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 تجديد مناقصه عمومی

 يک مرحله ای با ارزيابي شكلي به شماره مجوز    - - - - - -
*مناقصه گزار: شركت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه لرستان 

*موضوع مناقصه: پروژه فومينگ و كولينگ مخزن شماره 6 انبار نفت ناحيه ازنا 
        شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه لرستان در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی شکلي مناقصه فوق را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار 
نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس

setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت 
در مناقصه محقق سازند تاریخ انتشار مناقصه در سامانه روز  سه شنبه تاریخ 1401/01/30 می باشد. 

* شرایط متقاضیان شرکت در مناقصه :
دارا بودن و ارائه گواهی تایید صالحیت و دارا بودن حداقل رتبه 5 نفت وگازمکانیک

ارائه حداقل سه فقره قرارداد اجرایی کارهاي مشابه در زمینه  فومینگ و کولینگ مخازن و تعمیرات مخازن انبارهاي نفت و پتروشیمي و تاسیسات مکانیکي در ارتباط با نفت 
تصویر کلیه صفحات اساسنامه شرکت و تصویر آگهی تاسیس و آخرین تغییرات در روزنامه رسمی همچنین تصویر کد اقتصادی و شناسه ملی شرکت )برابراصل(

ارائه گواهینامه تایید صالحیت ایمنی پیمانکاران از اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی برای سال 1400 – 1401
ارائه اصل گواهی محضری شخص یا اشخاص طبق تغییرات اسناد تعهدآور

شرایط خصوصي و الزامات مناقصه گران که طي سه برگ در اسناد مناقصه موجود میباشد جزء شروط هنگام عقد قرارداد بوده و شرکت برنده مناقصه قبل از عقد قرارداد مي بایستي 
نسبت به تایید و مهرکردن آنها اقدام نماید. 

*اطالعات تماس: جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه:  آقاي نادر بهاروند 33403866- 066 و خانم پورسلیم 3319596066 هماهنگ نمایند. ) اطالعات 
تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سامانه setadiran.ir بخش ثبت نام / پروفایل تامین کننده / مناقصه گر موجود است. (

انتشار یک نوبت :  1401/01/30

ستاد  شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه لرستانمحل اجرای مناقصه

مبلغ برآورد  6،031،151،110 ريال مبلغ برآورد براساس فهرست بها 

ارائه ضمانت نامه هاي بانكي معتبر ) مطابق ايین نامه تضمین معامالت دولتي مصوب 94/9/22( يا ارائه نوع تضمین و مبلغ شرکت در مناقصه
رسیدوجه مبني بر واريز 301،557،555 ) سیصد و يك میلیون و پانصد و پنجاه و هفت هزار وپانصد 
وپنجاه وپنج ( ريال به حساب جام بانك ملت به شماره92000351/88 با کد شناسه 35161 به نام 

شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه لرستان 

تا ساعت 19 دو شنبه :  1401/02/05 مهلت زمانی دريافت اسناد مناقصه از سايت

ساعت و تاريخ توضیح اسناد ) جلسه توجیهي 
و محل بازديد و جلسه (

يكشنبه : 1401/02/11 ساعت 10صبح استان لرستان ، خرم  آباد، خیابان شريعتي )جنب اداره پست(، 
شرکت پخش فرآورده هاي نفتي منطقه لرستان .

بارگزاري   ( پیشنهاد  ارسال  زمانی  مهلت 
پیشنهاد(

تا ساعت 19 سه شنبه : 1401/02/20

 ساعت 9 صبح چهارشنبه 1401/02/21زمان بازگشايی پاکت ها 
http://monaghese.niopdc.ir             http://iets.mporg.ir            http://setadiran.ir :آدرس سایت *

روابط عمومي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه لرستان شبكه اطالع رساني نفت و انرژي )شانا( 
www.shana.ir

شناسه اگهی 1303877

گزارش دنيای جوانان؛

پرداخت ۶۰درصد هزينه های سالمت از جیب مردم

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با تاکید بر اینکه 
تصویب قانون مالکیت فکری پیش نیاز نوآوری است، 
گفت: پیگیری تصویب قانون جامع مالکیت فکری در 

دستور کار این وزارتخانه قرار دارد.
زلفی گل، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در آیین تودیع و 
معارفه روسای دانشگاه های اراک و صنعتی اراک گفت: استان 

که  دارد  فردی  به  منحصر  ظرفیت های  و  ویژگی ها  مرکزی 
استان  این  است.  نگرفته  قرار  استفاده  مورد  خوبی  به  تاکنون 
راحل  امام  که  است  کشور  در  موثر  علمای  و  دانشمندان  مهد 
مهمترین این علما است که مدل جدیدی از مدیریت جامعه را 

ارائه کرده است.
صفحه 2

یک كارشناس اقتصادی:

گرانی های امروز 
حاصل سياست های دولت قبل است!

کردستان؛ سرزمینی به قدمت تاریخ
کردها مردمانی ایرانی تبار هستند 
که زبان ، فرهنگ و آداب و سنن آنان در 
ارتباط و پیوند با دیگر مردمان در قلمرو 
. بر اساس متن کتیبه  ایرانی است  اقوام  زیست 
داریوش در تخت جمشید و بیستون دولت ماد در 
سال 550 پیش از میالد مسیح در قلمرو دولت 
هخامنشیان قرار داشته است در عصر سلجوقیان 
و به ویژه در عهد حکومت طغرل بیگ تمامی ناحیه 
جبال کوهستانی غرب ایران )کردستان( به عراق 
عجم نام گذاری شده ، زیرا القایم با ... خلیفه عباسی 
طی منشوری در سال 437 ه . ق از طغرل بیگ 
سلجوقی به عنوان ملوک العراقین نام برده است .
صفحه 5

مدیركل كميته امداد استان اردبيل خبر داد: 

توزیع سبدكاال و غذای گرم در ماه مبارک رمضان 
در قالب طرح »اطعام مهدوی«

4
صفحه 6باشگاه الکچری ها مجوز ندارد!

3

سال بيست و چهارم-  شماره مسلسل 1995- سه شنبه 30 فروردین 1401- قيمت 3000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
میمنت: با وجود 

شبكه هاي ماهواره اي 
برنامه سازان باید 

خالقیت داشته باشند

6ورزش
گاهی در سالن 

ژیمناستیک تمرین 
می کنم!

د قتصا 3ا

این  تا  باعث شده  اینترنت،  از  استفاده مردم  البته  و  كرونا 
روزها پلتفرم ها بیش از پیش فعال شده و برای اوقات فراغت 
بینندگان با هر ذائقه ای برنامه های شاد و متنوعی را در قالب 
برنامه های تركیبی، مسابقه، فیلم و سریال تولید و در شبکه 

نمایش خانگی توزیع كنند. 

در  خود  حضور  شانس  مورد  در  میرزاطبیبی  مهسا 
بازی های كشورهای اسالمی و آسیایی می گوید با توجه 
به ركوردهایی كه ثبت كرده است، جزو نفرات اعزامی 

قرار می گیرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در بازدید از یکی از شعبات 
بیمه در جنوب تهران بر راه اندازی سامانه برخط به منظور حذف 
مراجعه حضوری برای دریافت خسارت و اتصال دستگاه های 

مختلف ذیربط برای انتقال اسناد به یکدیگر تاكید كرد.

وزارت اقتصاد در 
معرفی بدهكاران 

بانكی خط قرمزی 
ندارد 

تصویب قانون مالكیت فكری، پیش نیاز نوآوری است كاهش ميزان بستری و مرگ و مير 
بيماران كووید 1۹ در ایران

دبیر کمیته علمی کشوری کرونا گفت: میزان بستری و مرگ و 
میر بیماران کووید19 در ایران کاهش یافته است.

حمیدرضا جماعتی افزود: هنوز شاخص RE یا میزان انتقال عفونت 
از یک فرد مبتال به دیگر افراد جامعه با وجود رعایت پروتکل ها و واکسیناسیون، 
به عدد یک و کمتر از آن نرسیده که نشان دهنده چرخش کرونا در کشور است.  
صفحه 2

قیمت نفت به دنبال ادامه تنش در اوکراین، احتمال 
افزایش تحریم ها علیه روسیه و نگرانی از اخالل در 

عرضه نفت، با رشد همراه شد.
قیمت نفت که در هفته های گذشته با افزایش نگرانی ها نسبت 
به بازگشت همه گیری کرونا در جهان با کاهش قیمت روبه رو بود 
با ادامه تنش در اوکراین و سخت ترشدن تحریم ها علیه روسیه در 

معامالت امروز رشد قیمت را تجربه کرد. در هفته گذشته در خبرها 
اعالم شد که تولید نفت و میعانات گازی روسیه روز دوشنبه )22 
فروردین ماه( به کمتر از 10 میلیون بشکه در روز و پایین ترین حد 
خود از ژوئیه 2020 رسید، زیرا تحریم ها و محدودیت های لجستیکی 

تجارت این کشور را دچار مشکل کرده است.
صفحه 3

ادامه روند رشد قیمت نفت با افزایش نگرانی ها از عرضه
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رئیس کمیسیون سالمت، محیط 
زیست و خدمات شهری شورای شهر 
تهران با بیان اینکه یکی از مشکالت 
یکپارچه  مدیریت  عدم  تهران  شهر 
شهری است، گفت: این روزها باید به 
فکر باشیم و صرفه جویی های الزم را 
انجام دهیم اما کسی مردم را به کاهش 
مصرف انرژی از جمله آب و برق تشویق 
نمی کند و اگر از امروز کاری نکنیم حتما 
تامین آب و برق در تابستان با مشکل 

روبرو می شود.
ئیس  ر  » ی د ها پیر ی  مهد “
و  زیست  محیط  سالمت،  کمیسیون 
خدمات شهری شورای شهر تهران در 
که  مسئولیتی  درباره  سوالی  به  پاسخ 
هوا  آلودگی  زمینه  در  تهران  شهردار 
برعهده گرفته در حالی که بیش از 18 
دستگاه مسئول، شاهد پدیده آلودگی هوا 
به ویژه در پی وقوع گرد و خاک اخیر 
بودند، اظهار کرد: در مساله آلودگی هوا 
قانون هوای پاک را داریم که وظایف 
هر یک از دستگاه ها را مشخص کرده 
است. بیش از 18 دستگاه در این قانون 
اگر  که  هستند  متولی  و  دارند  وظیفه 
انجام دهند  به درستی  را  وظایف خود 

با مشکلی روبرو نخواهیم شد. 
قانون  اصلی  متولی  داد:  ادامه  او 
هوای پاک سازمان محیط زیست است 
و باید از تمام مجموعه ها مطالبه گری 
های  گزارش  بحران  زمان  در  و  کند 
الزم را از دستگاه های مربوطه بخواهد. 
ضعف  از  یکی  گفت:  پیرهادی 
این است که  ها در قانون هوای پاک 
تواند  سازمان محیط زیست صرفا می 
باشد  داشته  رصد  موضوعات  روی 

سازمان  این  ضروریست  که  درحالی 
های  دستگاه  عملکرد  ز  ا گزارشی 
مرتبط در این حوزه را به مردم و رسانه 

ها ارائه دهد.
رئیس کمیسیون سالمت، محیط 
زیست و خدمات شهری شورای شهر 
دهی  گزارش  عدم  از  انتقاد  با  تهران 
میزان  زمینه  در  ها  دستگاه  مشارکت 
اجرای قانون هوای پاک گفت: از زمانی 
که این قانون به تصویب رسیده آیا این 
سازمان گزارشی را به مردم و رسانه ها 
داده است؟ من چنین چیزی را ندیده ام 

و این یکی از نقص های اصلی است. 
ینکه  ا به  ه  ر شا ا با  دی  پیرها
بخواهد  اگر  زیست  محیط  سازمان 
برای موضوعی تصمیم بگیرد به راحتی 
قادر به انجام آن نیست، گفت: معاون 
اصلی  متولی  باید  جمهور  رئیس  اول 
می  که  چرا  باشد  پاک  هوای  قانون 
تواند از همه وزرا و دستگاه هایی که با 
دولت در ارتباط هستند مطالبه گری کند 

و تعامل بهتری را داشته باشد. 
او در واکنش به اینکه بودجه هایی 
کشورهای  در  ریزگرد  با  مقابله  برای 

پروژه  و  کرد  پیدا  اختصاص  همسایه 
هایی از جمله در عراق اجرا شد اما در 
نهایت پس از گذشت چند سال شاهد 
چنین طوفان ریزگردی در کشور و به 
ویژه تهران بودیم افزود: باید به صورت 
کارشناسی بررسی شود و سازمان محیط 
زیست به عنوان ناظر گزارش اقدامات 

انجام شده و تاثیرات آن را ارائه دهد.
جامع  طرح  گوید:  می  پیرهادی 
هوای پاک تدوین نشده و به نظر می 
رسد برای داشتن هوای پاک در تهران 
نیازمند یک برنامه ریزی هوشمند با بهره 
گیری از جدیدترین تکنولوژی های روز 
مورد  ابعاد  در همه  باید  و  دنیا هستیم 
بحث و بررسی قرار گیرند چرا که مسائل 
پیچیده و به هم وابسته هستند و بیش 

از 18 دستگاه در آن مسئولیت دارند. 
رئیس کمیسیون سالمت، محیط 
زیست و خدمات شهری در ادامه گفت: 
عدم  مشکل  همچنان  تهران  شهر  در 
و  داریم  را  شهری  یکپارچه  مدیریت 
هر کدام از امور مربوط به حوزه محیط 
بخش  یک  برعهده  انرژی  و  زیست 
های شهر  از ضعف  یکی  این  و  است 

تهران است. 
او تاکید کرد: با شیوه ای که پیش 
می رویم حتما در تابستان مشکل آب و 
برق را نیز خواهیم داشت. این روزها باید 
به فکر باشیم و صرفه جویی های الزم 
را انجام دهیم اما متاسفانه کسی مردم 
را به کاهش مصرف انرژی از جمله آب و 
برق تشویق نمی کند و اگر در این راستا 
اقدامات جدی صورت نگیرد به طور قطع 
تامین آب و برق در تابستان با مشکل 

روبرو می شود.

یک عضو شورای شهر تهران:

در تابستان مشكل آب و برق خواهيم داشت
رئیـس سـازمان هواپیمایـی جزئیـات پروازهای 
مسـافری و بـاری به مقصد دوحـه را در ایام برگزاری 
جـام جهانـی 2022 اعـالم کـرد و گفـت: بـا توجه به 
مذاکـرات صـورت گرفته به نظر می رسـد این پروازها 

از اوایـل آبان ماه امسـال آغاز شـود.
محمـد محمـدی بخـش اظهـار کرد: بر اسـاس 
توافقـات صـورت گرفتـه مقـرر شـد تـا بـه صـورت 
برگشـت  و  رفـت  صـورت  بـه  پـرواز   72 هفتگـی 
بیـن ایـران و قطـر انجـام شـود کـه البتـه پروازهای 
فوق العـاده بسـته بـه بودن تقاضـا، بـدون محدودیت 

قابـل افزایـش اسـت.
وی افـزود: در مذاکرات انجام شـده، پروازهای 
بـاری بـدون محدودیـت می توانـد برقرار باشـد و از  
آنجـا کـه ایـن توافقـات در جـام جهانـی بـرای 60 
از  روز  پیش بینـی شـده اسـت، بـه نظـر می رسـد 

آبـان مـاه امسـال پروازهـای جـام جهانـی  اوایـل 
قطـر آغاز شـود.

رئیـس سـازمان هواپیمایـی کشـوری ادامه داد: 
بـرای مدیریـت هزینـه و قیمت بلیـت پروازهای جام 
جهانـی، مقـرر شـد تـا عمـده ایـن پروازهـا ابتـدا به 
کیـش بیایند و سـپس بـه مقصد دوحـه حرکت کنند، 
البته فرودگاه های مشـهد، شـیراز، اصفهـان، تهران و 

کیـش همـه می تواننـد پروازهـای مسـتقیمی هـم به 
دوحه داشـته باشـند اما برای مدیریـت هزینه پروازها 
درصددیـم تـا اکثر آن هـا ابتدا به کیش بـرود که جزو 
پروازهای داخلی محسـوب شـود و سـپس از آنجا به 

قطر پـرواز کند.
بـرای  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  بخـش  محمـدی 
پروازهـای جـام جهانی نرخ مشـخصی اعـالم خواهد 
شـد تـا قیمت هـا بیـش از حـد افزایـش نیابـد، اظهار 
کـرد: در حـال حاضـر تنهـا قطرایرویـز و ایران ایـر 
اگـر  امـا  دهنـد  انجـام  را  پروازهـا  ایـن  می تواننـد 
ایرالینـی درخواسـت بـرای پرواز به قطـر در ایام جام 
جهانی را داشـته باشـد، با در نظر گرفتن پروتکل های 
بیـن المللـی مجـوز را صـادر خواهیـم کـرد امـا همه 
ایـن مسـائل بسـتگی به میزان اسـتقبال مـردم برای 

شـرکت در ایـن رویـداد بـزرگ ورزشـی دارد.

رئيس سازمان هواپيمایی خبر داد؛

جزئيات پروازهای جام جهانی قطر

صفحه 2

نایب رییس بانوان فدراسیون ناشنوایان از اعزام 
16 بانوی ناشنوا در 3 رشته ورزشی کاراته، تکواندو و 
تیراندازی به المپیک برزیل خبر داد و گفت: سعی داریم 

بهترین عملکرد را در این دوره داشته باشیم.
زهرا داودی، در ارزیابی از وضعیت بانوان ناشنوا 
برای شرکت در المپیک برزیل، اظهار کرد: در این دوره 
16 ورزشکار زن در سه رشته تکواندو، کاراته و تیراندازی 
در المپیک برزیل حضور خواهند داشت که از نظر تعهدات 
اخالفی و فنی شرایط بهتری نسبت به دوره قبل دارند و 
مربیان دیدگاه مثبتی از عملکرد بانوان در جریان اردوها 

و تمرینات دارند.
وی در پاسخ به این پرسش که در چه رشته هایی 
امید به کسب مدال در بانوان دارید، گفت: در هر سه 
رشته امید به کسب مدال داریم، به طوری که در کاراته 
4 نفر در بخش کاتا و 5 نفر در کومیته انفرادی و تیمی 

بخش  در  البته  که  داشت  خواهند  حضور  المپیک  در 
انفرادی به کسب مدال بیشتر امیدواریم. در تکواندو 5 
ورزشکار )4 ورزشکار در بخش کیوروگی و یک ورزشکار 
در پومسه انفرادی( اعزام می شوند که شانس مدال داریم. 
همچنین در تیراندازی در دو ماده تفنگ و تپانچه بادی 
دو ورزشکار اعزامی داریم  که در این رشته نیز به کسب 

مدال امیدواریم.
نایب رییس بانوان فدراسیون ناشنوایان خاطرنشان 
با 17 ورزشکار و در 3 رشته ورزشی  کرد: دوره قبل 
تکواندو، کاراته و تیراندازی موفق به کسب یک مدال 
طال، 4 نقره و 6 برنز شدیم، در حقیقت یک سوم مدال 
کاروان را بانوان به خود اختصاص داده بودند، این دوره 
تالش بر این است که با 16 ورزشکار اعزامی بهترین 
عملکرد را داشته باشیم و بیشترین مدال ها را به بانوان 

اختصاص دهیم.

و  ماساژور  روانشناس،  حضور  به  اشاره  با  وی 
دوره  این  در  گفت:  بانوان،  تیمهای  کنار  در  بدنساز 
بهترین  فدراسیون  ناشنوایان  المپیک  بازیهای  از 
جهت  ناشنوا  بانوان  آماده سازی  برای  را  امکانات 
از  که  طوری  به  کرد،  فراهم  المپیک  در  شرکت 
تیم  فنی،  کادر  کنار  در  آماده سازی  اردوهای  شروع 
از روانشناس، بدنساز و ماساژور نیز برخوردار بوده و 

شرایط راضی کننده بود.
با  کرونا  دلیل  به  اگرچه  گفت:  پایان  در  داودی 
ناشنوا  بانوان  آماده سازی  برای  زیادی  محدودیت های 
مواجه بودیم، اما با این وجود سعی کردیم برای بهبود 
عملکرد فنی ورزشکاران تکواندو و کاراته، از ورزشکاران 
شنوا به عنوان حریف تمرینی استفاده کنیم تا با شناسایی 
نقاط ضعف و قوت، آنها را با آمادگی بهتری برای المپیک 

آماده کنیم.

اعزام 16 بانوی ناشنوا در 3 رشته ورزشی به المپيک برزیل
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نماینده مجلس:
مردم حق دارند بدانند چه تفكری وکالت آن ها را برعهده دارد

نماینده مردم شهرکرد، گفت: شفافیت آغازی است برای اینکه یک 
حرکت جمعی برای رشد و ارتقاء جمعی کشور اتفاق بیفتد، ما معتقدیم که 
شفافیت گرچه معایبی دارد و از جمله آن این است که برخی را می تواند 
به سمت حرکت های پوپولیستی حرکت دهد اما در میان مدت و بلندمدت 

ما را به سمت یک حکمرانی شفاف با مردم جهت خواهد داد.
احمد راستینه نماینده مردم شهرکرد، در رابطه با مطرح شدن طرح 
شفافیت در مجلس، گفت: طرح شفافیت آغاز یک حکمرانی شفاف و روشن 
برای تعامل بهتر بین مردم و حاکمان است، حاکمان باید با مردم صادق 
امیرالمومنین)ع( همه اطالعات را به جز اطالعات  باشند و به فرمایش 
نظامی و امنیتی که می تواند کشور را در معرض خطر قرار دهد، باید در 

اختیار مردم قرار دهند.
وی افزود: تقریبا باالی 90 درصد آنچه در مجلس شورای اسالمی 
رقم می خورد، به صورت اخبار و داده هایی است که هیچ آسیبی برای امنیت 
کشور ایجاد نمی کند و می تواند به مردم برای آشنا شدن با زوایای مختلف 

تصمیم گیری در نظام حکمرانی کمک کند. 
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس همچنین تصریح کرد: لذا شفافیت 
سرآغازی است برای این که تمام دستگاه های حکمرانی کشور ما به سمت 
شفاف شدن داده ها با مردم حرکت کنند، ما معتقدیم که مجلس پله اول 

است و اگر این قدم را بردارد و بعد شفافیت در همه نهادها رقم بخورد.
راستینه در ادامه عنوان کرد: شفافیت کمک می کند تا هزارتوهای 
رانت و فسادی که در بده بستان ها تحت تاثیر تعارض منافع رقم می خورد، 
حذف شود. مهم این است که ما زوایای تعارض منافع را بشناسیم. شفافیت 
گام بلندی است تا این تعارض منافعی که باعث شده من نماینده نوعی 
جرأت اعالم رأی خود را نداشته باشم، حذف شود. شفافیت به نماینده 
کمک می کند با شهامت رأی خود را اعالم کند و با شهامت بر اساس 

آنچه که اعالم می کند، مطالبه گری کند.
وی خاطرنشان کرد: امروز تعارض منافع و اشکاالت ساختار بودجه 
سبب شده که ارتباطات البی گرایانه برای جذب حداکثری اعتبارات برای 
مناطق مختلف کشور و حوزه های انتخابیه به وجود بیاید و این سبب شده 

که ما شاهد رشد و توسعه نامتوازن هستیم. 
نماینده مردم شهرکرد ادامه داد: شفافیت آغازی است برای اینکه یک 
حرکت جمعی برای رشد و ارتقاء جمعی کشور اتفاق بیفتد، ما معتقدیم که 
شفافیت گرچه معایبی دارد و از جمله آن این است که برخی را می تواند 
به سمت حرکت های پوپولیستی حرکت دهد، اما در میان مدت و بلندمدت 

ما را به سمت یک حکمرانی شفاف با مردم جهت خواهد داد.
راستینه در پاسخ به این مسأله که »برخی نگران هستند که ممکن 
است نظر تخصصی و کارشناسی که ما اتخاذ می کنیم خالف نظر مردم 
باشد«، گفت: من معتقدم که باید با مردم صادقانه نظرات کارشناسان را به 
گفت وگو بگذاریم. مردم نامحرم حکمرانان نیستند، لذا بهتر است که نظر 
کارشناسان را با مردم در میان بگذاریم. طبیعتا بخشی از مردم موافقند و 
بخشی هم مخالف هستند اما آنچه اهمیت دارد این است که مردم حق 

دارند بدانند چه فکر و چه اندیشه ای وکالت آن ها را برعهده دارد.

دبير كميته علمی كشوری كرونا خبرداد:
کاهش میزان بستری و مرگ و میر بیماران کوويد ۱۹ در ايران

دبیر کمیته علمی کشوری کرونا گفت: میزان بستری و مرگ و میر بیماران 
کووید19 در ایران کاهش یافته است.

حمیدرضا جماعتی افزود: هنوز شاخص RE یا میزان انتقال عفونت از یک 
فرد مبتال به دیگر افراد جامعه با وجود رعایت پروتکل ها و واکسیناسیون، به عدد 

یک و کمتر از آن نرسیده که نشان دهنده چرخش کرونا در کشور است.  
وی تاکید کرد: در این شرایط که هنوز هم شاهد چرخش ویروس کرونا در 
جامعه هستیم، باید کماکان به رعایت پروتکل های بهداشتی و تکمیل واکسیناسیون 

به ویژه نوبت سوم واکسن توجه کنیم.  
تمامی افراد باالتر از 18 سال، برای تزریق سه نوبت واکسن اقدام کنند

جماعتی اظهار داشت: روند تزریق نوبت سوم واکسن در کشور همانند اکثر 
کشورهای دنیا، رو به کاهش بوده که شاید یکی از دالیل آن، فروکش کردن 
بیماری و عدم توجه کافی افراد به کرونا باشد. تاکید ما این است که تمامی افراد 
باالتر از 18 سال، حتما سه نوبت واکسن و افراد واجد شرایط و اعالم شده از 
سوی کمیته ملی واکسن کووید19 و کمیته علمی کشوری کرونا، برای تزریق 

نوبت چهارم واکسن اقدام کنند.  
وی گفت: در مطالعات مختلف در دنیا نشان داده شده که تزریق نوبت سوم و 
یا نوبت چهارم در افراد واجد شرایط، می تواند تاثیر بسیار زیادی در کاهش بستری 
در بیمارستانها و مرگ و میر داشته باشد. بر اساس گزارش های سازمان های علمی 
و سازمان بهداشت جهانی، حدود 75 درصد از کل جمعیت ایران، واکسیناسیون خود 
را انجام داده اند و رتبه جهانی ایران، 12 است اما در کشورهای با درآمد پایین، 
میزان واکسیناسیون، حدود 15 درصد جمعیت بوده است. این زنگ خطر بزرگی 
است چراکه در این کشورها با توجه به واکسیناسیون پایین و چرخش ویروس، 

احتمال ایجاد زیرسویه های جدید وجود دارد.
جماعتی تصریح کرد:  سیاست ها و راهبردهای جهانی باید به سمتی برود 
که حتی واکسن کرونا به شکل رایگان در اختیار کشورهای با درآمد پایین قرار 
گیرد چون در غیر این صورت ممکن است با شکست کنترل پاندکی کرونا در دنیا 
روبرو شویم. انجمن های خیریه، سازمان ها و مجامع علمی و بین المللی باید 
شرکت های بزرگ و غول پیکری که درآمدهای باالیی دارند را تشویق کنند تا 

واکسیناسیون علیه کرونا در این کشورها نیز انجام شود.  
در  بهداشتی  های  پروتکل  رعایت  حتما  واکسیناسیون،  تکمیل  بر  عالوه 

دستور کار همه باشد
به گفته وی،  کمیته علمی کشوری کرونا تاکید دارد که باید کماکان احتیاطات 
الزم رعایت شود. شاخص RE در کشور ما هنوز به یک و کمتر از آن نرسیده 
نمی توانیم بگوییم که کرونا را بطور کامل کنترل کرده ایم بنابراین توصیه ما این 
است که عالوه بر تکمیل واکسیناسیون، حتما رعایت پروتکل های بهداشتی در 

دستور کار همه باشد.  
 جماعتی خاطرنشان کرد: برخی از کشورها که مشکالت و پیک های بیماری 
را دیده اند به این خاطر بوده که بعد از کنترل نسبی بیماری در کشورهای شان، 
پروتکل های بهداشتی را کنار گذاشته اند. استفاده از ماسک، حفظ فاصله فیزیکی 

و تهویه مناسب، از مهمترین پروتکل های موثر در پیشگیری از کرونا است.  
دبیر کمیته علمی کشوری کرونا اظهار داشت: اگر در رعایت پروتکل ها 
سهل انگاری کنیم و از کنترل کامل کرونا در کشور سخن بگوییم، پروتکل های 
بهداشتی را رعایت نکنیم و واکسن را تزریق نکنیم ممکن است باتوجه به وجود 
ویروس دلتا در برخی از کشورهای از جمله ترکیه که هنوز هم حدود 3.5 درصد 
از موارد گزارش شده در آن، ویروس دلتا است، شاهد مشکالتی از جمله زیرسویه 
های ترکیبی مانند XD و XF باشیم چراکه این دو سویه، ناشی از ترکیب دلتا و 
اُمیکرون است. باتوجه به مراودات و رفت و آمدهایی که با کشورهای مجاور از 
جمله ترکیه داریم توصیه ما این است که احتیاطات الزم در دستور کار باشد و 

واکسیناسیون را تکمیل کنیم.
 جماعتی تاکید کرد: در کمیته علمی گزارشی از اجرای آزمایشی مدیریت 
هوشمند کرونا نداریم و مقرر شد که نتایج اجرای آزمایشی این طرح در سه استان 
کشور باتوجه به موفقیت آمیز دانستن مدیریت هوشمند از سوی دست اندرکاران آن، 
گزارشی از اقدامات انجام شده و پیشنهادات اجرایی در کمیته علمی بررسی شود.

