
صدای کسری بودجه درآمد!
ارزهای دیجیتالی  بازار  اخبار مثبت،  با وجود 

ریزشی باقی ماندند.
به گزارش سی ان بی سی، با افزایش مقبولیت 
ارزهای دیجیتالی، مسیر آن ها به سمت کاربردهای خردتر 
نیز هموار شده است. قرار است یکی از شهرهای کوچک 
ایالت  این  شهر  نخستین  به  شمالی  داکوتای  ایالت  در 

ابزاری  عنوان  به  را  دیجیتالی  ارزهای  که  شود  تبدیل 
برای پرداخت قبوض قبول می کند. به گفته شهردار شهر 
ویلی استون، قبوض شهری و عوارض از این پس در این 
شهر با استفاده از ارزهای دیجیتالی از جمله بیتکوین قابل 

بود.   پرداخت خواهند 
صفحه 3

رییس شورای شهر تهران:

تامین واکسن توسط شرکت های خصوصی
 به صالح مملکت نیست

نگرانی جامعه از افزایش تعداد خانوارهای تک نفره!
در  میرمالک ثانی  مریم السادات 
ایران ۱۴  پیش نشست هشتم همایش 
با عنوان »مروری بر چگونگی تشکیل 
پایگاه اطالعات رفاه ایرانیان )چالش ها، فرصت ها 
و کاربست ها(« که به همت موسسه عالی پژوهش 
تامین اجتماعی برگزار شد درباره طراحی و پیاده 
سازی داشبورد اطالعات زنان سرپرست خانوار در 
پایگاه اطالعات رفاه ایرانیان توضیح داد و گفت: 
این داشبورد به عنوان یکی از مصادیق استفاده 
از داده های پایگاه اطالعات رفاه ایرانیان مطرح 
است که از سوی معاونت رفاه وزارت تعاون، کار 

و رفاه اجتماعی انجام شده است.
صفحه2

تولیت آستان قدس رضوی:

لزوم استفاده از فرصت حضور جوانان در هالل احمر 
برای تقویت مبانی دینی آینده سازان کشور

4
ایران آماده افزایش تدریجی فروش جهانی نفت می شود

صفحه 3

2

سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1740- دوشنبه 27  اردیبهشت  1400- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
بعد از سریال 

اميركبير بود كه 
نقش خارجي ها را 
به من مي دادند...

4ایران زمین
بيش از ۲۹۱ هزار 

مشترک در خراسان 
جنوبی از نعمت 

گاز طبيعی بهره مند 
هستند

هنگ 7فر

شبكه آي فيلم در سال هاي اخير سعي كرده با پخش سريال هاي 
بار ديگر  قديمي خاطره انگيز، عالقمندان به آن سريال ها را 
اتفاقا  اتفاقي كه جواب داده و  با جعبه جادويي آشتي دهد، 
بسياري از كساني كه از توليدات جديد تلويزيون، چندان دل 
خوشي ندارند، حاال به تماشاي كارهاي فاخر قديمي صداوسيما 

نشسته اند. 

مديرعامل  هاشمی  محمود  جوانان: سيد  دنيای  گزارش  به 
شركت گازاستان خراسان جنوبی افزود: در حال حاضر ۲۹۱ 
هزار و ۱۱۷ مشترک گاز طبيعی در استان خراسان جنوبی 
وجود دارد كه از اين تعداد ۱۹۶ هزار و ۷۴۳ مشترک شهری 

و ۹۴ هزار و ۳۷۴ مشترک روستايی می باشد.

پژوهشگر شاهنامه و هنر ايرانی معتقد است: زمان و مكان 
در هنگام آفرينش اثر ادبی و هنری تاثيرگذارند اما برخی از 
اين آثار، مرزهای يک كشور و يک دوره تاريخی خاص را در 
می  نوردند و در كشورهايی فراتر از ايرانِ امروز ما طرفدار 

و خواننده دارند.

فردوسی، با شاهنامه، 
مرزهای تاریخ 

و سرزمين را 
درنوردیده است

ایران آماده افزایش تدریجی فروش جهانی نفت می شود نامزدهای انتخابات 
باید برنامه عملیاتی داشته باشند

تاکید کرد:  اقلید در مجلس شورای اسالمی  نماینده مردم 
اولویت  با  عملیاتی  برنامه  باید  جمهوری  ریاست  نامزدهای 
از  استفاده  آن  الزمه  که  باشند  داشته  مردم  معیشتی  مسائل 
و  منطقه ای  سطح  در  قوی  دیپلماسی  ایجاد  و  کشور  داخلی  ظرفیت های 

است. المللی  بین 
صفحه 2

دکتر علی خاکی صدیق در نخستین روز از پنجمین 
همایش آموزش عالی با بیان اینکه تربیت اساتید اخالق 
مدارو شایسته مبتنی بر استفاده از روش های نوین آموزشی 
جهت رشد و شکوفایی دانشجویان و ایجاد برنامه های درسی کارآمد و 
تحول آفرین از اهداف کالن معاونت آموزشی است، افزود: در حال حاضر 
تالش می کنیم تا مقررات آموزشی که تا پیش از این دست و پا گیر بوده، 

به مقرراتی انعطاف پذیر با واگذاری اختیار تصمیم گیری به دانشگاه ها 
تبدیل شود زیرا ما در کشور تنوع و طیف های وسیعی از موسسات و مراکز 
آموزشی را داریم که این موسسات از نظر زیر نظام ها، تجربیات، قدمت، 
توانمندی های علمی و مدیریتی با یکدیگر متفاوت هستند و این تنوع 
سبب می شود تا امکان استفاده از یک فرمول واحد برای حل مشکالت 

در کل کشور فراهم نباشد.

شرط بازگشایی دانشگاه ها در ترم آینده اعالم شد

DONYAYEJAVANANMAG.IR

تجديدآگهی مناقصه 
)عمومی - يك مرحله ای( 

نوبت دوم
کد فراخوان 2000091845000002 سامانه تدارکات الکترونیکي دولت )ستاد(

شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ایران-منطقه شاهرود )استان سمنان( در نظر دارد پیمان مشروح ذیل را از طریق مناقصه عمومي به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.
کلیه مراحل برگزاري مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایي پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکي دولت )ستاد( به آدرس 
http://setadiran.ir   انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلي، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهي امضاي الکترونیکي را 
جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه، مرکز تماس :۴۱93۴-02۱ دفتر ثبت نام:88969737 و 85۱93768 
لذا از متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت به عمل مي اید جهت دریافت اسناد مناقصه با در نظر داشتن مدارك مندرج در ذیل ، به سامانه تدارکات الکترونیکي دولت مراجعه نمایند.

برآوردمناقصه موضوع مناقصهرديف
)ريال(

مبلغ تضمين 
شركت در فرآيند 
ارجاع كار )ريال(

تاريخ جلسه 
توضيح اسناد 

)جلسه توجيهي(
مهلت قبول 
پيشنهادها

تاريخ بازگشايي 
پيشنهادها

1
برچيدن فنس و اجراي 

ديواركشي، ديوار پيراموني 
انبار نفت سمنان )پيمان شماره 

)3050
 15.117.734.704755.886.735 1400/03/25

ساعت 10 صبح
تا تاريخ 1400/03/31 

تا ساعت 16
1400/04/02 ساعت 

8:00 صبح

نوع تضمين2
تضامين مندرج در ماده 4 آيين نامه تضمين معامالت دولتي شماره 122402/ت 50659 ها سال 94 

واريزهاي نقدي به حساب جام 92000704/25 بانك ملت به نام شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي 
منطقه شاهرود با كد شناسه 108

تاريخ انتشار در  سامانه 3
روز يك شنبه تاريخ 1400/02/26  ساعت 8 صبحتداركات الكترونيكي دولت

4
مهلت دريافت اسناد ارزيابي 

كيفي از  سامانه تداركات 
الكترونيكي دولت

پس يك هفته اززمان انتشار در سامانه ستاد  تا تاريخ 1400/03/02 ساعت 16

5
مهلت بارگذاري اسناد ارزيابي 
كيفي توسط مناقصه گران در  
سامانه تداركات الكترونيكي 

دولت
دو هفته بعد از پايان مهلت دريافت اسناد ، تا تاريخ 1400/03/17 ساعت 16 

محل گشايش پيشنهادها6
شاهرود - سه راهي راه آهن - خيابان نفت - شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه شاهرود - 

طبقه دوم ،سالن كنفرانس منطقه
  تلفن : 32332048-023 داخلي230   فاكس : 023-32337572

شرايط عمومي و مدارك مورد 7
نياز براي شركت در مناقصه

1- دارا بودن و ارائه گواهي معتبر تاييد صالحيت و دارابودن حداقل رتبه 5 ابنيه از سازمان برنامه و بودجه. 
2-ارائه سوابق قراردادهاي اجرايي كار در زمينه ابنيه و رضايت نامه هاي مربوطه. 3- تصوير كليه صفحات 
اساسنامه شركت و تصوير آگهي تأسيس آخرين تغييرات در روزنامه رسمي. 4- تصوير كد اقتصادي و شناسه 
ملي شركت )برابر با اصل شده(. 5- ارائه گواهي نامه تأييد صالحيت ايمني پيمانكاران از اداره كل تعاون،كار 
و رفاه اجتماعي براي سال 1400 . 6-احراز امتياز قابل قبول بر اساس معيارهاي ارزيابي توانمندي بهداشتي، 
ايمني و محيط زيست )HSE).)احراز امتياز 50 از 100( . 7- ارائه اصل گواهي امضاء محضري شخص و يا 
اشخاصي كه طبق آخرين تغييرات در روزنامه رسمي مجاز به امضاء اسناد تعهدآور شركت مي باشند 8- 
قيمت ها متناسب با كاالي ساخت داخل،به لحاظ كيفيت ارائه گردد. 9- پيشنهادات واصله با هر تعداد 

قابل گشايش خواهد بود.
*بارگذاري تمامي مدارك مذكور در سامانه تداركات الكترونيكي دولت جهت ارزيابي كيفي مناقصه گران 

الزامي مي باشد.

نوبت اول آگهي روز يك شنبه مورخ 1400/02/26 و نوبت دوم آگهي روز دو  شنبه مورخ 1400/02/27تاريخ چاپ آگهي8

شاهرود منطقه   - ایران  نفتي  هاي  فرآورده  پخش  ملي  شرکت  عمومي  روابط 
1135068 آگهی:  شناسه 

اصالحیه نوبت اول
نوبت اول آگهي روز یک شنبه مورخ 1400/02/26 
و نوبت دوم آگهي روز دو  شنبه مورخ 1400/02/27

صفحه 3

مدیرکل بهزیستی شهر تهران با بیان 
اینکه 80 هزار و 962 خانوار تحت پوشش 
سازمان بهزیستی شهر تهران هستند، گفت: 
در سال 99 به ۴3 نفر وام اشتغال به مبلغ 50 

میلیون تومان پرداخت شده است.
شهر  بهزیستی  مدیرکل  آرام،  سعید 
بهزیستی شهر  اقدامات  به  اشاره  با  تهران 
گفت:  خانواده  تحکیم  راستای  در  تهران 
خانوار   962 و  هزار   80 حاضر  حال  در 
تحت پوشش سازمان بهزیستی شهر تهران 
زنان  پرونده های  کل  همچنین  هستند. 
سرپرست خانوار 35۴۴ پرونده است که از 
این تعداد ۱۴78 نفر قابل بازتوان )زیر 60 

سال( و 2066 غیر قابل بازتوان )باالی 60 
سال( است.

وی با اشاره به اینکه ۱20 پرونده در 
پشت نوبت و در حال بررسی هستند، ادامه 
دو  دارای  خانوار   ۱97 حاضر  حال  در  داد: 
قلو، ۱۱۴ خانوار دارای سه قلو و یک خانوار 
سازمان  پوشش  تحت  قلو  چهار  دارای 

بهزیستی هستند.
با  تهران  شهر  بهزیستی  مدیرکل 
اشاره به میزان مستمری افراد تحت پوشش 
تصریح  تهران  شهر  در  بهزیستی  سازمان 
سرپرست  زنان  ویژه  مستمری  مبلغ  کرد: 
خانوار برای هر یک نفره ۱75000 تومان، 

دو نفره 270000، سه نفره  350000، چهار  
نفره ۴50000 تومان و پنج نفره  550000 

تومان است.
جمله  از  خدماتی  اینکه  بیان  با  آرام 
مستمری ماهانه، وام مسکن، کمک هزینه 
موردی و معاش، کمک هزینه درمان، وام 
اشتغال، سبد ارزاق، کمک هزینه دانشجویی 
خانوار  سرپرست  زنان  به  آموزی  دانش  و 
برای ۱20  ارائه می شود، خاطرنشان کرد: 
 99 سال  در  خانوار  سرپرست  زنان  از  نفر 
نفر   ۴3 به  و همچنین  ایجاد شده  اشتغال 
تومان  میلیون   50 مبلغ  به  اشتغال  وام 

پرداخت شده است.

وی در بخش دیگری از صحبت های 
و  کرد  اشاره  خانواده  شبه  مراکز  به  خود 
شهر  در  خانواده  شبه  مرکز   30 گفت: 
 ۴ تعداد  این  از  که  هستند  فعال  تهران 
مرکز دولتی و 26 مرکز غیر دولتی هستند 
 552 مراکز  این  در  مجموع  در  همچنین 
سازمان  پوشش  تحت  فرزندان  از  فرزند 

نگهداری می شود.
مدیرکل بهزیستی شهر تهران با اشاره 
آمار  کرد:  تصریح  فرزندخواندگی  آمار  به 
متقاضیان فرزندخواندگی در سال 99 تعداد 
۱700 خانواده بوده و همچنین ۱07 کودك 

در سال 99 فرزندخوانده شده اند.

مدیرکل بهزیستی شهر تهران خبر داد؛

درخواست 1700 خانواده متقاضی فرزندخواندگی در سال 99
کالهبرداری500 میلیاردی شرکت لیزینگ خودرو

اندازی یک  راه  با  البرز گفت: فردی  انتظامی استان  معاون هماهنگ کننده فرمانده 
شرکت کاغذی لیزینگ خودرو از ۱20 نفر 500 میلیارد ریال کالهبرداری کرد.

سرهنگ »سید مجید فیض جعفری« در تشریح این خبر بیان داشت: در پی ارجاع 
یک فقره پرونده کالهبرداری به کالنتری ۱2 شهر »گلسار« از طریق یک شرکت لیزینگ 
خودرو با برند ساختگی، از دادسرای عمومی و انقالب »هشتگرد«، رسیدگی به موضوع به 

صورت ویژه در دستور کار ماموران این کالنتری قرار گرفت.
وی افزود: در بررسی های اولیه محرز شد، کالهبردار در قالب یک شرکت لیزینگی 
با تبلیغ در سایت های خرید و فروش کاال در فضای مجازی مبادرت به فروش خودرو به 
صورت اقساطی کرده و پس از مراجعه متقاضیان ثبت نام به دفتر شرکت با جلب اعتماد آنان 
طی قراردادی مبالغی به عنوان پیش پرداخت دریافت کرده و با دادن وعده تحویل یک ماهه 
خودرو، مدتی در دفتر فعالیت و پس از زمان کوتاهی محل کار خود را ترك و متواری شده است.

صفحه 2

ساناز اشکان- روانشناس ورزشی

شهرآورد 95 که با برتری یک بر صفر پرسپولیس به 
اتفاقات مهمی در دل خود داشت. درگیری و  پایان رسید 
حاشیه های پس از پایان بازی که صحنه های زشتی را به 
وجود آورد و باید مورد کالبدشناسی قرار گیرد تا دیگر شاهد 

این پرخاش گری ها نباشیم.
با توجه به خشونت صورت گرفته  به صورت درگیری 
فیزیکی در بین بازیکنان فوتبال به عنوان الگوهای جوانان 
توجه  و  شهرآورد  جمله  از  اخیر  مسابقات  در  کشورمان 
عزیزی خادم به عنوان رییس فدراسیون که به نظر می رسد 
شایسته  فدراسیون  در  الیق  و  شایسته  افراد  چیدمان  با 
به  تمام   درایت  با  و  قرارداده  خود  اولویت  در  را  محوری 
تا  دارد  داده است جا  نشان  واکنش جدی  مساله درگیری 

تحلیل بجا و روانشناختی این مساله نیز به سرعت صورت 
گیرد و عارضه یابی شود.

اولین سوال بایستی این باشد که قبل از بروز درگیری 
بازیکنان  که  بوده  زا  استرس  عواملی  بازی چه  یا حتی  و 
و  سرو صدا  پر  محیط  از   است.  داده  قرار  فشار  تحت  را 
سوت های بیجا اگر هم بگذریم که بی تاثیر نیستند و باید 
ورزشگاه حتما قبل از بازی فضای بدون تنش را فراهم کرده 
باشد بحث مهارت تنظیم هیجان در رقابت های ورزش های 
تیمی بایستی مورد توجه ویژه قرار گیرد و یا حتی میزان 
تاب آوری بازیکنان در شرایط سخت محیطی. متاسفانه در 
بیشتر تیم ها بر تکنیک تکیه داده می شود و این در حالی 
است که بازیکنان، مهارت ارتباطی درست با رقیب یا مهارت 
مواجهه با تنش را هنوز آموزش ندیده اند و تاب آوری پایینی 
دارند واقعا چند درصد از بازیکنان مهارت تنظیم هیجان و یا 

کنترل خشم را آموزش دیده اند؟
اصولی  هستند؟  واقف  مسائل  این  به  چقدر  مربیان 
است که  روانشناسان ورزشی کنار تیم و یا حتی قبل بازی 
حضور داشته باشند. بایستی آمادگی روانی بازیکنان توسط 
مربی آشنا با این مباحث و یا روانشناس بررسی شود ولی 
متاسفانه شاهد هستیم در پرورش بازیکن و یا حتی مربی 
به عوامل روانشناختی  کمتر پرداخته می شود و عدم مهارت 
آموزی بازیکنان چنین فاجعه رفتاری را به وجود می آورد که 
آثار آن را در افزایش  رفتار خشونت آمیز جوانان که از طریق 
ورزشی  الگوهای  هیجانی  تخلیه  و  درگیری  رسانه شاهد 
خود بوده اند، خواهیم دید که مساله مهم در آسیب شناسی 
فدراسیون  آموزش  دپارتمان  که  است  این  بر  امید  است. 
سپرده  فوتبالی  و  علمی  فردی  دست  به  خوشبختانه  که 
شده است بر آموزش با محوریت مهارت محوری بپردازد.

خشونت در فوتبال؛ عدم آموزش کنترل خشم بازیکنان
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نماینده مردم اقلید:
نامزدهای انتخابات بايد برنامه عملیاتی داشته باشند

نماینده مردم اقلید در مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: نامزدهای ریاست 
باشند که  اولویت مسائل معیشتی مردم داشته  با  برنامه عملیاتی  باید  جمهوری 
الزمه آن استفاده از ظرفیت های داخلی کشور و ایجاد دیپلماسی قوی در سطح 

منطقه ای و بین المللی است.
»مسلم صالحی« در جلسه علنی روز گذشته مجلس شورای اسالمی و در 
تذکری شفاهی گفت: آنچه سبب دلسردی و عدم اعتماد مردم به انتخابات پیش 
رو می شود، شعارهای تبلیغاتی برخی از نامزدهای ریاست جمهوری است که اگر 
با هدف جمع آوری رای اگر بیان شود، بزرگترین خیانت به نظام مقدس جمهوری 
اسالمی و خون هزاران شهیدی است که جان خود را در راه رشد نظام فدا کردند.

باید  جمهوری  ریاست  نامزد  کرد:  اضافه  مجلس  در  اقلید  مردم  نماینده 
برنامه عملیاتی با اولویت مسائل معیشتی مردم داشته باشد که الزمه آن استفاده 
از ظرفیت های داخلی کشور و ایجاد دیپلماسی قوی در سطح منطقه ای و بین 
المللی و سیاست خارجی قوی مبتنی بر سه اصل عزت، حکمت و مصلحت است.

وی ابراز امیدواری کرد که رییس جمهور آینده با تکیه بر ظرفیت های داخلی و 
خارجی بتواند کشور را از بحران ها مختلف از جمله مشکالت اقتصادی رهایی بخشد.

با  تذکری  در  سرا  صومعه  مردم  نماینده  دلخوش«   »سیدکاظم  همچنین 
اشاره به مشکالت بخش کشاورزی گفت: کشاورزان در شرایط کم آبی کشور به 
پمپ های 2، 3 و ۴ اینچ، نیاز دارند و الزم است رودخانه های اطراف زمین های 
کشاورزی نیز الیروبی شود و امیدواریم رییس سازمان برنامه و بودجه در این باره 

دستور ویژه را صادر کنند.
خبرنگاران،  به  کمک  برای  امیدواری  ابراز  با  سرا  صومعه  مردم  نماینده 
روحانیون، کارگرهای روز مزد و دستفروش ها در شرایط کرونا گفت: امیدواریم در 
این شرایط کرونا و اقتصادی کشور به حقوق این عزیزان توجه شود و جاماندگان 

طرح امین وزارت آموزش و پرورش نیز تعیین تکلیف شوند.

نماینده مجلس:
شخصی رئیس جمهور شود که ظرفیت های کشور را می شناسد

یک نماینده مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: مقام معظم رهبری فرمودند 
ظرفیت های  که  شود  رئیس جمهور  شخصی  نداریم؛  خطا  و  آزمون  فرصت  ما 

کشور می شناسد
احمدعلیرضا بیگی، درباره احتمال حضور روسای قوای قضاییه و مقننه در این 
دوره از انتخابات ریاست جمهوری و شرایط این دوره از نامزدها باتوجه به مصوبه 
اخیر شورای نگهبان گفت: برای مردم آن شاخصه های مقام معظم رهبری که 29 
بهمن سال گذشته در دیدار با مردم آذربایجان برای نامزدهای ریاست جمهوری  
بیان کردند  و آنچه  که امسال اردیبهشت ماه فرمودند بهترین معیار می تواند باشد.

مردم  کرد:  نشان  خاطر  کشور  امورداخلی  و  شوراها  کمیسیون  عضو  این 
هم می توانند باتوجه به شاخصه های که مقام معظم رهبری فرمودند شخصی را 
انتخاب کنند که بتواند کشور را به نحوی اداره کند که سرنوشت خوبی را رقم بزند.

وی ادامه داد: این که روسای قوا می خواهند در این رقابت شرکت کنند بسیار 
خوب است، یعنی آنچه که مقام معظم رهبری فرمودند در خصوص مشخصات 
کسانی که باید در رقابت ریاست جمهوری شرکت کنند مانند سابقه اجرایی و این 
که متناسب با ظرفیت های کشور عمل کنند بهترین انتخاب می تواند صورت گیرد.

علیرضا بیگی افزود: مقام معظم رهبری فرمودند ما فرصت آزمون و خطا 
نداریم، کسانی در این عرصه حضور پیدا کنند که نسبت به ظرفیت های کشور 
آشنا باشند و گذشته از این موارد روحیه عدالت خواهانه و ظلم ستیز داشته باشند، 
به ظرفیت های داخلی کشور اتکا کنند، دین مداری را سرلوحه خودشان قرار دهد 

و دارای پایگاه رأی توده ای و مردم باشند.
این نماینده مجلس شورای اسالمی خاطر نشان کرد: نامزدهای انتخابات باید 
باتوجه به ظرفیت های کشور برنامه قابل اجرا داشته باشند و این مورد از  بهترین 
شاخصه های است که مقام معظم رهبری فرمودند که به عقیده من می تواند  بهترین 

معیاری برای ملت ایران در انتخابات پیش رو باشد .
وی ادامه داد:سران قوا حتما به ظرفیت ها، توانایی ها و قابلیت های کشور 

واقف هستند و به خوبی می توانند در این رقابت ها شرکت کنند.

رییس شورای شهر تهران:
تامین واکسن توسط شرکت های خصوصی به صالح مملکت 

نیست
رییس شورای شهر تهران تاکید کرد: واکسیناسیون امری ملی است و باید این 

طرح به صورت ملی پیگیری شود.
محسن هاشمی در دویست و نودو چهارمین جلسه شورای اسالمی شهر تهران 
گفت: مدتی بود واکسیناسیون رانندگان تاکسی پیگیری می شد و این مورد با ستاد 
کرونا تهران دنبال شد و گفتند وقتی صحبت از تاکسیرانان می شود باید به همه 
تاکسیرانان در کل کشور اشاره شود. اگر الزم است این کار دنبال شود باید نامه ای 
برای کل رانندگان تاکسی تهیه شود. البته به تاکسی های اینترنتی هم اشاره شده است 
و تعداد آن ها نیز بسیار زیاد است. در تهران در حدود 300 هزار تاکسی با احتساب 
تاکسی های اینترنتی فعال هستند که شناسایی آن ها مشکل است و اگر بخواهیم 

این مساله را پیگیری کنیم با طرح این مساله مشکل حل نمی شود. 
وی افزود: در نتیجه معاونت حمل ونقل و کمیسیون عمران و حمل و نقل 
شورا اقدام کنند و طرحی را آماده کنند که ابعاد مختلف آن تعیین شده باشد و آن را 

برای ستاد کرونا بفرستند تا در نوبت قرار گیرند. 
وی درخصوص تامین واکسن توسط شرکت های خصوصی گفت: این مساله 
هنوز در کشور جواب نداده است و در ستاد کرونا این موضوع به بحث گذاشته شد 
اعالم شد بخش  دادند که وقتی  این نشست گزارش  بازرگانی در  اتاق  نماینده  و 
خصوصی برای تامین واکسن ورود کند درخواست واکسن در دنیا از طریق ایران 
بسیار زیاد شده است و شرکت ها از طریق دالل ها تماس  می گیرند.این در حالی 
است که اکنون 200 میلیون واکسن تقلبی در دنیا وجود دارد و تشخیص آن برای 
کشور مشکل شده است. از طرفی با توجه به افزایش تقاضا از طریق بخش خصوصی 

قیمت های ارائه شده به ایران  توسط فروشندگان را باال برده است. 
به صالح  را  این موضوع  تاکید کرد: در مجموع  تهران  رییس شورای شهر 
ندانستند و صحبت های تندی هم بین نماینده اتاق بازرگانی و مسئول تامین واکسن 
انجام شد و با توجه به شرایط به نظر می رسد این مسیر در کشور جواب نمی دهد و 
بهتر است هرچه سریعتر طرحی را برای تاکسیران های کشور تهیه کنیم و به ستاد 

ارسال کنیم تا در اولویت دریافت واکسن قرار گیرند.
محسن هاشمی در حاشیه جلسه امروز شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران 
نیز گفت: واکسیناسیون امری ملی است و باید این طرح به صورت ملی پیگیری 
شود. با توجه به مشکالتی که در واردات برای بخش خصوصی ایجاد شده و موضوع 
خرید واکسن توسط این بخش با تردید همراه شده، لذا شهرداری نیز با ورود به این 
بحث دچار بحران می شود و بهتر است وارد این رویه نشود و با همان روشی که 

کشور برای واکسیناسیون در نظر گرفته، حرکت کند. 
وی درباره رد صالحیت اعضای شورای شهر تهران در انتخابات شوراها نیز 
گفت: انتخابات شوراها در کنار انتخابات ریاست جمهوری از اهمیت ویژه ای برخوردار 
است و وجود آن باعث می شود مشارکت باال برود. اگر نگاه حذفی در رقابت داشته 
باشیم باعث می شود تعداد شرکت کنندگان کاهش یابد و به منویات مقام معظم 
رهبری عمل نمی شود، لذا باید از منظر ملی به آن نگاه کنیم و انتخابات شوراها 

را پرشور کنیم. یکی از جنبه های پرشور شدن انتخابات شوراها رقابت سالم است.
به گفته وی، متاسفانه رد صالحیت هایی  اتفاق افتاد و پس از اعتراض، بخشی 
از اعضای شورا تایید صالحیت شدند اما صالحیت 5 نفر از اعضای شورای شهر 
هنوز تایید نشده است. در حال پیگیری و مذاکره با اعضای هیات مرکزی نظارت 

بر انتخابات هستم و امیدوارم این مشکل در تهران و در باقی شهرها حل شود. 
وی ادامه داد: شورای شهر پنجم یکی از شوراهایی بوده است که به ویژه در 
منویات مقام معظم رهبری بسیار درست عمل کرده است. برای مثال نظرات ایشان 
در مورد فضای سبز و باغات تهران دقیقا عمل شده است در حالی که در شورای 
اتفاق رخ نداده است. همچنین در زمینه شهرفروشی  این  شهر و شهرداری قبلی 
منویات ایشان به شدت و درست عمل شده است. همچنین شفافیت را به خوبی 
انجام دادیم. موارد بسیاری است که در جهت اهداف نظام خوب عمل شده است و 
درست نیست که در رقابت های سیاسی زحمات شورای شهر تهران را زیر سوال ببریم. 

مدیرکل دفتر امور حمایتی وزارت تعاون در گفتگو با دنیای جوانان؛

نگرانی جامعه از افزايش تعداد خانوارهای تك نفره!
ر  مو ا فتر  د کل  یر مد
حمایتی و توانمندسازی وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی با 
بیان اینکه بر اساس اطالعات داشبورد 
در  خانوار  سرپرست  زنان  اطالعات 
حداقل  ایرانیان،  رفاه  اطالعات  پایگاه 
در  خانوار  سرپرست  زنان  درصد   60
سال   50 باالی  سنی  گروه  در  ایران 
سنی  میانگین  گفت:  گیرند  می  قرار 
زنان سرپرست خانوار تغییر کرده و به 

55 سال رسیده است.
در  میرمالک ثانی  مریم السادات 
 ۱۴ ایران  همایش  هشتم  پیش نشست 
با عنوان »مروری بر چگونگی تشکیل 
پایگاه اطالعات رفاه ایرانیان )چالش ها، 
فرصت ها و کاربست ها(« که به همت 
موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی 
برگزار شد درباره طراحی و پیاده سازی 
داشبورد اطالعات زنان سرپرست خانوار 
در پایگاه اطالعات رفاه ایرانیان توضیح 
داد و گفت: این داشبورد به عنوان یکی 
از مصادیق استفاده از داده های پایگاه 
اطالعات رفاه ایرانیان مطرح است که 
از سوی معاونت رفاه وزارت تعاون، کار 

و رفاه اجتماعی انجام شده است.
وی افزود: در بند ت ماده 80 برنامه 
ششم توسعه وزارت رفاه و معاون زنان 
ریاست جمهوری مکلف شده اند برنامه 
را  خانوار  سرپرست  زنان  توانمندسازی 
آمار  کمیته  مسئولیت  که  کنند  تدوین 
رفاه  معاونت  به  اطالعات  فناوری  و 
وزارتخانه سپرده و قرار شد برای تدوین 

این طرح پنج زیرکمیته ایجاد شود.
و  حمایتی  امور  دفتر  مدیرکل 
و  کار  تعاون،  وزارت  توانمندسازی 
همین  بر  اینکه  بیان  با  اجتماعی  رفاه 
اساس بررسی کردیم که اگر بخواهیم 
از  تحلیلی  باید  کنیم  تدوین  طرحی 
گفت:  باشیم  داشته  موجود  وضعیت 
البته این گفته به این معنی نیست که 
گزارشات  بلکه  نداشتیم،  تحلیلی  هیچ 
پراکنده بود. عالوه بر این می خواستیم 
برای اولین بار از اطالعات پایگاه رفاه 
ایرانیان استفاده کنیم. جمع آوری داده 
ها در بخش هایی با چالش مواجه بود 
منابعی  از  خالء  این  پرکردن  برای  و 
برای داشبورد استفاده کردیم که جداول 
 20 طی  مسکن  و  نفوس  سرشماری 
سال و آمار طرح هزینه درآمد خانوار در 
سال 97 و اطالعات پایگاه رفاه از این 

جمله بودند.

