
عضو اتاق بازرگانی مطرح کرد؛

آسیب شدید بازرگانی داخلی از کرونا و نرخ ارز

طی  گفت:  انرژی  حوزه  کارشناس  یک 
سال های تحریم، در بخش باالدست صنعت نفت نه 
سرمایه گذاری چندانی شده و نه تجهیزات بروز مورد نیاز 
تامین شده، بنابراین اگر مسیر روابط ایران با دنیا باز شود مخازنی 

که نیمه کاره مانده اند تکمیل و توسعه داده می شوند.
بهروز نامداری،  با اشاره به تاثیر مثبت مذاکرات وین 

وین  مذاکرات  داشت:  اظهار  گاز  و  نفت  میادین  توسعه  بر 
به سرانجام خواهد  را  اینکه موضوعات هسته ای  بر  عالوه 
رساند و تمرکز جامعه جهانی را از ما برمی دارد، برای سایر 
به  را  مثبتی  تاثیرات  هم  نفت  آنها  مهمترین  و  بخش ها 

همراه خواهد داشت.
صفحه 2

سخنگوی ستاد انتخابات کشور خبر داد؛

ثبت نام 211 نفر داوطلب 
انتخابات ریاست جمهوری تا سومین روز

کارگران؛ نگران امنیت شغلی امروز و فردای بازنشستگی!
برخورداری از مستمری مکفی و شایسته، حق 
بدیهی نیروی کار است. هر فرد شاغلی که سی 
سال تمام کار می کند تا بتواند در ایام پیری 
بازنشستگی بهره مند شود، دغدغه  از مزایای 
که  هاست  دهه  دارد.  را  خود  دریافتی  مستمری  میزان 
هیچ تطابقی میان مزد و مستمری کارگران با هزینه های 
زندگی و سبد معیشت وجود ندارد. هرچه مزد و مستمری 
افزایش می یابد، از آن طرف هزینه های زندگی و تورم سر 
به فلک می کشد و باز فاصله ای بسیار عمیق میان دریافتی 
و کمینه هزینه ها به وجود می آید. اما به نظر می رسد ناکافی 
بودن مستمری دریافتی بازنشستگان کافی نبوده که حاال 
می خواهند مبنای محاسبه مستمری ها را از اساس عوض 
کنند آن هم به این بهانه که سازمان تامین اجتماعی در 

آستانه ی بحران است و باید »توانمند« شود!
صفحه 3

مدیربهره برداری شرکت گاز استان خراسان رضوی

خراسان رضوی رتبه اول گازرسانی به واحدهای 
تولیدی صنعتی کشور

4
حقوق کم، خطر کار و آینده ای نامشخص!
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
کیانوش عیاري: 

هیچ وقت به خاطر 
نیاز جامعه فیلم 

نساختم

6ورزش
کتابفروشی های 
کوچک محتمل 
آسیب می بینند

نک 1با

عیاری،  کیانوش  زادروز  با  همزمان  ایران  سینمای  موزه 
بخش هایی از گفتگوی تاریخ شفاهی این سینماگر نامدار را 
منتشر کرد. کیانوش عیاری یكي از فیلمسازان موفق و البته 
جنجالي سینماي کشور بوده که در سال هاي اخیر اکثر ساخته هاي 
او زیرتیغ توقیف قرار گرفته اند و یكي پس از دیگري توقیف 

شده و رنگ اکران را به خود ندیده اند!

مدیر کتاب فروشی دی در سورنا عمیدی، از ایده  و تالش های 
خود و همكارانش برای فعالیت کتاب فروشی تازه تاسیس دی 
در سال موسوم به سال کرونایی گفت و ابراز امید واری کرد 

اوضاع برای کتاب فروشی های کوچک بهتر شود.

 مراسم پویش سفره مهر رضوی ویژه استان تهران و 
توزیع ۱۱۰ هزار بسته ارزاق ماه مبارک رمضان، سه 
شنبه، ۲۱ اردیبهشت ماه با مشارکت بانک صادرات 

ایران، برگزار شد.

بانک صادرات ایران 
در قبال قشر ضعیف 

مسئولیت دارد

رابطه ایران با جهان موجب توسعه صنعت نفت می شود سطح ذخایر نفت کشورهای توسعه یافته 
افزایش می یابد

تقاضای  کرد  بینی  پیش   )IEA( انرژی  بین المللی  ژانس  آ
جهانی برای نفت در فاصله سه ماهه اول تا پایان سال 2۰2۱ به 
میزان ۶.۵ میلیون بشکه در روز بهبود پیدا می کند و رشد عرضه 
اوپک پالس و سایر تولیدکنندگان با افزایش پیش بینی شده تقاضا به هیچ 

وجه برابری نمی کند.
صفحه 3

رییـس جمهـور ضمـن اشـاره بـه انتخابـات 
۱۴۰۰، گفـت: همـه بایـد تالش کنیم کـه نامزدها 
متنـوع باشـند، اگـر تنـوع را از نامزدهـا بگیریـد، 
شـکوه و حضـور مـردم را نیـز از انتخابـات خواهیـد گرفـت.

از طرح هـای  بهره بـرداری  آییـن  حسـن روحانـی در 
ملـی سـازمان مناطـق آزاد و ویـژه اقتصادی ضمـن تبریک 

عیـد فطـر، اظهـار کـرد: عیـد قـرآن از یـاری اقشـار کـم 
درآمـد جامعـه شـروع می شـود و از زکات و دادن کمـک 
بـه مـردم نیازمنـد آغـاز می شـود و بـا ذکر خـدا ادامـه پیدا 
می کنـد و پایـان آن نیـز نمـاز اسـت؛ ما به دینمـان و قرآن 

افتخـار می کنیـم.
صفحه 2

به مردم آدرس غلط ندهید!

DONYAYEJAVANANMAG.IR

آگهي مناقصه عمومي
 یک مرحله اي

نوبت دوم

شرکت پاالیش گاز ایالم در نظر دارد موضوع ذیل را از طریق مناقصه عمومي به شرکتهایی که دارای گواهینامه صالحیت 
معتبر  از مراجع ذیربط و ذیصالح در زمینه موضوع مناقصه  می باشند ، واکذار نماید .

004-1400 شماره مناقصه:

مناقصه خدمات تخصصي تعمیرات برق و ابزاردقیق شرکت پاالیش گاز ایالمموضوع مناقصه :

1,557,273,059 ریالمبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار )مناقصه( :

ضمانتنامه بانكينوع تضمین شرکت  در فرایند ارجاع کار )مناقصه( :

1400/03/02تاریخ آخرین مهلت دریافت اسناد از سامانه ستاد توسط مناقصه گران:

1400/03/16تاریخ آخرین مهلت درج اسناد در سامانه ستاد توسط مناقصه گران:   

)03/17/ 1400   ساعت 11 صبح    (تاریخ  گشایش پاکات:                                                       

www.setadiran.irآدرس دریافت اسناد الكترونیك :

ایالم / بخش چوار / صندوق پستي 144-69361 / کدپستي آدرس پستي مناقصه گزار :
6937170110 /دبیرخانه کمیسیون مناقصات

* مناقصه گران مي توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 2077 و 
32912850-084 )دبیرخانه کمیسیون مناقصات( تماس حاصل فرمایند.

روابط عمومي شرکت پاالیش گاز ایالم
شناسه آگهی : 1133429

 مراسم پویش سفره مهر رضوی ویژه 
استان تهران و توزیع ۱۱۰ هزار بسته ارزاق 
ماه مبارک رمضان، سه شنبه، 2۱ اردیبهشت 
ماه با مشارکت بانک صادرات ایران، برگزار شد.

 به گزارش روابط عمومی بانک صادرات 
ایران، مرحله پایانی توزیع بسته های ارزاق ماه 
با عنوان پویش سفره مهر  ارک رمضان  ب م
رضوی با شعار »سفره ای به وسعت ایران« و 
طی مراسمی با مشارکت بانک صادرات ایران، 
کانون خدمت رضوی استان تهران و مصالی 
امام خمینی)ره( برای توزیع ۱۱۰ هزار بسته 
ارزاق ویژه این ماه با حضور حجت اله صیدی، 
مدیرعامل بانک صادرات ایران، حجت االسالم 
سرپرست  جانه،  علیرضا  پناهیان،  ا  ض ر ی ل ع
و  تهران  استان  ون های خدمت رضوی  ن ا ک
خادمان و خادمیاران آستان قدس رضوی در 
محل مصالی بزرگ امام خمینی)ره( تهران 

برگزار شد.
مدیرعامل بانک صادرات ایران در این 
مراسم گفت: افتخار می کنم که از طرف 2۶ 

ایران در  هزار همکار شبکه بانک صادرات 
نقشی  مؤمنانه  و کمک  بزرگ  ن حرکت  ی ا

کوچک داریم.
حجت اله صیدی افزود: بنا به تاکید مقام 
و  تکریم  فرهنگ  اهمیت  و  رهبری  ظم  ع م
کرامت اسالمی در ماه مبارک رمضان، همکاران 
بانک صادرات ایران برای کمک به بخشی از 
هم میهنان خود در حل مسائل معیشتی ناشی 
از نامالیمات اقتصادی و شیوع بیماری کرونا 
مشارکت کردند که امیدوارم این حرکت برادران 
و خواهران همکار و همه کسانی که در این 
امر خیر و تهیه، تدارک و بسته بندی این اقالم 
شرکت داشته اند، مقبول درگاه الهی واقع شود 
و بتوانیم برای رفاه ایران و ایرانیان و پیشرفت 

کشور قدم هایی بلندتر برداریم.
وی ضمن تشکر از همه دست اندرکاران 
این پویش و حرکت مؤمنانه، یاد و خاطره امام 
راحل، بنیان گذار جمهوری اسالمی ایران را 
گرامی داشت و افزود: همزمان با تعیین نوع 
شعار  اسالمی،  جمهوری  نام  به  مت  کو ح

حجت اله صیدی در مراسم پویش سفره مهر رضوی در مصالی امام خمینی )ره( عنوان کرد
بانك صادرات ایران در قبال قشر ضعیف مسئولیت دارد
توسعه در نظام اسالمی با کمترین آسیب همراه است  احمد اسعدی 

در شرایط و روزگار انتخابات ریس جمهور هستیم
اینکه به چه کسی رای باید داد در گرو پاسخ به این پرسش مهم است که؛ به چه 

کسی باید رای نداد؟!
احراز  و  بودن  دارا  بر  عالوه  باید  حتما  نامزد  افراد  انتخابات  قانون  در  ختانه  خوشب
صفات کلی ایرانی بودن؛ فاقد پیشینه سو و مشهور به تعهد و انضباط دینی و ملی باید 

حتما رجل سیاسی باشد
این شرط بسیار مهم است زیرا بیانگر نکاتی است که در صورت توجه به محتوای 

این صفت می توان راحتتر به تشخیص نهایی رییس جمهوری اصلح پی برد
عملکرد یک رجل سیاسی؛ علمی؛ فرهنگی و اجرایی نمای بسیار خوبی است که ما 

بر اساس آن می توانیم تصمیم بگیریم
اینکه به چه نامزد می توان رای داد از زوایا و ابعاد عملکردی هر نامزد قابل درک 
است اما دریافت و رسیدن به تصمیم به چه نامزدی نباید رای داد گاه سخت می شود 
زیرا بدیهی است که آحاد مردم امکان شناخت و پیگیری عملکرد چندین نامزد را ندارند

بهترین و کوتاه ترین و شاید کارآمد ترین راه برای این مسئله مراجعه افراد کمتر 
مطلع به اهل» حل و عقد« هستند افرادی که اوال مسایل سیاسی و فرهنگی و اجتماعی 
کشور را می شناسند و نیز راه های برون رفت از مشکالت را با توجه به سوابق عملکردی 

نامزدها می دانند
انتخاب آگاهانه امروز رمز پیشرفت کشور است پس نباید به هر کسی رای داد بلکه 

به کسی باید رای داد که بهترین عملکرد و بیشترین اجماع مردم را دارا باشد

سرمقاله

انتخاب آگاهامه

استقالل، آزادی،  جمهوری اسالمی مورد تاکید 
قرار گرفت و طی ۴3 سال گذشته برای تحقق 
استقالل در حال مبارزه و نبرد به سر می بریم و 
سختی ها را تحمل می کنیم تا از آرمان استقالل 

صیانت شود.
بر اساس  این که  بر  تاکید  با  صیدی 
در  با قوت   و  به درستی  امی شاخص ها  م ت
مسیر استقالل پیش رفته ایم، اظهار کرد: کار 
تمام و کمال همواره از آن خالق یکتاست اما 
پیشرفت کشور در بخش های مختلف اقتصادی 

و اجتماعی بسیار قابل توجه بوده است.
ایران  صادرات  بانک  عامل  ر ی د م
توسعه  گرو  در  استقالل  گفت:  ین  چن هم
در  است.  اجتماعی  و  فرهنگی  ادی،  ص ت ق ا
جریان توسعه اقتصادی نکته ای نهفته است 
که نباید آن را فراموش کرد. وقتی از توسعه 
اقتصادی صحبت می شود، چون فرمول های 
مادی بیشتری دارد، ناگزیریم بیشتر مادی 
می اندیشیم و دنیا نیز این مسیر را طی کرده 
است. البته تجربه های مختلف دنیا در مورد 
توسعه نشان می دهد که این روند، بی رحم هم 
بوده و چرخ هایی سنگین نیز داشته که برخی 
زیر این چرخ ها له شده اند و رهبران توسعه نیز 
تلفات آن را برای تحقق توسعه پذیرفته اند. با 
ایران بر مبنای  الگوی توسعه در  این حال 
کم کردن آسیب های توسعه شکل گرفته که 
هم در زمان امام راحل و هم در دوره زعامت 
مقام معظم رهبری، هیچگاه از این موضوع 
اقتصاددانان،  هرگاه  و  است  نشده  ت  ل ف غ
سیاسیون و مدیران اجرایی نسبت به توسعه 
کشور کوشیده اند، مقام معظم رهبری، ضمن 
تشویق نسبت به آسیب های توسعه هم هشدار 
داده اند؛ به طوری که در همه 32 سال زعامت 
مادی  حرکت  کنار  در  رهبری  معظم  م  ا ق م
توسعه، حرکت معنوی کمک به یکدیگر و 
حمایت از قشر ضعیف جامعه هیچگاه فراموش 
نشده که  تدبیر کمک مؤمنانه نیز یکی از این 

موارد است.
راه  چهار  بانک  که  این  بیان  ا  ب وی 

مسایل اقتصادی است، گفت: در مدت شیوع 
دیده  آسیب  کارها  و  از کسب  ا، خیلی  ن رو ک
است. عالوه بر این در مسیر استقالل  طلبی، 
برخی محدودیت های سنگین و ظالمانه و به 
عبارتی فشار حداکثری بر کشور تحمیل شده که 
مقاومت کرده ایم و سربلند بیرون آمده ایم. این 
در حالی است که تنها همین تحریم ها کافی بود 
تا برخی کشورها از پا بیفتند. کرونا هم  بسیاری 
از کشورها را دچار چالش کرده است و فشار 
این دو برای کشوری که می خواهد عزتمند و 
سربلند باشد، فشار اندکی نبوده و کشور از این 
عبور کرده  افتخار  با  تاریخی  چ خطرناک  ی پ
و آرزوی فروپاشی اقتصاد کشور ما را بر دل 

بیگانگان گذاشته است.
صیدی با بیان اینکه این موفقیت به 
حاصل  مؤمنانه  حرکت های  همین  کت  ر ب
می شود، ابراز کرد: همواره بر سر سفره مهر 
رضا  امام  ثامن الحجج  حضرت  و  ی  ضو ر
علیه السالم نشسته ایم و ریزه خوار این خوان 

نورانی هستیم.
وی گفت: همکاران ما در سراسر کشور 
دست به دست هم دادند و  امکان  مشارکت 
در این امر خداپسندانه با اهدای کمک های 
نقدی از طریق اختصاص بخشی از حقوق و 
مزایای آنان و همچنین بودجه اختصاص یافته 
به حوزه مسئولیت اجتماعی بانک، تامین شد 
و خوشبختانه برای گشودن گرهی از کار خلق 

در بهترین شرایط مورد استفاده قرار گرفت.
مدیرعامل بانک صادرات ایران اظهار 
کرد: بانک در کنار وظایف و مسئولیت های 
اصلی که برای تحکیم زیرساخت های اقتصادی 
و توسعه کشور دارد، مسئولیت مهم دیگری نیز 
احساس می کند و آن توجه به قشر ضعیف و 

دهک های پایین جامعه است.
و  احسان  اینکه  بیان  با  ی  د ی ص
حضرت  بارز  صفت  های  جمله  از  ت  م ا ر ک
علی بن موسی الرضا علیه السالم بوده است، گفت: 
نشستن بر سر سفره امام رضا علیه السالم افتخار 

است و هر چه داریم از ایشان است.

صفحه 3
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نماینده ادوار مجلس:
جناح اصولگرا از کاندید شدن ظریف وحشت دارد

اصولگراها به این نتیجه رسیده اند ظریف بهترین گزینه برای جبهه اصالحات 
است و شانس رای باالیی دارد و برای همین هم تهدید می کنند و هم از او تعهد 

می گیرند که وارد انتخابات نشود.
مهدی آیتی، درباره این که گفته می شود از محمدجواد ظریف در کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی نمایندگان به نوعی تعهد 
گرفته اند در انتخابات شرکت نکند، چرا جریانی از آمدن وی به صحنه انتخابات 
جلوگیری می کند، گفت: بعداز افشای فایل صوتی آقای ظریف کاماًل مشخص شد 

که جناح اصولگرا از حضور وی در میدان انتخابات وحشت دارد.
جریان  حتم  طور  به  داد:  ادامه  اسالمی  شورای  مجلس  ادوار  نماینده  ین  ا
اصولگرایی در نظرسنجی های خودشان از طریق مجاری که در دسترس دارند به 
این نتیجه رسیده اند که باتوجه به محبوبیت عمومی که ظریف  دارد  اگر در انتخابات 
۱۴۰۰ شرکت کند یک موج اجتماعی به وجود می آورد و  شاید جریان ۷۶ تکرار شود 

که این امر شکست بزرگی برای این جریان خواهد بود.
وی با بیان این که افشان فایل صوتی آقای ظریف به نوعی کوپن ایشان 
را برای حضور در انتخابات ۱۴۰۰ سوزاند ، اظهار داشت: بعضی ها اعتقادشان بر 
این است که این  پوست خربزه ای بود که برخی دشمنان زیر پای ظریف انداختند.

این فعال سیاسی اصالح طلب ادامه داد: اصولگراها به این نتیجه رسیده اند ظریف 
بهترین گزینه برای جبهه  اصالحات است و شانس رای باالیی دارد و برای همین 
هم تهدید می کنند و هم از او تعهد می گیرند که وارد انتخابات نشود.وی  گفت: این 
اصاًل به نفع جمهوری اسالمی نیست زیرا یک انتخابات تک صدایی، یک طرفه و 

نابرابر  یک ضربه به نظامی است که چهل و چند سال از عمرش می گذرد.

نماینده مجلس:
حضور مردم در پای صندوق ها بیانگر مردمی بودن حاکمیت است

ماینده مردم میانه در مجلس شورای اسالمی گفت: ویژگی مردم ساالری  ن
دینی نظام جمهوری اسالمی با حضور حداکثری آحاد مردم در عرصه انتخابات 

متجلی می شود.
مهدی اسماعیلی با بیان اینکه حضور مردم در پای صندوق های رای بیانگر 
مردمی بودن حاکمیت است، افزود: اصل حضور مردم در امور مختلف کشور به ویژه 
در انتخابات بسیار حایز اهمیت بوده و در حقیقت این حضور، نمایشی از اقتدار جمهوری 

اسالمی در عرصه های داخلی و بین المللی است.
وی مشارکت ملی در انتخابات، انسجام ملی و تعیین سرنوشت خود را ثمره 
حاکمیت حکومت جمهوری اسالمی دانست و اظهار داشت: جمهوری اسالمی ایران 
طی افزون بر چهار دهه از عمر خود نقش برجسته ای از مردم ساالری دینی را به 

نمایش گذاشته است و این خصوصیت باید همچنان ادامه یابد.
»اسماعیلی« با اشاره به اینکه دشمنان نظام عزت، استقالل و اقتدار ملت ایران 
را بر نمی تابند و همواره درصدد دلسرد کردن مردم و بی تفاوتی آنان به مساله انتخابات 
هستند، اضافه کرد: دشمنان به خوبی می دانند حضور گسترده مردم پای صندوق های 
رای موجب پایداری و تقویت بیش از پیش ارکان نظام شده و نقشه های شوم آنان را 
نقش بر آب می کند؛ بنابراین اگر مشارکت عمومی گسترده و انتخابات  آگاهانه باشد 
مهمترین عامل پیشرفت و ترقی و حیات طیبه در کشور ریل گذاری می شود. وی 
حضور پرشور مردم را به مثابه بسته شدن مسیر فرصت طلبان توصیف کرد و گفت: 
حضور پرشور، گسترده و آگاهانه مردم در انتخابات آینده ریاست جمهوری و شوراهای 
اسالمی که مظهر حضور مردم و آزادی ملت ایران در انتخاب سرنوشت خود است، 

راه را بر دشمنان و فرصت طلبان داخلی و خارجی خواهد بست.
ایران  ملت  پایداری  و  اقتدار  آن چیزی که موجب  داد:  ادامه  »اسماعیلی« 
می شود، اتحاد و انسجام داخلی است که فشارها و تحریم های ناجوانمردانه دشمنان 
را در زمینه های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی کاهش می دهد و با تکیه بر 
توانمندی های داخلی به ویژه بهره گیری از نخبگان جوان و تقویت موسسه های 

دانش بنیان می توان بر مشکالت غلبه کرد.
وی افزود: مردم بابصیرت ایران اسالمی به خوبی می دانند جمهوری اسالمی 
ثمره خون هزاران شهید و جانباز بوده و در سایه رهبری پیامبرگونه به عزت و اقتدار 
قرار رسیده و هرگز عملی که موجب شادی استکبار جهانی شود، انجام نخواهد داد.

روحانی خطاب به کاندیداهای ریاست جمهوری:
به مردم آدرس غلط ندهید!

رییس جمهور ضمن اشاره به انتخابات ۱۴۰۰، گفت: همه باید تالش کنیم 
که نامزدها متنوع باشند، اگر تنوع را از نامزدها بگیرید، شکوه و حضور مردم را نیز 

از انتخابات خواهید گرفت.
حسن روحانی در آیین بهره برداری از طرح های ملی سازمان مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی ضمن تبریک عید فطر، اظهار کرد: عید قرآن از یاری اقشار کم درآمد جامعه 
شروع می شود و از زکات و دادن کمک به مردم نیازمند آغاز می شود و با ذکر خدا 

ادامه پیدا می کند و پایان آن نیز نماز است؛ ما به دینمان و قرآن افتخار می کنیم.
وی به انتخابات ۱۴۰۰ اشاره کرد و افزود: ان شااهلل انتخابات شکوهمندی داشته 
باشیم. انتخابات اخالقی بسیار حائز اهمیت است و آنچه در جمهوری اسالمی انتظار 
داریم، انتخاباتی سالم توام با اخالق اسالمی است. تهمت و افترا و دروغ برای گدایی 
رأی، بدترین کار است. فرد قصد دارد مسئولیت بسیار سخت و سنگینی بر دوش بگیرد، 
مخصوصاً اینکه مخالفان و رقبا پر قدرت باشند و امکانات زیادی در مشت داشته باشند.

رییس دولت گفت: ان شااهلل هرکسی برای رضای خدا کار می کند اجر و  ثواب را 
بگیرد. همه باید تالش کنیم که نامزدها متنوع باشند، اگر تنوع را از نامزدها بگیرید، 

شکوه و حضور مردم را نیز از انتخابات خواهید گرفت. 
آینده  دولت  در  بیشتری  پیشرفت  امیدواریم شاهد  بیان کرد:  رییس جمهور 
برای کشور باشیم. دولت یازدهم و دوازدهم در سخت ترین شرایط تاریخ ایران به 
کار خود ادامه داد. وی تصریح کرد: باید بگوییم که ترامپ چه جنایت بزرگی به 
ما کرد؛ برخی معتقدند اگر بگوییم ترامپ جنایت کرد، نمی توانیم به دولت فحاشی 
کنیم. شما آزاد هستید به دولت هرچه می خواهید، بگویید. اما باید اخالق را رعایت 

کنید و واقعیت ها را به مردم بگوییم.
انتخابات و پرهیز خالف گویی  با تاکید بر رعایت اخالق در  رئیس جمهور 
واقعیت ها  به مردم  را رعایت کنیم و  باید اخالق  اظهار داشت: همه جا  ه مردم،  ب
را بگوییم که چه فشاری به ما وارد شد. آن اقتصاد مقاومتی که رهبری گفتند را 
در این سه سال دیدیم که یک کشور بتواند در برابر همه فشارها بایستد، اقتصاد 
خود را حفظ کند و در شدیدترین شرایط ما باالی ۴۰ میلیارد دالر صادرات داشتیم 
و مقداری بیشتر از آن هم واردات. یعنی مردم فشار گرانی را تحمل کردند اما با 

قحطی و کمبود مواجه نبودیم.
وی ادامه داد: خدا همه مسببین این وضعیت را لعنت کند چه تندروهای منطقه 

و چه تندروهای آمریکا و در رأس آن ها ترامپ را که باعث این مشکالت شدند.
روحانی در ادامه بیان داشت: به مردم آدرس غلط ندهید خدا از شما نمی گذرد 
تاریخ هم از شما نمی گذرد. این سه سال را گذراندیم و شاهد آن همین پنجشنبه 
هاست. البته شاهد اصلی خداوند بزرگ، شهدای ما و ملت هستند. ملت ما شاهد 
بودند تا به همه تاریخ بگویند که با صبر، مقاومت و اتحاد یک ملت می تواند دربرابر 
همه تحریم ها و فشارها بایستد. مردم ما در این سه سال تالش و جهاد بزرگی کردند.

سخنگوی ستاد انتخابات کشور خبر داد؛
ثبت نام 211 نفر داوطلب انتخابات ریاست جمهوری تا سومین روز

سخنگوی ستاد انتخابات کشور از مراجعه ۸۱ داوطلب انتخابات ریاست جمهوری 
به وزارت کشور در سومین روز ثبت نام خبر داد و گفت: تاکنون 2۱۱ نفر داوطلب 

انتخابات ریاست جمهوری شده اند.
انتخابات  داوطلبان  از  نام  ثبت  روز  پایان سومین  در  اسماعیل موسوی  سید 
نام به وزارت  از داوطلبان برای ثبت  ریاست جمهوری گفت:  امروز ۸۱ یک نفر 
کشور مراجعه کردند تا مجموع افرادی که در این سه روز به ستاد ثبت نام حضور 

داشتند به 2۱۱ نفر برسد.
سخنگوی ستاد انتخابات کشور افزود: بدین ترتیب ما به صورت میانگین هر 
روز شاهد مراجعه ۷۰ داوطلب برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری بوده ایم.

موسوی ادامه داد: فردا هم میزبان داوطلبان خواهیم بود و روز شنبه به عنوان 
آخرین روز همکاران من در ستاد ثبت نام آمادگی دارند داوطلبان را ثبت نام کنند.

رییس مدیریت بحران سازمان هواشناسی:

بحران کمبود آب جدی است
ملی  کز  مر ییس  ر
خشکسالی و مدیریت بحران 
ضمن  هواشناسی  ازمان  س
و  بارش ها  وضعیت  آخرین  شریح  ت
خشکسالی در کشور گفت: در این شرایط 
به مسئله پایداری سرزمین توجه کنیم 
و بی مهابا از آب های زیرزمینی استفاده 
نکنیم چراکه مشکل فرونشست زمین 

در کشور بسیار جدی است.
احد وظیفه ضمن اشاره به اینکه 
در  تاکنون  جاری  آبی  سال  ابتدای  ز  ا
کشور ۱2۷.۱ میلیمتر بارش داشته ایم، 
اظهار کرد: این میزان نسبت به میانگین 
بلندمدت کشور حدود ۸۷ میلیمتر - ۴۱ 

درصد - کمتر است.
وی در ادامه با بیان اینکه بارش در 
تمامی استان های کشور کمتر از نرمال 
گزارش شده است، تصریح کرد: شدت 
از استان ها بسیار  کم بارشی در برخی 
مثال  برای  است.  نقاط  سایر  از  یشتر  ب
بارش ها در استان سیستان و بلوچستان 
۸2 درصد، در استان هرمزگان ۸۶ درصد 
و در استان کرمان ۶۵ درصد کمتر از 

میانگین بلند مدت گزارش شده است.
کاهش ۱۷ تا 23 درصدی بارش 

در استان های پربارش
ملی  کز  مر ییس  ر گفته  ه  ب
سازمان  بحران  مدیریت  و  شکسالی  خ
ابتدای  از  بارش ها  میزان  واشناسی،  ه
مهر ماه تاکنون در استان های پربارشی 
به ترتیب  نیز  مازندران  و  گیالن  انند  م
داشته  کاهش  درصد   ۱۷ و   23 دود  ح

نوار  در  اوضاع  دیگر  سویی  از  ست.  ا
استان های  و  است  بدتر  کشور  شرقی 
گلستان 3۸ درصد، سمنان 3۹ درصد، 
خراسان  درصد،   ۴۷ رضوی   راسان  خ
شمالی  خراسان  و  درصد   ۴۶ نوبی  ج
داشته اند.وظیفه  بارشی  کم  درصد   3۶
در  بارش ها  وضعیت  درباره  ادامه  ر  د
تهران تصریح کرد: از ابتدای سال آبی 
تاکنون در تهران 2۱۱.۴ میلیمتر بارش 
داشتیم که این میزان نسبت به نرمال 
۴۴ میلیمتر کمتر است. این یعنی در این 
استان با کاهش ۱۷ درصدی بارش ها 

مواجه هستیم.
بدترین  از  یکی   ۱3۹۹-۱ ۴۰۰

سال های آبی ایران
و  خشکسالی  ملی  مرکز  ییس  ر
مدیریت بحران سازمان هواشناسی در 
بخش دیگری از صحبت های خود اظهار 
کرد: به طور کلی سال آبی ۱3۹۹-۱۴۰۰ 
یکی از بدترین سال های آبی در ایران 
بوده است. گاهی اوقات در کشور ما کم 
بارشی در پاییز و زمستان با بارش های 
بهاره جبران می شود اما متاسفانه در این 
فصل نیز بارش خاصی نخواهیم داشت. 
هرچند که اوضاع در اردیبهشت ماه بهتر 
بود اما طی فروردین برخی از استان های 

ایران هیچ بارشی دریافت نکردند.
وی با بیان اینکه در چنین شرایطی 

برف،  ذوب  و  بارش  کاهش  دلیل  ه   ب
ذخیره آبی در مناطق کوهستانی به شدت 
کاهش پیدا می کند، گفت: این وضعیت 
قرار خواهد  آبی  تنش  را در شرایط  ا  م
گفت  می توان  نیز  حاضر  درحال   اد.  د
جنوب  در  ایران  نقاط  از  بسیاری  ه  ک
آبی  تنش  شرایط  در  کشور  شرق  و 
هستند و کاهش بارش ها می تواند حتی 
روی تامین آب شرب نیز اثرات خود را 

نشان دهد.
کمبود آب جدی است

وظیفه با تاکید بر اینکه این شرایط 
به هیچ عنوان به نفع محیط زیست کشور 
نشان  به زودی  را  خود  اثرات  و  یست  ن
دستگاه های  کرد:  تصریح  داد،  واهد  خ
گرفتن  درنظر  به  باتوجه  باید  ذی ربط 
این شرایط برای مصرف آب موجود در 
کشور برنامه ریزی کنند و ارزش قطره 
قطره آب را بدانند  چراکه در حال  حاضر 

کمبود آب جدی است.
و  خشکسالی  ملی  مرکز  ییس  ر
مدیریت بحران سازمان هواشناسی در 
نیاز  حاضر  درحال  کرد:  تصریح  ایان  پ
آبی کشور نسب به گذشته بیشتر شده 
راهکارها  به صرفه ترین  از  باید  و  است 
کشاورزی  زمین های  بیاری  آ رای  ب
استفاده کرد. ما باید در این شرایط به 
و  کنیم  توجه  پایداری سرزمین  مسئله 
استفاده  زیرزمینی  آب های  از  ی مهابا  ب
نکنیم چراکه مشکل فرونشست زمین 
در کشور بسیار جدی است و می تواند 
سرزمین را از شرایط زیستی خارج کند.

