
افزایش بی رویه قیمت کاالهای اساسی؛

داِد مردم از بیداد گرانی!

محمد الرومهی، وزیر نفت و گاز عمان در 
مصاحبه با اس اند پی گلوبال پالتس اظهار 
کرد در صورت احیای برجام، عمان عالقمند 
از طریق خط  ایران  گاز  واردات  بود طرحهای  خواهد 
احیا شود.رومهی درباره خط لوله ایران-عمان در  لوله 

این مصاحبه گفت: خوش بین هستم که شاید امسال 
نه اما احتماال بزودی درباره احیای این پروژه صحبت 
خواهیم کرد. از نقطه نظر عمان، فرصتهای فراوانی برای 

استفاده مطلوب از این پروژه وجود دارد.
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رئیس بانک مرکزی:

 مردم سرمایه های خود را
 به بازارهای غیررسمی وارد نکنند

سرمایه گذار، خواهان امنیت سرمایه اش است
یک مقام مسئول کارگری می گوید 
با برداشته شدن تحریم ها سرمایه گذاری 
تولیدکنندگان  در کشور رونق می گیرد و 
بهتر  را  ها  کارخانه  نیاز  مورد  اولیه  مواد  توانند  می 
صورتی  در  کرد:  اظهار  بیات،  اله  فتح  کنند.  تامین 
برطرف  ها  تحریم  از  متاثر  اقتصادی  مشکالت  که 
بین  از  هم  تولید  بخش  مشکالت  از  بسیاری  شود 
می رود. امروز مواد اولیه و تامین ارز به جهت تهیه 
آن به یک دغدغه بزرگ برای تولیدکنندگان تبدیل 
شده است. وقتی مواد اولیه ارزان و راحت در دسترس 
توانند محصوالت  بهتر می  قرار گیرد  تولیدکنندگان 
خود را تولید و عرضه کنند و در فضای رقابتی حضور 

داشته باشند.
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تولیت آستان قدس رضوی:

باید برای احیای جلسات سنتی قرآن 
در محالت برنامه ریزی کرد

4
واکسیناسیون خودرویی؛ ایجاد رضایتمندی و افزایش سرعت 

صفحه 2
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
آرش آقابیك: 
جلوه ویژه در 

سینماي ما جدي 
گرفته نمي شود!

6ورزش
مایلی کهن: فوتبال 

ما بیشتر درگیر 
جاروجنجال است

هنگ 7فر

اين روزها جلوه هاي ويژه در سينما به يك عنصر موثر و شاخص 
تبديل شده است، خصوصا در سينماي پيشرفته جهان و البته 
در هاليوود... جلوه هاي ويژه در سينماي كشورمان هم سالهاست 
كه حضور دارد ولي به واقع بايد اعتراف كنيم كه خيلي جدي 
گرفته نشده و تا زماني كه به آن نياز مبرم نباشد، از سوي 

فيلمسازان جدي گرفته نمي شود.

را  مايلی كهن  فوتبال محمد  به  اكثر عالقه مندان  به  قريب 
به خوبی می شناسند، همان هافبك شماره 19 پرسپوليس و تيم 
ملی ايران در دهه 50 و 60 با پاهايی بلند و شکل منحصربه فرد 
پوشيدن جوراب ورزشی اش كه سال ها بعد توانست نسلی 
از  يکی  كه  كند،نسلی  معرفی  ايران  فوتبال  به  را  طاليی 

محبوب ترين تيم های تاريخ فوتبال ايران به شمار می آيد.

كاركنان  با  ديدار  در  ايران  بانك صادرات  مديرعامل   
ذينفعان  شناسايی  بانك،  اين  روابط عمومی  داره كل  ا
كليدی سازمان و تشريح اقدامات بانك برای آنها را از 

وظايف و اولويت های روابط عمومی عنوان كرد.

انعکاس اقدامات 
به ذینفعان کلیدی 

در اولویت 
روابط عمومی

ابراز عالقه مجدد عمان به واردات گاز ایران سالمت دانش آموزان، اولویت ما 
در برگزاری آزمون های حضوری است

محسن حاجی میرزایی در خصوص نحوه برگزاری امتحانات پایان سال 
تحصیلی ۱۴۰۰-۱3۹۹، اظهار کرد: در شرایط شیوع کرونا و به دلیل حفظ 
سالمت دانش آموزان، با مشورت ستاد ملی کرونا، تصمیم به برگزاری امتحانات 
۱۰ پایه تحصیلی به صورت غیرحضوری گرفته شد و تنها امتحانات پایان سال تحصیلی در 
دو پایه نهم و دوازدهم به دلیل حساسیت این دو پایه، به صورت حضوری برگزار می شود.
صفحه 2

با اعالم آغاز واکسیناسیون کرونا برای سنین ۷۵ تا ۷۹ 
سال، مجددا ازدحام در برخی مراکز بهداشت و تزریق واکسن 
جهت ثبت نام واکسیناسیون را شاهدیم و در برخی مراکز 
نیز بی نظمی در فراخوان افراد و نوبت دهی به آنها، شلوغی و البته انتقاد 
مراجعه کنندگان را به دنبال داشته است. وزارت بهداشت نیز همچنان 
تاکید دارد برای نوبت دهی تزریق واکسن نیازی به مراجعه حضوری 

یا ثبت نام اینترنتی نیست و با واجدین شرایط تماس گرفته می شود.
به گفته وزارت بهداشتی ها فاز دوم واکسیناسیون کرونا در کشور به 
به ترتیب شامل سنین ۸۰ سال به باال، ۷۵ تا ۸۰، ۷۰ تا ۷۵، ۶۵ تا ۷۰ و 
بیماران زمینه ای و صعب العالج، خواهد بود که در این فاز افراد سالمند گروه 
هدف  ۷.2 میلیون نفر هستند و به همین میزان هم بیماران زمینه ای داریم. 
صفحه 2

برای واکسن صف نبندید و منتظر پیامك بمانید

DONYAYEJAVANANMAG.IR

آگهی 
مناقصه عمومی

)نوبت دوم(
شهرداری باغستان در نظر دارد نسبت به تهیه نقشه پایه شهری در مقیاس ۱/2۰۰۰ازطریق مناقصه عمومی اقدام نماید.بدینوسیله ازاشخاص حقوقی واجد شرایط)دارابودن 

حداقل رتبه ۱ در رشته نقشه برداری زمینی وگرید 3نقشه برداری هوایی و انفورماتیک ازسازمان مدیریت و برنامه ریزی( جهت شرکت در مناقصه دعوت بعمل می آید.
شرایط شرکت درمناقصه به شرح ذیل می باشد:

۱-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختارمی باشد.
2-تاریخ توزیع اسناد:از تاریخ ۱۴۰۰/2/2۹تا تاریخ ۱۴۰۰/3/۱۱مهلت دریافت اسناد وتحویل به دبیرخانه شهرداری می باشد.

3-مبلغ برآورد قرارداد تا سقف ۱۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال
۴-سپرده شرکت در مناقصه۷۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال

۵-برندگان اول و دوم وسوم مناقصه درصورت حاضرنشدن جهت انعقاد قرارداد،سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
۶-مشروح جزئیات شرایط مناقصه در اسناد مندرج است.

۷-هزینه چاپ دو نوبت آگهی در روزنامه بعهده برنده مناقصه می باشد.
۸-تاریخ تشکیل کمیسیون معامالت عمده در تاریخ ۱۴۰۰/3/۱2)روز چهارشنبه(

سایت  تلفن:۰2۱-۶۵23۸۰۰۶  باغستان-امورقراردادها  اصلی-شهرداری  دوم  الله  خمینی)ره(-بلوارولیعصر)عج(خیابان  اسناد:شهریار-باغستان-بلوارامام  دریافت  ۹-محل 
baghestan.ir:شهرداری

حسن رنجبر-شهردارباغستان
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/2/22
تاریخ انتشارنوبت دوم:۱۴۰۰/2/2۹

سرمقاله
عیار رای ندادن!؟

 2۰۰ برنده خوش شانس دومین مرحله طرح »دابل 
کارت هدیه« باشگاه مشتریان بانک صادرات ایران، به 

قید قرعه مشخص شدند.
ایران،  صادرات  بانک  روابط عمومی  گزارش  ه  ب
کارت  دابل  طرح  مرحله  دومین  قرعه کشی  راسم  م
هدیه باشگاه مشتریان بانک صادرات ایران با حضور 
کارشناسان و نمایندگان واحدهای نظارتی این بانک 
در  مرحله،  این  خوش شانس  برنده   2۰۰ و   رگزار  ب
بهره مند  نقدی  جوایز  ریال  میلیون   32۰ از  جموع  م

شدند که نتایج این قرعه کشی در سایت باشگاه 
 https://club.bsi.ir نشانی  به  شتریان  م

قابل مشاهده است.
این  در  شده  انجام  کشی  قرعه    اساس  ر  ب
نقدی  جوایز  سطح  پنج  از  ام  د ک هر  در  رحله،  م
سه میلیون ریالی، دو میلیون ریالی، ۱.۵ میلیون 
ریالی، یک میلیون ریالی و ۵۰۰ هزار ریالی، ۴۰ نفر 
برنده به قید قرعه مشخص شدند و تعداد برندگان 
نهایی به 2۰۰ نفر رسید. این در حالی است که 
در مرحله اول این تعداد ۱۰۰ نفر بود. بر اساس 
آمارهای این طرح که با استقبال مناسبی از سوی 
مشتریان بانک در اغلب استان های کشور همراه 
بود، تعداد کارت های هدیه ثبت شده در باشگاه 
مشتریان بانک صادرات ایران در اردیبهشت سال 
جاری نسبت به زمان آغاز طرح، ۱۱3 درصد  و 
از 2۵ درصد  نسبت به اسفندماه سال ۹۹ بیش 

رشد داشته است.
هیئت عامل  مصوبه  اساس  بر  مچنین  ه
بانک صادرات ایران به دلیل شیوع بیماری کرونا 
و کاهش مراجعات حضوری به شعب صادرکننده 
کارت های هدیه، جوایز نقدی برندگان این طرح 
به حساب آنها واریز می شود. خریداران و دارندگان 

کارت های هدیه بانک صادرات ایران در صورت تعویق 
در خرید و حفظ موجودی آن، می توانند در قالب طرح 
»دابل کارت هدیه« با عضویت در باشگاه مشتریان 
این بانک، به قید قرعه از صدها میلیون ریال جوایز 

نقدی برخوردار شوند.
در این طرح یک ساله که قرعه کشی آن در چهار 
کارت های  گرفت،  خواهد  صورت  ماهه  سه  رحله  م
به  بسته  ایران  صادرات  بانک  شده  خریداری  هدیه 
میزان مانده موجودی کارت و امتیازات کسب شده، 

از  آن  دارندگان  و  شده  داده  قرعه کشی شرکت  ر  د
بهره مند  ارزشمند  نقدی  جوایز  ال  ری میلیون  صدها 

خواهند شد.
این طرح به مدت ۱2 ماه و از یکم شهریورماه 
۱3۹۹ آغاز شده و تا 3۱ مردادماه سال ۱۴۰۰ در چهار 
دوره سه ماهه ادامه خواهد یافت و تمامی افرادی که 
اختیار داشته  را در  ایران  بانک صادرات  کارت هدیه 

باشند، می توانند در این طرح شرکت کنند.
در این طرح، به ازای هر ۵۰۰ هزار ریال مانده 
کارت  به  امتیاز   ۵۰ روزانه  هدیه،  کارت  هر  ر  د
صورت  به  امتیازها  و  می شود  داده  خصیص  ت
روزشمار محاسبه و در بازه های زمانی سه ماهه 
و بر اساس مجموع امتیاز کسب شده برای هر 
می گیرد.  صورت  قرعه کشی  تفکیک،  به  ارت  ک
تمامی کارت هایی که در طول مدت زمان اجرای 
طرح، حداقل ۴۵۰۰ امتیاز کسب کنند، می توانند 
در قرعه کشی شرکت داده شوند. امتیاز کارت هایی 
که در دوره های اول این طرح برنده نشده باشند، 
لذا  خواهد شد،  اضافه  آنها  دوره جدید  امتیاز  ه  ب
افرادی که در دوره قبلی قرعه کشی برنده نشده   اند 
در صورت نگاه داشت منابع در کارت هدیه ثبت 
ایران،  صادرات  بانک  مشتریان  باشگاه  در  شده 
شانس بیشتری برای کسب جایزه خواهند داشت.

متقاضیان شرکت در این طرح الزم است پس 
از خرید کارت هدیه، به سایت باشگاه مشتریان 
https://  :نشانی به  ایران  صادرات  انک  ب

club.bsi.ir مراجعه و در طرح »دابل کارت 
هدیه« مشخصات کارت هدیه خود را ثبت کنند. 
برای آگاهی از نام و میزان جوایز نقدی برندگان 
خوش شانس دومین مرحله این طرح می توان به 

نشانی ذکر شده مراجعه کرد.

 مدیرعامل بانک صادرات ایران در 
دیدار با کارکنان اداره کل روابط عمومی 
کلیدی  ذینفعان  شناسایی  بانک،  ین  ا
بانک  مات  قدا ا تشریح  و  زمان  ا س
اولویت های  و  وظایف  از  را  آنها  رای  ب

روابط عمومی عنوان کرد.
بانک  روابط عمومی  گزارش  ه  ب
صادرات ایران، حجت اله صیدی در این 
دیدار که به مناسبت آغاز هفته ارتباطات و 
روابط عمومی انجام شد، گفت: فعالیت در 
روابط عمومی از آنجایی که باید ذینفعان 
کلیدی سازمان را شناسایی و ارتباط با آنها 

را حفظ کرد، کار دشواری است.
نیازها،  به  فکرکردن  افزود:  ی  و
دغدغه ها، عالیق و رابطه آنها با سازمان 
اقدامی ضروری است که باید برای حل 
و رفع آنها تالش کرد. ضمن اینکه نفع 

همیشه نفع مادی ارزیابی نمی شود.
صیدی با بیان اینکه بانک ذینفعان 

ابراز  دارد،  متفاوتی  سالیق  با  ختلف  م
کرد: مشتری صاحب حساب و سپرده گذار 
و مشتری تسهیالتی، بخشی از ذینفعان 
و  دارند  فرق  هم  با  که  هستند  انک  ب

عالیق آنها با هم متفاوت است.
ایران  صادرات  بانک  دیرعامل  م
ذینفعان  جمله  از  را  بانک  ارکنان  ک
داشت:  اظهار  و  عنوان  بانک  لیدی  ک

ایران  صادرات  بانک  محترم  ارکنان  ک
در سراسر ایران از قومیت های مختلف، 
با رده تحصیلی متفاوت و با گرایش های 
فعالیت  و...  مهندسی  و  مالی  ختلف  م
دارند که ارتباط ایجاد کردن با همه اینها 

کار ظریف و پیچیده ای است.
تشریح  حال  عین  در  افزود:  وی 
اقداماتی که مدیران بانک برای پیشبرد 
می دهند،  انجام  بانک  اهداف  و  ارها  ک
وظایف  از  ذینفعان  این  تمامی  رای  ب

روابط عمومی است.
صیدی سهامداران را بخش مهم 
دیگری از ذینفعان بانک دانست و افزود: 
سهامداران نیز انتظارات به حقی دارند 
رو  این  از  گیرد.  قرار  مدنظر  باید  ه  ک
تشریح مجموعه اقدامات بانک به زبان 
که  است  سختی  بسیار  کار  ذینفع  ر  ه
در  ایران  صادرات  بانک  وابط عمومی  ر

این مورد موفق عمل کرده است.

مدیرعامل بانک صادرات ایران عنوان کرد

انعکاس اقدامات به ذینفعان کلیدی در اولویت روابط عمومی

با برگزاری دومین مرحله قرعه کشی

٢00 برنده طرح »دابل کارت هدیه« باشگاه مشتریان بانک صادرات ایران مشخص شدند

سهامداران شرکت 
»صنایع غذایی مینو 
شرق« سود سهام 

خود را در شعب بانک 
صادرات ایران دریافت 

کنند
طی  ن  ا یر ا ت  ا ر د صا نک  با  
اطالعیه ای اعالم کرد تمامی سهامداران 
با  مینو شرق«  شرکت »صنایع غذایی 
نماد »غمینو« می توانند از روز یک  شنبه 
2۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ به مدت یک 
سال برای دریافت سود سهام این شرکت 
در سال مالی منتهی به 2۹ اسفندماه ۹۹ 
به شعب بانک صادرات ایران در سراسر 

کشور مراجعه کنند.
بانک  روابط عمومی  گزارش  ه  ب
از  اطالعیه  این  در  ایران،  ادرات  ص
غذایی  »صنایع  شرکت  هامداران  س
مینو شرق« خواسته شده ضمن مراجعه 
حضوری به شعب بانک صادرات ایران 
در سراسر کشور، با ارائه اصل کارت ملی 
یا شناسنامه و کد سهامداری )کد بورسی( 
نسبت به دریافت نقدی یا واریز آن به 

حساب های سپهری خود اقدام کنند.
عالوه بر این، پرداخت سود سهام 
افراد کمتر از ۱۸ سال، پس از احراز هویت 
کامل و دریافت کپی شناسنامه، صرفاً به 

ولی )پدر( بالمانع خواهد بود.
نماینده  به  سهام  سود  رداخت  پ
قانونی سهامدار تنها با ارائه وکالت نامه 
رسمی معتبر به همراه اصل کارت ملی 
یا شناسنامه، گواهی نقل و انتقال سپرده 
سهام سازمان بورس و یا اعالم شفاهی 

کد بورسی سهامدار امکان پذیر است.

احمداسعدی
 جامعه شناسی دانشگاه شهید بهشتی

 مدرس دانشگاه شاهد

تعیین و معرفی معیارهایی برای رای ندادن به برخی نامزد 
دیدگاههای  البالی  از  توان  می  را  ریاست جمهوری  ای  ه
این  از  برخی  به  که  یافت  در  آنها  عملکردی  و  نتخاباتی  ا

شاخص ها اشاره می کنیم:
کلی  بینی  اینده  و  برنامه  فاقد  نامزدهای  برنامگی-  بی   
و  ها  حل  راه  اهداف؛  از  نشانی  هیچ  گویند  می  خن  س
نمی  آنان  گفتار  در  مطلوب  وضعیت  به  رسیدن  چگونگی 

توان مشاهده کرد
برابر  در  خود  از  مسولیت  انتقال  استاد  برخی  رافکنی-  ف

مشکالت هستند استاد دلیل تراشی برای نقد دیگران هستند 
و سعی می کنند موفقیت خود در آینده اجرایی کشور را منوط 
اینگونه  نگاه  در  کنند  دیگر  مشکالت  سلسله  یک  حل  ه  ب

نامزدها پر گویی؛ کلی بافی موج می زند
ناجی  را  خود  مشکالت  طرح  با  برخی  بزرگ-  های  قول 
معرفی می کنند آنها با قید زمان و نوع مشکل سعی دارند 
کسانی  تنها  او  حمایتگر  جریان  و  او  که  بنمایانند  نین  چ
این  آیند  می  بر  بزرگ  کارهای  ی  عهده  از  که  هستند 
رقبا  و  دیگران  تخریب  و  نمایی  با کوچک  ها  نامزد  گونه 
و دادن قول هایی که امکان حصول ندارد سعی می کنند 
مخاطبین خود را فقط خوشحال نگه دارند در حالیکه می 
دانند با امکانات محدود نمی توان به شکل نامحدود همه 

ی مشکالت را حل کرد

صفحه 3
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سخنگوی کمیسیون اصل ۹0:
واگذاری استقالل و پرسپولیس طبق مصوبه مجلس امکان پذیر 

است
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسالمی گفت: واگذاری 
دو باشگاه استقالل و پرسپولیس به بخش خصوصی طبق تصمیم هیات عالی 

واگذاری امکان پذیر نیست و فقط با مصوبه مجلس صورت خواهد گرفت.
 ۹۰ اصل  کمیسیون  شنبه   سه  روز  نشست  توضیح  در  خضریان  لی  ع
مجلس شورای اسالمی که با حضور وزیر ورزش و جوانان و درخصوص بررسی 
واگذاری دو باشگاه استقالل و پرسپولیس به بخش خصوصی برگزار شد به 
فراهم  بدون  پرسپولیس  و  استقالل  باشگاه های  واگذاری  گفت:  برنگاران،  خ
شدن زیرساخت های درآمدزایی باشگاه ها، نمی تواند ضامن موفقیت خصوصی 
سازی در ورزش حرفه ای کشور باشد و تا زمانی که بسیاری از ضوابط حقوقی 
و قانونی نظام باشگاه داری تدوین نشده است، موضوع واگذاری و خصوصی 

سازی دو باشگاه ورزشی فقط رهاسازی آنها است.
خضریان افزود: در حال حاضر در مشاغل ورزش حرفه ای، ضوابط بیمه 
ای و مالیاتی مشخصی وجود ندارد. از طرفی واگذاری این دو باشگاه به بخش 
خصوصی و استقالل آنها از حمایت های دولتی و وابسته بودن سایر باشگاه 

های رقیب به صنایع بزرگ دولتی، محل تأمل جدی است.
نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به فقدان زیرساخت های درآمدزا 
برای باشگاه ها از جمله عدم بهره مندی از حق پخش تلویزیونی گفت: باید 
مقدمات واگذاری باشگاه ها دیده شود که این مقدمات شامل اصالح اساسنامه 
و تبدیل آنها به شرکت سهامی عام، تعیین تکلیف اموال و امالک آنها، تعیین 
تکلیف درآمدهای رسانه ای ناشی از پخش مسابقات ورزشی و حقوق مالکیت 
معنوی و طراحی سازوکار کنترلی و نظارتی برای رفع نگرانی های اجتماعی، 

امنیتی و اقتصای ناشی از واگذاری است.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با اشاره به اظهارات وزیر ورزش 
مبنی بر آغاز روند خصوصی سازی دو باشگاه استقالل و پرسپولیس از اسفندماه 
۹۹ افزود:  براساس بررسی های کارشناسی و طبق حکم قانونی تبصره 2 ماده 
3  اصل ۴۴  قانون اساسی،   واگذاری ۴ فعالیت فرهنگی، سالمت، آموزش و 
تحقیقات با مصوبه مجلس امکانپذیر است و این رویه با تصمیم هیات عالی 

واگذاری امکان پذیر نیست.
وی ادامه داد: این هیات بر اساس مصوبه هیات وزیران، مصوبه سال 
۱3۹۴ نمی تواند برای دو باشگاه استقالل و پرسپولیس تعیین تکلیف کند. البته 
براساس مصوبه سال ۹۷ دولت، این دو شرکت در لیست واگذاری قرار دارند، اما 

اصل واگذاری و نحوه آن باید با مصوبه مجلس باشد.
وی افزود: براساس قانون وزارت ورزش و جوانان مکلف است با همکاری 
سازمان بورس حداکثر تا پایان شهریور ماه ۹۸ شرایط پذیرش دو شرکت فرهنگی 
ورزشی استقالل و پرسپولیس را در بازار پایه فرابورس فراهم کند و پس از پذیرش 
در این بازار و عرضه ۵ درصد از سهام هر یک از دو شرکت جهت کشف قیمت، 
۵۱ درصد از سهام به صورت بلوکی و باقی سهام به صورت خرد عرضه می شود.

خضریان اضافه کرد:  وزارت ورزش می تواند تا پایان سال ۹۸ این دو 
شرکت را واگذار کند، لذا به موجب اصل ۵2 قانون اساسی، احکام بودجه ساالنه 
است و وزارت ورزش یا هیات واگذاری نمی تواند خارج از آن سال، احکام بودجه 
را اجرا کند. سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با بیان اینکه طبق جمع بندی 
کمیسیون و بر اساس شرایط بورس، واگذاری دو باشگاه استقالل و پرسپولیس به 
صالح عمومی این دو باشگاه پرطرفدار نیست و تبعات اجتماعی به همراه دارد.

وی خاطرنشان کرد: بخش دیگری از جلسه نیز موضوع انتصابات غیرقانونی 
افراد مشکل دار در برخی از فدراسیون ها و ادارات کل استان ها بود که وزیر 
کلیات موضوع را پذیرفت و مقرر شد جزئیات و گزارش های نهادهای نظارتی 
برای وزیر ارسال شود و در هر دو موضوع ظرف یک هفته پاسخ مکتوب به 

کمیسیون اصل ۹۰ ارسال شود.

وزارت بهداشت تاکید کرد؛
برای واکسن صف نبندید و منتظر پیامک بمانید

مجددا  سال،   ۷۹ تا   ۷۵ سنین  برای  کرونا  واکسیناسیون  آغاز  اعالم  ا  ب
ازدحام در برخی مراکز بهداشت و تزریق واکسن جهت ثبت نام واکسیناسیون را 
شاهدیم و در برخی مراکز نیز بی نظمی در فراخوان افراد و نوبت دهی به آنها، 
شلوغی و البته انتقاد مراجعه کنندگان را به دنبال داشته است. وزارت بهداشت 
مراجعه  به  نیازی  واکسن  تزریق  دهی  نوبت  برای  دارد  تاکید  همچنان  یز  ن
حضوری یا ثبت نام اینترنتی نیست و با واجدین شرایط تماس گرفته می شود.

به  کشور  در  کرونا  واکسیناسیون  دوم  فاز  بهداشتی ها  وزارت  گفته  ه  ب
تا ۷۰ و  تا ۷۵، ۶۵  تا ۸۰، ۷۰  باال، ۷۵  به  به ترتیب شامل سنین ۸۰ سال 
بیماران زمینه ای و صعب العالج، خواهد بود که در این فاز افراد سالمند گروه 
هدف  ۷.2 میلیون نفر هستند و به همین میزان هم بیماران زمینه ای داریم. 
بر همین اساس هم گفته شده که فاز دوم واکسیناسیون کرونا تا اواخر خرداد 
و اوایل تیرماه به طول خواهد انجامید و طی این فرایند، حدود ۱۴ میلیون 

نفر واکسینه می شوند.
در هر حال فاز دوم واکسیناسیون کرونا در کشور از روز سه شنبه هفتم 
اردیبهشت ماه با اولویت افراد ۸۰ سال به باال کلید خورد و به گفته وزارت 
در  نفر  هزار   ۱۴۵ و  میلیون  یک  بر  بالغ  جمعیتی  که  افراد  این  هداشتی ها  ب
رسیده  پایانی  مراحل  به  واکسیناسیون شان  حاال  می شوند،  شامل  را  کشور 
است. بر همین اساس هم بود که 2۵ اردیبهشت ماه وزارت بهداشت رسما 
اعالم کرد که تزریق واکسن به افراد باالی ۷۵ سال را در قالب فاز دوم سند 
ملی واکسیناسیون آغاز کرده است. بر این اساس وزارت بهداشت اعالم کرد 
که  از شنبه واکسیناسیون ۷۵ سال به باال که جمعیتی بالغ بر ۹3۰هزار نفر را 
شامل می شوند، آغاز شده و برای این گروه سنی نیز واکسن به تعداد کافی 
به باالیی که هنوز  از سالمندان ۸۰ سال  اینکه آن دسته  وجود دارد. ضمن 
و سهمیه  است  نوبت شان محفوظ  اند،  نشده  واکسیناسیون  انجام  به  موفق 

واکسن شان سوخت نمی شود.
در هر حال از ابتدای این هفته با اعالم آغاز واکسیناسیون گروه سنی 
بر  مبنی  بهداشت  وزارت  چندباره  تاکید  علیرغم  و  باال(،  به  سال   ۷۵( جدید 
خودداری از مراجعه به خانه های بهداشت و مراکز واکسیناسیون جهت ثبت 
نام، مجددا برخی از بیم جا ماندن از واکسن به مراکز مذکور مراجعه کرده و 
به دنبال آن صفها و ازدحام جمعیت را در برخی از مراکز شاهد بودیم. البته 
در برخی مراکز نیز بی نظمی در مدیریت فراخوان افراد و نوبت دهی به آنها، 
شلوغی و البته نارضایتی و انتقاد مراجعه کنندگان طی روزهای گذشته را به 

دنبال داشته است.
همچنین برخی با مراجعه به سامانه salamat.gov.ir که پیش از این 
برای ثبت نام جاماندگان واکسن در گروه سنی ۸۰ سال به باال اعالم شده بود، 
به در بسته خورده و انتقاد داشتند که چرا با وجود اعالم آغاز واکسیناسیون ۷۵ 
ساله ها اما سامانه مذکور هنوز برای این گروه سنی فعال نیست؛ موضوعی که 
دکتر جعفر صادق تبریزی - رییس مرکز شبکه وزارت بهداشت در پاسخ به 
آن تاکید کرد: تا آخر هفته افراد دارای پرونده الکترونیک واکسینه می شوند و 

احتماال آخر هفته برای جامانده ها سامانه بازگشایی خواهد شد.
وی درخصوص زمان بروز رسانی سامانه برای ثبت نام افراد ۷۵ تا ۷۹ 
سال، تصریح کرد: پس از اینکه پیامک برای کسانی که لیست آنها را داریم 
ارسال شد و برای واکسن فراخوان شدند و آمدند، آن وقت سامانه برای ثبت 
نام مابقی کسانی که در لیست نبودند آغاز می شود. یعنی فعال تنها افراد باالی 
۸۰ سال می توانند ثبت نام کنند و احتماال از آخر این هفته و با بازگشایی 
سامانه مربوطه، سنین ۷۵ تا ۷۹ سال هم بتوانند در سامانه ثبت نام کنند.

فرمانده عملیات مدیریت کرونا در تهران خبر داد؛

واکسیناسیون خودرویی؛ ایجاد رضایتمندی و افزایش سرعت 
مقابله  عملیات  رمانده  ف
تهران،  ا کرونا در کالنشهر  ب
را  خودرویی  اکسیناسیون  و
مدلی موفق خواند و گفت: روز گذشته 
با  در خودروها  نفر  دقیقه ۵۰۰  در ۷۰ 
سرخه  در  بهداشتی  استاندارد  عایت  ر
حصار واکسینه شدند. همه کسانی که 
واکسن را تزریق میکنند حرفه ای هستند 

و دقت فدای سرعت نخواهد شد.
دکتر علیرضا زالی در مراسم آغاز 
به کار مرکز تجمیعی واکسیناسیون در 
کار  امروز یک  ورزشگاه تختی، گفت: 
جمعی و بین بخشی در حال برگزاری 
مدخل  ذی  مختلفی  ارگان های  ست.  ا
یک  و  هستند  مهم  کار  این  نجام  ا
و  پیروزمندی  و همگرایی  قطه وصل  ن
و  است  اجتماعی  مباحث  در  ما  فر  ظ
من خوشحالم در طرح شهید سلیمانی 

واکسیناسیون  هم انجام می شود.
وی با تاکید بر جنبه های اجتماعی 
طرح شهید سلیمانی، افزود: امروز گام 
مولفه  با  سلیمانی  شهید  طرح  نجم  پ
در  ممارست  با  واکسیناسیون   ررنگ  پ

سایه همگرایی در حال انجام است.
تاکید کرد: وقتی ما میزبان  الی  ز
شنبه  بودیم،  باال  به  سال   ۸۰ زیزان  ع
در  و  بود  سختی  روز  گذشته  فته  ه
تهران به دلیل اختالل در اطالع رسانی 
شاهد ازدحام شهروندان تهرانی بودیم. 
بالفاصله بعد از رویت این صحنه جلسه 
فوری گذاشته شد و یکی از راهبردهای 
فوری راه انداری مراکز تجمیعی بود که 

شتاب خوبی در جغرافیای تهران برای 
راه اندازی مراکز تجمیعی رخ داده و هر 
روز تعداد زیادی مراکز جدید تجمیعی در 
تهران راه اندازی می شود. هدف اصلی 
ما ایجاد رضایتمندی و افزایش سرعت 

واکسیناسیون است.
یی  و ر د خو مدل  گفت:  ی  و
واکسیناسیون مدل موفقی بود تا رفت 
نگیرد.  صورت  زیادی  فیریکی  آمد  و 
حتما در روزهای آینده هم این اقدام در 
برگزار خواهد شد و  قاط دیگر تهران  ن
سرعت باال خواهد رفت. دیروز در ۷۰ 
دقیقه ۵۰۰ ماشین با رعایت استاندارد 
بهداشتی در سرخه حصار واکسینه شدند. 
همه کسانی که واکسن را تزریق میکنند 

فدای سرعت  دقت  و  هستند  حرفه ای 
نخواهد شد.