گزارش دنيای جوانان؛

پرداخت ۶۰درصد هزينه های سالمت از جیب مردم

 60 فزایش  ا پیشنهاد 
پزشکی  تعرفه های  درصدی 
درحالی از سوی سازمان نظام 
پزشکی مطرح شده است که معاون بیمه 
خدمات سالمت سازمان بیمه سالمت 
های  هزینه  از  درصد   60 است  معتقد 
مردم  جیب  از  حاضر  حال  در  سالمت 

پرداخت می شود.
محل  همواره  پزشکی  تعرفه های 
بوده  دولت  با  پزشکی  جامعه  اختالف 
است؛ طبق روال هرسال میزان افزایش 
تعرفه های پزشکی توسط سازمان نظام 
هیات  توسط  سپس  و  تعیین  پزشکی 
خدمات  تعرفه  می شود.  تصویب  دولت 
پزشکی سال 98 افزایش 10 درصدی 
در بخش دولتی و 13 درصدی در بخش 
خصوصی داشت که این میزان افزایش 

از طرف دولت تصویب و ابالغ شد.
 15 با  تعرفه ها  این   99 سال  در 
درصد افزایش و در سال 1400 هم به 
گفته محسن مصلحی دبیر شورای عالی 
پیشنهاد  کشور،  پزشکی  نظام  سازمان 
برای  کشور  پزشکی  نظام  سازمان 
خصوصی  بخش  تعرفه های  افزایش 
پزشکی با حداقل 55 درصد بود که این 
میزان افزایش بر اساس شرایط اقتصادی 
جامعه تعیین شد، اما شورای عالی بیمه 
را  تعرفه  افزایش  سالمت 28.5 درصد 
اعالم و هیات وزیران هم این افزایش 

را تصویب کرد.
پزشکی  نظام  سازمان  نیز  امسال 
پزشکی  تعرفه های  افزایش  پیشنهاد 
به  بنا  که  پیشنهادی  است.  داده  را 
از  پس  سازمان  این  مسووالن  گفته 
بررسی های کارشناسی تهیه شده است 
درمانی  خدمات  تعرفه  معتقدند  آنها  و 
نیز  پیش  چندی  شوند.  واقعی  باید 
سازمان  رییس کل  رییس زاده،  محمد 
در  این  از  پیش  کشور  پزشکی  نظام 
یک نشست خبری که در محل سازمان 
پیشنهاد  شد،  ر  برگزا پزشکی  نظام 
افزایش تعرفه گلوبال 60 درصدی برای 
تعرفه های پزشکی را مطرح کرد و گفت: 
بر اساس کار کارشناسی که انجام دادیم، 
به  تعرفه ها  افزایش  درصدی   60 عدد 

صورت گلوبال مورد نظرمان بود.
برخی  در  که  کرد  تاکید  وی 
رشد  درصد   217 پزشکی  حوزه های 
مانند  حوزه هایی  در  همچنین  داشتیم. 
تجهیزات و تکنولوژی های پزشکی، بالغ 
بر 200 درصد افزایش هزینه داشتیم که 
تناسبی با تورم 45 تا 50 درصدی ندارد. 
تا 130 درصد  لوازم مصرفی  در بحث 
رشد داشتیم، در بحث نیروی انسانی و 
حقوق و دستمزدها در برخی مراکز تا 57 
درصد رشد داشتیم، بعد هم از افزایش 
صحبت  تعرفه ها  درصدی   20 تا   10
باید  نیست.  قبول  قابل  این  می کنیم. 
توجه کرد که اگر در شرایط فعلی یک 

مطب بخواهد سرپا بماند، آن هم بدون 
سود، ویزیت باید عددی بالغ بر حداقل 
این  از  کمتر  و  شود  تومان  هزار   120

اصال ارائه خدمات قابل انجام نیست.
درصدی   60 افزایش  پیشنهاد 
سوی  از  درحالی  پزشکی  تعرفه های 
سازمان نظام پزشکی مطرح شده است 
که معاون بیمه خدمات سالمت سازمان 
بیمه سالمت با اشاره به تکلیف قانون 
برنامه ششم توسعه مبنی بر سهم 25 
هزینه های  پرداخت  در  مردم  درصدی 
سالمت، در عین حال از افزایش سهم 
هزینه ها  این  پرداخت   در  مردم  جیب 
کرده  نگرانی  ابراز  اخیر  طی سال های 
و گفته است متاسفانه متناسب با رشد 
تورم، بیمه ها و دولت سهم بیشتری در 
این  بنابراین  نداشتند؛  سالمت  حوزه 
پرداخت  مردم  جیب  از  مابه التفاوت 

شده است.
مهدی رضایی درباره سهم فعلی 
هزینه های سالمت،  پرداخت  در  مردم 
استنادات قطعی  اساس  بر  است:  گفته 
حساب  اساس  بر  که  آماری  آخرین  و 
منتشر   1397 سال  در  سالمت  ملی 
در  مردم  از جیب  پرداختی  است،  شده 
 45 تا   42 حدود  سالمت  هزینه های 
درصد و سهم بیمه ها و دولت هم حدود 
55 درصد ذکر شده است و پس از آن 
آمار رسمی دیگری منتشر نشده است. 
رسمی  غیر  اطالعات  اساس  بر  اما 
وزارت بهداشت که ما هم با بررسی های 
میدانی و بررسی آمارنامه های دارویی در 
سامانه های خود تا حد زیادی آن را قبول 
داریم، در حال حاضر سهم پرداختی از 
جیب مردم در هزینه های سالمت حدود 

60 درصد است.
آمار  این  اینکه  به  اشاره  با  وی 
این  با  است:  معتقد  است،  نگران کننده 
بیمه ها  و  دولت  سهم  مجموع  حساب 
درصد   40 هزینه ها  این  پرداخت  در 
است. این درحالی است که طبق قانون 
برنامه ششم توسعه کشور، هدف گذاری 
شده بود تا در هزینه های سالمت سهم 
و  دولت  سهم  و  درصد   25 به  مردم 
اما عکس  به 75 درصد برسد؛  بیمه ها 
این موضوع در حال حاضر رخ داده است. 
آمار رسمی هم فکر می کنیم  در مورد 
در  مردم  سهم  درصد   42 عدد  قطعا 
پرداختی ها با توجه به گذشت حدودا 3 
سال زمان، تغییر کرده است. متاسفانه 
و دولت  بیمه ها  تورم،  با رشد  متناسب 
سهم بیشتری در حوزه سالمت نداشتند؛ 
بنابراین این مابه التفاوت از جیب مردم 

پرداخت شده است.
چند  ساالنه  اینکه  درباره  رضایی 
درصد مردم به دلیل هزینه های باالی 
سالمت به زیر خط فقر می روند، بیان 
اساس  بر  باید  موارد  این  است:  کرده 
آمار رسمی استخراج شود که فعال آمار 

جدیدی در دسترس نیست.
او راهکار برون رفت از این شرایط 
اتفاق  دو  است:  داده  شرح  اینگونه  را 
باید رخ دهد؛ اول اینکه سهم سالمت 
و  یابد  افزایش  ملی  ناخالص  درآمد  از 
اولویت کشور در حوزه سالمت کمرنگ 
نظر  به  که  است  حالی  در  این  نشود؛ 
این  اخیر  سال   3 حدودا  طی  می رسد 
سهم سالمت  است.  یافته  تنزل  سهم 
نشیب  و  فراز  ملی  ناخالص  درآمد  از 
یک  و  افزایش  سال هایی  یک  دارد، 
نکته  می کند.  پیدا  کاهش  سال هایی 
دوم این است که ما دچار یک ناکارایی 
هستیم.  سالمت  حوزه  هزینه کرد  در 
به  دولت  از  که  منابعی  مقدار  همان 
به  می یابد،  اختصاص  سالمت  حوزه 
دلیل ناکارایی، متاسفانه نمی تواند عاملی 
باشد تا پرداختی از جیب مردم افزایش 
نیابد. اگر بخواهیم خود را با کشورهای 
همسایه مقایسه کنیم، شبیه ترین کشور 
پرداختی  سهم  که  است  ترکیه  ما  به 
حوزه سالمت شان از GDP کمتر از ما 
است اما علی رغم این موضوع پرداخت 
از جیب مردم شان هم کمتر از ما است؛ 
زیرا نظام سالمت کارایی دارند. ناکارایی 
نظام سالمت ما سبب می شود تا هزینه 

آن را مردم پرداخت کنند.
بسترساز  ها؛  تعرفه  نبودن  واقعی 

تخلف است
از سوی دیگر، محمد رئیس زاده 
رئیس سازمان نظام پزشکی معتقد است، 
طی سالهای اخیر منابع و مصارف دیده 
شده است ولی قیمت تمام شده خدمات 
را در نظر نگرفته اند بلکه تعرفه گذاری 
بر اساس منابع بیمه انجام شده است و 
قیمت تمام شده خدمات دیده نمی شود. 
این موضوع باعث شده است تعرفه های 
مصوب طی سالهای اخیر رشد و قیمت 

منطقی نداشته باشد.
به گفته وی، بیمه باید منابعی را 
تدوین و تهیه کند که فشاری به مردم 
تعرفه  نبودن  واقعی  دود  نشود.  وارد 
پزشکان به چشم مردم می رود. شورای 
عالی بیمه قیمت واقعی را منظور نمی 
را  واقعی  قیمت  از  کمی  مقدار  و  کند 
پوشش می دهد که تفاوت آن را جامعه 
پزشکی و مردم باید پرداخت کنند که 
برخی  در  است  ممکن  موضوع  همین 
وقتی  شود.  تخلف  بسترساز  ها  مطب 
بیمه خدمات  و  نباشد  واقعی  ها  تعرفه 
را پوشش ندهد پزشک مجبور می شود 
به  را  وسایل  و  تجهیزات  خرید  هزینه 
خودش  تا  کند  دریافت  بیمار  از  نوعی 

متضرر نشود.
واقعی  است،  کرده  عنوان  وی 
بیمه،  پوشش  عدم  و  تعرفه  نبودن 
فساد خواهد شد. طی هشت  بسترساز 
سال گذشته ویزیت پزشک عمومی از 
10 هزار تومان به 50 هزار تومان رسیده 

است که به هیچ وجه متناسب با تورم 
نیست. بیمه اعالم می کند که ما منابع 
نداریم و بیمار و پزشک باید خودشان 
هزینه را پرداخت کنند در صورتی که 
بیمه باید قیمت واقعی خدمات را ببیند. 
نامتوازن  بیمه  عالی  شورای  ترکیب 
ارایه  که  طوری  به  است  غیرقانونی  و 
کننده خدمت تنها یک نماینده دارد در 

برابر 8 خریدار خدمت.
سازمان  زاده،  رییس  گفته  به 
نظام پزشکی پیشنهاد تعرفه گذاری را 
برای سال 1401 به شورای عالی بیمه 
ارسال کرد که تایید نشد. شورای عالی 
بیمه افزایش 28 درصدی تعرفه را داد 
تایید  را  آن  پزشکی  نظام  سازمان  و 
نکرد. دولت باید منابع بیمه را متناسب 
سازمان  دهد.  افزایش  واقعی  تعرفه  با 
انجمن های  مشورت  با  پزشکی  نظام 
علمی قیمت واقعی خدمات را به سازمان 
برنامه و بودجه اعالم کرد تا کارشناسان 
بدانند که قیمت واقعی تمام شده ویزیت 
پزشک عمومی چقدر است تا بتواند تا 

تصمیم گیری درستی انجام شود.
اعداد مطرح شده قطعی نیست

سعید کریمی معاون درمان وزارت 
بهداشت نیز، درباره وضعیت تعرفه های 
در  است:  گفته   ،1401 سال  پزشکی 
بیمه عددهای مربوط به  شورای عالی 
تعرفه های پزشکی سال جاری مصوب 
شده، اما از آنجایی که هنوز ابالغ نشده، 
نمی توانم اعداد و ارقام مربوط به آن را 
به  مصوبات  حال  عین  در  کنم.  ذکر 
سازمان برنامه و بودجه ارسال شده تا 
نهایی شده و برای هیات دولت ارسال 
داده اند،  ما  به  که  قولی  طبق  شود. 
بحث  آینده  هفته  یا  جاری  هفته  طی 
تعرفه ها در هیات دولت مطرح شده و 

تصمیم گیری می شود.
وزارت  پیشنهادات  وی،  گفته  به 
متفاوت  تعرفه ها  درباره  هم  بهداشت 
عالی  شورای  ترکیب  البته  است.  بوده 
بیمه متشکل از نماینده وزارت بهداشت، 
سازمان نظام پزشکی، دبیر شورای عالی 
بیمه، نمایندگان بیمه ها و ... است و در 
تعرفه چکش کاری  افزایش  آنجا بحث 
تعرفه ها  افزایش  عدد  فعال  می شود. 
آن  درباره  نمی توان  و  نیست  قطعی 

اظهار نظر کرد.
کریمی معتقد است، اعداد نزدیک 
به افزایش 28.5 و 30 درصد مطرح شده 
که البته هنوز قطعی نیست و باید منتظر 
تصمیم هیات دولت بود. البته باید توجه 
کرد که با توجه به افزایش باالی حقوق 
و دستمزد، بار بیمارستان ها باال می رود. 
تعرفه ها در  افزایش  پیشنهاد  نتیجه  در 
حد 28.5 و 30 درصد بوده است که البته 
همانطور که اعالم کردم، قطعی نیست 
و مصوب نشده است و تصمیم نهایی با 

هیات دولت است.

ث
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زیر نظر: علی هوشمند

وزیر علوم:
تصويب قانون مالكیت فكری، پیش نیاز نوآوری است

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با تاکید بر اینکه تصویب قانون مالکیت فکری 
پیش نیاز نوآوری است، گفت: پیگیری تصویب قانون جامع مالکیت فکری در دستور 

کار این وزارتخانه قرار دارد.
روسای  معارفه  و  تودیع  آیین  در  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزیر  زلفی گل، 
دانشگاه های اراک و صنعتی اراک گفت: استان مرکزی ویژگی ها و ظرفیت های 
منحصر به فردی دارد که تاکنون به خوبی مورد استفاده قرار نگرفته است. این 
استان مهد دانشمندان و علمای موثر در کشور است که امام راحل مهمترین این 

علما است که مدل جدیدی از مدیریت جامعه را ارائه کرده است.
وی عنوان کرد: استان مرکزی از نظر صنعتی جزو استان های برتر است و 
انتظار می رود که دانشگاه های این استان به ویژه دانشگاه مادر، جزو دانشگاه های 
برتر کشور باشد و در گذشته متاسفانه شاهد آن بودیم که برخی اساتید بزرگ از این 

استان خارج می شدند که در این دوره باید این شرایط اصالح شود.
 زلفی گل اضافه کرد: در این دوره می بایست با ایجاد وحدت، شهر اراک و استان 
مرکزی را آباد کرد و سود این صنایع در وهله اول باید به خود استان و دانشگاه های 

آن برسد و قطعًا این ثمره در زمان وحدت حاصل می شود.
وی با بیان اینکه از روسای دانشگاه ها انتظار می رود که آمال و آرزوی خود را 
برای آینده دانشگاه ترسیم کنند، افزود: آرمان هر جامعه بزرگترین سرمایه هر جامعه 

است و هر دانشگاه نیز باید یک آرمان داشته و برای تحقق آن برنامه ریزی کرد.
 زلفی گل تصریح کرد: البته ستاد وزارت علوم نیز باید کاماًل نگاهی حمایت 
گرانه، بسترساز و هدایت گونه داشته باشد، مشکالتی وجود دارد که باید درصدد 

رفع آنها برآییم.
اینکه در قانون بودجه امسال بودجه های خوبی دیده شده  به  با اشاره  وی 
است، اذعان کرد: روسای دانشگاه ها باید برنامه های خوبی در جهت استفاده از این 
ردیف ها داشته باشند و وزارت علوم نیز باید جهت توسعه کیفی دانشگاه ها، پژوهش 

و تحقیقات اقدام کند.
وزیر علوم با تاکید بر اینکه در کشور نظام ملی نوآوری نداریم، گفت: به 
زایش  بستر  که  فکری  مالکیت های  جامع  قانون  و  پژوهش  بیمه  مثال  عنوان 
نوآوری در کشور است وجود ندارد، و در این شرایط یعنی خالقیت و نوآوری 
با  فکری  مالکیت  قانون  دیگر  کشورهای  در  که  حالی  در  ایم  کرده  ذبح  را 
از  را  بسیاری  درآمدهای  دنیا  بزرگ  های  دانشگاه  و  اجراست  حال  در  قدرت 

این طریق کسب می کنند.
از تجربیات دنیا  توانند  باشند می  دانا  اگر مسئوالن عاقل و  ادامه داد:  وی 
توانیم  استفاده شود می  این تجربه  از  اگر  باشند و  را داشته  برداری  نهایت بهره 

فاصله خود را با دنیا کاهش دهیم.
وزیر علوم با اشاره به اینکه تصمیمات به موقع خود یک هنر است، حوزه نانو 
فناوری را مثال زد و افزود: در علم نانو کشور اقدامی به موقع داشت و امروز در این 

عرصه جز کشورهای نام آور هستیم.
وی بیان کرد: با نظر شورای عالی انقالب فرهنگی مقرر شده است که سند 

نظام ملی نوآوری توسط وزارت علوم تدوین شود.
تا  باید  و  برنامه هفتم توسعه هستیم  تدوین  آستانه  ادامه گفت: در  وی در 
امروز تحلیل ها و تحقیقات بسیاری انجام گرفته باشد تا تصمیم سازی و تصمیم 

گیری دانش بنیان انجام گیرد، اما چنین اتفاقی را عماًل در کشور شاهد نیستیم.
وزیر علوم با بیان اینکه شعار امسال فرصتی برای جامعه دانشگاهی کشور 
است، اظهار کرد: دانش بنیان بودن نوآوری و فناوری مهم است چرا که به واسطه 
آن محصوالت رقابت پذیر تولید می شود و تنها راه مزیت ساز در حوزه اقتصاد، 

سرمایه گذاری در عرصه علم و فناوری است.
نرم  و  افزاری  بستر سخت  علوم  وزارت  کرد: خوشبختانه  تاکید  زلفی گل 
ترفیع  و  ارتقا  نامه  آیین  که  آن هستیم  دنبال  به  دارد،  اختیار  در  خوبی  افزاری 
را بازنگری کنیم و تعداد پایه های تشویقی را به 30 تا 32 افزایش دهیم، زیرا 
مسلمًا باید بین فردی که باعث رشد دانشگاه می شود با فردی که تالش ندارد 

تفاوت قایل شد.

مرگ مشكوک دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت مدرس به ضرب گلوله!
دانشگاه تربیت مدرس از درگذشت یکی از دانشجویان این دانشگاه به ضرب 

گلوله در یکی از بوستان ها خبرداد.
علی معینی مدیر توسعه روابط با دولت و جامعه دانشگاه تربیت مدرس ضمن 
تایید این خبر گفت: نتیجه  پیگیری های ما و حراست دانشگاه تربیت مدرس نشان 
داد که این دانشجو در یکی از بوستان های ورداورد به ضرب گلوله جان خود را از 
دست داده است.وی با بیان اینکه کنار جنازه این دانشجو یک قبضه اسلحه کمری 

پیدا شده است، گفت: هنوز نتیجه بررسی پزشکی قانونی اعالم نشده است.
دکتر خسرو خواجه رئیس دانشکده علوم زیستی دانشگاه تربیت مدرس و اساتید 
ضمن ابراز تاسف از وقوع این حادثه،  ضمن اشاره به ویژگی های اخالقی این دانشجو  
اظهار داشتند: سید مجتبی احمدی دانشجویی متین، آرام، درسخوان و وارسته بود 

و هیچگاه کاری با کسی نداشت.
این  درگذشت  پیامی  با صدور  نیز  مدرس  تربیت  دانشگاه  زمینه  در همین 

دانشجو را تسلیت گفت.
متن پیام تسلیت دانشگاه تربیت مدرس در پی درگذشت سید مجتبی احمدی 
به شرح ذیل است: »اناهلل وانا الیه راجعون ، با نهایت تأثر درگذشت آقای سید مجتبی 
احمدی دانشجوی دکتری بیوشیمی دانشگاه را به خانواده داغدار ایشان، جامعه 
علمی کشور و دانشگاهیان تربیت مدرس تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال 

برای این جوان سفر کرده غفران الهی و برای بازماندگان صبر جمیل آرزومندیم. 
شایان ذکر است دکتر فرهاد دانشجو رییس دانشگاه به محض اطالع از فوت این 
دانشجو، طی هماهنگی با خانواده آن مرحوم، دستورات الزم را به معاونت توسعه 
منابع و سرمایه انسانی، دفتر حقوقی و حراست دانشگاه جهت پیگیری از مراجع 
قانونی و احراز چگونگی فوت این دانشجوی دانشگاه که در یکی از بوستان های 

منطقه ورداورد اتفاق افتاده است، صادر کرده است.”
سید مجتبی احمدی دانشجو ورودی 97 دکتری بیوشیمی دانشگاه تربیت مدرس 

ساکن خوابگاه  این دانشگاه بوده و در شرف فارغ التحصیلی بوده است.

مرگ جوان ۳۵ ساله در اثر انفجار منزل مسكونی در خیابان پلیس
سخنگوی سازمان آتش نشانی از مرگ یک جوان 35 ساله به دلیل انفجار در 

منزل مسکونی در خیابان پلیس خبر داد.
»جالل ملکی« سخنگوی سازمان آتش نشانی شهر تهران با اشاره به این 
حادثه گفت: ساعت 8:07 دقیقه صبح روز گذشته)دوشنبه(پس از تماس با سامانه 
125 آتش نشانی یک مورد انفجار و آتش سوزی در یک ساختمان مسکونی در 

خیابان پلیس، کلیم کاشانی اعالم شد. 
او ادامه داد: نیروها در مدت زمان دو دقیقه به محل می رسند و مشاهده می کنند 
در یک ساختمان 4 طبقه مسکونی در طبقه همکف در قسمت اتاق خوابی که به 
حیاط خلوت مشرف بوده است آتش سوزی رخ داده و در هنگام رسیدن نیروها به 

این محل کامال این بخش شعله ور بود. 
ملکی افزود: به گفته همسایه ها صدای انفجاری هم در این بخش شنیده بودند 
و آتش نشان ها سریع عملیات را آغاز و وقتی در را باز می کنند تا به اتاق وارد شوند 
با وضعیت سوخته و بی حال یک جوان حدودا 35ساله مواجه می شوند که سوختگی 
شدید روی بدن داشت اما در همان لحظات اول براساس شدت آتش سوزی در 

همان اتاق خواب جان خود را از دست داد. 
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آیا پردازنده های اینتل ليک فيلد كيفيت 
و كارایی موردانتظار را دارند؟

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

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

درباره ی آن ها ارائه کرد.
پردازنده  لیک فیلد )عبارت صحیح تر برای آن SoC است( پردازنده ی 7 واتی 
 Sunny و یک هسته ی پردازشی Tremont با چهار هسته ی پردازش مرکزی
Cove است که از هایبرتردینگ هم بهره نمی برد. قطعا چنین پردازنده  ای رقیب 
و  مقایسه ها  درنتیجه،  بود؛  نخواهد   )Core( کور  خانواده ی  کامل  محصوالت 
بنچمارک هایی که بین لیک فیلد و پردازنده های کامل کور می شود، هیچ گاه برتری 
 CB15 مذکور در بنچمارک SoC پردازنده ی کوچک تر را نشان نمی دهد. امتیاز
 8100y-Core m3 در بخش پردازش تک رشته ای کمتر از امتیاز پردازنده ی
گزارش می شود )3/88 دربرابر 2/96(. البته در پردازش چندهسته ای شاهد نتایج 

بهتری هستیم و لیک فیلد امتیاز 255 را دربرابر امتیاز 162 رقیب ثبت می کند.
پردازنده ی 8100y-m3 را می توان بهترین گزینه در خانواده ی x86 برای 
مقایسه با Lekefield SoC دانست. پردازنده ی سری Core M تراشه ای 
دوهسته ای با چهار رشته ی پردازشی محسوب می شود که توان طراحی گرمایی 
آن 5 وات و سرعت کالک پایه  اش 1/1 و سرعت کالک تقویت شده ی آن 4/3 

گیگاهرتز است.
الگوی رقابتی لیک فیلد دربرابر کور ام )ضعف در امتیاز تک رشته ای و برتری 
 R20 و R15 و R10 در امتیاز چند رشته ای( در تمامی بنچمارک های ساین بنچ
و گیگ بنچ 5.1 دیده می شود. پردازنده ی 8100Y-m3 در تمامی آزمایش های 
تک رشته  ای پیروز می شود و فاصله ی زیادی هم با رقیب دارد. درمقابل، در تمامی 
آزمایش های چند هسته ای شاهد پیروزی پردازنده ی لیک فیلد هستیم که فاصله ی 

بیشتری با فاصله ی رقابت تک رشته ای را هم نشان می دهد.
بررسی ها،  نتیجه ی  به  نگاه  با  کوالکام  دارند  اعتقاد  کارشناسان   برخی 
پیروزی  به قطع نمی توان  البته  )تِک رادار(؛  پیروزی می زند  نشانه ی  به  پوزخندی 
کوالکام را در وظایف پردازشی تأیید کرد. به هرحال، پلتفرم ویندوز روی آرم اکنون 
برای هماهنگی با x86 مبتنی بر شبیه سازی 32 بیتی است که به تنهایی برخی از 
نتایج آزمایش را خدشه دار می کند. درمقابل، لیک فیلد در عملکرد تک رشته ای در 
بسیاری از آزمایش ها از پردازنده ی کواکاک 8cx بهتر ظاهر شده )797 دربرابر 
700(؛ اما درنهایت در پردازش چندرشته ای، 8cx با امتیاز 2،760 دربرابر 1،441 
پیروز می شود. درنهایت، شاید کوالکام با نسل بعدی پردازنده های خود رقابت را 
شدیدتر هم بکند؛ اما هنوز نمی توان نتیجه گیری کاملی از پیش بینی های آتی کرد.
در  را  چندهسته ای  پردازش  مقیاس دهی  عامل   5.2 گیک بنچ  اپلیکیشن 
پذیرفتنی  به هیچ وجه  عامل  این  می کند.  بیان   8/1 با  برابر  لیک فیلد  پردازنده ی 
نیست و حتی می توان مدل آزمایش کردن اپلیکیشن را هم درباره ی آن نقد کرد. 
البته نمی توان به طورحتم نتیجه ی آزمایش را رد کرد؛ اما درنهایت 8/1 برابر از 

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

باتری و قیمت پردازنده ی تیم آبی نداریم. 
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و  اقتصادی  امور  وزیر 
از  یکی  از  بازدید  در  دارایی 
شعبات بیمه در جنوب تهران 
به منظور  برخط  سامانه  راه اندازی  بر 
دریافت  برای  حضوری  مراجعه  حذف 
خسارت و اتصال دستگاه های مختلف 
یکدیگر  به  اسناد  انتقال  برای  ذیربط 

تاکید کرد.
روز گذشته )دوشنبه( »سید احسان 
بیمه  شعبات  از  یکی  از  خاندوزی« 
ایران در جنوب تهران بازدید کرد و با 

مراجعه کنندگان به گفت وگو پرداخت.
در  بازدید  این  جمع بندی  در  وی 
موارد  از  یکی  گفت:  خبرنگاران  جمع 
از  نارضایتی  مراجعه کنندگان،  اعتراض 
و  بود  برای حضور کارشناسان  معطلی 
وجود  کارشناس  کمبود  اگر  شد  مقرر 
داشته باشد آن را برطرف کنند؛ زیرا هر 
ساعت تاخیر مشکالتی را برای مراجعه 

کنندگان دارد.
وزیر اقتصاد ادامه داد: مساله دیگر 
نارضایتی از سقف خسارت های پرداختی 
می کردند  اعالم  افراد  بسیاری  و  بود 
از  کمتر  خسارت  مبالغ  پرداخت  که 
بازار  و  شرکت ها  مصوب  قیمت های 
آزاد است که مقرر شد مدیرعامل بیمه 
در تعامل با بخش صنعت و شرکت های 
خودروسازی در این مورد بازنگری کند 

تا مردم رضایت داشته باشند.
خاندوزی با انتقاد از حضور مکرر 
و صف های طوالنی در نمایندگی های 
بیمه ایران در شعبه جنوب تهران، گفت: 
عید  روز  تا  که  داد  وعده  ایران  بیمه 
فطر سامانه برخط به صورت آزمایشی 
راه اندازی شود تا دیگر نیازی به حضور 

فیزیکی افراد نباشد.

