهش  از  ایالم 
رفت گاز استان در سال گذشته خبر 
داد و گفت: این مهم در سایه تالش 
همکاران و نصب تجهیزات استاندارد، 

محقق شده است.
عباس شمس اللهی با اعالم این 
خبر اظهار کرد: واحد اندازه گیری و 
این  ترازوی  عنوان  به  گاز   توزیع 
اندازه گیری،  مجموعه، وظیفه پایش، 
گاز  میزان  سنجی  صحت  و  بررسی 

دریافتی و مصرفی را دارد.
اینکه کالیبره شدن  بیان  با  وی 
صحت  باعث  اندازه گیری  تجهیزات 
ورودی  گاز  محاسبه  میزان  در  دقت 
سال  در  افزود:  می شود،  مصرفی  و 
توربینی  کنتور   ۱4۰ از  بیش  گذشته 
گاز،  ایستگاه های  در  مستقر  صنعتی 
غیره  و   CNG عمده،  مشترکین 

کالیبره شده اند.
استان  گاز  شرکت  مدیر عامل 
ر  منظو به   : د کر یح  تصر یالم  ا
جلوگیری از هدر رفت گاز، کنتور های 
 CGS آلتراسونیک در ایستگاههای
بالغ  ای  با هزینه  پتروشیمی  و  ایالم 

بر ۱۰ میلیارد ریال نصب و راه اندازی 
شده است.

وی ادامه داد: نصب و راه اندازی 
کنتور های آلتراسونیک باعث کاهش 
هدر رفت گاز و محاسبه دقیق میزان 
گاز ورودی و مصرفی، استهالک کمتر 
تُاسیسات و عدم نیاز به کالیبراسیون 

تجهیزات تا چند سال آینده می شود.
شمس اللهی به محاسبه و پایش 
طبیعی  گاز  فروش  و  دریافت  میزان 
افزود:  و  کرد  اشاره  گذشته  سال  در 
۸۰7 میلیون متر مکعب گاز استاندارد 
فشار  تقلیل  ورودی  ایستگاه های  از 
دریافت شده که ۹۸ درصد این میزان 

و  شهری  مناطق  در  دریافتی  گاز 
روستایی استان مصرف شده است.

میزان  کاهش  و  پایش  به  وی 
هدر رفت گاز در استان اشاره و تصریح 
سطح  در  گاز  هدر رفت  میزان  کرد: 
استان به کمتر از ۲ درصد رسیده که 
در حالی است که نرم استاندارد آن در 

کشور ۳ درصد است.
استان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
ایالم خاطرنشان کرد: بررسی و پایش 
نشتی، شناسایی مصارف غیر متعارف، 
عوامل  از  نامناسب،  تجهیزات  پایش 
استان  این  در  گاز  کاهش هدر رفت 
سیون  لیبرا کا به  وی  است. بوده 
صورت  به  گیری  اندازه  تجهیزات 
دوره ای اشاره و اظهار داشت: در طول 
سال گذشته ۱4۰ کنتور توربینی، ۱۵۰ 
الکترونیکی  کننده  تصحیح  دستگاه 
و  دماسنج  دستگاه   ۳۰۰ از  بیش  و 

فشارسنج صنعتی کالیبره شده اند.
از توسعه  پایان  الهی در  شمس 
مانیتورینگ  سیستم  بروز رسانی  و 
گفت:  و  داد  خبر  گاز  ایستگاه های 
سیستم پیامک دو طرفه مانیتورینگ 
در حال حاضر راه اندازی شده است.

کاهش ۳0 درصدی هدر رفت گاز در شرکت گاز استان ایالم
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بط  ا و ر رش  ا گز به 
تامین  کل  اداره  عمومی 
به  بوشهر؛  استان  اجتماعی 
مناسبت اجرای گام دوم طرح متناسب 
سرپرست  بازنشستگان  حقوق  سازی 
تامین اجتماعی استان با رئیس کانون 
اجتماعی  تامین  بازنشسته  کارگران 

استان بوشهر دیدار نمود.
تامین  سرپرست  دیدار  این  در 
طرح  به  اشاره  با  استان  اجتماعی 
بازنشستگان  حقوق  سازی  متناسب 
مدیرعامل  های  پیگیری  با  گفت: 
محترم سازمان درخصوص اجرای طرح 
متناسب سازی، از مرداد سال ۹۹ این 
طرح به مرحله اجرا رسید و گام اول 

آن اجرایی شد.
عباس دیری افزود: هر طرحی در 
ابتدا دچار مشکالتی است که در طول 
مرتفع می  این مشکالت  آن،  اجرای 
گردد و طبیعی است که در اجرای این 
طرح نیز مشکالتی وجود داشت که با 
همت و قاطعیت جناب آقای ساالری 
مدیرعامل محترم در اجرای این مهم، 
این طرح با تمام  مشکالت اجرایی شد.

وی گفت: در مرحله دوم، خواسته 
های به حق بازنشستگان مدنظر قرار 
گرفت و در گام دوم تحوالت بزرگی 
در حقوق بازنشستگان بوجود آمد که 

موجب دلگرمی و رضایت آنان گردید 
رفاه  جهت  طرح  این  امیدواریم  و 

بازنشستگان عزیز دائمی شود.
تامین  به  اشاره  با  دیری  عباس 
این  اجرای  تا  گفت:  طرح  این  منابع 
طرح هیچ مبلغی از منابع آن پرداخت 
نشده بود، اما با اصرار مدیرعامل محترم 

برای اجرای آن، طرح آغاز شد.
های  بدهی  به  اشاره  با  وی 
اجتماعی  تامین  سازمان  به  دولت 

و  کار  محترم  وزیر  تالش  با  گفت: 
مدیرعامل سازمان و همکاری دولت 
محترم، امسال مبلغ ۸۹ هزار میلیارد 
تومان بدهی دولت به سازمان تامین 
و  شد  گنجانده  بودجه  در  اجتماعی 
امیدواریم با پرداخت این مبلغ پشتوانه 
خوبی برای انجام طرح های سازمان 

ایجاد شود.
رئیس کانون کارگران بازنشسته 
با  نیز  بوشهر  استان  اجتماعی  تامین 

متناسب سازی حقوق  به طرح  اشاره 
و  مهم  این طرح  گفت:  بازنشستگان 
ماندگار  و  مهم  اتفاقات  از  تاثیرگذار 
مدیرعاملی آقای ساالری است که در 

یادها خواهد ماند.
سید موسی میرجهان مردی افزود: 
با توجه به رشد تورم و وضعیت سخت 
شایانی  کمک  طرح  این  اقتصادی، 
به قشر عظیم بازنشستگان است که 

خواسته بحق آنان را اجابت نمود.

دیدار سرپرست تامین اجتماعی استان با دبیر کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان بوشهر

در طرح متناسب سازی تحول بزرگی
 در حقوق بازنشستگان صورت گرفته است

ــه 34  ــل ب ــه اردبی ــور در منطق ــن موت ــرف بنزی مص
ــید  ــر رس ــون لیت میلی

مدیــر شــرکت ملــی پخــش فــرآورده های نفتــی منطقــه اردبیل 
ــاه ســال  ــن م ــور طــی فروردی ــن موت ــزان مصــرف بنزی ــت: می گف

جــاری در منطقــه اردبیــل بــه ۳4 میلیــون لیتــر رســید.
ــرآورده  ــی پخــش ف ــط عمومــی شــرکت مل ــزارش رواب ــه گ ب
ــه  ــر منطق ــی مدی ــل، ســید حجــت مدن ــه اردبی ــی منطق ــای نفت ه
ــون  ــش از ۳4 میلی ــاری بی ــاه ســال ج ــن م ــرد: در فروردی ــان ک بی
لیتــر بنزیــن موتــور در منطقــه اردبیــل عرضــه شــده کــه در قیــاس 
ــته اســت. ــش داش ــل 6۵ درصــد افزای ــال قب ــابه س ــدت مش ــا م ب

مدنــی تصریــح کــرد: بــا ورود مســافران و گردشــگران در تعطیــالت 
نــوروزی امســال، میــزان مصــرف بنزیــن موتــور در اســتان افزایــش 
یافتــه و شــرایط متفاوتــی را در عرضــه ایــن فــرآورده شــاهد بودیــم.

امام جمعه اردبیل:
عرصــه  در  امــام  فرمــان  اجرایــی  ســتاد 

ســت ا م  نظــا ر  هکا شــا نی  ســا مت ر خد
ــی فقیــه در اســتان و امــام جمعــه اردبیــل گفــت:  نماینــده ول
ــاد  ــه آح ــانی ب ــه خدمت رس ــام در عرص ــان ام ــی فرم ــتاد اجرای س
نیازمنــد جامعــه یکــی از شــاهکارهای نظــام اســالمی اســت. آیت اهلل 
ســید حســن عاملــی در آئیــن افتتــاح طــرح »احســان رمضــان« در 
مصــالی اردبیــل اظهــار کــرد: در 4۰ ســال بعــد از پیــروزی انقــالب 
ــه  ــتند ب ــالمی هس ــالب اس ــده انق ــه زایی ــی ک ــالمی نهادهای اس
شایســتگی توانســته اند نقــش تأثیرگــذار خــود را در عرصــه دفــاع از 
مــردم و نظــام اســالمی بــه شایســتگی نشــان دهنــد کــه نمونه هایی 
از ایــن نهادهــا ســپاه معظــم و ســتاد اجرایــی فرمــان امــام اســت 
کــه در عرصه هــای فرهنگــی، علمــی، اقتصــادی و حتــی عمرانــی 

ورود پیــدا کردنــد.
وی تصریــح کــرد: در حــال حاضــر ســتاد اجرایــی فرمــان امــام 
ــای  ــا و برنامه ه ــان طرح ه ــارد توم ــش از ۱۰۰ میلی ــه ارزش بی ب
توســعه ای را در اســتان اردبیــل جــزو هدف گذاری هــای خــود قــرار 
ــه نتیجــه رســیدن آنهــا مــردم اســتان از  ــا ب ــم ب داده کــه امیدواری

ثمــرات آن اســتفاده کننــد.
امــام جمعــه اردبیــل گفــت: همــان طــور کــه ســپاه و ســرداران 
ــروی مردمــی خــار چشــم دشــمنان هســتند، نهــاد  ــن نی رشــید ای
انقالبــی ســتاد اجرایــی فرمــان امــام نیــز بــه خــار چشــم دشــمنان 

تبدیــل شــده اســت.
عاملــی بــه کارهــای بــا عظمت ســتاد اجرایــی در عرصــه علمی 
بــه ویــژه تهیــه واکســن و ســرمایه گذاری در طرح هــای صنعتــی و 
کشــاورزی اشــاره کــرد و افــزود: ایجــاد اشــتغال در شــرایط کنونــی 
بهتریــن گام در خودکفایــی کشــور اســت و ایــن مجموعــه الگویــی 
ــم  ــتغال فراه ــد و اش ــت از تولی ــی را در عرصــه حمای ــی و جهان مل

کــرده اســت.
ــرد:  ــان ک ــود خاطرنش ــخنان خ ــری از س ــش دیگ وی در بخ
خدمــات ســتاد اجرایــی فرمــان امــام بــه حــدی گســترده و وســیع 
ــه از  ــوری ک ــه ط ــوده ب ــا قاصــر ب ــن آنه ــان از گفت ــه زب اســت ک
ــرمایه گذاری  ــای س ــل و عرصه ه ــتان، پ ــه، بیمارس ــاخت مدرس س
کشــاورزی، صنعتــی و توســعه مراکــز دانش بنیــان و همچنیــن کمک 
بــه ســیل زدگان، زلزلــه زدگان، ســاخت خانــه بــرای محرومــان و… 

ورودی بــا برکــت داشــته اســت.
عاملــی اضافــه کــرد: ایــن کارهــای زیربنایــی در ســتاد اجرایــی 
امــام بــه ایــن دلیــل انجــام شــده کــه ایــن مجموعــه بــا تکیــه بــر 
اصــل خلــوص نیــت و تقــوای اساســی شــکل گرفتــه و امــروز بــه 
ــه ورودی  ــن عرص ــان در ای ــان و نوجوان ــوش جوان ــورت خودج ص

عالمانــه دارنــد.
وی بیــان کــرد: چنیــن مجموعه هــای مقدســی شــاهکار 
نظــام در عرصــه پشــتیبانی و حمایــت مردمــی اســت و قطعــًا عمــوم 
ــادی  ــی اعتق ــن مجموعه های ــتگی چنی ــه شایس ــز ب ــان نی هموطن

ــد. راســخ دارن

سرپرست اداره کل تامین اجتماعی استان بوشهر خبر داد:
ابــالغ دســتورالعمل نحــوه شــمول و بیمــه پــردازی 

افــراد شــاغل در اســتارت آپ هــا
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل تامیــن اجتماعــی اســتان 
ــا  ــی اســتان بوشــهر ب ــن اجتماع بوشــهر؛ سرپرســت اداره کل تامی
اشــاره بــه کســب کارهــای جدیــد و نحــوه بیمه پــردازی آنــان گفت: 
بــا پیگیــری هــا و جلســات متعــدد مدیرعامــل محتــرم ســازمان بــا 
مدیــران اســتارت آپ هــا، دســتورالعمل نحوه شــمول و بیمــه پردازی 

افــراد شــاغل در کســب و کارهــا ابــالغ گردیــد.
ــرکت  ــتورالعمل ش ــن دس ــاس ای ــت: براس ــری گف ــاس دی عب
هــا و موسســات کســب و کار فضــای مجــازی )اســتارت آپ هــا( 
مــی تواننــد از ایــن بــه بعــد بــا ارائــه مــدارک الزم و دریافــت کــد 
متناســب بــا فعالیــت شــرکت، نســبت بــه ارســال لیســت و پرداخــت 
حــق بیمــه افــراد مشــمول قوانیــن کار و تامیــن اجتماعــی شــاغل 

خــود برابــر مقــررات مربوطــه اقــدام نماینــد.
ــزود:  ــی اســتان بوشــهر اف ــن اجتماع سرپرســت اداره کل تامی
ــد،  ــز رش ــال در مراک ــای فع ــرکت ه ــوص ش ــن در خص همچنی
فضاهــای کار اشــتراکی و شــتاب دهنــده هــا نیــز، فهرســت اســامی 
ــروه  ــد کارگ ــه تائی ــط اعــالم و ب ــق مراجــع ذیرب ــه از طری ــان ک آن
مربوطــه مــی رســد، پــس از ارائــه مــدارک کامــل شــناخت 
کارفرمایــی از جملــه پروانــه بهــره بــرداری فناوری اطالعــات، آدرس 
ــه هریــک  ــوط ب ــور مرب ــن حــدود و ثغ ــق محــل کارگاه و تعیی دقی
ــب  ــی متناس ــد کارگاه ــص ک ــور، تخصی ــی مزب ــخاص حقوق از اش

ــود. ــی ش ــی اختصــاص داده م ــاس فهرســت اعالم براس
ــه نــوع انجــام بازرســی کارگاهــی  ــا اشــاره ب عبــاس دیــری ب
ــا  ــرکت ه ــه ش ــن گون ــی ای ــر قانون ــی از دفات ــن بازرس و همچنی
گفــت: برابــر مــاده 47 قانــون تامیــن اجتماعــی بازرســی کارگاهــی 
ــت و  ــد  گرف ــا صــورت خواه ــن شــرکت ه ــر ای و بازرســی از دفات
صــدور هرگونــه مفاصاحســاب بابــت کــد کارگاهــی تخصیــص داده 
ــن  ــن مربوطــه تامی ــت قوانی ــا رعای ــده ب شــده و قراردادهــای منعق

ــود. ــر خواهــد ب اجتماعــی امکانپذی
سرپرســت تامیــن اجتماعــی اســتان بوشــهر گفت: براســاس نوع 
فعالیــت ایــن شــرکت هــا جهــت بیمــه شــدن شــاغلین فاقــد رابطــه 
مــزد و حقــوق بگیــری نیــز تمهیــدات الزم اندیشــیده شــده و طبــق 
توافــق انجــام شــده بــا اتحادیــه کشــوری کســب و کارهــای مجازی 

ایــن افــراد نیــز مــی تواننــد بیمــه پــردازی خــود را انجــام دهنــد.
عبــاس دیــری افــزود: ایــن افــراد مــی تواننــد دســتمزد مبنــای 
پرداخــت حــق بیمــه خــود را بیــن حداقــل دســتمزد مشــمول کســر 

حــق بیمــه تــا حداکثــر دســتمزد مصــوب انتخــاب نماینــد.
سرپرســت تامیــن اجتماعــی اســتان بوشــهر بــا اشــاره بــه انجام 
زیرســاخت هــای نــرم افــزاری و سیســتم هــای مکانیــزه مــورد نیــاز 
گفــت: تــا یــک مــاه آینــده مرکــز فنــاوری اطالعــات تمامــی امــور 
ــه  ــزه مربوط ــای مکانی ــتم ه ــاخت سیس ــی و س ــه طراح ــوط ب مرب
بویــژه ایجــاد امــکان معرفــی و ثبــت مشــخصات کارگاه هایــی کــه 
از کارکنــان خــود بصــورت دورکاری اســتفاده مــی نماینــد و همچنین 
ــرم  معرفــی افــراد دورکار، نحــوه، مــدت و دوره دورکاری و ســایر ن

افزارهــای مــورد نیــاز اقــدام خواهــد نمــود.