وی افزود: در حال گذر از مراکز 
بهداشتی به مراکز تجمعی واکسیناسیون 
بود و  زمانبر خواهد  اندکی  هستیم که 
من مراتب عذرخواهی خود را به مردم 
یار همیشگی خودم  از  می کنم.  عالم  ا
که  میکنم  تشکر  زاده  حسن  سردار 
بسیار در کنار ما بودند و تمام ظرفیت 
بالقوه و بالفعل سپاه تهران را در اختیار 

ما قرار دادند.
مختصات  در  کرد:  تاکید  ی  و
بحث  واکسیناسیون  تجمیعی  رنامه  ب
ساختار  به  توجه  و  دسترسی  سهولت، 
مراکز  تا  است  مهم  بسیار  هری  ش

ایجاد  شهر  در  واکسیناسیون  جمیعی  ت
ترافیک نکنند. امروز در مرکز تجمیعی 
ورزشگاه تختی میزبان گروه ۷۵ سال 
به باال هستیم و به تدریج میزبان سایر 

گروه های سنی خواهیم بود.
وی گفت: جمعیت بین 3۰ تا 3۵ 
سال ایرانی که کثیرترین جمعیت ایران 
است بالغ بر ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر 
 ۸ سال   3۰ تا   2۵ بعدی  گروه  ست،  ا
تا  میلیون و ۷۰۰ هزارنفر و گروه 3۵ 
۴۰ سال حدود ۷ میلیون نفر است. در 
روزهای آتی با تامین لجستیک کافی 
کسینه  وا ید  با ن تری  وا فرا معیت  ج
حاصل  توفیق  این  شاءهلل  ان  و  نیم  ک

خواهد شد.
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رییس صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت خبر داد:
پرداخت وام ۱۰ میلیونی ازدواج به دانشجویان

رییس صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت از پرداخت وام ازدواج ۱۰ میلیون 
تومانی به ازای هر ازدواج خبر داد و گفت: در حوزه وام ودیعه مسکن نیز سه بسته وام 

طراحی شده و بسته به محل زندگی دانشجویان پرداخت خواهد شد.
مهندس بهروز رحیمی ضمن در نشست مشترک معاون فرهنگی و دانشجویی 
وزارت بهداشت با معاونان فرهنگی و دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی بیان این که 
دانشجو باید با خاطر آسوده در دانشگاه حضور داشته باشد، ابراز کرد: با آماده سازی 
زیر ساخت های دانشجویی، فرهنگی، رفاهی و معیشتی می توان شرایطی را فراهم 
کرد که آرامش خاطر الزم در میان دانشجویان عزیز ایجاد شود. به واقع صندوق رفاه 
دانشجویان وزارت بهداشت رسالتی جز توجه به دانشجویان کم بضاعت و ایجاد زمینه 

رشد برای دانشجویان مستعد را در اهداف طراحی شده خود ندارد.
او ادامه داد: این رسالت به عنوان یک مأموریت اصلی همیشه مد نظر صندوق 
رفاه بوده و تالش ما این است که زیرساخت هایی خود را در حوزه رفاهی افزایش و 
برای آرامش دانشجویان تالش کنیم. در این میان یکی از مهمترین نکاتی که باید به 
آن توجه کرد و این توجه باید همگانی باشد، نهضت توجه همه جانبه در ابعاد مختلف 
رفاهی، از لحاظ تسهیالت مالی و وامی، خوابگاه، ورزش و مسائل فرهنگی دانشجویان 

است که بر این اساس عزم خود را جزم کرده ایم.
 رییس صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت با اشاره به فعالیت های این 
صندوق در سال ۱3۹۹ و آن چه در سال ۱۴۰۰ تبیین شده است، عنوان کرد: طی دو سال 
گذشته ماموریت صندوق رفاه دانشجویان در وزارت بهداشت، ارتقای زیرساخت های 
رفاهی دانشجویان بوده است و در این مسیر رشد خوبی را در مجموعه صندوق رفاه 
ایجاد کرده ایم. در این میان تالش کرده ایم تا بعد جدیدی را در حوزه های برون سازمانی 
ایجاد کنیم تا همه سازمان های وابسته و باالدستی همراه و هم هدف انرژی خود را با 
ما در یک مسیر قرار دهند که این مسیر نیز افزایش منابع وامی دانشجویان بوده است.

این مقام مسؤول در ادامه در خصوص حوزه سرانه وام دانشجویی افزود: در 
حوزه وام دانشجویی از سال ۱3۹۸ تاکنون رشد بسیار خوبی اتفاق افتاده است به 
نحوی که از اعداد ۱3۰ هزار تومان در سال ۹۸ به پرداخت 3۵۰ هزار تومان سرانه 
وام تحصیلی دست پیدا کرده ایم، که اتفاق بسیار خوبی است. در حوزه وام تحصیلی 
متأهالن نیز رشدی دو برابری را نسبت به حوزه وام تحصیلی مجردان داشته ایم که 
این موضوع نیز در نوع خود اتفاق مثبتی بود.وی اضافه کرد: در حوزه وام ودیعه مسکن 
نیز قدم های خوبی برداشته شد به نحوی که از لحاظ کمی و کیفی رشد بسیار باالی 
دو تا سه برابری را تجربه کرده ایم به نحوی که از عدد 2۰ میلیون تومان به حدود ۶۰ 
میلیون تومان ارتقاء داشته ایم. در این خصوص در صورت مشارکت دانشگاه ها قابلیت 

افزایش تا مبلغ ۹۰ میلیون تومان نیز دیده شده است.
رییس صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت به طراحی سه بسته وام ودیعه 
مسکن  در صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت اشاره کرد و گفت: مدل اول ویژه 
دانشگاه های مستقر در شهر تهران است که به دلیل شرایط خاص اقتصادی و تأمین 
مسکن در تهران این عزیزان دیده شده اند. در مدل دوم مراکز استان ها، دانشگاه ها و 
دانشکده هایی که در این مراکز مستقر هستند قرار گرفته اند که برای این عزیزان وام 
ودیعه مسکن ۵۰ میلیون تومانی دیده شده است و در مدل سوم وام ودیعه مسکن 
برای گروه سایر شهرستان ها، دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی دیده شده است.

رحیمی درباره افزایش وام دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی، بیان کرد: 
رشد سال ۱۴۰۰ در حوزه وام های دانشجویی نسبت به سال قبل، قابل توجه است و 
تالش زیادی شد تا در یک سال گذشته با زحمات، محبت و مدیریت دکتر الری و 
حمایت های وزیر بهداشت در کنار سازمان برنامه و بودجه و مجلس شورای اسالمی 
در قالب کمیسیون های بهداشت، تلفیق و آموزش؛ اعداد قابل توجهی را در میزان 

ردیف های وام ها قرار دهیم.
او در خصوص وام ضروری دانشجویان نیز ابراز داشت: قبل از این هر دانشجو 
تنها یک بار در طول تحصیل می توانست از این وام استفاده کند، که در حال حاضر در 
ازای هر دو سال و یا هر مقطع دانشجویان می توانند از این وام بهره ببرند بر این اساس 
دانشجویان مقطع کاردانی یک بار، مقطع کارشناسی ارشد دو بار و در مقطع تحصیالت 

تکمیلی یک بار دیگر می توانند از وام تحصیلی 3 میلیون تومانی استفاده کنند.
  

دستگیری توزیع کننده داروهای تقلبی در غرب تهران 
رئیس پلیس فتا تهران بزرگ از دستگیری یک توزیع کننده داروهای تقلبی و کشف ۵۵ 

قلم انواع داروهای تقلبی از محل فعالیت این فرد خبر داد.
سرهنگ« داود معظمی گودرزی«در این باره  بیان داشت: در پی رصد فضای مجازی 
ماموران این پلیس مطلع شدند که فردی داروهای تقلبی  را در فضای مجازی تبلیغ به کاربران 
فضای مجازی داورهای تقلبی توزیع می کند که بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: در این تحقیقات ماموران ، توزیع کننده داروهای تقلبی شناسایی  و در مخفیگاهش 
در غرب تهران دستگیر و در بازرسی از محل فعالیت وی، تعداد ۵۵ قلم انواع داروی های تقلبی 
کشف شد.رئیس پلیس فتا تهران  با بیان اینکه متهم با تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی 
شد، از شهروندان خواست تا هرگونه اخبار و اطالعات خود مبنی بر فعالیت توزیع کنندگان 
داروهای تقلبی  را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir یا  به مرکز 

فوریت های پلیس ۱۱۰ اطالع دهند.

دستگیری ۲۱۷ نفر از اراذل سطح دار در تهران
رییس پلیس تهران بزرگ گفت: 2۱۷ نفر از اراذل سطح دار، عاملین تخریب و شرارت و 

گردانندگان مراکز فساد نیز دستگیر شدند .
سردار »حسین رحیمی« رییس پلیس پایتخت در اولین طرح اقتدار سال ۱۴۰۰  که توسط 
پلیس امنیت برگزار شد، بیان کرد: صبح روز سه شنبه اولین مرحله از طرح برخورد با اراذل و 
اوباش در سطح پایتخت را در سال ۱۴۰۰ برگزار شد که طی آن ۱۱۷ محله و مکان از جمله 

پارک ها، تفرجگاه ها و باشگاه های بدنسازی پاک سازی شد.
وی در ادامه گفت: رسیدگی به رفتارهای اراذل در مجموع برای ۱۱۸ مورد صورت گرفت 
که از این تعداد ۵۶ مورد مربوط به شرارت و قدرت نمایی و ضرب و جرح بود، ۱۹ فقره مزاحمین 
نوامیس، ۸ فقره سالح غیرمجاز و ۴ فقره مشروبات بودند.سردار رحیمی گفت: طی این طرح  
2۱۷ نفر از اراذل سطح دار، عاملین تخریب و شرارت و گردانندگان مراکز فساد نیز دستگیر 
شدند . همچنین بیش از ۱۰۹ قبضه سالح جنگی، شکاری و شبه سالح کشف شد و ۱۶3 قبضه 
سالح سرد هم از این افراد ثبت و ضبط شد.رییس پلیس پایتخت بیان کرد: تعداد ۵3 واحد 
صنفی که محل پاتوق، تردد و شرارت اراذل بود در سفره خانه ها، قهوه خانه ها و باشگاه های 
بدنسازی پلمب شدند. عالوه بر این ۵۸ تارنما کنترل و رصد شد که 32 مورد اقدامات مجرمانه 

از جمله ترویج فرهنگ اوباش گری و الت بازی و کری خوانی در آنها بود و مسدود گردید.
سردار رحیمی همچنین اظهار داشت: دو گروه از اراذل در محالت شهرک ولیعصر و یافت 
آباد اقدام به ضرب و جرح کرده و پس از آن محل را ترک کردند اما طی یک سری  اقدامات 

پیگیرانه همکاران دستگیر و 2 قبضه کلت کمری و ۱3 فشنگ هم کشف گردید.

جسد بابک خرمدین تکه تکه و بدون سر بود
رئیس پلیس پایتخت در رابطه با قتل بابک خرمدین، کارگردان ایرانی گفت: پلیس آگاهی 

کمتر از ۶ ساعت هویت بدن تکه تکه و بدون سر مقتول را شناسایی کرد.
سردار »حسین رحیمی« در حاشیه برگزاری طرح رعد و اقتدار، افزود: پدر و مادر بابک 
خرمدین به قتل اعتراف کرده و انگیزه خود را از ارتکاب این جرم رفتارهای نامناسب این فرد 

اعالم کردند.
وی تاکید کرد: در حال حاضر قاتالن دستگیر و در اختیار پلیس هستند.

بابک خرمدین متولد ۱3۵3 در تهران و کارگردان سینما بود.
آن مرحوم برنده جایزه بهترین فیلم کوتاه داستانی برای »بور بیجاده رنگ« در جشنواره 
بین المللی فیلم آسا )فیلم های انسان دوستانه( ۱3۸۸، برنده دیپلم افتخار بهترین کارگردانی 
برای فیلم “بور بیجاده رنگ” در پنجمین جشنواره بین المللی پروین اعتصامی۱3۸۸،  برنده 
جایزه بهترین کارگردانی و بهترین فیلمنامه و بهترین صدا برای فیلم “بور بیجاده رنگ” در 
ششمین جشنواره دانشجویی فیلم نهال )دانشگاه هنر( ۱3۸۸ و نامزد بهترین تصویر برداری و 

تدوین را در کارنامه کاری خود ثبت کرده بود.
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آیا پردازنده های اینتل لیک فیلد کیفیت 
و کارایی موردانتظار را دارند؟

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

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

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

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

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

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

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

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

باتری و قیمت پردازنده ی تیم آبی نداریم. 

آموزش وپرورش،  زیر  و
مراقبت حداکثری از سالمت 
دانش آموزان را اولویت اصلی 
و  مدیران  آموزش وپرورش،  زارت  و
معلمان در برگزاری امتحانات حضوری 

پایه نهم و دوازدهم دانست.
محسن حاجی میرزایی در خصوص 
سال  پایان  امتحانات  برگزاری  حوه  ن
کرد:  اظهار   ،۱3۹۹-۱۴۰۰ حصیلی  ت
در شرایط شیوع کرونا و به دلیل حفظ 
سالمت دانش آموزان، با مشورت ستاد 
ملی کرونا، تصمیم به برگزاری امتحانات 
۱۰ پایه تحصیلی به صورت غیرحضوری 
گرفته شد و تنها امتحانات پایان سال 
تحصیلی در دو پایه نهم و دوازدهم به 
دلیل حساسیت این دو پایه، به صورت 

حضوری برگزار می شود.
به  ه  ر شا ا با  یی  ا ز میر اجی  ح
حضوری  امتحانات  برگزاری  همیت  ا
در پایه نهم، گفت: پایه نهم تحصیلی، 

و  اول  متوسطه  دوره  پایان  ه عنوان  ب
تحصیلی  رشته  به  دانش آموز  رود  و
آینده  در  مهمی  نقش  خصصی تر،  ت
کسب شده  نمره  داشت.  خواهد  ن ها  آ
در آزمون های پایانی سال نهم دانش 
آینده  زندگی  مسیر  می تواند  موزان،  آ
آنان را تعیین کند لذا برای جلوگیری 
از تضییع حقوق دانش آموزان با تأیید 
برگزاری  به  تصمیم  کرونا،  ملی  ستاد 

امتحانات پایانی در پایه نهم به صورت 
حضوری تصمیم گیری شد.

فزود:  ا آموزش وپرورش  زیر  و
خانواده ها  به  بخشی  اطمینان  رای  ب
آموزان،  دانش  اضطراب  کاهش  و 
همان  نهم،  پایه  امتحانی  وزه های  ح
است  شده  گرفته  نظر  در  درسه ای  م
به  مشغول  آن  در  موز  نش آ دا ه  ک
 2۶ در حال حاضر  اند.  بوده  تحصیل 

متوسطه  اول  دوره  در  مدرسه  زار  ه
به عنوان  مدرسه  هر  که  دارد  جود  و
برگزاری  برای  امتحانی،  حوزه  یک 
دانش  تحصیلی  پایان سال  متحانات  ا
با  و  است  گرفته شده  نظر  در  موزان  آ
رعایت  و  دستورالعمل  کامل  عایت  ر
پروتکل های بهداشتی از سوی مدیر، 
آزمون ها  این  آموزان،  دانش  و  علم  م

در حال برگزاری است.
و  اطالع رسانی  مرکز  گزارش  ه  ب
روابط عمومی وزارت آموزش وپرورش، 
امتحانات  برگزاری  خصوص  در  ی  و
کرد:  تصریح  دوازدهم،  پایه  در  هایی  ن
آزمون  باید یک  دوازدهم،  پایه  زمون  آ
برابر و یکسان باشد تا در آن صالحیت 
سنجیده  به درستی  آموزان  دانش  مه  ه
 3۰ دوازدهم  پایه  آزمون  نتایج  ود.  ش
نقش  کنکور،  نتایج  تعیین  در  رصد  د
با  آزمون هم  این  باید  بنابراین  و  دارد 

دقت بیشتری برگزار شود.

وزیر آموزش وپرورش:

سالمت دانش آموزان، اولویت ما در برگزاری آزمون های حضوری است
ی

هر
ش

زیر نظر: محبوبه مهدوی غروی

به مناسبت فرا رسیدن روز ملی اهدای عضو؛
یکی بود، هنوزم هست! 

طرح پویش ملی »ایران، دیار نفس« با شعار »یکی بود، یکی هست« و با 
هدف تقدیر از خانواده های بخشنده ای که با اهدای عضو اعضای مرگ مغزی 
خود، جان ۷۰ هزار نفر را نجات داده اند و آگاهی بخشی نسبت به پیامدهای مثبت 

اهدای عضو برگزار می شود.
با فرا رسیدن روز ملی  ایرانیان، هم زمان  به گزارش انجمن اهدای عضو 
اهدای عضو، طرح پویش ملی »ایران، دیار نفس« آغاز و به استقبال تقدیر از 
خانواده های بخشنده و نوعدوستی می رود که با اخذ تصمیم به اهدای اعضای مرگ 
مغزی خود در آن لحظات بحرانی، تاکنون موجب نجات جان بیش از ۷۰هزار بیمار 
نیازمند به پیوند شده اند.این طرح از تاریخ 2۵ تا 3۱ اردیبهشت در سراسر کشور 
و با همکاری انجمن اهدای عضو ایرانیان، مرکز مدیریت پیوند وزارت بهداشت، 
صدا و سیما، معاونت مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و سازمان های 

مرتبط شهرداری تهران و کالنشهرهای ایران برگزار می شود.
»یکی بود، هنوزم هست« کلیدی ترین شعار پویش کشوری ایران، دیار نفس 
است و قرار است به مدت یک هفته در کشور حال و هوای معنویت فرایند اهدای 

عضو با محوریت فرهنگ ایثار و نوعدوستی ایجاد شود.

این پروژه ملی در راستای نهادینه سازی هرچه بیشتر فرهنگ اهدای عضو در 
جامعه و با اهداف یادبود فرشتگان ماندگار اهداکننده عضو، تقدیر از نوعدوستی و 
بخشندگی خانواده های آنها، ارتقای آگاهی جامعه در مورد چرخه  اهدای عضو در 
ایران و غیرقابل برگشت بودن پدیده  مرگ مغزی، تشکر از تیم های تخصصی اهدا 
و پیوند اعضا و مسئوالن ذیربط کشور و همچنین قدردانی از سفیران و نام آوران 

و حامیان همیشگی این فرایند انسان دوستانه برگزار می شود.
پویش کشوری ایران، دیار نفس تالش می کند با فرهنگسازی مناسب به 
هموطنان نیازمند پیوند، کیفیت زندگی باالتری را هدیه کند. نباید فراموش کرد، 
زمان رضایت به اهدای عضو نیز از معیارهای بسیار مهم این فرایند است؛ چرا 
که روز به روز و ساعت به ساعت، از تعداد و کیفیت اعضا و نسوج قابل پیوند، 

کاسته می شود.  
ساالنه بیش از ۷ هزار عضو پیوندی به دلیل نبود رضایت خانواده ها رهسپار 

خاک می شود
ساالنه به دلیل نبود رضایت خانواده های افراد مرگ مغزی به اهدای عضو، 
بیش از ۷ هزار عضو پیوندی رهسپار خاک می شوند، این در حالی است که از 
2۵ هزار بیمار نیازمند پیوند عضو در لیست های انتظار کشور، روزانه ۷ تا ۱۰ نفر 
)هر 2 تا 3 ساعت یک نفر(  یا به عبارتی ساالنه 3 هزار نفر جان خود را از دست 
می دهند و اصلی ترین عامل در خاکسپاری این اعضای با ارزش و عدم رضایت 

خانواده ها، نبود آگاهی کامل جامعه از مرگ قطعی بودن مرگ مغزی است.
تمامی هموطنان می توانند با دریافت کارت اهدای عضو از طریق ارسال کد 
ملی خود به سامانه  پیامکی 3۴32 یا مراجعه به سامانه  ملی دریافت کارت اهدای 
عضو به نشانی www.ehdacenter.ir و همچنین با پیوستن به طرح سفیران 
اهدای عضو با مراجعه به آدرس سامانه  فوق، در این پویش ملی میهنی شرکت کنند.

در تقویم رسمی کشور، 3۱ اردیبهشت به عنوان روز اهدای عضو، اهدای 
زندگی نامگذاری شده است.



3 انرژیسال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1742- چهار شنبه 29 اردیبهشت 1400 قتصاد-  ا

در حالی که در روزهای 
اخیر با سونامی افزایش قیمت 
کاالهای اساسی یعنی روغن، 
مقام  هیچ  هستیم،  مواجه  نان  و  شکر 
قیمت های  اعالم  به  حاضر  سئولی  م
دالیل  درباره  توضیح  ارائه  و  دید  ج

گرانی نیست.
و  شکر  روغن،  اخیر  روزهای  ر  د
نان افزایش قیمت چشمگیری داشتند. 
افزایش قیمت 3۵ درصدی روغن مایع 
طور  به  جامد  روغن  درصدی   3۰ و 
غیررسمی از سوی مسئوالن تایید و در 
نهایت در سامانه ۱2۴ که مالک عمل 
بازرسان صنفی است اعمال شد اما هنوز 
توضیح  به  حاضر  مسسولی  مقام  یچ  ه
در  قیمت  افزایش  این  چرایی  رباره  د
رابطه با کاالیی که همچنان ارز ۴2۰۰ 

تومانی دریافت می کند نشده است.
دوشنبه  روز  از  حال  هر  به  ما  ا
گذشته روغن گران شد و قیمت مصوب 
هر بطری روغن مایع سرخ کردنی ۸۱۰ 
گرمی از ۹۶۵۰ تومان به حدود ۱3 هزار 
تومان، روغن مایع آفتابگردان از ۹۹۰۰ 
تومان به حدود ۱3 هزار و 3۵۰ تومان، 
 ۵۱ از  کیلویی   ۴.۵ جامد  نیمه  وغن  ر
هزار تومان به ۶۶ هزار و 3۰۰ تومان و 
روغن نباتی ۱۶ کیلویی از ۱۷۹ هزار و 
۵۰۰ تومان به حدود 233 هزار و ۵۰۰ 
میدانی  مشاهدات  است.  رسیده  ومان  ت
نیز نشان می دهد که قیمت های جدید 
در بازار اعمال شده، اما همچنان روغن 

جامد کمیاب است.

البته مشکالت بازار روغن محدود 
به افزایش قیمت نیست بلکه در ماه های 
اخیر بازار روغن بارها با تالطم، کمبود 
و افزایش قیمت مواجه شد؛ تا جایی که 
و  طوالنی  صف های  تشکیل  با  تی  ح
حواشی دیگر از جمله دریافت کارت ملی 
ارائه روغن در برخی فروشگاه ها  برای 
مواجه شد و شواهد حاکی از این است 
که تامین بازار روغن جامد همچنان با 

مشکالتی مواجه است. 
شکر در بازار 2 برابر نرخ مصوب

مشاهدات میدانی نشان می دهد در 
روزهای اخیر قیمت شکر نیز در بسته 
های ۹۰۰ گرمی در مغازه ها به ۱۵ تا 
در  این  است.  رسیده  تومان  هزار   ۱ ۸
 ۱2۴ سامانه  اساس  بر  که  است  حالی 
همچنان باید قیمت هر کیلو شکر بسته 
کیلو  هر  قیمت  و  تومان   ۸۷۰۰ ندی  ب

شکر فله ۷3۰۰ تومان باشد.

پیگیری های  نیز  رابطه  این  ر  د
ایسنا تاکنون به نتیجه نرسیده؛ چراکه 
و  معدن  صنعت،  سازمان  سئوالن  م
بازار  بر  نظارت  مسئول  که  جارت  ت
و  بازار  تنظیم  ستاد  معتقدند  هستند 
و  مصرف کنندگان  حمایت  ازمان  س
قیمت های  درباره  باید  ولیدکنندگان  ت
جدید اظهار نظر کنند و مسئوالن این 
دو بخش نیز همچنان از اظهار نظر و 

شفاف سازی خودداری می کنند.
قیمت نان، همچنان در ابهام

نیز  نانوایی ها  از  میدانی  زارش  گ
حاضر  حال  در  که  است  آن  از  اکی  ح
یارانه ای  آرد  با  نانوایی ها  از  رخی   ب
نان  و  برده اند  باال  را  خود  یمت های  ق
نان  تومان،  قیمت 2۰۰۰  به  را  ربری  ب
سنگگ ساده را به قیمت 3۰۰۰ تومان و 
نان لواش را ۴۵۰ تومان عرضه می کنند.

اساس  بر  که  است  حالی  در  ین  ا

نان  مصوب  قیمت  هنوز   ۱2۴ امانه  س
تومان،   ۱۰۰۰ یارانه ای  ساده  ربری  ب
تومان،   ۱2۰۰ یارانه ای  ساده  سنگگ 
و  تومان   ۵۵۰ ای  یارانه  ساده  افتون  ت
لواش ساده یارانه ای 3۰۰ تومان است. 
قیمت مصوب واحدهای نانوایی آزادپز نیز 
در سامانه ۱2۴ به ترتیب ۱۵۰۰، ۱۸۰۰، 
۸۵۰ و ۴۵۰ تومان برای نان های بربری، 
سنگگ، تافتون و لواش ثبت شده است.

رئیس اتحادیه نانوایان کرج اخیرا 
نرخ  امسال  بود که مصوب شده  گفته 
نواع نان در پایتخت حدود ۵۰ درصد  ا
افزایش یابد که این افزایش به صورت 
غیر رسمی اعمال شده است. البته طبق 
اعالم مدیر کل تعزیرات حکومتی استان 
تهران این گرانیها غیرقانونی بوده و با 
نانوایان گرانفروش برخورد می شود. اما 
همچنان زمان اعمال قیمت های جدید 

مشخص نیست.
سوال های  و  مردم  سرگردانی 

بی جواب
چراغ  نی های  گرا بحبوحه  ر  د
مسئولی  مقام  هیچ  بازار  در  اموش  خ
زمان دقیق اعمال قیمت های جدید را 
اعالم نمی کند که این موضوع منجر به 

سرگردانی مردم در بازار می شود.
درباره  کس  هیچ  دیگر  طرف  ز  ا
قیمت  افزایش  سونامی  این  الیل  د
سال  بتدای  ا در  اساسی  االهای  ک
توضیحی ارائه نمی دهد که این موضوع 
دنبال  به  را  مردم  نارضایتی  ی تواند  م

داشته باشد.

مدیر عامل بانک مسکن؛
و  اطالعات  عادالنه  توزیع  در  بدیلی  بی  نقش  عمومی  وابط  ر

روشنگری افکار عمومی را برعهده دارد
 2۷ پیامی  طی  شایان  محمود  کتر  د
عمومی  روابط  و  ارتباطات  روز  ردیبهشت  ا
را به تمامی فعاالن این حوزه، تبریک گفت.

در پیام دکتر شایان آمده است:به طور 
حتم یکی از مهم ترین الزامات برای توسعه 
فرهنگی و اجتماعی یک جامعه را می توان 
داشتن حوزه روابط عمومی و ارتباطات قوی و 
خستگی ناپذیر عنوان کرد. حوزه ای که نقش 

بی بدیلی در توزیع عادالنه اطالعات و روشنگری افکار عمومی را برعهده دارد.
دکتر شایان اظهار داشت:2۷ اردیبهشت ماه فرصتی مغتنم برای بیان صرفا یک 
خسته نباشید و خدا قوت به تمامی فعاالن این حوزه حساس، اثرگذار و پر استرس 
است. حوزه ای که با وجود پیشرفت علم و تکنولوژی و ابزارهای اطالع رسانی و 

رسانه ای گسترده امروزی بیش از پیش به آن نیاز داریم.
وی در خصوص جایگاه روابط عمومی در عصر ارتباطات گفت: در دورانی 
که اطالع رسانی در همه ی عرصه ها پیشتاز شده است اهمیت روابط عمومی نیز 
دوچندان شده، به گونه ای که موفقیت سازمان ها، ادارات و شرکت ها و … دوامشان 
در عرصه ها و فعالیت های تخصصی به عملکرد روابط عمومی های آن ها وابسته است 
و نوع کار روابط عمومی و مسئولیت هایی که برعهده این بخش قرار داده شده سبب 
شده است تا حرفه روابط عمومی، از مشاغل پراسترس در دنیا شناخته شود زیرا 
مدیران روابط عمومی ها افراد متخصص در بازرسی آسیب ها بوده و نیازمند توانایی 

تفکر و عمل سریع در شرایط پراسترس و تنش زا هستند.
نقاط قوت  باید  افزود: روابط عمومی ها  ادامه  بانک مسکن در  مدیر عامل 
دستگاه و سازمان متبوع خود را به بهترین نحو بیان کنند و همه بخش های یک 
روابط عمومی قوی و دارای قابلیت و توانایی، نقشی مهم و به هم پیوسته در جامعه 
را مد نظر دارند. در روابط عمومی بخش های اطالع رسانی، انتشارات، افکارسنجی، 
ارتباط با مشتریان و مخاطبان و ... همچون بال هایی هستند که در کنار هم یک 

مجموعه ارتباطی را به اوج می رسانند و در کنار آن سازمان را سربلند می کنند.
دکتر شایان در پایان گفت: در سال های اخیر شاهد نقش روابط عمومی در 
تصمیم گیری های کالن مدیریتی و استراتژیک سازمانها هستیم و این امر به مرور 
زمان در عصر ارتباطات یک ابزار مدیریتی برای فعالیت های علمی ، حرفه ای و 
الکترونیکی بسیار قوی به شمار می رود و همانطور که محرز است با پیگیری ها و 
تالش مجدانه دست اندرکاران روابط عمومی و جامعه در ایران ، جایگاه ویژه ای 
به این عرصه داده شده است. این روز را به تمامی مدیران، مسئوالن، کارمندان و 
همۀ تالش گران و کوشندگان این طریق ُپر پیچ و خم و دشوار، صمیمانه تبریک 
عرض نموده و از خداوند قادر بلندمرتبه برای تمامی عزیزان، موفقیت و استقامت 

در راه خدمت رسانی مسالت می نمایم.

مدیرعامل بیمه ایران خبر داد:
تحقق آرزویی دیرین؛ افزایش ۱54 هزار میلیارد ریالی سرمایه 

بیمه ایران
مدیرعامل شرکت سهامی بیمه ایران از 
افزایش ۱۵۴ هزار میلیارد ریالی سرمایه این 
از 3۴  ایران  بیمه  شرکت و رسیدن سرمایه 
هزار میلیارد ریال به رقم بسیار ارزشمند بیش 

از ۱۸۹ هزار میلیارد ریال خبر داد.
ایران،  بیمه  روابط عمومی  ه گزارش  ب
سید مجید بختیاری با بیان این خبر و ابراز 
مجمع  اعضای  از  ویژه  قدردانی  و  شکر  ت

عمومی شرکت بیمه ایران در پذیرش نهایی پیشنهاد این افزایش سرمایه اظهار 
به  که  ایران  بیمه  العاده شرکت سهامی  فوق  به مصوبه مجمع عمومی  بنا  کرد: 
ریاست دکتر دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور تمامی اعضا تشکیل 
شد، مجمع با افزایش سرمایه این شرکت از محل تجدید ارزیابی دارایی ها به مبلغ 
۱۵۴ هزار و ۷۹۱ میلیارد ریال که به تایید حسابرس مستقل و بازرس قانونی رسیده 

است موافقت کرد.
مدیر عامل بیمه ایران، در ادامه، ضمن تبریک این موفقیت چشمگیر به تک 
تک اعضای خانواده بزرگ و مکرم بیمه ایران، رسیدن به این توفیق ارزشمند را 
افزایش  مرهون زحمات و تالش های تمامی همکاران، معاونان و مدیران برای 
سرمایه شرکت دانست و از تالش های اعضای هیات مدیره و به ویژه زحمات و 
پیگیری های مستمر سید رسول تاجدار رییس هیات مدیره بیمه ایران برای تحقق 

این اقدام ارزشمند تشکر و قدردانی کرد.   
بختیاری افزود: به این ترتیب، بنا به صورتجلسه 2۸ اسفند ۹۹ مجمع عمومی 
فوق العاده شرکت سهامی بیمه ایران که به امضای آقایان دکتر فرهاد دژپسند، وزیر 
امور اقتصادی و دارایی )رییس مجمع عمومی(، علیرضا رزم حسینی، وزیر صنعت، 
معدن و تجارت ) عضو مجمع( و دکتر محمد باقر نوبخت، معاون رییس جمهور 
و رییس سازمان برنامه و بودجه )عضو مجمع( رسیده است، سرمایه شرکت بیمه 
ایران با بیش از پنج برابر افزایش از مبلغ 3۴ هزار میلیارد و 2۴۱ میلیون ریال به 

۱۸۹ هزار میلیارد و 32 میلیون ریال  رسید.
مدیر عامل بیمه ایران، در پایان با اشاره به اهمیت حیاتی و کارگشای این 
افزایش سرمایه و تاثیرات بسیار مثبت آن در تسریع حرکت رو به رشد و توسعه همه 
جانبه بیمه ایران که نقش موثر این تنها شرکت دولتی صنعت بیمه در اقتصاد کالن 
کشور را پررنگتر خواهد کرد، گفت: این مصوبه روز چهارشنبه 22 اردیبهشت ۱۴۰۰ 
برای انجام اقدامات الزم به معاونان و مدیران ذیربط شرکت بیمه ایران. ابالغ شد.