میرمالک ادامه داد: شاخص های 
 5۱ کردیم.  نهایی  و  احصاء  را  اولیه 
شاخص اصلی داشتیم که در پنج طبقه 
جمعیتی، اجتماعی، سالمتی، اقتصادی 
و حقوقی تقسیم و بر آنها متمرکز شدیم. 
شده  بیان  محورهای  در  پردازی  داده 
انجام و روند 20 ساله داده ها بررسی 
شدند. اطالعات به دست آمده نشان داد 
خانوار  3میلیون  بر  بالغ  سرپرستی  که 
یعنی ۱2.7 درصد کل خانوارها برعهده 
زنان بوده و شش میلیون و ۱89 هزار و 
56 نفر از جمعیت کشور تحت سرپرستی 
زنان بوده و تعداد خانوار زن سرپرست از 
یک میلیون در سال 75 به 3 میلیون در 

سال 95 رسیده است.
کاهش  اینکه  به  اشاره  با  وی 
ز  ا دیگر  یکی  ر  نوا خا بعد  میانگین 
مسائلی بود که در بررسی شاخص ها 
تعداد خانوار  با آن مواجه شدیم گفت: 
تک نفره زنان بیشتر شده و بعد خانوار 
از سه به دو کاهش یافته بود. همچنین 
سرپرست  زن  خانوار  درصد  تغییرات 
شهری و روستایی نشان می دهد که از 
8.6 درصد در سال 75 به ۱2.5 درصد 
در سال 95 در مناطق روستایی و از 8.3 
به ۱2.7 در سال 95 در مناطق شهری 

رسیده است.
و  حمایتی  امور  دفتر  مدیرکل   
رفاه  و  تعاون،کار  وزارت  توانمندسازی 
درصد   60 حداقل  داد:  ادامه  اجتماعی 
زنان سرپرست خانوار در ایران در گروه 
گیرند.  می  قرار  سال   50 باالی  سنی 

خانوار  سرپرست  زنان  سنی  میانگین 
تغییر کرده و به 55 سال رسیده است 
و این ایده را به سیاست گذاران حوزه 
می دهد که فقط روی مشکالت زنانگی 
روی  باید  و  کرد  فکر  نباید  فقر  بودن 
روی  و  اندیشید  نیز  آنها  بودن  سالمند 

توانمندسازی سالمندان هم کار کرد.
استان  اینکه در  بیان  با  میرمالک 
زنان  درصد   70 بلوچستان  و  سیستان 
سرپرست خانوار زیر ۴0 سال سن دارند 
استان  و  بلوچستان  و  سیستان  گفت: 
های مرزی شرقی دارای بیشترین آمار 
زنان سرپرست خانوار زیر ۱8 سال است. 
میانگین کشوری زنان سرپرست خانوار 
در سنین ۱8 تا 35 سال، حدود ۱۱ درصد 
است که در سیستان و بلوچستان 26.3 

درصد است.
وی همچنین به تفاوت بین تعریف 
و  آمار  مرکز  در  خانوار  سرپرست  زن 
پایگاه اطالعات رفاه ایرانیان اشاره کرد 
شود  می  گفته  آمار  مرکز  در  گفت:  و 
که  است  کسی  خانوار  سرپرست  زن 
امر سرپرستی به او اطالق می شود و 
وظیفه و مسئولیت تامین معاش خانواده 
و  میلیون  سه  تعریف  این  با  و  دارد  را 
داریم.  خانوار  زن سرپرست  هزار   ۴00
اما تعریف پایگاه اطالعات رفاه ایرانیان 
این است که کسی که یارانه بگیر است 
یا طالق  فوت شده  یا  ندارد  یا همسر 
گرفته یا ازدواج نکرده و از خانواده جدا 
شده است در این گروه قرار می گیرد. 
بنابراین یک تفاوت آماری داریم و آمار 

پایگاه رفاه حدود 700 تا 800 هزار نفر 
باالتر از تعداد داده های مرکز آمار است.

و  حمایتی  امور  دفتر  مدیرکل   
توانمندسازی وزارت تعاون، کار و رفاه 
زنان  از  نفر   78۱8 افزود:  اجتماعی 
سرپرست خانوار دچار معلولیت هستند. 
از هر ده زن سرپرست خانوار معلول یک 
نفر باالی 50 سال سن دارد. وضعیت 
نشان  نیز  خانوار  سرپرست  زنان  سواد 
سرپرست  زنان  از  نیمی  که  دهد  می 
خانوار بی سواد هستند. یک سوم از زنان 
سرپرست خانوار باسواد نیز تحصیالت 
ابتدایی بودند. شکاف بزرگی میان نرخ 
باسوادی زنان سرپرست خانوار روستایی 

و شهری وجود دارد.
پوشش  به  اشاره  با  میرمالک 
زنان سرپرست خانوار توسط نهادهای 
زن  خانوار  دو  هر  از  گفت:  حمایتی 
پوشش  تحت  خانوار  یک  سرپرست 
امداد  کمیته  است.  حمایتی  نهادهایی 
زنان  از  حمایت  در  را  سهم  باالترین 
بیشترین  و  رد  دا ر  نوا خا سرپرست 
حمایت همان پرداخت مستمری است 
سرپرست  زنان  خانوار  درصد   ۴۴ و 

مستمری دریافت میکنند.
وی به رصد فقر در زنان سرپرست 
خانوار اشاره کرد و گفت: در سال 97 در 
مناطق شهری 33.۴ درصد خانوارهای 
زن سرپرست جزو خانوار فقیر بودند که 
و  است  مردسرپرست  خانوار  برابر   2.7
 3.۱ هم  روستایی  مناطق  در  آمار  این 
برابر بیشتر از خانوار مردسرپرست است.
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زیر نظر: علی هوشمند

شرط بازگشايی دانشگاه ها در ترم آينده اعالم شد
در  آموزش   شدن  حضوری  اینکه  بیان  با  علوم  وزارت  آموزشی  معاون 
دانشگاه ها منوط به حفظ سالمتی افراد است، گفت: اگر واکسیناسیون انجام شود 
و شهرها در شرایط زرد و آبی قرار گیرند امیدواریم از مهرماه ۱۴00 کالس ها 

به صورت حضوری برگزار شود.
دکتر علی خاکی صدیق در نخستین روز از پنجمین همایش آموزش عالی 
با بیان اینکه تربیت اساتید اخالق مدارو شایسته مبتنی بر استفاده از روش های 
نوین آموزشی جهت رشد و شکوفایی دانشجویان و ایجاد برنامه های درسی 
کارآمد و تحول آفرین از اهداف کالن معاونت آموزشی است، افزود: در حال 
حاضر تالش می کنیم تا مقررات آموزشی که تا پیش از این دست و پا گیر بوده، 
به مقرراتی انعطاف پذیر با واگذاری اختیار تصمیم گیری به دانشگاه ها تبدیل 
شود زیرا ما در کشور تنوع و طیف های وسیعی از موسسات و مراکز آموزشی 
را داریم که این موسسات از نظر زیر نظام ها، تجربیات، قدمت، توانمندی های 
علمی و مدیریتی با یکدیگر متفاوت هستند و این تنوع سبب می شود تا امکان 

استفاده از یک فرمول واحد برای حل مشکالت در کل کشور فراهم نباشد.
اینکه آموزش عالی یک امر محدود به  با تاکید بر  دکتر خاکی صدیق 
وزارت علوم نیست و مشارکت سازمان های بسیاری را می طلبد و موفقیت آن 
نیز تنها از طریق وزارت علوم ممکن نیست، مطرح کرد: یکی از اهداف این 
همایش، پیوند آموزش عالی با جامعه در بهبود و رفع مشکالت است که این 
امر مشارکت، هم افزایی و همکاری بخش های مختلف را در کشور می طلبد.

معاون آموزشی وزارت علوم با اشاره به برگزاری نشست های تخصصی 
درخصوص مسائل مختلف آموزش عالی گفت: اهداف این نشست ها و جلسات 
عمدتًا اطالع رسانی، فرهنگ سازی، ارتقای دانش فنی و بررسی چالش ها و 
آسیب ها بوده، زیرا کشور با ورود غیرمنتظره این ویروس با چالش هایی بسیاری 
روبرو شد.به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، دکتر خاکی صدیق 
ادامه داد: در دانشگاه ها تالش شده تا با برنامه ریزی، آسیب ها و چالش ها را به 
حداقل برسانیم. باید تشکر کنیم از خانواده آموزش عالی که اجازه ندادند در 
دوران کرونا در آموزش وقفه ای ایجاد شود و زیرساخت های این نوع آموزش را 
علی رغم مشکالت مالی ایجاد کردند و فرهنگسازی، سیاست گذاری و اطالع 

رسانی ها نیز به موقع انجام شد.
وی عنوان کرد: در اسفند 98 اگرچه بیش از دو دهه تجربه در آموزش 
الکترونیکی داشتیم اما این امر تنها به تعداد کمی از دانشگاه   ها محدود می شد 
اما با شیوع کرونا و ضرورت استفاده از آموزش مجازی با بیش از 2 هزار واحد 
دانشگاهی روبرو بودیم که هیچ تجربه و زیرساختی برای این موضوع نداشتند و 
براساس آمار کمتر از ۱0 درصد اساتید و کارشناسان با این نوع آموزش آشنا بودند.

و  آموزشی  قوانین  نظر  از  ابتدا  در  افزود:  علوم  وزارت  آموزشی  معاون 
فرهنگی و زیرساخت ها در ابتدا با چالش های بسیاری روبرو بودیم اما با تشکیل 
کارگروه هایی که در دانشگاه ها و ستاد وزارت علوم ایجاد شد، توانستیم مشکالت 

را مرتفع و مدیریت کنیم.
دکتر خاکی صدیق با بیان اینکه در نوروز سال 99 عماًل تعطیلی در حوزه 
آموزش عالی نداشتیم و با گذشت یک ماه از آغاز سال جدید، 70 درصد کالس ها 
در بستر فضای مجازی برگزار شد و دوماه بعد نیز به 80 درصد رسید، تصریح 
کرد: در حال حاضر با مسائل مختلفی از جمله ساماندهی دانشگاه ها، به روزرسانی 
الکترونیکی و بررسی چالش های آن روبرو هستیم که  سر فصل ها، آموزش 
الزم است تا در بهبود آن ها به منظور ارتقای کیفی آموزش عالی تالش کنیم.

به  اشاره  با  پایان  در  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  آموزشی  معاون 
اینکه حضوری شدن آموزش ها منوط به حفظ سالمتی افراد است، از ارسال 
نامه ای به وزارت بهداشت در این خصوص خبر داد و اظهار داشت: اولویت 
برای واکسیناسیون مطالبه دانشجویان است و آموزش حضوری نباید بیش از 

این به تعویق بیفتد.

جزئیات قتل روانپزشك معروف در خیابان يخچال تهران
پسر جوان که 20 ماه قبل پدر روانپزشکش را به خاطر اختالف خانوادگی به قتل 

رسانده بود در عملیات تعقیب و گریز پلیسی بازداشت شد.
عصر نخستین روز شهریور سال 98 پسر جوانی پدرش را که با شلیک گلوله مجروح 
شده بود به بیمارستان منتقل کرد. مرد میانسال بالفاصله در بیمارستان بستری و تحت 

درمان قرار گرفت اما شدت جراحت و خونریزی مرگ او را رقم زد.
پسر جوان در تحقیقات گفت: پدرم برای گذاشتن کیسه زباله از خانه خارج شد، چند 
لحظه ای از رفتن او نگذشته بود که صدای تیراندازی و به دنبال آن فریاد به گوشم رسید. 
فوراً خودم را به بیرون ازخانه رساندم و پدرم را در حالی که خونین در کنار سطل زباله 
روی زمین افتاده بود دیدم. چون سر ظهر بود و کسی در خیابان نبود، نمی دانم چه کسی 

این کار را انجام داده، سریع او را به بیمارستان منتقل کردم.
در حالی که مرگ این روانپزشک با شلیک گلوله از سوی مأموران کالنتری به بازپرس 
کشیک قتل پایتخت اعالم شد، پسر جوان به بهانه ای از بیمارستان خارج و متواری شد.

با اعالم این خبر، بازپرس شعبه چهارم دادسرای امور جنایی پایتخت و تیم بررسی 
صحنه جرم راهی خانه مقتول در خیابان یخچال شدند. در مقابل خانه، آثاری از شلیک 
گلوله و درگیری مشاهده نشد. اما زمانی که مأموران پا به خانه مرد میانسال گذاشتند، 
مدارکی به دست آمد که احتمال قتل خانوادگی را قوت بخشید. آثار شلیک گلوله روی در، 
لکه های خون پشت در خروجی خانه و آثار درگیری نشان از آن داشت که قتل در مقابل 

در خروجی آپارتمان رخ داده است.
جنایت خانوادگی

بدین ترتیب کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی پایتخت به تحقیق از اعضای خانواده 
مقتول پرداختند. پسر کوچک مقتول در تحقیقات از درگیری پدر و برادرش صحبت به 
میان آورد اما این را که چه کسی به پدرش شلیک کرده، بیان نکرد. همسر مقتول نیز 
مدعی بود که برای شرکت در مراسم ختم مادرش خانه را ترك کرده و از وقوع جنایت 

بی خبر بوده است.
با کنار هم قرار دادن مدارك و شواهدی که در تحقیقات به دست آمد، مشخص شد 

عامل این جنایت، پسر مقتول به نام شهرام بوده است.
با مشخص شدن هویت عامل جنایت، تحقیقات برای دستگیری شهرام ادامه یافت. 
اما هیچ رد و سرنخی از پسر 30 ساله به دست نیامد. تا اینکه با گذشت 20 ماه از قتل 
دکتر روانپزشک، کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی پایتخت مطلع شدند که شهرام هر 

چند وقت یکبار مخفیانه به دیدن خانواده اش رفته و با آنها دیدار می کند.
با مشخص شدن این موضوع و هماهنگی با بازپرس حبیب اهلل صادقی، کارآگاهان 

جنایی راهی خانه مقتول شده و محل را به صورت نامحسوس زیر نظر گرفتند.
دستگیری هنگام فرار

با گذشت چند روز کارآگاهان جنایی، متوجه شدند که شهرام شبانه وارد خانه شده 
است. بررسی ها برای دستگیری او آغاز شد اما متهم که ازحضور مأموران با خبر شده بود، 

از طریق پشت بام اقدام به فرار کرد.
بدین ترتیب تعقیب و گریز شروع شد و شهرام با رساندن خود به خیابان از یک 
موتور سوار خواست تا او را سوار کند. اما راکب موتورسیکلت پس از طی مسافتی زمانی 
که متوجه شد مأموران در تعقیب مسافرش هستند، موتور را متوقف و او را پیاده کرد. 
متهم که مأموران را همچنان در تعقیب خود می دید، ناگهان متوجه خودروی پرایدی شد 
که راننده اش برای باز کردن در پارکینگ پیاده شده بود اما همسرش داخل ماشین نشسته 
بود. متهم قصد داشت سوار پراید شود و فرار کند اما زن جوان بسرعت سوئیچ خودرو 
را برداشت و در همین فاصله مأموران نیز خود را به متهم رسانده و او را دستگیر کردند.

وی پس از دستگیری به قتل پدرش اعتراف کرد و گفت: با پدرم اختالف داشتم 
روز حادثه بعد از خوردن غذا، با هم دعوایمان شد. می دانستم اسلحه پدرم کجاست، به 
سراغ آن رفته و به سمت پدرم نشانه گرفتم. پدرم با دیدن اسلحه به سمت در خروجی 
رفت تا فرار کند اما من تیر را شلیک کردم. بعد از اصابت گلوله به پدرم پشیمان شدم و 

فوراً او را به بیمارستان رساندم، زمانی که متوجه مرگ او شدم از بیمارستان فرار کردم.
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اشتباه نابخشودنی دانشگاه مینه سوتا 
و اخراج آن از پروژه کرنل لینوکس

عصر روز ششم آوریل 202۱، یکی از دانشجویان دانشگاه مینه سوتا پَچی 
مربوط به پروژه ی کرنل لینوکس را به چند توسعه دهنده ایمیل کرد. پانزده روز 
بعد، این دانشگاه که همواره جزو 20 مؤسسه ی تحقیقاتی برتر دنیا بوده است، از 

شرکت در این پروژه ی مهم و بزرگ به طور کامل کنار گذاشته شد.
کرنل  نگهدارنده ی  و  ارشد  توسعه دهندگان  از  یکی  هارتمن،  کروآ  گِرگ 
لینوکس، در جواب این ایمیل با عصبانیت نوشت: »من به شما پیشنهاد می کنم برای 
انجام آزمایش هایتان سراغ انجمن دیگری بروید. اینجا دیگر جای شما نیست.«

هسته یا کرنل لینوکس )Linux kernel(، هسته ی اصلی هر سیستم 
عامل لینوکس است و در واقع رابطی بین سیستم عامل و دستگاهی است که 
با هسته  تعاملی  لینوکس هیچ  اجرا می شود. یک کاربر  سیستم عامل روی آن 
ندارد؛ اما وجود آن برای انجام کارهای مختلف، از جمله مدیریت حافظه، مدیریت 

دیسک و پردازنده،  ضروری است.
کرنل لینوکس پروژه ای متن باز است، به این معنی که میلیون ها خط کد 
آن در دسترس عموم است و همه می توانند آن ها را ببینند و کدهای خود را به 

آن اضافه کنند.
پروژه  توسعه دهندگان  به  که  پچی  هر  نیست  قرار  چون  نه »همه«  البته 
ارسال می شود، مورد تأیید قرار بگیرد و به کامپیوتر میلیون ها کاربر در دنیا راه پیدا 
کند. هر پچ ارسال شده ابتدا باید از نظارت شبکه ی گسترده ای از توسعه دهندگان 
و »نگهدارندگان«  )هزاران داوطلب که هر یک مسئول نگه داری از اجزای مختلف 

هسته است(  بگذرد تا بتواند در مخزن اصلی قرار گیرد.
لو و وو در مقاله ای با عنوان »امکان وارد کردن مخفیانه ی آسیب پذیری ها 
ارسال  با  که  دادند  توضیح  فریبنده«  کامیت های  از طریق  باز  متن  نرم افزار  در 
پچ هایی که در ظاهر به نظر می رسید قرار است باگ های واقعی را برطرف کنند،  
توانستند باگ های جدید و خطرناکی را به کرنل لینوکس وارد کنند. این گروه، نام 
این پچ ها را به خاطر ظاهر مفید اما ماهیت مخرب آن ها، »کامیت های فریبنده« 

)hypocrite commits( گذاشت. 
امنیت کرنل  بهبود  این محققان،  گفته ی خود  به  آزمایش،  این  از  هدف 
لینوکس از طریق نشان دادن راه های نفوذ یک کدنویس مخرب به این پروژه 
بود. شاید بتوان گفت روش کار آن ها شبیه هکرهای اخالقی یا همان هکرهای 
کاله سفید است که برای کشف نقاط ضعف سیستم با شرکتی قرارداد می بندند 
را در جریان آن ها  توسعه دهندگان  نرم افزار،  باگ های  پیدا کردن  به محض  و 

قرار می دهند. 
اما پرسروصداترین واکنشی که این مقاله در توییتر و انجمن توسعه دهندگان 
لینوکس دریافت کرد، نه از روی قدردانی که اعتراضی کوبنده بود. برخی، از جمله 
با  با بیش از 20 سال تجربه ی کار  گِرگ اسکات، متخصص فناوری اطالعات 
نرم افزار متن باز، این مقاله را »سراسر جفنگ« نامیدند و عده ای دیگر، از جمله 

کنث وایت، محقق امنیتی، کار این گروه را »کامال غیر اخالقی«  دانستند.
آسیب پذیری  اثبات  برای  مینه سوتا  دانشگاه  که  روشی  معتقدند  نیز  برخی 
نکته ی  آن،  منتقدان سرسخت  برای  حتی  برد،  کار  به  لینوکس  کرنل  پروژه ی 
مهمی را اثبات کرد؛ البته نکته ای خالف آنچه لو و گروهش سعی در نشان دادن 
آن داشتند: اینکه سیستم بازبینی این پروژه کار خود را به درستی انجام می دهد.  
اریک مینتز که مدیریت 25 سرور لینوکس را در اختیار دارد، می گوید اخراج 
دانشگاه مینه سوتا از پروژه ی کرنل لینوکس اطمینان او را به امنیت این سیستم 
عامل بیشتر کرده است؛ چون این انجمن متوجه این قضیه شده و جلوی آن را 

گرفته است.
اسکات هم همین عقیده را دارد. از نظر او، اینکه از ادامه ی آزمایش ها این 
پژوهشگران جلوگیری شد نشان دهنده ی این است که عملکرد سیستم لینوکس 
دقیقا همانی است که از آن انتظار می رود. »این سیستم جواب می دهد. دیدیم 
که روش شرکت SolarWinds که پشت آن سازمان بزرگی قرار دارد، جواب 

نداد؛ اما این سیستم چرا.«

ی
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زیر نظر: محبوبه مهدوی غروی

فرمانده ستاد مدیریت مقابله با کرونا خبر داد؛
افتتاح بزرگترین مرکز واکسیناسیون 

خودرویی کرونا در پایتخت

بزرگتریـن مرکـز واکسیناسـیون خودرویـی بیمـاری کوویـد - ۱9 روز 
گذشته)یکشـنبه( در بوسـتان والیـت واقـع در جنوب تهران آغـاز به کار کرد.

آییـن افتتـاح و بهره برداری از نخسـتین مرکز واکسیناسـیون خودرویی 
جنـوب تهـران با حضـور علیرضا زالی فرمانده سـتاد مدیریت مقابلـه با کرونا 
کالنشـهر تهران، علی توکلی شـهردار منطقه ۱9 تهران و دکتر تاملی معاون 

فنی معاونت بهداشـت دانشـگاه علوم پزشـکی ایران برگزار شـد. 
زالـی، در مراسـم بهـره بـرداری از ایـن مرکز گفت: افراد بـا ورود به این 
مرکز، بعد از طی کردن مراحل شناسـایی افراد واجد شـرایط دریافت واکسـن 

کرونا، در مرحله چهارم کار تزریق واکسـن انجام می شـود.
فرمانـده سـتاد مدیریـت مقابلـه بـا کرونا کالنشـهر تهـران با اشـاره به 
اینکـه راه انـدازی مراکز تجمیعی واکسیناسـیون یکی از سیاسـت های سـتاد 
ملـی مقابلـه بـا کرونـا اسـت، افـزود: در همین راسـتا قرار اسـت شـهرداری 
تهـران نسـبت به واگذاری سـوله ها و همچنین بوسـتان های مهـم و پرتردد 

برای واکسیناسـیون شـهروندان همـکاری کند.
وی تصریـح کرد: قطعـًا راه اندازی این مراکز بدون همکاری و همراهی 
شـهرداری تهـران امـکان پذیـر نخواهـد بـود و جـا دارد از شـهردار تهران و 

اقدامـات منطقـه ۱9 تشـکر و تقدیر کنیم.
زالی با بیان راه اندازی مرکز واکسیناسـیون خودرویی تهران در بوسـتان 
سـرخه حصـار، اظهـار کـرد: با همکاری شـهرداری تهران در تالش هسـتیم 

ایـن مراکـز در مناطق مختلف پایتخت توسـعه یابد.
وی بـا بیـان اینکـه در تهـران حجـم قابـل توجهـی از افراد بـاالی 60 
سـال از مصادیـق اولویـت دار گروه های هدف واکسیناسـیون کرونا هسـتند، 
اظهـار کـرد: تامیـن فضاهای فیزیکی مـورد نیاز و توجه به تراکنش مناسـب 
جغرافیایی برای تسـهیل شـرایط دریافت واکسن سالمندان از اهمیت ویژه ای 
برخـوردار اسـت.بنابر اعـالم روابـط عمومـی دانشـگاه علوم پزشـکی شـهید 
بهشـتی، در ادامـه، علیرضـا زالـی فرمانـده عملیـات مدیریت بیمـاری کرونا 
در تهـران، علـی توکلـی شـهردار منطقـه ۱9 تهـران و دکتـر تاملـی معاون 
فنـی معاونـت بهداشـت دانشـگاه علوم پزشـکی ایران و جمعی از مسـئوالن 
بـا حضـور در سـینما و مرکـز همایش بهـاران، پایگاه واکسیناسـیون مسـتقر 

در ایـن مرکـز را افتتـاح کردند.
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و  دولت  ۱00روز  حدود 
بودجه  با  رابطه  در  مجلس 
تحقق  عدم  ویژه  به   ۱۴00
منابع و کسری 320 هزار میلیاردی آن 
با یکدیگر بحث و چالش داشتند و آنقدر 
نمایندگان برای اصالح بودجه سر و صدا 
به پا کردند که گویا قرار است بودجه ای 
تعدیل شده و منطقی مصوب کنند، اما 
در نهایت توافق طرفین به جایی رسیده 
که هنوز دو ماه از اجرا نگذشته، صدای 
مشخص  است.  درآمده  بودجه  کسری 
نیست به بودجه چه می گذرد که قبل 
و بعد از تصویب، در هر حال 350 هزار 

میلیارد کسری دارد!
ابراهیمی - رئیس کمیسیون  پور 
ین  ه تر ز تا ر  د مجلس-  دی  قتصا ا
ر  هزا  350 »برآورد  ز  ا اظهاراتش 
 »۱۴00 بودجه  کسری  میلیاردی 
سخن گفته است. این اعالم او، یادآور 
الیحه  بررسی  جریان  در  اظهاراتش 
»بودجه  بود  گفته  که  است  بودجه 
ارائه کرده 320 هزار  ۱۴00 که دولت 
میلیارد تومان کسری دارد و مجلس از 
که  وی  اما  است«.  نگران  بابت  این 
اکنون از کسری بودجه سخن می گوید، 
نگفته که مجلس برای این نگرانی در 
الیحه چه کرد که قانون هم به کسری 

خورده است.
به  مجلس  های  نی  نگرا پس 

کجا رسید؟
کمی عقب تر برمی گردیم؛ ۱2 آذر 
سال ۱399 دولت الیحه ای با سقف کلی 
2۴35 میلیارد تومان و با منابع عمومی 
مجلس  به  تومان  میلیارد  هزار   8۴۱
ارائه کرد. رقم منابع عمومی به عنوان 
بخش اصلی دخل و خرج دولت شامل 
درآمدهای نفتی، واگذاری دارایی های 
مالی)انتشار اوراق و فروش سهام شرکت 
ها( و درآمدها )مالیات و سایر درآمدها( 
نسبت به سال گذشته تفاوت داشت، اما 
عمده این اختالف در درآمدهای نفتی 
بود که از حدود 50 هزار به مرز 200 

هزار میلیارد تومان افزایش داشت. 
انتقاد  مورد  شدت  به  الیحه  این 
قرار  کارشناسان  برخی  البته  و  مجلس 
داشت. به هر صورت پیش بینی درآمد 
نظر  به  منطقی  نفت  بری  برا چهار 
نمی رسید، ولی در هر حال دولت معتقد 
به کسب این درآمد بود و تمام قد سازمان 
برنامه و بودجه از ارقام خود دفاع کرد. 

این در حالی بود که مجلس درآمدهای 
الیحه را غیر قابل تحقق دانسته و بحث 

رد کلیات مطرح شد.
از  روز   ۱0 و  جریان  همین  در 
مرکز  که  بود  نگذشته  الیحه  ارائه 
از  برخی  البته  و  مجلس  پژوهش های 
نمایندگان از کسری 320 هزار میلیاردی 

بودجه سخن گفتند. 
در اصل، اصالحی انجام نشد!

را  الیحه  بود  قرار  که  مجلس 
اصالح و در راستای کاهش تورم، عدم 
کسری بودجه و حمایت از معیشت مردم 
و اصالح بخش های ارزی و یارانه ای 
حرکت کند، آن را به کمیسیون تلفیق 
برد و در نهایت آنچه از کمیسیون خارج 
شد در صحن علنی مجلس کلیت الیحه 
رد شد. به هر حال نمایندگان در تلفیق 
بیش از اصالح دست به تغییر اعداد و 
بینی  پیش  منابعی  بیشتر  و  برده  ارقام 
قابل  دولت  نظر  از  که  بودند  کرده 
تحقق نبود یا به سراغ بخش های مورد 
توجه مردم مثل یارانه رفته و مشخص 
به  نگاه کارشناسی دست  با کدام  نبود 
یارانه  حتی  ها  یارانه  کردن  برابر  چند 
وقتی  آن هم  بودند،  زده  ثروتمندان 
که ۱0 سال است چالش اصلی قانون 
هدفمندی یارانه ها همین پرداخت هاست 
و دولت نیز اصالحی در مورد آن انجام 

نداده است. 
کلیات  رد  از  بعد  صورت  هر  به 
بودجه، دولت، اصالحات را در دو هفته 
به  دوباره  آنچه  ولی  آورد  و  داد  انجام 
مجلس برگشت، تفاوت چندانی با الیحه 

نداشت و به فوریت مصوب شد. 

رفتن  از  روز   ۱00 گذشت  بعداز 
الیحه بودجه به مجلس و تمام چالش ها 
و حواشی که طی کرد، بودجه ای مصوب 
شد که اعداد و ارقام آن نه تنها نسبت به 
الیحه تعدیل نشده بود، بلکه با افزایش 
نمایندگان  سقف همراه شد. جایی که 
می  میلیاردی   320 کسری  از  حرف 
زدند و  این تصور را ایجاد می کرد که 
قرار است منابع و مصارف را با توجه به 
واقعیات اقتصادی تعدیل کنند، این اتفاق 
نیفتاد و در نهایت بودجه عمومی دولت از 
8۴۱ هزار میلیارد به بیش از ۱200 هزار 
میلیارد تومان افزایش یافت؛ یعنی ۴00 
هزار میلیارد تومان دیگر به آن افزوده 
شد و این سوال را بی پاسخ گذاشت که 
از همان  تومان  میلیارد  هزار  اگر 320 
این ۴00  نبود  قابل تحقق  اولیه  منابع 
است  قرار  چگونه  تومان  میلیارد  هزار 

محقق شود؟
آید و می رود و فقط  بودجه می 

هیاهو دارد 
 توافق نهایی دولت و مجلس در 
مورد الیحه بودجه تفاوتی با سال های 
بود  بینی  پیش  قابل  و  نداشت  گذشته 
کارشناسی  ایرادات  تمامی  کنار  در  که 
کارشناسان  سوی  از  الیحه  به  که 
مطرح می شد، بازی با اعداد و ارقام به 
جایی می رسد که دولت در ابتدای سال 
با کسری بودجه مواجه باشد؛ روالی که 
در چند سال اخیر از ابتدای ارائه الیحه 
تا تصویب و اجرا اتفاق افتاده و دولت 
در همان دو تا سه ماه ابتدایی به دنبال 
بودجه  کسری  جبران  برای  محلی 

بوده است.

در  اتفاقی  چه  نیست  مشخص   
زمان  در  بودجه  که  افتد  می  مجلس 
تومان کسری  میلیارد  هزار  ورود 320 
دارد و همان نمایندگان پس از تصویب 
از کسری 350 هزار میلیاردی  باز  هم 
سخن می گویند. در بیش از سه ماهی 
که بودجه بین دولت و مجلس چرخید 
اصالحی  و  زیرساختی  تصمیم  هیچ 
بتوان  شاید  که  نیفتاد  اتفاق  به  نسبت 
گفت در ظاهر این گونه نیست و حتی 
در مواردی تصمیماتی اتخاذ شده که در 

اجرا چالش ایجاد کرده است. 
اما  نداشته  واکنش  دولت  هنوز 

راهکارش چیست؟ 
هزار   350 کسری  این  مورد  در 
میلیاردی که مطرح شده هنوز سازمان 
تایید  برای  واکنشی  بودجه  و  برنامه 
این  رد  البته  است.  نداشته  آن  رد  یا 
درصدی   ۱00 تحقق  مستلزم  موضوع 
و  مصارف  حذف  یا  مدهاست  آ در
پیش  درآمد  همان  با  آن  هماهنگی 

بینی شده در بودجه.
به هر حال در صورت وقوع کسری 
بودجه اینکه چه راهکاری از سوی دولت 
پیشنهاد می شود جای سوال دارد. البته 
دولت  راهکارهای  اخیر  طی چند سال 
برای جبران کسری بودجه از برداشت 
از صندوق توسعه ملی گرفته تا انتشار 
اوراق و البته در سال گذشته حراج اوراق 
بدهی از سوی بانک مرکزی بوده است و 
پیش از این هم اعالم شده بود، بودجه 
در سه سطح پیش بینی شده و در صورت 
عدم امکان در یک بخش، سطوح دیگر 

در دستور کار قرار خواهد گرفت.