لطف اللهیان شهردار اردبیل:

آغاز فاز عملیاتی تقاطع غیرهمسطح نیایش
بازدید میدانی دکتر لطف اللهیان 
پروژه  اجرای  روند  از  اردبیل  شهردار 
تقاطع غیرهمسطح نیایش در ابتدای 
–شهردار  سرعین   ، اردبیل  جاده 
پروژه  از  بازدید  جریان  در  اردبیل 
ضمن  نیایش،  همسطح  غیر  تقاطع 
و  ترافیکی  عالئم  جانمایی  بررسی 
ایمنی  حفظ  جهت  در  پروژه  ایمنی 
پروژه و همچنین  و عوامل  کارگران 
همشهریان و مسافران محترم، عنوان 
کرد : ایمن سازی محدوده ی پروژه ها 
اولویت اول ما در  اجرای هر عملیات 

عمرانی است.
اینکه  به  توجه  با   : افزود  وی 
نیایش  غیرهمسطح  تقاطع  پروژه 
که  سرعین  اردبیل  جاده  روی  بر 
همواره در طول سال از بار ترافیکی 
خواهد  اجرا  ؛  است  برخوردار  باالیی 
پیمانکار  همکاری  با  بایستی   ، شد 
پروژه تالش کنیم ضمن نصب تابلو 
به  و  ایمنی  و  ترافیکی  عالئم  و  ها 
تغییرات  آخرین  طبق  آنها  روزآوری 
پروژه ، رانندگان عبوری را در مسیر 
صحیح هدایت کنیم تا از بروز حوادث 
و سوانح احتمالی در طول مدت زمان 

اجرای پروژه جلوگیری کنیم.
لطف اللهیان تاکید کرد : ما در 
فصل جدید توسعه شهر اردبیل پس 

از شروع عملیات اجرایی تقاطع غیر 
جم  جام   ( سلیمانی  شهید  همسطح 
در  گذشته  ماه سال  آبان  اواخر  از   )
ورودی شهر از سمت آستارا ، اکنون 
نیز روند اجرای تقاطع غیر همسطح 
نیایش در ورودی شهر از سمت تبریز 
کرده  آغاز  را  نیایش  شهرک  مقابل 
ایم و به امید خدا در ماه های پیش 
دیگر  تقاطع  دو  اجرایی  عملیات  رو 
و  بسیج  همسطح  غیر  تقاطع  یعنی 

نیز  را  آقاباقر  همسطح  غیر  تقاطع 
آغاز  موجود  معارض  و  موانع  رفع  با 
خواهیم کرد و همزمان پیگیر شروع 
شهر  پسماند  مدیریت  بزرگ  پروژه 

اردبیل نیز هستیم.
شهردار اردبیل خاطرنشان کرد : 
قطعًا با شروع و افزایش حجم عملیات 
عمرانی پروژه های مذکور ، مشکالت 
روی  نقل  و  حمل  امور  در  ترافیکی 
خواهد داد که پیشاپیش ضمن پوزش 

از شهروندان محترم ، امیدواریم با سعه 
صدر و تحمل برخی موارد ، شهروندان 
خادمان خود در شهرداری اردبیل را در 
این راه یاری نمایند.شایان ذکر است 
لطف  دکتر  میدانی  بازدید  جریان  در 
اللهیان شهردار اردبیل از روند اجرای 
 ، نیایش  غیرهمسطح  تقاطع  پروژه 
مدیر پروژه های قرارگاه خاتم االنبیاء 
در استان اردبیل بعنوان پیمانکار پروژه 

های شهرداری نیز حضور داشت

مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا:
اتحاد نفتی تهران- ریاض، بازار نفت را تکان می دهد

مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا گفت: اگر افق همکاری ایران و عربستان 
توسعه پیدا کند می توانند بازار و قیمت نفت را تکان دهند، و توانمندانه نه تنها از 

غرب بلکه از جهان امتیازگیری کنند.
مهرداد عمادی، با بیان اینکه کاهش تنش بین ایران و عربستان بسیار اهمیت 
دارد، اظهار داشت: شاید شاه گره روابط ایران از منطقه شروع می شود اگر دشواری  
و چالش های منطقه ای را از بن بست خارج کنیم خیلی از رودررویی ها کمرنگ 

و بعد از مدتی محو خواهند شد، چراکه انرژی تنش ها از منطقه تهیه می شود. 
وی با بیان اینکه همکاری اقتصادی با عربستان حداقل در کوتاه مدت 
مدنظر نیست، افزود: زیرا همکاری اقتصادی باید برد-برد باشد، اکنون عربستان 
به تکنولوژی ژاپنی، کره ای، امریکایی و اروپایی دسترسی آزاد دارد، به لحاظ انرژی 
نیز نسبت به ما از انرژی ارزان تری برخوردارند. از تزریق سرمایه هم که ایران 
بسیار فقیر است به طوری که حتی عراق هم اکنون 6 برابر ما تزریق سرمایه به 

بخش نفت و گاز دارد.
مشاور اقتصادی در اتحادیه اروپا تصریح کرد: پس همکاری اقتصادی دو 
کشور امکانپذیر نیست، اما می توانیم هماهنگی در اوپک داشته باشیم. هرچند 
در آنجا هم ما در کوتاه مدت کارت برنده ای نخواهیم داشت، زیرا ایران به کشور 
درجه دو این سازمان تبدیل شده است. اما در هرحال عربستان همانند قطر، امارات 
و حتی عراق از میادین مشترک نفت و گازی بصورت نابرابر برداشت می کنند، 
بنابراین یکی از کارت هایی که ایران می تواند استفاده کند حرکت به سوی یافتن 
راه حل و پایدار در یمن و افغانستان است تا یک سناریوی برد-برد داشته باشیم. 
وی یادآور شد: اکنون عربستان بدون همکاری ما پروژه ها را پیش می برد 
اما پتانسیل برای رسیدن به گره گشایی وجود دارد و این مهم است که از ایجاد 
چارچوب همکاری واقعی با عربستان برای برگرداندن صلح به منطقه استفاده 
کرده و برای همکاری نفتی در حوزه های مشترک بصورت برد-برد بهره ببریم.

عمادی تاکید کرد: هر دو کشور از بزرگ ترین عرضه کنندگان کارتل های 
نفتی جهان هستند. لیبی و ونزوئال برای حضور در بازار نفت فلج شده اند، روس ها 
مشکالت خودشان را در حوزه نفت دارند و بیشتر روی گاز برای پروژه نورد استریم۲ 
تمرکز کرده اند، عراق هم به سمت 6 میلیون بشکه باشتاب در حرکت است اما 
هنوز چندان موفق نیستند. ایران در شرایط فراتحریم، تزریق سرمایه و بازسازی 
حوزه های نفتی می تواند سریع به تولید 6.۵ میلیون بشکه در روز دسترسی پیدا 

کند و عربستان هم نشان داده ۱۱ میلیون بشکه کامال در دسترس است. 
وی خاطرنشان کرد: دو بازیکن ایران-عربستان در میدان نفت می توانند 
خیلی مهم باشند و با تصمیماتی که می گیرند اعضای دیگر را تحت فشار قرار 
دهند که همکاری کنند و در غیر این صورت در انتظار پاسخ منفی از تهران و 
ریاض باشند. البته این را هم فراموش نکنیم که دو  عرضه کننده عمده روسیه 
و امریکا را هم در مقابل داریم، ولی با وجود این موضوعات اگر افق همکاری 
ایران و عربستان توسعه پیدا کند می توانند بازار و قیمت نفت را تکان دهند، و 
توانمندانه نه تنها از غرب بلکه از جهان امتیازگیری کنند و این امر می تواند برای 

اقتصاد ایران مثبت باشد.

جزئیات وام ازدواج در سال 1400 اعالم شد
مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی اضهار داشت: افرادی که از سال ۹7 
ازدواج کرده و تسهیالت دریافت نکرده اند، می توانند نسبت به دریافت وام ازدواج 

7۰ میلیون تومانی اقدام کنند.
شهرزاد دانشمندی مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی اظهار داشت: افرادی 
که از سال ۹7 ازدواج کرده و تسهیالت دریافت نکرده اند، می توانند نسبت به 

دریافت وام ازدواج 7۰ میلیون تومانی اقدام کنند.
وی ادامه داد: این افراد می توانند با ثبت نام در سامانه قرض الحسنه ازدواج، 
بانک عامل و شعب را مشخص کنند و در مرحله آخر بانک از طریق ارسال 

پیامک متقاضی را مطلع می کند.
دانشمند افزود: مبلغ تسهیالت قرض الحسنه برای زوج های زیر ۲۵ )داماد( 

و ۲۳ سال )عروس( ۱۰۰ میلیون و برای ایثارگران دو برابر است.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: وثیقه ها براساس اعتبار سنجی، حساب 
یارانه ای افراد و سفته است و بانک ها بنابر شرایط متقاضی و اعتبار سنجی، نسبت 

به دریافت وثیقه کافی اقدام می کنند.
وی افزود: مدت باز پرداخت تسهیالت ۱۰ ساله است و برای تسهیالت 

۱۰۰ میلیون تومان ماهانه یک میلیون تومان اقساط در نظر گرفته شده است.
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آگهی موضوع ماده۳قانون وماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

 برابررای شماره ۱۳۹۹6۰۳۱۹۰۱4۰۰6۲۵۸- ۹۹/۱۲/۵هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر درواحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمود 
ساالری ده شیخ فرزند مراد بشماره شناسنامه ۲۲۵  صادره از جیرفت درششدانگ 
یک باب خانه به مساحت ۱4۲4 متر مربع پالک-فرعی از ۵۳۵-اصلی مفروز و 
مجزا شده از پالک -فرعی از ۵۳۵-اصلی قطعه دو واقع در اراضی جمتان جیرفت 
بخش 4۵ کرمان خریداری از مالک رسمی خود متقاضی  محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله۱۵ روز آگهی می شود درصورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 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: ۱4۰۰/۲/۵

تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱4۰۰/۲/۱۹
جواد فاریابی رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی موضوع ماده۳قانون وماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

 برابررای شماره ۱۳۹۹6۰۳۱۹۰۱4۰۰64۸۲- ۹۹/۱۲/۱6هیات دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
درواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمود 
ساالری ده شیخ فرزند مراد بشماره شناسنامه ۲۲۵  صادره از جیرفت درششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۲۳۰۵۵ متر مربع پالک-فرعی از ۵۳۵-اصلی 
مفروز و مجزا شده از پالک -فرعی از ۵۳۵-اصلی قطعه دو واقع در اراضی جمتان 
جیرفت بخش 4۵ کرمان خریداری از مالک رسمی خود متقاضی  محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله۱۵ روز آگهی می شود 
درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 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: ۱4۰۰/۲/۵

تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱4۰۰/۲/۱۹
جواد فاریابی رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی موضوع ماده۳قانون وماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

 برابررای شماره ۱۳۹۹6۰۳۱۹۰۱4۰۰6۵6۵- ۹۹/۱۲/۱۹هیات دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
درواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
امین سنگبر فرزند علیجان بشماره شناسنامه ۱۱  صادره از جیرفت درششدانگ یک 

باب خانه به مساحت ۱۸۰ متر مربع پالک-فرعی از ۹-اصلی مفروز و مجزا شده از 
پالک -فرعی از ۹-اصلی قطعه یک واقع در اراضی جنگل آباد جیرفت بخش 4۵ 
کرمان خریداری از مالک رسمی جان محمد ساالری فرزند فرج اهلل و اکبر محمودی 
سیف آباد فرزند عبدالرسول  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله۱۵ روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو 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: ۱4۰۰/۲/۵
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱4۰۰/۲/۱۹

جواد فاریابی رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی موضوع ماده۳قانون وماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

 برابررای شماره ۱۳۹۹6۰۳۱۹۰۱4۰۰66۱7- ۹۹/۱۲/۲۵هیات 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 فاطمه صفوی پور فرزند 
قنبر بشماره شناسنامه ۱۲6۰۳  صادره از جیرفت درششدانگ یک باب خانه به مساحت 
۱۵6/۱۰ متر مربع پالک-فرعی از ۵7۹-اصلی مفروز و مجزا شده از پالک ۲۲-فرعی 
از ۵7۹-اصلی قطعه دو واقع در اراضی رهجرد جیرفت بخش 4۵ کرمان خریداری از 
مالک رسمی آقای یداهلل گیالنی  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله۱۵ روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
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: ۱4۰۰/۲/۵
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱4۰۰/۲/۱۹

جواد فاریابی رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی موضوع ماده۳قانون وماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

 برابررای شماره ۱۳۹۹6۰۳۱۹۰۱4۰۰4۸۱- ۹۸/۱۱/۱۳هیات دوم موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر درواحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای شیخ حسین 
مهنی  فرزند سلیمان بشماره شناسنامه 6  صادره از جیرفت درششدانگ یک باب 
مغازه به مساحت ۲۳ متر مربع پالک-فرعی از ۵۵6-اصلی مفروز و مجزا شده از 
پالک -فرعی از ۵۵6-اصلی قطعه ۵ واقع در اراضی سنگ سفید ساردوییه جیرفت 
بخش ۳4 کرمان خریداری از مالک رسمی آقای سید عباس فاطمی  محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله۱۵ روز آگهی می شود 
درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 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: ۱4۰۰/۲/۵

تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱4۰۰/۲/۱۹
جواد فاریابی رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی موضوع ماده۳قانون وماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

 برابررای شماره ۱۳۹۹6۰۳۱۹۰۱4۰۰6۲۵4- ۹۹/۱۲/4هیات 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 فاطمه السادات 
حسینی نسب فرزند سید هوشنگ بشماره شناسنامه ۲۸7۱  صادره از جیرفت درششدانگ 
یک باب خانه به مساحت ۲۱۱/۱7 متر مربع پالک-فرعی از ۵۸۱-اصلی مفروز و مجزا 
شده از پالک -فرعی از ۵۸۱-اصلی قطعه دو واقع در اراضی حسین آباد جیرفت بخش 
4۵ کرمان خریداری از مالک رسمی از سهام مجهول پالک  محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله۱۵ روز آگهی می شود درصورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 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: ۱4۰۰/۲/۵

تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱4۰۰/۲/۱۹
جواد فاریابی رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی موضوع ماده۳قانون وماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

 برابررای شماره ۱۳۹۹6۰۳۱۹۰۱4۰۰۵۰۹7- ۹۹/۱۰/۲7هیات دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
درواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای اقای 
حمزه محمدی فراش فرزند ماشااله بشماره شناسنامه ۹  صادره از جیرفت درششدانگ 
یک باب خانه به مساحت ۲۳۰ متر مربع پالک-فرعی از ۵77-اصلی مفروز و مجزا 
شده از پالک ۲4۳-فرعی از ۵77-اصلی واقع در اراضی زرکوبی جیرفت بخش 
4۵ کرمان خریداری از مالک رسمی آقای مرتضی محمدی فراش  محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله۱۵ روز آگهی می شود 
درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 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: ۱4۰۰/۲/۵

تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱4۰۰/۲/۱۹
جواد فاریابی رئیس ثبت اسناد و امالک



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1735- دوشنبه 20 اردیبهشت 61400 ورزش دنیای 

مورد عجیب ورزش ایران؛
حذف 7 مدال آور المپیک ریو از توکیو!

در صورتی که سهراب مرادی نتواند سهمیه المپیک را بگیرد، از ۸ مدال آور ایران 
در ریو، فقط یک نفر به توکیو خواهد رفت!