وی اضافه کرد: از بیمه مرکزی نیز 
سامانه  امسال  خردادماه  تا  می خواهیم 
برخط به صورت سراسری در کشور اجرا 
تا مدارک به صورت برخط بارگزاری و 

نارضایتی مردم کم شود.
دیگر  مساله  گفت:  اقتصاد  وزیر 
که باید بیمه مرکزی به صورت جدی 
پیگیری کند، انتقال اسناد بین دستگاه ها 
است تا اسناد ناجا و دستگاه های دیگر در 
کمترین زمان بین دستگاه های مربوطه 
رد و بدل شود، زیرا ضرورتی ندارد که 
دیگر  دستگاه  به  دستگاه  این  از  مردم 
باید  ارائه مدارک مراجعه کنند و  برای 

دولت الکترونیک را ارتقا دهیم.
خصوص  در  بازدید  این  در  وی 
انتشار فهرست ابربدهکاران بانکی، گفت: 
در زمینه انتشار اسامی ابربدهکاران به 
بانکی بدون هیچ خط قرمزی  سیستم 

کامال جدی هستیم.
یکی  حتی  ادامه داد:  خاندوزی 
تماسی  در  دولتی  بانک  مدیران  از 
و  وزارتخانه ها  برخی  که  کرد  اعالم 
پیمانکاری  لیل  به  دولتی  دستگاه های 
بنده  هستند،  بزرگ  بدهکاران  جزو 

گفتم دستگاه های دولتی هرچند وزارت 
فهرست  این  مشمول  اگر  هم  اقتصاد 
موجب  تا  شود  معرفی  باید  شود  می 
تصحیح رفتار بدحساب ها شود تا خود 
را اصالح کنند و و خوش حساب ها نیز 

تشویق شوند.
وی اظهارداشت: اطالعات قرارداده 
که  صورت  این  به  است  ناقص  شده 
بسیاری از جزئیات و اعداد و ارقام وجود 
ندارد و این به دلیل اختالف بسیاری از 
حسابرس های سیستم بانکی نسبت به 
و  است  ارزی  و  ریالی  تعهدات  میزان 
ارزی  قیمت  با چه  که  عنوان می کنند 

محاسبه شود.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: در گام های 
است  نمی آییم، دولت جدی  کوتاه  بعد 
و  است  رییس جمهوری  این دستور  و 
اغماض  هیچ  بدون  نیز  اقتصاد  وزارت 
ادامه  پیگیری ها  به  قرمزی  خط  و 

خواهد داد.
از  خاندوزی  بازدید  جریان  در 
ایران،  بیمه  قسمت های مختلف شعبه 
شده  سرقت  وی  خودروی  که  فردی 
آگاهی  اداره  اینکه  از  پس  گفت:  بود، 

اعالم کرد خودروی مورد نظر پیدا نشده 
به شرکت بیمه مراجعه کردم و اعالم 
کردند که پس از 15 تا 20 روز پس از 
تشکیل پرونده و سند به نام زدن مبلغ 

خسارت واریز می شود.
در این زمینه، وزیر اقتصاد پس از 
صحبت های مراجعه کننده از مدیرعامل 
شعبه خواست توجه ویژه ای در این موارد 
اعمال شود تا افراد هرچه زودتر خسارت 

خود را دریافت کنند.
که  ی  یگر د د  فر همچنین 
از خودرو وی سرقت شده  بخش هایی 
شرکت های  اطالع رسانی  عدم  از  بود 
بیمه نسبت به پرداخت خسارت گله مند 
بود که خاندوزی دستور دارد کارشناسان 
بیمه اطالع رسانی الزم را انجام دهند تا 

افراد دچار سردرگمی نشوند.
وزیر اقتصاد در این بازدید با انتقاد 
بر  شده،  بایگانی  پرونده های  حجم  از 
کرد  تاکید  پرونده ها  الکترونیکی شدن 
و خواست که از این پس هیچ برگه ای 
بین مراجعه کننده و شرکت های بیمه رد 
و بدل نشود، زیرا این کار بستری برای 

تخلفات و مفاسد دیگر است.
از  مراجعه کنندگان  از  دیگر  یکی 
نادرست  رفتارهای  و  کارشناس  کمبود 
که  داشت  شکایت  کارشناسان  برخی 
نیز  مورد  این  داد  دستور  خاندوزی 
پیگیری شود و کارشناسان اطالع رسانی 
به  نسبت  کنندگان  مراجعه  به  را  الزم 

حقوق شان انجام دهند.
در ادامه بازدید برخی از کارکنان 
شرکت بیمه درخصوص وضعیت اشتغال 
و حقوق پایین خود صحبت کردند که 
وزیر دستور دارد مساعدت الزم به این 

افراد انجام شود.

در يک طرح عظیم ملی
28هزار کارمند جديد بانک سپه

مشمول قانون مديريت خدمات کشوری شدند
بانک ها به منظور اصالح و  ادغام   طرح ملی 
ساماندهی شبکه بانکی از سال 1397 آغاز و پس از 
تصویب در فروردین ماه سال 1398 به بانک سپه 

ابالغ شد.
بانک سپه: در  پایگاه اطالع رسانی  به گزارش 
همین راستا و در جهت یکسان سازی قوانین و مقررات 

اداری، همسان سازی حقوق و مزایای کلیه کارکنان بانک سپه در دستور 
با  از برگزاری جلسات متعدد  کار و اولویت بانک سپه قرار گرفت و پس 
سازمان اداری و استخدامی کشور و سایر مراجع ذی صالح، »آیین نامه اجرایی 
ساماندهی نیروی انسانی و نظام اداری و استخدامی کارکنان بانک سپه« 
در تاریخ 1400.12.22 به تصویب هیأت عالی راهبری ادغام بانک ها رسید.
در این طرح عظیم ملی، بالغ بر 28 هزار نفر  به کارکنان و 3000 
شعبه به واحدهای بانک سپه افزوده شد و بدین ترتیب، مجموع پرسنل 

بانک سپه به بیش از 45 هزار نفر رسید.
شایان ذکر است، بالغ بر 88  درصد از پرسنل جدید، با تبعیت از قانون 

مدیریت خدمات کشوری از افزایش حقوق برخوردار شدند.

حق انتخاب مختصص مشتريان بانک ايران زمین است

حق انتخاب داشتن یک اصل برای همگان است. چرا که سبب می 
شود خودی نشان دهیم و احساس توانایی و اعتماد به نفس داشتن پویایی 
و نشاط را در ما ایجاد می  کند. بانک ایران زمین در راستای بانکداری باز 
و مشتری مدار، طرح تسهیالتی را با شعار »تسهیالتی به انتخاب تو« با نام 

“انتخاب” را آغاز کرد.
اگر بتوانیم خودمان انتخاب کنیم، یعنی تصمیم گرفته ایم بر مبنای 
زمان و مکان، یعنی سنجیده ایم مراحلی که باید بگذرانیم. تسهیالت بانک 
ایران زمین این امکان را به ما می دهد تا خودمان بسنجیم و انتخاب کنیم.

زمان هایی بود که کلی وقت صرف می کردیم و بعد از دوندگی های 
بسیار و جور کردن ضامن تازه متوجه می شدیم که تسهیالت اعطایی بانک 
در حد و اندازه بودجه ما نیست و یا اینکه توانایی دریافت وام را نداریم. 
اکنون که دیگر جای خود دارد؛ مسائل تعطیلی و محدودیت های کرونایی 
و همچنین اوضاع سخت کسب و کار و معیشت باعث شده تا اکثر مردم 

منتظر دریافت وام از یک بانک باشند.
چندماهی می شود که زمزمه دریافت تسهیالت خرد به صورت سهل 
و آسان بر سر زبان ها افتاده و اخیرا نیز با تدابیر دولت، تسهیالتی از قبیل 
وام بدون ضامن نیز اعالم شد. اما همگان امکان استفاده از این نوع وام ها 
را ندارند و بسیاری به دلیل نداشتن کار ثابت و اداری از دریافت آنها باز 
ماندند و عده ای نیز بودجه مورد نظر برای مبلغ ثابت یک وام را ندارند و 
ممکن است توانایی دریافت تسهیالتی محدود و متناسب با بودجه شان 
را داشته باشند که اکثر بانک ها فقط یک تسهیالت را با مبلغی مشخص 

برای بازپرداخت اعالم کرده اند.
و  باز  بانکداری  راستای  در  زمین  ایران  بانک  اساس،  همین  بر 
مشتری مدار، طرح تسهیالتی را با شعار »تسهیالتی به انتخاب تو« با نام 
“انتخاب” را آغاز کرد. هدف اصلی بانک از اجرای این طرح، انتخاب نوع 
و شکل دریافت تسهیالت توسط خود مشتریان، با توجه به نیازشان است.

طرح تسهیالتی انتخاب که از ابتدای دی 1400 به مدت یک سال اجرا 
شد، یک هدف مهم دارد و آن اینکه؛ مشتریان بانک در انتخاب نوع و شکل 
دریافت تسهیالت با توجه به تنوع نیازهای خود قدرت انتخاب داشته باشند.

در این طرح تسهیالتی مشتریان می توانند تا سقف یک میلیارد ریال با 
امکان واریز و برداشت، دریافت و نرخ سود سالیانه را از 10 تا 18 درصد به 
دلخواه انتخاب کنند. ضمنا حداقل مبلغ افتتاح حساب 50 میلیون ریال است.

عالقه مندان می توانند جهت دریافت اطالعات بیشتر به سایت بانک 
ایران زمین به نشانی اینترنتی www.izbank.ir و یا یکی از شعب بانک 
در سراسر کشور مراجعه و همچنین در صورت نیاز به توضیحات بیشتر با 

شماره 02124809 مرکز ارتباط با مشتری بانک تماس حاصل کنند.

تومان  میلیارد   ۱۰۰۰ به  ازدواج  وام  پرداختی  تسهیالت 
نزديک شد

بانک آینده به منظور حمایت از زوج های جوان 
نسبت به پرداخت وام قرض الحسنه ازدواج در سال 
1400 اقدام کرد که بر این اساس، مجموع پرداختی 
این نوع وام در سال یاد شده، 9٫260 میلیارد ریال 

است.
ثبت نام وام قرض الحسنه ازدواج، یک فرصت 

و امتیاز مناسب برای زوج های جوان است تا آن ها بتوانند با استفاده از این 
وام، منابع مالی مورد نیاز برای آغاز زندگی مشترک خود را تا حدودی فراهم 
کنند که خوش بختانه بانک آینده نیز در سال گذشته، تعداد 11279 فقره 
وام ازدواج با مجموع مبلغ 9260 میلیارد به جوانان پرداخت کرد تا زمینه ساز 

آغاز زندگی شیرین این زوج های عزیز باشد.

آغاز عرضه اوراق گواهی سپرده مدت دار ويژه سرمايه گذاری 
)عام( در شعب بانک اقتصادنوين

بانک اقتصادنوین بر اساس مجوز بانک مرکزی 
سپرده  گواهی  »اوراق  ایران،  اسالمی  جمهوری 
مدت دار ویژه سرمایه گذاری )عام(« را با هدف ایجاد 
بستر مناسب و مطمئن سرمایه گذاری برای مشتریان 

منتشر می کند.
اقتصادنوین،  بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 

مرحله سی  و سوم اوراق گواهی سپرده سرمایه گذاری )عام( از روز شنبه 
بانک  این  شعب  تمامی  در  جاری  سال  اسفندماه  پایان  تا  فروردین   27
تجدید  قابلیت  با  اوراق سه ماهه  در سراسر کشور عرضه خواهد شد..این 
 18 علی الحساب  سود  نرخ  با  جاری،  سال  پایان  تا  سیستمی  به صورت 
درصد ساالنه و مبالغ آن ضریبی از یک میلیون ریال است. اوراق گواهی 
سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری )عام( این بانک، با نام، قابل انتقال به 
غیر و همراه با قابلیت بازخرید قبل از سررسید نزد شعب بانک اقتصادنوین 
)با نرخ 10 درصد ساالنه( استهمچنین مقاطع پرداخت سود علی الحساب 
این اوراق ماهانه خواهد بود و پرداخت اصل و سودهای علی الحساب آن 
توسط بانک اقتصادنوین تضمین شده است.عالقه مندان به بهره مندی از 
این فرصت، می توانند به یکی از شعب بانک اقتصادنوین مراجعه و یا برای 
کسب اطالعات بیشتر با مرکز 24 ساعته ارتباط با مشتریان این بانک به 

شماره 48031000-021 تماس حاصل کنند.

گاز  ناترازی  مديريت  در  سیزدهم  دولت  موفقیت 
زمستان ۱۴۰۰

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس درباره عملکرد 
وزارت نفت در مدیریت کمبود گاز در زمستان 1400 گفت: مدیریت مصرف 
گاز بخش خانگی، صنعت و نیروگاه ها کار سختی بود که انجام گرفت و یکی 
از موفق ترین اقدامات دولت سیزدهم به عملکرد وزارت نفت باز می گردد.
»احمد علیرضا بیگی« درباره بی توجهی دولت قبل به تولید و کسری 
روزانه 250 میلیون مترمکعب گاز تولیدی گفت: ما نیاز به سرمایه گذاری 
در حوزه باالدست داریم تا بتوانیم گاز بیشتری تولید کنیم مثال از میادین 
جدید بهره برداری شود و میادین فعلی توسعه پیدا کند، اما به علت عدم 

وجود اعتبار اقدامی صورت نگرفته است. 
وی با اشاره به بهینه سازی در مصرف گاز در کشور گفت: ما ناچار به 
سرمایه گذاری برای بهینه سازی گاز هستیم، زیرا مصرف گاز در کشور بسیار 
باالست و باید برای تولید بخاری کم مصرف و استانداردسازی ساختمان 

ها اقداماتی انجام بگیرد که در این قسمت هم ورود جدی نشده است. 
بیگی اضافه کرد: دولت قبل به طور جدی برای بهینه سازی مصرف 
گاز اقدامی انجام نداد. بنابراین، باید دولت فعلی در این قضیه ورود کند. 
وی با اشاره به اینکه از شرایط سخت زمستان 1400 بدون خاموشی 
و قطعی گاز عبور کردیم، گفت:  ما روزانه در حدود 750 میلیون مترمکعب 
گاز برای مصارف کشور مصرف می کنیم. امسال برای جلوگیری از ایجاد 
بحران و کمبود گاز، بخشی از گاز صنایع و نیروگاه ها را قطع کردیم تا 

بخش خانگی دچار قطعی نشود. 
این نماینده مجلس افزود: در بعضی موارد روزانه حدود 700 میلیون 
متر مکعب گاز به غیر از صنایع و نیروگاه ها در حوزه خانگی و تجاری 
مصرف می شود. با وجود مصرف باالی بخش های تجاری و خانگی، گاز 

نیروگاه ها قطع شد و آنها مجبور به سوزاندن مازوت شدند.
بیگی درباره اصالح الگوی مصرف با بحث تعرفه گذاری مشترکان 
پرمصرف یا IBT قبل از آغاز سرمای زمستان گفت: طرح تعرفه گذاری 
پلکانی خیلی اثرگذار نبود چون دیر شروع شد. اگر از آذر یا آبان این طرح 
شروع می شد، اثرگذاری بیشتری داشت، اما در دی و بهمن تبلیغات آن 
آغاز شد و به همین علت خیلی اثرگذار نبود، اما احتماال برای سال آینده 

اثرگذاری بیشتری خواهد داشت.
وی اضافه کرد: مدیریت مصرف گاز بخش خانگی، صنعت و نیروگاه ها 
کار سختی بود که انجام گرفت و در نهایت به این مراکز سوخت مایع به 
جای گاز رسانده شد. ما در نیروگاه ها با کمبود سوخت مواجه نشدیم و این 
موضوع خیلی مهمی است. قرار است وزارت نیرو صرفه جویی برای برق را 
هم در سالجاری پیگیری کند و قانون پارسال هم مجددا امسال تمدید شود. 
بیگی با اشاره به قرارداد سوآپ گاز با ترکمنستان گفت: قرارداد سوآپ 
ترکمنستان در گذشته خرید گاز بود ولی قطع شد. سال قبل از ترکمنستان 
تقاضای خرید گاز کردیم اما آنها امتناع کردند و در نهایت قرار بر تحویل 
ترکمنستان  میلیون متر مکعب گاز در هر روز در سالجاری توسط  پنج 
شد و ایران هم ملزم به انتقال همین میزان گاز به کشور آذربایجان شد. 
وی ادامه داد: این حجم گاز برای افت فشار همیشگی شمال کشور 

هم خیلی مؤثر بود.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس تصریح کرد: 
با  بیشتر  اقتصادی  ارتباط  باعث  ترکمنستان  با  گاز  قرارداد سوآپ  انعقاد 
همسایگان از جمله ترکمنستان و آذربایجان می شود و شروع خوبی است 

و امیدوارم به رابطه اقتصادی بیشتری منجر شود.
بیگی درباره عملکرد وزارت نفت در مدیریت کمبود گاز با استفاده از 
راهکارهای انجام گرفته گفت: یکی از موفق ترین اقدامات دولت سیزدهم 
به عملکرد وزارت نفت بازمی گردد و اگر هم بگویم موفق ترین عملکرد 

به این وزارتخانه می رسد، هم درست گفته ام. 
وی ادامه داد: وزارت نفت هم با برنامه است و هم تیم منسجمی 
دارد و می داند چگونه باید عمل کند. همه این موارد جزو محاسن این 
وزارتخانه است و تیم منسجم در تراز این دولت، در مجموعه وزارت نفت 

فعالیت می کند.

وزیر اقتصاد:

وزارت اقتصاد در معرفی بدهكاران بانكی خط قرمزی ندارد 

مه
و بی

ک 
بان

زیر نظر: سوگند رام

ت
نف

زیر نظر: محمد امامی

ادامه روند رشد قيمت نفت با افزایش 
نگرانی ها از عرضه

قیمت نفت به دنبال ادامه تنش در اوکراین، احتمال افزایش تحریم ها 
علیه روسیه و نگرانی از اخالل در عرضه نفت، با رشد همراه شد.

به  نسبت  نگرانی ها  افزایش  با  در هفته های گذشته  نفت که  قیمت 
ادامه  با  بود  با کاهش قیمت روبه رو  بازگشت همه گیری کرونا در جهان 
تنش در اوکراین و سخت ترشدن تحریم ها علیه روسیه در معامالت امروز 

رشد قیمت را تجربه کرد. 
در هفته گذشته در خبرها اعالم شد که تولید نفت و میعانات گازی 
روسیه روز دوشنبه )22 فروردین ماه( به کمتر از 10 میلیون بشکه در روز 
و پایین ترین حد خود از ژوئیه 2020 رسید، زیرا تحریم ها و محدودیت های 

لجستیکی تجارت این کشور را دچار مشکل کرده است.
تولید نفت روسیه در بحبوحه تحریم های غرب به دلیل نقش مسکو 

در اوکراین زیر فشار کاهشی بسیاری قرار گرفته است.
همچنین میانگین تولید نفت روسیه هم از یکم تا 11 آوریل، بیش 
از 6 درصد کاهش یافته و از 11 میلیون و 10 هزار بشکه در ماه مارس 

به 10 میلیون و 320 هزار بشکه در روز رسیده است.
کشورهای  سازمان  دبیرکل  بارکیندو،  سانوسی  محمد  این  از  پیش 
اظهار کرده  اروپا  اتحادیه  مقام های  با  دیدار  در  )اوپک(  نفت  صادرکننده 
بدترین  از  یکی  روسیه می تواند  علیه  آینده  و  تحریم های کنونی  بود که 
شوک های عرضه نفت را ایجاد کند و جایگزین کردن عرضه نفت مسکو 

غیرممکن است.
به  نسبت  جهان  نفت  مصرف کنندگان  تا  شد  باعث  موضوع  همین 
آینده عرضه نگران باشند. این در حالی است که برخی کشورها به رهبری 
آمریکا، بخشی از ذخایر استراتژیک خود را آزاد کرده اند با این حال قیمت 

نفت کاهش پیدا نکرد. 
از سوی دیگر نیکوالی شولگینوف، وزیر انرژی روسیه اظهار کرده 
دوست  کشورهای  به  نفتی  فرآورده های  و  نفت  فروش  آماده  مسکو  که 
در هر محدوده قیمتی است.با توجه به این عوامل، قیمت نفت باال رفت. 
نفت برنت بیش از یک درصد گران شد و به 112 دالر و 80 سنت 
در هر بشکه رسید. نفت شاخص آمریکا نیز حدود یک درصد گران شد و 

107 دالر و 90 سنت قیمت خورد. 
از سوی دیگر قیمت گاز طبیعی آمریکا تحت تاثیر تقاضای قوی، به 

باالترین حد در بیش از 13 سال گذشته صعود کرد.
بهای گاز طبیعی آمریکا در اوایل معامالت آسیا به 7.555 دالر به 
ازای هر میلیون واحد حرارتی بریتیش )mBtu( صعود کرد و رکورد قبلی 
را که در ژانویه ثبت کرده بود، شکست و از ابتدای سال میالدی جاری، 

تقریبا رشد دو برابری را نشان می دهد.

سوگل رام

ی
صاد

اقت
له

مقا

ت
صنع

زیر نظر: بهنام مومنی

یک كارشناس اقتصادی:
گرانی های امروز حاصل سياست های دولت 

قبل است!
کارشناس مسائل اقتصادی گفت: وضعیت اقتصاد امروز کشور، برآیندی 
از سیاست های اقتصادی در سال های گذشته است و وضعیت موجود و به طور 
خاص گرانی ها محصول سیاست های دولت قبل است نه حاصل سیاست های 

دولت سیزدهم.
»حسین میرزایی« اظهار داشت: شاخص های نرخ تورم، رشد اقتصادی، 
بیکاری و غیره، مولفه های کلیدی هر اقتصادی هستند که برآیند بستر نهادی 
و سیاست های اتخاذی توسط دولت ها است. این کارشناس اقتصادی افزود: نکته 
مهمی که باید دقت کرد، این است که سیاست های اتخاذ شده توسط دولت ها، 
آثار کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت بر نظام اقتصادی و اجتماعی هر کشوری 
خواهد گذاشت.وی با اشاره به اینکه وضعیت نقدینگی کشور طی سه چهار سال 
اخیر، رشد شتابانی در پیش گرفت، گفت: در دولت قبل نرخ ارز با استدالل های 
غیردقیق برای رشد صادرات، جهش چشمگیری ذاشت  از سوی دیگر اوراق 
فروشی گسترده  و با نرخ سود باال طی دو سال اخیر انجام شد و عماًل بخش 
تولید و عرضه و اقتصاد کشور آسیب دید. ماحصل این نوع سیاست ها در دولت 
قبل، نتیجه اش تا امروز و حتی ماه های آینده هم ادامه خواهد داشت و تالطم 

در قیمت ها امری قابل تصور خواهد بود.
کارشناس مسائل اقتصادی بیان داشت: گرانی ها و رشد نرخ تورم، عالوه 

بر مولفه های بنیادین، تابعی از عامل انتظاری هم است. طی ماه ها و هفته های 
اخیر، مباحثی در مورد ارز کاالهای اساسی مطرح شد که به سهم خودش بر انتظار 
فعاالن اقتصادی در مورد افزایش قیمت ها تاثیرگذار بود که از طرفی می تواند 
منجر به رفتارهای مخرب همچون احتکار توسط برخی فعاالن اقتصادی شود.

وی تاکید کرد: بنابراین وضعیت گرانی ها و تورم فعلی، محصول مسیری است 
که اقتصاد ایران طی چند سال اخیر طی کرده و برخی مباحث در ماه های اخیر هم 
تاثیر بر این وضعیت داشت است. با این حال طبق گفته مسئوالن و دولتمردان، 
سیاست هایی برای انضباط پولی و مالی کشور در حال اتخاذ و پیاده سازی است.

میرزایی با بیان اینکه دولت سیزدهم اقدامات مناسبی در حوزه های مختلف 
اقتصادی انجام داده است، گفت: طبیعی است که سیاست های اتخاذی توسط 
دولت ها، اثرات خودش را با وقفه های زمانی نشان می دهد، لذا برای مشاهده 
نتایج سیاست های فعلی دولت، الزم است تا مدتی بگذرد تا اثرش در اقتصاد 

کشور دیده شود.
این کارشناس اقتصادی ابراز داشت: طبق آمارهایی که توسط مراجع رسمی 
منتشرشده، تورم روندی کاهشی در پیش گرفته است البته این به معنی ارزان 
شدن نیست، بلکه به معنای کاهش وخامت اوضاع و جلوگیری از آسیب های 

جدی اقتصادی است.

اظهار  مسکن  اقتصاد  کارشناس 
داشت: به طور قطع دولت چنین منابعی 
ندارد  ملی  نهضت  پروژه  اجرای  برای 
مگر اینکه مسکن مهر تکرار و از خط 
اعتباری بانک مرکزی استفاده شود که 
به طور قطع این اقدام همراه با افزایش 
نرخ تورم خواهد بود و تورم 40 درصدی 

امروز را به 70 درصد می رساند.
فردین یزدانی درباره پیش بینی ها از 
بازار اجاره در فصل جابه جایی مستاجران 
برنامه   سیزدهم  دولت  داشت:  اظهار 
اجاره  بازار  و  مستاجران  برای  موثری 
مسکن  بخش  در  دولت  اساسا  ندارد. 
تمرکز خود را بر روی طرح نهضت ملی 
معطوف کرده  و از ابتدا هم مشخص بود 
که این طرح تنها یک شعار است و در 
سطح و مقیاس ساخت یک میلیون واحد 

در سال شدنی نیست.
وی ادامه داد: ساخت ساالنه یک 
بود که  میلیون واحد مسکونی شعاری 
داده شد اما در اجرا تمام واحدها طبق 
تعداد  و  نرسیدند  مرحله  این  به  برنامه 
محدودی از واحدها به مرحله رسیدند.     
این کارشناس اقتصاد مسکن تاکید 
شرایط  نه  که  است  این  واقعیت  کرد: 
این  اجازه می دهد که  اقتصادی کشور 
طرح محقق شود و نه اینکه دولت توان 
اجرای چنین پروژه ای در این مقیاس را 
دارد، مگر اینکه تنها تعداد محدودی از 

این آمار به اجرا برسد.   
یزدانی با شاره به تامین منابع مالی 
360 هزار میلیارد تومانی از بانک ها برای 
سال  در  مسکن  میلیون  یک  ساخت 
گفت: منابع 360 هزار میلیارد تومانی از 
محل بانک ها را مجلس با قانون جهش 
تولید مسکن مصوب کرده بدون آنکه 
توجهی به توان بانک ها برای پرداخت 
اساسا مشکل  آیا  اینکه  یا  باشد  داشته 
برطرف  تولید مسکن  با  مسکن کشور 

می شود؟  
دولت  قطع  طور  به  افزود:  وی 
پروژه  جرای  ا برای  بعی  منا چنین 
مسکن  اینکه  مگر  ندارد  ملی  نهضت 
بانک  اعتباری  خط  از  و  تکرار  مهر 
مرکزی استفاده شود که به طور قطع 
تورم  نرخ  افزایش  با  همراه  اقدام  این 
امروز  بود و تورم 40 درصدی  خواهد 

را به 70 درصد می رساند.
این کارشناس اقتصاد مسکن ادامه 
داد: اگر دولت بخواهد بانک ها وادار به 
پرداخت تسهیالت مسکن کند، میزان 
ارایه تسهیالت بانک ها به کسب و کار 
و صنایع کاهش پیدا می کند و این خود 

عامل کاهش اشتغال خواهد بود.  
بازار  ضعیت  به  اشاره  با  یزدانی 
اجاره گفت: پارادایم اجاره داری هم در 
برنامه و فکر مسئوالن جایی ندارد که 
بخواهند در این زمینه هم اقدامی انجام 
دهند و از ماه های منتهی سال گذشته 
و  بودیم  اجاره  نرخ  افزایش  شاهد  هم 

قطعا با افزایش تقاضا برای اجاره و رونق 
بازار اجاره، نرخ اجاره افزایش می یابد.     
اصلی  عامل  اینکه  بیان  با  وی 
افزایش اجاره بهای ملک است، اظهار 
نرخ  ملک،  قیمت  افزایش  با  داشت: 
قیمت  میزان  با  متناسب  هم  اجاره 
باید  البته  می کند  پیدا  افزایش  ملک 
اجاره  نرخ  افزایش  که  داشت  توجه 
نسبت به افزایش بهای ملک، با تاخیر 
اعمال می شود برای مثال در سال 98 
که قیمت مسکن تا 80 درصد افزایش 
تا این حد باال نرفت  یافت، نرخ اجاره 
اجاره ها  نرخ  زمانی  وقفه  یک  با  بلکه 

افزایش پیدا کرد.
مسکن  قتصاد  ا کارشناس  این 
ادامه داد: هر چند نرخ تورم ماهانه یک 
بازار قابل قضاوت نیست و ممکن است 
شرایط خاصی باعث افزایش 40 تا 50 
درصدی نرخ اجاره در یک ماه شده باشد 
اما  آنچه مشخص است اینکه نرخ تورم 
اجاره باالتر از نرخ تورم عمومی خواهد 

مسکن  قیمت  افزایش  نرخ  البته  بود 
بعید است که باالتر از نرخ تورم عمومی 

حرکت کند.  
نرخ  افزایش  این  گفت:  یزدانی 
اجاره به دلیل کمبود عرضه و در پاسخ 
بهای  افزایش  ماندگی های  عقب  به 

ملک است.  
سقف  تعیین  اینکه  بیان  با  وی 
را کنترل  اجاره  بازار  نتوانست  اجاره بها 
تعیین  اینکه  دلیل  کرد:  تاکید  کند، 
کنترل  را  بازار  نتواست  اجاره بها  سقف 
این شرایط  بسیار ساده است. در  کند، 
واحد  اجاره  از  یا  واحد مسکونی  مالک 
خود  این  که  می شود  منصرف  خود 
عامل کمبود عرضه خواهد شد یا اینکه 
زیر بار این میزان اجاره بها نمی روند. تا 
زمانی که اجاره بها درصد بازده اقتصادی 
به  را  خود  واحد  مالکان  نباشد،  داشته 
پیروی  مقررات  از  یا  نمی گذارند  اجاره 
نرخ دستوری  تعیین  بنابراین  نمی کنند 

جواب نداده و نخواهد داد.