کیلید بانکتان، روی گوشی همراهتان
»کیلید«  سامانه  غیرحضوری  فعال سازی  امکان 

بانک آینده
حفظ  و  مشتریان  حال  رفاه  هدف  با  آینده  بانک 
فعال سازی  قابلیت  کرونا،  شرایط  در  آن ها  سالمتی 
غیرحضوری سامانه »کیلید« را از تاریخ ۱۴00/02/۱8، 

فراهم نمود.
از این پس، مشتریان بانک آینده می توانند بدون حضور در شعبه، برنامه 
 ba24.ir موبایلی سامانه »کیلید« را از وب سایت رسمی این بانک به نشانی
دریافت کنند و با ارسال کد پی گیری نصب به سرشماره 2000۴00۱۱، امضای 
سامانه،  این  مالی  خدمات  از  و  کرده  فعال  را  خود  »کیلید«  سامانه  دیجیتال 

بهره مند شوند.
برای استفاده از این قابلیت، تطابق کد ملی مشتری با کد صاحب سیم کارت، 

الزامی است.

پیام تبريك مديرعامل بانك سینا به مناسبت روز جهانی ارتباطات 
و روابط عمومی

 27 مناسبت  به  پیامی  در  سینا  بانک  مدیرعامل 
اردیبهشت ماه روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی، این 
روز را به فعاالن و دست اندرکاران این حوزه تبریک گفت.

پیام تبریک مدیرعامل بانک سینا به مناسبت روز 
جهانی ارتباطات و روابط عمومی

متن پیام دکتر سیدضیاء ایمانی بدین شرح است:
»در عصر ارتباطات و در دورانی که با توسعه شبکه های ارتباطی و رسانه 
ها، موضوع اطالع رسانی در همه عرصه ها پیشتاز است، جایگاه روابط عمومی، 
اهمیتی دوچندان یافته به طوری که حصول موفقیت فردی و جمعی و تداوم 
حضور در حوزه عمومی و فعالیت های تخصصی به نقش آفرینی و عملکرد روابط 

عمومی وابسته است.
روابط عمومی به عنوان نهادی مدرن، منسجم و هدفمند و حلقه ارتباط 
موثر بین سازمان و جامعه، زمینه تبادل افکار و اطالع رسانی صحیح و دو سویه 
را با بهره گیری از شیوه ها و تکنیک های ارتباطی کارآمد و موثر در عصر نوین 
اطالعات بر عهده دارد. این نهاد به عنوان یکی از ارکان مدیریت، نقش راهبردی 
در سیاست های سازمان ایفا می نماید به نحوی که بخشی از موفقیت سازمانی 
در جامعه رقابتی امروز، برگرفته از عملکرد و کارکرد روابط عمومی در توسعه 

ارتباطات سازمانی و بین فردی است.
27 اردیبهشت ماه، روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی را به تمامی دست 
اندرکاران و نیک اندیشان این عرصه تبریک نموده، توفیق روز افزون آنها را از 

خداوند متعال خواستارم«.

پیام مدير امور حوزه مديرعامل و روابط عمومی بانك سینا به 
مناسبت روز روابط عمومی

 27 پیامی،  در  سینا  بانک  عمومی  روابط  و  مدیرعامل  حوزه  امور  مدیر   
اردیبهشت ماه، روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی را به ارتباط گران و فعاالن 

این عرصه تبریک گفت.
االسالمی  شیخ  منصور  پیام  متن  سینا،  بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 

بدین شرح است:
»در جهان امروز که با توسعه رسانه ها و ظهور شیوه ها و ابزارهای نوین 
ارتباطی به ویژه شبکه های مجازی هر لحظه شاهد بسط و گسترش ارتباطات 
شبکه ای و تخصصی هستیم، توجه به ارتباطات و عواطف انسانی به عنوان پایه 

ای ترین عنصر جامعه بشری اهمیتی دوچندان یافته است.
روابط عمومی ها به عنوان یکی از ارکان مهم مدیریت و بخشی از نظام 
رسانه ای و اطالع رسانی، نقشی مهم در مسئولیت ارتباط بین فردی و سازمانی 

و نیز توجه به جنبه های انسانی ارتباط برعهده دارند.
با بکارگیری هنر،  آغاز آگاهی بخشی،  به عنوان نقطه  روابط عمومی ها 
و  درست  و  دقیق  شفاف،  رسانی  اطالع  از طریق  روز،  دانش  و  تدبیر  مهارت، 
انسجام بخشی به پیکره سازمان در تعامل با مخاطبان درون و بیرون سازمان، 

زمینه تعمیق ارتباطات انسانی را فراهم می آورند.
به  را  روابط عمومی  و  ارتباطات  روز جهانی  ماه  اردیبهشت   27 اینجانب 
تمامی دست اندرکاران صدیق و سختکوش حوزه روابط عمومی کشور تبریک 
و تهنیت عرض می کنم و برای آنان در این مسیر دشوار، حساس و مسئولیت 

آفرین، آرزوی توفیق روز افزون دارم«.

اعتماد دوباره خانواده بزرگ کمیته امداد به بیمه سرمد
قرارداد خدمات بیمه ای میان کمیته امداد امام خمینی )ره( و بیمه سرمد 

برای دومین سال تمدید شد.
به گزارش روابط عمومی بیمه سرمد؛ در جلسه ای با حضور دکتر مجتبی 
کاتب رئیس هیات مدیره این شرکت و سید مرتضی بختیاری رئیس کمیته امداد 
با  شد.  امضا  مجموعه  دو  این  میان  بیمه ای  خدمات  قرارداد  )ره(  خمینی  امام 
امضای این قرارداد، خانواده بزرگ کمیته امداد، برای دومین سال تحت پوشش 

بیمه سرمد قرار گرفت.
دکتر مجتبی کاتب رئیس هیات مدیره، ضمن ابراز خرسندی از حسن اعتماد 
مرتضی بختیاری و مدیران کمیته امداد به مجموعه سرمد گفت: خانواده بزرگ 
کمیته امداد در خط مقدم کمک به محرومان و مستضعفان جامعه است که از 
اهداف بزرگ و متعالی انقالب اسالمی بوده است. بسیار خرسندم که شرایط فراهم 
شد تا مجموعه بیمه سرمد، در مسیر خدمت رسانی به این مجموعه قرار گیرد و 

سهمی در کمک به قشر محروم کشور داشته باشد. 
وی افزود: خدمت به کمیته امداد و مستضعفان باعث برکت کار بیمه سرمد 
خواهد بود. بدون شک حمایت از نیازمندان و کمک به بهبود فضای کسب و 
کار و اشتغال و توسعه خدمات بیمه درمان آنها، افتخاری بزرگ برای ما است. 

در این جلسه، هم چنین با توجه به شرایط سخت کرونایی و لزوم حمایت 
هرچه بیشتر از نیازمندان، کمک 5 میلیارد ریالی بیمه سرمد به کمیته امداد برای 

نیازمندان اهدا شد.

در  رازی  بیمه  شرکت  دیجیتال  کار  و  کسب  توسعه  واحد  مدیر 
جشن ضیافت نور

در  خسارت  آنالين  دريافت  و  مدارک  بارگذاری  امکان  ايجاد 
بیمه رازی

مدیر واحد توسعه کسب و کار دیجیتال شرکت بیمه رازی از ایجاد امکان 
بارگذاری آنالین مدارك مرتبط با بیمه درمان و عدم نیاز به مراجعه حضوری 

بیمه گذاران این رشته برای دریافت خسارت خبر داد.
به گزارش روابط عمومی و بین الملل بیمه رازی، حمید رضا پروازی در 
شانزدهمین شب جشن ضیافت نور با بیان اینکه چرخش استراتژیک از بیمه گری 
متعارف و سنتی به بیمه گری دیجیتال از الزامات ابالغ شده توسط مدیرعامل 
را  دیجیتالی  خدمات  برخی  تر  پیش  رازی  بیمه  شرکت  افزود:  است،  شرکت 
عملیاتی کرده است و این روند با سرعت بیشتر در سال جاری ادامه خواهد یافت.

وی با تاکید بر لزوم تجهیز شبکه فروش شرکت بیمه رازی به ابزارهای 
دیجیتال، تاکید کرد که در این مسیر باید ویژگی های جذابی برای شبکه فروش 
بازاریابی و  لینک  تولید  نرخ دهی هوشمند،  مانند  افزود: خدماتی  ایجاد شود و 
صدور بیمه نامه به شکل آنالین از اقداماتی است که در بیمه رازی شکل گرفته 

و در سال جاری تقویت خواهد شد.
مدیر واحد توسعه کسب و کار دیجیتال شرکت بیمه رازی، فرهنگ سازی را 
از الزامات توسعه کسب و کار دیجیتال خواند و با بیان اینکه »تغییرات، همواره با 
مقاومت همراه است«، اظهار کرد: تحول دیجیتال باید با فرهنگ سازی دیجیتال 
و توسعه این فرهنگ در همه الیه های سازمان همراه باشد تا بتواند اثرگذاری 
حداکثری ایجاد کند.وی همچنین با اشاره به این که بیمه گذاران عالقمند هستند 
تا از بسترهای جدید برای خدمات استفاده کنند، تاکید کرد که پیاده سازی چنین 
بسترهایی بر عهده سازمان ها میباشد و این رسالت در سال جاری در بیمه رازی 
با قوت دنبال خواهد شد.پروازی همچنین به راه اندازی مفهوم مدیران دیجیتال 
درشرکت بیمه رازی اشاره کرد و با بیان اینکه در سال جاری، این مفهوم به 
»کارمند دیجیتال« تعمیم داده خواهد شد، گفت: کسانی که در راستای تحقق 
اهداف دیجیتال و دیجیتالی کردن خدمات همراه شرکت باشند، معرفی خواهد 

شد تا در خصوص الگو سازی صورت گیرد.

یک مقام اسبق شرکت ملی نفت ایران: 
ايران آماده افزايش تدريجی فروش جهانی نفت می شود

مثبت  های  نشانه  و  برجام  احیای  برای  غیرمستقیم  مذاکرات  با  همزمان 
پیشرفت آن، ایران آماده افزایش فروش جهانی نفت می شود اما حتی اگر توافقی 
منعقد شود، عرضه بیشتر نفت ایران به بازار ممکن است به شکل تدریجی انجام 

گیرد.
شرکت ملی نفت ایران در حال آماده سازی میادین نفت و ارتباط با مشتریان 
است تا اگر توافق جدید برجام اعالم شود، بتواند صادرات را افزایش دهد. در خوش 
بینانه ترین برآوردها، سه ماه زمان خواهد بود تا ایران به سطح تولید چهار میلیون 
بشکه در روز پیش از تحریمها بازگردد. همچنین ایران می تواند از ذخایر شناور 

نفت خود برای عرضه به بازار استفاده کند.
باید  که  دارند  وجود  موانعی  دهد،  روی  اتفاقی  چنین  که  این  از  پیش  اما 
رفع شوند. هر گونه توافقی باید به رفع کامل محدودیتهای آمریکا علیه تجارت، 
کشتیرانی و بیمه مربوط به نهادهای ایرانی منتهی شود. به گفته محمد علی خطیبی، 
یکی از مقامات سابق شرکت ملی نفت ایران، حتی در آن زمان هم ممکن است 

خریداران همچنان تمایلی به خرید نداشته باشند.
خطیبی در مصاحبه ای با بلومبرگ گفت: بازگشت نفت ایران به بازار جهانی 
ممکن است یک فرآیند تدریجی باشد و فوری و یکباره روی نمی دهد. این تدریجی 
بودن فرآیند افزایش عرضه تا حدودی به دلیل پاندمی ویروس کرونا خواهد بود 

که به تقاضا به میزان قابل توجهی لطمه زده است.
اگرچه  داشت.  اهمیت خواهد  بازار جهانی  برای  ایران  نفت  بازگشت  روند 
قرنطینه ها و موجهای جدید  تاثیر  اما تحت  بهبود است  به  رو  مصرف سوخت 
شیوع ویروس، شکننده مانده است. عرضه بیشتر نفت ایران گروه اوپک پالس را 
که بیش از یک سال است محدودیت عرضه کم سابقه ای را برای حذف اشباع 

به اجرا گذاشته است، تحت فشار قرار می دهد.
در یک قدمی توافق جدید

دیپلماتهای آمریکایی و ایرانی که در حال حاضر از طریق دولتهای واسطه 
در وین سرگرم مذاکرات هستند، اعالم کرده اند که به توافق نزدیک شده اند. اگر 
این مذاکرات موفقیت آمیز باشد، توافق هسته ای که دونالد ترامپ در سال 20۱8 
به صورت یکجانبه از آن خارج شد را دوباره فعال می کند و ایران هم در قبال 

رفع تحریمها، به تعهدات برجامی بازخواهد گذاشت.
تهران از کاهش فضای خصمانه پس از به قدرت رسیدن جو بایدن، رییس 
جمهور آمریکا استفاده کرده و فروش نفت خود را افزایش داده و نفت زیادی به 
چین فروخته است. طبق آمار گردآوری شده توسط بلومبرگ، تولید ایران امسال 

20 درصد افزایش یافته و به 2.۴ میلیون بشکه در روز رسیده است.
 SVB Energy International سارا وخشوری، رییس شرکت مشاوره
در واشنگتن می گوید: حتی اگر تحریم ها حذف نشوند، ایران با توجه به توانایی 

خود برای فروش غیررسمی نفت، تولیدش را افزایش بیشتری خواهد داد.
حفظ سطح تولید چاههای نفت

مقامات آگاه که مایل نبودند نامشان فاش شود، اظهار کرده اند مهندسان در 
شرکت ملی نفت تولید نفت را به بین میادین مختلف چرخشی کرده اند تا فشار کافی 
ذخایر حفظ شود. این فرآیند برای حفظ سطح تولید حیاتی است. به گفته وخشوری، 
تزریق گاز در میادین نفتی قدیمی تر در جنوب کشور نقش مشابهی را ایفا می کند.

به گفته ایمان ناصری، مدیرکل امور خاورمیانه شرکت مشاوره FGE، اگر 
توافق برجام با آمریکا حاصل شود، ایران تولید نفت خود را در مدت سه تا شش 

ماه به حدود چهار میلیون بشکه در روز افزایش می دهد.
سایرین روند کندتری را برای افزایش تولید ایران پیش بینی می کنند. رضا 
پدیدار، مدیر کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران در مصاحبه تلفنی با بلومبرگ 
گفت: ۱2 تا ۱5 ماه زمان خواهد برد تا پس از رفع تحریمها ایران تولیدش را به 
3.8 میلیون بشکه در روز افزایش دهد. اقداماتی فنی برای احیای ظرفیت تولید 

در میادین باید انجام گیرند که زمان می برند.
ذخایر چین

حتی پیش از افزایش تولید هم ایران می تواند فروش نفت بیشتری داشته 
باشد. طبق برآورد ایمان ناصری، ایران حدود 60 میلیون بشکه نفت ذخیره دارد. 
حدود ۱۱ میلیون بشکه از این نفت بعالوه ۱0 نفت میلیون بشکه میعانات در مخازن 

چین نگهداری می شوند و آماده فروش به کاربران نهایی هستند.
مایلند  با مشتریانی که  تماس  ایران می گویند  نفت  ملی  مقامات شرکت 

خریدشان را ازسربگیرند را حفظ کرده اند.
افزایش تولید ایران چالشهایی را برای گروه اوپک به وجود می آورد. این 
گروه سال گذشته به همراه متحدانش محدودیت عرضه کم سابقه ای را به اجرا 
گذاشت و اکنون با بهبود تقاضا در حال تسهیل محدودیت مذکور است. با این 
حال شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی عربستان سعودی اعالم کرده که 
فراهم خواهد کرد.  ایران  تولید  افزایش  برای  را  فضا  گروه همانند گذشته،  این 
معلوم نیست سایر کشورهای این گروه مانند روسیه و امارات متحده عربی با این 

مسئله سازگار هستند یا خیر.
مذاکرات دشوار

در هر حال مذاکرات میان تهران و واشنگتن با تالش برای کسب بهترین 
توافق  به  رسیدن  است  ممکن  و  دارد  ادامه  همچنان  مذاکرات  این  از  امتیازها 

طوالنیتر از حد انتظار زمان ببرد.
حتی اگر تحریمها رفع شوند، ایران با مشکالت دیگری روبروست. به گفته 
خطیبی، پاالیشگاههای نفت ممکن است قراردادهای خرید ساالنه شان را در ابتدای 
سال امضا کرده باشند و فضای اندکی برای تهران به منظور انعقاد قراردادهای 
خرید بلندمدت وجود داشته باشد. بزرگترین نگرانی ایران محدودیت تحمیل شده 
به مشتریان و نگرانی آنها از خرید نفت ایران است. هر چه به پایان سال نزدیک 

شویم، شاهد امضای قراردادهای بلندمدت بیشتری خواهیم بود.
با مشتریان  ایران  به روابط  پدیدار هم خاطرنشان کرد تحریمهای ترامپ 
قبلی  دور  از  بیشتر  بسیار  ترکیه  و  ژاپن  جنوبی،  کره  چین،  هند،  نظیر  سنتی 

تحریمها آسیب زد.
بانکهای  از  بازار  فعاالن  از  بسیاری  نظر  از  بلومبرگ،  اساس گزارش  بر 
وال استریت گرفته تا شرکتهای بازرگانی نظیر ویتول، تقاضا برای نفت به حد 
ایران را جذب کند.  از سوی  بتواند عرضه بیشتر  تا  کافی بهبود پیدا می کند 
سریعتر  بهبود  و  ها  قرنطینه  شدن  برداشته  به  هم  واکسنها  سریع  بکارگیری 
تقاضا کمک می کند و افزایش سفرها در نیمه دوم سال 202۱ میزان مصرف 

را افزایش خواهد داد.

هیاهوی مجلس برای هیچ؛

دو ماه از سال نگذشته، صدای کسری بودجه درآمد!
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ت
نف

زیر نظر: محمد امامی

امروز عملیاتی می شود؛
قرارداد توسعه میدان گازی فرزاد »ب« با یک 

شرکت داخلی
توسعه میدان گازی فرزاد »ب« با امضای قراردادی به ارزش حدود یک 

میلیارد و 800 میلیون دالر، به یک شرکت داخلی واگذار می شود.
به گزارش شرکت نفت و گاز پارس، قرارداد توسعه میدان گازی فرزاد 
»ب« امروز )دوشنبه، 27 فروردین ماه ۱۴00( با حضور وزیر نفت، بین شرکت 
ملی نفت ایران به  عنوان کارفرما و گروه پتروپارس به عنوان پیمانکار طرح 
امضا می شود، مدت زمان اجرای این قرارداد پنج سال در نظر گرفته شده است.

امضا  متقابل  بیع  قرارداد  قالب  در  که  قرارداد  این  اجرای  از  هدف 
می شود، دستیابی به برداشت روزانه یک میلیارد فوت مکعب گاز غنی )28 
میلیون مترمکعب( است که به پاالیشگاه های منطقه پارس-2 استان بوشهر 

ارسال می شود.
بر اساس این گزارش، میدان مشترك گازی فرزاد »ب« در محدوده 
بلوك فارسی در نوار مرزی ایران و عربستان و در فاصله نزدیک 20 کیلومتری 

جزیره فارسی واقع شده است.
مقدار گاز درجای میدان فرزاد »ب« حدود 23 هزار میلیارد فوت مکعب 
برآورد شده است که مقدار میعانات گازی آن حدود 5 هزار بشکه در ازای 

هر میلیارد فوت مکعب گاز تخمین زده می شود.
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زیر نظر: بهنام مومنی

مالکان خودروهای لوکس بخوانند؛
محرومیت نقل و انتقال 

در صورت عدم پرداخت مالیات
طبق اعالم رئیس کل سازمان امور مالیاتی، صاحبان خودروهای لوکس 
تا هفته دیگر شناسایی و مشمول پرداخت مالیات متعلقه تا پایان بهمن سال 
جاری می شوند و در صورتیکه این مالیات را پرداخت نکنند، نمی توانند نقل و 

انتقال یا اجاره خودروی خود را انجام دهند.
بودجه امسال، صاحبان خودروهای با ارزش باالی یک میلیارد تومان را 
مکلف به پرداخت مالیات تا پایان بهمن سال جاری کرده است که با شناسایی 

لوکس نشینان از هفته آینده شروع می شود. 
طبق قانون، تمام مالکان انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین دارای 
شماره انتظامی شخصی به نام خود و فرزندان کمتر از ۱8 سال و محجور تحت 
تکفل که در پایان هر سال مجموع ارزش آن ها بیش از یک میلیارد تومان 

باشد، باید مالیات مربوطه را به خزانه دولت واریز کنند. 
به  )نسبت  تومان  میلیارد  نیم  و  تا یک  مالیات خودروهای  اساس،  براین 
مازاد یک میلیارد تومان( یک درصد، تا مبلغ سه میلیارد تومان )نسبت به مازاد 
یک و نیم میلیارد تومان( دو درصد، تا مبلغ چهار و نیم میلیارد تومان )نسبت به 
مازاد سه میلیارد تومان( سه درصد و نسبت به مازاد چهار و نیم میلیارد تومان 

هم چهار درصد خواهد بود. 
با توجه به کف قیمت مالیات گیری )یک میلیارد تومان( تقریبا هیچ خودروی 
تولید یا مونتاژ داخلی مشمول مالیات نخواهد شد و مالیات مربوطه مخصوص 
خودروهای وارداتی است که قیمت روز و سال ساخت یا ورود آنها مالك میزان 
مالیات خواهد بود.طبق محاسبات انجام شده، به عنوان مثال، مالیات خودرو آزرا 
به ارزش حدود دو نیم میلیارد تومان، نسبت به مازاد یک و نیم میلیاردی، حدود 

20 میلیون تومان می شود. 
قانون، در صورتی فرد را مکلف به پرداخت این مالیات می داند که مجموع 
ارزش چندین یا یک خودروی آن به بیش از یک میلیارد تومان برسد. به عبارت 
دیگر، اگر فردی دارای دو خودرو به ارزش های 500 و 700 میلیون تومانی باشد، 

مکلف به پرداخت مالیات است.
همچنین، ثبت نقل و انتقال خودروهایی که به موجب این بند برای آنها 
مالیات وضع شده است قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات 
بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است که متخلفین از حکم این بند 

در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارد.
بنابراین، در صورتی که صاحبان خودروهای لوکس مالیات متعلقه را پرداخت 

نکنند، نمی توانند نقل و انتقال یا اجاره خودروی خود را انجام دهند.

ارزهای  بازار  مثبت،  اخبار  وجود  با 
دیجیتالی ریزشی باقی ماندند.

به گزارش سی ان بی سی، با افزایش 
مقبولیت ارزهای دیجیتالی، مسیر آن ها 
به سمت کاربردهای خردتر نیز هموار شده 
است. قرار است یکی از شهرهای کوچک 
در ایالت داکوتای شمالی به نخستین شهر 
این ایالت تبدیل شود که ارزهای دیجیتالی 
را به عنوان ابزاری برای پرداخت قبوض 
قبول می کند. به گفته شهردار شهر ویلی 
استون، قبوض شهری و عوارض از این 
ارزهای  از  استفاده  با  شهر  این  در  پس 
دیجیتالی از جمله بیتکوین قابل پرداخت 

خواهند بود.  
رمزارز پر سر و صدای  این روزها 
در  شدنش  لیست  خبر  انتشار  دنبال  به 
صرافی کوین بیس و توییت جدید ایالن 
ماسک جان تازه ای گرفته است.  بنیان 
توییتی  در  تسال  و  ایکس  اسپیس  گذار 
کوین  دوج  دهندگان  توسعه  با  نوشت: 
را  آن  کارایی  تا  کرد  خواهم  همکاری 
در هنگام استفاده از تراکنش ها افزایش 
دهیم. ماسک پیشتر نیز یک نظرسنجی 
توییتری برگزار کرد که اکثر رای دهندگان 
ابزار  عنوان  به  کوین  دوج  از  استفاده  به 
رای  تسال  محصوالت  خرید  پرداخت 

مثبت دادند.
آنکه  از  فاصله چند ساعت پس  به 
در  تسال-  مدیرعامل  ماسک-  ایالن 
که  کرد  اعالم  عجیب  موضعی  تغییر 
محصوالت  خرید  برای  بیتکوین  قبول 
این شرکت به دلیل نگرانی های زیست 
محیطی متوقف شده است، دفتر خدمات 
از آغاز رسیدگی  مالی داخلی آمریکا هم 

به تخلفات صرافی بایننس- بزرگ ترین 
به  ارزهای دیجیتالی در جهان-  صرافی 
اتهام پولشویی و تخلفات مالیاتی گسترده 
جزایر  در  بایننس  صرافی  مقر  داد.  خبر 

کایمن و سنگاپور قرار دارد.  
مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای 
میلیارد   2250 حاضر  حال  در  دیجیتالی 
دالر برآورد می شود که این رقم نسبت به 
روز قبل 5.2 درصد کمتر شده است. در 
ارزهای  بازار  کل  درصد   ۴6 حاضر  حال 
دیجیتالی در اختیار بیت کوین و ۱8 درصد 
در اختیار اتریوم است. بیت کوین ۱2 سال 
پیش توسط گروه گمنامی از معامله گران بر 
بستر بالك چین ایجاد شد و از سال 2009 

معامالت اولیه آن شکل گرفت.  
به روزرسانی قیمت ارزهای دیجیتال؛ 
ارز   ۱0 قیمتی  تغییرات  حاوی  رده  این 
دیجیتالی بزرگ از نظر ارزش بازار است.

۱- بیت کوین
قیمت: ۴7 هزار و 72۴.65 دالر

تغییرات قیمتی 2۴ ساعت گذشته: 6.۴۴ 
درصد کاهش

 ۱8.77 اخیر:  هفته  یک  قیمتی  تغییرات 
درصد کاهش

2- اتریوم
قیمت: 3739.۴2 دالر

تغییرات قیمتی 2۴ ساعت گذشته: 9.36 
درصد کاهش

 ۱.57 اخیر:  هفته  یک  قیمتی  تغییرات 
درصد کاهش

3- بایننس کوین
قیمت: 572.78 دالر

تغییرات قیمتی 2۴ ساعت گذشته: 5.86 
درصد کاهش

 ۱۱.5۴ اخیر:  هفته  یک  قیمتی  تغییرات 
درصد کاهش

۴- دوج کوین
قیمت: 0.50 دالر

 9.7 گذشته:  ساعت   2۴ قیمتی  تغییرات 
درصد کاهش

 ۱9.82 اخیر:  هفته  یک  قیمتی  تغییرات 
درصد افزایش

5- کاردانو
قیمت: 2.22 دالر

تغییرات قیمتی 2۴ ساعت گذشته: ۱6.8۱ 
درصد افزایش

 ۴0.۱7 اخیر:  هفته  یک  قیمتی  تغییرات 
درصد افزایش

6- تتر
قیمت: 0.99 دالر

تغییرات قیمتی 2۴ ساعت گذشته: 0.0۱ 
درصد کاهش

 0.0۱ اخیر:  هفته  یک  قیمتی  تغییرات 
درصد کاهش

7- ریپل
قیمت: ۱.۴۴ دالر

تغییرات قیمتی 2۴ ساعت گذشته: ۱.8۴ 
درصد افزایش

 7.۴6 اخیر:  هفته  یک  قیمتی  تغییرات 
درصد کاهش

8- پولکا دوت
قیمت: ۴5.3۱ دالر

 2.6 گذشته:  ساعت   2۴ قیمتی  تغییرات 
درصد کاهش

 ۱5.۱3 اخیر:  هفته  یک  قیمتی  تغییرات 
درصد افزایش

9- بیتکوین کش
قیمت: ۱۱98.۴0 دالر

تغییرات قیمتی 2۴ ساعت گذشته: 9.8۱ 
درصد کاهش

 ۱2.۴۴ اخیر:  هفته  یک  قیمتی  تغییرات 
درصد کاهش

۱0- یونی سواپ
قیمت: 37.8۱ دالر

تغییرات قیمتی 2۴ ساعت گذشته: 7.2۱ 
درصد کاهش

 8.05 اخیر:  هفته  یک  قیمتی  تغییرات 
درصد کاهش

آخرین اخیار از بازار ارز دیجیتال،

بیتکوین کماکان ریزشی است!
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- م بهنا ضا ر جند  بیر
بتداي  ا ز  ا : گفت  هاشمی 
تاسیس شرکت گاز خراسان 
هزار   29۱ از  بیش  تاکنون  جنوبي 
استان  نقاط  اقصي  در  گاز  مشترك 

جذب شده است.
سید  جوانان:  دنیای  گزارش  به 
شرکت  مدیرعامل  هاشمی  محمود 
در  افزود:  جنوبی  خراسان  گازاستان 
حال حاضر 29۱ هزار و ۱۱7 مشترك 
گاز طبیعی در استان خراسان جنوبی 
وجود دارد که از این تعداد ۱96 هزار 
و 7۴3 مشترك شهری و 9۴ هزار و 

37۴ مشترك روستایی می باشد.
هاشمی درادامه گفت: طي سال 
گذشته 27 هزار و 52۱ مشترك جدید 
گاز در خراسان جنوبي جذب شده است 
که از این تعداد 6 هزار و 6۱8 مشترك 

مشترك   903 و  هزار   20 و  شهري 
روستایي مي باشد.

اتمام  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
در  شهری  گازرسانی  های  پروژه 
افزود: طی سه سال  خراسان جنوبی 
مشترك   2۴۴ و  هزار   26 گذشته 

جذب  جنوبی  خراسان  در  شهری 
شده اند.

افزایش  به  اشاره  با  هاشمی 
در  روستایی  مشترکین  گیر  چشم 
استان تصریح کرد: از ابتدای تاسیس 
شرکت تا انتهای سال ۱396، تعداد 

۴۴ هزار و 72۱ مشترك روستایی گاز 
تنها  و  است  داشته  وجود  استان  در 
 ۱08 رشد  با  گذشته  سال  سه  طی 
درصدی نسبت به ۱۱ سال قبل، ۴8 
در  روستایی  مشترك   ۱75 و  هزار 
سراسری  شبکه  به  جنوبی  خراسان 

گاز طبیعی متصل شده اند.
استان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
تالش  با  و  خداوند  امید  به  افزود: 
استان،  گاز  محترم شرکت  همکاران 
در سال جاری پروژه های گازرسانی 
روستایی در استان به پایان می رسد 
اما اتمام پروژه هاي گازرساني ، پایان 
فصل  و  نبوده  گاز  شرکت  ماموریت 
جدیدی در ارائه خدمات با کیفیت بیش 
از پیش براي مشترکین و متقاضیان 
آغاز  جنوبي  خراسان  در  طبیعي  گاز 

خواهد گردید.