کیانوش رستمی، سهراب مرادی، حسن یزدانی)طال(، کمیل قاسمی)نقره(، سعید 
عبدولی، قاسم رضایی، حسن رحیمی و کیمیا علیزاده)برنز(. این ها نام ۸ ورزشکاری 
است که ۵ سال قبل در المپیک ریو برای ورزش ایران ۸ مدال رنگارنگ کسب کردند 

و ایران را در رده بیست و پنجم جدول مدالی المپیک قرار دادند.
حاال و در شرایطی که کرونا باعث تعویق یک ساله المپیک شده و نزدیک به 
دو ماه تا شروع این رویداد بزرگ باقی مانده، با نگاهی به لیست مدال آوران المپیک 
قبلی کمی غصه مان می گیرد. سوال بزرگ اینجاست که چرا ورزشکارانی که پتانسیل 
رفتن روی سکوی المپیک را دارند، در این سال ها به درستی حفظ نشدند و حاال هر 

کدام در یک گوشه با خاطرات المپیک ریو زندگی می کنند.
باورنکردنی است که بگوییم از میان این ۸ نفر فقط حسن یزدانی توانسته مجوز 
ورود به المپیک توکیو را کسب کند و شاید در روزهای آینده سهراب مرادی نیز این 

سهمیه را به دست بیاورد.
حسن یزدانی؛ همچنان مقتدر و به امید دومین طال

از بزرگترین ستاره سال های اخیر ورزش کشور شروع می کنیم؛ تنها کسی که 
جزو مدال آوران دوره قبلی المپیک هست و در این دوره نیز مدت هاست خیالش از 
حضور در المپیک راحت شده. او که حدود یک سال به دلیل مصدومیت از میادین دور 
بود، اخیرا نشان داده که به دوران اوج بازگشته و تنها سد مقابل رسیدن او به دومین 

طالی المپیک در وزن ۸6 کیلوگرم کشتی آزاد، دیوید تیلور آمریکایی است.
سهراب مرادی؛ امیدوار به رزرو بلیت در دقیقه ۹۰

یکی دیگر از طالیی های المپیک ریو سهراب مرادی بود که به دلیل آسیب 
دیدگی های متوالی در دو سال اخیر نتوانسته وزنه های خوبی را باالی سر ببرد و روند 
حضورش در المپیک توکیو با مشکل مواجه شده است. سهراب برای اینکه آخرین 
شانس خود را برای کسب سهمیه بیازماید، بامداد روز گذشته راهی کلمبیا شده تا بلکه 
رقبای آسیایی را در جدول امتیازی کنار زده و به عنوان بهترین آسیایی راهی توکیو شود.

کیانوش رستمی؛ سراشیبی بعد از طالی المپیک
روندی که کیانوش رستمی در سال های اخیر و بعد از کسب مدال طالی 
المپیک طی کرده را می توان بدون حتی یک نقطه صعودی دانست. او که سومین 
مدال المپیکی خود را نشانه گرفته، با اصرار بر تمرینات انفرادی و خارج از اردوی تیم 
ملی، در چند مسابقه مهم بین المللی اوت کرد و همین روند به از دست رفتن شانس 
حضورش در المپیک انجامید. حاال او باید المپیک توکیو را از خانه تماشا کند؛ در حالی 

که می توانست یکی از شانس های مسلم مدال ایران باشد.
کمیل قاسمی؛ خداحافظی زودهنگام

خیلی زودتر از آنچه که فکر می کردیم کمیل قاسمی بعد از دو مدال المپیکی 
که هنوز رنگ قطعی اولین آن مشخص نیست، با دنیای قهرمانی وداع کرد. او بعد از 
شکست مقابل پرویز هادی در انتخابی تیم ملی سال ۹۸ تشک را بوسید و با چشمانی 

اشکبار قید ادامه حضور در کشتی را زد
قاسم رضایی؛ المپیک ریو پایان کار بود

یکی از مردان دو مداله ورزش ایران که در لندن طال و در ریو به مدال برنز 
رسید، بعد از المپیک ۲۰۱6 دیگر انگیزه ای برای ادامه کار روی تشک نداشت. او در 
سال های اخیر چند باری کنار محمد بنا دیده شده، اما گویا خیلی عالقه ای به کار 

مربیگری هم ندارد.
سعید عبدولی؛ حذف عجیب توسط بنا

یکی از کسانی که تصور می شد قطعا در المپیک توکیو هم به دنبال مدال باشد، 
سعید عبدولی بود. او به عنوان باتجربه ترین عضو تیم ملی کشتی فرنگی به یک باره از 
سال گذشته توسط محمد بنا کنار گذاشته شد و در کمال تعجب شانسی برای حضور 
در المپیک پیدا نکرد. عبدولی که در المپیک لندن با اشتباه داوران به مدال نرسید و 

در ریو برنز گرفت، می توانست یکی از شانس های کسب مدال در توکیو هم باشد.
حسن رحیمی؛ خداحافظی در ۲۹ سالگی!

یکی دیگر از کشتی گیران مدال آور ایران در ریو هم در سال های اخیر تصمیم 
به خداحافظی گرفت؛ آن هم خیلی زودتر از موعدی که پیش بینی می شد. خیلی 
ها اعتقاد داشتند حسن رحیمی همچنان می توانست نفر اول سبک وزن کشتی آزاد 
باشد، اما او با رفتن رسول خادم تیم ملی را رها کرد و تالشی هم برای بازگشت انجام 

نداد تا خیلی زود کنار برود.
کیمیا علیزاده؛ خروج از ایران و ناکام در رسیدن به توکیو

تنها مدال آور تاریخ ورزش زنان ایران بعد از چند جراحی سخت ناگهان تصمیم 
به خروج از ایران گرفت. او با وجود خارج شدن از ایران برای رسیدن به المپیک توکیو 
تالش کرد و تعویق یک ساله مسابقات هم به نفع این دختر تکواندوکار بود. با این 
حال کیمیا علیزاده در قالب تیم پناهجویان هم نتوانست سهمیه المپیک را کسب کند 

و از راهیابی به المپیک توکیو بازماند.

رکوردشکنی فرزانه فصیحی در مسابقات دوومیدانی صربستان
دونده ایران در مسابقات دوومیدانی صربستان ضمن کسب عنوان نایب قهرمانی 

رکورد شخصی خود را نیز ارتقاء داد.
فرزانه فصیحی دونده ایران که مدتی است در اردوی برون مرزی به سر می برد، در 
مسابقات صربستان شرکت کرد و به نایب قهرمانی ماده دوی ۱۰۰ متر  دست پیدا کرد. 
در  دونده سوئیسی  کورا،  از سالومه  ثانیه پس  زمان ۱۱.6۱  ثبت  با  فصیحی 

جایگاه دوم ایستاد. 
او ضمن نایب قهرمانی رکورد شخصی خود را نیز ارتقاء داد. رکورد سابق این 

ورزشکار  ۱۱.6۸ ثانیه بود که در مسابقات  باشگاهی ایران به ثبت رسانده بود.
فصیحی خود را برای کسب سهمیه المپیک توکیو آماده می کند. ورودی بازی های 

۲۰۲۰ در ماده دوی ۱۰۰ متر زنان ۱۱.۱۵ ثانیه است.

اعالم حمایت زیدان از هازارد
سرمربی رئال مادرید به حمایت از ادن هازارد 
پرداخت و تاکید کرد که می خواهد این بازیکن 

در رئال بماند.
دیدار  در  هازارد  ادن  اسپورت،  گزارش  به 
با شکست رئال همراه  برابر چلسی که  برگشت 
از  بعد  و  داشت  ای  کننده  ناامید  نمایش  شد 
بازی هم خنده های او حسابی هواداران رئال را 

خشمگین کرد.
از  بسیاری  استمفوردبریج  تلخ  از شب  بعد 

پایان دوران هازارد در رئال و جدایی او در تابستان نوشتند اما این بازیکن عذرخواهی 
کرد و زیدان هم به حمایت از او پرداخت.

زیدان درباره هازارد گفت: هازارد عذرخواهی کرد و من هم می خواهم که او 
در تیم بماند. او  قصد مشکل سازی برای تیم را نداشت. هازارد بازیکن رئال مادرید 
است و می خواهد در تیم بماند. هنوز هواداران هازاردی را که انتظار داشتند، ندیده اند.

سرمربی رئال مادرید ادامه داد: بر این باورم که روزهای خوب هازارد فرا خواهد 
رسید و او می تواند بازیکن سرنوشت سازی برای رئال شود. او شرایط سختی را تجربه 

می کند و می خواهد که وضعیت را تغییر دهد.
رئال مادرید در هفته سی و پنجم اللیگا بازی بسیار حساسی برابر سویا پیش 

رو دارد که اگر پیروز شود به صدر جدول رده بندی صعود می کند.

تیم کومان ضعیف تر از حد انتظار
بارسلونا با هدایت رونالد کومان نتوانسته در 
مصاف با تیم های بزرگ قدرتش را تحمیل کند.

بارسلونا  نتوانست از یک آزمون بزرگ دیگر 
نیز با موفقیت خارج شود. تیم تحت هدایت رونالد 
امتیازات  و  نکرد  شروع  خوب  را  فصل  کومان 
زیادی را از دست داد. جدایی چند ستاره از تیم و 
ناکامی بزرگ فصل گذشته، روحیه آبی اناری ها 
را به شدت کاهش داده بود و سرمربی هلندی در 
شروع کارش روزهای سختی را پشت سر گذاشت 

ولی به تدریج توانست به اوضاع بارسا سر و سامان بدهد تا جایی که تیم او اکنون 
یکی از شانس های قهرمانی است.

با این حال رونالد کومان نشان داده است که مرد بازی های بزرگ نیست؛ 
همان معضلی که زمانی کارلو آنچلوتی به عنوان سرمربی رئال در اللیگا داشت.

بارسا با کومان فصل جاری 4 بازی برابر رئال و اتلتیکو برگزار کرد و تنها 
یک امتیاز گرفت.

بارسا هر دو بازی رفت و برگشت برابر رئال را به ترتیب ۱-۳ و ۲-۱ واگذار 
بازی برگشت به تساوی  اتلتیکو ۱-۰ مغلوب شد و در  برابر  بازی رفت  کرد. در 

بدون گل رسید. 
بارسا در لیگ قهرمانان نیز به مصاف دو رقیب بزرگ رفت. در دور گروهی مقابل 
یوونتوس یک برد ۰-۲ و یک شکست ۰-۳ را تجربه کرد و برابر پی اس جی نیز در 
یک هشتم نهایی در نوکمپ ۱-4 شکست خورد و در پاریس به تساوی ۱-۱ رسید.

مشخص نیست اگر لیونل مسی تابستان بارسا را ترک کرده بود این تیم االن 
کجای جدول قرار داشت. در واقع کومان هم نتوانست به ناکامی های بارسا در لیگ 
قهرمانان پایان دهد و سال های دور از قهرمانی آبی اناری ها به 7 افزایش خواهد یافت.

حال باید دید بارسا به فاصله سه هفته تا پایان اللیگا در نهایت چه رتبه ای 
کسب خواهد کرد. فعال قهرمانی کمی دور شده ولی در اللیگای امسال چیزی قابل 

پیش بینی نیست.

بدون توقف مثل لواندوفسکی! 
ه  ر ستا ندوفسکی،  ا لو برت  ا ر
لهستانی بایرن مونیخ در سه ماه اخیر 
عملکرد فوق العاده ای در ترکیب این 

تیم داشته است.
لواندوفسکی در  رابرت  درخشش 
دیدار بایرن مونیخ برابر گالدباخ باعث 
شد او به رکورد ۳۸ گل رد این فصل 
بوندسلیگا رسیده و فقط دو گل تا رکورد 
فاصله  مولر  ای گرد  افسانه  و  تاریخی 
داشته باشد. در واقع رابرت لواندوفسکی 
در هر ۱۲ بازی اخیر بایرن مونیخ موفق 

به گلزنی شده و آخرین بار او در فینال جام باشگاه های جهان برابر تیگرس در باز 
کردن دروازه حریف در لباس بایرن مونیخ ناکام مانده بود که این مسابقه در تاریخ 
۱۱ فوریه برگزار شد. رابرت لواندوفسکی در این مدت برابر دورتموند، استوتگارت و 
گالدباخ موفق به ثبت هت تریک، مقابل کلن و آندورا موفق به دبل و در دیدار با 
بیله فلد، فرانکفورت، التزیو )رفت و برگشت(، مجارستان و ماینتس موفق به زدن 

یک گل در لباس بایرن مونیخ و تیم ملی لهستان شده است.
البته نباید فراموش کرد رابرت لواندوفسکی در این میان دچار یک مصدومیت 
غیرمنتظره شده و بازی های حساس بایرن مونیخ در لیگ قهرمانان برابر پاری سن 
ژرمن را از دست داد. بسیاری معتقدند اگر ستاره لهستانی در این دو دیدار حضور پیدا 
می کرد، بایرن مونیخ آن همه موقعیت مسلم گلزنی را از دست نمی داد و شاید حاال 
آنها با درخشش رابرت لواندوفسکی در فینال لیگ قهرمانان حضور پیدا کرده بودند. 
به هر حال با این رکورد فوق العاده، رسیدن جایزه کفش طال به لواندوفسکی در این 

فصل را باید قطعی توصیف کرد.

خیلی از ما یک عذرخواهی 
بلند باال به علی دایِی فوتبالیست 
خاطر  به  عذرخواهی  بدهکاریم. 
همه بی انصافی هایی که در حق او کردیم.

او در همه دوازده سیزده سالی که در 
باالترین سطح فوتبال بازی کرد، فرقی نمی 
پرسپولیس،  تجارت،  بانک  باشد،  کجا  کرد 
آرمینیا بیله فلد، بایرن مونیخ یا صبا باتری، 
هرکجا که بود گل زد. از بوندسلیگا تا تیم 
های بی تماشاگر، هر پیراهنی را که پوشید، 
با تمام وجود جنگید و عرق ریخت اما باز هم 
از نقدهای غیرمنصفانه مطبوعات ورزشی در 
امان نبود. در میان هواداران هم محبوب بود 
اما نه آنقدر که لیاقت اش را داشت. او فوق 

ستاره ای با کارنامه ای احترام برانگیز بود.
نیازی به مرور افتخارات شخصی علی 
دایی در قالب کلمات نیست. فقط کافی است 
هایالیت های چند دقیقه ای از گل های او در 
سطح ملی و باشگاهی را یک بار دیگر تماشا 
کنیم. احتمااًل با خودتان می گویید: عجب گل 

های مهم و سختی زده!
»دریبل  با  یرانی  ا تماشاگر  ئقه  ذا
دستمالی« و »الیی زدن« گره خورده. به ما 
یاد داده بودند فوتبالیست خوب، فوتبالیست 
تکنیکی است. آنکه الیق لقب »فوق ستاره« 
است حتماً باید سه چهار نفر را دریبل کند تا 
برایش هورا بکشیم. ما تلقی درستی از مفهوم 
»تیم« نداشتیم. روی سکوی استادیوم، منتظر 
نمایش تک نفره یکی از یازده نفر بودیم. کسی 
که توپ را بگیرد و مدافعان روبرویش را درو 
کند. حاال گل هم نزد، مهم نیست! ما با همان 
نمایش فرو ریختن مدافعی که فقط با نگاهش 

توپ را دنبال می کند، خوش بودیم.
کرده؛  تغییر  کمی  دید  زاویه  امروز، 
اغلب تماشاگران به فوتبال، جدی تر و فنی 
تر نگاه می کنند اما هنوز در اعماق وجودمان، 
همان سلیقه قدیمی، ریشه دوانده. به همین 
جام جهانی آخر برگردیم، ببینید درباره الیی 
زدن وحید امیری به پیکه که به هیچ نتیجه 
ای هم ختم نشد، چندین هزار کلمه تعریف 
و تمجید نوشته شده. هنوز الیی زدن برای 

ما به شدت هیجان انگیز است....
سبک  که  بود  این  دایی  علی  گناه 
فوتبالش با ذائقه قدیمی ما جور در نمی آمد. 
آن روزها، هیچ کس جرات نمی کرد صفت 
تیم  بلندباالی  مهاجم  برای  را  »تکنیکی« 
ملی به کار ببرد. در یک وجب جا چند نفر 
را دریبل نمی زد، الیی هم به ندرت می زد 
ولی بیشتر از همه سالطین دریبل زن، موثر 

بود و گل می زد.
وقتی معیار برد و باخت در فوتبال عبور 
دارد  اهمیتی  است، چه  دروازه  از خط  توپ 

که توپ با چه فرآیندی از خط عبور کرده؟ 
علی دایی استاد عبور دادن توپ از خط بود؛ 
با پرش های بلند، بغل پاهای دقیق و نوک 
نشانه می  را  قعر دروازه  پاهای خشکی که 
گرفت. مگر از یک مهاجم، چه توقعی به جز 

گل زدن وجود دارد؟
انگیز  حیرت  تداوم  اینکه  باالخره  و 
و سال ها حضورش در تیم ملی، خیلی ها 
شمارش  واقع،  در  کرد.   نمی  خوشحال  را 
معکوس منتقدان برای کنار رفتن علی دایی 
جهانی  جام  از  تر  قبل  خیلی  ملی،  تیم  از 
و  گفتند »فالنی  بود. می  آغاز شده   ۲۰۰6
فالنی، پشت سر علی دایی سوختند«، »گل 
هایش را به تیم های درجه سه زده و کار 
نمی شود؟«  تعویض  نکرده«، »چرا  مهمی 
و گزاره های مشابهی که اغلب هیچ پایه و 
اساس منطقی نداشتند. علی دایی بعد از جام 
جهانی ۲۰۰6 دیگر به تیم ملی دعوت نشد و 
سال ها طول کشید تا مشخص شود رسیدن 
به مرزهایی که علی دایی از آن عبور کرده، 

ابداً کار ساده ای نیست.
از  یکی  در جایگیری  دایی  هوشیاری 
مهمترین شاخصه هایی بود که حتی مدافعان 
بوندس لیگایی را هم به اشتباه می انداخت. 

