
وزیر اقتصاد خبر داد؛

آغاز پرداخت وام های زیر ۱۰۰ میلیون بدون ضامن 

مذاکرات اخیر ایران و روسیه گامی بزرگ در حوزه توسعه 
صنعت نفت و گاز است، موضوعی که مقامات سیاسی نیز بر آن 
اذعان دارند، اما برخی کارشناسان بر این باورند که شرط تحقق 
شرایطی ایده آل تنها با پیگیری و حمایت دولت محقق می شود 

و اگر توجه دولت از این مساله برداشته شود، اتفاق خاصی نخواهد افتاد.
با توجه به نقش و جایگاه کشور روسیه به عنوان یکی از مهم ترین 
عرضه کنندگان نفت و گاز جهان، موضوع انرژی یکی از مهمترین محورهای 

مذاکره پایان هفته هیات ایرانی در مسکو بود و آنگونه که از اظهارنظرها 
برمی آید، دستاوردهای خوبی در بخش های مختلف از جمله انرژی به همراه 
داشته است. اگرچه جزئیات توافق های صورت گرفته میان ایران و روسیه 
در بخش های مختلف از جمله نفت و گاز هنوز منتشر نشده اما با توجه به 
اظهارات رئیس جمهوری و همچنین وزیر نفت، به نظر می رسد توافق های 

خوبی در این زمینه صورت گرفته است.
صفحه 3

رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت:

واکسن آسترازنکا 
به اندازه کافی وارد کشور شده است

واکسیناسیون کودکان زیر ۱۲ سال به زودی آغاز می شود
از  نگرانی  ابراز  با  بهداشت  وزیر 
افزایش چهار برابری بیماران سرپایی کرونا 
در کشور طی چند روز اخیر، در عین حال 
جزییات  همچنین  و  سوم  دز  واکسیناسیون  درباره 
واکسیناسیون کودکان زیر ۱۲ سال توضیح داد. دکتر 
با  طبیب،  بانوان  مراسم  حاشیه  در  عین اللهی  بهرام 
حضور در جمع خبرنگاران، درباره تزریق واکسن کرونا 
به کودکان، گفت: روز گذشته در ستاد ملی کرونا با 
توجه به توصیه های کمیته های علمی و تایید مراکز 
جهانی در زمینه واکسیناسیون کودکان و تحقیقاتی که 
دانشمندان ما انجام دادند، به این جمع بندی رسیدیم که 
واکسیناسیون برای کودکان زیر ۱۲ سال می تواند انجام 

شود، اما قرار شد این کار مرحله ای باشد.
صفحه ۲

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد؛

راه اندازی شورای حل اختالف صنعت
 در مراکز استان ها

4
بازی های رایانه ای موجب جمع گریزی کودکان می شود

صفحه 1
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سال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 1938- دوشنبه 4  بهمن 1400- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
از روستا به عشق 
رادیو و کارهاي 
هنري به تهران 

آمدم!

6ورزش
همه مدعیان

 باید در انتخابی ها 
شرکت کنند

7علمی

نشست های  سلسله  انتشار  ادامه  در  ایران  سینمای  موزه 
تاریخ شفاهی خود به مناسبت زادروز بهزاد فراهانی، استاد و 
بازیگر پیشکسوت سینما، تئاتر و تلویزیون و كارگردان سینما 
و تئاتر بخش هایی از گفتگوی تاریخ شفاهی این هنرمند را 

منتشر كرده است. 

سرمربی تیم ملی بوكس ایران گفت: از دارنده برنز 
پیراهن  پوشیدن  برای  بوكسور،  مبتدی ترین  تا  جهان 

تیم ملی باید در انتخابی ها شركت كنند.

انباشت دارو در خانه ها یکی از معضالتی است كه در كشور 
وجود دارد و افراد به دلیل این مسئله داروها را در كنار 
زباله های دیگر قرار داده و این مسئله عوارض زیست محیطی 

فراوانی را به همراه خواهد داشت .

دارو را
 همراه زباله
 دور نریزید!

دیپلماسی انرژی ایران و روسیه؛ فرصت ها و شرط ها طرح واردات خودرو برای تعیین تکلیف نهایی
 به مجمع ارسال شد

ماده ۴  به  نگهبان  ایرادات شورای  بررسی  نمایندگان در جریان 
طرح ساماندهی صنعت خودرو که درباره واردات خودرو بود با ۱۶۶ رأی 
موافق، 3۹ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲3۶ نماینده حاضر 
در صحن علنی بر مصوبه قبلی خود اصرار کرده و طرح مذکور برای تعیین تکلیف 

نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.
صفحه ۲

رییس سازمان ثبت احوال کشور از راه اندازی مجدد 
خط تولید و صدور بیش از ۲۵۰ هزار قطعه کارت هوشمند 

ملی در هفته گذشته خبر داد.
معاون وزیر کشور و رییس سازمان ثبت احوال کشور در جریان 
همایش مدیران ستادی و استانی سازمان از راه اندازی مجدد خط 

تولید کارت هوشمند ملی در هفته گذشته خبر داد.
هاشم کارگر با اشاره به صدور بیش از ۲۵۰هزار قطعه کارت 

اساس  بر  و  کشور  داخل  های  ظرفیت  بر  تکیه  با  ملی  هوشمند 
برنامه ریزی انجام شده برای انجام تعهدات سازمان به هم وطنان 
افزود: این کار طبق برنامه ریزی انجام شده و با شتاب بیشتری 
جامه  شده  بینی  پیش  تعهدات  به  بتوانیم  تا  یافت  خواهد  ادامه 
عمل بپوشانیم.سرعت گرفتن این روند و انجام تعهدات  از اولویت 

های مهم و کوتاه مدت سازمان به شمار می رود.
صفحه ۲

راه اندازی مجدد خط تولید کارت هوشمند ملی

DONYAYEJAVANANMAG.IR

آگهی تجدید مناقصه عمومی
 یک مرحله ای

نوبت دوم 
اداره کل امور عشایر استان اردبیل در نظر دارد عملیات اجرایی پروژه آبرسانی به سی قشالق شهرستان انگوت )فاز اول( 
را با بهره گیری از درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )setadiran( به شماره مناقصه ۲۰۰۰۰۰3۶۴۹۰۰۰۰۱۴ به 
پیمانکاران واجد شرایط پرورش مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذار نماید لذا مناقصه گران می توانند در مهلت مقرر با 

مراجعه به سایت ستاد ایران و دریافت اسناد آن در مناقصه شرکت نمایند. 
۱- تاریخ انتشار آگهی در سایت ستاد ایران: ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ ساعت ۱۴ 

۲- مهلت دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ تا ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ ساعت ۱۴ 
3- مهلت ارسال پاکتهای پیشنهاد: از تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ تا ۱۴۰۰/۱۱/۱۴ ساعت ۱۴ 

۴- زمان بازگشایی پیشنهاد: ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ ساعت ۹ 
۵- مبلغ ضمانتنامه شرکت در فرایند ارجاع کار: ۴/۲۷۰/۵۰8/۵۶۵ ریال 

۶- هزینه انتشار این آگهی و آگهی های قبلی این مناقصه در روزنامه ها به عهده برنده مناقصه می باشد. 

طرح  نهایی  مرحله  برگزیدگان   
»همراهی ۲« برای دعوت به استفاده 
و  غیرحضوری  بانکداری  خدمات  ز  ا
اپلیکیشن پرداخت صاپ بانک صادرات 
ایران یک میلیارد ریال جایزه گرفتند.

بانک  روابط عمومی  گزارش  ه  ب
مرحله  برگزیده   ۶۹ ایران،  ادرات  ص
 »۲ »همراهی  طرح  پایانی  و  هارم  چ
این بانک در فصل پاییز مشخص شد و 
جایزه برتر ۲۰۰ میلیون ریالی این دوره 
مدیریت  از  شیاده  قربانی  نادعلی  ه  ب

شعب استان مازندران تعلق گرفت.
طرح »همراهی۲« صاپ با هدف 
اپلیکیشن  قابلیت های  ترویج  توسعه و 
)صاپ(  ایران  صادرات  بانک  رداخت  پ
از خدمات  و سهولت استفاده کاربران 
اپلیکیشن  این  غیرحضوری  انکداری  ب
این طرح  اساس  بر  بود.  جرایی شده  ا
بانک  مشتریان  و  هموطنان  مامی  ت
صادرات ایران و سایر بانک های عضو 
به  دعوت  و  معرفی  با  شتاب  بکه  ش
عضویت دوستان و سایر کاربران برای 

نصب اپلیکیشن »صاپ«، امتیاز کسب 
طول  در  دعوت  این  تداوم  با  و  کرده 
بدون قرعه کشی  دوره های سه  ماهه، 

از ۵ میلیون تا ۲۰۰ میلیون ریال جوایز 
این طرح برخوردار شدند.

با پایان یافتن مرحله چهارم این 

طرح )اول مهر ماه تا پایان آذرماه سال 
بیشترین  دارنده   ۶۹ اسامی   ،)۱ ۴۰۰
که  شد  مشخص  طرح  این  متیازات  ا
دوره  این  برتر  جایزه  اساس،  این  ر  ب
به ارزش ۲۰۰ میلیون ریال به نادعلی 
قربانی شیاده از مدیریت شعب استان 
بیکی  مجتبی  گرفت.  تعلق  ازندران  م
جوزم نفر دوم این طرح از استان یزد 
برنده ۱۵۰ میلیون ریال، محمد مهراد 
از استان مازندران برنده 8۰  نفر سوم 
کردی  مجتبی  محمد  ریال،  یلیون  م
کریم آبادی نفر چهارم از مدیریت شعب 
استان کرمان برنده ۵۰ میلیون ریال، 
سجاد صالحی از مدیریت شعب استان 
جهانی پور  حبیب  و  راسان رضوی  خ
گیالن  استان  مدیریت شعب  از  تیده  ف
هر یک برنده 3۰ میلیون ریال شدند.

همچنین نفرات ۷ تا ۱۰ این دوره 
رتبه های  و  ریال  میلیون   ۱۵ کدام  ر  ه
ریال  میلیون   ۱۰ کدام  هر   3۱ تا   ۱ ۱
و رتبه های 3۲ تا ۶۹ نیز هر یک پنج 
میلیون ریال جایزه نقدی دریافت کردند.

یک میلیارد ریال جایزه 
به »همراهی٢« صاپ بانک صادرات ایران

یک روانشناس گفت: بازی های رایانه ای باعث شده که 
کودکان روابط اجتماعی خوبی نداشته باشند.

رایانه ای  بازی های  از محاسن  یک روانشناس گفت: 
می توان به جنبه آموزشی و شبیه سازی آن اشاره کرد مثال 
فردی که در گذشته قصد داشت پرواز یاد بگیرد باید یک 
خلبان به او آموزش می داد، اما حاال فرد می تواند در هواپیمای 
مجازی بنشیند و همه آن شرایط را در دنیای ذهنی و روانی 
تجربه کند و آنقدر مهارت کسب کند و زمانی که کنار خلبان 

می نشیند خیلی سریع پیشرفت می کند و مثال دیگر آموزش 
خنثی کردن مین که در دنیای واقعی بسیار خطرناک است 

و فرد می تواند در بازی خنثی کردن مین را آموزش ببیند.
به گفته ابراهیمی مقدم معایب بازی های رایانه ای این 
است که افراد از جمع گرایی به جمع گریزی دعوت می شوند 
و کودکان نسبت به گذشته روابط اجتماعی خوبی ندارند و 
تنها هستند و حتی در برقراری ارتباط ساده با دیگران مشکل 
دارند چون فقط در فضای بازی هستند و نتوانستند رابطه 

سالم را پیش ببرند.او گفت: مهارت های حرکتی در کودکان 
تضعیف شده است در گذشته کودکان بازی هایی مثل هفت 
سنگ، فوتبال را در محله انجام می دادند، اما در حال حاضر 
کودکان بیشتر مشغول بازی های رایانه ای در گوشی و تبلت 
خود هستند که مهارت های جسمانی کودکان را دچار مشکل 
می کند و به چشم و انگشتان آسیب وارد میکند و همچنین 
برخی از کودکان به دلیل انجام بازی های رایانه ای در سن 

رشد دچار چاقی مفرط هستند.

یک روانشناس در گفت وگو با دنیای جوانان؛
بازی های رایانه ای موجب جمع گریزی کودکان می شود

صفحه 3



سال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 1938- دوشنبه 4 بهمن 21400 معه جا

یک نماینده مجلس:
نمایندگان از محتوای توافقات ایران با کشورهای چین و روسیه 

بی اطالع هستند
نمایندگان  به  اطالعات  عدم  از  انتقاد  با  مجلس  در  رامیان  مردم  ماینده  ن
درخصوص توافقات با کشورهای چین و روسیه گفت: از هیات رئیسه درخواست 
توضیحاتی  تا وی  کند  برگزار  خارجه  امور  وزیر  با حضور  غیرعلنی  جلسه  ارم  د

درخصوص موارد مطرح شده به نمایندگان ارائه دهد.
غالمعلی کوهساری در نشست علنی روز گذشته )یکشنبه 3 بهمن( مجلس 
شورای اسالمی در تذکری شفاهی گفت: هیات رئیسه مجلس می تواند براساس 
آیین نامه داخلی مجلس تمام یا بخشی از یک جلسه مجلس را برای رسیدگی 
به امور مهم و اساسی کشور اختصاص دهد. از جمله موضوعات مهمی که امروز 
در سطح جامعه مطرح است، بحث حذف ارز ترجیحی بوده که دولت در الیحه 
بودجه برای سال ۱۴۰۱ مطرح کرده و همچنین موضوع دیگر بحث قرارداد میان 
ایران - چین و ایران - روسیه است، لذا خواهشمندم جلسه ای را به این موضوعات 

بسیار مهم اختصاص دهید.
نماینده مردم رامیان و آزادشهر در مجلس یازدهم با بیان اینکه بحث حذف 
ارز ترجیحی موضوع بسیار مهمی بوده که ممکن است مشکالت بسیاری را برای 
مردم ایجاد کند، اضافه کرد: توضیحات دولت در این خصوص برای نمایندگان 
مجلس به ویژه اعضای کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ قانع کننده نبوده، بنده این 
مطلب را عرض می کنم تا در تاریخ ثبت شود که بنده یکی از نمایندگان مخالف 
حذف ارز ترجیحی در الیحه بودجه ۱۴۰۱ به این شکل هستم. اینکه دولت به 
یک مرتبه تصمیم بگیرد ارز ترجیحی را حذف کند و مردم را با مشکل مواجه 

کند، این ارز باید به صورت تدریجی حذف شود.
وی ادامه داد: موضوع دیگری که الزم است مجلس جلسه ای را به آن 
اختصاص دهد، بحث قرارداد میان ایران-چین و ایران- روسیه است که بنده به 
عنوان نماینده مجلس از محتوای این قراردادها هیچ اطالعی ندارم، همچنین از 
محتوای توافقات وین نیز بی اطالع هستم، لذا درخواست می کنم از وزیر امور 
خارجه دعوت شود تا در جلسه غیرعلنی توضیحات کاملی را درخصوص مطالب 
فوق ارائه کند تا نمایندگان نیز بتوانند پاسخگوی سواالت مردم در این رابطه باشند.

با موافقت نمایندگان؛
طرح واردات خودرو برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع ارسال شد

نمایندگان مجلس بر واردات خودرو به منظور تنظیم بازار اصرار کرده و طرح 
مذکور را برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کردند.

نمایندگان در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به ماده ۴ طرح ساماندهی 
صنعت خودرو که درباره واردات خودرو بود با ۱۶۶ رأی موافق، 3۹ رأی مخالف 
و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲3۶ نماینده حاضر در صحن علنی بر مصوبه قبلی 
به مجمع تشخیص  نهایی  تکلیف  تعیین  برای  اصرار کرده و طرح مذکور  خود 

مصلحت نظام ارسال شد.
در ماده ۴ آمده است: هر شخص حقیقی و حقوقی می تواند به ازای صادرات 
خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کاالها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه 

نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام نماید.
تبصره ۱- با هدف تنظیم بازار و رعایت الگوی مصرف، شاخص های کیفیت 
و میزان مصرف سوخت خودروهای وارداتی و نیز سقف تعداد مجاز واردات آنها ) 
متناسب با کسری تولید داخل نسبت به تقاضای موثر( بصورت ساالنه، توسط وزارت 

صنعت  معدن و تجارت تعیین و به تصویب هیات وزیران می رسد.
ستاد  همکاری  با  است  مکلف  تجارت  و  معدن  وزارت صنعت   -۲ بصره  ت
مبارزه با قاچاق کاال و ارز، دستورالعمل نظارت بر صادرات موضوع این ماده را 
جهت جلوگیری از واردات مجدد آن، تدوین و اعمال نماید و گزارش آن را هر 

سه ماه یکبار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی ارایه نماید.
تبصره 3- وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف است سیاست های تشویقی 
در چارچوب قوانین برای اولویت دهی و حمایت از واردکنندگان خودرو را که به 
انتقال فناوری و سرمایه گذاری در تولید خودرو اقدام میکنند، تدوین و اعمال نماید.

تبصره ۴- دستور العمل مربوط به خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی با لحاظ 
پرهیز از انحصار در نمایندگی فروش توسط وزارت صنعت معدن و تجارت تعیین می گردد.

رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت:
واکسن آسترازنکا به اندازه کافی وارد کشور شده است

رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی گفت: واکسن آسترازنکا به اندازه کافی وارد کشور شده و پس از طی 

مراحل قانونی در اختیار مراکز تزریق واکسن قرار می گیرد.
شود،  می  کشور  وارد  واکسن  یک  وقتی  افزود:  گویا  مهدی  حمد  م
فرایندی را طی می کند تا اجازه تزریق به مردم پیدا کند و در این فرایند 
حتما مستندات به سازمان غذا و دارو ارائه شود که پس از تایید این مستندات 
توسط این سازمان و انجام اقدامات دیگر مانند برچسب زدن در نهایت آماده 

تزریق به هموطنان می شود.
وی ادامه داد: اکنون واکسن آسترازنکا در اختیار ما قرار دارد اما هنوز 

مدارک و مستندات آن به سازمان غذا و دارو تحویل داده نشده است.
گویا اظهار داشت: به محض اینکه مدارک و مستندات تحویل سازمان 
غذا و دارو شود و آنها تایید کنند، اجازه توزیع واکسن داده خواهد شد تا در 

اختیار هموطنان قرار گیرد.
رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت گفت: بابت 
تاخیر رخ داده، هر چند که به وزارت بهداشت مربوط نمی شود ولی من به 

نوبه خود از مردم عزیز پوزش می طلبم.
تاکنون ۶۰ میلیون و ۴۹۰ هزار و 3۰۹ نفر ُدز اول، ۵3 میلیون و ۵8۶ 
هزار و ۶۴۶ نفر ُدز دوم و ۱۴ میلیون و ۵۶3 هزار و ۴۴۰ نفر، ُدز سوم واکسن 
کرونا را تزریق کرده اند و مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به ۱۲8 

میلیون و ۶۴۰ هزار و 3۹۵ ُدز رسیده است.

رییس سازمان ثبت احوال کشور خبر داد؛
راه اندازی مجدد خط تولید کارت هوشمند ملی

و  تولید  خط  مجدد  اندازی  راه  از  کشور  احوال  ثبت  سازمان  ییس  ر
صدور بیش از ۲۵۰ هزار قطعه کارت هوشمند ملی در هفته گذشته خبر داد.

معاون وزیر کشور و رییس سازمان ثبت احوال کشور در جریان همایش 
مدیران ستادی و استانی سازمان از راه اندازی مجدد خط تولید کارت هوشمند 

ملی در هفته گذشته خبر داد.
کارت  قطعه  ۲۵۰هزار  از  بیش  صدور  به  اشاره  با  کارگر  اشم  ه
برنامه  اساس  بر  و  کشور  داخل  های  ظرفیت  بر  تکیه  با  ملی  هوشمند 
افزود:  وطنان  هم  به  سازمان  تعهدات  انجام  برای  شده  انجام  یزی  ر
این کار طبق برنامه ریزی انجام شده و با شتاب بیشتری ادامه خواهد 
یافت تا بتوانیم به تعهدات پیش بینی شده جامه عمل بپوشانیم.سرعت 
مدت  کوتاه  و  مهم  های  اولویت  از  تعهدات   انجام  و  روند  این  گرفتن 

سازمان به شمار می رود.
دوباره  سازماندهی  به  اشاره  با  کشور  احوال  ثبت  سازمان  ییس  ر
امکانات و بسیج ظرفیت های موجود در داخل کشور، خاظرنشان کرد: 
حمایت و پیگیری های مستمر وزیر کشور، در احیای این فرآیند بسیار 

موثر و حیاتی بوده است.
بنا بر اعالم روابط عمومی و همکاری های بین الملل سازمان ثبت 
احوال کشور، خط تولید کارت هوشمند ملی مدتها به واسطه تحریم های 
ظالمانه و نیز عدم تخصیص اعتبارات در حالت نیمه فعال و حتی در برهه 
ای تعطیل درآمده بود که طی ماه گذشته بر اساس پیگیری های انجام 
شده در وزارت کشور و سازمان ثبت احوال مجددا راه اندازی شده است.

معاونت زنان و خانواده رییس جمهور:

حمایت از اقشار ضعیف جامعه از برنامه های اصلی دولت است
خانواده  و  زنان  عاونت  م
لیکه  حا در  جمهور  ییس  ر
تعداد زنان سرپرست خانوار را 
حدود 3.۵ میلیون نفر اعالم کرد، گفت 
که محرومیت زدایی از اقشار ضعیف و 
برنامه های  زنان سرپرست خانوار جزو 

اصلی دولت به شمار می رود.
انسیه خزعلی در مراسم بزرگداشت 
روز زن که در سالن اجالس سران برگزار 
شد اظهار کرد: محرومیت زدایی از اقشار 
ضعیف و زنان سرپرست خانوار و عدالت 
دولت  اصلی  برنامه های  از  حوری  م

سیزدهم در حوزه زنان  است.
وی ادامه داد: حدود ۵/3 میلیون 
حکومت  داریم.  خانوار  سرپرست  ن  ز
زنان  این  از  عزتمندانه  دارد  ظیفه  و
این  مختلف  مشکالت  کند.  مایت  ح
کند.  می  بیشتر  را  ما  مسیولیت  نان  ز
زنان  اصلی  دغدغه  »معیشت«  سأله  م
سرپرست خانوار است. افزایش طالق و 
کاهش ازدواج هم تعداد زنان سرپرست 
داده است.  افزایش  را  و خودسرپرست 

وصل  و  خانگی  مشاغل  اماندهی  س
کارآفرینان  به  واسطه  با  آنها  ردن  ک
زنان  معاونت  برنامه های  جمله  ز  ا
برای حل مشکالت  ریاست جمهوری 
با  است .خزعلی  زنان  این  عیشتی  م
برای  اجتماعی  آسیب های  به  شاره  ا
زنان سرپرست خانوار، گفت: تالش ما 

کاهش این آسیب ها است. مشاوره دادن 
قبل ازدواج و بعد ازدواج را برای کاهش 
طالق اجرایی کرده ایم. به دنبال فرهنگ 
سازی برای جلوگیری از طالق هستیم. 
در معاونت هم برنامه افزایش جمعیت را 
در دستور کار قرار داریم اما دستگاه های 

دیگر هم در این زمینه وظیفه دارند.

ریاست  خانواده  و  زنان  عاون  م
جمهوری در پایان گفت: عدالت جنسیتی 
حوزه  در  حتی  فراگیر  عدالت  حتی  و 
کودکان را  دنبال می کنیم. در برنامه 
ششم توسعه، عدالت جنسیتی دیده شده 
که دیکته شده از مجامع بین المللی است 
که این شاخص ها حتما تعدیل می شود.

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

راه اندازی رشته کارشناسی ارشد علوم فضایی در دانشگاه 
تهران 

رییس موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران از ایجاد رشته کارشناسی 
ارشد علوم فضایی برای نخستین بار در کشور در این موسسه خبر داد.

اداری و تصویب  با اعالم این خبر گفت: مراحل  محمدرضا حاتمی 
وزارت  و  تهران  دانشگاه  در  فضایی  علوم  ارشد  کارشناسی  رشته  یجاد  ا
انجام و به مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران  علوم، تحقیقات و فناوری 

ابالغ شده است.
وی گفت: اجرای این دوره به عنوان یک رشته جدید در جلسه شورای 
در صورت  و  تهران تصویب شد  دانشگاه  آموزشی  نظارت  و  رنامه ریزی  ب
صدور مجوز اجرای رشته توسط دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری، برای نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ دانشجو 
در مقطع کارشناسی ارشد علوم فضایی در گروه آموزشی فیزیک فضا مؤسسه 

ژئوفیزیک دانشگاه تهران پذیرش می شود.
موسسه  فضا  فیزیک  آموزشی  گروه  استادیار  محمودیان،  لیرضا  ع
ژئوفیزیک نیز در توضیح این رشته اظهار داشت: این رشته، یک بین رشته ای 

و ترکیبی از تخصص های مختلف مثل برق، فیزیک، هوا و فضا است.
عالقه مندان  پیشتر  گفت:  رشته  این  راه اندازی  درباره ضرورت  وی 
رشته  این  وارد  مهندسی  مختلف  رشته های  از  فضایی  صنعت  رشته  ه  ب
می شدند، بدون اینکه اطالعاتی درباره فضای پیرامون زمین داشته باشند 
و در زمان تحصیل بسته به نیاز، اطالعات مختصری را به صورت مقاله 
راه اندازی رشته  از  ژئوفیزیک  کسب می کردند؛ درحالی که هدف موسسه 
این  را که وارد  این است که دانشجویانی  ارشد علوم فضایی  کارشناسی 
رشته می شوند از پایه با علوم مختلف پیرامون فضا آشنا کرده و آموزش دهد.

در  ژئوفیزیک، حرکت  فیزیک فضا موسسه  آموزشی  ستادیار گروه  ا
مرزهای دانش را دیگر هدف راه اندازی این رشته بیان کرد.

های  دانشگاه  به  امتحانات  ها،  کالس  حضوری  برگزاری 
پزشکی ابالغ شد

معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی روز شنبه 
اعالم کرد: برگزاری حضوری کلیه کالس ها، امتحانات و دفاع از پایان 
نامه با رعایت شیوه نامه های بهداشتی به تمامی دانشگاه های علوم پزشکی 

ابالغ شده است.
ابوالفضل باقری فرد در ابالغی به دانشگاه های علوم پزشکی، نوشت: 
به پیوست نامه شماره ۱۷۹۰۴3 تاریخ ۲۶ دی ماه ۱۴۰۰ وزیر کشور در 
خصوص مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا و ابالغ ریاست جمهوری، کلیه 
کالس ها، امتحانات و جلسات دفاع از پایان نامه های آموزشی با رعایت 
شیوه نامه های بهداشتی در تمامی دانشگاه های علوم پزشکی به صورت 
حضوری برگزار خواهد شد.معاون آموزشی وزارت بهداشت این نامه را به 

دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور برای اجرا ابالغ کرده است.
احمد وحیدی وزیر کشور ۲8 دی در نشست مشترک با وزرای علوم، 
تحقیقات و فناوری و آموزش و پرورش برای اجرای دستور رئیس جمهوری 
گفت: با روند مناسب واکسیناسیون افراد باالی ۱۲ سال در کشور دلیلی 

برای تداوم روند تعطیلی مدارس و دانشگاه ها وجود ندارد.
وی با بیان اینکه مدارس و دانشگاهها مراکز اصلی علمی و تحقیقاتی 
کشور هستند، گفت: ادامه تعطیلی مراکز علمی به  کشور آسیب می زند 
های  دستورالعمل  با  مدارس  بازگشایی  مقدمات  بایستی  همین  برای  و 

بهداشتی فراهم شود.

کشف ۱۸ قبضه سالح غیرمجاز در تهران
رئیس پلیس امنیت عمومی پایتخت از دستگیری عامل فروش سالح و مهمات جنگی 
در ۲عملیات جداگانه در تهران و استان البرز خبر داد و گفت: از مخفیگاه متهمان یک قبضه 
سالح جنگی ،۱۷ قبضه سالح شکاری غیر مجاز ،۲۵ عدد فشنگ جنگی و ۱۵۰۰۰ عدد 

ساچمه کشف شد.
سرهنگ »پیام کاویانی« در تشریح جزییات این خبر گفت: در اوایل هفته قبل خبری در 
خصوص فروش سالح و مهمات جنگی و شکاری غیرمجاز در فضای مجازی دریافت کردیم.
وی افزود: بالفاصله ماموران مرکز عملیات این پلیس با  تحقیقات فنی و پلیسی به 
دست آوردند فردی که ساکن استان البرز  است قصد دارد با حضور در شهر تهران یک قبضه  
سالح جنگی بفروشد که با تیز هوشی ماموران متهم در صبح روز بیست و نهم دی ماه  در 
حوالی میدان »آزادی« دستگیر و در بازرسی از خودروی متهم  یک قبضه سالح جنگی ، 

یک قبضه سالح شکاری و ۲۵ عدد فشنگ جنگی کشف شد.
کاویانی  در ادامه  تصریح کرد: متهم در اعترافات خود محل اختفای این سالح را در 
استان البرز اعالم کرد و  ماموران پس از اخذ نیابت قضائی در عصر همان روز به محل مورد 
نظر اعزام و موفق به کشف ۱۶ قبضه سالح شکاری غیر مجاز ۱۵ هزار عدد ساچمه و یک 

دستگاه شوکر بدون مجوز شدند.