مدیرعامل شرکت گازخراسان جنوبی:

بیش از ۲۹۱ هزار مشترک در خراسان جنوبی از نعمت گاز طبیعی بهره مند هستند
پیام مدير منطقه  به مناسبت فرا رسیدن روز ارتباطات 

و روابط عمومی

علی اکبر عربعامری مدیر شرکت شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی منطقه شاهرود طی پیامی  فرا رسیدن بیست و هفتم  اردیبهشت 

ماه ، روز ارتباطات و روابط عمومی را تبریک گفت .
 روز ارتباطات و روابط عمومی جهان امروز بیش از هر زمان دیگری 
ابزارها و دانش بشری برای  به دنبال آگاهی و شفافیت است و همه 

رسیدن بیشتر به این دو عنصر مهم به کار گرفته می شود.
سازمان های امروزی نیز برای بقا نیازمند آگاهی یابی و آگاهی دهی 
هستند تا از طریق ترویج آگاهی و تولید و نشر دانش، امنیت ذهنی و 
روانی و حتی فضای فیزیکی مخاطبان خود را که ما به عنوان شرکای 

اجتماعی می نامیم، تامین کنند .
سازمان های پیشرو ، روابط عمومی  را به عنوان اتاق فکر مدیران 
و مدیریت افکار عمومی قلمداد می کنند و با در اختیار گذاشتن امکانات 
مورد نیاز مسیر شفافیت و اطالع رسانی را برای ایشان هموارتر می سازند.

در اهمیت وظیفه و جایگاه روابط عمومی ها همین بس که موالی 
متقیان علی ) ع( ، در فرمان خود به مالک اشتر، او را به افکار عمومی 
جامعه  و  دین  گاه  تکیه  را  مردم  توده  افکار  و  دهند  می  توجه  مردم 

اسالمی بر می شمرند.
اینجانب ضمن تبریک بیست و هفتم اردیبهشت ماه ، روز جهانی 
ارتباطات و روابط عمومی ، برایتان سربلندی و سرافرازی در تمام شئونات 
زندگی را از ایزد منان و علی الخصوی در این ایام که منتسب به حضرت 

علی علیه السال م مسئلت می نمایم .

حقی که پس از سالها برای اولین بار در کشور 
 گرفته شد

شد  موفق  که  کشور  در  جدید  شهر  اولین  بهارستان  شهرداری 
تبصره 6 قانون نحوه تقویم ابنیه و امالك و اراضی مورد نیاز شهرداری 

ها را محقق نماید.
 مهندس داود بحیرایی شهردار بهارستان   با اشاره به تبصره 6 
قانون نحوه تقویم ابنیه و امالك و اراضی مورد نیاز شهرداری ها گفت: 
بر اساس این تبصره جهت تأمین معوض ابنیه، امالك، اراضی شرعی 

و قانون مردم که در اختیار
و   اراضی  از   %۱0 است  موظف  دولت  می گیرد  قرار  شهرداریها 
واحدهای مسکونی قابل واگذاری را با قیمت تمام شده به شهرداریها 
اختصاص دهد تا پس از توافق بین مالکین وشهرداریها به عنوان معوض 
تحویل گردد.اما در شهرهای جدید کشور این امر محقق نشده بود .لذا 
شهرداری بهارستان به عنوان اولین شهرداری در بین شهرهای جدید 
کشور با پیگیریهای قانونی و جلسات گوناگون موفق گردید برای اولین 
بار در کشور این قانون را اجرایی نموده و حق قانونی شهروندان فهیم و 
شهرداری را دریافت نماید.بر این اساس ۱0 درصد از پالك های مسکونی 

برای مابه ازای آزادسازی ها به شهرداری بهارستان تعلق می گیرد
داود بحیرایی شهردار بهارستان درپایان افزود :با محقق شدن این 
ای  چشمگیر  دارای سرمایه  مالی  لحاظ  به  بهارستان  ،شهرداری  امر 
برای انجام آزادسازی ها و خدمت به شهروندان گرامی گردیده است 
که تا به حال بیش از  56900مترمربع پالك مسکونی تحویل شهرداری 

بهارستان گردیده است.

احمر  هالل  جمعیت  افتتاحیه طرح سحاب  مراسم  برگزاری 
درساری

حضور اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران 
ساری در مراسم افتتاحیه طرح سحاب جمعیت هالل 

احمر در هفته هالل احمر
بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل منابع طبیعـی و آبخیزداری 
مازنـدران –سـاری  مراسـم افتتاحیه  طرح سـحاب مربـوط به جمعیت 
هـالل احمراسـتان مازنـدران کـه در سـاحل شهرسـتان بابلسـر و در 
پنجمیـن روز از گرامیداشـت هفتـه هـالل احمـر باحضـور مدیرعامـل 
جمعیـت هـالل احمراسـتان مازنـدران، رییـس اداره آموزش،ترویـج 
معـاون  سـاری،  طبیعـی   منابـع  کل  اداره  مردمـی  ومشـارکت 
فرمانداربابلسـر، مسـوولین شهرسـتانی علـوم پزشـکی و بهزیسـتی و 
جمعـی از جوانـان عزیـز عضـو گروههـای امدادونجـات و ترویـج این 

جمعیـت و ..برگـزار شـد.
دراین مراسـم ) که مقررگردیده بازتاب بین المللی داشـته باشـد(، 
بعـد از سـخنرانی مدیرعامـل جمعیت هـالل احمراسـتان ، رییس اداره 
آمـوزش، ترویـج و مشـارکت مردمـی اداره کل منابع طبیعی سـاری در 
سـخنانش به مباحثی ازجمله حضور ارزشـمند جناب آقای دکتر منصور 
معـاون محتـرم وزیـر ورییـس سـازمان جنگلهـا، مراتـع و آبخیـزداری 
کشـور در سـازمان مرکـزی جمعیـت هـالل احمـر کل کشـور)مورخه 
2۱/2/۱۴00( به مناسـبت بزرگداشـت این هفته و شـرکت در همایش 
کاروان نیکـوکاری) درادامـه روند اجرایی تفاهـم نامه منعقده فی مابین 
دو سـازمان بـوده کـه ارتبـاط موضوعی بـا حفظ، احیا و توسـعه جنگل 
ومرتـع نیـز دارد( و ادامـه همکاری نزدیک این دوسـازمان ، تفاهم نامه 
همـکاری منعقـده فـی مابیـن اداره کل منابع طبیعی سـاری باجمعیت 
هـالل احمراسـتان مازنـدران و جذب و ثبـت نام دوجانبـه ی همیاران 
افتخـاری طبیعـت و همیـاران افتخـاری سـالمت ، و آمادگـی کامـل 
مجموعـه اداره کل منابـع طبیعـی وآبخیـزداری مازنـدران- سـاری در 
اجرای درخواسـت های قانونی جمعیت هالل احمر اسـتان درراسـتای 
بهینـه سـازی خدمـات قابـل ارایه و نیـز نقـش جوانان فعـال و پویای 
این جمعیت اشـاره نمود.درادامه برنامه این افتتاحیه و مراسـم ، جوانان 
فعـال گـروه امـداد ونجات و نیـز راهنمایـان ترویجی ایـن جمعیت، به 
شـکل نمادیـن بخشـی از فعالیتهـا و وظیفـه مندیهـای شـغلی خود را 

بـرای حاضریـن به نمایش گذاشـتند.

توسعه ارتباطات مردمی وظیفه ذاتی منابع طبیعی و 
آبخیزداری استان سمنان است

توسعه ارتباطات مردمی با هدف جلب و جذب مشارکت مردم اعم از 
شهری و روستایی برای حفاظت و حراست و توسعه منابع طبیعی تجدید 

شونده وظیفه ذاتی منابع طبیعی و آبخیزداری است.
با  گفتگو  در  سمنان  استان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  مدیرکل 
خبرنگار پیام طبیعت اظهار کرد: برای دریافت نظرات و رفع مشکالت 
احتمالی، مردم و ساکنین در حوزه ها بر این باوریم که بدون حمایت و 
مشارکت مردم هیچ اقدامی در عرصه های منابع طبیعی و آبخیزداری 

پایدار نخواهد بود.
جعفر مرادی حقیقی در ادامه افزود: به همین دلیل و به منظور ارتباط 
مستقیم با مردم، روزهای پنجشنبه هر هفته با رعایت دستورالعمل های 
بهداشتی ستاد کرونا اقدام به دیدار با متقاضیان مالقات حضوری نمودیم.

وی خاطرنشان کرد: هر فردی از آحاد جامعه که در ارتباط با منابع 
طبیعی و آبخیزداری استان سمنان اعم از جنگل، مرتع، بیابان، اراضی 
ملی پروژه های آبخیزداری و آبخوانداری با مشکلی مواجهه می باشند 
دریافت  پاسخ  ها  آبخیزداری شهرستان  و  طبیعی  منابع  ادارات  در  که 

ننموده اند، می توانند از طریق تلفن:
 --3۱60۱۱۱0 اینترنتی  سامانه  با  یا  و   023-33۴6050۱  
اسرع  در  تا  نموده  را  مدیرکل  با  دیدار  semnan .frw.irتقاضای 

وقت بوسیله روابط عمومی این امکان میسر گردد.
مرادی حقیقی در پایان بیان کرد: ما در اداره کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری استان سمنان همواره خود را ملزم به پاسخگویی در ارتباط 
با وظیفه مندی به مردم عزیز و همیاران طبیعت دانسته و برای دیدار با 

مخاطبین محترم اعالم آمادگی می نماییم.

رئیس بومی سازی مواد، قطعات و تجهیزات شرکت فوالد 
مبارکه :

صنعت  در  بومی سازی  پیشگام  مبارکه  فوالد  شرکت 
کشور 

رئیس بومی سازی مواد، قطعات و تجهیزات شرکت فوالد مبارکه 
گفت: حدود سه دهه است که شرکت فوالد مبارکه در بومی سازی قطعات 
و تجهیزات، پیشگام صنعت کشور است و در این مدت با تکیه بر دانش 

و تخصص داخلی از تولید پشتیبانی شده است. 
مبارکه  فوالد  در  بومی سازی  سابقه  کرد:  اظهار  شهیدی  مهدی 
منحصر به دوران تحریم نیست، بلکه با راه اندازی نواحی مختلف تولیدی، 
تدبیر مجموعه مدیریت فوالد مبارکه بر این امر قرار گرفت که ساخت 
قطعات موردنیاز شرکت، به منظور برآورده کردن نیازهای خطوط، انتقال 

تکنولوژی و پرورش سازندگان توانمند بومی سازی شود.
وی افزود: در این راستا قطعات با نقشه های موجود به شرکت های 
سازنده ارجاع شد و پس از ساخت در خطوط تولیدی مورد استفاده قرار 
گرفت.رئیس بومی سازی مواد، قطعات و تجهیزات شرکت فوالد مبارکه 
تصریح کرد: با نتایج مطلوب و صرفه جویی اقتصادی حاصل از فرایند 
ساخت داخل، در سال ۱380 شرکت فوالد مبارکه اقدام به ایجاد ساختار 
دفتر  مدیریت  در مجموعه  موردنیاز  تجهیزات  و  قطعات  داخل  ساخت 

فنی تعمیرات کرد.
با فرایند جدید باعث  شهیدی تصریح کرد: ساخت داخل قطعات 
ارتقای فنی و تکنولوژیک سازندگان مرتبط با شرکت فوالد مبارکه شده 
طراحی  و  بهینه سازی  معکوس،  مهندسی  در  سازندگان  از  بسیاری  و 
قطعات و تجهیزات به بلوغ کافی رسیدند و حتی در موارد بسیاری این 
قطعات در سبد محصوالت سازندگان قرار گرفته و سایر مراکز صنعتی 

نیز از این محصوالت منتفع شدند.
وی افزود: حدود 70 درصد خرید شرکت فوالد مبارکه با استفاده از 
مدارك فنی تهیه شده توسط واحد مهندسی قطعه و تجهیز این شرکت 

انجام می گیرد.
رئیس بومی سازی مواد، قطعات و تجهیزات شرکت فوالد مبارکه 
گفت: بهبود مستمر فرایندها، از دیرباز یکی از مهم ترین اهداف فوالد 
مبارکه بوده است و بومی سازی و ساخت داخل نیز از این قاعده مستثنا 
نیست. تجربیات سه دهه شرکت فوالد مبارکه در ساخت داخل قطعات و 
تجهیزات و میل به بهبود مستمر در فرایند بومی سازی باعث شد به منظور 
بهره گیری از دانش و تجربیات شرکت های دانش بنیان و سازنده در کل 
کشور، در سال ۱390 فوالد مبارکه اقدام به تشکیل واحد بومی سازی کند.

شهیدی عملکرد موفق فرایند بومی سازی در شرکت فوالد مبارکه 
را سرآغاز الگوبرداری سایر شرکت های فوالدسازی از این مهم دانست و 
افزود: شرکت فوالد مبارکه به عنوان پیشرو در این عرصه اقدام به انتقال 

تجربیات به دست آمده به منظور نشر دانش بومی سازی کرد.
وی به آثار بومی سازی شرکت فوالد مبارکه پرداخت و گفت: آثار 
مثبت بومی سازی در شرکت فوالد مبارکه عالوه بر بی اثر کردن تحریم ها 
و جلوگیری از خروج ارز موجب رشد 9۱ درصدی تعداد قطعات و تجهیزات 

تهیه شده در داخل به کل قطعات خریداری شده است.
رئیس بومی سازی مواد، قطعات و تجهیزات شرکت فوالد مبارکه 
افزود: در سال گذشته تعداد ۱589 قطعه و تجهیز برای نخستین بار در 
شرکت فوالد مبارکه بومی سازی شد و صرفه جویی 2 هزار و 6۱6 میلیارد 
تومانی را در برداشت. مجموعه فوالد مبارکه در تالش برای بهبود مستمر 

و توسعه کمی و کیفی فرایند بومی سازی در مجموعه خود است.

مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم :
آرامش و آسايش جامعه امروزی مديون ايثارگری و 

از جان گذشتگی شهداست
مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم گفت: آسایش و آرامش جامعه 
امروزی مدیون ایثارگری و رشادت جانبازان، آزادگان و از جان گذشتگی 

شهدا و رزمندگان دوران دفاع مقدس است.
ایثارگران شرکت گاز  اللهی در اولین جلسه کمیته  عباس شمس 
استان ایالم در سال جاری افزود: هر چه نظام مقدس جمهوری اسالمی 
جانبازان،  دلیر مردان،  رشادت های  و  شهدا  خون  برکت  از  دارد  ایران 

رزمندگان و آزادگان 8 سال دفاع مقدس است.
وی افزود: هر کسی در هر جایگاهی که هست باید به نحو شایسته ای 
جانبازان، آزادگان و یادگاران شهدا را مورد تکریم قرار دهد تا از این طریق 

گوشه ای از زحمات آنان در زمان جنگ تحمیلی جبران شود.
مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم تصریح کرد: جانبازان، ایثارگران 
و آزادگان گرمای باالی 50 درجه مناطق عملیاتی جنوب و غرب کشور 
را در زمان دفاع مقدس تحمل کردند تا یک وجب از خاك این مرز و 
بوم را به بیگانگان ندهند. وی خاطرنشان کرد: ما هم در شرکت گاز 
استان می بایست با روحیه ایثارگری و خدمت صادقانه، برای گاز رسانی 
به مناطق مختلف شهری و روستایی تالش کنیم و خدمت به مناطق 

محروم را در سرلوحه کاری خود قرار دهیم.
شمس الهی ادامه داد: پیگیری مسائل و مشکالت ایثارگران شاغل، 
اجرای قوانین و مقررات اداری، شفاف سازی قوانین، ترویج فرهنگ ایثار 
و شهادت، انجام فعالیت های فرهنگی و ورزشی، دیدار با خانواده های 
معظم شهدا بعد از عادی شدن وضعیت کرونا، تشکیل منظم و مستمر 
ایثارگران  ایثارگران از وظایف مسئول و هماهنگ کننده امور  جلسات 
این شرکت است و الزمست دغدغه این عزیزان پیگیری و نیازمندیهای 

ایشان رفع شود.
در پایان این جلسه، ضمن تشکر از پیگیری های مدیر عامل شرکت 
در امور ایثارگران، گزارش عملکرد امور ایثارگران شرکت ارائه و مورد 

بررسی قرار گرفت و برنامه های اجرایی سال جاری تشریح شد.

با  رضوی  قدس  آستان  تولیت 
تأکید بر اینکه شرایط حضور حداکثری 
جوانان عالقه مند بدون محدودیت در 
گفت:  باشد،  فراهم  باید  احمر  هالل 
هالل احمر باید فرصت حضور جوانان 
در این جمعیت را مغتنم بداند و ضمن 
استفاده از ظرفیت آنها برای اقدامات 
خیرانه، در جهت تقویت مبانی دینی 
برنامه ریزی  آینده سازان کشور  این 

و تالش کند.
حجت االسالم والمسلمین احمد 
مروی در دیدار مدیرعامل و معاونین 
جمعیت هالل احمر خراسان رضوی 
در  احمر  هفته هالل  با  همزمان  که 
تاالر والیت حرم مطهر رضوی انجام 
شد، به جایگاه خدمت رسانی به مردم 
بر  ابراز کرد:  و  اشاره  اسالم  در دین 
اساس آیات و روایت هیچ عملی پس 
به  اندازه کمک  به  انجام واجبات،  از 
پروردگار  نیازمندان موجب خشنودی 

متعال نمی شود.
وی رفع مشکالت مردم را یکی 
از سریع ترین راه ها برای کسب رضای 
الهی دانست و اظهار کرد: با بررسی 
آیات و سیره معصومین در می یابیم که 
خدمت به خلق خدا یکی از با ارزشمند 
ترین و با فضلیت ترین حسنات در نزد 

پروردگار متعال است.
با  رضوی  قدس  آستان  تولیت 
بیان اینکه خدمت به مردم جزو سیره 
بوده  معصومین)ع(  ائمه  تمام  جاری 
اهلل«  ِعیاُل  »الَخلُق  روایت  به  است، 
از رسول گرامی اسالم اشاره و عنوان 
کرد: تمام خلق عیال خداوند هستند 
و گرامی ترین افراد در نزد پروردگار 
به عیال خدا سودي  کسي است که 

بیشتری می رساند و مشکالت مردم 
را مرتفع می سازد.

به خدمات هالل  ادامه  در  وی 
حوادث  و  طبیعی  سوانح  در  احمر 
کرد:  عنوان  و  ره  شا ا غیرمترقبه 
دوستانه  انسان  و  صادقانه  خدمات 
انسان های  به  احمر  هالل  جمعیت 
این  خالصانه  خدمات  و  دیده   حادثه 
جمعیت برای نجات جان انسان های 
اشخاصی  به  کمک  و  دیده  حادثه 
تمام  طبیعی  بالیای  واسطه  به  که 
دارایی خود را از دست داده اند بسیار 

ارزشمند است.
حجت االسالم والمسلمین مروی 
در بخش دیگری از سخنان خود به 
از  قبل  با  احمر  جایگاه هالل  قیاس 
پرداخت و عنوان کرد: پیش  انقالب 
جنبه  بیشتر  احمر  هالل  انقالب  از 

با  ارتباط نزدیکی  تشریفاتی داشته و 
جامعه نداشت و مردم نیز همراهی و 
نداشتند،  تشکیالت  آن  به  اعتمادی 
اما الحمداهلل در دوران پس از پیروزی 
و  خود  بین  فاصله ای  مردم  انقالب 
این سرمایه   و  نمی بینند  احمر  هالل 

بسیار بزرگ و مهمی است.
سرمایه  را  مردم  اعتماد  وی 
اجتماعی هالل احمر دانست و عنوان 
کرد: اعتماد مردم سرمایه بسیار بزرگی 
برای هالل احمر است که باید از این 
آن  افزایش  برای  و  صیانت  سرمایه 

تالش و برنامه ریزی کرد.
حجت االسالم والمسلمین مروی 
با بیان اینکه شرایط حضور حداکثری 
محدودیت  بدون  مند  عالقه  جوانان 
باشد،  فراهم  باید  احمر  هالل  در 
گفت: هالل احمر باید فرصت حضور 

جوانان داوطلب که با نیتی خالص و 
با اراده کمک به مردم در این عرصه 
حضور می یابند را مغتنم بداند و ضمن 
استفاده از ظرفیت آنها برای اقدامات 
بشردوستانه و خیرانه، در جهت تقویت 
مبانی دینی این جوانان برنامه ریزی 
جوانانی  زیرا  باشد،  داشته  تالش  و 
حضور  احمر  هالل  در  داوطلبانه  که 
مناسبی  روحی  آمادگی  از  می یابند 
عظیم  سرمایه ای  و  بوده  برخوردار 

برای آینده کشور هستند.
این  ابتدای  در  است،  گفتنی 
اسدی  اسداهلل  االسالم  حجت  دیدار 
در  فقیه  نمایندگی ولی  دفتر  مسئول 
جمعیت هالل احمر خراسان رضوی 
و دکترسیدمجتبی احمدی مدیرعامل 
هالل احمر استان گزارشی از اقدامات 

این جمعیت ارائه کردند.

تولیت آستان قدس رضوی:

لزوم استفاده از فرصت حضور جوانان در هالل احمر 
برای تقویت مبانی دینی آینده سازان کشور

مل  عا یر مد . ی  کبر ا - ج کر
راه اندازی  از  البرز  استان  گاز  شرکت 
تلفنی  سامانه  کامل  بهره برداری  و 
داد. خبر  استان  در  این شرکت   ۱59۴

گاز  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
بیان  با  نژاد  تقی  حسین  البرز،  استان 
این مطلب، گفت: سامانه تلفنی ۱59۴ 
یک خط خدماتی کشوری است که در 
راستای اجرای طرح تکریم ارباب رجوع 
خدمات  زیرساخت  توسعه  همچنین  و 
استان  در  کامل  طور  به  غیرحضوری، 
یکپارچه  صورت  به  و  شده  راه اندازی 

قابل بهره برداری است.
وی درباره قابلیت های این سیستم، 
کنتور  کارکرد  دریافت  کرد:  اظهار 
مقایسه  امکان  با  البرز  کل  مشترکان 
و کنترل ارقام با سوابق سیستم اصلی 
مشترکان و نیز اعالم اطالعات آخرین 
صورتحساب صادره به صورت لحظه ای 
از سیستم اصلی مشترکان، دو کارکرد 

مهم این سیستم به شمار می رود. 
شده  ارائه  خدمات  خصوص  در 
به  مختصرا  میتوان  سامانه  این  توسط 
خدمات  ارائه  نمود:   اشاره  ذیل  موارد 
توسط  مشترکین  به  برخط  تلفنی 
کارشناسان مجرب .ارائه خدمات تلفن 
و  قبض  ۱-اطالعات  شامل:  گویا 
کنتور  قرائت  2-ثبت  تلفنی  پرداخت 
3-اعالم حادثه و قطعی گاز ۴-اطالع 
رسانی 5-ثبت پرسش، انتقاد و شکایت 
6-دریافت وقت از رئیس هیات مدیره 
و مدیرعامل 7-پیگیری مورد و دریافت 

پاسخ .
استان  ز  گا شرکت  مدیرعامل 
صوتی  صندوق  ز  ا همچنین  لبرز،  ا
انتقادات و پیشنهادات روابط عمومی با 
مدیریت سوابق،  و  پیام  استماع  امکان 
و حذف شماره  ویرایش  اعالم،  امکان 
ارسال  جهت  استان  مشترکان  همراه 
مشترکان  راهنمایی  قبوض،  پیامک 
در بخش های مختلف شرکت و امکان 
مشاهده سوابق کامل تماس های یک 
تلفن  ویژگی های  دیگر  از  را  مشترك 

گویای ۱59۴ ذکر کرد.
سال  در  جدید  36230مشترك 
۱399 به مشترکین شرکت گاز استان 

البرز اضافه شدند
مدیر عامل شرکت گاز استان البرز 
ضمن اعالم تحقق 95 درصدی برنامه 
خصوص  در  البرز  استان  گاز  شرکت 
از   ، در سال  ۱399  پذیری   اشتراك 
سطح  در  گاز  جدید  مشترك   36230

روابط  گزارش  داد.به  خبر  استان  این 
عمومی شرکت گاز استان البرز، حسین 
پذیری  اشتراك  تعهد  میزان  نژاد  تقی 
برای  البرز  استان  گاز  شرکت  توسط 
سال ۱399 را 38۱۱6 مشترك عنوان 
کرد که با تحقق گازرسانی و اشتراك 
پذیری بیش از 36230 مشترك جدید 
میزان  از  بیش  درصد  طبیعی،95  گاز 
نجام  ا پذیری  اشتراك  تعهد  مورد 
مقدار  این  نژاد گفت:از  است.تقی  شده 
اشتراك پذیری، تعداد 33272 مشترك 
شهری،2665 مشترك روستایی و 293 
مشترك هم ، مشترکین صنایع و مجتمع 
و  جزء  ای  گلخانه  و  کشاورزی  های 

عمده هستند.
۱20 واحد تولیدی در سال ۱399 

از نعمت گاز طبیعی بهره مند شدند
واحد   ۱000 بر  بالغ  اکنون  هم 
تولیدی و صنعتی در استان گازدار هستند 
مذکور،  واحد   ۱20 به  گازرسانی  که 

است.به  شده  انجام  گذشته  درسال 
گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان 
البرز، حسین تقی نژاد مدیر عامل شرکت 
گاز استان البرز با عالم خبر فوق،اظهار 
تولید و کمک  داشت:در راستای رونق 
واحد   ۱20 تعداد  کشور،  اقتصاد  به 
تولیدی و صنعتی در استان البرز در سال 
۱399 گازرسانی شده که از این تعداد، 
گازرسانی به 25 واحد مشمول مصوبه 
با حمایت های دولتی  اقتصاد،  شورای 
انجام شده است.تقی نژاد با بیان اینکه 
گازرسانی به این واحدها مستلزم ایجاد 
زیر ساخت ایمن و شبکه استاندارد است، 
گفت:با گازدارشدن این صنایع،57000 
متر مکعب در ساعت حجم جایگزینی 
گاز در مقایسه سایر فرآورده های نفتی 
ایجاد شد.مدیر عامل شرکت گاز استان 
این  به سنجش عملکرد  اشاره  با  البرز 
گازرسانی  99گفت:با  سال  در  شرکت 
تولیدی، شاهد  و  واحدهای صنعتی  به 
افزایش ۱۴ درصدی مشترکین در این 
حوزه هستیم.حسین تقی نژاد نقش بی 
بدیل گاز در سبد انرژی را قابل توجه 
شورای  مصوبه  افزود:اجرای  و  دانست 
اقتصاد فرصت مغتنمی برای گاز رسانی 
واحدهای  به  مناسب   تسهیالت  با 
تولیدی و صنعتی فراهم کرده است.تقی 
نژاد در پایان گفت:جایگزینی گاز طبیعی 
به عنوان یکی از اهداف استراتژیک این 
شرکت عالوه بر حفظ محیط زیست، در 
رونق تولید و رشد و توسعه استان نیز 

تاثیر بسزایی دارد.

سامانه 1594 شرکت گاز استان البرز راه اندازی شد

نصب  با  اصفهان،  منطقه  مخابرات  به همت 
و بروزرسانی تجهیزات و زیرساختهای فنی همراه 
توابع   در  اول  اپراتور همراه  ارتباطی  ، شبکه  اول 

شهرستان خوانسار توسعه یافت.
منطقه  مخابرات  عمومی  روابط  گزارش  به 
عدالت  همه جانبه  توسعه  راستای  در  اصفهان، 
اول،  همراه  مشترکان  رضایت  کسب  و  ارتباطی 
تکنولوژی  به  خشکرود   BTS سایت  تجهیز  با 
شهرستان  مشترکین  مندی  بهره  امکان   ،3G
خوانسار در این روستا، از اینترنت پرسرعت همراه 

اول، فراهم گردید.

گفتنی است توسعه امن شبکه موبایل، مرهون 
افزایش تعداد آنتن های BTS است تا الزم نباشد 
هر آنتن توان زیادی از خود ساطع کند و بتواند با 
انتشار توان کمتر از خود به پوشش مطلوب دست 
چرا  کند،  تأمین  نیز  را  مشترکین  ظرفیت  و  یابد 
ناگزیر  اپراتورها  ها،  آنتن  تعداد  بودن  کم  با  که 
از افزایش توان آنتن ها هستند تا کل شهر برای 
موبایل،  سرویس های  از  شهروندان  همه  استفاده 

پوشش داده شود.
سایت های  تعداد  بودن  کم  دیگر،  طرف  از 
موبایل در اطراف کاربران، برای دریافت و ارسال 

استانداردهای  حد  در  باال  کیفیت  با  اطالعات 
توان ساطع  تا  است  5GPP، الزم  و   3GPP
پیام های  توسط  کاربران  های  گوشی  از  شونده 
طریق  ز  ا موبایل،  و  سایت  بین  لکترونیکی  ا
کانال های کنترلی و سیگنالینگ، افزایش داده شود.

باعث  هم  سایت ها  تعداد  بودن  کم  بنابراین 
مقادیر  روی  موبایل  سایت های  توان  تا  شود  می 
بیشتر تنظیم شود و هم باعث می شود پرتوگیری 
شهروندان از گوشی های موبایل به دلیل گفته شده 
بیشتر باشد. با توجه به این، افزایش تعداد سایت ها 

سالمت شهروندان را تضمین می کند.

توسعه شبکه ارتباطی همراه اول در توابع خوانسار
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روابـط  گـزارش  بـه 
عمومـی و آموزش همگانی 
فاضـالب  و  آب  شـرکت 
اسـتان بوشـهرعبد الحمیـد حمزه پور 
درخصـوص اجـرای این پروژه گفت : 
خـط انتقال آب پروژه آب شـیرین کن 
۱7 هـزار مترمکعـب بوشـهر جهـت 
انتقال آب از محل این آبشـیرین کن 
بـه طـول 5.5 کیلومترو با اعتبار 230 
میلیـارد ریال وقطرلولـه 630 میلیمتر 
از محل سـایت آب شیرین کن چهارم 
بوشـهر تا تأسیسـات آبرسـانی شهید 
ماهینـی مـی باشـد کـه مـدت زمان 

اجـرای آن 5 مـاه می باشـد.
و  آب  شـرکت  مـل  مدیرعا
فاضـالب اسـتان بوشـهر بـه پـروژه 
بـه  بوشـهر  چهـارم  آب شـیرین کن 
در  مترمکعـب  هـزار   ۱7 ظرفیـت 
شـبانه روز پرداخـت و بیان کـرد: این 
پـروژه با مشـارکت بخـش خصوصی 
با سـرمایه گذاری 2۴30 میلیارد ریال 
در سـاحل بوشـهر در حال اجرا است.

فیزیکـی  پیشـرفت  حمزه پـور، 
از ۴0 درصـد  بیـش  را  پـروژه  ایـن 
دانسـت و افـزود: فـاز نخسـت ایـن 
پـروژه بـه ظرفیت 7 هـزار مترمکعب 
بهره بـرداری  مـدار  وارد  امسـال 

. می شـود
وی ضمـن تبریـک عیـد سـعید 
فطـر و بـا تأکید بـر مدیریت مصرف 

گـذر  راه  تنهـا  داشـت:  اظهـار  آب 
از فصـل تابسـتان، همـکاری همـه 
مدیریـت  در  آب  مشـترکان  جانبـه 

مصـرف اسـت.

همـکاری  از  قدردانـی  بـا  وی 
مـردم در صرفه جویـی آب گفت: در 
راسـتای جبران کمبود آب آشامیدنی 
در  آبرسـانی  مختلـف  طرح هـای 

نقـاط شـهری و روسـتایی در حـال 
اجـرا اسـت کـه فـاز نخسـت ایـن 
مـدار  وارد  سـالجاری  در  پروژه هـا 

می شـود. تولیـد 

عملیات اجرايی خط انتقال
 پروژه آب شیرين کن ۱۷ هزار مترمکعب بوشهر آغاز شد

معـاون امـور صنایع سـازمان صنعـت ، معـدن و تجارت 
ایالم:

در  گـذاری  سـرمايه  صـدی  در   ۲۹5 افزايـش 
ايـالم صنعتـی  طرح هـای 

معـاون امـور صنایـع سـازمان صنعـت ، معـدن و تجـارت ایـالم 
گفـت: میـزان سـرمایه گـذاری طرح هـای صنعتـی در این اسـتان طی 
سـال گذشـته 295 درصد نسـبت به سـال ماقبل آن رشـد یافته است.