از  مخوفی  خاطرات  آسیایی  مدافعان 
تنومند  ضربات سر علی دایی دارند. مهاجم 
فوتبال ایران تنها با پرش های بلند خود با سر 
گل نمی زد؛ او گزینه های متنوعی برای به ثمر 
رساندن گل هایی داشت که می شد با سر زد!

محدود کردن گل های علی دایی به 
جریمه  محوطه  داخل  و ضربات  سر  ضربه 
مثال های نقض زیادی دارد؛ یکی از قاطع 
ترین این مثال ها، توپگیری استثنایی دایی 
بود  هرتا  پیراهن  با  چلسی  مقابل  بازی  در 
که او با هوشیاری در میانه میدان توپ را از 
بازیکن حریف ربود و پس از طی یک مسافت 
طوالنی با بغل پای مطمئن گل دوم خود را 

به چلسی زد.
زخم  از  یکی  عربستانی  مدافعان   
خورده های بزرگ علی دایی هستند. یکی از 
خاطرانگیزترین روزهای دایی مقابل عربستان 
در دور رفت مقدماتی جام جهانی ۲۰۰۲ بود 
که دو بار دروازه عربستان را باز کرد. پا عوض 
کردن های دایی در هنگام زدن گل دوم به 
موقعیتی  در  اش  دقیق  گیری  نشانه  همراه 

بسیار سخت، قابل ستایش است.
یک کنترل فرا آسیایی از دایی، چرخش 
و شوت... گلی ماندگار در تاریخ فوتبال ایران 
و قاره سبز؛ گلی که دایی در جریان پیروزی 
پر گل و 6-۲ مقابل کره جنوبی وارد دروازه 
حریف کرد. )او در آن دیدار 4 گل از 6 گل 

تیم ملی را به ثمر رساند.(

برای فوق ستاره محترم فوتبال ایران؛

ما یک عذر خواهی به شما بدهکاریم؛ آقای علی دایی

بعد از دیدار مسئوالن فدراسیون و تیم 
ملی فوتبال با رییس سازمان برنامه و بودجه، 
ادعایی از سوی دو طرف این دیدار مطرح 

می شود که میلیاردها تومان اختالف دارند!
فدراسیون فوتبال در مسیر آماده سازی 
تیم های ملی فوتبال و فوتسال برای حضور 
انتخابی  در  مسابقات سرنوشت ساز خود  در 
تامین  برای  منابعی  دنبال  به  جهانی،  جام 

هزینه های این دو تیم است.
اقدام این فدراسیون، دیدار  مهم ترین 
رئیس جمهور  معاون  نوبخت،  با محمدباقر 
و رئیس سازمان برنامه و بودجه بوده که در 
آخرین دیدار، قول هایی برای مساعدت این 

سازمان به تیم های ملی داده شد.
مساله عجیب در این ماجرا، سخنان و 
برداشت متناقض و متفاوت دو طرف نسبت 
به نتیجه این دیدار است که هر روز، پررنگ تر 
می شود و هیچ یک هم از موضع خود کوتاه 
نمی آیند؛ فدراسیون فوتبال می گوید نوبخت 
قول داده همه هزینه ها را تامین می کند اما 
در سازمان برنامه و بودجه چنین خبری نیست 
و تفاوت این موضوع در ارقامی است که در 
آینده جا به جا خواهد شد و بالغ بر چندین 

میلیارد تومان است.
بسیار عجیب است که بعد از یک دیدار 
همدیگر  از  متفاوت  ادعایی  طرفین  کوتاه، 
دارند و مرتب بر گفته خود تاکید می کنند. 
دو  واکنش های  به  ادعا،  این  بررسی  برای 

طرف توجه کنید:
۱- سازمان برنامه و بودجه در خبری با 
عنوان » کمک به تأمین هزینه های مالی دو 
تیم فوتبال و فوتسال« نوشت: »با موافقت 
دکتر نوبخت مقرر شد برای تامین هزینه های 
در  فوتسال  ملی  تیم  و  فوتبال  ملی  تیم 
بازی  های مقدماتی جام جهانی و جام جهانی، 

سازمان برنامه و بودجه از تمامی ظرفیت های 
مالی و قانونی استفاده کند چرا که موفقیت 
تیم های ملی در عرصه های جهانی موجب 

شادمانی ملت بزرگ ایران خواهد شد.«
تفاق،  ا این  ز  ا بعد  ساعاتی   -  ۲
از  متفاوت،  برداشتی  با  فوتبال  فدراسیون 
»تامین تمامی هزینه ها« خبر داد: »با موافقت 
دکتر نوبخت مقرر شد »تمامی« هزینه های 
تیم ملی فوتبال در مقدماتی جام جهانی و 
جام جهانی فوتسال از سوی سازمان برنامه 
و بودجه در قالب ردیف بودجه ای اختصاصی 

تأمین شود.«
ادعای  بعد،  از ۱۲ ساعت  کمتر   - ۳
تمامی  تامین  بر  مبنی  فوتبال  فدراسیون 
امور  نژاد، رئیس  از سوی جعفری  هزینه ها 
فرهنگ، گردشگری و ورزش سازمان برنامه 
و بودجه رد شد:»فعال چنین موردی مطرح 
چارچوب  در  ها  هزینه  پرداخت  و  نیست 
بودجه سال ۱4۰۰  قانون  اعتبارات مصوب 
خواهد بود.« او یادآور شد: باید کارشناسان 
این سازمان هزینه های اعالمی و اسناد را 

بابت اردوی کیش، آماده سازی، هزینه های 
جانبی و همچنین اعزام به بحرین  بررسی 
کرده و آنگاه مبلغ نهایی مشخص شود که  
بعد از شفاف شدن تمامی اطالعات، در مورد 

آن اطالع رسانی خواهد شد.
قرار شده  مقام مسئول،  این  به گفته 
سهمی که در ذیل اعتبارات وزارت ورزش 
به  دارد،  اختصاص  فوتبال  فدراسیون  به 
نوعی زودتر از موعد پیش بینی شده، امکان 

تخصیص آن فراهم شود.
و  واکنش  این  از  بعد  ساعاتی   -  4
منتفی شدن تامین تمامی هزینه های اردوی 
پستی  در  نیز  نوبخت  محمدباقر  ملی،  تیم 
اینستاگرامی نوشت: درباره تامین پشتیبانی 
ملی  تیم  پیروزی  لجستیکی جهت  و  مالی 
برای  که  دادم  آنان  به  را  اطمینان  این  نیز 
تیم  و  فوتبال  ملی  تیم  های  هزینه  تامین 
از  بودجه  و  برنامه  سازمان  فوتسال،  ملی 

همه ظرفیت های قانونی استفاده می کند.«
همه  سازمان  این  که  حالی  در   -  ۵
رعایت  به  منوط  را  خود  مالی  کمک های 

مسائل قانونی کرده، باز هم فدراسیون فوتبال 
با برداشتی متفاوت از پست اخیر نوبخت، در 
فاصله چند ساعت بعد، ادعای »تامین تمامی 

هزینه ها« را تکرار کرد!
دکتر  اخیرا  نوشت:  فدراسیون  این 
های  تیم  کمپ  از  همراه  هیات  و  نوبخت 
فوتبال  فدراسیون  رییس  با  و  بازدید  ملی 
این  در  کردند.  دیدار  فنی  کادر  اعضای  و 
نشست صمیمانه مقرر شد تمامی هزینه های 
تیم ملی فوتبال در مقدماتی جام جهانی و 
جام جهانی فوتسال از سوی سازمان برنامه 
و بودجه در قالب ردیف بودجه ای اختصاصی 

تأمین شود و ....«
نکته عجیب در این ماجرا، ادامه اصرار 
فدراسیون فوتبال بر تامین تمامی هزینه ها 
به صورت عامدانه است تا مطلبی را خالف 
آنچه در واقعیت اعالم شده، در اذهان عمومی 
جا بیندازد.این در حالی است که به گفته یک 
مقام مسئول در سازمان برنامه و بودجه اعتبار 
فدراسیون فوتبال و تمامی فدراسیون ها در 
ورزش  وزارت  پنجم  فصل  اعتبارات  قالب 
مستقل  ردیف  کدام  هیچ  و  شده  تعریف 
سازمان  اساس  همین  بر  ندارند.  اعتباری 
از اختیارات  برنامه و بودجه نمی تواند فراتر 
قانونی خود پولی را در به فدراسیون فوتبال 

اهدا کند.
اگر چه موفقیت تیم ملی در انتخابی 
تمامی  برای  مهم  اتفاق  یک  جهانی  جام 
در  اقدامی  هر  و  است  دوستان  فوتبال 
جهت آماده سازی تیم ملی می تواند به این 
موفقیت کمک کند اما مسائل این چنینی و 
طرح ادعای نادرست در اذهان عمومی برای 
بسیاری  قانونی، سواالت  فرا  مبالغ  دریافت 
فدراسیون  این  جدید  مدیران  درباره  را 

ایجاد می کند.
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دکتر شهرام آهنجان
استاد دانشگاه 

)متخصص پزشکی ورزشی( 

رژیمهای  متدهای  انواع  از  یکی 
درمانی و کاهش وزن که به طور چشمگیری 
مورد توجه مخاطبین رژیمهای غذائی قرار 
گرفته است رژیم کتو )کتو ژنیک ( است. 
قبل از پرداختن به این موضوع باید در نظر 

داشت که عمده منابع تامین انرژی در بدن انسان عبارتند از:
۱ چربیها،۲ پروتئینها ،۳کربوهیدراتها )درشت مغذی(

4 ویتامینها و مواد معدنی مانند کلسیم و منیزیم ) ریز مغذی (
کربوهیدراتها در دسترس ترین و سریعترین  منبع تامین انرژی برای 
بدن می باشند که همراه مصرف پروتئین که مسئولیت بیشتری در ساخت 
عضله دارند مورد توجه ورزشکاران می باشند اما استفاده از چربیها اگرچه 
مقدار انرژی بیشتری تولید می کنند اما به سهولت در دسترس قرار نمی 
گیرند و عمدتا بعد از مصرف ذخایر گلیکوژن ) کربوهیدرات ( و پروتئینها در 
صورتی که فعالیت بدنی ادامه داشته باشد مورد مصرف قرار می گیرند و به 
همین خاطر در افرادی که فعالیت بدنی کمی دارند همواره  ذخیره می شوند 
حال سوال مطرح شده این است که رژیم کتو ژنیک بر چه اساسی 
استوار است و چگونه می توان از آن برای تناسب اندام یا کاهش وزن 

بهره برد ؟ 
در این رژیم تغذیه ای تاکید اصلی بر استفاده حداکثری از چربیهاست 
و چربیهای سالم نقش اصلی را در این رژیم غذائی بر عهده دارند ،شاید 
برخی تعجب کنند و بگویند که خوردن غذاهای چرب و یا با چربی باال 

مگر می تواند باعث کاهش وزن گردد؟
مثالی برای شما بیان می کنم شما خودروئی دو گانه سوز را در نظر 
بگیرید که سوخت آن بنزین و گاز است اگر در هنگام مسافرت یکی از 
این سوختها تمام شود چه باید کرد؟ طبیعی است که بالفاصله ما اقدام به 
استفاده از سوخت دوم خواهیم نمود. در بدن انسان نیز این اتفاق می تواند 
رخ دهد  به این شکل که اگر ما میزان کربوهیدرات و پروتئین دریافتی را 
به حداقل برسانیم و سوخت و ساز بدن را بر پایه چربیها قرار دهیم بدن در 
شرایطی تحت عنوان کتو زیس قرار می گیرد یعنی اقدام به تامین انرژی از 
چربیها می نماید که این عمل بدن را وادار به چربی سوزی و کاهش وزن 

بدن )توده چربی ( می نماید .
عمدتا 4 نوع رژیم کتو وجود دارد

 SKD  ۱: کتو استاندارد
در این نوع رژیم میزان چربی مورد استفاده باید 7۵% منابع انرژی 
ما را به خود اختصاص دهد و از پروتئینها ۱۵% تا ۲۰% استفاده می شود و 

کربوهدراتها ۵ تا ۱۰% استفاده شود 
۲: رژیم کتو سیکلیکال دوره ای CKD است

البته که این نوع رژیم عمدتا مناسب برای ورزشکاران است و در آن 
از چربیها برای تامین 7۵% انرژی، از پروتئینها برای تامین ۱۵% تا %۲۰ 
انرژی و  از کربوهیدراتها برای تامین ۵% تا ۱۰% انرژی استفاده می گردد. 
در این رژیم ۵ روز رژیم کتوژنیک استاندارد و ۲ روز رژیم آزاد گرفته می 
شود  به این معنا که در طی آن ۲ روز از کربوهیدراتهای سالم مانند لبنیات 
و غالت کامل و انواع میوه و سبزیجات نشاسته ای استفاده می گردد و 
ورزشکاران مخصوصا در این ۲ روز می توانند میزان کربوهیدرات را تا سقف 
۵۰% افزایش دهند و برای چربی و پروتئینها نیز هر کدام سهمی ۲۵% در 
نظر بگیرند. در حقیقت این نوع رژیم برای ورزشکاران دارای فعالیت مستمر 
، مفید است چرا که ۵ روز در حالت کتو با مصرف چربی باال و ۲ روز هم 

در حالت آزاد با مصرف کربوهیدرات باال قرار می گیرند. 
 TKD ۳: رژیم کتوژنیک هدفمند

 این نوع رژیم مناسب ورزشکاران بدنساز است. در این رژیم 6۵ تا %7۰ 
تامین انرژی از چربیها ، ۲۰% از پروتئینها و ۱۰% تا ۱۵% از کربوهیدرات 
تامین می شود ورزشکاران می توانند  قبل و بعد از ورزش ۲۰%تا۳۰% میزان 
کربوهیدرات مصرفی خود را افزایش دهند )مقدار 7۰ تا ۸۰ گرم کربوهیدرات 
در روز ( که عمدتا برای تامین کربوهیدارات بیشتر در قبل و بعد از تمرین از 

میوه ها و لبنیات و غذاها  بر پایه غال ت استفاده می شود 
 hyper protein  4 : رژیم کتوژنیک با پروتئین باال

این نوع رژیم ویژه ورزشکاران با فعالیت بدنی شدید است و عمدتا در این 
نوع رژیم 6۰% تا 6۵% انرژی از چربی که معادل ۱۳۰ گرم چربی است و %۳۰ 
پروتئین معادل ۱۲۰ گرم روزانه پروتئین) 4وعده ۱۱۵ گرمی گوشت قرمز و 
ماهی یا مرغ ( و ۵% تا ۱۰% انرژی مورد نیاز نیز از کربوهیدراتها تامین می شود.

میوه ها کم کربوهیدرات و سبزیجات: 
غیر نشاسته ای مانند هویج،اسفناج،کلم بروکلی هستند

چربیهای مجاز در رژیم کتو :

برای چربیها  هم می توان از آواکادو، کره ،روغن سالم ، زیتون ،انواع 
گوشت و ماهی و ... استفاده نمود.

شاید شما این سوال را بپرسید که رژیم کتوژنیک چه فوایدی دارد و 
بیشتر برای چه کسانی توصیه می گردد؟

فواید: 
۱ کمتر احساس گرسنگی خواهید کرد

۲ عملکرد هورمونی بدن بهبود می یابد
۳ پوست سالمت بیشتری خواهد یافت

4 چربی سوزی بیشتر در بدن روی می دهد
۵ بافت عضالنی حفظ می گردد

6 تمرکز باالتری در فعالیتهای ذهنی حاصل می گردد.
زیرا  است  مناسب  آنها  برای  تغذیه  این سبک  دیابتی  افراد  عمدتا 
حساسیت به انسولین در این حالت افزایش می یابد و برای پیشگیری از 
بیماریهای قلبی نیز بسیار مناسب است با این رژیم غدائی بسیاری از عوارض 
پوستی مانند اکنه و جوش از بین می رود و رژیم کتو را باید دشمن کبد چرب 
بنامیم، همچنین افراد مبتال به سندروم تخمدان یا مبتال به مشکالت زنانگی 
نیز می توانند از رژیم کتو استفاده نمایند ، رژیم کتو  باعث بهبود اختالالت 
عصبی می گردد و حتی می تواند روند توسعه سرطان را به تاخیر بیندازد.