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

درخواست عفو و آزادی دو دانشجوی نخبه و المپیادی
جمع کثیری از اساتید دانشگاه شریف با ارسال نامه ای به مسئوالن 
لندپایه کشور خواستار عفو و آزادی دو دانشجوی نخبه و المپیادی این  ب

دانشگاه به مناسبت عید سعید فطر شدند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی شریف؛ جمع کثیری از اساتید 
و اعضای هیات علمی این دانشگاه با ارسال نامه ای رسمی به مسئوالن عالی 
رتبه نظام، خواستار عفو و آزادی »امیرحسین مرادی« و »علی یونسی«، دو 
دانشجوی نخبه و المپیادی دانشگاه شریف به مناسبت عید سعید فطر شدند.

در این نامه که به امضای بیش از ۱۷۰ نفر از اعضای هیات علمی 
دانشگاه شریف رسیده آمده است:

دانشگاه  برتر  دانشجویان  از  تن  دو  که  است  از یک سال  بیش   “
صنعتی شریف )امیر حسین مرادی و علی یونسی( که قبال در المپیادهای 
کشوری و جهانی افتخاراتی را برای کشور عزیزمان نیز کسب کرده اند، 
هیات  اعضای  از  جمعی  که  نامه  این  امضاکنندگان  هستند.  زندان  ر  د
را  خود  زندگی  از  بزرگی  بخش  هستند،  شریف  صنعتی  دانشگاه  علمی 
صرف پرورش مستعدترین جوانان ایران کرده و همواره به آنان به چشم 

فرزندان خود نگریسته اند.
یک فرزند نوجوان و جوان ممکن است سهواً یا عمداً مرتکب خطا 
شود اما آنچه مهم است مواجهه ی پدرانه و درس آموز با اوست. از این 
منظر باتوجه به طوالنی شدن گرفتاری این دو جوان، بدینوسیله ُمصرانه 
که  می نماییم  درخواست  اسالمی  جمهوری  نظام  رتبه  عالی  مقامات  ز  ا
با سعه صدر و با لحاظ حداکثر رأفت اسالمی نسبت به اتهامات این دو 
دانشجوی جوان، آنان را به مناسبت عید سعید فطر مورد عفو یا تعلیق 
مجازات قرار داده و اجازه دهند که به آغوش خانواده و جمع دانشگاهی 

خود بازگردند.
مطمئناً این برخورد پدرانه و بزرگ منشانه مسئولین نظام جمهوری 
به  است  ممکن  گهگاه  که  خاک  و  آب  این  فرزندان  قبال  در  سالمی  ا
مقتضای کم تجربگی و شور جوانی خطایی هم مرتکب شوند نور امید را 
در دل جوانان کشور روشن تر می سازد و بهانه فتنه انگیزی را از بدخواهان 

کشور سلب می نماید”. 

دانشگاهی  جهاد  سازمان  در  همکار  و  امریه  نیروی  ذب  ج
صنعتی شریف

صنعتی  دانشگاهی  جهاد  سازمان  صنایع  مهندسی  پژوهشی  روه  گ
شریف، نیروی امریه جذب می کند.

صنعتی  دانشگاهی  جهاد  سازمان  صنایع  مهندسی  پژوهشی  روه  گ
شریف، نیاز به جذب نیروی امریه در رشته تحصیلی مهندس صنایع، مقطع 
کارشناسی ارشد، فارغ التحصیل دانشگاه های معتبر و تسلط بر مهارت های 

مدیریت فرآیند و مدیریت پروژه دارد. 
طبق آنچه اعالم شده، متقاضیان می توانند رزومه خود را به آدرس 

ایمیل ierg@jdsharif.ac.ir ارسال کنند.
همچنین براساس اعالم سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف، این 
سازمان برای یکی از آزمایشگاه های خود در تهران نیاز به جذب نیروی 
فنی تمام وقت با مشخصات: تسلط به استاندارد ۱۷۰2۵، سابقه انجام کار 
آزمون در زمینه EMC، دارای روحیه کار تیمی، ساعت کاری ۸ تا ۱۶ دارد. 
متقاضیان این فرصت شغلی نیز می توانند رزومه کاری خود را به ایمیل 

padafand@jdsharif.ac.ir ارسال کنند.

آدم ربایی در بوشهر، دستگیری در تهران
جانشین رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ از دستگیری یک گروگانگیر در محله 
۱3 آبان خبر داد و گفت: متهم در شهرستان »بوشهر« پسر ۷ ساله ای را به ازای دریافت 

۵ میلیارد ریال گروگان گرفته بود.
سرهنگ »علیرضا ناصری نژاد« با اشاره به خبر فوق، اظهار داشت: روز پنجشنبه 
گذشته در پی انجام کارهای اطالعاتی ماموران کالنتری ۱۶۸ سیزده آبان یک فرد آدم 
ربا در محله ۱3 آبان که چند وقت پیش در بوشهر اقدام به گروگانگیری یک پسر بچه ۷ 
ساله کرده بود، شناسایی شد.وی تصریح کرد: ماموران انتظامی در تحقیقات گسترده متوجه 
شدند که فرد گروگانگیر چند وقت پیش پسر ۷ ساله یک پزشک را در بوشهر گروگان 

گرفته و در ازای دریافت ۵ میلیارد ریال پول نقد، وی را آزاد کرده است.
جانشین پلیس پیشگیری تهران ادامه داد: عوامل عملیات کالنتری ۱3 آبان پس 
از مطمئن شدن از صحت ماجرا در گام نخست متوجه شدند که فرد آدم ربا به تازگی در 
محله ۱3 آبان ساکن شده است و پس از اخذ مجوز قضائی در یک عملیات پیچیده موفق 

به دستگیری وی می  شوند.
سرهنگ ناصری نژاد ادامه داد: در تحقیقات پلیسی متهم ابتدا جرم آدم ربایی را 
آگاهی  پلیس  با  ارتباط گرفتن  با شیوه و شگرد خاص و  پلیس  منکر شده که ماموران 
بوشهر و با گرفتن اطالعات پرونده، متهم دچار تناقض گویی می شود و سپس صریحا به 
جرم خود اعتراف می کند و همچنین اقرار کرده با این پول یک باب خانه در محله ۱3 

آبان خریداری کرده است.

به گزارش پایگاه خبری پلیس،  این مقام انتظامی در پایان گفت: پرونده متهم برای 
سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی ارسال شد.

تماشای درگیری، جان 2 نفر را گرفت
فرمانده انتظامی سلسله گفت: روزنجشنبه گذشته به دلیل تیراندازی در محله عادل آباد 

شهر الشتر، دو برادر جان باختند و یک نفر هم زخمی شد.
 عسکر عیسایی، اظهار کرد: به دنبال باال گرفتن اختالفات بین دو خانواده در شهرستان 
سلسله، یکی از خانواده ها اقدام به اجیر کردن افراد مسلح برای قدرت نمایی جلوی منزل 
خانواده دیگر می کند.وی افزود: بنا به اظهارات مردم محل، در پی داد و بیداد و شلوغی 
در این نقطه از شهر، دو برادر به نام های »ع-د« و »ب-د« که جهت تبریک عید فطر 
به منزل پدرشان در نزدیکی محل درگیری رفته و مشغول تماشا بودند، بر اثر تیراندازی 

ناگهانی شرورهای مسلح، بی گناه کشته شدند.
عیسایی افزود: این درگیری یک مجروح دیگر نیز داشته که حال وی نیز وخیم گزارش 
شده است.فرمانده انتظامی سلسله با اشاره به شناسایی کلیه عامالن این جنایت، تصریح 
کرد: کلیه متهمان شناسایی شده و تالش نیروهای انتظامی برای بازداشت عامالن این 
جنایت و تحریک کنندگان آن ها ادامه دارد و به زودی در چنگال قانون گرفتار خواهند شد.

دستگیری زن سارق در پوشش پرستار سالمند
سرکالنتر هفتم پلیس پیشگیری تهران بزرگ از دستگیری یک زن سارق با پوشش 

پرستار سالمندان در خیابان وحدت اسالمی خبر داد.
از  سرقت  فقره  چند  وقوع  با  کرد:  اظهار  باره  این  در  جلیلیان  دوستعلی  سرهنگ 
منزل سالمندان توسط یک پرستار زن پرونده به سرعت برای شناسایی او در دستور کار 

ماموران قرار گرفت. 
از  استفاده  با  انتظامی  ماموران  اطالعاتی،  کار  روز  چندین  از  پس  داد:  ادامه  وی 

شگردهای خاص پلیسی سرنخ هایی از سارقی حرفه ای را به دست آوردند. 
سرکالنتر هفتم پلیس پیشگیری تهران گفت: شیوه و شگرد زن سارق به این شکل 
بوده که وی در پوشش پرستار با استفاده از قرص خواب آور سالمندان را به خواب می برده 

و وسایل آن ها را سرقت می کرده است. 
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آیا پردازنده های اینتل لیك فیلد کیفیت 
و کارایی موردانتظار را دارند؟

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

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

درباره ی آن ها ارائه کرد.
پردازنده  لیک فیلد )عبارت صحیح تر برای آن SoC است( پردازنده ی ۷ واتی 
 Sunny و یک هسته ی پردازشی Tremont با چهار هسته ی پردازش مرکزی
Cove است که از هایبرتردینگ هم بهره نمی برد. قطعا چنین پردازنده  ای رقیب 
و  مقایسه ها  درنتیجه،  بود؛  نخواهد   )Core( کور  خانواده ی  کامل  حصوالت  م
بنچمارک هایی که بین لیک فیلد و پردازنده های کامل کور می شود، هیچ گاه برتری 
 CB۱۵ مذکور در بنچمارک SoC پردازنده ی کوچک تر را نشان نمی دهد. امتیاز
 ۸۱۰۰y-Core m3 در بخش پردازش تک رشته ای کمتر از امتیاز پردازنده ی
گزارش می شود )3/۸۸ دربرابر 2/۹۶(. البته در پردازش چندهسته ای شاهد نتایج 

بهتری هستیم و لیک فیلد امتیاز 2۵۵ را دربرابر امتیاز ۱۶2 رقیب ثبت می کند.
پردازنده ی ۸۱۰۰y-m3 را می توان بهترین گزینه در خانواده ی x۸۶ برای 
مقایسه با Lekefield SoC دانست. پردازنده ی سری Core M تراشه ای 
دوهسته ای با چهار رشته ی پردازشی محسوب می شود که توان طراحی گرمایی 
آن ۵ وات و سرعت کالک پایه  اش ۱/۱ و سرعت کالک تقویت شده ی آن ۴/3 

گیگاهرتز است.
الگوی رقابتی لیک فیلد دربرابر کور ام )ضعف در امتیاز تک رشته ای و برتری 
 R2۰ و R۱۵ و R۱۰ در امتیاز چند رشته ای( در تمامی بنچمارک های ساین بنچ
و گیگ بنچ ۵.۱ دیده می شود. پردازنده ی ۸۱۰۰Y-m3 در تمامی آزمایش های 
تک رشته  ای پیروز می شود و فاصله ی زیادی هم با رقیب دارد. درمقابل، در تمامی 
آزمایش های چند هسته ای شاهد پیروزی پردازنده ی لیک فیلد هستیم که فاصله ی 

بیشتری با فاصله ی رقابت تک رشته ای را هم نشان می دهد.
بررسی ها،  نتیجه ی  به  نگاه  با  کوالکام  دارند  اعتقاد  کارشناسان   رخی  ب
پیروزی  به قطع نمی توان  البته  )تِک رادار(؛  پیروزی می زند  نشانه ی  به  پوزخندی 
کوالکام را در وظایف پردازشی تأیید کرد. به هرحال، پلتفرم ویندوز روی آرم اکنون 
برای هماهنگی با x۸۶ مبتنی بر شبیه سازی 32 بیتی است که به تنهایی برخی از 
نتایج آزمایش را خدشه دار می کند. درمقابل، لیک فیلد در عملکرد تک رشته ای در 
بسیاری از آزمایش ها از پردازنده ی کواکاک ۸cx بهتر ظاهر شده )۷۹۷ دربرابر 
۷۰۰(؛ اما درنهایت در پردازش چندرشته ای، ۸cx با امتیاز 2،۷۶۰ دربرابر ۱،۴۴۱ 
پیروز می شود. درنهایت، شاید کوالکام با نسل بعدی پردازنده های خود رقابت را 
شدیدتر هم بکند؛ اما هنوز نمی توان نتیجه گیری کاملی از پیش بینی های آتی کرد.

در  را  چندهسته ای  پردازش  مقیاس دهی  عامل   ۵.2 گیک بنچ  پلیکیشن  ا
پذیرفتنی  به هیچ وجه  عامل  این  می کند.  بیان   ۸/۱ با  برابر  لیک فیلد  ردازنده ی  پ
نیست و حتی می توان مدل آزمایش کردن اپلیکیشن را هم درباره ی آن نقد کرد. 
البته نمی توان به طورحتم نتیجه ی آزمایش را رد کرد؛ اما درنهایت ۸/۱ برابر از 

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

باتری و قیمت پردازنده ی تیم آبی نداریم. 

می  عمو بط  ا و ر یر  د م
از  کشور  پزشکی  نظام  سازمان 
تشکیل دو کمیته برای بررسی 
خودکشی  بررسی  و  ها  رزیدنت  مشکالت 
های اخیر، خبر داد و گفت: دستیاران شیفت 
رزیدنت هایی  دارند؛  سنگینی  های  ندی  ب
داشتیم که در طول شیفت بیهوش شدند و 

زیر سرم نجاتشان دادند.
ره  با در  ، نپور  کرما حسین  کتر  د
بررسی های انجام شده در زمینه خودکشی 
چند رزیدنت در هفته های اخیر، گفت: دکتر 
ظفرقندی- رییس کل سازمان نظام پزشکی 
کشور طی حکمی به معاون آموزشی سازمان 
را  فوری  کمیته  یک  که  دادند  اموریت  م
تشکیل دهند و تمام مشکالتی که دستیاران 
با آن ها دست وپنجه نرم می کنند، احصاء کنند 
که این کمیته تشکیل شده است و در حال 
انجام بررسی ها هستند. در عین حال درباره 
بررسی خودکشی های اخیر نیز کمیته ای با 
مسئولیت دکتر حاجبی- رییس دفتر سالمت 
روان وزارت بهداشت تشکیل شده و دارند 
ابعاد مختلف خودکشی های این چند نفر را 
بررسی می کنند. در عین حال از نظر فرهنگ 
خانواده های  شئونات  رعایت  و  جتماعی  ا
داغدار باید این موضوع دقیق بررسی شود. 
ان شاءاهلل در وزارت بهداشت اگر به نتیجه ای 

برسند، خودشان اعالم می کنند.
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میلیونی تا شیفت های طاقت فرسا
وی با اشاره به مشکالت دستیاران در 
کشور، گفت: سختی کار دستیاران را همه 
قبول دارند؛ هم مسئوالن وزارت بهداشت و 
هم ما قبول داریم که اصل کار ارائه خدمات 
در بیمارستان های دولتی آموزشی، بر دوش 
دستیاران است. این افراد آمدند که آموزش 
ببینند و دوره تخصص شان را بگذرانند و بعد 
باید یک  بنابراین  بازار کار شوند.  وارد  هم 
کریکولوم آموزشی را هم از نظر عملی و هم 
جواز  بتوانند  تا  بگذرانند  تئوری  صورت  ه  ب
تخصص خود را دریافت کنند. همه معتقدند 
که دستیاران هم از نظر حجم کاری و هم 
از نظر سطح درآمدی تحت فشارند. فردی 
که پزشک بوده، خانواده تشکیل داده، مجددا 
به  ه دانشجو بدل شده و سطح درآمدش  ب
یک دهم کاهش پیدا می کند و از نظر تورم 
اقتصادی هم که تورم با سرعت می تازد. در 
حالی که درآمدهای این افراد بسیار کم است. 
در حال حاضر حقوق دستیاران با کارانه بین 

دو تا سه میلیون تومان است.
کرمانپور ادامه داد: در عین حال مشکل 
دیگر حجم کاری این افراد است. بر اساس 
دوره  در  تحصیل  زمینه  در  که  سطح بندی 

انجام  بهداشت  وزارت  سوی  از  ستیاری  د
شده است که اصوال در آن بیشترین فشار 
به دستیاران سال یک و دو می آید و همینطور 
می روند،  باالتر  سال های  سمت  به  ه  ک
مسئولیت شان  اما  کمتر،  کار  فشار  یزان  م

بیشتر می شود.
با  مواجهه  اول  صف  در  ستیاران  د

خطرات 
اوج  با  مواجهه  نظر  از  گفت:  ی  و
قرار  مقدم  در صف  دستیاران  هم  خطرات 
در  شب  نیمه  و  شب  در  افراد  این  ارند.  د
بیمارستان ها حضور دارند و در صف مقدم 
ارائه خدمات هستند و در صورتی که خستگی 
بر آنها عارض شود، طبیعتا بر روی اتفاقاتی 
که رقم می خورد، موثر است. گاهی هم در 
فیزیکی  و  کالمی  خشونت های  عرض  م
می بینیم  می گیرند.  قرار  سرقت ها  حتی  و 
این دستیاران  از  تاسفانه سرقت هایی هم  م
اتفاق می افتد. به عنوان مثال از آنجایی که 
را می برند.  ماشین شان  نیست،  پارک  جای 
افراد  این  روی  بر  مختلف  فشارهای  عنی  ی

وجود دارد.
آسیب های جدی کرونا به دستیاران

وی ادامه داد: در حال حاضر هم که 
فصل کروناست و تمام دستیاران به نوعی 
می شوند.  کرونا  شیفت بندی های  رگیر  د
از  تعدادی  و  مبتال شده اند  آنها  از  سیاری  ب
ویروس  با  مواجهه  در  هم  دستیاران  ین  ا
کرونا فوت شدند یا عوارض ناشی از بیماری 
بر آنها عارض شده است. بعضا آسیب های 
جدی هم دیده اند؛ ما دستیاری داشتیم که به 
دلیل کرونا نابینا شد و به سمت مرگ رفت 

که رفقای خودش نجاتش دادند.
آینده  و  محروم  مناطق  به  نتقال  ا

ای نامعلوم
مهمتر  همه  از  کرد:  تاکید  رمانپور  ک
این  با  که  دستیار  این  که  باشد  این  شاید 
شرایط درس می خواند، نمی داند که بعد از 
می افتد.  برایش  اتفاقی  چه  ارغ التحصیلی  ف
نمی داند که چگونه او را تقسیم می کنند که 

عمدتا آنها را به مناطق محروم می فرستند 
کار  اینقدر  که  دوره ای  از  بعد  نوعی  به  و 
کردند آن هم با بیمه و حقوق اندک، تازه 
محروم  و  دورافتاده  منطقه  یک  به  را  و  ا
در  دستیاران مان  از  بسیاری  ی فرستند.  م
محروم  مناطق  به  انتقال شان  اول  ال  س
به دلیل حوادث ترافیکی جان دادند. یعنی 
کشور  بودجه  می کشیم،  زحمت  ینهمه  ا
پرورانده  متخصص  یک  تا  می شود  هزینه 
امکاناتی  بدون  را  فرد  این  بعد  اما  ود،  ش
فالن  یا  روستا  فالن  به  و...  خانه  انند  م
شهر می فرستیم که دستیار هم مجبور است 
مناطق  این  به  و  کند  ترک  را  خانواده اش 
در همین مسیر  که  داریم  را  افرادی  ود.  ر
رفت و آمد، دچار حادثه شده اند، قطع نخاع 
شده اند، فوت شده اند و آسیب های جدی به 

خانواده هایشان وارد شده است.
وضعیت  این  بنابراین  افزود:  ی  و
را  نامتعادلی  و  نامفهوم  آینده  یک  همیشه 
پیش چشم دستیاران می آورد و جمع جبری 
و  روانی  تحریک  آستانه  کاهش  هم  ن  آ
فیزیکی این افراد شده و باعث می شود هم 
زود عصبانی می شوند و هم زود ممکن است 
تصمیماتی بگیرند و نهایتا اگر دستیاری از 
زندگی ناامید شود، دور از ذهن نیست که بعد 
از این همه سختی به نقطه دیگری برسد. 
البته ۹۹ درصد دستیاران ما با قوت می ایستند 
و همه سختی ها را به جان می خرند و دوران 
تحصیلی خود را تمام می کنند و ارائه خدمات 
می کنند، اما به هر حال مسئوالن امر باید در 
نظر داشته باشند و البته می دانند که با چنین 
معضلی روبرو هستیم و در بازار کار هم این 

افراد دچار مشکل می شوند.
بهتر  دستیاران  وضعیت  تا  کنیم  ه  چ

شود؟
وی درباره راهکارهای بهبود شرایط 
قشر  گفت:  دستیاران،  اقتصادی  و  اری  ک
باید  و  هستند  جوانی  قشر  نوعا  ستیاران  د
آنها ترسیم کرد. گاهی  برای  فق روشنی  ا
روشن  افق  یک  برای  را  سختی  فراد،  ا

سال  چند  می گویند  و  می کنند  حمل  ت
سختی و دوری از خانواده به آینده روشن 
می ارزد. در حالی که اکنون اول و آخر این 
کهنه کتاب افتاده است؛ یعنی دستیار ما به 
جز در رشته هایی خاص، در سایر رشته ها 
افق روشنی پیش رویشان نیست. بنابراین 
دنبال   ... و  زمان تحصیل  در  شاهدیم که 
این هستند که چطور از کشور خارج شوند تا 
در جایی زندگی کنند که هم خدماتشان در 
جای درستی ارائه شود و هم هزینه درستی 

به آنها پرداخت شود.
مناسب،  خوابگاه  به  ها  زیدنت  یاز  ن

غذای خوب و حقوق درست
بگوییم  اینکه  واقعا  گفت:  رمانپور  ک
زمینه  در  اقدامی  می تواند  بهداشت  زارت  و
بهبود وضعیت دستیاران کند، درست نیست؛ 
از  مجلس،  از  درست  کارگروه  یک  لکه  ب
از  امر،  متولی  عنوان  به  بهداشت  زارت  و
این  صنفی  نظام  عنوان  به  پزشکی  ظام  ن
سازمان  و  جمهوری  ریاست  نهاد  از  فراد،  ا
برنامه و بودجه و... می خواهد تا در این باره 
اقدام کنند و در دوره تحصیل به گونه ای به 
رویای  در  تا  دهیم  و خدمات  آموزش  نها  آ
از فارغ التحصیلی فالن می کنم،  ینکه بعد  ا
و  احترام  هم  تحصیل  دوره  در  و  شوند  ن
هم رفاه الزم را داشته باشند تا دنبال رفاه 
چشمگیر بعد از فارغ التحصیلی نباشند. در 
کشور ما همواره کسانیکه دوره تخصصی را 
فارغ التحصیلی  رویای  یک  در  ی گذرانند  م
هستند تا پول دربیاورند یا اقدامات دیگری 
انجام دهند. این روند نتیجه  درخشانی برای 

کشور نخواهد داشت.
و  دستیاران  باید  کرد:  تاکید  ی  و
باشند،  داشته  باالیی  احترام  انشجویانمان  د
باشند،  داشته  درستی  غذای  و  وابگاه  خ
حقوق های درستی داشته باشند و ... درست 
است که آموزش ما رایگان است و آنها هم 
رایگان  تحصیل  این  قبال  در  ی پذیرند  م
خدمت ارائه دهند، زیرا انسان های معقولی 
حاضر شیف بندی های  حال  در  اما  هستند، 

بسیار سنگینی دارند.
وزارت  گذشته  سال  گفت:  رمانپور  ک
اینکه  بر  مبنی  داشت  مصوبه ای  هداشت  ب
بیش از ۱۰ شیفت در ماه نباید داشته باشند 
این مصوبه  نیرو کم است،  ما عمال چون  ا
شیفت  شب   2۰ گاهی  و  نمی شود  جرا  ا
می ایستند. رزیدنت هایی داشتیم که در طول 
بیهوش شدند و زیر سرم نجاتشان  شیفت 
دادند. با این شرایط هم ممکن است به سوء 
مصرف برخی داروها روی آورند که گاهی 
دیده شده است تا بتوانند توان خودشان را 

افزایش دهند.

دالیل خودکشی های اخیر دستیاران پزشكی؛ 

حقوق کم، خطر کار و آینده ای نامشخص!
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کمیسیون  رییس  ایب  ن
بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی 
یران اظهار داشت: بازرگانی  ا
کاهش  و  دیده  جدی  آسیب  اخلی  د
تقاضا نسبت به پیش از کرونا بیش از 

۴۰ درصد بوده است.
مورد  در  پناه  یزدان  سماعیل  ا
کرد:   اظهار  داخلی  بازرگانی  ضعیت  و
بازرگانی داخلی بسیار به توانایی  مردم 
وابسته بوده که متاسفانه قدرت خرید 
افزایش  با   و  است  شده  کم  سیار  ب
بتوان  شاید   ۱۴۰۰ سال  در  قوق ها  ح
تا حدودی جبران کرد. در کل  را  آن 
داخلی  بازرگانی  به  مهم  موضوع  و  د
که  است  کرونا  نخست  زد؛  آسیب  ا  م
مشاغل  و  کسب وکارها  از  بسیاری  ه  ب
 ۹۵ تا  مشاغل  از  برخی  و  زده  سیب  آ
و  شده اند  متحمل  را  آسیب  رصد  د
نوعی  به  فرصت  این  از  نیز  رخی  ب

استفاده کرده اند.
وی افزود: دوم نرخ ارز است، البته 
بازار به این کاهش قیمت دالر اهمیت 
کاهش  این  می داند  چراکه  می دهد  ن
قیمت واقعی نیست و نگاه سیاسی در 
آن وجود دارد. بازار به راحتی نسبت به 
نمی دهد،  نشان  واکنش  چیزی  نین  چ
مگر اینکه واقعا این دالر ارزان تر موجب 

واردات ارزان تر شود.
بازرگانی  کمیسیون  رییس  ایب  ن
ادامه  در  ایران  بازرگانی  اتاق  اخلی  د
بیان کرد: چرخه اقتصاد داشت با کرونا 
در  باز  االن  می آمد،  کنار  تحریم ها  و 
همه  باز  است.  گرفته  قرار  برزخ  ک  ی
منتظر مذاکرات برجام هستند و کسی 
نمی تواند برنامه ریزی و کار کند. ما چند 

سال در این انتظار بودیم و بعد به این 
نتیجه رسیدیم که نباید انتظار بکشیم و 
شروع به کار کردیم ولی باز یک وقفه 

ایجاد شد.
وی با اشاره به کاهش قدرت خرید 
موضوع  اینکه  به  توجه  با  گفت:  مردم 
انتخابات را در پیش داریم، وضعیت بازار 
اما همچنان  آرام تر پیش می رود  کمی 
در رکود است، تقاضا نیز کاهش داشته 
است. کرونا و تورم عوامل مهمی برای 
کاهش تقاضا بوده اند برای مثال وقتی 
داشته  کاهش  رفت وآمدها  و  جالس  م
حتی بر مصرف و تقاضای پوشاک هم 
اثیرگذار است. در بخش های مختلف  ت

از طرف دیگر  تاثیر وجود دارد،  همین 
سعی  و  شده  کم  مردم  خرید  درت  ق
به  توجه  با  اپیدمی  زمان  در  ی کنند  م
اینکه درآمدشان کم شده و تورم بیشتر 
شده، هزینه های خود را مدیریت کنند. 
طبیعی است که این مساله باعث رکود 

در بازار خواهد شد.
بازرگانی  کرد:  اضافه  پناه  زدان  ی
کاهش  و  دیده  جدی  آسیب  اخلی  د
تقاضا نسبت به پیش از کرونا بیش از 
۴۰ درصد رسیده است. کسب وکارهای 
اساسی  نیاز  آنها  محصوالت  که  رد  خ
البته  دیدند.  جدی  آسیب  واقعا  یست  ن
در همه جای دنیا به این شکل بوده اما 

به واسطه تحریم و تورم  ما  در کشور 
آسیب ها بیشتر بوده است.

وی افزود: ما نیاز به یک همدلی 
این  تحریم  با  مواجهه  الزمه  اریم،  د
و  پاگیر  دست و  نین  قوا که  ست  ا
به  خود  که  پیچیده  وروکراسی های  ب
عنوان یک تحریم مضاعف عمل می کند 
را کنار بگذاریم و در امور تسهیل ایجاد 
کنیم تا در جامعه آرامش به وجود آمده 
و این بحران را پشت سر بگذاریم. ضمن 
اینکه تحریم ها بی تاثیر شده و با نگاه به 
داخل می توانیم از این پیچ عبور کنیم، 
امیدوارم تا پایان سال بتوانیم از بحران 

کرونا هم عبور کنیم.

 پرداخت فطریه با اپلیکیشن »صاپ« در »فطر آنالین«
مشتریان بانک  صادرات ایران و دارندگان کارت های 
اپلیکیشن  از  استفاده  با  می توانند  بانک ها  دیگر  تابی  ش
مراجع  فتوای  مطابق  را  روزه  کفاره  و  فطریه  صاپ«  «
معظم تقلید و با مراجعه به سایت فطرآنالین به صورت 

بر خط بپردازند.
با  ایران،  صادرات  بانک  روابط عمومی  گزارش  ه  ب

افزوده شدن لینک »پرداخت فطریه« به نسخه جدید اپلیکیشن »صاپ«، هموطنان 
و مشتریان بانک صادرات ایران می توانند، بر اساس قوت غالب خود،  زکات فطره و 
کفاره روزه خود را از طریق نصب این اپلیکیشن به حساب  سازمان بهزیستی، کمیته 

امداد امام)ره( و موسسه خیریه کهریزک به آسانی واریز کنند.
افراد می توانند با انتخاب گزینه »پرداخت فطریه« در فهرست اصلی اپلیکیشن 
»صاپ« در ابتدا با مشخص کردن اینکه سید هستند یا خیر و قوت قالب خود  اعم 
ز نان یا برنج، قیمت های متفاوت فطریه یا کفاره روزه را در اقصی نقاط کشور   ا

تعیین کنند.
در این سامانه، می توان از فتاوای مراجع عظام تقلید در این زمینه بهره مند شد 

و  هزینه فطریه به ازای هر نفر قابل تنظیم است.
انتخاب تعداد نفرات برای پرداخت میزان نهایی فطریه و انتخاب تعداد روزها 
و ماه های کفاره روزه از مهمترین امکانات سامانه »فطر آنالین« است که روش 
بهتری برای تعیین دقیق میزان این وجوه به دست می دهد و در نهایت با انتخاب 
یکی از سه نهاد حمایتی کمیته امداد امام خمینی)ره(، سازمان بهزیستی و مؤسسه 
خیریه کهریزک، می توان در کمترین زمان ممکن از پرداخت آنالین و مستقیم به 

حساب این موسسات از درگاه اینترنتی بانک صادرات ایران مطمئن شد.
مشتریان و دارندگان کارت های بانکی می توانند عالوه بر مراجعه به سایت 
اصلی بانک صادرات ایران به نشانی: https://apps.bsi.ir، نسبت به نصب 

این اپلیکیشن اقدام کنند.

در پویش مهر رضوی صورت گرفت
اهدای 11۰ هزار بسته کمک مومنانه با مشارکت بانک صادرات ایران

 مراسم پویش سفره مهر رضوی ویژه استان تهران در توزیع ۱۱۰ هزار بسته 
ارزاق ماه مبارک رمضان با مشارکت بانک صادرات ایران برگزار شد.