»ولی باج« اظهار داشـت: سـرمایه گذاری انجام شـده در بخش 
صنعـت اسـتان سـال گذشـته  ۱۱ هـزار و 952 میلیـارد تومـان بود که 
این رقم در مقایسـه با مدت مشـابه آن در سـال 98 حدود 295 درصد 

رشد داشـته است.
وی بـا بیـان اینکـه اسـتان ایالم در بخش سـرمایه گـذاری حوزه 
صنعت سـال گذشـته موفق به کسـب رتبه چهارم کشـور شـده اسـت، 
افـزود: در بخـش صـدور پروانـه هـای بهره بـرداری حـوزه صنعت که 
در واقـع مـی تـوان همـان سـرمایه گذاری هـای تحقق یافته دانسـت 
طـی سـال گذشـته، 50 فقـره پروانـه بهـره بـرداری بـرای واحدهـای 

تولیدی اسـتان صادر شـده اسـت.
معـاون امـور صنایـع سـازمان صنعـت ، معـدن و تجـارت اسـتان 
ایـالم بـا اشـاره بـه رشـد 77 درصـدی اشـتغال در بخـش صنعـت 
یـادآور شـد: سـال گذشـته بـا صـدور پروانه های بهـره بـرداری جدید 
در بخـش صنعـت اسـتان زمینـه اشـتغال 563 نفـر در صنایـع اسـتان 

فراهم شـده اسـت.
»بـاج« تاکیـد کـرد: همچنیـن در این مدت) سـال گذشـته( 25 

واحـد صنعتـی و تولیـدی در اسـتان بـه چرخـه تولید بازگشـته اند.
وی با اشـاره به راه اندازی مرکز فوریت های بررسـی مشـکالت 
واحدهـای تولیـدی و طـرح های سـرمایه گـذاری گفـت: در این مرکز 
مشـکالت واحدهـای تولیـدی و طرح های سـرمایه گـذاری در بخش 
تامیـن مـواد اولیـه، صدور مجوزهـا یا موانع ناشـی از تداخـل قوانین و 
مقـررات کـه منجـر به عـدم تحقق اهـداف مـورد نظـر تولیدکنندگان 

شـده اسـت، بررسـی و مرتفع مـی گردد.

معـاون مهندسـی و سـاخت اداره کل راه و شهرسـازی 
مازنـدران خبـر داد:

 ۳۳۳ کیلومتر بزرگراه در اسـتان مازندران سـاخته 
است شده 

به گزارش اداره ارتباطات و اطالع رسـانی راه و شهرسـازی استان 
مازنـدران ، مهنـدس سـهراب طـور ضمـن اشـاره به افزایـش روزافزن 
جمعیـت و تـردد خودرویـی در جاده هـای ارتباطی مازنـدران ، افزود : با 
توسـعه راه هـای مواصالتی در قالب سـاخت بزرگـراه، عالوه بر کاهش 
تصادفـات و تلفـات جـاده های، زمینه توسـعه بیش از پیـش این خطه 

شـمالی کشـور نیز فراهم شـده است.
مهنـدس طـور گفـت : از سـال 92 تاکنـون، 977 کیلومتـر راه 
روسـتایی بـا صـرف حـدود 2 هـزار میلیـارد ریـال اعتبـار در مازندران 
احـداث شـد کـه ایـن امر عـالوه بر سـهولت تـردد و زمینه شـکوفایی 
بیـش از پیـش مناطـق روسـتایی، بیانگـر رویکـرد دولت تدبیـر و امید 

در تـداوم خدمـت رسـانی بـه مناطـق محروم اسـت.
وی شـمار زیرگذرهـای احداث شـده از زمان فعالیـت دولت تدبیر 
و امیـد تاکنـون در مازندران را ۱6 مـورد اعالم کرد و توضیح داد: برای 
اجـرای ایـن طـرح نیز 590 میلیـارد ریال اعتبار هزینه شـده اسـت که 
در نـوع خود بسـیار چشـمگیر بـوده و نقش موثـری در افزایش ضریب 

ایمنـی جاده هـا و کاهـش تصادفات و تلفات جاده ای داشـت.
معـاون مهندسـی و سـاخت اداره کل راه و شهرسـازی مازنـدران 
بـا  گفـت کـه همچنیـن در هشـت سـال گذشـته ۱2 دوربرگـردان 
سـرمایه گذاری حـدود ۱90 میلیـارد ریـال اعتبار در جاده هـای ارتباطی 

مازنـدران احداث شـد.
وی سـاخت 9 دهنـه پـل با صرف ۱55 میلیارد ریـال اعتبار را هم 
از دیگـر اقدامـات دولـت یازدهـم و دوازدهم در بخش ایمن سـازی راه 
هـای مازنـدران معرفی کرد.مازندران ۱0 هـزار و ۴00 کیلومتر راه دارد 
کـه حـدود هفت هزار کیلومتر آن راه روسـتایی و بقیه راه اصلی اسـت.

رشد ۶۴ درصدی اشتغال در حوزه اصناف ايالم
ایالم_رئیـس سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت اسـتان ایـالم 
از ایجـاد بیـش از 7۴90 هـزار شـغل جدیـد در حـوزه اصنـاف خبر داد.

رضـا محمدرحیمـی  در جمـع خبر نـگاران اظهار کـرد: با توجه به 
آمارهای مقایسـه ای سـال های 99 نسـبت به سـال 98 تعداد اشـتغال 
پروانه هـای کسـب صنفـی از ۴8۴0 هـزار نفـر در سـال 98 بـه 7۴90 
هـزار نفـر در سـال 99 رسـیده کـه این انر نشـان از رشـد 6۴ درصدی 

اشـتغال در ایـن حوزه دارد.
وی افـزود: همچنیـن در سـال 99 بیـش از 7200 هـزار پروانـه 
کسـب صادر شـده که نشـان از رشـد 60 درصدی در این زمینه دارد.

رئیـس سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت ایـالم گفـت: اصناف 
یکـی از بزرگتریـن بخـش هـای نظـام اقتصـادی کشـور بـه شـمار 
مـی  رود کـه بخـش اعظمـی از نظام تولیـد، توزیع و خدمـات را به خود 

اختصـاص داده اسـت.
وی بـا تقدیـر از نگاه ویژه اصناف نسـبت به بحث مسـئولیت های 
اجتماعـی، ادامـه داد: بـا توجـه به گسـتره اصناف در کشـور این قشـر 
فهیـم عـالوه بـر ایفـای نقـش مؤثـر در عرصـه اقتصـادی در مسـائل 

مذهبـی، اجتماعـی و فرهنگـی نیـز نقـش مهمی ایفـا می کنند.
محمـد رحیمـی بیـان داشـت: همراهـی بـی بدیل اصناف اسـتان 
در کمـک بـه اقشـار ضعیـف تـا همـگام شـدن بـا جامعه پزشـکی در 
بحـث کرونـا تنها بخشـی از کارنامه زرین اصناف اسـتان ایالم اسـت.

رئیـس سـازمان صنعـت، معدن و تجـارت ایالم در پایـان، از همه 
اصنـاف و اتحادیـه هـا در سراسـر اسـتان درخواسـت کـرد تـا بیش از 
گذشـته مسـائل بهداشـتی را رصـد نمـوده و در کنار بازرسـی سـازمان 
صمـت و اتـاق اصنـاف، اتحادیـه هـا نیز باید در شهرسـتان هـا بر این 

امـر، نظارت کافی داشـته باشـند.

مدیرعامل شرکت شهرك هاي 
صنعتي استان اردبیل گفت: با بازدید 
استان  کار  و  کسب  کلینیک  میدانی 
مشکالت  صنعتی،  شهرك  چند  از 
احصاء  تولیدی  واحدهای  از  تعدادی 

و عارضه یابی گردید.
به گزارش روابط عمومی شرکت 
اردبیل،  استان  شهرك های صنعتی 
خبر  این  اعالم  ضمن  اهلی  محمد 
شاظهار داشت: کلینیک کسب و کار 
عارضه  هدف  با   98 سال  در  استان 
واحدهای  تولید  موانع  رفع  و  یابی 
شهرك  شرکت  توسط  دار  مشکل 
است که  های صنعتی تشکیل شده 
بر این مبنا نقش این کلینیک ها در 
فعال سازی و کمک به افزایش تولید 

بسیار  فعال  نیمه  و  راکد  واحدهای 
مهم است.اهلی افزود: در سال گذشته 
 ۴ در  مستقر  تولیدی  واحد   99 از 
شهرك صنعتی اردبیل)۱(، اردبیل)2(، 
مشگین شهر و خلخال توسط اعضای 

کلینیک کسب و کار بازدید میدانی به 
به  منتج  بازدیدها  این  که  آمد  عمل 
عارضه یابی و رفع مشکل ۱5 واحد 
شرکت  گردید.مدیرعامل  تولیدی 
اردبیل  استان  صنعتي  هاي  شهرك 

در  کار  و  کسب  کلینیک  تشکیل 
استان را قدم بسیار مثبتی در جهت 
تولید  نع  موا رفع  و  یابی  عارضه 
افزود:  و  برشمرد  صنعتی  واحدهای 
تورهای  لب  قا در  زدیدها  با ین  ا
صنعتی ویژه بازدید اعضای کلینیک 
می  ر  برگزا تولیدی  واحدهای  ز  ا
شود که کلیه هزینه های آن توسط 
پرداخت  صنعتی  شهرکهای  شرکت 
می گردد.اهلی از استمرار فعالیت این 
کلینیک در سال جاری خبر داد و ابراز 
امیدواری کرد تا با استفاده از ظرفیت 
بالقوه این کلینیک که مجموعه ای از 
مشاورین و کارشناسان کاربلد استان 
هستند برای بازفعال سازی واحدهای 

راکد استفاده کرد.

مدیرعامل شرکت شهرك هاي صنعتي استان اردبیل خبر داد:

استمرار استفاده از ظرفیت کلینیک کسب و کار برای بازفعال سازی واحدهای راکد 

سخنگوی شرکت توزیع برق استان ایالم خبر داد :

مدیریت اضطراری بار و خاموشی در روزهای آینده دور از انتظار نیست
برق  توزیع  شرکت  سخنگوی 
عدم  صورت  در  گفت:  ایالم  استان 
اعمال   ، مصرف  مدیریت  رعایت 
مدیریت اضطراری بار و خاموشی در 

روزهای آینده دور از انتظار نیست.
برق  توزیع  شرکت  سخنگوی 
عدم  صورت  در  گفت:  ایالم  استان 
اعمال   ، مصرف  مدیریت  رعایت 
مدیریت اضطراری بار و خاموشی در 

روزهای آینده دور از انتظار نیست.
اظهار  محمدیان شمالی  محمد 
ی  پیش بینی ها ساس  ا بر   : د کر
هواشناسی احتماال هفته آینده شاهد 
افزایش دما در سطح استان خواهیم 
بود، از مردم می خواهیم مانند همیشه 
پایدار  تامین  به  مصرف  مدیریت  با 

انرژی کمک کنند.

به  نسبت  مشترکان  افزود:  وی 
»برق  پلیکیشن  ا نصب  و  دریافت 
در  تا  کنند  اقدام  بازار  کافه  از  من« 

صورت اعمال مدیریت اضطراری بار 
و خاموشی در روزهای آینده، بتواننداز 
جزئیات خاموشی ها اطالع کسب کنند.

برق  توزیع  شرکت  سخنگوی 
ایالم گفت: توانیر برای هر استانی به 
منظور مدیریت بار، سهمیه ای در نظر 
می گیرد و تالش شرکت توزیع برق 
زیرساخت های  که  است  این  استان 
اما  کند  ایجاد  را  مصرف  مدیریت 
و  مردم  که  است  این  کار  مهمترین 
مخصوصا ادارات دولتی اهتمام الزم 

را داشته باشند.
کرد:  تاکید  شمالی  محمدیان 
 50 تا  دولتی موظف هستند  ادارات 
را کاهش دهند  درصد مصرف خود 
ادارات  در  گازی  کولرهای  نصب  و 
مناطق سردسیر ممنوع و در مناطق 
باید  در صورت ضرورت  گرمسیری 
استفاده  درجه   25 آسایش  دمای  از 

کنند.

بانك مسکن در حوزه ساخت و ساز تکنولوژی پايه 
پیش قدم شد

مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به سهم بسیار پایین نوآوری در صنعت 
ساخت و ساز، گفت: بانک مسکن قصد دارند با سایر ارکان حوزه ساخت و 
ساز در کشور از جمله شرکت های فعال بانک در این حوزه، در جهت ساخت 

و سازهای مبتنی بر تکنولوژی و سبک سازی پیش قدم شود.
محمود شایان مدیرعامل بانک مسکن در گفت و گو با پایگاه خبری 
ایران  رویداد  نخستین  برگزاری  جزئیات  تشریح  با  هیبنا،  مسکن-  بانک 
پراپ تک )Iran Proptech( گفت: عالوه بر حضور 30 شتاب دهنده، 
۴8 نهاد سرمایه گذاری نیز به صندوق نوآوری و شکوفایی برای شرکت در 
رویداد اعالم حضور کردند که قرار است شتاب دهنده ها و نهادهای سرمایه 

گذاری با شرکت های حاضر در رویداد مذاکره کنند.
وی گفت: در رویداد ایران پراپ تک عالوه بر اینکه نشست های سرمایه 
گذاری برگزار خواهد شد، فرصت مذاکرات B2B بین شرکت ها )مذاکره 

تجاری مستقیم دو طرفه( نیز فراهم می شود.
شایان با بیان اینکه بانک مسکن برای ایجاد یک مرکز نوآوری در 
صنعت بانکی و ساخت و ساز به منظور ایجاد ارتباط بین صنعت ساختمان 
و صنعت بانکی احساس نیاز کرد افزود: از همین رو خوشبختانه این مرکز 
تحت عنوان مرکز نوآوری مسکن تک راه اندازی شد که امیدواریم در پایان 

این رویداد، این مرکز هم بتواند تعدادی از شرکت ها را جذب کند.
وی با تاکید بر اینکه برنامه های بانک مسکن برای حمایت از ساخت 
و ساز »تکنولوژی پایه« صرفا منوط به برگزاری این رویداد نیست، گفت: 
این رویداد نقطه آغاز است، فارغ از اینکه چه تعداد شرکت بتوانیم جذب 
شوند، این مسیر همواره فعال خواهد بود و بانک مسکن هم قصد دارد با 

ایجاد زیرساخت های الزم در فضای نوآورانه صنعت ساختمان وارد شود.
مدیرعامل بانک مسکن با بیان اینکه طبق آمار مراجع رسمی و سازمان 
نظام مهندسی ساختمان میزان و سهم نوآوری در سود حاصل از صنعت 
ساخت و ساز در کشور ما کمتر از یک درصد است، گفت: این به هیچ وجه 
آمار خوبی نیست، به همین دلیل در فرایند توسعه ساخت و ساز در کشور 
نوآوری دیده نمی شود، در حالی که در شرایط اقتصادی باید به سمت ساخت 
ساختمان های سبک تر، با تکنولوژی باالتر و قیمت تمام شده پایین تر 
حرکت کنیم اما چون این نوآوری تاکنون در صنعت ساختمان نهادینه نشده، 

این اتفاق هم رخ نداده است.
محمود شایان ادامه داد: بانک مسکن با راه اندازی مسکن تک قصد 
دارند با سایر ارکان حوزه ساخت و ساز در کشور از جمله شرکت های فعال 
بانک در این حوزه، در جهت ساخت و سازهای مبتنی بر تکنولوژی و سبک 
سازی پیش قدم شود. این موضوع یکی از اهداف اصلی است که در نهایت 

از این رویداد و بعد از برگزاری آن انتظار داریم.
وی گفت: صنعت ساخت و ساز در کشور ما جزو صنایع با گردش مالی 
باال است بنابراین انتظار می رود که نوآوری در آن بیشتر باشد، به دلیل اینکه 
صنعت ناشناخته است و فناوری هم به درستی جریان پیدا نکرده بنابراین 

فعالیت های نوآورانه را در ساخت و ساز نمی بینیم.
وی با بیان اینکه این رویداد در سال های آینده نیز ادامه دارد گفت: 
عالوه بر این در قالب مرکز نوآوری »مسکن تک« برای توسعه فرهنگ 
سازی در این حوزه برنامه هایی داریم که یکی از این برنامه ها پایه ریزی 

برای جایزه ملی نوآوری در حوزه ساخت و ساز خواهد بود.

تعاون ۲۴ هزار و 500 میلیارد ريال تسهیالت  بانك توسعه 
اشتغال پايدار روستايی پرداخت کرد

بانک توسعه تعاون به عنوان بانک عامل در طرح اشتغال پایدار روستایی 
و عشایری از شروع این طرح تا ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری، بالغ بر 
2۴500 میلیارد ریال تسهیالت به طرح های مختلف اشتغالزایی پرداخت 

کرده است.
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه تعاون، این بانک به عنوان بانک 
عامل در طرح بزرگ اشتغال پایدار روستایی و عشایری، با برخورداری از 
ظرفیت های مناسب جهت بررسی دقیق، سریع و کارشناسی پرونده ها و طرح 
های ارسالی، ضمن رعایت دقیق الزامات و اجرای صحیح این طرح تا پایان 
فروردین ماه سال جاری، مجموعا به مبلغ 2۴500 میلیارد ریال تسهیالت 
اشتغالزایی به طرح های مختلف تولیدی، کشاورزی و خدماتی در مناطق 

روستایی و عشایری در سطح کشور پرداخت کرده است.
بر اساس آخرین امارهای موجود در سامانه کارا این تسهیالت در قالب 
بیش از 26 هزار طرح و پرونده به متقاضیان پرداخت شده و تاکنون سبب 
ایجاد و تثبیت مجموعا بیش از 50 هزار فرصت شغلی در مناطق مختلف 

روستایی و عشایری کشور شده است.
اهلیت سنجی  و  این طرح ها  و دقیق  بررسی کامل  با  است  گفتنی 
متقاضیان درخواست تسهیالت، بیش از 26 هزار پرونده از طرح های ارائه 
شده به بانک، تصویب شده که تسهیالت درخواستی بالغ بر 99 درصد از 
تعاون در سراسر کشور  بانک توسعه  از سوی شعب  تاکنون  این طرح ها 
پرداخت شده و مابقی نیز در انتظار تکمیل مدارك و طی مراحل قانونی از 

سوی متقاضیان دریافت تسهیالت است.
از میان طرح هایی که با تسهیالت بانک توسعه تعاون تامین مالی شده 
است، استان های یزد، خراسان جنوبی و گیالن بهترین عملکرد را از جهت 
نسبت تسهیالت پرداختی به سهمیه ابالغی ارائه داده اند و استانهای همدان، 

خراسان شمالی و گلستان در رتبه های بعدی قرار داشته اند.
بر اساس این گزارش، بانک توسعه تعاون تا پایان مرحله چهارم طرح 
به صورت  را  تعهدات خود  تمام  و عشایری،  روستایی  پایدار  اشتغال  ملی 
کامل ایفا نموده و هم اکنون در مرحله پنجم این طرح نیز در حال تخصیص 

تسهیالت برای تکمیل طرح های نیمه تمام و جدید است.
الزم به ذکر است که بانک توسعه تعاون طی مدت فعالیت یازده ساله 
بوده  اقتصاد کالن  در سطح  اقتصادی مهمی  عاملیت طرح های  عهده دار 
که بی شک اجرای موفق طرح اشتغال پایدار روستایی و عشایری، یکی از 
مهمترین دستاوردهایی بوده که عالوه بر ایجاد ظرفیت و بزرگتر شدن حجم 
فعالیت بانک باعث اثربخشی بیشتر بانک  توسعه تعاون با رویکرد توسعه ای 
در سطح اقتصاد ملی شده است و ایجاد بیش از 50 هزار فرصت شغلی به 
همت این بانک در مناطق روستایی و کم برخوردار کشور رونق قابل توجهی 
در بخش اشتغال در مناطق روستایی و عشایری فراهم کرده که عالوه بر 
بهبود کیفیت زندگی و معیشت در این مناطق، سبب کاهش روند مهاجرت 

معکوس از روستا به شهر نیز شده است.

بیمه سامان اعضای فدراسیون کشتی را 
تحت پوشش بیمه درمان قرار داد

شرکت بیمه سامان، قرارداد بیمه درمان تکمیلی با فدراسیون کشتی 
را امضا کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت بیمه سامان، بر اساس این قرارداد، 655 
نفر از اعضای فدراسیون کشتی تحت پوشش بیمه درمان تکمیلی این شرکت 
قرار گرفتند.مدت قرارداد بیمه درمان شرکت بیمه سامان با فدراسیون کشتی، 
یکسال است. شرکت بیمه سامان یکی از کاملترین و جامع ترین خدمات 
را در حوزه بیمه درمان ارائه می دهد. عدم تعلق مالیات به بیمه تکمیلی، 
پرداخت بخش قابل توجهی از هزینه های بستری در بیمارستان، پرداخت 
هزینه عمل های جراحی خاص و پرداخت هزینه های تشخیصی، پاراکلینیکی 
و هزینه های جراحی های سرپایی از جمله پوشش های این بیمه نامه است.

توانند  می  سامان  بیمه  درمان شرکت  نامه  بیمه  دارندگان  همچنین 
هزینه های زایمان، نازایی و ناباروری، دندان پزشکی وهزینه درمان عیوب 

انکساری چشم را دریافت کنند.
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ت 
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اختصاصی  تحدید حدود  آگهی 
در اجرای بند )ب( ماده 7 قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و 
حمایت از تولید و عرضه مسکن اسامی اشخاصی که نسبت به تصرفات 
زیر  شرح  به  بردسکن   ۴ بخش  در  واقع  انابد  مسکونی  محدوده  در  آنها 

آگهی می گردد: 
پالك 85- اصلی اراضی انابد بخش ۴ بردسکن 

۱- ششدانگ یکباب منزل قسمتی از پالك ۱96- فرعی به مساحت 
22۴/5۱ متر مربع به نام غالمرضا غالمی فرزند محمدرضا کالسه ۴2۱۴

تحدید خواهد  در محل  9 صبح  ۱۴00/03/۱9 ساعت  تاریخ  در  که 
شد. لذا مراتب به علت عدم دسترسی به مالکین آگهی تا چنانچه اعتراض 
آگهی  این  انتشار  تاریخ  از  روز  بیست  را ظرف مدت  اعتراض خود  دارند 
از  پس  معترضین  نمایند  تسلیم  بردسکن  امالك  و  اسناد  ثبت  اداره  به 
خود  دادخواست  که  دارند  مهلت  ماه  یک  ثبت  اداره  به  اعتراض  تسلیم 
ارائه دهند و در  به ثبت محل  به دادگاه تقدیم و گواهی طرح دعوی  را 
غیر این صورت پس از اتمام مهلت یاد شده سند مالکیت مربوطه به نام 

متصرفین صادر خواهد شد. 
انتشار: ۱۴00/02/27 تاریخ 

بخش  گنج  غالمرضا 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان بردسکن 

ابالغیه 
مدیر عامل محترم شرکت فرش ماشینی غرب بافت آدرس :

با سالم و دعای خیر وصلوات بر محمد و آل محمد )ص(
به اطالع می رساند درخواست ارائه شده از سوی متقاضی شاغل در آن 
آور  زیان  و  مشاغل سخت  در  بازنشستگی  مزایای  از  استفاده  بر  مبنی  واحد 
)موضوع ماده 76 قانون تامین اجتماعی ( موضوع در جلسه مورخ 99/6/۱۱ 
قرار  بررسی  مورد  کردستان  استان  آور  زیان  و  مشاغل سخت  بدوی  کمیته 

گرفته و تصمیماتی بشرح زیر اتخاذ گردیده است .
– سعید حبیب زاده  متقاضی 

مشاغل تایید شده گروه الف – کمک بافنده – بافنده   
    مشاغل تایید شده گروه ب – 

رای صادره مستند به تبصره 5 ماده 8 آئین نامه مشاغل سخت و زیان 
آور از تاریخ ابالغ به مدت ۱5 روز اداری قابل تجدید نظر خواهی )بصورت 
۴ ( در کمیته تجدید نظر بوده و در صورت عدم  کتبی در قالب فرم شماره 
اعتراض هر یک از طرفین و قطعی شدن آن رای مزبور به استناد تبصره 2 
اداری  آئین دادرسی قانون دیوان عدالت  اداری و  ماده ۱6 قانون تشکیالت 
ظرف سه ماه از تاریخ ابالغ برای اشخاص داخل کشور و شش ماه از تاریخ 
اداری  دیوان  در  خواهی  فرجام  قابل  کشور  از  خارج  مقیم  افراد  برای  ابالغ 

خواهد بود. م الف۱520
استان کردستان اجتماعی  تعاون کار ورفاه  –مدیرکل  برهان صلواتی 

نایب رییس اتحادیه طال و سکه اظهار داشت: در 
حالی که در هفته گذشته عده ای فروشنده بودند در هفته 
جاری خریداران طال و سکه افزایش یافته اند. البته این 
رفتار هیجانی از سوی سرمایه داران خرد صورت می گیرد.

محمد کشتی آرای درباره آخرین وضعیت بازار طال و 
سکه، اظهار داشت: در طول چند روز اخر شاهد آن بودیم 
که نرخ ارز افزایش یافت و یکی از عوامل تاثیرگذار در 

تعیین نرخ طال هم نرخ ارز است. 
وی ادامه داد: با افزایش نرخ ارز، قیمت طال و سکه 
هم باال رفت به طوری که سکه از کانال 9 میلیون تومان 

به کانال ۱0 میلیون تومان برگشت. 
اینکه  بیان  با  اتحادیه طال و جواهر  نایب رییس 
قیمت ها در حال افزایش است، گفت: قیمت دالر به 23 
هزار و 300 تومان رسیده و با این افزایش قیمت در بازار 
دالر، بازار موازی طال هم دچار افزایش قیمت می شود. 

کشتی آرای درباره میزان و عرضه تقاضا در بازار اظهار 
داشت: در حالی که در هفته گذشته عده ای فروشنده بودند 
در هفته جاری خریداران طال و سکه افزایش یافته اند. 
البته این رفتار هیجانی از سوی سرمایه داران خرد صورت 
می گیرد. وی افزود: در بین قطعات سکه، نیم و ربع سکه 

بیشترین سهم در فروش به مردم را دارند. 
نایب رییس اتحادیه طال و جواهر  با اشاره به اخرین 
قیمت های سکه و طال در بازار گفت: در حال حاضر هر 
سکه تمام با طرح قدیم ۱0 میلیون و 200 هزار تومان، 
سکه طرح جدید ۱0 میلیون و ۴00 هزار تومان،  نیم 
سکه 5 میلیون و 900 هزار تومان، ربع سکه 3 میلیون و 
800 هزار تومان، سکه های یک گرمی 2 میلیون و 250 
هزار تومان، هر مثقال طال ۴ میلیون و 563 هزار تومان 
و یک گرم طالی ۱8 عیار یک میلیون و 53 هزار تومان 

به فروش می رود.

نایب رییس اتحادیه طال و جواهر:

سکه گران شد، مردم خریدار شدند!

مرگ کودك 6 ساله خرم آبادی در سنت 
تیراندازی در عروسی!

فرمانده انتظامی خرم آباد گفت: سنت تیراندازی در یک مراسم عروسی 
شد. ساچمه ای  گلوله  اصابت  اثر  بر  ساله   6 کودك  یک  شدن  کشته  موجب 

بر  مبنی  خبری  کسب  پی  در  کرد:  اعالم  دولتشاهی  عباس  سرهنگ 
فوت  ساچمه  اصابت  ثر  ا بر  مجروحیت  بعلت  له  سا  6 کودك  یک  ینکه  ا
نموده است مراتب به صورت ویژه در دستور کار این فرماندهی قرار گرفت.

انجام تحقیقات  نامحسوس مشخص شد در  از    وی بیان داشت: پس 
ساچمه  سالح  از  استفاده  با  شخصی  عروسی  شادمانه  مراسم  اجرای  حین 
ساله   6 کودك  یک  انگاری  سهل  این  اثر  بر  و  تیراندازی  به  اقدام  زنی 

است. کرده  فوت  نهایت  در  و  مجروح شده 
مراجع  به  اطالع  بدون  افراد  شد  مشخص  همچنین  داد:  ادامه  وی 
از طریق کالنتری  اما موضوع  را داشتند  پنهان کاری موضوع  انتظامی قصد 

گرفت.  قرار  پیگرد  مورد   ۱8
سرهنگ دولتشاهی افزود: پس از هماهنگی با مقام قضایی  فرد خاطی 
از تکمیل  2 قبضه سالح ساچمه زنی بکار رفته دستگیر و پس  بهمراه تعداد 

. شد  زندان  روانه  و  معرفی  قضایی  دستگاه  به  پرونده 
به  منجر  بارها  مراسم  در  گرم  سالح  ز  ا استفاده  د:  دا مه  دا ا وی   
مجروحیت و یا فوت عده ای از همشهریان شده که الزم است  این رسوم 

شوند.  برچیده  غلط 
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ASBC شانس های مدال بوکس ايران در آسیا از نگاه

فدراسیون بوکس آسیا سه بوکسور ایران را به عنوان شانس های اصلی 
کسب مدال برای تیم ملی معرفی کرد.

فدراسیون بوکس آسیا نسبت به فهرست اعالم شده تیم ملی ایران 
برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا 202۱ دوبی واکنش نشان داد و 
به ترتیب دانیال شه بخش، سید شاهین موسوی و احسان روزبهانی را سه 
شانس اصلی کسب مدال برای تیم ایران دانست. تیم ملی ایران با 8 بوکسور 

در این رقابت ها حضور پیدا می کند.
فدراسیون بوکس آسیا )ASBC( در گزارش خود نوشت:

“علیرضا استکی، سرمربی تیم ملی بوکس ایران اسامی 8 مشت زن را 
برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا اعالم  کرده است که در بین آن ها 
دانیال شه بخش، سید شاهین موسوی و احسان روزبهانی سه شانس اصلی 

برای کسب مدال هستند.
دو  اردن  المپیک  مسابقات کسب سهمیه  در  که  ایران  بوکسورهای 
سهمیه را به دست آورده اند، در دو دوره آخر رقابت های قهرمانی آسیا )20۱7 
تاشکند و 20۱9 بانکوك( با یک مدال برنز به کار خود پایان داده اند. تیم 
ایران در دو دوره 20۱3 و 20۱5 در امان و بانکوك نیز به 3 مدال برنز 
این مسابقات جاسم دالوری در  ایران در  فینالیست  یافتند. آخرین  دست 
رقابت های 20۱۱ بود. آخرین بوکسور طالیی آن ها در مسابقات قهرمانی 

آسیا هم علی مظاهری در سال 2007 است.
امید احمدی صفا که در سال 20۱8 به عناوین بین المللی دست یافت و 
سپس به وزن 52 کیلوگرم رفت که در آن جا هم برای حریفان خود مشکل 
ساز شد. نخستین موفقیت المپین ایران یعنی دانیال شه بخش نیز در مسابقات 
جوانان جهان 20۱8 بوداپست بود. او به تازگی وارد 2۱ سالگی می شود، اما 

از تجربیات بسیار باالیی برخوردار است.
هم چنین باقر فرجی در فینال آخرین مسابقات قهرمانی کشور ایران 
اشکان رضایی را شکست داد تا بوکسور وزن 6۴ کشورش در دوبی باشد. 
مسلم مقصودی هم که دو سال پیش در بانکوك به یک چهارم نهایی رسید، 
به وزن 69 کیلوگرم رفت تا االن با شکست دادن سجاد کاظم زاده دارنده 

برنز مسابقات 20۱7تاشکند، ملی پوش ایران در دوبی باشد.«

CAS شکايت دوباره ايران از فدراسیون جهانی جودو به

مسووالن فدراسیون جودو بار دیگر قصد دارند در اعتراض به محرومیت 
۴ ساله از سوی فدراسیون جهانی جودو، به دادگاه CAS شکایت کنند.