دستگیری سارق مسلح شمال تهران
رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ از دستگیری سارق منزلی در ولنجک که به سمت 
ماموران تیراندازی می کرد، خبر داد و گفت: متهم با اقتدار ماموران دستگیر و خلع سالح شد.
سرهنگ »جلیل موقوفه ای« اظهار داشت: با اعالم مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ 
مبنی بر حضور سارقان در منزل یکی از شهروندان در محله ولنجک، نزدیکترین گشت 
انتظامی  کالنتری ۱۶3 ولنجک به نشانی اعالمی مراجعه و مشاهده کردند فردی با یک 

دستگاه خودرو در حال زاغ زنی منزل بوده و درب منزل باز می باشد.

ابتدا پالک خودرو استعالم و مشخص شد پالک خودرو  وی با اشاره به اینکه در 
سرقتی می باشد، افزود: ماموران دستگیری متهم را در دستور کار قرار دادند که متهم به 
محض مشاهده پلیس  با استفاده از سالح جنگی چند تیر به سمت ماموران شلیک و به 

صورت پیاده از محل گریخت.
این مقام پلیسی افزود:  با اقتدار ماموران  متهم که همچنان به سمت ماموران تیراندازی 
می کرد، دستگیر و در بررسی های بیشتر  یک قبضه سالح گرم به همراه ۱۲ تیر جنگی کشف  
شد. رئیس پلیس پیشگیری تهران عنوان کرد: متهم پس از انتقال به کالنتری به سرقت 
پالک خودرو  از محله نازی آباد اعتراف و اظهار کرد: با سرقت پالک خودرو با همکاری 

همدستش به سرقت از منازل می پرداخته است.

فوت نوجوان ۱۶ ساله بر اثر تصادف با مینی بوس
اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ از برخورد شدید مینی بوس با عابر پیاده ۱۶ 

ساله در محدوده بزرگراه لشگری مقابل پمپ گاز و فوت وی در این حادثه خبر داد.
بزرگراه  با یک مینی بوس در  برخورد  اثر  صبح روز گذشته یک عابر ۱۶ ساله در 
لشگری جان خود را از دست داد که کارشناسان پلیس عدم توجه به جلو راننده را علت این 

حادثه معرفی کردند.
 به گزارش دنیای جوانان و به نقل از رییس اداره تصادفات پلیس راهور تهران در ساعت 
8 صبح روز گذشته و در پی گزارش مرکز فوریت ها پلیسی ۱۱۰ مبنی بر تصادف یک دستگاه 
مینی بوس با عابر پیاده ۱۶ ساله در محدوده بزرگراه لشگری مقابل پمپ گاز، بالفاصله تیم 

کارشناسی منطقه ۲۱ پلیس راهور فاتب در محل حادثه حاضر می شوند.

قرقره های نخ تریاکی به آلمان نرسید
فرمانده پلیس فرودگاه های پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی کشور از دستگیری 

متهمی که قصد ترانزیت تریاک به خارج از کشور داشت، خبر داد.
سرهنگ محسن عقیلی گفت : ماموران پلیس فرودگاه امام خمینی )ره( حین کنترل 

بار های صادراتی به یک محموله حاوی قرقره های نخ به مقصد آلمان، مشکوک شدند.
با  انتظامی کشور  فرماندهی  پیشگیری  پلیس  فرودگاه های  پلیس  فرمانده  گفته  ه  ب
هماهنگی مراجع قضائی و با حضور نماینده گمرک، محموله موصوف بازگشایی و 3 کیلو و 

۲۰۰ گرم مخدر تریاک جاساز شده در قرقره های نخ کشف شد.
پیشتر سرهنگ عقیلی فرمانده پلیس فرودگاه های پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی 
کشور  از کشف ۷ کیلوگرم تریاک در بسته های شکالت قبل از ارسال به کشور آلمان در 

فرودگاه امام خمینی )ره(، خبر داده بود.
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جواد احمدی

بدافزار MoonBounce با پنهان شدن در بایوس 
پس از فرمت درایو هم روی سیستم باقی خواهد ماند

دافزاری جدید موسوم به MoonBounce مسیر کاماًل مخفی و سختی 
را برای ورود به سیستم عامل شما طی می کند. این بدافزار در تراشه ی بایوس 
پنهان شده و بنابراین حتی پس از نصب مجدد سیستم عامل یا فرمت کردن هارد 

درایو، همچنان روی سیستم باقی خواهد ماند.
به گزارش تامزهاردور، کسپراسکی از سال ۲۰۱۹ شاهد رشد تهدیدات بدافزار 
میان رابط توسعه پذیر یکپارچه UEFI بوده است و اکثر بدافزارها در پارتیشن 
سیستم EFI حافظه ی ذخیره سازی رایانه ی شخصی ذخیره می شوند. بااین  حال 
یک بدافزار جدید توسط الگر اسکنرهای میان افزاری کسپراسکی شناسایی شده 
است که کدهای مخرب را در فلش رابط محیطی سریالSPI مادربرد قرار می دهد. 

محققان امنیتی این بدافزار UEFI را MoonBounce نامیده اند.
هدف  را  فلش  که  نیست   UEFI بدافزار  اولین   M oonBounce
و   LoJax مثل  دیگری  رد  موا کسپراسکی  گفته ی  به  می دهد.  ر  را ق
را  کاربران  مشابه سیستم  روشی  با  این  از  پیش  نیز   MosaicRegressor
آلوده می کردند. بااین  حال، MoonBounce پیشرفته تر بوده و جریان حمله ی 
آن نیز پیچیده تر است و پیچیدگی فنی بیشتری دارد. عالوه براین به نظر می رسد 

این بدافزار می تواند حتی از راه  دور سیستم قربانی را آلوده کند.
روش ورود MoonBounce به سیستم باعث شده تشخیص و دفع آن 
سخت تر شود. کسپراسکی در وبالگ SecureList خود توضیح داده که منبع 
آلودگی با مجموعه ای از قالب ها شروع می شود که اجرای چندین عملکرد را در 
جدول خدمات بوت UFI متوقف می کند. سپس از قالب ها برای هدایت فراخوانی 
تابع به کد پوسته ی مخربی که مهاجمان به تصویر CORE_DXE اضافه 
کرده اند، استفاده می شود. به گفته ی محققان امنیتی، این مرحله به نوبه ی خود 
قالب های اضافی را در اجرای بعدی زنجیره ی بوت، یعنی بارگذاری ویندوز ایجاد 
svchost.exe تزریق  اجازه می دهد به فرایند  بدافزار  به  این راهکار  می کند. 

شده و هروقت رایانه روشن شد، اجرا شود.
شرکت Transport Technology تنها حمله ی ثبت شده تاکنون

MoonBounce در مرحله ی  ببیند  لبته کسپراسکی عالقه مند است  ا
بعدی چه خواهد کرد. بنابراین محققان فرایند بدافزار را روی یک سیستم آلوده 
به یک  آن  اجرای  و  بعدی  بار  دریافت  برای  مشاهده کردند که سعی می کند 
URL دسترسی داشته باشد. جالب این است که این بخش از حمله پیچیده 
این  کارکرد  روش  مرحله،  همین  از  نتوانستند  محققان  ولی  نمی رسد  نظر  ه    ب
شناسایی  زمان  در   MoonBounce شاید  کنند.  تجزیه وتحلیل  را  دافزار  ب
هنوز در  حال آزمایش بوده یا برای مقاصد خاص از شناسایی آن جلوگیری شده 
است. عالوه براین، بدافزار مورد بحث مبتنی   بر فایل نیست و حداقل برخی از 
به سختی می توان متوجه شد  و  انجام می دهد  را فقط در حافظه   عملیات خود 
که MoonBounce روی رایانه ی شخصی میزبان در شبکه ی یک شرکت 

دقیقًا چه کاری انجام داده است.
 Transport شرکت  به  متعلق  ه  دستگا یک  می رسد  ه نظر  ب
به  اساس الگ های کسپراسکی  بر   است که  تنها دستگاهی   Technology
بدافزار MoonBounce در SPI-Flash آلوده شده است. ما نمی دانیم که 
این دستگاه چگونه آلوده شده، اما تصور می شود که بدافزار از راه  دور روی آن اجرا 
شده باشد. ظاهراً این دستگاه در Transport Technology، ایمپلنت های 
بدافزار غیر UEFI را به سایر دستگاه های متصل به شبکه پخش کرده است. با 
توجه به اینکه بسیاری از اقدامات این بدافزار بدون فایل و فقط از  طریق حافظه 

انجام می شود، مشاهده این نمونه ی ساده، آسان نیست.
اقدامات ایمنی

 MoonBounce کسپراسکی برای کمک به جلوگیری از قربانی شدن توسط
یا بدافزارهای مشابه UEFI، چند پیشنهاد ارائه کرده است. این شرکت به کاربران 
آن  از سازنده ی  به طور مستقیم  را  UEFI خود  توصیه می کند که سخت افزار 
به روزرسانی کنند. همچنین باید تأیید شود که  BootGuard در  صورت موجود 
بودن، فعال است. عالوه براین فعال کردن ماژول های Trust Platform نیز 
می تواند در این زمینه مفید باشد. مورد دیگر این است که رایانه ی خود را با استفاده 

از سیستم عامل، به منظور شناسایی خطرات احتمالی، بررسی کنید.

از  نگرانی  ابراز  با  بهداشت  زیر  و
سرپایی  بیماران  برابری  چهار  فزایش  ا
کرونا در کشور طی چند روز اخیر، در 
عین حال درباره واکسیناسیون دز سوم و 
همچنین جزییات واکسیناسیون کودکان 

زیر ۱۲ سال توضیح داد.
حاشیه  در  عین اللهی  بهرام  کتر  د
در  حضور  با  طبیب،  بانوان  راسم  م
جمع خبرنگاران، درباره تزریق واکسن 
کرونا به کودکان، گفت: روز گذشته در 
ستاد ملی کرونا با توجه به توصیه های 
کمیته های علمی و تایید مراکز جهانی 
و  کودکان  واکسیناسیون  زمینه  ر  د
نجام  ا ما  دانشمندان  که  حقیقاتی  ت
که  رسیدیم  جمع بندی  این  به  ادند،  د
 ۱۲ زیر  کودکان  برای  اکسیناسیون  و
قرار شد  اما  انجام شود،  سال می تواند 

این کار مرحله ای باشد.
آغاز واکسیناسیون کودکان زیر ۱۲ 

سال پس از تایید نوع واکسن
بنابراین  افزود:  باره  این  در  وی 
کمیته  اینکه  از  بعد  و  اول  مرحله  ر  د
رساند  تایید  به  را  واکسن  نوع  علمی 
از  بعد  می کشد،  روزی طول  چند  که 
آن وزارت بهداشت اعالم می کند و در 
با  و  داوطلبانه  به صورت  اول  مرحله 
رضایت والدین واکسیناسیون کودکان 

را آغاز می کنیم.
عین اللهی افزود: بعد برای مرحله 
بعدی بر اساس تحقیقات بعدی  کار را 
پیش می بریم. بنابراین فکر می کنم تا 
چند روز آینده این موضوع را به صورت 
واکسیناسیون  که  کنیم  اعالم  سمی  ر
افراد زیر ۱۲ سال )سنین ۵ تا ۱۱ سال( 
آغاز شود. نوع واکسن برای این گروه 
سنی هم به طور رسمی تا چند روز دیگر 

اعالم می کنیم.
از تزریق دز سوم واکسن های کرونا 

استقبال نشد
عین اللهی، درباره استقبال مردم از 
تزریق دز سوم واکسن کرونا و همچنین 
وضعیت اُمیکرون در کشور، گفت: آنطور 
که ما فکر می کردیم، از تزریق دز سوم 
واکسن کرونا استقبال نشده و حدود ۲۱ 
تا ۲۲ درصد واکسیناسیون دز سوم انجام 
شده است. ما بسیار تاکید می کنیم که 
تزریق دز سوم واکسن به سرعت انجام 

شود. زیرا  ما نگران اُمیکرون هستیم.
افزایش ۴برابری بیماران سرپایی 

کرونا در چند روز اخیر
وی گفت: در چند روز اخیر بیماران 
سرپایی کرونا در کشور  افزایش یافته و 
به میزان ۴ برابر افزایش یافته که نگرانی 

زیادی برای ما ایجاد کرده است. باتوجه 
به اینکه واکسن در مراکز واکسیناسیون 
وجود دارد، امیدواریم که مردم مراجعه 
کنند و استقبال کنند و واکسیناسیون را 
انجام دهند تا بتوانیم این مرحله را پشت 

سر بگذاریم.
برای تزریق دز سوم اقدام کنید

در  د:  دا دامه  ا بهداشت  زیر  و
و  اروپا  در  و  ما  اطراف  شورهای  ک
این  در  بسیار  بیماری  وضعیت  مریکا  آ
کشورها بد است. رئیس جمهور که به 
روسیه سفر کردند در ستاد ملی کرونا 
اعالم کردند که اوضاع بیماری در روسیه 
گرفتاری  میزان  و  است  بد  بسیار  م  ه
مردم و مرگ و میر باالست. در کشور 
ما فعال وضعیت مان خوب است، اما باید 
و همین  را حفظ کرده  وضعیت خوب 
وضعیت ادامه یابد. الزمه حفظ شرایط 
فعلی هم این است که مردم به سرعت 
واکسیناسیون شان را تکمیل کرده و دز 

سوم را هم تزریق کنند.
فعال بازگشایی ها به شرط رعایت 

پروتکل ها در حال انجام است
ضعیت  و ه  ر با ر د للهی  ین ا ع
بازگشایی ها نیز گفت: درباره بازگشایی ها 

اعالم شده که با رعایت تهویه مناسب 
با  انجام شود.  فاصله می تواند  و حفظ 
این حال اگر احتمال بروز مشکل وجود 
ملی  ستاد  است  ممکن  باشد،  اشته  د
کرونا تصمیم دیگری اتخاذ کند. فعال 
بازگشایی با شرایط رعایت پروتکل ها در 

حال انجام است.
در زمینه مناطق محروم، مسوولیم
وی درباره تعویق شش ماهه اعزام 
پزشکان زن طرحی به مناطق محروم 
بهداشت  وزارت  گفت:  دورافتاده،  و 
مسوول سالمت همه مردم کشور اعم 
و  سیستان  اصفهان،  ایالم،  تهران،  ز  ا
ما  است.  و.  و...  بندرعباس  لوچستان،  ب
سالمت  نظر  از  را  مناطق  همه  اید  ب
تامین کنیم. افرادی که درس خوانده و 
متخصص شدند، فقط مربوط به تهران 
و شهرهای بزرگ نیستند و باید به مردم 
محروم هم خدمت کنند. برخی از آنها 
زمان  در  یعنی  هستند.  خدمت  تعهد  م
مناطق  متعهد  افراد  عنوان  به  متحان  ا
نمرات  با  حتی  و  دادند  تعهد  محروم  
شورای  هم  امسال  شدند.  قبول  متر  ک
عالی انقالب فرهنگی ۲۰ درصد ظرفیت 
پزشک عمومی را به مناطق محروم و به 

صورت بومی گزینی اختصاص داده است. 
بنابراین همه ما در زمینه مناطق محروم 
مسوولیم. به خصوص در شرایط فعلی 
که باید مراکز درمانی مان برای درمان 
کرونا آماده باشند. به هر حال برای ما 
است  ممکن  و  نیست  پیش بینی  ابل  ق
در  را  بیمارانی  مجددا  نکرده  دایی  خ
بنابراین  باشیم.  داشته  درمانی  راکز  م
آمادگی باید در تمام  کشور ایجاد شود. 
خدمت متخصصان اعم از زنان و مردان، 
در کل کشور و در مناطق محروم باید 

انجام شود.
وزیر بهداشت درباره مادران طبیب 
نیز گفت: خوشبختانه بعد از انقالب زنان 
کشور در همه عرصه ها شکوفا شدند. به 
ویژه تقریبا حدود ۶۰ درصد از پرسنل 
وزارت بهداشت اعم از پزشک و پرستار 
و ... از خانم ها هستند. جامعه ما شامل 
اندازه  به  باید  و  است  مردان  و  نان  ز
زنان کشور متخصص زن، پرستار و ... 
داشته باشیم. این جلسه هم در جهت 
قدردانی از زنان متخصص بود که هم 
در حوزه سالمت کار می کنند و هم در 
خانه زحمت فرزندداری را هم می کشند 

و خدمات شان دو برابر است.

وزیر بهداشت اعالم کرد؛

واکسیناسیون کودکان زیر 1٢ سال به زودی آغاز می شود
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وزیر  اعالم  راساس  ب
بدون  وام  پرداخت  قتصاد  ا
دولتی  بانک های  در  امن  ض
معاون  و صحبت های  است  غاز شده  آ
که  است  آن  از  حاکی  اقتصاد  زیر  و
مستمری  و  زنشستگان  با غلین،  ا ش
 . . . و  اجرایی  دستگاه های  گیران  ب
حقوق  که  بانکی  شعبات  از  ی توانند  م
دریافت می کنند، تنها با یک نامه کسر 
از حقوق ۵۰ میلیون تومان بدون ضامن 

وام بگیرند.
احسان خاندوزی در راستای دستور 
بر  مبنی  بانک ها  به  جمهور  ئیس  ر
از  مردم   به  خرد  تسهیالت  رداخت  پ
طریق اعتبارسنجی به جای اخذ وثیقه 
بخشنامه  با  که  کرد  اعالم  ضامن،  ا  ی
زیرمجموعه  بانک های  اقتصاد،  وزارت 
تسهیالت  مکلف شدند  وزارتخانه  ین  ا
زیر ۱۰۰ میلیون تومان افراد حقوق بگیر 
اعتباری  رتبه  دارای  مستمری بگیر  و 
بانک محل دریافت حقوق  )از  مناسب 

خود( را »بدون ضامن« انجام دهند.
در این زمینه، توضیحات تکمیلی 
حاکی  اقتصاد  وزیر  بانکی  امور  عاون  م
بازنشستگان  شاغلین،  که  است  آن  ز  ا
ه های  دستگا ن  بگیرا مستمری  و 
اجرایی اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها، 
نند  می توا  . . . و  دولتی  رکت های  ش
دریافت  حقوق  که  بانکی  شعبات  ز  ا
از  کسر  نامه  یک  با  تنها  ی کنند،  م
تومان بدون ضامن  حقوق ۵۰ میلیون 

وام بگیرند.
عباس  اعالم  طبق  مچنین،  ه
حسینی، متقاضیان دریافت وامی باالی 
۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان باید عالوه بر 
ارائه گواهی کسر از حقوق، یک سفته 

یا چک نیز تحویل دهند.
وی که در یک برنامه تلویزیونی 
باید  افراد  این  گفت:  می کرد،  صحبت 
دارای رتبه اعتباری A ، B، C باشند و  
خصوصی  بخش  شرکت های  ارکنان  ک

که دارای رتبه اعتباری A  و B  هستند 
نیز می توانند تا سقف ۵۰ میلیون بدون 

ضامن وام بگیرند.
اعالم  تازه ترین  براین،  عالوه 
است  آن  از  حاکی  نیز  اقتصاد  زیر  و
اینکه بالفاصله  که در گام اول برای 
شود،  اجابت  جمهوری  رییس  ستور  د
دریافت وام ۱۰ میلیون تومانی بدون 
و  ن  بگیرا مستمری  مل  شا من  ا ض
در  اما  شد  بازنشستگان  و  اغلین  ش
قطعا  هدف  معه  جا ینده  آ م های  ا گ

خواهد شد. فراگیرتر 
با  بخشنامه  جزئیات  افزود:  ی  و
مشارکت و تعهدات کامل مدیران عامل 
بنابراین  شده  تنظیم  دولتی  انک های  ب
خود  مدیره  هیئت  مصوبه  با  شد  قرر  م
از  فقط  نه  و  شود  ابالغ  هم  انک ها  ب
طریق دولت و وزارت اقتصاد. از ابتدای 
این طرح در  آینده اجرایی شدن  هفته 
بانک های دولتی قطعی خواهد بود و ما 

بر اجرای آن نظارت خواهیم کرد.

استاندار همدان:
نقش مهم بانک مسکن در اجرای مسکن مهر بر کسی پوشیده نیست

استان  شعب  مدیر  با  نشست  در  همدان  ستاندار  ا
همدان ضمن قدردانی از عملکرد بانک مسکن در اجرای 
مسکن مهر،بر حضور فعال بانک در تحقق نهضت ملی 

مسکن تاکید کرد.
بانک  خبری  پایگاه  استانی  خبرنگار  گزارش  ه  ب
نقش  به  اشاره  با  فرزاد  قاسمی  سکن-هیبنا، علیرضا  م
مهم بانک مسکن در اجرای طرح مسکن مهر اظهار داشت: 

دولت سیزدهم تاکید ویژه ای برای بر ثمر نشستن طرح نهضت ملی مسکن دارد و با 
توجه به سهمیه ۱۰۰ هزار واحدی استان همدان در طی چهار سال پیش رو، انتظار 
می رود تمامی دستگاه های مرتبط در تعامل سازنده با یکدیگر تالش مجدانه ای را 

برای تحقق این امر در دستور کار قرار دهند.
وی ادامه داد : در همین راستا و با توجه به تجربه موفق بانک مسکن در 
اجرای مسکن مهر استان و با درایتی که از مدیر شعب استان همدان و همکاران شان 
سراغ داریم، معتقدیم بانک مسکن بیش از سایر بانک ها در تحقق اهداف طرح نهضت 

ملی مسکن، ایفای نقش خواهد کرد.
استاندار همدان بعد از پایان نشست، به منظور قدردانی از زحمات کارکنان، 
با حضور در شعبه مرکزی از تمامی بخش ها و دوایر بازدید کرد و در خصوص روند 
ارائه خدمات به شهروندان در حوزه های مختلف از جمله اعتبارات و خدمات بانکی 

با همکاران گفتگو کرد.
مجید امیری نیز طی سخنانی با اظهار خشنودی از حضور استاندار همدان 
در بانک مسکن گفت: مدیریت شعب استان همدان با تمام توان آماده است تا در 
راستای تحقق منویات دولت سیزدهم و گوش به فرمان عالی ترین مقام اجرایی 
در استان، برای هر چه بهتر اجرا شدن طرح نهضت ملی مسکن و تامین مالی آن 

اقدام کند.
مدیر شعب استان در ادمه با اشاره به ۲ هزار و ۴۰۰ واحد مسکن مهر بالتکلیف 
در استان اظهار داشت: ورود جنابعالی و معاون امور عمرانی استانداری به این موضوع، 
می تواند کمک شایانی به آزاد سازی سرمایه ملی مسدود شده در این پروژه ها و 

بازگشت آن به چرخه تولید مسکن و رونق بیشتر اقتصاد استان شود.
امیری در پایان از حسن توجه استاندار به کارکنان بانک مسکن قدردانی کرد 
و گفت: حمایت شما از مجموعه بانک ها، موجب دلگرمی همکاران و افزایش انگیزه 

آن ها برای حضور تمام و کمال برای اجرای برنامه های ابالغی دولت خواهد شد.

عضو هیأت مدیره بانک صنعت و معدن مطرح کرد؛
رونق اقتصادی و کاهش تورم در گرو هدایت نقدینگی به سمت تولید

عضو هیأت مدیره بانک صنعت و معدن گفت: نظام 
بانکی نقش انکارناپذیری در کاهش تورم و رونق تولید دارد 
که الزم است از خلق پول بیشتر اجتناب کرده و نقدینگی 

موجود را به سمت فعالیت های مولد هدایت کند.
به گزارش روابط عمومی بانک صنعت و معدن، علی 
خورسندیان افزود: اقتصاد ایران در سال های اخیر با تداوم 

تحریم های ظالمانه، کاهش درآمدهای نفتی و پاندمی ویروس کرونا با مشکالت 
و تنگناهای فراوانی مواجه شده است که اثراتی منفی بر سمت عرضه و تقاضای 
آن و فضای کسب  و کار کشور داشته؛ در چنین شرایطی دستیابی به رونق تولید 
نیازمند اتخاذ سیاست ها و رویکردهای صحیح و عارضه یابی هر چه سریع تر به 

منظور از میان برداشتن موانع و یا کاهش پیامدهای آنها است. 
تولید شامل سه دسته کلی  بر  به طور کلی عوامل مؤثر  وی تصریح کرد: 
می گذارند  اثر  اقتصاد  عرضه  سمت  بر  که  هستند  عواملی  اول  دسته  شوند؛  ی  م
نظیر تحوالت تکنولوژیکی، بهره  وری عوامل تولید، اصالح رویه ها و به  کارگیری 
روش های جدید تولید و ایجاد سینرژی و تخصص گرایی؛ دسته دوم نیز عواملی 
بر  که  هستند  کننده  مصرف  قیمت  شاخص  و  دولت  درآمدی  سیاست های  ظیر  ن
بنگاه هستند  از  و دسته سوم، عوامل خارج  اثر می گذارند  اقتصاد  تقاضای  سمت 
که به  صورت همزمان بر سمت عرضه و تقاضا اثر می گذارند و کنترل آن ها در 
اختیار بنگاه نیست و شامل عواملی نظیر قوانین و مقررات، فضای سیاسی، تعامل 

دستگاه های اجرایی و ...  است.
خورسندیان خاطرنشان کرد: به نظر می رسد برای تحقق افزایش تولید خصوصًا 
در شرایط کنونی که دسترسی اقتصاد کشور به منابع داخلی و خارجی محدود شده 
است، اولین و مهم  ترین اقدام، بهبود فضای کسب  و کار از طریق به کارگیری 
نهاده های تولید به صورت بهینه است که به  واسطه تکنولوژی پایین و سهم پایین 
اقتصاد دانش بنیان، بهینه نبودن رویه  های تولید و ... مغفول مانده است و امکان 
افزایش در تولید از این کانال عملی  تر و کم هزینه  تر از سایر گزینه ها خواهد بود.
وی ادامه داد: این افزایش تولید باید از دو جنبه کمی و کیفی مورد توجه 
قرار گیرد؛ افزایش کمی در تولید به معنای افزایش در مقدار تولید ناخالص داخلی 
کشور است که در رشد اقتصادی نمود می یابد و البته برای اینکه این افزایش تولید 
مطلوب باشد و اقتصاد را در تعادل و شرایط بهینه قرار دهد باید از لحاظ کیفی نیز 
رشد داشته و به بهبود شاخص های رفاهی جامعه منجر شده و سبب تخریب بیش 
از اندازه محیط زیست، رشد نامتوازن مناطق و گسترش نابرابری نشود و تناسب در 

بهره  برداری از منابع طبیعی در آن لحاظ شود.
عضو هیأت مدیره بانک صنعت و معدن اظهار داشت: افزون بر آن باید نهادهای 
مرتبط در امر تولید در تعامل با یکدیگر فضای باثباتی را جهت سرمایه گذاری و تولید 
فراهم کنند به  طوری  که تعامالت این نهادها با یکدیگر موجب هم افزایی در تولید 
و رشد اقتصادی شود و با حذف موانع و یا اصالح قوانین مربوط به اخذ مجوزهای 
شروع کسب  وکار، ثبت مالکیت، قانون تجارت، قوانین مربوط به بازارهای مالی و 
امنیت سرمایه گذاری، قوانین مربوط به ورشکستگی و پرداخت دیون، قوانین مربوط 

به الزام آور بودن قراردادها و تجارت بین الملل مسیر رونق تولید را هموار سازند.

با حضور پست بانک ایران؛
اولین رویداد اینوتکس 2۰22 در استان فارس برگزارشد

اولین جلسه گفت وگوی استارتاپ ها در مرکز پارک 
علم و فناوری شیراز با حضور پست بانک ایران به عنوان 
حامی رویداد، مسولین برگزارکننده نمایشگاه اینوتکس و 

استارتاپ های استانی برگزار شد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی پست بانک ایران، 
سجاد عباسی فشمی دبیر جشنواره اینوتکس در اولین رویداد این جشنواره که در شیراز 
برگزار شد، ضمن تقدیر از پست بانک ایران به عنوان حامی این رویداد مهم گفت: 
این رویداد در ۱۶ تیم در زمینه های مختلف بانکی، مالی، ساختمان برگزار می شود.

عباسی فشمی افزود: برگزیدگان این رویدادها پس از پیچ هفتم، به طور رایگان 
به کشور ارمنستان اعزام می شوند.

در ادامه این مراسم، حمید قیطاسوند رئیس اداره کل بازاریابی و توسعه بازار 
به اهمیت سرمایه  این رویدادها  بر لزوم برگزاری  تاکید  ایران ضمن  بانک  پست 
گذاری دراقتصاد دیجیتال اشاره کرد و گفت: امروزه مفهومی که همه از آن صحبت 
می کنند، اگر با رویکرد فناورانه به این موضوع نگاه کنیم ، در واقع این مفهوم مبتنی 
بر تحلیل داده و هوش مصنوعی یا اقتصاد هوشمند را به ما نشان می دهند و روند 
حرکت بانک ها مثل هر صنعت دیگر در این مسیر ، ضروری و اجتناب ناپذیر است.