یک كارشناس بازار مسكن:

دولت منابع مالی كافی برای اجرای پروژه نهضت ملی مسكن ندارد
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   مدیرعامل شرکت گاز 
ایالم گفت: در مجموع، 14 
برای مصرف کنندگان  حادثه 
گاز در مناطق شهری و روستایی استان 
 13 تعداد  این  از  که  پیوسته  وقوع  به 
مورد انفجار و آتش سوزی و یک مورد 

گاز گرفتگی بوده است.
عباس شمس اللهی با بیان اینکه 
فوتی  مورد  دو  گذشته  سال  طول  در 
برای مشترکین گاز استان اتفاق افتاده 
است، اظهار داشت: متُاسفانه یک نفر 
فوتی ناشی از آتش سوزی و یک مورد 

دیگر گازگرفتگی با CO بوده است.
مهمترین  اینکه  به  اشاره  با  وی 
استفاده  گاز،  مشترکین  حوادث  علت 
افزود:  است،  استاندارد  غیر  وسایل  از 
شرکت گاز استان اقدامات قابل قبولی 
کاهش  برای  مختلف  زمینه های  در 
که  داده است  انجام  مشترکین  حوادث 
انتظار می رود مشترکین گرامی به آنها 

توجه ویژه ای داشته باشند.
یالم  ا ز  گا شرکت  مدیرعامل 
آموزش  سی دی  توزیع  کرد:  تصریح 
طبیعی،  ز  گا مصرف  صحیح  نحوه 
آگاه سازی آحاد مختلف مردم از خطرات 
گاز از طریق صدا و سیمای مرکز ایالم، 
و  محلی  رسانه های  مجازی،  فضای 

انیمیشن  تیزرهای  پخش  سراسری، 
دیگر  مورد  چندین  و  محلی  زبان  به 
انجام  مشترکین  حوادث  کاهش  برای 

شده است.
وی ادامه داد: توزیع کتابچه های 
دانستنی های گاز حاوی مطالب ایمنی 
و صرفه جویی برای استفاده صحیح و 

ایمن از گاز طبیعی در بین دانش آموزان 
و مشترکین و نیز توزیع کتاب هایی در 
قالب داستان آقای ایمنی، نرم افزارهای 
نمایشگاهها،  در  ارائه  ایمنی  آموزش 
مدارس و غیره، آموزش حضوری توسط 
کارشناسان شرکت در مدارس و ادارات، 
جلسات متعدد با سازمان نظام مهندسی 
دقیق تر  نظارت های  انجام  پیگیری  و 
کاهش  راستای  در  اقدامات  دیگر  از 

حوادث برای مشترکین بوده است.
شمس اللهی گفت: بیمه مشترکین 
دیده ها  حادثه  به  خسارت  پرداخت  و 
اجتماعی،  مسئولیت های  راستای  در 
مختلف،  نمایشگاههای  در  مشارکت 
بررسی  و  مشترکین  حوادث  تحلیل 
علل آن، اندازه گیری میزان مرکاپتان 
گاز مصرفی و آگاه سازی آحاد مختلف 
از  دیگر  بخشی  گاز،  از خطرات  مردم 
اقدامات در راستای کاهش حوادث گاز 

برای مشترکین بوده است.

مدیرعامل شركت گاز ایالم خبر داد؛

وقوع ۱۴ حادثه برای مصرف کنندگان گاز در ايالم
معاون اداره كل بهزیستی اصفهان خبر داد:

توزيع ۱۴ هزار سبد کاال در میان مددجويان بهزيستی 
در ضیافت مهربانی

معاون امور مشارکت های مردمی اداره کل بهزیستی استان اصفهان از 
اجرای طرح ضیافت مهربانی، شبی به رنگ خدا و مهر رمضان خبر داد و 
گفت: تاکنون حدود 14 هزار سبد کاال تهیه شده و در بین خانواده های تحت 

پوشش بهزیستی توزیع شده است.
امید رحمانیان با اشاره به اجرای طرح شبی به رنگ خدا، اظهار کرد: در 
این طرح، خیرین میهمان مددجویان سازمان بهزیستی می شوند و یک شب 
را در کنار خانواده های تحت پوشش بهزیستی افطار می کنند. هزینه افطار به 
عهده خیرین است، اما با حضور در منزل مددجویان بهزیستی، سر سفره آن ها 

می نشینند و با آن ها افطار می کنند.
وی گفت: هدف از اجرای طرح »شبی به رنگ خدا« این بود که خیرین 
از نزدیک با مشکالت مددجویان بهزیستی آشنا شوند. به عنوان مثال وقتی 
خیری به منزل یک بیمار قطع نخاع می رود، شرایط زندگی او را از نزدیک 
بهتر درک می کند. یکی دیگر از اهداف این طرح، اطمینان و اعتمادسازی در 
بین خیرین است که می بینند کمک هایشان به دست خانواده های مددجویان 

می رسد و رغبت بیشتری به کمک پیدا می کنند.  
وی یکی دیگر از طرح های ماه رمضان را طرح ضیافت مهربانی اعالم 
کرد و افزود: این طرح به طور عام است و هرکسی با هر نیتی در ماه رمضان 
می تواند برای تهیه سبد کاال مشارکت کند. در این راستا تاکنون حدود 14 
هزار سبد کاال تهیه شده و در بین خانواده های تحت پوشش توزیع شده است.

رحمانیان ادامه داد: طرح دیگر مهر رمضان است که ویژه خانه های کودک 
و نوجوان به صورت مشترک با معاونت امور اجتماعی برگزار می کنیم. در این 

طرح هر شب دیداری با فرزندان مراکز شبه خانواده داریم.
به گفته وی، در حال حاضر 40 مرکز شبه خانواده در کل استان داریم و 
نزدیک به هزار و 200 نفر به صورت شبانه روزی از خدمات سازمان بهزیستی 
استفاده می کنند.معاون امور مشارکت های مردمی اداره کل بهزیستی استان 
در مورد طرح رضایت نیز گفت: قبل از ماه رمضان تفاهم نامه ای با سازمان 
زندان ها داشتیم که در برنامه یک شهر ضیافت، مبالغی جمع آوری و برای 

آزادی زندانیان صرف می شود.
رحمانیان با بیان اینکه در حال حاضر نزدیک به 123 هزار پرونده در بخش 
توان بخشی و حدود 10 هزار پرونده از زنان سرپرست خانوار در استان داریم، 
گفت: خیرین همیشه از سازمان بهزیستی حمایت کرده اند و با عملکرد خوب 
سال گذشته امیدواریم امسال هم شاهد کمک های خیرین برای خدمات رسانی 

بیشتر به مددجویان بهزیستی باشیم

مدیرعامل شركت آبفا ایالم عنوان كرد :
پیاپی  افت شديد منابع آبی به دلیل خشكسالی های 

سال های اخیر
آذر یعقوبیان :  مدیرعامل شرکت آبفا ایالم گفت:منابع آبی ما متاسفانه 
به علت خشکسالی های پیاپی سال های اخیر به شدت افت کرده است که 
با همکاری مردم و با استفاده از اصحاب رسانه مخصوصا صدا وسیما دنبال 
این هستیم وضعیت کلی به نحوی مدیریت شود که ان شاهلل پیک مصرف 

در تابستان را به خوبی پشت سر بگذاریم.
پرویز ناصری در برنامه رادیویی ایالم و توسعه اظهار داشت: منابع تامین 
آب شرب شامل تعداد 129حلقه چاه، 124 چشمه و یک سد با حجم تولیدی 
62 میلیون متر مکعب است که با خطوط انتقالی به طول 2196 کیلومتر و 
شبکه توزیع بطول 2822 کیلومتر نیاز آب شرب جمعیت استان 620 هزار 

نفری استان را تامین می کند.
مدیر عامل شرکت آبفا ایالم با بیان اینکه برنامه های خوبی در حوزه 
های روستایی و شهری انجام شده، تصریح کرد: در حوزه روستایی با انعقاد 
قرارداد با قرارگاه محرومیت زدائی امام حسن مجتبی )ع( و پای کار آمدن 
سپاه امیرالمومنین استان، کارهای عمرانی در 18 مجتمع و 36 روستا را شروع 
کرده ایم و 128 روستا در سال آینده نیز تحت پوشش عملیات عمرانی قرار 
خواهند گرفت. وی بیان داشت: در حوزه شهری نیز هم پروژه های مختلفی 
شامل احداث، مخازن خطوط انتقال، بهسازی چشمه ها، حفر و تجهیز چاه 

ها را در دست اقدام است.
ارتقاء تصفیه خانه فاضالب شهر  از جمله پروژه  ناصری اضافه کرد: 
ایالم،  پروژه آبرسانی به شهر ملکشاهی و روستاهای تابعه، پروژه تکمیل 
فاضالب شهرهای ایالم دره شهر و سرابله، اصالح و مرمت شبکه آب شرب 
شهرها و روستاها در نقاط مختلف و از همه مهمتر بحث مدیریت مصرف 

باید مورد توجه قرار گیرد.
وی تاکید کرد: زنگ خطر کم آبی در استان بصدا درآمده است بطوری 

که خروجی سد ایالم دو برابر ورودی آن است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب ایالم خاطرنشان ساخت: آب شهر ایالم 
از طریق سه حوزه سد، چشمه های گل گل و چاه های شهر را تامین می شود 
که این منابع بشدت کاهش یافته و تنها راه و موثرترین راه، همان مدیریت 

مصرف است که نیاز به همکاری همه مردم فهیم استان دارد.
وی تاکید کرد : اگر 10 تا 20 درصد مصارف را کم کنیم می توانیم این 

تابستان را با مشکالت ذکر شده پشت سر بگذرانیم.
موقع  به  رفع  غیرمجاز،  انشعابات  شناسایی  گفت:  ادامه  در  ناصری 
شکستگی ها،  ترمیم شبکه و از همه مهمتر اصالح شبکه های فرسوده که 
در اغلب شهرستان ها و روستاها متاسفانه بافت فرسوده است و دنبال این 
هستیم که انها را اصالح و بازسازی کنیم نیاز به همکاری مردم و مسئولین دارد.

وی یادآور شد: این شرکت هر ساله بخشی از شبکه های فرسوده را 
تعویض و اصالح می نماید و امسال نیز براساس برنامه ریزی انجام شده و 
تخصیص اعتبارات الزم  نسبت به اصالح شبکه های فرسوده اقدام  خواهد 
شد ولی متاسفانه میزان فرسودگی شبکه ما در سطح استان بسیار باال است و 
در این زمینه اعتباراتی بسیار محدود و جوابگو این همه شبکه فرسوده نیست 

ولی با این حال رفع شکستگی ها را به موقع انجام می دهیم.
مدیرعامل شرکت آبفا ایالم افزود: در خصوص آبیاری فضای سبز شهری 
با هماهنگی که با شهرداری ایالم صورت گرفته 91 انشعاب شهرداری را قطع 
خواهیم کرد و از این پس از پساب فاضالب برای فضای سبز استفاده خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه آب ایالم از جمله مطلوبترین آبهای ایران و شاید 
جهان است، خاطرنشان ساخت: آب ایالم از جمله مطلوبترین آبهای ایران و 
شاید جهان است چراکه مطلوبیت آب ایالم باالی 97 درصد است و در همین 
راستا به شهروندان عزیز اطمینان خاطر می دهیم که آب آشامیدنی این استان 
بهداشتی است بگونه ای که روزانه عالوه بر اینکه در آزمایشگاه شرکت آبفا 
مورد آزمایش قرار می گیرد، مرکز بهداشت ایالم نیز نظارت ویژه ای بر کیفیت 

و بهداشتی بودن آن دارد.

مدیركل امور زندان های استان:
2۰ زندانی ايالمی نیازمند محكوم مالی از زندان آزاد 

شدند
مدیر کل امور زندان های ایالم از آزادی 20 زندانی نیازمند محکوم مالی 

از زندان مرکزی استان خبر داد.
  مجید احسانی در آیین آزادی زندانیان جرائم غیر عمد که با حضور نماینده 
ولی فقیه استان و امام جمعه ایالم برگزار شد، اظهار داشت: با کمک خیرین و 
تالش معتمدین کمک های نقدی برای آزادی این زندانیان جمع آوری شده 
است. وی با ارج نهادن به همت خیرین برای آزادی زندانیان جرائم غیر عمد  
اظهار داشت: کل بدهی این زندانیان حدود 59 میلیارد ریال بود که با کمک 

خیرین و ستاد دیه استان جمع آوری و پرداخت شده است.
وی گفت: در سال گذشته 197 زندانی نیازمند مالی با همت خیرین، ستاد 
دیه، انجمن حمایت، سپاه استان، موسسه چتر خوشبختی میهن و نهادهای 
حمایتی از زندان آزاد شدند. وی افزود: همچنین تعداد 200 بسته معیشتی نیز 
با مساعدت بنیاد مستضعفان ایالم به خانواده های زندانیان نیازمند  استاد اهدا 
شده است.نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایالم گفت: یکی از بهترین 

ذخیره های قیامت برای انسان، دستگیری از نیازمندان است. 
اظهار داشت: خدمات  تبار  نوراهلل کریمی  والمسلمین  حجت االسالم 
ارزشمندی که مدیرکل و مسئولین زندان های استان برای زندانیان و خانواده 

های نیازمند آنان ارائه می کنند را قابل تقدیر دانست.

اخبار ستون سمت چپ 

مدير مخابرات منطقه مرکزی با مديرعامل شرکت آب و فاضالب 
استان مرکزی ديداروگفتگو کرد 

مدیرمخابرات منطقه مرکزی به منظور تداوم همکاری های فیمابین  ازشرکت 
آب و فاضالب استان مرکزی بازدید کرد .

به گزارش اداره روابط عمومی مخابرات منطقه مرکزی، مهندس لطفی،مدیر 
مخابرات منطقه مرکزی در این دیدار با اشاره به تعامل نزدیک مخابرات با شرکت 
آب و فاضالب استان مرکزی بر تداوم همکاری های فیمابین در خصوص  اجاره 
مکان های نصب بی تی اس همراه اول تاکید کرد وبیان کرد: برقراری ارتباطات 
سریع وبا کیفیت تلفن همراه منوط به افزایش ظرفیت شبکه  وتوسعه آنتن های 
و  مهم  بسیار  اجرایی  های  دستگاه  همکاری  راستا  این  ودر  است  اس  تی  بی 

ضروری است .
، مهندس یوسف عرفانی نسب مدیرعامل شرکت  این گزارش  بر اساس 
آب و فاضالب استان مرکزی ، دراین دیدار برتعامل و تداوم همکاری های دو 

طرف تاکید کرد .

مدیركل بنياد مسكن انقالب اسالمی استان اردبيل
امسال ۳۵۰جلد سند مالكیت روستايی صادر می شود 

 فرهاد سبحانی در نشست خبری اظهار کرد: 64 درصد از واحدهای مسکونی 
روستایی استان اردبیل به تعداد 98 هزار و 847 واحد، مقاوم سازی شده اند. 

وی افزود: سهمیه تخصیصی طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی در سال 
1400 به تعداد 3 هزار و 641 واحد مسکونی بود که تاکنون پایان کار 767 واحد 
مسکونی صادر شده است و در کنار آن سهمیه تخصیصی تفاهم نامه برنامه و 
بودجه )مسکن محرومین( در سال 1400 به تعداد 3 هزار واحد مسکونی بوده و 

تاکنون پایان کار 2 هزار و 906 واحد مسکونی صادر شده است. 
همچنین  کرد:  بیان  اردبیل  استان  اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  مدیرکل 
سهمیه خانواده های دو معلول 106 واحد مسکونی، تعداد سهمیه تفاهم نامه ایتام 
)کمیته امداد و بهزیستی( 23 واحد مسکونی و تعداد سهمیه تفاهم نامه مشترک با 

بنیاد مستضعفان و بنیاد علوی 640 واحد مسکونی بوده است. 
ثبت نام 34 هزار و 267 نفر در طرح نهضت ملی مسکن 

سبحانی با اشاره به طرح نهضت ملی مسکن تصریح کرد: تعداد 34 هزار 
و 267 در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کرده اند که از این تعداد، 25 هزار 
و 422 نفر واجد شرایط دریافت تسهیالت بوده و مجموع افراد مراجعه کننده و 

تشکیل پرونده 12 هزار و 264 نفر بوده است. 
وی تشریح کرد: تاکنون 8 هزار و 31 نفر افتتاح حساب کرده و روند اجرایی 
در 15 شهر با ظرفیت ساخت 2 هزار و 925 واحد مسکونی در حال انجام است. 

سرویس ماهشهر
خط لوله 2۰ اينچ آب بندرماهشهر تعمیر شد

مدیر آبفا منطقه بندرماهشهر از از تعمیر خط لوله اصلی آب به قطر 20 اینچ 
در خیابان طالقانی این شهر بعلت شکستگی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب خوزستان، میرمحمد آقایی 
افزود: طی گزارش مردمی از سامانه 122 مبنی بر شکستگی خط لوله آب در 
بررسی موضوع سریعًا  اتفاقات شبکه جهت  بندرماهشهر، گروه  خیابان طالقانی 

به محل اعزام شدند.
 وی ادامه داد: متاسفانه شکستگی خط لوله آب در محل فضای سبز بود  و 
به دلیل صعب العبور بودن خودروهای سنگین، با همکاری شهرداری این شهرستان 

نسبت به راه  سازی تا محل شکستگی اقدام شد.
آقائی اظهار کرد: پس از اجرای عملیات راه  سازی و گود برداری اطراف لوله 
شکسته شده، گروه اتفاقات شبکه آب نسبت به تعمیر خط لوله 500 میلیمتری 

اقدام نمودند.
مدیر آبفا منطقه بندرماهشهر بیان کرد: خط لوله شکسته شده از جنس پلی 
اتیلن و با قطر 20 اینچ )500 میلیمتر( بوده که عملیات انتقال آب به مخزن اداره 
مرکزی، فاز 6 و فاز 7 را برعهده دارد که خداروشکر با تالش 5 ساعته پرسنل 

اتفاقات شبکه و بدون قطع جریان آب تعمیر شد.

سنندج به عنوان پايتخت توت فرنگی کشور معرفی شود
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان با اشاره به تولید بیش از 62 
درصد توت فرنگی کشور در کردستان گفت: باید شهر سنندج به عنوان پایتخت 

توت فرنگی کشور معرفی شود.
توت  برداشت  ملی  جشن  هماهنگی  جلسه  دومین  در  اسکندری  پیمان 
فرنگی کردستان با بیان اینکه این رویداد در هفته آخر اردیبهشت ماه برگزار می 
شود،اظهارداشت:باید این رویداد به عنوان یک مراسم ملی در کشور مطرح و هر 

ساله در این تاریخ  برگزار شود.
وی افزود: جشن ملی برداشت توت فرنگی کردستان در سنندج با هدف 
شناسایی و معرفی ظرفیت های استان کردستان به منظور توسعه این محصول 
انجام خواهد شد و باید با تمام توان از برند توت فرنگی کردستان حمایت کنیم.

 وی با بیان اینکه ساالنه در کشور 96 هزار تن توت فرنگی تولید می شود 
خاطرنشان کرد: کشاورزان استان کردستان ساالنه  60 هزار تن توت فرنگی یعنی 

بیش از 62 درصد توت فرنگی کشور را تولید می کنند.
 اسکندری با تاکید بر تثبیت جایگاه توت فرنگی کردستان در کشور اظهار 
کرد: در این رویداد با برگزاری سمینار های تخصصی، جشنواره ها، گردشگری 
کشاورزی، معرفی ارقام جدید، دعوت از تجار و بازرگانان و سرمایه گذاران و نیز 
درگیر کردن تمام بخش های دولتی و تشکلهای بخش کشاورزی استان سعی 

در تثبیت و ارتقا  و معرفی برند توت فرنگی کردستان خواهیم کرد.
وی با اشاره به ماندگاری کم محصول توت فرنگی و مشکالت نگهداری 
محصول تصریح کرد: ما از سرمایه گذاران و تجار در راستای ایجاد صنایع تبدیلی 

و تکمیلی و نیز صادرات این محصول حمایت خواهیم کرد.

 ، نرخ آب بها براي مشترکینی که الگوي مصرف را عايت کنند 
افزايش نمی يابد

حامد نوروزی : قیمت آب براي مشترکین خانگي که بر اساس الگوي مصرف 
ماهانه تا 14 مترمکعب آب مصرف نمایند ، افزایش نخواهد یافت.

   به گزارش روابط عمومي شرکت آب و فاضالب استان مرکزي مهندس 
یوسف عرفاني نسب مدیر عامل این شرکت با بیان خبر فوق افزود:

الیحه بودجه 1401 وزارت نیرو با هدف اصالح تعرفه هاي آب به منظور 
مدیریت بهینه مصرف و تشویق به رعایت الگوي مصرف آب توسط مشترکین 
خانگي تهیه شده است و بر اساس آن  قبوض آب بها مشترکین پر مصرف با 

افزایش نرخ آب ها و به صورت پلکاني محاسبه خواهد شد.
وی با بیان اینکه الگوي مصرف آب براي مشترکین خانگي در استان مرکزي 
14 مترمکعب در ماه ، تعیین شده است ، افزود : به طور میانگین در سال گذشته 

48 درصد از مشترکین خانگي الگوي مصرف آب را رعایت نموده اند.
وي با اشاره به میزان تعرفه آب در ویالها ، باغ ویال ها، خانه باغ ها و مجتمع 
هاي مسکوني که محل زندگي دائمي و کسب و کار افراد نیستند اظهار داشت: در 
اقامتگاه هاي غیردائم در صورت رعایت الگوي مصرف آب تا ظرفیت قراردادي با 
افزایش نرخ آب بها مواجه نخواهند شد و براي مصارف مازاد بر ظرفیت قراردادي 

نرخ آب آزاد محاسبه مي شود.

با حضور مدیر كل نوسازی مدارس گيالن:
از ۱۵ دانش آموز گیالنی تجلیل شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان گیالن، مراسم 
اهداء جوایز دانش آموزان گیالنی برنده مرحله نهایی قرعه کشی پویش ملی به 
رنگ مدرسه با حضور مهندس علی دقیق مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس 
استان گیالن، دانش آموزان و اولیاء محترمشان در دفتر مدیر کل برگزار شد.دقیق 
در این مراسم، ضمن ابراز خرسندی از استقبال ارزشمند دانش آموزان گیالنی از 
برگزاری پویش به رنگ مدرسه، اظهار داشت: استان گیالن با وجود چنین دانش 
آموزان خالق و همراهی ارزشمند آنان توانست مانند چند پویش قبلی افتخاری 

برای استان در بین استانهای کشور نماید.
توانست در  افتخار  با  استان  نوسازی مدارس  اداره کل  نمود:  وی تصریح 
پویش های اخیر، مقام دوم در بین ادارات کل استانهای کشور را از لحاظ تعداد 
شرکت کننده از آن خود نماید.دقیق اذعان داشت: برگزاری پویش هایی مانند 
به رنگ مدرسه، در نهادینه سازی امر خّیر و توسعه فرهنگ مشارکت در جامعه 

بسیار موثر می باشد.
وی با بیان اینکه کار خیر را از کودکی  باید در جامعه نهادینه کنیم، افزود: 
امیدوارم نقاشی زیبای این دانش آموزان سر آغازی برای فعالیت آن ها در آینده 
به ویژه در امر خیر مدرسه سازی باشد.گفتنی است در این مراسم از 15 نفر از 
دانش آموزان شهرستانها و مناطق آموزشی رودسر، تولمات، رحیم آباد، لنگرود، 
نهایی  مرحله  برنده  عنوان  به  رضوانشهر  و  بندرانزلی  رشت،  دو  و  یک  نواحی 

پویش، تجلیل گردید.

استان  د  مدا ا کمیته  مدیرکل   
اردبیل گفت: در ماه مبارک رمضان با 
و  نیکوکاران، سبدکاال  و  یاری خیران 
غذای گرم در بین خانوار تحت حمایت 
در  استان  آسیب پذیر  اقشار  سایر  و 
توزیع  مهدوی«  »اطعام  طرح  قالب 

خواهد شد. 
رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
اشاره  با  دشتی  حسین  امداد،  کمیته 
م  طعا »ا طرح  لب  قا ر  د ینکه  ا به 
ال  سبدکا و  گرم  غذای  مهدوی« 
و  حمایت  تحت  مددجویان  بین  در 
می شود،  توزیع  نیازمند  افراد  سایر 
گرفته  نظر  در  الزم  تمهیدات  گفت: 
میان،  حا ن،  خیرا یاری  با  تا  شده 
خیریه  موسسات  نیکوکاری،  مراکز 
بتوانیم  همسو  اجرایی  دستگاه های  و 
ماه  طول  در  استان  نیازمند  خانوار  از 

کنیم. دستگیری  رمضان  مبارک 
وی با اعالم اینکه 30 آشپزخانه 
»اطعام مهدوی« در سطح استان دایر 
از  بیان کرد: تالش داریم  شده است، 

هزار   137 مردمی  کمک های  طریق 
پرس غذای گرم و 41 هزار سبدکاال 
را در بین مددجویان تحت حمایت در 

طول ماه رمضان توزیع کنیم.
نیکوکاران  اینکه  بیان  با  دشتی 
در سال گذشته بیش از 10 میلیارد و 
700 میلیون تومان به صورت نقدی و 
مهدوی«  »اطعام  طرح  به  غیرنقدی 
کمک کرده بودند، افزود: امیدواریم در 
سال جاری بتوانیم بیش از پیش یاریگر 

نیازهای  تامین  در  جامعه  محرومان 
اساسی باشیم

ن  ستا ا د  ا مد ا کمیته  مدیرکل 
اردبیل با اشاره به اینکه در قالب طرح 
»اطعام مهدوی« برنامه های مهمی را 
نیازهای اساسی فقرا و  به منظور رفع 
محرومان مد نظر قرار داده ایم، گفت: 
و در  بهداشتی  پروتکل های  اساس  بر 
درمان  و  بهداشت  کارشناسان  حضور 
استان،  در  پزشکی  علوم  ه  نشگا دا

سبدکاال و غذای گرم تهیه و به دست 
مددجویان و نیازمندان خواهد  رسید.

وی با اشاره به اینکه طرح »اطعام 
کشور  سراسر  با  همزمان  مهدوی« 
کرد:  اعالم  است،  برگزاری  حال  در 
برنامه ریزی های مناسبی انجام شده تا 
سالمندان  مددجویان،  بین  در  بتوانیم 
در  ساکن  نیازمندان  خصوص  به  و 
مناطق محروم غذای گرم و سبدکاال 

توزیع کنیم.
دشتی با بیان اینکه با بهره گیری 
از کمک های خیران و همچنین سایر 
در  داریم  تالش  امداد  کمیته  منابع 
بسته  یک  حداقل  رمضان  مبارک  ماه 
تحت  خانوارهای  میان  در  معیشتی 
شناسایی  بی بضاعت  افراد  و  حمایت 
مبارک  ماه  گفت:  کنیم،  توزیع  شده 
رمضان بهترین و مناسب ترین فرصت 
آسیب پذیر  اقشار  از  دستگیری  برای 
است که باید همه آحاد مختلف برای 
این  در  گام  نیازمندان  مشکالت  رفع 

امر مهم بگذارند.

مدیركل كميته امداد استان اردبيل خبر داد: 

توزیع سبدكاال و غذای گرم در ماه مبارک رمضان در قالب طرح »اطعام مهدوی«

با حضور مدیرعامل  در مراسمی 
سمنان  ستان  ا برق  توزیع  شرکت 
و  فعاالن  از  همکاران،  از  جمعی  و 
سالروز  در  شرکت  این  نماز  خادمان 
تجلیل  مجتبی)ع(  حسن  امام  والدت 

به عمل آمد.
استاد حوزه علمیه و امام جماعت 
مناقب  و  فضائل  تبیین  با  این شرکت 
السالم  علیه  امام حسن  مقدس  وجود 
ُهمام  امام  این  زندگانی  داشت:  بیان 
آن  در  که  هایی  زمان  به  توجه  با 
اخالقی،  های  زمینه  در  داشتند،  قرار 
ست،  سیا و  حلم  ل،  کما فضیلت، 

درخشندگی خاصی دارد.
با  طاهریان  رضا  االسالم  حجت 
اشاره به این که روش، منش و کردار 
بود  روزگار  نمونه  مجتبی)ع(  مام  ا
ترین  مهم  نویسان  تاریخ  کرد:  اظهار 
برجستگی های اخالقی آن حضرت را 
با  ترین،  منش  بزرگ  ترین،  بخشنده 
سخاوت ترین، حلیم ترین، زاهدترین، 
عابد  ترین،  پارسا  ترین،  گو  راست 
ترین  پرگذشت  ترین،  گرامی  ترین، 
میان  در  سینه  ترین  گشاده  دارای  و 
بتوانیم  امیدواریم  و  برشمرده  مردم 
توفیق معرفت بیش از پیش از آن امام 

معصوم را کسب نماییم.
از  روایتی  به  و  استناد  با  وی 
فرموده  که  مجتبی)ع(  حسن  مام  ا
مسجد  به  آمدش  و  رفت  که  »هر 
می  بهره  وافری  الطاف  از  است،  زیاد 
جهت  در  محکم  نشانه  گفت:  برد« 
دو  و  برادر  یک  شناخت،  و  معرفت 

و  جامع  علم  یک  سودمند،  دوست 
و  مسجد  در  حضور  واسطه  به  کامل 
انتظار  در  که  رحمتی  مومنین،  دیدار 
باعث  که  ای  کلمه  و  سخن  اوست، 
هدایتش می شود و ترک گناه از باب 
حیا یا به واسطه مشاهده خدا، از جمله 

این موارد است.