به میزبانی بیمه کوثر برگزار شد
نشست شورای عمومی سندیکای بیمه گران

نخستین نشست شورای عمومی سندیکای بیمه گران در سال ۱۴۰۰، دوشنبه 
2۷ اردیبهشت در سالن همایش  های رایزن به میزبانی بیمه کوثر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بیمه کوثر، مدیرعامل بیمه کوثر، در جلسه سندیکای 
در  انسجام  و  بیمه  میان شرکت های  ایجاد هماهنگی در  با هدف  بیمه گران که 
پیشبرد برنامه ها و اهداف مشترک بیمه ای برگزار می شود، در ابتدای جلسه پس از 
تبریک عید فطر و اظهار تاسف از ظلم هایی که این روزها بر مسلمانان در جهان، 
عامل شرکت های  مدیران  پررنگ  از حضور  تحمیل می شود،  فلسطین،  ویژه  ه  ب

بیمه قدردانی و آرزو کرد این نشست هم پربار و اثرگذار باشد.
در ادامه دبیرکل سندیکای بیمه گران، به دو دستاورد مهمی که با همدلی 
فراوان،  پیگیری  با  گفت:  و  کرد  اشاره  شد  حاصل  گذشته  سال  پایان  در  عضا  ا
از  یکی  در  عوارض  اخذ  خصوص  در  که  مشکالتی  توانست  سندیکا  رانجام  س

کالنشهرها وجود داشت حل کند که کار بزرگی بود.
تصمیم گیر  نهادهای  به  سندیکا  فنی  و  فکری  کمک  کریمی  سیدمحمد 
هم افزایی  و  حقیقی  همکاری  تبلور  شخص ثالث  بیمه  نرخ  تعیین  جریان  در  ا  ر
سندیکا  گذشته،  سال  پایان  در  کرد:  خاطرنشان  و  دانست  بیمه گر  شرکت های 
به روز  اطالعات  تا  داد  تشکیل  بیمه  صنعت  کارشناسان  و  خبرگان  از  کمیته ای 
و دقیقی در این زمینه تهیه شود و در اختیار شورای عالی بیمه و سایر نهادهای 
مرتبط قرار گیرد که خوشبختانه به تعیین نرخ منطقی بیمه نامه شخص ثالث برای 

سال ۱۴۰۰ نیز منجر شد.
سپس اعضای شورای عمومی تا پایان نشست به بحث و تبادل نظر درباره 

دستور جلسه پرداختند.
مدیرعامل بیمه کوثر در حاشیه این نشست، با اشاره به اهمیت و کارکردهای 
واقع،  به  گفت:  صنف  خواسته های  شدن  براورده  در  صنفی  تشکل  هر  راوان  ف
دلسوزان  و  فعاالن  بیمه گران،  از  برآمده  تشکلی  که  ایران  بیمه گران  سندیکای 

صنعت است تا به امروز خدمات بی بدیلی را به ارمغان آورده است.
در  اخیر،  سال های  طی  در  کرد:  تصریح  فیروزآبادی  مشعلچی  جید  م
سایه نگاه سازنده و جدی اعضای هیات مدیره، معاونان ومدیران شرکت های 
همدلی  ایجاد  بر  عالوه  نهاد  این  ایران،  بیمه گران  سندیکای  اعضای  و  یمه  ب
در  را  خود  نقش  فعال  صورت  به  بیمه،  صنعت  بزرگ  خانواده  در  انسجام  و 
بیمه  صنعت  مختلف  مسایل  از  گره گشایی  در  و  است  بازیافته  بیمه  صنعت 

است. کرده  عمل  به خوبی 

ابراز عالقه مجدد عمان به واردات گاز ایران
اس  با  در مصاحبه  گاز عمان  و  نفت  وزیر  الرومهی،  محمد 
اند پی گلوبال پالتس اظهار کرد در صورت احیای برجام، عمان 
خط  طریق  از  ایران  گاز  واردات  طرحهای  بود  خواهد  عالقمند 

لوله احیا شود.
این مصاحبه گفت:  ایران-عمان در  لوله  درباره خط  رومهی 
درباره  بزودی  احتماال  اما  نه  امسال  شاید  که  هستم  بین  خوش 
احیای این پروژه صحبت خواهیم کرد. از نقطه نظر عمان، فرصتهای 

فراوانی برای استفاده مطلوب از این پروژه وجود دارد.
مقامات بلندپایه شرکت ملی صادرات گاز ایران در سال 2۰۱۶ 
با وزیر نفت عمان و سه شرکت نفتی بین المللی شامل شل، توتال 
و شرکت گاز کره دیدار کرده و به بررسی پتانسیل انتقال گاز از 

طریق خط لوله از ایران به عمان پرداختند.
این دیدار پس از توافق سال 2۰۱3 میان دو کشور برای ایجاد 
یک طرح صادرات گاز ۱۵ ساله از طریق خط لوله دریایی صورت 
گرفته بود. خط لوله پیشنهاد شده در آن زمان ظرفیت انتقال روزانه 

یک میلیارد فوت مکعب گاز طبیعی ایران به عمان را داشت.
طرحهای مذکور پس از خروج یکجانبه دولت ترامپ از برجام 
ماه مه سال  در  ایران  علیه  آمریکا  دوباره تحریمهای  بازگشت  و 
2۰۱۸، مسکوت ماندند. اما اکنون آمریکا و ایران سرگرم مذاکرات 

غیرمستقیم در وین برای احیای برجام هستند.
وزیر نفت عمان گفت: با دقت این مذاکرات را دنبال می کند 
اما می خواهد مطمئن شود که در صورت احیای برجام، این توافق 

پایدار خواهد بود و هدف مشاجرات سیاسی آتی قرار نمی گیرد.
میلیارد   ۷۷۵ عمان  آمریکا،  انرژی  اطالعات  اداره  آمار  طبق 
فوت مکعب در روز گاز طبیعی در سال 2۰۱۷ مصرف کرد و این 
 BP کشور از سال 2۰۱۷ که میدان گازی خزان تحت اداره شرکت
به بهره برداری رسید و تولید را به یک میلیارد فوت مکعب در روز 

افزایش داد، مازاد گاز داشته است.
خط لوله پیشنهادی از میدان گازی عظیم پارس جنوبی ایران 
به صحار در شمال عمان احداث خواهد شد که در آنجا خط لوله 

ای تا شهر صالله نزدیک مرز یمن امتداد دارد.
رومهی گفت: این خط لوله می تواند تا یمن امتداد پیدا کند. 
این  در  توافق صلح  که  روزی  و  داشت  خواهد  روزی صلح  یمن 
کشور امضا شود، نخستین چیزی که نیاز خواهد بود، انرژی است. 
در کشوری مانند یمن برای پشت سر گذاشتن جنگ و ایجاد صنایع 
و فرصتها برای مردم، گاز ضروری خواهد بود. این فرصتها می تواند 

در صنعت افزایش پیدا کند.
با این حال در حال حاضر تقاضای اندکی برای گاز در یمن وجود 
دارد که به دلیل زیرساخت ضعیف و خشکسالی ناشی از هفت سال 
جنگ، فقیرترین کشور جهان عرب است. طبق تحلیل اس اند پی 
گلوبال پالتس آنالیتیکس، مصرف گاز طبیعی یمن در حال حاضر 

حدود ۱۰ تا ۱۱ درصد از رکورد سال 2۰۱۴ است.
وزیر نفت عمان گفت: عالوه بر صادرات مجدد گاز ایران به 
یمن، عمان به دنبال استفاده از بخشی از این گاز برای صنعت و 
افزایش ظرفیت تولید LNG و پتروشیمی خود و ورود به عرصه 

تولید هیدروژن است.

افزایش بی رویه قیمت کاالهای اساسی؛

داِد مردم از بیداد گرانی!
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زیر نظر: سعید صفری

افزایش قیمت نفت در پی بازگشایی 
اقتصادهای اروپا و آمریکا

ــای  ــه احی ــدواری ب ــا امی قیمــت نفــت روز ســه شــنبه گذشــته ب
قــوی تقاضــا بــرای ســوخت در پــی بازگشــایی اقتصادهــای آمریــکا و 
اروپــا کــه نگرانیهــا نســبت بــه افزایــش مــوارد ابتــال بــه کوویــد ۱۹ در 

آســیا را تــا حــدودی جبــران مــی کنــد، افزایــش یافــت.
ــادل ۰.3 درصــد  ــا ۱۹ ســنت مع ــت ب بهــای معامــالت نفــت برن
افزایــش، بــه ۶۹ دالر و ۶۵ ســنت در هــر بشــکه رســید. بهــای معامالت 
ــا ۱۸ ســنت معــادل ۰.3 درصــد  وســت تگــزاس اینترمدیــت آمریــکا ب
افزایــش، بــه ۶۶ دالر و ۴۵ ســنت در هــر بشــکه رســید. هر دو شــاخص 

روز دوشــنبه بیــش از یــک درصــد افزایــش داشــتند.
چیوکــی چــت، تحلیلگــر ارشــد ســانوارد تردینگ در این بــاره گفت: 
عامــل ایــن رشــد قیمــت، خــوش بینــی روزافــزون بــه بهبــود مصــرف 
بنزیــن و ســوختهای دیگــر در ایــاالت متحــده و اروپــا پــس از کاهــش 
محدودیتهــای کرونایــی اســت. نگرانیهایــی نســبت بــه افزایــش مــوارد 
ابتــال بــه کوویــد ۱۹ در آســیا وجــود دارد امــا ایــن مســئله بــا پیشــرفت 
برنامــه هــای واکسیناســیون حــل خواهــد شــد و قیمــت نفــت برنــت تــا 
اواخــر مــاه میــالدی جــاری بــه مــرز ۷۵ دالر در هــر بشــکه مــی رســد.

ــون دوز  ــتکم 2۰ میلی ــکا دس ــور آمری ــس جمه ــدن، ریی ــو بای ج
واکســن کوویــد ۱۹ را تــا پایــان ژوئــن بــه خــارج از آمریــکا مــی فرســتد 
ــی  ــرف داخل ــرای مص ــه ب ــت ک ــنی اس ــه واکس ــتین عرض ــه نخس ک

ــوده اســت. مجــاز ب
ــار  ــس از چه ــد و پ ــایی ش ــنبه بازگش ــس روز دوش ــاد انگلی اقتص
مــاه قرنطینــه، ۶۵ میلیــون نفــر مــردم ایــن کشــور تــا درجــه ای آزادی 
ــرخ واکسیناســیون، فرانســه و اســپانیا هــم  ــا تســریع ن ــد. ب ــدا کردن پی
ــت  ــم محدودی ــد ه ــال و هلن ــد و پرتغ ــش داده ان ــا را کاه محدودیته

ــد. ســفر را رفــع کردن
ــای  ــک در مکانه ــر زدن ماس ــورک دیگ ــت نیوی ــکا، ایال در آمری
عمومــی را بــرای افــرادی کــه واکســن زده انــد، الزامــی نمــی کنــد و 

ــال بازگشــایی اقتصادهایشــان هســتند. ســایر مناطــق هــم در ح
ــر را  ــای اخی ــال در ماهه ــار ابت ــن آم ــنگاپور باالتری ــیا، س در آس
گــزارش کــرده و تایــوان بــا افزایــش مــوارد ابتــال روبــرو شــده اســت و 

ــد. هــر دو کشــور تدابیــر قرنطینــه را مجــددا اعمــال کــرده ان
ــزرگ  ــون ب ــن کان ــه دومی ــد ک ــان داد در هن ــی نش ــار مقدمات آم
ابتــال بــه کوویــد ۱۹ در جهــان اســت، فــروش داخلــی بنزیــن و دیــزل 
ــک پنجــم  ــه ی ــاه م ــی در نیمــه اول م از ســوی پاالیشــگاههای دولت
نســبت بــه مــاه پیــش کاهــش یافــت زیــرا قرنطینــه فعالیتهــای صنعتی 

و مصــرف را متاثــر کــرده اســت.
ــرکل  ــوکاوا، مدی ــی کیک ــرز، هیروک ــزارش رویت ــاس گ ــر اس ب
تحقیقــات شــرکت نیســان ســکیوریتیز اظهــار کــرد: ایــن انتظــارات کــه 
مذاکــرات میــان ایــران و آمریــکا ممکــن اســت بــه ازســرگیری صادرات 
نفــت ایــران منتهــی شــود، رونــد رشــد قیمتهــا را محــدود کــرده اســت.
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زیر نظر: بهنام مومنی

یک مقام کارگری:
سرمایه گذار، خواهان امنیت سرمایه اش است

یک مقام مسئول کارگری می گوید با برداشته شدن تحریم ها سرمایه 
گذاری در کشور رونق می گیرد و تولیدکنندگان می توانند مواد اولیه مورد نیاز 

کارخانه ها را بهتر تامین کنند.
فتح اله بیات، اظهار کرد: در صورتی که مشکالت اقتصادی متاثر از تحریم ها 
برطرف شود بسیاری از مشکالت بخش تولید هم از بین می رود. امروز مواد اولیه 
و تامین ارز به جهت تهیه آن به یک دغدغه بزرگ برای تولیدکنندگان تبدیل شده 
است. وقتی مواد اولیه ارزان و راحت در دسترس تولیدکنندگان قرار گیرد بهتر می 
توانند محصوالت خود را تولید و عرضه کنند و در فضای رقابتی حضور داشته باشند.

وی ادامه داد: تولیدکننده اگر مواد اولیه مورد نیاز را با قیمت مناسب تهیه 
کند روی قیمت جنس، روی جذب نیروی کار، رونق بازار و خریدار که حرف اول 
را در بازار می زند تاثیر می گذارد چرا که همه این موارد زنجیره وار به هم مرتبط 

هستند و به افزایش تولید منجر می شوند.
بیات تصریح کرد: دلیل رکود حاکم بر بخش تولید، عدم تامین مواد اولیه 
است به همین دلیل ورود به عرصه فعالیتهای تولیدی با استقبال کمی روبه رو 
است چرا که هزینه تولید گران تمام می شود و ورود جنس های بی کیفیت به 

کشور نیز انگیزه تولید و رقابت را از تولیدکنندگان می گیرد.
به گفته رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در صورتی که تحریم 
ها برداشته شود، سرمایه گذاری در کشور رونق می گیرد و بسیاری از شرکتهای 
خارجی که تا پیش از این با محدودیت سرمایه گذاری مواجه شده بودند وارد کشور 
می شوند. با تحریم، امنیت سرمایه گذاری داخلی و خارجی از بین می رود لذا 
برداشته شدن تحریم ها به سود اقتصاد کشور و حضور سرمایه گذاران خواهد بود.

بیات گفت: همانطور که نیروی کار خواهان امنیت شغلی است، سرمایه گذار 
هم خواهان امنیت سرمایه اش است و این دو در کنار هم معنا می یابند. با نوسان 
شدید نرخ ارز در بازار، هیچ سرمایه گذاری احساس امنیت نمی کند و حاضر نیست 
خطر کند و سرمایه اش را برای راه اندازی یک شرکت یا خط تولیدی به کار گیرد.

وی در پایان با تاکید بر ضرورت مدیریت واردات در بحث رفع تحریم ها 
اظهار کرد: مدیریت واردات به این معنی است که جلوی واردات کاالهایی که 

می توانیم در داخل تولید کنیم بگیریم تا به زیان تولیدکنندگان داخلی و کارگران 
و سرمایه گذاران تمام نشود.

همتی: مردم سرمایه های خود را به بازارهای غیررسمی وارد 
نکنند

رییس کل بانک مرکزی درباره اخبار منتشر شده در مورد بستن درگاه های 
گفت:  اخیر،  روزهای  در  مرکزی  بانک  توسط  ارزی  رمز  خت صرافی های  ا رد پ
درخواست بنده همچون گذشته این است که مردم سرمایه های خود را به بازارهای 

غیررسمی که هیچ مجوزی از نهادهای قانونی ندارند، وارد نکنند.
به گزارش دنیای جوانان از بانک مرکزی، »عبدالناصر همتی« روز گذشته درباره 
رمزارزهای استخراج شده در داخل کشور، افزود: در مورد رمزارزهای استخراج شده 
در داخل تکلیف روشن است و می توان از آن برای واردات کاال استفاده کرد.وی 
درخصوص مدیریت و تنظیم گری مبادالت سایر رمز ارزها، یادآور شد: مدیریت و 
تنظیم گری مبادالت سایر رمزارزها نیازمند بررسی همه جانبه، جامع و منسجم است 
و معتقدم پیش از هرگونه اقدام سلبی یا حتی تسهیل گری باید هماهنگی الزم بین 

همه عوامل و ذی نفعان ایجاد شود.
رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه این بانک درباره رمزارزها منفعل 
نبوده است، تصریح کرد: برخالف شایعه ها و اخبار منتشر شده، بانک مرکزی به 
هیچ عنوان در این حوزه منفعل نبوده و برای ترسیم نقشه جامع مدیریت فضای 
کنونی، ضمن رایزنی با حوزه های مختلف حاکمیت و دولت در راستای تبیین راهبرد 
کالن کشور در مواجهه با پدیده رمزارزها، اقدام موثری را با همکاری مرکز ملی 

فضای مجازی انجام داده است.
وی ابراز امیدواری کرد: بتوانیم با ایجاد الگوی فکری و ذهنی یکسان در بدنه 
اجرایی و تقنینی کشور، شرایط بهینه ای را برای کشور مهیا کنیم و به طور قطع در 

این راه نقش مجلس در تنظیم قوانین مربوطه بسیار ُپر رنگ است.
همتی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی تا زمان ترسیم نقشه راه مذکور از انجام 

هر اقدام شتابزده ای که این روزها شایعه شده است، خودداری می کند.
طبق مصوبه هیات دولت فقط رمز ارزهای استخراجی در داخل کشور طبق 
ضوابط می تواند مورد استفاده قرار گیرد و از این رو معامله ی دیگر رمزارزها مجاز 

نمی باشد.
براین اساس صرافی های مجاز و بانک ها می توانند در چارچوب ضوابط یاد 
شده نسبت به انجام پرداخت های ارزی بابت واردات از طریق رمزهای استخراج شده 
در داخل کشور اقدام کنند. اما معامله و خرید فروش رمزارزهای دیگر مجاز نیست.  
پیشتر نایب رییس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی 
تهران با بیان اینکه حجم مبادله روزانه رمزارزها در پایان اسفندماه ۹۹ بین پنج 
تا ۱۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده است، ادعا کرد: برآورد می شود که ۱2 

میلیون ایرانی صاحب رمزارز باشند.

بازرگانی  اتاق  بین الملل  ون  ا ع م
کشورهایی  با  داشت:   اظهار  ان  ر ه ت
نداریم  نزدیک  همکاری   آنها  با  ه  ک
می توانیم از طریق یک کشور ثالث که 
دارند،  کشورها  این  با  نزدیکی  باط  ت ر ا
کنیم،  تعریف  سه جانبه  اری های  ک هم
که  کنیم  مثلث کمک  این  میان  از  ا  ت
همکاری های  توسعه  از  جدیدی  مدل 

منطقه ای تعریف کنیم.
تاثیر  مورد  در  حالج  م الدین  ا س ح
اظهار کرد:  اقتصاد کشور  بر  تحریم ها 
همه کشورهای دنیا برای اینکه بتواند 
انزوا  از  نیازمند خروج  پیدا کند  توسعه 
شوند و این موضوع قطعا بر بنگاه های 
اقتصادی تاثیرگذار است و قابل اغماض 
این  تاثیرگذاری  این که میزان  نیست. 
مساله چقدر باشد در کشورهای مختلف 
متفاوت است و به ویژگی های اقتصادی 
بتواند  میزان  چه  به  اینکه  و  رها  شو ک
کاالهای مورد نیاز خود را در داخل کشور 
خود تامین کند و همینطور پیوستگی آن 
با کشورهای تراز اول دنیا بستگی دارد.

در  اینکه  به  توجه  با  افزود:   وی 
سال های قبل از تحریم های فعلی نیز 
چندان ارتباط ساختارمندی با کشورهای 
همسایه نداشتیم و از آنجا که شرکای 
اول تجاری بیشتر کشورهای توسعه یافته 
نستیم  نتوا هستند؛  نها  آ یگان  سا م ه
بر  تاثیرگذاری  تحریم ها  دوران  ر  د
بنگاه های اقتصادی خود را کاهش دهیم 
دیدیم.  آسیب  موضوع  این  از  عمال  و 
بخش های  در  و  مختلف  صنوف  ر  د
قابل  تحریم ها  تاثیر  اقتصادی  مختلف 

مشاهده است.
تحریم ها  تاثیر  به  اشاره  با  حالج 

گفت:   نیز  کشور  تولیدی  صنایع  ر  ب
صنایع تولیدی ما نیز از تاثیر تحریم ها 
تولید  در  که  ماشین آالتی  نبودند،  ور  د
محصوالت مورد استفاده قرار می گیرند 
ممکن است نیاز به نوسازی داشته باشند. 
بسیاری از شرکت های اتاق بازرگانی به 
ما مراجع می کردند که قبل از تحریم ها 
همکاری های  خارجی  شرکت های  ا  ب
بلندمدتی داشتند اما به دلیل تحریم ها 
نتوانستند برای تعمیر یا آموزش نیروهای 
انسانی برای کار با دستگاه ها ارتباط خود 
را داشته باشند و طرف های خارجی بعد 
یا  ایمیل  پاسخگوی  ز تحریم ها حتی  ا

ارتباط به هر شکلی نبودند.
وی در ادامه بیان کرد:  در زمینه 
تامین مواد اولیه هم صنایع داخلی دچار 
یک  در  غذایی  مانند  شدند.  مشکل 
و  آن کشور  برای  که  موادی  با  کشور 
متاثر از فرهنگ آن است و برای طبخ 
در  است،  اولیه  مواد  همان  به  نیاز  ن  آ
به  نیاز  از رشته ها و صنایع هم  بعضی 
مواد اولیه از بعضی کشورها وجود دارد. 
در بعضی صنایع مواد اولیه خارجی وارد 
می شد و در برخی متکی به مواد اولیه 

داخلی بودیم.
بازرگانی  اتاق  بین الملل  عاون  م
و  ارتباط  ساخت:  خاطرنشان  هران  ت
نه  المللی بسیار  بین  حضور در مجامع 
تنها در اقتصاد بلکه در همه حوزه هایی 
تاثیرگذار است؛  ایجاد شده  که مشکل 
در مجامع  از حضور خود  نتوانستیم  ا  م
حوزه  در  کنیم.  استفاده  لمللی  ین ا ب
منطقه  ای می توانیم از اوراسیا، شانگهای 
سازمان های  کنیم.  استفاده  اکو  ا  ی
عضویت  آنها  در  ایران  که  ین المللی  ب
که  هستند  مواردی  مهمترین  ارد،  د
می توانیم ظرفیت های خود را بروز دهیم. 
همکاری های دوجانبه هم می توانند به 

خودی خود تاثیرگذار باشند.
که  کشورهایی  با  افزود:  ی  و
ریم،  ندا نزدیک  همکاری   نها  آ ا  ب
می توانیم از طریق یک کشور ثالث که 
دارند،  کشورها  این  با  نزدیکی  رتباط  ا
کنیم،  تعریف  سه جانبه  همکاری های 
که  کنیم  کمک  مثلث  این  میان  از  ا  ت
همکاری های  توسعه  از  جدیدی  دل  م
ما  مثال  برای  کنیم.  تعریف  نطقه ای  م
خوبی  رابطه  پاکستان  و  افغانستان  ا  ب

آنها  با  را  پروژه هایی  می توانیم  اریم؛  د
تعریف کنیم. یا اگر می خواهیم صادرات 
خود را به کویت توسعه دهیم، می توانیم 
از طریق عراق این کار را انجام دهیم و 
در کنار آن مدل توسعه روابط جدیدی 

در منطقه داشته باشیم.
طور  به  کرد:  خاطرنشان  حالج 
با همه  بین المللی  ایجاد روابط  از  کلی 
می کنیم،  ستقبال  ا نیا  د شورهای  ک
همانطور که در زمان برجام ما نباید از 
کار با شرق غافل می شدیم، االن هم که 
کشورهای غربی به دلیل تحریم ها علی 
نمی گذارند  پیش  پا  عالقه مندی  غم  ر
ما  بنابراین  شویم.  غافل  آنها  از  باید  ن
باید یک مدل و نقشه کار همکاری با 
کشورهای مختلف داشته باشیم و بدانیم 
که از کار با چین یا هند چه می خواهیم. 
سند همکاری 2۵ ساله با چین که نسخه 
اول آن را در تیرماه سال گذشته دیدیم 
توسعه  می تواند  که  است  خوبی  دل  م

پیدا کند.
وی ادامه داد: می توانیم همین کار 
را روس ها یا کشورهای مختلف اروپایی 
انجام دهیم. آنها می دانند که از کار با ما 
چه می خواهند اما باید یک اتحاد بین 
دستگاه هایی که در حوزه اقتصاد هستند 
به وجود بیاید که همه تکلیف خود را از 
کار با آن کشور بدانند و مشخصا بدانند 
این  با  می خواهند  دیگر  سال   ۱۰ ه  ک
کشور چه کنند. این باعث می شود که 
ما بتوانیم پروژه های مشخصی تعریف 
رزیابی  ا و  سنجش  قابل  که  نیم  ک
باشد، برای مثال پیامد همکاری ایران 
با هندوستان در چابهار بعد از سه سال 

چه بوده است.

معاون بین الملل اتاق بازرگانی تهران:

هیچ کشوری در انزوا توسعه پیدا نمی کند 
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تخصیص  از  کرج  شهردار 
اوراق  تومان  میلیارد   2 ۰۰
ناوگان عمومی خبر داد  به  مشارکت 
دیگر  اتوبوس  دستگاه   ۵۰ گفت:  و 
اضافه می شودبه  ناوگان کرج  به  یز  ن
امروز،  کرج  خبری  پایگاه  زارش  گ
علی کمالی زاده عصر شنبه در مراسم 
اتوبوس  دستگاه   ۱۵ از  هره برداری  ب
جدید از تخصیص 2۰۰ میلیارد تومان 
اوراق مشارکت به ناوگان عمومی خبر 
داد و گفت: با تخصیص این اوراق فاز 
بعدی افزایش ناوگان اتوبوس رانی به 
کار  دستور  در  نیز  دستگاه   ۵۰ عداد  ت

قرار می گیرد.
حاضر  حال  در  فزود:  ا ی  و
مذاکرات برای تحقق این مهم صورت 
گرفته و امید است تا پایان خردادماه 
بتوانیم این اوراق را به مرحله جابجایی 

برسانیم.
اینکه  به  اشاره  با  کرج  شهردار 
از سال ۸۹ هیچ اتوبوسی به ناوگان 
حمل ونقل اضافه نشده بود، گفت: با 
رفع  و  شهری  مدیریت  یگیری های  پ
افزایش  مرحله  اولین  موجود،  وانع  م
تعداد اتوبوس ها با 3۰ دستگاه در سال 

۹۷ انجام شد.
کمالی زاده ادامه داد: طی دو سال 
گذشته ۵۴ دستگاه به ناوگان اضافه 

شد و قرارداد این ۱۵ دستگاه اتوبوس 
نیز مربوط به سال ۹۹ است، امیدواریم 
۵۰ دستگاه یادشده را هم در آینده ای 
نزدیک وارد مدار خدمت رسانی کنیم.

وی در ادامه از تولید ۶۰ درصد 
ایران  در  جدید  اتوبوس های  طعات  ق
دیزل  ایران خودرو  شرکت  توسط  و 
ساخت  به  توجه  با  افزود:  و  داد  خبر 
تعمیر  هزینه های  ایران،  در  طعات  ق
مدیریت  مجموعه  برای  نگهداری  و 
شهری کاهش یافته و می توان گفت 
رفاه  سطح  رتقاء  ا در  مهمی  ام  گ
شهروندان برداشته شده است.افزایش 
در  شهروندان  رضایت  درصدی   3 ۰
حمل ونقل  و  شهری  ترافیک  وزه  ح
در ادامه این مراسم، سردار عباسعلی 
انتظامی  نیروی  فرمانده  حمدیان،  م

استان البرز ضمن قدردانی از مجموعه 
مدیریت شهری به دلیل همکاری و 
همدلی با نیروی انتظامی، از افزایش 
در  شهروندان  درصدی   3۰ ضایت  ر
حوزه های ترافیک شهری و حمل ونقل 

خبر داد.
ز  ا برخی  فع  ر  : د فزو ا ی  و
سرعت  افزایش  ترافیکی،  ره های  گ
درروان سازی ترافیک، اصالح نقاط 
حادثه خیز و تکمیل عالئم و تابلوهای 
موردنیاز شهر ازجمله اقداماتی است 
را  آن  مدیریت شهری  مجموعه  که 
رضایتمندی  موجبات  و  داده  نجام  ا
شهروندان در این زمینه ها فراهم شده 

است.
رفع  به  همچنین  مسئول  ین  ا
سوی  از  راهور  پلیس  یازمندی های  ن

گفت:  و  کرد  اشاره  شهری  دیریت  م
رانندگی  راهنمایی  تجهیزات  وسعه  ت
کمک شایانی به اجرای مأموریت های 
پلیس راهور در جهت خدمت رسانی به 
سطح  است.ارتقای  کرده  شهروندان 
ادامه  در  معلولین   و  جانبازان  فاه  ر
سرپرست  فانی،  ابوالفضل  راسم،  م
نی  عمرا مور  ا هماهنگی  ونت  عا م
قدردانی  ضمن  نیز  البرز  ستانداری  ا
کرج  شهری  مدیریت  مجموعه  ز  ا
اتوبوس رانی،  به منظور توسعه ناوگان 
جدید  اتوبوس های  داشت:  ظهار  ا
به گونه ای طراحی شده که جانبازان و 
معلولین نیز به راحتی می توانند از آن 

استفاده کنند.
دیگر  از  همچنین  مسئول  ین  ا
ید  جد ی  س ها بو تو ا ی  یت ها ز م
کاهش  و  آن ها  کردن  اورهال  ه  ب
در  افزود:  و  کرد  اشاره  هوا  لودگی  آ
آینده ای نزدیک شاهد به ثمر نشستن 
تالش های مدیریت شهری با افزایش 
۵۰ دستگاه اتوبوس دیگر نیز هستیم.

پیگیری های  با  کرد:  اضافه  ی  و
شورای پنجم و شهردار کرج همچنین 
تأکیدات استاندار البرز به زودی شاهد 
بهره برداری از یک ایستگاه مترو هم 
هستیم که این اقدامات باهدف توسعه 
عمومی  حمل ونقل  حوزه  در  خدمات 

انجام شده است.