وی افزود: مفهومی که بیشتر از آن صحبت می کنیم مانند بانکداری دیجیتال 
و اقتصاد دیجیتال و... است که ماهم مثل سایر نهاد ها و سازمان های فعال در کشور 

درحال آماده سازی و تهیه زیرساخت ها در این مسیر هستیم.
قیطاسوند در بخش دیگری از سخنرانی خود با تاکید بر اهمیت اقتصاد دیجیتال 
در نظام بانکی اشاره کرد و افزود: اقتصاد دیجیتال بدون شک درحوزه بانکی منجر 

به شمولیت مالی و کاهش شکاف دیجیتال در سطح جامعه خواهد شد.
رئیس اداره کل بازاریابی پست بانک ایران در ادامه گفت: شمولیت مالی مفهوم 
و معنای فراگیری در استفاده از خدمات مالی توسط تمام مردم در اقصی نقاط کشور 
را در بر می گیرد و بر بستر بانکداری دیجیتال است و با داشتن ابزارهای نوین، 
امکان توسعه و دسترس پذیری خدمات بسیار آسان می شود.وی افزود: دسترس 
پذیری انواع خدمات بربال تکنولوژی و بهره برداری از خدمات تک ها مثل  فین 

تک ها، insure tech ها و ولندتک ها مفهوم بسیار جالبی را ایجاد می کنند.
فاطمه دهقانی مدیر شعب پست بانک استان فارس و داور اولین رویداد استانی 
اینوتکس در شیراز در این مراسم گفت: یکی از برنامه های اصلی پست بانک ایران 
حمایت و تامین مالی شرکت های دانش بنیان و نوآور است. وی با اشاره به نقش و 
اهمیت تکنولوژی های فن آور در زندگی روزمره از جمله امور مالی و بانکی، افزود : 
شرکت های فن آور و دانش بنیان از جمله فین تک ها می توانند با جمع آوری اطالعات 
و تحلیل و پردازش داده ها، بهره وری خدمات مالی را افزایش داده و با خدمات خود 
تجربه کاربران از خدمات مالی را تغییر دهند. دهقانی اقتصادی و نوآور بودن طرح ها 

را از اولویت های اصلی هیات داوران برای انتخاب طرح های برتر برشمرد.

دیپلماسی انرژی ایران و روسیه؛ فرصت ها و شرط ها
نفت  توسعه صنعت  در حوزه  بزرگ  گامی  روسیه  و  ایران  اخیر  مذاکرات 
برخی  اما  دارند،  اذعان  آن  بر  نیز  سیاسی  مقامات  که  موضوعی  است،  گاز  و 
پیگیری  با  تنها  آل  ایده  شرایطی  تحقق  شرط  که  باورند  این  بر  ارشناسان  ک
و حمایت دولت محقق می شود و اگر توجه دولت از این مساله برداشته شود، 

اتفاق خاصی نخواهد افتاد.
مهم ترین  از  یکی  به عنوان  روسیه  کشور  جایگاه  و  نقش  به  توجه  ا  ب
از مهمترین محورهای  انرژی یکی  عرضه کنندگان نفت و گاز جهان، موضوع 
اظهارنظرها  از  که  آنگونه  و  بود  مسکو  در  ایرانی  هیات  هفته  پایان  ذاکره  م
همراه  به  انرژی  جمله  از  مختلف  بخش های  در  خوبی  دستاوردهای  رمی آید،  ب
ایران و روسیه در  داشته است. اگرچه جزئیات توافق های صورت گرفته میان 
بخش های مختلف از جمله نفت و گاز هنوز منتشر نشده اما با توجه به اظهارات 
رئیس جمهوری و همچنین وزیر نفت، به نظر می رسد توافق های خوبی در این 

زمینه صورت گرفته است.
بر اساس اعالم مقام های نفتی، دو کشور در حوزه های توسعه میدان های 
اند،  رسیده  خوبی  دستاوردهای  و  نتایج  به  ترانزیت  همچنین  و  گاز  و  فت  ن
افزون بر این باید انتظار داشت که تهران و مسکو در حوزه بازار جهانی نفت 
و تعامالت بین المللی انرژی، همکاری های کنونی را به نفع خود و کشورهای 
ایرانی  اخیر هیات عالی رتبه  تولید کننده نفت و گاز گسترش دهند. در  سفر 
به روسیه در حوزه های راهبردی و اقتصای، همکاری های نفت وگاز دو کشور 
اولویت باالیی در مذاکرات و توافق ها داشته است و به نظر می رسد زمینه و بنیاد 
همکاری های راهبردی دو کشور  در بخش نفت و گاز آنهم در سطوح مختلف 
دوجانبه، چندجانبه، منطقه ای و بین المللی فراهم شده باشد. باید منتظر ماند و 

در آینده نزدیک آثار واقعی این توافق ها را مشاهده کرد.
مناسبات ایران و روسیه با توجه به مجاورت جغرافیایی و اشتراک در بسیاری 
از مسائل بین المللی در سال های اخیر ماهیت راهبردی پیدا کرده است. به طور 
طبیعی آنچه این مناسبات راهبردی را تقویت، پایدار و اثربخش برای دو کشور 
می کند، گسترش همکاری ها به حوزه های اقتصادی و به ویژه انرژی است که 
ما جلوه های این همکاری را در بازار جهانی نفت به خوبی می بینیم. منتها هنوز 
این شکل از مناسبات راهبردی به حوزه همکاری های دوجانبه در نفت و گاز 

به صورت واقعی تبلور پیدا نکرده است.
ایران و روسیه هر دو در زمره بزرگترین دارندگان و تولید کنندگان نفت 
و گاز هستند. این مسئله نمی تواند تنها دو کشور را در قامت رقیب قرار دهد. 
تهران و مسکو ظرفیت های بزرگی برای همکاری در طرح های مشترک نفت 

و گاز و تبدیل شدن به یک بلوک واحد تولید و عرضه انرژی تعریف کنند.
مذاکرات تا کجا پیش رفت؟

جواد اوجی - وزیر نفت در آخرین صحبت های خود ضمن تشریح مذاکره 
ارشد  مقام های  با  متعددی  و  فشرده  بسیار  گفت:جلسات  روسیه  مقام های  ا  ب
توانمند  همچنین شرکت های  روسیه،  انرژی  وزیر  نخست وزیر،  معاون  وسیه،  ر
روسیه داشتیم. خوشبختانه وزارت نفت در مجموعه چهار شرکت اصلی از قبل 
برنامه جامع و نقشه  راه کاملی را تدارک و پروژه های مختلفی در حوزه  توسعه 
میدان های نفتی و گازی، احداث پتروپاالیشگاه ها، واحدهای ال ان جی و انتقال 
فناوری به ویژه برای ازدیاد برداشت از میدان های نفتی و گازی آماده کرده  بود 

که به دولتمردان روسی ارائه شد.
وی درباره دیدار با شرکت های روسی فعال در زمینه نفت و گاز گفت: در 
با شرکت های توانمند روسی، مذاکرات متعددی صورت گرفت  دو ماه گذشته 
که در جلسات این سفر برخی از آن مذاکرات به توافق های بسیار مهمی منجر 
تأثیر  می تواند  قطعًا  شد،  امضا  سفر  این  در  که  تفاهم نامه هایی  از  بعضی  شد. 
انرژی  عرصه  در  روسیه  و  ایران  چراکه  باشد،  داشته  نفت  صنعت  در  سزایی  ب
در جهان بازیگران قوی هستند و با ظرفیت هایی که در صنعت نفت داریم و 
توانمندی شرکت های روسی، این همکاری با مشارکت فعال به طور قطع تأثیر 

گسترده ای برای کشور دارد.
و  داد  توضیح  ایران  از خاک  روسیه  گاز  برای سوآپ  مذاکرات  درباره  و  ا
در  ایران مطرح شد.  از خاک  روسیه  گازی  در سفر جاری بحث سوآپ  گفت: 
ایران محقق  از خاک  آذربایجان  به  ترکمنستان  از  گازی  اخیر سوآپ  ماه های 
شد که همین پیشنهاد به طرف روس برای سوآپ گاز این کشور از آذربایجان 
قالب  در  را  گاز  این  به منظور صادرات مطرح شد که می توان  ایران  به جنوب 

ال ان جی به هر نقطه ای در جهان صادر کرد.
توسعه میدان های نفت و گاز با مشارکت شرکت های روسی

تازگی  به  نیز  ایران  نفت  ملی  شرکت  مدیرعامل   - خجسته مهر  محسن 
مشارکت  با  ایران  گاز  و  نفت  میدان های  توسعه  از  تلویزیونی  گفت وگوی  ر  د
شرکت های روسی خبر داد و گفت: ایران و روسیه از نظر ذخایر نفت و گاز در 
رتبه های اول و دوم جهان قرار دارند؛ روسیه از نظر توسعه میدان های نفت و 
زمینه  این  در  و  دارد  بسیاری  توانمندی های  نیاز،  مورد  تأمین تجهیزات  و  گاز 
می تواند در زمینه سرمایه گذاری مشترک، توسعه میدان های نفت و گاز ایران و 

افزایش تولید با ایران همکاری کند.
وی یکی از مهم ترین ویژگی های سفر رئیس جمهوری به روسیه را گسترش 
روابط اقتصادی به ویژه در حوزه انرژی برشمرد و افزود: به طور مشخص حوزه 
نفت و گاز، عرصه بسیار مهمی برای تقویت همکاری های دو کشور است، در 
است، سفر  یکدیگر  گرو  در  روسیه  و  ایران  اقتصادی  منافع  که  کنونی  شرایط 

رئیس جمهوری به تعمیق راهبردی روابط کمک خواهد کرد.

وزیر اقتصاد خبر داد؛

آغاز پرداخت وام های زیر ۱۰۰ میلیون بدون ضامن 
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وزیر نفت:
رکورد تاریخی مصرف گاز شکست

 اما گاز قطع نشد
وزیر نفت از رکوردشکنی تاریخی مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری 
در ۲۴ ساعت گذشته خبر داد. با این حال هیچ قطعی و افت فشاری در 

گازرسانی خانگی وجود ندارد.
شدت مصرف انرژی در ایران از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۹ برخالف نمودار 
جهانی که با حرکتی کاهشی روبه رو بوده است، یک روند صعودی را طی 
کرده و در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال ۲۰۱۱ به 33 درصد رشد رسیده است.

بد مصرفی ایرانی ها در بخش گاز نیز وجود دارد تا آنجا که در فصل 
سرد امسال، مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری چندین بار رکورد شکنی 

کرده است. 
در ۲۴ ساعت گذشته نیز مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری رکورد 
جدیدی به ثبت رسانده با این حال شبکه گاز پایدار بوده و قطعی گازی در 

هیچ کدام از استان های کشور گزارش نشده است. 
آنگونه که جواد اوجی، وزیر نفت ایران در صفحه توییتر خود اعالم کرده، 
رکورد تاریخی مصرف ۶۹۲ میلیون مترمکعب گاز در بخش های خانگی، 

تجاری و صنایع غیرعمده ثبت شد. 
وی البته تاکید کرده که اگرچه با لطف خداوند متعال و تالش کارکنان 
صنعت نفت شبکه گاز پایدار است، ولی استمرار این شرایط مستلزم همکاری 

هموطنان عزیز و مدیریت مصرف است.
وزیر نفت هفته گذشته بعد از بازدید از مدیریت دیسپچینگ شرکت 
ملی گاز ایران گفته بود که از مردم تقاضا دارم برای عبور از سرمای پیش رو 

در مصرف گاز صرفه جویی کنند.
با وجود رکوردشکنی مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری اما حجم 
گاز تحویلی به نیروگاه ها امسال نسبت به پارسال روزانه ۲۰ میلیون مترمکعب 
افزایش یافته که افزون بر کاهش مصرف سوخت مایع به محیط زیست 

هم کمک کرده است.
امسال با وجود سرمای کم سابقه در چند سال اخیر، برخالف دولت قبل، 

قطعی گاز ناشی از کمبود گاز در کشور رخ نداده است.
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وزیر صنعت: 
هدف دولت، صیانت از اشتغال، تولید و کسب 

و کار است
از  با طرح حمایت  دولت سیزدهم  تجارت گفت:  و  معدن  وزیر صنعت، 
کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی به دنبال صیانت از اشتغال، تولید و 

کسب و کار است.
سید رضا فاطمی امین روز گذشته )یکشنبه(  در جلسه صحن علنی مجلس 
شورای اسالمی در مورد طرح دوفوریتی حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی 
و تولیدی افزود:  ثروت کشور، کسب و کارهای آن هستند و باید آنها را تقویت و 

از آسیب ها حفظ کرد تا در ارتقای تولید و اشتغال موثر بیفتند.
وی بیان داشت: طرحی که اکنون در مجلس مطرح است مورد حمایت 

جدی رییس جمهوری است و دولت موافقت خود را با آن اعالم کرده است.
و  تولید  اشتغال،  از  صیانت  طرح،  این  کلیات  تصریح کرد:  اطمی امین  ف

کسب و کار است.

وی ادامه داد: در مقطعی در تاریخ اقتصادی کشور به سر می بریم که کسب و 
کارهای زیادی شکل گرفته اند که برخی از آنها قدیمی و فرسوده شده اند و امروز 

ضرورت دارد حمایت ویژه ای از کسب و کارها و تولید داشته باشیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ابراز امیدواری کرد نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی به کلیات این طرح رای دهند، زیرا حتی اگر نواقصی داشته باشد در 

کمیسیون صنایع و معادن مجلس قابل رفع است.
در جلسه علنی مجلس شورای اسالمی ابتدا رسیدگی به گزارش کمیسیون 
صنایع و معادن در مورد طرح دوفوریتی حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی 
و تولیدی مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت نمایندگان با ۱۱۵ رای موافق، 

۱۰8 رای مخالف و پنج رای ممتنع با کلیات آن مخالفت کردند.
 کلیات این طرح در حالی با مخالفت نمایندگان مواجه شد که دو فوریت 

آن در جلسه هفتم دی ماه ۱۴۰۰به تصویب رسیده بود.
در ادامه گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح ساماندهی صنعت 
خودرو )اعاده شده از شورای نگهبان( از سوی نمایندگان بررسی شد که در نهایت 
نمایندگان با ۱۶۶ رای موافق و 3۹ رای مخالف از مجموع ۲3۶ نماینده حاضر بر 
مصوبه مجلس در این طرح اصرار کردند و این طرح برای تصمیم گیری نهایی 

به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.
بر اساس ماده ۴ این طرح، هر شخص حقیقی یا حقوقی می تواند به ازای 
صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کاالها و یا خدمات مرتبط با انواع صنایع 
نیرو محرکه و یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودرو تمام 
برقی یا دو نیرویی )هیبریدی( و یا واردات خودروی بنزینی یا گاز سوز با برچسب 
انرژی ب )b( و باالتر و یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره و یا باالتر بر اساس 

گواهی های استاندارد معتبر، معادل ارزش صادراتی خود اقدام کند.

خشایار بوذرجمهر

زیر نظر: صمد جعفری

زیر نظر: رضا بهشتیزیر نظر: محمدرضا الهی

خودروهای  انواع  قیمت   ررسی  ب
که  می دهد  نشان  بازار  در  رتیراژ  پ
ها  و ر د خو قیمت  ن  گا عیین کنند ت
و  کرده  عقب نشینی  کمی  بازار  ر  د
گذشته  هفته  به  نسبت  را  یمت ها  ق

داده اند. کاهش 
بررسی بازار در ابتدای هفته جاری 
ابتدای  در  قیمت ها  با  آن  مقایسه  و 
هفته گذشته، نشان می دهد که دالالن 
تعیین کننده  که  خودرو(  دارندگان  (
آزاد  بازار  در  خودروها  قیمت  صلی  ا
هستند، کمی عقب نشینی کرده و قیمت 
محصوالت را نسبت به هفته گذشته هر 

چند محدود کاهش داده اند.
محصوالت  برخی  قیمت  لبته  ا

هم  محدودی  تعداد  و  نداشته  غییری  ت
گروه  محصوالت  در  شدند؛  ران تر  گ
صنعتی ایران خودرو، سمند LX از ثبات 

 ۲۰۷ پژو  اما  است  برخوردار  یمت  ق
دنده ای و هایما نسبت به هفته گذشته، 

گران تر قیمت گذاری شده اند.

محصوالت  اکثریت  حالیکه  ر  د
کاهش  میلیون  دو  حدود  یران خودرو  ا
هشت  پارس  پژو  اما  داشته اند  یمت  ق
شش  توماتیک  ا  ۲۰۷ پژو  یلیون،  م
میلیون و راناپالس پنج میلیون تومان 
ارزان شده اند. بیشترین کاهش قیمت را 
دناپالس دنده ای توربو داشته معادل ۱۵ 

میلیون تومان داشته است.
نیز  سایپا  گروه  محصوالت  ر  د
دست  تولید  متوقف  پرایدهای  االخره  ب
ز صعود برداشته و دو میلیون تومانی  ا
محصوالت  سایر  در  شدند.  رزان تر  ا
است  نداشته  قیمت  تغییر  ساینا  ایپا،  س
و الباقی یک تا دو میلیون تومان کمتر 

قیمت گذاری شده اند.

گزارش دنیای جوانان از بازار خودرو؛

کاهش قیمت ها نسبت به هفته گذشته

نشان  رزها  رمزا ر  ا ز با ررسی  ب
می دهد، برخالف روز شنبه گذشته که 
با افت قیمت مواجه بودند،  ارزها  همه 

بازار روند افزایشی داشت.
همچنان  رمزارزها  بازار  وسانات  ن
ادامه دارد. در حالی که روز شنبه گذشته 
بازار به شدت با افت قیمت مواجه بود، 
بازار اندکی ثبات یافته و قیمت ها رشد 
کرده است. همه ۱۰ ارز صدرنشین بازار 
رمز ارزها با افزایش قیمت مواجه شدند.

ارزها  رمز  بازار  رصد  اساس  ر  ب
نرخ   ،)coinmarketcap.com (
درصدی  یک  افزایش  با  یت کوین  ب
و  هزار   3۵ به  گذشته  روز  به  سبت  ن
83۶ دالر معامله شد. این ارز قدیمی و 
تاثیرگذار بازار رمزارزها در هفته ای که 
را  درصدی   ۱۷ قیمت  کاهش  گذشت 

تجربه کرده بود.

بر اساس آخرین آمار، تعداد ارزهای 
دیجیتال جهان اکنون به ۱۷ هزار و ۵۲ 

رمز ارز رسیده است.  
میننس  ا د سهم  ن  کنو ا
)Dominance( بیت کوین به ۴۰.8 
این  به  اتریوم  تسلط  و  رسیده  رصد  د
بازار نیز ۱8.۱ درصد است. روند کاهشی 
قیمت ارزهای دیجیتال در هفته ای که 

بازار  این  ارزش  شد  باعث  ذشت،  گ
اکنون از یک هزار و ۶۶۴ میلیارد دالر 

عبور کند.
 )Bitcoin( ارزش بازار بیت کوین
امروز به ۶۷8 میلیارد و ۵۷۰ میلیون دالر 
و ارزش بازار اتریوم نیز به 3۰۱ میلیارد 

و ۴۲۶ دالر رسیده است.
رشد قیمت بیت کوین و اتریوم

نرخ بیت کوین که روز گذشته به 
3۴ هزار دالر رسیده بود، امروز به قیمت 
3۵ هزار و 38۶ دالر در بازار معامله شد. 
قیمت اتریوم نیز امروز به ۲ هزار و ۵۶۲ 

دالر رسیده است.
قیمت بیت کوین که حدود ۲ ماه 
عبور  نیز  دالر  هزار   ۶۰ مرز  از  بل  ق
هزار   3۵ کانال  در  اکنون  بود،  رده  ک
بازار امروز،  دالری معامله می شود. در 
تتر )Tether( یک دالر، یو اس دی 
بی.  دالر،  یک   )USD Coin( کوین 
ان. بی )BNB( 38۵ دالر و ۶۶ سنت، 
 ۷۰ و  دالر   ۱۰3   )Solana( سوالنا 
سنت، کاردانو )Cardano( یک دالر 
)XRP( ۶۲ سنت،  ریپل  و ۱۴ سنت، 
و  سنت   ۱۱ و  دالر   ۶8)Terra( را   ت
با قیمت ۱8   )Polkadot( پولکادات 

دالر و 88 سنت معامله شد.

چراغ سبز بازار به رمز ارزها

انرژی  بین الملل  حوزه  ارشناس  ک
عوامل  تاثیر  تحت  نفت  بازار  فت:  گ
مختلف به ویژه حمله پهبادی به ابوظبی، 
اوکراین،  در مرزهای  حتمال درگیری  ا
نامعلوم بودن نتیجه مذاکرات برجام در 
وین و اوضاع داخلی آمریکا قرار گرفته 
است. درهمین حال اومیکرون آنطور که 
تصور می رفت موجب توقف فعالیت های 

اجتماعی و اقتصادی نشد.
روند  ارزیابی  در  خاقانی،  حمود  م
داشت:  اظهار  نفت  قیمت  عودی  ص
مختلف  عوامل  تاثیر  تحت  نفت  ازار  ب
ابوظبی،  به  پهبادی  حمله  ویژه  ه  ب
اوکراین،  در مرزهای  حتمال درگیری  ا
برجام  مذاکرات  نتیجه  بودن  امعلوم  ن
قرار  آمریکا  داخلی  اوضاع  و  وین  ر  د
اومیکرون  حال  درهمین  است.  رفته  گ
آنطور که تصور می رفت موجب توقف 
فعالیت های اجتماعی و اقتصادی نشد. 
برخی تحلیل ها هم حاکی از آن است 

که در طول سال ۲۰۲۲ میران تقاضا بر 
سبقت  بازار  در  نفت خام  عرضه  یزان  م
خواهد گرفت. این درحالی است که فقط 
چند کشور عضو اوپک می توانند تولید و 
صادرات بیشتری را به بازار عرضه کنند.
وی با بیان اینکه بهای نفت خام در 

بازارهای آتی حدود ۱۲ درصد باال رفت، 
افزود: دلیل آن این است که همه تصور 
می کنند به علت عدم سرمایه گذاری ها و 
افزایش تقاضا در آینده نزدیک، بازار با 
کمبود نفت خام روبرو خواهد شد. برخی 
نفت خام  قیمت  حتی  پیش بینی ها  ز  ا

غیرممکن  را  دالر  صد  بشکه ای  ر  د
نمی دانند.

بین الملل  حوزه  کارشناس  ین  ا
که  کشورهائی  کرد:  تصریح  نرژی  ا
صادرات  و  تولید  ظرفیت  ی توانند  م
کویت،  عربستان،  دهند  افزایش  ا  ر
هستند،  آذربایجان  جمهوری  و  راق  ع
درحالیکه برخی دیگر از کشورها نظیر 
ایران بدلیل اینکه سرمایه گذاری کافی 
در زمان مناسب نداشته اند ممکن است 
نتوانند در کوتاه مدت تولید و صادرات 
نیجریه  آفریقا  در  دهند.  افزایش  ا  ر
نیستند.  خوبی  درشرایط  آنگوال  و 
نفت خام  تولید  که  است  درحالی  ین  ا
غیرمتعارف مشهور به شیل اویل هم در 
بود،  سطحی که قبال پیش بینی نشده 
کاهش پیدا کرده است. دلیل اصلی را 
سرمایه گذاری  شدن  کم  ارشناسان  ک
عنوان  شیل اویل  نفتی  میدان های  ر  د

رده اند. ک

یک کارشناس: 

احیای برجام به رونق بازار نفت ایران کمک می کند



سال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 1938- دوشنبه 4 بهمن 41400 زمین یران  ا

محسن  س  هند م
برق  یر  مد د  فر عتمدی  م
برق  توزیع  منطقه ۷ شرکت 
اصفهان از برق دار نمودن تعاونی مسکن 
اسکان واقع در خیابان فالطوری جنب 
بازار صفا خبر داد و گفت :این پروژه در 
۵ فاز انجام گرفت به طوری که در فاز 
اول یک دستگاه پست زمینی با ترانس 
۵۰۰ کیلو ولت آمپر تجهیز شد و در فاز 
های بعدی احداث شبکه فشار متوسط 
زمینی به طول ۲۵۰ متر و فشار ضعیف 
زمینی به طول ۵۰ و در فاز چهارم و 
پنجم احداث و بهینه سازی شبکه فشار 
ضعیف هوایی ونصب لوازم اندازه گیری 

صورت گرفت ،
وی هدف از اجرای این پروژه را 
متعادل نمودن بار پست های مجاور و 
افزایش کیفت برق رسانی به متقاضیان 

جدید عنوان کرد 
به  :برق  کرد  تصریح  عتمدی  م
است  توانسته  زیربنایی  صنعتی  نوان  ع
ا توسعه طرح های خود در زمینه های  ب
توسعه  در  را  مهمی  نقش  ختلف،  م
اقتصادی و خدمت رسانی به مردم ایفا 
پروژه ۱۲۰  این  در  که  به طوری  کند 
مشترک از نعمت برق برخوردار شدند 

گفتنی است :هزینه این پروژه بالغ 
بر ۹۵۰ میلیون تومان بود

تجهیز پست زمینی با ظرفیت ۵۰۰ کیلوولت آمپر در شمال اصفهان به مناسبت روز مادر؛ اجرای طرح  سراسری عضویت 
رایگان بانوان در کتابخانه های عمومی کشور

  مدیـرکل کتابخانـه هـای عمومـی ایالم گفت: طرح های سراسـری 
عضویـت رایـگان بانـوان در کتابخانه هـای عمومـی کشـور بـه مناسـبت 

والدت حضـرت زهـرا )س( و روز مـادر اجـرا می شـوند.
سـمیه حیـدری بـا اعالم ایـن خبر اظهار داشـت: نهـاد کتابخانه های 
در  بانـوان  رایـگان  عضویـت  سراسـری  طرح هـای  کشـور،  ومـی  م ع
کتابخانه هـای عمومـی کشـور بـه مناسـبت والدت حضـرت زهـرا )س( و 

روز مـادر در روز 3 بهمـن آبان مـاه انجـام می شـود.
وی افـزود: عالقـه منـدان برای برخـورداری از کـد تخفیف عضویت 
رایـگان یکسـاله کتابخانـه هـا به مناسـبت میالد باسـعادت حضـرت زهرا 
)س( بزرگداشـت مقـام زن و مـادران،  میتواننـد یکشـنبه 3 بهمـن مـاه از 
سـاعت ۰۰:۰۰ تـا ۲۴:۰۰  بـا مراجعـه بـه پرتـال کتابخانـه هـا و انتخـاب 
گزینـه دریافـت کـد تخفیـف، بـا وارد کردن شـماره تماس و کـد ملی کد 
تخفیـف بگیرنـد کـه پیامـک کـد تخفیف به صورت آنی ارسـال می شـود.

مدیـرکل کتابخانـه هـای عمومـی ایالم با بیـان اینکه ایـن کد ویژه 
بانـوان اسـت، گفـت: داوطلبـان ثبـت نـام تـا پایـان هفتـه )۷ بهمـن ماه( 

فرصـت دارنـد بـا مراجعـه بـه کتابخانه ثبـت نام خـود را تکمیـل کنند.

ضیاء صباغ معاون وصول حق بیمه اداره کل تامین اجتماعی
اجرایی  بخشنامه   2۰۰۰  ، سازی  شفاف  ستای  ا ر ر  د
سازمان تامین اجتماعی به ۵۰ بخشنامه تبدیل شده است
برگـزاری چهارمین نشسـت هم اندیشـی با تشـکل هـای کارفرمایی 

و آمـوزش رابطین بیمه ای
؛چهارمیـن جلسـه مشـاوره کارگاهی با حضـور مدیـران و نمایندگان 
شـرکت های ماشـین سـازی تاشـا ، شرکت فوالد پایا ، شـرکت فوالد آتیه 
خاورمیانـه و آرد خوزسـتان در اداره کل تامیـن اجتماعی اسـتان خوزسـتان 
برگـزار شـد . ضیـاء صبـاغ معـاون وصـول حـق بیمـه  اداره کل تامیـن 
اجتماعـی در خصـوص برگـزاری ایـن جلسـه کارگاهـی گفـت : بـا توجه 
بـه گسـتردگی دایـره شـمول قوانین و فرآیندهـای سـازمانی و نیز اهمیت 
وجـود رویکـرد ارتقـاء سـطح دانـش بیمـه ای کارفرمایـان و کارآفرینـان 
محترم اسـتان خوزسـتان  نزد سـازمان تامین اجتماعی ، چهارمین جلسـه 
مشـاوره کارگاهـی بـرای فعـاالن و صاحبان کارگاههـای تولیدی و صنفی 
برگـزار شـد . همانطـور کـه رهبـر معظـم انقالب اسـالمی سـال ۱۴۰۰ را 
سـال تولیـد ، پشـتیبانی و مانع زدایـی نامیدنـد ،  اداره کل تامین اجتماعی 
خوزسـتان ، بـا هـدف کشـف مشـکالت شـرکت ها با هـم اندیشـی اقدام 
به مانع زدایی مسـائل و مشـکالت شـرکت ها نموده اسـت . صباغ افزود 
: سـازمان تامیـن اجتماعـی در حـال حاضـر گام بزرگـی در ارائـه خدمـات 
بصـورت غیـر حضـوری برداشـته اسـت و ایـن خدمـات نیـاز بـه معرفی و 
آمـوزش بـه مدیـران و رابطیـن بیمه ای شـرکت هـا دارد تا بتواننـد منابع 
انسـانی خود را با نحوه اسـتفاده از خدمات آشـنا کنند . از طرفی سـازمان 
تامیـن اجتماعـی بـا خالصـه سـازی دو هـزار بخشـنامه اجرایـی بـه ۵۰ 
بخشـنامه ، گام بلندی در شـفاف سـازی و دسترسـی آسـان مخاطبان به 

قوانیـن بیمه ای برداشـته اسـت .