نماز  فعاالن  تقدیر  لوح  ادامه  در 
»علی  به   استان  برق  توزیع  شرکت 
مجید  یزدی،  محمدعلی  سالمتی، 
حسنی،  عجم  هیم  ا بر ا ن،  یا یز تبر
پریمی،  حسن  نژاد،  حسینی  سیدرضا 
علی  فدوی،  حسین  صائمی،  علیرضا 
مهررخ و سمانه جهانگیر« اعطا شد.

به مناسبت ميالد امام حسن مجتبی

از فعاالن و خادمان نماز شركت توزیع برق استان سمنان تجليل شد

سنندج-خبرنگارروزنامه جمهوری 
اسالمیمدیرعامل شرکت گاز کردستان 
روستا   88 مجموع  در  پارسال  گفت: 
در  صنعتی  و  تولیدی  واحد   260 و 
طبیعی  گاز  سراسری  شبکه  به  استان 

متصل شد.
با  گفتگو  در  فعله گری  حمد  ا
اینکه  به  اشاره  با  استان  خبرنگاران 
اکنون یک هزار و 480 روستای استان 
اظهار  است،  برخوردار  طبیعی  گاز  از 
داشت: سال گذشته 22 هزار مشترک 
جدید گاز در بخش شهری و روستایی 

جذب شدند.
وی اضافه کرد: پارسال در مجموع 
واحدهای  روستاها،  به  گازرسانی  برای 
و  نگهداری  تعمیر،  صنعتی،  و  تولیدی 
ظرفیت  ارتقای  شبکه،  سازی  مقاوم 
شرکت،  این  زیرساخت های  تقویت  و 

حدود هفت هزار میلیارد ریال هزینه شد.
کردستان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
به برنامه ریزی برای گازرسانی به تمام 
در  استان  خانوار  باالی 20  روستاهای 
سال جاری اشاره کرد و یادآور شد: در 
 58 به  گازرسانی  عملیات  حاضر  حال 

روستای استان در دست اجرا و 60 روستا 
در حال انجام مناقصه و واگذاری است.
فعله گری با بیان اینکه سال قبل 
بیش از تعهدات خود در زمینه گازرسانی 
اینکه  وجود  با  افزود:  کردیم،  عمل 
چند  که  مسکونی  مناطق  گازرسانی 

خانوار در کنار هم زندگی می کنند و جزو 
بانه جزو  در  نیست  تقسیمات کشوری 
تعهدات این شرکت نیست اما تاکنون 
حدود 50 مورد این سکونتگاه ها، از گاز 
بهره مند شده و عملیات گازرسانی به 

80 مورد نیز در دست اجرا است.
سختی  وجود  با  داد:  ادامه  وی 
عملیات گازرسانی به اغلب روستاهای 
شهرستان بانه و مریوان و هزینه باالی 
گاز  کشور،  نقاط  دیگر  به  نسبت  آن 
نیز  استان  مرزی  صفر  روستاهای  تا 

رسیده است.
 585 حاضر  حال  گفت:در  وی 
هزار مشترک در بخش های مسکونی، 
درصد   100 صنعتی،  و  اداری  تجاری، 
جمعیت شهری و 97.5 درصد جمعیت 
خدمات  از  کردستان  استان  روستایی 

شرکت گاز بهره مند هستند.

مدیرعامل شركت گازاستان: 

۸۸روستای كردستان سال گذشته به شبكه سراسری گاز طبيعی متصل شد

های  مسئولیت  ملی  جایزه  چهارمین  ارزیابی  فرآیند 
اجتماعی، با هدف ارتقای سطح خدمات و رضایت جامعه در 

شرکت گاز استان اصفهان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان، 
ارزیابی ضمن  این  افتتاحیه  درجلسه  این شرکت  سرپرست 
نقش  گفت:  رمضان،  مبارک  ماه  حلول  و  نو  سال  تبریک 
مسئولیت اجتماعی در بنگاه های اقتصادی همواره ازجمله 
مهم ترین مسائل مهم بوده و به جرات می توان گفت که 
درجهان امروز برای دست یابی به رضایت و وفاداری مشتریان و 
جوامع مختلف نسبت به یک بنگاه اقتصادی باید رعایت اصول 
اخالقی توام با حفظ مسئولیت اجتماعی باشد تا موفقیت و 

توسعه پایدار ایجاد گردد.
امروز  جهان  در  گفت:  عسکری،  ابوالقاسم  مهندس 
و  ها  فعالیت  پایداری  رمز  اجتماعی  نگرش مسئولیت های 
ارتقای رضایتمندی جامعه نسبت به فعالیت های شرکت است 
و چنانچه گاز اصفهان نیز بخواهد از همیاری و همکاری جامعه 
در ارتقای سطح خدمت رسانی بهره مند گردد، باید استراتژی 
های خود را با عمل به مسئولیت های اجتماعی همراه سازد.

وی، با اشاره به اخذ استانداردهای مدیریتی و ایزوهای 
9001، 50001، 10002،10004، 10015 و31000 وتندیس 
های INQAو EFQM و...توسط این شرکت طی سالهای 
از مسئولیت  افزود: این شرکت به لحاظ درک واقعی  اخیر، 

های اجتماعی و به صورت داوطلبانه اقدام به جاری سازی 
الزامات این استانداردها نموده و هدف از این ارزیابی صرفًا 
انجام  اقدامات  سطح  از  آگاهی  بلکه  نیست  جایزه  دریافت 

گرفته در این حوزه است.
مهندس عسکری، گازرسانی ایمن و مستمر به 112 شهر، 
1067 روستا، بیش از 17 هزار واحد صنعتی با اشتراک پذیری 
بیش از یک میلیون و 900 مشترک، اجرای 27 هزار کیلومتر 
3هزار  اندازی  راه  انشعاب،  و 100هزار  میلیون  یک  شبکه، 
ایستگاه گاز و حفاظت از زنگ و 162 جایگاه سی ان جی را 
بزرگترین اقدام و رسالت خطیر این شرکت در راستای مسئولیت 
های اجتماعی خود برای ایجاد رفاه و اشتغال مردم عنوان کرد.

ارزیابی چهارمين جایزه ملی مسئوليت های اجتماعی، در شركت گاز استان اصفهان برگزار شد
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کردستان؛ سرزمینی به قدمت تاريخ
استان کردستان بخشی از سرزمینی 
است که تحت حکومت مادها اداره می 
های  شعبه  از  یکی  کردها  است.  شده 
مشهور نژاد آریایی هستند که از حدود 
از  مسیح  میالد  از  پیش  سال   2000
شمال  وبه  شده  وارد  ایران  به  شرق 
غربی و مشرق دریاچه ارومیه مهاجرت 
نموده اند و محققان در آریایی بودن آنها 

شکی ندارند .
کردها مردمانی ایرانی تبار هستند 
که زبان ، فرهنگ و آداب و سنن آنان در 
ارتباط و پیوند با دیگر مردمان در قلمرو 
زیست اقوام ایرانی است . بر اساس متن 
کتیبه داریوش در تخت جمشید و بیستون 
از میالد  دولت ماد در سال 550 پیش 
مسیح در قلمرو دولت هخامنشیان قرار 
داشته است در عصر سلجوقیان و به ویژه 
در عهد حکومت طغرل بیگ تمامی ناحیه 
جبال کوهستانی غرب ایران )کردستان( 
به عراق عجم نام گذاری شده ، زیرا القایم 
با ... خلیفه عباسی طی منشوری در سال 
437 ه . ق از طغرل بیگ سلجوقی به 

عنوان ملوک العراقین نام برده است .
نبرد  بیان  در  جوینی  عطاءالملک 
و  اسماعیله  فرقه  به  مغول  هالکوخان 
ارسال تدارکات و پشتیبانی آنان از والیت 

اکراد یاد کرده است .
به نظر می رسد که در دوره ایلخانان 
مغول کردستان از عراق عجم شده باشد 
در اوایل قرن هفتم هجری سلیمان شاه 
از ترکمانان ایوه بر آن حکومت کرده است 
. شرف الدیم بلیسی حدود کردستان را 
در روزگار صفوی و در کتاب شرف نامه 
خود با افزودن والیت لرستان یک جا ذکر 
می کند و در شرف نامه سرزمین لرستان 

و قوم لر را با کردها یکی می شمارد .
صفویه  ر  روزگا تقسیمات  در 
والیت  از  که  است  والیتی  کردستان 
کرمانشان جدا و شامل چهار حاکم نشین 
خورخوره ، جوانرود ، اورامان و الکاء بانه 
بود . پس از انقالب مشروطیت بر اساس 
قانون مصوب 1325/2/14 هجری قمری 
بر طبق قانون تشکیل ایالت و والیات 
و دستورالعمل آن ایران به چهار ایالت و 
23 والیت در تقسیمات جدید تقیم که 
کردستان اردالن به دلیل حکومت خاندان 
اردالن )یکی از خاندان های کرد( بر آن 

به ان نام خوانده شده است .
درباره  گیری  تصمیم  اولین  در 
موجب  به  کشوری  جدید  تقسیمات 
تصویب نامه شماره 1375 – 1316/9/9 
شمسی ایران به 6 استان تقسیم شد که 
استان غرب مشتمل بر شهرستان های 
 ، گروس   ، کرمانشاهان   ، کردستان 
باوندپود )کلهر( ، پشت کوه و لرستان بود 
.مساحت استان کردستان 25611 کیلومتر 
کیلومتر مربع و دارای 180 کلومتر مرز 
مشترک در قسمت غربی خود با کشور 

عراق است .
این استان از شمال به استان های 
جنوب  از  و  زنجان  و  غربی  آذربایجان 
به استان کرمانشاه و از شرق به استان 

همدان محدود است .
آب و هوای استان در ناحیه شمالی 
نواحی  در  و  سرد  نسبتا  هوای  و  آب 
جنوبی معتدل کوهستانی است و دارای 
فالت های مرتفع و خشک و دشت های 
دشت   ، مریوان  دشت  مانند  حاصلخیز 
اوباتو ، دشت ئیالق یا دهگالن ، دشت 

قروه و دشت کامیارن است .
وضع  به  توجه  با  استان  رودهای 
دارای  منطقه  توپوگرافی  و  طبیعی 
پایین  مانند  هستند  خاصی  مشخصات 
بودن بستر رودخانه از سطح زمین های 
مجاوره ، افزایش آب در فصل بهار ، غیر 

قابل استفاده برای قایقرانی و ....
این رودخانه ها به سه حوزه دریای 
خزر ، دریاچه ارومیه و خاک عراق وارید 
می شوند . کوه های کردستان قسمتی 
از کوه های غرب ایران رات تشکیل داده 
اند و مهم ترین آنها برانان در شرق چهل 
چشمه )چهل چمه( به ارتفاع 3120 متر 
در غرب دیواندره – کوه عواالن به ارتفاع 
2665 متر در بین گاورود و کامیارن ، قره 
ارتفاع 3120 متر در شمال  داغ داغ به 
در  متر   2666 ارتفاع  به  گوژه   ، بیجار 
به  آبیدر  ، کوه  و سنندج  بین دهگالن 
ارتفاع 2550 متر در سنندج ، کوه بزرگ 
شاهو به ارتفاع 3325 متر که بلندترین 

کوهستان استا است .
براساس نتایج سرشماری عمومی 
سال 1375 جمعیت استان 1،346،383 
جمعیت   %  99/90 که  است  بوده  نفر 
مردم  بیشتر  و  هستند  مسلمان  استان 
تابع و پیرو مذهب شافعی و بقیه نیز پیرو 

مذهب  تشیع هستند .
مرکز استان کردستان شهر سنندج 
است که در فاصله 520 کیلومتری جنوب 
غربی تهران قرار دارد که بنیاد جدید ان در 
سال 1046 هجری قمری توسط سلیمان 

خان اردالن پایه گذاری شد .
 ، مساجد   ، بازار  دارای  شهر  این 
قدیمی  و  متعدد  عمارات  و  ها  حمام 
فرهنگی  آثار  از  ای  است که مجموعه 
را در خود جای داده که از مهمترین آنها 
می توان به موزه سنندج – خانه کرد – 
مسجد داراالحسان )جامع( باغ و عمارات 
خسروآباد ، مسجد والی ، بازار قدیمی و 

بازار سرتپوله – مسجد رشید قلعه بیگی ، 
مسجد میرزا فرج اهلل ، قرآن نگل ، مسجد 
وزیر ، مسجد وکیل ، کلیسای سنندج ، 
امام زاده پیر عمر ، امام زاده هاجر خاتون ، 
پل قشالق ، حمام های پاشا خان ، خان ، 
وکیل الملک ، دوخزینه ، شیشه و عمارت 
اهلل  آیت  باغ  و  عمارت   ، دیوان  آصف 
مدوخ ، عمارت امجداالشراف ، عمارت 
مشیردیوان ، ساختمان شهرداری مرکزی 
و موزه تاریخ طبیعی را می توان نام برد .

در این استان مجموعا 9 شهرستان 
، 23 شهر ، 26 بخش و 83 دهستان و 
1767 آبادی دارای سکنه و 192 آبادی 
های  . شهرستان  است  از سکنه  خالی 
استان عبارتند از : سنندج ، سقز ، مریوان 
، بانه ، بیجار ، سروآباد ، قروه ، کامیارن 
و دیواندره که هر یک از این شهرستان 
ها دارای آثار فرهنگی و باستانی بوده و در 
مریوان دریاچه زریوار که بزرگترین و تنها 
دریاچه آب شیرین ایران است قرار دارد .

مراتع و فضاهای گردشگری زیادی 
فصل  در  که  دارد  وجود  استان  این  در 
های بهار و تابستان بهترین اب و هوا را 
داشته و زیبایی طبیعت آن زبانزد خاص 

و عام است .
هستند  نژاد  آریایی  کرد  مردمان 
به  از میالد  قبل  که چندین هزار سال 
تاریخ  اند.  کرده  مهاجرت  منطقه  این 
اقوام کرد تا قبل از اسالم چندان روشن 
نیست. در اسناد سومری و بابلی و اکدی 
که  میشود  دیده  اقوامی  نام  آشوری  و 
شباهت به کلمه کرد دارد، ولی از همه 
نزدیکتر چه از لحاظ زبانشناسی و چه از 
نظر جغرافیایی و چه از نظر توصیفی، نام 
قومی است به نام »کردوخوی« که در 
کتاب »سفر جنگی« گزنفون ذکر شده 
است.این قوم در کوهها و درههای میان 
عراق و ارمنستان و مخصوصاً در محلی 
در  و  میشود  نامیده  »زخو«  امروزه  که 
شصت کیلومتری شمال غربی موصل در 
عراق قرار دارد، ساکن بوده اند. گزنفون، 
آنان را تا هنگامی که به جلگه های شمال 
رسیدند، تعقیب کردند و صدماتی نیز بر 
آنها وارد آوردند.»پولیبیوس« )دویست- 
اقوامی  از  نیز  ق.م(  بیست  و  یکصد 
کنونی  آذربایجان  از  قسمتهایی  در  که 
زندگی میکردند و بهنام »کورتییوی« یا 
»کورتیای« خوانده میشدند، یاد میکند. 
که  میگویند  »لیوی«  و  »استرابون« 
این اقوام در فارس نیز ساکن بودهاند. 
چنانکه در زمان ساسانیان و اوایل اسالم 
چادرنشینان کوهستانهای فارس را کرد 
میخواندند. اگر تاریخ اقوام کرد در پیش 
از اسالم تاریک و مبهم است، تاریخ آنان 
در پس از اسالم در پرتو تألیفات مورخان 
اسالمی تا اندازهای روشنتر است، ولی 
بهطور  کرد  از  چون  هم،  دوره  این  در 

ممالک  اخبار  ضمن  ثانوی-  و  فرعی 
درباره  آمده،  میان  به  سخن  اسالمی- 
تاریخ این قوم بهطور اساسی و مستمر 
مطلب کاملی نوشته نشده است و فقط در 
دوره صفوی نخستین کتاب مهم درباره 
قوم کرد به زبان فارسی تدوین شده که 
همان »شرفنامه بدلیسی« است.اعراب 
در تاریخ شانزده یا بیست هـ .ق. قلعهها 
و استحکامات کردها را تصرف کردند. 
در بیستوسه هـ .ق. که سپاه عربی در 
ایالت فارس مشغول فتوحات بود، اکراد 
فارس در دفاع از فسا و دارابجرد شرکت 
داشتند. فتح شهر »زور« و »داراباذ« که 

سال  در  بودند،  کردنشین  شهرهای  از 
بیستودو هـ .ق. صورت گرفت.ابوموسی 
کردان  پنج  و  بیست  سال  در  اشعری 
را سرکوب کرد. در سال سی و هشت 
قیام »خریت  اهواز در  ناحیه  اکراد  ه.ق 
علی)ع(  امیرالمؤمنین  برضد  ابنراشد« 
قتل  از  پس  و  گرفتند  را  خریت  جانب 
خریت عده زیادی از ایشان کشته شدند.

در سال نود هـ .ق. اکراد فارس سر به 
شورش برداشتند و این شورش بهوسیله 
»حجاج ابن یوسف ثقفی« سرکوب شد. 
در سال یکصد و چهل و هشت هـ .ق. 
اکراد موصل قیام کردند و منصور خلیفه 
عباسی، »خالد برمکی« را برای سرکوبی 
آنان به آنجا فرستاد و وی نیز شورش 
کردها را سرکوب کرد.در سال دویست و 
بیست و چهار هـ .ق. یکی از پیشوایان 
ابن  نام »جعفر  به  اکراد اطراف موصل 
فهرجیس« برضد خلیفه معتصم سر به 
معروف  سردار  خلیفه  گذاشت  شورش 
فرستاد.  او  جنگ  به  را  »آیتاخ«  خود 
را  جعفر  سخت  جنگی  از  پس  آیتاخ 
یا  مقتول  را  اکراد  از  بسیاری  و  کشت 
اسیر کرد و امیران و زنان و اموال ایشان 
را به تکریت برد.در سال دویست و سی 
و یک هـ .ق. اکراد به اطراف اصفهان 
و فارس تاختند. یکی از سرداران ترک 
خلیفه به نام »وصیف«، پس از پیروزی، 
نزدیک به پانصد نفر از آنان را به اسیری 
به بغداد برد.در سال دویست و هشتاد و 
با اکراد  یک هـ .ق. چادرنشینان عرب 
در نواحی موصل و ماردین متحد شده 
و تحت رهبری »حمدان ابن حمدون« 
حنگ علیه معتضد را شروع کردند که 
به کشته شدن و اسارت گروهی از آنان 
منجر شد. در سال سیصد و چهارده هـ 
.ق. در زمان خالفت المقتدر باهلل و امارات 
ناصرالدوله حمدانی، در ناحیه موصل یک 
بار دیگر کردها سر به شورش برداشتند.در 
فاصله سالهای سیصد و بیست و هفت 

و سیصد و چهل و پنج هـ .ق. شخصی 
بهنام »دیسم« که از خوارج بود و پدری 
عرب و مادری کرد داشت، با گردآوری 
کردهای آذربایجان، با »آلمسافر« و دیگر 
حکمرانان آذربایجان به جنگ پرداخت و 
سرانجام گرفتار شد و در زندان درگذشت.

در قرنهای چهارم، پنجم و ششم هجری، 
حکومتهای  بودند  کرد  که  »شدادیان« 
مستقلی را در نواحی کردنشین تشکیل 
دادند. خاندان شدادی از قبیله روادی بودند 
از  ایوبی در مصروشام  و دولت معروف 
همین خاندان برخاستند.در سال سیصد 
و نود و پنج هـ .ق. عضدالدوله دیلمی 

با کردهای موصل درگیر شد و پس از 
غلبه، قالع آنها را ویران کرد و همه سران 
کرد را به قتل رسانید.در سال سیصد و 
غانم«  »محمدبن  .ق.  هـ  سه  و  هفتاد 
همراه کردان برزکانی در حوالی قم علیه 
فخرالدوله دیلمی سر به شورش برداشت، 
به شورش  لیکن فخرالدوله دیلمی سر 
وسیله  به  فخرالدوله  لیکن  برداشت، 
از در صلح و  با وی  »بدربن حسنویه« 
آشتی درآمد، اما دیری نپائید که سپاهی 
را روانه سرکوبی وی کرد. محمدبن غانم 
در این پیکار شکست خورد و به اسارت 
اسارت  در  و  درآمد  سپاهیان فخرالدوله 
درگذشت.یکی از رویدادهای مهم دوران 
و  )سیصد  دیلمی  شرفالدوله  زمامداری 
هفتاد و دو- سیصد و هفتاد و نه هـ .ق.( 
پیکار او در سال سیصد و هفتاد و هفت هـ 
.ق. با بدربن حسنویه در کرمانشاه است 
که به پیروزی بدر و شکست شرفالدوله 
منجر شد. در نتیجه بدربن حسنویه بر 
مسلط  عجم  عراق  از  مهمی  قسمت 

شد. وی در سال چهارصد و پنج هـ .ق. 
به دست طایفهای کرد که »جورقان« 
نام داشت، کشته شد. شمسالدوله پسر 
فخرالدوله دیملی بالفاصله متصرفات وی 
را ضمیمه قلمرو خود کرد. شاپور خواست 
)خرم آباد(، دینور، بروجرد، نهاوند، اسدآباد 
متصرفات  ازجمله  اهواز  از  قسمتی  و 
را  کردستان  اصطالح  بودند.ظاهراً  او 
سالجقه برای تمیز نواحی کردنشین از 
آن  و  کردند  وضع  عراق  جبال  والیت 
بین  بر سرزمینهای  مشتمل  بود  ایالتی 
آذربایجان و لرستان و قسمتی از اراضی 
سلسله جبال زاگرس که مرکز آن نیز در 

ابتدا ناحیه بهار در هجده کیلومتری شمال 
غربی همدان و بعدها چمچمال در نزدیک 
کرمانشاه امروزی بود.شهرهای کردستان 
غارت  و  قتل  از  مغول  حمله  زمان  در 
مصون نماند. در زمان تیمور و ترکمانان 
قرهقریونلو و آققریونلو، کردستان و دیار 
بکر میدان تاخت و تاز سپاهیان تیمور و 

ترکمانان شد.
شاه اسماعیل اول- مؤسس سلسله 
پیرو  کردها  که  این  علت  به  صفویه- 
روابط  چندان  بودند،  تسنن  مذهب 
درمقابل،  نداشت،  آنها  با  حسنهای 
سالطین عثمانی در تقویت هرچه بیشتر 
کردان میکوشیدند. در دوره صفویه دولت 
ایران به قسمت وسیعی از کردستان آن 
دامنههای شرقی  تسلط داشت که  روز 
دربرمیگرفت.با  را  زاگرس  کوههای 
نخستین  برای  زندیه،  سلسله  تشکیل 
بار در تاریخ ایران سلسلهای کردنژاد به 
سلطنت رسید. در اواخر سلسله زندیه نیز 
طایفه دنبلی که یکی از طوایف بزرگ 

غربی  آذربایجان  از  قسمتی  بود،  کرد 
را در تصرف داشتند و مرکز حکومت و 
قدرت آنها شهر خوی بود.در قرن نوزدهم 
میالدی بارها کردها در خاک عثمانی میل 
باطنی خود را برای رسیدن به استقالل و 
تشکیل دولتی کردزبان ظاهر کردند. در 
سال هزار و هشتصد و هفتاد و هشت 
میالدی شیخ عبیداهلل نقشبندی به فکر 
تأسیس کردستان مستقل تحت حمایت 
و  هزار  سال  در  افتاد.  عثمانی  دولت 
طرفداران  میالدی  هشتاد  و  هشتصد 
مراغه  ساوجبالغ،  ارومیه،  اطراف  وی، 
و میاندوآب را به تصرف خود درآوردند و 
سپاهیان ایران به زحمت توانستند تجاوز 
آنان را دفع کنند.در سال هزار و نهصد 
و چهل و شش میالدی قاضی محمد 
همزمان با حضور قوای متفقین در ایران 
او،  از  شوروی  روسیه  دولت  حمایت  و 
مرکز  که  را  کردستان  خلق  جمهوری 
آن مهاباد بود، تشکیل داد. پس از تخلیه 
کامل ایران از قوای متفقین و اعزام ارتش 
و  آذربایجان  نواحی  به  مرکزی  دولت 
کردستان، این شورش و جمهوری ناشی 

از آن نیز از هم متالشی گردید.

مشخصات عمومی
استان کردستان با مساحت 28 هزار 
کیلومتر مربع که 1/7 درصد سطح کشور 
و رتبه شانزدهم در بین استان های کشور 

را دارا می باشد ، در غرب ایران و از شمال 
به استان های آذربایجان غربی و زنجان ، 
از جنوب به استان کرمانشاه ، از شرق به 
استان های همدان و زنجان و از شرق 

به کشور عراق محدود است .
استان دارای 9 شهرستان ، 23 شهر 
، 26 بخش و 83 دهستان می باشد . 
بانه – بیجار – سقز – سنندج – دیواندره 
– کامیاران – قروه – مریوان و سروآباد 
از مهمترین شهرهای استان می باشند .

فرهنگ كردستان
استان کردستان یکی از استان های 
کردنشین در غرب ایران است ، اکثریت 
ساکنان این استان ، کرد زبان هستند که 
به لهجه های مختلف تکلم می کنند . 
درباره زبان کردی مردم شناسان بر این 
رای هستند که زبان کردی یکی از زبان 
های گروه هند و اروپایی و ایرانی است .

زبان کردی در استان کردستان و 
همچنین در استان های ایالم ، کرمانشاه 
شمال  و  غربی  آذربایجان   ، همدان   ،
های  لهجه  کشورها  دیگر  و  خراسان 
تکلم  پر   ، اما مهمترین  دارد  گوناگونی 
ترین و یا به عبارتی لهجه رسمی و ادبی 
دو شاخه کرمانجی و سورانی است ، شاخه 
سورانی در استان کردستان لهجه رایج در 
ادبیات مکتوب است . دین مردم کردستان 
اسالم و اکثریت آنها پیرو مذهب تسنن 
و شافعی می باشند ، شیوه غالب زندگی 
با هویتی  و  استان سنتی  این  در  مردم 
قومی است . وجود حدود 1900 روستا 
در استان نمایانگر انس مردم به طبیعت 

و کشاورزی است .
به استناد شواهد و مدارک مستند 
تاریخی ، قوم کرد از نژاد آریایی هستند 
که در هزاره اول قبل از میالد مسیح از 
کناره های دریای خزر به سلسله کوه های 
زاگرس آمده و با غلبه بر قدرت آشوریان 
در نینوا امپراطوری مادها را در قرن هفتم 
قبل از میالد در ایران پایه گذاری کردند .

جمعيت و نيروی انسانی

بر اساس آخرین سرشماری مرکز 
استان   ،  1375 سال  در  ایران  آمار 
کردستان 1346 هزار نفر جمعیت دارد 
که 52/4 درصد شهری و 47/6 درصد 
را جمعیت روستایی تشکیل می دهد . 
تراکم نسبی جمعیت معادل 47/7 نفر در 

کیلومتر مربع است .
از 1146 هزار نفر جمعیت 6 ساله 
و باالتر استان ، 76/8 درصد با سوادند 
که این نسبت در مناطق شهری 75/4 
درصد و در مناطق روستایی 58/5 درصد 
باالتر  و  ساله   10 جمعیت   . باشد  می 
شاغل استان به تعداد 327 هزار نفر که 
32 درصد آن در بخش کشاورزی ، 11 
درصد در بخش صنعت و 57 درصد مابقی 

در بخش خدمات اشتغال دارند .

جاذبه های گردشگری استان
پیشینه  سبب  به  کردستان  استان 
تاریخی طویل خود که در اعماق ایران 
زمین ریشه دوانده و نیز به علت گستره 
زیبای جغرافیایی همانند نگینی در پهنای 
ایران زمین می درخشد و حائز جاذبه های 

تاریخی فرهنگی و طبیعی است .
جاذبه های تاریخی فرهنگی

با آثار به جای مانده از ادوار کهن 
بیانگر قدمت و عظمت استان کردستان 
می باشد که ذیال به انها اشاره می شود .
الف – آثار تاریخی قبل از اسالم

 55 در  که  زیویه  باستانی  تپه 
کیلومتری جنوب شرقی شهرستان سقز 

واقع شده است .
کیلومتری   72 در  کرفتو  غار 

شهرستان سقز
کتیبه تنگیور که در 25 کیلومتری 
غرب شهرستان کامیاران واقع شده است 
که آثار فوق متعلق به دوران قبل از اسالم 

بوده و قدمت 2 هزار ساله دارند .
ب – آثار تاریخی بعد از اسالم

مسجد داراالحسان )1227 هـ - ق(
مسجد داراالمان که متعلق به دوران 
قاجار می باشد و در سنندج واقع شده اند .