 به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، مرحله پایانی توزیع بسته های 
ارزاق ماه مبارک رمضان با عنوان پویش سفره مهر رضوی و با شعار »سفره ای به 
وسعت ایران« طی مراسمی با مشارکت بانک صادرات ایران، کانون خدمت رضوی 
استان تهران و مصالی امام خمینی)ره( برای توزیع ۱۱۰ هزار بسته ارزاق ویژه 
این ماه با حضور حجت اله صیدی، مدیرعامل بانک صادرات ایران، علی رضا جانه، 
سرپرست کانون های خدمت رضوی استان تهران، حجت االسالم علیرضا پناهیان، 
خادمان و خادمیاران آستان قدس رضوی در استان تهران و ذاکران و عاشقان اهل 

بیت)ع( در محل مصالی بزرگ امام خمینی)ره( تهران برگزار شد.
عالوه بر این، مدیران و کارکنان این بانک با توجه به استمرار شیوع بیماری 
کرونا و مشکالت معیشتی ناشی از آن و بر اساس مسئولیت اجتماعی، با مشارکت 
در کمک های مؤمنانه، بخشی از حقوق و مزایای خود را در ایام ماه مبارک رمضان 
در قالب این پویش برای تهیه و اهدای بسته های معیشتی به خانواده های نیازمند 

اهدا کردند.

کارنامه تسهیالت اعطایی بافت فرسوده بانک مسکن در سال۹۹
مدیرعامل بانک مسکن کارنامه عملکرد یکسال ۹۹ 
فرسوده  بافت  به  تسهیالت  پرداخت  حوزه  در  بانک  ین  ا

کشور را تشریح کرد.
محمود شایان مدیرعامل بانک مسکن با بیان اینکه 
یکی از ماموریت های مهم این بانک به عنوان تنها بانک 
تخصصی فعال در حوزه مسکن، کمک به تسریع جریان 

سبد  گفت:  مسکن-هیبنا،  بانک  خبری  پایگاه  به  است،  فرسوده  بافت  وسازی  ن
تمامی  به  بخشی  رونق  و  تولید  جهش  هدف  با  مسکن  بانک  متنوع  سهیالتی  ت
بخش های ساخت و ساز کشور طراحی و تدوین شده است، در این میان حمایت 
از ساکنان بافت های فرسوده شهرهای کشور از طریق پرداخت تسهیالت ارزان 
قیمت جهت احیا و نوسازی امالک واقع در این محدوده های شهری نیز یکی از 
بخش های مهم این سبد تسهیالتی بوده و برای محقق شدن این هدف، بانک 
مسکن به عنوان تنها بانک تخصصی فعال در حوزه مسکن، در این مسیر پیشرو 
بوده است.شایان با تاکید بر آنکه محل تامین اعتبار بخشی از تسهیالت پرداختی 
از منابع داخلی بانک و بخشی از محل قرارداد عاملیت بوده، اظهار کرد: تاکنون دو 
قرارداد عاملیت با وزارت راه و شهرسازی منعقد و همکاری گسترده ای آغاز شده و 

قرارداد دوم عاملیت در سال ۹۹ منعقد شده است.
وی همچنین عنوان کرد: بانک مسکن تمامی تالش و ظرفیت خود را برای 
تسهیل و تسریع جریان دسترسی متقاضیان بافت فرسوده به تسهیالت نوسازی 
کرده است و در همین راستا از سال گذشته فرآیند تشکیل پرونده های تسهیالتی 
بافت فرسوده به صورت آنالین انجام می شود.وی در این باره توضیح داد: مدل 
جدید طراحی شده، عالوه بر حذف مراجعه فیزیکی متقاضیان به شعب، سه مزیت 
مهم برای مدیریت منابع و مصارف ایجاد کرده است. به گفته وی در این مدل 
جهت پاسخگویی به متقاضیان اخذ تسهیالت حمایتی بافت فرسوده و مسکن مهر 
، نیاز به مراجعه حضوری متقاضی برای صدور معرفی نامه و سایر اقدامات مربوط 
به تشکیل پرونده حذف شده چراکه این روند مشکالتی از جمله بروز تخلف، جعلی 
ایجاد  را  و...  کرد  میزان هزینه  به  مربوط  آمار  به مجموعه  ودن، عدم دسترسی  ب
کرده بود.به گفته ی وی در پروسه آنالین تشکیل پرونده های تسهیالتی، با شکل 
گیری یک داشبورد کامل اطالعاتی در تمامی سطوح ، امکان مدیریت بهینه منابع 

و پاسخگویی سریع و آسان به تمامی متقاضیان به وجود آمده است.
این مقام مسوول بانک مسکن به کارنامه پرداخت تسهیالت به بافت فرسوده 
در سال گذشته اشاره کرد و افزود: در سال گذشته شعب بانک مسکن در سراسر 
کشور معادل ۱3 هزار و 3۴۰ فقره تسهیالت برای نوسازی واحدهای فرسوده به 
متقاضیان اعطا کرده اند. ارزش ریالی این تسهیالت معادل یازده هزار و دویست و 

هفتاد و سه میلیارد ریال بوده است.

رئیس شعبه یزد بانك توسعه صادرات ایران اعالم کرد:
رشد 14 درصدی تسهیالت به حوزه دانش بنیان در سال ۹۹

مجید غفوری منش گفت: بانک توسعه صادرات ایران 
در سال ۹۹ بالغ بر 2 هزار و ۱۱۷ میلیارد ریال تسهیالت 
به شرکت های دانش بنیان کشور اعطا کرده که این میزان 

نسبت به سال قبل نشان از رشدی ۱۴ درصدی دارد.
در  ایران  صادرات  توسعه  بانک  یزد  شعبه  ئیس  ر
گفت وگو با خبرنگار پایگاه خبری اگزیم نیوز گفت: بانک 

و  ترجیحی  نرخ های  با  تسهیالت  اعطای  با  است  مصمم  ایران  صادرات  وسعه  ت
تفاهم نامه  انعقاد  از منابع صندوق توسعه ملی و منابع داخلی و همچنین  مناسب 
با صندوق نوآوری و شکوفایی، از روند تجاری سازی و تولید صادراتی شرکت های 

دانش بنیان پشتیبانی کند.
وی در همین زمینه یادآور شد: شرکت های دانش بنیان یزد سال گذشته از 
بسته های متنوع خدمات شعبه یزد بانک توسعه صادرات ایران شامل تسهیالت 
ارزی و ریالی، ضمانت نامه و اعتبار اسنادی داخلی ریالی، به ارزش ۹2۱ میلیارد 

ریال و۱۵ میلیون یورو بهره مند شده اند.
گذشته همچنین  ایران گفت: سال  توسعه صادرات  بانک  یزد  ئیس شعبه  ر
بالغ بر ۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال تسهیالت به صنایع صادرات محور استان یزد 

اعطا شده است.
وی اظهار داشت: شعبه یزد بانک توسعه صادرات تعامل مطلوبی با پارک علم 
و فناوری این استان و شرکت های دانش بنیان استان داشته و با برگزاری جلسات 
و شرکت در همایش های تخصصی خدمات و تسهیالت این بانک را به شرکت های 

دانش بنیان معرفی می کند.
به گزارش پایگاه خبری اگزیم نیوز رویداد ملی »ارائه نیازهای فناورانه حوزه 
بازار ملی  با حمایت شبکه فن   INOTEX2۰2۱ نمایشگاه با  فوالد« همزمان 
ایران، شهرک های صنعتی، پارک علم و فناوری یزد، مرکز نوآوری معادن و صنایع 
معدنی و شرکت سورنا 2۸ اردیبهشت ماه ساعت ۱۰ تا ۱2 در محل پارک پردیس 

تهران برگزار خواهد شد.
این رویداد به  نیز در  ایران  بانک توسعه صادرات  غفوری منش اعالم کرد 
عنوان حامی معنوی حضور خواهد داشت؛ عالقه مندان می توانند با شرکت در این 
رویداد آخرین اطالعات در خصوص تسهیالت ارزان قیمت حوزه دانش بنیان از 
سوی بانک توسعه صادرات را از کارشناسان حاضر در این همایش دریافت کنند.
عالقه مندان جهت ثبت نام و شرکت در رویداد »ارائه نیازهای فناورانه حوزه فوالد« 

می توانند به سایت http://inotex.com/reversepitch مراجعه کنند.

کارشناس حوزه انرژی:
رابطه ایران با جهان موجب توسعه صنعت نفت می شود

یک کارشناس حوزه انرژی گفت: طی سال های تحریم، در بخش 
باالدست صنعت نفت نه سرمایه گذاری چندانی شده و نه تجهیزات بروز 
مورد نیاز تامین شده، بنابراین اگر مسیر روابط ایران با دنیا باز شود مخازنی 

که نیمه کاره مانده اند تکمیل و توسعه داده می شوند.
بهروز نامداری،  با اشاره به تاثیر مثبت مذاکرات وین بر توسعه 
میادین نفت و گاز اظهار داشت: مذاکرات وین عالوه بر اینکه موضوعات 
هسته ای را به سرانجام خواهد رساند و تمرکز جامعه جهانی را از ما 
برمی دارد، برای سایر بخش ها و مهمترین آنها نفت هم تاثیرات مثبتی 

را به همراه خواهد داشت.
وی افزود: طی سال های تحریم، در بخش باالدست صنعت نفت 
نه سرمایه گذاری چندانی شده و نه تجهیزات بروز مورد نیاز تامین شده، 
بنابراین اگر مسیر روابط ایران با دنیا باز شود سرمایه و تکنولوژی روز دنیا 
را از شرکت های دارای رتبه در رنکینگ جهانی وارد می کنیم و مخازنی 
که نیمه کاره مانده اند تکمیل و توسعه داده می شوند و راندمان برداشت 

از میادین را به میزانی که باید، می رسانیم. 
این کارشناس حوزه انرژی تصریح کرد: در واقع می توانیم پول و 
تکنولوژی را باهم عجین کرده و فعالیت های عملی روی زمین را به 
سرانجام برسانیم، ما تاکنون با تکنولوژی قدیم با وجودی که پول زیادی 
تزریق کردیم با بازدهی کم نفت را به توسعه رساندیم، در صورتی که 
اگر دانش روز دنیا با سرمایه وارد کشور شود، می توانیم در مدت کمی 

و با هزینه کمتر به اهداف خود برسیم.
وی در ادامه با اشاره به تاثیر احیای برجام بر تسهیل در امور فروش 
نفت و گاز گفت: البته فروش نفت خام چندان پیچیده نیست کاالیی است 
که اگر تخفیف دهیم، خریدار آن پیدا می شود. ضمن اینکه مسیرهای 
زیادی برای فروش آن وجود دارد ولی برخی منابع هیدروکربوری مثل 
گاز طبیعی نحوه فروش، قراردادها بازارهای پیچیده و دشواری داردند و 
نیاز به فراهم شدن ملزومات و بسترهای خاصی است که شرایط تعامل 
در سیاست بین الملل بخش مهم آن است.نامداری خاطرنشان کرد: مثال 
بیش از ۱۵ سال است که توسعه ال ان جی معطل مانده و  عمال تحریم 
هستیم، این صنعت به سرمایه و تکنولوژی مدرن و بروز  دنیا نیاز دارد و  

هم اینکه فروش آن به روابط و تعامل بین المللی متصل است. 
وی ادامه داد: در صورت حصول نتیجه مثبت در مذاکرات هم به 
صورت مسکن مقطعی تاثیرگذار خواهد بود و هم long term مسائل 
ما را حل می کند، به هر حال آنچه اهمیت دارد اینکه در پی نتایج مثبت 
مذاکرات وین برای صنعت گاز هم می توان چشم انداز مناسبی دید، 
حتی پروژه های صادرات گاز از خط لوله را نیز می توانیم اجرایی کنیم 
و هرچه سریع تر وارد بازار بین المللی گاز شویم و این به نفع ما است، 
چراکه بازارهای نوظهور از جمله هند به شدت به این منبع انرژی نیاز 

دارند و ما نیز باید از این فرصت استفاده کنیم.
 این کارشناس حوزه نفت با بیان اینکه از جمله آثار کوتاه مدت 
اجرایی شدن برجام اینکه نفت بیشتری را روانه بازار خواهیم کرد، گفت: 
کما اینکه هم اکنون نیز که گمانه های مثبتی مشاهده می شود طبق 
آمارهای معتبر بین المللی، شرکت نفت توانسته بخش زیادی از نفت 

را به بازار روانه کرده و بخشی از سهم از دست رفته را بازپس بگیرد. 
وی یادآور شد: اگر مسائل ما در کالن قضیه حل شود در حوزه 
پاالیشگاهی و از جمله دستیابی به سهم بیشتری از محصوالت پاالیشگاه ها 
نیز موفق عمل می کنیم و پاالیشگاه هایی که فرسوده شده و یا نیاز به 
تجهیز دارند به راندمان مطلوب رسانده و روند توسعه را تسریع می کنیم.

عضو اتاق بازرگانی مطرح کرد؛

آسیب شدید بازرگانی داخلی از کرونا و نرخ ارز
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زیر نظر: محمد امامی

آژانس بین المللی انرژی:
سطح ذخایر نفت کشورهای توسعه یافته افزایش می یابد

آژانس بین المللی انرژی )IEA( پیش بینی کرد تقاضای جهانی 
برای نفت در فاصله سه ماهه اول تا پایان سال 2۰2۱ به میزان ۶.۵ 
میلیون بشکه در روز بهبود پیدا می کند و رشد عرضه اوپک پالس 
و سایر تولیدکنندگان با افزایش پیش بینی شده تقاضا به هیچ وجه 

برابری نمی کند.
بر  خود  نفت  بازار  ماهانه  گزارش  در  انرژی  بین المللی  ژانس  آ
اساس آمار مارس که نشان می دهد سطح ذخایر نفت کشورهای 
عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی تنها ۱.۷ میلیون بشکه باالی 
میانگین پنج ساله است، اعالم کرد سطح ذخایر نفت کشورهای توسعه 

یافته به سطح عادی تری برمی گردد.
در گزارش آژانس بین المللی انرژی آمده: پس از گذشت حدود 
یک سال از محدودیت عرضه قابل توجه اوپک پالس، مازاد ذخایر 
جهانی نفت که در بحبوحه شوک پاندمی کووید ۱۹ بر تقاضا به وجود 

آمده بود، تقریبا برطرف شده و به میانگین معمول برگشته است.
این آژانس ارزیابی خوش بینانه مذکور را در حالی مطرح کرد که 
پیش بینی خود از میزان رشد تقاضا در سال 2۰2۱ را به میزان 2۷۰ 
هزار بشکه در روز پایین آورد و ۵.۴ میلیون بشکه در روز برآورد کرد. 
همچنین با توجه به افت تقاضای اروپا و آمریکای شمالی در سه ماهه 
اول و کاهش چشمگیر تقاضای هند به دلیل موج دوم شیوع پاندمی 
در سه ماهه دوم، برآورد خود از تقاضا برای نفت اوپک در نیمه دوم 

سال را به میزان 2۰۰ هزار بشکه در روز کاهش داد.
بنا بر گزارش آژانس بین المللی انرژی، حتی اگر تحریمها علیه 
ایران رفع شود، اوپک پالس همچنان الزم است محدودیت عرضه 
خود را تسهیل کند. برآورد تولید نفت آمریکا در سال میالدی جاری 
در مقایسه با گزارش ماه پیش پایینتر بود و آژانس بین المللی انرژی 
انتظار دارد تولید نفت آمریکا امسال به دلیل کاهش فعالیت شیل و 
از میادین خلیج مکزیکو، ۱۶۰ هزار بشکه در روز  پایینتر  نتظارات  ا

کاهش پیدا کند.
بر اساس گزارش پالتس، آژانس بین المللی انرژی اعالم کرد 
تحت سناریوی فعلی تولید اوپک پالس، میزان عرضه به حد کافی 
سریع افزایش پیدا نمی کند تا با احیای پیش بینی شده تقاضا برابری 
کند. شکاف رو به افزایش میان عرضه و تقاضا راه را برای تسهیل 
بیشتر عرضه اوپک پالس و حتی کاهش بیشتر سطح ذخایر هموار 

خواهد کرد.
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اصالحــات پارامتریــک یعنــی 
یــای  مزا و  حقــوق  ز  ا اســتن  ک
بازنشســتگان و اگــر روزی برســد کــه 
ــش  ــای محاســبه مســتمری افزای مبن
یابــد و بــه بیســت ســال برســد و 
ــف  ــه نص ــته ب ــر بازنشس ــوق ه حق
ارزش ریالــی امــروز تقلیــل یابــد، 
ــی  ــر خیل کارشناســان و مســئوالن ام
ســاده خواهنــد گفــت »اصالحــات 
ــر  ــاال دیگ ــه داد، ح ــک نتیج پارامتری
محاســبات بیمــه ای جدیــد حاکــم 
ــی  ــت مان برنم ــت و کاری از دس اس

ــام!« ــد؛ تم آی
برخــورداری از مســتمری مکفــی 
و شایســته، حــق بدیهــی نیــروی کار 
ــی  ــه س ــاغلی ک ــرد ش ــر ف ــت. ه اس
ــد  ــا بتوان ــد ت ــام کار می کن ــال تم س
در ایــام پیــری از مزایــای بازنشســتگی 
بهره منــد شــود، دغدغــه میــزان 
مســتمری دریافتــی خــود را دارد. 
دهــه هاســت کــه هیــچ تطابقــی 
میــان مــزد و مســتمری کارگــران بــا 
هزینه هــای زندگــی و ســبد معیشــت 
وجــود نــدارد. هرچــه مزد و مســتمری 
فزایــش می یابــد، از آن طــرف  ا
هزینه هــای زندگــی و تــورم ســر 
ــه ای  ــاز فاصل ــک می کشــد و ب ــه فل ب
بســیار عمیــق میــان دریافتــی و 
ــد.  ــه وجــود می آی ــا ب ــه هزینه ه کمین
امــا بــه نظــر می رســد ناکافــی بــودن 
مســتمری دریافتــی بازنشســتگان 
ــد  ــاال می خواهن ــه ح ــوده ک ــی نب کاف
مبنــای محاســبه مســتمری ها را از 
اســاس عــوض کننــد آن هــم بــه ایــن 
بهانــه کــه ســازمان تامیــن اجتماعــی 
ــد  ــت و بای ــران اس ــتانه ی بح در آس

ــود! ــد« ش »توانمن
نگرانــی کارگــران بابــت کاســتی 

گرفتــن مزایــای بازنشســتگی
ــران امــا کارگــران قــرارداد  در ای
موقــت کــه قــدرت و حــق چانــه زنــی 
ناچیــزی دارنــد نــه تنهــا بایــد نگــران 
امنیــت شــغلی خــود در همیــن امــروز 
باشــند و بــا دســتمزدهای بســیار 
ــختی  ــه س ــر ب ــط فق ــر از خ پایین ت
ــران  ــد نگ ــه بای ــد، بلک روزگار بگذرانن
فــردای بازنشســتگی خــود نیــز باشــند. 
در ســال های اخیــر، نگرانــی جدیــدی 
بــرای کارگــران بــه وجــود آمــده 
اســت کــه همــان تــالش بــرای تغییــر 
مبنــای محاســبه ی مســتمری اســت.

در حــال حاضــر، دســتمزد دو 
ســال آخــر کارگــران مبنــای محاســبه 
مســتمری بازنشســتگی اســت امــا 
ــه  ــت ک ــان اس ــی در جری تالش های
ایــن دو ســال را افزایــش داده و 
حتــی تــا بیســت ســال نیــز برســانند. 
ــت  ــد نیس ــا جدی ــن تالش ه ــه ای البت
ــی  ــه بحران ــه بهان و سالهاســت کــه ب
شــدن ســازمان تامیــن اجتماعــی، 
از لــزوم تغییــر مبنــای محاســبه 
مســتمری دفــاع می کننــد. ایــن دفــاع 
جانانــه در حالــی در همــه ســطوح 
ــران  ــه بح ــه ریش ــده ک ــه دوان ریش
ــی  ــت، در موقت ــر اس ــی دیگ در جای
بــودن قراردادهــای شــغلی، در پاییــن 
بــودن دســتمزد شــاغالن کــه موجــب 
کاســتی گرفتــن ورودی هــای ســازمان 
می شــود و در فرارهــای بیمــه ای 
کارفرمایــان. بــدون تردیــد، عــدم 

نظــارت بــر بــازار کار کــه موجب شــده 
اشــتغال غیررســمی بــه شــدت افزایش 
یابــد در تعمیــق این بحــران موثر بوده 
اســت. نبایــد نقــش خلــف وعده هــای 
مکــرر دولــت وعــدم پرداخــت تعهدات 
ریالــی دولــت را در ایجــاد و گســترش 
ــازمان  ــارف س ــع و مص ــران مناب بح

ــت. ــده گرف نادی
تالش های اخیر:

ــه  ــبه ب ــای محاس ــش مبن افزای
2۰ ســال

ــه ۹۰  ــه ده ــه از میان ــا اینهم ب
بــرای  ه انــد  د ر ک ی  ع ـ ـ س ی  ـ سـ شم
افزایــش ســنوات محاســبه مســتمری 
بازنشســتگی تبلیــغ کننــد و آن را بــه 
ــازمان از  ــروج س ــا راه خ ــوان تنه عن
بحــران بنمایاننــد. آخریــن تــالش 
ه  ب ـ سـ محا ی  ا ـ ـ ن ب م ر  ـ ـ ی ی غ ت ی  ا ر ـ ـ ب
مســتمری، در مــاده دوم طــرح 
توانمندســازی و پایــداری ســازمان 
تامیــن اجتماعــی دیــده می شــود؛ 
ــر آن اســت دو ســال را  ــدی کــه ب بن
بــه تدریــج افزایش داده و به 2۰ ســال 
ســنوات اشــتغال برســاند. ایــن طــرح 
ــس را  ــده مجل ــه امضــای 3۴ نماین ک
در پــای خــود دارد، بــه راســتی بــرای 
کارگــران شــاغل نگــران کننــده اســت 
و در صــورت تصویــب در صحــن علنی 
ــادالت  ــام مع ــد تم ــس، می توان مجل

ــد. ــم بزن ــغلی را بره ش
ــاده  ــره م ــالح تبص ــاده 2 )اص م
۷۷ قانــون تامیــن اجتماعــی(: متوســط 
مــزد یــا حقــوق عبارتســت از متوســط 
وزنــی ضرایــب دســتمزدی کــه از 
نســبت متوســط مــزد یــا حقــوق 
روزانــه بیمــه شــده کــه بــر اســاس آن 
حــق بیمــه پرداخــت شــده بــه حداقــل 
ــی  ــال ط ــان س ــه هم ــتمزد روزان دس
ــه  ــق بیم ــت ح ــر پرداخ ــال آخ دو س
ــل  ــدر حداق ــردد ضرب ــبه می گ محاس

ــراری. از  ــال برق ــه س ــتمزد ماهان دس
ابتــدای ســال ۱۴۰۱ هــر ســال یــک 
ــبه  ــای محاس ــنوات مبن ــه س ــال ب س
متوســط مــزدی حقــوق موضــوع ایــن 
تبصــره اضافــه می گــردد تــا کل دوره 
ــرد. ــردازی را دربربگی ــال بیمه پ 2۰ س

ــال  ــاده، در س ــن م ــاس ای براس
۱۴۰۱ مبنای محاســبه مســتمری ســه 
ســال آخــر می شــود و هــر ســال یــک 
ــزوده  ــبه اف ــای محاس ــه مبن ــال ب س
می شــود تــا در نهایــت در ۱۴2۰، کل 
دوره 2۰ ســال بیمــه پــردازی، مبنــای 

ــرد. ــرار می گی ــبه ق محاس
ز دو منظــر  ا ا  ر غییــر  ت یــن  ا
ــه  ــی اینک ــرد؛ یک ــد ک ــوان نق می ت
از اســاس راه را اشــتباه رفته انــد و 
آدرس عوضی داده اند؛ ریشــه مشــکل 
ــوق  ــا حق ــت ام ــر اس ــی دیگ در جای
ــکل  ــل مش ــرای ح ــتگان را ب بازنشس

ــد. ــه ان ــانه رفت نش
ــات  ــو هی ــی )عض ــین حبیب حس
مدیــره کانــون عالــی شــوراهای 
ــه  ــن رابط ــور( در ای اســالمی کار کش
ــغلی  ــت ش ــاد امنی ــا ایج ــد: ب می گوی
کارگــران کــه همانــا ســاماندهی 
قراردادهــای موقــت )اعمــال واجــرای 
ــدن  ــی ش ــاده ۷( و دائم ــره 2 م تبص
قــرارداد کارهایــی کــه طبیعــت 
آن هــا جنبــه مســتمر دارد و حاکمیــت 
ــد  ــر در عق ــه اراده کارگ ــیدن ب بخش
ــداری شــغل  ــات و پای ــرارداد کار، ثب ق
ــون  ــل 2۸ قان ــوع اص ــاغل موض و ش
در  و  د می شــود  یجــا ا ساســی،  ا
ــوان  ــه عن ــز ب ــردازی نی نهایــت بیمه پ
ــازمان اســتمرار  ــع س ــن مناب اصلی تری
و افزایــش می یابــد، و ســازمان دچــار 
کســری منابــع و بحــران منابــع 
نخواهــد شــد پــس آدرس اشــتباه 
داده انــد و راه را بــه بیراهــه رفتــه انــد.

امــا ســوای نادیــده گرفتن ریشــه 

واقعــی مشــکالت، تغییــر مبنــای 
محاســبه مســتمری ها و افزایــش 
ســنوات محاســباتی، یک ایراد اساســی 
ــران و  ــا اقتصــاد ای ــز دارد: ب دیگــر نی
نظــام تورمــی حاکــم بــر ایــن اقتصــاد، 

ــدارد. ــی ن ــاًل همخوان اص
2۰ ســال  اگــر قــرار باشــد 
پــردازی، مبنــای  یمــه  ب قه  ب ســا
ــرد،  ــرار بگی ــتمری ها ق ــبه مس محاس
بازنشســتگان ضــرر بســیاری می کننــد 
ــه  ــی ب ــتمری دریافت ــزان مس و از می
ــد. در آن  ــد ش ــته خواه ــدت کاس ش
ــبد  ــتمری و س ــه مس ــورت، فاصل ص
ــب بیشــتر  ــه مرات ــوار، ب معیشــت خان
از امــروز خواهــد شــد؛ دلیــل آن هــم 
ــوق  ــن حق ــاوت بی ــت: تف ــاده اس س
امســال شــاغالن بــا حقــوق ده ســال، 
بیســت ســال یــا حتــی ۵ ســال قبلتــر 
ــاد اســت؛ چــون هــر ســال  بســیار زی
ــورم چنــد ده درصــدی داریــم  ــرخ ت ن
و مــزد شــاغالن نیــز بــه نســبت ایــن 
تــورم )البتــه نــه کامــاًل مطابق بــا آن( 
ــه  ــن فاصل ــد. بنابرای ــش می یاب افزای
ــن مــزد امســال و مــزد ده  ــادی بی زی
ــود دارد  ــر وج ــر کارگ ــش ه ــال پی س
حتــی بیــن مــزد امســال و ســه ســال 
پیــش هــم تفــاوت بســیار هســت. در 
ــتمزد دو  ــن دس ــن میانگی ــر گرفت نظ
ــر  ــا اگ ــه اســت ام ــر عادالن ــال آخ س
ــن 2۰ ســال آخــر  ــرار باشــد میانگی ق
ــه  ــه شــود بازنشســته ب در نظــر گرفت
شــدت ضــرر می کنــد؛ مســتمری 
ــه  ــاغل، ب ــرد ش ــر ف ــتگی ه بازنشس
نصــف حقــوق ســال آخــر اشــتغال او 

ــر! ــاید کمت ــی ش ــد و حت می رس
بــازه دســتمزدها در طول بیســت 
ــاید  ــت. ش ــترده اس ــیار گس ــال بس س
حقــوق یــک شــاغل در بیســت ســال 
پیــش از ایــن یعنــی در ســال ۱3۸۰، ، 
چیــزی حــدود ۱۰۰ هــزار تومــان بوده 
ــا  ــتمزد و مزای ــل دس ــاال حداق ــا ح ام
حــدود ۴ میلیــون تومــان اســت. چطور 
می تــوان ایــن اعــداد بســیار متفــاوت 
ــه  ــی عادالن ــب وزن ــک ضری ــا ی را ب
ــت  ــا در نهای ــری کــرد ت ــن گی میانگی

یــک بازنشســته متضــرر نشــود؟!
فرامــرز توفیقــی )رئیــس کمیتــه 
دســتمزد کانــون عالــی شــوراها( 
در انتقــاد بــه ایــن مــاده ی طــرح 
ــه  ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــازی ب توانمندس
نمی تــوان بــدون در نظــر گرفتــن 
ــی، از  ــاد مل ــاص اقتص ــات خ مختص
نظــام تامین اجتماعی کشــورهای دیگر 
گرتــه بــرداری کــرد؛ می گویــد: »ایــن 
ــرداری  ــی الگوب ــورهای مترق را از کش
کرده انــد امــا یادشــان رفتــه کــه در آن 
ــت  ــورم در بیس ــن ت ــورها، میانگی کش
ســال، نهایــت دو یــا ســه درصد اســت؛ 
بنابرایــن حقــوق یــک کارگر در بیســت 
ســال، چندان نوســان و تغییــرات عمده 
نــدارد؛ درحالیکــه در ایــران بــا این تورم 
افسارگســیخته، تفــاوت حقــوق در طول 
بیســت ســال از زمین تا آســمان اســت. 
ایــن ناهمگونــی و کاهش شــدید ارزش 
ــب  ــان، موج ــول زم ــی در ط ــول مل پ
می شــود کــه مــاده 2 ایــن طــرح، 
موجــب آسیب رســانی جــدی بــه 
بازنشســتگان شــده و مســتمری آن هــا 
ــر  ــط فق ــر خ ــه زی ــتر ب ــم بیش را بازه

ــد.« ســوق ده

مستمری کافی حق ابتدایی نیروی کار؛

کارگران؛ نگران امنیت شغلی امروز و فردای بازنشستگی!
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ئین  نا مردم  ینده  ما ن
مجلس  در  خوربیابانک  و 
دیدار  در  اسالمی  شورای 
با مدیرعامل آبفای اصفهان خواستار 
و  شهرها  در  شرب  آب  پایدار  امین  ت
و  نائین  های  شهرستان  وستاهای  ر

خور و بیابانک شد. 
الهام آزاد با بیان این که در دهه 
اخیر شاهد  افزایش سطح خدمات آبفا 
در دل کویر بوده ایم  تصریح کرد: در 
خشکسالی  وقوع  رغم  به  اخیر  هه  د
ساکنان  شرب  آب  مستمر،  ای  ه
این     اما مردم  تامین شده است  کویر 
شهرستان ها خواستار دسترسی به آب 
روستاهای  و  در شهرها  پایدار  شرب 

نائین و خور و بیابانک هستند. 
وی با اشاره به تامین آب شرب 
شهرک صنعتی نائین گفت:  فعالیت 
شهرک صنعتی نائین موجب اشتغال 
اگر  و  شده  منطقه  در  مطلوبی  ایی  ز
تدابیری جهت تامین آب شرب برخی 
این شهرک  ز واحدهای صنعتی در  ا
افزایش  در   سزایی  به  تاثیر  ود،  ش

رضایت مندی فعاالن صنعتی دارد.
آزاد در خصوص تامین آب شرب 
بیابانک  و  خور  و  نایین  در  وستاها  ر
روستاها  از  برخی  داشت:   ظهار  ا
زیرساخت  دارای   بیابانک  و  درخور 

ر  پایدا برسانی  آ برای  الزم  ای  ه
نیستند و الزم است که شرکت آب 
را در  تدابیر الزم  استان  و فاضالب 

این زمینه اتخاذ کند. 
و  خور  و  نائین  مردم  ماینده  ن
بیابانک در مجلس شورای اسالمی از 
اجرای شبکه فاضالب در بافران نایین 
مطالبات  از  یکی  گفت:  کرد  شکر  ت
شبکه  از  برخورداری  نیز  خور  ردم  م
فاضالب است که انتظار می رود این 

طرح در آینده نزدیک عملیاتی شود.
ادامه مدیرعامل شرکت آب  در 
و فاضالب استان اصفهان گفت: در 
چند سال اخیر شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان به رغم تنگناهای مالی 
و محدودیت منابع آبی، آب شرب و 
بهداشت پایدار در شهرها و روستاها 

را تامین کرده است. 
با  امسال  گفت:  امینی  اشم  ه
وجود تنش آبی دراستان تمام تالش 

ها در زمینه تامین و توزیع آب شرب 
مورد نیاز شهرها و روستاها اندیشیده 

شده است. 
وی به اجرای شبکه فاضالب در 
شهر خور اشاره کرد و بیان داشت: فاز 
اول مطالعات اجرای شبکه فاضالب 
در خور به پایان رسیده است و پس 
از پایان طرح مطالعاتی، اجرای شبکه 
فاضالب دراین منطقه در دستور کار 

قرار می گیرد.