دیگر  بار  دارند  قصد  مرتبه  دومین  برای  جودو  فدراسیون  مسووالن 
شکایتی را علیه فدراسیون جهانی جودو پس از صدور رای ۴ ساله محرومیت 

ایران از کلیه میادین بین المللی در دادگاه CAS مطرح کنند.
جلسات  و  الزم  هماهنگی های  از  پس  جودو  فدراسیون  مسووالن 
مشترك با مسووالن وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک و مشاوره 
با وکالی مجرب ورزش به این نتیجه رسیدند که در فرصت باقی مانده برای 
احقاق حق قانونی جودو ایران بازهم در دادگاه حکمیت ورزش )CAS( علیه 
این رای کمیته انضباطی فدراسیون جهانی جودو که غیر منطبق با موازین 

حقوقی است، شکایت کنند.
محرومیت  در  جودو  جهانی  فدراسیون  اقدام  پی  در  و  این  از  پیش 
نامحدود جودوی ایران، فدراسیون جودو با پرداخت هزینه های مربوطه به 
دادگاه CAS شکایت کرد و دادگاه با بازگرداندن پرونده به فدراسیون جهانی 
ضمن مردود دانستن محدودیت نامحدود، خواستار صدور رای با قید زمان 
آغاز و پایان شد که در نهایت کمیته انضباطی فدراسیون جهانی، جودوی 

ایران را از شهریور ۱398 به مدت ۴ سال محروم کرد.
صدور رای محرومیت ۴ ساله جودوی ایران در حالی بود که وکیل 

پرونده از پیروزی بزرگ برای جودوی ایران خبر داده بود!

فرنگی کار جوان؛ از دست فروشی تا خداحافظی اعتراضی!

به  گذشته  سال  که  جهان  نوجوانان  فرنگی  کشتی  سابق  قهرمان 
خاطر انتشار فیلم دست فروشی اش خبرساز شده بود، در 2۱ سالگی خبر 

از خداحافظی از کشتی داد!
سال گذشته بود که انتشار فیلمی از محسن مدهنی، کشتی گیر جوان 
خوزستانی باعث شد تا فدراسیون و سازمان لیگ کشتی برای حل مشکل 
او پا پیش بگذارند. حتی پای وزیر کار هم به میان آمد و در نهایت مدهنی 
از تیم های لیگ برتری  با یکی  در پتروشیمی خوزستان استخدام شد و 
از سوی  هم قرارداد امضا کرد. همچنین کمک های ریز و درشت مالی 
مسئوالن و اهالی کشتی به این فرنگی کار جوان که سابقه کسب مدال 
طالی نوجوانان جهان را داشت، انجام شد. حال بعد از گذشت مدتی و با 
اعالم اسامی کشتی گیران حاضر در جام تختی، بازهم این فرنگی کار جوان 
خبرساز شده است. مدهنی در اعتراض به آنچه بی عدالتی در کشتی فرنگی 
دانست، با انتشار پیامی در سن 2۱ سالگی از میادین کشتی خداحافظی کرد!

مدهنی در بخشی از پیام خداحافظی اش از کشتی نوشت:
“پس از چند روز فکر و فشار روحی زیاد، تصمیم گرفتم در سن2۱سالگی 
برای همیشه از دنیای کشتی خداحافظی کنم. خدا را شاهد می گیرم همیشه 
فکر و ذکرم این بوده دل مردم را شاد کنم و پرچم کشورم را باال ببرم ولی 
انگار عده ای نمیخوان، منم واقعا دیگه کم آوردم...دیگه بریدم از این همه 
بی عدالتی. آقا باشه ما دیگه نمیاییم، همش برای خودتون.” حاال باید این 

بار واکنش فدراسیون کشتی به رفتارهای محسن مدهنی چه خواهد بود.

آلگری؛ جانشین زيدان در رئال مادريد

آاس ادعا کرد که ماسیمیلیانو آلگری شانس بیشتری از رائول برای 
هدایت رئال مادرید خواهد داشت و با او مذاکرات اولیه صورت گرفته است.

شنبه شب گذشته ابتدا وبسایت گل اسپانیا ادعا کرد که زین الدین 
زیدان تصمیم خود برای جدایی از رئال در پایان فصل را گرفته و نظرش 
تغییر نخواهد کرد. سپس مارکا و آاس به نقل از اوندا سرو گزارش دادند 
که زیدان پس از بازی برگشت برابر چلسی به بازیکنان رئال اطالع داده 
است که در پایان فصل از پست خود کناره گیری می کند و آنها از تصمیم 

سرمربی خود مطلعند.
به این ترتیب زین الدین زیدان برای دومین بار در سه سال اخیر از 
سمتش در رئال استعفا خواهد کرد؛ در حالی که هنوز یک سال دیگر با 
رئال قرارداد دارد. کارنامه او در رئال با ۱۱ و شاید ۱2)در صورت قهرمانی 
اللیگا( جام پایان می یابد و از این حیث پشت سر میگل مونیوز با ۱۴ 

عنوان قهرمانی قرار خواهد گرفت.
باشگاه رئال مادرید به احترام زین الدین زیدان هنوز با هیچ گزینه ای 
وارد مذاکره نشده؛ ولی طبق ادعای آاس، از چندی پیش به ماسیمیلیانو 
آلگری سرمربی سابق میالن و یوونتوس اطالع داده است که صبر کند و 

پیشنهادات دیگر خود را بی پاسخ بگذارد.
احتمال  به خصوص  و  دارد  پیشنهاد  یوونتوس  و  تاتنهام  از  آلگری 
بازگشت او به یووه را در ایتالیا باال می دانند ولی با این وجود هنوز خبری 
از امضای قرارداد او با باشگاه تورینی نیست و دلیل آن نیز رئال مادرید است.

آلگری منتظر رئال است و با توجه به درخواست سران باشگاه مادریدی 
در انتظار پایان فصل و اعالم کناره گیری رسمی زین الدین زیدان است 

تا رسما با رئال وارد مذاکره شود. 
رئال مادرید برای جانشینی زیدان روی رائول گونزالس هم نظر مثبت 
دارد ولی رائول هیچ تجربه ای در سطح اول مربیگری ندارد و هرچند نتایج 
خوبی در تیم دوم رئال گرفته ولی برای سپردن هدایت تیم اول باشگاه با 

او تردیدهایی جدی وجود دارد.
در عوض آلگری با سابقه 5 قهرمانی متوالی با یوونتوس در سری آ 
و نیز قهرمانی با میالن در این رقابت ها آماده پذیرش چالش بزرگ دیگر 
است. او دو سال پیش از یوونتوس برکنار شد و ترجیح داده در این مدت 
به دور از فوتبال باشد ولی اخیرا اعالم کرد که فصل بعد قطعا به نیمکت 

مربیگری باز خواهد گشت.
در حال حاضر برنامه سران رئال این است که آلگری را جانشین زین 
الدین زیدان کنند و در صورتی که او نتواند پاسخ انتظارات را بدهد، آنگاه 
رائول گونزالس جایگزین او خواهد شد. اتفاقی مشابقه در ژانویه 20۱6 

رخ داد و زیدان بی تجربه جای رافا بنیتس را گرفت.
طبق این گزارش، افراد نزدیک به مدیریت رئال مادرید با آلگری 
مذاکرات اولیه را صورت داده اند و پاسخ وی مثبت بوده است. سرمربی 
ایتالیایی بی تاب نشستن روی نیمکت رئال است و به وی وعده جذب 
چند بازیکن بزرگ از جمله کیلیان امباپه و تقویت تیم کنونی را داده اند.

گفته می شود رائول از آینتراخت فرانکفورت پیشنهاد دارد و اگر این 
رئال بی رقیب  نیمکت  برای رسیدن  آلگری  نهایت رخ بدهد،  اتفاق در 

خواهد شد.

ناپولی پیروز شد؛ يووه و کابوس نرسیدن به لیگ اروپا

ناپولی با پیروزی در فلورانس در یک قدمی صعود به لیگ قهرمانان 
اروپا قرار گرفت. بردی که برای یوونتوس به مثابه کابوس بود.

شاگردان گتوزو با پیروزی بر فیورنتینا در فلورانس، برای راهیابی به 
لیگ قهرمانان اروپا فقط به سه امتیاز هفته پایانی برابر ورونا نیاز دارند. 
ناپولی با این پیروزی به منطقه لیگ قهرمانان اروپا برگشت و یوونتوس 
ایتالیا  به رده پنجم سقوط کرد.  هفته ماقبل پایانی رقابت های سری آ 
با برگزاری یک دیدار ادامه یافت که در آن ناپولی در فلورانس میهمان 

فیورنتینا بود و موفق شد در نهایت با 2 گل به برتری برسد.
لورنزو اینسینیه و پیوتر زیلنسکی برای ناپولی گلزنی کردند تا 3 امتیاز 
این دیدار نصیب این تیم شود و این تیم با 76 امتیاز و یک بازی بیش تر 
در رده سوم جدول قرار گیرد.هم چنین دراگوفسکی بازیکن فیورنتینا در 

دقیقه 56 با دریافت کارت قرمز از زمین بازی اخراج شد.
به این ترتیب یوونتوس در رده پنجم قرار گفت تا هفته پایانی لیگ 
ایتالیا از حساسیت باالیی برخوردار باشد و ممکن است یاران رونالدو سهمیه 
لیگ قهرمانان را به دست نیاورند. یووه هفته پایانی میهمان بولونیاست.

پاری سن ژرمن خواهان جذب لواندوفسکی
تیم فوتبال پاری سن ژرمن برای تقویت خود در فصل آینده گزینه های 
زیادی را بررسی می کند که یکی از آن ها »رابرت لواندوفسکی« مهاجم 

گلزن بایرن مونیخ است.
به گزارش اکیپ فرانسه، مهاجم لهستانی بایرن مونیخ پس از هفت 
سال حضور در این باشگاه، در حال بررسی چالش های جدید خود در تابستان 
است و در صورتی که تصمیم به جدایی بگیرد، تیم پولدار پاری سن ژرمن 

نیم نگاهی به جذب او خواهد داشت.  
البته باشگاه بایرن مونیخ بارها اعالم کرده که فروش لواندوفسکی 
غیرممکن است اما سایت اکیپ معتقد است که این ستاره قصد جدایی دارد.  
این انتقال بستگی زیادی به جدا شدن »کیلیان امباپه« نیز دارد زیرا 
در صورت جدایی این فوق ستاره، تیم پاری سن ژرمن نیاز به یک فوق 
ستاره دیگر در خط حمله دارد. البته تیم پاریسی تنها در صورت فروش 

امباپه می تواند مهاجم بایرن را به خدمت بگیرد.     
وضعیت  خصوص  در  ژرمن  پاری سن  سرمربی  پوچتینو  مائوریسیو 
در  ما  برای  امباپه  مانند  بازیکنی  حفظ  گفت:  آینده  فصل  برای  امباپه 

اولویت قرار دارد.
قرارداد این ستاره 22 ساله در پایان فصل 2022 به پایان خواهد رسید.  
تیم پاری سن ژرمن برای تقویت خود در فصل آینده با »لیونل مسی« 

و »محمد صالح« نیز تماس هایی برقرار کرده است.  

سـرمربی تیم فوتبال پرسـپولیس 
می گویـد برخـی بـا برگزاری 
بدی  جسـله هایی خواب های 

برای ایـن تیـم دیده اند.
دربـاره  محمـدی،  گل  یحیـی 
دیـدار  از  پـس  پرسـپولیس  وضعیـت 
برابر اسـتقالل و حواشـی ایـن دیدار به 
صحبـت پرداخـت و گفت کـه هواداری 
یـک مسـوول از یـک باشـگاه ایـرادی 
نـدارد چراکـه بـه طـور مثـال محمـود 
احمدی نژاد هم طرفدار اسـتقالل بود. او 
در ایـن گفت وگو عنوان کـرد که برخی 
خواب هـای  جلسـه هایی  برگـزاری  بـا 

بـدی بـرای پرسـپولیس دیده انـد.
یحیـی  گفت وگـوی  ادامـه  در 

نیـد: می خوا را  گل محمـدی 
* ابتدا درباره شـرایط پرسـپولیس 
بعـد از داربـی صحبت کنیـد. بعد از برد 
در یـک بازی بزرگ، شـرایط تیم تان را 

چطور ارزیابـی می کنید؟
 - داربـی یـک بـازی در لیـگ 
نداشـت.  بیش تـر  امتیـاز  سـه  و  بـود 
گرفتیـم  را  امتیـاز  سـه  خوشـحالیم 
بـود چـون  مهـم  برای مـان  خیلـی  و 
می توانیـم در کـورس قهرمانـی باقـی 
بمانیـم. االن رقابـت جدی با سـپاهان 
داریـم البته تیم های دیگر هم هسـتند؛ 
بایـد بینیـم وضعیـت چطـور اسـت اما 
بـازی مهمـی را بردیـم و ایـن بـرد را 
بـه هـواداران تبریک می گویـم. تا روز 
شـنبه بـرای بـرد خوشـحال بودیـم اما 
االن دیگـر تمرکـز مـا روی تمریـن و 
بازی هـای آینـده اسـت. االن هـم باید 
خودمـان بـرای بـازی در جـام حذفـی 
برابر شـاهین بندر عامـری آماده کنیم. 
شـرایط آب و هوایـی آن جـا سـنگین 
اسـت و از طـرف دیگـر تیـم حریـف 
انگیـزه زیـادی دارد تا برابـر ما عملکرد 
خوبی داشـته باشـد. ما هم در نبود چند 
بازیکـن مصـدوم به آنجـا می رویم که 

ایـن کار مـا را سـخت تر می کنـد.
* در اواخر دیدار پرسـپولیس برابر 
اسـتقالل اتفاقاتـی رخ داد کـه بازی را 
بـه حاشـیه بـرد. چـه دلیل باعـث بروز 

درگیری هـای آخر بـازی بود؟
- مـا هیچ وقـت ایـن مسـائل را 
تاییـد نمی کنیم و هیچ وقت هم شـروع 
کننـده این ماجراهـا نبودیـم. بازیکنان 
و  نیسـتند  حاشـیه ها  ایـن  دنبـال  مـا 
همیشـه سـعی کردیم اخالق و مسائل 
بدهیـم.  نشـان  زمیـن  درون  را  فنـی 
در جریـان بـازی چنـد بـار بازیکنـان 
حریـف روی زمیـن افتـاده بودنـد کـه 
مـا در شـرایطی که می توانسـتیم حمله 
کنیـم، توپ را به بیـرون زدیم. اتفاقات 
پایـان بازی اتفاقـات خوبی نبود و نباید 
اتفـاق می افتـاد. داربـی شـرایط خاص 

خـودش را دارد و اولیـن بار نیسـت که 
در داربـی چنیـن اتفاقی رخ می دهد. در 
خیلـی از داربی های قبلـی هم اتفاقاتی 
بـه مراتـب بدتر از ایـن رخ داده اما باید 
مدیریـت روانـی و روحی خوبی داشـته 
باشـیم تا شـاهد چنین اتفاقاتی نباشیم.

داربـی هم چنـان  * حاشـیه های 
ادامـه دارد. توییـت محمدجـواد آذری 
فرهـاد  واکنـش  ادامـه  در  و   جهرمـی 
مجیـدی کـه باعـث  انتشـار بیانیـه از 
سـوی هـر دو باشـگاه شـد. نظر شـما 

دربـاره ایـن موضـوع چیسـت؟
- هر مسـوولی حق دارد هواداری 
خـود را نسـبت بـه تیمـی اعـالم کند. 
مگـر آقـای احمدی نژاد اسـتقاللی بود 
و یـا نـوه و نتیجه حضـرت امام خمینی 
)ره( هـوادار اسـتقالل بودنـد، ما حرفی 
زدیم؟ ما هیچ وقت نسـبت به استقاللی 
بودن مسـووالن حرفی نزدیم.  باشـگاه 
اسـتقالل هم باید چنینـن رفتاری کند. 
آقـای آذری جهرمـی هـوادار دو آتیشـه 
پرسـپولیس اسـت و ایـن کـه بخواهند 
ایـن همـه فشـار بـه او بیاورند درسـت 
نیسـت. آن ها ذهن ها را به سـمت آقای 
جهرمـی منحرف می کننـد تا واقعیت ها 

را پوشـش بدهند.
* در جـام حذفـی سـال گذشـته 
نتوانسـتید به فینال برسـید، آیا امسـال 
برنامـه جـدی داریـد تا در جـام حذفی 
هـم موفق ظاهر شـوید و جام بگیرید؟

- مـا در همـه بازی هـا بـا تمـام 
وجـود و تمام قوا وارد زمین می شـویم و 
بـا تمـام وجود برای برد بـازی می کنیم. 
ایـن وظیفه ای اسـت که بـر دوش همه 
مـا اسـت. گاهـی ممکـن اسـت موفق 
باشـیم و گاهـی هـم موفـق نباشـیم. با 

تـوکل بـر خـدا پیـش می رویم.
در  بازیکنـان  جدایـی  بحـث   *

پایـان فصـل باعـث نگرانـی بازیکنان 
شـده اسـت. جدایـی کنعانـی زادگان تا 
بحـث جدایـی احمـد نوراللهـی. آیـا در 
تمدیـد  مسـاله  باشـگاه   زمینـه  ایـن 
دنبـال می کنـد؟ را جـدی  قراردادهـا 

آن قـدر  مسـابقات  فشـردگی   -
زیـاد اسـت کـه کار را سـخت می کند. 
مـا همـه تالش مـان را انجـام دادیـم 
تـا باشـگاه قـرارداد بازیکنـان را تمدید 
کنـد. هـم نامـه نوشـیتم و درخواسـت 
رسـمی دادیم و هم به صورت شـفاهی 
بـه  گفته ایـم.  را  درخواسـت خودمـان 

امیـد خـدا اتفاقـات خوبـی رخ بدهـد.
* مباحـث و مشـکالت مالی این 
روزهـا گریبـان پرسـپولیس را گرفتـه 
اسـت. نگـران نیسـتید ایـن موضـوع 

تیـم شـما را بـه حاشـیه ببـرد؟
- مشـکالت مالـی از اول فصـل 
وجـود داشـت. از شـروع فصـل تـا بـه 
حـال بایـد 75 درصد قراردادهـا پرداخت 
می شـد کـه انجـام نشـده اسـت. ضمن 
ایـن کـه  تـا بـه حـال بـه غیـر از 800 
دالر، اعضـای باشـگاه هیچ پاداشـی هم 
دریافـت نکرده اند. این مشـکالت، تیم را 
اذیـت می کند و نـوع پرداختی کـه دارند 
و مثـال 5 درصـد و یـا ۱0 درصـد در بازه 
زمانـی طوالنـی می دهنـد، باعـث ایجاد 
مشـکالت زیـادی بـرای همـه ما شـده 
اسـت. بایـد فکـری بـرای حل مشـکل 
شـود. بازیکنان روی قـراردادی که امضا 
کرده اند، حسـاب می کننـد و اگر به موقع 
پرداخت نشـود مشـکالت زیاد می شود و 
بازیکنـان را اذیـت می کنـد. واقعـا حیف 
اسـت چـون بازیکنـان بـا تمـام وجـود 
تـالش می کنند امـا از آن طرف آن طور 
که شایسـته این بازیکنان اسـت با آن ها 

نمی شـود. برخورد 
* برخـی معتقداند رویـه ای ایجاد 

شـده مبنـی بر این کـه اگر باشـگاهی 
بیانیـه  داوری  دربـاره  بـازی  از  قبـل 
بدهـد و یـا مربـی در کنـار زمیـن بـه 
داوری اعتـراض کنـد، رونـد قضاوت ها 
بـه سـود تیمـش می شـود. شـما ایـن 

موضـوع را قبـول داریـد؟
از  قبـل  بیانیه هـای  بحـث   -
غیرحرفـه ای  بحـث  یـک  مسـابقات 
اسـت. این که با بیانیـه می خواهیم داور 
را تحت فشـار قرار بدهیم، گاهی جواب 
می دهـد و همـه روی ایـن موضوع کار 
می کننـد. قبـل از داربـی هـم از سـوی 
باشـگاه رقیـب بیانیـه ای صادر شـد که 
ایـن کار واقعـا غیرحرفـه ای بـود. مـا 
آرام تریـن نیمکت لیـگ برتر را داریم اما 
گاهـی  از ایـن آرام بودن سـوء اسـتفاده 
می شـود. وقتـی نیمکـت تیـم حریف با 
فریاد می خواهد نظـر داوری را برگرداند 
و بـا فریـاد نظـر داوری برمی گـردد، مـا 
هـم می گوییـم پـس فریـاد بزنیـم تـا 
بتوانیـم از حق مـان دفـاع کنیـم. البتـه 
منظـور مـن بـازی داربـی نیسـت؛ کلی 
واقعـا شـکل  ایـن  می کنـم.  صحبـت 
کـه  حـاال  ویـژه  بـه  و  نـدارد  خوبـی 
صداهـا  و  اسـت  خلـوت  اسـتادیوم ها 
می پیچد و همه می شـنوند و این شـکل 
بـدی دارد. باید از خودمان شـروع کنیم 
و از ایـن جهـت همیشـه از نیمکت تیم 
خـودم خواسـتم آرام باشـند و از سـایر 
نیمکت هـا هم خواهش می کنم نسـبت 
بـه ایـن موضـوع حساسـیت بیش تری 
داشـته باشـند و اجـازه بدهنـد داوران 
تمرکز داشـته باشـند. این یـک واقعیت 
اسـت و بـه یک قانون تبدیل  شـده که 
اگـر مربـی ای کم تر صحبـت کند، حق 
تیمش را می خورند. متاسـفانه داوران ما 

هـم تحـت تاثیـر فریاد هسـتند.
کاهـش  راه هـای  از  یکـی   *
بـه   VAR ورود  داوری،  اشـتباهات 
باشـگاه  آیـا  اسـت.  ایـران  فوتبـال 
پرسـپولیس در ایـن زمینه درخواسـتی 

اسـت؟ نـداده  
و  امکانـات  بـه  نیـاز   VAR  -
نمی دانـم  اسـت.  ورزشـگاه ها  تجهیـز 
امکانش را داشـته باشـیم. بعید می دانم 
بتوانیـم امکانات مـورد نیازش را فراهم 
را  ایـن موضـوع  کنیـم و هـر کسـی 
مطـرح می کنـد بیش تـر حالـت شـعار 
دارد. امیـدارم روزی VAR بـه فوتبـال 
ایـران بیایـد تا حق تیم ها ضایع نشـود.

* بـه عنـوان نکتـه پایانـی آیـا 
داریـد؟ صحبتـی 

روز  کـه   شـنیدم  خبرهایـی   -
دوشـنبه) امروز( جلسـه هایی قرار است 
برگزار شـود که خواب هـای بدی برای 
هـم  بیش تـر  و  دیده انـد  پرسـپولیس 
نمی خواهـم دربـاره آن صحبـت کنـم.

بازيکنان ما دنبال حاشیه  نیستند؛

گل محمدی: هیچ وقت نسبت به استقاللی بودن مسئوالن اعتراض نداريم!
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آگهی مرحله پانزدهم سال ۱۳۹۹) منطقه يك کرمان (
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان

اداره ثبت اسناد و امالک  ناحیه يك شهرستان کرمان

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
)) آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی (( 

در اجرای  مواد مذکور بدین وسیله  امالکی  که برابر آراء هیأت های  حل اختالف  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی  ناحیه یک  کرمان  تقاضای ثبت آن ها پذیرفته و ادامه عملیات ثبتی آن ها مطابق قانون مذکور تجویز گردیده است، به ترتیب شماره پالك فرعی از اصلی  و بخش 
محل  وقوع  ملک و مشخصات مالک یا مالکین ) متقاضیان ثبت ( واقع در بخش های  )8-۴-۱(  ثبتی شهرستان کرمان  به شرح ذیل آگهی  می شود تا  در صورتی که  شخص  
یا اشخاصی  نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند بتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. شایان ذکر است صدور و تسلیم سند مالکیت بر اساس قانون مذکور مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
)توضیح: آگهی این مرحله قباًل در روزنامه های محلی: ندای وحدت کرمان به ترتیب به شماره های 3035 و 30۴3 مورخ ۱399/۱2/۱۱ و ۱399/۱2/25 و سراسری: دنیای جوانان 
به شماره های ۱689 و  ۱700 مورخ ۱399/۱2/۱۱ و ۱399/۱2/25 چاپ و منتشر گردیده که به علت درهم ریختگی اعداد اعشاری در قید میزان مساحت و سهم وقف در متن 

روزنامه سراسری، مجدداً پالك های دارای اشکال فقط در روزنامه سراسری مذکور به شرح ذیل منتشر می گردد.(  
امالك تقاضای ثبت شده واقع در بخش 1 کرمان

33 فرعی از 3265 اصلی - خانم فاطمه شیخ مظفری فرزند مختار به شناسنامه شماره ۱039 صادره از کرمان و آقای ابراهیم طالبی زاده فرزند حسن به شناسنامه شماره 26 
صادره از کرمان بالمناصفه در ششدانگ یکباب ساختمان مشتمل بر طبقات فوقانی به مساحت ۱96/60 متر مربع به آدرس کرمان خیابان فتح آبادان کوچه 3 غربی ۱ بن بست 

اول خریداری از محل مالکیت میرزا حسن خان ابراهیمی - ردیف  های ۱22۱ و ۱222
۱6758 فرعی از ۴776 اصلی مجزی شده از ۱۴۴ فرعی از ۴776 اصلی - آقای محمد عباسی شفیع آبادی فرزند علی به شناسنامه شماره 3857 صادره از شهداد در ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت ۱07/6۱ متر مربع که موازی ۴/30 متر مربع از ششدانگ عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف و در اجاره نامبرده قرار دارد به آدرس کرمان کمربندی شرقی 

خیابان رز کوچه کارتن سازی خریداری از محل مالکیت اکبر رشید فرخی - ردیف  ۱723
3079 فرعی از 5209 اصلی - خانم فاطمه رحیمی صادق فرزند محمد به شناسنامه شماره 30 صادره از ماهان و آقای عباس برجسته مجد فرزند حسن به شناسنامه شماره ۱7۱۴ 
صادره از کرمان بالمناصفه در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 272/۱۱ متر مربع که موازی ۴7/62 متر مربع از ششدانگ عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف و در اجاره نامبردگان 

قرار دارد به آدرس کرمان بزرگراه آیت اله خامنه ای کوچه ۱۴ سمت راست خریداری از محل مالکیت عزت اله ساالرکالنتری - ردیف  های 0257 و 0258
امالك تقاضای ثبت شده واقع در بخش 4 کرمان

7۴82 فرعی از ۴ اصلی - خانم فریبا شاکر فرزند محمدرضا به شناسنامه شماره ۴۱2 صادره از کرمان و آقای امیر ابراهیمی فرزند ماشااهلل به شناسنامه شماره 78۴ صادره از کرمان 
بالمناصفه در ششدانگ یکباب ساختمان )دوبلکس( به مساحت 250 متر مربع که موازی ۴2/۱6 متر مربع از ششدانگ عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف و در اجاره نامبردگان قرار 

دارد به آدرس کرمان بلوار امام حسن کوچه ۱2 شهرك یاس سفید انتهای کوچه سمت چپ خریداری از محل مالکیت اسداله موال زاده - ردیف  های 03۱0 و 03۱۱
573۱ فرعی از 5 اصلی - خانم سمیه ایرانمنش فرزند محمد به شناسنامه شماره ۴76 صادره از کرمان در ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۱67/7 متر مربع به آدرس کرمان بلوار 

امیرکبیر کوچه 3 شمالی 6 خریداری از محل مالکیت محمدحسین نظریان - ردیف  0597
753۱ فرعی از ۱5 اصلی - آقای مهرداد خواجه حسنی رابری فرزند غالمعباس به شناسنامه شماره 5 صادره از رابر در ششدانگ یکباب مغازه مشتمل بر طبقه فوقانی به مساحت 

60/30 متر مربع به آدرس کرمان بلوار هوانیروز غدیر 2 دور میدان خریداری از محل مالکیت سحبان ریاضی - ردیف ۱2۴2
676 فرعی از ۱6 اصلی - خانم صدیقه روح االمینی فرزند حسن به شناسنامه شماره 35 صادره از کوهبنان در ششدانگ یکباب ساختمان مشتمل بر طبقه فوقانی به مساحت 
3۴2/35 متر مربع که موازی 57/06 متر مربع از ششدانگ عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف و در اجاره نامبرده قرار دارد به آدرس کرمان بلوار جمهوری انتهای بلوار رضوان سمت 

چپ آخر کوچه خاکی سمت راست درب چهارم خریداری از محل مالکیت عوض شهریارپناه - ردیف ۱۴09
۱70 فرعی از 26 اصلی - آقای احمد قربان زاده خانوکی فرزند علی به شناسنامه شماره 87 صادره از زرند در ششدانگ یکباب ساختمان مشتمل بر طبقه فوقانی به مساحت 59/5 

متر مربع به آدرس کرمان بلوار هوانیروز - حسین آباد خیابان اصلی خریداری از محل مالکیت گیالن ابراهیمی - ردیف  ۱۴52
5266 فرعی از 3۱ اصلی مجزی شده از ۱99 فرعی از 3۱ اصلی - آقای محمدرضا میرزادی گوهرجوپاری فرزند ناصر به شناسنامه شماره 29 صادره از کرمان در ششدانگ یکباب 

خانه به مساحت ۱57/70 متر مربع به آدرس کرمان اختیارآباد خیابان جمهوری کوچه ۱۴ خریداری از محل مالکیت محمد عامری - ردیف  03۴۱
538۱ فرعی از 3۱ اصلی مجزی شده از 5۴2 فرعی از 3۱ اصلی - خانم معظمه مختاری اکبرآبادی فرزند رمضان به شناسنامه شماره 6958 صادره از کرمان در ششدانگ یکباب 

خانه به مساحت 233/90 متر مربع به آدرس کرمان اختیارآباد خیابان شریعتی کوچه ۱۴ سمت چپ خریداری از محل مالکیت ماشااله عامری اختیارآبادی - ردیف  ۱609
۴25 فرعی از 36 اصلی - آقای علی فرح بخش فرزند حسین به شناسنامه شماره 2 صادره از کرمان در ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۱660/87 متر مربع به آدرس کرمان 

نصیرآباد خریداری از محل مالکیت علی سیف زاده - ردیف  0۴77
امالك تقاضای ثبت شده واقع در بخش 8 کرمان

۱۴75 فرعی از ۱ اصلی مجزی شده از ۱۱53 فرعی از ۱ اصلی - خانم الهام مختارآبادی فرزند محمد به شناسنامه شماره ۱۴2 صادره از کرمان در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
23۱/80 متر مربع به آدرس کرمان - چترود خیابان ولیعصر کوچه 28 سمت چپ خریداری از محل مالکیت عبداله ایمانی - ردیف  ۱3۱6

۴20 فرعی از 23 اصلی مجزی شده از 239 و 2۴0 فرعی از 23 اصلی - خانم اعظم صفرزاده بندری فرزند اکبر به شناسنامه شماره 3۱ صادره از کرمان در ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت ۴2۴/80 متر مربع به آدرس کرمان - چترود - روستای معزآباد خیابان امام حسین جنب تکیه ابوالفضل خریداری از محل مالکیت نصراله سلطان زرندی - ردیف  ۱6۱2

93 فرعی از ۱33 اصلی مجزی شده از 6۴ فرعی مکرر از ۱33 اصلی - خانم مریم دین پژوه فرزند تقی به شناسنامه شماره 9۴9 صادره از کرمان در ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 3۴2/9۴ متر مربع به آدرس کرمان - کوهپایه - روستای تیزین خریداری از محل مالکیت غالمحسین گهرگزی - ردیف  0258

تاریخ انتشار نوبت اول : دوشنبه ۱۴00/02/27
تاریخ انتشار نوبت دوم : دوشنبه ۱۴00/03/۱0

رییس اداره ثبت اسناد وامالك  ناحیه یک شهرستان کرمان
عیسی حافظی فر
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ایران  ملی  کتابخانه  تاالرهای عمومی  در  ارائه خدمات   
از امروز یکشنبه، 26 اردیبهشت ماه برای اعضاء از سر گرفته 

می شود.
به گزارش روزنامه دنیای جوانان از سازمان اسناد و کتابخانه 
ملی ایران، براساس دستورالعمل ستاد ملی مبارزه با کرونا و کاهش 
فراگیری این ویروس در تهران، تاالرهای تخصصی کتابخانه ملی 
از هفته گذشته ۱9 اردیبهشت ماه بازگشایی شد و از یکشنبه، 26 
ارائه خدمات در تاالرهای عمومی کتابخانه  نیز  اردیبهشت ماه 

ملی ایران میسر شده است.
و  نشریات  تخصصی،  تاالرهای  کار  ساعت  همچنین 
رقمی و تاالرهای عمومی کتابخانه ملی ایران به دلیل رعایت 
محدودیت های تردد که ساعت 22 درنظر گرفته شده است، یک 
ساعت افزایش یافت و ارائه خدمات از ساعت 8 تا ۱9 خواهد بود.