به  متعلق  الدیوان  آصف  عمارت 
دوران صفویه

بقعه باباگرگر در شهرستان قروه و 

آثار متعدد دیگر

مراسم  و  مناسک  ترین  عمده 
مذهبی استان کردستان به قرار زیر است:
از  یکی  شالیار:  پیر  مراسم   -1
عمده ترین جشن های با شکوه و کم 
نظیر منطقه است که به سبب جاذبه هه 
و ویژگی های منحصر به فرد خود فوق 
العاده حائز اهمیت است . محل برگزاری 
این مراسم روستای اورامان و هر ساله در 
فاصله دهم و چهاردهم بهمن ماه برگزار 
می گردد . پیر شالیار یک مغ زرتشتی 
بوده که نزد کردها از احترام فوق العاده 

ای برخوردار بوده است .
2- موسیقی و رقص کردی: نوع 
دل  و  شاد  کردستان  استان  موسیقی 
انگیز بوده و به سبب سرور و شادی که 
در انسان ایجاد می کند او را به رقص 
و پایکوبی وا می دارد . که مشهورترین 
که  است  رکی«  لپه  »هه  آن  رقص 
مهر  و  میترائیسم  اعتقادات  در  ریشه 

پرستی دارد .
استان  در  تصوف:  و  عرفان   3  -
کردستان دو فرقه عمده تصوف وجود دارد 
، 1- طریقه قادریه و 2- طریقه نقشبندیه

شیخ  مریدان  را  قادریه  طریقه 
عبدالقادر گیالنی )غوث گیالنی( شامل 
درک  طریقت  این  پیروان   . شود  می 
حقیقت و وصول به حق را در قیل و قال 
سماع می دانند و با حالت دف زنان سر 
خود را به حالت خاصی به جلو و عقب 
برده و به عالم جذبه می روند و هر بیننده 
ای را شیدای خود می کنند . در استان 
نزدیک به 60 خانقاه وجود دارد که هر 
هفته برنامه ذکر و سماع در آنها برپاست .
این  موسس   : نقشبندیه  طریقه 
بهاءالدین  موالنا  بزرگ  خواجه  طریقه 
مروج   . است  بخارایی  نقشبند  محمد 
خالد  موالنا  کردستان  در  طریقت  این 
طریقت  این  پیروان   . است  نقشبندی 
عرفان و وصول به حق و درک حقیقت 
را در تفکر و سکوت می دانند و بر خالف 
طریقت قادریه از قیل و قال و سماع پرهیز 

می کنند .

جاذبه های طبيعی
اقلیم  داشتن  با  کردستان  استان 
را  زیبایی  زیستی  تنوع  فرد  به  منحصر 
داده  جای  خود  در  جانوری(  و  )گیاهی 
است . آب و هوای استان دارای ویژگی 
های اقلیم معتدل سرد می باشد . وجود 
وزش  و  ژرف  های  دره  و  ارتفاعات 
و  غنی  گیاهی  های  پوشش  غربی  باد 
متنوع و زیبایی را در کردستان به وجود 

آورده است .
مهم ترین تفرج گاه های استان به 

قرار زیر می باشند:
شهرستان  زریوار  طبیعی  دریاچه 

مریوان
سد شهید کاظمی

سد وحدت )قشالق(
رودخانه قزل اوزن که از کوه های 

چهل چشمه سرچشمه می گیرد .
ارتفاعات  از  که  قشالق  رودخانه 
سرچشمه  سنندج  شهرستان  شمالی 

می گیرد
رودخانه سیروان که پس از دریافت 
آب های جنوب – غرب و مرکز استان 

وارد استان کرمانشاه می شود .
چشمه باباگرگر در هیجده کیلومتری 

شمال شهر قروه
چشمه گواز در 50 کیلومتری شمال 

غربی کامیاران
های  ویژگی  سبب  به  کردستان 
بیوکلیماتیک دارای تنوع زیستیی گیاهی 
و جانوری بوده که هر کدام از جذابیت 
های فوق العاده ای برخوردار می باشند .

كشاورزی كردستان
قسمت اعظم استان بر روی رشته 
همین  به  و  گرفته  قرار  زاگرس  کوه 
شرایط  دارای  اقلیمی  لحاظ  به  دلیل 
مختلف  اشکال  و  باشد  می  ای  ویژه 
دره  ع  مرتفع  های  کوه  شامل  اراضی 
 ، ای  دامنه  های  دشت   ، عمیق  های 
فالت ها و اراضی پست در این استان 
وجود دارد . اقلیم های خشک تا خشک 
سرد ردر استان با متوسط بارندگی 250 
میلی متر )بیجار( تا اقلیم نیمه مرطوب 
معتدل در غرب استان با متوسط بارندگی 
حدود 800 میلی متر )مریوان( در استان 
یافت می شود . نواحی شرقی و مرکزی 
استان متاثر از آب و هوای برخی نواحی 
مرکزی ایران و مناطق غرب متاثر از آب 
که حضور  است  ای  مدیترانه  هوای  و 
بارندگی  با  همراه  ای  مدیترانه  عناصر 
مناسب مؤید این نظر است . به طوری 
که  است  شده  سبب  مذکور  رایط  که 
جنگل های بلوط در این منطقه حضور 
داشته ولی نواحی شرقی استان دارای 

پوش استپی می باشد .
بیشتر نواحی غربی ، کوهستانی و 
از جنگل های طبیعی و  اغلب پوشیده 
اراضی مسطح  استان  نواحی شرقی  در 
، دشت ها و فالت های نسبتا وسیعی 

وجود دارند .
درصد   49/6 استان  مساحت  از 

معادل 1400 هزار هکتار مراتع ، 11/3 
درصد معادل 320هزار هکتار جنگل و 
هکتار  هزار   110 معادل  درصد   39/1
داده  اختصاص  خود  به  زراعی  اراضی 

است .
توسعه  های  مزیت  و  ها  قابلیت 

بخش کشاورزی
وجود منابع آبی کافی در استان

وجود منابع خاک کافی در استان
بارندگی مناسب در استان

مراتع غنی و زیاد
منابع ژنتیکی گیاهی و دامی متنوع 
در ایتان و منحصر به فرد مانند بز مرغز 

، اسب کردی
جمعیت روستایی با توزیع متعادل 

در مناطق روستایی
برای  تبدلی  صنایع  ایجاد  امکان 

افزایش ارزش افزوده
وجود شرایط مناسب اقلیمی برای 

توسعه باغات دیم
ظرفیت باالی تولید شیر و گوشت 

قرمز در استان
وجود نیروی متخصص و تحصیل 

کرده کشاورزی در استان
وجود دشت های حاصلخیز از جمله 

دشت مریوان ، دشت قروه و بیجار
آبی  منابع  حوزه   6 دارای  استان 
 ، رود  زرینه   ، اوزن  قزل   ، سیروان   ،
، زاب و رودخانه  آور  راز   ، سیمینه رود 
های متعددی می باشد و مجموع روان 
آب های استان حدود 7/8 میلیارد متر 
مکعب که 17 درصد از منابع آب استان 

مورد بهره برداری قرار می گیرد .

كشاورزی  عمومی  وضعيت 
استان كردستان

توسعه  جامع  مطالعات  اساس  بر 
 ، کردستان  استان  اجتماعی  اقتصادی 
واحدهای اراضی که برای زراعت آبی به 
شرط تامین آب قابلیت دارند ، مساحتی 
واحدهای   ، هکتار  هزار   5400 حدود 
اراضی برای کاربری دیم 720 هزار هکتار 
، برای مرتع 1800 هزار هکتار معین شده 
است و اراضی مرتعی حدود 1400 هزار 
هکتار  هار  جنگل حدود 320  و  هکتار 
می باشد ، ارقام یاد شده نشان می دهد 
که استان با داشتن 1/62 درصد از زمین 
های آبی و 9/46 درصد زمین های کل 
کشور ، در مقایسه با سایر استان ها در 
کشت آبی رتبه هیجدهم و در کشت دیم 
رتبه دوم را دارا می باشد و سالیانه 860 
می  تولید  زراعی  محصوالت  تن  هزار 
تولید  شود که معادل 1/85 درصد کل 

کشور است .
استان  اراضی  از  هکتار  هزار   23
اختصاص  دائمی  به کشت محصوالت 
یافته )رتبه 24 در کشور( و حدود 100 
می  تولید  زراعی  محصوالت  تن  هزار 
تولید  شود که معادل 1/85 درصد کل 

کشور است .
 ، استان  زراعی  محصوالت عمده 
شامل غالت ، حبوبات ، نباتات علوفه ای 
علوفه ای و سیب زمینی و محصوالت 
، گردو  فرنگی  توت   ، انگور  امل  باغی 
و دیگر محصئوالت باغی ویژه مناطق 
سردسیری می باشد . توت فرنگی استان 
کردستان به دلیل مرغوبیت باالی آن ، 
جایگاه خاصی در بازارهای داخلی کشور 
دارد و به علت ارگانیک بودن آن جایگاه 
خاصی می تواند در صادرات غیر نفتی 

داشته باشد .
توسعه کشت محصوالت باغی به 
ویژه مو دیم در اراضی شیب دار و فاقد 
پتانسیل زراعی در شهرستان های بانه و 
مریوان که دارای بارندگی قابل توجه اند ، 
از ویژگی های دیگر باغبانی استان است .

استفاده از ماشین آالت کشاورزی 
 85 حدود  کلی  ور  به  و  محدود  تقریبا 
درصد فعالیت های زراعی در استان به 
انجام  مکانیزه  نیمه  یا  مکانیزه  صورت 
می گیرد و ضریب مکانیزاسیون موجود 

51% می باشد .
 2300 استان  های  دام  کل  تعدا 
هزار راس به تعداد 38 درصد گوسفند و 
بره ، 12 درصد بز و بزغاله ، 44 درصد 
گاو و گوساله و 6 درصد آن را تک سمی 
ها تشکیل می دهد . همچنین استان با 
داشتن حدود 3/5 میلیون واحد دامی از 
تراکمی به میزان دو برابر سطح کشور 

برخوردار است .
استان کردستان به لحاظ دارا بودن 
پتانسیل های خوب از جمله آب و خاک و 
معادن می تواند در زمینه تولیدات صنعتی 

رشد و توسعه یابد .
توجه  قابل  ذخایر  دارای  استان   
مواد معدنی است و سنگ های تزئینی با 
تنوع فراوان در رنگ ، شاخص ترین ماده 
معدنی منطقه می باشد . در حال حاضر 
استان دارای 138 معدن فعال با بیش از 
4/8 میلیون تن استخراج سالیانه و اشتغال 

زایی 1350 نفر می باشد .

صنایع دستی
استان بسیار متنوع و دارای قدمتی 
نازک  و  بافی  فرش  که  است  تاریخی 
کاری با شهرت و گلیم بافی ، نساجی 
، گیوه بافی و زیور آالت محلی از مهم 

ترین آنهاست.
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بلندپروازترین دختر ایران:
گاهی در سالن ژيمناستیک تمرين می کنم!

مهسا میرزاطبیبی در مورد شانس 
کشورهای  بازی های  در  خود  حضور 
اسالمی و آسیایی می گوید با توجه به 
جزو  است،  کرده  ثبت  که  رکوردهایی 

نفرات اعزامی قرار می گیرد.
مسابقات فضای باز دوومیدانی از 
اواخر اردیبهشت ماه آغاز خواهد شد و 
قهرمانی  رویداد  اولین  در  ورزشکاران 
بخش  در  که  دارند  رو  پیش  را  کشور 
زنان طی روزهای 29 تا 30 اردیبهشت 

ماه برگزار می شود.
مهسا میرزاطبیبی در مورد پیگیری روند تمرینات خود پیش از شروع مسابقات 
فضای باز گفت: تمریناتم را مثل همیشه ادامه می دهم. مسابقات مهمی مثل 
کشورهای اسالمی و بازی های آسیایی را پیش رو داریم و فکر می کنم مسابقات 
آغاز فصل و قهرمانی کشور هم محکی است تا ورودی خوبی به دست بیاوریم و 

در مسابقات بین المللی شرکت کنیم.
رکورددار پرش با نیزه زنان ایران در مورد پیگیری تمرینات خود در ساعاتی 
که ورزشگاه آفتاب انقالب در اختیار مردان قرار دارد، بیان کرد: اکثر تمریناتم را 
در آفتاب انقالب انجام می دهم و اگر از نظر زمان به مشکل بخورم، به سالن 
ژیمناستیکی می روم که از بچگی آنجا تمرین کرده  و تمام قهرمانی های ژیمناستیکم 

را آنجا به دست آورده ام.
او در این مورد افزود: از آنجایی که در این فصل می توانیم تمرینات شیب 
را بیرون انجام بدهیم، گاهی به کوه یا دشت می روم و تمرین در آن فضا را هم 

تجربه می کنم.
میرزاطبیبی در مورد شانس حضور خود در بازی های کشورهای اسالمی و 
بازی های آسیایی بیان کرد: رکورد و جایگاهی که من دارم را خیلی از دختران 
ندارند و اگر بخواهند دختری را به مسابقات مختلف اعزام کنند، جزو کاندیداها 
هستم. از طرفی امسال هدفم فقط حضور در مسابقات نیست، بلکه می خواهم 
عملکرد خوبی از خود به جا بگذارم و مدال بگیرم. به همین دلیل از این جهت 

فکر نمی کنم مشکلی وجود داشته باشد.

از ساعت ۸ صبح امروزبه وقت تهران؛
آغاز رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی آسیا 

از ظهر  بعد  مراسم قرعه کشی رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی آسیا 
دوشنبه در شهر اوالن باتور مغولستان انجام شد و رقابت ها از امروز صبح ساعت 

8 به وقت تهران آغاز می شود.
نتایج قرعه نمایندگان کشورمان به شرح زیر است: در وزن 55 کیلوگرم که 
9 نفر حضور دارند، علی نوربخش در دور اول به مصاف آروجان حاالکورکی از 
هند می رود و در صورت پیروزی بر این حریف در دور بعد با امانگالی بکبوالتوف 

دارنده مدال برنز زیر 23 سال جهان از قزاقستان مصاف خواهد داد.
همچنین در وزن 60 کیلوگرم که 8 شرکت کننده حضور دارند، مهدی محسن 
نژاد در دور اول به مصاف جیانیدر از هند می رود و در صورت  پیروزی بر این 
حریف در دور بعد و در مرحله نیمه نهایی با برنده کشتی میان فیرورز توختایف از 

ازبکستان و سوزوکی از ژاپن کشتی خواهد گرفت.
وزن 63 کیلوگرم که 9 نفر حضور دارند، ایمان محمدی در دور نخست با 
بالجینیام دامجین از مغولستان کشتی می گیرد و در صورت پیروزی بر این حریف 

در دور دوم به مصاف کنسوکه شیمیزو دارنده مدال برنز جهان از ژاپن می رود.
وزن 67 کیلوگرم که 9 کشتی گیر شرکت کرده اند، شاهین بداغی در دور 
اول به مصاف محمد فواز از سوریه می رود و در صورت پیروزی بر این حریف، در 

دور بعد با هان سو ریو قهرمان جهان از کره جنوبی کشتی می گیرد.
وزن 72 کیلوگرم که 8 شرکت کننده دارد، محمدرضا مختاری در دور اول به 
مصاف عادیلخان نورالنبکوف از قرقیزستان می رود و در صورت پیروزی بر این 
حریف در دور بعد و در مرحله نیمه نهایی با برنده کشتی میان میرزابک رحمت 

اف از ازبکستان و ویکاس از هند مبارزه خواهد کرد.
وزن 77 کیلوگرم که 8 نفر حضور دارند عارف حبیب اللهی در دور نخست 
با آکژول محموداف دارنده مدال نقره المپیک از قرقیزستان کشتی می گیرد و 
در صورت پیروزی بر این حریف در دور بعد و در مرحله نیمه نهایی مقابل برنده 
کشتی میان آرام واردانیان از ازبکستان و کیم هیون وو قهرمان جهان و المپیک 

از کره جنوبی قرار می گیرد.
وزن 82 کیلوگرم که 10 کشتی گیر شرکت کرده اند، رسول گرمسیری پس 
از استراحت در دور نخست در دور دوم به مصاف خان جعفرخان از قطر می رود.
همچنین در وزن 87 کیلوگرم که 8 نفر حضور دارند، ناصر علیزاده در 
دور اول با ملیس آیتبکوف از قرقیزستان مبارزه می کند و در صورت پیروزی 
کشتی  برنده  مصاف  به  نهایی  نیمه  مرحله  در  و  بعد  دور  در  حریف  این  بر 
آسیا  تورسینوف قهرمان  نورسلطان  از کره جنوبی و  میان کیم جین هیوک 

از قزاقستان می رود.
براین اساس در وزن 97 کیلوگرم که 8 نفر شرکت کرده اند، مهدی بالی 
در دور نخست با پارک جی وو از کره جنوبی کشتی می گیرد و در صورت گذر از 
این حریف در دور دوم و در مرحله نیمه نهایی به مصاف برنده مبارزه میان اوزور 

ژوژوپبکوف قهرمان آسیا از قرقیزستان و راوی از هند می رود.
وزن 130 کیلوگرم که 9 نفر حضور دارند، امیر قاسمی در دور اول به مصاف 
پریم از هند می رود و در صورت پیروزی در این دیدار در دور دوم به مصاف 
مومینجان عبداله یف دارنده مدال طالی بازی های آسیایی از ازبکستان می رود.

تالش قايقرانان پاراکانو برای کسب بهترين نتیجه در پاراآسیايی 
چین

بازی های  بار در  اولین  برای  پاراکانو  پاراکانو گفت: چون  تیم ملی  مربی 
پاراآسیایی شرکت می کند، تالش بر این است که با ارتقای رکورد، بهترین عملکرد 

را در چین داشته باشیم.
احمدرضا طالبیان، با اشاره به عملکرد خوب قایقرانان در مسابقات قهرمانی 
آسیا  قهرمانی  از  پاراکانو  قایقرانان  بازگشت  از  بعد  کرد:  اظهار  تایلند،  آسیای 
بالفاصله اردوی آماده سازی ورزشکاران از 20 فروردین در دریاچه آزادی با حضور 
اسالم جاهدی، مسعود قیصری، سعید حسین پور، آبتین زرجو، شهال بهروزی راد، 
رویا سلطانی و سارا عبدالملکی آغاز شد که این اردوها تا زمان اعزام قایقرانان به 

بازی های پاراآسیایی به طور مرتب ادامه خواهد داشت.
او درباره تعداد سهمیه های قایقرانان در بازی های پاراآسیایی چین، گفت: در 
حال حاضر هر هفت ورزشکار اعزامی به تایلند سهمیه بازی های پاراآسیایی چین 
را کسب کرده اند، اما این که چه تعداد عازم این بازی ها شوند بستگی به تصمیم 

فدراسیون و کمیته ملی پارالمپیک دارد.
مربی تیم ملی پاراکانو خاطرنشان کرد: در تایلند هر چند وضعیت رکوردها 
راضی کننده بود و قایقرانان عملکرد موفقی داشتند، اما به دنبال شرایط بهتر و 

ارتقاء رکوردها در بازیهای پاراآسیایی چین هستیم.
طالبیان هم چنین درباره عملکرد شهال بهروزی راد در قهرمانی آسیا، گفت: 
بهروزی راد و مسعود قیصری با اختالف زمان کم مدال طال خود را از دست دادند 
که تصور می کنم با فاصله زمانی که تا چین داریم این توانایی در آن ها وجود دارد 

که نقره را به طال تبدیل کنند.
وی تصریح کرد: پاراکانو چون اولین حضورش در بازی های پاراآسیایی چین 
است، سعی کردیم تمرکز خود را معطوف این بازی ها کنیم تا بهترین عملکرد را 

در چین داشته باشیم.

گواردیوال؛ این سرمربی وسواسی
انتقاد تند از پپ: اين شكست فقط برای توست

به نظر می رسد که پپ گواردیوال، 
سرمربی منچسترسیتی، اهمیت زیادی 
برای بازی برابر لیورپول و قهرمانی در 

جام حذفی قائل نبود.
جام  رقابت های  گواردیوال  پپ 
داستانی«  کتاب  »تورنمنت  را  حذفی 
می خواند. فقط مسئله این است که نقش 
او در این کتاب داستان بسیار کوتاه است. 
نیمه  چهار  حاال  منچسترسیتی 
نهایی از پنج نیمه نهایی که تحت هدایت 

او برگزار کرده را با شکست پشت سر گذاشته، عدم موفقیتی که چندان با شهرت او 
به عنوان برنده همیشگی در میدان هم خوانی ندارد. 

او بارها مدعی شده که احترام بسیار زیادی برای این رقابت ها قائل است اما 
همین که از هفت بازیکن کلیدی اش در دیدار نیمه نهایی برابر لیورپول استفاده نکرد 
نشانگر واقعیتی مشهود است: او حضور در کورس قهرمانی لیگ برتر و دیدار حساس 
نیمه نهایی لیگ قهرمانان برابر رئال مادرید را ارجح دانسته و این رقابت ارزشمند و 

قدیمی را در اولویت سومش قرار داده بود. 
گواردیوال پس از شکست برابر لیورپول که با تمام قوا برای فتح چهارگانه به 
میدان آمده بود گفت:» هیچ راه دیگری برای انجام این کار نبود.« این ادعا چندان 
منطقی به نظر نمی آید، چرا که بازی بعدی آنها در لیگ برتر برابر برایتون است که 
آنها هرگز در طول دوران مربیگری او در سیتی برابر این تیم در اتحاد و در لیگ 

برتر شکست نخورده اند. 
چرا گواردیوال تصمیم نگرفت که در آن به بازیکنانش استراحت بدهد، به جای 
این که در دیداری این کار را انجام دهد که از نظر روانی اهمیت بسیاری داشت و 

برابر تنها رقیب واقعی آنها در مسابقات داخلی بود؟
حتی جان تری که پیش از این تجربه رقابت در چند جبهه با پیراهن چلسی را 
داشته هم نتوانست چنین حرکتی را درک کند. او پس از شکست 2-3 سیتی گفت:» 
به همین دلیل است که نباید به بهترین بازیکنان تان استراحت دهید یا با سیستم 
چرخشی از آنها استفاده کنید. باید با قدرتمندترین تیمی که دارید به میدان بروید.«

گواردیوال چندان روی خوشی به چنین انتقادهایی نشان نمی دهد. به هرحال، 
او ساالنه 19 میلیون پوند دریافت می کند تا بیشترین اطالعات ممکن را از شرایط 
و توانایی های بازیکنانش داشته باشد. اگر او مدعی می شود که مصدومیت ها سیتی 
را وادار کرد که تغییراتی اساسی در ترکیب تیم اعمال کند پس از نظر او، این حرف 

باید بدون هیچ چون و چرایی از سوی سایرین پذیرفته شود. 
اما حتی مربی ای که به حس انتخابش اطمینان دارد هم در برابر تردید به خود 
و باورهایش مصون نیست. او برای یک بار هم که شده باید از خودش این سوال 

را بپرسد که چرا عدم موفقیت سیتی در جام حذفی بارها و بارها تکرار شده است. 
سیتی فصل گذشته با اطمینان خاطر در لیگ قهرمانان از سد بروسیا دورتموند 
گذشت اما سه روز بعد در ویمبلی حریف چلسی نشد. این بار آنها درست 72 ساعت 
پس از نمایش خوب و فرار ماهرانه ای که از چنگ اتلتیکو مادرید داشتند، در یک 

نیمه سه گل از لیورپول دریافت کردند. 
چطور می توان چنین تضادی را توضیح داد؟ 

گواردیوال گفت:» اگر پاسخی داشتم حتما با شما در میان می گذاشتم. سال 
گذشته ما از دورتموند و امسال از مادرید آمدیم. شرایط با توجه به فاصله سه روزه 
و سفری که داشتیم تقریبا مشابه بود. همیشه همه چیز مربوط به انرژی ای است 
که به کار می گیریم. اگر در طول فصل به بازیکنان اجازه بازی ندهم حس بدی 
پیدا می کنم. من بسیار ناراحت هستم. من در این شرایط با پزشکان و فیزیوتراپ ها 
صحبت می کنم و از آنها می پرسم که بهترین کار چیست؟ خوشحال می شوم که 
بتوانم شانسی به بازیکنانمم بدهم و می خواهم این کار را بکنم. اما در آخر در این 
ورزشگاه زیبا، تنها توانستم با دیگر بازیکنانم بازی کنم و این امکان وجود داشت 

که برنده این بازی نشویم.«
او تاکید کرد که آیمریک الپورت، مدافع میانی سیتی، یکی از کسانی بود که 
از بازی پر فشار برابر اتلتیکو خسته بود. اما تصمیم او برای رویارویی با لیورپول بدون 
حضور کوین دی بروین، روبن دیاز یا ایلکای گوندوغان یکی از عجیب ترین و بزرگترین 
تصمیمات او برای استفاده از سیستم چرخشی به حساب می آمد، در حالی که زک 

استفن در اقدامی باورنکردنی جانشین ادرسون در دروازه شده بود. 
بدون دیاز در واقع این الپورتا یا کایل واکر بودند که باید از استفن در دروازه 
حمایت می کردند، این در حالی بود که این دروازه بان آمریکایی تنها چهار بازی در 
طول فصل برای سیتی انجام داده بود و در نهایت اشتباهی که در پاس رو به عقب 

جان استونز داشت باعث به ثمر رسیدن گل سادیو مانه شد. 
چنین تغییرات گیج کننده ای پیش از این هم از سوی گواردیوال انجام شده بود. 
چرا او باید در فینال فصل گذشته لیگ قهرمانان که اولین حضور سیتی در فینال در 
تاریخ این رقابت ها بود تصمیم می گرفت که فرناندینیو و رودری، دو مهره کلیدی 

خط میانی، را از ترکیب کنار بگذارد؟
از آن عجیب تر استفاده از رحیم استرلینگ افت کرده در پست بال چپ و 
فرستادن فیل فودن به پستی مرکزی تر بود که آشنایی چندانی با آن نداشت. اگر 
استرلینگ در آن شب در زمین دیده نمی شد، در بازی برابر لیورپول هم به همین 
فراز و نشیب  این مدت  بازیکن در طول  این  بود.  اندازه روی ضدحمالت خنثی 
بسیاری در ترکیب سیتی داشته که این سوال را مطرح کرده که چرا گواردیوال مدام 

در حساس ترین مقاطع و دیدارها به او اعتماد می کند. 
نقطه ضعف  بزرگترین  که  است  این  گرفت  می توان  که  نتیجه ای  بهترین 
گواردیوال که تمایل او به تفکر بیش از حد )وسواس( است، صرفا نقطه قوتی است 
که در آن افراط شده است. نوآوری تاکتیکی او موضوعی است که باید به آن توجه 
شود؛ فقط به این نگاه کنید که سیتی که همیشه به خاطر سبک بازی روانش مورد 
تمجید قرار می گیرد چطور توانست با استفاده از سیستمی جدید در دیدار حساس 
و پر تنش برابر اتلتیکو به پیروزی برسد.  اما در سایر بازی ها که فقط شامل این 
دیدار در ویمبلی نیست، او طوری ظاهر می شود که انگار صرفا محو انجام تغییرات 

در تیمش شده است. 
او در این باره اظهار داشت:» این طبیعی است. یازده بازیکنی که انتخاب کردم 
همگی خوب هستند. ما شکست خوردیم چون حریف واقعا خوب ظاهر شد.« اگر 
گواردیوال باور دارد که کیفیت غیرقابل انکار لیورپول تنها دلیل کسب این نتیجه بوده 

پس در حال فریب دادن خودش است. 

مانه: توان قهرمانی در همه جام ها را داريم

سادیو مانه معتقد است که لیورپول تیمی آماده برای کسب یک چهارگانه بی 
سابقه در اختیار دارد.

به گزارش ساکرنت، سادیو مانه ملی پوش سنگالی نه تنها به خاطر دو گلی 
که در این بازی زد، بلکه به خاطر عملکرد خوبش به عنوان بهترین بازیکن مسابقه 
در نیمه نهایی جام حذفی مقابل منچسترسیتی بود. این پیروزی رویای فتح هر چهار 
جام را در این فصل برای لیورپول زنده نگه داشت، با قهرمانی جام اتحادیه، لیورپول 

به دنبال قهرمانی در جام حذفی، لیگ قهرمانان و لیگ برتر است. 
سادیو مانه گفت: فکر می کنم صحبت درباره کسب چهار جام زود باشد، اما 
مطمئناً فکر می کنم باید برای آن بجنگیم، زیرا تیمی را داریم که توان رقابت برای 
قهرمانی در همه جام ها را دارد و برای رسیدن به آن هر کاری ممکن است انجام 
خواهیم داد. او درباره دیدار با سیتی نیز گفت: می دانستیم بازی بسیار سختی خواهد 
بود زیرا منچسترسیتی، اگر نگویم بهترین تیم جهان است، مطمئناً آن ها یکی از 
بهترین ها هستند و باید به آن ها احترام بگذاریم. البته درست است که سیتی بهترین 
تیم جهان است ولی لیورپول نیز می خواهد بهترین تیم جهان باشد، بنابراین ما برای 

آن تالش می کنیم.
لیورپول امشب باید به دیدار منچستریونایتد برود که این دیدار در ورزشگاه آنفیلد 
برگزار می شود. منچسترسیتی نیز باید چهارشنبه 31 فروردین به دیدار برایتون برود.