در دیدار نماینده نائین وخوربیابانك با مدیرعامل آبفای استان اصفهان مطرح شد؛

ارتقای خدمات آبفا در شهرستان های نائین و خورو بیابانک
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان ایالم خبر داد:

شبکه برق 11۰ روستای ایالم در طرح بهارستان 14۰۰ 
بهسازی می شود

ایالم_مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق اســتان ایالم از بهســازی 
شــبکه بــرق ۱۱۰ روســتای ایــالم در طــرح بهارســتان ۱۴۰۰ خبر داد.

ــی  ــای مل ــاح طرح ه ــم افتت ــیه مراس ــیرخانی در حاش ــادی ش ه
صنعــت بــرق کشــور کــه بــه صــورت ویدئــو کنفرانــس بــا حضــور 
وزیــر نیــرو برگــزار شــد، اظهــار کــرد: در ایــن طــرح  ۱۱۰ روســتا بــه 
ــروز از بهســازی  ــه ام ــد شــد ک ــری برخــوردار خواهن نحــو مطلوب ت

بــرق 3۹ روســتای اســتان رونمایــی شــد.
وی افــزود: ایــن روســتاها شــامل 2 روســتا در ایــالم، ۱ روســتا 
در آبدانــان، ۶ روســتا در بــدره، 3 روســتا در ایــالم ایــوان 3، 3 روســتا 
در چــرداول، ۱ روســتا در چــوار، ۴ روســتا در دره شــهر، ۷ روســتا در 
ــتا در  ــران، ۱ روس ــتا در مه ــیروان، ۶ روس ــتا در س ــران، 3 روس دهل

ملکشــاهی و 2 روســتا در هلیــالن 2 روســتا اســت.
مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق ایــالم تصریــح کــرد: جابجایــی 
ــاژ  ــن ولت ــتایی، تامی ــر روس ــرق در معاب ــای ب ــازی پایه ه و مقاوم س
ــی  ــر عموم ــنایی معاب ــالح روش ــتایی، اص ــترکین روس ــن مش مطمئ
ــمول  ــتاهای مش ــرق روس ــبکه ب ــودگی ش ــالح فرس ــتاها، اص روس
طــرح و توســعه شــبکه و تامیــن بــرق متقاضیــان جدیــد انشــعاب از 
اهــداف طــرح بهارســتان اســت کــه بــا نگاهــی جامــع و روســتامحور 

ــت. ــد گرف ــام خواه ــخص انج ــی مش ــای زمان در بازه ه
ــه از ســوی شــرکت  ــتان ک ــرح بهارس ــت: در  ط ــیرخانی گف ش
توانیــر طراحــی شــده، شــرکت های توزیــع بــرق در یــک فرآینــد ۵ 

ــد. ــازی می کنن ــرق را بهس ــبکه ب ــاله ش س

مدیرعامل شرکت مخابرات ایالم عنوان کرد:
نصب و راه اندازی سایت جدید تلفن همراه

 در ایالم

ــال  ــدای س ــت: از ابت ــالم گف ــرات ای ــرکت مخاب ــل ش مدیرعام
ــتان  ــطح اس ــراه در س ــن هم ــد تلف ــایت جدی ــون ۸ س ــاری تاکن ج

ــده اســت. نصــب ش
»حشــمت الــه اســدی« اظهــار داشــت: ایــن تعــداد ســایت تلفن 
همــراه در شهرســتان هــای دره شــهر، آبدانــان، ایــوان، ســرابله، ایالم 
و روســتای علــی مــدد و بابــا مــرادی آســمان آبــاد و روســتای چشــمه 

ماهــی هلیــالن نصب شــده اســت.
وی افــزود: همچنیــن ســایت تلفــن همــراه در روســتاهای، شــله 
کــش، خوشــادول، شــهرک وحــدت، بیشــه دراز، چنارباشــی، زیفــل و 
پاچــم از 2جــی بــه 3 جــی ارتقــاء و تجهیــزات مــورد نظــر بــه زودی 

نصــب مــی شــود.
مدیرعامــل مخابــرات ایــالم گفــت: یکــی از مهم تریــن 
خواســته های مــردم در حــوزه تلفــن همــراه و دسترســی بــه اینترنــت 
بــا کیفیــت اســت کــه بــا تدویــن برنامــه هــای کارشناســی شــده مورد 
توجــه قــرار دارد.بــه گفتــه ای اســدی، در حــال حاضــر 2۷۸ســایت 

تلفــن همــراه در ســطح اســتان نصــب و فعــال اســت.

بیش از دو هزار اشتراک رایگان گاز به خانواده های 
مددجو ایالم واگذار کرد

ــذاری دو  ــالم از واگ ــتان ای ــرکت گاز اس ــل ش ایالم_مدیرعام
هــزار و 2۱۸ مــورد اشــتراک رایــگان گاز بــه مــد  جویان تحت پوشــش 
ــازان و  ــهدا، جانب ــم ش ــای معظ ــتی، خانواده ه ــداد، بهزیس ــه ام کمیت
ــتان در  ــن اس ــتایی ای ــهری و روس ــف ش ــاط مختل ــران در نق ایثارگ

ســال گذشــته خبــر داد.
عبــاس شــمس اللهــی اظهــار کــرد: در ســال گذشــته تعــداد 3۶۰ 
خانــوار تحــت پوشــش بهزیســتی، یکهــزارو ۵۴3 خانوار تحت پوشــش 
کمیتــه امــداد و 3۱۵ خانــواده معظــم شــهدا، جانبــازان و ایثــار گــران 

از اشــتراک رایــگان گاز در ســطح اســتان ایــالم بهره منــد شــده اند.
وی افــزود: بــرای ایــن تعــداد خانــوار بیــش از ۵ میلیــارد ریــال از 

محــل منابــع داخلــی شــرکت گاز اســتان ایــالم هزینــه شــده اســت.
مدیرعامــل شــرکت گاز ایــالم گفــت: ایــن شــرکت در راســتای 
انجــام وظایــف قانونــی و مســئولیت های اجتماعــی و کمــک بــه رفــع 
محرومیت هــای اســتان و طبــق مــاده هــای ۸۰/ج/2 و ۸۸/ث/۵ قانون 

بودجــه کشــور، ایــن مهــم را در دســتور کار خــود قــرار داده اســت.
وی  ادامــه داد: اقدامــات و فعالیت هــای ایــن مجموعــه در 
راســتای توســعه متــوازن نعمــت گاز در جامعــه بــه ویــژه افــراد کمتــر 

برخــوردار اســت.
ــی  ــان نهاد  هــای حمایت ــان داشــت: مدد جوی شــمس الهــی بی
بهره منــد نشــده اند،  نشــعاب گاز  ا ز و  متیــا ا ز  ا تاکنــون  کــه 
ــه آن  ــه و ارائ ــاد مربوط ــه از نه ــت معرفی نام ــا دریاف ــد ب می توانن
بــه شــرکت گاز صرفــّا یکبــار از امتیــاز کنتــور و اشــتراک رایــگان 

ــد. ــتفاده کنن گاز اس

اصفهانی  اولی های  س  ال ک مت  ال س ش  ج سن ت  ا ی ئ جز
اعالم شد

الماسی  رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان اصفهان گفت: 
خانواده ها به دور از هر اضطراب و استرسی شرایط حضور کودک را در 
پایگاه های سنجش سالمت فراهم کنند و حتمًا تغذیه مناسب، استراحت 
و خواب کافی فرزند را در نظر بگیرند تا بدون هیچ دلهره و نگرانی وارد 

پایگاه شده و فرآیند سنجش سالمت برای آنها انجام شود.
وی در خصوص اینکه در همه مناطق و نواحی آموزش و پرورش 
پایگاه های سنجش و سالمت دایر است، اظهار کرد: با توجه به فراوانی 
جمعیتی که قرار است در این پایگاه ها مورد ارزیابی قرار بگیرند احتمال 

دارد دو یا سه یا پنج پایگاه در منطقه پرجمعیت تشکیل دهیم.
رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان اصفهان، تاکید کرد: 
اگر خانواده ای در بازه زمانی مشخص شده مراجعه نکرد، احتمال دارد 
خانواده مجبور شود به شهر مجاور یا مرکز استان برای سنجش نوآموز 

خود مراجعه کند.
درباره فعالیت ۷۷ پایگاه سنجش سالمت نوآموزان در سطح استان، 
افزود: ۴۷ پایگاه الف و 3۰ پایگاه ب برای این طرح فعال می شوند، 
پیش بینی می کنیم ارزیابی سنجش سالمت حدود ۱۰۵ هزار نفر نوآموز 
در سطح استان را داشته باشیم، با همکاری ۶۵۰ نفر عوامل اجرایی در 
حال آماده سازی مقدمات اجرای این طرح هستیم و منتظریم که ستاد 
ملی کرونا اجازه انجام کار به آموزش و پرورش بدهد و از خردادماه این 

طرح را آغاز کرده و تا شهریور فرآیند سنجش انجام شود
اداره آموزش و پرورش استثنایی استان اصفهان، گفت:  . رئیس 
ارزیابی های انجام شده شامل انجام بینایی سنجی، شنوایی سنجی، آمادگی 
تحصیلی، اختالالت جسمی و حرکتی، اندازه گیری توده بدنی، قد و وزن، 
بهداشت دهان و دندان، بیماری های پوست و مو، بیماری های نیازمند 
مراقبت ویژه، رصد بیماری های ارثی و واکسیناسیون است و در نهایت 

آمادگی تحصیلی اتفاق نوآموزان بررسی می شود.

مدیرعامل سازمان عمران و بازآفرینی شهرداری سمنان 
خبر داد؛ 

پارک  و گردشگری  تفریحی  بزرگ  احداث مجموعه 
کوهستان سمنان

مدیرعامل ســازمان عمران و بازآفرینی شهرداری سمنان از ادامه 
عملیات احداث مجموعه  بزرگ تفریحی و گردشگری پارک کوهستان 

سمنان خبر داد. 
شهرداری  الملل  بین  امور  و  ارتباطات  مدیریت  ش  ر ا ز گ ه  ب
سمنان،حجــت اله ذوالفقاری گفت: این مجموعه شــامل آبشار، آمفی 
تئاتر روباز، کنارگذرها، راههای دسترسی، المان و مقبره شـهدای گمنام، 
مخازن آب شرب، پیاده راه ســازی اطراف دریاچه، پل معلق روی دریاچه، 
مسیر پیاده روی کنار نهر پارک کوهستان به پارک مســافر، آالچیق، 

فضاهای سبز و دیگر فضاهای تفریحی می باشد. 
وی با اشاره به احداث آبشار این مجموعه اظهار داشت: فاز اول 
ســاخت این آبشار تکمیل و قابل بهره بــرداری گردید و فاز دوم به 
صورت پلکانی همراه با نهر آب وسط و سکوهای نشیمن طراحی و در 
سال جاری اجرا می گردد. ذوالفقاری افزود: سالن آمفی تئاتر روباز در 
مساحتی حدود دو هزار متر مربع تکمیل و با ظرفیت بیش از هزار نفر 
آماده برگزاری جشن ها و مراسم ها می باشد، همچنین فاز اول کنارگذر 
جاده سالمت نیز به مساحت حدود ۱۸۰۰ متر مربع تکمیل و با درختکاری 
و  برای شهروندان  شاداب  و  مفرح  مسیری  زیبا  سبز  فضای  د  جا ی ا و 

بازدیدکنندگان محترم فراهم نموده است. 
مدیرعامل سازمان عمران و بازآفرینی فضای شهری در ادامه تصریح 
کرد: گنبد مقبره شهدای گمنام نیز با هزینه  ۶ میلیارد ریال در حال 
ساخت میباشد و بزودی برروی المان احداثی نصب خواهد شد و جهت 
دسترسی آسان به مزار شهدا در دو سمت پله سنگی احداث شده است. 
حجت اله ذوالفقاری خاطر نشــان کــرد: در این مجموعه ســه 
مخزن آب شــرب ۱۰۰،۱۵۰و ۵۰ متر مکعبی احداث شده است و در 
ماه های آینده آبگیری شده و شهروندان محترم می توانند از آب شرب 
استفاده نمایند همچنین پیاده راه سازی اطراف دریاچه به مساحت حدود  

۱۵۰۰ متر در حال احداث میباشــد و تا بام اول ادامه خواهد یافت.
در ادامه ذوالفقاری ابراز داشت: دو دهانه پل ۷متری با ارتفاع 3 
متر جهت تخلیه مناسب سیالب فصلی بر روی بند روزیه نیز در حال 

احداث می باشد. 
بیان  بر روی دریاچه روزیه،  به ســاخت پل معلق  اشاره  ا  ب وی 
داشــت: این پل معلق گردشــگری حدود ۱۴۰ متر طول دارد و جهت 

استفاده تفریحی شهروندان طراحی شده است. 
ذوالفقاری در ادامه گفت: جهت ارتباط و دسترسی آسان از پارک 
شــقایق به بوستان مسافر و در ادامه مسیر به سمت پارک کوهستان پل 
عابر پیاده برروی کمربندی روبروی پارک شــقایق نصب خواهد شــد.

پایان  بازآفرینی فضای شهری در  و  مدیرعامل سـازمان عمران 
اظهار داشت: برای این پروژه بزرگ گردشگری  ۱۰۰ میلیارد ریال در 
نظر گرفته شده است و تالش داریم تا پایان ســال جاری پروژه های 

تعریف شده کامل و قابل بهره برداری گردند.

خسارت 215 میلیارد ریالی سیل اخیر به راه ها و ابنیه 
های فنی استان سمنان

مدیرکل راهداری وحمل و نقل جاده ی استان سمنان از برآورد 
خسارت 2۱۵ میلیارد ریالی سیالبهای اخیر به راه وابنیه فنی محورهای 

مواصالتی تحت پوشش این اداره کل خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای 
استان سمنان احسان منصورکیایی گفت :در پی بارشهای هفته گذشته  
و جاری شدن سیل در حاشیه محورهای مواصالتی  2۱۵ میلیارد ریال 
خسارت به راه ها و ابنیه فنی شهرستانهای سرخه ، گرمسار و دامغان وارد 
شد . وی با اشاه به آنکه وقوع سیالب به ۱32 دستگاه ابنیه فنی در حوزه 
محورهای استان صدمه وارد کرد ، گفت: با همت نیروهای راهداری و 
بهره مندی از امکانات و تجهیزات و مشارکت سایر دستگاههای امدادی 
عملیات امداد رسانی و پاکسازی رسوبات و گل و الی از سطح  محورها 

در اسرع وقت انجام شد.
مدیرکل راهداری و حمل نقل جاده ای استان سمنان ادامه داد : 
وقوع بارش طی چند روز متوالی در حوزه شهرستان دامغان منجر به ورود  
گل والی به سطح راه ، تخریب دریواسیون  ها و جسم راه  ، تخریب 
شانه راه ، تخریب رادیه و برید  و آسیب به ۹3 دستگاه ابنیه فنی در محور 
دامغان - جندق و معلمان – طرود شد که میزان خسارات  وارده در این 
شهرستان  حدود ۱۹۹ میلیارد ریال برآورد می گردد. وی ادامه داد : در حوزه 
شهرستان های گرمسار و آرادان وقوع سیالب باعث ورود الی به سطح 
راه و تخریب دریواسیون در محورآرادان سرخه محدوده سید آباد ، تخریب 
شانه راه و بروز خسارت به 3۶ دستگاه ابنیه فنی گردید که مقدار خسارات 
وارده درحدود ۱۱ میلیارد ریال برآورد می گردد. منصور کیایی با اشاره به 
برآورد خسارت ۵ میلیارد ریالی در شهرستان  سرخه گفت :  سیل باعث  
آب شستگی شانه و تخریب محورهای روستایی اسد آباد-نظامین  و محور 

روستایی جمشید آباد-ایج-امام زاده عبداهلل و جوین گردید .
اولیه  لحظات  همان  از  راهداران  افزود:  پایان  در  صورکیایی  ن م  
سیالب با حضور در محل اقدامات الزم برای بازسازی و جلوگیری از 
خسارات بیشتر را انجام دادند و امید است با تالش شبانه روزی راهداران 
و تخصیص به موقع اعتبارات مورد نیاز برای بازسازی خسارات بوجود 

آمده شاهد تسریع در بازسازی و زدودن اثرات ناشی از سیل باشیم.

به  زنگنه-باتوجه  علی  د  شه م
شعار امسال با عنوان تولید، پشتیبانی و 
مانع زدایی ها، ارائه خدمات اختصاصی 
به  صنعتی  و  تولیدی  واحدهای  ه  ب
طور ویژه در دستور کار شرکت گاز 

قرار دارد.
گاز  شرکت  برداری  بهره  ر  ی د م
خراسان رضوی از راه اندازی میزخدمت 
به  مشاوره  ارائه  برای  صاصی  خت ا
تولیدی  واحدهای  و  صاحبان صنایع 
و صنعتی درباره نحوه بهره مندی از 

گازطبیعی خبر داد.
فرشید دشتی با اعالم این مطلب 
اظهار کرد: در راستای تحقق منویات 
به شعار  مقام معظم رهبری و عمل 
و  پشتیبانی  تولید،  عنوان  با  ال  س م ا
مانع زدایی ها، ارائه خدمات اختصاصی 
به  صنعتی  و  تولیدی  واحدهای  ه  ب
طور ویژه در دستور کار شرکت گاز 

قرار دارد.
راستا  همین  در  افزود:  ی  و
میزخدمت اختصاصی برای بررسی و 
مشاوره به صاحبان صنایع و واحدهای 

تولیدی و صنعتی در اداره گاز منطقه 2 
مشهد واقع در بلوار خیام-خیابان ارشاد 

2 راه اندازی شده است.
به  پاسخگویی  دشتی،  گفته  ه  ب
واحدهای  به  گازرسانی  اضیان  ق ت م
تولیدی و صنعتی و پیگیری درخواست 
های آنان تا حصول نتیجه نهایی از 
این  در  مستقر  کارشناسان  یف  ا ظ و

مرکز می باشد.
شرکت  ری  ا د بر ه  بهر ر ی د م
که  مطلب  این  بیان  با  استان  ز  ا گ
اول گازرسانی  رتبه  خراسان رضوی 

به واحدهای تولیدی صنعتی کشور را 
دارد افزود: در سه سال گذشته، تعداد 
۱۱۶۸ واحد تولیدی و صنعتی استان 
از محل اعتبارات ماده ۱2 قانون رفع 
به  تولید رقابت پذیر و مستند  نع  موا
مصوبه شورای اقتصاد با 2۹۰ میلیارد 

تومان هزینه گازرسانی شد.
وی ادامه داد: با گازرسانی انجام 
و  تولیدی  واحد  تعداد  این  به  ه  شد
هزار   ۸۶۱ و  میلیون   ۶۶ تی،  ع صن
لیتر سوخت مایع در خراسان رضوی 
صرفه جویی شده که این مهم عالوه 

رشد  تولید،  های  هزینه  کاهش  ر  ب
اقتصادی استان و کشور و همچنین 
حفظ و صیانت از محیط زیست را به 

همراه داشته است.
دشتی گفت: شرکت گاز خراسان 
نیز  امسال  تا  است  مصمم  ی  ضو ر
بیشترین سهم و عملکرد کشور را در 
زمینه تامین سوخت پاک گاز طبیعی 
و  تولیدی  واحدهای  به  ازرسانی  گ و 
ظرفیت  از  بهینه  استفاده  با  تی  ع صن
قانونی ماده ۱2 قانون رفع موانع تولید 

را محقق کند.
شرکت  ری  بردا بهره  ر  ی د م
صاحبان  کرد:  تصریح  استان  ز  ا گ
در  صنعتی  و  تولیدی  دهای  ح ا و
عالوه  توانند  می  رضوی  سان  ا ر خ
از  میزخدمت،  محل  به  مراجعه  ر  ب
مرکز   ۱۸۹۴ تلفن  با  تماس  ق  ی طر
تباطات  ر ا و  لکترونیک  ا ات  م د خ
مردمی شرکت گاز خراسان رضوی 
نسبت به پیگیری موضوع گازرسانی 
به واحد تولیدی و صنعتی مجموعه 

متبوع خود اقدام کنند.

مدیربهره برداری شرکت گاز استان خراسان رضوی

خراسان رضوی رتبه اول گازرسانی به واحدهای تولیدی صنعتی کشور

فرمانــدار اردبیــل در جمــع 
ــت :  ــل گف ــبان اردبی ــوان رس بان
بانــوان رســانه ای اردبیــل باتوجــه 
قابلیــت هــا و توانایــی مــی تواننــد 
در حــوزه آســیبهای اجتماعــی 

ورود کننــد .
امامــی یگانــه در جمــع بانوان 
رســانه اردبیــل ) رســبان( بــا بیــان 
ــل  ــانه ای اردبی ــوان رس ــه بان اینک
باتوجــه قابلیــت هــا و توانایــی 
مــی تواننــد درحــوزه آســیب هــای 
اجتماعــی ورود کننــد افــزود: 
ظرفیــت و توانایــی بانــوان رســانه 
ــت و  ــیده نیس ــی پوش ــرای کس ب
ــاو  ــه معظــل ه ــن قشــر ب ورود ای
آســیب هــای اجتماعــی مــی توانــد 
تاثیــرات مثبتــی را بــه همــراه 
ــانه  ــه رس ــرا ک ــد چ ــته باش داش
بهتریــن ابــزار بــرای کاهــش 
ــت . ــی اس ــای اجتماع ــیب ه آس

ــه اینکــه مــی  ــا اشــاره ب وی ب
ــوان  ــداف بان ــت اه ــم در جه توانی
ــی  ــی اجرای ــتگاه های ــانه از دس رس
ــان  ــم بی ــت کنی ــت حمای در خواس
کــرد: بــا توجــه بــه اهــداف رســبان 
ــوزه  ــی در ح ــای اجرای ــه ه و برنام
هــای ورزشــی ، فرهنگــی ، هنــری، 
اقتصــادی، سیاســی و اجتماعــی می 
ــای  ــتگاه ه ــت دس ــوان از ظرفی ت
دولتــی و شــرکتهای خصوصی بهره 
ــتگاه  ــد دس ــکار بای ــرای این ــرد وب ب
هــای شناســایی و طــی جلســه ای 
ــوان وتصمیــم گیــری  مســائل راعن

نهایــی انجــام شــود.
فرمانــدار اردبیــل اضافــه کرد: 
بانــوان رســانه ای ) رســبان( چــون 
ــدارد  ــی ن ــد خاص ــه و درآم بودج
بایــد درجهــت درآمــد زایــی قدمــی 
ــن  ــه یکــی از ای ــردارد ک ــت ب مثب
ــک  ــاد ی ــد ایج ــی توان ــا م گام ه
واحــد یــا کارگاهــی در زمینــه های 
مختلــف باشــد ؛ بــرای اینکــه نیــاز 
اســت از ایــده هــای نــو هره بــرد .

ــرد:  ــد ک ــه تاکی ــی یگان امام
ــمات ،  ــزاری مراس ــث برگ در بح
همایــش هــا و برنامه هــای ادارات 
و شــرکت هــای خصوصــی بانــوان 
رســانه مــی تواننــد ورود کننــد 
و صفــر تاصــد برگــزاری یــک 
برنامــه فرهنگــی، هنری، آموزشــی 

ــد. ــام دهن ــی و... را انج ، اجتماع
وی ادامــه داد: متاســفانه 
برگــزاری دوره هــای آموزشــی 
ــیار  ــل بس ــی دراردبی ــبک زندگ س
کــم اســت و اجــرای ایــن چنیــن 
ــم  ــددر تحک ــی توان ــه ای م برنام
بنیــان خانــواده و خانــواده ای شــاد 
تاثیــر گــذار باشــد کــه بنظــر ورود 
بانــوان رســبان در ایــن مــورد مــی 
توانــد گامــی محکــم بــرای جامعــه 

ــد. ــا باش ــواده ه ــان و خان زن
پرویــن حســینی، نماینــده 
ــبان: ــانه رس ــوان رس ــروه بان کارگ

ســخت کوشــی و دقــت نظــر 
ــده  ــانه دی ــه رس ــوان در عرص بان

نمــی شــود
نماینــده  نی  ی ــن حســ روی پ
ــبان  ــانه رس ــوان رس ــروه بان کارگ
ــل  ــا فرمانداراردبی ــه دیدارب درجلس
ضمــن تبیــن جایــگاه کارگــروه 

ــار  ــل اظه ــبان در اردبی ــوان رس بان
داشت:آســیب هایــی کــه زنــان 
خبرنــگار در طــول عمــر کاری خود 
ــه مراتــب  ــا آن مواجــه هســتند ب ب
بیشــتر از مــردان اســت، چــرا کــه 
اگــر زن خبرنــگار متأهــل باشــد در 
کنــار وظیفــه همســری بایــد وظیفه 
ــن  ــو احس ــه نح ــد ب ــادری را بای م
ــظ و  ــار حف ــد و در کن ــام ده انج
حراســت از بنیــان خانــواده بایــد بــه 
ــد . ــم برس ــود ه ــانه ای خ کار رس

نماینــده بانوان رســانه رســبان 
اردبیــل بــا تأکیــد بــر اینکــه زنــان 
ــر  ــگار هــم شــرایط حاکــم ب خبرن
زندگانــی زن شــاغل را تحمــل می 
کننــد و هــم مشــکالتی را به لحاظ 
جنســیت خــود متحمــل می شــوند، 
گفــت: نابرابــری در برخــورداری از 
فرصت هــای برابــر شــغلی، حقــوق 
و مزایا،امــکان ارتقــای شــغلی، 
ــای  ــب تجربه ه ــری در کس نابراب
کاری و ... از مهــم تریــن آنهاســت.

حســینی اضافــه کــرد: جایگاه 
بانــوان در رســانه آنگونــه کــه بایــد 
ــت  ــوان گف ــی ت ــده نشــده و م دی
ــب  ــوان رســانه ای اســتان، اغل بان
بــا کمتریــن هزینــه هــا، بیشــترین 

فعالیــت را انجــام مــی دهنــد.
وی اضافــه کــرد: امنیــت 
ــوان  شــغلی مهمتریــن دغدغــه بان
رســانه ای اســتان اســت چــرا 
ــچ  ــاد هی ــدون انعق ــب ب ــه اغل ک
قــراردادی فعالیــت رســانه ای 
ــا  ــود و در انته ــی ش ــاز م ــا آغ آنه
ــدم پرداخــت حــق و  ــل ع ــه دلی ب
ــن  ــانه، از ای ــوی رس ــوق از س حق

ــوند. ــی ش ــارج م ــه خ حرف
حســینی در تحلیــل وضعیــت 
ــن  ــزود : ای ــات اف ــوزه مطبوع ح
حــوزه بــا چالش هایــی روبــرو 
اســت و متاســفانه در آن بــه 
ــغلی  ــه ی ش ــن آتی ــایش و تامی آس
خبرنــگاران توجــه نمی شــود.

ــار  ــت: انتظ ــان گف وی در پای
مــی رود، مســئوالن حامــی بانــوان 
خبرنــگار باشــند و بــا اقدامــات 
ــرای  ــتر الزم را ب ــاز بس ــورد نی م
ادامــه فعالیــت بانــوان رســانه 
فراهــم کننــد و بــدون شــک 
ــغ مســئوالن  بی دری یــت  حما
فرهنگــی از بانــوان خبرنــگار در 
ــزه  ــد انگی ــف می توان ــاد مختل ابع
ــر  ــه بهت ــرای ادام ــگاران را ب خبرن

ــد.   ــش ده ــت افزای فعالی

فرماندار اردبیل ؛

بانوان رسبان در حوزه آموزش آسیب های اجتماعی ورود کنند
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بط  ا و ر رش  ا گز ه  ب
تامین  کل  داره  ا مومی  ع
بوشهر؛  استان  جتماعی  ا
طی حکمی از سوی مصطفی ساالری 
تامین اجتماعی،   مدیر عامل سازمان 
عباس دیری سرپرست اداره کل تامین 
عنوان  به  بوشهر  استان  جتماعی  ا
استان  این  اجتماعی  تامین  دیرکل  م

منصوب شد.
در حکم صادره از سوی مصطفی 

ساالری آمده است:
جناب آقای عباس دیری 

نظر به تعهد، تخصص و تجارب 
ارزنده جنابعالی به موجب این حکم به 
عنوان مدیرکل تامین اجتماعی استان 

امیدوارم  شوید.  می  منصوب  وشهر  ب
به خداوند متعال و در سایه  ا توکل  ب
عنایات ائمه معصومین علیهم السالم 
قانونی،  و  شرعی  جوانب  رعایت  و 
توجه  مربوطه،  مقررات  مانت داری،  ا
به منافع و مصالح سازمان، استفاده از 
تمام ظرفیت ها و سرمایه های انسانی 
متخصص و مجرب و همچنین اقدامات 
مبتنی بر برنامه ریزی و پایش عملکرد 
در راستای نیل به اهداف تعیین شده 
نظام  سیاست های  و  اصول  ویژه  ه  ب
از  صیانت  و  اجتماعی  تأمین  امع  ج
حقوق شرکای اجتماعی سازمان اعم از 
بیمه شدگان، بازنشستگان و کارفرمایان 

تالش نمایید.

انتصاب مدیرکل تامین اجتماعی استان بوشهر اختصاص ۳۰۰میلیارد اعتبار به اجرای طرحهای راهداری شهرستان 
زرندیه

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی گفت: 3۰۰ میلیارد 
ریال اعتبار امسال به منظور بهبود وضعیت جاده ها و اجرای طرح های راهداری در 

حوزه نگهداری راه ها و ابنیه فنی به شهرستان زرندیه اختصاص یافت.
مرکزی  استان  جاده ای  نقل  و  حمل  و  راهداری  مدیرکل  زندی فر«  »علی 
فزود: 2۴۰ میلیارد ریال منابع مالی برای نگهداری راه های شهرستان زرندیه از  ا
جمله لکه گیری و اجرای ماسه آسفالت راه اتصالی آزادراه ساوه - تهران به مامونیه 
اختصاص یافته  است که در قالب 2 قرارداد به مجموع ۱۱۰ میلیارد ریال در سال 

جاری اجرا می  شود.
جاده  آسفالت  روکش  و  لکه گیری  برای  ریال  میلیارد   ۶۰ داد:  ادامه  ی  و
ساوه - بوئین زهرا، 32 میلیارد ریال برای روکش آسفالت حاده زاویه - اخترآباد 
و 3۸ میلیارد ریال برای اجرای روکش آسفالت آزادراه ساوه- تهران در محدوده 
شهرستان زرندیه اختصاص یافته که این طرح ها در راستای افزایش رضایت مردم 

این شهرستان اجرایی می شود.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی از آغاز عملیات اجرایی 
طرح احداث زیرگذرهای پرندک و شهر صنعتی شهرستان زرندیه خبرداد و گفت: این 
طرح ها با اعتباری بالغ بر ۶۶ میلیارد ریال توسط پیمانکاران در حال اجرا بوده و امید 
است بهره برداری از آن ها تا پایان سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها آغاز شود.

اولویت های  از جمله مهمترین  ایمنی راه ها  زندی فر خاطرنشان کرد: بهبود 
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی است که  بخشی از این 
اقدامات به صورت پیمانی و بخشی به صورت امانی و با استفاده از ماشین آالت و 

تجهیزات سازمانی انجام می شود.