مدیر عامل شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق مطرح کرد:
برنامه تولید گاز در شرکت نفت و گاز شرق به طور 

کامل محقق شد
فریبـا شـریف آبـاد: همزمـان بـا اوج گیری سـرمای هـوا مدیرعامل 
شـرکت بهره برداری نفت و گاز شـرق از تحقق کامل تولید گاز در شـمال 

شرق کشـور خبر داد.
 در راسـتای تامیـن پایـدار سـوخت زمسـتانی نواحـی شـمال و 
شمال شـرقی کشـور، بـا تـالش کارکنان شـرکت بهره بـرداری نفت و گاز 
شـرق، تولیـد تکلیفـی گاز در این شـرکت در سـال ۱۴۰۰  بیـش  از  ۱۰۰ 

درصـد محقق شـد.
 مدیرعامـل شـرکت بهـره بـرداری نفـت و گاز شـرق در ایـن بـاره 
گفـت: در هرسـال بـر مبنـای تـوان تولیـد از مخـازن نفـت و گاز بـرای 
شـرکت های تولیـدی نفـت و گاز تابعـه وزارت نفـت تولید تکلیفـی تعیین  
می شـود کـه در ۱۰  مـاه گذشـته، ایـن شـرکت بـه تعهدات خـود با هدف 
تامیـن به موقـع سـوخت مصـرف خانگی و صنایـع به ویژه در فصول سـرد 

سـال عمـل کرده اسـت.
 مهنـدس فرشـید خیبـری افـزود: این شـرکت بـا تولیـد  ۴۶ میلیون 
متـر مکعـب گاز تـرش در روز و تزریـق روزانـه ۱۰ میلیـون متـر مکعـب 
از آن در مخـزن شـوریجه D جهـت ذخیـره سـازی و بهـره بـرداری در ۴ 
مـاه سـرد سـال نقش مهمـی در گرمایش خانه هـای هموطنان و اسـتمرار 

چرخـه تولیـد کارخانجـات بر عهـده دارد.
وی اظهـار کـرد: بـا توجـه بـه ایـن مهـم کـه برنامـه شـرکت ملـی 
نفـت ایـران بـر اسـتمرار و تولید پایدار می باشـد، کشـف مخـازن جدید و 
توسـعه آنهـا نقـش مهمـی در اجـرای اهـداف تدویـن شـده دارد به طوری 
کـه مـا در حـوزه شـمال شـرق کشـور مخزن کشـف شـده توس، بـرآورد 
تـوان تولیـد روزانـه 3 میلیـون مترمکعـب گاز را داریم که بـا برنامه ریزی 
شـرکت نفـت مناطـق مرکزی ایـران، پیش بینی می شـود تا 3 سـال آینده 

به بهـره برداری برسـد.
مدیرعامـل شـرکت بهـره بـرداری نفت و گاز  شـرق گفـت: در حوزه 
فعالیـت ایـن شـرکت چنـد پـروژه در ارتبـاط بـا  ذخیره سـازی گاز داریـم 
کـه مرحلـه نخسـت آن در سـال ۹3 بـا تزریـق روزانـه ۱۰ میلیـون متـر 
مکعـب گاز در 8 مـاه فصـل گـرم سـال به مخـزن شـوریجه D حدود ۱۷ 
میلیـون مترمکعـب گاز در۴ ماه سردسـال برداشـت داشـتیم و بـه تازگی با 
برنامه هـای توسـعه ای که شـرکت ملـی گاز با هدف افزایش سـطح ذخیره 
سـازی گاز در برنامـه خـود قـرارداده برآورد می شـود میزان ذخیره سـازی 
گاز بـه ۲۰ میلیـون مترمکعـب گاز در روز برسـد کـه ایـن خـود نویدبخش 
گام های موثرتری در توسـعه و تامین پایدار سـوخت زمسـتانی شـهرهای 

تحت پوشـش خواهـد بود.

در پی بارش های اخیرشکستگی خطوط آبرسانی برخی 
شهرستان های استان بوشهر در حال بازسازی است

بـه گـزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شـرکت آب و فاضالب 
اسـتان بوشـهر :مدیرعامل شـرکت آب و فاضالب اسـتان بوشهر در بازدید 
از خطـوط آبرسـانی در شهرسـتان دشـتی با اشـاره بـه اینکه بـا پیش بینی 
بـارش شـدید بـاران در مناطـق مختلف اسـتان تمهیـدات الزم اندیشـیده 
شـد اظهـار داشـت: به سـبب بارش شـدید بـاران برخـی خطـوط انتقال و 
شـبکه توزیـع آب دچـار آسـیب شـد کـه عملیـات رفـع آن در دسـتور کار 

آبفـا قرار گرفته اسـت.
وی بـا اشـاره بـه خسـارت خطـوط آبرسـانی شهرسـتان ها افـزود: بر 
اثر بارش شـدید باران خط انتقال آب سـنا به سـمت شـنبه در شهرسـتان 
دشـتی دچار شکسـتگی شـد که تیم های اتفاقـات و تعمیرات شـرکت آبفا 

عملیـات بازسـازی و تعمیـرات آن آغاز کردند.
عبدالحمیـد حمزه پـور بـا بیـان اینکه خللی در آبرسـانی ایجاد نشـده 
اسـت تصریـح کـرد: بارندگی اخیر به خطوط آبرسـانی گناوه، دشـتی ،خط 
کازرون و برخی دیگر از نقاط اسـتان بوشـهر خسـارت وارد کرد و بالفاصله 

تیم هـای تعمیـرات به ایـن نقاط اعزام شـدند.
وی با بیان اینکه تیم های تعمیراتی شـبانه روز در حال بازسـازی این 
خطوط هسـتند خاطر نشـان کرد: روند آبرسـانی در شـهرها و روسـتاهای 
اسـتان بوشـهر ادامـه دارد کـه بـا ترمیـم خطـوط آسـیب دیـده وضعیـت 

آبرسـانی بهتر می شـود.
مدیرعامـل شـرکت آب و فاضـالب اسـتان بوشـهر بـا بیـان اینکـه 
میـزان خسـارت وارد شـده بـه تأسیسـات آبرسـانی نقاط خسـارت دیده در 
حـال بررسـی اسـت اضافـه کـرد: عمـده این خسـارت ها در بخش شـبکه 
توزیـع، خطـوط انتقـال و تأسیسـات آبرسـانی بوده اسـت. حمزه پـور تأکید 
کـرد: انتظـار مـی رود مشـترکین آب تا ترمیـم کامل خطوط خسـارت دیده 

در مدیریـت مصـرف آب هماننـد گذشـته همـکاری کنند.

کارگروه قراردادهای شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور در 
بوشهر تشکیل شد

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان 
بوشهر : نشست کارگروه قراردادهای شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور با حضور 
مدیرکل دفتر حقوقی وقراردادهای شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور و به میزبانی 

شرکت آب وفاضالب استان بوشهر آغاز شد.
در این نشست مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر با اشاره به 
داشت:  اظهار  آبرسانی  پروژه های  اجرا  در  دادها  قرار  و  حقوقی  ر  ت ف د مهم  قش  ن
با انتخاب پیمانکاران الیق و شایسته روند و فرایند اجرا پروژه ها به راحتی انجام 
می شود که در این راستا دفتر حقوقی وقراردادهای شرکت آب و فاضالب نقش 

مهم و تاثیرگذاری دارد.
عبدالحمید حمزه پور از اجرا پروژه های آبشیرین کن در استان بوشهر به منظور 
تامین آب پایدار در درون استان خبر داد و گفت : این شرکت به این منظوراقدام به 
طراحی و ساخت تعدادی آبشیرین کن نموده است که برخی از آن ها در مدار بهره 

برداری و برخی نیز در حال ساخت و اجرا می باشد .
وی افزود: کارگروه قراردادهای شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور می تواند 

در تسریع برنامه ها و پروژه هانقش مهم و اثرگذارداشته باشد.
ین نشست مدیرکل دفتر حقوقی وقراردادهای شرکت مهندسی آب و  ا در 
فاضالب کشور با قدردانی از مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر در 
پیمانکار  انتخاب  و  مناقصات  اجرا  و  قرارداد  تنظیم  اهمیت  نشست  ین  ا ی  ن ا ب ز ی م

نکاتی را یاد آور شد.

با اعتباری افزون بر 101 میلیارد ریال
فجر  دهه  در  شاهرود  رسانی شهرستان  برق  عمرانی  پروژه   ۱3

افتتاح می شود
برق  عمرانی  پروژه   ۱3 افتتاح  از  شاهرود  شهرستان  رق  ب ع  ی ز و ت ر  ی د م
 3۵۰ و  میلیارد   ۱۰۱ مبلغ  به  اعتباری  با صرف  فجر  دهه  سبت  ا من ه  ب نی  سا ر

میلیون ریال خبر داد.
جمال فرخ زاده گفت: پروژه نصب ۱۴۰ دستگاه کنتور فهام جهت هوشمند سازی 
شبکه با مبلغ شش میلیارد و ۱3 میلیون ریال، دو پروژه اصالح شبکه فشارمتوسط 
حدفاصل میدان جمهوری تا چهارراه معلم و بهسازی شبکه فشارضعیف در نقاط 
مختلف شهرستان با اعتبار دو میلیارد و ۹۹۹ میلیون ریال، پروژه احداث چهار هزار و 
8۴۴ متر شبکه فشارضعیف هوایی و زمینی با مبلغ ۱۲ میلیارد و ۶۰ میلیون ریال، پروژه 
نصب هشت دستگاه پست هوایی با ظرفیت ۹۰۰ کیلوولت آمپر در سطح شهرستان با 
اعتبار ۱۱ میلیارد ریال، پروژه بهینه سازی سه دستگاه تابلوهای فشارمتوسط پست 
های زمینی توزیع برق با مبلغ ۱۰ میلیارد و 8۴۶ میلیون ریال و پروژه تبدیل ۱۰ 
هزار و ۴۹۰ متر شبکه فشارضعیف سیمی به کابل خودنگهدار در برخی روستاهای 
شهرستان با حجم ریالی هشت میلیارد و 3۷۰ میلیون ریال، به عنوان پروژه های 

قابل افتتاح محسوب می شوند.
وی افزود: پروژه احداث پست زمینی ارگ بسطام با مبلغ ۱۴ میلیارد ریال، 
پروژه اصالح سه هزار و ۶۵۰ متر شبکه فشارضعیف در سطح شهر بسطام با اعتبار 
چهار میلیارد و ۵۷۰ میلیون ریال، پروژه بهینه سازی شبکه توزیع برق روستاهای 
بخش بسطام با مبلغ هفت میلیارد و 8۴8 میلیون ریال ، پروژه احداث شبکه و نصب 
دو پست هوایی جهت تامین برق متقاضیان جدید بسطام با اعتبار سه میلیارد و ۶۵۰ 
میلیون ریال، پروژه نصب ۲۴ دستگاه تابلوی قطع از راه دور جهت هوشمندسازی 
شبکه در بسطام با اعتبار سه میلیارد و ۱۴۴ میلیون ریال و پروژه اصالح شبکه خیابان 
های گلشن و نبوت شهر مجن با مبلغ ۹۱۱ میلیون ریال، از دیگر پروژه های قابل 

افتتاح در دهه فجر امسال به شمار می روند.

محمدی رئیس کمیسیون عمران،حمل ونقل وترافیک شورای اسالمی 
کالنشهرکرج:

مناقصه »رینگ 3۰ متری اسالم آباد« بهار آینده برگزار می شود
رئیس کمیسیون عمران،حمل و نقل و ترافیک شورای اسالمی کالنشهر کرج 
گفت:بحث عوارض و تجمیع بافت های فرسوده،در برخی موارد تا ۹۰ درصد شامل 

تخفیف خواهد شد.
مسعود محمدی در جلسه بررسی مشکالت محله اسالم آباد،اظهار کرد:باید 

متولی مشخصی برای پیگیری طرح ساماندهی محله اسالم آباد تعیین شود.
رئیس کمیسیون عمران،حمل ونقل وترافیک شورای اسالمی کالنشهرکرج 
عنوان کرد:در شرایط فعلی، علی رغم اهتمام مجموعه مدیریت شهری برای رسیدگی 
منطقه  برای ساماندهی وضعیت  پیگیری منسجم  برخوردار،امکان  مناطق کم  ه  ب

اسالم آباد وجود ندارد.
محمدی توضیح داد:بناشده شرکت جدیدی برای ساماندهی وضعیت اسالم آباد 
تأسیس شود و این اقدام باید هرچه سریع تر انجام بگیرد و در این زمینه شورا حمایت 

الزم را انجام می دهد.
وی با اشاره به اهتمام جدی مدیریت شهری برای تعیین تکلیف وضعیت رینگ 
3۰ متری بیان داشت:در سال جاری بین ۱۰ تا ۱۲ میلیارد تومان برای تکمیل این 

رینگ دیده شده و اسناد مناقصه آن در حال آماده سازی است.
محمدی ابرازداشت: مناقصه این رینگ سال آینده برگزار می شود و با انتخاب 

پیمانکار،تکمیل پروژه سرعت می گیرد.
رئیس کمیسیون عمران،حمل ونقل و ترافیک شورای اسالمی مرکزاستان البرز 
با اشاره به این که بافت های فرسوده در بحث عوارضی که شورا برای سال آینده 
مصوب می کند مشمول تخفیف  می شوند افزود:بحث عوارض و تجمیع بافت های 

فرسوده در برخی موارد تا ۹۰ درصد شامل تخفیف خواهد شد.
هم بافت های  تفصیلی  طرح  بازنگری  براین،در  داد:عالوه  وضیح  ت حمدی  م
فرسوده به صورت ویژه دیده شده و طرح های تشویقی خاصی برای بهسازی آن ها 

در نظر گرفته شده است.
ضرورت ساماندهی بر نصب پرچم ها روی پل ها و تقاطعات

محمدی در بخش دیگری از صحبت های خود بر ضرورت ساماندهی بر نصب 
پرچم ها روی پل ها و تقاطعات شهر نیز تاکید کرد و گفت:نبودن برخی از این تجهیزات 

از در هم ریختگی و آشفتگی آنها بهتر است.
رئیس کمیسیون عمران،حمل ونقل و ترافیک شورای اسالمی مرکزاستان 
های  ورودی  و  پل ها  روی  پرچم های  می شود  دیده  داشت:گاه  عان  ذ ا ز  ر ب ل ا
و  را پیش چشم مسافران  نازیبایی  بوده و منظره  ناقص نصب  به صورت  شهر 

شهروندان قرار  می دهد.
محمدی درپایان تاکید کرد:ضروری است معاونین خدمات شهری مناطق در 
این زمینه با سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری هماهنگ باشند و اشکاالت 

موجود را برطرف نمایند.

راهبران فوالد اصفهان، فاز اول کنسانتره سازی معدن اسفندار را 
افتتاح و فاز دوم را کلنگ زنی کرد.

 آیین کلنگ زنی فاز اول کارخانه کنسانتره 2۵۰ هزارتنی معدن 
سنگ آهن اسفندار

و آغاز عملیات اجرایی احداث خط شماره دو خردایش و فرآوری معادن شرکت 
راهبران فوالد اصفهان از شرکتهای گروه معدنی هلدینگ توکا فوالد در روز چهارشنبه 
هفته گذشته با حضور حجت االسالم والمسلمین حسینی امام جمعه ابرکوه، فرماندار 
شهرستان، مدیر عامل و اعضا هیات مدیره هلدینگ توکافوالد و فرماندهان نظامی 

منطقه و مسولین شهرستان ابر کوه یزد افتتاح شد.
مدیرعامل هلدینگ سرمایه گذاری توکا فوالد در ایین کلنگ زنی این پروژه 
گفت: کارخانه ۲۵۰ هزار تنی کنسانتره آهن معدن اسفندار با ظرفیت ورودی ساالنه 
سنگ آهن در حدود ۵۰۰ هزار تن با عیار متوسط ۵۰ درصد است این طرح در 
زمینی به مساحت ۲۰ هکتار احداث خواهد شد و زمینه اشتغال 3۰۰ نفر نیروی کار 

مستقیم و ۵۰۰ نفر غیر مستقیم را شامل خواهد شد .
دکتر سبزواری گفت: طرح حاضر با هدف ظرفیت تولید ۲۵۰ هزار تن کنسانتره 
آهن باالی ۶۰ و ۶۶ درصد در سال و ظرفیت ورودی ۵۰۰ هزار تن سنگ آهن با 
عیار ۵۰ درصد تعیین شده با سرمایه گذاری تقریبی دوهزار میلیارد ریال این طرح 

دارای نرخ بازدهی داخلی معادل ۷۴ درصد است .
دکتر سبزواری مدیرعامل هلدینگ سرمایه گذاری توکا فوالد افزود:   در حال 
حاضر معدن اسفندار در حال تکمیل کردن طرح های توسعه خود شامل احداث دو 
واحد کنسانتره سازی در کنار هم با ظرفیت ۲۵۰ هزار تومان خواهد بود که علت 
این امر پتانسیل باالی معدن اسفندار بوده که توسط گزارش های تفصیلی بخش 
اکتشاف و استخراج به اثبات رسیده است و این موضوع موجب شکوفایی و بهره وری 

اقتصادی هرچه بیشتر طرح می گردد.
مدیرعامل هلدینگ توکا فوالد افزود: پیش نیاز این طرح تامین خوراک دانه 
بندی شده با عیار ۴۰-۴۵ توسط دو خط خردایش بوده، که خط اول با ظرفیت تولید 
۱۰ هزار تن سنگ آهن دانه بندی شده ماهانه از تیرماه ۱3۹3 شروع به فعالیت 
نموده و خط دو خردایش و فرآوری با هزینه ای بالغ بر 3۰۰ میلیارد ریال از دی ماه 

۱۴۰۰ آغاز و تا اوایل اردیبهشت ۱۴۰۱ به بهره برداری خواهد رسید
سبزواری ادامه داد: با راه اندازی خط دوم، ظرفیت تولید سنگ آهن دانه بندی 

شده، از ۱۰ هزارتن به ۲۰ هزار تن درماه افزایش خواهد یافت.
دکتر سبزواری افزود: ذخیره قطعی 8 میلیون تنی و احتمالی ۱۶ میلیون تن 
سنگ آهن با عیار متوسط 3۰ این معدن و همچنین وجود معادن فعال سنگ آهن 
در شعاع ۲۰۰ کیلومتری جهت تامین خوراک کارخانه و وجود گاز طبیعی درشعاع ۱۵ 
کیلومتری و اضافه بر این وجود برق شبکه سراسری به میزان 3 مگاوات، از امتیازات 

معدن سنگ آهن اسفندار شرکت راهبران فوالد اصفهان می باشد.

آذر یعقوبیان : مدیرعامل شرکت 
گاز استان ایالم با اشاره به اینکه این 
مجموعه برای مقابله با وقوع هرگونه 
حوادث احتمالی از جمله سیل، قطع گاز 
ناشی از بارش ها و ورود توده هوای سرد 

در زمستان آمادگی کامل دارد.
جلسه  در  للهی  س ا م ش س  ا ب ع
محل  در  که  بحران  با  قابله  م ه  ت ی م ک
اظار  شد،  برگزار  استان  ز  ا گ کت  شر
داشت: با توجه به پیش بینی های صورت 
گرفته درخصوص خطر سیل در استان، 
این شرکت همه امکانات خود را برای 
طبیعی  حوادث  هرگونه  با  ه  ل ب ا ق م

احتمالی آماده کرده است.
استان  گاز  شرکت  د:  و ز ف ا ی  و
با وقوع  برای مقابله  مادگی کامل  آ ا  ب
حوادث احتمالی طبیعی، غیرمترقبه یا 
در  را  اتفاقات  دیگر،  حوادث  ه  ن و گ ر  ه
تا  می کند  مدیریت  گاز  زیع  و ت ه  ک ب ش
آحاد مختلف مردم در مصرف گاز دچار 

کمبود یا مشکل نشوند.
استان  گاز  شرکت  ل  م ا ع ر ی د م
پیش بینی های  بر اساس  فت:  گ م  ال ی ا
احتمال  درباره  هواشناسی  ن  ا م ز ا س
نقاط  اقصی  در  رندگی ها  ا ب ت  شد
گاز  شرکت  کارکنان  همه   ، ن ا ت س ا
شهرستان ها  و  ستادی  حد های  ا و ر  د
همچنین  بوده،  آماده باش  ت  ل ا ح ر  د
تجهیزات شرکت گاز نیز برای مقابله 
با حوادث آماده بکار هستند و تُاسیسات 
و شبکه گازرسانی استان به طور مداوم 

رصد و پایش می شوند.
گاز  شرکت  اینکه  بیان  ا  ب ی  و
و  استاندارد  تجهیزات  نصب  با  ن  ا ست ا
انجام تعمیرات پیشگیرانه در ایستگاه ها 
و تُاسیسات خود و نیز ایجاد هماهنگی 
بسیار مناسب بین همکاران در اقصی 
نقاط استان، سبب اطمینان  خاطر مردم 
در هنگام وقوع حوادث و بالیای طبیعی 
می شود،  پایدار  خدمات رسانی  ی  ا ر ب

برای  استان  گاز  کرد: شرکت  ح  تصری
هر گونه حوادث احتمالی آمادگی دارد و 
برگزاری چنین جلساتی برای پیشگیری 

و رفع نواقص احتمالی است.
عباس شمس اللهی با بیان اینکه 
پیشگیری همیشه بهتر از درمان است 
با بحران  و حفظ آمادگی برای مقابله 
ضرورت دارد، خاطر نشان کرد: همه 
کارکنان شرکت گاز استان به خصوص 
آماده باش  حال  در  امدادی  ی  ا ه و ر ی ن
حوادث،  وقوع  صورت  در  تا  د  ن ست ه
به  آسیب  و  خسارت  هرگونه  ز  و ر ب ز  ا
ایستگاه ها  و  شبکه  گاز،  ات  س ی س ُا ت
جلوگیری شود و خللی در روند گازرسانی 

به مشترکین ایجاد نشود.
ا بیان اینکه حضور پرسنل  ب وی 
آماده بکار در ادارات گاز شهرستان ها 
در این شرایط با تجهیزات کامل یکی 
از ضروریات اساسی است، بیان داشت: 
اقدامات به موقع پیمانکاران نسبت به 

پر کردن کانال های حفر شده که مستعد 
ایجاد شرایط نامناسب و آسیب رسان در 
اهمیت  از  شدید،  بارندگی های  ع  ق ا و م

باالیی برخوردار است.
وی افزود: آمادگی کامل واحدهای 
 ،IT مخابرات،  انسانی،  منابع  انی  ب ی شت پ
تجهیزات  تُامین  برای  کاال  ات  ک ر ا د ت
مورد نیاز و برخورداری کلیه خودروهای 
شرکت از سالمت فنی و تجهیزاتی و 
از  نشت یابی  موثر  اقدامات  ن  ی چن هم
شرایط،  این  در  خطوط  و  سات  سی ُا ت

ضرورت دارد.
مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم، 
گفت: به منظور پایداری گاز اقداماتی از 
و  خطوط  اتصال  و  کردن  لوپ  ه  ل م ج
زرین  میمه  بخش  جمله  از  گاه ها  ست ی ا
برنامه ریزی های الزم  د و هلیالن  ا ب آ
رفتن  باال  باعت  که  است  م شده  جا ن ا
تازه  مناطق  این  در  شبکه  وری  آ ب  ا ت

گازدار می شود.

مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم خبر :

آماده باش کامل شرکت گاز ایالم

مدیرعامل آب منطقه ای ایالم گفت: 
در حال حاضر طرح سامانه گرمسیری 8۲ 

درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
 8۲ پیشرفت  از  وراحمد  پ ی  ل ع
درصدی طرح سامانه گرمسیری خبر 
سفر  مصوبات  از  داشت:  اظهار  و  د  ا د
ریاست جمهوری تامین اعتبار تکمیل 

این طرح می باشد.
وی افزود: طرح سامانه گرمسیری 
۱۷ هزار هکتار از اراضی دهلران، مهران 

و ایالم را تامین آب خواهد کرد.
ایالم  ای  منطقه  آب  عامل  ر ی د م
دست  در  های  پروژه  دیگر  از   : ت ف گ
برداری، طرح ۵3 هزار هکتاری  هره  ب

راضی دشت های عباس، عین خوش  ا
و فکه از طرح های مقام معظم رهبری 
است می باشد که به طور کامل اجرا و 
۴۰ هزار هکتار از اراضی تحت پوشش 
در حال حاضر از طریق این طرح آبیاری 

می شوند.
 8۵ پیشرفت  از  ادامه  ر  د ی  و
آب شهر  خانه  تصفیه  پروژه  درصدی 
ایوان خبر داد و گفت: این طرح که جزو 
مصوبات سفر ریاست جمهوری است که 

خرداد سال آینده افتتاح می شود.
بهره  با  داشت:  بیان  حمد  ا ر و پ
برداری از این پروژه در دراز مدت آب 
شرب شهرستان ایوان تصفیه خواهد شد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای ایالم عنوان کرد :

پیشرفت فیزیکی ۸٢ درصدی طرح سامانه گرمسیری

آستان  تولیت  آباد:  شریف  ا  ب ی ر ف
بیان مطالب غیر موثق  قدس رضوی 
و انتساب آن به دین را موجب خوراک 
دهی رسانه ای به شبکه های معاند با 

مکتب و مذهب دانست.
احمد  جت االسالم والمسلمین  ح  
معارف  گروه  اساتید   دیدار  در  ی  و ر م
دانشگاه های مشهد که در حرم مطهر 
رضوی انجام شد، با بیان اینکه دعوت 
آگاهی،  علم،  با  باید  دین  به  م  د ر م
مطالعه، بصیرت و بیان مطالب از منابع 
موثق همراه باشد؛ بسیاری از انحرافات 
را نتیجه معرفی نامناسب دین خواند و 
اظهار کرد: امروز بد معرفی کردن دین 
شده  دین  به  آسیب  بیشترین  جب  و م
است، متأسفانه نظارتی در عرصه تبلیغ 
دین وجود ندارد و برخی با بیان مطالب 
موهون به نام دین، بیشترین آسیب را 

به دین می زنند.
وی نسبت دادن مطالب غیر موثق 
به دین را موجب خدشه به دین داری 
یک سو  از  کرد:  ابراز  و  دانست  م  د ر م
بیان مطالبی که موجب وهن دین است 
و از سوی دیگر تنها به احساسات و شور 
توجه کردن بدون در نظر گرفتن منطق 
است  گرفتاری  دو  عقالنیت؛  و  ی  ن آ ر ق
با آن روبه رو هستیم. شعائر  مروز  ا که 
و شور، بسیار الزم و خوب است اما در 
کنارش باید به عمق بخشی معرفتی نیز 

توجه شود.
تولیت آستان قدس رضوی با بیان 
خصوص  در  موثق  غیر  مطالب  ه  ک ن ی ا
برای شبکه ها  رسانه ای  دین، خوراک 
و جریان های معاند با مکتب و مذهب 
را فراهم می کند و چهره  ناصحیحی از 
اسالم نشان می دهد، تصریح کرد: هزینه 
کرد از دین و مقدسات برای پوشاندن 
به  ضربه  موجب  خطاها  و  باهات  ت ش ا
هیچ گاه  است،  مردم  دینی  قادات  ت ع ا
امام راحل)ره( و مقام معظم رهبری در 
سخنان خود از مقدسات و دین هزینه 
نکردند و تنها از خدا برای مردم سخن 
گفتند، این سلوک یک الگو و معیار برای 

همه متدینین است.
وی در ادامه با بیان اینکه حضرت 

هستند،  محمد)ص(  آل  عالم  )ع(  ضا ر
با  دانشگاهیان  است  خوب  چه   : ت ف گ
استعانت به حضرت رضا)ع( از عنایات 
عالم آل محمد)ص( برای رفع گره های 
برای  لذا  و  شوند  بهره مند  خود  می  ل ع
برای  را  فضاهایی  باید  منظور،  ن  ی ا
و  دانشجویان  علمی  رگزاری جلسات  ب
اساتید دانشگاه ها در این مکان مقدس 

فراهم کنیم.
مروی  جت االسالم والمسلمین  ح
د  پیشنها ز  ا ل  ستقبا ا با  نین  چ م ه
در  اساتید  از  یکی  توسط  ئه شده  ا ر ا
آستان  ارتباط  دفتر  ایجاد  ص  صو خ
رویکردهای  به  دانشگاه ها،  با  س  د ق
فرهنگی آستان قدس رضوی اشاره و 
با تأکید بر اینکه موضوعات فرهنگی 

است،  مقدس  آستان  این  ویت  ل و ا
برنامه های  از  هیچ یک  کرد:  یح  صر ت
تعطیل  ا  ر قدس  ن  ستا آ نگی  ه ر ف
توجه  با  است  ممکن  البته  ده ایم،  کر ن
به شرایط در برخی از برنامه ها تعدیل 
به  منحصر  که  باشد  گرفته  ت  ر صو
در  و  نبوده  نیز  فرهنگی  ه های  ز و ح
اعمال  قدس  آستان  بخش های  م  ما ت

شده است.
وی در بخش پایانی سخنان خود 
اشاره  فرهنگی  نذر  توسعه  اهمیت  ر  ب
عموماً  جامعه  در  نذرها  کرد:  نوان  ع و 
تالش  باید  است،  اطعام  به  طوف  ع م
جامعه  در  فرهنگی  نذر  سنت  تا  د  ر ک
گسترانیدن  کنار  در  تا  کند  پیدا  ج  ا و ر
در  خیران  اطعام،  و  احسان  ه های  ر سف
نذر  همچون  فرهنگی  نذورات  ه  ز و ح

کتاب نیز وارد شوند.
مروی  جت االسالم والمسلمین  ح
گفت: تحقق زیارت متعالی شعار محوری 
آستان قدس رضوی است و این مهم 
با باال بردن فرهنگ دینی مردم محقق 

می شود.
از  تعدادی  دیدار  این  ابتدای  ر  د
اساتید گروه های معارف و اعضای هیئت  
علوم  فردوسی،  دانشگاه های  می  ل ع
پزشکی، آزاد اسالمی و فرهنگیان حدود 
دو ساعت به بیان مطالب، دیدگاه ها و 

نقطه نظرات خود پرداختند.