شهردار کرج:

5۰ دستگاه اتوبوس دیگر به ناوگان عمومی کرج اضافه می شود
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی:

زبان فارسی، بهترین سرمایه و هویت ایرانیان

خراسان جنوبی رضا بهنام-ناصر نبی زاده مدیرکل فرهنگ وارشاد 
اسالمی خراسان جنوبی که درشب شعر حکیم سخن درمحل موسسه 
بیان  با  این شب شعر،  افزود:  میگفت  عرفان سخن  فرهنگی وهنری 
این که زبان یک ملت، دربردارنده گنجینه هویتی، فرهنگی، تاریخی، 

گفتمانی، و تمدنی مردمان یک سرزمین است.
افزود:این زبان است که زیبایِی هنر را در چیدمان   وی درادامه 
واژگان و آهنگ سخن متبلور می سازد و هم آداب و سنت ها و باورها 

و مناسک و شیوه زیست آدمیان را برای سایر جوامع بازگو می کند.
مدیرکل فرهنگ وارشاد اسالمی خرسان جنوبی : با تاکید بر این 
که زبان شیرین و دیرین فارسی بهترین سرمایه ملی و هوّیت ما ایرانیان 
است، خاطرنشان کرد: این امانت گرانبها میراثی است که سینه به سینه 
و نسل به نسل به دست ما رسیده است؛ همین گوهر گرانسنگی که 
فردوسی می گوید عجم را با آن بها داده و قدر و قیمت بخشیده است.

نبی زاده با اشاره به این که بی تردید زبان فارسی ، مدیون تالش 
شگفت حکیم ابوالقاسم فردوسی ، بزرگترین شاعر حماسی سرای ملی 
ایران است، عنوان کرد: معماری حکیمانه او در برپایی کاخی رفیع از 
نظم در زبان فارسی ، چنان محکم و استوار قامت افراشته است که در 
گذران قرون و اعصار از باد و باران و فرسایش مصون مانده ، بر تارک 
فرهنگ اسالمی و ایرانی درخشیده و نام آن شاعر گران مایه را برای 

همیشه زنده نگه داشته است.
وی پاسداشت زبان فارسی را وظیفه همه نهادها دانست و افزود: 
حفظ و پاسداشت زبان فارسی زیربنای بقای فرهنگ ایرانی است و در 
را  ما  ادبیات ماست که هویت  این   ، المللی هم  بین  سطح سیاسی و 
به طور مستمر در سطح کالن محفوظ داشته است . دکتر بهنام فر، 
با هوشمندی  با بیان این که فردوسی  ادبیات در استان نیز  ز اساتید  ا
فرهنگ ایران قبل اسالم را با اسالم آشنا و به بعد از اسالم منتقل کرد، 
ادامه داد: این شاعر بزرگ اجازه نداد زنجیره فرهنگی اسالمی و ایرانی 
از یک طرف  به گونه ای که در شاهنامه  باشند.،  از یکدیگر  مجزای 
داستان پیشینیانی ایرانی را می خوانیم و از سوی دیگر فرهنگ اسالمی 

و حب پیامبر و آیاتی از قرآن را مشاهده می کنیم.
وی خاطرنشان کرد: در تاریخ ایران، افراد بسیاری عالم بودند اما 
حکیم نبودند، زیرا که علم در جانشان نفوذ نکرده بود، اما فردوسی 3۰ 
سال عمر و زندگی خویش را فدا می کند تا این رسالت فرهنگیرا به 
سرانجام برساند.به گفته وی عده ای فردوسی را به عنوان شاعر عارف 
نمی شناسند این در حالیست که در جای جای شاهنامه رگه های تفکر 
با زبانی بسیار ساده همچون مقام رضا به خواست  و مفاهیم عرفانی 
پروردگار را می توان دید.گفتنی است در این مراسم تعدادی از شعرای 
استان به شعرخوانی و حسین عباس زاده یکی از هنرمندان تئاتر استان 

به نقاله خوانی پرداخت.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان؛
تمامی شهر و روستاهای کاشان سبز است

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، با اشاره به بهره مندی ۱۴۰ 
هزار و ۹۰۰ مشترک در شهرستان کاشان گفت: این شهرستان از نظر 

بهره مندی از گاز طبیعی جزء شهرستانهای سبز استان است.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان، سید مصطفی 
علوی، افزود: در حال حاضر ۱2۹ هزار مشترک در شهرستان کاشان در 
بخش خانگی و مابقی از مشترکین صنعتی، کشاورزی، سیمان، آلومینیوم، 

مس، سرامیک و سایر موارد است.
وی، با بیان اینکه در بهمن ماه سال گذشته، گاز شهرک صنعتی 
بهارستان قمصر به بهره برداری رسید و لوله گذاری شهرک کارگاهی 
جوشقان نیز انجام شد، گفت : بهره مندی کامل صنایع استان از نعمت 

گاز طبیعی را از دغدغه های مهم این شرکت عنوان کرد.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، گفت: در حال حاضر 2 هزار و 
2۰۰ کیلومتر شبکه و ۷۶ هزار و 2۰۰ علمک در این شهرستان اجرا شده و 
همه شهر و روستاهای کاشان به جز روستای اسدآباد گازرسانی شده است.

مهندس علوی، بیان داشت: نعمت گاز عالوه بر توسعه زیرساخت 
های اشتغال و تولید آلودگی بسیار کمتری در مقایسه با سایر سوخت 

های فسیلی دارد.
وی، در ادامه با تاکید بر مصرف منطقی و به اندازه گاز طبیعی، 
بویژه در بخش خانگی افزود: هر چه میزان گاز در این بخش بصورت 
بهینه مصرف شود و صرفه جویی گردد، گاز بیشتری در بخش صنعت 

توزیع خواهد شد.
استان در فصل  تاکید کرد: مصرف گاز  این خصوص  علوی، در 
زمستان به بیش از ۷۰ میلیون متر مکعب در روز می رسد که این میزان 
حدود 2۰ درصد باالتر از متوسط مصرف استان است لذا هرچه قدر این 
میزان افزایش یاید تامین گاز تمامی صنایع با مشکل مواجهه شده و 

احتمااًل در مصرف گاز آنها اعمال محدودیت خواهد شد.

مدیرعامل شرکت شهرك هاي صنعتي استان اردبیل خبر 
داد:

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

مدیرعامل شرکت شهرک هاي صنعتي استان اردبیل گفت: با بازدید 
میدانی کلینیک کسب و کار استان از چند شهرک صنعتی، مشکالت 

تعدادی از واحدهای تولیدی احصاء و عارضه یابی گردید.
به گزارش روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل، 
محمد اهلی ضمن اعالم این خبر اظهار داشت: کلینیک کسب و کار 
با هدف عارضه یابی و رفع موانع تولید واحدهای  استان در سال ۹۸ 
مشکل دار توسط شرکت شهرک های صنعتی تشکیل شده است که بر 
این مبنا نقش این کلینیک ها در فعال سازی و کمک به افزایش تولید 

واحدهای راکد و نیمه فعال بسیار مهم است.
اهلی افزود: در سال گذشته از ۹۹ واحد تولیدی مستقر در ۴ شهرک 
اعضای  توسط  خلخال  و  شهر  مشگین  اردبیل)2(،  اردبیل)۱(،  صنعتی 
کلینیک کسب و کار بازدید میدانی به عمل آمد که این بازدیدها منتج 

به عارضه یابی و رفع مشکل ۱۵ واحد تولیدی گردید.
تشکیل  اردبیل  استان  صنعتي  هاي  شهرک  شرکت  دیرعامل  م
کلینیک کسب و کار در استان را قدم بسیار مثبتی در جهت عارضه یابی 
و رفع موانع تولید واحدهای صنعتی برشمرد و افزود: این بازدیدها در 
قالب تورهای صنعتی ویژه بازدید اعضای کلینیک از واحدهای تولیدی 
برگزار می شود که کلیه هزینه های آن توسط شرکت شهرکهای صنعتی 

پرداخت 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 پاالیش گاز ایالم:
برنده  انرژی  مدیریت  زمینه  در  ایالم  گاز  االیشگاه  پ

تندیس برنزی سه ستاره شد
مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم گفت: این واحد صنعتی در بین 
شرکت کنندگان در ارزیابی ششمین دوره جایزه ملی مدیریت انرژی از 
سه  برنزی  تندیس  دریافت  به  مفتخر  مدیریت صنعتی  سازمان  سوی 

ستاره شد.
اله نوریان” افزود: شرکت پاالیش گاز ایالم در سال  دکتر” روح 
های  شاخص  کاهش  خصوص  در  تولید،  افزایش  کنار  در  اخیر  ای  ه
نتیجه ی آن  انجام رساند که در  به  را  اقدامات مهمی  انرژی  مصرف 
کاهش حدود ۱۸ درصدی شدت مصرف انرژی نسبت به مدت مشابه 

سال قبل بوده است.
وی به مهمترین اقدامات انجام شده شاخص های مصرف انرژی 
تفصیلی  ممیزی  انجام  داشت:  اظهار  و  کرد  اشاره  پاالیشگاه  این  ر  د
انرژی،نگهداشت سیستم مدیریت انرژی ایزو۵۰۰۰۱،بازرسی فنی موتور 
خانه های شرکت و اخذ گواهینامه ایزو ۱۶۰۰۰،انجام بازرسی معیار مصرف 
انرژی پاالیشگاه مطابق استاندارد ۱۴۱۵۶،خرید هیتر های تابشی جهت 
گرمایش کارگاه مرکزی و کاال و خرید الکتروموتورهای دور متغیر مورد 

نیاز واحد آمین بوده است.
وی ادامه داد: همچنین استفاده از گازهای فلش درام برای سوخت 
زباله سوزهای واحد گوگرد، استفاده ی حداکثری از سوخت اتان جهت 
مصرف بویلرهای تولید بخار،تعویض مولکوالرسیو واحد نمزدایی و نصب 
مبدل های آلومینیومی واحد بازیافت اتان تنها بخشی از اقدامات انجام 
انرژی و کاهش آالینده های زیست  راستای کاهش مصرف  شده در 

محیطی در کنار افزایش تولید بوده است.
مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم تصریح کرد:شرکت پاالیش 
انرژی  ملی  جایزه  در ششمین  در سال ۱3۹۹ضمن شرکت  ایالم  از  گ
برنزی سه ستاره گردید و “محمد محمدی  تندیس  به دریافت  موفق 
“کارشناس ارشد مدیریت انرژی این شرکت به عنوان مدیر برتر انرژی 

در این همایش ملی معرفی شد.
همچنین دبیر اجرایی جایزه ملی مدیریت انرژی طی لوح تقدیری 
خطاب به دکتر نوریان، مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم آورده است 
ارتقاء سطح مدیریت انرژی در آن مجموعه در موضوع بهره وری بهینه 
از منابع انرژی در راستای حرکت در جهت سیاستهای کلی کشور و توجه 

به مسئولیت های اجتماعی قابل تقدیر است.
” علیرضا قاسمی” دبیر اجرایی جایزه ملی مدیریت انرژی افزود: 
پاالیشگاه گاز ایالم در حوزه فرآیندهای انرژی بر”برنده تندیس برنزی 
سه ستاره ” شده و همچنین مطابق روال دبیرخانه جایزه ملی مدیریت 
به  محمد محمدی”  “مهندس  انرژی،  برتر  مدیران  انتخاب  در  نرژی  ا

عنوان مدیر برتر انرژی نیز برگزیده شده  است .

گذشت/اعمال  مجاز  حد  از  ایالم  در  برق  صرف  م
خاموشی در صورت تداوم این شرایط

 سخنگوی شرکت توزیع برق استان ایالم گفت: مصرف برق در 
ایالم از حد مجاز گذشته و اگر این روند ادامه پیدا کند در لیست مدیریت 

اضطراری دیسپاچینگ ملی قرار خواهیم گرفت.
محمد محمدیان شمالی با اعالم این خبر، اظهار کرد: مصرف برق 
در استان از حد مجاز عبور کرده و قطعا اگر شرایط به همین صورت 
باشد دیسپاچینگ ملی ایالم را جز استان هایی قرار خواهد داد که قطعا 
خاموشی و مدیریت اضطراری بار در آن اعمال خواهد شد.وی با تاکید 
از  اواسط تیرماه  بار در  اولین  اینکه سال گذشته مصرف برق برای  ر  ب
سقف مجاز رد شد، افزود: این بیانگر مصرف باالی برق در استان است.

سخنگوی شرکت توزیع برق استان ایالم با اشاره به شرایط کرونایی 
حاکم بر جامعه گفت: هر کولر گازی که به مدار می آید و در دمای آسایش 
قرار نمی گیرد به اندازه 2۰ دستگاه تنفس مصنوعی برق مصرف می کند.

محمدیان شمالی تاکید کرد: از مردم عزیز خواهشمندیم با استفاده 
از دمای 2۶ درجه به عنوان دمای آسایش برای کولر گازی، استفاده از 
دور کند کولر آبی و مدیریت مصرف در حوزه روشنایی و خاموش کردن 
المپ های اضافی خدمتگزاران خود را در شرکت توزیع برق برای فرمایند.

مدیرعامل شرکت گازاستان مرکزی :
سال جهش تولید،سال جهش ازروی موانع پیش روی 

تولیدبود
شرکت  مدیرعامل  محمدرضاسمیعی   : نوروزی  حامد   _ مرکزی 
موجودازجمله  باوجودموانع  گذشته  درسال  گفت:  مرکزی  گازاستان 
وجودتحریمها،نوسانات بازار درخصوص تهیه کاال ومشکالت مربوط به آن 
،گسترش وشیوع بیماری کرونا،منجربه این امرنشد که مجموعه پرتالش 
وامرگازرسانی  درامورمحوله  ای  ویاوقفه  دچارتزلزل  گازاستان  وخدوم 
داشته باشند.به گزارش روابط عمومی شرکت گازاستان مرکزی،سمیعی 
با اشاره به اینکه باوجودشبکه افزوده شده،بالطبع تعدادمصرف کنندگان 
۱۴3کیلومترشبکه  منظوربا  همین  به  یافته  نیزافزایش  ازگازطبیعی 
وبیش  شده  تعدادانشعابات  باالرفتن  موجب  استان  درسطح  گذاری 

ازچهارهزارو۷۰۰انشعاب جدیددراستان به بهره برداری رسیده است.
وی درادامه گفت:درسال جهش تولیدتعداد۱۵هزارمشترک جدیدنیزبه 
تعدادمشترکین ما اضافه شده وضمن گسترش شبکه،انشعابات،مصرف 
کنندگان،موارداستفاده صحیح وایمن باتوزیع وپخش بروشور و تراکت 
بین مشترکین ومصرف کنندگان را به لزوم استفاده بهینه وبکارگیری 

مواردایمنی دعوت نمود.

سمیه باقرزاده خراسان رضوی-
حجت االسالم والمسلمین احمد مروی 
محافل  قاریان  از  جمعی  دیدار  در 
در  رضا)ع(  امام  حرم  خوانی  ترتیل 
تاالر  در  که  رمضان  مبارک  ماه 
انجام  رضوی  مطهر  حرم  والیت 
شد، ضمن تقدیر از تالش های قاریان 
باشکوه  برگزاری  برای  مطهر  حرم 
محافل قرآنی ماه مبارک رمضان با 
رعایت دستورالعمل های بهداشتی در 
»إَنّ  روایت  به  کرونا،  شیوع  شرایط 
الُمبیُن،  والّنوُر  اهلّل،  َحبُل  الُقرآَن  هَذا 
گرامی  پیامبر  ز  ا ِفُع«  لّنا ا ُء  فا لِشّ وا
بر  کرد:  اظهار  و  اشاره  اسالم)ص( 
اساس این روایت پیامبر عظیم الشأن 
اسالم قرآن همچون خورشید، نوری 
آشکار است که راه زندگی صحیح را 
شفا  و  می دهد،  نشان  انسان  ها  به 
است  بشر  روحی  و  درونی  دردهای 
او  از  که  را  کسی  می دهد  نجات  و 

پیروی کند.
احترام  موضوع  اهمیت  بر  وی 
قرآن  حرمت  پاسداشت  و  ظاهری 
ادب  و  آداب  کرد:  عنوان  و  تأکید 
رعایت  باید  قرآن  در محضر  برخورد 
شود و قداست و حرمت آن حفظ گردد؛ 
ادب اسالمی اقتضاء می کند که هنگام 
تالوت قرآن سکوت بر جلسه حاکم 
باشد و بی توجهی به تالوت و حرف 
زدن هنگام قرائت قرآن خالف برخورد 

مؤدبانه و احترام آمیز با قرآن است.
رضوی  قدس  آستان  تولیت 
عنوان کرد: قرآن سخن خداوند است 
و حقیقت آن در روز قیامت مشخص 
روایات  برخی  اساس  بر  شد،  خواهد 
کنندگان  شفاعت  از  یکی  »قرآن« 
روز قیامت است که با چهره ای نورانی 

متمثل می شود.
قرآن  قاریان  اینکه  بیان  با  وی 
با  برخورد  ادب  الگوهای رعایت  باید 
قرآن برای جامعه باشند، عنوان کرد: 

قاریان قرآن باید در همه حال و شئون 
زندگی ادب برخورد با قرآن را سرمشق 
قرار دهند و با عمل خود به دیگران 

آموزش دهند.
حجت االسالم والمسلمین مروی 
به  قاریان  عمل  و  توجه  لزوم  بر 
از  بهره گیری  و  قرآن  آیات  مضامین 
کتاب  این  موعظه های  و  حکمت ها 
قرآن  کرد:  عنوان  و  تأکید  کریم 
منشوری آسمانی و فرمانی الهی بوده 
و قاریان سزاوارتر از هرکسی هستند 
مطیع  و  دریابد  را  قرآن  احکام  که 
شخصی  زندگی  در  آن  رهنمودهای 

و اجتماعی خود باشند.
وی عنوان کرد: مردم از قاریان 
آن ها  گفتار  و  رفتار  که  دارند  انتظار 
و  اسالمی  آداب  و  اخالق  جلوه گاه 
رعایت آموزه های قرآنی باشد، تالوت 
هنر  و  مهارت  یک  تنها  قرآن  گری 
نیست، یک مسئولیت دینی و اجتماعی 
نیز هست، مردم از قاری قرآن انتظار 
انجام عملی خالف آموزه های قرآنی را 
ندارند، لذا قاریان باید مراقبت بیشتری 

نسبت به انطباق گفتار و رفتار خود با 
قرآن داشته باشند.

با  رضوی  قدس  آستان  تولیت 
اشاره به موقعیت ممتاز قاریان قرآن 
اسالم،  صدر  در  اسالمی  جامعه  در 
قاریان  اسالم  صدر  در  کرد:  عنوان 
ز  ممتا جتماعی  ا ه  یگا جا ز  ا قرآن 
نان  مسلما میان  در  برجسته ای  و 
برخوردار بودند و خدا را شکر اکنون 
نیز جامعه برای قاریان قرآن احترام 

ویژه ای قائل است.
صوت  از  استفاده  توفیق  وی 
خوش در مسیر قرآن را فضلی الهی 
کرد:  ابراز  و  دانست  قاریان  برای 
این  به  الهی  فضل  این  شکرگزاری 
است که قاریان به آن میزان که در 
توان دارند به آموزه ها و حکمت های 

قرآن عمل کنند.
حجت االسالم والمسلمین مروی 
دوباره  احیای  بر  تالش  بر  تأکید  با 
و رونق بخشیدن به دوره های سنتی 
و خانگی قرآن کریم در میان مردم، 
جلسات  برپاداشتن  و  احیا  کرد:  بیان 

دوره ای قرآن در خانه ها و محالت به 
تقویت قرآن در جامعه کمک می کند؛ 
رونق  برای  باید  فرهنگی  مسئوالن 
در  قرآن  سنتی  محافل  این  دوباره 

منازل و مساجد تالش کنند.
تاریخی  سابقه  به  اشاره  با  وی 
حضور  با  قرآن  جلسات  برگزاری 
نوجوانان در مسجد گوهرشاد، عنوان 
کرد: درگذشته جلسات قرآن در مسجد 
نوجوانان هرکدام  و  برگزار  گوهرشاد 
این  بلندگوهای  پشت  دقایقی  برای 
مسجد قرآن تالوت می کردند، دوباره 
این سنت حسنه و برگزاری جلسات 
قرآن با حضور نوجوانان و جوانان در 

این مسجد باید احیا شود.
با  رضوی  قدس  آستان  تولیت 
قرآنی  فعالیت های  توسعه  به  اشاره 
پس از پیروزی انقالب اسالمی عنوان 
کرد: گستره روزافزون علوم و معارف 
و  اسالمی  انقالب  برکات  از  قرآنی 
رهبر  ویژه  عنایت  و  اهتمام  مرهون 
معظم انقالب به قرآن کریم و جامعه 

قاریان است.

تولیت آستان قدس رضوی:

باید برای احیای جلسات سنتی قرآن در محالت برنامه ریزی کرد

سازی  آزاد  سالروز   با  همزمان 
از  تجلیل  همایش  خرمشهر   فتح  
رزمندگان و پیشکسوتان  در سمنان  

برگزار خواهد شد. 
محمد    « ر  ا سد پا هنگ  سر
نوروزیان « مدیر پیشکسوتان جهاد و 
مقاومت  دفاع مقدس استان سمنان در 
گفتگو با خبرنگار دفاع پرس از سمنان  
ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و 
رزمندگان عملیات آزادسازی خرمشهر، 
سوم خرداد را یک روز سرنوشت ساز 
نامید و اظهار  تاریخ دفاع مقدس  در 

داشت: وقوع جنگ تحمیلی عراق علیه 
آمریکا  از  نیابت  به  اسالم،  جمهوری 
انقالب  با  مقابله  برای  و  اسرائیل  و 

اسالمی بود.
وی با بیان اینکه امنیت و اقتدار 
امروز کشور مرهون رشادت شهدا و 
هر  به  کرد:  تصریح  است،  جانبازان 
آرمان  و  افکار  و  خاطرات  از  میزان 
های شهدا گفته شود، همچنان نیازمند 
پرداختن به ابعاد روحی آن ها هستیم.

نوروزیان افزود: شهدا و جانبازان 
با  در طول هشت سال دفاع مقدس 

و  ها  ارزش  حیثیت،  از  جانانه  دفاع 
تا  کردند  دفاع  انقالب  های  آرمان 
با  برابر  خرمشهر  از  دفاع  که  جایی 
دفاع از آبرو و حیثیت قلمداد می شد.

و  د  جها ن  تا پیشکسو یر  مد
ادامه  سمنان  مقدس  دفاع  مقاومت  
داد:  به مناسبت سالروز فتح خرمشهر 
از رزمندگانی که در طول هشت سال 
کردند،  آفرینی  حماسه  مقدس  دفاع 
به پاس دالورمردیها و رشادت های 
و  آثار  حفظ  کل  اداره  عزیزان  این 
استان  مقدس  دفاع  شهای  ارز  نشر 

تا در سالروز  سمنان  تصمیم گرفت 
از  خرداد  سوم  روز  در  خرمشهر  فتح 
این عزیزان و بزرگوران تجلیل نماید. 
همایش  برگزاری  گفت:  وی 
پیشکسوتان  و  رزمندگان  از  تجلیل 
ساعت  خرداد  دوم  یکشنبه   روز  در 
مقدس  دفاع  فرهنگی  مرکز  در   ۱۸
از  با حضور محدودی  استان سمنان 
پیشکسوتان  دفاع مقدس ، مسئولین  
استان،   فرماندهان نظامی وانتظامی 
و خانواده شهدا با رعایت  دستور العمل 

های بهداشتی برگزار خواهد شد .

فتح خرمشهر ، فتح خون؛

همایش تجلیل از رزمندگان و پیشکسوتان سمنان در سالروزفتح خرمشهر

عباس رضایی در شـانزدهمین جشـنواره 
اسـتان اصفهـان  روابـط عمومـی  فرهنگـی 
اظهـار کـرد: هنـوز کرونا تمام نشـده اسـت و 
تـا پایـان راه مسـیر نامعلـوم اسـت و جایـگاه 
روابـط عمومـی هـا در تبییـن مسـائلی نظیر 

کرونـا مهم اسـت.
وی افـزود: افـرادی کـه در حـوزه روابط 
عمومی سـازمانها به فعالیت مشـغول هسـتند 
باید جایگاه خود را بشناسـند و اخبار سـازمان 

خـود را بـه طور دقیـق اطالع رسـانی کنند.
اسـتاندار اصفهان اعتمادسـازی را بخش 
مهمـی از فعالیـت روابـط عمومی ها دانسـت 

و توضیـح داد: روابـط عمومـی هـا با شـفاف 
سـازی و صداقت در اطالع رسـانی می توانند 
در جلـب اعتماد جامعه موثر باشـند. همچنین 
بـه امیدآفرینـی در جامعه که یکـی از وظایف 
فعـاالن حوزه روابط عمومـی بپردازند؛ چراکه 
متاسـفانه نیمـه خالـی لیوان بیشـتر در جامعه 

بازتاب داده می شـود.
رضایـی افـزود: فقر اطالع رسـانی یکی 
از چالـش هـای موجـود در روابـط عمومـی 
هاسـت؛ بـه عنـوان مثـال نـرخ بیـکاری در 
شـرایط کرونـا از ۱۴ بـه ۹.۷ درصـد رسـیده 
اسـت امـا متاسـفانه ایـن اخبـار بـه خوبی به 

جامعـه مخابـره نمی شـود.
اسـتاندار اصفهان بر جایگاه ویژه فضای 
مجـازی تاکید کرد و بر اهمیت سـواد رسـانه 
ای صحـه گذاشـت و افـزود: فضـای مجازی 
مـی توانـد بـه فرصتـی بـرای انعـکاس اخبار 
دقیـق تبدیل شـود و امید را بـه جامعه تزریق 
کنـد. همچنین فضای مجـازی این قابلیت را 
دارد کـه نشـاط آفرینـی را که در اثـر کرونا و 
تحریم کمرنگ شـده اسـت در جامعه پررنگ 
کنـد و بـه دور از حاشـیه سـازی، همدلـی را 

درمیـان مـردم تقویت کند.
اسـتاندار اصفهـان بـا اشـاره بـه اینکـه 

صداقـت سـرلوحه روابـط عمومـی سـازمانها 
قـرار بگیـرد، گفـت: بایـد انصـاف در امـور 
هـر سـازمان در اولویـت قرار بگیـرد و روابط 
را  قبـال مـردم خـود  بایـد در  عمومـی هـا 
مسـئول بداننـد تـا بتوانیـم به دور از حواشـی 
و بـا همدلـی و همزبانـی مسـائل اسـتان را 

کنیم. حـل 
وی در ادامـه به اهمیـت روابط عمومی 
در انتخابـات تاکیـد کـرد و گفـت: نبایـد در 
جنـگ اقتصـادی و کرونـا بـر روی ناکامـی 
هـا تاکیـد کنیـم، بلکـه نیـاز اسـت تـا بـا 
روشـنگری  سـمت  بـه  سـازنده  انتقادهـای 

حرکـت کـرد. ایـن را هـم فرامـوش نکنیـم 
کـه روابـط عمومـی هـا بـا ارتباطات رسـانه 
ای خـود نقـش مهمی در تشـویق و انتخاب 
فـرد اصلـح و افزایـش مشـارکت مـردم در 
انتخابـات 2۸ خـرداد دارنـد و نبایـد از ایـن 

وظیفـه خـود غافل شـوند.
پـس از صحبـت های اسـتاندار در پایان 
ایـن نشسـت از روابـط عمومی شـرکت ها و 
سـازمان هـای برتـر تقدیـر بـه عمـل آمـد و 
تندیـس رتبه برتر جشـنواره توسـط اسـتاندار 
اصفهـان بـه روابـط عمومـی شـرکت فـوالد 

مبارکـه اهدا شـد.

تندیس رتبه برتر جشنواره به فوالد مبارکه رسید
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در شانزدهمین جشنواره 
فرهنگی روابط عمومی های 
استان اصفهان، شرکت آب 
وفاضالب در میان 3۱ دستگاه، رتبه 
به خود  را  برتر  و  عالی  های خالق، 

اختصاص داد.
هیات  رای  و  ارزیابی  براساس 
روابط  جشنواره  شانزدهمین  داوران 
عمومی در سال ۱۴۰۰، آبفای استان 
اصفهان  دربخش های اطالع یابی و 
افکار سنجی، روابط عمومی دیجیتال، 
ارتباطات رسانه ای و رویداد پردازی 

رتبه خالق را کسب کرد.

این شرکت در بخش  همچنین 
محتوا  جتماعی،  ا مسئولیت  های 
رزیابی  ا و  ریزی  برنامه  سازی، 
اثربخشی حائزرتبه عالی، و در بخش 
و  پیشرو  فعالیت های  نوآوری،  های 
تحقیق و پژوهش رتبه برتر را به خود 
اختصاص داد.شایان ذکر است در این 
مراسم که با حضور استاندار اصفهان 
برگزار شد، چهار تندیس رتبه خالق، 
تندیس   2۱ عالی،  رتبه  تندیس   ۱2
رتبه برتر و ۶ دیپلم افتخار جشنواره با 
عنوان رتبه پویا به روابط عمومی های 

استان اصفهان تعلق گرفت.

کسب رتبه های خالق،عالی و برتر شرکت آبفا
 در جشنواره روابط عمومی های استان اصفهان

استان  آبفای  شرکت  مدیرعامل  برخط  پاسخگویی 
بوشهر به مشکالت شهروندان

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر با حضور در محل 
سامانه سامد، به صورت برخط پاسخگوی مشکالت شهروندان خواهد بود

با برنامه ریزی های صورت گرفته، مقرر شده است مهندسی حمزه پور 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر ساعت ۱۱ صبح مورخ 
2۹/۰2/۱۴۰۰ با حضور در محل سامانه سامد، به صورت برخط پاسخگوی 

مشکالت شهروندان باشند.
بنابراین گزارش، هم استانی های عزیز می توانند از طریق تماس با 
شماره تلفن ۱۱۱ موارد و مشکالت مد نظر خود را به صورت مستقیم 

با مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر در میان بگذارند.

مدیر عامل شرکت گاز اردبیل:
۸5۸ انشعاب گاز رایگان در استان اردبیل واگذار شد

 ۸۵۰ از  بیش  گفت:  اردبیل  گاز  شرکت  عامل  مدیر  اسماعیلی، 
انشعاب گاز رایگان طی سال گذشته به جامعه هدف در استان واگذار شد.

سردار اسماعیلی در گفت وگو با خبرنگار بازار به بهره مندی ۸۵۸ 
خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی)ره( و بهزیستی از گاز طبیعی 
طی سال گذشته اشاره کرد و اظهار داشت: برای واگذاری رایگان انشعاب 
گاز به جامعه هدف این مجموعه در راستای اجرای ماده ۸۰ قانون برنامه 

پنج ساله ششم توسعه، آمادگی کامل داریم.
وی با بیان اینکه خدمات حمایتی در راستای تالش برای توانمند 
شدن خانواده های مددجویان ارائه می شود، ادامه داد: طی سال گذشته 
۵3۰ انشعاب گاز رایگان برای خانواده های تحت پوشش کمیته امداد 
امام خمینی)ره( و تعداد 32۸ انشعاب گاز به خانواده های تحت پوشش 
بهزیستی با اعتباری در حدود یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال تخصیص 

داده شده که همه این خدمات به صورت رایگان ارائه شده است.
مدیر عامل شرکت گاز اردبیل با اشاره به این نکته که این اقدام 
در تمامی ادارات گازرسانی استان انجام می شود افزود: مددجویان تحت 
پوشش دو سازمان در صورتی که تاکنون از این امتیاز استفاده نکرده اند 
می توانند پس از دریافت معرفی نامه از دستگاه تحت پوشش و ارائه آن 
به اداره گاز منطقه در زمان اشتراک پذیری از این امتیاز استفاده کنند.

اسماعیلی بیان کرد: شرکت گاز استان اردبیل از بدو تاسیس تا به 
حال به بیش از ۵۱۰ هزار مشترک خدمات گازرسانی ارائه می دهد که 
از این تعداد 3۷۴ هزار مشترک شهری و ۱3۶ هزار مشترک روستائی 

هستند.
وی تصریح کرد: تمام سعی و تالش ما بر این است که بتوانیم 
بهره مندی از نعمت گاز را برای همگان محقق کنیم که این مسئله در 
حال حاضر برای ما به عنوان اولویت اساسی مطرح است و امیدواریم تا 

پایان سال در امر گازرسانی جزو استان های موفق باشیم.