قاسم پور فرماندار ویژه کالنشهرکرج:
انتخابات  ستاد  اختیار  در  را  خود  امکانات  تمام  باید  ها  ستگاه  د

شهرستان کرج قرار دهند
معاون استاندار البرز و فرماندار ویژه شهرستان کرج با تأکید بر اینکه هیچ مدیر 
دولتی حق ندارد در ستادهای انتخاباتی فعالیتتبلیغاتی داشته باشد گفت:ستادگردی 
مدیران ممنوع است و در صورت مشاهده برخورد الزم در این زمینه صورت می 
گیرد، وی همچنیناز مدیران دستگاه های دولتی خواست تا امکانات خود را در اختیار 

ستاد انتخابات شهرستان کرج قرار دهند.
غفور قاسم پور عنوان کرد:هر مدیری که بخواهد ستادگردی داشته باشد با 
آن برخورد خواهیم کرد.وی خطاب به مدیران ادارات شهرستان کرج توصیه کرد 
که رسیدگی به مشکالت مردم را متوقف نکنند، تعطیلی در کار نداشته باشند وتمام 
تمرکز خود را برای خدمت تا آخرین لحظه ای که در مسند مدیریتی حضور دارند؛ 
مصروف نمایند.فرماندار ویژه کالنشهرکرج اذعان داشت:مدیری که خادم و خدمتگزار 

مردم باشد در همه جا بخصوص در اذهان مردم جای خواهدداشت.
قاسمپور در پایان با بیان اینکه تشکیل هیأت های اجرایی انتخابات ریاست 
جمهوری در شهرستان کرج طبق زمان قانونی خود آغاز شدهاست، اضافه کرد:طبق 
قانون انتخابات کشور کلیه دستگاه های دولتی باید امکانات خود را در اختیار ستاد 
انتخابات قرار دهند و اداراتشهرستان کرج نیز از این قانون مستثنی نیستند و باید 
تمامی ظرفیت های خود را برای برگزاری هرچه باشکوه تر انتخابات بیست وهشتم 

خردادماه در اختیار قرار دهند.

حق محمدلو مدیر منطقه 7 شهرداری کالنشهر کرج:
چارچوب  از  مراقبت  غیرعمد  جرائم  زندانیان  آزادی  از  دف  ه

اخالقی و روحی خانواده های آسیب دیده می باشد
هفت زندانی جرائم غیرعمد به همت منطقه ۷ شهرداری کالنشهرکرج آزاد 
بازگشتند.  عباس حق محمدلو عنوان کرد:در پی مشارکت  به آغوش خانواده  و 
خیرین و همراهی مسئوالن هفت نفر از مددجویان جرایم غیرعمد به مناسبت عید 
سعید فطراز زندان آزاد و به آغوش گرم خانواده هایشان بازگشتند.وی هدف از این 
امر خیر را مراقبت از چارچوب اخالقی و روحی خانواده های آسیب دیده  عنوان 
کرد و افزود:به زندان افتادن افراد بهدلیل بدهکاری به ویژه در جرائم غیرعمد، آثار 
زیانباری را نه تنها برای مددجویان و خانواده آنان بلکه برای جامعه نیز در برخواهد 
داشت.مدیر منطقه ۷ شهرداری مرکزاستان البرز اظهارداشت:لطمات روحی و روانی، 
فسادهای اخالقی، اعتیاد و دیگر آسیب های اجتماعی ازعواقب این امر بوده که از 

جنبه های فردی، خانوادگی و اجتماعی قابل بررسی و تأمل است.
حق محمدلو درپایان اضافه کرد:با توجه به نامگذاری ماه مبارک رمضان به 
نام ماه رحمت و مغفرت و ماه  میهمانی خدا این منطقه برایاولین بار در اجرای 
سنت حسنه آزاد سازی زندانیان غیرعمد با همت و دعوت از خیرین تالش کرده 
است که در کمترین زمان این هفتزندانی با کمک و مساعدت مسئوالن آزاد شوند.

ورزشي  سالن  سازي  آماده  روند  از  هشتگرد  شهرجدید  هردار  ش
در اختیار شهرداري جهت واکسیناسیون شهروندان بازدید کرد

به گزارش روابط عمومي شوراي اسالمي و شهرداري شهرجدید هشتگرد، 
مهندس مجذوب به همراه معاون اداري مالي، مدیر حوزه  و نماینده شبکه بهداشت 
شهرجدید از روند آماده سازي سالن ورزشي تختي واقع در فاز ۱ شهر جهت اجراي 

طرح واکسیناسیون سراسري بازدید کردند. 
 مجذوب بیان داشت: این طرح با همکاري شهرداري و شبکه بهداشت در 
حال انجام مي باشد بدین صورت که شهرداري فضاي مورد نظر جهت اجراي طرح 
واکسیناسیون سراسري کوید ۱۹ را آماد کرده و جهت تسهیل انجام واکسیناسیون 

گروههای هدف شهرجدید هشتگرد در اختیار شبکه بهداشت قرار خواهد داد. 
شهردار اظهارداشت: با توجه به افزایش واکسیناسیون کرونا در کشور، شهرداری 
روند  تا  است  کرده  آمادگی  اعالم  هشتگرد  شهرجدید  در  امر  این  تسهیل  جهت 
واکسیناسیون با سرعت بیشتری دنبال شود. در حال حاضر تعدادي سالن ورزشي 
در اختیار مدیریت شهري مي باشد که به جهت شرایط کرونا به حالت نیمه فعال 
درآمده و یا کامال غیر فعال شده اند که مي تواند در صورت نیاز به کمک دستگاه 

هاي دخیل در مدیریت بحران کرونا درآید.
شهردار در انتها ضمن تشکر از شرکت عمران و حوزه بسیج شهرجدید هشتگرد 
جهت همکاری در آماده سازی سالن، اظهار امیدواري کرد با سرعت بخشیده شدن 
به واکسیناسیون سراسري هموطنان در کنار رعایت پروتکل هاي بهداشتي اعالمي 
از ماسک، رعایت فاصله هاي تعریف شده میان  از استفاده مداوم و درست  اعم 
افراد، شست و شوي مداوم دست ها و عدم قرارگیري افراد در فضاي بسته بدون 
تهویه بتوانیم هرچه سریع تر از این بحران عبور کرده و به زندگي عادي بازگردیم.

به گزارش روزنامه دنیای جوانان 
گفت:  رضوی  قدس  آستان  ولیت  ت
متأسفانه بسیاری از آیات و آموزه های 
فراموش  مسلمانان  میان  در  رآن  ق
امت  مشکالت  از  بسیاری  و  شده 
واسطه همین غفلت  به  نیز  اسالمی 

از آموزه های قرآنی است.
حجت  نیوز،  آستان  گزارش  ه  ب
در  مروی  احمد  والمسلمین  االسالم 
دیدار شیخ عالءالدین زعتری معاون 
مفتی اعظم سوریه که در تاالر والیت 
حرم مطهر رضوی انجام شد، با بیان 
اینکه ساالنه زائران اهل سنت بسیاری 
به حریم قدسی رضوی جهت زیارت 
مشرف می شوند، عنوان کرد: علمای 
طول  در  همواره  سنت  اهل  زرگ  ب
تاریخ نسبت به اهل بیت پیامبر)ص( 
برای  و  بودند  قائل  عمیق  حترامی  ا
مرقد  زیارت  به  خود  حاجات  کسب 
شریف حضرات معصومین)ع( از جمله 

حضرت رضا)ع( مشرف می شدند.
وی با تأکید بر اینکه ما خود را 
متلزم به آیه شریفه »قل ال اسئلکم 
القربی«  فی  الموّدة  ااّل  اجرا  لیه  ع
می دانیم، ابراز کرد: محبت نسبت به 
اهل بیت)ع( تنها به شیعیان اختصاص 
ندارد، بلکه اهل سنت نیز به حضرات 
معصومین)ع( ارادت دارند و در کتب 
سنت  اهل  بزرگ  علمای  فسیری  ت

تعابیر فراوانی از محبت نسبت به ائمه 
اطهار)ع( وجود دارد.

رضوی  قدس  آستان  ولیت  ت
دسیسه های  و  توطئه ها  به  اشاره  ا  ب
استکبار برای ایجاد اختالف و تفرقه 
میان مسلمانان، اظهار کرد: استکبار، 
دوستی و ارتباط میان فرق اسالمی را 
بر نمی تابد زیرا می داند اگر مسلمانان 
خواهند  ایجاد  را  قدرتی  شوند  تحد  م
کرد که در دنیا هیچکسی توان مقابله 
نخواهد  را  آن  برابر  در  ایستادگی  و 

داشت.
متأسفانه  ینکه  ا بیان  با  ی  و
بسیاری از سران کشورهای اسالمی 
به  هستند،  مستکبران  نشانده  دست 
منابع غنی کشورهای اسالمی اشاره 
عظیم  ذخایر  و  منابع  کرد:  عنوان  و 
انرژی دنیا در اختیار امت اسالم است، 
سترگی  ظرفیت های  با  سلمانان  م
را  دنیا  می توانند  دارند  اختیار  در  ه  ک

استکبار  متأسفانه  اما  کنند،  دیریت  م
اسالمی  کشورهای  از  بسیاری  ر  ب

مسلط است.
لمسلمین  ا و السالم  ا جت  ح
»لَْن  شریفه  آیه  به  اشاره  با  روی  م
الُْمْؤِمنِیَن  َعلَی  لِلْکاِفِریَن  اهلَلّ  ْجَعَل  َی
َسبِیاًل« اظهار کرد: متأسفانه بسیاری 
آموزه های قرآن در میان  آیات و  ز  ا
بسیاری  و  شده  فراموش  سلمانان  م
به  نیز  اسالمی  امت  مشکالت  ز  ا
آموزه های  از  غفلت  همین  اسطه  و

قرآنی است.
وی داعش را محصول همکاری 
استکبار جهانی، صهیونیسم و ارتجاع 
منطقه دانست و ابراز کرد: یاد شهید 
گرانقدر حاج قاسم سلیمانی را گرامی 
ملت  و  دولت  مقاومت  و  ی داریم  م
سوریه  می ستاییم،  را  سوریه  زرگ  ب
با مقاومتی که از خود نشان داد برای 
آزاده خصوصا جهان عرب  ملت های 

یک الگو و اسوه شد.
با  رضوی  قدس  آستان  ولیت  ت
در  مقاومت ملت سوریه  اینکه  بیان 
الهام  منبع  اسرائیل  و  آمریکا  رابر  ب
بخشی برای جهان عرب خواهد بود 
که آثارش در آینده مشاهده می شود، 
داعش  با  مبارزه  شاید  کرد:  نوان  ع
سرانجام  به  نظامی  نبرد  میدان  ر  د
مبارزه  میدان  در  اما  باشد،  سیده  ر
اعتقادی با تفکر انحرافی داعش در 
داعش  سران  هستیم،  کار  بتدای  ا
افرادی مزدور بودند اما توده افرادی 
جوانانی  شدند  گروه  این  جذب  ه  ک
هستند  خورده  فریب  و  شده  غفال  ا
که به واسطه معرفت کم دینی فریب 

ورده  اند. خ
در  دینی  روحانیت  نقش  ی  و
جلوگیری از نفوذ اندیشه های انحرافی 
داعش در جوامع اسالمی را بسیار مهم 
خواند و عنوان کرد: روحانیت دینی، 
افراد دارای تریبون و اصحاب قلم باید 
حقیقت داعش را برای مردم و به ویژه 

جوانان آشکار کنند.
حجت االسالم والمسلمین مروی 
با اشاره به تأکیدات فراوان قرآن نسبت 
به تدبر، تأمل و تعقل، اظهار کرد: این 
تأکیدات اسالم به این سبب است که 
و  نشوند  انحرافات  گرفتار  سلمانان  م

بازیچه قرار نگیرند.

تولیت آستان قدس رضوی در دیدار معاون مفتی اعظم سوریه:

گرفتاری های امت اسالم نتیجه فراموشی آموزه های قرآنی

آتش سوزی در کوه گیسكان مهار شد 
ماه  اردیبهشت   ۱۸ مورخه  ر  د
تماس  پی  در  بامداد   ۶ ساعت  حدود 
بر  مبنی  مردمی  اطالع رسانی  و  لفنی  ت
عمومی  مراتع  در  سوزی  آتش  قوع  و
حفاظتی  نیروهای  جمغاری،  وستای  ر
دشتستان  طبیعی  منابع  ویژه  اسگاه  پ
با مدیریت و سراکیپی مهندس نیکنام 
بالفاصله از جاده روستای لرده و نیروي 
ارم  از سمت تنگ  ارم  حفاظتی بخش 
به  باتوجه  و  نموده  عزیمت  منطقه  ه  ب
وسعت و حجم آتش بالفاصله مراتب 
استان  حفاظت  یگان  فرماندهی  به  ا  ر
اعالم نموده و  از طرفی در پی اطالع 

رسانی عمومی برآمدند. 
مردمی  نیروهای  حضور  از  س  پ
از روستاهای منطقه با مدیریت نیروی 
با  اطفاحریق  عملیات  طبیعی  نابع  م
جدیت و همت بیشتری از سر گرفته شد 
ولی متاسفانه با نزدیک شدن به وقت 
یم روز و افزایش گرمای هوا و وزش  ن
اد مخالف، آتش غیرقابل مهار شده و  ب

به سرعت شروع به پیش روی نمود، تا 
جاییکه با ورود به مناطق صعب العبور از 
دسترس خارج گردید. لذا با هماهنگی 
محترم  مدیر کل  توسط  آمده  ه عمل  ب
و فرماندهی یگان حفاظت استان حدودا 
ساعت ۱۷ یک دستگاه بالگرد به منطقه 
اعزام شده و تعداد بیشتری از نیروهای 
مردمی و نیروهای یگان حفاظت از سایر 
شهرستان ها که در منطقه حضور  داشتند 
و  توسط بالگرد به منطقه مورد حریق 

منتقل شدند. 

در حدود ساعت 2۱ آتش به سمت 
و  ساالر  شاه  زاده  امام  باالدست  راتع  م
تنگ بناب سرایت نمود که در این هنگام، 
مهندس نیکنام به همراه اکیپی داوطلب 
از سایت موشکی سپاه جهت مقابله با 
پیش روی به منطقه فوق عزیمت نموده 
و تا نزدیک به طلوع آفتاب به مقابله با 

پیشروی آتش پرداختند.
تالش  رغم  علی  متاسفانه  لی  و
های بی دریغ تمامی نیروهای مردمی و 
دولتی آتش سوزی تا دوم نیز ادامه یافت 

و با اعزام مجدد بالگرد نیروهای بیشتری 
به منطقه منتقل شدند.

در حدود ساعت ۱۱ آتش بصورت 
مهار گردید و به صورت مقطعی در نقاط 
در  بود که  دور دست در حال سوختن 
حدود  ساعت ۱۵ با حضور چند باره بالگرد 
و انتقال مقدار بیشتری تجهیزات و تعداد 
نیرو  سرانجام آتش در حدود  یشتری  ب

ساعت ۱۹ به طور کامل مهار گردید.
ولی جهت اطمینان از عدم حریق 
مجدد تعدادی نیرو در منطقه حضور دارند.

در این عملیات نیروهای حفاظتی 
محیط  استان،  سراسر  از  طبیعی  نابع  م
زیست شهرستان، هالل احمر شهرستان، 
های  نیروهای  سپاه،  موشکی  ایت  س
های  گیسکان،انجمن  منطقه  ردمی  م

زیست محیطی و کوهنوردی
و بسیاری از عزیزان طبیعت دوست 
فعال و  اقشار مختلف جامعه حضور  ز  ا
عاشقانه داشته که  از ایشان نهایت تقدیر 

و تشکر بعمل می آید.

واکنش رمزارزها به دو خبر منفی؛
سقوط آزاد ارزهای دیجیتالی

به گزارش سی ان بی سی، به فاصله چند ساعت پس از آنکه ایالن ماسک- 
مدیرعامل تسال- در تغییر موضعی عجیب اعالم کرد که قبول بیتکوین برای خرید 
محصوالت این شرکت به دلیل نگرانی های زیست محیطی متوقف شده است، دفتر 
خدمات مالی داخلی آمریکا هم از آغاز رسیدگی به تخلفات صرافی بایننس- بزرگ 
ترین صرافی ارزهای دیجیتالی در جهان- به اتهام پولشویی و تخلفات مالیاتی گسترده 

خبر داد. مقر صرافی بایننس در جزایر کایمن و سنگاپور قرار دارد. 
پس از آن که اشاره نکردن به دوج کوین  در یک برنامه توسط ایالن ماسک 
باعث ریزش شدید این رمزارز شد، بنیان گذار اسپیس ایکس و تسال که از بزرگ 
ترین پشتیبانان دوج کوین محسوب می شود در توییتی نوشت: در سه ماهه نخست 
سال آینده یک فضاپیما به نام دوج-۱ توسط اسپیس ایکس به فضا پرتاب خواهد 
شد که پرداخت هزینه های آن با استفاده از دوج کوین امکان پذیر است. جزییات 

این برنامه در آینده مشخص می شود.  
هرچند که ارزهای دیجیتالی کماکان در حال ثبت رکوردهای جدیدی هستند 
اما اندرو بیلی- رییس بانک مرکزی انگلیس که یکی از منتقدان سرسخت آن ها نیز 
محسوب می شود کماکان معتقد است که رمزارزها دارای هیچ ارزش ذاتی نیستند. 
بیلی با بیان اینکه سقوط آزاد قیمت رمزارزها کامال محتمل است گفت: توصیه من 
به سرمایه گذاران این است که اگر می خواهند جایی سرمایه گذاری کنند که شاید 

تمام سرمایه شان نابود شود سراغ رمزارزها بروند.
مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر 2۱۷۰ میلیارد دالر 
برآورد می شود که این رقم نسبت به روز قبل ۸.۴۹ درصد کمتر شده است. در حال 
حاضر ۴۶ درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت کوین و ۱۸ درصد در 
اختیار اتریوم است. بیت کوین ۱2 سال پیش توسط گروه گمنامی از معامله گران بر 

بستر بالک چین ایجاد شد و از سال 2۰۰۹ معامالت اولیه آن شکل گرفت.  

یك مقام صنفی اعالم کرد:
کاهش نرخ ارز تاثیری در ارزانی لوازم خانگی ندارد

در  این صنعت  از مشکل جدی  ایران  خانگی  لوازم  انجمن صنایع  بیر  د
تامین مواد اولیه خبر داد و گفت: حتی اگر کاهش نرخ ارز استمرار داشته باشد و 
قیمت جهانی مواد اولیه از جمله محصوالت پتروشیمی و فوالد نیز کاهش یابد 
و بر مواد اولیه تولید داخل اثر مثبت بگذارد، با توجه به افزایش 3۹ درصدی 
دستمزد و تابعیت بازار از عرضه و تقاضا، نمی تواند تاثیر چشمگیری بر قیمت 

محصوالت داشته باشد.
عباس هاشمی در گفت وگو با ایسنا ضمن امیدواری نسبت به استمرار کاهش 
نرخ ارز و تاثیر آن بر قیمت مواد اولیه، اظهار کرد: در حال حاضر همزمان با افت 
نرخ ارز، قیمت فوالد در جهان باال رفته، اما اگر کاهش نرخ ارز استمرار داشته 
باشد و قیمت مواد اولیه مورد نیاز لوازم خانگی از جمله پتروشیمی و فوالد نیز 

با این کاهش همسو شود وضعیت تولید مثبت خواهد شد. 
وی با اشاره به افزایش 3۹ درصدی حقوق و دستمزد و همچنین افزایش 
کاالی  قیمت  کاهش  نمی رود  انتظار  بنابراین  کرد:  تصریح  اولیه،  مواد  یمت  ق
ساخته شده لوازم خانگی در اثر کاهش نرخ ارز چشمگیر باشد. از طرف دیگر 

قیمت لوازم خانگی تابع عرضه و تقاضا است. 
دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با بیان اینکه نحوه توزیع مواد 
نام سال  با  متناسب  باید  پیشران کشور  عنوان صنعت  به  این صنعت  ولیه  ا
تنظیم شود و در اولویت قرار گیرد، اظهار کرد: مواد اولیه به عنوان الزام تولید 
باید در دسترس باشد، اما در ادامه عرضه و تقاضا تعیین کننده وضعیت بازار 
است. با توجه به انحصاری نبودن صنعت لوازم خانگی و اینکه کاالهای این 
موضوعیت  گرانفروشی  نیستند،  درآمد  منبع  یعنی  سرمایه ای  کاالی  صنعت 

چندانی ندارد و اصوال به نفع تولید کننده نیست که قیمت را باال ببرد. 
نابسامانی در بازار محصوالت پتروشیمی، دامن گیر صنعت لوازم خانگی

هاشمی در ادامه با تاکید بر لزوم تهیه مکانیزمی برای تسهیل دسترسی 
واحدهای تولیدی لوازم خانگی به مواد اولیه، تصریح کرد: در حال حاضر مشکل 
اصلی واحد ها تامین مواد اولیه محصوالت پتروشیمی و بعد از آن تا حدودی 
ورق های فوالدی است اما تامین محصوالت پتروشیمی به یک معضل اساسی 
تبدیل شده و با وجود اجرای سهمیه بندی، تولیدکنندگان پایین دستی پتروشیمی 
نمی توانند نیاز را تامین کنند، اما همین مواد در بازار آزاد وجود دارد؛ بنابراین 
دولت یا باید اجازه واردات دهد یا به تولیدکنندگان داخلی کمک کند که تولید 
اولیه پتروشیمی  افزایش دهند. در این میان مشخص نیست که مواد  خود را 

چگونه در بازار آزاد تامین می شود. 
وی همچنین معتقد است که سازمان حمایت باید دخالت های خود را در 
حوزه قیمت گذاری محصوالت کم کند، چرا که بر اساس مصوبه ستاد تنظیم 
ارز دولتی مشمول قیمت گذاری  قلم کاالی مشمول دریافت  ازار فقط 2۵  ب
هستند و با توجه به اینکه حتی برای تامین مواد اولیه تولید لوازم خانگی از 
ارز نیمایی استفاده می شود، این محصول به طور کلی مشمول قیمت گذاری 
تکلیفی نیست. از طرف دیگر الزام قیمت در کاالهای اساسی هم مثمر ثمر 
بازار را ملتهب کرده، فسادزا است و نفع آن به مصرف کننده نرسیده  نبوده، 
است؛ بنابراین قیمت ها باید به مکانیزم عرضه و تقاضا سپرده شود که نتیجه 

آن شفاف سازی خواهد بود. 
افزایش قیمت در سال جاری  میزان  درباره  به سوالی  پاسخ  هاشمی در 
نیز گفت: افزایش قیمت در سال جاری چشمگیر نبوده اما متعادل بوده که به 
سازمان حمایت ارائه شده و با در نظر گرفتن نهاده های تولید در حال بررسی 
است. اما همانطور که بارها به آنها اعالم کردیم روش های محاسبه سازمان 

حمایت اشتباه است و روش جایگزین نیز ارائه کردیم.
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اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک بردسکن 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰3۰۶۰2۱۰۰۰۱۶۶ هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بردسکن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
خانم مریم علیزاده شبان فرزند علی بشماره شناسنامه ۸ صادره از بردسکن 
در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 2۱۵/۰3 متر مربع قسمتی از پالک 
۴۷۶ فرعی از ۴ اصلی واقع در خراسان رضوی بخش ۴ حوزه ثبت ملک 
بردسکن خریداری از مالک رسمی خانم فاطمه عنایتی احدی از ورثه عباس 
عنایتی 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 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول  نمایند. بدیهی است در صورت  تقدیم 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/2/2۵
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/3/۹

غالمضا گنج بخش 
رئیس ثبت اسناد و امالک 

مفقودی
مجوز حمل سالح شکاری ساچمه زنی ته پر کوسه کالیبر ۱2 به شماره 
پرونده ۷۸۹۹ و به شماره بدنه ۹۰۵۹۱۱۷۵ ساخت روسیه به نام فاطمه درینی 

فرزند امین اله مفقود گردیده است

و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون   3 ماده  موضوع  »آگهی 
ساختمان های فاقد سند رسمی«

و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  اجرای  در  اینکه  به  ظر  ن
ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای 3۶۱۴ -۱3۹۹ مورخ ۹۹/۱2/2۷ 
تصرفات آقای/خانم دهر ناصری فرزند یابر شماره شناسنامه ۱۱ صادره از 

اهواز دارای کد ملی ۱۷۵۶۶۰۶۷۹۱ ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
2۹۷/۵۰ متر مربع در قسمتی از ششدانگ پالک 2۶۹2 تا 2۶۹۴ بخش 2 
اهواز اخبار خروجی بنام ابوالقاسم رستگار برابر ماده 3 قانون مزبور مراتب در 
دو نوبت به فاصله ۱۵ روز جهت اطالع عموم آگهی می گردد تا هرکس نسبت 
به تصرفات مفروزه و مالکیت ایشان اعتراض داشته باشد از تاریخ انتشار نوبت 
اول این آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را مستقیما به اداره ثبت اسناد 
و امالک اهواز تسلیم و رسید دریافت نمایند و معترض مکلف است ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست به مقامات قضایی تقدیم 
و گواهی تقدیم دادخواست اخذ و به اداره ثبت محل تحویل نمایند. بدیهی 
است در صورت عدم وصول اعتراض در موعد مقرر اداره ثبت برابر مقررات 

اقدام بصدور سند مالکیت خواهد نمود.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۰/۰2/۰۷
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۰/۰2/2۵

شناسه آگهی: ۵/22۷/م-الف
نصرت اله – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو اهواز

آگهی ماده ۱2۰ آیین نامه قانون ثبت امالک 
آقای مصطفی جمال الدین به وکالت از وراث آقای مطلب طالبیان طی 
وکالتنامه ۸۴۴۶3-۹۹/۹/۱۰ دفتر هفت مهدیشهر و باستناد درخواست وارده 
شهود  گواهی  به  که  استشهادی  ضمیمه  و   ۱۴۰۰/2/2۰-223۵ شماره  ه  ب
رسیده است ادعا نموده که یک جلد سند مالکیت به میزان سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب خانه به پالک ۱۹2۰ بخش سه مهدیشهر به شماره 
سند 33۴ ذیل ثبت ۱۶3۹ صفحه 2۸ از دفتر ۱۵ به علت اسباب کشی مفقود 
گردیده و درخواست صدور المثنی سند مزبور را نموده است لذا مراتب یک 
نوبت آگهی می گردد تا هر کس که مدعی انجام معامله با پالک صدراالشاره 
می باشد یا مدعی وجود سند مالکیت در نزد خود است ظرف مدت ده روز 
به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان مهدیشهر مراجعه و اعتراض خود را 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید بدیهی است پس 
از انقضای مهلت مقرر سند مالکیت المثنی برابر مقررات صادر خواهد شد. 

شناسه آگهی :۱۱3۵۰۶2 
حسین فزونی تلوکی 

سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان مهدی شهر 

آگهی مزایده اموال منقول کالسه ۹۹۰۱۰۷2 
به موجب پرونده اجرائی کالسه ۹۹۰۱۰۷2 یک دستگاه خودرو سواری 
انتظامی ۵۱ – 3۸۹ ب ۴۹ رنگ نقره  سمند ایکس ۷ مدل ۱3۸2 شماره 
ای متالیک به شماره موتور 32۹۰۸22۶۵۰۹ و شماره شاسی ۰۰۸222۵۶۵۵ 
نظر  از  کارشناس  نظر  اظهار  گردیده )حسب  مفقود  آن  انتظامی  که پالک 
اطاق – بدنه : دور رنگ و سقف تعویض و گلگیرها ی جلو عقب سمت چپ 
دارای آسیب دیدگی نیز میباشد داشبورد سالم صندلی ها و تودوزی سالم 
دارای رادیو پخش نقایص ظاهری از قبیل شیشه ها چراغ ها سپرها ندارد 
موتور بعلت توقف زیاد باطری و شارژ و موتور روشن نشد گیربکس نامعلوم 
دیفرنسیال نامعلوم تایرها ۵۰دارای % آج و زاپاس ،دارای جریمه و فاقد بیمه 
می باشد( متعلق به آقای مهدی فیضی به شماره ملی 3۷3۰۵۱۶3۵3 در قبال 
طلب خانم پروین عارفی و حقوقات دولتی متعلقه بازداشت گردید و طبق نظر 
کارشناس رسمی به مبلغ ۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی شده از ساعت ۹ الی 
۱2 شنبه مورخه ۱۴۰۰/3/۸ از طریق اجرای اسناد رسمی سنندج در محل 
پارکینگ وسایل نقلیه در پارکینگ دوشان سنندج از طریق مزایده به فروش 
قیمت  باالترین  به  و  ریال شروع  مبلغ ۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰  از  مزایده  رسد  می 
پیشنهادی نقداً فروخته می شود ضمنًا شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده 
درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده 
قانونی او در جلسه مزایده است برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ 
فروش را ظرف مدت ۵ روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع 
نماید حسب اظهار نظر کارشناس فاقد پالک انتظامی و مسولیت انتقال آن در 
تعویض به علت مفقودی پالک به عهده برنده مزایده می باشد و در صورتی 
که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ 
مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد در این صورت 
عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد و کلیه هزینه 
های قانونی به عهده برنده مزایده است و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول 
خواهد شد الزم به ذکر است بدهی های مالیاتی عوارض شهرداری خالفی 
هزینه پارکینک و غیره تا تاریخ مزایده اعم ازاینکه رقم قطعی آن معلوم شده 
یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد وجوه 
پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد 
شد و چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی اعالم گردد مزایده روز اداری بعد از 

تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. 

تاریخ نشر آگهی : روز شنبه مورخه ۱۴۰۰/2/2۵ 
تاریخ مزایده : روز شنبه مورخه ۱۴۰۰/3/۸ 

رئیس اجرای اسناد رسمی سنندج   شیوا وجدی    م الف ۱۵۱۵ 

مفقودی
برگ سبز تراکتورکشاورزی به رنگ قرمز2۸۵دیفرانسیل به شماره 
موتور۰۶۷۰2U وبه شماره شاسیF2۵۸۴۹ بنام آقای عطااله محمد زاده از 
روستای جنیان از توابع سقز مفقود گردیده از درجه اعتبار ساقط است. سقز

آگهی تحدید حدود اختصاصی
قریه جوبیجار کل سنگ ۷ : ۱- آقای حامد نژاد رضایی گیلوائی و خانم 
طاهره کاظمی فالح برکادهی مشاعا بالسویه فرزند حمیدرضا-علی ششدانگ 
یک باب خانه و محوطه به مساحت 2۴2/۹۱ مترمربع به شماره پالک ۱۵3۰ 
مفروز از پالک 2۶۷ فرعی تاریخ تحدید حدود  شنبه ۱۴۰۰/۰3/22 ساعت ۹ 
صبح . چون تحدید حدود پالک فوق به عمل نیامده لذا به استناد رای صادره 
و بند ب ماده ۷ آئین نامه موضوع قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه 
مسکن تحدید حدود پالک مذکور در ساعت و تاریخ فوق در محل وقوع ملک 
شروع و به عمل خواهد آمد لذا برابر ماده ۱۴ قانون ثبت به صاحبان امالک و 
مجاورین امالک فوق الذکر به وسیله این آگهی اخطار می شود که در روز و 
ساعت مقرر در محل وقوع ملک حضور بهم رسانند چنانچه صاحبان امالک 
نباشند مطابق ماده ۱۵  قانونی آن در موقع تحدید حدود حاضر  نماینده  ا  ی
قانون ثبت ملک با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید حدود خواهد 
از  یا اشخاصی نسبت به اصل ملک اعتراض دارند  گردید چنانجه شخص 
تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت یک ماه )3۰ روز ( اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم نمایند ضمنا معترض باید از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره ظرف 
مدت یک ماه دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی تقدیم نموده و گواهی 
تقدیم دادخواست را به این اداره تسلیم نماید در غیراینصورت متقاضی سند 
یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم 
دادخواست را دریافت نماید اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را 

برابر مقررات انجام خواهد داد. تاریخ انتشار: شنبه ۱۴۰۰/۰2/2۵
نرجس خلیلی نیای لیمودهی
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دست مصدوم سهراب سهمیه المپیک را پراند!

مصدومیت باالخره سهراب مرادی از پا انداخت و با وجود تمام تالش هایی که 
این وزنه بردار داشت، در نهایت در کسب سهمیه المپیک ناموفق بود.