تولیت آستان قدس در دیدار اساتید گروه معارف دانشگاه های مشهد:

بیان مطالب غیر موثق دینی خوراک دهی به شبکه های معاند با مکتب است

یی  روستا ون  تعا رش  گزا ه  ب
خوزستان، امروز دوم بهمن ماه ۱۴۰۰ 
تفاهم نامه تامین و توزیع میوه شب عید 
۱۴۰۱ توسط بسیج در دو ناحیه غرب و 
شرق اهواز و با حضور مدیریت ، معاونت 
خدمات فنی و بازرگانی ، رئیس تعاون 
مسئولین  همچنین  و  اهواز  تایی  س و ر
بسیج در دو ناحیه غرب و شرق اهواز 

به امضاء رسید.
تعاون روستایی خوزستان مهندس 
محمد امین معین راد گفت: بسیج یکی 
از سازمان هایی است که سابقه فعالیت 
آن سابقه درخشانی نزد مردم است و 
خوشبختانه با امدادرسانی به محرومان 
و آسیب دیدگان و همچنین کمک به 
نیازمندان توانسته نام درخشانی از خود 

به جای بگذارد.وی ادامه داد: از این رو 
انتظار از این سازمان این است که در 
ایام نوروز در توزیع میوه شب عید تمام 
تالش خود را بکار گیرند تا ضمن توزیع 
مناسب، میوه به دست نیازمندان برسد 
و در نهایت رضایت را در مردم بدست 

آوریم، زیرا در سالهای گذشته متاسفانه 
مردم از روند توزیع میوه نوروز رضایت 

کافی نداشتند.
معاون  لویمی  مهندس  چنین  هم
تعاون  بازرگانی  و  فنی  خدمات  زه  و ح
به  اشاره  ضمن  خوزستان  ستایی  و ر

سابقه و فعالیت درخشان بسیج در مسائل 
توزیع  و  تامین  قرارداد  گفت:  ختلف  م
با سازمان بسیج در دو  میوه شب عید 
منطقه غرب و شرق اهواز به امضاء رسید 
و انشاهلل از ۲۵ اسفندماه ۱۴۰۰ تا ۱3 
فروردین ۱۴۰۱ و در ۲۰ غرفه در سطح 
شهرستان اهواز میوه توزیع خواهد شد.

وی گفت: انتظارات از بسیج این 
گونه است که مثل همیشه از فعالیتی 
که عهده دار شده است سربلند و موفق 
بیرون بیاید و مردم از عملکرد آنها راضی 

و خشنود باشند.
گفتنی است سهمیه میوه نوروزی 
شهرستان اهواز برای نوروز ۱۴۰۱ اعم 
از ۵۲۰ تن پرتقال تامسون و والنسیا و 

۱۹۴ تن سیب زرد و قرمز می باشد

در تعاون روستایی خوزستان صورت گرفت:

تفاهم نامه توزیع میوه نوروزی 1401 توسط بسیج در اهواز منعقد شد
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اردبیل در شمال  ایران و مرکز استان  از کالن شهرهای  اَرَدبیل یکی 
آذربایجان  مرکز  اسالم  از  پس  و  قبل  در  شهر  این  است.  ایران  ربی  غ
بوده است. اشتهار و اهمیّت اردبیل تنها از آن جهت نیست که چند تن از 
پادشاهان ایران آن شهر را قرارگاه خود ساختند، بلکه از آن لحاظ است که 
سر حلقه فرقه صفویه، شیخ صفی الدین اردبیلی، از این جا برخاست و در 

همین جا به خاک سپرده شد.
و  دوران صفویه  از  مانده  بجا  آثار  و  این شهر  تاریخ کهن  از  گذشته 

ایلخانی. استان اردیبل بخودی خود استانی است که گردشگران را بسوی 
خود می کشاند. اردبیل با دارا بودن جنگلها، مقبره ها. کلیساهای قدیمی و 
دریاچه هایش و از همه مهمتر آب گرم سرعین که اکثر گردشگران ایرانی 
و خارجی حتی برای یک دفعه هم شده سری به این شهر زده باشند.  در 
کنار آثار تاریخی و گردشی، عسل و شیرینجات اردبیل در نوع خود مشهور 

و جهانی است.
آنچه در باره اردبیل خواهید خواند گوشه ای از مهمترین جاهای دیدنی 

و گردشی استان اردبیل است که با هم می خوانیم.

از شکوه مقبره شیخ صفی 
تا صفای آب گرم سرعین

شیخ صفی الدین اردبیلی 
بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی واقع در 
میدان عالی قاپو اردبیل و از آثار ثبت شده 
است  یونسکو  جهانی  میراث  فهرست  ر  د
بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی پس از وفات 
وی در سال ۷3۵ ه.ق به وسیله فرزند وی 
صدرالدین موسی پایه گذاری شد و سپس 
در طول ایام پس از شروع حکومت صفویه 
با توجه به ارادت خاصی که پادشاهان صفوی 
نسبت به جد خود داشتند واحدهایی بصورت 
بخش های الحاقی به مجموعه قبلی اضافه 
شد. این بنای عظیم شامل گنبد اهلل اهلل، گنبد 
جنت سرا، دارالمتولی، قندیل خانه، حرم سرا 

و … می باشد.
آرامگاه  فرد  منحصربه  موارد  از  یکی 
شیخ صفی الدین اردبیلی این است که حاوی 
ده ها اثر بدیع در مضامین مختلف رشته های 
هنری است که می توان به عالی ترین نوع 
گچبری  و  مقرنس  و  معرق  کاری  اشی  ک
خطاطان  خط  و  نفیس  و  زیبا  های  تیبه  ک
قوام  میر  عماد،  )میر  صفوی  دوره  زرگ  ب
های  منبت  و…(  اسماعیل  محمد  لدین،  ا
طالکاری،  و  تذهیب  کاری،  نقره  رزنده،  ا

نقاشی و تنگ بری و غیره اشاره کرد.
مرمت های انجام شده در بنا عبارت 
از ازاره چوبی مربوط به صد سال قبل، پایه 
سنگی ازاره بیرونی بنا و مرمت کاشیکاری 
و  . ق(  )هـ  به ۱3۲۰  مربوط  گنبد  یرونی  ب
به  مربوط  چوبی  ضریح  اساسی  عمیرات  ت

سال ۱3۶۱ )هـ . ش( است.
صفی  شیخ  بقعه  منحصربفرد  رش  ف
الدین اردبیلی که سال ها زینت بخش این 
بقعه بود اخیرا در فهرست ۵۰ شاهکار هنری 

برگزیده جهان قرار گرفته است. این فرش 
هم اکنون درگنجینه ” ویکتوریا آلبرت هال 
” شهر لندن در معرض دید عموم قرار دارد 
و تا سال ۱8۹3 میالدی در مقبره شیخ صفی 

الدین اردبیلی قرار داشت.

برج شاطر 
 8/۵ صومعه  روستای  در  شاطر  رج  ب
و  وسیع  فضای  یک  در  اردبیل  یلومتری  ک
به  برج  حوالی  در  شده  است.  سترده  بنا  گ
قرار  باستانی  های  تپه  گوناگون،  واصل  ف
های  دوره  به  مربوط  ها  آن  بیشتر  ارد.  د
پیش از اسالم به ویژه دوره اشکانی است. 
از خارج ده ضلعی  استوانه و  از داخل  برج   
با طول اضالع ۲/۶3 متر است و ازاره ای 
سنگی به ارتفاع ۱/۵ متر و مرکب از چهار 
برج سنگ تراش دارد. ورودی برج شاطر در 
واقع  سنگی  پایه  باالی  در  و  شرقی  ضلع 
برابر آن قرار  پله در  شده که پنج یا شش 
داشته است. از کتیبه و پوشش بنا چیزی بر 
جا نمانده  است، ولی از شیوه  معماری برج و 
شباهت آن با مقبره چلبی اوغلو در سلطانیه 
چنین بر می آید که احتماأل از بناهای قرن 

هشتم هجری باشد.

پل هفت چشمه 
میدان  اردبیل  در  چشمه  هفت  ل  پ
پانزده خرداد ابتدای خیابان ساحلی و روی 

رودخانه با لیقلو چای واقع شده است
پل هفت چشمه که بنام های ججین، 
پل داشکسن و یدی گوزلی، کورپی قرمزی 
نیز نامیده می شود دارای هفت چشمه است 
و آثار دوره صفوی است. تیم مکاتبین در متن 
زیر تالش می کند از تمامی نام های این 
پل استفاده کند و باور به این دارد که این 
اسامی ارزش تاریخی خود را دارند. ستارخان 
سردار ملی مشروطیت بعد از فرار از زندان 
نارین قلعه اردبیل خود را به کنار یدی گوزلی 
رسانده و به یاران خود، که با اسب منتظرش 
بوده اند، ملحق می شود و راهی نجف اشرف 
می شود تا فتوای مشروطه را از مجتهدین 
بوده  دوره صفویه  یادگار  کند. ججین  خذ  ا
و از سال ۱3۷۴ ه. ش عملیات مرمت آن 

شروع شده است
دهانه  هفت  شامل  قرمزی  ورپی  ک
موج شکن  و  و هفت  پنج  قوس  با  آجری 
بکار رفته در  باشد مالت  های سنگی می 

ساختمان پل، گچ و آهک می باشد.

جنگل فندقلو 
کیلومتری   3۰ در  فندقلو  نگل  ج

جنوب  کیلومتری   ۱۰ و  اردبیل  شهرستان 
شهر نمین واقع شده  است جنگل  فندقلو 
منحصربه  فرد  های  جاذبه   داشتن  خاطر  ب
حیران  زیبای  گردنه  و  مرتعی   – نگلی  ج
قابلیتی بسیار ممتاز برای توسعه در صنعت 

اکوتوریسم دارد.
راه های مختلفی به این جنگل وجود 
دارد اما راه اصلی رسیدن به آن که آسفالت 
هم می باشد سه راهی جاده اردبیل به آستارا 
در نزدیکی شهر نمین است. به این ترتیب 
که در مسیر راه اردبیل به آستارا و پیش از 
با  زیبا  و  نمین مسیری سرسبز  به  رسیدن 
می   مشاده  فندقلو  جنگل  راهنمای  ابلوی  ت
کنید راه دیگر که برای رسیدن به این جنگل 
وجود دارد از جاده اردبیل به تهران در گردنه 

حیران از داخل روستای گیلده می  باشد.
ز  ا بخشی  فندقلو  جنگلی  رصه  ع
جنگل های شرق استان اردبیل به شمار می  
رود که دنباله جنگل  های نیمه گرمسیری 

منطقه  مساحت  باشد.  می   گیالن  ستان  ا
فندقلو حدود ۱۶ هزار هکتار است که بیش 
از چهار هزار هکتار آن تحت پوشش عرصه  
مراتع  را  بقیه  و  دارد  قرار  جنگلی  ای  ه

تشکیل می  دهد.

خانه ارشادی
خیابان  اردبیل،  در  ارشادی  انه  خ
است  شده  واقع  اوچدکان  کوچه  اشانی،  ک
یک  از  ای  باقیمانده  اردبیل  ارشادی  انه  خ
خانه بزرگ اربابی می باشد که در دوره های 
مختلف تفکیک، تخریب و نوسازی گردیده 
است و در بدو احداث دارای کاربری مسکونی 
بود یکی از بناهای تاریخی شهر اردبیل است 
که در اواخر دوره قاجار ساخته شده است. در 
دوران پهلوی دوم آن را برای استقرار یک 
مدرسه به آموزش و پرورش واگذار کردند.

این بنا دارای پی های سنگی است که 
با مالط ماسه، آهک پر شده است. دیواره 
های بیرونی آجری و درونی خشتی است. 
از راه جداره های بیرونی بنا با چهار ردیف 
سنگ بازالت سیاه تیشه ای باتراش دستی 

اجرا شده است.
بخاری های دیواری که در شاه نشین 
قرار دارند، در و پنجره های چوبی ترکیب 
طرح  بصورت  رنگی  های  شیشه  با  افته  ی
نماهای  طاق  همچنین  و  اسلیمی  ای  ه
گچی – آجری حیاط از دیگر تزئینات موجود 

در خانه ارشادی هستند.

دریاچه شورابیل 
دریاچه شورابیل در ۲ کیلومتری جنوب 
شده  واقع  خلخال  طرف  به  اردبیل  شرقی 
است این دریاچه در ارتفاع ۱3۶۵ متری از 

سطح دریا قرار دارد
این  نامگذاری دریاچه شورابیل  علت 
شور  بسیار  دریاچه  این  آب  قبال  که  وده  ب
بوده و افرادی که از بیماری های پوستی و 
رماتیسم رنج می کشیدند برای درمان بیماری 
خود از ِگل این دریاچه استفاده می کردند ولی 
امروزه  با هدایت آب رودخانه بالخلو به آن 
حجم آب آن از ۱/۱ میلیون متر مکعب به 
۱۴ میلیون متر مکعب و وسعت آن از ۷۴ 
از  و  یافت  افزایش  هکتار   ۱8۰ به  کتار  ه

آن  در  طوریکه  به  شده  کاسته  آن  شوری 
نوعی ماهی قزل آالی رنگین کمان پرورش 

داده می شود.
پلیکان های خاکستری، اردک چشم 
خاکستری،  غاز  تاجدار،  اردک  طالیی، 
از  و…  سیاه  لک  لک  بار،  زنگوله  از  غ
مرغابی،  قرقاول،  دراج،  و  مهاجر  رندگان  پ
و…از  آنگوت  حواسیل،  چنگر،  وتکا،  خ
جمله پرندگان بومی هستند که در دریاچه 
زیبای شورابیل  به چشم می خورند      نتایج 
که  دهد  می  نشان  زمین شناختی  مطالعات 

قدمت دریاچه شورابیل قدیمی تر از دریاچه 
ارومیه است.

کلیسای مریم مقدس 
کلیسای مریم مقدس در کوچه ای به 
نام ارمنستان گازران یا اونچو میدان اردبیل 
واقع شده است و در سال ۱8۷۶ میالدی 
)برابر با ۱۲۵۵ خورشیدی( با هزینه شخصی 
خانواده گالوست میرزائیان بنا گردیده است. 
معمار این بنا خاچاطور شهبازیان بوده است.
در محوطه کلیسا گورهایی وجود دارد 

که از سنگ های معمولی و رسوبی در ساخت 
آن استفاده شده و بر روی آن ها صلیب هایی 
کنده شده است. بر روی درب ورودی کلیسا 
با خط ارمنی، بوسیله تکه  هایی بریده شده 
از نی، که به شکل حروف درآورده و با میخ 
بر متن درب کوبیده  اند، چنین نگاشته شده 
است : »این درِب خانه حقیقی خداست، که 
بر رسم یادبود از طرف اگالوس ملیک میرزا 
می  هدیه  مقدس  مریم  کلیسای  به  انس  ی

 شود ۱8۷۶.
آخرین مراسم مذهبی و نماز جماعت 
 ۱3۲3 با  برابر  میالدی   ۱۹۴۴ سال  ر  د
ژاما  وارطان  کشیش  توسط  ورشیدی  خ
گورسیان در آن انجام م  شده  است. در حال 
اردبیل  در  ارمنی  خانواده  یک  حتی  حاضر 
مقیم نیست. از سال ۱3۷۰ کلیسای مذکور 
از طرف شورای خلیفه گری ارامنه آذربایجان 
اردبیل  فرهنگی  میراث  مدیریت  اختیار  ر  د
قرار گرفت تا با کمک های مالی ارامنه این 

بنای تاریخی مرمت شود .

مسجد جمعه اردبیل 
اردبیل درشمال شرقي  مسجد جمعه 
و  الدین  پیرشمس  هاي  محله  بین  شهر 
عبداهلل شاه برروي تپه مرتفعي واقع گردیده 
و یکي از قدیمي ترین مساجد شمال غربي 

ایران است
دوران  در  بار  آخرین  مسجد  معه  ج
است.  گرفته   قرار  مرمت  مورد  یلخانی  ا
کاوش های باستان شناسی که برای شناخت 
مختصات تاریخی بنا از سال ۱3۶۷ توسط 
پس  شده،  شروع  فرهنگی  میراث  ازمان  س
ز خاکبرداری از الیه های خاک و برچیدن  ا
قبرهای متاخر، سرستون های آجری و قسمتی 
از دیوار شبستان مسجد عتیق را که متعلق 
آورد  بیرون  خاک  از  بوده  ایلخانی  دوره  ه  ب
که تاریخ روشن مسجد و چگونگی الحاقات 

حدی  تا  مختلف  ادوار  طی  آنرا  تکامل  و 
مشخص نمود اصل بناي کنوني مسجد، در 
بقایاي کهن تري  برروي  دوره سلجوقیان، 
ساخته شده که درنتیجه حمله مغول، حدود 
سال ۶۲۰ هجري، ویران و در حدود سال ۶۵۰ 

هجري مجددا بازسازي شده است
درب ورودي مسجد به تاریخ ۷۴۲ ه.ق. 
داراي گره هاي هندسي، گل میخ هاي آهني 
و کتیبه اي حاوي دو بیت شعر به خط نسخ 
از  مزبور،  درب  که  رسد  مي  نظر  به  ست  ا
جاي دیگر به این مسجد منتقل شده است

در حدود ۱۶/۵ متري مسجد، بقایاي 
مناره اي از دوره سلجوقي به ارتفاع هشت و 
قطر پنج متر باقي مانده که به هنگام آباداني 

مسجد در کنار آن قرار داشته در بدنه مناره 
دوسنگ نبشته به تاریخ هاي 8۷8 و 8۷۹ ه.ق 
نصب شده که مربوط به فرمان اوزون حسن 
حکمران آق قویونلو است و ارتباطي با بناي 
مسجد و مناره ندارد و احتمااًل از جاي دیگري 
آورده شده و روي منار نصب شده و در اداره 
فرهنگ و هنر سابق حفاظت می شود. این بنا 
به شماره ۲۴8 به ثبت تاریخي رسیده است .

مقبره شیخ امین الدین جبرائیل 
پدر  جبرائیل  امین الدین  شیخ  قبره  م
پادشاهان صفوی  پدرجد  شیخ صفی الدین، 
در روستای کلخوران در 3 کیلومتری شمال 
اردبیل قرار دارد و به همین دلیل روستای 
شیخ«  »کلخوران  نام  به  گاه  لخوران  ک
خوانده می  شود. مقبره شیخ کلخوران که 
در اوایل قرن دهم هجری قمری بنا شده 
مشهور  وسیع  محوطه ای  وسط  در  ست،  ا
به باغ شیخ، به شکل هشت ضلعی با آجر 

ساخته شده است.
جبرائیل  امین الدین  شیخ  آرامگاه  ر  د
دیده  صفی  شیخ  مقبره   برج  شبیه  رجی  ب
قرن هشتم  به  مربوط  احتمااًل  که  می شود 
در  عمارت  اصل  اما  است  قمری  جری  ه
بقعه شیخ  با  یعنی همزمان  بعد  زمان های 
صفی در اوایل قرن دهم بنا نهاده شده است.
سبک نقاشی مربوط به دوره صفوی 
است. سقف رواق دارای گچبری است که 
با رنگ های طالیی و آبی دارای اسلیم های 
زیبا و گل های شاه عباسی است که حاکی 
از آرامش معنویت محیط و مکان بقعه است. 
دیوارهای جانبی رواق دارای کاشی کاری 
کاشی  از  ها  قسمت  از  بعضی  در  و  عرق  م
های اصیل هشت ضلعی استفاده شده است.
امین الدین  شیخ  بقعه  ورودی  رب  د
جبرائیل از چوب جنگلی ساخته شده است 

و در حواشی لنگه درب ها، اشعاری بصورت 
برجسته کار شده است. از باقیمانده اشعاری 
که به خط نستعلیق روی این در کنده شده، 
تاریخ ساخت آن ۱۰3۰ هجری قمری ذکر 
شده است. باالی دِر ورودی، تصویر یک شیر 
و یک پلنگ در دو سوی پنجره نقاشی شده و 
هر یک با یک زنجیر به پنجره بسته شده اند، 
و نشان از سبک و سیاق منسوب به دوره 

صفوی و اوایل سده یازدهم هجری دارند.
و  زیبا  بسیار  قبر  سنگ  قطعه  هفت 
در  نشان  و  نام  بدون  اما  نگار،  و  رنقش  پ
جنوب شرقی بقعه شیخ جبرائیل وجود دارد 
این سنگ ها به موازات و مجاورت هم در 
حاشیه یک گورستان بزرگ قرار دارند و به 

نام هفت تنان کلخوران معروف اند.

موزه مردم شناسی اردبیل 
محل  در  اردبیل  شناسی  مردم  وزه  م
در  )ظهیراالسالم(  آقانقی  تاریخی  مام  ح
میدان عالی قاپو ابتدای خیابان سعدی اردبیل 
قرار دارد. در این محل عالوه بر نمایش 33 
با پوشش محلی مردم استان  نوع مجسمه 
اردبیل، آثار و دست نوشته های مربوط به 
هویت تاریخی و فرهنگی این منطقه جمع 

آوری و عرضه شده است.
م  نا به  شخصی  ا  ر م  حما ین  ا
و  نمود  بنا  ایلخانی  دوره  در  ظهیراالسالم 
اضافه  آن  به  هایی  بخش  بعد  سال   ۲ ۰۰
آقانقی  نام  به  فردی  قاجار  زمان  در  د.  ش
و  خریداری  را  حمام  این  الرعایا  ؤتمن  م
بازسازی نموده و به همین جهت است که 
این حمام به نام هر دو نفر نامیده می شود. 
در سال ۱3۷8 خورشیدی این حمام توسط 
میراث فرهنگی خریداری شد و بعد از انجام 
مردمشناسی  موزه  به  الزم،  های  ازسازی  ب

اردبیل تبدیل شد.

دریاچه نئور 
دریاچه نئور در ۴8 کیلومتری جنوب 
یکی  در  خلخال  به  طرف  اردبیل  شرقی 
ارتفاع  در  و  باغرو  کوهستان  های  دره   ز  ا
۲۵۰۰ متری از سطح دریا با مساحتی بالغ 
بر ۲۱۰ هکتار واقع می باشد برای رسیدن 
به آن پس از طی حدود 3۵ کیلومتر از شهر 
اردبیل به سمت شهر خلخال به ده بودااللو 
می  رسیم سپس می  بایست جاده ای به طول 
۱3 کیلومتر را به سمت باالی کوه طی کرده 
و پس از گذر از کنار روستای عباس آباد به 
برای  کوهستانی  جاده  رسیم.  می  ریاچه  د
ولی  بوده،  آسفالت  دریاچه  این  به  سیدن  ر

جاده دور دریاچه خاکی می  باشد.
دریاچه  بزرگترین  که  نئور  ریاچه  د
طبیعی و آب شیرین استان اردبیل می  باشد 
باغرو  کوه  رشته  باختری  های  بلندی  ر  د
 – آندزیتی  بر روی ولکانیت پرفیر  تالش(  (

ائوسن باالیی ایجاد شده است .
دریاچه  دو  بر  مشتمل  نئور  ریاچه  د
کوچک و بزرگ است که در فصل بهار به 
وجود  به  را  واحد  دریاچه  و  می پیوندند  هم 
می آورند و در حداکثرین عمق در حد کمینه 
۵/۵ متر و در حد بیشینه ۱3 متر می باشد. 
آب این دریاچه برای استفاده آبیاری زمین 
های کشاورزی مورد بهره برداری قرار می 
گیرد که در سال ۱3۶۶ به منظور ذخیره آب 

جهت استفاده های کشاورزی سدی در تنها 
خروجی دریاچه )قانلی دره( احداث و مورد 
بهره برداری قرار گرفت و هر ساله به میزان 
رنگین کمان  قزل آالی  ماهی  بچه  ندک  ا
جهت کنترل جمعیت گامارس های موجود 
در دریاچه رها سازی می گردد. وسعت حوضه 
آبریز دریاچه نئور ۴۵ کیلومتر مربع بوده و 

از مراتع ییالقی عشایر فندوقلو می باشد.

سرعین 
 ۲3 در  سرعین  سیاحتی  شهرستان 
کیلومتری اردبیل در دامنه کوه سبالن واقع 
شده و به علت داشتن چشمه های آب معدنی 
فراوان، مشهور شده است. سرعین دارای ده 
ها چشمه آب گرم معدنی می باشد که از کوه 
سبالن سرچشمه می گیرند. چشمه های آب 
معدنی معروفی از قبیل گاومیش گلی، بش 
باجیالر، مجتمع آب درمانی سبالن و... در 

این شهر واقع شده است.
به  فارسی  لغت  فرهنگ  در  سرعین 
معنای »سرچشمه« می باشد. در ادوار گذشته 
از این منطقه به نامهای ساری قیه، سارقین، 

سرائین و سرقین یاد شده است.
اولین  معتدل  و  دلپذیر  هوای  و  ب  آ
جاذبه ای است که قبل و بعد از ورود به شهر 
و منطقه سرعین، گردشگران از آن بهره مند 
می شوند و از عمده ترین دالیل روی آوردن 
گردشگران به این منطقه می باشد. این شهر 
در زمینه توریسم درمانی رتبه نخست را در 
کشور دارا بوده و الزم است در نقاط دیگر 
توجه  این شهر  از  الگوبرداری  با  نیز  کشور 
ویژه به مناطقی که از لحاظ محیطی دارای 
چشمه های آب گرم هستند صورت گیرد؛ 
زیرا گردشگری درمانی، از مواردی است که 
حتی خانواده هایی با منابع مالی ضعیف تر 

نیز مایل به انجام آن هستند.

مقبره شیخ صفی الدین اردبیلی  برج شاطر 

پل هفت چشمه 

جنگل فندقلو 

خانه ارشادی
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کلیسای مریم مقدس 

مسجد جمعه اردبیل 
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سرمربی تیم ملی بوکس:
همه مدعیان باید در انتخابی ها شرکت کنند

سرمربی تیم ملی بوکس ایران گفت: از دارنده برنز جهان تا مبتدی ترین 
بوکسور، برای پوشیدن پیراهن تیم ملی باید در انتخابی ها شرکت کنند.

برای  بوکس  ملی  تیم  اردوهای  شروع  زمان  درباره  استکی،  لیرضا  ع
بازی های آسیایی و کشورهای اسالمی، توضیح داد: در حال حاضر تمرین 
می کنیم، اما به زودی این تمرینات متوقف می شود و اردوها به بعد از مسابقات 
قهرمانی کشور موکول خواهد شد تا با استفاده از نفرات منتخبی که در قهرمانی 
کشور معرفی می شوند، تمرینات را پیگیری کنیم. مسابقات قهرمانی کشور در 
زاهدان است و تمرینات ما نیز در حال حاضر تا آخر هفته ادامه خواهد داشت.