منطقه  در  سوخت  هوشمند  کارت   3۰۰۰ رمز  حذف 
شاهرود

در سال گذشته نزدیک به سه هزار کارت هوشمند سوخت در سطح 
استان سمنان رمز گشایی شده است .

به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی 
منطقه شاهرود ، علی اکبر عربعامری مدیر منطقه شاهرود گفت : در 
به  مطلوب  و  بهینه  خدمات  ارائه  و  شهروندی  حقوق  تحقق  راستای 
شهروندان ، در سال ۹۹ ، دوهزارو نهصد و پنجاه و دو کارت سوخت در 
چار ناحیه مرکزی ، سمنان ، دامغان و گرمسار رمز گشایی شده است .

زمان  در مدت  کارت سوخت  انجا که هر  از   : افزود  عربعامری   
کوتاهی رمز گشایی و تحویل مراجعین می گردد ، متقاضیان متناسب 
با موقعیت محل استقرار خود می توانند  به منظور پیگیری و انجام رمز 
گشایی با در دست داشتن مدارک خودرو و هویتی ،  بصورت حضوری  
به یکی از نواحی چهار گانه در استان مراجعه کرده و درخواست خود 

را پی گیری نمایند .

علی اکبر عربعامری مدیر شرکت 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه شاهرود طی پیامی  فرا رسیدن 
بیست و هفتم  اردیبهشت ماه ، روز 
را تبریک  ارتباطات و روابط عمومی 

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

کار  به  دو عنصر مهم  این  به  بیشتر 
گرفته می شود.

برای  نیز  امروزی  سازمان های 
بقا نیازمند آگاهی یابی و آگاهی دهی 
و  آگاهی  ترویج  طریق  از  تا  هستند 
و  ذهنی  امنیت  دانش،  نشر  و  تولید 
روانی و حتی فضای فیزیکی مخاطبان 
شرکای  عنوان  به  ما  که  را  خود 

اجتماعی می نامیم، تامین کنند .
روابط   ، پیشرو  های  سازمان 

عمومی  را به عنوان اتاق فکر مدیران 
قلمداد می  افکار عمومی  مدیریت  و 
کنند و با در اختیار گذاشتن امکانات 
اطالع  و  شفافیت  مسیر  نیاز  مورد 
می  هموارتر  ایشان  برای  را  رسانی 

سازند.
در اهمیت وظیفه و جایگاه روابط 
موالی  که  بس  همین  ها  عمومی 
متقیان علی ) ع( ، در فرمان خود به 
مالک اشتر، او را به افکار عمومی مردم 

توجه می دهند و افکار توده مردم را 
بر  اسالمی  جامعه  و  دین  گاه  تکیه 

می شمرند.
بیست  تبریک  ضمن  اینجانب 
، روز جهانی  اردیبهشت ماه  و هفتم 
برایتان   ، عمومی  روابط  و  ارتباطات 
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 .

پیام مدیر منطقه  به مناسبت فرا رسیدن روز ارتباطات و روابط عمومی

اجرای ۵0 هزار هکتار جنگل کاری در ایالم طی سه سال گذشته
از  مدیر کل منابع طبیعی ایالم 
اجرای ۵۰ هزار هکتار جنگل کاری در 

ایالم طی سه سال گذشته خبر داد.
رؤسای  جمع  در  احمدی  رضا 
منابع  دارات  ا عمومی های  روابط 
طبیعی استان ایالم اظهار کرد: روابط 
عمومی ها نقش بسیار ارزشمند و زبان 

گویای دستگاه ها هستند.
وی افزود: بدون شک همکاری 
با رسانه ها  و تعامل روابط عمومی ها 
می تواند عملکرد مثبت و موفقیت های 
عمومی  افکار  برای  را  سازمان  یک 

بیان کند.
یالم  ا طبیعی  بع  منا مدیرکل 
گفت: خوشبختانه منابع طبیعی استان 
راستای  در  خوبی  بسیار  اقدامات 

توسعه و ترویج فرهنگ منابع طبیعی 
این راستا  انجام داده و در  در استان 
نیز دست یاری به سمت همه روابط 

عمومی ها برای ترویج فرهنگ منابع 
طبیعی دراز می کند.

ادامه داد: در سه سال اخیر  وی 

میزان جنگل کاری در این استان به ۵۰ 
هزار هکتار رسیده، در حالی که این آمار 
در هشت سال گذشته ۷۰ هزار هکتار 
جنگل کاری بوده و قبل از انقالب و 
پس از آن تنها ۱۰ هزار هکتار از اراضی 

استان جنگل کاری شده بود.
 ، ت غا با سعه  تو  ، ی حمد ا
فزایش  ا همچنین  و  یی  بان زدا بیا
دیگر  از  را  کاشت  دست  جنگل های 
طبیعی  منابع  حوزه  در  مهم  اقدامات 
و  برشمرد  اخیر  سال  چند  در  استان 
طرح های  اجرای  که  آنجا  از  افزود: 
توقف  موجبت  ایالم  در  آبخیزداری 
این  مشابه  شده،  استان  در  سیل 
طرح به همه استان های کشور ابالغ 

شده است.

خدمات بانک مهر ایران منحصر به فرد است
نماینـدگان سـهامداران در جلسـه مجمـع عمومـی عـادی به طـور 
فوق العـاده بانـک مهـر ایـران اظهـار کردنـد: بانـک مهـر ایران مسـئولیت 
خطیـري در نظـام تأمیـن مالـي کشـور بـر عهـده دارد. همچنیـن خدماتي 

که این بانک ارائه مي کند، بسیار منحصر به فرد است. 
بـه گـزارش روابط عمومی بانک قرض الحسـنه مهر ایران، سـید فرید 
موسـوي، نماینـده بانـک ملـي در مجمع عمومـي عادي به طـور فوق العاده 
بانـک مهـر ایـران و رئیـس مجمـع گفـت: بانـک مهـر ایـران مسـئولیت 
خطیـري در نظـام تأمیـن مالـي کشـور بـر عهـده دارد. همچنیـن خدماتي 
کـه ایـن بانـک ارائـه مي کند بسـیار منحصر به فرد اسـت و در بسـیاري از 
مـوارد شـاهدم که منشـأ خیر و برکت بوده اسـت. قـدردان زحمات مدیران 

بانـک مهر ایران هسـتیم.
در ادامه خسـرو فرهی، نماینده بانک سـپه و ناظر مجمع ضمن تشـکر 
از دکتـر مرتضـی اکبـری، مدیرعامل بانـک مهر ایران گفت: ایشـان کاماًل 
متعهدانـه و صادقانـه بانـک را هدایـت کرده انـد. اعضاي هیـأت مدیره نیز 
ترکیب مناسـبي در این بانک ایجاد کرده اند و خوشـبختانه شـاهد توفیقات 
خـوب بانـک بوده ایـم. هم از ایشـان تشـکر مي کنیـم و هم اینکـه حمایت 
سـهامداران از فعالیت هـاي ایـن بانـک کمـک مي کنـد کـه بانـک بتوانـد 
در آینـده موفقیت هـاي بیشـتري کسـب کنـد که قطعـًا باعث پشـتیباني از 

کسـب وکارهاي فعـال در جامعـه خواهد بود.
مسـعود نصـر اصفهانـی نماینـده بانک ملـت و دیگر ناظـر مجمع نیز 
از سـخنرانان ایـن جلسـه بـود کـه اظهار کـرد: بالندگـي بانک مهـر ایران 
و رشـد روزافزون آن مشـهود اسـت. الزم اسـت از دکتر اکبري و اعضاي 
هیـأت مدیره تشـکر کنـم. همه بانک ها مدعـي اجراي بانکداري اسـالمي 
هسـتند؛ امـا بدون شـک نمـاد بانکـداري اسـالمي بانک مهر ایران اسـت 
و ایـن بـراي مـا به عنـوان سـهامدار افتخـار اسـت که بخشـي از سـرمایه 
بانک هـاي مـا در ایـن بخـش و بـراي کمک به بخـش آسـیب پذیر جامعه 

مي شـود. هزینه 

و  شوینده  مواد  نمایشگاه  در  سامان  بانک  خدمات  معرفی 
سلولزی

بیسـت و هشـتمین نمایشـگاه بین المللـی مواد شـوینده، پـاک کننده، 
بهداشـتی، سـلولزی و ماشـین آالت وابسـته با حضور فعال بانک سـامان 

در محـل دائمـی نمایشـگاه های بین المللـی تهـران برگزار می شـود.
به گزارش سـامان رسـانه، بانک سـامان با گسـتره متنوعی از خدمات 
و محصـوالت در حوزه هـای گوناگـون و برنامـه جـدی بـرای حمایـت از 
فعـاالن صنایـع مختلـف در حوزه خدمات ریالـی، ارزی و اعتباری با کادری 
کامل متشـکل از مدیران ارشـد، میانی و کارشناسـان متخصص در بیسـت 
و هشـتمین نمایشـگاه بین المللـی مـواد شـوینده، پـاک کننده، بهداشـتی، 

سـلولزی و ماشـین آالت وابسـته حضور خواهد داشـت.
بر اسـاس این گزارش، بانک سـامان که به واسـطه خدمات گسـترده 
و کامـل خـود در سـال های گذشـته به انتخـاب اول شـرکت های تولیدی 
و صنعتـی به ویـژه در حـوزه مواد شـیمیایی تبدیل شـده، در مدت برگزاری 
ایـن رویـداد بـا برگـزاری جلسـات و مالقات حضـوری آخریـن خدمات و 
امکانـات خـود را در اختیـار ایـن حـوزه اقتصـادی کشـور قـرار خواهـد 
داد. گفتنـی اسـت، مـواد شـوینده، پـاک کننـده، بهداشـتی، سـلولزی و 
ماشـین آالت وابسـته از 2۸ تا 3۱ اردیبهشـت در محل دائمی نمایشـگاه 
بین المللـی تهـران برگـزار خواهـد شـد و عالقه مندان می تواننـد با حضور 
در غرفـه بانـک سـامان مشـاور ه های فنـی الزم درزمینـهٔ خدمـات مالـی 

و بانکـی را دریافـت کنند.

پاسخ  مشتریان  سواالت  به  کارگران  رفاه  بانک  مدیرعامل 
می دهد

به مناسبت روز ملی ارتباطات و به منظور تکریم، افزایش رضایتمندی 
و تعامل مثبت و سازنده با مشتریان، مدیرعامل بانک رفاه کارگران در گفت 

و گوی تلفنی به سواالت مشتریان پاسخ می دهد.
به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران، اسماعیل هلل گانی در 
آستانه روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی در یک گفت و گوی تلفنی در 
مرکز ارتباط با مشتریان )فراد( این بانک به سواالت مشتریان در حوزه های 
مختلف خدمات بانکی پاسخ خواهد داد و آماده دریافت انتقادها، پیشنهادها و 

نظرات سازنده مشتریان است.
به  را  خود  های  پرسش  و  مسائل  دارند  تمایل  که  گرامی  مشتریان 
شکل مستقیم با مدیرعامل بانک رفاه کارگران در میان بگذارند، می توانند 
روز دوشنبه 2۷ اردیبهشت ماه سال جاری از ساعت ۱۰ تا ۱۱:3۰ از طریق 
تماس با شماره ۸۵2۵ -۰2۱ و انتخاب کلید 3 در این گفت و گوی تلفنی 

شرکت کنند. 

یسوگند رام
مال

ت 
دیری

م
ک

بان

و  ب  آ شرکت  مل  عا مدیر 
فاضالب  استان مرکزی گفت: ۱۱۴ 
روستای این استان با توجه به کاهش 
بارندگی در سال آبی جاری، با تنش 

آبی مواجه هستند.
در  نسب«  عرفانی  »یوسف   
استان  آبی  تنش  نشست  نخستین 
روستاها،  این  تمام  برای  فزود:  ا
طرح های آبرسانی تعریف شده است 
اعتبارات،  تخصیص  صورت  در  که 

اجرای طرح ها کلید می خورد.
عاملی  را   برق  قطعی  وی، 
آب   قطع  با  مردم  مواجه شدن  برای 
عنوان کرد و گفت: به منظور کنترل 
و جلوگیری از قطع شدن آب و برق، 
الگوی مصرف  بایستی اصالح  مردم 

را مدنظر ویژه قرار دهند.
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب 
آب  کمبود  داد:  ادامه  مرکزی  استان 

منجر به ایجاد اختالل در تولید برق و 
در نتیجه قطع برق مشترکان می شود 
و قطع برق تاسیسات نیز آبرسانی به 
مشترکان را با اختالل و قطعی مواجه 

می کند.
داشت:  اظهار  نسب  عرفانی 
ژنراتور.  دیزل  مانور   2 برگزاری 
شناسایی  آبرسانی،  تانکرهای  مانور 

آبی، رصد  با تنش  روستاهای مواجه 
سامانه۱22  از  مردمی  های  تماس 
ستاد  در  پرسنل  کشیک  برقراری  و 
از  تابستان  پایان  تا  ها  شهرستان  و 
اقداماتی است که در این راستا انجام 

می.شود.
ز  ا هدف  داشت:  بیان  وی 
برگزاری این مانورها بررسی وضعیت 
برق  تامین  برای  ژنراتورها  دیزل 
است  برق  قطع  مواقع  در  تاسیسات 
بهره  دستورالعمل  راستا  این  در  که 
آب  به  ها  ژنراتور  دیزل  از  برداری 
و فاضالب شهرستان های تابعه نیز 

ابالغ شده است.
آب  مشترک   ۷۶۴ و  هزار   ۶3۱
و 2۹۹ هزارو ۹22 مشترک فاضالب 
شهری و روستایی اکنون زیر پوشش 
خدمات شرکت آب و فاضالب استان 

مرکزی قرار دارند.

مدیرعامل آبفا استان مرکزی:

114روستای استان مرکزی با تنش آبی مواجه است

اخطاریه نوبت دوم
مجهول  نشانی  آزاد  شغل:  علی  فرزند  راد  مالئی  محمد  آقای 
شماره  به  دادگاه  حکم  اجرای  در  رساند  می  اطالع  به  المکان: 
دادگاه  ششم  شعبه  از   ۱3۹۹/۱۰/2۵ مورخ   ۹۹۰۹۹۷۱33۶۹۰۱۰۰2
خانواده رشت همسر شما خانم معصومه مصلح چوکامی خواهان ثبت 
طالق در این دفترخانه می باشد لذا ازتاریخ انتشار مهلت دارید تا جهت 
اجرای مفاد دادنامه فوق و ثبت طالق به دفترخانه مراجعه نمائید در غیر 
اینصورت طالق بصورت یکطرفه ثبت و به شما اعالم خواهد گردید.

آدرس رشت چهارراه پورسینا س ایرانیان طبقه ۴.
دفتر طالق 33 رشت- سید محمد چاوشی

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آیین  ماده ۱3  و  قانون   3 ماده  آگهی موضوع 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

و  اراضی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون   3 و   ۱ مواد  دستور  به  نظر 
شماره  رای  برابر  و   ۱3۹۰/۰۹/2۰ مصوب  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای 
۱۴۰۰۶۰3۰۶۰۰۵۰۰۱۴۷۵ مورخ ۱۴۰۰/۰2/2۶ هیات اول موضوع ماده یک 
قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نیشابور تصرفات مالکانه و بالمعارض آقای 
میثم نصرآبادی فرزند اسماعیل نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
2۶۸ متر مربع از پالک شماره ۹ فرعی از ۱۰ اصلی واقع در اراضی گذر جهان 
آباد بخش ۱2 حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی آقای محمد 

قاسم قلعه نوئی فرزند محمد یوسف محرز گردیده است.
لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی و ماده ۱3 آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ 
روز از طریق این روزنامه و محلی کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها 
رای هیات الصاق تا در صورتی که اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض 
داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در 
محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید 
اخذ نمایند معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست 
را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به 
ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل 
نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند 
اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از 

مراجعه متضرر به دادگاه نیست. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰2/2۹
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰3/۱3

م / الف ۱۴۸۸ 
علی امینی 

رئیس ثبت اسناد و امالک نیشابور 

معصومه علیزاده 
مینا آفاقی

قسمت اول
اینترنت )Internet( که گاهی با لفظ نت )Net( به 
کار برده میشود، یک سیستم ارتباطی جهانی بین سیستمهای 
هم  با  معینی  ارتباطی  راههای  توسط  که  است  رایانهای 
ارتباط برقرار میکنند. کاربران در اینترنت میتوانند از رایانه، 
گوشی، تبلت و سایر وسایل هوشمند اطالعاتی را دریافت 

و یا ارسال کنند.
بین شبکهی جهانی وب )Web Wide Word( یا 
همان وب و اینترت تفاوت وجود دارد. در واقع اینترنت یک 
اتصال جهانی از شبکهها است درحالی که وب مجموعهای 
از اطالعات است که با استفاده از اینترنت قابل دستیابی است. 
اینترنت است که برای مراجعهی  وب پرکاربردترین بخش 
سریع به آن از لینکها یا آدرسهای اینترنتی استفاده میشود.

برای اتصال به اینترنت باید به یک ارائهدهندهی خدمات 
اینترنتی که از طریق کابل یا فیبرنوری دسترسی به اینترنت 
را فراهم میکنند، دسترسی داشت که در ایران ارائهدهندگان 
سیستمهای مخابراتی و اپراتورهای گوشی همراه این کار را 
برعهده دارند، سپس از روش کابلی یا بیسیم و با استفاده از 

دستگاه مودم به اینترنت وصل شد.
برخی از کاربردهای اینترنت عبارتند از: یافتن اطالعات 
جستجوگر  موتورهای  طریق  از  )که  آنالین  صورت  به 
همچون گوگل کروم )Chrome Google( و فایرفاکس 
)Firefox( انجام میشود(، برقراری ارتباط با مردم سراسر 
دنیا )از طریق ایمیل و شبکههای اجتماعی(، تماشای فیلم، 

خرید آنالین و ... .
شبکههای  که  است  جهانی  گسترده  مجازی،  فضای 
گوناگون رایانهای با استفاده از سختافزارها و نرمافزارهای 
گوناگون به یکدیگر متصل میشوند. از جمله فضاهای مجازی 
میتوان به موارد زیر اشاره کرد: ۱. ایمیل یا پست الکترونیک 
)Mail-E( که راهی برای ارسال و دریافت پیام از طریق 
اینترنت است و برای استفاده از آن باید حساب کاربری )شامل 
اجتماعی  شبکههای   .2 داشت.  عبور(  رمز  و  ایمیل  آدرس 

روش دیگری برای ارتباط و اشتراکگذاری آنالین اطالعات 
است که برقراری ارتباط و اشتراکگذاری به طور همزمان با 
 ،)Instagram( بسیاری از افراد را آسان میکنند. اینستاگرام
یوتیوب   ،)Twiter( توییتر   ،)Whatsapp( واتسآپ 
)YouTube( و تلگرام )Telegram( از جمله شبکههای 

اجتماعی پرطرفدار هستند.
امروزه بیشتر از هر زمان دیگری زندگی ما با زندگی 
دنیای مجازیمان درهم تنیده شده است. شکی نیست که 
فضای مجازی ضروریترین ابزار در دنیای امروزی است. 
حوزهی  در  مجازی  فضای  گذشته  نیم  و  سال  یک  در 
آموزش و پرورش و تدریس هم وارد شده است. بسیاری 
کشورها با این شرایط جدید یعنی ورود فضای مجازی به 
حوزهی آموزش و پرورش دانشآموزان یا مشکلی نداشتند 
و یا خیلی زود با آن منطبق شدند. اما بعضی از کشورها 
از جمله ایران که قبل از این هیچ سابقه و تجربهای در 
این زمینه نداشته است و همیشه آموزش به معنی حضور 
با  بود،  شده  تعریف  مدرسهها  در  دانشآموزان  فیزیکی 
به رو شدهاند و همچنان هم کامل  مشکالت زیادی رو 
وجود  به  که  بحرانی  در  است.  نشده  رفع  مشکالت  این 
آمد بدون هیچگونه زیرساخت مناسب، آمادگی و آموزشی، 

فقط خواستند تدریس و آموزش را در فضای مجازی شروع 
بودند  آشنا  فضا  این  با  دانشآموزان  نه  که  حالی  در  کنند 
این  و  کار؛  چگونگی  و  تدریس  نحوهی  با  معلمان  نه  و 
شوک بزرگی برای هر دو گروه بود. از طرفی اولیایی که 
قبل از کرونا سعی میکردند با توجه به عقایدشان از ورود 
مشخصی  سن  از  قبل  مجازی  فضای  به  دانشآموزانشان 
جلوگیری کنند و یا میزان استفادهی آنها را کنترل نمایند 
را  فضا  این  از  استفاده  اجازهی  مجبورند  ناچار  به  اکنون 
برای  گزافی  هزینههای  حتی  و  بدهند  سالگی   ۷ سن  از 
تهیه و یا تجهیز وسایل هوشمند برای آموزش فرزندانشان 
به  باشند و  باید تمام وقت در منزل  بکنند و در کنار آن 
همین دلیل برای انجام کارهای شخصی و اجتماعی خود 
با محدودیت و مشکالتی رو به رو شدند.  از طرف دیگر 
از  فقط  و  بودند  بازنشستگی  آستانهی  در  که  آموزگارانی 
و  ارتباطی  وسیلهی  عنوان  به  مجازی  فضای  و  گوشی 
گوشی  ناگهان  ولی  میکردند  استفاده  تصویری  تماسهای 

و فضای مجازی به ابزاری برای آموزش تبدیل شدند.
از جمله ابزاری که برای آموزشهای آنالین در این مدت 

استفاده شدند، می توان به موارد زیر اشاره کرد:
اسکایپ )Skype( و اسکای روم )Skyroom(؛ هر 	 

دو این برنامهها پیش از این برای جلسات آنالین با تعداد 
آموزش  برای  وقتی  علت  همین  به  میشد  استفاده  محدود 
دانشآموزان مورد استفاده قرار گرفتند با مشکالتی رو به رو 
شدند از جمله: عدم اجازه ورود دانشآموزان به کالس به علت 
تکمیل شدن ظرفیت کاربران و یا قطع شدن و خارج شدن 
از کالس به دلیل این که تعداد زیادی میکروفون و تصویر 

همزمان فعال بودند.
تنها 	  دوران  این  از  پیش  )Whatsapp(؛  واتسآپ 

برنامهای برای تماسهای تصویری و یا ارسال و دریافت پیام 
استفاده میشد. ضعف این برنامه در بحث تدریس و آموزش 
آنالین،۱. در دسترس بودن شمارهی مدرسان برای اولیا و 
دانشآموزان 2. عدم نمایش زنده فرایند تدریس بود بدین معنی 
ابتدا  بود  از شروع کالس مجبور  یا مدرس پیش  که معلم 
یکبار از تدریس خود فیلمبرداری کند سپس در روز کالس 

آن را برای شاگردانش به اشتراک بگذارد.
ادوب کانکت )Connect Adobe(؛ برنامهای که 	 

پیش از این به ندرت از آن استفاده میشد و آشنایی زیادی 
با سایر  برنامه در مقایسه  این  با این محیط وجود نداشت. 
برنامهها، بهترین و مناسبترین برای آموزش و تدریس آنالین 
میباشد به شرطی که مدرسه یا مؤسسهای مسائل مالی را بر 
کیفیت آموزش ترجیح ندهد. چون اگر مؤسسهای بخواهد با 
صرف هزینهی کم از این برنامه استفاده کند، با مشکالتی 
چون ۱. عدم استفاده از تمام امکانات برنامه 2. خارج شدن 
از برنامه به علت فعال بودن همزمان تعداد زیادی دورین و 
میکروفون 3. عدم ورود به کالس به علت پر شدن حافظهی 

پنهان مرورگرهای مورد استفاده.
شاد )Shad(؛ برنامهای که با سرعت به دلیل شرایط 	 

دلیل  به  و  شد  ساخته  ایران  پرورش  و  آموزش  طرف  از 
بررسی نکردن همه جوانب، هنگام استفاده از آن مدرسان 
و دانشآموزان به خصوص در مدارس دولتی که موظف به 
استفاده از این برنامه بودند، مشکالت زیادی داشتند از جمله 
این که این برنامه فقط برای سیستم عامل اندروید و تحت 
وب، نوشته شده و برای سیستم عاملهای ویندوز و اپل امکان 
استفاده از این برنامه وجود ندارد مگر اینکه برای استفاده از 

آن برنامهی جانبی دیگری نیز نصب شود.
ادامه دارد 	 

تجربیات تدریس در فضای مجازی



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1742- چهار شنبه 29 اردیبهشت 61400 ورزش دنیای 

دور خیز ستاره کشتی ایران برای طالی المپیک 
کم  اقدامی  در  ایران  کشتی  ستاره 
از  توکیو  المپیک  گرفتن طالی  تا  نظیر 

اینستاگرام خداحافظی کرد.
با حذف سهراب مرادی از مسابقات 
وزنه برداری گزینشی المپیک در کلمبیا، 
حاال حسن یزدانی تنها مدال آور ایرانی در 
المپیک 2۰۱۶ ریو است که در سال 2۰2۱ 
قرار است در توکیو نیز به میدان برود. این 
پسر جویباری که در سال های اخیر تک 
ستاره کشتی ایران لقب گرفته و رقبایش 
را در سطح آسیا و جهان با نمایشی شگفت 
انگیز شکست داده، نه تنها توانسته سهمیه 
حضور در توکیو را با عبور از رقبای داخلی و 
خارجی کسب کند، بلکه همین حاال و در 
فاصله دو ماه مانده به المپیک اصلی ترین 

امید مسئوالن، مردم و اهالی کشتی برای رسیدن به طالی توکیو به حساب می آید. 
حسن یزدانی که جدا از ویژگی های بی نظیر فنی، نشان داده در بحث اخالقی 
هم کامال می تواند به یک الگو و اسطوره تبدیل شود، با اینکه فعالیت زیادی در فضای 
مجازی ندارد، اما در تصمیمی جالب و قابل تحسین اعالم کرده تا طالی المپیک را 

نگیرد، نمی خواهد به اینستاگرام بازگردد. 
یزدانی که معموال بعد از قهرمانی در تورنمنت های مختلف از حمایت مردم و 
هوادارانش تشکر می کند،  این بار به خاطر اهمیت باالی المپیک پیش دستی کرده 
و با انتشار یک پست اینستاگرام خداحافظی کرده: »سالم به همه مردم عزیز کشورم. 
حمایت های شما عزیزان همیشه دلگرمی و قوت قلب من در مسابقات مختلف بوده و 
ممنونم که این نعمت بزرگ را از من دریغ نمی کنید. حتی در این فضای مجازی هم 
دوستانی حقیقی دارم که همیشه یار و یاورم بوده اند. از همه شما عزیزان که با عشق 
و مهربانی به من انگیزه می دهید تا در توکیو با کسب مدالی خوشرنگ دل مردم را 
شاد کنم، رخصت می خواهم تا رسیدن به روز موعود موقتا از فضای مجازی خداحافظی 

کنم. دعای خیرتان بدرقه راهمان،  ارادتمند حسن یزدانی.«
اما جالب تر از متنی که یل جویبار منتشر کرده، می توان به پرتره ای اشاره کرد 
که سختی های این روزهای حسن یزدانی در قرنطینه خانه کشتی و دوری از خانواده 
را نشان می دهد. در این پرتره عکس یزدانی با صورتی عرق کرده، چشمانی که کاسه 

خون شده و کمی هم ورم دارد، دیده می شود. 
تمام این ها نشان می دهد ستاره کشتی ایران از هر زمان دیگر برای رسیدن 
به سکوی قهرمانی بیشتر انگیزه دارد. حسن یزدانی در روزهایی که اکثر جوان ها و 
حتی ستاره های ورزش ایران و جهان زندگی شان با فضای مجازی گره خورده، برای 
چند ماه با اینستاگرام خداحافظی کرده؛ اتفاقی که خبری خوب و امیدوار کننده برای 

مردم ایران و شاید خبری بد و ترسناک برای دیوید تیلور، رقیب آمریکایی او باشد.

نشست خبری سرمربی تیم ملی والیبال؛
آلکنو: دخالت در کار من ممنوع!

نشست خبری سرمربی تیم ملی والیبال ایران روز گذشته)سه شنبه( با حضور 
جمعی از اهالی رسانه برگزار شد.

قرار بود گفتگوی آلکنو با اصحاب رسانه به دلیل شیوع کرونا به صورت مجازی 
باشد اما آلکنو تاکید داشت که نشست حضوری باشد. 

سرمربی روسی والیبال ایران در ابتدای جلسه گفت: بسیار خوشحالم که گفتگوی 
زنده با هم داریم و می دانم که در ایران خبر های ورزشی جایگاه باالیی دارد. برای 
همین درخواست کردم گفتگوی زنده داشته باشیم. قبل از نشست به من گفته شد که 
سوال های ناخوشایند از شما نخواهد پرسید اما من اجازه می دهم هر سوالی از من 

دارید بپرسید چه خوشایند چه غیر خوشایند.
آلکنو گفت: کسی که قول می دهد تیم قبل  از رقابت ها روی سکو برود قطعا 
شارالتان است. من در طول 2۵ سال کار به هیچ عنوان قول ندادم که نتیجه خاصی را 
بگیرم. ملی پوشان ایران تمام تالش خود را خواهند کرد تا دل مردم ایران را شاد کنند. 
او ادامه داد: قبل از هدایت تیم ملی ایران با خوشبخر و داورزنی صحبت کردم 

و به من اجازه داده شد تمام تصمیات برعهده من باشد. 
شش مربی ایرانی با من کار می کنند و همه برای من یکسان هستند. فدراسیون 
لیستی در خصوص بازیکنان و مربیان به من داد و  باید بگویم که همه عزیزان برای 
من یکسان هستند. اکبری رزومه و تجربه خوبی دارد اما تندروان هر روز در تمرینات 
بوده و جوان و آینده دار است. سوال من این است که چرا تندروان نمی تواند جای 

آقای اکبری باشد؟
قطعا اکبری زمانی تجربه نداشته و یک مربی به او فرصت داد. فکر می کنم اگر 
مربی ای بعد از من به جامعه والیبال ایران ارائه شود و آینده درخشانی داشته باشد 

مسئله بدی نخواهد بود.
سرمربی روسی والیبال ایران ادامه داد: ایران و زنیت کازان دو تیم متفاوت بوده 
و قطعا تفکرات روی این دو تیم متفاوت است. باید بگویم که بیشتر روی ذهنیت 
بازیکنان کار شد تا مسائل فیزیکی و بدنی. ما از لحاظ تکنیکی و سرعتی بسیار خوب 
هستیم و امیدوارم در وقت باقی ماند روحیه تیم را منسجم کنیم. اگر بتوانم ذهنیت 
تیم را تغییر دهم قطعا کار عالی خواهد بود. برای من بسیار مهم است که بازیکنان فکر 
کنند تا اینکه نکات فنی را به آنان گوشزد کنم. ایران بازیکنانی دارد که شکل گرفته اند 

و نباید نکات تکنیکی را به آنان گفت چرا که بی فایده خواهد بود.
آلکنو در ادامه نشست در خصوص اینکه چرا ایران را برای ادامه کار انتخاب کرده 
است، گفت: من با بازیکنان ایرانی مانند معروف کار کرده ام. با معروف صحبت های 
زیادی داشتیم و معروف باعث آشنایی من با والیبال ایران شد. قبال سفری به ایران 
داشتیم که زمان آن خوب نبود چرا که با فوت آقای خمینی وارد ایران شدیم.  البته 
آن مسابقه کنسل شد و ما برگشتیم. ایران تیمی است که از هیچ تیمی ترسی ندارد و 
آماده مقابله با هر تیمی است. یکی از بازیکنان به من گفت اگر از لحاظ روحی عالی 
باشیم همه تیم ها را شکست خواهیم داد که من با این صحبت موافقم. در رابطه با 
فرهنگ و تاریخ ایران شناختی داشتم و این شناخت بیشتر هم شده ک چرا که اکنون 

در ایران هستم. به فرهنگ ایران احترام می گذارم و با قانون ایران آشنایی دارم.
او ادامه داد: دلیل انتخاب تیم ملی والیبال ایران انگیزه من برای شرکت در المپیک 
بود و امیدوارم بتوانم تاثیر گذار باشم. باید بگویم چهارمین المپیک من با ایران خیلی 
وسوسه انگیز خواهد بود. آلکنو در خصوص تفکراتش برای تیم ملی گفت: در رابطه با 
تفکرات من در بازی باید بگویم که تنگ نظر نیستم و همه جانبه نگاه میکنم. بستگی 
دارد چه تیمی رو به روی ما باشد. با معروف در زنیت هماهنگی خوبی داشتیم و همین 
عاملی شد عناوین زیادی کسب کنیم. امیدوارم در جام ملت ها تجربه برای آینده به 
دست بیاوریم.آلکنو در ادامه نشست ادامه داد: یکی از نکات قوت تیم ملی ایران تکنیک 
و سرعت است. ضعف تیم ملی فیزیک بوده که باید بگویم نه تیم روسیه هستیم نه 
لهستان. باید ذهنیت خود را آماده کنیم تا مقابل این تیم ها به پیروزی برسیم. من 
بسیاری از بازی های لیگ ایران را دنبال کردم و توتولو مسابقات را به خوبی آنالیز 
کرد. در لیگ ایران بسیاری از سرویس ها هدفمند است اما در بازی های بزرگ باید 
سرویس پرشی زد. بر همین اساس باید دریافت خوبی داشته باشیم و نقطه ضعف ما 

در دریافت است. البته داریم تالش هایی برای رفع این مشکل می کنیم.
او در خصوص حذف کریمی از ترکیب تیم ملی گفت: کریمی آینده درخشانی 
خواهد داشت اما با وزن اضافی به اردو وارد شد. فکر می کنم در شان تیم ملی ایران 
نیست که با اضافه وزن وارد اردو شود چرا که معروف و موسوی با آمادگی تمام وارد 

اردو شدند و به نوعی آنان پیشکسوت کریمی به حساب می آیند.
سرمربی والیبال ایران درباره لیگ ملت ها گفت: دو روز گذشته لیست های نهایی 
به فدراسیون جهانی داده شد و می دانم تنها ایتالیا با ترکیب اصلی وارد این رقابتها 
نخواهد شد اما روسیه با ترکیب کامل وارد مسابقات می شود. به هرحال اکثر تیم ها 
با ترکیب اصلی حضور پیدا خواهند کرد. به دلیل کرونا امکان برگزاری بازی دوستانه 

نیست و لیگ ملت ها برای آمادگی تیم ها رقابت های خوبی است.