به دنبال گرفتن سهمیه  ایران  بردار دسته ۹۶ کیلوگرم  سهراب مرادی وزنه 
المپیک توکیو بود و آخرین امید او برای اینکه این سهمیه را به دست آورد، مسابقات 

گزینشی المپیک کلمبیا بود.
او به فاصله بیست روز پس از مسابقات قهرمانی آسیا، در یک مسابقه پر فشار 
و سنگین دیگر شرکت کرد و روی تخته مسابقات گزینشی المپیک کلمبیا رفت تا 
شانس خود را برای گرفتن سهمیه افزایش دهد. از این رو باید در این مسابقات رکورد 

3۸۸ کیلوگرم را به ثبت می رساند.
این وزنه بردار همانند قهرمانی آسیا یک ضرب را با وزنه ۱۷۰ کیلوگرم آغاز 
کرد که از همان ابتدا  مشخص بود فشار زیادی را زیر این وزنه تحمل می کند چراکه 
داوران اولین حرکت او را خطا گرفتند. در حرکت دوم وزنه ۱۷۰ کیلوگرم را زد و چراغ 
سفید هم گرفت اما احساس درد شدیدی در مچ دست داشت.  مصدومیت او به قدر 
جدی بود که  از حرکت سوم یک ضرب و دوضرب انصراف داد. او با از دست دادن 

امتیاز این مسابقه، با المپیک توکیو وداع کرد.
یکی از نکاتی که مطرح شده این است که با توجه به فاصله کم قهرمانی آسیا 
تا مسابقات کلمبیا، فرصت ریکاوری برای مرادی کم بوده است . از طرفی  سفر به 
کلمبیا هم با توجه به مسیر پروازی طوالنی که دارد خستگی زیادی برای او به همراه 
داشته است. از این رو آغاز رقابت با وزنه ۱۷۰ کیلوگرم قدری سنگین بوده است و 
باید با وزنه کمتری رقابت را شروع می کرد. تنها کسی که می تواند این مسئله پاسخ 
بدهد و شرایط سهراب مرادی را قبل از وزنه زدن توضیح دهد، محمد حسین برخواه 

سرمربی تیم ملی است.
سهراب مرادی در مسیر کسب سهمیه المپیک مصدومیت های زیادی را پشت 
سر گذاشت، دو بار از ناحیه کتف مصدوم شد که او را برای درمان راهی آلمان کرد. 
اکنون  و  آسیب دیدگی های جدی داشت  پا هم  ران  ناحیه کمر و پشت  از  سپس 
مصدومیت آخر که از ناحیه مچ دست بود، او را از پا انداخت و شانس رفتن به المپیک 

را از این وزنه بردار گرفت.

ملی پوش قایقرانی:
گرفتن سهمیه المپیک آرزوی کودکیم بود

اشاره  با  ایران  قایقرانی  لی پوش  م
به کسب سهمیه از مسابقات تایلند گفت: 
با  من  اما  بود  جریان  در  قابت سختی  ر
از  یکی  توانستم  المپیک  کسب سهمیه 

رویاهای کودکی خود را برآورده کنم.
اینکه  بیان  با  آقامیرزایی«  »علی 
کسب سهمیه از مسابقات تایلند آسان نبود 
گفت: در سال منتهی به المپیک هستیم 
و تمام کشورها با قدرت گام در مسابقات 

گذاشته بودند.
وی ادامه داد: یکی از قوانین این 

مسابقات این بود که تنها نفر نخست سهمیه کسب می کند و این برای کشورهایی 
که به دنبال نماینده در بازی های المپیک توکیو بودند خیلی حیاتی به شمار می رفت. 
خدا را شکر که توانستم در این تورنمنت سربلند باشم و یک سهمیه را برای ایران 

به ارمغان بیاورم.  
ملی پوش قایقرانی ادامه داد: موفقیت در تایلند رویایی بود و من با کسب سهمیه 
از آب های این کشور یکی از رویاهای کودکیم را تحقق بخشیدم. به توکیو می روم 
تا بتوانم برای ورزش ایران یک نتیجه خوب کسب کنم. البته کسب سهمیه به این 
راحتی نبود بلکه شرایطی که تایلند برای ورزشکاران گذاشته بودند بسیار سخت بود.

وی افزود: ما به اسم قرنطینه از تمرینات محروم بودیم. ۱۵ روز در تایلند حضور 
داشتم که ۱۰ روز آن قرنطینه بود. تنها پنج جلسه تمرین تخصصی داشتیم و در زمان 

قرنطینه خود را با تمرینات سبک آماده نگه داشتیم.  
آقامیرزایی که اکنون یکی از المپین های ایران به شمار می رود با اشاره به 
سختی های سال ۱3۹۹ برای قایقرانی ایران افزود: ما در طول ۱2 ماه سال ۱3۹۹ 
تنها چهار ماه تمرین داشتیم و کرونا باعث شد تا ما به صورت انفرادی تمرین کنیم. 

نخستین مسابقه خارجی پس از کرونا بود و خیلی سخت بود.
وی ادامه داد: با این شرایط خوب ظاهر شدیم و من توانستم سهمیه کسب کنم 
و »عادل مجللی« نیز به عنوان سومی رسید. »هدیه کاظمی« نیز نتیجه خوبی کسب 
کرد. من نخستین سهمیه قایقرانی را برای المپیک توکیو کسب کردم و امیدوارم این 

آغاز راهی برای موفقیت های این رشته باشد.
وی با بیان اینکه کمتر از سه ماه به المپیک زمان باقی است، افزود: در این مدت 
با برنامه فدراسیون و کادر فنی تمرین خواهم کرد و برای رسیدن به توکیو تنها به 
سهمیه المپیک دلخوش نیستم باید تالش کنم در توکیو نتیجه خوبی را به دست بیاورم.  
مسابقات کسب سهمیه المپیک در تاریخ ۱۶ و ۱۷ اردیبهشت به میزبانی شهر 
پاتایا در کشور تایلند برگزار شد و بهترین های قاره کهن برای کسب سهمیه المپیک 
باهم رقابت کردند که در پایان علی آقامیرزایی ضمن کسب مدال طال در ماده کایاک 
یکنفره هزارمتر به مسابقات المپیک توکیو راه یافت. در این رقابت ها عادل مجللی در 
ماده کانوی یکنفره هزار متر بعد از ورزشکارانی از چین و سنگاپور به مقام سوم رسید.

اعالم اسامی بازیکنان تیم ملی والیبال به فدراسیون جهانی 
»والدیمیر آلکنو« اسامی ۱۷ بازیکن و ۶ عضو کادر فنی تیم ملی والیبال ایران را 
جهت معرفی به فدراسیون جهانی برای حضور در لیگ ملت ها در اختیار امیر خوش خبر 

سرپرست تیم ملی قرار داد.
بیست وچهارم  والیبال، جمعه  فدراسیون  از  دنیای جوانان  ه گزارش خبرنگار  ب
اردیبهشت زمان تعیین شده از سوی فدراسیون جهانی بود تا کشورهای حاضر در 

لیگ ملت ها فهرست 2۵ نفره خود را به  منظور حضور در این مسابقات اعالم کنند.
با اعالم والدیمیر آلکنو، تیم ملی با حضور ۱۷ بازیکن شامل میالد عبادی پور، رضا 
عابدینی، سعید معروف، سیدمحمد موسوی، پوریا فیاضی، محمدرضا حضرت پور، مسعود 
غالمی، امیر غفور، صابر کاظمی، محمدجواد معنوی نژاد، علی اصغر مجرد، علی شفیعی، 
میثم صالحی، محمدطاهر وادی، آرمان صالحی، امیرحسین اسفندیار و بردیا سعادت 
در لیگ ملت ها حضور خواهد یافت. همچنین توماسو توتولو )دستیار اول(، محمدرضا 
تندروان )دستیار دوم(، سیامک افروزی )پزشک و تراپیست(، نوید مشجری )آنالیزور(، 
مهدی خباز )بدنساز( و مانلی کسرایی )مترجم( دیگر همکاران سرمربی تیم ملی در 
این مسابقات هستند.آلکنو روز پنجشنبه گذشته در ابتدای تمرین پیش از اینکه سوت 
آغاز تمرین را بزند، طی جمالت کوتاهی خطاب به بازیکنان و همکارانش در کادر 
فنی گفت: با توجه به اختیاری که از سوی رئیس فدراسیون دارم، بر اساس نیاز تیم 
درخصوص بازیکنان و اعضای کادر فنی تصمیم می گیرم. مسئولیت انتخاب با من است.

امیر خوش خبر سرپرست تیم ملی، پس از دریافت فهرست آلکنو به روابط عمومی 
فدراسیون والیبال گفت: فهرست تیم ملی را همانگونه که آلکنو اعالم کرده بود، به 
فدراسیون جهانی ارسال کردیم. البته فدراسیون جهانی پس از جلسه ای که سه شنبه 
گذشته با مسئولین تیم ها داشت، مجوز داد که تیم ها بتوانند تا زمان ورود به ایتالیا 
)محل برگزاری لیگ ملت ها( در فهرست 2۵ نفره خود تغییر ایجاد کنند. به همین 
دلیل آلکنو اعالم کرد مهدی مرندی و مرتضی شریفی همچنان در تمرینات حضور 
داشته باشند. جواد کریمی هم که به دلیل مصدومیت جزئی سعید معروف در چند جلسه 
تمرین گذشته تیم ملی حضور داشت، قرار شد شنبه هم در اردو حاضر باشد. مصدومیت 

معروف برطرف شده و او شنبه در تمرینات حاضر خواهد بود.
خوش خبر همچنین با قدردانی از عملکرد پیمان اکبری در طول اردوهای تمرینی 
تیم ملی گفت: اکبری از مربیان ارزشمندی است که طی سال های گذشته برای تیم 
ملی بسیار زحمت کشید و نقش موثری در نتایج کسب شده داشت. این تصمیم آلکنو 
بر اساس اختیاراتش است که برای لیگ ملت ها اکبری در ترکیب کادر فنی نباشد، 
ولی آلکنو اظهار امیدواری کرد که درصورت افزایش سهمیه بتوانیم در توکیو این مربی 

ارزنده را همراه داشته باشیم.

باشگاه بایرن مونیخ: لواندوفسکی فروشی نیست

روبرت  فروش  شایعات  مونیخ،  بایرن  باشگاه  مدیر  رومنیگه،  هاینس  ارل  ک
لواندوفسکی را رد کرد.

قرارداد فعلی روبرت لواندوفسکی با بایرن مونیخ تا سال 2۰23 اعتبار دارد و در 
ماه های اخیر نیز صحبت هایی در رابطه با تمدید او با باواریایی ها مطرح شده است. 
البته در این بین از ارلینگ هالند به عنوان جانشین بالقوه و بلندمدت ستاره لهستانی 

نام برده شده است اما این موضوع اخیراً توسط الیور کان رد شده بود.
در همین حال طی روزهای گذشته برخی گزارش ها حاکی از آن بود که بهترین 
بازیکن دنیا در سال گذشته ممکن است بایرن مونیخ را ترک کند؛ موضوعی که حاال 
با واکنش جالب کارل هاینس رومنیگه، مدیر بایرن مونیخ، روبه رو بوده و او در این باره 
می گوید: » چه کسی بازیکنی که ساالنه ۶۰ گل به ثمر می رساند را می فروشد؟”

همچنین شایعاتی درباره اینکه پینی زهاوی، مدیربرنامه لواندوفسکی، از سران 
بایرن مونیخ درخواست کرده که شرایط فروش این بازیکن در در تابستان را بررسی 
کنند، وجود داشته است. رومنیگه در این باره گفت: »او دقیقا می داند چه چیزی 
بایرن مونیخ را قلقلک می دهد. وقتی بازار نقل و انتقاالتی در اول جوالی آغاز می شود، 
هزاران شایعه منتشر خواهد شد که قطعاً بایرن مونیخ را هم تحت تأثیر قرار خواهد 

داد. مهم این است که حقایق همیشه به نفع بایرن باشد.«

کلوپ: برای کسب سهمیه چمپیونزلیگ امیدوار شدیم

یورگن کلوپ، سرمربی لیورپول، می گوید که تیمش باید از سه بازی باقی مانده 
این فصل حداکثر امتیازات را کسب کند تا بتواند در فصل بعد چمپیونزلیگ حاضر باشد.

یورگن کلوپ پس از کسب سه امتیاز بسیار مهم در اولدترافورد، اصرار دارد که 
لیورپول هنوز هم در مسابقه بر سر رسیدن به تاپ فور در پایان فصل حاضر است.

قرمزها با پیروزی ۴-2 برابر منچستریونایتد، به لطف گل هایی از دیوگو ژوتا، 
رابرت فیرمینو )دو گل( و محمد صالح، موفق شدند تا به رده پنجم جدول لیگ 

برتر صعود کنند.
شاگردان کلوپ اکنون با یک بازی کمتر، تنها چهار امتیاز با چلسی در رده 
چهارم جدول فاصله دارند، اما سرمربی آلمانی به شاگردانش هشدار داده است که 
باید حداکثر امتیازات را از سه بازی باقی مانده کسب کنند تا بتوانند امیدوار به حضور 

در چمپیونزلیگ در فصل بعد باشند.
کلوپ گفت: »ما هنوز هم در این رقابت و مسابقه حاضریم. این تمام کاری بود 

که می توانستیم انجام دهیم. این وضعیت بسیار پرتنش و حساس است.
باید خیلی زود ریکاوری را انجام دهیم و دوباره آماده بازی شویم. بازی خوبی 
داشتیم و به اندازه کافی خوب بودیم که پیروز شویم، بنابراین واضح است که خیلی 

کارها را درست انجام دادیم.
رابرت فیرمینو خیلی مفید بود و کمک کرد و اینجور چیزها واقعا اهمیت دارند. 

این چیزی بود که برای ماندن در مسابقه بر سر تاپ فور به آن نیاز داشتیم.
ما بازی های واقعا سختی را در پیش داریم. وست بروم کامال رها از هر گونه 
فشاری خواهد بود و قادر به کارهای عجیبی است، بازی با برنلی در حضور تماشاگران 

هم بازی سختی است و خواهیم دید که برابر کریستال پاالس باید چه کار کنیم.
ما باید همه بازی ها را ببریم. به همین دلیل است که تساوی که برابر نیوکاسل 
و لیدز داشتیم برای ما عین شکست بود. اینکه در موقعیتی باشی که سرنوشت خود 
را در دست داری که به چمپیونزلیگ برسی، موضوع مهمی است. دو یا سه سال 

پیش این زندگی ما بود.”
کلوپ درباره عملکرد شاگردانش در این بازی افزود: »نبرد خیلی خوبی بود، 
بازی خوبی بود، پرتنش بود همانطور که همه دربی ها باید باشند و اولین پیروزی 
من در اولدترافورد نیز بود. باید بگویم این پیروزی زمانبندی خوبی داشت. ما به آن 

نیاز داشتیم. ما شایسته این پیروزی بودیم. همه چیز خوب بود.”
یورگن کلوپ در این بازی تصمیم گرفت تا از دیوگو ژوتا از ابتدا در ترکیب 
لیورپول استفاده کند و سادیو مانه را در نیمه دوم به زمین فرستاد. ژوتا موفق شد گل 
اول قرمزها را به ثمر برساند و فیرمینو و صالح نیز موفق به گلزنی شدند، اما مانه 

سهمی از گل های لیورپول در این بازی نداشت.
موضوعی که عصبانیت ستاره سنگالی را برانگیخت و باعث شد پس از سوت 
پایان بازی صحنه ای جنجالی را رقم بزند. یورگن کلوپ که از این پیروزی خوشحال 
بود برای تبریک گفتن به بازیکنانش به زمین رفت و با چندین بازیکن یونایتد و 
لیورپول دست داد، اما سادیو مانه در حالی که بسیار عصبانی بود توجهی به این 
حرکت سرمربی خود نکرد و پس از بی توجهی به دست کلوپ که به سوی او دراز 

شده بود، مچ بند خود را به زمین کوبید و به رختکن رفت.
این رفتار بازتاب گسترده ای در شبکه های اجتماعی داشت و بسیاری از 

هواداران لیورپول به شدت از مانه انتقاد کردند.
کلوپ پس از بازی در این باره گفت: »نه هیچ مشکلی نیست. من دیروز 
آخر وقت در انتهای تمرین تصمیم گرفتم که دیوگو ژوتا بازی کند. پسرها به این 
تصمیمات عادت دارند. من معموال تصمیماتم را توضیح می دهم اما وقتی برای این 

کار نبود. همه چیز بین ما خوب است.«

برتری ارزشمند رئال؛
تعقیب و گریز مادریدی ها برای فتح جام

تیم فوتبال رئال مادرید در دیدار خارج از خانه مقابل گرانادا به برتری رسید تا 
همچنان در تعقیب اتلتیکومادرید در صدر جدول الیگا باشد.

است و  اوج حساسیت رسیده  به  اسپانیا  باشگاه های  لیگ  پایانی  هفته های 
پایتخت نشین ها رقابت نزدیکی برای کسب عنوان قهرمانی دارند.

بامداد جمعه از هفته سی و ششم این مسابقات، رئال مادرید در زمین گرانادا به 
میدان رفت و صاحب برتری چهار بریک شد.

»لوکا مودریچ«، »رودریگو«، »اودریازوال« و »کریم بنزما« برای کهکشانی ها 
گلزنی کردند تا رئال سه امتیاز دیگر را به اندوخته های خود اضافه کند.

رئال مادرید با کسب این پیروزی به امتیاز ۷۸ رسید و در رتبه دوم جدول قرار 
گرفت. هم اکنون، اتلتیکومادرید با ۸۰ امتیاز صدرنشین است و امید اصلی قهرمانی 

محسوب می شود.
با این اوصاف رقابت برای کسب عنوان قهرمانی فصل جاری لیگ باشگاه های 

اسپانیا، در دو هفته پایانی به اوج حساسیت رسید.
بارسلونا که این هفته در دیدار خارج از خانه مقابل لوانته به تساوی سه بر سه 
بسنده کرد با ۷۶ امتیاز در رتبه سوم است و دیگر شانس چندانی برای قهرمانی ندارد.

دراگان  که  هاجمینی  م
ایران  تیم ملی  اسکوچیچ در 
آمار  فصل  این  دارد،  ختیار  ا
ثبت  به  گلزنی  در  را  خوبی  سیار  ب

رسانده اند.
های  رقابت  آغاز  تا  زیادی  مان  ز
مقدماتی جام جهانی باقی نمانده است 
و تیم ملی ایران باید حدود 2۰ روز دیگر 
در اولین دیدار خود پس از آغاز دوباره 
این بازی ها، در کشور بحرین به مصاف 

تیم ملی هنگ کنگ برود.
ایران که برای صعود بدون دردسر 
به مرحله اصلی مقدماتی و اینکه کارش 
 ۴ هر  باید  نشود،  کشیده  اگر  و  اما  ه  ب
دیدار باقیمانده خود در این رقابت ها را 
برنده از زمین خارج شود و با وجود در 
اختیار داشتن مهره های تهاجمی زیاد 
در  ایران  رود  می  انتظار  ملی،  تیم  ر  د
دیدار مقابل رقبا، خط حمله خطرناکی 

در اختیار داشته باشد.
حضور  که  گفت  توان  می  قریبا  ت
مهدی طارمی و سردار آزمون در ترکیب 
اصلی قطعی است ولی اسکوچیچ گزینه 
های بسیار خوبی نیز روی نیمکت دارد 
خوردن  گره  در صورت  توانند  می  ه  ک
بازی، با حضور در زمین اصطالحا کار 

را در بیاورند.
خطرناک  مهاجم  طارمی  هدی  م
سردار  کنار  در  پورتو،  روزهای  ین  ا
هستند.  ایران  گلزنی  اصلی  میدهای  ا
پورتو  در  را  درخشانی  فصل  ارمی  ط
و  اصلی  های  مهره  از  و  کرده  سپری 
بوده  کونسیسائو  سرجیو  تیم  أثیرگذار  ت
است. این مهاجم ایرانی در ۴۶ دیداری 
که برای تیمش به میدان رفته، 22 بار 
موفق به گلزنی شده و ۱۶ بار نیز پاس 
گل داده است.طارمی که بابت عملکرد 
خوبش مورد تمجید رسانه های پرتغالی 
قرار گرفته است، در بازی های زیادی 
در  یا  و  بود  خورده  گره  پورتو  کار  ه  ک
با  مسابقه  نظیر  حساسی  یدارهای  د
یوونتوس که تیم او به یک ناجی نیاز 
داشت، تأثیرگذاری اش را نشان داد و 
نیز  ملی  تیم  در  او  امیدوارند  ها  خیلی 

همچون پورتو بدرخشد.
لبته چنانچه بخواهیم به صورت  ا
را  او  آمار  طارمی  حضور  دقایق  جمع 
بررسی کنیم، او 2۸۸۹ دقیقه معادل با 

32 بازی کامل برای پورتو بازی کرده 
مستقیم  تأثیر  تیم  این  گل   3۸ در  و 
داشته که آمار فوق العاده ای محسوب 
می شود. او هر ۱3۱ دقیقه برای پورتو 
گلزنی کرده و هر ۷۶ دقیقه روی یک 
گل تأثیر مستقیم داشته است که آمار 
قابل توجهی برای مهاجم اول تیم ملی 

ایران محسوب می شود.
دیگر  روز  چند  که  آزمون  ردار  س
عنوان آقای گلی لیگ روسیه را برای 
دومین سال متوالی از آن خودش می 
در  تیمش  برای  بار   2۹ امسال  ند،  ک
مسابقات مختلف به میدان رفته و موفق 
شده است ۱۹ گل به ثمر برساند و ۶ 
پاس گل بدهد. آزمون هر ۱۱۱ دقیقه 
یک گل برای زنیت به ثمر رسانده است 
و هر ۸۵ دقیقه نیز روی یک گل تأثیر 
مستقیم داشته است. آماری قابل توجه 
برای سردار که امیدهای هواداران ایرانی 
بحرین  و  عراق  مقابل  گلزنی  برای  ا  ر

افزایش داده است.
عنوان  که  گذشته  فصل  سردار 
خود  آن  از  را  روسیه  لیگ  گلی  قای  آ
به همراه طارمی زوج خط حمله  کرد، 
دهند.  می  تشکیل  را  اسکوچیچ  یم  ت
قدرت دوندگی باال، فعال در خط حمله 
و موقعیت شناسی باال با قدرت سرزنی، 
از سردار یک مهاجم کامل ساخته و باید 
دید در برابر حریفان آسیایی تا چه اندازه 

به تیم ملی کمک می کند.
کریم انصاری فرد مهاجم 3۱ ساله 
آ.ا.ک آتن نیز این هفته پس از گل زدن 
به آستراس، شمار گل هایش در لیگ 

انصاری  رساند.   ۱3 عدد  به  را  ونان  ی
به  است  شده  موفق  نیز  بار  یک  رد  ف
و  بدهد  گل  پاس  هایش  تیمی  م  ه
به طور کلی هر ۱۸۱ دقیقه روی یک 
گل آ.ا.ک تأثیر مستقیم داشته است. او 
اسلحه ای پنهان و ذخیره ای مطمئن 

برای اسکوچیچ خواهد بود.
نجام  ا برای  اسکوچیچ  ست  د
است.  باز  ایران  غییرات در خط حمله  ت
او مهدی قایدی ستاره جوان استقالل 
گذاشت  سر  پشت  را  خوبی  فصل  ه  ک
آسیا  قهرمانان  لیگ  در  نیز  امسال  و 
درخشان ظاهر شده است را در اختیار 
دارد که می تواند با استفاده از تکنیک 
و توانایی های باالیش، از سد مدافعین 
 ACL در  که  کاری  کند.  عبور  حریف 

بارها و بارها آن را انجام داد.
قایدی در فصل جاری تاکنون ۴ 
بار برای استقالل گلزنی کرده است و 
باشوی  نیز پاس گل داده است.  بار   ۵
کوچک در لیگ قهرمانان آسیا نیز 3 بار 
دروازه رقبا را باز کرد و یک پاس گل 
داد و یک پنالتی نیز گرفت که دیاباته 
 ۱۷2 هر  قایدی  داد.  دست  از  را  ن  آ
دقیقه روی یک گل استقالل تأثیرگذار 
و  چپ  سمت  از  او  فرارهای  و  وده  ب
موقعیت سازی برای آزمون و طارمی، 
می تواند باعث جذاب شدن خط حمله 

تیم ملی شود.
عناصر تهاجمی ایران به همینجا 
مهاجم  رضایی  کاوه  شوند.  نمی  تم  خ
2۹ ساله شارلوا دیگر بازیکنی است که 
تواند عصای دست  می  حمله  در خط 

اسکوچیچ باشد. کاوه فصل را در شارلوا 
مصدومیت  ولی  کرد  آغاز  العاده  وق  ف
های بدموقع مانع از ادامه درخشش او 
دیداری  در 2۹  کاوه  این حال،  با  شد. 
که برای تیمش به میدان رفت، ۸ گل 
زد و یک پاس گل داد. کاوه هر 2۰2 
دقیقه در گلزنی های شارلوا تأثیر گذار 
بوده است و قدرت تمام کنندگی باالی 
او، می تواند گره از مشکالت احتمالی 

تیم ملی باز کند.
به هر حال این ۵ بازیکن عناصر 
اصلی خط حمله ایران در مقدماتی جام 
جهانی خواهند بود. بازیکنانی که فصل 
خوبی را پشت سر گذاشته و یا در حال 
سپری هستند. آمارهای خوب گلزنی و 
گلسازی این بازیکنان باعث شده است 
که خیال اسکوچیچ از بابت خط حمله 
کار خط هافبک  و  باشد  راحت  تیمش 
این  برای  نیز، فرصت سازی  یم ملی  ت

مهاجمین خواهد بود.
و  فرد  انصاری  طارمی،  زمون،  آ
رضایی به طور کلی روی ۸۶ گل تیم 
هایشان در اروپا تأثیرگذار بوده اند. ۶2 
بار  ار گلزنی برای تیم هایشان و 2۴  ب
که  است  خوبی  بسیار  آمار  لسازی،  گ
خط آتش تیم ملی ایران از خودش به 
جا گذاشته است. آمار قایدی در ایران و 
آسیا را نیز می توان به این تعداد گلها 
اضافه کرد تا به قدرت خط حمله تیم 
ملی ایران پی ببریم. بازیکنانی که انتظار 
می رود در رساندن ایران به مرحله اصلی 
مقدماتی جام جهانی، تأثیرگذاری خود 

را نشان دهند.

فورواردهای تیم ملی با 86 گل اروپایی؛

این مهاجمین ما را به جام جهانی می برند!؟

سیدجالل حسینی بعد از بازی با 
انتخاب  دوپینگ  تست  برای  پاهان  س
شد که این موضوع با اعتراض شدید و 
توهین کالمی او به فدراسیون فوتبال 

همراه بود.
ن  پیتا کا  ، حسینی ل  جال ید س
با  تیمش  ر  دیدا ز  ا بعد  رسپولیس  پ
دوپینگ  تست  انجام  برای  پاهان  س
انتخاب شد. بعد از گذشت چندین روز 
از این دیدار، ویدویی در فضای مجازی 
این  به  اعتراض  در  او  که  منتشر شده 
انتخاب می گوید: »همه این ماجرا کار 
فدراسیون فوتبال است تا پرسپولیس را 
کلمه ای  از  )سیدجالل  کند.«  اذیت  ز  ا
امکان  که  می کند  استفاده  اشایست  ن

انتشار آن وجود ندارد(
نیز  مجازی  فضای  در  مچنین  ه
هجمه هایی علیه این فدراسیون شکل 
گرفت که چرا سیدجالل حسینی بیش 
از هر بازیکن دیگری برای عمل تست 
این  حال  می شود.  انتخاب  وپینگ  د
اعتراض ها با واکنش فدراسیون فوتبال 

همراه شده است.
رییس  برقی،  سیف  توحید  کتر  د
در  فوتبال  فدراسیون  پزشکی  میته  ک
کلیه  گفت:  مسئله  این  به  اکنش  و
شامل  دوپینگ  بحث  با  مرتبط  مور  ا
نتایج  مدیریت  تیم ها،  از  مونه گیری  ن
نظر  یر  ز  2۰۱۴ -  2۰۱۵ سال  ا  ت
از  بعد  ولی  بود،  فوتبال  دراسیون  ف
آن بر اساس صالحدید مدیران ارشد 

مسوولیت  ین  ا تاکنون  دراسیون،  ف
دوپینگ  با  ه  رز مبا د  ستا عهده  ر  ب
-نادو- قرار گرفته است و از آن سال، 
از  بخشی  هیچ  در  فوتبال  دراسیون  ف
انتخاب  شامل  دوپینگ  کنترل  وند  ر
گیری  نمونه  بازیکن،  نتخاب  ا یم،  ت
قانون  اساس  بر  نتایج،  مدیریت  و 
آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ و نیز 
 2۰2۱ فیفا  دوپینگ  با  مبارزه  وانین  ق

دخالتی ندارد.
ادامه  در  پزشکی  کمیته  ییس  ر
تیم ها،  انتخاب  نهایتا مسوولیت  گفت: 
مجازات  نتایج،  مدیریت  ازیکنان،  ب
بر  حقوقی  های  بحث  تمامی  و  ا  ه
عهده نادوست و دوباره تاکید می کنم 
در  مسوولیتی  هیچ  فوتبال  دراسیون  ف
که  زمانی  تنها  ندارد.  خصوص  ین  ا
تست یک بازیکن فوتبال مثبت اعالم 
فدراسیون  پزشکی  نماینده  شود  ی  م
فوتبال به جلسات دعوت می شود که 
معموال خود من بنده در نشست های 
فدراسیون  می کنم.  پیدا  حضور  ادو  ن
موضوع  و  قانون  اساس  بر  وتبال  ف
تضاد منافع حق دخالت در امور مرتبط 

با دوپینگ را ندارد.
همچنین مطابق اعالم ستاد مبارزه 
قرعه کشی  براساس  بازیکنان  نادو،  ا  ب
انتخاب می شوند و از همین رو ممکن 
بازیکنانی  دوپینگ،  تست  برای  ست  ا
نتخاب شوند که هفته هاست در هیچ  ا

دیداری به میدان نرفته اند.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

رییس کمیته پزشكی فدراسیون فوتبال:

کلیه امور مرتبط با بحث دوپینگ برعهده نادو است

نشمیل رستمی
نوجوان شما چه  فوتبالیست باشد یا دیگر رشته ها مانند بسکتبال و والیبال را 
دنبال کند، نیاز به قدرت و سرعت برای تمرین و مسابقه دارد اما نکات مهمی در 

تغذیه ورزشکاران نوجوان وجود دارد که باید به آن توجه کرد.
نباید چربی و شکر زیاد و غذاهای ناسالم به بدن قهرمانان جوان وارد شود و 
نوجوانان ورزشکار پسر بین 3۰۰۰ تا ۴۰۰۰ کیلوکالری در روز و دختران بین 22۰۰ 

تا 3۰۰۰ کیلوکالری در روز نیاز دارند.
غذا همانند سوخت است!

بر اساس این مطلب که از سوی محمدجعفر دهزاد تهیه و از سوی فدراسیون 
پزشکی ورزشی در اختیار ایسنا قرار 
گرفته، آمده آست: این میزان کالری 
باید با کیفیت مناسب و از میوه ها 
کامل،  تازه، غالت  و سبزی های 
های  گوشت  چرب،  کم  بنیات  ل
بدون چربی و روغن ها و مغزهای 
سالم تامین شود. بهتر است صبحانه 
کم  شیر  کامل،  غالت  از  تشکل  م
چرب، میوه تازه مانند موز یا آبمیوه 
خانگی و چربی مناسب )مانند کره 
بادام زمینی( و یا تخم مرغ آب پز 
باشد. همچنین چنانچه نوجوان در 
دوران مدرسه ورزش می کند، بهتر 

است از مصرف تنقالت بی ارزش، مواد غذایی سرخ شده و آبمیوه های صنعتی 
در مدرسه بپرهیزد.