سرمربی تیم ملی بوکس، در پاسخ به این سوال که آیا تنها راه حضور در 
تیم ملی فقط همین مسابقات قهرمانی کشور است؟ اظهار کرد: بله، همه باید 
شرکت کنند و هر کسی که ادعای پوشیدن پیراهن تیم ملی را دارد تنها راه 
ورودش به اردوها همین مسابقات قهرمانی کشور است. ما ۲۴ نفر را انتخاب 

می کنیم تا با آن ها اردوهای خود را شروع کنیم.
او در پاسخ به این سوال که آیا نفراتی چون دانیال شه بخش، میثم 
قشالقی، شاهین موسوی و ... نیز باید در این مسابقات شرکت کنند؟ توضیح 
داد: بله، هیچ کس حق غیبت در این مسابقات را ندارد، البته اگر می خواهد در 
تیم ملی باشد. هر تورنمنتی شرایط خاص خودش را دارد و قهرمانی جهان 
هم تمام شده است. االن همه باید در قهرمانی کشور که انتخابی تیم ملی 

است مشت بزنند تا خود را ثابت کنند.
استکی در پاسخ به این سوال که آیا با کادر فنی در زاهدان حضور خواهد 
داشت؟ گفت: ما از روز اول به همراه کادر فنی در کنار رینگ مسابقات انتخابی 
خواهیم بود تا بهترین ها را شناسایی کرده و انتخاب کنیم. تمرکز ما نیز بر روی 

بازیکنان جوان است تا برای آینده تیم ملی مفید باشند.
سرمربی تیم ملی بوکس پیش از انتخابات از رئیس آینده خواسته بود تا 
شرایط اردوها از نظر پزشک و فیزیوتراپ را بهبود ببخشد. او در مورد اقدامات 
حسین ثوری برای برطرف شدن این مشکالت نیز گفت: آقای ثوری قول 
داده اند که خودشان شخصا پیگیر موضوع باشند تا شرایط بهبود یابد. ما نیاز 
داریم که از نظر پزشک و غذا شرایط بهتری را در تیم ملی شاهد باشیم و 

فدراسیون نیز این قول را به ما داده است.

سرمربی تیم ملی هندبال: اینجاییم تا بجنگیم
مانوئل مونتایا فرناندز گفت: تیم یکدل و هم دلی داریم و هنوز هم 
قهرمانی  در مسابقات  را  بزرگی  کارهای  تیم می تواند  این  دارم که  یمان  ا

آسیا انجام دهد.
مانوئل مونتایا فرناندز پس از کسب پیروزی مقابل عراق در مرحله دوم 
رقابت های قهرمانی آسیا اظهار کرد: واقعا بازی بسیار پیچیده و دشواری بود، 
ما در نیمه اول توانستیم نبض بازی را در دست بگیریم و پیروز میدان باشیم 
اما متاسفانه دوباره روند بازی در نیمه دوم تغییر کرد و فکر می کنم در چهار 
دقیقه پایانی بازی، بازی کامال پابه پا و برابر بود. البته من این اتفاق را مثبت 
ارزیابی می کنم زیرا تیم ما باید در مقابل تمام شرایط آمادگی الزم را داشته باشد.
وی همچنین در مورد گره خوردن بازی در دقایق از نیمه دوم افزود: 
درست است که شرایط بازی به این سمت پیش رفت، ولی من نکته مثبت این 
اتفاق را می خواهم بگویم و اینکه بازیکنان من در تمام بازی متمرکز بودند. زیرا 
بازیکن ممکن است اشتباه کند اما تمرکز آن ها زیاد بود و توانستند دوباره نبض 
بازی را در دست بگیرند. آنها شرایط را برگردانند و این نشان دهنده ی این 
است که بازیکنان با تک تک سلول هایشان بازی و با تمام وجودشان کار کردند.
فرناندز ادامه داد: همانطور که سرمربی تیم ملی عراق گفت ما مدتی 
پیش بازی دوستانه ای در مقابل این تیم داشتیم که تقریبا شبیه به بازی امروز 
بود. آن بازی نیز تا لحظات آخر پایاپای بود. بازی دوستانه تجربه خوبی برای 
هر دو تیم بود. عراق یک تیم باکیفیت ورزشی است البته که شرایط بازی 

دوستانه با بازی امروز متفاوت بود.
سرمربی تیم ملی هندبال ایران در پاسخ به این سوال که در مورد دیدار 
با کویت و بحرین چه نظری دارد نیز به شوخی گفت: بعد از صرف ناهار 
به فکر کردن در مورد دو بازی بعد می پردازم! ما موفق شدیم در سه بازی 
اول مرحله مقدماتی پیروز میدان باشیم اما راه و جنگ های زیادی در پیش 
داریم . عراق را هم بردیم و باید تالش کنیم که بحرین و کویت را نیز ببریم. 
می دانیم این کار بسیار سخت است ولی ما اینجا هستیم تا برای هدفمان 

بجنگیم. اینجا هستیم تا بجنگیم. 

ماراتن نفس گیر برای رسیدن به تیم ملی

دومین دوره مسابقات فیتنس چلنج انتخابی تیم ملی با رقابت هیجان 
انگیز ۱۷۰ ورزشکار به پایان رسید.

فیتنس چلنج به عنوان یک رشته نوپا در سطح جهان حدود یک سالی 
است که زیر نظر فدراسیون جهانی بدنسازی شروع به کار کرده و در ایران نیز 

دومین دوره این رقابت ها روز گذشته برگزار شد.
در حالی که چند ماه قبل نمایندگان ایران در مسابقات جهانی توانستند 
مدال های طال، نقره و برنز را در بخش تیمی و انفرادی به دست بیاورند، حاال 
انتخابی تیم ملی برای شرکت در رقابت های آسیایی در جزیره کیش برگزار 

شده است.
این رقابت نفس گیر با حضور ۱۷۰ ورزشکار از سراسر کشور برای تصاحب 
پیراهن تیم ملی برگزار شد؛ به شکلی که ورزشکاران باید ۶ آیتم سخت و 
را  از حرکات  را پشت سر بگذارند. ورزشکاران دو دقیقه هر کدام  سنگین 

به صورت رکوردی اجرا می کنند و دو دقیقه استراحت می کنند.
در واقع، در فاصله ای کوتاه ورزشکاران باید ۶ آیتم سنگین را اجرا کنند 
و در نهایت هر کسی در مجموع بتواند رکورد بهتری از خود به ثبت برساند، 

در جایگاه باالتری قرار می گیرد.

سرمربی سابق آزمون در روسیه:
لورکوزن از تیم زنیت بهتر نیست

رینات بیلیالتدینوف سرمربی سابق 
آزمون در روبین کازان عنوان کرد ترکیب 
فعلی لورکوزن خیلی از تیم زنیت بهتر 

نیست.
تیم ملی  مهاجم  آزمون،  ردار  س
نیت  ز ه  شگا با و  ن  ا یر ا ل  تبا و ف
سن پترزبورگ پس از کش و قوس های 
بایر  به  ساله  پنج  قراردادی  با  راوان  ف

لورکوزن پیوست.
ایرانی  مهاجم  آزمون،  ردار  س
باشگاه زنیت، از سطح لیگ برتر روسیه 
پیشی گرفته است، اما بازیکنان لورکوزن 

آلمان که او از فصل جدید در آن بازی خواهد کرد، قوی تر از تیم فعلی او نیستند. این 
نظر توسط رینات بیلیالتدینوف سرمربی سابق آزمون در روبین کازان به تاس بیان شد.
باشگاه  با آزمون خبر داد. قرارداد  از امضای قرارداد  ورکوزن در ۲۲ ژانویه  ل
فصل  پایان  تا  و  اجرایی  از فصل ۲3/۲۰۲۲  ایرانی  ساله  مهاجم ۲۷  و  ورکوزن  ل

۲۷/۲۰۲۶ محاسبه خواهد شد.
بیلیاتدینوف گفت: به نظر می رسد که او از سطح لیگ روسیه پیشی گرفته 
است، اما من فکر نمی کنم که در لورکوزن هم تیمی های قوی تری از زنیت داشته 
باشد.« »بایر« - یک تیم قوی است و بازیکنان تقریبا سطح خوبی در این تیم 
وجود دارد.  در ۲۷ سالگی وقتش بود به تیم دیگری برود، این آخرین قرارداد بزرگ 
اوست که بعد از آن یا می تواند جلوتر برود یا به شکلی به روسیه برگردد، دیدن او 

در آلمان جالب خواهد بود.
سرمربی سابق روبین گفت: او درک خوبی از بازیکنان دارد و زمان مناسبی را 
برای تغییر لیگ خود انتخاب کرده است.  در فوتبال آلمان، نیاز به تطبیق خواهد بود، 
اما او دیگر یک پسر نیست، همانطور که از همکاری با هم یاد می کنم، بلکه مردی 
است که چیزهای زیادی در فوتبال می فهمد. در آلمان، سبک کمی متفاوت است.

آزمون ۲۷ سال سن دارد و از سال ۲۰۱۹ برای زنیت بازی می کند. این مهاجم 
در ترکیب این تیم سه بار قهرمان روسیه، دو بار قهرمان سوپرکاپ و یک بار قهرمان 
جام حذفی روسیه شد. وی در مجموع ۱۰۴ بازی برای این باشگاه انجام داد و ۶۲ 

گل به ثمر رساند و ۲3 پاس گل داد.
آزمون همچنین برای کازان  و روستوف بازی کرد. در فصل ۲۰/۲۰۱۹ این 
مهاجم با به ثمر رساندن ۱۷ گل بهترین گلزن مسابقات قهرمانی کشور روسیه شد. 

آزمون در تیم ملی ایران ۶۰ بازی انجام داده و 3۹ گل به ثمر رسانده است.
مهاجم ایرانی در مجموع ۲۰8 بازی در مسابقات قهرمانی روسیه انجام داد که 
در آن 8۵ گل به ثمر رساند. بر اساس این شاخص، آزمون با واگنر الو برزیلی که در 
۱۷۱ بازی به همین تعداد گل به ثمر رسانده، در جایگاه اول فهرست بهترین گلزنان 
خارجی  است. مهاجم زنیت برای اینکه به تنهایی در صدر این لیست قرار بگیرد، 

باید حداقل یک گل در ۱۲ دیدار باقی مانده لیگ برتر به ثمر برساند.
سردار آزمون خود نیز درباره این انتقال گفت:  بایر ترکیب بسیار خوبی دارد، 
من مدت زیادی است که باشگاه را دنبال می کنم و از نحوه بازی این تیم خوشحالم. 
به زودی می توانم در بوندسلیگا بازی کنم. برای من فوق العاده هیجان انگیز است.
بایر لورکوزن با 3۵ امتیاز از ۲۰ بازی در رده سوم جدول لیگ آلمان قرار دارد. 

در اوایل این فصل، این باشگاه  به مرحله یک هشتم نهایی لیگ اروپا راه یافت.

زالتان: به ام باپه گفتم اگر جای تو بودم به رئال می رفتم
مهاجم سوئدی میالن به کیلیان 
ام باپه توصیه کرد راهی رئال مادرید شود.
زالتان ابراهیموویچ، مهاجم پیشین 
اکنون  پاری سن ژرمن که  و  ارسلونا  ب
برای میالن بازی می کند، در مورد آینده 
حرفه ای کیلیان ام باپه، مهاجم پاری سن 
ژرمن صحبت کرد که در تابستان بازیکن 

آزاد می شود.
زالتان گفت:  فقط کیلیان می تواند 
به شما بگوید کجا باید برود. همه چیز 

بستگی به این دارد که او چه می خواهد و چگونه فکر می کند. در مورد من، من 
می روم. اما اگر جای پاری سن ژرمن بودم، سعی می کردم ام باپه را حفظ کنم. این 
به او بستگی دارد که تصمیم بگیرد. واضح است که پی اس جی می خواهد او را 
حفظ کند، اما آیا او می خواهد بماند؟ فکر می کنم باشگاه های دیگر نیز به او عالقه مند 
هستند. اگر مربی هستید، سرمایه دارید، اما نمی خواهید ام باپه را به خدمت بگیرید، 
پس کار اشتباهی انجام می دهید. کیلیان از من نصیحت خواست و من به او گفتم: 
اگر جای تو بودم به رئال مادرید می رفتم. من موفق شدم برای تیم های مختلف، در 

کشورهای مختلف، بازی کنم، بنابراین چیزی یاد گرفتم و رشد کردم. 
کیلیان ام باپه تا تابستان سال جاری با پاری سن ژرمن قرارداد دارد. خبرهای 
زیادی درباره جدایی این بازیکن از پاری سن ژرمن و حضورش در رئال مادرید به 
گوش می رسد که این باعث نگرانی هواداران تیم پاریسی شده است. از طرفی هواداران 
رئال مادرید امید زیادی دارند که این بازیکن در تابستان سال جاری راهی برنابئو شود.

دی بروین به رکورد پاس گل های بکام در لیگ برتر رسید
کوین دی بروین با پاس گل برابر 
پیشین  بازیکن  رکورد  به  ساوتهمپتون 

یونایتد رسید.
دیدار تیم های فوتبال ساوتهمپتون 
و منچسترسیتی در هفته بیست و سوم 
پایان  به  با تساوی  انگلیس  برتر  یگ  ل
رسید. در ابتدای این دیدار و در دقیقه ۷ 
واکر پیترز برای میزبان گلزنی کرد ولی 
در نهایت سیتی که نمی خواست بازنده 
باشد به وسیله آیمریک الپورته به گل 

تساوی رسید تا سریال بردهای پیاپی این تیم خاتمه یابد.
در این دیدار کوین دی بروین یک پاس گل برای سیتیزن ها به ثبت رساند. 
برای بازیکن بلژیکی، این پاس گل هشتادمین پاس گل در لیگ برتر بود. بر اساس 
این شاخص، او با دیوید بکام، هافبک پیشین منچستریونایتد برابری کرد. شایان 
ذکر است که دی بروین به ۶۹ بازی کم تر نیاز داشت تا به این رکورد برسد. در 
واقع دی بروین در ۱۹۷ بازی توانست 8۰ پاس گل بدهد و بکام در ۲۶۶ بازی این 

تعداد پاس گل را داشت.  
رایان گیگز با ۱۶۲ پاس، سسک فابرگاس )۱۱۱(، وین رونی )۱۰3(، فرانک 
لمپارد )۱۰۲(، دنیس برکمپ )۹۴(، دیوید سیلوا )۹3(، استیون جرارد )۹۲( و جیمز 
میلنر )8۶( باالتر از دی بروین در رده های اول تا هشتم بیش ترین پاس گل در 

تاریخ لیگ برتر قرار دارند.

واتسکه: هیچ هشداری به هالند نداده ایم
رییس باشگاه بوروسیا دورتموند 
ایجاد  باعث  رسانه ها  که  کرد  عالم  ا
سوء تفاهم بین هالند با باشگاه شده اند و 
باشگاه هیچ اختالفی با این بازیکن ندارد.
باشگاه  از  هالند  ارلینگ  خیرا  ا

دورتموند ابراز ناراحتی کرد.
کرد  تاکید  نروژی  بازیکن  ین  ا
که باشگاه دورتموند به او هشدار داده 
روشن  را  تکلیفش  سریع تر  چه  هر  ا  ت
کند و این باعث شده تا از تمرکز الزم 

برخوردار نباشد.
واتسکه، رییس اجرایی باشگاه دورتموند در واکنش به این موضوع گفت: ما با 
هم صحبت می کنیم و از رابطه خوبی برخوردار هستیم. ارلینگ از طریق رسانه ها به 
این نتیجه رسیده بود که ما به او اولتیماتوم داده ایم و این اصال درست نیست. این 

خبر بی اساس بود و ما هیچ هشداری به این بازیکن ندادیم.
او ادامه داد: ما به صورت مستقیم و روشن با هالند و مدیر برنامه های او صحبت 
می کنیم. باید نظرات خود با آن ها در میان گذاریم. این جا همه چیز شفاف است. هیچ 
فشاری به بازیکن نمی آوریم. اگر هالند به دنبال جدایی است به راه حل الزم خواهیم 

رسید. باید به دنبال راهکارهای باشیم که همه را راضی کند.
هالند در تابستان به احتمال خیلی زیاد از دورتموند جدا خواهد شد و این باشگاه 

آلمانی رقم فسخ قرارداد او را ۷۰ میلیون یورو قرار داده است.

هیات  مستعفی  ضو  ع
به  پرسپولیس  باشگاه  دیره  م
شدت نسبت به ساختار و شکل 

اداره این باشگاه انتقاد کرد.
علت  درباره  ذوالفقارنسب،  یژن  ب
مدیره  هیات  ریاست  از  خود  ستعفای  ا
پرسپولیس، اظهار کرد: من انتظار دیگری 
از هیات رییسه و فعالیت های آن و حتی 
هیات رییسه های قبلی باشگاه پرسپولیس 
داشتم. این باشگاه به ظاهر حرفه ای است 
و مبادالت مالی زیادی در سال با این تیم 
انجام می شود اما همه چیز فقط در یک 
ورقه کاغذ خالصه می شود. در حقیقت 
موجودیت این باشگاه را یک ورقه کاغذ 

می پندارم.
پرسپولیس  باشگاه  گفت:  ی  و
حرفه ای،  اصول  براساس  جاست؟  ک
یک  کجاست؟  پرسپولیس  ه  اشگا ب
ساختار مشخص،  باید  حرفه ای  اشگاه  ب
زمین مناسب، سالن تمرین اختصاصی، 
رستوران، خوابگاه مناسب و یک ساختمان 
که  حالی  در  باشد،  داشته  ختصاصی  ا
این باشگاه از یک ساختمان ۲۰۰ متر 
زیرزمین  هم  آن  نصف  که  جاره ای  ا
هست، برخوردار است. در هیچ جای دنیا 

فوتبال حرفه ای به این شکل نیست که 
درآمد مشخصی نداشته باشد و همیشه 
به بازیکنان داخلی، خارجی و مربیان خود 

بدهکار باشد.
با  من  کرد:  اضافه  والفقارنسب  ذ
این شرایط واقعا نمی توانستم به باشگاه 
پرسپولیس کمک کنم، کمک فکری من 
۱۰ برابر به اندازه کمک مالی می توانست 
تاثیرگذار باشد، در این باشگاه اگر من چند 
روز هم حضور نداشتم کسی متوجه غیبت 
به آن نمی کرد،  من نمی شد و توجهی 
باشگاهی که تا این حد بی تفاوت عمل 

باشم  نداشته  حضور  اگر  شاید  ی کند،  م
راحت تر بتوانند کار کنند.

وی تاکید کرد: من کمتر از ۲ هفته 
در این باشگاه حضور داشتم و تالشم بر 
این بود که نگاه جامع تر به زیرساخت ها 
و فوتبال پایه داشته باشم، وضعیت این 
باشگاه به گونه ای است که حتی مدرسه 
فوتبال ندارد و فوتبالیست تربیت نمی کند. 
اگر بخواهیم باشگاه های حاضر در کشور 
این  اعتقاد من  به  بندی کنیم،  رتبه  ا  ر
معتبر  لیگ های  در  اشگاه حق حضور  ب
جهانی را ندارد. حتی به نظر می رسد این 

باشگاه استانداردهای الزم برای شرکت 
در لیگ قهرمانان آسیا را نیز نداشته باشد.

ذوالفقارنسب خاطرنشان کرد: اگر 
باشگاه های حاضر در  بین  خواهیم در  ب
کشور از نظر امکانات، تجهیزات و ساختار 
به پرسپولیس نمره بدهیم، از صفر تا ۲۰، 
نمره این باشگاه در حد ۵ است و فوالد 
و  امکانات  داشتن  خاطر  به  وزستان  خ

ساختار درست نمره آن ۱۹ است.
موجودیت  گفت:  پایان  در  ی  و
نفر  چند  در  فقط  پرسپولیس  اشگاه  ب
خالصه  خوب  بازیکن   ۲۵ و  ادرفنی  ک
می شود. اگر فیفا بخواهد ارزیابی نسبت 
به این تیم داشته باشد، از بین ۱8 تیم برتر 
در کشور، پرسپولیس جزو ۱۰ تیم برتر 
نیز به حساب نمی آید چون از شخصیت 

حرفه ای دور است.
گفت:  پایان  در  نسب  والفقار  ذ
زندگی  پرسپولیس  تیم  با  ها  من سال 
حرفه ای  موفقیت  از  بخشی  و  رده ام  ک
خود را مدیون این تیم می دانم، اگر هم 
صحبتی در این خصوص می کنم از سر 
دلسوزی و عالقه ام به این تیم است و 
همواره آرزوی موفقیت این تیم بزرگ 

ورزشی را دارم.

ذوالفقارنسب نیامده رفت؛

نماندم تا راحت تر بتوانند کار کنند!

سرمربی تیم ملی فوتبال زنان ایران 
بعد از بازی با چین گفت: به بازیکنانم 
افتخار می کنم که تا دقیقه آخر تالش 
کردند و ناامید نشدند، درست است که 

باختیم اما یک بازنده بزرگ بودیم.
در  ایران  زنان  فوتبال  ملی  یم  ت
دومین دیدار خود از جام ملت های زنان 
آسیا از ساعت ۱3 و 3۰ دقیقه یکشنبه، 
 سوم بهمن ماه در ورزشگاه مومبای بمبئی 
مقابل تیم قدرتمند چین به میدان رفت و 
با ۷ گل شکست خورد.مریم ایراندوست 
در نشست خبری بعداز این بازی گفت: به 
بازیکنانم افتخار می کنم که تا دقیقه آخر 
تالش کردند و ناامید نشدند. درست است 
که باختیم اما یک بازنده بزرگ بودیم. برد 
و باخت در فوتبال طبیعی است. در فوتبال 
مردان هم تیم های بزرگ در جام جهانی 
قبلی هفت گل دریافت کردند، پس این 
چیزی از ارزش های تیم من کم نمی کند. 
این برای اولین بار است که تیم ایران با 

تیم های بزرگ رقابت می کند و قطعا از 
این بازی درس بزرگی می گیرد.

او در پاسخ به این سوال که با توجه 
به اینکه ایران هنوز شانس صعود دارد 
چگونه بازیکنان را از این شکست دور 
اینکه سوت  از  بعد  بیان کرد:  می کنید، 
پایان زده شد من بازیکنان را جمع کردم و 
همانجا این بازی را تمام کردیم. بازیکنان 

من از همین لحظه شرایطشان بهتر و 
بهتر می شود و با دو جلسه تمرینی که 
داریم به بازی با چین تایپه فکر می کنیم. 
قطعا هدف ما در این تورنمنت صعود از 

گروه است.
شرایط  تاثیر  مورد  در  یراندوست  ا
آب وهوایی بر بازیکنان گفت: من به این 
که  نکردم  اشاره  موضوع  این  به  لیل  د

نخواستم بهانه باشد اما در هوای شرجی 
و با شرایطی که بازیکنان در زمین داشتند 
قطعا هر لحظه که می گذشت وضعیت 
سخت تر می شد و این خستگی از نظر 
تاثیر  تحت  هم  را  من  بازیکنان  وانی  ر
چیزی  همان  اول  دقیقه   ۴۵ داد.  رار  ق
که می خواستیم بود اما در ۴۵ دقیقه دوم 

شرایط سخت تر شد.
زندی در  نگین  اینکه  و در مورد  ا
اول  نیمه  در  و  آمد  زمین  به  دوم  یمه  ن
می دانستیم  گفت:  بود،  نیمکت  وی  ر
بازیکنان  برای  دوم  نیمه  در  رایط  ش
سخت تر می شود به همین دلیل تصمیم 
دونده تر  که  را  بازیکن مان  دو  رفتیم  گ
بودند، نیمه دوم بیایند تا فشار را از روی 
بازیکنان کمتر کنیم. فکر می کنم نگین 
تا حدودی چیزهایی که می خواستیم را 
اجرا کرد. هدف دیگری هم که داشتیم 
این بود که به او استراحت بدهیم و برای 

بازی سوم حفظش کنیم.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

مفقودی
سندکمپانی و شناسنامه مالکیت سواری پراید تیپ نسیم سفری به رنگ یشمی 
متالیک مدل ۱38۱ به شماره پالک ۹۵۲ د ۲۵-ایران ۴۶ به شماره موتور ۲8۰۴3۴ 
به شماره شاسی S۱۴۷۲۲8۰۱۰۲3۴۲ متعلق به آقای سید جمال الدین دانیالی 

فرزند سید نجم الدین مفقود وازدرجه اعتبار ساقط می باشد.
 

مفقودی
به  به رنگ سفید روغنی  وانت سایپا ۱۵۱ مدل ۱۴۰۰  مالکیت  شناسنامه 
شماره پالک ۹۹۵ ص 3۷-ایران۹۷ به شماره موتور M۱3/۶۵۲۰۵3۱  به شماره 
وازدرجه  مفقود  بابائی  نیازعلی  به  متعلق   NAS۴۵۱۱۰۰M۴۹۴۰۴۲۰ شاسی

اعتبار ساقط میباشد.
 

مفقودی
سندکمپانی وشناسنامه مالکیت سواری سایپا ۱3۱SX به رنگ نوک مدادی 
موتور  شماره  به  پالک ۱۷۷ س ۷۵-ایران ۴۶  شماره  به  مدل ۱3۹۰  تالیک  م
3۹۴3۵۰8 به شماره شاسی S3۴۱۲۲۹۰838۶8۴ متعلق به سید عظیم خلعت 

پوشانی فرزند سید جالل مفقود وازدرجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی دعوت به افراز پالک 3۵۵ فرعی از ۱۲- اصلی بخش ۱۰ ثبت محمودآباد 
نظر به اینکه خانم سهیال مبارکی از مالکین مشاعی پالک 3۵۵ فرعی از 
۱۲- اصلی بخش ۱۰ ثبت محمود آباد واقع در قریه حربده تقاضای افراز حصه و 
سهمی مالکیتی ملک خویش را از کل ششدانگ پالک مذکور از این اداره نموده 

و از اعالم آدرس و محل سکونت دیگر مالکین مشاعی اظهار بی اطالعی و عجز 
نموده است لذا به استناد ماده ۱8 – آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا 

به دیگر مالکین مشاعی پالک مزبور به نامهای 
۱- گوهر ملک میر میرانی الریجانی ۲- علی مکاری 3- هاله حسینیان 
ابراخیمی  حاج  محمد   -۶ توری  رستمی  کاظم   -۵ یخدان  سعیدی  وحید   -۴
۷- علیرضا زاهدی 8- مجید مکاری ۹- نغمه بساطی ۱۰- سید عباس حسینی 
۱۱- سمیرا نجاری ۱۲- تاج ماه خدابنده لو ۱3- قدرت اله بایرام پور ۱۴- مرضیه 
رضائی ۱۵- محمد مهدی سیف جمالی ۱۶- سید محمدرضا میر آفتاب ۱۷- رضا 
سلیمی سقاوار ۱8- مهسا نجفی ۱۹- محمد حسین نوری خبازی ۲۰- سید کریم 
صادقی ۲۱- محمد رضا قیصری آرانی ۲۲- ذبیح اله حق پناه ۲3- فضل اله رنجبر 
۲۴- منا نجفی ۲۵- معصومه قدس ۲۶- اشکا رنجبر ۲۷- سیده هلیا حسینیان ۲8- 
صفیه خاتون علی یاری ۲۹- زهرا طالبلو 3- میثم شادانلو 3۱- محرم سیف جمالی 
3۲- مولود شیوا 33- سید علی هاشمیان 3۴- علی اصغر خدابنده لو 3۵- پروین 
رسایی سمقانی 3۶- سید حسین حسینیان 3۷- گوهر ملک میرمیرانی الریجانی 
38- بهرام محمدی 3۹- بهاره نوروزعلی ۴۰- گیتی آقائی ۴۱- مصطفی رنجبر 
۴۲- مهزاد فرخ زاد اخطار و ابالغ می گردد جهت انجام عملیات افرازی که راس 
ساعت ۱۰ روز شنبه تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ توسط نماینده و نقشه بردار این اداره 
صورت می گیرد در محل وقوع ملک حضور بهم رسانید بدیهی است عدم حضور 

مانع از اجرای عملیات افرازی نخواهد بود. 
مرتضی خواجوی 

رئیس ثبت اسناد  امالک شهرستان محمود آباد 
شناسه آگهی ۱۲۶۴۹۷۱

به بازیکنانم افتخار می کنم،

سرمربی فوتبال زنان: یک بازنده بزرگ بودیم!

مورد  فهرست  اسکوچیچ  راگان  د
نظر خود برای بازی با عراق و امارات را 

اعالم کرد.
سرانجام انتظار برای اعالم فهرست 
مسابقه  دو  برای  ایران  فوتبال  ملی  یم  ت
به  صعود  راه  در  سرنوشت ساز  و  ساس  ح
پایان رسید و  جام جهانی ۲۰۲۲ قطر به 
دراگان اسکوچیچ سرمربی تیم ملی فوتبال 
ایران از فهرستی ۲۷ نفره رونمایی کرد و 
بازیکنان دعوت شده باید خود را به کادرفنی 
معرفی کنند.به جز ۲۷ بازیکن قطعی دعوت 
شده از سوی اسکوچیچ، ۶ بازیکن هم در 
فهرست انتظار قرار گرفته اند تا این شانس 
برای آن ها هم وجود داشته باشد که بتوانند 
پیراهن تیم ملی را در بازی های حساس با 

عراق و امارات به تن کنند.
جالب آن که به جز این 33 بازیکن، در 
فهرست معرفی شده از سوی اسکوچیچ، نام 
مهدی مهدی پور و امیرحسین حسین زاده 
هم به عنوان ۲ بازیکنی که سرمربی تیم 
اما  داشته  را  آن ها  از  دعوت  قصد  لی  م
به واسطه ابتالی به کرونا این امر محقق 

نشده، آمده است.
پیش تر مطرح شده  آن چه  رخالف  ب
در  استقالل  نماینده  یزدانی  ود، سیاوش  ب
جمع نفرات دعوت شده به اردوی ملی است؛ 
ضمن آن که علی رغم اخبار مخابره شده، نام 
حسین کنعانی زادگان هم جزء مدعوین به 
اردوی ملی دیده می شود و این بازیکن هم 
شانس همراهی تیم ملی در مسابقه با عراق 

و امارات را دارد.
تمام  قبلی،  ردوهای  ا مثل   *
ملی  تیم  اصلی  فهرست  روازه بان های  د

لژیونر خواهند بود.