 بنزما سورپرایز دشان در یورو ۲۰۲۰
اکیپ،  نشریه  گزارش  براساس 
بعد  فرانسه  ملی  تیم  مطرود  مهاجم 
از سال ها غیبت، در فهرست 2۶ نفره 
»دیدیه دشان« برای یورو 2۰2۰ قرار 

خواهد داشت.
بعد از آنکه تیم های ملی بلژیک، 
کرواسی و لهستان فهرست 2۶ نفره 
خود را برای تورنمنت به تعویق افتاده 
یورو 2۰2۰ اعالم کردند، امروز نوبت 
فرانسه و دشان بود که از فهرست نفرات 
دعوت شده برای نبرد در یورو 2۰2۰ 

رونمایی کنند.
معتبر  نشریه  گزارش  براساس 
اکیپ فرانسه، عمده سورپرایز پیش بینی 
شده در فهرست اعالمی آبی ها »کریم 

بنزما« است؛ موضوعی که از سوی نشریه لوپاریسین نیز تایید شده است.
انتظار می رود کیلین امباپه، آنتوان گریژمان، پل پوگبا، کینگزلی کومان، اولیویر 
ژیرو، عثمان دمبله و آنتونی مارسیال همگی در فهرست اعالمی حضور داشته باشند 
و با وجود مقاومت قبلی »نوئل لوگرائه« رییس فدراسیون فوتبال فرانسه، درخشش 
و انسجام بنزما در طول فصل اللیگا در بازگشت احتمالی وی به جمع تیم تحت 

هدایت دشان حیاتی بوده است.
مهاجم باشگاه رئال مادرید به دلیل مداخله احتمالی در پروند اخاذی از »متئو 
ویدئویی  نوار  با یک  رابطه  در  فرانسه  ملی  تیم  در  اسبق وی  والبوئنا« هم تیمی 

غیراخالقی، از سال 2۰۱۵ تاکنون برای تیم ملی فرانسه بازی نکرده است.
در گزارش های ماه مارس اعالم شد که بنزما در اکتبر محاکمه خواهد شد؛ 
این داستان ۶ ساله را نمایشی و  مرد فرانسوی مدعی است که بی گناه بوده و 

فریبکاری توصیف کرد.
در جریان داستان اخاذی، بنزما به عنوان یک واسطه عمل کرد تا به طور 
مستقیم والبوئنا را برای پرداخت پول درخواستی باج گیران متقاعد کند. در عوض، 

والبوئنا به طور مستقیم موضوع را به پلیس اطالع داد.
وی از زمان نخستین حضورش در تیم ملی فرانسه در سال 2۰۰۷ در مجموع 

۸۱ بار پیراهن این تیم را بر تن کرده و 2۷ گل به ثمر رسانده است.
به تازگی »آرسن ونگر« سرمربی افسانه ای باشگاه آرسنال نیز خواستار بازگشت 
بنزما به تیم ملی فرانسه در یورو 2۰2۰ شد و گفت که دور ماندن وی از جمع آبی های 

فرانسه »دالیل غیرورزشی« دارد.
رقابت های یورو 2۰2۰ که به دلیل پاندمی کرونا با تعویق یکساله مواجه شد،  
از ۱۱ ژوئن تا ۱۱ جوالی سال جاری)2۱ خردادماه تا 2۰ تیرماه ۱۴۰۰( با حضور 2۴ 
تیم در ۱۱ شهر اروپا با استقبال هواداران از 2۵ درصد ظرفیت ورزشگاه ها برگزار شود.

هفته خداحافظی رئال با زیدان، راموس و دیگران!
همه نگاه طرفداران رئال مادرید به بازی این هفته تیمشان با ویارئال است. آن ها 
منتظر هستند تا تکلیف قهرمان اللیگا مشخص شود و در صورت قهرمان نشدن، 

ممکن است این باشگاه در پایان فصل با ستارگان خود خداحافظی کند.
به گزارش مارکا، تیم فوتبال رئال مادرید روز شنبه اول خردادماه در چارچوب هفته 
هفته سی و هشتم اللیگا اسپانیا و در ورزشگاه آلفردو دی استفانو به مصاف ویارئال 
می رود. اتلتیکو مادرید با ۸3 امتیاز در صدر جدول و رئال با ۸۱ امتیاز در رده دوم قرار 
دارد و این دیدار می تواند یکی از مهم ترین بازی های امسال کهکشانی ها باشد. نتیجه 
این بازی می تواند در تصمیم گیری های باشگاه رئال تاثیر بسیار زیادی داشته باشد. 
آینده سرخیو راموس، رافائل واران، مارسلو، ایسکو و لوکاس واسکز مبهم است 
و این درحالیست که به نظر می رسد »زین الدین زیدان« نیز در رختکن از تیمش 

خداحافظی کرده و سال آینده در مادرید حضور نخواهد داشت.
مهمترین خروجی رئال در پایان فصل می تواند کاپیتان این تیم باشد. قرارداد 
راموس در پایان فصل به پایان خواهد رسید و به نظر می رسد رئال برای ادامه دادن 
به ۱۶ سال همکاری میان خود و سرخیو تمایلی نداشته باشد. راموس مایل به بستن 
قراردادی دو ساله است اما فلورنتینو پرز رییس باشگاه پیشنهادی یکساله به او داده 
است. یکی از این دو نفر باید در این مورد کوتاه بیاید وگرنه راموس در پایان فصل 

از این تیم جدا خواهد شد. 
رابطه یک دهه ای واران و رئال مادرید می تواند در تابستان امسال به پایان 
برسد. قرارداد این مدافع در سال 2۰22 به اتمام می رسد اما هنوز متعهد به تمدید 
قرارداد جدید نشده است. رئال مادرید که در این فصل بهره زیادی از این مدافع 
نبرد، اگر با پیشنهادی ۶۰ تا ۷۰ میلیون یوروی روبرو شود، امکان دارد برای فروش 

واران وسوسه شود.
لوکاس واسکز مانند هموطن خود راموس، هنوز موافقت خود را برای تمدید 
قرارداد اعالم نکرده است. او در آکادمی رئال مادرید رشد کرد و پس از خروج از این 
باشگاه در سال 2۰۱۵ به جمع کهکشانی ها بازگشت و از آن زمان به طور منظم در 
تیم حضور داشت. او به درهای خروج بسیار نزدیک است، مگر اینکه باشگاه بتواند 

خواسته های واسکز را برآورده کند.
افول ایسکو و مارسلو در کهکشان مادرید

به نظر می رسد ایسکو و مارسلو که دو ستاره بی چون و چرای رئالی ها در چند 
فصل اخیر بودند، حاال افول پیدا کردند و در این تیم به بن بست رسیده اند. قرارداد 
هر دو بازیکن سال دیگر به پایان می رسد و با توجه به دستمزد این دو ستاره، بعید 

به نظر می رسد که قرارداد جدیدی با آن ها امضا شود. 
سومین خداحافظی زیدان؟

انتظار نمی رود زیدان سرمربی رئال مادرید در فصل آینده باشد و این یک 
موضوع مخفی از رسانه ها نیست. پس از خداحافظی او به عنوان بازیکن در سال 
2۰۰۶ و مربیگری در سال 2۰۱۸، این سومین خداحافظی او با سفیدپوشان خواهد بود.

زیدان کارنامه بدی در مادرید ندارد اما به نظر می رسد کهکشانی ها به دنبال 
یک تغییر اساسی در تیم باشند.

آنتوان گریزمان و 3 اسطوره بارسلونا در خطر اخراج 

۴ بازیکنی که تا سال گذشته تصور نمی شد هرگز از بارسلونا کنار گذاشته 
شوند، حاال شرایطی متفاوت را تجربه می کنند.

تابستان گذشته و پس از شکست ۸-2 بارسلونا از بایرن مونیخ، باشگاه کاتاالن 
به وضوح لزوم یک بازسازی عمیق در تیم را احساس می کرد. کیکه ستین به عنوان 
سرمربی، اولین قربانی بود و سپس نوبت به فروش ستاره هایی چون ایوان راکیتیچ، 
آرتورو ویدال و لوئیس سوارز رسید. چیزی نمانده بود تا لیونل مسی هم از بارسا جدا 
شود و او در این زمینه رسما بوروفکسی هم به باشگاه ارسال کرد که با مخالفت 

مدیریت وقت باشگاه، در نهایت او مجبور به ماندن شد.
یک سال بعد بارسا فصل را تنها با قهرمانی کوپا دل ری به اتمام خواهد رساند 
و پس از حذف در یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان و کسب نتایج بسیار بد در هفته 
های اخیر که منجر به از دست رفتن شانس قهرمانی اللیگا شد، رونالد کومان نیز 

در خطر برکناری قرار دارد.
دارد  بارسلونا قصد  طبق گزارش موندودپورتیوو، خوان الپورتا رئیس جدید 
به زودی با ۴ بازیکن بزرگ و نامدار باشگاه نشستی برگزار کند و در مورد آینده با 

آنها صحبت کند.
بازیکنانی که سال گذشته غیر قابل فروش بودند ولی حاال باشگاه مشکلی 
نیز تبدیل  آنها ندارد. این به تیتر یک شماره امروز موندودپورتیوو  برای فروش 

شده است.
سرخیو بوسکتس، سرجی روبرتو، آنتوان گریزمان و جرارد پیکه بازیکنانی هستند 
که شاید آنها را فصل بعد دیگر در بارسلونا نبینیم. حضور بوسکتس و پیکه در این 
فهرست در نوع خود شگفت انگیز است. دو اسطوره و بازیکن بزرگ تاریخ بارسا که 
تاثیرشان در مهمترین افتخارات باشگاه کاتاالن غیر قابل انکار است ولی هر دو به 

خصوص پیکه از روزهای اوج دور هستند.

تیم  سبق  ا بی  مر سر
تقبیح  ضمن  ن  ا یر ا ملی 
بازی  انتهای  درگیری های 
دربی ۹۵ معتقد است این دو تیم ازلحاظ 

فنی چیزی برای گفتن نداشتند.
به  عالقه مندان  اکثر  به  قریب 
به خوبی  را  کهن  مایلی  محمد  فوتبال 
 ۱۹ شماره  هافبک  همان  می شناسند، 
پرسپولیس و تیم ملی ایران در دهه ۵۰ 
و ۶۰ با پاهایی بلند و شکل منحصربه فرد 
پوشیدن جوراب ورزشی اش که سال ها 
بعد توانست نسلی طالیی را به فوتبال 
از  یکی  که  کند،نسلی  معرفی  ایران 
محبوب ترین تیم های تاریخ فوتبال ایران 

به شمار می آید.
او که این روزها کمتر درخصوص 
مسائل و معضالت فوتبال ایران صحبت 
با  درارتباط  گفت وگویی  در  می کند 
شهرآورد ۹۵ و حاشیه هایش و همچنین 
وضعیت کنونی تیم ملی ایران اظهاراتی را 
مطرح نمود که در ادامه آن را می خوانیم:

*آقای مایلی کهن، به عنوان اولین 
سؤال می خواستیم نظر شما را در رابطه 
اتفاقات این دیدار جویا  با دربی اخیر و 

شویم؟
مایلی کهن: بازی که ازلحاظ فنی 
چنگی به دل نزد. اما متأسفانه نه تنها در 
انتهای این دیدار شاهد درگیری و ایجاد 
حاشیه های زیادی بودیم، بلکه کماکان 
این حواشی علی رغم اتمام بازی همچنان 
ادامه دارد. تا آنجا که من محمد نادری 
می شناسم،  سال  چند  این  تمام  در  را 
ازلحاظ شخصیتی و  او هم  باید بگویم 
هم ازنظر فنی بازیکن بسیار شایسته ای 
است. او به هرحال ممکن است درجایی 
مرتکب خطایی شود و من فکر نمی کنم 
آن خطا به حدی بود که ارزش این همه 
واکنش را به همراه داشته باشد. متأسفانه 
ما هرچقدر در مسابقات برون مرزی مثل 
بَره رفتار می کنیم و بدون کم وکاست تمام 
تصمیمات داوران را تمکین، تعظیم و حتی 
کرنش می کنیم و می پذیریم، در کشور 
خودمان، با هر سوت داور علیه خودمان بر 
سر او می پریم. داورانی که ممکن است در 
گاهی از اوقات مرتکب اشتباهاتی شوند، 
اما درواقع انسان های شریفی هستند. اما 
این اشتباه که مهم تر از آن تصمیم داور 
دیدار منچسترسیتی و تاتنهام در چارچوب 
رقابت های لیگ قهرمانان اروپا در مرحله 
نیمه نهایی نبود که باعث حذف تیم من 

سیتی شد.
این  *همان طور که می دانید طی 
دو هفته اخیر شاهد جنجال های زیادی 

هستیم و شلوغی زیادی در فضای فوتبال 
ماست.آیا این مسئله نگران کننده نیست؟

مایلی کهن: عرض کردم. متأسفانه 
درگیر  چیزی،  هر  از  بیش  ما  فوتبال 
جاروجنجال است. از طرفی آدم نمی داند 
آسیا  در  نمایندگانمان  موفقیت  بابت 
بازی ها  ما  خیر؟  یا  باشد  خوشحال 
و  مشکل داریم  نوع  یک  می بریم  را 
مشکل داریم.  دیگر  نوع  یک  می بازیم 
عدم  از  دائم  ما  بازیکنان  مثال  برای 
می زنند.  حرف  پاداش هایشان  پرداخت 
اسفناک  وضعیت  شما  درصورتی که 
تا  می کنید.  مالحظه  را  مردم  معیشت 
قراردادها  میزان  می دانم  من  که  آنجا 
تومان  میلیارد   ۱۴ یا   ۱3 به  بعضا 
ز  ا حتی  یعنی  است.  فته  فزایش یا ا
تجاوز  نیز  تومان  میلیارد  یک  ماهی 
می کند، اما آن ها بازهم از عدم پرداخت 
پاداش هایشان دم می زنند و این خیلی 
شرایط  اآلن  شما  است.  بزرگی  درد 
باسیلی  مردم  که  می بینید  را  جامعه 

صورت خودشان را سرخ نگه داشتند.
آقای مایلی کهن لطفاً با توجه به 
اظهارات آذری جهرمی پس از پایان دیدار 

دربی نظرتان را بفرمایید
پایان  از  پس  وزیر  آقای  این 
است  آمده  محترمانه  خیلی  شهرآورد، 
یک شوخی، مزاح یا مثاًل یک کرکری با 
هواداران تیم رقیبش مطرح کرد. حاال او 
آمده است یک شوخی ساده کرده است 
مجیدی  فرهاد  آقای  از  اینجا  من  اما 
البته از یک منظر باید  تعجب می کنم. 
به فرهاد هم حق بدهیم چراکه در آن 

شرایط بغرنجی که تیمش شکست خورده 
است که طبیعتاً تحملش نسبت به سایر 
می آییم  است  سخت تر  حدی  تا  بازی 
قبل از آنکه هرکسی متوجه شده باشد 
او را نسبت به این مسئله مطلع می کنیم. 
توی آن فشاری که حاال تیمش دربی را 
واگذار کرده می آییم به او می گوییم که 
آقای وزیر چنین حرفی زده است و باعث 
می شویم که او با یک لحن بسیار زشت به 
وزیر مملکت حمله کند به کار بردن چنین 
ادبیاتی درخصوص وزیری که به هرحال 
که  است  وزیرانی  جزو  می شود  گفته 
خوب کارکرده خیلی بد است. این توئیت 
آن قدر عجیب نبوده که موضوع اصلی 
تمام سایت ها و رسانه ها و بهانه ای برای 

توهین به همدیگر شده است .
این را هم بگویم چطور آنجا که 
به شما انواع و اقسام محبت ها می شود 
، چطور آنجاها خوب است. یقینًا آقای 
مجیدی کاری در همین مملکت داشته 
باشد ببینید چطور به او بهاداده می شود 
و تحویلش می گیرند. البته بازهم تکرار 
کسی  ان  اصلی  مقصر  که  می کنم 
چیزی  چنین  شرایط  آن  در  که  بوده 
او منتقل می کند ولی آن روزی  را به 
مملکت  رئیس جمهور  با  می روید  که 
فوتبال بازی می کنید و در ازایش مجوز 
می گیرید مملکت خوب است. این رفتار 
و حرف ها خیلی من را ناراحت کرد.ما 
به جای اینکه از فوتبال بخواهیم لذت 
زندگی مان  چیزهایی  سایر  مثل  ببریم 
بلکه  نمی بریم  لذت  پدیده  ین  ا ز  ا
و  بخوریم  حرص  باید  دائم  برعکس 

باعث اذیتمان شود.
*البته این چیزها همه فوتبال ایران 

هم نیستند
خوشحالی  جای  است  درست  بله 
کیا  نوید  محرم  مثل  کسی  که  است 
می آید که چقدر متین و آقا رفتار می کند 
و می توان گفت مثل محرم نه تنها کم 
چقدر  ببینید  نداریم.  اصاًل  بلکه  داریم 
متین و فروتن می آید صحبت می کند و 
همواره احترام حریفش را داشته است و 

این انصافاً ستودنی است.
* در آستانه آغاز تمرینات تیم ملی 
ایران به عنوان سرمربی پیشین تیم ملی 
و  فعلی  شرایط  درخصوص  را  نظرتان 

مأموریت سختی که دارد، بگویید.
قای  آ درخصوص  ببینید  خب 
قرارداد  او  با  گفتند  همه  به  اسکوچیچ 
اینجا  بسته شده، من یک سؤالی  ریالی 
قرار است  او  آیا  برایم پیش می آید که 
با خودش ریال ببرد و در کشور کرواسی 
خرج کند؟ این دست موارد آدم را ناراحت 
اسکوچیچ  آقای  فردا  اینکه  یا  می کند. 
به جام جهانی  راه یابی  در صورت عدم 
را  تیمش  که  کند  ادعا  راحت  می تواند 
به اندازه کافی در اختیار نداشته و برفرض 
را  تدارکاتی  بازی های  کمبود  مثال 
بهانه قرار بدهد و به کشورش بازگردد 
می گذارد  باقی  میراث  به عنوان  آنچه  و 
بحث وجدل های فروانی است که کاماًل 
بی فایده است. شما اآلن نگاه کنید بعد 
افتاد؟  اتفاقاتی  چه  ویلموتس  رفتن  از 
ویلموتس با مبالغی که از ما گرفته است 
در یک گوشه دنیا بسیار راحت کار خود 
را انجام می دهد و ماها در حال تخریب 

یکدیگر هستیم .
*آیا امیدی به آینده فوتبال ایران 

دارید؟
را  واقعیت ها  سری  یک  باید  ما 
بپذیریم. آیا ما یک استادیوم مناسب و 
فوالد  ورزشگاه  البته  داریم؟  بین المللی 
راندیدم اما گویا چمن آن ورزشگاه هم 
از بین رفت. ورزشگاه آزادی که به عنوان 
شمار  به  ما  بین المللی  ورزشگاه  تنها 
با  می رفتم  من  که  زمان  آن  می رفت 
یک بارش از تمام جاهایش آب می آمد. 
متأسفانه ما در تمام زمینه ها ادعا داریم 
منتها در عمل کاری از پیش نمی بریم. 
تازه با این شرایطمان می خواهیم میزبان 
جام ملت های آسیا شویم و آن را مثل 
جام جهانی  مقدماتی  در  ایران  میزبانی 
حق مسلم خود می دانیم. نکته قابل توجه 
این است که ما همه چیز را حق مسلم 

خود می دانیم )با خنده(

دربی ازلحاظ فنی چنگی به دل نزد؛

مایلی کهن: فوتبال ما بیشتر درگیر جاروجنجال است
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محمدرضا هاشمی کهندانی

پیشکسوت استقالل تهران می گوید در 
دربی ۹۵ شاهد اشتباهات داوری تاثیرگذار در 

نتیجه مسابقه بود.
اصغر حاجیلو پیشکسوت استقالل تهران 
می گوید با وجود اینکه آبی پوشان در مسابقه 
دربی مقابل پرسپولیس استرس زیادی داشتند 
اما اشتباه داور روی عدم اعالم پنالتی موجب 
بازی به شکل دیگری  تا جو و جریان  شد 

پیش برود.
بازی دربی چطور بود؟

به جای  بیشتر  پنجم  و  نود  در دربی 
نکات فنی شاهد درگیری، اشتباهات داوری 
و مسائل حاشیه ای بودیم. با اینکه انتظار می 
رفت دو تیم نمایش خوبی از خود از لحاظ 
فنی نشان دهند اما همانند اکثر دربی های 
باالیی  فنی  قابلیت  هم  بازی  این  گذشته 
اتفاقات  و  حواشی  اسیر  بیشتر  و  نداشت 
ناخوشایند بود. زمانی که استقالل تمرکزش 
را از دست داد، هم گل دریافت کرد و هم بعد 
از آن نتوانست به بازی برگردد، اگر چه چند 
موقعیت خوب را به دست آورد اما به دلیل 
آشفتگی و نداشتن آرامش و تمرکز نتوانست 
از موقعیت هایش استفاده کرده و بازی را به 

تساوی بکشاند.
از نظر شما خط دفاعی مشکل داشت؟

کار  دفاع  خط  اشتباهات  هم  باز  بله، 
نباید  استقالل  مدافعان  داد.  ها  آبی  دست 
اجازه می دادند شهریار مغانلو به راحتی دور 

بزند و شوت زنی کند اما او فضای کافی را در 
اختیار داشت و توانست بدون حضور مدافعان 
استقالل ضربه خود را بزند که در ریباند آل 
و  کند  باز  را  استقالل  دروازه  توانست  کثیر 
پرسپولیس با هم تک گل به پیروزی رسیده 
و به قهرمانی امیدوارتر شود. استقالل بعد از 
گل تا حدودی بر روی دروازه پرسپولیس فشار 
آورد که این موضوع طبیعی بود اما بازیکنان 
آنقدر پراسترس بودند که اشتباهاتشان لحظه 
به لحظه بیشتر می شد. اگر چه چند موقعیت 
هم به دست آوردند اما به دلیل همان استرس 

نتوانستند دروازه پرسپولیس را باز کنند.
بحث  قایدی هم  پنالتی  روی صحنه 

زیادی وجود داشت؟

از  برتر  استقالل  بازی  این  در جریان 
حریف بود و اگر قرار بود بازی برنده داشته 
باشد، این حق آبی پوشان بود که برنده این 
بازی باشند؛ و حداقل حق شاگردان مجیدی 
در  بازی  داور  بود.  امتیاز  یک  بازی  این  از 
همان دقایق اولیه یک اشتباه فاحش به ضرر 
استقالل کرد و پنالتی مسلم را روی قایدی 
جریان  می توانست  پنالتی  این  که  نگرفت 
داوری  اشتباه  واقع  در  دهد.  تغییر  را  بازی 
کمر استقالل را در این بازی شکست. واقعًا 
متاسفم برای این فوتبال که در دیداری به 
این مهمی که سرنوشت یک فصل در آن 
از  بزرگی  اشتباه  رقم می خورد شاهد چنین 

سوی داور هستیم.

تعویض  های استقالل چطور بود؟
و  دیاباته  آمدن  دیر  دلیل  نمی دانم 
اسماعیلی به زمین چه بود. شاید اگر آنها زودتر 
به میدان می آمدند، تأثیر بیشتری در نتیجه 
چند  آمدنشان  با  که  دیدیم  و  داشتند  دیدار 
حرکت ترکیبی انجام دادند و بر روی دروازه 
پرسپولیس خطرساز شدند اما دیگر زمان کافی 
وجود نداشت و پرسپولیس با مدیریت بازی 

توانست به پیروزی برسد.
وجود  همیشه  مانند  هم  درگیری ها 

داشت؟
متأسفانه درگیری در فوتبال ما دیگر 
اصفهان،  در  پیش  هفته  است.  شده  عادی 
روز جمعه در تهران و معلوم نیست درگیری 
بعدی در کدام بازی اتفاق بیفتد. این درگیری 
ها نشان می دهد که هنوز تا حرفه ای شدن 
راه طوالنی در ییش داریم و تنها مدعی حرفه 

ای بودن هستیم.
از  هم  را  استقالل  قهرمانی  شانس 

دست رفت؟
طبیعی است این میزان فاصله امتیاز در 
مقایسه با هفته های باقی مانده از لیگ برتر 
نشان می دهد که نباید شانس زیادی برای 
امید  نباید  ما  بود و  قائل  قهرمانی استقالل 
واهی به هوادار بدهیم. ما در بهترین حالت 
ممکن است در پایان این فصل رتبه سوم را 
به دست آوریم، مگر آنکه اتفاق عجیبی را در 

ادامه مسابقات شاهد باشیم.

اشتباهات خط دفاع کار دست آبی ها داد؛

حاجیلو: استقالل در بهترین حالت سوم می شود!

فدراسیون  داوری  کمیته  سرپرست 
با  ارتباط  در  می گوید صحبت هایی  فوتبال 
 VAR اجرای  برای  الزم  زمینه های  ایجاد 
و  است  شده  انجام  ویدیویی(  داور  )کمک 
چه بسا تا اواخر فصل آینده این سیستم در 

ایران اجرا شود.
کمیته  سرپرست  افشاریان،  خداداد 
داوران فدراسیون فوتبال در جمع خبرنگاران 
اتفاقات دیدار داربی تهران و صحنه  درباره 
هفته های  گفت:  امیری  و  قایدی  برخورد 
حساسی در همه سطوح فوتبال خواهیم داشت. 
اگر تک صحنه آقای قایدی و امیری را حذف 
کنیم، داوری نمره خوبی می گیرد. آن صحنه 
ویدیویی(  داور  )کمک   VAR کمک  بدون 
قابل تشخیص نبود و هیچ داور دیگری نمی 
تواند آن صحنه را تشخیص دهد و از چشم 

انسان به دور می ماند.
وی در واکنش به اینکه استقاللی ها به 
انتخاب اکبریان معترض هستند و می گویند 
چرا داوری که در گذشته علیه این تیم قضاوت 
کرده، برای داربی انتخاب شد اظهار کرد: بازی 
استقالل تمام شد. این اتفاق را همه تماشا 
کردند اما آقای اکبریان الحق و االنصاف داور 
خوب و حرفه ای است. آن صحنه سخت بود. 
اگر کسی از داوری نگران است، سعی کند از 
این به بعد اینطور نباشد. از داوران می خواهیم 

کمک کنند حق به حق دار برسد.
سرپرست کمیته داوران درباره اشتباه 
تیم پیکان در انجام ۶ تعویض مقابل سایپا 
را  قانون  من  گفت:  موضوع  این  پیامد  و 
در  تعویض  پنج  می گویم.  تعویض  درباره 
سه زمان تعریف شده است. مسئول ورود و 
خروج تعویض مشخص است. اولین گزینه 
بازیکن خود را به  سرپرست تیم است که 
سازمان  ناظر  آن  از  بعد  می فرستد.  زمین 
لیگ باید تعویض و کارت بازیکن را بررسی 
کند که بازیکن می تواند وارد زمین شود یا 

ورود  مسئول  چهارم  داور  آن  از  بعد  خیر. 
به زمین است. داور و کمک داور هم باید 
مطلع شوند. همه در ارتباط با این تعویض 

مسئول هستند.
گزارش  بازی،  فیلم  افزود:  افشاریان 
می رسد  انضباطی  کمیته  به  داور  و  ناظر 
چیزی  کسی  هر  می شود.  تصمیم گیری  و 
می گوید. من نمی دانم از نظر قانونی کجای 
کار هستیم. یک نفر می گوید تاثیرگذار نبوده 
اما فردی می گوید باید سه بر صفر به سود 

سایپا شود. باید ببینیم چه اتفاقی می افتد.

وی درباره شایعات درباره بازی سپاهان 
و مس رفسنجان و همینطور عملکرد رضا 
کرمانشاهی، داور مسابقه گفت: در دیداری 
که پنج بر یک تمام شده است، هیچ مشکلی 
وجود ندارد. به هر صورت نمی توان به کسی 
انگی زد. کرمانشاهی نباید صحبت می کرد. 
از او هم خواستیم که این کار تکرار نشود اما 

آن مسابقه هیچ مشکلی نداشت.
سرپرست کمیته داوران درباره اعالم 
برای  بنیان  دانش  شرکت  چند  آمادگی 
نامه  گفت:  ویدیویی  داور  کمک  راه اندازی 
کارتابل  روی  ویدویی  داور  کمک  اجرای 
اداری من آمده است. ما برای این کار باید 
تاییدیه فیفا را داشته باشیم. دیروز هم با آقای 
عزیزی خادم جلسه ای داشتیم. باید شرایط 
پایه ای را فراهم کنیم و اگر خدا کمک کند و 
باشگاه ها و شهرهای میزبان همکاری کنند، 
شاید در آینده دور، VAR را داشته باشیم. 
در نهایت باید تاییدیه فیفا را داشته باشیم. 
خیلی خوشبینانه بگویم، شاید بتوانیم اواخر 
داشته  را  ویدیویی  داور  کمک  آینده  فصل 
را  خطاها  که  برویم  سمتی  به  باید  باشیم. 
ببینیم و اتفاق مثبت بیفتد. ممکن است ما 
کمک داور ویدیویی را به شهری ببریم اما 
آن تیم به لیگ یک سقوط کند. باید آزمون 

و خطا کنیم.