وعده ناهار نوجوانان ورزشکار نیز باید کمترین میزان مواد سرخ شده و گوشت 
های پرچرب را داشته باشد و به جای آن بهتر است از حبوبات، گوشت لخم، مرغ 
گریل شده، ساالد سبزی ها و روغن های سالم استفاده کرد. همچنین در وعده 
با آرد کامل یا نان کامل به  شام استفاده از غالت کامل مثل ماکارونی یا پاستا 
همراه مقادیری گوشت یا سویا یا سایر منابع پروتئینی در کنار سبزی ها می تواند 
مناسب باشد، همچنین بهتر است در طول روز میان وعده های سالم مثل میوه، 
سبزی ها، ماست های میوه ای، شیرمیوه و یا پاپ کورن های کم چرب در دسترس 

نوجوان باشد.
اهمیت کربوهیدرات

به  و  است  ورزشکار  نوجوانان  برای  غذایی  گروه  ترین  مهم  ربوهیدرات  ک
عنوان سوخت ذخیره شده در عضالت یکی از مهم ترین سوخت های ورزشکار 
در هنگام مسابقه یا تمرین بوده و پس از ورزش نیز برای بازسازی و ریکاوری 
برای حرکات قدرتی شدید  تنها منبع سوختی بدن  عضالت بسیار مهم است و 
آبشار  یک  یا  و  بسکتبال  دانک(  )اسلم  پرتاب  یک  دویدن،  استارت  یک  انند  م

والیبال، کربوهیدرات است.
از ورزش، نوجوان یک میان وعده )اسنک( سبک دریافت  بهتر است پیش 
کند به ویژه اگر فاصله بین ناهار تا 
ورزش طوالنی شود؛ برای مثال یک 
ساندویچ کوچک مرغ یا بوقلمون به 
همراه یک تا دو لیوان آب )نیم تا 
یک ساعت پس از اسنک( مناسب 
است و بالفاصله پس از ورزش نیز 
الزم است نوجوان از نوشیدنی های 
ورزشی مخصوص یا شیر کاکائو کم 
چرب و یا موز برای ریکاوری بهتر 

استفاده کند.
ساخت عضالت

نوجوان برای ساخت و تقویت 
عضالت باید از منابع مناسب و سالم 
پروتئینی استفاده کند؛ برای مثال گوشت لخم، سینه مرغ، گوشت بوقلمون، انواع 
ماهی، تخم مرغ، شیر کم چرب، پنیر غیرخامه ای و ماست کم چرب از بهترین 
منابع پروتئین های باکیفیت هستند. همچنین حبوبات به ویژه لوبیا و عدس نیز 
منابع خوب پروتئین هستند و بهتر است در هر وعده غذایی نوجوان یک یا چند 
مورد از منابع غذایی پروتئینی یاد شده وجود داشته باشد، بدین ترتیب رشد عادی 

نوجوان و همچنین تقویت و رشد عضالت او بهبود می یابد.
همچنین چنانچه نوجوان الزم دارد کالری بیشتری در روز دریافت کند، نوشیدنی 
های ورزشی مخصوص، اسموتی ها از قبیل مخلوط شیر، میوه، عسل و یخ، ساندویچ 

کره بادام زمینی و یا گرانول ها مناسب است.

یادداشت
بهترین تغذیه برای ورزشكاران نوجوان
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ســفیر ایــران در تاجیکســتان بــا گرامیداشــت روز 
ــه تــوس و اثــر گرانمایــه اش  فردوســی گفــت: حکیــم فرزان
ــان  ــم زبان ــد ه ــران همانن ــردم ای ــرای م ــاهنامه«، ب »ش
تاجیکشــان اثــری مانــدگار، گرامــی و ســزاوار احتــرام ابــدی 

ــت. اس
 محمدتقــی صابــری بــا بیان اینکــه روز 2۵ اردیبهشــت 
ــا ۱۵ مــاه مــی( در تقویــم رســمی جمهــوری  ــر ب مــاه )براب
ــی  ــان فارس ــت زب ــام روز پاسداش ــه ن ــران ب ــالمی ای اس
ــذاری  ــام گ ــی، ن ــم فردوس ــم ابوالقاس ــت حکی و بزرگداش
شــده، تصریــح کــرد: حکیــم فرزانــه تــوس و اثــر گرانمایــه 
ــان  ــد هــم زبان ــران همانن ــردم ای ــرای م اش »شــاهنامه« ب
تاجیکشــان اثــری مانــدگار، گرامــی و ســزاوار احتــرام ابــدی 

اســت.
ــران  ــالمی ای ــوری اس ــار جمه ــام االختی ــده ت نماین
ــن از  ــران که ــت ای ــند هوی ــاهنامه را س ــتان، ش در تاجیکس
ــت و  ــان دانس ــده جه ــناخته ش ــای ش ــن تمدن ه دیرپاتری

اظهــار کــرد: شــعر فاخــر فردوســی پاســدار زبــان پارســی و 
گنجینــه ای مانــدگار از آموزه هــای توحیــدی و اخالقی اســت 
ــی  ــار از مفاهیم ــود و سرش ــروع می ش ــدا ش ــام خ ــا ن ــه ب ک
ــوکاری و  ــری، نیک ــت، دادگ ــدوزی، عدال ــش ان ــد دان همانن

ــردورزی اســت. خ
وی ادامــه داد: فردوســی در شــاهنامه، فرهنــگ و هنــر 
ایــران زمیــن و دیــن مــداری، وطن دوســتی و اخــالق مداری 
را بــه زیباتریــن وجــه بــه تصویــر کشــید و از این منظــر اثری 

بــی نظیــر خلــق کــرده اســت.
ــی  ــه پارس ــت ک ــار اس ــب افتخ ــزود:  موج ــری اف صاب
زبانــان، مفاخــر ارزشــمندی چــون رودکــی، ســعدی، حافــظ 
و مولــوی و حکیمانــی همچــون فردوســی را طــی قــرن هــا 
بــه جامعــه بشــریت عرضــه داشــته اند. در ایــن روز فرخنــده 
بــرای دو ملــت شــریف ایــران و تاجیکســتان و همــه مردمانی 
کــه زبــان پارســی را پــاس مــی دارنــد، ســربلندی، آرامــش، 

پیشــرفت و نیکــو احوالــی آرزو دارم.

فردوسی سزاوار احترام ابدی است

دی  مدیر کتاب فروشی 
و  ایده   از  عمیدی،  سورنا  در 
تالش های خود و همکارانش 
برای فعالیت کتاب فروشی تازه تاسیس 
کرونایی  سال  به  موسوم  سال  در  دی 
گفت و ابراز امید واری کرد اوضاع برای 

کتاب فروشی های کوچک بهتر شود.
هر روز از خودم می پرسم می توانم 

ادامه بدهم یا نه؟
کتاب فروش ها در روزگار همزیستِی 
از سر اجبار انسان با کرونا، دشواری  کم 
ریسک  که  دسته  آن  به ویژه  نداشتند. 
کتاب فروشی  تاسیس  به  و  کردند 

دست زدند.

سورنا عمیدی، مدیر کتاب فروشی 
ین  ا ز جمله  ا که  ی  د له  یک سا
و  تجربه ها  از  است  کتاب فروش ها 
ایده های خود و همکارانش در یک سال 
گذشته و سال جاری همچنین آسیب  ها 
پی  پی در  تعطیلی  های  دشواری   و 
است  امیدوار  وکار ها گفت. وی  کسب 
است  معتقد  ما  ا شود،  بهتر  اوضاع 
تداوم  با  کوچک  کتاب فروشی های 
آسیب   متحمل  بی تردید  کرونا،  شیوع 

خواهند شد.
روز  هر  »من  می گوید:  عمیدی 
به این فکر می کنم، آیا می توانم ادامه 

بدهم یا نه؟«       
  در سال موسوم به سال کرونایی 
ویروس،  ین  ا شیوع  فلگیری  غا و 
افتتاح  ایرانشهر  در  دی  کتاب فروشی 
و  افت  با  دی  فعالیت  یک سال  شد. 
خیر های کووید ۱۹ چگونه گذشت؟   

اداره کتاب فروشی دی در نخستین 
مانند  کرونا،  شیوع  با  فعالیتش  سال 
گذشت.  سخت  کار ها   و  کسب  دیگر 
سال  این  در  نیز  پیشکسوت  همکاران 
ادامه  و  آوردند  دوام  عشق  با  سخت، 
دادند. سال گذشته در کتاب فروشی دی 
اداره کنندگان،  انسانی  نیرو های  ایده   با 
ن  دوستا با  مشورت  و  همفکری 
کهنه کار، تالش شد مناسبات اقتصادی 
ببریم.  به پیش  و فرهنگی را همزمان 
مجازی  شبکه های  ظرفیت های  به 
توجه و از تجربه   فعالیت در این عرصه 
استفاده کردیم؛ چراکه معتقدیم کسب 
این فضا ورود  باید به  و کار ها به ناچار 
کنند. با وجود درد های ناشی از کرونا، 
فضای  از  استفاده  به  نیاز  احساس 
پیدا  افزایش  بیماری  شیوع  با  مجازی 
کرد؛ بنابراین به فضای مجازی به طور 

ویژه تمرکز کردیم.

از  از کتاب فروشان پیش  بسیاری 
شیوع ویروس کرونا، تجربه فعالیت در 
فضای مجازی و جذب مشتری از این 
دی،  کتاب فروشی  داشتند.  را  طریق 
در  تاسیس  سال  نخستین  در  چگونه 

مشتری  و  شد  معرفی  مجازی  فضای 
پیدا کرد؟

در  پیش تر  همکارانم  سایر  و  من 
دیگر  یا کتاب فروشی های  و  نشر  دفتر 
صاحب  مجازی  فضای  در  فعالیت  از 
غریبه  فضا  این  با  و  بودیم  تجربه 
سازوکار  کردیم  تالش  اما  نبودیم؛ 
متفاوتی داشته باشیم. به سیاق بسیاری 
از همکاران یا حتی پخش کنندگان، به 
تلگرامی  کانال های  در  کتاب   معرفی 
نپرداختیم، تالش کردیم نوآوری داشته 
باشیم و صرفا از انتشار تصویر جلد، درج 
قیمت و یا شناسنامه کتاب عبور کنیم. 
سازوکار بچه های کتاب فروشی دی در 
ورود به فضای مجازی »تورق کتاب« 
نخست  مواجه  کردیم  یعنی سعی  بود. 
خودمان با یک کتاب، برای مخاطب را 
آن قدر ملموس کنیم که احساس کند، 
این  اوست که درحال کسب  این خود 
تجربه  است. برای تورق، چند صفحه 
را ورق می زنیم و دو سه پاراگراف اول 
کتاب را می خوانیم. نکته خیلی  مهم تر 
تحمیل  را  سنگینی  فشار  لبته  ا که 
است.  بودن  پاسخگو  همواره  می کند، 
بسیاری از کاربران دیروقت، حتی یک  
بامداد به صفحه کتاب فروشی  یا دو  و 
دی مراجعه می کنند؛ اگر از نظر نیروی 
می کنیم  تالش  باشیم،  تامین  انسانی 
پاسخگو  نیز  ساعت ها  این  در  حتی 
به  وقت  اول  صبح  حداکثر  یا  باشیم 
کتاب فروشی  مجازی  صفحه  اعضای 
دی پاسخ دهیم. تالشمان حفظ ارتباط 
در لحظه با کاربران است. همکارانم در 
کتاب فروشی دی از تجربه های شخصی 
خرید آنالین نیز استفاده می کنیم یعنی 
خرید  جریان  در  می پرسیم  خودمان  از 
داریم؟  فروشنده  از  توقعی  چه  آنالین 
خورده  آسیب   خرید،  بسته  اگر  گاهی 
وجود مشکل  برسد،  مشتری  به دست 
با  حتی  را  سالم  کتاب  و  می پذیرم  را 

می کنم  ارسال  اضافی  هزینه  صرف 
تنها به این دلیل که حفظ اعتماد برای 

من مهم تر است.

برای آینده پیش رو چه برنامه هایی 
دارید؟

ر  د مهم  ی  ه ها ید ا ز  ا یکی 
مدت هاست  که  دی  کتاب فروشی 
طراحی  می کنیم،  دنبال  آن را  اجرای 
سایت فروش کتاب، برای پاسخگویی 
به درخواست مشتری ها درباره مشاهده 
موجودی کتاب فروشی است. البته این 
برخی  که  فروش  سایت های  با  سایت 
کاربران  و  فعالیت می کنند  سال هاست 
با  بود.  خواهد  متفاوت  دارند،  فراوانی 
زیاد  احتمال  به  که  هزینه هایی  وجود 
از  استفاده  مثل  دارد،  ایده  این  اجرای 
بارگذاری  برای  مختلف  نرم افزار های 
و  مذاکره  به روزرسانی،  یا  و  اطالعات 
مشورت با متخصصان فناوری اطالعات 

را آغاز کردیم.
طراحی  اول  ه  نگا در  هرچند 
باال  هزینه های  صرف  نیازمند  سایت 
بیشتر  انسانی  نیروی  به کارگیری  و 
است، اما در نهایت به نفع کتاب فروشی 
ارتباط  چراکه  است؛  مشتری  البته  و 
مشتری  و  کتاب فروشی  بین  مجددی 

ایجاد خواهد شد.
ز جمله  ا ر ها  کا و  کسب 
با  ا  ر جدید  سال  کتاب فروشی ها 
کردند.  آغاز  پی  پی در  تعطیلی های 
درگیر  کرونا  با  زمانی  چه  تا  نمی دانیم 
هستیم. اگر در ماه های آتی تعطیلی ها 
تداوم پیدا کرد، با توجه به تجربه ای که 
در همزیستی با کرونا به دست آوردید، 
کتاب  فروشی  به  آسیب   کاهش  برای 
چه تمهیداتی را در نظر خواهید گرفت؟

از  غیر  به  کتاب فروش،  به عنوان 
در  را  سلیقه  یا  و  تجربه  دانش،  کتاب، 
معاشرت با مشتری ارائه می کنم. وقتی 

تعطیلی ها اعمال می شود همه این ابزار های 
تعامل از بین می رود و کتاب فروشی در 
بهترین حالت به سایت های فروش تبدیل 
آن  اقتصادی  صدمات  البته  و  می شود 
غیر قابل توصیف است. با وجود تجربیاتی 
که در یک سال گذشته به دست آوردیم، در 
سال جاری و حتی سال بعد با تداوم شیوع 
کرونا، بسیاری از غافلگیری های این مدت 
را نخواهیم داشت. بسیاری از سازوکار ها 
به عنوان مثال جریان ثبت سفارش ها تغییر 

خواهد کرد.   
فروردین  تعطیلی  هفته  چند  در 
سفارش  ن  میزا  ، ه یبهشت ما د ر ا و 
پیدا  به شدت کاهش  کتاب فروشی دی 
ریسک   یا  باید  وضعیت  این  در  کرد. 
فروش از دست رفته یا  ریسک خواب 
کتاب را می پذیرفتم، در نهایت به این 
جمع بندی رسیدم که به مشتری بگویم، 
کتاب مورد نظرش را ندارم و اگر با اصرار 
ساعته   2۴ می گفتم  می شدم،  مواجه 
با  معتقدم  مجموع  در  می کنم.  تامین 
با  غافلگیری ها  تجربیات،  این  وجود 

تداوم شیوع کرونا کمتر خواهد شد.   

امید وارم اوضاع بهتر شود، اما قطعا 
فعلی، کسب وکار های  ادامه شرایط  با 
کوچک مثل بسیاری از  کتاب فروشی ها 
که مشابه کتاب فروشی های بزرگ که 
دارای ثبات اقتصادی نیستند، بی تردید 

متحمل آسیب  خواهند شد.
من هر روز به این فکر می کنم، آیا 
می توانم ادامه بدهم یا نه؟ تعطیلی های 
ثبات سالمت  ایجاد  در  تعلل  و  مداوم 
تنها  بنابراین  است؛  آسیب زا  عمومی 
که  است  این  برمی آید  من  از  کاری 
کاری که در روز های قرنطینه اول انجام 
دادم در قرنطینه های بعدی انجام ندهم. 
نمی دانم، شاید به قول شما، سال  ها بعد 
یک نفر پیدا شود و درباره اوضاع امروز 

ما کتاب بنویسد؛ »خاطرات کرونایی«

به دنبال تعطیلی  های پی در پی کسب وکار ها؛

کتابفروشی های کوچک محتمل آسیب می بینند

نگاهی به چهره های موسیقی ایران معاصر 
به قلم هوشنگ اتحاد

 از احمد عبادی تا پرویز یاحقی چهره هایی هستد که در جدیدترین مجلد 
از چهره های موسیقی ایران معاصر معرفی شده اند.

چهارمین جلد از کتاب چهره های موسیقی ایران معاصر _۴ نوشته هوشنگ 
اتحاد به تازگی توسط نشر نو منتشر شده است.

هوشنگ اتحاد مولف کتاب ۱۴ جلدی پژوهشگران معاصر ایران که به 
تازگی کار چاپ چهارمین جلد از کتاب چهره های موسیقی ایران معاصر را به 
پایان رسانده است در این کتاب درباره جلوه های شخصیتی، زندگی و حرفه 
اسماعیل  عبادی،  احمد  یعنی  ایران  موسیقی  چهره های  نامدارترین  از  برخی 
ناظمی،  مهدی  بهاری،  علی اصغر  مستعان،  حسینقلی  روح انگیز،  مهرتاش، 
قمرالملوک وزیری، نورعلی برومند، حسن رادمرد، نصراهلل زرین پنجه، سلیمان 
سیاح  سپانلو، رضاقلی میرزا ِظلّی، محمد عشقی، حسن مشحون، حسین یاحقی، 
حسینعلی وزیری تبار، حسین یاوری، علی محمد خادم میثاق، سیلمان روح افزا و 

احمد فروتن راد قلم زده است.
پیش از معرفی این چهره ها، فهرست تصاویر درج شده در کتاب آمده است 

و پس از آن ها هم کتاب نامه و نمایه.
در بخشی از این کتاب در معرفی احمد عبادی )۱2۸3-۱3۷۱ ش.( آمده است:

عبادی ساللۀ سلسلۀ هنر موسیقی در سرزمین ما بود. خاندانش به حق 
خاندان هنر نام داشتند. همۀ قبیلۀ او سرآمدان موسیقی سنتی ایران بودند و 
این بزرگوار آخرین آنها بود. آخرینی که اگر نه بهترین، دست کم یکی از بهترین 
پیرو پیش کسوت اهل  استاد عبادی در مقام  بود.  این دوران و دودمان  های 
موسیقی ملجا و پناهگاه هنرمندان و دوستان بود. دِر خانه اش همه وقت به 

روی خسته گامان و شکسته دالن باز بود.
بسیار اتفاق می افتاد که کسان با کوله باری از حکایات و شکایات و زخم خورده 
از ابنای روزگار بر او وارد می شدند و با روی خوش و چهره متبسم و گشادة او روبرو 
می گشتند. با حوصله و همدلی به سخنانشان گوش جان می سپرد و عاقبت با 
چند کلمه پندآمیز که از ریشه جان و بن دندانش نشات می گرفت و نیز نثار دو 
تکیۀ کالم جانانه »تصدقت« و »جان عزیزت« بر زخم دل های خسته مرهم می 

گذاشت و یاران را به گذشت و سلوک و مهربانی فرا می خواند )ص.۹(.
گفتنی است که پیش تر سه جلد از این کتاب روانه بازار کتاب گشته بود؛ جلد 
اول تیرماه ۹۶، جلد دوم فروردین ۹۷ و جلد سوم نیز سال ۹۸ به بازار نشرعرضه شدند.

در جلد اول کتاب پیش رو، آقا علی اکبر فراهانی معروف به جناب میرزا، 
آقا غالمحسین معروف به دماغ کج، آلفرد ژان باپتیست لومر، علی اکبر شیرازی 
معروف به شیدا، میرزا عبداهلل، علی خان نایب السلطنه معروف به حنجره دریده، 
اسداهلل اصفهانی معروف به نایب اسداهلل، محمدصادق سرورالملک، حبیب سماع 
حضور، سید احمدخان ساوه ای سارنگی، میرزا حسینقلی معروف به جناب میرزا، 
محمدنصیر حسینی ملقب به فرصت الدوله معروف به فرصت شیرازی و میرزاآقا 
سید رحیم اصفهانی، غالمرضا مین باشیان معروف به ساالرمعزز، مهدی قلی خان 
هدایت ملقب به مخبرالسلطنه معروف به خاِن خانان، علی خان دولو قاجار ملقب 
به صفاعلی معروف به ظهیرالدوله، ابوالحسن اقبال آذر معروف به اقبال السلطان، 
حسین اسماعیل زاده، حسین هنگ آفرین معروف به حسین خان »رِ«، غالمحسین 
درویش معروف به درویش خان، مهدی صلحی معروف به منتظم الحکما، حاج آقا 
محمد ایرانی مجرد معروف به حاج آقا محمد، حسین خضوعی معروف به میرزا 
حسین ساعت ساز، ابراهیم آژنگ معروف به ابراهیم ویولنی، سید محمد صادق 
شهاب اصفهانی معروف به شهاب چشم دریده، باقرخان رامشگر، اُوانس آبکاریان 
معروف به یحیی دوم، مهدی نوایی، اسماعیل قهرمانی، تقی دانشور معروف به اعلم 
السلطان، حسن وحید دستگردی ملقب به سلطان الشعرا، جهانگیر حسام معروف 

به حسام السلطنه، چهره هایی بوده اند که مورد معرفی و تعریف قرار گرفته اند.
در جلد دوم، ابوالقاسم عارف قزوینی، حسینعلی عراقی تفرشی معروف به نکیسا، 
نصراهلل مین باشیان معروف به نصرالسلطان، حسین طاهرزاده، میرزا حبیب اصفهانی 
معروف به حبیب شاطرحاجی، سلیمان امیرقاسمی معروف به سلیم خان، محمدتقی 
بهار معروف به ملک الشعرا، علی اکبر شاهی، حبیب اهلل شهردار معروف به مشیر 
همایون، سورن آراکلیان، علینقی وزیری معروف به کلنل وزیری، رکن الدین مختاری 
معروف به سرپاس مختاری، موسی معروفی، عبداهلل دوامی، یوسف فروتن، عبدالحسین 
برازنده، حسین گل گالب، حسین استوار، محمدعلی امیرجاهد، عبدالحسین صدر 
اصفهانی معروف به صدرالمحدثین، علی محمد صفایی، حسین سنجری، علی اکبر 
شهنازی، سعید هرمزی، یحیی زرپنجه شهرتِ هارون جزاسند، رضا محجوبی معروف 
به رضا دیوانه، ابراهیم منصوری، حسین پژمان بختیاری، مرتضی محجوبی، رجبعلی 

امیری فالح و حبیب سماعی، چهره ایی بوده اند که معرفی شده اند.
جلد سوم نیز در ادامه انتشارات دو جلد اول و دوم این مجموعه به چاپ 
»چهره های  کتاب  از  جلد  چهارمین  چاپ  به  نوبت    ،۹۹ سال  اواخر  و  رسید 

موسیقی ایران معاصر« رسید.
در جای دیگری از این اثر و در معرفی پرویز یاحقی )۱2۸۵-۱3۴۷ ش.( آمده است:

مردی است پنجاه و چهارساله. چهره ای جذاب دارد و آثار رضایت خاطر 
از سیمایش به خوبی هویداست. بسیار فروتن و متواضع است. تکیه کالمش »یا 
حق« است و سیگار هما هیچ وقت از الی انگشت هایش جدا نمی شود. آرام 
و بردبار، صبور و خویشتن دار است. از دنیا جز سوروسات بچه ها چیزی نمی 
خواهد. بسیار قانع است و از زندگی خود هم راضی است. از ظاهرش پیداست 
که اهل تظاهر و ریا و سالوس نیست. با دوستان مروت با دشمنان مدارا پیشه 
ساخته و این پند حافظ را چنان به کار بسته است که حاضر نیست دمی آن را از 
یاد ببرد و معتقد است که از آن جز سود چیزی ندیده. همه استادان موسیقی به 
استادی او معترف اند ولی خود وی داعیه ای ندارد و می گوید دیگران نسبت به 
من لطف می فرمایند وگرنه من آن طورها هم که می گویند نیستم )ص.۵3۶(.

اثر  ایران معاصر ۴  انتشارات فرهنگ نشر نو کتاب چهره های موسیقی 
هوشنگ اتحاد را با شمارگان ۵۵۰ نسخه، در ۶۶۶ صفحه منتشر کرده است.
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پروانه رسولی خوشبخت

همایش ملی ادبیات کودکان و نوجوانان
 با موضوع پساکرونا برگزار می شود

هشتمین همایش ملی ادبیات کودکان و نوجوانان توسط مرکز مطالعات 
ادبیات کودک دانشگاه شیراز با موضوع  پساانسان گرایی، پساکرونا و جهان 

برگزار می شود.
روابط عمومی دانشگاه شیراز در مطلب ارسالی شامگاه چهارشنبه از 
قول مدیر مرکز مطالعات ادبیات کودک افزود: این همایش روزهای 2۹ و 

3۰ اردیبهشت ماه به صورت مجازی انجام می شود.
سعید حسام پور ادامه داد : مرکز مطالعات ادبیات کودک دانشگاه شیراز 
از برگزاری هفت همایش دو ساالنه، امسال  بسیار خرسند است که پس 

هشتمین دوره آن را برگزار می کند. 
 دبیر علمی این همایش اضافه کرد: با توجه به تجربیات جدید انسان 
معاصر، به نظر می رسد تصورات نسبت به مفاهیم انسان، زندگی و به پیروی 
از آن علوم انسانی در حال دگرگونی بنیادینی است که به طور مختصر این 
تجربیات را در سه عرصه ، پسا انسان گرایی، پساکرونا و جهان در شرایط 

مجازی می توان مطالعه کرد.
این  تشریح  به  ادامه  در  شیراز  دانشگاه  فارسی  ادبیات  و  زبان  استاد 
سه محور پرداخت و گفت: اندیشه  پسا انسان گرایی به عنوان واکنشی به 
انسان گرایی مسلّط در علوم انسانی ظاهر شده و روز به روز بر گستره و ژرفای 
آن افزوده می شود و  این رخداد زمینه را برای تحوالتی ژرف در علوم انسانی 

و تربیتی فراهم آورده است.
وی اضافه کرد: هم اکنون، متأثر از تحولی که پساانسان گرایی در مفهوم 
انسان، رابطه  انسان و طبیعت، رابطه  انسان و جامعه و روابط انسان ها با هم 
ایجاد کرده، برداشت ها از مفهوم کودکی نیز دگرگون  شده و این دگرگونی 
رهاوردهای نظری و عملی نوینی برای نظام های تعلیم و تربیت و نیز ادبیات 

کودک به همراه آورده است.
حسام پور تاکید کرد:  برای نمونه ویکتوریا فلنگن )2۰۱۷( تلویحات 
پساانسان گرایی در ادبیات کودک را مورد بحث قرار داده و کارین موریس 
)2۰۱۶( همین کوشش را در قلمرو فلسفه برای کودکان به انجام رسانده 
 است. اینک به نظر می رسد مخاطب نهفته  ادبیات کودک دیگر آنی نیست 

که پیش تر تصور می شد.
وی دومین عرصه  مطالعات تجربیات انسان معاصر را در زمینه  شیوع 
دشوار،  شرایط  و  کرونا  بیماری  همه گیری  افزود:  و  دانست  کرونا  بیماری 
تجربه نشده و پیچیده ای که ایجاد کرده، بشر را با واقعیت هایی تلخ مواجه 

کرده است.
مدیر مرکز ادبیات کودک دانشگاه شیراز گفت :  تجربه های عمیق و 
همه گیر مرگ، ترس، دوری، و تنهایی که همگی برای انسان دردناک و 
جبران ناپذیرند، راهی جز بازبینی ژرف در سبک زندگی، باورها و تصورات، 

فلسفه و ایدئولوژی برای او باقی نمی گذارد.
وی گفت: آنچه تاکنون از این رویداد تلخ در ادبیات کودک بازتاب یافته 
صرفًا به تالش برای آگاهی بخشی به کودکان و توانمندسازی ایشان برای 
مواجهه با این بیماری محدود می شود، اما طبیعتًا با عبور از دوران کرونا 
فرصتی تازه برای بازنگری در آنچه رخ داد و در نتیجه در ارکان مادی و 

معنوی زندگی انسان به وجود خواهد آمد.
 حسام پور در ادامه به سومین محور این همایش با عنوان  جهان در 
شرایط مجازی پرداخت و اظهار داشت: در گسترش فناوری های دیجیتال و 
فضای مجازی که در دوران قبل از کرونا با رشد حیرت انگیز خود بر پدیده هایی 
همچون تعلیم و تربیت، کتاب، هنر و ادبیات، سرگرمی، و ارتباطات تأثیری 
ژرف گذارده بود با وقوع کرونا با سرعت بسیار فزاینده تری به رشد و غلبه  
خود ادامه داده و بر تمام جنبه های زندگی  فردی و اجتماعی انسان سایه ای 

سنگین افکنده است.
استمرار  همچنان  نیز  پساکرونا  دوران  در   ً که  پدیده ای   : گفت  وی 
از  استفاده  برای  ضرورتی  این  از  پیش  که  افراد،  از  گروهی  خواهدیافت، 
فن آوری دیجیتال و فضای مجازی به شکلی گسترده احساس نمی کردند 
در دوران کرونا به دلیل ضروت های حرفه ای یا برای غلبه بر احساس های 
تنهایی، دوری و ترس به آن تن دادند و به تبع این تن دادن از امکانات 

شگفت انگیز این پدیده آگاه و به آن عالقمند شدند و خوگرفتند.
طرح  با  ادامه  در  کودک  ادبیات  همایش  هشتمین  علمی  دبیر 
ادبیات  موضوع  گزینش  ضرورت  بر  زمینه،  این   در  مختلفی  پرسش های 
کودک، پساانسان گرایی، پساکرونا و جهان در شرایط مجازی تأکید و کرد 
یافتن پاسخ پرسش های  مختلفی در  به دنبال  این همایش   و گفت:  در 
این زمینه ها هستیم ،  پرسش هایی مانند اینکه ادبیات کودک با توجه به 
قالب های بعضًا سنتی خود چگونه به زندگی خویش ادامه خواهند داد.وی 
ادامه داد: ازمیان چکیده  مقاله های ارسال شده به دبیرخانه ی همایش، ۴۰ 
چکیده به انتخاب داوران گزینش شد و مقرر گردید نویسندگان، مقاله های 
خود را برای دبیرخانه همایش ارسال کنند، سپس از میان مقاله های ارسال 
شده به دبیرخانه، درمجموع ۱۶مقاله ازسوی داوران برای سخنرانی انتخاب 
شده است که در مدت زمان 2 روز همایش در قالب ۴نشست ارائه خواهد شد.

حسام پور اظهارداشت :با توجه به شرایط کرونایی تمامی برنامه های 
رسمی  لینک های  طریق  از  برخط،  و  مجازی  به صورت  همایش  این 
https://www. )آپارات:  شیراز  دانشگاه  فرهنگی-دانشجویی  معاونت 
farhangi. اینستاگرام  و   aparat.com/farhangi.shirazu

shirazu@( برگزار می شود.