غذا های غیر مجاز در رژیم کتو ژنییک :
باید بدانید مصرف برخی غذا ها در این رژیم ممنوع می باشند که 

عبارتند از :
غذاهایی با درصد کربوهیدرات باال  مانند :

شیرینی جات شامل ) کیک و بستنی و آبنبات (
نشاسته ها ) گندم و برنج و ماکارونی و غالت (
حبوبات ) نخود فرنگی ، لوبیا ، عدس و نخود(

محصوالت رژیمی یا مواد کم چرب و محصوالت فرآوری شده و 
فست فودها 

چاشنیها 
چربیهای ناسالم 

اکثر میوها به دلیل کربوهیدرات باال مانند ) انبه ، موز ( البته بخشی از 
توتها ) توت تمشک و توت فرنگی ( می تواند مصرف شود

نوشیدنیهای غیر مجاز در رژیم کتو عبارتند از : 
آب میوه هها ، نوشابه ها ، اسموتیها ، میلک شیکها ، لته ، چای کامبوجا 

، آب جو ، شیر نارگیل ، چای سرد ، شیر سویا ( 

بهترین نوشیدنی های مجاز دررژیم کتو عبارتند از : آب ، چای، قهوه، 
آب میوه های کم کربوهیدرات مانند آب کرفس 

غذاهای مجاز در رژیم کتو عبارتند از :
انواع گوشت ) گوشت قرمز ، استیک ، ژامبون ، مرغ ، بوقلمون و  

انواع ماهی  (
تخم مرغ ، کره ، خامه های فرآوری نشده 
دانه های روغنی ) کتان و تخم کدو تنبل(

روغنهای سالم ) روغن زیتون ، روغن نارگیل و روغن آواکادو (
ادویه جات ، نمک و فلفل و پودر سیر 

سبزیجات با کربوهیدرات پائین ) گوجه فرنگی(
سبزیجات سبز مانند ) پیاز و فلفل (

انواع سبزیجات :
سیب  و  زمینی  )سیب  شوند   مصرف  نباید  که  باال  کربوهیدرات 

زمینی شیرین  (
سبزیجات با کربوهیدرات متوسط ) پیاز و لبو و هویج (

سبزیجات با کربوهیدرات پائین ) زیتون ، گوجه فرنگی ، اواکادو ، 
کرفس ، کدو ، کاهو ، گل کلم ، بادمجان اسفناج ، خیار ، کلم برکلی (

نوشیدنیهای رژیم مجاز در کتو عبارتند از : 
آب ، چای ، قهوه تلخ  یا ترش) بدون قند( ، نوشابه رژیمی 

میان وعده ها  در کتو :
عمدتا پنیر، تخم مرغ و آواکادو  هستند 

آجیل : کم و کنترل شده و با کربوهیدرات متوسط باید مصرف گردد:
آجیل با کربوهیدرات متوسط ) بادام زمینی ، فندق ، گردو (

اجیل با کربوهیدرات باال )بادام هندی و پسته (
توصیه ای برای ورزشکاران با رژیم کتو :

برای ورزشکاران الزم است تا در کنار رژیم کتو حتما از مکملهای 
مورد نیاز استفاده کنند چرا که فعالیتهای بدنی قطعا نیاز به تامین سوخت و 
مواد انرژی زا دارد خصوصا افراد ورزشکار حرفه ای لذا مکمل در کنار سبد 

غذایی باید در رژیم روزانه آنها قرار بگیرد مانند:
منیزیم ، روغن mct یا همان روغن تیری گلیسیرید ، امگا ۳ ، ویتامین 
D آنزیمهای گوارشی و مکملهای تقویت کننده عملکرد ورزشی مانند کراتین 
،کافئین شامل قهوه و چای سبز ، BCAA ) برای کاهش درد و خستگی 
(و HBM ، ) بتا – هیدروکسی-میتل بوتیرات، برای جلوگیری از تحلیل 

عضالنی (، بتا آالنین برای پیشگیری از خستگی و افت عضله 

مدت زمان رژیم کتو:
عمدتا افراد این فاکتور را در نظر نمی گیرند ، البته بدن بین ۲ تا 4 
هفته زمان نیاز دارد تا در شرایط کتوزیس قرار بگیرد و حدود 6 هفته نیز بدن 
می آموزد تا از این رژیم برای تامین سوخت استفاده نماید  اما پس از آن در 
نهایت بین ۳ تا 4 ماه می توان بسته به شرایط از این رژیم ) کتو ( استفاده 
نمود ، استفاده طوالنی مدت از کتو ممکن است ایجاد مشکالتی نماید و 
حتما باید زیر نظر متخصصان تغذیه و پزشکی ورزشی این کار صورت پذیرد .

اما بسیار از ورزشکاران گالیه دارند که علی رغم استفاده از رژیم کتو 
شاهد کاهش وزن خود نیستند که باید گفت مواردی از جمله :

مصرف زیاد کربوهیدرات در کنار رژیم 
باید زیر ۵۰ گرم در روز کربوهیدرات مصرف نمائید

باید از غذاهای سالم استفاده نمائید 
مراقب کالری دریافتی باشید ) کالری سنجی (

یا سندروم  تیروئید  دارای مشکالت پزشکی زمینه ای بودن مانند 
تخمدان ، افسردگی یا باال بودن سطح انسولین خون (

در زمان ورزش به جای وزن بدن باید به ابعاد توجه داشته باشید ) 
دور شکم و دور بازو (

استفاده از وعده های کم کالریست 
استفاده از تخم مرغ به شکل آپز

داشتن استرس و خواب ناکافی ) مانع کاهش وزن است زیرا سطح 
کرتیزول افزایش می یابد و موجب افزایش سطح چربی در ناحیه شکمی و 
پهلوها می گردد( برای کاهش استرس شما می توانید از یوگا و مدیتیشن 

استفاده نمائید.
فعالیت بدنی نا کافی ) نداشتن کالری سوزی (

چیت میلها ) تقلب در وعده ها ( که بسیاری از ورزشکاران انها را 
نادیده می گیرند 

تا ۱۰  فنجان سبزیجات  باید حداقل 7   : عدم مصرف سبزیجات 
کتو مصرف شود ) بروکلی ، اواکادو، لیمو ترش ، فلفل دلمه ای ، زیتون (

مصرف بیش از حد پروتئین ) مصرف زیاد پروتئین قرار گرفتن در 
وضعیت کتوز را از دست می دهد (

سخن آخر
استراحت و خواب کافی و مصرف غذاهای سالم و متناسب با کالری 
مورد نیاز و فعالیت بدنی و نداشتن استرس رمز موفقیت در رژیم کتو  و 

تغییر سبک زندگی است .

آیا رژیم کتوژنیک برای ورزشکاران مناسب است؟کتو بایدها و نبایدها 
مقاله وارده

انتظار عجیب فدراسیون فوتبال از سازمان برنامه و بودجه؛

نوبخت: تا جایی که قانون اجازه بدهد به تیم ملی فوتبال کمک می کنیم

با موافقت وزارت بهداشت، مرحله نخست واکسیانسیون 
تیم ملی فوتبال ایران با حضور برخی از بازیکنان داخلی از امروز 

در کمپ تیم های ملی انجام می شود.
با موافقت وزارت بهداشت و ستاد مقابله با ویروس کرونا، 
واکسن الزم برای تیم ملی فوتبال ایران برای حضور در اردوی 
بحرین اختصاص یافت و همه کاروان تیم ملی در این اردو، در 

دو مرحله واکسینه خواهند شد.

مرحله نخست واکسیانسیون ملی پوشان از امروز )۲۰ 
اردیبهشت( با حضور برخی از بازیکنان داخلی آغاز می شود و 
رفته رفته و با ملحق شدن بازیکنان خارجی، مرحله نخست 
به پایان می رسد. دوز دوم این واکسن نیز برای بازیکنان و 
افرادی که مرحله نخست را زودتر انجام داده اند، قبل از اعزام 
به بحرین انجام خواهد شد.واکسیناسیون برای اساس لیست 
ارائه شده به وزارت بهداشت و براساس کد ملی انجام می شود. 

ملی پوشانی که در کشورهایی مانند چین، روسیه یا قطر واکسینه 
شده باشند، از این موضوع معاف خواهند شد.

فوتبال  ملی  تیم  برای  فقط  واکسن  حاضر  حال  در 
بزرگساالن در نظر گرفته شده است و شاید در ماه های آینده 
و با طوالنی شدن واکسیناسیون، سایر تیم های ملی به منظور 
حضور در مسابقاتی مانند جام جهانی فوتسال، با موافقت وزارت 

بهداشت در اولویت واکسیناسیون قرار گیرند.

آغاز واکسیناسیون تیم ملی فوتبال از امروز
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 تاالرهای تخصصی کتابخانه ملی از امروز ۱۹ اردیبهشت، 
کرونا  با  مبارزه  ملی  ستاد  دستورالعمل  براساس  و  شدند  باز 
تهران،  در  ویروس  این  فراگیری  شرایط  شدن  مساعدتر  و 
اعضای کتابخانه ملی از امروز می توانند از تاالرهای تخصصی 

استفاده کنند.
به گزارش روزنامه دنیای جوانان از روابط عمومی سازمان 
اسناد و کتابخانه ملی ایران، بر اساس دستورالعمل ستاد کرونا 
یک  با  ملی  کتابخانه  رقمی  و  نشریات  تخصصی،  تاالرهای 
سوم ظرفیت از امروز یکشنبه ۱۹ اردیبهشت ماه باز شده است.

ساعت کار تاالرهای تخصصی ۸ تا ۱۸ است. 
کتابخانه ملی اعالم کرده است، تاالر کتابخانه عمومی 
و شیفت شب همچنان بسته خواهد بود و خدمات الکترونیکی 
کتابخانه ملی از جمله کتابخانه دیجیتال، مرجع مجازی و ارائه 
محتوای دیجیتال مورد درخواست کاربران، مانند گذشته برقرار 

خواهد بود.
به گزارش ایرنا، کتابخانه ملی ایران در موج اول کرونا 

بود  شده  تعطیل   ۱۳۹۹ خرداد   ۱7 تا   ۱۳۹۸ اسفند  نهم  از 
بازگشایی شدند  ۲7 خرداد  این مجموعه  از  و بخش هایی 
که در کمتر از یک ماه دوباره با محدودیت های کرونایی 

رو به رو شدند.
این نهاد همچنین چهارشنبه ۲۵ تیر تا جمعه ۳ مرداد به 
مدت ۱۰ روز تعطیل شد. همچنین بار دیگر )سه شنبه ۲۸ مرداد 
۱۳۹۹( برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا تا اعالم تغییر 

وضعیت، توسط ستاد کرونا تعطیل شد.
غیر از این دو تعطیلی نسبتا طوالنی، در موج سوم افزایش 
کرونا پاییز سال گذشته نیز براساس ابالغیه دستورالعمل اجرایی 
سازمان اداری و استخدامی کشور به دستگاه های دولتی، مبنی بر 
توقف خدمات و با در نظر گرفتن الزام سازمان اسناد و کتابخانه 
ملی ایران بر رعایت مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا، تاالرهای 

کتابخانه از اول آذر به مدت دو هفته تعطیل بود.
از ۳۰  ملی،  کتابخانه  کرونا،  چهارم  موج  در  نیز  امسال 

فروردین ۱4۰۰، به روی مخاطبان بسته شد.

تاالرهای تخصصی کتابخانه ملی باز شدند

شهر شیراز که به واسطه 
و  سعدی  دیرینش،  شاعران 
حافظ در ادبیات کهن بلندآوازه 
است، در دوره معاصر نیز شاعران و ادیبانی 
را در خود پرورش داده است که در ادبیات 
امروز الهام بخش و تاثیرگذار بوده اند که 

یکی از این چهره ها منصور اوجی است.
شنبه  شامگاه  که  اوجی  منصور 
سن  در   ۱4۰۰ اردیبهشت ماه  هجدهم 
فروبست،  جهان  از  چشم  سالگی   ۸4
عرصه  در  گوناگونی  های  آزمایی  طبع 
از  یکی  عنوان  به  و  داشته  معاصر  شعر 
سرایندگان شعر نو مشهور است اما وی 
را پیشگام رباعی سرایی در دوران پس از 

انقالب اسالمی نیز می دانند.
اگر امروز از پی گذار این تاریخ، روند 
رو به رشد رباعی سرایی را در بین شاعران 
باید  می یابیم  باز  سرزمین  این  معاصر 
ریشه های آن را در کتاب »مرغ سحر« 
 اوجی یافت و بعد آن را در آثار شاعرانی 
حسن  سید  و  امین پور  قیصر  همچون 

حسینی بازجست.
اوجی را چهره های شاخص معاصر 
ادبیات ایران خوب می شناسند، او شاعری 
است شیرازی با بیش از ۲۵ کتاب شعر، 
دو کتاب در حوزه ترجمه و سه کتاب در 
حوزه تحقیق و پژوهش. به واسطه این آثار 
ارزشمند،  در سال ۱۳۹6 نشان درجه یک 
هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به 

اوجی تعلق گرفت.
ادیبان و فرهنگوران، شعر اوجی را 
برخوردار از درون مایه اجتماعی و تصاویر 

بدیع از طبیعت دانسته اند.
معروف ترین  از  آه«  مثل  »کوتاه 
سحر«  »مرغ  و  است  او  منظومه های 
رباعی  فرهنگ،  اهالی  تعبیر  به  اوجی، 
الهام  و  رساند  اوج  به  را  معاصر  دوران 

بخش نیز شد.
»یکصد و ده نامه از دو سیمین«، 
تنهایی  و  درخت  »خواب  شب«،  »باغ 
سوسن  »این  خسته«،  »شهر  زمین«، 
است که می خواند«، »صدای همیشه«، 
»خوشا  عمر«،  کوتاهی  به  »شعرهایی 
تولد و پرواز« و »حالی است مرا« از دیگر 

آثار این شاعر هستند.

تاثیرگذاری بر رباعی معاصر
در  قمر  خسرو  این،  ز  ا پیش 
گفت وگوی تفصیلی با منصور اوجی و نیز 
نوشتارهایی به تاثیرگذاری رباعیات این 
معاصر  شاعران  دیگر  بر  شیرازی  شاعر 

کشور پرداخته است.

بر این اساس، سید علی میرافضلی 
سال ۱۳۸7 در مصاحبه ای با ماهنامه شعر 
گفت: همان طوری که می دانید نیما یوشیج 
از میان قالب های سنتی به رباعی و دو 
بیتی توجهی ویژه داشت و گواه آن 6۰۰ 
رباعی است که در مجموعه آثار او به چاپ 
رسیده است. به این حال حس نوگرایی نیما 
کمتر در رباعیاتش بروز و ظهور یافت و 
زبان کهنه و زمخت و پردازش نشده او تا 
مدت ها مانع از آن بود که شاعران نوپرداز 
گرایش به این نوع قالب کهن داشته باشند. 
در اواسط دهه پنجاه و در ایام نزدیک به 
پیروزی انقالب، منصور اوجی با مجموعه 
»مرغ  رباعیاتش  تأثیرگذار  اما  کوچک 
سحر« در احیای این قالب نقش مهمی  
ایفا کرد و با پیروزی انقالب، رباعی به 
یکی از قالب های مطلوب شاعران دوره 
انقالب بدل شد و این توجه تقریباً یک 
دهه ادامه یافت، قیصر امین پور، حسن 
حسینی و جمعی دیگر از شاعران انقالب، 
کسانی بودند که کارهای ماندگاری در این 
قالب به جا گذاشتند. مرحوم قیصر امین 
پور برای من از تأثیر رباعیات اوجی در 
کتاب »مرغ سحر« در توجه شاعران به 

رباعی سخن گفت.
بر این اساس، احمد خاتمی  در مقاله 
در  که  اسالمی  انقالب  شعر  به  نگاهی 
سایت »فصلنامه اندیشه انقالب اسالمی« 
درج شده، نوشت: رباعی هم در سال های 
نخست انقالب اسالمی دستخوش تحول 
در  اوجی  منصور  که  کاری  شد،  زیادی 
مجموعه رباعیات خود به نام »مرغ سحر« 
شروع کرده بود با ابتکار حسن حسینی و 
قیصر امین پور ادامه یافت، رباعی در دوره 
انقالب اسالمی اوج گرفت و منصور اوجی 

حق تقدم را برای خود حفظ کرد.
ذهیر توکلی نیز در یک سخنرانی 
در کانون ادبیات ایران گفت:از نیما به بعد 
اتفاقی در رباعی نمی افتد، اما از اواسط دهه 
پنجاه، منصور اوجی و پس از آن قیصر 
امین پور و مرحوم سید حسن حسینی به 
گونه ای دیگر از رباعی پرداختند و آنها به 
ظرفیت سازی رباعی توجه کردند و رباعی 
بودن  سیاسی گفتند، کوتاهی و کوبنده 
ظرفیت موسیقیایی فوق العاده رباعی از 

جمله این دالیل بود.