افشاریان: از داوران می خواهیم کمک کنند حق به حق دار برسد
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به  اشاره  با  ایران،  ملی  کتابخانه  و  اسناد  سازمان  ریاست 
طرح گنجمان، آن را راهی برای ماندگار شدن میراث مکتوب و 

مستند فارسی دانست.
اشرف بروجردی، ریاست سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، 
میراث  و  نسخ خطی  )تبدیل  رونمایی طرح گنجمان  نشست  در 
مکتوب به نسخه دیجیتال و تبدیل به توکن( با اشاره به اهمیت 
میراث مکتوب گفت: ما نسلی از این سرزمین هستیم که میراث 
دار آنچه در طول سالیان به وجود آمده هستیم و باید آن را حفظ 
کنیم و به دیگران ببخشیم، آن طور که دیگران بودند، ما هم باید 

حافظ و رساننده آن به نسل های بعدی باشیم.
وی از بنیاد میراث مکتوب ایران زمین، یاد کرد و گفت: با 
همت و تالش این عزیزان می خواهیم این گام را برداریم. ما در 
ایران افرادی را داریم که می خواهند میراث مکتوب را نگه دارند 

و از آن استفاده کنند و آن را به مرکز اسناد نمی سپارند. 
مشارکت  تشویق  را  طرح  این  یافتن  اهمیت  دلیل  وی 
مردمی در حفظ اسناد دانست و گفت: در سفری به تبریز، دیدم 
داشته  نگه  را  ها  کتاب  و  تصاویر  و  اسناد  ای همه  خانواده  که 

بودند، به ما گفتند که میراث اجداد ماست و آن را با دیگران به 
اشتراک نمی گذاریم. آن اسناد، متعلق به همه این مردم است و 
باید به آن توجه کنیم که سهم هر یک از ما در یک رویداد های 
چقدر است، خود این کار می تواند ما را راهنمایی کند که گامی 
اثربخشی  نه فقط یک  باشیم،  را داشته  ایران  تاریخ  ماندگار در 

مقطعی در بخشی از تاریخ.
بروجردی افزود: اگر این دیجیتال سازی به عنوان سرفصل 
اقدامات ما تلقی شود. ما با طرح مسأله دیگران را تشویق می کنیم 
که اسناد و آثار را با دیگران شریک شوند، و در ساختار شخصیتی 
افراد تأثیرگذار است. در اقدامی که در حال روی دادن است بخشی 
از میراث این سرزمین که به عنوان گنجینه از آن نگهداری می 

شود، به سرمایه های این کشور تبدیل می شوند. 
رییس کتابخانه ملی ادامه داد: ما به فرهنگ و تاریخ خود 
که از آن بهره مند شده ایم، می بالیم، دولت ها نمی توانند همه 
کارها را خود بر عهده بگیرند و باید همکاری و خرد جمعی وجود 
اجتماعی  از تالش های  در هر یک  باشد. شرکت کردن  داشته 
حسنی دارد که اندیشه ها را بارور می کند و کار را پیش می برد. 

گنجمان؛ طرحی برای ماندگار شدن میراث مکتوب و مستند است

 دبیر نخستین جشنواره 
اعالم  رسانه  و  خوان  کتاب 
آثار  داوری  پایان  با  کرد: 
برگزیدگان  نهایی؛  مرحله  به  یافته  راه 
و  خوان  »کتاب  جشنواره  نخستین 
تجلیل  و  معرفی  مرداد   ۱۷ رسانه« 

می شوند.
به گزارش دنیای جوانان از پایگاه 
های  کتابخانه  نهاد  رسانی  اطالع 
عمومی کشور، مهدی توکلیان با اشاره 
به طوالنی شدن فرایند داوری و گزینش 
آثار گفت: با توجه به اینکه آثار زیاد و 
متنوعی به این جشنواره ارسال شده بود 
تضییع  از  جلوگیری  برای  همچنین  و 
حق شرکت کنندگان، تیمی متشکل از 
کارشناسان خبره و خبرنگاران برتر رسانه 
ها به دقت آثار را مورد بررسی قرار داده و 
در نهایت روز گذشته 2۷ اردیبهشت ماه 
۶۵ اثر نهایی شده به داوری گذاشته شد.

وی افزود: بر اساس اعالم هیأت 
ثر  ا یک  »خبر«  بخش  در  داوران 
شایسته  نیز  اثر  یک  و  اول  رتبه  حائز 
تقدیر شناخته شد. همچنین در بخش 
تا  اول  نفرات  یادداشت«  و  »سرمقاله 
سوم معرفی شدند. در بخش »گزارش« 
تعدد و کیفیت مطلوب  به  با توجه  نیز 
آثار نهایی، ۱ اثر حائز رتبه اول، یک اثر 
حائز رتبه دوم و 2 اثر نیز به عنوان رتبه 
سوم معرفی شدند. در بخش »گفت و 
گو« نیز با توجه به کیفیت مطلوب آثار، 
به  اثر   2 و  معرفی  تا سوم  اول  نفرات 
این  بر  معرفی شدند.  دوم  رتبه  عنوان 
هیچ  عکس  و  مقاله  بخش  در  اساس 

اثری حائز شرایط شناخته نشد.
کتاب  ره  جشنوا نخستین  دبیر 

برگزیدگان  به  اشاره  با  خوان و رسانه 
اثر  گفت:  نیز  جشنواره  جنبی  بخش 
با  مطلب  »بهترین  بخش  برگزیده 
مرکزی«  کتابخانه  افتتاح  محوریت 
از  و  شد  انتخاب  داوران  هیات  توسط 
۱۱ موضوع بخش جنبی نیز تنها در ۵ 
موضوع »نقش کتابخانه های عمومی 
خاص  های  گروه  نیازهای  رفع  در 
بر  »تمرکز  ناشنوایان(«،  )نابینایان، 
توسعه فعالیت های فرهنگی کتابخانه 
کودک  بخش  اندازی  راه  جمله  از  ها 
عمومی  های  کتابخانه  در  نوجوان  و 
نه  بخا کتا »تمرکز  کشور«،  سراسر 
های عمومی بر فعالیت های فرهنگی 
ادبی«، »کم  محافل  تشکیل  جمله  از 
توجهی به کتابخانه، کتابدار و مطالعه 
در آثار سینمایی تولید داخل« و »نقش 
و  توسعه  در  عمومی  های  کتابخانه 
برگزیدگان  مقاومت«  فرهنگ  ترویج 
دیگر  موضوع   ۶ در  و  شدند  معرفی 

اثری حائز شرایط شناخته نشد.
ویژه  بخش  در  افزود:  توکلیان 
و  دیداری  رسانه های  به  که  جشنواره 

شنیداری )رادیو و تلویزیون( با رویکرد 
توجه به اخبار و گزارش های ویژه رسانه 
های ملی در حوزه کتابداران، کتابخوان 
ها و کتابخانه های عمومی اختصاص 
داشت توسط داوران مورد ارزیابی قرار 
گرفته و نفرات اول تا سوم معرفی شدند.

کتاب  ره  جشنوا نخستین  دبیر 
خوان و رسانه در ادامه ضمن پوزش از 
برگزار نشدن جلسه اختتامیه به صورت 
تصریح  شده،  اعالم  موعد  در  مجازی 
کرد: روز گذشته هیات داوران در نشستی 
به  با ۱۰ شاخص اصلی  و  چند ساعته 
در  که  پرداختند  نهایی  آثار  امتیازدهی 
مختلف  های  رشته  در  اثر   ۱۹ نهایت 

جشنواره حائز رتبه شدند.
وی با تأکید بر اینکه شرایط قرمز 
برطرف  کامل  به شکل  کرونایی هنوز 
که  کشور  ای  رسانه  شرایط  و  نشده 
مشارکت  ایجاد  بر  انتخابات  آستانه  در 
حداکثری مردم متمرکز است، گفت: با 
به منظور  توجه به شرایط ذکر شده و 
جشنواره  نخستین  برگزیدگان  تکریم 
اختتامیه  آیین  رسانه،  و  خوان  کتاب 

برگزار  خبرنگار  روز  مرداد،   ۱۷ روز  در 
خواهد شد.

برای  شده  گرفته  نظر  در  جوایز 
و  خوان  »کتاب  جشنواره  نخستین 
رسانه« شامل جایزه نقدی 3۰ میلیون 
ریالی به همراه لوح تقدیر برای نفرات 
میلیون  نقدی2۰  اول هر رشته، جایزه 
ریالی به همراه لوح تقدیر برای نفرات 
دوم هر رشته و جایزه نقدی ۱۰ میلیون 
ریالی به همراه لوح تقدیر برای نفرات 
جایزه  همچنین  است.  رشته  هر  سوم 
نقدی 3۰ میلیون ریالی به برگزیدگان 
بخش های جنبی و 3 جایزه نقدی 3۰ 
میلیون ریالی به برگزیدگان اول تا سوم 

بخش ویژه جشنواره اهدا می شود.
ه  ر ا جشنو نخستین  ن  ا خو ا فر
ماه  شهریور  از  رسانه«  و  »کتاب خوان 
سال ۱3۹۹ به منظور توسعه همکاری 
مطبوعات،  با  عمومی  های  کتابخانه 
و  رادیو  شبکه های  و  خبرگزاری ها 
تلویزیونی و تقویت زمینه های اطالع 
رسانی مناسب »خدمات و برنامه های« 
نقش  از  تجلیل  کتابخانه های عمومی؛ 
مردم  عموم  توجه  در  رسانه  اصحاب 
کتابخانه  برنامه های  و  »خدمات  به 
استعدادیابی  کتابداران«؛  تکریم  و  ها 
خبرنگاران فعال در عرصه رسانه؛ ایجاد 
زمینه توجه مردم به نقش کتابخانه ها به 
عنوان پایگاه های فرهنگی و اجتماعی 
افزایش  و  عمومی  فرهنگ  توسعه  در 
مشارکت مردمی و اعضای کتابخانه ها 
در فعالیت های فرهنگی و آموزشی در 
کل  اداره  توسط  برخوردار،  کم  مناطق 
نهاد  الملل  بین  امور  و  عمومی  روابط 
کتابخانه های عمومی کشور منتشر شد.

برگزیدگان نخستین جشنواره »کتاب خوان و رسانه« معرفی می شوند 

سه نقطه ۲۲؛ بهار دلکش رسید و وضع دل خزان طور
بیست ودوم  شماره  نویسندگان   
پرونده ای  در  »سه نقطه«  طنز  ماهنامه 
رسید  دلکش  »بهار  عنوان  تحت  ویژه 
ستایش  به  خزان طور«  دل  وضع  و 
نام  با  ویژه  بخشی  در  و  پرداخته   بهار 
مبارک  ماه  هوای  و  حال  از  رمضانیات 

رمضان نوشته اند.
شماره بیست ودوم ماهنامه سه نقطه 
)مکتوب طنز و جد فارسی( با شمایلی تازه 
منتشر شد. در اولین یادداشت پرونده این 
شماره تحت عنوان »ما کهنه دوست ها« 
علی آینه ور سراغ تقابل میان نو شدگی 
و کهنه گرایی می رود. مریم نظامدوست 
و  شوهرخاله  و  بانک  و  »فست فود  در 

رئیس جمهور« به توصیف بهار و شرح انواع خواب در این فصل می پردازد.
فاطمه خسروانی در »در بهار خطرناکیم آقا« رابطه بهار با مادران، مدارس 
پسرانه، شاعران و جوانان را شرح می دهد. مطلب بعدی با نام »پروردگار در آغاز 
یک باغچه آفرید« از مریم حسن نژاد، مطلبی مفصل دربراه ی تصنیف بهار دلکش 

محمدرضا شجریان است و ظرافت های هنرمندانه اش.
کوثر محبی در یادداشتی با عنوان »صائب، حاج فاطمه و چهار داماد قدبلند« 
قصه یمادربزرگی را تعریف می کند که شبیه بهار است. رضا میرجعفری در مطلب 
»بهاریه؟ نداریم« پیرامون این که چرا سرودن بهاریه در شاعران نسبت به سالیان 
گذشته کمرنگ تر شده برایمان می گوید.احسان حسینی نسب در متنی با نام »که 
انسان رنج است« رابطه میان بهار و رنج را شرح می دهد. آخرین یادداشت پرونده با 
عنوان »دیدن در پاییز« عاشقانه ای با مضمون بهاری است که محمد صاحبی آن 
را نوشته است.ماهنامه سه نقطه با همکاری هنرمندان شیما جوهرچی، طیبه داالیی، 
نفیسه رحمانی، حامد رضوی، محمد رفیعی، حسین شمس، سیدمحمد صاحبی، محمد 
صمدی، فاطمه فهیمی، مرتضی کاردر، سحر نحوی، فاطمه چاوشی و به مدیرمسئولی 

امید مهدی نژاد تولید و منتشر می گردد.
بیست ودومین شماره سه نقطه، در 22۰ صفحه در کتابفروشی ها و دکه های 

روزنامه فروشی و فروشگاه های آنالین عرضه شده است.
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پروانه رسولی خوشبخت

کتاب »تحول شکل  شهرنشینی به نفع کودکان« منتشر شد

کتاب  گفت:  تهران  شهرداری  برنامه ریزی  و  مطالعات  مرکز  رئیس 
»تحول شکل  شهرنشینی به نفع کودکان« که به کوشش سازمان یونیسف 
به دست »گلسا  این مرکز  توسط  امسال  به چاپ رسید،  در سال 2۰۱۸ 

همراهی« ترجمه و منتشر شد.
نفع  به  شهرنشینی  شکل   تحول  کتاب  افزود:  بوچانی  محمدحسین 
کودکان سندی ارزشمند در تبیین ضرورت اهمیت بخشی به کودک در 
مراحل برنامه ریزی، سیاست گذاری، اجرا و پایش پروژه های عمرانی در 

شهرها است.
این کتاب در زمینه چگونگی ترویج کودک مداری،  ادامه داد:  وی 
حمایت از طرح های کودک محور، ارائه شواهد و نمونه های موفق در نقاط 
جهان و راه حل های مشارکت با کودک و همچنین جلب نظر ذی نفعان و 

سرمایه گذاران رهنمون های قابل تاملی را ارائه می دهد.
بدون  جوامع،  توسعه یافتگی  عامل  مهم ترین  اینکه  بیان  با  بوچانی 
برای  روی  همین  از  افزود:  هستند،  آن  افراد  و  جامعه  نهادهای  شک 
حفظ و ایجاد جامعه ای توسعه یافته دولت ها تمرکز ویژه ای برای تربیت 
توسعه یافتگی  ظواهر  بر  تمرکز  مقابل  در  و  می دهند  اختصاص  کودکان 
نوکیسه می تواند سبب بی توجهی  از سرمایه داری  برآمده  به ویژه مظاهر 

به این موضوع شود.
و  یافته  توسعه  کمتر  کشورهای  در  شتابان  شهرنشینی  گفت:  وی 
مدرن،  جهان  ظواهر  واردات  بر  محلی  و  ملی  مراجع  و  دولت ها  تمرکز 
سبب شده است تا افراد و به ویژه کودکان به عنوان عامالن شکل دهنده 

جامعه آینده، نادیده گرفته شوند.
بیان  با  تهران  شهرداری  برنامه ریزی  و  مطالعات  مرکز  رئیس 
عالوه  بالندگی  تا  خود  آگاهی  و  آموزش  کسب  فرآیند  در  انسان  اینکه 
تاثیر  تحت  آموزشی،  فضاهای  دیگر  و  مدرسه  مستقیم  آموزش های  بر 
طریق  این  از  شهروند  کرد:  بیان  است،  جامعه  در  افراد  سایر  با  برخورد 
نیز اجتماع پذیر و شهروند می شود؛ بنابراین فضای عمومی و شهری که 
برای حضور اجتماعی کودکان مناسب نباشد، توان ایجاد جامعه هماهنگ 
و مبتنی بر مدارا که افراد برای زندگی در آن حس تعلق دارند را از دست 
که  غیرمسالمت جو  گروه های  یا  تنها شده  افراد  استقرار  به محل  و  داده 

زندگی جمعی را نیاموخته اند، بدل می شود.
وی گفت: بر اساس چنین رویکردی در سال ۱۹۸۹ کنوانسیون حقوق 
کودک و به دنبال آن در سال ۱۹۹۶ در دومین گردهمایی اسکان بشر 
ابتکار شهرهای دوست دار کودک برای اولین بار با عنوان  سازمان ملل، 
»ساخت و تبدیل شهرها به مکانهای زیستپذیر برای همگان«، مطرح و طی 
قطعنامه ای امضا شد، نکته قابل ذکر این است که توجه به محیط دوست دار 
کودک در آیین و فرهنگ ایرانی - اسالمی همواره مورد توجه بوده است.

نظام  افزود:  تهران  شهرداری  برنامه ریزی  و  مطالعات  مرکز  رئیس 
شهر  ایجاد  مهم  موضوع  به  کشور  در  شهری  مدیریت  و  برنامه ریزی 
دوست دار کودک توجه بسیار کم و بدون اولویتی داشته است؛ شهرهای 
ایران و از جمله بزرگ شهر تهران بر اساس برنامه ها و ضوابطی گسترش 
یافته اند که ساختمان ها و شهر را برای خودروها آماده کرده اند و نه افراد.

نبود  در  و  ندارند  جایی  کودکان  شهری  چنین  در  داد:  ادامه  وی 
به  تبدیل  اجتماع خود  در  امکان حضور کودکان  که  است  چنین شهری 
و  می گیرد  قرار  جامعه  طبقاتی  مناسبات  تاثیر  تحت  که  می شود  کاالیی 
صرفا گروه هایی در ازای پرداخت هزینه می توانند در فضاهای محافظت  
ساعتی  برای  مگامال ها  درون  کوچک  شهربازی های  همچون  شده ای 

محدود به تفریح بپردازند.
مصوبه شهر  تصویب  با   ۱3۸۸ سال  در  موضوع  این  گفت:  بوچانی 
ویژه ای  به شکل  تهران،  شهر  اسالمی  شورای  توسط  کودک  دوست دار 
مورد توجه مدیریت شهری قرار گرفت و در قالب آن استانداردهایی برای 

تحقق این امر در نظر گرفته شده است.
بهبود  تهران  شهرداری  برنامه ریزی  و  لعات  مطا مرکز  رئیس 
همجواری ها، پیاده مداری، ایجاد کاربری های مختلط و فضاهای عمومی 
و به ویژه فراهم کردن امکان جابجایی مستقل کودک در شهر به ویژه 
در فاصله مدرسه تا خانه که باعث افزایش استقالل آنها در رفت و آمد و 
ارتباط جمعی و پیوند با جامعه  خواهد شد را از جمله عواملی برشمرد که 
باید در برنامه ریزی شهری کودک مدار در راستای اهمیت بخشی به نقش 
افزود: کتاب »تحول  قرار گیرد.بوچانی  زندگی شهری مدنظر  کودک در 
به  اهمیت بخشی  ضرورت  تبیین  در  کودکان«  نفع  به  شهرنشینی  شکل  
پروژه های  پایش  و  اجرا  سیاستگذاری،  برنامه ریزی،  مراحل  در  کودک 
عمرانی در شهرها بوده و در زمینه چگونگی ترویج کودک مداری، حمایت 
از طرح های کودک - محور، ارائه ی شواهد و نمونه های موفق در نقاط 
نظر  جلب  همچنین  و  کودک  با  مشارکت  راه حل های  و  جهان  مختلف 

ذی نفعان و سرمایه گذاران رهنمون های قابل تأملی را ارائه می دهد.
بنیادی و در  به مفهوم  توجه  راستای  امیدواری کرد: در  اظهار  وی 
عین حال بسیار حیاتی و تاثیرگذار »شهری برای همه« و با بهره گیری از 
رهنمون های چنین متون ارزشمند و الگوبرداری از تجربیات موفق جهانی، 
و  قرارداده  نظر  مد  شهری  توسعه ی  در  پیش  از  بیش  را  کودکان  نقش 

موجبات شکوفایی نسل آینده را فراهم کنیم.

شناخت  ایران شناسی،  بنیاد  رئیس   
بویژه  ایرانیان  برای  را یک ضرورت  ایران 
تاکید کرد:  جوانان و نویسندگان دانست و 
ایران  شناخت  لزوم  و  اهمیت  به  توجه  با 
آموزشی،  دستگاه های  فرهنگی،  و  تاریخی 
دانشگاه ها و حوزة سیاست گذاری در کتب 
درسی، وظیفۀ اقدام جدی برای ایران شناسی 

در همه سطوح را دارند.
گسترش  هدف  با  ایران شناسی  بنیاد 
مطالعات در حوزه های گوناگون ایران شناسی، 
و  ایران  معرفی  به  را  خود  علمی  تالش 
جلوه های تاریخی- تمدنی این سرزمین، در 
قالب سلسله همایش های بین المللی مجازی 
ایران شناسان  و  ایران شناسی  نهادهای  با 

داخلی و خارجی، معطوف داشته است.
به همین منظور »همایش بین المللی 
جهانی-  تمدن سازی  و  یران  ا مجازی 
ایران شناسی  جهانی  گفتگوهای  سلسله 
)نقش  محور  هشت  با  پانزدهم«،  سده  در 
تمدن سازی  در  اسالمی  ایرانی-  فرهنگ 
تمدن سازی  در  فارسی  زبان  نقش  جهانی، 
در  فرهنگی  ایران  نقش جغرافیای  جهانی، 
تمدن سازی جهانی، نقش ادیان،  مذاهب و 
دیانت ایرانیان در تمدن سازی جهانی، نقش 
تمدن سازی  در  ایرانی  مشاهیر  و  مفاخر 
در  ایرانی  معماری  و  هنر  نقش  جهانی، 
تمدن سازی جهانی، نقش علوم و دانشمندان 
نقش  و  جهانی  تمدن سازی  در  یرانی  ا
در  اسالم  و  یران  ا مشترک  پیوندهای 
و  بیست  سه شنبه  جهانی(  تمدن سازی 
هشتم اردیبهشت ماه ۱۴۰۰، در آستانه روز 

ملی ایران شناسی، برگزار شد.
م  پیا متن  یش  هما ی  ا بتد ا ر  د
بنیاد  رئیس  خامنه ای،  سیدمحمد  آیت ا... 
لمجید  ا عبد سید سط  تو  ، سی ن شنا ا یر ا
میردامادی، دبیر علمی همایش و مدیرکل 
بنیاد  لمللی  بین ا و  علمی  همکاری های 

ایران شناسی، بشرح زیر قرائت شد:

بسم ا... الرحمن الرحیم
معرفی و شناخت ایران برای ایرانیان، 
خاصه و عامۀ مردم، دارای اهمیت بسیاری 
بهتر  شناخت  به  آنکه  عالوه بر  زیرا  است. 
و  می کند  کمک  ملی  و  فردی  هویت 
روحیه  به  می برد،  باال  را  افراد  دانش  نیز 
نیز  ستیزی  دشمن  حس  و  استقالل طلبی 
بعد  دارای  رو  این  از  و  می نماید  کمک 

سیاسی هم میباشد.
جدی  وظیفه  آموزشی  دستگاه های 

برای ایرانشناسی درهمه سطوح دارند
با توجه به اهمیت و لزوم شناخت ایران 
آموزشی،  دستگاه های  فرهنگی،  و  تاریخی 
دانشگاه ها و حوزة سیاست گذاری در کتب 
درسی، وظیفۀ اقدام جدی برای ایران شناسی 

در همه سطوح را دارند.
تاریخی  ایران  معرفی  کار  دیگر  بعد 
انقالبی، به مردم  ایران  و فرهنگی و حتی 
جهان است و در این باره نیز هم دانشگاه ها 

و مراکز علمی بین المللی و رسانه های ملی 
و عمومی وظیفه دارند.

دشمنان ایران با شناختی که از عظمت 
فرهنگی و تاریخی ایران داشتند و خطرات 
و  ایران  فرهنگی  و  علمی  شخصیت های 
منش ملی را برای مقابله و ستیز با نقشه های 
استثماری خود می دانستند، نهایت سعی خود 
را نمودند تا بخشهای مهم آن را پنهان کنند، 
یا با اشکال ناقص و بی محتوا معرفی نمایند. 
آنها خوب می دانند که ملت ایران در طول 
زمان  قدرت  بزرگترین  با  همیشه  تاریخ 

جنگیده و پیروز شده است.
گاهنگاری  تحقیقات  دیگر،  نکته 
که  است  نموده  ثابت  ایران شناسی  بنیاد 
در  سنگی  پارینه  دوران  در  انسانی  حیات 
آثار سنگی دست ساز بشر در  قدیمی ترین 
ایران )در َکَشف رود مشهد( مشاهده شده که 
عمر و سابقه آن بیش از یک میلیون سال 
است، و تحقیقات دیگر در دست انجام این 
اولیه  خاستگاه  ایران  که  میکند  ثابت  بنیاد 
در  که  است  بوده  )بنی آدم(  عاقل  انسان 
سلسله جبال زاگرس زندگی میکرده است 
و از اینرو مزایا و امتیازات بین المللی بزرگی 

برای ایران است.

ایران پایه گذارتمدن سازی و ترویج 
دانش

از اهمیت و شأن تاریخی  مقصود ما 
ایران تنها این مطالب زمین شناسی نیست 
بلکه بیشتر اهمیت تاریخی ایران در آنست 
انسانی  علوم  یافته های  قدیمی ترین  که 
از  پیش  هزاره های  در  ریاضی  و  طبیعی  و 
تمدنهای دیگِر قدیم در ایران بوده و آثاری 
شهر  و  سیلک  و  جیرفت  کشفیات  مانند 
سوخته و مرکز ایران نشان می دهد که ایران 
پایه گذار تمدن شهری و تمدن سازی و ترویج 
ریاضیات،  نجوم،  فلسفه،  )دانشهای  دانش 

پزشکی و جراحی و مانند آن( بوده است.

بوده و  اصالت  با  ایران  تاریخی  ملت 
جزو مهاجران نیستند

ایران اولین امپراتوری در جهان را در 
دو هزار و پانصد سال پیش در دست داشته 
و تمدن را به ملل دیگر از جمله آتن در یونان 
قدیم آموخته است. ملت تاریخی ایران، تنها 
ملتی است که بطور ثابت هزاران سال در 
این سرزمین حضور داشته و مانند ملل دیگر 
از مهاجران سرزمینهای دیگر تشکیل نشده 

و اصالت دارد.
ا  ر ن  ا یر ا م  مرد قدیم  ن  خا مور
تاریخی  و  ملی  عزت  دارای  و  بزرگ منش 
و شجاع و دشمن شکن و حافظ استقالل 
و مروج اخالق و نگهبان خانواده شمرده اند، 
که زن در آن احترام داشته و حریم و حجاب 

برای او نگه میداشته است.
ملت ایران، زودتر از ملل دیگر اسالم را 
با قلب و نه با زور پذیرفته و تمدن اسالمی 
را نشر داده و مواریث وحیانی اسالم را در 

قالب تشیع حفظ نموده است. پس از اسالم 
علم و حکمت و اخالق- به عنوان دو بال 
رشد- تکامل یافت و انواع دانش را در سراسر 
جهان و از جمله در غرب ترویج و پراکنده 
نمود و غرب امروز مدیون دانشمندان ایرانی 

گذشته میباشد.

برای  ضرورت  یک  ایران  شناخت 
جوانان و نویسندگان است

امروز نیز ملت ایران سرافراز از اینست 
که سلطه دشمنان خود را از این کشور به 
دور انداخته و تنها ملت مقتدری است که با 

استکبار جهانی می جنگد.
برای  ضرورت  یک  ایران  شناخت 
است  نویسندگان  و  جوانان  بویژه  ایرانیان 
و امروز روز ایرانشناسی باید بهانه یی باشد 
برای آنکه مقامات رسمی و دولتی به محاسبه 
کوتاهی  باب  این  در  اگر  و  بپردازند  نفس 

کرده اند، آنرا جبران نمایند.

روز ایرانشناسی بهانه ای برای پرداختن 
به محاسبه نفس مسئوالن باشد

از آن رئیس سازمان فرهنگ و  پس 
ارتباطات اسالمی در سخنانی در این همایش 
اظهار داشت: وجوه فرهنگی و معنوی ایران 
بوده  ایران شناسان  ارجاع  محل  مهمترین 
است و سایر بخش ها همچون بخش های 
همین  به  هم  باستان شناسی  و  تمدنی 
مناسبت، یعنی کشف رموز معنوی و فرهنگی 
آن ها حائز اهمیت هستند. در بین این وجوه 
فرهنگی زبان فارسی یکی از مهمترین این 

مسائل بوده است.
بروز  محل  همواره  کالم  و  زبان 
استعدادها و ما فی الضمیر انسانی بوده است. 
زبان فارسی محمل بسیار خوبی برای انتقال 
که  چرا  است،  آیندگان  به  بشری  حکمت 
این زبان توسط دانشمندان و حکما وضع و 
مدیریت شده است. روی آوری شخصیت های 
برجستۀ سایر کشورها به زبان فارسی یکی 
از موارد مهم و حتی نادر است که کمتر به 
دیگر زبانی بروز و ظهور یافته است. برای 

نمونه دهلوی می گوید:

صد  که  است  لسانی  طی  را  عشق 
ساله سخن           یار با یار بیک چشم 

زدن می گوید
ابوذر ابراهیمی ترکمان، افزود: بنابراین 
عالوه بر تأثیر زبان فارسی در انتقال حکمت 
و دانش پیشینیان که به آن اشاره کردیم، 
بی مهری  مورد  ایرانشناسی  که  است  این 
صاحبان قدرت و ثروت قرار گرفته است و 
پس از انقالب اسالمی این دریچه گشوده 
شده است و دفترهای متنوعی را پیش روی 
این  از  باید  و  است  گشوده  ایران شناسان 

ظرفیت ها بهترین استفاده را برد.
امور  و  اطالع رسانی  معاون  ادامه  در 
کرد:  عنوان  ایران شناسی  بنیاد  بین الملل 
دوران  در  ایرانیان  خاص  توجه  و  عالقه 
باستان به علوم، به حدی بود که ایران یکی 
محسوب  روزگار  آن  بزرگ  تمدن های  از 
تمدن  و  نیان  یرا ا پیشرفت های  می شد. 
خدمت  در  اسالم  ورود  از  پس  آن  عظیم 
آیین اسالم قرار گرفت و در پیشبرد اهداف 

آن تأثیر عظیم گذاشت.
عظمت تمدن ایرانی پیش از اسالم به 
قدری است که همه اقوام به برتری ایرانیان 
اذعان داشتند. قبل از ورود اسالم، دانشگاه 
جندی شاپور یکی از مراکز مهمی بود که 
علوم مختلف در آن تدریس می شد. حوزه 
ایران در عهد ساسانی در موسیقی،  علمی 
طب و ریاضی پیشرفت بسیار خوبی داشت، 
به ویژه در مداین و جندی شاپور تمام کتب 

آن در عصر اسالمی به عربی درآمد.
تنها  نه  ایرانیان  افزود:  حامد فروزان، 
در زمینه علوم عقلی و دانش های طبیعی، 
بودند،  رسیده  چشمگیری  پیشرفت های  به 
بلکه چنانکه اشاره شد، در زمینه های مختلف 
دیگر، از جمله شهرسازی، معماری و هنر نیز 
رشد قابل مالحظه ای کرده بودند. صنایع 
عهد ساسانی از لحاظ تاریخ هنر ایران مهم 
است. فن معماری در آن دوره ترقی کرده 
و  مساکن  و  کاخ ها  بقایای  از  هنوز  و  بود 
به  می توان  پل ها  و  و سدها  و قالع  معابد 
ایرانی  تمدن  تاثیر  اما  برد.  پی  آن  عظمت 
پس از ظهور اسالم در تمدن غرب در چند 

حوزه قابل بیان است:

۱- تاثیر فلسفه اسالمی و علوم عقلی 
بر تمدن غرب

تمدن  در  اسالمی  پزشکی  تاثیر   -2
غرب

3- تاثیر ریاضیات اسالمی در تمدن 
غرب

۴- تاثیر دانش ستاره شناسی اسالمی 
در تمدن غرب

۵- تاثیر جغرافیای اسالمی در تمدن 
غرب

۶- هنرهای اسالمی و نفوذ آن در اروپا

فروزان ادامه داد: تمدن غرب نمی تواند 
تمدن مطلوب و آرمانی جامعه اسالمی باشد، 
از  بهره مندی  با  اسالمی  نوین  تمدن  بلکه 
دینی  و  اسالمی  نگاه  نوع  و  زندگی  شیوه 
به زندگی است که شکل خود را پیدا کرده 
توسط  که  نوین  تمدن سازی  عبارت  است. 
در  است  شده  مطرح  رهبری  معظم  مقام 
که  است  اسالمی  تمدن  احیاء  همان  واقع 
آن  به  نگاه ها  اسالمی  انقالب  پیروزی  با 
و  احیاء عزت  یعنی  معطوف گردیده است، 
کرامت انسان مسلمان در کنار برخورداری 
از دستاوردهای علمی و فناورانه که می تواند 
نوید بخش ایجاد تمدنی نمونه باشد و تأکید 
مقام معظم رهبری بر عنصر پیشرفت همه 
نوین  تمدن  واقعی  ماهیت  به عنوان  جانبه 
اسالمی در واقع به معنای تاکید بر عنصر 
همه  و  عرصه ها  همه  در  تعالی  و  حرکت 

جنبه های زندگی مادی و معنوی می باشد.
مسیر  له  معظم  منظر  از  افزود:  وی 
است  مرحله ای  پنج  اسالمی،  نوین  تمدن 
که نهایتًا به شکل گیری تمدن بین المللی 
امر  این  توضیح  در  می انجامد.  اسالمی 
می فرمایند: »ما یک انقالب اسالمی داشتیم، 
بعد نظام اسالمی تشکیل دادیم، مرحلۀ بعد 
بعد  مرحلۀ  است،  اسالمی  دولت  تشکیل 
بعد  مرحلۀ  است،  اسالمی  کشور  تشکیل 

تشکیل تمدن بین الملل اسالمی است.
تمدن نوین اسالمی تمدنی است که 
و  طبیعی  نیازهای  به  پاسخگویی  ضمن 
مادی انسانها بعد معنوی و روحی آنان را به 
سمت کمال و سعادت راهنمایی می کند و 
این ساختار مطلوب که ریشه در برنامه های 
انسان ساز اسالمی دارد، نه تنها بعد مادی و 
سخت افزاری تمدن را نفی نمی کند، بلکه به 
آن جهت داده و آنرا از آفاتی که بشر دچار 
آن شده است مثل پوچ گرائی، عدم احساس 
زندگی  در  معنی  فقدان  و  نابرابری  امنیت، 

نجات خواهد داد.
بین الملل  امور  و  معاون اطالع رسانی 
بنیاد ایران شناسی تصریح کرد: در مجموع 
شاهد بودیم که ایرانیان هم در دوره باستان 
بودند  تمدن ساز  اسالمی  دوره  در  هم  و 
تحقق  با  اسالمی  انقالب  عصر  در  هم  و 
ساز  تمدن   ایرانی،  اسالمی-  نوین  تمدن 

خواهند بود؛ انشااهلل.