لیگی  سه  یونان  و  قطر  پرتغال،   *
هستند که بیشترین نماینده را در تیم ملی 

خواهند داشت.
استقالل،  مدافع  یزدانی  * سیاوش 
تنها نماینده این تیم در فهرست اصلی تیم 

ملی خواهد بود.
حسین  محمد ز  ا ت  عو د  *
کنعانی زادگان مهم ترین نکته فهرست اخیر 
تیم ملی است و مدافع سابق پرسپولیس 
و فعلی االهلی قطر دوباره در جمع ملی 

پوشان حاضر است.
مهاجم  زاهدی  شهاب  حضور   *
تیم زوریا لوهانسک اوکراین هم از نکات 
بحث  می تواند  که  ملیست  اخیر  هرست  ف

برانگیز باشد.
* پرسپولیس با سه نماینده، رکورددار 

تیم های لیگ برتری در تیم ملی است.
و  کرونایی  لیست  احتساب  با   *
ملی  تیم  در  نماینده  پنج  استقالل  زرو،  ر

خواهد داشت.
* سپاهان و فوالد دو تیم دیگری 

هستند که در تیم ملی نماینده دارند؛ تراکتور 
هم نام اخباری را در فهرست رزرو می بیند.
* سعید عزت اللهی برای اولین بار از 
اردوی تیمی غیراروپایی به تیم ملی ملحق 

خواهد شد؛ او به الغرافه پیوسته است.
* فهرست تیم ملی شامل ۲۱ لژیونر 
در پست های مختلف است که رکوردی 

برای فوتبال ایران تلقی می شود.
اردوی  در  که  کامیابی نیا  کمال   *
خرداد تیم ملی مصدوم شده بود، این بار 

در لیست استندبای حضور دارد.
بازیکن  زاده  حسین  امیرحسین   *
جوان استقالل مورد توجه اسکوچیچ قرار 
گرفت اما به خاطر کرونا نمی تواند تیم ملی 

را همراهی کند.
فهرست تیم ملی ایران برای بازی با 

عراق و امارات به شرح زیر است:
دروازه بانان:

علیرضا بیرانوند )بوآویشتا پرتغال(
امیر عابدزاده )پونفرادینا اسپانیا(

پیام نیازمند )پورتیموننزه پرتغال(

مدافعان:
گرب  ا موز ینا د ( محرمی  دق  ا ص

کرواسی(
محمدحسین کنعانی زادگان )االهلی 

قطر(
شجاع خلیل زاده )الریان قطر(

مجید حسینی )ترابزون اسپور ترکیه(
امید نورافکن )سپاهان(

میالد محمدی )آاک آتن یونان(
سیاوش یزدانی )استقالل(

صالح حردانی )فوالد(
هافبک ها:

سعید عزت الهی )الغرافه قطر(
میالد سرلک )پرسپولیس(

احسان حاج صفی )آاک آتن یونان(
وحید امیری )پرسپولیس(
مهدی ترابی )پرسپولیس(

احمد نوراللهی )شباب االهلی امارات(
سامان قدوس )برنتفورد انگلیس(
علیرضا جهانبخش )فاینورد هلند(

علی قلی زاده )شارلروا بلژیک(
الهیار صیادمنش )فنرباغچه ترکیه(

مهاجمین:
مهدی طارمی )پورتو پرتغال(

سردار آزمون )زنیت سن پترزبورگ 
روسیه(

کریم انصاری فرد )آاک آتن یونان(
کاوه رضایی )ادهورلی لوون بلژیک(
مهدی قایدی )شباب االهلی امارات(
لوهانسک  )زوریا  زاهدی  شهاب 

اوکراین(
اخباری،  محمدرضا  انتظار:  یست  ل
آقاسی، کمال  اسماعیلی فر، عارف  انیال  د
کامیابی نیا، زبیر نیک نفس، سروش رفیعی

لیست تیم ملی اعالم شد؛

٢7 ستاره در فهرست جدید اسکوچیچ
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گردشگری سالمت ؛ 
سالمتی جسم و روان

گردشکری سالمت، سفریست که برای تمدد اعصاب، درمان یا 
سالمتی انجام می شود. در این نوع سفرها گردشگران از سالن های 
ماساژ، غذاهای سالم و در کل هر نوع تجربه ای که برای سالمتی 
فرد توصیه می شود، استفاده می کنند. در این نوع سفرها عالوه بر 
سالمت جسم، سالمتی روح افراد هم مهم هست و برای این مورد نیز 

سرگرمی ها و تفریحاتی در نظر گرفته شده است.
در سفرهای که با هدف سالمتی انجام می شود، اصوال گردشگران 
به مکان های سر می زنند که غذاها و فعالیت های آنجا تاثیر مثبتی 
بر سالمتی آنها بگذارد مانند چشمه های آب گرم و راه رفتن یا دراز 
کشیدن در این چشمه ها توسط بسیاری از پزشکان برای درمان های 
انواع بیماری های پوستی و عضالنی توصیه می شود. همچنین در این 
نوع سفر به افراد آموزش های در مورد مراقبت از خود داده می شود 
تا در خانه نیز این روش ها را انجام دهند مانند رژیم ها غذایی خاص.

پذیرش مفاهیم گردشگری سالمت
 پذیرفتن نقص: سفرهای که با هدف سالمتی انجام می شود، 
یک تفریح سالم به شما در مراقبت از خودتان کمک کند. این نوع 
سفرها مشکالت و موانع بسیاری مواجه هستند از جمله عدم برنامه 
ریزی درست در مقاصد سالمتی. مانند چشمه های آب گرم شلوغ که 

اصوال موارد بهداشتی را رعایت نمی کنند.
واقع بین باشید: فراموش نکنید که شما فقط مدت کوتاهی در سفر 
هستید که تنها هدف این سفر بهبود سالمتی شماست و با اتمام این 
سفر، برنامه عادی شما ادامه خواهد داشت. بنابراین با این تصور که با 
یکبار رفتن به سالن اسپا یا ماساژ در بهترین سالن های ماساژ در دنیا 

تا آخر عمر سالم خواهید بود، نباشید. واقع بین باشید.
 

نگرش: مثبت نگاه کنید. هر چقدر به اطراف خود با نگاه مثبت 
تری نگاه کنید، ذهن شما آرام تر خواهد و این باعث می شود که در 

زندگی خود صبورتر باشید.
قدردانی:  از خودتان بابت چیزهای که دارید سپاسگذار باشید. 

قدردانی از خود باعث می شود اتفاقات خوب شما را دنبال کنند.
 

فرصتی برای تغذیه بدن، ذهن و روح شما
در سفرهای با هدف سالمتی، این فرصت را دارید که سبک های 
سالم آشپزی را تجربه کنید )مانند تجربه خوردن غذاهای آب پز که جزو 
سالم ترین سبک آشپزی می باشد(. در این سفرها شما یاد میگیرید 
که سالمتی از طعم لذیذ غذاها مهم تر هستند. همچنین متخصصان 
تغذیه به شما یاد می دهند که روح و جسم شما به طور متعادل نیاز 
به رژیم دارند و داشتن یک رژیم غذایی برای سالمتی کافی نیست 
)روحتان را فراموش نکنید(. در این نوع سفرها مواد اولیه ی اکثر غذاها 
از مزارع تهیه می شوند که این مواد به صورت ارگانیک تهیه می شوند.

 
 

فرصتی برای تحرک فیزیکی
 در سفری با هدف سالمتی می توانید تمریناتی برای آرامش یا 
تمدد اعصاب داشته باشید. فعالیت ها و تمرینات خود را در طبیعت انجام 
دهید و این بخش می تواند بهترین بخش سفر شما باشد. از ورزش های 
افزایش آدرنالین مانند قایق سواری روی آب های خروشان )رفتینگ(، 
زیپ الین، غواصی، موج سواری و غیره لذت ببرید. بعد از ماجراجویی 
های با ترشح آدرنالین، مرحله بعد آرامش عمیقی ست که ایجاد می 
شود. به هتل یا محل اقامتتان بروید و در آرامش کامل استراحت کنید. 
سالمندان میتوانند برای تحرک فیزیکی از دوچرخه سواری لذت ببرند.

  
کسب تجربه های منحصر به فرد در زادگاه پیدایش آنها

 در این سفرهای، برای خود تجربه ی منحصر به فرد ایجاد کنید. 
بهتر است هر تجربه در جایی که شروع است تجربه کنید تا از بهترین 

نوع آن لذت ببرید. 

و  استراحت  برای  شما  به  کمک  برای  خدماتی  از  بردن  ذت  ل
خواب کامل

یکی از مهمترین هدف های گردشگری سالمت کمک به شما 
برای خواب آرام در طول شب است. معروفترین مقاصد گردشگری 
سالمت برای این کار از درمان های اسپا یا ماساژ استفاده می کنند. با 
این روش ذهن شما در آرامش فرو می رود و می توانید خوابی عمیق 
و آرام را تجربه کنید. همچنین برخی مقاصد از روش های مدیتیشن 
آرام  خواب  تجربه  برای  دیگر  ها  تکنیک  یا  تنفسی  های  روش  ا  ی

استفاده می کنند.
 

فرصتی برای انتخاب خدماتی مناسب خود
از بین فعالیت های  توانید  با هدف سالمتی، می  در سفرهای 
مختلف یکی را که مورد عالقه شماست انتخاب کنید؛ مانند استفاده از 
سالن های اسپا یا ماساژ، تورهای آشپزی، چشمه های آبگرم و غیره.

 
قرار گرفتن برنامه های پزشکی 

در بسته های سالمت
در برخی از مقصاصد گردشگری سالمت، در برنامه سفر شما 
آزمایش های پزشکی مختلف به شما پیشنهاد می شود. یا تست های 
از شما گرفته میشود که متناسب با این تست ها، رژیم های غذایی 
مناسب به شما ارائه می شود. جدا از این توضیه ها می توانید در کارگاه 
های پزشکی یا کالسهای تناسب اندام شرکت کنید و بیش از پیش 

مراقب خودتان باشید. 

ها
ده 

گزی

فرناز میرزالو

ها
ده 

گزی

پروانه رسولی خوشبخت

روان   درمانی مورد نیاز همه
باورهـا و تصـوارت بسـیاری میـان افـراد جامعه شـایع 
اسـت که مـا را از امتحـان کـردن فرآینـد روان     درمانی باز 
مـی   دارد. بـرای مثـال این تفکـر وجـود دارد کـه باید کمی 
دیوانـه باشـیم، یا مشـکلی بسـیار بـزرگ و عجیب داشـته 
باشـیم تـا بـه یـک روان   درمانگـر مراجعـه کنیـم. همیـن 
تصـورات موجب می   شـود که افـراد از ترس مـورد قضاوت 
قـرار گرفتـن توسـط اطرافیـان، بـرای دریافـت خدمـات 
روان   درمانـی اقـدام نکننـد. بـا وجـود چنیـن تفکراتـی به 
سـختی می   تـوان این موضوع را درک کرد کـه درمان روانی 
فقـط بـرای افـراد خـاص و دارای مشـکالت حـاد نیسـت، 
بلکـه بـرای همـه اسـت. نیـاز داریـم به ایـن نکته سـاده 
توجـه کنیـم کـه کاماًل عـادی اسـت کـه مواقعـی در طول 
زندگـی نسـبتاً گیج و کمی مضطرب شـویم، یـا اینکه گاهی 
اوقات مسـائل مربـوط به دوسـتان، رابطه عاطفـی، زندگی 
خانوادگی و محیط شـغلی ما را به چالش بکشـند. از طرفی 
همیـن مـوارد معمـول کافی هسـتند تا مـا تصمیـم بگیریم 
وارد اتـاق درمـان شـویم و از یـک درمانگر کمـک بگیریم.

تنهـا شـرایط بـرای ورود بـه فرآینـد روان   درمانـی ایـن اسـت که 
یـک انسـان معمولـی باشـیم. همچنیـن نگرانی   هایـی از عجیـب     بودن 
قـرار گرفتـن در ایـن فرآینـد وجـود دارد؛ زیـرا معمـواًل هیـچ ایـده   ای 
نداریـم کـه درون آن اتـاق قـرار اسـت چه اتفاقـی بیفتـد. از طرفی این 
حقیقـت وجـود دارد کـه ما برای درمان کسـی را مالقـات خواهیم کرد 
کـه تـا بـه امـروز هرگـز او را نمی   شـناخته   ایم و می   خواهیـم مسـائل و 
چالش   هـای مهـم زندگـی خـود را بـرای او بازگـو کنیـم. ایـن در حالی 
اسـت کـه فاش کـردن رازهـای درونی خود بـرای یک فـرد غریبه کار 
سـاده   ای نیسـت، چرا که در گام اول اعتمادکردن به کسـی که او را تا 
بـه حـال ندیده   ایـم کمـی دشـوار به نظر می   رسـد. امـا آن   چـه می   تواند 
در ایـن شـرایط بـه مـا کمـک کند توجـه کردن بـه این واقعیت اسـت 
کـه چنیـن فـردی آمـوزش دیده تا بـه حرف   هایمـان گوش کـرده و به 

مـا در چالش   هایـی کـه دسـت بـه گریبـان آن   ها هسـتیم یـاری کند .

چرا با یک دوست صحبت نکنیم؟
دوسـتان را نمی   توانیـم جایگزیـن درمانگـر کنیـم زیـرا آن   هـا بـه 
درسـتی و به شـکل حرفه   ای برای گوش   دادن به مسـائل و چالش   های 
زندگـی شـخصی مـا آمـوزش ندیده   انـد. از همیـن رو اسـت کـه گاهی 
می   تـوان ایـن مسـئله را دریافـت که در زمـان همصحبتی، آن   هـا وقفه  
 زیـادی در صحبت   هـای مـا ایجـاد می   کننـد و مدام در حـال قطع   کردن 

مـا هسـتند و تمرکزشـان بر روی فعالیت   های خودشـان اسـت.
دومیـن علتـی کـه دوسـت خـود را انتخـاب نمی   کنیـم این اسـت 
کـه گاهـی اوقـات راحت   ترمی   تـوان به کسـی کـه شـناخت و انتظارات 
قبلـی از مـا نـدارد چیزهـای مهمی را دربـاره آنچه که هسـتیم بگوییم، 
زیـرا کمتـر نگـران ایـن موضـوع هسـتیم کـه مـورد قضـاوت از طرف 

او قـرار بگیریم.
عـالوه بـر تمامی ایـن مسـائل، درمانگران به واسـطه حرفه   شـان 
و آموزشـی کـه دیده   انـد، آخریـن افـرادی هسـتند کـه شـما را قضاوت 
می   کننـد، زیـرا مفهـوم آن   هـا از یک انسـان معمولی بسـیار گسـترده   تر 
از چیـزی اسـت کـه جامعـه در نظـر دارد. آن   هـا می   داننـد که مـا تا چه 
انـدازه می   توانیـم غیـر قابـل پیش   بینـی و شـگفت   انگیز باشـیم، به ویژه 

در روابـط خـود و مسـائلی کـه بابت آن    هـا دچار اضطراب     می   شـویم.
آمـوزش آن   هـا در طـی سـال   ها منجـر بـه رفتـن درون خالء   های 
زندگـی خودشـان و دیگـران می   شـود. آن   هـا می   داننـد کـه مـا تـا چـه 
انـدازه می   توانیـم شـگفت   انگیز باشـیم و ایـن مسـئله نـه تنهـا آن   هـا 
را متعجـب نمی   کنـد، بلکـه باعـث مجذوب   شـدن آن   هـا می شـود؛ بـه 
همیـن دلیـل اسـت کـه آن   هـا در وهلـه   اول درمانگر شـده   اند. آن   ها در 
نهایـت بـه سـالمت روان عالقه   منـد هسـتند و در راه بـه دسـت آوردن 

آن بـه مـا کمـک می   کنند. 

هزینه   جلسات درمان
مسـئله  هزینـه می   توانـد چالش   برانگیـز باشـد چـرا کـه بعضـی 
افـراد پرداخـت هزینه بابـت روان   درمانـی را کاری بیهـوده می   دانند. اما 
نمی   تـوان بـه طـور مطلـق گفت کـه در نهایـت هزینه جلسـات درمانی 
سـنگین اسـت یـا خیـر، زیـرا ممکـن اسـت هزینه  یـک جلسـه  درمان 
معـادل بـا بهـای بیـرون رفتـن بـرای یـک شـام بـا جمعی از دوسـتان 
باشـد کـه همیـن مبلـغ می   توانـد بـرای یـک فـرد بسـیار زیـاد و برای 
فـردی دیگـر نه چنـدان زیاد باشـد. بنابراین شـاید بتوان گفـت معمواًل 
موضوع هزینه جلسـات درمان بیشـتر بسـتگی به ارزشـی دارد که برای 

آن قائل هسـتیم.

هدف روان   درمانی
بسـیاری از مشـکالت مـا ناشـی از نداشـتن بینش کافـی در مورد 
نحـوه عملکـرد ذهـن خودمـان اسـت و جلسـات روان   درمانـی می   تواند 
ایـن بینـش را بـه مـا بدهـد. بـه طـور کلـی می   تـوان گفـت اینکـه مـا 
چـه می   خواهیـم، از چـه چیـزی می   ترسـیم و چـرا بـه شـیوه   خاصـی 
عمـل می   کنیـم و تحـت تأثیرکدام احساسـات هسـتیم؛ هـدف درمان و 
خودشناسـی اسـت. ایـن مهم بـا صحبت   کردن مـداوم با کسـی محقق 
می   شـود کـه هفته   هـا بـا دقـت بـه صحبت   هـای مـا گـوش می   دهـد و 
بـه مـا کمـک می   کنـد بـه بینـش عمیق   تـری نسـبت بـه ذهـن خـود 

دسـت پیـدا کنیم.
در ایـن فرآینـد، الگوهـا و روش   هـای منحصـر بـه فـرد مـا بـرای 
برقـراری روابـط بـا دیگـران و نحوه برخـورد ما با شکسـت   های زندگی 
و اینکـه مـا چه رفتار مشـخصی با اعضای خانواده   خود داریم خودشـان 
را نشـان می   دهنـد. از ایـن رو اسـت که بایـد بدانیم زندگـی کردن یک 
غریـزه نیسـت کـه بـا آن به دنیا آمـده باشـیم، بلکه یک مهارت اسـت 
کـه می   تـوان خـود را در آن حـاذق کنیـم و یکـی از مکان   هایـی که ما 

ایـن موضـوع را در آن یـاد می   گیریـم، اتاق درمان اسـت.
ممکـن اسـت در ظاهـر کمی غیرمعمـول به نظر برسـد، اما تجربه 
حضـور در محیـط امـن اتـاق درمـان اینکـه ما معـرف درمانگـر خود به 
دیگـران باشـیم، نشـانه   ای از اختـالل روانی ما نیسـت؛ بلکـه این اولین 
نشـانه سـالمت عقل و تعهد مناسـب بالغانه برای سـالمت روان اسـت .

انباشت دارو در خانه ها یکی از 
معضالتی است که در کشور وجود دارد 
و افراد به دلیل این مسئله داروها را در 
کنار زباله های دیگر قرار داده و این 
مسئله عوارض زیست محیطی فراوانی 

را به همراه خواهد داشت .
به گزارش انجمن داروسازان ایران، 
دکتر فرشاد هاشمیان با اشاره به وضعیت 
درمان در کشور افزود: وضعیت درمان 
و ارائه خدمات کنونی در کشور خوب 
است. ایران از لحاظ درمانی در منطقه 
و حتی کشورهای دنیا گاهی سرآمد 

جهان است.
وی در باره محورهای پانزدهمین 
همایش ساالنه داروسازان اظهار کرد: 
کشور  در  ها  جراحی  رین  ت ه ب هی  ا گ
انجام می گیرد اما به دلیل عدم کنترل 
از جراحی  را  فراد رضایت الزم  ا درد، 
نخواهند داشت.مشکل کنترل درد در 
سه حیطه بعد از جراحی، بیماران مبتال 
به سرطان های بدخیم و دردهای حاد 
تصادفات  در  مثالً  رستانی  ا م ی ب یش  پ
در  مشکالت  این  مامی  ت ه  ک ست  ا
انزدهمین همایش ساالنه داروسازان  پ

مدنظر قرار دارد.
در ادامه نشست دکتر سید حمید 
عالی  شورای  دوم  رئیس  یب  ا ن ی  خوئ
نظام پزشکی گفت: راه اندازی داروخانه 
های گیاهی فقط باری بر دوش نظام 
سالمت گذاشته و عرضه خدمات دارویی 

را دچار اختالل می کند.
وی اضافه کرد : درمورد راه اندازی 
داروخانه های طب سنتی همه نهادها 
و انجمن های مرتبط با داروسازی به 
طور کلی مخالفت کردند سازمان نظام 

پزشکی نیز موافق این مساله نیست.
خوئی اضافه کرد: برخی از مدافعان 
این طرح می گویند که علت مخالفت 
با راه اندازی داروخانه های طب سنتی 
در واقع مخالفت با کل علم طب سنتی 
است این در حالی بوده که طب سنتی 
داروخانه  با  و مخالفت  است  رزشمند  ا
گیاهی به معنای مخالف با طب سنتی 

نیست.
عالی  شورای  دوم  رئیس  ب  ی ا ن
ما  نظر  به  داد:  ادامه  پزشکی  م  ا ظ ن
نگاه درست در این زمینه این بوده که 
طب  در  را  سنتی  های طب  شاخص 

مدرن جاری کنیم نه اینکه این فضاها 
را از هم جدا کرد، همچنین الزم است 
ادبیات طب سنتی با طب مدرن همسو 
شده و هیچ جای قانون عنوان نشده 
است که داروساز فقط داروی مدرن را 

می شناسد.
ینکه  ا بر  کید  تا با  ی  ئ و خ
و  گیاهی  های  داروخانه  زی  ا س ا د ج
و  درآوردی  من  مفهوم  یک  ن  ر د م
داروخانه  گفت:  است  مطالعه  ن  و د ب
را  دارو  هزار   ۵ تا   ۴ نونی  ک ی  ا ه
این  با  ولی  دهد  می  ارایه  دم  مر ه  ب
ناکارآمد  اقتصاد فشل و  وجود داری 
راه  با  که  باشید  مطمئن  لذا  ه  د و ب
اندازی داروخانه گیاهی مسئوالن آن 
خواهند  فشار  دولت  به  ها  خانه  و ر ا د

آورد که اقتصاد ما نمی چرخد.
های  داروخانه  کرد:  افه  ض ا ی  و
نه  آستا در  مدتی  ز  ا پس  ی  ه ا ی گ
ورشکستگی قرارگرفته و تمایل به ارائه 
داروی مدرن خواهند داشت لذا راهکار 

آموزشی  های  دوره  برگزاری  ست  ر د
برای دانش پزشک و داروساز در حوزه 

داروهای گیاهی است.
نظام  عضو هیات مدیره سازمان 
باشد  قرار  اگر  گفت:  تهران  کی  ش ز پ
راه  کشور  در  گیاهی  اروخانه  د  ۲ ۰ ۰
اندازی شود حدود ۲۰ هزار پزشک طب 
سنتی باید در این زمینه فعالیت کنند، 
گفت: ولی این تعداد پزشک طب سنتی 
مراکز  از  برخی  ندارد همچنین  وجود 
طب سنتی خودشان داروکده داشته و 
به سطح شهر  گیاهی  داروخانه  ینکه  ا
نظام  دوش  روی  بار  یک  تنها  د  ی ا ی ب

سالمت می گذارد.
وی به راه اندازی داروخانه های 
دارویی  خدمات  عرضه  در  ی  ه ا ی گ
وزارت  گفت:  کند  می  ایجاد  الل  خت ا
با سازمان نظام پزشکی  باید  بهداشت 
این  در این زمینه مشورت می کرد و 
اقدام انجام نگرفت و ما تنها از طریق 

رسانه ها متوجه مساله شدیم.

سید علی سبحانیان، دبیر اجرایی 
پانزدهمین همایش سالیانه داروسازان 
 ۶۰ همایش  این  :در  گفت  نیز  ان  یر ا
خرین  آ رجی  خا و  خلی  ا د ت  ک ر ش
خود  پزشکی  و  دارویی  اوردهای  ست د
را عرضه می کنند و مدیریت درد از 
همایش  این  اصلی  محورهای  ه  ل م ج

است.
همایش  داد:دراین  ادامه  ی  و
شرکت  برای  داروساز   8۰۰ و  ر  ا ز ه
در  و  نام کرده  ثبت  این همایش  در 
پیدا  حضور  ای  حاشیه  های  س  کال

کنند. می 
سبحانیان افزود : پرسش و پاسخ 
تا  شده  برگزار  همایش  حاشیه  ر  د
در  را  داروسازان  علمی  اطالع  تقای  ر ا
راستای کمک به بیماران شاهد باشیم. 
آورده های  آخرین  نمایشگاه  همچنین 
دارویی پزشکی و خدماتی شرکت های 
همایش  حاشیه  در  خارجی  و  خلی  ا د

برگزار می شود.

برای جلوگیری از ایجاد عوارض زیست محیطی،

دارو را همراه زباله دور نریزید!

براساس یک گزارش تازه منتشر 
شده، استفاده نامناسب از لنزهای تماسی 
مانند خوابیدن با آنها و یا استفاده ازیک 
بسیار  مدت  برای  تماسی  لنز  ت  جف
چشم  به  جدی  های  آسیب  النی  طو

می زند.
به گزارش خبرگزاری یونایتدپرس، 
این گزارش که توسط محققان مراکز 
آمریکا  بیماری  از  پیشگیری  و  ترل  ن ک
که  دهد  می  نشان  است  شده  تشر  ن م
قریبا ۲۰ درصد عفونت های چشمی  ت
مرتبط با لنزهای تماسی که در۱۰ سال 
گذشته به اداره نظارت برغذا و داروی 
آمریکا گزارش شده است به آسیب های 

چشمی منجر شده اند.
›مایکل بیچ‹ مدیر برنامه آب سالم 
در مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری 
آمریکا گفت: استفاده و مراقبت نامناسب 
از لنزهای تماسی می تواند موجب بروز 
برخی  که  شود  چشمی  های  ونت  ف ع
اوقات آسیب جدی و طوالنی مدتی به 

چشم می زنند.
یک متخصص چشم معتقد است 
لنزهای  از  که  افرادی  از  بسیاری  ه  ک
تماسی استفاده می کنند بهداشت این 
لنزها را به اندازه کافی رعایت نمی کنند.

دکترمارک فرمور متخصص چشم 
در بیمارستان لنوکس هیل در نیویورک 
از  بسیاری  متاسفانه  گویند،  می  نی  سی

استفاده  تماسی  لنزهای  از  که  رادی  ف ا
لنز  یک  که  کنند  نمی  فکر  کنند  می 
تماسی یک ابزار پزشکی است که آن 
بر روی سطح چشم خود قرار می دهند.
محققان مراکزکنترل و پیشگیری 
بیماری در یک مطالعه حدود هزار  ز  ا
مرتبط  چشمی  عفونت  مورد   ۱۰۰ و 
از لنزهای تماسی را که در  ا استفاده  ب
آمریکا در فاصله زمانی میان سال های 
۲۰۰۵ و ۲۰۱۵ گزارش شده بود، تجزیه 

و تحلیل کردند.
تجزیه  این  در  گفتند  ققان  ح م
پنج  ازهر  که  شد  مشخص  تحلیل  و 
بیماریک نفر به زخم قرنیه مبتال شده 
بود که به پیوند قرنیه نیاز داشت و یا به 
سایر آسیب های چشمی ناشی از این 

عفونت مبتال شده بود.
آنها افزودند: همچنین بیش از۱۰ 
درصد این بیماران برای درمان فوری 
به اورژانس بیمارستانها و یا درمانگاه ها 

مراجعه کردند.
اینکه  با وجود  آورشدند:  یاد  ان  ن آ
لنز  با  مرتبط  چشمی  های  ونت  ف ع
جزئی هستند اما می توانند دردناک و 

مخرب باشند.
این  به  مبتال  بیماران  مثال  رای  ب
یک  به  روز  هر  باید  ها  عفونت  نه  و گ
پزشک متخصص چشم مراجعه کنند و 
یا هر ساعت برای درمان این عفونت از 

قطره های چشمی استفاده کنند.
محققان  که  است  درحالی  ن  ی ا
خاطرنشان کردند، از هر چهار عفونت 
چشمی مرتبط با لنزهای تماسی بیش از 
یک عفونت با رفتارهای مخاطره آمیزی 
ارتباط دارند که به آسانی قابل پیشگیری 
هستند مانند استفاده از لنزهای تماسی 
در حال خواب و یا استفاده از لنزهای 
تماسی برای مدتی بیش از مدت توصیه 

شده آنها.