تجدید حیات رباعی
ساعد باقری در کتاب »شعر امروز« 
خود در فصل رباعی نوشت: نیمه نخست 
سال های 6۹-۵7 سال های تجدید حیات 
برای قالب رباعی بود. هرچند مقدمات این 

تجدید حیات، سال ها پیش در مجموعه 
رباعیات منصور اوجی به نام »مرغ سحر« 
فراهم شده بود، یقیناً در حدود سال های 
6۰-۵۹ بود که تجدید حیات واقعی رباعی 
اتفاق افتاد، درک صحیح از ظرفیت های این 
قالب همچون تأثیرپذیری رباعی سرایان 
از تحوالت زبانی و مضمونی شعر نو روح 
تازه ای در این قالب کهن فارس دمید، و 
در آن سال ها شاید هیچ یک از قالب های 
کالسیک شعر فارسی )حتی غزل( تا این 
اندازه برای طراوت پذیری انعطاف نیافتند.

مسعود تاکی نیز در کتاب »چارجوی 
بهشتی« خود نوشت: منصور اوجی، شاعر 
نخستین  انتشار  با  او  شیرازی،  معاصر 
مجموعه رباعیات خود که »مرغ سحر« 
نام داشت نشان داد که از این قالب می توان 
برای اندیشه های اجتماعی و انقالبی به 
بهترین وجه استفاده کرده و از این جهت 
نسبت به همه نام آوران که بعد از انقالب 
اسالمی در سرایش رباعی انقالبی خوش 
درخشیدند، چون حسن حسینی و قیصر 
امین پور و سهرابی نژاد، تقدم دارد. اوجی 
در سال های بعد با انتشار مجموعه دیگری 
تحت عنوان »حالی است مرا« شهرت و 
قدرت خود را در سرودن این نوع شعر لطیف 

و گرم به اثبات رساند.
 علی میرافضلی نیز در کتاب خود 
با عنوان »گوشه تماشا« که درباره رباعی 
سرایی در ایران از آغاز تا امروز منتشر کرده 
است، نوشت: در سال های میانی دهه پنجاه 
را ایدئولوژی،  شعرها  اکثر  اصلی  عنصر 
مبارزه و انقالب تشکیل می داد. در تب 
سقوط  با  همزمان  و  سال ها  آن  تاب  و 
اوجی  از منصور  سلطنت، »مرغ سحر« 
به چاپ رسید، این کتاب دارای 4۰ رباعی 
است که به رغم حجم کمش، مجموعه ای 
تأثیرگذار بر ذهن نسل جوان انقالبی بود.

سال  در  است:  افزوده  میرافضلی 
۱۳۵۸ دو نقد بر این کتاب نوشته شد که 
رباعی های این  به  را  ادبی  توجه محافل 

حسین  یکی  می دهد.  نشان  مجموعه 
اوجی  رباعیات  خود  نقد  در  که  منزوی 
را به چهار دسته تقسیم می کند: رباعیات 
رباعیات  عاشقانه،  رباعیات  اجتماعی، 
عرفانی و رباعیات انقالبی. و در یادداشتی 
که سیروس بیات بر مرغ سحر نوشته، آمده 
است: در این اشعار شور و حال مولوی، و 
روانی شعر سعدی و پرخاش حافظ را در 
فرم خیامی – رباعی - می بینم و رباعیات 
اوجی را در رده رباعیات اجتماعی جای 

می دهد.
 میرافضلی در ادامه نوشت: منصور 
اوجی در طول دوران چهل ساله شاعریش، 
همواره به شعرهای کوتاه در قالب های نو 
و کالسیک گرایش داشته و محصول آن 
رباعی  مجموعه  دو  کهن  قالب های  در 
است که اولی در سال ۱۳۵7 به نام »مرغ 
سحر« به چاپ رسید و دومی یازده سال 
بعد به نام »حالی است مرا«. در مرغ سحر 
شاید بتوان نشانه هایی از ضعف بیان و 
تازگی و  اما  پیدا کرد،  زبان  ناپرداختگی 
زمانه  نبض  با  که  او  رباعیات  طراوت 
می زند، جایی برای انتقاد باقی نمی گذارد. 
در این مجموعه می توان انعکاس تحوالت 
هوای  و  پنجاه  دهه  اجتماعی  شگرف 

انقالبی آن سال ها را به خوبی دید.
است:   آمده  مطلب  این  ادامه  در 
اوجی در مرغ سحر از نمادهای رایج شعر 
چریکی و انقالبی دهه پنجاه مدد جسته 
است و تازگی این مجموعه شاید در وارد 
کردن واژگان مرسوم آن دوره در یک قالب 
کالسیک باشد. واژه ها و ترکیبات و واژگان 
مرسوم آن دوره: باغ شقایق، پرچم خون، 
بانگ اناالحق، ققنوس، بام بلند شب، مرغ 
سحر، نطع سپید صبح، آالله، آذرخش و 
دیوار سپیده را به خون رنگ زدن. و بعد 
از انتشار کتاب مرغ سحر اوجی است که 
حوزه هنری در سال ۱۳6۳ دو کتاب را 
همزمان انتشار می دهد، یکی کتاب حسن 
حسینی »هم صدا با حلق اسماعیل« را و 

دیگری کتاب »در کوچه های آفتاب« از 
قیصر امین پور که در این کتاب ۱۲۰ رباعی 
از قیصر امین پور آمده است. این دو کتاب از 
مهمترین دفترهای رباعی در دو دهه اخیر 
است که نباید تأثیر »مرغ سحر« منصور 
اوجی را در شکل گیری آنها نادیده گرفت.

تداوم تاثیرگذاری در دهه هفتاد
شاعران  حلقه  در  هفتاد  دهه  در   
که  آمدند  پدید  گویانی  رباعی  فارس، 
تأثیرهایی از منصور اوجی در آنها مشهود 

است.
بگو« مجموعه ۱۵۰  »ای عشق   
رباعی از شاپور پساوند است که در سال 
رباعیات این  همه  شد.  منتشر   ۱۳77
مجموعه با خطاب »ای عشق بگو!« آغاز 
یاد  به  را  ناخودآگاه خواننده  می شود که 
»حالی است مرا« اوجی می اندازد و نیز 
پوران فرخ زاد »چنگ مشوش« را با ۱۵۰ 
رباعی بیرون آورد و همچنین خانم شکوه 
سپه زاد در سال ۱۳76 کتاب »تکرار شدم 
در آیه های گل« را با ۱۰۰ رباعی منتشر 
کرد که در این رباعیات تأثیرات رباعیات 

دهه شصت به چشم می خورد.«

مرغ سحری که الهام بخش شد
آخرین صفحات  در  اوجی  منصور 
سروده  چنین  خود   »مرغ سحر«  کتاب 
است:  »ناگاه شبی ز خواب بیدار شدیم/ 
بانگ  با  شدیم/  اسرار  رمز  و  راز  آئینه 
اناالحقی که بر خاک زدیم /منصور شدیم 

و باز بردار شدیم«
و دیگری: »در خاک وطن به غربت 
آلوده شدیم/ در غربت خود دریغ فرسوده 
شدیم/ ای خوش به دمی که نعره بردارد 
مرگ/ ما نیز بدو: خوشا که آسوده شدیم«

بیرون  و  فارس  شاعران  حلقه  در 
از این حلقه،  شاعران زیادی تحت تأثیر این 
از  اند.  سروده  رباعی  چندین  رباعی،  دو 

آن جمله:
- پرویز خائفی: »ناخوانده خروس 
صبوحی  صهبای  شدیم/  بیدار  صبح 
زده هشیار شدیم/ بر چهره عشق نقش 
عالم خال است/ سرگشته این نقطه چو 

پرگار شدیم«
- همایون یزدانپور: » از کار جهان 
چو سخت بیزار شدیم/ ناگاه ز خواب خفته 
بیدار شدیم/ بی با کی ما نگر که در عرصه 

عشق/ گفتیم اناالحقی و بر دار شدیم«
- شاپور پساوند: » ای عشق هزار 
دفعه هشیار شدیم/ هر بار به یک بهانه 
بردار شدیم/ چندانکه زدیم تیشه بر ریشه 

عقل/ از خواب هزار ساله بیدار شدیم«
-  ایرج زبردست: » بگذار که خلسه 
گاه دیدار شوم/ از هر چه ندیدنی است 
دیده  به  مکش  ای صبح  شوم/  سرشار 
ام سرمه خواب/ من خواب نبوده ام که 

بیدار شوم«

ردپای شعر اوجی در آثار سید حسن 
حسینی و قیصر امین پور

عینًا  حسینی  سیدحسن  یاد  زنده 
عنوان کتاب »مرغ سحر« منصور اوجی 
ما  است:   برده  کار  به  خود  رباعی  در  را 
»مرغ سحر« سحرخوان، شگفت آوائیم/ 
خونین پر و بالیم و شفق پیمائیم/ در معبر 
تاریخ چو کوه بشکوه/ صد بار شکسته ایم 

و پابرجاییم.
اوجی در کتاب »مرغ سحر« چنین 
سروده است:  خورشیدی از آسمان مشرق 
گم شد/ انگور شرابخانه شد در خم شد/ 
چون آب درون چشم مردم بنشست/ چون 

نان به میان سفره مردم شد.
زنده یاد سید حسن حسینی تحت 
تاثیر این رباعی سروده است: گویند که با 
نام تو مجنون گم شد/ در چشم تو آفتاب 
گردون گم شد/ من می گویم ستاره ای 
در  و  زد  چرخی  و  شد  پیدا  شهید/  بود 

خون گم شد.
اوجی در کتاب »مرغ سحر« سروده 
است: عشق آمد و در سینه ما خانه گرفت/ 
وز مردم هر دو چشم ما دانه گرفت/ خون 
شد دل ما و عشق از این باده سرخ/ بر نطع 

سپید صبح پیمانه گرفت.
قیصر امین پور نیز به تاثیر از آن،  
تو  است: چشمان  سروده  را  رباعی  این 
را غباری از خواب گرفت/ درد آمد و از 
دست دلم تاب گرفت/ این بود پس از تو 
کار چشمم ای دوست/ یک عمر نشست 

و آب را قاب گرفت

تعالی هنر و تعالی شعر
و اما منصور اوجی آنگاه که سخن از 
تاثیرگذارش اش بر شعر دیگر شاعران گفته 
می شد، چنین نگاهی داشت: پاره ای اوقات 
هم شده است که خود من با اشتیاق به 
استقبال یا به اقتضای اشعار بزرگان رفته 
ام، از جمله به استقبال غزل هایی از ه.ا- 
سایه، خانم بهبهانی، منوچهر آتشی، دکتر 
محمدرضا خالصی، کاظم شیعی و خیلی 
کسان دیگر، و من در این کار نه تنها عیب 
و ایرادی نمی بینم که برعکس آن را هم 
خیلی خوب و زیبا می یابم چرا که باعث 

تعالی هنر می شود و باعث تعالی شعر.

تصاویر بدیع از طبیعت در آثار منصور اوجی

کتاب »پا به پای قاسم« رونمایی شد
 کتاب »پا به پای قاسم« نوشته سعداهلل زارعی که تحلیل عینی تحوالت منطقه 
در دو دهه ۸۰ و ۹۰ است، روز یکشنبه در خبرگزاری جمهوری اسالمی رونمایی شد.

در کتاب«پا به پای قاسم« که موسسه مطالعات اندیشه سازمان نور آن را 
منتشر کرده، تالش شده است تحوالت منطقه در بازه زمانی دهه ۸۰ و ۹۰ شمسی و 
بخش های مختلف منطقه که ایران در آن حضور داشته به مخاطب ارایه و تحلیل شود.

این کتاب تجمیعی از مقاالتی است که نویسنده در برهه های مختلف و برای 
»مخاطبان متفاوت« نوشته و در نشریات یا سایت های گوناگون از فصلنامه تا روزنامه 
و خبرگزاری منتشر شده است. برخی مقاله و برخی هم مصاحبه بوده اند که اینک به 

شکل کتاب درآمده است.
سعداهلل زارعی نویسنده  کتاب پا به پای قاسم  در مراسم رونمایی از کتاب 
در ایرنا گفت: اسرائیل و آمریکا گمان می کردند با شهادت سردار سلیمانی می توانند 
به جبهه مقاومت ضربه بزنند، اما آمریکا نتوانست در هیچکدام از توطئه های 
خود به نتیجه برسد، حزب اهلل در لبنان ماند، بحران اقتصادی سوریه مهار شد 
و مسایل عراق نیز رفع گردید، شهید سلیمانی هنوز زنده است و آثار حضور او 

همچنان پابرجا است.
زارعی اظهار داشت: پیش از شهادت باشکوه، بسیاری سردار سلیمانی را یک 
شخصیت جهانی می خواندند. بارها تصویر او روی جلد مجالت پرمخاطب خارجی 

آمده بود و نام او میلیون ها بار در رسانه های مختلف نقش بسته بود.
وی با یادآوری اینکه او سال ها در کانون تحلیل های جهانی قرار داشت، گفت: 
از او به عنوان موثرترین فرد نظامی خاورمیانه یاد می شد و فرماندهان ارشد نظامی 
از او به عنوان یک استراتژیست بی مانند یاد می کردند و در مورد کارآمدی تاکتیک 

هایی که به کار می بست اتفاق نظر داشتند.
سردار سلیمانی، رکن مهم امنیت خاورمیانه

زارعی گفت: در منطقه خاورمیانه به به عنوان رکن مهم امنیت یاد می شد. 
بسیاری از سازمان های نظامی بین المللی و منطقه ای با او ارتباط داشتند و گزارش 
های نظامی زیادی برای او می فرستادند. او بسیاری از گزارش ها را پاسخ می داد و 

روی پاسخ او تامل می شد.
وی با اشاره به اینکه سیطره عجیب او بر آکادمی های نظامی و سازمان های 
بین المللی و منطقه ای سبب شده بود از او به عنوان فرماندهی پر رمز و راز یاد شود، 
اضافه کرد: آنان در صدد بودند راز نفوذ گسترده او را دریابند. از این رو؛ روی عکس 
های متفاوت وی که گاهی پیام آور اقتدار بود، گاهی پیام آور معنویت و گاهی پیام 
آور مردم داری او بود، مکث می کردند اما با این همه، معترف بودند شناخت دقیق او 

در مرز محال قرار دارد.
نویسنده کتاب »پا به پای قاسم« تصریح کرد: در واقع آنچه از جبهه در ذهن 
سردار شهید سلیمانی نقش بسته بود، چیزی بسیار بیش از یک نزاع  و نحوه مدیریت 
و به سرانجام رساندن آن بود. به عبارت دیگر گویا او به جهاد بسیار فراتر از یک موضوع 
فقهی و یک فریضه می نگریست. از نظر او جبهه یک مکتب بود و رزمندگان در آن 
پیام گیران و پیام دهندگانی بودند که سخن و عملشاتن از اوج معارف دینی و انسانی 

آنان حکایت داشت.
 زارعی ادامه داد: شهید سلیمانی، اصوال جریان جبهه را یک جریان الهی می 
دانست و معتقد بود آنان که به این وادی گام برداشته اند، به پای خود نیامده بلکه 
برگزیده شده اند. او معتقد بود اینها فقط برای شرکت در جهاد و مقابله با دشمنان 
برگزیده نشده اند، بلکه آمده اند تا جهان جدیدی بسازند. جهانی که در آن انسان، 
انسان دیگری است و مناسبات میان انسان ها، مناسبات دیگری است. بر این اساس 
او می گفت آنچه بر زبان رزمندگان و به خصوص آنان که بعدا به شهادت رسیده اند، 
جاری شده نوعی از الهام الهی است.به همین جهت شهادت از منظر سردار سلیمانی، 
جلوه دیگری داشت. او معتقد بود حتما باید شهید شد و کلید شهید بودن در آخرت را 
شهید بودن در دنیا می دانست. او می گفت شهیدان زرنگ ترین آدم ها هستند و به 

حال آنها غبطه می خورد. 
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آگهی موضوع ماده۳قانون وماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

موضوع  اول  ۹۹/۸/6هیات   -۱۳۹۹6۰۳۱۹۰۱4۰۰۳6۲4 شماره  برابررای   
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
درواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم 
مریم سهرنی فرزند یحیی بشماره شناسنامه ۹۹۳  صادره از جیرفت درششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 4۸۹/6۰ متر مربع پالک-فرعی از ۵46-اصلی مفروز 
و مجزا شده از پالک -فرعی از ۵46-اصلی قطعه دو واقع در اراضی پشت لر 
جیرفت بخش 4۵ کرمان خریداری از مالک رسمی آقای خان میرزا شریفی  محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله۱۵ روز آگهی 
می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 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: ۱4۰۰/۲/۵

تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱4۰۰/۲/۱۹
جواد فاریابی رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی موضوع ماده۳قانون وماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابررای شماره ۱۳۹۹6۰۳۱۹۰۱4۰۰6۳۰۰- ۹۹/۱۲/6هیات اول موضوع   
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
درواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
حمید سیفی فرزند حسین بشماره شناسنامه ۲۸۳۳  صادره از جیرفت درششدانگ 
از ۹4۸-اصلی مفروز و  یک باب خانه به مساحت ۲۰6 متر مربع پالک-فرعی 
مجزا شده از پالک -فرعی از ۹4۸-اصلی قطعه 6 واقع در اراضی دره تنگ دلفارد 
جیرفت بخش ۳4 کرمان خریداری از مالک رسمی آقای فتحعلی مددی  محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله۱۵ روز آگهی 
می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 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: ۱4۰۰/۲/۵

تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱4۰۰/۲/۱۹
جواد فاریابی رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی موضوع ماده۳قانون وماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابررای شماره ۱۳۹۹6۰۳۱۹۰۱4۰۰6۱۸7- ۹۹/۱۲/۲هیات اول موضوع   
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
درواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
مهدی پارسا مقدم فرزند علی بشماره شناسنامه ۳۰۲۰۰4۰۵۲۳  صادره از جیرفت 
درششدانگ یک باب خانه به مساحت ۲۱۱ متر مربع پالک-فرعی از ۵۸۱-اصلی 
مفروز و مجزا شده از پالک -فرعی از ۵۸۱-اصلی قطعه ۲ واقع در اراضی حسین 
آباد جیرفت بخش 4۵ کرمان خریداری از مالک رسمی آقای ابراهیم سیدیان  محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله۱۵ روز آگهی 
می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 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: ۱4۰۰/۲/۵

تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱4۰۰/۲/۱۹
جواد فاریابی رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره ۱۳۹۹6۰۳۱۹۰۱4۰۰66۱۲ – ۹۹/۱۲/۲۵ هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک جیرفت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم بهجت پالشی فرزند 
مراد به شماره شناسنامه ۸۰7 صادره از جیرفت در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
۲۲۳ متر مربع پالک – فرعی از ۵۸۱- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک – فرعی از 
۵۸۱- اصلی قطعه دو واقع در اراضی حسین آباد جیرفت بخش 4۵ کرمان خریداری از 
مالک رسمی آقای ابراهیم سیدیان محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱4۰۰/۰۲/۰۵
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱4۰۰/۰۲/۱۹

جواد فاریابی 
رئیس ثبت اسناد

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای همایون وخانمها شهال ونادره سبحانی فرزندان مرحوم احمد اصالتا 
وآقای همایون سبحانی وکالتا"از طرف خانم صغری امیری برابر وکالتنامه رسمی 
به شماره ۳6۰۳۵- ۹۹/۱۲/۲6 دفتر۲۳سنندج وباستناد گواهی فوت مرحوم محمد 
 ۸۵/4/۱۱/۲۳۳ بشماره  وانحصاروراثت  ف/۲۲  بشماره۹۰۹۵4۹  سبحانی  امین 
شعبه 4 شورای حل اختالف سنندج وبرابراستشهادیه شماره ۱4۰۰/۲/۱6/6۸۸ 
که به تایید دفتر اسناد رسمی شماره ۲۳ سنندج رسیده مدعی هستند که سند 
مالکیت ششدانگ پالک ۲ فرعی از۳7۸ اصلی بخش ۱ سنندج به شماره سریال 
سند  صدور  تقاضای  اداره  این  واز  گردیده  مفقود  نامعلومی  علت  به   ۹۱۸776
مالکیت المثنی را نموده اند که مراتب در اجرای ماده ۱۲۰ آئین نامه اصالحی 
انجام  مدعی  منتشرتا هر کس  نوبت  در یک   ۱۳۸۰/۱۱/4 ثبت مصوب  قانون 
معامله ویا وجود سند مالکیت نزد خود است از تاریخ انتشار این آگهی ظرف ده 
روز به این اداره مراجعه واعتراض نماید در غیر این صورت برابر مقررات سند 

مالکیت المثنی صادر خواهد شد.
اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کردستان م الف ۱۵۱۳

آگهي حصروراثت
  6۵۳۹۹۲46۱۵ شناسنامه  شماره  به  رودبرده  جاهدی  مرتضی  آقای 
چنین  و  نموده  حصروراثت  گواهي  درخواست  شورا  این  از  احمد   فرزند 
محمدعلی  فرزند  پابندانی  شادمان  گل  سیب  شادروان  که  داده  توضیح 
ان  ورثه  و  است  نموده  فوت  در شهرستان سنگر  تاریخ ۱4۰۰/۱/۲6  در 
مرحوم به شرح ذیل تعرفه شده اند:۱- مینا جاهدی رودبرده به ش ش 
6۵۳۹7۲۹۸۱۲فرزند احمد نسبت فرزند ۲-قاسم جاهدی رودبرده به ش ش 
6۵۳۹7۲46۲4 فرزند احمد نسبت فرزند ۳-مرتضی جاهدی رودبرده به ش 
ش 6۵۳۹۹۲46۱۵ فرزند احمد نسبت فرزند به غیر از وراث نامبرده ورثه 
دیگري ندارد اینک پس از مالحظه دادخواست و انجام تشریفات قانوني و 
ثبت ان به شماره ۹6-۱4۰۰/۰۲/۰6 مفاد درخواست مزبور را دریک نوبت 
آگهي مي نماید چنانچه هرشخصي اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفي 
به دفتر شعبه دوم شوراي  یکماه  آگهي ظرف  نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد 
حل اختالف سنگر تسلیم نماید در غیر اینصورت گواهي حصروراثت برابر 

درخواست صادر خواهد شد.
قاضی شورای حل اختالف شعبه دوم شهری سنگر-رضا مسلمی 

آگهي حصروراثت
آقای سیف اله محمدی بازقلعه به شماره شناسنامه  ۱۵۲۱ فرزند عزت اله از 

این شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
سیما دهقانی کنسستانی  فرزند حسینعلی در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ در شهرستان 
اند:۱-افرا  سنگر فوت نموده است و ورثه ان مرحوم به شرح ذیل تعرفه شده 
محمدی بازقلعه به ش ش 6۵۳۰۱۲۱۹۱۹ فرزند سیف اله نسبت فرزند ۲-احمد 
محمدی بازقلعه به ش ش ۳۵۹۹ فرزند سیف اله نسبت فرزند ۳-افروز محمدی 
بازقلعه به ش ش ۲۸ فرزند سیف اله نسبت فرزند4-افسانه محمدی بازقلعه به 
ش ش ۳6۰۰ فرزند سیف اله نسبت فرزند ۵-ایمان محمدی بازقلعه به ش ش 
6۵۳۰۰7۱66۰ فرزند سیف اله نسبت فرزند 6-امید محمدی بازقلعه به ش ش 
4۵ فرزند سیف اله نسبت فرزند 7-سیف اله محمدی بازقلعه به ش ش ۱۵۲۱ 
فرزند عزت اله نسبت همسر۸-لیال ثانی کنسستانی به  ش ش۹۸7 فرزند ستار 
از مالحظه  اینک پس  ندارد  ورثه دیگري  نامبرده  از وراث  به غیر  مادر  نسبت 
دادخواست و انجام تشریفات قانوني و ثبت ان به شماره ۵۹-۱4۰۰/۱/۳۱ مفاد 
اعتراض  چنانچه هرشخصي  نماید  مي  آگهي  نوبت  دریک  را  مزبور  درخواست 
به  یکماه  آگهي ظرف  نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفي  از  یا وصیتنامه  و  دارد 
دفتر شعبه دوم شوراي حل اختالف سنگر تسلیم نماید در غیر اینصورت گواهي 

حصروراثت برابر درخواست صادر خواهد شد.
قاضی شورای حل اختالف شعه دوم شهری سنگر-رضا مسلمی 

آگهی فقدان سند مالکیت 
 –  ۱۸۵۱ ره  شما درخواست  بر  برا کیوان  لقاسم  بوا ا ینکه  ا به  نظر 
تقاضای  شهود  شهادت  و  استشهادیه  گواهی  برگ  دو  منضم   ۱4۰۰/۰۱/۳۱
را نموده و مدعی است که سند مالکیت پالک صفر فرعی  المثنی نوبت اول 
۹ نیشابور به علت جابجایی مفقود گردیده که به حکایت  از 7۳ اصلی بخش 
صفحه   ۳۳/۱۱ ثبت  ذیل  مزبور  پالک   ۲۹۸7۳۹ مالکیت  سند  امالک  دفتر 
۲۲۱ دفتر ۳۳، ده سیر و پانزده مثقال مشاع از مدار ۱۲ سهم ششدانگ مزرعه 
سامغان صادر و تسلیم گردیده است و دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد 
لذا چنانچه سند مالکیت مزبور جهت انجام هرگونه معامله ای به آن دفترخانه 
به  ابطال  و جهت  اخذ  را  مربوطه  معامله خودداری سند  انجام  از  گردید  ارائه 

این اداره ارسال فرمائید. 
لذا به استناد ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی و متذکر 
می گردد هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی سند 
مالکیت نزد خود باشد بایستی ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض 
کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم 
نماید در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه 
سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم 

آن به متقاضی اقدام خواهد شد. 
رونوشت به: اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی نیشابور 
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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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 مطالب ارسالی شما نزد ما یادگار می ماند و برگردانده نمی شود
 دنیای جوانان در حک و اصالح مطالب دریافتی آزاد است

 مطالب نویسندگان و مترجمان لزوماً بیانگر دیدگاه دنیای جوانان نیست
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فرهاد آئیش و خیابان سرزمین عجایب

نمایش خیابان سرزمین  اجرای 
ه  ئد ما نی  ا د گر ر کا به   یب،  عجا
اردیبهشت   ۲۳ پنجشنبه  طهماسبی 
اینستاگراِم  پلتفرم  در   ۲۲ ساعت 
تئاتربازها پخش می شود. این نمایش 
پروانه  ترجمه   و  برگ  زیبیله  نوشته  

به  مائده طهماسبی  کارگردانی  به  طاهری 
اینستاگرام  آنالین در صفحه  علت همه گیری ویروس کرونا، به صورت 
تئاتربازها پخش خواهد شد . در این اجرای آنالین فرهاد آئیش )همسر 
و  گروه  می کند.  همراهی   را  او  دراماتورژ  به عنوان  طهماسبي(   مائده 
مجموعه اجرای این نمایش می کوشند با افزایش روحیه نشاط در جامعه، 
به  همبستگی مردم برای مبارزه با این پاندمی تلخ کمک کند. یلدا عباسی، 
ایمان سلگی و بهنام شرفی گروه بازیگران این اجرا را تشکیل می دهند  

که فرهاد آئیش را در این نمایش همراهي مي کنند.

اعتراض هادي مرزبان به جشنواره جهاني

هادی مرزبان بازیگر و کارگردان 
سینما، تلویزیون و تئاتر با انتقاد شدید 
از تصمیمات مدیران سینمایی و اصرار 
فیلم  جهانی  جشنواره  برگزاری  به 
فجر در بحران کرونا گفت: مدیران 

وزارت ارشاد به جای برگزاری شوآف هایی 
تدبیری  فجر،  فیلم  جهانی  جشنواره  نظیر 
در  کارها  این  باشند!  داشته  هنرمندان  معیشتی  بحرانی  وضعیت  برای 
این روزهای تلخ و سیاه کرونایی به چه دردی می خورد؟ این جشنواره ها 
به جز اینکه بودجه ها را بر باد دهند هیچ دستاوردی ندارند و بهتر است 
جلوی برگزاری آنها گرفته شود. این دردآور است که هیچکس طی بیش 
از یک سال گذشته که بحران کرونا زندگی هنرمندان را مانند دیگر افراد 
جامعه به شدت تحت تاثیر خود قرار داده، حتی حالی از آنها نپرسیده است 

و به فکر بیکاري و خانه نشیني آنها نیست.

احمد میرمعصومي و جایزه اینسترومنتال

ز  هنگسا آ میرمعصومی  حمد  ا
به  که  کشورمان  موسیقي  شاخص 
کالسکه،  قطعه   با  شده  موفق  تازگي 
آهنگسازی  لمللی  بین ا بقه  مسا در 
اینسترومنتال  موسیقی  بهترین  جایزه 

را کسب کند، درباره تجربه حضور در این 
رویداد گفت: مسابقه بین المللی آهنگسازی 
از معتبرترین رقابت های حوزه آهنگسازی و رقابت  در آن بسیار سخت و 
دشوار است. هر سال تعداد زیادی از آهنگسازان در ۲۳ شاخه مختلف این 
رویداد شرکت می کنند که عده ای از آنها برای مرحله نیمه نهایی انتخاب 
می شود و در نهایت با پشت سر گذاشتن مراحل داوری  عده کمی از آنها 
به فینال راه پیدا می کنند. هنر ایران بسیار غنی است. به همین خاطر 
برای من اهمیت زیادی دارد که این هنر  را به سراسر جهان معرفی کنم 

و از این بابت که موفق شدم این جایزه را کسب کنم خوشحالم.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  40

اصغر فرهادي هرگز فیلم بد نمي سازد

نویسندگان  که  اوت  فار  نشریه 
آن عالقه ای ویژه به فهرست سازی و 
بازی با اعداد دارند، در یکی از تازه ترین 
مطالب خود سراغ کارگردانانی رفته است 
مارتین  نمی سازند.  بد  فیلم  هرگز  که 
اسکورسیزی، کریستوفر نوالن، کوئنتین 

تارانتینو، اصغر فرهادی، بونگ جونگ هو، دنی 
جوئل  مکدونا،  مارتین  گرویگ،  گرتا  ویلنوو، 
کوئن و ایتان کوئن و کلی رایکارد ۱۰ عضو این باشگاه هستند. در بخش 
معرفی فرهادي در این فهرست آمده: اصغر فرهادی گرچه ۲ جایزه اسکار 
در کارنامه دارد اما هنوز هم بین مردم و سینمادوستان چندان شناخته شده 
نیست. او فیلمسازی مولف است که فیلم هایی صمیمی و درونی می سازد و 
بهترین نقطه برای آشنا شدن با جهان سینمایی اش دیدن فیلم برنده اسکار 
او برای چیره  از سیمین« است. روش پراحساس و مشتاقانه  نادر  »جدایی 

شدن بر روح انسان تاثیرگذار و در عین حال هنرمندانه است.

ما
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خاطره بازي با یک موسیقي ماندگار

مجید انتظامي و بازمانده اي که ماندگار شد

چاپ: کار و کارگر/ تهران - بزرگراه فتح 
)جاده قدیم کرج(  خ. فتح ۲1 - پ. 15
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قدس  روز  گذشت،  که  جمعه اي 
بود و این روز براي بسیاري از ما روزي 
ودرواقع  مي شود  محسوب  ارزشمند 
تمام  در  فلسطین  مردم  با  همدردي 
سال هاي اخیر بخشي از آداب و رسوم 
ما شده است. موسیقی متن و تیتراژ فیلم 
بازمانده، به کارگردانی مرحوم سیف اهلل 
داد و آهنگسازی مجید انتظامی یکی از 
آثار  مانده  ذهن  در  ملودی های  معدود 
عرصه  در  سینما  با  مرتبط  موسیقایی 
کارکرد  است.  فلسطین  مردم  مقاومت 
تیتراژ چیزی شبیه به جلد کتاب است 
انتخاب  با  می کند  تالش  طراحش  که 
کمک  با  چینش ها  و  فرم ها  عناصر، 
اثر  گرافیک و موسیقی مخاطبان یک 
را در جریان موضوع قرار دهد. شرایطی 
که گاهی بسیار نکته سنج، اندیشمندانه 
مخاطبان  روی  پیش  شده  حساب  و 
قدری  به  هم  گاهی  و  می دهد  قرار 
ادای یک تکلیف  از روی  سردستانه و 
اجباری ساخته می شود که بیننده را از 
اساس با یک اثر تصویری دور می کند. 
بار  تا  بهانه ای شد  این روزها  آنچه در 
داشته  تیتراژ  به کلیدواژه  دیگر رجعتی 
و  ماندگارترین  از  بازخوانی  باشیم، 
مربوط  موسیقی های  خاطره سازترین 
و  سینمایی  آثار  و  برنامه ها  برخی  به 
از  بسیاری  برای  که  است  تلویزیونی 
و  تلخ  خاطرات  دربرگیرنده  مخاطبان 
آنها  به  دوباره  رجوع  و  است  شیرینی 
در هر شرایطی می تواند یک  ما  برای 

دنیا خاطره سازی کند.
سراغ  به  قدس  روز  واسطه  به 
سینمایی  فیلم  تیتراژ  و  متن  موسیقی 
بازمانده به کارگردانی مرحوم سیف اهلل 
ز  ا یکی  ن  بی گما که  فتیم  ر د  ا د
نغمات  شنیدنی ترین  و  ماندگارترین 
عرصه  در  سینما  حوزه  موسیقایی 
مقاومت ملت مظلوم فلسطین است که 
با گذشت ۲7 سال از تولید اثر همچنان 
به عنوان اولین و مهمترین اثر سینمایی 
به جای مانده در حوزه مقاومت محسوب 
و  تماشایی  غایت  به  اثری  می شود. 
تصویر  حوزه  در  تنها  نه  که  تاثیرگذار 
اتکا  قابل  سینمایی  داستان پردازی،  و 
و ارزشمندی را پیش روی مخاطبانش 
قرار داد، بلکه در حوزه های دیگری چون 