روز ایرانشناسی بهانه ای برای پرداختن 
به محاسبه نفس مسئوالن باشد

عضو  اعوانی،  غالمرضا  ادامه  در 
تشریح  به  ایران شناسی  بنیاد  امنای  هیئت 
»پیوستگی  موضوع:  با  خویش  سخنان 
تاریخ«  گستره  در  ایران  تمدن  و  فرهنگ 
به  زمین  ایران  فرهنگ  گفت:  و  پرداخت 
فرهنگهای  درخشان ترین  از  یکی  عنوان 
آشنایی  و  شناسایی  سمت  به  را  ما  جهان 
با خود فرا می خواند. این مسئله از دو جنبه 
که  این جهت  از  یکی  است.  بررسی  قابل 
خودشناسی  از  جزئی  فرهنگی  خودشناسی 
اینکه قرآن هم ما را به این  است و دیگر 
امر فرا می خواند. آنجایی که می فرماید:» أَُیَّها 
الَنّاُس إِنَّا َخلَْقناُکْم ِمْن َذَکٍر َو ُأنْثی  َو َجَعلْناُکْم 
ُشُعوبًا َو َقبائَِل لَِتعاَرُفوا إَِنّ أَْکَرَمُکْم ِعْنَد اهلَلّ 
بر می آید  آیه  این  از  أَْتقاُکْم« همانطور که 
خطاب آن به تمامی انسان ها و بشریت است. 
یعنی ما شما را ملتهای گوناگون قرار دادیم، 

تا همدیگر را بشناسید.
خودمان  فرهنگ  باید  ابتدا  بنابراین 
فرهنگ  نیم  ا بتو سپس  تا  بشناسیم  ا  ر
سایرین را بشناسیم. بین تمدن و فرهنگ 
ارتباط دو سویه برقرار است. تمدن مظهر 
است.  تمدن  یک  روح  فرهنگ  و  خارجی 
که  وطن  حب  و  دوستی  میهن  این  البته 
ناسیونالیسم  با  می گوییم  سخن  آن  از  ما 
متفاوت  است،  جدید  مفهومی  که  غربی 
فلسفه  در  ایران  فرهنگ  که  البته  است. 
هگل  که  آنطور  است،  متجلی  هم  غرب 
معرفی  جهانی  حکومت  نخستین  را  ایران 
می کند. همین فرهنگ غنی باعث شده تا 
فرهنگی  غلبه  دشمنانش  بر  همواره  ایران 
این  شاخصه های  مهمترین  از  یکی  یابد. 
است.  بوده  فارسی  زبان  غنی  فرهنگ 
زبانی که گستره نفوذ آن تا جاده ابریشم و 
چین و هند امتداد داشته است. یکی دیگر 
از ویژگی های فرهنگ ایران علوم و فنون 
نقلی و عقلی بوده است. دین در ایران هم از 
دیگر مقوله های فرهنگ ایرانی بوده است.

متی  انجیل  در  کرد:  تصریح  وی 
داستان مغان ایرانی که برای بشارت عیسی 
اسالم  در  حتی  و  می شوند  رهسپار  مسیح 
شده:  گفته  او  درباره  که  سلمان  داستان 
خوبی  نمونه های  البیت،  اهل  منی  سلمان 
با حکمت  را  ایرانیان دین  این است که  از 
ثمره  پذیرفتند.  را  آن  و سپس  کردند  توام 
حکمت عدالت است و باز هم رفتار کوروش 
با یهودیان مثال خوبی از این رابطه است. 
بنابراین خودشناسی فرهنگی می تواند به ما 
در شناخت این گنجینه عظیم یاری کند. این 
خودشناسی باید پیوسته و مداوم باشد، زیرا 
اگر ارتباط بین نسلی قطع شود این گنجینه 
ابتدا  باید  پس  شود.  فراموش  است  ممکن 
خودمان را بشناسیم و سپس آنرا به صورت 
درست و بنا به مقتضیات امروز به جهانیان 

عرضه کنیم.

رئیس بنیاد ایران شناسی:

دستگاه های آموزشی وظیفه جدی برای ایرانشناسی در همه سطوح دارند

زل
ل ع

ص
ف

از چپ: محمدعلی بهمنی، بهاءالدین خرمشاهی، جواد محقق
اختصاصی دنیای جوانان

فهمیده بودم 
اتفاقی تازه در راه است  

فاطمه سلیمان پور

ناِم تو را اِنگار روزی بر زبان آورد  
آن کس که برلب لفِظ یاِر مهربان آورد 

 از رودکی تا خواجِه شیراز... تا امروز 
هرکس به نحوی عشق را در داستان آورد

فهمیده بودم اتفاقی تازه در راه است  
تا اینکه بادی آمد و از تو نشان آورد 

دیروز من فرزانه، و امروز دیوانه   
عشقت چه چیزی را برایم ارمغان آورد

 باید زلیخا می شدم تا باورم می شد  
در عشق باید کارد را تا استخوان آورد

 من سال ها از عشقبازی بی خبر بودم  
پاِی تو را این شعرهایم در میان آورد 
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گیتي قاسمي وارد اتاق عروس شد!

براي  تله تئاترها  تولید  پي  در 
تر  تله تئا حاال  آنالین  پلتفرم هاي 
اتاق عروس با بازی گیتی قاسمی و 
کارگردانی محمد قنبری برای پخش 
ساخته  خصوصی  پلتفرم های  در 
می شود و اهالي تئاتر امیدوار به روند 

اتاق عروس  تولیدات هستند.  این  ادامه دار 
به کارگردانی محمد قنبری و با ترجمه ماندانا مجیدی برای پخش در 

پلتفورم های خصوصی آماده نمایش می شود. 
پیش از این این حضور نسیم ادبی به عنوان بازیگر در تله تئاتر اتاق 
عروس قطعی شده بود. اتاق عروس، نوشته کراسناگوروف است و سومین 
اثر کراسناگوروف با ترجمه ماندانا مجیدی است که پس از تله تئاتر سهم 
زن و یک آشنایی ساده ساخته می شود. اتاق عروس داستان دختر جوانی 

به نام نادیاست که یکباره تصمیم به ازدواج گرفته است.

ابوالفضل پورعرب و پژوهش در سینما

ابوالفضل پورعرب بازیگر محبوب 
در  که  کشور  سینماي  کهنه کار  و 
و  کسالت  دلیل  به  اخیر  سال هاي 
بیماري، کم کارتر از همیشه شده است، 
معتقد است الزمه هر نقشی برای ایفا 

شدن پژوهش است و هر بازیگری باید آن را 
جدی بگیرد. پورعرب درباره اهمیت تحقیق و 
پژوهش برای بازیگر مي گوید: یکی از نکات اساسی و مهم در بازیگری 
و کنکاش  تحقیق  آن شناخت،  است که الزمه  نقش  ابتدا شناختن  در 
درباره نقش ها است. زمانی که فیلمنامه ارسال می شود در ابتدا در ناخداگاه 
بازیگر اتفاقاتی می افتد که بتواند با نقشی که کارگردان تشخیص داده، 
همذات پنداری کند و با درنظرگرفتن مولفه های دیگری که در بازیگرها 
متفاوت است و پژوهش و تحقیق درباره آن نقش، درنهایت برای پذیرفتن 

یا نپذیرفتن آن تصمیم گیری کند.

ساالر عقیلي و آلبوم ماه پشت ابر

ابر،  پشت  ماِه  موسیقی  آلبوم 
نوید  مقدمه  با  قمر  گروه  اثر  آخرین 
دهقان، تنظیم علیرضا گرانفر و صدای 
ساالر عقیلی و مصطفی جاللی پور در 
و  منتشر  کهن  داوودی  ترنم  شرکت 

راهی بازار موسیقی شد.
 نوید دهقان سرپرست گروه موسیقی 
قمر درباره جزئیات این آلبوم گفت: ۵تصنیف از امیر جاهد، عارف قزوینی 
و نصراهلل زرین پنجه به نام های جان من، نازنین و موسم گل در مایه 
دشتی به گردش فروردین و مارش خون در دستگاه ماهور به همرا 2 ساز 
و آواز در دشتی و ماهور قطعات این آلبوم میباشد، روند ضبط و تولید آن 
طی سال های ۹۶ تا ۹۸ بوده و به دلیل شرایط همه گیری کرونا انتشار 
دسترس  در  ماه ۱۴۰۰  اردیبهشت  در  که  بود  افتاده  تعویق  به  اثر  این 

مخاطبین قرار گرفت.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  40

مهتاب کرامتي راهي جشنواره جهاني شد

سینمایی  بلند  فیلم   2 اسامی 
ایرانی راه یافته به بخش جلوه گاه شرق 
فیلم  جهانی  جشنواره  سی وهشتمین 
فجر اعالم شد. سیارک، به کارگردانی 
به  صحنه زنی  و  حسینی وند  مهدی 
کارگردانی علیرضا صمدی که اجحاف 

در جشنواره فجر  فیلم  این  در حق  زیادي 
سال گذشته شد و به راحتي کنار گذاشته شد! صحنه زنی درباره شخصیتی 
به نام اسد است که همراه با گروهی صحنه های جعلی تصادف می سازد 
پیام احمدی  افشاری،  بیمه خسارت بگیرد. مهتاب کرامتی، بهرام  از  تا 
نیا، لیندا کیانی، محمد نادری، فرزانه سهیلی و مجید صالحی از بازیگران 
این فیلم هستند و مجید رضاباال تهیه کننده آن مي باشد. سی وهشتمین 
جشنواره جهانی فیلم فجر، از ۵ تا ۱2 خرداد ۱۴۰۰ به دبیری محمدمهدی 
عسگرپور نویسنده، کارگردان و تهیه کننده سینما در تهران برگزار می شود.

ما
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وقتي جلوه هاي ویژه سینما را نجات مي دهند...

آرش آقابیک: جلوه ویژه در سینماي ما جدي گرفته نمي شود!
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محمد حسین زاده

ویژه  جلوه هاي  روزها  ین  ا
و  موثر  عنصر  یک  به  سینما  در 
شاخص تبدیل شده است، خصوصا 
البته  در سینماي پیشرفته جهان و 
در  ویژه  جلوه هاي  هالیوود...  در 
سالهاست  هم  کشورمان  سینماي 
باید  واقع  به  ولي  دارد  حضور  که 
اعتراف کنیم که خیلي جدي گرفته 
نشده و تا زماني که به آن نیاز مبرم 
جدي  فیلمسازان  سوي  از  نباشد، 
حالیست  در  این  نمي شود.  گرفته 
اکشن  فیلم هاي  در  بارها  ما  که 
و خصوصا ژانر دفاع مقدس شاهد 
ویژه  جلوه هاي  طراحان  درخشش 
اعتراف  باید  حال  این  با  بوده ایم 
سینما  ز  ا بخش  ین  ا که  کنیم 
در  اما  است.  بوده  منزوي  همواره 
از  برخي  حضور  با  اخیر  سال هاي 
این  خوش فکر،  و  جوان  طراحان 
به شدت  کشور  سینماي  از  بخش 
شاهد  حاال  و  است  کرده  پیشرفت 
در  جذاب تري  احراي  و  طراحي ها 
آقابیک،  آرش  هستیم.  بخش  این 
ویژه  جلوه های  متخصص  و  طراح 
است.  تئاتر  و  تلویزیون  سینما،  در 
 ۱3۹۰ تا   ۱3۷۹ سال های  بین  او 
و  سینمایی  اثر   ۴۰۰ از  بیش  در 
تلویزیونی به عنوان دستیار حضور 
کار  تاکنون   ۹۰ سال  از  و  داشته 
داده  ادامه  مستقل  به طور  را  خود 
پر کارترین طراح جلوه های  و حال 
 . می شود خته  شنا نی  میدا یژه  و
در  خود  حضور  اولین  در  آقابیک 
دهلیز  فیلم  برای  فجر  جشنواره 
شد  کاندید  شعیبی(  بهروز  )ساخته 
جشنواره  دوره  سی وپنجمین  در  و 
برای فیلم های رگ خواب، یک روز 
بخصوص و خفه گی سیمرغ بلورین 
جشنواره  در  او  آورد.  دست  به  را 
فجر سال گذشته با ۶ فیلم حضور 
در  عجیب  رکورد  یکي  که  داشت 
فیلم  جشنواره  و  کشور  سینماي 
آرش  با  مي شود.  محسوب  فجر 
آقابیک همراه شدیم تا درخصوص 
داوری های جشنواره فجر، دستمزد 
طراحان جلوه های ویژه و کارهای 

اخیرش بیشتر بدانیم...

قبل  سال  جشنواره  در  -شما 
با ۶ فیلم روشن، بی همه چیز، ابلق، 
رمانتیسم عماد و طوبا، خط فرضی 
و ستاره بازی حضور داشتید! خودتان 
کدام کار را بیشتر دوست داشتید و 
چالش برانگیز  بیشتر  برایتان  کدام 

بود؟
در  که  فیلم هایی  بین  *در 
فیلم  جشنواره فجر حضور داشتند، 
بی همه چیز ساخته محسن قرایی را 
به این خاطر که خیلی چالش برانگیز 
یک  ما  مثال  داشتم.  دوست  بود 
سکانس در مورد آتش سوزی مزرعه 
سعی  که  داشتیم  کارگرها  توسط 
به  ملخ ها  ورود  از  مانع  می کردند 
زمین شوند. گرفتن این سکانس از 
لحاظ اجرایی واقعا کار سختی بود. 
هفته طول  یک  حدود  این صحنه 
پشت  بتوانیم  اینکه  برای  کشید، 
حدود  بگیریم  را  پالن ها  هم  سر 
در  و  کانال سازی کردیم  متر   2۰۰

مثال  یا  گذاشتیم.  آتش  کانال  هر 
سکانس ورود قطار قرار بود هوا مه 
باشد. درست کردن چنین  باران  و 
اتمسفری در یک فضای النگ شات 
و خارجی خیلی کار سختی بود که 
خداراشکر خروجی خوب و موفقی 

در فیلم داشت.

جلوه های  بخش  به  ا  -چر
ویژه کم پرداخته می شود؟ عده ای 
معتقدند که معموال جایزه های این 
بخش به فیلم های ژانر جنگ تعلق 

می گیرد!
*متاسفانه داوری ها را که مرور 
می کنیم، چه داورهای باتجربه که 
از افراد قدیمی سینما هستند و چه 
جشنواره،  جدید  و  جوان  داورهای 
توجه  مورد  را  بخش  این  خیلی 
قرار نمی دهند. از قدیم تا به حال، 
ویژه  جلوه های  به  که  جایزه هایی 
گرفته  تعلق  یران  ا سینمای  در 
جنگی  فیلم های  به  مربوط  بیشتر 
بوده است. خوشبختانه من از سال 
۹۰ تا به االن همیشه در جشنواره 
من  که  سیمرغی  بوده ام.  پرکار 
برای فیلم هاي رگ خواب و خفه گی 
گرفتم تنها سیمرغ جلوه های ویژه 
بود که بعد از انقالب به ژانر جنگ 
تعلق نگرفت وگرنه اگر دقت کرده 
باشید می بینید که بیشتر سیمرغ ها 
و کاندیداها برای ژانر جنگ بوده اند. 
شوقی(  )عباس  من  یی  دا مثال 
بخش  در  سرما  اشک  فیلم  در 
جلوه های ویژه باعث تحول بزرگی 
در این صنعت شد. چرا که در این 
سرما  در  سکانس ها  بیشتر  فیلم 
میدانی  صورت  به  و  یخبندان  و 
فیلمبرداری شده بود که جلوه های 
ویژه این سبک کار خیلی دشوار و 
زمان بری است. ما از سال ۹۰ تا به 
برفی  لوکیشن  در  فیلم  کلی  االن 
داشتیم که من تمامی آنها را انجام 
داده ام و این به نفع سینماست. چون 
ویژه  جلوه های  سال ها  این  در  ما 
ژانر جنگ را داشته ایم و حاال زمان 

آن رسیده است که در بخش های 
دیگر هم پیشرفت کنیم و خالقیت 

به خرج دهیم.

جشنواره  داوری  به  -نگاه تان 
بخش  ر  د شته  گذ ل  سا فجر 

جلوه های ویژه چیست؟
دارم!  داوران  از  *گالیه ای 
آنها باید حوزه کاری ما را بشناسند 
کنند.  قضاوت  درست  بتوانند  که 
قضاوت از کجا می آید؟ از شناخت. 
تخصص  و  اطالع  بدون  ید  نبا
داوری کرد. مثال یکی از گاف های 
داوری جشنواره فجر فیلم یدو بود. 
میدانی  ویژه  جلوه های  اصال  یدو 
مپیوتری  کا بیشترش  و  نداشت 
بود. ُخب این خیلی بد است که در 
حق دیگران اجحاف می شود. مثال 
آبیار  نرگس  خانم  ابلق،  فیلم  در 
طوفان  و  باد  شدید  سکانس  یک 
هیچکس،  مطمئنم  شتیم.  ا د ا  ر
آن  به  داور ها  نه  و  مخاطبان  نه 
و  سکانس  این  که  نکرده اند  فکر 
نجام  ا نی  میدا کامال  فضاسازی 
شده و اصال طراحی آن کار ساده ای 
امروز  که  صورتی  در  است.  نبوده 
است  صنعت  یک  ویژه  جلوه های 
باید  آن  به  نسبت  ساده  تفکر  و 
که  همانطور  شود.  پوست اندازی 
جلو های  می کنند  فکر  اکثرا  گفتم 
جنگ  ژانر  مخصوص  بیشتر  ویژه 
است. در صورتی که 2۰ سال پیش 
ما فیلم افعی را در سینما داشتیم که 
اگر همین کار را با فیلم های دیگر 
جنگی مقایسه کنیم تفاوت چندانی 
دیگری  مثال  در  یا  نمی بینیم.  را 
فیلم  در  من  که  بگویم  می توانم 
باران های  عظیم ترین  سرخپوست، 
تاریخ سینمای ایران را ایجاد کردم 
ولی هیچکس متوجه نشد. در حیاط 
بزرگ آن زندان باید باران مصنوعی 
ایجاد می شد که خیلی کار سختی 
بود. ولی متاسفانه نمی دانم که چرا 
این کارها دیده نمی شود. من قبول 
دارم که شاید این نکته های ریز به 

چشم  یک مخاطب در سینما نیاید 
در  که  جوان  کارگردان  یک  ولی 
این فضا حضور دارد نباید نسبت به 
جلوه های ویژه بی تفاوت باشد. تمام 
این  حرف هایی که االن دارم می زنم 
به این خاطر است که دوست دارم 
نگاهی که هم اکنون بسیاری از ما 
داریم را تغییر دهم. چرا که من در 
مورد سینما صحبت می کنم نه در 

مورد آرش آقا بیک.

توجه  بینی،  یز ر ر  کا ین  -ا
را  خودش  خاص  سختی های  و 
به مشکالت  باتوجه  آیا  می طلبد... 

دستمزدها منصفانه است؟
این  دارم  که  گالیه ای  *یک 
دوربین  پشت  بچه های  که  است 
را نمی گیرند.  باید  اصال مبلغی که 
کار  یک  سر  آقابیک  آرش  مثال 
تلویزیونی است، طرف یک دستگاه 
چیز  تقریبا  که  می خواهد  مه ساز 
خارج  آدم  یک  به  است.  ساده ای 
اجاره  کارش  فقط  که  سینما  از 
دادن لوازم فیلمبرداری است زنگ 
 ۸۰۰ می گوید  هم  طرف  می زند. 
هزار تومان می گیرم فالن دستگاه 
آرش  من،  می فرستم.  برایتان  را 
آقابیک 2۰ سال از عمرم را در این 
کار گذراندم. ولی بازهم باید برای 
بزنم. دستمزدی که  زور  دستمزدم 
میلیون   3 جلسه ای  می شود  نهایتا 
تومان. تازه باید بگویم که من پرکار 
کار  خوب  فیلم های  در  و  هستم  
می کنم. مثال همان دستگاه مه ساز 
فضای  از  خارج  باشد  قرار  اگر  را 
اجاره  کارش  که  فردی  از  سینما 
دادن وسایل است کرایه کنی ۸۰۰ 
هزار تومان پول می گیرد. ولی من 
امکانات  با 2۰ سال تجربه و کلی 
دستمزدم  کردم  درست  خودم  که 
سال  چندین  من  باشد؟  آنقدر  باید 
بهترین  خودم  دستمزد  با  پیش 
چندتا  و  دنیا  روز  برف ساز  دستگاه 
با  حال  خریدم.  را  دیگر  دستگاه  
داشتن تجربه، چند دستیار و ادوات 

پول  تومان  میلیون   3 -2 خودم 
مبلغ  این  وقتی  متاسفانه  می گیرم. 
را برای اجاره یک دستگاه به یک 
فرد غیرسینمایی می دهند بدی اش 
این است که او هیچ سودی برای 
سینما ندارد ولی اگر من و همکارانم 
را در این حوزه یا دیگر حوزه های 
سینمایی مثل صدابردارها، طراحان 
صحنه، موسیقی، گریمورها و… را 
باعث  رشدمان  قطعا  کنند  حمایت 

رشد صنعت سینما می شود.

به  باتوجه  راه  این  در  -پس 
هم  جیب  از  پایین  دستمزدهای 

بسیار خرج می کنید؟
مثال   … ست ا ر  همینطو *
کردم  کار  را  پاپینز  مری  تئاتر  من 
داشت.  پروازی  آن حرکات  در  که 
برند  بهترین  از  نمایش  این  برای 
کروز  تام  که  روسیه  )تراسر(  دنیا 
با  بدلکاری اش  کارهای  برای  هم 
به  نزدیک  می کند  همکاری  آنها 
جلیقه های  تومان  میلیون   3۰۰
بدلکاری و طناب خریدم. برای چه 
این کار را کردم؟ برای اینکه بتوانم 
سطح سینما و تئاتر را در جلوه های 
ویژه ارتقا دهم و تماشاچی از تئاتر 
لذت ببرد. در کار ما ادوات و ابزار 
من  که  چرا  می زند  را  اول  حرف 
داشته  مناسبی  و  خوب  ابزار  باید 
جذابی  صحنه های  بتوانم  تا  باشم 
کنم.  طراحی  را  آن ها  و  بسازم  را 
شاه کش  فیلم  سر  پیش  2سال  یا 
کل  بودم.  امیرخانی  وحید  ساخته 
همه  و  بود  یخبندان  دکور  فیلم، 
طراحی  یخبندان  و  بوران  برف، 
شد.  انجام  میدانی  کامال  و  شده 
باید  است.  عجیبی  کار  کار،  این 
فیلم  این  3 جلسه  فقط  بگویم که 
۹۰ دقیقه ای در توچال فیلمبرداری 
شده و بقیه آن در استودیو ساخته 
ین  ا ساخت  حقیقتا  است.  شده 
فیلم ها به نفع سینمای ایران است. 
چیزی  یک  شاه کش  فیلم  سر  من 
حول و حوش ۱۵۰ میلیون تومان 

باید  ولی  خریدم.  برف ساز  دستگاه 
۶سال کار کنم تا پول این دستگاه 
را بدست بیاورم . من اگر سکه طال 
بود  شده  برابر   ۵ االن  می خریدم 
ولی این سرمایه گذاری برای کارم 
نشان می دهد که من عاشق حرفه ام 

و سینما هستم.

دسترسی  مروز  ا -مخاطب 
فیلم های  به  آسان تری  و  راحت تر 
در  دلیل  همین  به  دارد.  خارجی 
و  می گیرد  قرار  مقایسه  جایگاه 
سختگیری بیشتری نسبت به کارها 
ارتقای  برای  شرایط  این  در  دارد. 
چه  مخاطب  رضایت  و  بخش  این 

کارهایی باید کرد؟
 . ست ا ر  همینطو قیقا  د *
هیچ  کشورمان  در  ما  نه  متاسفا
سینما  صنعت  مورد  در  برنامه ای 
نداریم. مخاطبان جدید سینما، دهه 
۷۰ و ۸۰ هستند. دیگر نسلی نیست 
که بتوانی چیزی را که دوست داری 
تمامی  که  چرا  بدهی  خوردش  به 
جوانان ما دارند فیلم های روز دنیا 
این  ریشه  ببینیم  باید  می بینند.  را 

از  قضیه  این  کجاست؟  در  ضعف 
بودجه  ها،  مالی،  مسائل  به  یکسو 
ایران و معذورت هایش برمی گردد. 
که  شخصی  به  آن  دیگر  سوی  و 
می خواهد فیلم را بسازد یا اشخاصی 
بستگی  می کنند  بازی  آن  در  که 
که  اصلی  بخش  نباید  البته  دارد. 
را  هستند  نه ها  رسا و  مخاطبان 
فراموش کنیم. وقتی به جز بازیگر 
و کارگردان کسی به عوامل پشت 
مختلف  ی  بخش ها ر  د صحنه 
سراغ  گفت وگو  برای  و  نمی پردازد 
است  معلوم  خب  نمی رود  آن ها 
نمی شویم  شناخته  هرگز  ما  که 
و  استقبال  توجه،  مورد  کارمان  و 
پیشرفت قرار نمی گیرد. مثال سریال 
سلیقه ، یک  بحث  از  جدا  قورباغه، 
نقطه ویژه برای همه ببینده هایش 
داشت آن هم فیلمبرداری و کیفیت 
خوب سریال بود. اگر به یاد داشته 
باشید این سریال در قسمت 3 و ۴ 
در شمال ایران فیلمبرداری شده بود 
و به گذشته می رفت. حقیقتا خیلی 
حرفه ای و زیبا کار را درآورده بودند. 
گریم های فیلم، فیلمبرداری  و سایر 
متاسفانه  اما  بودند.  عالی  حوزه ها 
پرداخته  بخش ها  ین  ا به  خیلی 
لحاظ  ز  ا ید  نبا سینما  نمی شود. 
ادوات و امکانات معلول باشد. باید 
پیشرفت  ویژه  جلوه های  در بخش 
ببریم.  باال  را  سطح مان  و  کنیم 
صدابرداری،  بخش  در  ببینیم  باید 
موسیقی  و  صحنه  طراحی  گریم، 
چه  دارد.  وجود  ضعف هایی  چه 
پیشرفته ای  ابزارهای  و  دستگاه ها 
داشتن  از  ما  که  هست  دنیا  در 
هستیم  محروم  دلیلی  هر  به  آن 
تا  کنیم  قوی  آن  در  را  و خودمان 
که  است  درست  کند.  رشد  سینما 
صحبت  خبرنگاران  بیشتر  برای 
و  کارگردان ها  بازیگران،  با  کردن 
در کل افراد شناخته شده تر جذاب 
که  نمی شود  دلیل  این  ولی  است 
بهتر  نرویم.  عوامل  بقیه  غ  سرا
برای  دلمان  هم  جایی  یک  است 

سینما بسوزد.

ویژه  جلوه های  طراح  -اینکه 
نگارش  زمان  در  حتی  و  ابتدا  از 
در کنار تیم تولید قرار گیرد تا چه 
اثر  یک  تولید  در  می تواند  اندازه 

خوب تاثیرگذار باشد؟

ن های  ا د گر ر کا نظرم  *به 
 ، ی ر ا د فیلمبر ید  با ما  ز  و مر ا
صدابرداری  و  نور  گریم،  تدوین، 
زمانی  آن  شد  تمام  بشناسند.  را 
که کارگردان فقط کارگردانی بلد 
بود. جدا از این ما در فیلم هایمان 
این  در  نداریم.  خوبی  پیش تولید 
بیست سالی که کار می کنم شاید 
بوده که  فیلم  تا  پنج   فقط چهار_ 
ن  نه های ما چا معروف  قول  به 
ش  ی ا ر ا د فیلمبر ز  ا قبل  ا  ر
که  نسی  سکا در  مثال  یم.  ه ا د ز
ر  ا فیلمبرد ید  با رم  دا ران  با من 
من  که  کند  زی  ا پرد نور خوب 
باید  دربیاید.  آب  از  درست  کارم 
درست  پیش تولید  مرحله  در  کار 
سر  من  ینکه  ا نه  د  و بر پیش 
بزنند  زنگ  یک دفعه  بروم  صحنه 
یک  رودهن  در  فردا  ما  بگویند: 
اینطور  خب  داریم.  برف  سکانس 
را  لوکیشن  باید  ما  نمی شود.  که 
دقیقا  که  بدانیم  و  ببینیم  قبل  از 
از ما چه می خواهند و بعد استوری 
ن  ا د گر ر کا ید  نبا  . د ر بخو د  ر بو
بگوید که دکوپاژ را یک روز قبل 
می دهیم و یا اینکه استوری بورد 
نداریم، االن داشتن امکاناتی مثل 
ملزومات  از  جزئی  بورد  استوری 
است. این امکانات است که سینما 
که  است  این ها  می دهد.  هول  را 

می سازد. را  ما  سینمای  صنعت 

چه  مشغول  حاضر  حال  -در 
کارهایی هستید؟

آمستردام  حاضر  حال  *در 
)محمد  یاغی  قراگوزلو(،  )مسعود 
میری  مازیار  با  کار  یک  و  کارت( 
رم  دا خانگی  نمایش  بخش  در 
ی  فیلم ها ل  مشغو ن  ما همز و 
ز  بهرو حضرتی،  علی  یی  سینما
تفریق  و  اسدی  سیاوش  شعیبی، 

ساخته مانی حقیقی هستم.

-صحبت پایاني شما...
دارم  دوست  که  چیزی  *تنها 
در پایان بگویم این است که تالش 
کردم این طرز تفکر و نگرش نسبت 
باید  کند.  تغییر  سینما  و  کارم  به 
در  بتوانیم  بعدا  تا  ببینیم  را  اینها 
کنار هم و با کمک یکدیگر سطح 
جلوه های ویژه را تغییر دهیم و رو 

به جلو قدم برداریم.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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