ستاره های  ز  ا دعوت 
افتتاح  برای  جهان  ورزشی 
باشگاه ورزشی در حالی  یک 
است که بنا به گفته رییس گروه اماکن 
باشگاه هنوز  این  استان تهران  ورزشی 

مجوز فعالیت دریافت نکرده است.
و  فوتبال  اسطوره  ماتئوس  لوتار 
چهره محبوب هواداران در فوتبال ایران 
بعد از حضور در مراسم قرعه کشی جام 
جهانی2022 قطر حاضر به بهانه افتتاح 
باشگاه بدنسازی به همراه تعداد زیادی 
از چهره های سرشناس فوتبال و ورزش 
جهان راهی تهران شدند تا در روز راه 
اندازی یک مجموعه ورزشی با شهریه 
در  سال  در  تومان  320میلیون  عجیب 

ایران حضور پیدا کنند.
در میان این چهره نام های آشنایی 
کولینا،  پیرلوئیجی  ماتئوس،  لوتار  مانند 
مارکوس مرک و آندریاس برمه به چشم 
می خورد. حضور این بزرگان و اسکوچیچ 
سرمربی تیم ملی فوتبال و حمید استیلی 
افتتاحیه  ایران در  مدیرتیم ملی فوتبال 
این باشگاه موجب حیرت شهروندان شد 
تا جایی که اخبار افتتاح این مجموعه به 
داغ رسانه و فضای  از سوژه های  یکی 
مجازی تبدیل شد. اما واقعیت این باشگاه 
با  توانسته  چگونه  و  چیست  الکچری 
چنین شرایطی مجوز فعالیت دریافت کند؟

آیین نامه اجرایی قانون اجازه  طبق 
تأسیس باشگاه ورزشی و ورزشگاه توسط 
مردم مصوب 1370 مجلس شورای اسالمی 
و طبق تبصره ماده سه آن؛ اشخاص حقیقی 
و حقوقی، متقاضی تأسیس باشگاه ورزشی 
می باید درخواست خود را به انضمام مدارک 
مربوط و تکمیل فرم تقاضا به اداره کل 
تربیت بدنی استان مربوط تسلیم کند و رسید 

آن را دریافت کنند.
همچنین طبق  ماده 4 این قانون؛ 
استان ها  جوانان  و  ورزش  کل  ادارات 
موظفند حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ 
تسلیم تقاضا، امکانات معرفی شده توسط 
متقاضی را مورد بازدید و بررسی قراردهند 
و گزارش دقیقی از ویژگی های ملک و 

درخواست  ضمیمه  به  را  آن  امکانات 
متقاضی برای بررسی و اظهار نظر هیأت 
موضوع ماده )5( این آیین نامه ارسال کنند.

با این توصیف آیا وزارت ورزش و به 
طبع آن نماینده آن در استان ها)تفحیض 
اختیار شده( موافقتی با ایجاد این باشگاه 

شده است یا خیر؟
رضا خرم رییس گروه اماکن ورزشی 
اداره کل ورزش و جوانان استان تهران 
در واکنش به این مساله به ایرنا، گفت: 
این باشگاه ورزشی به تازگی درخواست 
کرده  ارائه  ورزشی  نهاد  این  به  را  خود 
ورزشی  مجموعه  این  فعالیت  است. 
نیازمند مجوز قانونی بوده که این باشگاه 

بدنسازی فاقد آن است.
افتتاح  در  اینکه  به  اشاره  با  خرم 
این باشگاه، هیچ مسئولی در آن شرکت 
موضوع  این  کرد:  اظهار  است  نکرده 
تعرفه  که  چرا  است  بررسی  حال  در 
در  نهاد  این  سایت  طریق  از  قانونی 
معرض عموم قرار دارد. میزان تعرفه های 
قانونی باشگاه های ورزشی ساالنه طبق 
کل  اداره  نمایندگان  توسط  درجه بندی 
ورزش استان تهران، تعزیرات، سازمان 
کنندگان  مصرف  حقوق  از  حمایت 

و  می شود  اعمال  صمت  سازمان  و 
قیمت هایی که در سایر صفحات مجازی 

مطرح می شود فاقد ارزش الزم است.
آیا  سوال،  این  به  پاسخ  در  وی 
زندگی  ترویج  باعث  گزاف  هزینه  این 
الکچری نمی شود، گفت: باشگاه مذکور 
باید در مرحله نخست مجوز قانونی خود 
را دریافت کند. سپس اگر این مجموعه 
باید  می دهد  ارائه  را  متفاوتی  خدمات 
اعالم  هرگونه  گیرد.  قرار  بررسی  مورد 
تعرفه  بایدتابع دستور العمل ها این اداره 

کل باشد.
فضاهای  و  اماکن  گروه  رییس 
ورزشی اداره کل ورزش و جوانان تهران 
با اذعان براینکه هیچ باشگاهی در سطح 
استان وجود ندارد که هزینه میلیونی را از 
شهروندان طلب کند و یا اینکه به صورت 
مختلط فعالیت کند، تاکید کرد: مجموعه 
قانونی  پروانه  برمبنای  ورزشی  های 
فعالیت کرده ومجوزها در کمیسیون ماده 

پنج این اداره کل صادر می شود.
بدون  ورزشی  باشگاه  یک  افتتاح 
در  مسئول  نهادهای  مجوز  و  تایید 
ورزش ایران تخلفی است که مسئوالن 
این مجموعه بدون توجه به سیر قانونی 

مرتکب  را  آن  کشور  در  داری  باشگاه 
شده اند، تخلفی که رضا خرم آن را تایید 
و از تذکر اداره کل ورزش استان به دست 
اندرکاران این باشگاه الکچری خبرداد. 
وی در این زمینه گفت: برای پیشگیری 
از فعالیت باشگاه های فاقد مجوز ما 2 بار 
به صورت کتبی و شفاهی تذکر خواهیم 
داد و در صورت تکرار و رعایت نشدن با 
دستور قضایی آن را پلمب خواهیم کرد.

باشگاه  به موضوع  خرم همچنین 
ژیمناستیک که به صورت مختلط فعالیت 
می کرد نیز پرداخت و گفت: موضوع این 
به  مربوط  مختلط  ژیمناستیک  باشگاه 
یازده ماه پیش باز می گردد. چند وقتی 
است که فیلم هایی با تغییر مدیریتی در 
ورزش استان مجدد بازنشر می شود که 
مربوط به زمان کنونی نیست. هم اینک 
مراجع  در  باشگاه  این  تخلف  پرونده 
قضایی در حال بررسی است. اداره حقوقی 
این اداره کل نیز پیگیری های الزم را 

انجام می دهد.
به گفته این مسئول ورزشی، طی 
هفته جاری سه باشگاه ورزشی خصوصی 
در رشته بدنسازی که فاقد مجوز قانونی 

بوده اند، پلمب شدند.

حواشی باشگاه 3۲0ميليون تومانی؛

باشگاه الکچری ها مجوز ندارد!

که  می دهد  نشان  آماری  بررسی 
استقالل در برخی فصول با از دست دادن 
امتیازات حساس در 6 بازی پایانی لیگ 
برتر، قهرمانی این رقابت ها را از دست 
داده است و از طرفی دیگر پرسپولیس 
با وجود تعلل در برخی فصول در نهایت 
توانسته در 5 فصل اخیر مقام قهرمانی 

مسابقات لیگ را به دست بیاورد.
جام  از  پس  استقالل  فوتبال  تیم 
در  حضور  برای  را  خود  کار  حذفی، 
مسابقات باقی مانده لیگ برتر آغاز کرده 
است. آبی پوشان پایتخت تا این جای کار 
با 56 امتیاز در صدر مسابقات قرار دارند 
و در 6 بازی پیش روی خود با حریفان 
قدرتمندی هم چون سپاهان و فوالد بازی 
خواهند داشت. این بازی ها موجب شده 
هفته های  مجیدی  فرهاد  شاگردان  تا 
پرچالشی را تا رسیدن به عنوان قهرمانی 

مقابل خود ببینند.
نیز  پرسپولیس  تیم  مقابل  در 
سنتی اش  رقیب  تعقیب  در  هم چنان 
به  نسبت  اختالف  امتیاز   6 با  و  است 
استقالل در جایگاه دوم جدول قرار دارد 
و در پی کسب ششمین مقام قهرمانی 
متوالی خود در رقابت های لیگ برتر است.
عملکرد  به  بهانه سری  همین  به 
سرخابی ها در 6 بازی پایانی لیگ در دهه 
اخیر زدیم. بررسی آماری نشان می دهد 
که آبی پوشان پایتخت  در برخی فصول با 
از دست دادن امتیازات حساس در 6 بازی 
پایانی لیگ برتر، قهرمانی این رقابت ها را 
از دست داده اند. البته استقالل در برخی 
فصل ها هم در 6 بازی پایانی عملکرد نسبتا 
مناسبی داشته است اما به علت روند خوب 
پرسپولیس در امتیازگیری و اختالف قابل 
توجهی که با سایر رقیبان داشته، باعث 
شده تا سرخ ها در 5 فصل گذشته عنوان 

قهرمانی مسابقات را از آن خود کنند.
این در حالی است که  پرسپولیس 

با وجود تعلل در برخی فصول در 6 بازی 
پایانی لیگ برتر، در نهایت توانسته در 5 
فصل اخیر مقام قهرمانی مسابقات لیگ 

را به دست بیاورد.
این  در  استقالل  فصل  بدترین 
برتر  لیگ   93-94 فصل  به  بازی،   6
بازمی گردد که آبی ها در نهایت لیگ را 
بردند. هم چنین  پایان  به  رتبه ششم  با 
بهترین فصل نیز به 92-91 بازمی گردد 
که در آن فصل شاگردان قلعه نویی عنوان 

قهرمانی مسابقات را به دست آوردند.
آمار آبی پوشان پایتخت در 6 بازی 
زیر  شرح  به  اخیر  دهه  در  لیگ  پایانی 

است:
99-1400:  4 پیروزی - 1 تساوی 

- 1 شکست )رتبه 3(
تساوی   3  - پیروزی   3  :99-98

)رتبه 2(
97-98: 4 پیروزی - 1 تساوی - 

یک شکست )رتبه 3(
تساوی   1  - پیروزی   5  :97-96

)رتبه 3(
95-96: 4 پیروزی - 1 تساوی - 1 

شکست )رتبه 2(

94-95:  2 پیروزی - 2 تساوی - 
2 شکست )رتبه 3(

استقالل در فصل 95-94 تا هفته 
بیست و هشتم رقابت های لیگ برتر در 
اما  داشت  قرار  مسابقات  جدول  صدر 
یک شکست و یک تساوی در 2 هفته 
خوزستان  استقالل  تا  بود  کافی  پایانی 
قهرمانی  نهایی  گزینه  پرسپولیس  و 
استقالل  نهایت  در  و  شوند  مسابقات 
خوزستان با تفاضل گل بهتر نسبت به 

سرخ پوشان، قهرمان لیگ شد.
93-94: یک پیروزی - 3 تساوی 

- 2 شکست )رتبه 6(
92-93: 2 پیروزی - 1 تساوی - 3 

شکست )رتبه 5(
آبی پوشان پایتخت تا هفته بیست 
و ششم مسابقات صدرنشین لیگ بودند 
اما طی یک اتفاق عجیب، این تیم در 4 
هفته پایانی، متحمل سه شکست مقابل 
تیم های ملوان، تراکتور و نفت تهران شد 

و قهرمانی این رقابت ها را از دست داد.
91-92: 3 پیروزی - 2 تساوی - 1 

شکست )قهرمان(
تساوی   2  - پیروزی   4  :91-90

)رتبه 3(
همچنین آمار سرخ پوشان پایتخت 
در 6 بازی پایانی لیگ در دهه اخیر به 

شرح زیر است:
99-1400:  5 پیروزی - 1 تساوی 

)قهرمان(
98-99: 3 پیروزی - 2 تساوی - 1 

شکست )قهرمان(
97-98: 2 پیروزی  - 4 تساوی 

)قهرمان(
96-97: 2 پیروزی - 1 تساوی - 3 

شکست )قهرمان(
95-96: 3 پیروزی - 1 تساوی - 2 

شکست )قهرمان(
94-95:  5 پیروزی - 1 تساوی 

)رتبه 2(
93-94: 2 پیروزی - 2 تساوی - 2 

شکست )رتبه 8(
تساوی   2  - پیروزی   4  :93-92

)رتبه 2(
91-92: 2 پیروزی - 2 تساوی - 2 

شکست )رتبه 7(
90-91:  1 پیروزی - 1 تساوی - 

4 شکست )رتبه 12(
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محمدرضا هاشمی كهندانی

پرسپوليس بهتر از استفالل؛

آمار 6 بازی پایانی یک دهه اخير سرخابی ها در ليگ برتر

حسینی،  سیدجالل  قرارداد  پایان  با 
پیش  از  بیش  او  آینده  مورد  در  گمانه زنی 

افزایش یافته است.
شروع چهل و یک سالگی سیدجالل با 
پایان قرارداد او در پرسپولیس همراه شده تا به 
این ترتیب، کاپیتان شماره چهار سرخپوشان، 
به مهمترین عالمت سوال در اردوی این تیم 
تبدیل شود؛ اینکه یحیی گل محمدی در صورت 
ادامه حضورش در پرسپولیس، سیدجالل را 
برای فصل بعد هم می خواهد یا روی نامش 

قلم قرمز خواهد کشید؟
در  بازی  سابقه  فصل  با 8  سیدجالل 
پرسپولیس و کسب 10 جام مختلف و سه نایب 
قهرمانی، یکی از باسابقه ترین و پرافتخارترین 
بازیکنان تاریخ این باشگاه محسوب می شود. 
اما آنچه که باعث شده تا حسینی یک چهره 
برجسته برای هواداران پرسپولیس باشد، نکته 
دیگری است. اینکه پس از یک دوره پرآشوب، 
پرسپولیس با حضور حسینی آرامش، نظم و 
انضباط خاصی را در خط دفاعی تجربه کرد 
و با کمتر از 100 گل خورده در شش فصل، 

دوره ای رویایی را گذراند.
حسینی به عنوان کاپیتان، بیشترین میزان 

قهرمانی را با پرسپولیس داشته است.
حسینی در تمام این سالها کاپیتانی بوده 
که پرسپولیس پس از خداحافظی کریم باقری، 
خال آن را در ترکیبش حس می کرد. بازیکنی که 
عالوه بر توانایی فنی، تجربه و اقبال عمومی، 
استمرار در ترکیب اصلی را هم داشته باشد؛ 
نکته ای که به خصوص پس از جدایی شجاع 
خلیل زاده و سپس محمدحسین کنعانی زادگان، 

اهمیت بیشتری برای پرسپولیس پیدا کرد.
با این حال نیمکت نشینی سیدجالل 
در سه بازی اخیر و حضور اندک در شهرآورد 
پایتخت باعث شده تا ابهاماتی در مورد آینده 
از  خداحافظی اش  احتمال  و  بگیرد  او شکل 
فوتبال یا دستکم جدایی از پرسپولیس، مطرح 
شود. مهمترین نکته این است که او شمع چهل 
سالگی را به تازگی فوت کرده و مسن ترین 
بازیکن در لیگ برتر ایران محسوب می شود 
رکورد  شکستن  تا  دیگر  فصل  یک  تنها  و 
علی پروین فاصله دارد و همین افزایش سن، 

به صورت طبیعی، شایعات را در خصوص او 
افزایش می دهد و این حتی مربوط به امسال 

یا سال گذشته هم نیست.
پرسپولیس روز گذشته در سالن بدنسازی 
را  متعلق به سیدجالل حسینی تمرین خود 

انجام داد.
باوجود  پرسپولیس  پیتان  کا در   
بدنی  افت  وضوح  به  درخشان،  نمایش های 
طبیعی مشاهده می شود و این به هیچ عنوان 
موضوعی نیست که قابل نقد به این بازیکن 
باشد. او همچنین با 20 فصل حضور در سطح 
 500 از  بیش  انجام  و  ایران  فوتبال  باالی 
بازی، جزو بهترین بازیکنان تاریخ لیگ برتر 
خلیج فارس محسوب می شود و همین حاال 
نیز سطح  لیگ  مدافعان  با سایر  مقایسه  در 

باالیی دارد.
سیدجالل در 5 بازی اخیر پرسپولیس 95 
دقیقه در زمین حضور داشته و این نکته ای است 
که شایعات را حول او شکل داده. فارغ از اینکه 
حتی همین حضور گاه و بیگاه هم برای بازیکنی 
با این سن و سال، آمار قابل قبولی محسوب 

می شود اما سیدجالل حتی در فصل جاری نیز 
جزو بازیکنان اصلی پرسپولیس بوده است.

آمار این تیم نشان می دهد که در این 
فصل 1140 دقیقه در زمین حضور داشته تا به 
این ترتیب جزو 11 بازیکن نخست سرخپوشان 
از نظر دقایق بازی باشد. او 13 بار به عنوان 
بازیکن فیکس به میدان رفته و تنها دو بار از 

زمین تعویض شده است.
سرخپوشان،  آمار  اساس  بر  بنابراین 
باتجربه  کاپیتان  به  ویژه ای  اعتماد  یحیی 
اینکه هنوز تصمیم  تیم خود دارد و باوجود 
نگرفته  قراردادش  تمدید  مورد  در  را  نهایی 
اما از همین شواهد می توان نتیجه گرفت که 
احتمال دارد حسینی برای یک فصل دیگر هم 
در پرسپولیس بماند. از طرف دیگر باتوجه به 
نمایش ضعیف وحدت حنانوف و مصدومیت 
فرشاد فرجی، یحیی به عنوان مدافع اصلی 
تیمش سیدجالل را در تمرین استفاده کرده 
و اگر اتفاق خاصی رخ ندهد، سیدجالل در 
علی  با  را  دفاعی  خط  زوج  پیکان  با  بازی 

نعمتی تشکیل خواهد داد.

آخرین گمانه زنی  در مورد آینده كاپيتان پرسپوليس؛

تصميم بزرگ یحيی در تابستان: سيدجالل حسينی!
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مفقودی
رنگ  به   206 پژو  بک  هاچ  سواری  مالکیت  شناسنامه 
س   122 انتظامی  شماره  به   1400 مدل  متالیک  خاکستری 
26-ایران76 به شماره موتور 182A0153405 به شماره شاسی 
NAAP03EE6MJ466772 متعلق به مالونیا گیالنیاس مفقود 

وازدرجه اعتبار ساقط می باشد .

آگهي مزایده پرونده اجرایي کالسه 140004014024000386و شماره 
بایگاني140000441

متعهدله: خانم زهرا گل محمدي هفشجاني 
متعهد: آقاي  اسماعیل صادقي

سواري  خودروي  دستگاه  یک  ششدانگ  از  عبارتست   : مزایده  مورد 
رنگ  به    43 م   623  -53 انتظامي  شماره  به  آي   ایکس  تي  جي  پراید 
 S نقره اي متالیک مدل 1385 با شماره موتور 1531590 و شماره شاسي
1412285208433 چهار سیلندر  به  مالکیت اقاي  اسماعیل صادقي مي 
باشد،  با جمیع ملزومات و متعلقات آن، که در حال حاضر در پارکینگ  عدالت 
شهرکرد  متوقف مي باشد . طبق نظریه کارشناس رسمي دادگستري خودرو 
از نظر وضعیت ظاهري ،سقف و ستون ،شیشه ها،آینه ها ،تزئینات با توجه 
به مدل سالم مي باشندالستیک ها سالم حدود 80 %مي باشد ،گلگیر جلو 
سمت چپ زدگي دارد سپر جلو و چراغ خطر عقب شکسته است قسمت هایي 
از سقف و بدنه داراي آفتاب سوختگي و رنگ پریدگي مي باشد  با توجه به 
اینکه سوئیچ خودرو در دسترس نبود امکان تست فني و احراز اصالت مقدور 
از  ثالث  نامه شخص  بیمه  داراي  بستانکار  خودرو  اظهار   بر  بنا  و  نگردید. 
تاریخ 10 / 10 /1400 نزد شرکت سهامي بیمه ایران  مي باشد. که طبق 
)پانصد و هشتاد میلیون   به مبلغ 580000000 ریال  نظر کارشناس رسمي 
بابت بدهي متعهد  در قبال طلب بستانکار توقیف  ارزیابي شده که   ) ریال 
گردیده،مورد بازداشت ازساعت 9الي 12روز شنبه  مورخ 17 / 02 /1401در 
اداره اجراي اسناد رسمي شهرکرد از طریق مزایده به فروش مي رسد. مزایده 
از مبلغ ارزیابي  شروع و به باالترین قیمت پیشنهادي نقداً فروخته مي شود 
پارکینگ خالفي عوارض و غیره  از هزینه  اعم  قانوني  و کلیه هزینه هاي 
به عهده برنده مزایده است و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول خواهد شد 
ضمنًا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمي اعالم گردد، مزایده روز اداري بعد 

از تعطیلي در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد نقل و انتقال و 
در جلسه  باشد شرکت  مفاصا حساب مي  ارائه  به  منوط  انتقال  تنظیم سند 
مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه مزایده بحساب سپرده ثبت 
حداکثر تا قبل از شروع مزایده و حضور خریدار یا نماینده قانوني او در جلسه 
مزایده میباشد و برنده مزایده مکلف است مابقي مبلغ فروش را ظرف مدت 
پنج روز از تاریخ مزایده بحساب صندوق ثبت تودیع نماید در غیر اینصورت 

مبلغ واریزي بنفع دولت ضبط و آگهي مزایده تجدید میگردد.
شناسه اگهی 1305146

مفقودی شهرستان کهنوج
مدل  سفید   رنگ  پیکان  نت  ا و و  خودر سبز  برگ 
شاسی  شماره  و   11489040051 موتور  شماره  به   1389
NAAA36AA9BG222440  و شماره انتظامی 65 ایران 
632 ق 44 متعلق به خانم نسیم شهریاری کوتک فرزند فریبرز  
به شماره ملی    3150231892 مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

مفقودی شهرستان کهنوج
مدل  روغنی  سفید  رنگ  پراید  سواری  خودرو  سبز  برگ 
شاسی  شماره  و   6107736/M13 موتور  شماره  به   1397
NAS411100J1100341  و شماره انتظامی 65 ایران 947 ق 
99 متعلق به خانم ربابه محمودی به شماره ملی  3030139034 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ی  چر بک  چ  ها مه  سنا شنا سبز  گ  بر ی  د مفقو
روغنی  سفید  رنگ   1395 مدل   CVT  5  TIGGO
شاسی شماره   MVM484FTAG011966 موتور  شماره 

ایران 346  NATGBATL2G1009086 شماره پالک 65 
ق 8 بنام عیسی رادمهر شماره ملی 3161 و6097م. 

مل  عا یر مد صمیمی  نشست 
موسسه اعتباری ملل با کارکنان منطقه 
یک با رعایت شیوه نامه های بهداشتی 
در روز پنجشنبه مورخ 25 فروردین ماه 

برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی موسسه 
ابتدای  در  مدیرعامل  ملل:  اعتباری 
سخنان خود ضمن آرزوی قبولی طاعات 
و عبادات و عرض تبریک به مناسبت 
سالروز والدت امام حسن مجتبی)ع( به 
تشریح سیاست ها و برنامه های موسسه 
در سال 1401 پرداخت و تالش بیشتر 
درآمدهای  سهم  افزایش  در  همکاران 
مشاع و غیر مشاع و همچنین پرداخت 
را  مناسب  سنجی  اعتبار  با  تسهیالت 

یادآور شد.
ادامه  در  جوادی  حجت االسالم 

منسجم  برنامه ریزی  لزوم  بر  تاکید  با 
توسط  که  سال  شعار  تحقق  جهت 
مقام معظم رهبری عنوان شده است 
شبکه  تنگاتنگ  رقابت  علیرغم  گفت: 

بانکی، موسسه اعتباری ملل توانست 
بهره  موجود  های  فرصت  همه  ز  ا
کامل را ببرد و به اهداف خود درسال 

1400 نایل آید.

ایشان در بخش دیگری از سخنان 
وفاداری  و  تعلق  حس  تقویت  خود 
پیشبرد  در  کارکنان  بین  سازمانی 
موثر  بسیار  را  موسسه  فعالیت های 
به  ویژه  نگاه  داشت:  بیان  و  دانست 
در  باید  بازار  افزایش سهم  و  بازاریابی 

بین همکاران حاکم باشد .
پس از سخنان مدیرعامل موسسه 
آقایان بکاء رئیس هیئت مدیره ،رسولی 
عضو هیئت مدیره و طالعی مدیر منطقه 

یک به ایراد سخن پرداختند
در ادامه جلسه کارکنان منطقه یک 
نسبت به بیان نقطه نظرات خود اقدام 
و مدیرعامل موسسه رهنمودهای الزم 

را بیان نمودند.
جلسه با اقامه نماز جماعت و صرف 

افطار به پایان رسید.

مديرعامل بیمه سرمد، مدير برتر ارتباط گرا شدنشست صمیمی مديرعامل موسسه اعتباری ملل با کارکنان خراسان

در چهارمین گردهمایی »گراف دی«، یعقوب رشنوادی، مدیرعامل بیمه 
سرمد به عنوان مدیر برتر ارتباط گرا انتخاب و معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی بیمه سرمد، چهارمین گردهمایی »گراف دی« 
با شعار »روابط عمومی معتمد،  ارتباط گرا  ارزیابی و معرفی مدیران عامل 
مدیریت مقتدر«، با حضور علی وحدت رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی 
فناوری  سازمان  رییس  و  وزیر  معاون  خوانساری  ریاست جمهوری، محمد 
ارتباطات کشور  حوزه  ارشد  مدیران  و  اساتید  از  و جمعی  ایران  اطالعات 

برگزار شد.
عنوان  به  سرمد  بیمه  مدیرعامل  رشنوادی،  یعقوب  رویداد،  این  در 
شد.  گراف دی  تندیس  دریافت  به  موفق  و  برگزیده  ارتباط گرا  ارشد  مدیر 
مدیرعامل بیمه سرمد، به دلیل خالقیت در مدل سازی ارتباط با رسانه به 

این عنوان دست یافت.
رئیس  یزدانیان  وحید  کشاورزی،  جهاد  وزیر  ساداتی  نژاد  سیدجواد 
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات و مدیران عامل شرکت های پاکسان، 
زرین پال، اتاقک، آسیاتک، رنگین نانو و چارگون از دیگر برگزیدگان این 

رویداد بودند.
ریاست  شکوفایی  و  نوآوری  صندوق  توسط  که  ملی  رویداد  این  در 
بزرگ  شرکت های  عامل  مدیران  بار  اولین  برای  شد،  برگزار  جمهوری 
اقتصادی، کارآفرینان، استارت آپ ها و شرکت های فناوری و دانش بنیان که 
موفق به کسب باالترین امتیاز در ارزیابی های تخصصی صورت گرفته شده اند، 
به عنوان مدیر ارشد ارتباط گرا معرفی و تندیس ویژه رویداد را دریافت کردند.

نمايشگاه  نهمین  بیست و  ايران در  بانک صادرات  مشارکت 
بین المللی قرآن کريم

بیسـت و نهمیـن نمایشـگاه بین المللـی قرآن کریـم با عنـوان »قرآن؛ 
کتـاب امیـد و آرامـش« روز شـنبه 27 فروردین تا روز جمعه 9 اردیبهشـت 
بـزرگ  مصلـی  در  ایـران  صـادرات  بانـک  مشـارکت  بـا  جـاری  سـال 

امام خمینـی)ره( تهـران برگـزار می شـود.
بـه گـزارش روابط عمومـی بانـک صـادرات ایـران، بیسـت و نهمیـن 
و  امیـد  کتـاب  »قـرآن؛  عنـوان  بـا  کریـم  قـرآن  بین المللـی  نمایشـگاه 
آرامـش« روز شـنبه 27 فروردیـن تـا روز جمعه 9 اردیبهشـت سـال جاری 
بـا مشـارکت بانـک صـادرات ایـران در مصلـی بـزرگ امـام خمینـی)ره( 

تهـران برگـزار می شـود.
بانـک صـادرات ایران به عنوان تنها بانک عامل نمایشـگاه بین المللی 
قرآن کریم با اسـتقرار دسـتگاه های خودپرداز و اسـتفاده از ظرفیت شـرکت 
پرداخـت الکترونیک سـپهر تسـهیل عملیات پرداخـت و تراکنش ها در این 

نمایشـگاه را به عهده دارد.
تمامـی غرفه دارانـی کـه تاکنـون فـرم درخواسـت پایانه فروشـگاهی 
)pos( را تکمیـل و ارسـال کرده انـد، پایانه هـای فروشـگاهی بـرای آنهـا 
نصـب و راه اندازی شـده اسـت. سـایر غرفه دارانی نیز که تاکنـون موفق به 
افتتـاح حسـاب یـا تکمیل درخواسـت این دسـتگاه ها نشـده اند، می توانند تا 
روز یکشـنبه 28 فروردیـن بـه شـعب بانک صـادرات ایران و یا در سـاعات 
نمایشـگاه بـه غرفـه اجرایـی ایـن بانـک و شـرکت پرداخـت الکترونیـک 
سـپهر در نمایشـگاه مراجعه و نسـبت به افتتاح حسـاب و درخواسـت پایانه 

کنند. اقدام  فروشـگاهی 
بیسـت و نهمیـن نمایشـگاه قرآن کریـم از 27 فروردیـن مصـادف بـا 
14 مـاه مبـارک رمضـان تـا 9 اردیبهشـت ماه مصـادف بـا 27 مـاه مبارک 

رمضـان، همـه روزه از سـاعت 17 تـا 24 دایر اسـت.