انجام  ارائه خدمات در شیفت شب  است  به توضیح  الزم 
نمی شود.

کتابخانه ملی ایران در موج اول کرونا از نهم اسفند ۱398 تا 
۱7 خرداد ۱399 تعطیل شده بود و بخش هایی از این مجموعه 27 

خرداد بازگشایی شدند که در کمتر از یک ماه دوباره با محدودیت 
های کرونایی رو به رو شدند.

این نهاد همچنین چهارشنبه 25 تیر تا جمعه 3 مرداد به 
مدت ۱0 روز تعطیل شد. همچنین بار دیگر )سه شنبه 28 مرداد 
تغییر  اعالم  تا  کرونا  ویروس  شیوع  از  جلوگیری  برای   )۱399

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

کتابخانه از اول آذر به مدت دو هفته تعطیل بود.
 30 از  ملی،  کتابخانه  کرونا،  چهارم  موج  در  نیز  امسال 
اساس  بر  اما  شد.  بسته  مخاطبان  روی  به   ،۱۴00 فروردین 
رقمی  و  نشریات  تخصصی،  تاالرهای  کرونا  ستاد  دستورالعمل 
کتابخانه ملی با یک سوم ظرفیت از یکشنبه ۱9 اردیبهشت ماه 

باز و ساعت کار تاالرهای تخصصی 8 تا ۱8 اعالم شد. 

تاالرهای عمومی کتابخانه ملی ایران بازگشایی شد

با  گفت:  دانشگاه  مدرس 
ایران  در  که  کتاب سوزی هایی 
صورت گرفت، زبان فارسی باید از 
بین می رفت اما چنین نشد؛ چون نویسندگان 
ما به گونه ای نوشتند که دیگران توانستند 
آن را حفظ کرده و در ذهن نگه دارند و به 
زبان  داد  به  ایران  در  شفاهی  ادبیات  واقع 

فارسی رسید.
نشست »عمر کهن زبان فارسی؛ دوران 
باستان تا امروز« شنبه )25 اردیبهشت ماه( به 
صورت مجازی با حضور الهام باقری )مدرس 
دانشگاه، نویسنده و پژوهشگر ادبی( در خانه 

کتاب و ادبیات ایران برگزار شد.

تغییرپذیر بودن عامل رشد زبان
در  باقری  نشست  این  ابتدای  در 
فارسی  زبان   شدن  رسمی  زمان  خصوص 
اظهار کرد: تاریخ آغاز زبان مشخص نیست 
و تنها زمان آن را می توانیم مربوط به ایامی 
بدانیم که در مکاشفات باستان شناسی به خط 
تقویت  را  زبانی  چه  اینکه خط،  و  رسیدیم 
کرده است. در حال حاضر در جهان حدود 
2 هزار و 500 زبان زنده داریم و مردم به آن 
تکلم می کنند، اما همه آن ها قدیمی نیستند. 
تعداد زبان های کهن کم است؛ زبان یونانی، 
جزو  ایرانی  البته  و  هندی  چینی،  التین، 

زبان های کهن محسوب می شوند.
از  بسیاری  که  این  به  اشاره  با  او 
طول  در  کهن  مصری  همچون  زبان ها 
حائز  نکته  کرد:  بیان  رفتند،  بین  از  تاریخ 
اهمیت این است که زبان فارسی از دوران 
از  بسیاری  است.  باقی مانده  امروز  تا  کهن 
ما  امروزی  زبان  که  معتقدند  زبان شناسان 
هیچ ارتباطی با زبان فارسی کهن ندارد؛ اما 
این  زبان شناسان می گویند گرچه  از  برخی 
زبان بسیار متحول شده است اما ذات زبان، 
ذات تحول پذیری است. یعنی اگر قرار بود 
اندازه  این  تا  زبانی  هیچ  نکند،  تغییر  زبان 

رشد نمی کرد.
یک  زبان  معتقدند  برخی  افزود:  وی 
اختراع است، عده ای دیگر نیز فکر می کنند 
تعدادی افراد گردهم آمدند و تصمیم گرفتند 
چنین  یا  باشند  داشته  را  واژه ها  این سری 
دستوری را برای آن تبیین کنند. اما اولین 
و  کرده  مخالفت  نظریات  این  با  که  کسی 
کتاب مهمی در این زمینه نوشت استاد پرویز 
ناتل خانلری است که معتقد بود زبان یک 
امر سرشتی است، یعنی در طبیعت ما وجود 
دارد و وقتی یک زبان اهمیت پیدا می کند 
که از شکل شخصی خارج و شکلی جمعی 
پیدا کند، همچنین او دستور زبان فارسی را 

بر اساس فونتیک زبان فارسی نوشت.
»هند و اروپایی« مبدا بسیاری از 

زبان های مهم جهان 
در  که  این  بیان  نویسنده ضمن  این 

سو  یک  از  زمانی  که  ایران  عظیم  گستره 
با چین و از سوی دیگر با رم همسایه بود، 
رشد  شده  تاریخ  ثبت  زبان  که  زمانی  از 
گسترده ای داشت ، عنوان کرد: در بین زبان 
کهن از اوایل قرن نوزدهم این بینش آغاز 
شد که زبان ها باید یک ریشه مشترك داشته 
باشند و تا زمانی که جوامع با یکدیگر ارتباط 
نداشتند گمان می کردند خود پایه و اساس 
زبان هستند. اما زمانی که رفت وآمدی بین 
شدند  متوجه  گرفت  غرب صورت  و  شرق 
اتفاقا زبان ها به یکدیگر شبیه هستند و این 
یک شکل تصادفی و پیش امد نیست؛ از این 
از  زبانی  نتیجه رسیدند که یک  این  به  رو 
سرزمین هند تا اروپا وجود داشت و در قرن 
۱9 نام آن را زبان هند واروپایی گذاشتند که 
مبدا بسیاری از زبان های مهم جهان است به 
این علت که منطقه بسیار بزرگی از جهان 

را این زبان تحت تاثیر خود قرار می دهد.
او در ادامه مطرح کرد: اگر تاریخ بشر 
محسوب  سال  هزار   ۱50 را  راست قامت 
کنیم عمر زبان نوشتاری را به 6 هزار سال 
پیش تقسیم کرده و در کاوش های باستانی 
واحد  زبان  ابتدا یک  در  آن رسیدند که  به 
)هندواروپایی( بود اما در مکان متفاوت و با 
گذر زمان به زبان های متفاوت تبدیل شده 
است. یکی از آن ها زبان پارسی باستان است 
که زبان کتیبه های هخامنشیان نیز بوده و آن 
را در 75 کتیبه همچون بیستون می بینید. 
حکومت  کوروش  که  زمانی  از  زبان  این 
که  زمانی  تا  گذاشته  بنیان  را  هخامنشی 
توسط اسکندر این حکومت از بین می رود 

زبان رسمی بود.
زمان  از  باستان  پارسی  افزود:  وی 
رسیده  ما  به  که  زمانی  تا  شکل گیری 
اگر  حقیقت  در  است؛  شده  متحول  بسیار 
اثرگذار شود و  زبان می خواهد کامل شده، 
ماندگار باشد نیاز به تحول دارد. به عنوان 
نمونه زن و مرد در این زبان همچون زبان 
عربی خنثی بود. زمانی که به دوره پهلوی 
ساسانی و اشکانی می رسیم این سختی های 
زبانی از بین می روند و این امر به رشد بهتر 

زبان کمک می کند.
این پژوهشگر، سادگی زبان را عامل 

برخی  کرد:  عنوان  و  دانست  ادبیات  تغییر 
ریشه  شود  ساده  زبان  دستور  اگر  معتقدند 
در  نه  نیست.  چنین  اما  می رود  بین  از  آن 
واژه، نه در حرف و نه در جمله بندی چنان 
از زبان فاصله نگرفتیم که بگوییم گسست 
زبانی پیدا کردیم. عجیب این است که ما 
در دوران مختلف این زبان پاسدارانی داشتیم 
که با گذشت هزاروصد سال، همچنان همان 

زبان اصلی را متوجه می شویم.

خط ابزار کمک کننده زبان است
را  زبان  بودن  رسمی  تشخیص  وی 
زمانی  خط  گفت:  و  دانست  خط  روی  از 
شده  تمدن  وارد  ما  که  می آید  وجود  به 
اختراع  داریم؛  یکدیگر  با  ارتباط  به  نیاز  و 
زبان است. درواقع  ابزار کمک کننده  خط، 
همه ابزارهایی که در طول تاریخ اختراع و 
ساخته می شوند کمک کننده اعضای بدن 
هستند؛ به واقع خط نیز ابتدا برای کمک به 
اثرگذاری  آن  از  پس  اما  شد  ساخته  زبان 
زبان  و  خط  بین  داشت.  زبان  بر  بسیاری 
فارسی بده بستان های زیادی صورت گرفته 
است و در ادبیات می گویند، نمی توانید خط 
فارسی را تغییر دهید از این جهت که نیمی 

از آرایه های ما وارد خط شده است.
واژگان  تعداد  که  این  به  اشاره  با  او 
یک  زبان محدود است، اظهار کرد: آکادمی 
فرانسه در اوایل قرن بیست ویکم 30 هزار 
واژه جمع کرده بود تا بگوید که این تعداد 
این  منظور  است.  فرانسوی  زبان  واژگان 
با  اما  نیست  واژه بی نهایت  تعداد  است که 
این مقدار می توان بی نهایت جمله ساخت. 
در این جا ابزار مختلفی به کمک زبان می آید 
تا آن را عمیق تر کند. فلسفه و اندیشیدن از 
ابزارهایی است که سبب عمق بخشیدن به 
مطمئنا  تکنولوژی  همچنین  می شود؛  واژه 
واژه سازی می کند و بر تعداد واژه های یک 
صوتی   30 حدود  بین  از  می افزاید.  زبان 
دایره  دارد،  وجود  جهان  زبان های  در  که 
شاید  است .  شده  ایجاد  متفاوتی  واژگانی 
صوت زبان انسانی محدود باشد اما ساخت 

واژه محدودیت ندارد.
مطرح  ضمن  دانشگاه  مدرس  این 

کردن این که وقتی زبان به جایی می رسد که 
به نظر کامل می آید و دیگر تغییری نمی کند 
ناخودآگاه در درون  مگر به صورت جزیی، 
خود رشد می کند، بیان کرد: برخی معتقدند 
زبان فارسی دری، در دوره سبک خراسانی 
که شاعرانی چون رودکی و فردوسی در آن 
دوره بودند کامل بود به همین دلیل از آن 
نیفتاده  اتفاق  زمان رشدی در زبان فارسی 
است. این یک عقیده است و شاید تا حدودی 
نیز درست باشد چون وقتی اشعار فردوسی را 

می خوانیم متوجه آن می شویم.
وی افزود: اعتقاد بر این است که زبان 
باید یک صورت ثابت داشته باشد؛ اگر قرار 
باشد در دو هزار و 500 سال پیش یا پنج 
هزار سال پیش زبانی را حفظ کنند کتابی 
را منشا قرار می دهند برای آن که زبان را با 
آن معیار مقایسه کنند که مثال چون هومر 
آن  زبان شعر می سرود پس  با فصیح ترین 

زبان اصیل است.

یعقوب لیث صفاری پاسدار زبان 
فارسی

او همچنین عنوان کرد: آن چیزی که 
در مشرق زمین سبب نگهداری زبان شد دین 
و مذهب بود. در دوره ای زبان عربی و زبان 
قرآن را زبان اصیل دانستند. اتفاق وحشتناکی 
که برای ایران افتاده است با این که ما افراد 
نویسنده بسیاری داشتیم و آن زمان اصالت 
را بر نوشتن و گزارش دهی می دانستند، در 
زمان اسکندرمقدونی کتاب سوزی که صورت 
بین  از  ما  مکتوب  آثار  از  بسیاری  می گیرد 
ما  دینی  اوستا که کتاب  می رود؛ همچنین 
در آن زمان بود سوخته و چیزی از آن باقی 
نمانده است. در دوران حمله اعراب نیز کتاب 

سوزان دیگری رخ می دهد.
ه  نحو درخصوص  ه  یسند نو ین  ا
و  ارائه  توضیحاتی  نیز  خط  شکل گیری 
مطرح کرد: با این اوصاف گمان می رود که 
زبان فارسی باید از بین می رفت اما چنین 
نبود؛ یکی از مهمترین عوامل آن نیز ادبیات 
است؛ یعنی نویسندگان ما به گونه ای نوشتند 
که دیگرانی توانستند آن را حفظ کرده و در 
ذهن نگه  دارند. به واقع ادبیات شفاهی در 
ایران بسیار به داد زبان فارسی رسیده است. 
فارسی  زبان  پاسداران  از  یکی  همچنین 

یعقوب لیث صفاری است.
باقری در پایان گفت: اشعار فردوسی 
ماند و از بین نرفت؛ شاید یکی از دالیل آن 
ترس ایرانی ها از ازبین رفتن متون خود بود. 
همچنین از این رو که این داستان ها آریایی 
بود و بسته به غیرت ایرانی بود و از آن رو 
که در حمله های مختلف تحقیر شده بودند 
این داستان ها را سینه به سینه نقل کردند. 
ایرانی ها دوست داریم شاهنامه  به واقع ما 

فردوسی را بخوانیم و آن را حفظ کنیم.

در نشست »عمر کهن زبان فارسی؛ دوران باستان تا امروز« مطرح شد؛

فارسی، زبانی که از دوران کهن تا امروز باقی مانده است

»روی مرمر سفید«؛ داستانی کودکانه با موضوع نابینايی

 »روی مرمر سفید« داستان عشق و محبت به خانواده و پرنده ها و روایت 
ماجرای پسر روشندلی به نام امیر است که به تازگی توسط حسین قربان زاده خیاوی 

برای کودکان نوشته شده است.
 حسین قربان زاده خیاوی در این داستان ماجرای پسر روشندلی به نام امیر 
را روایت کرده که دلش می خواهد پرنده ها بیایند پشت پنجره خانه شان در طبقه 
چهارم یک مجتمع هفتاد واحدی. امیر باور دارد اگر بخواهد و تالش کند پرنده ها 
خواهند آمد. در این میان خواهرش سارا خیلی دوست دارد برادرش به خواسته اش 
برسد. برای همین تالش می کند این خواسته برادرش محقق شود. سارا در این 

مسیر با مشکالتی روبه رو می شود و به کمک دوستش سعی می کند موفق شود.
نویسنده درباره این اثر می گوید: روی مرمر سفید کتاب عشق و محبت به 
خانواده و پرنده هاست. کتاب تالش و امید است. کتابی که می گوید نابینایی به معنی 
ندیدن پرواز و ناتوانی در دیدن پرنده ها نیست. این عضو انجمن نویسندگان کودك 
و نوجوان با اشاره به اینکه برای کودکان روشندل و کودکانی که دچار معلولیت 
جسمی هستند کتاب  کم نوشته شده، افزود: کتاب هایی که به توانایی آنها بپردازد 

و درك و نگاه ویژه آنها را به تصویر بکشد کم است.
وی اضافه کرد: نگاه ما به کودکاِن دارای نارسایی های خاص بیشتر از سر 
دلسوزی ست که باید به درك درست از ویژگی و توانایی آنها تغییر پیدا کند. کتاب 
روی مرمر سفید روشندل را ناتوان نمی بیند، بلکه او را غرق در آرامشی عمیق به 
مخاطب نشان می دهد و بر وجود افرادی که او را برای رسیدن به خواسته اش یاری 

و همراهی می کنند، تأکید دارد. 
فکری  پرورش  کانون  مراکز  داستان نویسی  مربی  خیاوی  قربان زاده  حسین 
کودکان و نوجوانان تبریز است. از این نویسنده مشگین شهری تا کنون آثاری چون 
آب و زنجیر، روی سیم تار، نشان به همان نشان، رد انگشت های اصلی، آتش و 

پرواز الك پشت ها و... منتشر شده است. 
 در بخشی از کتاب می خوانیم:

یک سطر مشق  نوشتم، چند سطر به پرنده ها فکر کردم. عصر بود که صدای 
پرنده به گوشم رسید. با عجله رفتم پشت پنجره. پرنده  پر نمی زد. آخرین بار کجای 
مجتمع پرنده دیده  بودم؟ یادم نیامد. گاهی روی دیوار گنجشک  می نشست. چند 
بار هم در کوچه یاکریم دیده بودم. هیچ وقت به این فکر نکرده بودم چرا اطراف 

پنجره ما پرنده نیست.
رفتم پشت پنجره . امیر دوباره برنج ریخته بود. دست گذاشتم روی دانه های 
برنج. اول تک تک بعد یک باره دانه های برنج  را از روی مرمر سفید پاشیدم توی 

حیاط. دانه ها را تعقیب کردم، زود ناپدید شدند... ص)۱8(
انتشارات سروش روی مرمر سفید را با تصویرگری معصومه کالیی در سه 

هزار نسخه راهی بازار کتاب کرده است.
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پروانه رسولی خوشبخت

همایش مجازی ژان مونه 
در تهران برگزار می شود

همایش مجازی بین المللی ژان مونه با عنوان »نقش کتابخانه های عمومی در 
توسعه اجتماعی، اقتصادی، و فرهنگی کشور ایران با تاکید بر تجربیات کشورهای 

اروپایی« 29 اردیبهشت ۱۴00 در دانشگاه عالمه طباطبائی برگزار می شود.
برگزاری همایش مجازی بین المللی پروژه ژان مونه با عنوان »نقش کتابخانه 
بر  تاکید  با  ایران  کشور  فرهنگی  و  اقتصادی،  اجتماعی،  توسعه  در  عمومی  های 
ژان  المللی  بین  مشترك  پروژه  تعهدات  از  بخشی  اروپایی«  کشورهای  تجربیات 
مونه با کمیسیون اروپایی تحت عنوان »کاربست تجربه های اتحادیه اروپا در حوزه 

کتابخانه های عمومی در ایران« است.
)ژان مونه )به فرانسوی: Jean Monnet( )زادٔه 9 نوامبر ۱888 – درگذشتٔه 

۱6 مارس ۱979( اقتصاددان سیاسی و دیپلمات فرانسوی بود.(
پروژه مذکور از سال ۱398  با مدیریت  گلنسا گلینی مقدم از دانشگاه عالمه 
طباطبایی با  همکاری فریده عصاره از دانشگاه شهید چمران اهواز و رحمت  اهلل 
این همایش  است  مقرر  است.  اجرا  در دست  فردوسی مشهد  دانشگاه  از  فتاحی  
مجازی بین المللی چهارشنبه  29 اردیبهشت ۱۴00 برابر با ۱9 می 202۱ از ساعت 
8:30 تا ۱7:۴0 در تاالر گفت و گوی مجازی دانشگاه عالمه طباطبایی در بستر 

اسکای روم برگزار شود.
در  سخنرانی  و  خود  مقاالت  ارائه  به  که  همایش  کلیدی  سخنرانان  اسامی 
افتتاحیه این همایش می پردازند به شرح زیر است: احمد برجعلی، رئیس همایش و 
رئیس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران با عنوان 
تاثیر گذاری انتقال تجربه ها بین ایران و اروپا در چارچوب برنامه ژان مونه، ماندانا 
تیشه یار، مدیر همکاری های علمی بین المللی دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران 
با عنوان سیاست گذاری های دانشگاه عالمه طباطبایی در همکاری های علمی 
بین المللی ایران و اروپا، گلنسا گلینی مقدم، مجری پروژه ژان مونه و دبیر علمی 
همایش و عضو هیات علمی گروه علم اطالعات و دانش شناسی دانشگاه عالمه 

طباطبایی، تهران با عنوان گزارش علمی پروژه ژان مونه.
پنل اول  همایش با عنوان ساختار، تشکیالت، و راهبردهای کتابخانه های 
عمومی در ایران و اروپا شامل سخنرانی علیرضا مختارپور مدیرکل نهاد کتابخانه 
های عمومی کل کشور )با عنوان کتابخانه های عمومی ایران و تجربه مشارکت در 
مدیریت مسایل اجتماعی(؛ محمد حسن زاده رئیس انجمن ارتقای کتابخانه های 
عمومی و عضو هیات علمی گروه علم اطالعات و دانش شناسی دانشگاه تربیت 
مدرس )با عنوان فضای حاکمیت اثربخش کتابخانه های عمومی با تاکید بر عناصر 
اصلی تعامل تحولی(؛ آنتونی تورنس نائب رئیس کمیته اسناد و کتابخانه های بین 
المللی فرانسه )با عنوان عادات فرهنگی جدید و چالش های جدید در کتابخانه های 
عمومی فرانسه( و مهدی شقاقی عضو هیات علمی گروه علم اطالعات و دانش 
شناسی دانشگاه شهید بهشتی با همکاری سمانه حدادگر دانشجوی کارشناسی ارشد 
علم اطالعات و دانش شناسی )با عنوان ارتقاء جایگاه کتابخانه های عمومی ایران 

با تکیه بر آراء بوردیو( برگزار خواهد بود.
پنل دوم  همایش با عنوان خدمات عمومی، تخصصی و شخصی سازی شده 
در کتابخانه های عمومی ایران و اروپا شامل سخنرانی احمد شعبانی عضو هیات 
علمی گروه علم اطالعات و دانش شناسی دانشگاه اصفهان )با عنوان کتابخانه های 
عمومی و جامعه مدنی در ایران(؛ رحمت اهلل فتاحی عضو هیات علمی گروه علم 
اطالعات و دانش شناسی دانشگاه فردوسی مشهد )با عنوان چارچوب های نظری 
و راهکارهای عملی خدمات تخصصی و شخصی سازی شده(؛ محمود خسروجردی 
کتابدار ارشد دانشگاه علوم کاربردی ایللند، نروژ )با عنوان خدمات کتابخانه های 
عمومی در نروژ: تحلیل فرهنگی(  و رامین نادری مدیر کتابخانه ونیس، کتابخانه 
عمومی لس آنجلس آمریکا به همراه تکتم غالمی کتابدار کودکان، کتابخانه وست 
وود، کتابخانه عمومی لس آنجلس. آمریکا )با عنوان  توسعه و پشتیبانی از اجتماع 

در کتابخانه عمومی لس آنجلس: گزیده ای از تجربه ها( خواهد بود.
ایران  با عنوان کتابخانه های عمومی و جامعه مدنی در  پنل سوم همایش 
و اروپا شامل سخنرانی، روح اهلل منوچهری مدیر کل نهاد کتابخانه های عمومی 
فارس )با عنوان بررسی یک تجربه: تسهیل دسترسی عشایر استان فارس به کتاب 
)با  نروژ  اسلو،  دانشگاه  در طرح سفیر کتاب(؛ جیمی جانستون عضو هیات علمی 
نروژ(؛  عمومی  های  کتابخانه  در  گفتگو  و  دوستی  بر  مبتنی  های  برنامه  عنوان 
دکتر منصور کوهی رستمی عضو هیات علمی گروه علم اطالعات و دانش شناسی 
دانشگاه شهید چمران اهواز )با عنوان نوآوری اجتماعی در کتابخانه های عمومی: 

توسعه جامعه مدنی( خواهد بود.
پنل چهارم همایش با عنوان بررسی، تحلیل و طراحی توسعه خدمات آینده 
در کتابخانه های عمومی ایران و اروپا شامل سخنرانی سیامک محبوب مدیرکل 
بن انگاره های  عنوان  )با  کشور  کل  عمومی  های  کتابخانه  نهاد  برنامه ریزی  دفتر 
پژوهشی  آزمایشگاه  ارشد  پژوهشگر  پیچابان  پیت  کتابخانه عمومی(؛  آینده نگاری 
اطالعات دیجیتالی ، چنای ، هندوستان )با عنوان کتابخانه های عمومی مجازی با 
الهام از فناوری(؛ رضا ملکی عضو هیات علمی  گروه علم اطالعات و دانش شناسی 
دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران. دکتری علم اطالعات و دانش شناسی )با عنوان 
حکمرانی کتابخانه های عمومی در ایران(، سکینه قاسم پور دکتری علم اطالعات و 
دانش شناسی از دانشگاه الزهرا، تهران )ایران با عنوان نقش کتابخانه های عمومی 
در حل تعارضات و درگیری های اجتماعی( و دکتر سوسمیتا چاکرابورتی عضو هیئت 
)با عنوان  دانشگاه کلکته. هندوستان  علمی گروه علم اطالعات و دانش شناسی 

استفاده از فناوری برای مردم: نقش کتابخانه های عمومی در هند( خواهد بود.
اختتامییه همایش مجازی بین المللی پروژه ژان مونه با عنوان نقش کتابخانه 
بر  تاکید  با  ایران   اقتصادی، و فرهنگی کشور  اجتماعی،  های عمومی در توسعه 
تجربیات کشورهای اروپایی، توسط فریده عصاره،  همکار طرح و عضو هیات علمی 
گروه علم اطالعات و دانش شناسی داشگاه شهید چمران اهواز قرائت خواهد شد. 
در این بیانیه به جمع بندی مقاله های ارائه شده در همایش و مقاله ها و تجربه 
های در پیوند و ارتباط با محورهای همایش ارسال شده پرداخته خواهد شد.لینک 

http://meeting.atu.ac.ir/ch/jean-monnet :شرکت در همایش
شوند؛  وارد  مهمان  یه صورت  خانوادگی  نام  و  نام  با  می توانند  عالقه مندان 
از طریق مرورگر  شرکت در کنفرانس رایگان بوده و دسترسی به سایت همایش 

موزیال امکان پذیر است.

 پژوهشگر شاهنامه و هنر ایرانی معتقد 
اثر  آفرینش  هنگام  در  مکان  و  زمان  است: 
ادبی و هنری تاثیرگذارند اما برخی از این آثار، 
مرزهای یک کشور و یک دوره تاریخی خاص 
را در می  نوردند و در کشورهایی فراتر از ایران 

ِامروز ما طرفدار و خواننده دارند.
بزرگداشت  و  فارسی  زبان  پاسداشت   
هر  در  که  هر  و  نیست  زمان مند  فردوسی، 
کجای دنیا، فارسی سخن بگوید، خود را وامدار 
حکیم توس خواهد دانست، اما بیست و پنجم 
نامدار  این شاعر  بزرگداشت  ماه،  اردیبهشت 
فارسی  بیشتر کشورهای  در  است. هر ساله 
زبان، مراسمی برگزار می شود و در نشست 
و  شاهنامه  از  بسیاری،  ادبی  و  علمی  های 

فردوسی توسی سخن می گویند.
محمد نجاری، استاد دانشگاه و پژوهشگر 
ادبیات فارسی که در حوزه شاهنامه نیز تالیفاتی 
دارد، در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، به تحلیل 
جایگاه فکری فردوسی در حوزه تمدنی ایران 

و تاثیرات شاهنامه بر ادبیات فارسی پرداخت.
آیا می  توان بدون در نظر گرفتن زمان 
و مکان تاریخی شاعران، به بررسی آثارشان 

پرداخت؟
زمان و مکان در هنگام آفرینش اثر ادبی 
و هنری قطعا تاثیرگذارند اما به تعبیر شوکینگ 
سپتامبر   6 آلمانی،  ادبی  منتقد  و  )نویسنده 
۱8۱۴ - 3۱ آگوست ۱883(  روح زمانه وجود 
ندارد و اگر هست روح  های زمانه است. این 
روح  ها را خوانندگان، ناشران، سیاست گذاران، 
منتقدان و... خواسته یا ناخواسته می  آفرینند. 
این  ها چون اهرم  های فشاری سبک و شیوه 
شاعر یا هنرمند را به عنوان سبک و روش 
نو در مدارس و دانشگاه  ها و اکنون مقاالت و 
جشنواره  ها برمی  کشند و مخالفان این جریان را 
به ذلت می  کشانند. لیکن هنگامی که فشار اهرم 
به هر دلیل کاسته می  شود و درم بخشی از بین 
می  رود، از آن  همه تنی چند در اوج می  مانند که 
آن  ها فرازمان و فرامکان هستند. آن ها مرزهای 
یک کشور و یک دوره تاریخی خاص را در 
می  نوردند. از این جمله فردوسی، خیام، نظامی، 
سعدی، حافظ و موالنا گفتارشان در همه روزگار 
و در کشورهایی فراتر از ایرانِ امروز ما طرفدار و 

خواننده دارد و سخن و اندیشه ایشان مطلوب و 
مورد عالقه بسیاری از جهانیان است.

شاهنامه فردوسی، متاثر از کدام ویژگی 
اجتماعی ایرانیان بوده است؟

شاهنامه فردوسی متاثر از ملی گرایی 
ایرانی و جنبش شعوبیه بود. جنبشی که متاثر 
از آیات شریفه قرآن، اقوام و ملت  های گوناگون 
را برابر و باتقواترین ایشان را برتر می  دانست. این 
جنبش از سده  ای پیش از فردوسی قدرت گرفت 
و در پی زنده کردن فرهنگ، تاریخ و زبان ایران 
بود. این کار را شاعران شعوبی ایرانی نژاد، هنوز 
یک قرن از کشته شدن یزدگرد، نگذشته آغاز 
کردند. اسماعیل بن یار النسایی، شاعر ایرانِی 
آذربایجانی، شاعر سده دوم در قصیده  ای که 
برای هشام بن عبدالملک ساخته بود، به جای 
ستودن او، نیاکان خود را ستوده بود که ترجمه 

فارسی آن چنین است:
از  باالتر  بزرگواریم  و  بزرگم  نژادی  از  من 

قیاس است
و مرا زبانی است چون زبانۀ شمشیر زهرآگین....
و ایشانند که شاهان ترك و روم را خوار کردند.
اینک اگر بپرسی، آگهی خواهی یافت که ما را

نژادها  همۀ  بر  که  است  نژادی  و  گوهر 
برتری دارد.