و  کنترل  کز  مرا عالم  ا ق  ب ط
پیشگیری از بیماری آمریکا، افراد باید 
لنزهای تماسی خود را در هنگام خواب 
دربیاورند زیرا استفاده از آنها در هنگام 
خواب خطر عفونت چشمی را شش تا 
هشت برابر افزایش می دهد. همچنین 
توصیه  طبق  تماسی  لنزهای  ویض  ع ت
پزشک مهم است زیرا عدم انجام این 
کار خطر ابتال به عوارض و مشکالت 

چشمی را افزایش می دهد.

این یک هشدار جدی است؛

آسیب جدی لنزهای تماسی به چشم

نشان  جدید  مطالعه  یک  ایج  ت ن
عالوه  زیکا  ویروس  که  دهد  ی  م
نیز  بزرگساالن  مغز  بر  نوزدان  مغز  ر ب
تاثیرگذاشته و اثراتی مانند آلزایمر برمغز 

آنان بر جای می گذارد.
نتی  ینتر ا ه  یگا پا رش  ا گز ه  ب
ایندیپندنت، این مطالعه نشان می دهد 
و  زیکا آسیب های جدی  که ویروس 
بزرگسال  افراد  مغز  بر  مدتی  النی  طو

وارد می کند .
که  را  فرض  این  تحقیق  ن  ی ا
باردار  زنان  برای  تنها  زیکا  روس  ی و

نگران کننده است را از بین می برد.
زیکا ویروسی است که، از طریق 
اکنون  هم  و  منتقل  انسان  به  ه  ش پ
و  آمریکای التین  از  دربخش وسیعی 
یافته  شیوع  کارائیب  حوزه  شورهای  ک

و به سرعت در حال گسترش است.
سازمان جهانی بهداشت درفوریه 
زیکا وضعیت  دلیل ویروس  به   ۲۰۱۶
بهداشت عمومی در عرصه  اضطراری 

بین المللی اعالم کرد.
توسط  که  عفونت  این  اکنون  ا  ت

اول  درجه  در  شود،  می  منتقل  ه  ش پ
شده  داده  ارتباط   ‹ میکروسفالی   ‹ ه  ب
رشد  اختالل  یک  میکروسفالی  ست؛  ا
عصبی است که باعث تولد نوزدانی با 
سرهای کوچک و آسیب مغزی می شود. 
بنابراین به زنان باردار هشدار داده شد 
که ازتماس با این عفونت پرهیز کنند. 
اما سایر افراد هیچ عالمت بارزی نشان 

نداده اند.
اما این مطالعه جدید که بر روی 
موش ها انجام شد، نشان می دهد که 

می  بزرگساالن  در  زیکا  عفونت  ثیر  ا ت
از چیزی  بدتر  و  تر  بسیار جدی  اند  و ت

باشد که پیش از این تصور شده بود.
آزمایشات انجام شده بر روی موش 
به  ژنتیکی  ازلحاظ  که  بزرگسال  های 
گونه ای اصالح شده بودند که عفونت 
زیکا انسانی را تقلید کنند، نشان داد که 
این ویروس ظاهرا به سلول های نابالغ 

درمغز بزرگساالن حمله می کند.
ها همان سلول های  ین سلول  ا
هستند که برای یادگیری و حافظه مهم 

می باشند و از دست دادن این سلول ها 
می تواند اثرات فاجعه باری داشته باشد 
که با چیزی که افراد مبتال به آلزایمر 

تجربه می کنند قابل مقایسه است.
به گفته محققان، حمله تدریجی به 
این سلول ها در طول زمان می تواند 
اختالل عمده  و  ه کوچک شدن مغز  ب

فرایندهای شناختی منجر شود.
عضو  شرستا‹  ›سوجان  وفسور  ر پ
ال  ایمونولوژی  و  ›آلرژی  موسسه  م  ی ت
جوال‹ در کالیفرنیا گفت: ویروس زیکا 
می تواند به وضوح وارد مغز بزرگسال 

شود و آسیب زیادی بر جای گذارد.
این اولین مطالعه ای است که به 
بررسی روشی می پردازد که زیکا به مغز 

بزرگسال حمله می کند.
دانشمندان در جریان این مطالعه 
که توسط نشانگرهای زیستی انجام شد 
را که تحت حمله  مغز  از  مناطقی  که 
ویروس زیکا قرار می گیرند، مشخص 
می کنند، مشاهده کردند که این حمالت 
در بخش هایی از مغز صورت می گیرد 
که برای فراگیری و حافظه مهم هستند.

ویروس زیکا اثراتی شبیه آلزایمر در بزرگساالن دارد
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محمود کالري و بسترسازي در جشنواره

نشست های تخصصی چهلمین 
جشنواره فیلم فجر به میزبانی مهدی 
پژوهشگر  دانشگاه،  )مدرس  ظمی  ا ن
و  فرهنگی(  مدیر  و  سینما  سفه  ل ف
علمی  هیات  )عضو  سفالیی  عود  س م
و مدیر گروه سینما دانشگاه هنر( در 

محل خانه جشنواره برگزار خواهد شد. این 
نشست ها که با هدف بسترسازی برای گفتگو میان اهالی سینما و ارتقا 
و رشد تکنیکی و مضمونی عالقمندان به سینما به دو صورت فیزیکی و 
مجازی هر روز برگزار خواهد شد، دربرگیرنده موضوعات فنی و محتوایی  
است که با حضور اساتید دانشگاه و هنرمندان فعال و پیشکسوت برگزار 
دکتر  میرفخرایی،  مجید  نیک ذات،  ساعد  کالری،  محمود  شد.  اهد  و خ
مجید اسماعیلی، کامران سحرخیز و ایرج رامین فر از جمله اساتید حضار 

در این نشست ها خواهند بود.

فیلم کوتاه مادرکشي با روج اهلل زماني

 ، کشی ر د ما ه  تا کو لم  ی ف
محمدخانی،  میثم  کارگردانی  ه  ب
بازی  و  عظمتی  احمد  یه کنندگی  ه ت
روح اهلل زمانی بازیگر نوجوان، مستعد 
و موفق سینماي کشور جلوی دوربین 

کیوان شعبانی رفت. عالوه بر روح اهلل زمانی 
که پیش از این در فیلم سینمایی خورشید 
به کارگردانی مجید مجیدی بازی کرده بود، مهیار راحت طلب، محمود 
مقامی، پویا عظمتی، حسین الماسی، سمیه پیشوا و دکتر احمد عظمتی 
دیگر بازیگران مادرکشی هستند. محمدخانی پیش از این ساخت فیلم های 
کوتاهی از جمله َهناسه، گرسنگی و مترسک را در کارنامه کاری خود 
دارد. در خالصه داستان این فیلم آمده است: فواد و کاظم پسران ۱۷ 
ساله ای هستند که ناخواسته با دوربین شکاری چیزی را می بینند و این 

مسئله منجر به فاجعه ای می شود.

امیر جعفري: آنها مرا دوست داشتند

فیلمی  داشتند،  دوست  مرا  ها  ن آ
سینمایی به کارگردانی و تهیه کنندگی 
آخرین  که  است  رحمانی  حمدرضا  م
مراحل پیش تولید را پشت سر می گذارد 
و با انتخاب بازیگران و عوامل پشت 

دوربین از ۱۵ بهمن در تهران مقابل دوربین 
می رود. تاکنون از میان بازیگران این فیلم 
سینمایی، حضور امیر جعفري، بهاره افشاری و امیرحسین آرمان قطعی 
شده است و ظرف چند روز آینده چند بازیگر مطرح دیگر نیز به پروژه 
اضافه خواهند شد. قرار است در جمع بازیگران از چند چهره جدید برای 
فیلم  این  داستان  خالصه  در  شود.  استفاده  فیلم  این  نقش های  یر  ا س
که مضمونی اجتماعی دارد آمده: با بعضی ها می شه ساعت ها در مورد 
چیزهای خیلی کوچیک حرف زد و خسته نشد، حتی درباره برگ های 

پوسیده زیر پاهامون...
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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

نمایش سجاد افشاریان از تهران تا شیراز

کارگردان نمایش بک تو بلک، 
اجرا  پایان  از  بعد  اثر  این  داد  ر  ب خ
سجاد  می رود.  شیراز  به  تهران  ر  د
افشاریان بازیگر و کارگردان تئاتر در 
مصاحبه اي اطالع داد نمایش موفق 
روی  دی  ماه  از  که  بلک،  تو  ک  ب

تهران  در  اجرا  اتمام  از  بعد  است  نه  ح ص
در شهرهای مختلف مثل شیراز، رشت، مشهد و... روی صحنه می رود.

 تا امروز بیش از ۱8 هزار مخاطب از بک تو بلک دیدن کرده اند. 
به  بهداشتی  پروتکل های  با  همراه  اجرا  بلیت  که  در شرایطی  آن هم 

فروش می رسد.
 این نشان می دهد در این ۲ سال تعطیلی خیلی ها دوست داشتند، 
تئاتر ببیند و از طرفی هم این اثر مورد توجه مخاطب عالقمند به تئاتر 

قرار گرفته است.
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ن

خاطره بازي با بهزاد فراهاني

از روستا به عشق رادیو و کارهاي هنري به تهران آمدم!
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محمد حسین زاده

ادامه  در  ایران  سینمای  زه  و م
تاریخ  نشست های  سلسله  تشار  ن ا
شفاهی خود به مناسبت زادروز بهزاد 
فراهانی، استاد و بازیگر پیشکسوت 
سینما، تئاتر و تلویزیون و کارگردان 
سینما و تئاتر بخش هایی از گفتگوی 
تاریخ شفاهی این هنرمند را منتشر 
بیان  با  فراهانی  بهزاد  است.  ده  کر
می داند،  رادیو  فرزند  را  خود  نکه  ی ا
و  شوق  این  به  روستا  از  ی گوید  م
عالقه به تهران آمده که می خواست 
کار  رادیو  در  کسانی  چه  ند  دا ب
شود  متوجه  می خواست  و  می کنند 
که برنامه های رادیو چگونه ساخته 
باعث  پیگیری ها  همین  و  ی شود  م
شد تا در ۱۶ سالگی برای اولین بار 

به استودیو رادیو برود!
گفتگو  این  در  فراهانی  هزاد  ب
اهل  دهقان زاده ای  اینکه  بیان  ا  ب
تحصیالتم  گفت:  است،  راهان  ف
مهم  دانشکده های  از  یکی  در  ا  ر
فرانسه به پایان رساندم و همچنین 
شاهین  همچون  اساتیدی  اگرد  ش

سرکیسیان، عباس جوانمرد بودم.
عالقه  اینکه  به  اشاره  با  و  ا
 ، نی ا د گر ر کا به  ش  خصی ا ش
ادامه  است،  بازیگری  و  ویسندگی  ن
داد: 8 ساله بودم که از مکتب خانه 

روستای مان برای تحصیل به تهران 
آمدم و با کسانی آشنا شدم که تئاتر 
را دوست داشتند. فراهان 3۶۰ روستا 
باسواد  آنجا  ساکنان  اغلب  و  ارد  د
هستند و روستایی به نام واشقان دارد 
که من حدود یک سال در آنجا معلم 
بودم. در این روستا تا دختران خط 
خوش یاد نگیرند حق ازدواج ندارند.

بهزاد فراهانی در بخش دیگري 
کرد:  خاطرنشان  صحبت هایش  ز  ا
و  بود  دهقان  پدرم  و  شاعر  ادرم  م
و  می کرد  شهادت خوانی  تعزیه  ر  د

در تعزیه به جای حضرت عباس)ع( 
تماشاگران  صحبت می کرد و همه 
تحت تاثیر قرار می گرفتند زیرا کارش 

بسیار حماسی بود.
از  اینکه  به  اشاره  با  راهانی  ف
است،  بوده  تعزیه خوان  ودکی  ک
گفت: من از ۶ سالگی به اصطالح 
بودم.  پدرم  تعزیه های  چه خوان  ب
پسر  من  و  بود  شهادت خوان  درم  پ
حر را خواندم و حتی علی اکبرخوانی 

نیز کردم.
این استاد عرصه هنر با اشاره به 

اینکه در منزل دایی خود در تهران 
می خواند،  درس  و  می کرد  ندگی  ز
زمان  آن  در  می آید  یادم  فت:  گ
دوستانم در کوچه از سینما و فیلم 
خاله ام  از  من  و  می کردند  صحبت 
به  را  من  که سفارش  کردم  قاضا  ت
دایی ام کند تا اجازه بدهد به سینما 
به  سینما   3 تهران  شرق  در  روم.  ب
سیروانا  مراد،  ژاله،  سینما  ام های  ن
من  حضور  اولین  و  داشت  جود  و
در سینما و برخوردم با فیلم در این 
سالن ها همراه با بهت و حیرت بود 

سینما  به  بار  اولین  برای  وقتی  ما  ا
رفتم بسیار خوشحال شدم.

بهزاد فراهانی با اشاره به عالقه 
خود به رادیو نیز گفت: من خودم را 
فرزند رادیو می دانم. از روستا به این 
شوق و عالقه به تهران آمدم که می  
رادیو  در  بدانم چه کسانی  خواستم 
متوجه  می خواستم  و  می کنند  ار  ک
چگونه  رادیو  برنامه های  که  شوم 
ساخته می شود و همین پیگیری ها 
برای  سالگی   ۱۶ در  تا  شد  اعث  ب
اولین بار به استودیو رادیو برم و در 
۱۷ سالگی به عنوان یکی از اولین 
جوان ها در نمایش های داستان شب 
پیدا کردم.  زمانیکه من در  حضور 
شب  داستان  داشتم،  فعالیت  ادیو  ر
تنها سرگرمی جدی مردم در رادیو 
بود. در ۲۰ سالگی توانستم کارگردان 
توانستم  سالگی   ۲۲ در  و  وم  ش
به  را  رادیو  شب  داستان  یباترین  ز
کمک ابراهیم مکی و اصفر شرفی 
بنویسم ، اجرا کنم و برای آن جایزه 
بگیرم. رادیو برای من بهترین پیک 
بود زیرا صدایم را به خانواده، دوستان 

و مردم می رساند.
این هنرمند شاخص و محبوب 
در ادامه با اشاره به نقش همسرش 
در زندگی و فعالیت های شغلی اش 
تا  خواست  من  از  همسرم  فت:  گ
من  و  کنم   تکمیل  را  حصیالتم  ت

بعد از کسب دیپلم و قبول شدن در 
دانشگاه با او ازدواج کردم.

او با اشاره به اینکه سعی کرده 
است به فرزندان و اعضاء خانواده اش 
تا همیشه نظرات خود  بدهد  جازه  ا
هیچ  گفت:  کنند،  بیان  آزادانه  ا  ر
چه  که  نگفتم  فرزندانم  به  قت  و
طبیعی  اما  کنند  انتخاب  را  غلی  ش
است که رفت و آمد شخصیت های 
فرهنگی هنری مانند استاد مشایخی، 
آریان پور، کسرایی و... به منزل ما بر 
است.  نبوده  بی تاثیر  آنها  نگاه  وع  ن
دوران  از  فرزندانم  دلیل  همین  ه  ب
و  موسیقی  کتاب،  با  دائم  ودکی  ک
اگر  و  بودند  عجین  و  آشنا  قاشی  ن
پیشه  را  هنری  فعالیت  نیز  مروز  ا
خودشان  انتخاب  دادند،  قرار  ود  خ
بوده است. البته من مخالف بازیگر 
شدن گلشیفته بودم و دوست نداشتم 
آذرخش  برود.  بازیگری  سمت  ه  ب
اما  بود.  نقاشی  و  موسیقی  اشق  ع
که  نکردم  جدی  مخالفت  رگز  ه
و  نروند  عالیق شان  دنبال  به  نها  آ
بر  را  آنها  نیازهای  تا  کردم  تالش 
اساس عالیق شان فراهم کنم. مثال 
در دوره ای با وجود تنگدستی برای 

شقایق پیانو تهیه کردیم.
به  توصیه  با  فراهانی  هزاد  ب
در  درست  حضور  برای  نان  وا ج
عرصه هنر، گفت: هر فردی از من 

راهنمایی می خواهد به او می گویم 
بهترین راه ورود به هنر تحصیالت 

و دانشگاه است.
در  هنر  عرصه  شاخص  ستاد  ا
پایان این گفتگوي جذاب افزود: من 
نمی دانم پیری یعنی چه فقط می دانم 
که سعی کرده ام در طول این سال ها 
کودک درونم را زنده نگه دارم و امروز 

همچنان خودم را اهل شوخی می دانم. 
کار  مردم  برای  اگر  که  معتقدم  ن  م
کنیم مجبوریم که جلوی مردم مانند 
صادق  آبادی مان  زالل  شمه های  چ
باشیم. اگر مردم این نگاه مهربان را به 
ما هنرمندان نداشتند و اگر فداکاری، 
ما  به  نسبت  را  بزرگواری  و  گذشت 

نداشتند ما هیچ نبودیم.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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موسیقي  وضعیت  روزها  ین  ا
کشور رفته رفته به روزهاي عادي 
شیوع  کاهش  با  و  برمي گردد  خود 
اهالي  که  مي رسد  نظر  به  رونا  ک
موسیقي کم کم به کار خود بازگشته 
کنند.  فعالیت  راخت تر  مي توانند  و 
با این حال هنوز بسیاري از اساتید 
از  موسیقي  عرصه  قدیمي هاي  و 
وضعیت فعلي آن ناراضي هستند و 
تنزل کیفي و کمي آثار موسیقیایي 
را باعث پایین آوردن سطح سلیقه 
بین  این  در  مي دانند...  خاطب  م
سعي  که  هنرمنداني  هستند  لبته  ا
البته  و  تفاوت ها  ایجاد  با  رده اند  ک
کماکان  کارشان  کیفیت  االبردن  ب
وم  تدا را  موسیقي  کیفي  خش  ب
ببخشند. کامبیز روشن روان از اساتید 
شاخص عرصه موسیقي کشور یکي 
بر  عالوه  که  است  هنرمنداني  ز  ا
وسواس و گزیده کاري، سعي کرده تا 
از نوآوري هاي این عرصه در آثارش 

بهره ببرد.
کامبیز روشن روان، موسیقیدان، 
آهنگساز، نوازنده و مدرس موسیقی 
درباره وضعیت این روزهاي موسیقي 
کشور مي گوید: چند سالی است که 
موسیقی  سرشناس  ننده های  وا خ
آواز  تلفیقی  آثار  ساخت  به  یرانی  ا
سازهای  کنار  در  نی  یرا ا نتی  س
زهای  سا برخی  و  نیک  لکترو ا
آکوستیک غیرایرانی روی می آورند 
می کنند.  ایجاد  ویژه ای  فضای  و 
به هر حال خواننده ها و گروه ها به 
دنبال این هستند که حرف تازه ای 
را برای نسل جوان ارائه کنند. تولید 
این آثار هم در راستای همین طرز 
تفکر صورت می گیرد به خصوص که 

اینگونه می توانند مخاطبان بیشتری 
را به خود جذب کنند.

او درباره علت چنین تلفیق هایی 
می کند:  بیان  ایرانی  موسیقی  ر  د
زیادی  توجه  امروزی  وان های  ج
اصیل  موسیقی  و شمایل  ه شکل  ب
و  ندارند  آن  یرانی در فرم قدیمی  ا
ترجیح می دهند موسیقی که گوش 
می دهند تا حدی به حال و هوای آثار 
روز نزدیک باشد یا دقیقا همانی باشد 
بنابراین  دارند  دوست  خودشان  ه  ک
این نوع سازها امکانی برای داشتن 
مخاطبان بیشتر و جوان تر را برای 

خواننده ها و گروه ها ایجاد می کند.
کامبیز روشن روان درباره ساخت 
می گوید:  نیز  دوزبانه  موسیقی  ثار  آ
چنین  حال  به  تا  که  آنجایی  ز  ا
و  اصول  نمی دانم  نساخته ام،  ثری  ا
انجام  چگونه  و  چیست  آن  واعد  ق
در  فعالیت  از  هدف  ولی  ی شود.  م
رویکرد  یک  شکل گیری  ژانر  ین  ا
است  موسیقی  در  ندفرهنگی  چ
فرهنگ های  صورت  بدین  یرا  ز
ه  همرا هم  با  نند  می توا ختلف  م
ساخت  و  چندفرهنگ سازی  وند.  ش
سال ها  ملیتی  چند  موسیقی  ثار  آ
قبل شروع شده و به مرور در حال 
ترویج است. به هر حال ساخت این 
هنرمندان  برای  و  تنوع  آثار  وع  ن
هم  می توانند  زیرا  است  جذاب  ا  م
باشند و هم  داشته  ایرانی  مخاطب 
سال ها  دارم  خاطر  به  یرایرانی.  غ
پیش نمونه های اولیه موسیقی های 
تلفیقی یا فیوژنی که انجام می شود 
در جشنواره موسیقی فجر نیز اتفاق 
افتاد به گونه ای که موسیقی ایرانی 
در کنار موسیقی الکترونیک، ترکی 

و یا ایتالیایی قرار گرفت. در ساخت 
خوانندگان  از  برخی  آثاری  نین  چ
ایرانی با خواننده هایی از کشورهای 
دیگر آثار مشترک دوزبانه می سازند 
بداهه خوانی  حالت  هم  معموال  ه  ک
ایرانی  خواننده  یک  درواقع  ارد.  د
براساس  فارسی  زبان  به  را  شعری 
اشعار مثال مولوی یا حافظ می خواند 
و در مقابل خواننده دیگر یا شعری از 
سرزمین خود را می خواند یا شعری 
را  است  خوانده  ایرانی  خواننده  ه  ک
به صورت ترجمه شده اجرا می کند.

بسیاري از هنرمندان این روزها 
قصد فعالیت در بعد جهانی را دارند 
سخت  بسیار  موضوع  این  لي  و
است. بسیاری از ژانرهای غیرایرانی 
و  دارند  ایران  از  خارج  استگاهی  خ
برخی از فعاالن این حوزه در کشور 
ترجیح می دهند فعالیتشان به زبان 
اقدامی  چنین  آیا  باشد.  نگلیسی  ا
درست است و یا بهتر این است که 
این  در  فعالیت  به  فارسی  زبان  ه  ب
بپردازند؟ کامبیز روشن روان  انرها  ژ
پاسخ می دهد: این مسئله فرهنگی 
است. زمانی که یک خواننده ایرانی 
دیگری  زبان  به  می دهد  رجیح  ت
که  کرد  نگاه  اینگونه  باید  خواند،  ب
دارد  و قصد  است  فرهنگی  او  دید 
در حوزه کاری خود مخاطب جهانی 
داشته باشد و در همه جای جهان 
امکان فهم آثار او وجود داشته باشد. 
ولی آن دسته از هنرمندانی هم که 
آثاری را به زبان فارسی می خوانند، 
ترجیح شان بیشتر بر جذب مخاطبان 
داخلی است. البته آن موسیقی ای که 
برخی از هنرمندان ترجیح می دهند 
آنها  روی  انگلیسی  ترانه  و  شعر  ا  ب

نتیجه  انگلیسی  زبان  با  کنند،  ار  ک
این  درواقع  داشت.  خواهد  هتری  ب
نوع موسیقی ها به گونه ای است که 
شعر انگلیسی بیشتر از شعر فارسی 
برایشان مناسب است. به دلیل اینکه 
ویژگی های شعرهای فارسی موجب 
می شود که مثال صدای خواننده اثر 
دارای تحریر و توانایی های ویژه ای 
موسیقی  این  مخصوص  که  اشد  ب
خواننده های  در صدای  ولی  ست.  ا
پاپ چه در ایران و چه در خارج از 
ایران تحریری نیست و خیلی ساده 

می خوانند. در این نوع از موسیقی ها 
و  است  جذابیت  ایجاد  عامل  یتم  ر
کالم خیلی اهمیت ندارد؛ زیرا ریتم 
انرژی و فضایی  بتواند آن  باید  ثر  ا
را  است  آن  دنبال  به  مخاطب  ه  ک
وقتی  گاهی  کند.  ایجاد  رایشان  ب
که این نوع از موسیقی ها را گوش 
می دهید، یا اصال کالمی ندارند و یا 
تنها یک یا دو کلمه در آنها تکرار 

می شود.
اقدام  ژانرها  بومی سازی  یا  آ
پاسخ  آهنگساز  این  است؟  رستی  د

وجود  ژانرها  حال  هر  به  ی دهد:  م
امر  این  منکر  نمی توان  و  ارند  د
شد. هر کسی در ژانری که به آن 
دارد،  تخصص  یا  است  عالقمند 
فعالیت می کند و قطعا آنهایی که تنها 
در یک ژانر به طور تخصصی کار 
می کنند، نسبت به آنهایی که مدام 
حوزه کاری خود را تغییر می دهند، 

موفقیت بیشتری کسب می کنند.
ین  ا ز  ا دیگری  بخش  ر  د
درباره  آهنگساز  این  ز  ا فتگو،  گ
برای  خواننده  یک  انتخاب  عیار  م

آثار آوازی او سوال می کنیم. پاسخ 
می دهد: معیارها بسته به اینکه چه 
کسی چه نوع موسیقی را می سازد 
و چه کسی قرار است آن را بخواند 
ننده  خوا است.  زیاد  و  تفاوت  م
پخته   ، گیرا و  گرم  صدای  اید  ب
باشد.  داشته  خواندن  استعداد  و 
نباشد؛  خارج  صدایش  مچنین  ه
چون متأسفانه برخی از خوانندگان 
هر فرآیندی را هم که طی کنند باز 
هم ته صدایشان خارج است و تنها 
تنظیمات دستگاهی  با  استودیو  در 
آنها  از  متفاوتی  صدای  ی توان  م
می سازم  که  موسیقی  اگر  نید.  ش
مبتنی بر موسیقی دستگاهی باشد، 
موسیقی  تحریر  باید  حتما  خواننده 
ایرانی را بداند و در این زمینه کار 

کرده باشد.
درباره  از روشن روان  همچنین 
در  شهرت  بودن  مالک  یزان  م
انتخاب یک خواننده سوال می کنیم. 
پاسخ می دهد: شهرت هم برایم معیار 
است و نمی توان آن را نادیده گرفت. 
لبته گاهی هستند خوانندگانی که  ا
هیچ جا نخوانده اند ولی استعداد اینکه 
خواننده خوبی شوند را دارند. همین 
طور که ممکن است یک کارگردان 
برایش  بخواهد  من  از  اولی  یلم  ف
موسیقی فیلم بسازم که در مواردی 
پذیرفته ام و اکنون برخی از آنها جزو 
فیلم سازان مطرح ایران هستند. نگاه 
از  دسته  آن  به  که  است  این  ن  م
افرادی که استعداد دارند کمک کنم 
پیشرفت  بتوانند  و  شده  تشویق  ا  ت
ویژگی های  تمام  که  هرچند  نند،  ک

الزم را نداشته باشند.
رسالت یک نوازنده یا موسیقی 

فرهنگ های  با  مواجهه  در  ایرانی 
دیگر چیست؟ این هنرمند در پاسخ 
به این سوال می گوید: رسالت یک 
ایرانی در مواجهه  هنرمند موسیقی 
با موسیقی و فرهنگ های دیگر این 
است که تعهد تخصصی الزم را به 
رشته کاری خود داشته باشد. اگر کار 
هنرمندی موسیقی ارکسترال است 
ارکسترال،  موسیقی  زمینه  در  باید 
ارکستراسیون و تمام مواردی که یک 
می سازد  را  ارکسترال  موسیقی  اثر 
و...  شناسی  ساز  هارمونی،  از  اعم 
را بداند و سال ها روی آن کار کرده 
باشد که بتواند اثری بسازد که پایش 
استاد  کنند.   دفاع  آن  از  و  بایستد 
است.  خوبی  نمونه  کلهر  کیهان 
آنچه که او اجرا می کند موسیقی ناب 
ایرانی است. موسیقی او به گونه ای 
سازهای  با  که  می کند  پیدا  تغییر 
الکتریک غربی و حتی نوازنده های 
هماهنگ  غربی  سازهای  برجسته 
حاصل  هم  خوبی  نتیجه  و  شده 
گوش  با  که  گونه ای  به  می شود؛ 
دادن به آنها همچنان موسیقی ایرانی 
می شنوید. زمانی که یک آهنگساز 
از سازهای غربی  ایرانی می خواهد 
استفاده  غربی  ارکستر  یک  از  یا 
را  سازها  آن  حتما  می بایست  کند 
هارمونی  و  ارکستراسیون  بشناسد، 
را بداند، آگاه باشد که یک ارکستر 
چگونه تشکیل می شود، فرهنگ آن 
موسیقی را بشناسد و پیش از اینکه 
در آن زمینه به اجرا برسد کارهایی 
فردی یک شب  اینکه  باشد.  کرده 
بخوابد و صبح بخواهد برای ارکستر 
سمفونیک قطعه ای بسازد نتیجه ای 

حاصل نخواهد شد.

نگاهي به وضعیت موسیقي ایران
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