ون  معا دی،  با گنا پروین  م  ا بهر
در  فرهنگی  و  علمی  انتشارات  فرهنگی 
گفتگوی زنده ای در اینستاگرام ضمن مرور 
و  موزه  موضوع  در  انتشارات  فعالیت های 
مرکز اسناد، به ضرورت های تأسیس چنین 
برای حفظ سرمایه های فرهنگی  موزه ای 
کوتاه مدت  جامعه ای  به  نشدن  تبدیل  و 

پرداخت.
از  به گزارش دنیای جوانان به نقل 
روابط عمومی انتشارات علمی و فرهنگی 
در روزهای منتهی به افتتاح موزه و مرکز 
اسناد، همه عوامل این شرکت انتشاراتی، 
این  شکل گیری  برای  تا  می کنند  تالش 
که  مرکزی  بردارند؛  قدمی  مهم  مرکز 
محل نگهداری میراث بخشی از مهم ترین 
آیندگان  برای  معاصر  فرهنگی  بزرگان 
خواهد بود. روابط عمومی این شرکت نیز 
تالش کرده است که به اشکال مختلف با 
تولید محتواهای متنوع اخبار مرتبط با موزه 
و مرکز اسناد را پوشش دهد. در پی همین 
معاون  گنابادی،  پروین  بهرام  تالش ها 
در  فرهنگی،  و  علمی  انتشارات  فرهنگی 
پیدا  اینستاگرامی حضور  زنده  گفت وگوی 
کرد و درباره خبر داغ این روزهای انتشارات 

با مخاطبان گفت وگو کرد.
در  گنابادی  برنامه  این  ابتدای  در 
و  موزه  داشتن  که  سؤال  این  به  پاسخ 
ضرورتی  چه  نشر  یک  برای  اسناد  مرکز 
قدمت  به  بسته  چیز  »همه  گفت:  دارد 
)که  فرهنگی  و  علمی  قدمت  دارد.  نشر 

ترجمه  بنگاه   و  فرانکلین  راه  ادامه دهنده 
و نشر کتاب است( آن قدر بلند و گرانمایه 
است که اسنادش را درخور توجه می کند. 
شرکتی در آمریکا به نام فرانکلین در دهه 
۱۹۵۰ طرحی داشته که در کشورهای در 
حال توسعه کتاب های انگلیسی زبان ترجمه 
شود؛ به گونه ای که قرار بوده در این مسیر 
کمک مالی هم بکند. اما مدیریت درخشان 
همایون صنعتی زاده کار را به جایی رساند 
مالی  کمک  دریافت  به  نیازی  نه تنها  که 
پیدا نکردند بلکه چنان به ثبات رسیدند که 
این کمک، مسیر عکس را پیش گرفت و 
از ایران برای آمریکا پول فرستاده می شد. 
ادبیات  رشته  در  دانشگاه  استاد  این 
که  دیگری  مهم  کارهای  »از  افزود: 
بخش  که  بود  این  داد  انجام  صنعتی زاده 
ادیتورینگ و ویراستاری را تشکیل داد که 
حرکتی کاماًل پیشروانه در نشر ایران بود. 
صنعتی زاده بر متن های خوب سرمایه گذاری 
کرد، چنان که می بینیم خیلی از آثار گذشته 
هنوز نو هستند و از آنها استقبال می شود؛ 
از طرفی دیگر  اثری مثل خشم و هیاهو. 
باید به این نکته اشاره کرد که وجود اسناد 
امری  پژوهشگران  برای  دسته بندی شده 
ضروری و مبارک است؛ چراکه آنان را هم در 
پژوهش درباره نشر و هم در پژوهش درباره 
زندگی بزرگانی که با علمی و فرهنگی کار 

کرده اند بسیار یاری گر خواهد بود.«
اسناد  درباره  مثالی  ذکر  با  گنابادی 
از  که  برگی  »چند  داد:  ادامه  انتشارات 

اخوان ثالث در انتشارات علمی و فرهنگی 
پژوهشگران  اختیار  در  اگر  دارد،  وجود 
روشن کننده  می تواند  بگیرد،  قرار  واقعی 
اخوان  شعر  و  زندگی  ز  ا بخش هایی 
امامی  کریم  بین  که  نامه هایی  یا  باشد؛ 
و  نثر شیوا  )با آن  نوشته شده  و دیگران 
طنز منحصربه فرد( می تواند گوشه هایی از 

فرهنگ ما را روشن کند.«
و  علمی  انتشارات  فرهنگی  معاون 
فرهنگی در ادامۀ سخنانش به نکته مهم 
موضوع  این  و ضعف  پرداخت  نهادسازی 
و  کرد  خاطرنشان  را  کشور  داخل  در 
گفت : »مشکل ما در ایران این است که 
دانشگاه  مثل  جایی  نکرده ایم.  نهادسازی 
درحالی که  دارد،  قدمت  سال   ۹۰ تهران 
سال   ۴۰۰ جهان  دانشگاه های  بعضی  
سابقه دارد. سنت و علم خاصیت انباشتی 
دارند و ماحصل آن که در اختیار دیگران 
قرار می گیرد، مفید واقع می شود. نهادسازی 
انباشت  باید  هم مثل سنت و علم است؛ 
اضافه  آنها  به  و  حفظ  را  آنها  باید  شود. 
کرد. نباید اجازه داد از آنها کسر شود. باید 
شوند.  داشته  گرامی  نهادها  دستاوردهای 
که  حرکتی  کنیم.  نهادسازی  باید  نیز  ما 
علمی و فرهنگی با تأسیس موزه و مرکز 
امر  برای  است  قدمی  کرده،  اسناد شروع 
جامعه  می خواهیم  اگر  نهادسازی.  مهم 
اگر می خواهیم  باشیم،  نداشته  کوتاه مدت 
هر چیزی که درست می کنیم به راحتی از 
دست نرود و اگر می خواهیم سرمایه های ما 

به ویژه سرمایه های فرهنگی ما از بین نرود، 
باید بدانیم که ما نیاز به موزه ها داریم.«

گنابادی در بخش دیگری از سخنان 
و  کمیت  دربارة  سؤالی  به  پاسخ  در  خود 
کیفیت اسناد گفت: »تعداد اسناد بسیار زیاد 
است؛ بیش از 3۰۰ هزار سند در این مرکز 
پژوهش در مدیریت  برای  دارد که  وجود 
تنظیم  درباره  پژوهش  همین طور  و  نشر 
رابطه نشر با ناشران دیگر، با ویراستاران، 
با مؤلفان و مترجمان و البته با بازار کتاب، 

اطالعات درخور و گران سنگی دارند.«
بهرام پروین گنابادی که در کارنامۀ 
برنامه های  در  حضور  سال ها  تجربه  خود 
از توضیحاتی که  را دارد، پس  رادیو  ادبی 
متمرکز بر مرکز اسناد بود، به بخش جذاب 
موزه علمی و فرهنگی هم پرداخت؛ جایی 
که به گفتۀ او هم تاریخی است هم تماشایی: 
»دیدن اشیائی همچون قلم، عینک، وسایل 
تحریر، دست نوشته ها و یادگاری های متنوع 
از سوی مؤلفان و مترجمان علمی و فرهنگی، 
عالوه بر جذابیت، پژوهش در تاریخ فرهنگی 

را بسیار تسهیل می کند.«
پایانی مبنی  وی در پاسخ به سؤال 
و  موزه  این  از  عموم  استفاده  امکان  بر 
موزه  افتتاح  از  »پس  گفت:  اسناد  مرکز 
اجازه  اینکه شرایط کرونایی  به محض  و 
خواهد  فراهم  عموم  بازدید  امکان  بدهد، 
این  از  می توانند  نیز  پژوهشگران  و  شد 
به  متعلق  اسناد  این  کنند.  استفاده  اسناد 

جامعه و فرهنگ ایران است«.

به موزه نیاز داریم تا جامعه ای کوتاه مدت نباشیم
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علی موسوی گرمارودی و بهاءالدین خرمشاهی
اختصاصی دنیای جوانان

بهار، فصل پرنده است
فصل زن بودن

مژگان عباسلو

پری نبوده ام از قّصه ها مرا ببرند
پرنده نیستم از گوشه قفس بخرند

زنم، حقیقت تلخی پر از پریشانی
پر از زنان پشیمان که تلخ و در به درند

چرا به شاخه خشک تو تکیه می دادم؟
به دست هات که امروز دسته تبرند

بگو به چلچله های چکیده بر بامت
زناِن کوچک من از شما پرنده ترند

بهار، فصل پرنده است، فصل زن بودن
زناِن کوچک من گرچه سر بریده پرند

در ارتفاع کم عشق تو نمی مانند
از آشیانه بی تکیه گاه می گذرند

به خواهران غریبم که هر کجای زمین
اسیر تلخی این روزگار بی پدرند

بهار تازه! بگو سقف عشق کوتاه است
بلندتر بنشینند، دورتر بپرند
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علي نصیریان و ریاست گروه نمایش

حکمي  با  نصیریان  علی  استاد 
)رئیس  نامورمطلق  بهمن  سوی  از 
رئیس  سمت  به  هنر(  فرهنگستان 
ادبیات  و  نمایش  تخصصی  گروه 
نمایشی فرهنگستان هنر منصوب شد. 
نامورمطلق  بهمن  دیدارهای  پی  در 

)رئیس فرهنگستان هنر( با اعضای پیوسته، 
هنرمندان، مسئوالن سازمان ها و نهادهای فرهنگی و هنری، وی با استاد 
علی نصیریان، عضو پیوسته فرهنگستان دیدار و گفتگو و حکم عضویت 
پیوسته این هنرمند را به او تقدیم کرد. در این دیدار نظر به سوابق درخشان 
و تجربیات ارزشمند استاد نصیریان، ایشان به سمت رئیس گروه تخصصی 
نمایش و ادبیات نمایشی فرهنگستان منصوب شد. در این جلسه رئیس 
فرهنگستان و علی نصیریان از زحمات دکتر منتظری، رئیس پیشین گروه 

نمایش و ادبیات نمایشی نیز قدردانی و تشکر کردند.

انصراف هومن سیدي از شاخ آفریقا

از  گذشته  روز  سیدی  هومن 
آفریقا،  شاخ  سریال  در  نقش  ایفای 
به کارگردانی سعید آقاخانی انصراف 
داد! پیش از این اعالم شده بود هومن 
سیدی و پژمان جمشیدی زوج اصلی 

هستند  آفریقا  شاخ  خانگی  شبکه  سریال 
از  پس  را  خود  پیش تولید  رسما  پروژه  و 
تعطیالت نوروز شروع می کند تا با انتخاب دیگر بازیگران مقابل دوربین 
هوشیار  سعید  و  فیلمنامه  سرپرست  و  طراح  قاسمخانی  محراب  برود. 
بازیگر  نویسنده این سریال هستند. هومن سیدي این روزها به عنوان 
سریال گیسو، را در شبکه خانگي در حال نمایش دارد و چندي پیش هم 
به عنوان نویسنده و کارگردان، سریال بسیار موفق قورباغه را در شبکه 
خانگي تولید کرده بود و حاال به دلیل شروع تولید فیلم سینمایي جدیدش 

از حضور در سریال شاخ آفریقا انصراف داده است.

امیر مقاره از ماکان بند به جزیره رفت

گویا بسیاري از خوانندگان عرصه 
موسیقي کشورمان دوست دارند بازیگر 
در  پیشنهادي  که  هرکدام  و  شوند 
سریع  مي کنند،  دریافت  زمینه  این 
هم  اکثرشان  که  هرچند  مي پذیرند.، 

شکست مي خورند. امیر مقاره، خواننده گروه 
ماکان بند به عنوان جدیدترین بازیگر سریال 
جزیره،  به کارگردانی سیروس مقدم انتخاب شد که این روزها در جزیره 
کیش در حال تصویربرداری است. پیش از این نیز محمدرضا فروتن به 
عنوان بازیگر محوری سریال مقابل دوربین رفته بود. دیگر بازیگران این 
سریال به زودی معرفی می شوند. این سریال به قلم علی طالب آبادی یک 
درام اجتماعی است که جدیدترین سریال سیروس مقدم به شمار مي رود. 
جزیره، به تهیه کنندگی منوچهر محمدی و امیرحسین حیدری قرار است 

در سال جاری به صورت اختصاصی از فیلیمو پخش شود.
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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

سجاد افشاریان و ماجراي نیمروز

سینمایی  فیلم  افشاریان  سجاد 
نیمروز،  ماجرای  بزرگ  و  کالسیک 
ساخته فرد زینه مان را برای نابینایان 
توضیح دار کرد. گروه سوینا این فیلم 
روي  افشاریان  سجاد  صداي  با  را 
سایت خود در دسترس مخاطبان قرار 

دادند. پیش از این هم بسیاري از هنرمندان 
شاخص کشورمان برترین و بزرگترین آثار سینمایي جهان را براي نابینایان 
توضیح دار کرده بودند که از آن جمله مي توان به هنرمنداني چون سحر 
الهام کردا، هنگامه قاضیانی،  دولتشاهی، شبنم مقدمی، حبیب رضایی، 
ترانه علیدوستی، مهدی پاکدل، پریوش نظریه، امین تارخ، مهتاب کرامتی، 
پارسا  و  دهقان  هاشمی، شقایق  افشین  بهروز شعیبی،  آسایش،  ویشکا 
پیروزفر اشاره کرد که با صداي خود برترین فیلم هاي کالسیک سینماي 

جهان را توضیح دار کرده بودند و به شدت مورد استقبال قرار گرفت.
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محمد حسین زاده

مـوزه سـینمای ایـران همزمان با 
زادروز کیانـوش عیـاری، بخش هایی از 
گفتگـوی تاریخ شـفاهی این سـینماگر 
نامـدار را منتشـر کـرد. کیانوش عیاری 
البتـه  و  موفـق  فیلمسـازان  از  یکـي 
جنجالـي سـینماي کشـور بـوده که در 
او  اکثـر سـاخته هاي  اخیـر  سـال هاي 
زیرتیـغ توقیـف قـرار گرفته انـد و یکي 
پـس از دیگـري توقیـف شـده و رنگ 
اکـران را بـه خـود ندیده انـد! گفتگوی 
و  مولـف  فیلمسـاز  عیـاری  کیانـوش 
 ۴ مـدت  بـه  ایـران  سـینمای  نامـدار 
سـاعت در سـال ۱3۸۸ توسـط زنده یاد 
زاون قوکاسـیان انجـام شـده اسـت و 

فیلـم کامـل ایـن گفتگو بـرای ثبت در 
تاریـخ در بخـش تاریـخ شـفاهی موزه 
می شـود.  نگهـداری  ایـران  سـینمای 
بخـش دوم و جدیـد گفتگـوی تاریـخ 
شـفاهی این هنرمند صاحب سـبک در 
سـینمای ایـران در برنامـه سـال جدید 
ایـران  )سـال ۱۴۰۰( مـوزه سـینمای 
پیش بینـی شـده اسـت. موزه سـینمای 
ایران بـه عنوان مجموعـه ای فرهنگی 
و تاریخـی کـه روایتگـر سـیر تاریـخ و 
تحـوالت سـینمای ایران اسـت خود را 
موظـف می دانـد نظـرات و دیدگاه های 
سـینماگران باتجربـه و پیشکسـوت را 
جمـع آوری کـرده تا نسـل های آینده با 
نـگاه و مسـیر زندگی حرفـه ای و نحوه 
خلـق و شـکل گیری آثـار هنرمندان و 

صاحب نظران هنر سـینما آشـنا شوند.
کیانـوش عیـاري در ابتـداي این 
گفتگـو بـا بیـان اینکه 23 اردیبهشـت 
۱33۰ در اهواز متولد شده است، گفت: 
می خواهـم  می کـردم  تصـور  اوایـل 
فیلمبـردار شـوم زیـرا وقتی بـا دوربین 
بـه اطـراف نـگاه می کـردم بـه دسـت 
آوردن کادر، میزانسـن، کمپوزوسـیون 

برایـم خیلـی جذابیت داشـت.
وی با اشـاره به ساخت فیلم شبح 
کـژدم، ادامـه داد: شـبح کـژدم انتخاب 
نهایـی مـن نبـود، تعـدادی فیلمنامـه 
از  یکـی  میرزاخانـی،  قلعـه  جملـه  از 
همـراه  بـه  کـه  بـود  فیلمنامه هایـی 
نوشـته  کـه  دیگـری  فیلمنامـه  چنـد 
شـبح  درنهایـت  و  شـد  حـذف  بـودم 

کـژدم، اجـازه سـاخت پیدا کـرد. در آن 
زمـان بـه من گفتـه بودند سـاخت این 
فیلمنامـه پاداش جایزه فیلـم تنوره دیو 
در جشـنواره فیلم فجر اسـت. من فیلم 
شـبح کژدم را با عالقه سـاختم و اتفاق 
مهمـی کـه همراه بـا سـاخت فیلم رخ 
داد ایـن بود که صدابرداری سـرصحنه 

وارد سـینمای ایران شـد.
کیانـوش عیاری در پاسـخ به این 
سـوال کـه چـرا از بازیگـران مطرح در 
اسـتفاده می کنـد؟  فیلم هایـش کمتـر 
تـا حـد  بیـان داشـت: فکـر می کنـم 
ممکـن یکجـور غدبـازی اسـت. اینکه 
بخواهـم  از عناصـر حاشـیه ای بـرای 
اقبـال عمومـی فیلـم پرهیـز کنـم. اما 
ایـن تجربـه یکبار در فیلم روز باشـکوه 
رخ داد. واریتـه ای از بازیگرانـی مثـل 
هاشـم پور،  جمشـید  نصیریـان،  علـی 
خیراندیـش،  گوهـر  خمسـه،  علیرضـا 
ولـی اهلل شـیراندامی، ایـرج طهماسـب 
گلچیـن  فیلـم  ایـن  در  همگـی  کـه 
شـده بودنـد و فیلـم بـه عنـوان یکـی 
شـد   ۶۷ سـال  پرفروش هـای  ز  ا
کـه تجربـه بـدی هـم نبـود. ضمـن 
از  بسـیاری  بـا  کـردن  کار  از  اینکـه 
بازیگران سرشـناس حرفه ای احسـاس 
عجـز نمی کـردم و بـا بعضـی از آنهـا 

تجربه هـای خوبـی هـم داشـتم.
وی بـا بیـان اینکـه روز باشـکوه 
پرفروش تریـن فیلـم چندسـال قبـل و 
بعـد از خـودش بود، گفـت: اگر از منظر 
تعداد تماشـاگر این فیلم بررسـی شـود 
بیشـتر متوجـه ایـن مسـئله می شـویم 
کـه تـا چـه انـدازه بـا اقبـال مخاطـب 
فیلمـی  تازه نفس هـا،  شـد.  مواجـه 
اسـت کـه در اولیـن ماه هـای پیروزی 
انقـالب یعنی سـال ۵۸ در تهران برای 
شـبکه یـک سـیما سـاختم. ایـن فیلم 
بـه چهره جـدی زندگی مردم در شـهر 
تهـران می پرداخـت. فیلـم شـاخ گاو، 
بـرای مـن تجربـه جالبـی بـود. از یک 
سـو فیلـم برای کودکان سـاخته شـده 
بـود و از سـوی دیگر بـه بهانه کودکان 

بـرای خوش آمـدن جشـنواره ها نبود و 
حـدس مـی زدم می توانـد یـک فیلـم 
باشـد کـه محاسـباتم هـم  پرفـروش 
اشـتباه نبـود. امـا نکتـه ایـن بـود کـه 
را  کارشـکنی ها  و  حاشـیه ای  مسـائل 
در نظـر نگرفتـه بـودم. چندبـار فیلـم 
در جشـنواره اصفهان نمایش داده شـد 
و در نمایـش اولیـه، اسـتقبال بچه هـا 
بـرای این فیلم گیج کننـده بود بنابراین 
می توان گفت سـرمایه گذاری بی دلیلی 
انسـان  اسـت  ممکـن  گاهـی  نبـود. 
اشـتباهی کنـد، فریبی بخـورد و حرفی 
را درجایـی بزنـد امـا هیچ وقـت چنیـن 
ذهنیتـی نداشـتم و هیچ وقـت به خاطر 

نیـاز جامعـه فیلم نسـاختم.
ایـن فیلمسـاز شـاخص در بخش 
دیگـري از صحبت هـاي خود با اشـاره 
به فیلـم آبادانی ها نیز گفـت: آبادانی ها 
بـرای جشـنواره فیلم کن انتخاب شـد 
امـا بـه درخواسـت وزارت فرهنـگ و 
ارشـاد )وقـت( از ایـن جشـنواره بیرون 
کشـیده شـد و در همـه روزنامه ها خبر 
اینکـه آبادانی هـا بـرای جشـنواره کـن 
برگزیده شـده اسـت، منتشـر شـد. من 
فکسـی بـه جشـنواره فیلم کن نوشـتم 

مبنـی بـر اینکـه فیلـم متعلـق بـه من 
و با سـرمایه شـخصی ام سـاخته شـده 
اسـت، متعلـق به دولت نیسـت و شـما 
نبایـد فیلمـی کـه انتخـاب کرده ایـد را 
از بخـش مسـابقه بیـرون آورید و کپی 
آن را بـه ایـران بفرسـتید امـا آنهـا این 
کار را انجـام دادنـد و نکتـه جالـب این 
اسـت که مسـئولین متن فکـس من را 
هـم خوانده بودند و ایـن موضوع برایم 

بسـیار شـگفت انگیز بود!
وی دربـاره سـریال روزگار قریب 
نیـز توضیـح داد: اتفـاق مهـم دربـاره 
روزگار قریـب، کسـب تجربـه و نقدی 
بـود که بـه مقاطعـی از تاریخ کشـورم 
می زنـم. مـن بـا تاریخ معاصر کشـورم 
کم و بیش آشـنایی داشـتم زیرا در این 
زمینـه مطالعـه می کـردم و اصـوال بـه 
ایـن مقاطـع عالقمند بـودم امـا وقتی 
پـای سـریالی مثـل روزگار قریـب بـه 
میـان آمـد مجموعـه مطالعـات من در 
رابطـه بـا تاریـخ معاصـر کشـورم فقط 
محـدود بـه وقایع نـگاری نبـود و بایـد 
در همـه زمینه هـا مطالعـه می کـردم.

وی در پاسـخ بـه سـوال زنده یـاد 
زاون قوکاسـیان مبنـی بـر اینکه چقدر 

توانسـتید بـا فیلم هایتـان بـه ایده هایی 
کـه تصـور می کردیـد بتوانیـد جامعه را 
تغییـر بدهید و شـرایط انسـانی تر ایجاد 
کنیـد نزدیکتـر و موفـق شـدید؟ گفت: 
مـن صراحتـا رو بـه دوربیـن می گویـم 
آماتـوری،  فیلمسـازی  در طـی دوران 
امـروز  کـه  حرفـه ای  و  نیمه آماتـوری 
در آن درگیـر هسـتم هرگز رسـالتی را 
بـر دوش خـودم ندیـدم، هرگـز خـودم 
و  ندیـدم  رسـول  و  منجـی  یـک  را 
تصـور نمی کـردم روزی بتوانـم تحولی 
ایجـاد کنـم و اصـواًل هنـر  آنچنانـی 
نبایـد بـه خـود اجـازه بدهد کـه چنین 
ذهنیتـی را به صـورت واهی برای خود 
بوجود آورد. گاهی ممکن اسـت انسـان 
اشـتباهی کنـد، فریبی بخـورد و حرفی 
را درجایـی بزنـد امـا هیچ وقـت چنیـن 
ذهنیتـی نداشـتم و هیچ وقـت به خاطر 
نیـاز جامعـه فیلـم نسـاختم. آبادانی هـا 
از  یکـی  کـه  می شـود  سـاخته  اگـر 
فیلم هـای بـه شـدت اجتماعـی اسـت 
بـه قـول پی یروپایینـی کـه می گفـت 
آبادانی هـا اجتماعی تریـن فیلمی اسـت 
کـه مـن بـه عنـوان مدیـر سـینماتک 
بایـد  مـن  بنابرایـن  دیـدم.  فرانسـه 

حـرف آن را مالک قـرار بدهم و داعیه 
جامعـه نگری داشـته باشـم کـه ندارم. 
در چنیـن شـرایطی باید دیـد آبادانی ها 
چـرا سـاخته می شـود؟ آبادانی هـا بـه 
داشـتم  دلیـل سـاخته شـد کـه  ایـن 
منفجـر می شـدم از اینکـه چرا انسـان 
بایـد مشـقت زیـادی را تحمـل کنـد و 
بسـیار طبیعـی اسـت هـر فیلمسـازی 
کـه چنیـن کاری انجـام می دهـد بایـد 
دغدغه هایـی داشـته باشـد. آبادانی هـا 
شـبیه به من اسـت، شـبح کژدم، شبیه 
بـه تجربه هایـم اسـت، آنسـوی آتش، 
شـبیه خاطرات و عالیق من در شهری 
اسـت کـه وقتـی بـه دنیا آمدم شـب ها 
سـقفش را قرمـز می دیدم. مـا در اهواز 
هیچ وقـت شـب ها سـتاره نمی دیدیـم. 
بـوی شـیرین خاص و محسـوس نفت 
زیـر بینـی ما بود. بـودن و نبودن، برای 
همـان دوران و خاطراتـی اسـت که از 
کودکـی داشـتم کـه چـرا ایـن همـه 
فاصلـه بیـن مـردم وجـود دارد. فیلـم 
بیـدار شـو آرزو، بـرای تاثری اسـت که 
بابـت یـک اتفـاق بزرگـی مثـل زلزله 
بـم کـه چیزی در حـدود ۷۰ هـزار نفر 

کشـته می شـوند سـاخته شـده است.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 

D O N Y A Y E J A V A N A N M A G . I R

حضور  با  کماکان  و  روزها  این 
و  بیکاري  سایه  زندگي ها،  در  کرونا 
مشکالت اقتصادي در زندگي همه ما 
بین هنرمندان  این  دیده مي شود و در 
خصوصا تئاتري ها بیشترین آسیب را در 
بین اهالي هنر دیده اند. موضوع مهم این 
است که هنوز مشاغل هنري به صورت 
رسمي جزو مشاغل وزارت کار به شمار 
نمي روند و البته که مدیران هنري هم 
به  کمک  براي  چنداني  تمایل  گویا 

هنرمندان ندارند!
نمایش  کارگردان  بهرامی  رضا 
نامناسبی  مدیریت  از  با گالیه  سگک، 
که در تئاتر وجود دارد درباره تغییراتی 
تعویق  به  از  بعد  نمایش  این  در  که 
آمده  وجود  به  اجرا  چندباره  افتادن 
جوانان  دنیاي  به  را  توضیحاتی  است، 
اجرای  درباره  بهرامی  رضا  داد.  ارائه 
این اثر نمایشی با اعالم بالمانع بودن 
فعالیت های تئاتری گفت: نمایش سگک 
قرار بود از 22 فروردین ماه به صحنه 
شرایط  شدن  قرمز  دلیل  به  که  برود 
تهران اجرا به تعویق افتاد. با اعالم باز 
شدن سالن های تئاتری نمایش را برای 
اجرا در 2۶ یا 2۸ اردیبهشت ماه آماده 
پریسا مقتدی  اینکه  به دلیل  می کنیم. 
یکی از بازیگران نمایش در این مقطع 
را همراهی کند  ما  نمی توانست  زمانی 

مرجان قمری جایگزین وی شده است 
و در این فرصت کم با تمرین های مداوم 
خودش را برای حضور در نمایش آماده 
جهادی  کار  یک  تئاتر  مقوله  می کند. 
است و با این شرایط هم باید جهادی تر 
آماده سازی  کلنگ  متاسفانه  کنیم.  کار 
سریع یک نمایش برای اجرا و فرصت 
کم برای تمرین توسط خود مدیران و 
مسئوالن فرهنگی ما زده شده است و 
آنها هستند که از ما چنین توقعی دارند. 
زمانی که گروهی، نمایشی را ظرف دو 
هفته برای اجرا در سالن های خصوصی 
آماده می کند ریشه اش آرام آرام در کل 
درخواست  این  می کند.  نفوذ  ما  تئاتر 
در  تئاتر  هنرمندان  از  مدیران  توقع  و 
می گیرد  صورت  تعمدی  مواقع  برخی 
صورت  به  دیگر  مواقع  برخی  در  و 
ناخودآگاه. این تصور برای مسئوالن ما 
به وجود آمده که برای تئاتر کار کردن 
داریم  اختیار  در  ما یک چوب جادویی 
ما  کنند  اراده  وقت  دوستان هر  این  و 
می توانیم با این چوب جادویی نمایشمان 
صحنه  به  یا  و  تعطیل  سرعت  به  را 
هماهنگی  و  تمرین  به  نیازی  و  ببریم 
و آماده سازی نداریم. اگر هم بخواهیم 
در زمان هایی که مشخص می کنند به 
صحنه نرویم نوبت اجرای مان را از دست 
برای خود من  اتفاقی که  داد.  خواهیم 

رخ می دهد و در صورتی که اجرا نروم، 
مشخص نیست دیگر کی بتوانم سالن 
ایرانشهر را در اختیار داشته باشم چون 

برای گرفتن این نوبت اجرا من 3 سال 
در نوبت قرار داشتم.

دیگري  بخش  در  کارگردان  این 

از صحبت هاي خود یادآور شد: 3 سال 
اجرا  نوبت  همین  گرفتن  برای  قبل 
اما آن زمان به من گفتند  اقدام کردم 

قانون این است که باید قبل از آن در 
در  باشم  داشته  اجرا  دولتی  سالن های 
و  تاالر هنر، محراب  در  حالی که من 

تاکیدشان  اما  بودم  رفته  اجرا  سنگلج 
اجرا در مجموعه تئاتر شهر بود در حالی 
نمایش  اجرای  نوبت  بعد  ماه  چند  که 
کریملوژی، را در تئاتر شهر داشتم اما 
پذیرفته نشد. البته افرادی بودند که به 
پشتوانه فالن تهیه کننده و سرمایه گذار 
بدون داشتن اجرا در سالن های دولتی 
متاسفانه  بودند.  رفته  اجرا  ایرانشهر  در 
بعد از آن هم با وجود دوندگی های زیاد 
اکبر  سقاخونه،  گذر  پایین  نمایشنامه 
رادی را تصویب نکردند که با لطف آقای 
مسافر آستانه قرار شد متن مشتبا داداش 
صیغه ای حسین آدیداس، کهبد تاراج را 
اجرا کنم که شرایطش فراهم نشد و در 
سگک  نمایش  گرفتم  تصمیم  نهایت 
را که قبال تولید کرده بودم و احساس 
خوبی نسبت به آن دارم، به صحنه ببرم 
که آقای مسافر آستانه هم این پیشنهاد 
را پذیرفت و قرار شد نمایش که ۶ جایزه 
نیز از جشنواره تئاتر مقاومت برده بود 
نبود  حال  هر  به  اما  برود.  صحنه  به 
به  را  ما  اجرای  مدام  مدیریت صحیح 
تعویق انداخت و من مجبور شدم پریسا 
و  بود  عزیز  بسیار  برایم  که  را  مقتدی 
نقش مادر شهید شاهرخ ضرغام را ایفا 
می کرد در اجرا نداشته باشم. مسئوالن 
داشته  نظر  مد  را  مسئله  این  باید  ما 
این  از  و  ماست  شغل  تئاتر  که  باشند 

احساس  برخی  اما  ارتزاق می کنیم  راه 
می کنند  کار  تئاتر  که  کسانی  می کنند 
پارک  در  که  هستند  بیکاری  آدم های 
نشسته اند و منتظر هستند کسی بیاید با 
آنها هم کالم شود و شطرنج بازی کند.

وی در پایان صحبت هایش متذکر 
شد: اگر صنفی داریم که نمی تواند حق 
و حقوق ما را بگیرد مشکل ما نیست. 
با چه زبانی باید بگوییم که تئاتر شغل 
ماست و غیر از آن کار دیگری نداریم 
کنار  کنیم،  کار  اسنپ  در  نه می توانیم 
در  یا  و  کنیم  فروشی  دست  خیابان 
اداره ای مشغول به کار شویم چون شغل 
ما چیز دیگری است. این مسئله ای است 
که دولت باید بپذیرد نه اینکه فقط در 
مواقعی که مصلحت حکم می کند روی 
از  بعد  اما  بدهند  مانور  تئاتر  هنرمندان 
ما  مشکالت  دیگر  کارشان  افتادن  راه 

برایشان بی اهمیت باشد.
نمایش سگک، نوشته کهبد تاراج 
تر  تئا ه  ر جشنوا هفدهمین  برگزیده 
مقاومت روایتگر زندگی شهید شاهرخ 
شهادت  تا  کودکی  دوران  از  ضرغام 
قمری،  مرجان  نمایش  این  در  است. 
نیان،  یما ا محمدرضا  لحی،  صا تینو 
مهتاب  ملکی،  سهیل  بدیعی،  لبخند 
ایفای  به  عدل پرور  امیر  و  شکریان 

نقش می پردازند.

مدیریت نامناسب در تئاتر ادامه دارد...

رضا بهرامي: با چه زباني باید بگوییم که تئاتر شغل ماست!؟