واسطه  به  توانست  نیز  متن  موسیقی 
مجید  چون  مولفی  آهنگساز  حضور 
همذات پنداری  مخاطبان  با  انتظامی، 

شنیداری خاطره سازی کند.
که  ه  ند ما ز با یی  سینما فیلم 
سوریه  کشور  در  آن  تصویربرداری 
آثار  معدود  جمله  از  بود،  گرفته  انجام 
با  که  است  ایران  سینمای  ماندگار 
نمایش  و  تولید  از  سال   ۲7 گذشت 
قابل  فیلم های  صدر  در  همچنان  آن 
اتکای سینمای ایران پیرامون موضوع 
اشغالی و مفاهیم  استراتژیک فلسطین 
ضدانسانی رژیم صهیونیستی محسوب 
می شود. شرایطی که بدون تردید مرحوم 

سیف اهلل داد به عنوان نویسنده فیلمنامه 
و کارگردان توانسته به پشتوانه سال ها 
حوزه  از  دانش  کسب  و  تجربه اندوزی 
ارزشمند و دراماتیکی  سینما، چارچوب 
در  را  فلسطین  مظلوم  مردم  اوضاع  از 
کند.  ارائه  تماشاگران  به  سینما  قاب 
تعدادی  در  فقط  متاسفانه  که  فضایی 
کمی از محصوالت سینمایی ما پیرامون 
از  غیر  و  شده  دیده  فلسطین  موضوع 
چند گزینه انگشت شمار، سینمای ایران 

به صورت  را  خود  دین  نتوانسته  هنوز 
کامل به ماجرای مقاومت فلسطین ادا 
کند. داستان فیلم بازمانده با بازی سلما 
مصری، جیانا عید، جمال سلیمان، بسام 
برکات،  صباح  مسعود،  غسان  کوسا، 
عالءالدین کوکش، هانی سعدی، فیلد 
اسمور، هناء نصور، حسن عویتی، عصام 
عبجی درباره اشغال شهر حیفا در سال 
۱۹4۸ در فلسطین است. پزشکی به نام 
نوزادشان  و  همسرش  با  همراه  سعید 
فرهان قصد سفر دارند. سعید، تروریست 
اسرائیلی به نام شمعون را که همبازی 
ایستگاه  در  بوده،  کودکی اش  دوره 
راه آهن با چمدانی حاوی بمب می بیند. 

شمعون قبل از انفجار می گریزد و سعید 
می دهد.  اطالع  پلیس  به  را  موضوع 
از  از سعید می خواهد که قبل  شمعون 
قتل عام مردم شهر، شهر حیفا را ترک 
کند. همچنین صفیه، مادر سعید به حیفا 
بیماری  بهانه  به  را  فرزندش  تا  می آید 
پدرش رشید، به ترک حیفا ترغیب کند. 
روزی که آنها تصمیم به سفر گرفته اند، 
صهیونیست ها به حیفا هجوم می آورند 
و سعید و همسرش در قتل عام اهالی 

شهر کشته می شوند که...
که  مهمی  نکته های  از  یکی  اما 
در  مطلوبی  و  مهم  دستاورد  می تواند 
و  دیداری  ارتباط  نشدن  قطع  جهت 
به  بازمانده  فیلم  با  مخاطب  شنیداری 
حساب آید، موسیقی متن و تیتراژ این 
اثر ماندگار با هنرمندی مجید انتظامی 
است. به طور حتم و همانگونه که قبال 
نیز به آن اشاره شده انتظامی از جمله 
هنرمندان معتبر حوزه موسیقی است که 
ساخت  عرصه  در  او  درخشان  کارنامه 
سینمای  ارزشمند  فیلم های  موسیقی 
ایران گواه درستی برای انتخابش توسط 
فیلمش  آهنگسازی  برای  داد  سیف اهلل 

مجید  که  می دانسته  او  گویی  بوده، 
از مفهوم  با درک درستی که  انتظامی 
در  دست  این  از  مفاهیمی  و  مقاومت 
سینمای ایران به مدد هوش موسیقایی 
و تجربه همکاری با کارگردانان بزرگ 
به دست آورده می تواند یکی از بهترین 
گزینه ها برای ساخت موسیقی بازمانده 

باشد.
مجید انتظامی که یکي از اساتید 
در  مي رود  شمار  به  کشور  موسیقي 

نده  بازما موسیقي  ساخت  با  بطه  را
مي گفت بزرگترین مشکل در راه ساخت 
موسیقی بازمانده، معمول نبودن برخی 
سازها بود که هر کسی آن را نمی زند. 
این هنرمند از جمله آهنگسازانی است 
شخصیت های  از  درست  درک  با  که 
برای  تا  می کند  تالش  فیلمنامه  یک 
موسیقایی  هویت  یک  آنها  از  هریک 
برایش  قطعا  که  شرایطی  کند.  خلق 
را  ماجرا  و  افتاد  اتفاق  نیز  بازمانده  در 
مخاطب  که  برد  سویی  و  سمت  به 
انتظامی،  پیشین  کارهای  مانند  فیلم 
شنونده موسیقی باشد که هویت مندی 
در  اثر  داستان  به  محض  وفاداری  و 
چنانکه  می شود.  دیده  آثارش  ردپای 
پیش تر با موسیقی ماندگار بسیاری از آثار 
سینمایی اش این رویکرد هنری را به رخ 
مخاطبانش کشاند. انتظامی بدون تردید 
یکی از هنرمندان تاثیرگذار و جریان ساز 
سینمای ایران در عرصه آهنگسازی بعد 
که  است  اسالمی  انقالب  پیروزی  از 
سینمایی  موفقیت های  از  بخشی  قطعا 
عربی  تم  آن  با  بازمانده،  چون  اثری 
که از سوی آهنگساز انتخاب شده بود 
مرهون زحمات این هنرمند فعال عرصه 

موسیقی است.
این آهنگساز برجسته سینما چندی 
پیش بود که در گفتگویی درباره ساخت 
بود:  گفته  بازمانده  فیلم  متن  موسیقی 
سیف اهلل داد اصرار داشت تِم کار خیلی 
موسیقی  یک  یشان  ا نباشد،  عربی 
حالت  آن  که  می خواست  کالسیک 
ضبط  کامپیوتر  با  را  کار  کند.  بیان  را 
می کردیم و بعد از گذاشتن روی فیلم، 
کارگردان نقطه نظراتش را می گفت و 
آن  داشت  شدن  بهتر  برای  راهی  اگر 
استودیو  در  را  کار  و  می دادم  انجام  را 

ضبط می کردیم.
 البته خیلی دیر در جریان ساخت 
موسیقی متن این فیلم قرار گرفتم. تیتراژ 
اول را با نی ضبط کردیم اما سیف اهلل 
داد دوست نداشت از نی واقعی استفاده 
عربی  خیلی  اینکه  علت  به  و  کنیم 
می شد، خواست با دستگاه انجام شود. 
در اصل موسیقی که در استودیو ضبط 
کرده بودیم، نی ضبط شده با دستگاه را 
بر روی آن گذاشتیم. قرار بود موسیقی 

کند  گذر  تصاویر  از  و  باشد  تکه تکه 
خوب  هم  فیلم  روی  خوشبختانه  که 

چفت شد. 
آن موقع یک دستگاه سیتی سایزر 
کوچک داشتم و با اندازه گرفتن پالن ها 
سعی می کردم، موسیقی سر موقع عوض 
شود. سیف اهلل داد هم وسواس زیادی 
داشت و تاکید می کرد ساز همان جایی 
بیاید که باید بیاید. سیف اهلل داد پشتکار 
زیادی داشت و می دانست چه می خواهد 
و آنچه می خواست از عوامل می گرفت. 

به  روز  هر  هم  موسیقی  ضبط  هنگام 
را  نظراتش  نقطه  و  می آمده  استودیو 

منتقل می کرد.
این  از  دیگری  بخش  در  وی 
تا  اینکه  بیان  با  رسانه ای  گفتگوی 
و  ننشیند  دلش  به  موسیقی  زمانیکه 
را  آن  نکند ضبط  برقرار  ارتباط  آن  با 
از  کدام  هر  داد:  ادامه  نمی کند،  آغاز 
ساخته ام  فیلم  برای  که  موسیقی هایی 
۵ تا 6 بار نوشته و پاره شده است و به 
جایی رسیده که حس من و کارگردان 

به هم نزدیک شده تا توانستیم آن را 
در استودیو ضبط کنیم. البته بزرگترین 
مشکل در راه ساخت موسیقی بازمانده 
که  بود  سازها  برخی  نبودن  معمول 
آنکه  ضمن  نمی زند.  را  آن  کسی  هر 
هم  سمفونیک  ارکستر  سازهای  با 
و  عربی  نی  مانند  نمی شود.  همخوان 
با رغبت سمت این  من معموال خیلی 
نمی روم.  دارد  محلی  ساز  که  کارها 
ماندگار  فیلم  این  که  بسیار خوشحالم 

و اثرگذار شد.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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محمد حسین زاده

ــي  ــد چهره های ــواره بوده ان هم
ــه  ــه وارد عرص ــک عرص ــه از ی ک
توانســته اند  و  شــده اند  دیگــر 
کننــد،  کســب  موفقیت هایــي 
هرچنــد معمــوال تعــداد ایــن افــراد 
ــه  ــوده و بســیاري از آنهــا ب کــم ب
ــد ولــي  ســرعت شکســت خورده ان
حــاال شــاهد یــک پدیــده در ایــن 
ــه  ــه هســتیم، فوتبالیســتي ک زمین
ــه  ــه عرص ــتگي ب ــد از بازنشس بع
ــاز  ــاال یکه ت ــرد و ح ــوچ ک ــر ک هن
ایــن عرصــه بــه شــمار مــي رود و 
نــه تنهــا چهــره اي پرکار محســوب 
مي شــود، بلکــه چهــره اي محبــوب 
ــه  ــمار رفت ــه ش ــم ب ــاز ه و پولس
و حــاال روز بــه روز بــر تعــداد 
کارهــاي موفــق هنــري وي افزوده 
جمشــیدي،  پژمــان  مي شــود. 
پدیــده اي در عرصــه هنــر کــه 
ــوش  ــیاري فرام ــاید بس ــاال ش ح
ــک  ــه او روزي ی ــند ک ــرده باش ک

ــت! ــوده اس ــت ب فوتبالیس
پژمــان جمشــیدی از عیــد 

ســریال  دوم  فصــل  بــا  فطــر 
ــل  ــی جلی ــه کارگردان زیرخاکــی، ب
ســیما  اول  شــبکه  در  ســامان 
ــز  ــریال طن ــن س ــور دارد. ای حض
مربــوط بــه دهه هــای ۵۰ و 6۰ 
خورشــیدی اســت و  داستان مردی 
ــربه هوا  ــب و س ــرواز، جاه طل بلندپ
بــه نــام فریبــرز )فری خاکــی( را به 
ــد  ــه می خواه ــر می کشــد ک تصوی
بــا پیــدا کــردن گنــج، یــک شــبه 
ــه  ــه ب ــرود. او ک ــاله را ب ره صدس
و  پریچهــر  همســرش  همــراه 
ــی  ــالش کاوه در یک ــد خردس فرزن
ــران  ــهر ته ــوب ش ــق جن از مناط
به واســطه  می کنــد،  زندگــی 
ــران  ــی از افس ــه یک ــرادرش ک ب
ــت  ــی اس ــروی هوای ــی نی انقالب
ــه  ــود ک ــی می ش ــر ماجراهای درگی
بــه مــوازات تالشــش بــرای یافتن 
گنــج، او را ناخواســته وارد مبــارزات 
ــا  ــن ماجراه ــد. ای ــی می کن انقالب
پــس از پیــروزی انقــالب نیــز ادامه 
پیــدا می کنــد تــا اینکــه شــرایطی 
ــر  ــه او را ناگزی ــورد ک ــم می خ رق
بــه خــروج از کشــور می کنــد. ایــن 

تصمیــم او بــا آغــاز جنــگ تحمیلی 
ــل دوم  ــود و فص ــان می ش همزم
ــل اول و در  در ادامــه قصــه فص
می خــورد.  رقــم   ۱۳۵۹ ســال 
پژمــان جمشــیدی، ژالــه صامتــی، 
نــادر فــالح، گیتــی قاســمی، امیــد 
ــان  ــی زاده، رای ــر نق ــی، اصغ روحان
هومــن  حضــور  بــا  و  ســرلک 
برق نــورد و ســتاره پســباني در 
ایــن فصــل بــه ایفــای نقــش 

می پردازنــد.
پژمــان جمشــیدی عــالوه بــر 
ــط  ــه زودی ضب ــریال، ب ــن س ای
برنامــه پیش گــو، را آغــاز می کنــد 
ــار در  ــتین ب ــرای نخس ــه او را ب ک
قامــت یــک مجــری بــه پلتفرم هــا 
مــی آورد. پژمــان جمشــیدی در 
چهره هــای  میزبــان  پیش گــو، 
شــاخصی خواهــد بــود کــه پیــش 
برنامه هــای  در  کمتــر  ایــن  از 
ــو،  ــتند. پیش گ ــور داش ــر حض دیگ
ــان خــود را  در هــر قســمت مهمان
ــنیدنی  ــاوت و  ش ــه ای متف ــا قص ب
مواجــه خواهــد کــرد. رضــا بهاروند 
و امیــن انتظــاری بــه صــورت 

مشــترک کارگردانــان ایــن برنامــه 
ــی آن را  ــه تهیه کنندگ ــتند ک هس
ویتریــن اســتودیو برعهــده خواهــد 
ــن اســت  ــب ای ــه جال داشــت. نکت
کــه پژمــان جمشــیدي تــا همیــن 
هفتــه پیــش بــا ســریال خــوب بــد 
جلــف، در شــبکه خانگــي حضــور 
ــب را  ــریالي پرمخاط ــت و س داش

ــم زد. رق

مــا ایــن بازیگــر در عرصــه ا
ــده  ــکار نمان ــز بی ــینما نی س
ــت. هرچنــد کــه فیلم هــای  اس
 ، ضــی فر خــط   ، شیشــلیک
دوزیســت، کوســه، مجــوز خــروج 
و تگــزاس۳ را آمــاده اکــران دارد، 
ــار  ــه ای یکب ــم هفت ــا فیل ــا ب ام
اکــران  لیســت  در  بــاش،  آدم 
گرفــت،  قــرار  هــم  نــوروزی 
ــی  ــران خیل ــن اک ــه ای ــه ک البت
ــا  ــیوع کرون ــطه ش ــه واس زود ب
ــته  ــهرها و بس ــدن ش ــز ش و قرم
ســینمایی  لن های  ســا شــدن 
ــا  ــد، ام ــق درآم ــت تعلی ــه حال ب
ــر از  ــار دیگ ــیدی ب ــم جمش فیل
۱۸ اردیبهشــت مــاه همزمــان بــا 

بــاز شــدن دوبــاره ســالن های 
ــه  ــرده رفت ــه روی پ ــینمایی ب س
شــهرام  کــه  فیلمــی  اســت. 
را  آن  کارگردانــی  شاه حســینی 
برعهــده دارد و روایتگــر زندگــی 
دو بــرادر بــا ســبک متفــاوت 
ــاری  ــه واســطه بیم ــه ب اســت ک
ــدر، آینــده آنهــا دچــار تغییــر و  پ
تحــول می شــود. پژمــان بازغــی، 
ــت،  ــاغر قناع ــا آزادی ور و س رعن
فیلــم  ایــن  در  را  جمشــیدی 

کرده انــد. همراهــی 
یــن  ا جمشــیدی  پژمــان 
در  اینهــا  بــر  عــالوه  روزهــا 
تلویزیــون  و بیلبوردهــای شــهری 
ــرش  ــهر ف ــات ش ــا تبلیغ ــز  ب نی
ــا  ــب را ب ــود و مخاط ــده می ش دی
ــر  ــه نظ ــد. ب ــراه می کن ــود هم خ
بــا  را   ۱4۰۰ ســال  او  می رســد 
فعالیــت در تمامــی عرصه هــای 
حــاال  و  کــرده  آغــاز  هنــری 
ــا در  ــد آی ــد و دی ــد منتظــر مان بای
مدیوم هــای دیگــر نیــز ردی از 
ــا در  ــا صرف ــود ی ــت می ش او یاف
ــت. ــرکار اس ــری پ ــه تصوی عرص

فوتبالیستي که دیگر فوتبالیست نیست!

پژمان جمشیدي یکه تاز عرصه هنر