این سخنان در حقیقت پاسخی بود بر 
تحقیرهای حکومت نژاد پرست اموی، نسبت 
جهانی  قدرتی  دیرباز  از  خود  که  مردمی  به 
داشتند و از لوازم ملیت، آثار ادبی و دینی نیز 
ابوالموید  شاهنامه  نگارش  بودند.  برخوردار 
بلخی، شاهنامه ابوعلی محمد بن احمد بلخی، 
شروع به سرایش شاهنامه توسط دقیقی و.... 
گواه این امر است. در این بین حماسه شاهنامه 
فردوسی قله  ای و کاخی بلند می  شود که از باد 

و باران گزند نمی  یابد.
فردوسی، با شاهنامه، مرزهای تاریخ و 

سرزمین را درنوردیده است
 شاهنامه می تواند برای سواالت امروز 
ما پاسخی بیابد؟ امروز چگونه باید شاهنامه را 

بخوانیم که ایران را بهتر بشناسیم؟
شاهنامه پر از حکمت است. به ما فلسفه 
سیاسی، اجتماعی، تاریخ و فرهنگ می  آموزد 
و چون جام جهان  بینی گذشته و حال و آینده 

را پیش روی ما می  گشاید. امروزه با توجه به 
فرهنگ  و  هویت  شناسندن  بیشتر  اهمیت 
اصیل ایرانی و زبان گران  سنگ فارسی باید 
شاهنامه همه  گیر شود. چنانکه استادانی چون 
روان شاد دکتر حسین بهزادی اندوهجردی بر 
این باور بود که شاهنامه باید در همه رشته ها 
تدریس شود. برای نسل جوان نیز باید شاهنامه 
با حفظ اصالت و امانت بازنویسی شود و از این 
منبع ارزشمند باید بازی  های رایانه  ای، فکری، 
نمایش، فیلم و اپرا تولید شود تا برای هر سن 
و جایگاه اجتماعی، اثر هنری و ادبی با موضوع 

شاهنامه داشته باشیم.
شما متخصص تئاتر  و سینما هستید، چرا 
تاکنون ما یک اثر شاخص هنری در حوزه تئاتر، 
سینما یا تلویزیون بر مبنای شاهنامه نداشته  ایم؟

دارای  ما  که  شد  یادآور  باید  نخست 
پیشینه درام به عنوان یک گونه ادبی مستقل 
مانند حماسه نیستیم و درازنای درام  نویسی ما 
به دو قرن نمی  رسد. در همین بین نیز آثاری 
داشتیم  تئاتر و سینما  گران سنگ در حوزه 
در  نداشته  ایم.  درستی  تبلیغات  آن  روی  که 
استاد  بیضایی،  بهرام  استاد  نمایش  عرصه 
صادق عاشورپور، استاد بهروز غریب  پور، دکتر 
قطب الدین صادقی نمایش  هایی ارزشمند در 
حوزه شاهنامه و اسطوره  های ایرانی داشته اند. 
در سینما نیز آثاری از پیش از انقالب اسالمی 
و  سینما  عرصه  در  البته  داشته  ایم.  تاکنون 
تلویزیون بسیار جای کار داریم چون این اثر 
مانندی و رقیبی در هیچ کجای ادبیات جهان 

ندارد و فرهنگ و تاریخ ایران از نخستین روزگار 
تا پایان ساسانیان را بازگو کرده است. اما تولید 
یک اثر فاخر هنری در عرصه پرهزینۀ سینما، 
نیازمند حمایت و حضور دولت و سپردن کار به 

دست متخصصان واقعی است.
با توجه به نگارش کتاب زنان شاهنامه 
توسط شما، این ساختار اجتماعی را چه اندازه 
متاثر از جامعه فردوسی و چه اندازه متاثر از 

فرهنگ ایران پیش از اسالم می  دانید؟
برخوردهای  گوناگون  فرهنگ  های 
متفاوتی با حضور زن در جامعه دارند. اما با همۀ 
بی  مهری  هایی که در جوامع گوناگون نسبت به 
زن روا شده، کم نیستند زنانی که در روزگار 
بوده  اند.  پرور  تاریخی حماسه ساز و حماسه 
امانت  رعایت  موارد  همه  نقل  در  فردوسی 
کرده است. او با خلق بانواِن شاه و پهلواناِن 
بانو بازگوکننده فرهنگ ایرانی پیش از اسالم 
بوده که تا روزگار او هم در میان اشراف نژاده، 
اصیل، با فرهنگ و تحصیل کرده وجود داشته 
است و معتقدم این در ضمیر ناخودآگاه ایرانی 
خوش نشسته است و احترام به زنان و نقش 

برجسته ایشان در جامعه نمودی آشکار دارد.
چگونه  را  شاهنامه  در  زنان  حضور 

دیده اید؟
عده  ای سال  ها معتقد بودند که شاهنامه 
استادانی  مقابل  در  و  دارد  ستیز  زن  نگاهی 
همچون کتایون مزداپور مواردی مانند پیشقدم 
شدن در ابراز عشق از سوی زنان به مردان را 
مادرساالری تعبیر کرده  اند و اندکی نیز براساس 

ویژگی  های شخصیتی زنان مثل کیاست و... آن 
را مادرساالری تحلیل کرده  اند. لیکن شاهنامه 
فردوسی، آیینه تمام نمایی از شخصیت پردازی 
رنگ  زنان حضوری کم  گاه  است؛  داستانی 
زایندۀ بزرگ  و کلیشه  ای دارند، گاه مادرانی 
مادر  جریره  سهراب،  مادر  )تهمینه  پهلوانان 
فرود و...(، گاه سیاست مداری آگاه )سیندخت(، 
گاه زنی دلفریب )سودابه( و گاه قهرمانی دالور 
ضرورت  به  فردوسی  و  هستند  )گردآفرید( 

داستان به هریک پرداخته است.
فردوسی، با شاهنامه، مرزهای تاریخ و 

سرزمین را درنوردیده است
با توجه به تخصص دانشگاهی شما، تاثیر 
شاهنامه فردوسی در حوزه تمدنی زبان فارسی 

را تشریح بفرمایید.
تاثیری  فارسی  ادبیات  در  شاهنامه 
ماندگار داشته است به طوری که حتی در آثار 
حکیم نظامی گنجوی، قصاید خاقانی شروانی، 
موالنا،  غزلیات  و  مثنوی  عطار،  مثنوی  های 
شخصیت  های شاهنامه جایگاه ویژه  ای دارد؛ 
سست  همرهان  »زین  موالنا  بیت  چنانکه 
عناِصر دلم گرفت / شیر خدا و رستم دستانم 
آرزوست« گواه صادقی است. این تاثیرپذیری 
در شعر معاصر، در اشعار شاعرانی چون مهدی 
اخوان ثالث، سیاوش کسرایی، احمد شاملو و... 

تجلی و بسامد فراوان دارد.
چرا بعد از فردوسی حماسه دیگری همان 
اندازه قدرتمند در ادبیات ایران به وجود نیامد؟ آیا 

فردوسی، چیزی باقی نگداشته است؟
از روزگار فردوسی، حکومت  های  پس 
سلجوقیان،  غزنویان،  چون  تبار  ایرانی  غیر 
و  شدند  حکمفرما  ایران  بر  خوارزمشاهیان 
کم  کم روحیه ملی هم با توجه به این نکته، 
و حمله های مداوم و ویرانگر و از میان برنده 
کتابخانه و مراکز فرهنگی کم رنگ  و کم رنگ  تر 
شد. فردوسی در روزگار رواج جنبش شعوبیه و 
حکومت ایرانی و ایران دوست سامانیان پرورش 
یافت و خود از خاندان دهقانانی بود که مروجان 
زبان فرهنگ و زبان فارسی بودند. این گروه 
رفته رفته رو به ضعف نهادند. پس از فردوسی 
حماسه  ها رنگ و روی تاریخی و مذهبی پیدا 
کرد و از اصالت حماسه  های ملی کاسته شد. 

لیکن یک سره از بین نرفت و منظومه  های پس 
از شاهنامه، که اغلب قصه خاندان رستم است، 

در ادوار گوناگون سروده می  شود.
نیز به ضرورت زمان،  در دوره معاصر 
پژوهش در ادبیات حماسی و تصحیح متون 
پاسخی به نیاز زمان است. مهم  ترین تصحیح 
شاهنامه در همین روزگار انجام شده است و اگر 
حضور حکیم ابوالقاسم فردوسی را درنیافته  ایم 
از الطاف خداوند است که در دوره  ای زندگی 
ادبیات  پژوهشگران  بزرگترین  که  می  کنیم 
حماسی همچون: دکتر جالل خالقی مطلق، 
ابوالفضل خطیبی،  دکتر  آیدنلو،  دکتر سجاد 
دکتر رضا غفوری، دکتر آرش اکبری مفاخر 
و... حضور دارند و بسیاری از متون حماسی را 
تصحیح علمی و انتقادی می  کنند و بر آثار ادبی 

و هویت ملی ما می افزایند.
 ،۱359 اسفند  متولد  نجاری،  محمد 
فارسی  ادبیات  و  زبان  دکتری  دانش  آموخته 
گرایش  دو  با  سینما  فارغ  التحصیل  نیز  و 
فیلمنامه  نویسی و تدوین فیلم است. او رساله 
دکتری خود را با عنوان »نقد اسطوره  شناختی 
منظومه پهلوانی زرین  قبانامه بر مبنای نظریه 
نظر  زیر  یونگ«  گوستاو  کارل  روانکاوی 
اسطوره  شناسان  و  حماسه  پژوهان  بزرگترین 
آیدنلو،   سجاد  قوام،  ابوالقاسم  ایران،  معاصر 
ابوالقاسم اسماعیل  پور و محمد جعفر یاحقی، 

نگاشته است.
عمده فعالیت نجاری، تدریس و پژوهش 
در حوزه مطالعات بین رشته  ای هنر و ادبیات 
است و از جمله آثار وی می  توان به کتاب  های 
زبان زنان )بررسی زبان زنانه در نمایشنامه  های 
چیستا یثربی و نغمه ثمینی(؛ زنان شاهنامه 
)جنبه  های نمایشی زنان در شاهنامه فردوسی( 
و بیش از بیست مقاله در مجالت علمی داخلی 
مقاله  نگارش  برای  او  اشاره کرد.  و خارجی 
»ظرفیت  های نمایشی منظومه زرین  قبانامه« 
رتبه اول هفدهمین جشن منتقدان و نویسندگان 
تئاتر ایران را کسب کرد. نجاری تا کنون بیش 
از 20 نمایش را کارگردانی کرده و روی صحنه 
برده و در حوزه فیلمسازی نیز آثاری همچون 
آخر شاهنامه، تاثیرپذیرفته از شخصیت  های 
شاهنامه فردوسی را در کارنامه هنری خود دارد.

فردوسی، با شاهنامه، مرزهای تاریخ و سرزمین را درنوردیده است
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تصویری دیده نشده از رهی معیری و داوود پیرنیا
اختصاصی دنیای جوانان

ز فیض ابر
چه حاصل گیاه سوخته را ؟

رهی معیری

نسیم وصل به افسردگان چه خواهد کرد ؟
بهار تازه به برگ خزان چه خواهد کرد ؟

به من که سوختم از داغ مهربانی خویش
فراق و وصل تو نامهربان چه خواهد کرد ؟

سرای خانه به دوشی حصار عافیت است
صبا به طایر بی آشیان چه خواهد کرد ؟

ز فیض ابر چه حاصل گیاه سوخته را ؟،
شراب با من افسرده جان چه خواهد کرد ؟

مکن تالش که نتوان گرفت دامن عمر
غبار بادیه با کاروان چه خواهد کرد ؟

به باغ خلد نیاسود جان علوی ما
به حیرتم که در این خکدان چه خواهد کرد ؟

صفای باده روشن ز جوش سینه اوست
تو چاره ساز خودی آسمان چه خواهد کرد ؟
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خاطره بازي با رضا فیاضي

بعد از سریال امیرکبیر بود که نقش خارجي ها را به من مي دادند...
محمد حسین زاده

شبکه آي فیلم در سال هاي اخیر 
سریال هاي  پخش  با  ه  کرد سعي 
قدیمي خاطره انگیز، عالقمندان به آن 
با جعبه جادویي  بار دیگر  را  سریال ها 
و  داده  جواب  که  اتفاقي  دهد،  آشتي 
اتفاقا بسیاري از کساني که از تولیدات 
خوشي  دل  چندان  تلویزیون،  جدید 
ندارند، حاال به تماشاي کارهاي فاخر 
از  یکي  نشسته اند.  صداوسیما  قدیمي 
حال  در  روزها  این  که  سریال ها  این 
پخش است، سریال امیرکبیر، مي باشد 
و  فاخرترین  از  یکي  شک  بدون  که 
تولیدشده  سریال هاي  محبوب ترین 
سریال  این  است.  تلویزیون  توسط 
سعید  کارگردانی  به   ۱36۴ سال  در 
نیک پور تولید شد و توانست در دهه 60 
بینندگان زیادی را به سوی خود جلب 
کند. در این سریال محبوب، بازیگران 
از  که  رفته اند  دوربین  جلوی  متعددی 
آن جمله می توان به فخری خوروش، 
راد، ژیال سهرابی،  ایرج  محمد مطیع، 
پورحسینی،  پرویز  فضل الهی،  شمسی 
طباطبایی،  غالمرضا  مرزبان،  هادی 
رامز،  علی  کابلی،  فرزانه  علو،  ژاله 
محمد عمرانی و بابک اسکندری اشاره 
شاخص  بازیگران  از  یکي  ولي  کرد 
این سریال رضا فیاضي بود که اصوال 
چهره اي محبوب و خوش صحبت است. 
به بهانه پخش مجدد این سریال با او 

همراه شدیم و خاطره بازي کردیم...

سریال  مجدد  پخش  -درباره 
امیرکبیر چه نظري دارید؟

بسیار  آی فیلم  از  آثار  *بازپخش 
کار خوبی است. پخش مجدد سریال ها 
می کنم  فکر  می شود.  یادآوری  موجب 
پخش مجدد کارها از آی فیلم در نهایت 
یکی  خودم  می گذارد.  را  خودش  تاثیر 
کارهای  و  هستم  آی فیلم  بینندگان  از 
پخش  شبکه  این  از  من  از  بسیاری 
شده است. یک مصاحبه هم با آی فیلم 
شد.  ساخته  من  از  مستندی  و  داشتم 
فاخري  آثار  ساخت  اخیر  سال هاي  در 
چون امیرکبیر در تلویزیون بسیار اندك 
شده و کمتر مشابه چنین سریال هایي 

حداقل  مي کنم  فکر  هستیم،  شاهد  را 
پخش مجدد آن مي تواند براي مخاطب 

جذابیت  داشته باشد.

-مي دانید که این سریال به زبان 
انگلیسي هم در حال پخش است!؟

برایم جالب است چرا که  و  *بله 
این ماجرا سهم داشتند. کسی  آنان در 
کشور  تاریخ  به  عالقه ای  کمترین  که 
خودش داشته باشد، می تواند این سریال 
را دنبال کند و برایش جالب خواهد بود. 
جذابیت  امیرکبیر  سریال  می کنم  فکر 
کافی را برای بینندگان فارسی و انگلیسی 
زبان دارد. با وجود اینکه این سریال اوایل 
زیادی  مشکالت  و  شد  ساخته  انقالب 
شد.  ماندگار  می کنم  فکر  اما  داشتیم، 
نه تنها آی فیلم بلکه شبکه های مختلف 
آن را مجددا پخش می کنند و بینندگان 
خاص خودش را دارد. اتفاقا برایم خوشایند 
ما  تاریخ  به  زبان ها  انگلیسی  که  است 

عالقمند شوند.

-آیا تا به حال اثری از خود دیده اید 
که دوبله شده باشد؟

به  خیلی  بخواهید  را  *راستش 
دوبله ها دقت نکرده ام اما وقتی می بینم 
دیگری  زبان  با  من  جای  به  کسی 
و  است  بامزه  برایم  می کند،  صحبت 

می خندم.

-از سریال امیرکبیر برایمان بیشتر 
بگویید؟

*من ابتدا نقش میرزا آقاخان نوری 
را داشتم و یک مدت هم تمرین کردم. 
اما بعد احساس کردم با این نقش ارتباط 
مرحوم  با  دلیل  همین  به  نمی گیرم. 
نقش  و  کردم  معامله ای  مطیع  محمد 
کارگردان  صالحدید  با  را  روس  سفیر 
هر  بخواهید  را  راستش  گرفتم.  او  از 
به  و  نقش  آن  با  نتوانستم  کردم  کار 
ارتباط  ظاهری اش  شرایط  با  خصوص 
نقش  بلندی  یا  کوتاهی  برایم  بگیرم. 
که  است  این  مهم  ندارد،  اهمیت  زیاد 
ارتباط  آن  با  بتوانم  و  باشد  خوشرنگ 

برقرار کنم و از عهده اش برآیم.

خود  نقش  با  توانست  چگونه  -و 

ارتباط بیشتری برقرار کنید؟
*من مرتب مقابل سفارت روسیه 
افراد  با  که  می کردم  و سعی  می رفتم 
آنها  از  بعضی  کنم.  صحبت  مختلف 

لهجه  با  و  نمی شدند  متوجه  فارسی 
شیرین ترکی می گفتند که فارسی بیل 
میرم! و این برایم جالب بود. یک خانم 
کتاب فروش در اطراف سفارت روسیه 
ر،  حرف  روی  زیبایی  آکسان  او  بود. 
می گذاشت و آن را با ته لهجه خاص 
ارمنی ادا می کرد. من این حالت را از 
در  کارگردان  با  وقتی  و  گرفتم  یاد  او 
تایید  را  آن  ایشان هم  گذاشتم،  میان 
و  گرفت  لهجه شکل  این  نهایتا  کرد. 
ادای  به شوخی  بعضی ها توی خیابان 
جالب  خودم  براي  درمی آوردند.  مرا 
صحبت  خاص  لهجه  این  با  که  بود 

مي کردم.

این  در  نقش هاي مختلفي  -شما 
زمینه داشتید... منظورم بازي در نقش 

حارجي هاست!
*من بازیگر هستم و فکر می کنم 
نقش های مختلف را می توانم دربیاورم. 
به این دلیل که ظاهر آقای مطیع نسبت 
به من بور بود، اولین انتخاب برای سفیر 
ایفای  از  بعد  می رفت.  شمار  به  روس 
این نقش، تبدیل به یک خارجی پوش 
امیرکبیر بیشتر نقش های  از  شدم. بعد 
نقش  می شد.  پیشنهاد  من  به  خارجی 
فرانسوی  آمریکایی،  انگلیسی،  افراد 
ایفای  بازی کردم. فکر می کنم  را  و... 
نقش سفیر روس در امیرکبیر راه را باز 
کنم.  بازی  خارجی  نقش های  که  کرد 
به هر حال، کارگردانان بدشان نمی آید 
بازیگران را در نقش هایی که قبال خوش 

درخشیده اند به کار بگیرند.
-حاال که بعد از 3۴سال بار دیگر 
نام این سریال را مي شنوید چه حسي 

دارید؟
می آید،  سریال  این  اسم  *وقتی 
احساس خوشایندی دارم و حس غرور 
می کنم و خوشحالم که در این اثر بازی 
کردم. امیرکبیر به طور کلی کار شریفی 
بود. شخصیت پردازی هایش خوب بود. 
نگاه خوبی در این سریال وجود داشت، 
بودند.  خوب  و  یکدست  هم  بازی ها 
این  که  امکاناتی  و  شرایط  به  نسبت 
سریال در آن ساخته شد، فکر می کنم 
اثر خوبی از آب درآمد. این سریال طی 
شد  ساخته   60 دهه  ابتدایی  سال های 
که خیلی هنوز زندگی ما تثبیت نشده 
بود و شرایط پساجنگ را داشتیم. اما کار 

خوبی ساخته شد.

دوست  را  نقشی  حال  به  -تا 
داشته اید ایفا کنید و نتوانسته اید؟

نقش چرچیل  برای  یکبار  *من 

ر  د هی  تا کو نقش  و  م  شد یم  گر
سریال معمای شاه، داشتم. هنوز هم 
حسرت این نقش به دلم مانده است. 
گریمم در آن سریال خیلی خوب بود 
شدم.  چرچیل  به  نزدیک  خیلی  و 
شت،  ندا د  وجو فی  کا ن  ما ز لبته  ا
نست  ا می تو نویسنده  قای  آ نه  گر و
گر  ا  . بنویسد یم  ا بر بیشتری  نقش 
االن  تا  که  نقش هایی  بین  بخواهم 
کنم،  نتخاب  ا را  یکی  کرده ام  یفا  ا
ب  نتخا ا ا  ر چیل  چر نقش  همین 
ین  ا حاضرم  هم  ه  ر با و د می کنم. 

کنم. ایفا  را  نقش 

-چه چیزي در انتخاب یک نقش 
از همه موارد براي شما مهمتر است؟

یم  برا نقش  بودن  *خوشرنگ 
اهمیت دارد. طول نقش زیاد برایم مهم 
آب  از  خوب  باید  اما شخصیت  نیست 
درآید. این خیلي مهم است که در ابتدا 
نقش از نگاه بازیگر خوب باشد و بداند 
که مي تواند آن را به بهترین شکل اجرا 
کند و قطعا اگر چنین اتفاقي رخ دهد، 
آن وقت نقش براي مخاطب هم جذاب 

خواهد بود.

-در حال حاضر مشغول چه کاري 
هستید؟

بازی  مشغول  حاضر  حال  *در 
نه  دیوا هرملین  نام  به  تئاتری  در 
پردیس  در  که  هستم  اسکاندیناوی، 
تئاتر شهرزاد روی صحنه می رود. یک 
اریک  بارون  نام  به  سوئدی  مترجم 
هرملین از خانواده اشرافی با یک هندی 
فارسی  هندی،  فرد  این  می شود.  آشنا 
می داند و هرملین از او زبان فارسی را 
ادامه هرملین شاهنامه و  می آموزد. در 
خیام را ترجمه می کند. او عاشق این بود 
که آثار حافظ را ترجمه کند، اما عمرش 
از  سال   37 هرملین  نمی دهد.  کفاف 
می گذراند  تیمارستان  در  را  عمرش 
شخصیت  می میرد.  همانجا  آخرش  و 
جالبی دارد و به نظرم این تئاتر ارزش 

دیدن دارد.

که  بفرمایید  آخر  سوال  -براي 
کتابي در دست تالیف ندارید؟

نوشتن  حال  در  همیشه  *من 
هستم و این برایم بهترین سرگرمي و 
عالقه است. بعد از کتاب مردي با الك 
کتاب  رسمي  صورت  به  فعال  قرمز، 
دیگري را منتشر نکرده ام ولي چند کار 
در حال نگارش دارم که مراحل نهایي 

خود را سپري مي کنند.

و  ین  ب تر ا جذ ز  ا یکي 
که  مجموعه هایي  محبوب ترین 
ارائه  اخیر  سال هاي  در  تلویزیون 
است  دیرین  دیرین  مجموعه  داده، 
که نه تنها در تلویزیون بلکه بارها در 
به دست  شبکه هاي مجاري دست 
شده است و طرفداران زیادي دارد. 
از سال 9۴ و با گسترش شبکه های 
از  یکی  دیرین،  دیرین  اجتماعی، 
با  را  خود  کار  که  بود  محصوالتی 
قالب  یک  در  روز  موضوعات  طرح 
جدید آغاز کرد و به سرعت خود را 
به مردم شناساند. این محصول که در 
قالب انیمیشن های یک دقیقه ای تولید 
و پخش می شود با بیان موضوعات 
برخی  و  سو  یک  از  اجتماعی  روز 
معضالت فرهنگی سعی دارد با زبان 
ابتدا  از همان  خودش حرف بزند و 
هم با استقبال مردم روبرو شد. یک 
شخصیت های  با  کوچک،  دهکده 
جذاب که خیلی ساده طراحی شده 
وی،  نام  به  سفیدی  ریش  و  بودند 
که با لهجه و بیانی شیرین به اهالی 
دیرین دیرین و البته به مخاطبانش 
پند می دهد. محمدرضا علیمردانی، 
این  شخصیت های  تمام  صداپیشه 
این  البته  است که  انیمیشن جذاب 
را  چهل تیکه،  برنامه  اجرای  روزها 

هم برعهده دارد.
برنامه  درباره  گفتگویي  در  او 
دیرین دیرین و مشکالت ساخت آن 
صحبت هاي جالبي داشت که شاید 
حتي  که  برسد  ذهن مان  به  کمتر 
مجموعه اي مانند دیرین دیرین هم 
دچار سانسور و ممیزي هاي زیادي 
در  علیمرداني مي گوید:  است.  شده 
دیرین، هر چه در ذهن مان  دیرین 
ولي  می زنیم  و  می خوانیم  است 
در  هم  خودسانسوري هایي  طبیعتا 
کار داریم که خودمان انجام مي دهیم 
ولي گاهي هم قلع و قمع می شویم. 
خیلی کار سختی است. ما در یک 
دقیقه حرف مان را می زنیم. در یک 
شروع  باید  را  موضوع  یک  دقیقه 
و  بگذاریم  برایش  پایان  و  وسط  و 
شما فکر کنید باالی 2700 برنامه 
قسمت هایي  تعداد  البته  ساختیم. 
که به همین دلیل ممیزي نتوانستیم 
بعضی  نشمرده ام!  را  کنیم  پخش 
وقت ها  بعضی  و  تهدید  وقت ها 
خوانده می شویم و ما هم باید اثبات 
توضیح  نیستیم.  دشمن  که  کنیم 
در  که  چیزی  همان  که  می دهیم 
زبان  این  با  می شود  گفته  اخبار 
تندترش  اوقات  بعضی  و  می گوییم 
می کنیم. شما دقت کنید ببینید اگر 
است.  چیزی  چه  از  می کنیم  انتقاد 
مگر ضدنظام و ضدهموطن خودمان 
حرف می زنیم؟ همان حرف هایی که 
شما با ادبیات و سیاست مخصوص 
رسانه خودتان می گویید و با ادبیات 
رسانه خودمان می گوییم. در گفتگوها 
فکر می کنم اینطور می شود که قانع 
می شوند ولی تذکر می دهند و باز ما 
باید رعایت کنیم و راه دیگری پیدا 

کنیم. باید خالقیت به خرج بدهیم. 
مثال من چیکار دارم چه کسی پشت 
می خواهم  ولی  است  خودروسازی 
بگویم هموطن من که آنجا مسئولیت 
داری این همه که هم پول می گیری 
بساز. هموطن من،  ایمن  را  خودرو 
خواهر من، برادر من، پدر من است. 
است  ممکن  می رود،  جاده  توی 
درخت  یک  با  شود  پرت  حواسش 
با  خودرو  یک  نباید  کند.  برخورد 
چنین حادثه ای طوری باشد که یک 
خانواده عزادار شوند. یک عمر زندگی 
و سرنوشت یک فرد تغییر کند. تو 
را  این  این همه پول می گیری  که 
ایمن بساز. تو که سود برمی داری، 
انتقاد  این  بردار.  کمتر  مقدار  یک 
دنیا  دیگر  جاهای  با  است؟  غلطی 
مقایسه شوید ناراحت می شوید؟ ما 
کیفیت  آن  با  نمی توانی  می گوییم 
بسازی؟ می فهمیم. ولی دیگر جعبه 
نده  مردم  تحویل  کاغذی  دستمال 
به عنوان ماشین. بعد مگر ما فقط 
به فالن مسئول گیر می دهیم؟ چند 
برابر بیشتر به خودمان گیر می دهیم 
ما  است.  دغدغه مان  این  اصال  و 
خیلی خودی هستیم و مال همین 
خاك هستیم و دوستان می دانند که 
دعوت  را  ما  که  نیست  ماهواره ای 
نکرده باشد ولی قاطعانه گفتم نه! شما 
حتی نمی توانید با تمام پیشنهادهایی 
فرزندم  زندگی  و  اقامت  برای  که 
را وسوسه کنید. من  دارید من  و... 
می گویم بی جهت که اینجا به دنیا 
دارم.  رسالتی  یک  حتما  نیامده ام. 
شده ایم  متوجه  می کنم  االن حس 
بیاید  کسی  باشیم  منتظر  نباید  که 
ما را درست کند. خودمان باید این 
باید  خودمان  بدهیم.  انجام  را  کار 
را  هم  مراعات  اینکه  درباره  مدام 
کنیم.  کار  هست  نفع مان  به  کنیم 
درباره اینکه این منابع در حال اتمام 
هستند خودمان باید حفظشان کنیم 
بوق  ترافیک  در  اینکه  کنیم.  کار 
می زنی، الیی می کشی، راه دیگری 
را سد می کنی و اعصاب خودت را به 
هم می ریزی کار کنیم. درباره اینکه 
وقتی مسواك می زنی چرا شیر آب 
اگر  و من  کنیم.  کار  باید  مانده  باز 
بازخورد نداشتم کار نمی کردم. دوست 
خودم به من می گوید محمدرضا من 
اصال به این فکر نمی کردم که موقع 
مسواك زدن شیر آب را ببندم. این 
عادات ما هست من هم داشتم. این 
نباید  شدم  متوجه  بوده،  من  اشتباه 
این کار را بکنم. بگذار به بقیه هم 
بگویم. رفیقم زنگ می زند می گوید 
دارم  داستان  ذهنم  توی  آنقدر  من 
هیچوقت به این فکر نمی کردم که 
االن بین خطوط رانندگی می کنم یا 
روی خطوط. ولی االن صدای تو در 
خطوط.  بین  می آیم  می آید  گوشم 

دمت گرم. اثر داری.
علی  با  همکاري  درباره  او 
دیرین  دیرین  در مجموعه  درخشی 
نیز مي گوید: بله، علی نویسنده و طراح 

است. خیلی جاها نوشتند علیمردانی 
خالق دیرین دیرین ولی این اشتباه 
است. علی خالق دیرین دیرین است. 
درست است که در ایده و اجرا خیلی 
از  اصلی  ایده  ولی  داریم  پاسکاری 
علی است. او به من میدان می دهد 
خودش  و  می دهم  را  ایده هایم  من 
بهترین چیدمانی را که می تواند انجام 
می دهد. شیوه کار اینطور است که اول 
تصویرسازي  بعد  مي خوانیم  را  متن 
مي کنیم. ترجیح مان این است که من 
بخوانم بعد بچه ها تصویر را طراحی 
کنند ولی گاهی هم من نمی رسم یا 
مشکلی دارم، بچه ها با یک صدای 
من  بعد  می سازند  خودشان  شاهد 
سر ضبط آن صدای شاهد را حذف 
می کنم و من می خوانم. بعضی موارد 
هم من سر ضبط روی کار ساخته 
شده یک چیز دیگر به ذهنم می رسد، 
علی درخشی می بیند خیلی بهتر است 
می گوید تو نگران نباش بگو من کار را 

اصالح می کنم.
او درباره موضوع درآمدزایي از 
کارهاي  همینطور  و  مجموعه  این 
تبلیغاتي که در آن انجام شد مي گوید: 
فکر  داریم.  رکورد  یک  دنیا  در  ما 
ایران  در  را  رکورد  این  می کردیم 
داریم. آن زمان که آقای ابوالحسنی 
آمد گفت یک کار مینیمال انیمیشن 
مثل روزنامه می خواهم، نظرش این 
روزنامه  مثل  انیمیشن  یک  که  بود 
داشته باشیم. از نظر علی اوایل اصال 
شدنی نبود. مدت زیادی با هم بحث 
به  تا  شود  شدنی  که چطور  کردیم 
چه  اینکه  و  کات آوت  تکنیک  این 
کنیم تا با هم بهترین مراوده را داشته 
باشیم رسیدیم. خیلی کاراکتر ساختیم 
می آیند  بعضی  و  کردیم  حذف  و 
که  رسیدیم  این  به  ولی  می روند  و 
اینها اصلی ها باشند و شما به همین 
ما  ایده های مختلف می بینید.  تعداد 
دلمان گاهی می سوزد. چون بعضی 
کارهای مان ایده یک مجموعه است 
ولی ما در یک دقیقه خرجش می کنیم. 
بعضی کارهای تبلیغاتی وقتی ساخته 
آنقدر که  می شود حرص می خوریم 
خوب می شود. آقای ابوالحسنی 2سال 
فقط سرمایه گذاری کرد و هزینه کار 
را داد ما هم همه با دستمزدهای کم 
و به عشق اینکه داریم کار فرهنگی 
می کنیم، دغدغه اجتماعی مان را پیاده 

می کنیم کار کردیم.
سودی  هیچ  که  یشان  ا  
تلویزیون  که  دیدیم  بعد  برنداشت. 
که  هم  مردم  نیست،  پشتمان  که 
ابوالحسنی،  آقای  می بینند،  رایگان 
آقای درخشی را قانع کرد که بعضی 
کارها را تبلیغاتی کن تا بتوانیم درآمد 
انصاف  دیدیم  هم  ما  کنیم.  کسب 
نیست. تلویزیون هم یک مدت فقط 
برنامه های ما پخش می کرد. گفتیم 
پولش، گفتند ما پخش می کنیم شما 
را معروف می کنیم. یک مقدار این 
معنای کالم فشار آورد و به این نتیجه 

رسیدیم که پخش نکنند.

همراه با رکوددار برنامه سازي در ایران!

محمدرضا علیمرداني: در ایران متولد شده ام 
و حتما رسالتي در اینجا دارم