کرمان  ازشعبه  آرمان  بیمه  فروش  و  بازاريابی  معاونت 
بازديد کرد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی بیمه آرمـان، این جلسـه با حضـور دکتر 
هـادی رئیـس الذاکریـن، سرپرسـت معاونـت فـروش و بازاریابـی و آقـای 
مرتضـی وحدتـی رئیس شـعبه کرمـان روز چهار شـنبه 24 فروردین ماه در 
محل شـعبه برگزار شـد. وی ضمن بازدید از شـعبه در جلسه ای درخصوص 

بررسـی نیازها و مسـائل کارکنان شـعبه به گفتگو نشسـت.
همچنیـن بررسـی وضعیـت عملکرد تولیـد حق بیمه بر اسـاس گروه 
بیمـه ای و ترکیـب پرتفـوی، بررسـی نیازهـا و مسـائل کارکنـان شـعبه، 
بررسـی برنامـه هـای اجرایـی شـعبه در حـوزه توسـعه فـروش بیمـه نامه 
خـرد در جامعـه بیمه گـذاران بـزرگ، تدوین طرح های ویـژه فروش برای 
مشـتریان بـزرگ، بررسـی وضعیـت و عملکـرد شـبکه فـروش نمایندگان 
اسـتان، تاکیـد بـر وصـول مطالبات جـاری شـعبه از بیمه گـذاران، تاکید بر 
ارتبـاط بـا کارگزاران اسـتان کرمـان از جمله موضوعـات و اقدامات مهم و 

مطـرح شـده در این جلسـه بود.

بانک سامان در تداوم اقدامات 
فرهنگی و اجتماعی خود و در راستای 
تولید،  نام  به  نام گذاری سال 1401 
دانش بنیان و اشتغال آفرین با هدف 
توسعه فعالیت های فرهنگی و هنری 
با کانون  ایران  در میان آینده سازان 
نوجوانان  پرورش فکری کودکان و 

تفاهم نامه همکاری امضا کرد.
به گزارش بانک سامان رسانه، 
میان  تفاهم نامه  امضای  نشست 
بانک سامان و کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان با حضور علیرضا 
و  سامان  بانک  مدیرعامل  معرفت 
مهدی علی اکبرزاده مدیرعامل کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان و 
تعدادی از اعضای شورای معاونان و 

مدیران کانون برگزار شد.
در ابتدای این نشست مدیرعامل 
و  کودکان  فکری  پرورش  کانون 
کرد:  عنوان  نوجوانان طی سخنانی 
در شب میالد امام حسن مجتبی )ع( 
اتفاق مبارکی در کانون رقم می خورد 
از رخدادهای خوب پیش  که نشان 
و  به تنهایی  کانون  قطعًا  دارد.  رو 
بدون همراهی و مساعدت بخش های 
وظایف  نمی تواند  جامعه،  مختلف 
اجتماعی خود را به نحو احسن انجام 
دهد و ما نیاز داریم بخش های مهم 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در این 

راستا کانون را همراهی کنند.
او ادامه داد: بانک سامان یکی 
از شاخص ترین بانک های خصوصی 
پرورش  کانون  با  که  است  کشور 
فعالیت هایش  که  نهادی  به عنوان 
معطوف به حوزه کودکان و نوجوانان 
که  امیدواریم  و  شده  همراه  است، 
این همراهی باعث آشنایی کودکان 

مالی،  مقوله  های  با  نوجوانان  و 
استفاده  چگونگی  و  سرمایه گذاری 

از سرمایه شود.
علی اکبرزاده با اشاره به تشکیل 
کارگروه مشترک میان کانون پرورش 
بانک  فکری کودکان و نوجوانان و 
سامان گفت: کانون با تولیدات خود 
اسباب بازی،  و  کتاب  فیلم،  درزمینهٔ 
و  کودکان  به  آگاهی رسانی  زمینه 
امروزه  می کند.  فراهم  را  نوجوانان 
کتاب ها و فیلم های کانون در عرصه 
جهانی خواهان زیادی دارد. در ادامه 
میان  مشترکی  کارگروه  روند،  این 
کانون و بانک سامان ایجاد می شود 
با  مرتبط  برنامه های  اساس  بر  تا 
تفاهم نامه این تولیدات را ادامه دهیم.
علی اکبرزاده در پایان اظهار کرد: 

به امید خدا و با همکاری بانک سامان، 
در عرصه های مختلف،  داریم  قصد 
و  کودکان  برای  ارزنده ای  خدمات 
در  باشیم.همچنین  داشته  نوجوانان 
معرفت  علیرضا  نشست،  این  ادامه 
طی  نیز  سامان  بانک  مدیرعامل 
این  امیدوارم  کرد:  اظهار  سخنانی 
اتفاق، منشأ خیری باشد برای کودکان 
این کشور که آینده سازان ما هستند 
و ما تالش می کنیم تا این تالش ها 
و  فکر  پرورش  عرصه  در  به زودی 

فرهنگ کودکان به ثمر بنشیند.
وی سپس به اقدامات و خدمات 
کانون پرورش فکری نیز اشاره کرد 
مجموعه  در  به قدری  داد:  ادامه  و 
کانون شور و هیجان وجود دارد که 
حس کردم جای زیادی دارد تا برای 

این بچه ها امکاناتی فراهم کنیم تا با 
آشنا  ما  ایرانی   – اسالمی  فرهنگ 
شوند و در آینده زمام کار را به دست 

آن ها بسپاریم.
معرفت در پایان خاطرنشان کرد: 
امروز کمتر کسی است که نام کانون 
را نشنیده و از محصوالت آن استفاده 
نکرده است که این امر، حاصل تالش 
سالهاست.  این  در  کانون  مدیران 
زمانی  در  تفاهم نامه  این  امیدوارم 
کوتاه به قرارهای عملیاتی و اجرایی 
تبدیل شود و شکل اجرایی پیدا کند.
این  پایان  در  است،  گفتنی 
مدیرعامل  معرفت  علیرضا  مراسم، 
بازار  و  نمایشگاه  از  سامان  بانک 
فروش اسباب بازی هفتمین جشنواره 

ملی اسباب بازی بازدید کرد.

با هدف حمایت از حوزه فرهنگ صورت گرفت: 

امضای تفاهم نامه همكاری ميان بانک سامان و كانون پرورش فكری

یی  فزا ا هم  تقویت  منظور  به 
نمایندگان و همکاران شعب، جلسات 
برگزار  کرمان  شعبه  محل  در  منظم 

شد.
بیمه  عمومی  روابط  گزارش  به 
هم  هدف  با  کرمان  شعبه  تعاون، 
جلسه  نخستین  بیشتر،  هرچه  افزایی 
برگزار  را  خود  همکار  نمایندگان  با 

کرد.
در این جلسه ضمن تعیین اهداف 
از نمایندگان و ترغیب و  برای هریک 
تشویق آنان در جهت اخذ پرتفوی تعیین 

از  شده  مطرح  مشکالت  رفع  به  شده 
سوی آنان نیز اقدام شد.

دارد  نظر  در  شعبه  این  همچنین 
های  کالس  رمضان،  ماه  از  پس  تا 
آموزشی امور بیمه ای را نیز برای ارتقاء 
اطالعات بیمه ای نمایندگان برگزار و 
در خصوص بیمه های عمر و سرمایه 
نیز  فروش  شبکه  تشکیل  و  گذاری 

نشست هایی برگزار کند.
از دیگر سو برای استمرار این روند 
ماهیانه  صورت  به  جلسات  تا  شد  بنا 

برگزار شود.

هم افزایی نمایندگان و همكاران شعبه كرمان بيمه تعاون

و  بانک صنعت  توسط  دانش بنیان  مالی ۱۵۰ شرکت  تأمین 
معدن

مدیرعامـل بانـک صنعت و معدن: این بانک در سـال گذشـته به 
150 شـرکت دانـش بنیـان که از سـوی صندوق نوآوری و شـکوفایی 
و معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهـوری به بانک معرفی شـده 

انـد، 440 فقره تسـهیالت پرداخت کرده اسـت.
علـی  معـدن،  و  بانـک صنعـت  عمومـی  روابـط  گـزارش   بـه 
خورسـندیان اظهار داشـت: این بانک در سـال گذشـته، 1540 میلیارد 
ریـال بـه شـرکت هـای معرفـی شـده از سـوی صنـدوق نـوآوری و 
شـکوفایی مطابـق تفاهـم نامـه منعقده بـا آن صنـدوق پرداخت کرده 

ست. ا
وی افـزود: 34 هـزار و 470 میلیـارد ریـال تسـهیالت نیز از منابع 
داخلـی ایـن بانـک بـه شـرکت هایی کـه طبـق درگاه معاونـت علمی 
و فنـاوری ریاسـت جمهـوری، دانـش بنیان شـناخته می شـوند و 942 
میلیـارد ریـال نیـز از محـل قراردادهای منعقده با صندوق توسـعه ملی 
بـا معرفـی نامـه از معاونـت مزبور از سـوی بانـک صنعـت و معدن به 

شـرکت هـای دانش بنیان پرداخت شـده اسـت.
خورسـندیان با اشـاره به لزوم ایجاد بسـتر مناسـب برای حمایت 
از شـرکت هـای دانـش بنیان بیان داشـت: اسـتفاده از ایـده های نو و 
نتایـج تحقیقـات و پژوهش هـا در حوزه های مختلف صنعتی و تجاری 
سـازی آنهـا نیازمنـد ایجاد و توسـعه شـرکت هـای دانش بنیان اسـت 
کـه الزمـه آن هـم تأمیـن مالـی به موقـع و سـرمایه گذاری مناسـب 
اینگونـه شـرکت هاسـت و بانک صنعـت و معدن با همـکاری چندین 
دانشـگاه و سـازمان ها و نهادهای ذیربط اقدامات خوبی در این زمینه 

به انجام رسـانده اسـت.

تقدير معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید انقالب اسالمی 
از معاون مالی و اداری صندوق تامین خسارت های بدنی

تامین  اداری و مالی صندوق  محمد حسین فالحتکار معاون 
قرار  تقدیر  مورد  شهید  بنیاد  رئیس  سوی  از  بدنی  های  خسارت 

گرفت.
به گزارش روابط عمومی صندوق تامین خسارت های بدنی 
جمهور  رئیس  معاون  هاشمی  قاضی زاده  امیرحسین  سید  دکتر   ،
 22 که  تقدیرنامه  این  در  ایثارگران  امور  و  شهید  بنیاد  رئیس  و 
اسفند به مناسبت »روز شهدا« تهیه شده خطاب به محمدحسین 
فالحتکار، معاون اداری و مالی صندوق تامین خسارت های بدنی 
آورده است؛ »تالش هایتان در راستای زنده نگه داشتن یاد و نام 
شهدای گرانمایه ستودنی و خدمت رسانی به خانواده معزز آنها در 
خور توجه و شایسته تقدیر است و به سبب پی گیری امور ایثارگران 
و ترویج فرهنگ ایثار ، جهاد و شهادت در صندوق تامین خسارت 

های بدنی نهایت تقدیر و تشکر را به عمل می آوردم.
در این دیدار حجت االسالم و المسلمین ثقفی مشاور وزیر امور 

اقتصادی و دارایی در امور ایثارگران نیز حضور داشتند.

اعالن  رايگان  دريافت  برای  ابزاری  آيگپ،  رسان  پیام 
تراکنش های بانكی کمتر از پانصدهزارريال

به گزارش روابط عمومی بانک پارسیان، دریافت پیامک همه 
ی تراکنش ها از جمله تراکنش های کمتر از 500 هزار ریال بانک 
پارسیان از طریق پیام رسان” آیگپ ” به صورت رایگان و به همراه 

شرح تراکنش امکان پذیر است.
همچنین مشتریان گرامی قادر می باشند، تمامی تراکنش های 
بانکی خود را از طریق درگاه های غیرحضوری اینترنت بانک و همراه 
بانک پارسیان من، مشاهده کنند.نصب پیام رسان آیگپ از طریق هر 

یک از دومسیر زیر امکان پذیر است:
1- ارسال عدد 1 به سرشماره 10004427

2- با استفاده از نشانی: https://landing.igap.net/ و 
سپس نصب آیگپ با همان شماره ای که به حساب مشتری نزد 

بانک پارسیان متصل می باشد.
من”  پارسیان  بانک  “همراه  به  ورود  با  بایست  می  ادامه  در 
به  این خدمت  فعال سازی  به  نسبت  پارسیان”  بانک  “اینترنت  یا 

صورت زیر اقدام شود:
 همراه بانک پارسیان من ◀  خدمات◀  تنظیمات آی گپ ◀  

فعالسازی اعالنات
آیگپ◀   تنظیمات  تنظیمات◀   پارسیان◀   بانک  اینترنت   

فعالسازی اعالنات
لینک نصب همراه بانک پارسیان من:

https://parsian-bank.ir/mobilebank
لینک ورود به اینترنت بانک پارسیان:

https://ipb.parsian-bank.ir/login.html
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محمد حسین زاده

کرونا و البته استفاده مردم از اینترنت، 
باعث شده تا این روزها پلتفرم ها بیش از پیش 
فعال شده و برای اوقات فراغت بینندگان با 
هر ذائقه ای برنامه های شاد و متنوعی را در 
و  فیلم  مسابقه،  ترکیبی،  برنامه های  قالب 
سریال تولید و در شبکه نمایش خانگی توزیع 
کنند. جوکر، یکی از برنامه های پر مخاطب 
در حال پخش است که توانسته با دعوت از 
با  و مطرح کشورمان  شرکت کنندگان طناز 
استقبال بی نظیری از سوی تماشاگران روبرو 
پایان این فصل و معرفی سیروس  با  شود. 
این  سراغ  جوکر،  برنده  عنوان  به  میمنت، 
هنرمند محبوب و پدیده این فصل جوکر رفتیم 
تا از چند و چون شرکت در این برنامه بیشتر 
به  میمنت  است که سیروس  جالب  بدانیم. 
شکل همزمان با جوکر، سریال راز بقا، ساخته 

سعید آقاخاني را هم در جال نمایش دارد.

-شما برنده این فصل از برنامه جوکر 
شدید... جایزه را چه کار کردید!؟

پول  که  است  این  واقعیت  *ممنونم. 
نمی ماند و قبل از خروج از لوکیشن جوکر، 
بیشتر پول رفت و مبلغ آنچنانی نصیب خودم 
نشد. اجازه دهید درباره اش توضیح ندهم تا 

ثوابش از بین نرود.

باشید؟  نخند  اینقدر  می کردید  -فکر 
چون همگی رقبای تان قدر بودند؟

نمی کردم.  را  فکرش  واقعا  *خیر، 
امیرحسین صدیق یک گلوله نمک یا علی 
مشهدی نویسنده، کارگردان و بازیگر است 
و در ژانر طنز فعالیت می کند. حدس می زدم 
وسط جوکر اوت شوم. البته خنده اولم خیلی 
منتها  خندیدم،  خودم  به  خودم  و  بود  الکی 
که  رفت  پیش  گونه ای  به  بازی  جریان 

برنده شوم.

در  پول  برای  افراد  می گویند  -اینکه 
جوکر شرکت می کنند، صحت دارد؟

*اصاًل اینگونه نیست، همگی افرادی 
را که در جوکر شرکت می کنند، می شناسم 
و اگر بخواهند به دنبال پول باشند بیشتر از 
این مبلغ برای شان در دنیای تبلیغات امروز 
هست و اخالقا برای پول در هر کاری شرکت 
نمی کنند. با بچه ها صحبت که می کردیم از 
این خوشحال بودم که در برنامه ای هستم که 
خود واقعی ام حضور دارد و قرار نیست فردی 
دیگر باشی، مثال امین حیایی قرار است امین 
شرکت کنندگان  دیگر  و  من  باشد،  حیایی 
که  نبود  این  ببینید صحبت  همینطور.  هم 
کاراکتری  بخواهی  تو  که  باشد  مسابقه ای 
را خلق کنی. چیزی حدود 18 ساعت ضبط 
داشتیم و بعد هم آدم هایی را جلوی تو برای 
مسابقه می نشاندند که همه تو را می شناختند 
و نمی توانستی فیلم بازی کنی. ما 8 نفر آینه 
همدیگر بودیم، شناخت کاملی از هم داشتیم 
و با خصوصیات اخالقی هم آشنا بودیم و حتما 

باید خودمان می بودیم.

-عالوه بر جایزه ای که دریافت کردید، 
آیا برای شرکت در جوکر مبلغی هم گرفتید؟

به  خاصی  ارادت  شخصه  به  *خودم 
سال   20 حدود  داشتم.  علیخانی  احسان 

پیش با او کار کردم و نوستالژی از احسان در 
ذهنم بود و همچنین کارهایش را می دیدم و 
دوست داشتم. وقتی برای شرکت در جوکر به 
من زنگ زد دیگر هیچ چیز برایم مهم نبود، 
نه پول و نه چیز دیگری، پذیرفتم و رفتم و 
دیگر هیچ صحبتی نشد، از دیگران هم برای 
دریافت کردن یا نکردن مبلغی اطالعی ندارم. 
البته هیچ کاری بی اجر نمی ماند و او آن قدر 
لطف دارد و بزرگوار است که هیچ وقت حاضر 
نیست حق کسی ضایع شود و مبلغی را خارج 
از جایزه برایم در نظر گرفته بود و خیلی هم 
راضی هستم چون چند روز تمرین و چند روز 
ضبط داشتیم منت ها برای حضور در جوکر 

قرارداد نبستیم.

-نحوه تمرینات تان برای ضبط در هر 
قسمت چگونه بود؟

*در اتاق فکر جوکر با چند نویسنده و 
کارگردان جلساتی داشتیم و از ما می خواستند 
بگوییم که برای این روز خاص چه چیزی 
را مطرح می کردیم و  آنها  آماده کرده ایم و 
آنچه که مشکل پخش داشت، اعمال می شد 

یا اگر ضعفی بود، مطرح می شد.

-قبل از این که به برنامه جوکر دعوت 
شوید، این برنامه را دیده بودید؟

*بله، چند قسمت از این برنامه را دیده 
بودم و به شدت از قسمت های پخش شده، 
از  چه  که  فیدبک هایی  تمام  و  بردم  لذت 
قسمت های فصل خودمان و چه فصل های 
دیگر دریافت کردم همین نظر را داشتند و 
بسیار مردم پسندیدند. اگر چه نمونه خارجی 
داشت اما برای مردم تازگی داشت و ایرانیزه 

شده بود.

برای  چقدر  کرمانشاهی  لهجه  -از 
شوخی استفاده کردید؟

شرکت کننده  دوستان  از  کدام  *هر 
کاراکتر خاصی داشتند ولی من خیلی عالقمند 
نبودم و نیستم که با این لهجه صحبت کنم 
چون با بازی در سریال نون.خ با این لهجه 
جا افتادم ولی جاهایی الزم بود خیلی کم از 

لهجه کرمانشاهی استفاده کنم.

-خندیدن سخت تر است یا نخندیدن؟
*بستگی به موقعیتش دارد، یک جایی 
خندیدن  هم  جایی  یک  و  نخندیدن  واقعا 
تو  است  قرار  که  جایی  یک  است.  سخت 
نخندی شرایطی پیش می آید که نمی توانی 

نخندی و می خندی یا برعکس.

-آدم خوش خنده ای هستید؟
*بله، به شدت خوش خنده هستم و این 

یکی از حسن هایم است.

-در پشت صحنه چقدر می خندیدید؟
*فراوان می خندیدیم. به محض اینکه 
کات می خورد، البته کم هم کات می خورد، 
همگی 10 یا 15 دقیقه می خندیدیم، چون 

خنده هایی بود که نگه داشته بودیم.

-ممیزی ها چقدر به جوکر لطمه زد؟
*اطالع دقیقی از این قضیه ندارم، ما 
6 ساعت پخش و 18 ساعت ضبط داشتیم 
اجبار  به  را  و به خاطر زمانش قسمت هایی 

درمی آورند، من ممیزی خاصی ندیدم، حاال 
زبان  به  حرف هایی  شرکت کننده ای  شاید 
آورده که خودش بعد پشیمان شده است و در 
پخش درآورده اند، اگر ممیزی بوده، در همین 

حد بوده است.

جوکر  با  کم کاری،  مدتی  از  -بعد 
قبول  کنید...  خوب  را  مردم  حال  توانستید 
سکوی  بازیگران  برخی  برای  جوکر  دارید 
برای  را  زمینه ای  شما  برای  و  است  پرتاب 

شهرت بیشتر فراهم کرد؟
*بله، هر کاری، فرقی ندارد چه سینما، 
چه تئاتر و چه تلویزیون تاثیری دارد. کار وقتی 

خوب باشد دیده و سبب ترقی فرد می شود.

اشاره کردید،  به کار خوب  -حاال که 
بفرمایید جوکر به عنوان یک اثر خوب چه 

معیارهایی داشت؟
*شما برنامه های تلویزیون را در نظر 
بگیرید، به خاطر تولیدات زیادی که وجود دارد 
ناخودآگاه تهیه کنندگان دچار تکرار می شوند. 
هر برنامه ای که نوآوری و تازگی داشته باشد 
مردم آن را می پذیرند، حاال اگر این نوآوری و 
تازگی با هنر آمیخته شود، بیشتر مورد توجه 

قرار می گیرد.

داخل  اتفاقات  دارند  اعتقاد  -عده ای 
جوکر، کامال هدایت یا مهندسی شده است. 

آیا این صحت دارد؟
صحت  اصال  خیر،  شکل  این  *به 
فکر،  اتاق  کردم  اشاره  که  همانگونه  ندارد. 
دارد  وجود  کارگردانی  گروه  و  نویسنده  تیم 
توجه  با  و  داری  متریالی  چه  می پرسند  که 
به توضیحاتت کمک می کنند و متنی وجود 
ندارد، بلکه موقعیت به ما داده می شود یا به 
وجود می آوری. من خیلی چیزها را آماده کرده 
بودم اما آنقدر موقعیت های مختلف در لحظه 
جوکر  مثال  البته  نرسیدم،  که  آمد  وجود  به 
تایم تحت نظر گروه کارگردانی و نویسنده از 
قبل دیده و تمرین و صیقل داده می شد ولی 
معاشرت دیگری وجود نداشت. تلفن زدن به 

سیامک انصاری تنها چیزی بود که مشخص 
و هماهنگ شده بود. کنترل به شکل کلی 
بود و اینکه چارچوبی وجود و کار، کارگردان 

و نویسنده دارد.

برنامه هایی  چنین  جای  دارید  -قبول 
در تلویزیون خالی است و در این حوزه شبکه 

نمایش خانگی خوب عمل می کند؟
*کامال موافق هستم. خیلی ها از این 
وحشت داشتند که اگر اندکی فضا بازتر شود 
فالن و بهمان می شود که دیدید اینگونه و به 
جایی لطمه وارد نشد. صحبت سر این است 
که االن خیلی راحت می توانیم بگوییم این 
باشد و آن نباشد ولی چه چیزی می خواهید 
جایگزینش کنید؟ با توجه به وجود شبکه های 
ماهواره ای نمی توانید بگویید که خانم یا آقا 
شما حتما باید این برنامه را نگاه کنید چون 
که  خارجی  شبکه های  و  دارد  انتخاب  حق 
باید  ما  پس  دارد.  وجود  بخواهد،  دل تان  تا 
خاص  برنامه های  شده  که  طریقی  هر  به 
خودمان را با فرهنگ خودمان وفق دهیم تا 
بینندگان مان را جذب کنیم. وقتی یک سریال 
خوب ایرانی، چه در تلویزیون و چه در شبکه 
نمایش خانگی پخش می شود باور کنید در آن 
روز خاص بیننده ای سمت ماهواره نمی رود. 
من از مسئوالن تقاضا دارم که بیشتر به این 
مسئله بها و آن را پرورش دهند. ما آن قدر 
هنرمندان خالق در زمینه های متعدد همچون 
نویسندگی، کارگردانی و بازیگری داریم که 
دیگر  کنند  مساعد  برای شان  را  شرایط  اگر 
بیننده ای سراغ ماهواره نمی رود. اکنون سریال 
»خانه به دوش« بعد از گذشت چند دهه از 
ساختش برای هزارمین بار پخش می شود و 
خوشش  مخاطب  چون  دارد  زیادی  بیننده 

می آید و تولید آثار توسط شبکه نمایش خانگی 
مهم ترین و بهترین کاری است که در زمینه 

فرهنگی انجام می شود.

پشت صحنه  در  بامزه ای  اتفاق  -اگر 
افتاده، تعریف کنید...

*هر کدام از شرکت کنندگان اهل یک 
کامنت های  پخش  زمان  در  بودیم.  قومیت 
عالی و خوبی دریافت کردم اما در 100 هزار 
کامنت خوب، یک درصد به لهجه انتقاد کرده 
بودند و به آن ها برخورده بود. از بینندگان عزیز 
تقاضا دارم که این تعصبات را کنار بگذارند، 
مشهدی(  )علی  مسعودی  علی  و  من  مثال 
دوستی 30ساله داریم و شوخی می کنیم و 
به هیچ کدام مان بر نخورده است، ما برای 
از شوخی هایی  درصد  ایم. 5  آمده  کار  مزه 
تماشاچی  لذت  برای  داشتیم  هم  با  که  را 
آوردیم، این مسئله به »علی مسعودی« که 
اهل مشهد است یا به من که اهل کرمانشاه 
هستم ربطی ندارد، ما نمی توانیم با هیچ شغل 
و قومیتی شوخی کنیم. معتقدم اگر می خواهیم 
کار خوب ببینیم باید تعصبات را کنار بگذاریم، 

ما به کسی توهین نکردیم.

هم  را  بقا  راز  سریال  همزمان  -شما 
در حال پخش دارید... از آن سریال برایمان 

بگویید؟
آقاخاني  سعید  با  که  مدتهاست  *من 
نون.خ  با سریال  و  دارم  او همکاري  تیم  و 
قرار  موردتوجه  به شدت  اخیر  سال هاي  در 
به خوبي  آقاخاني  به نظرم سعید  گرفته ایم. 
مخاطب را مي شناسند و با تسلطي که روي 
کار طنز دارد، بهترین ها را خلق مي کند. راز 
بقا، هم سریالي جذاب است که هر قسمت 

بهتر خواهد شد. من نقش خیلي بلندي در 
این سریال نداشتم و بیشتر به واسطه سعید 
آقاخاني در این اثر حضور داشتم ولي در همان 

مدت هم لذت بردم.

در  هم  نون.خ  جدید  فصل  -گویا 
راه است؟

*صحبت هایي براي ساخت فصل جدید 
آن شده و گویا نویسندگان کار در حال نگارش 
فیلمنامه هستند. حساسیت هایي از سوي سعید 
آقاخاني براي ساخت فصل جدید وجود دارد 
درست  و  قوي  کار  فیلمنامه  حتما  باید  که 
باشد. به مخض آماده شدن فیلمنامه احتماال 

فیلمبرداري آن آغاز خواهد شد.

-فکر مي کنید دلیل استقبال مخاطب 
از نون.خ چیست؟

از دل  نون.خ که  آثاري مثل  *ببینید 
مردم و جامعه بیرون مي آید و مشکالت و 
همیشه  مي کشد،  تصویر  به  را  آنها  مسائل 
موردتوجه مخاطب است. مردم دوست دارند 
زندگي واقعي را ببینند و متاسفانه در سال هاي 
اخیر بیشتر سریال ها خصوصا در شبکه نمایش 
الکچري  زندگي  نمایش  سمت  به  خانگي 

رفته است.

-صحبت پایاني شما...
*خیلی خوشحالم که احسان علیخانی 
برای شرکت در جوکر از من دعوت کرد و 
همکاری کردم و امیدوارم این همکاری تداوم 
داشته باشد. او سر صحنه می آمد و راهنمایی 
کلی می کرد و راهکار می داد و بسیار شیوه 
داشت  شرکت کنندگان  هدایت  برای  خوبی 

که پسندیدم.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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در  مازندران  پزشکی  علوم  دانشگاه  عمومی  روابط 
راستای اطالع رسانی و ارتقاء سطح آگاهی مردم دیار همیشه 
سبز مازندران نسبت به میزان سالمتی خود و حفظ این گوهر 
ارزشمند دست به امری مهم زده وبا ترویج فرهنگ خود مراقبتی 
سعی بر باالبردن سطح سالمت مردم مازندران دارد. در گزارشی 
که می خوانید  الزامات روزه  داری بی  خطر برای مصرف کنندگان 

دارو در ایام کرونایی مورد بررسی قرار گرفته است.
با آغاز ماه رمضان نکاتی آموزشی درباره اصول تغذیه 
به ویژه برای افراد دارای برخی بیماری های زمینه ای و افرادی 
که دارو مصرف می کنند مطرح می شود تا بدون آسیب دیدن 
سیستم ایمنی بدن در طول این ماه، با رعایت اصول درست 
تغذیه و توصیه های دارویی، افراد بتوانند اقدام به روزه داری کنند 
و از مزایای روحی و جسمی این فریضه دینی بهره مند شوند. اما 
شرایط کرونا سبب شده که توصیه های مرتبط با ماه رمضان 
برای روزه داران به ویژه برای افرادی که دارو مصرف می کنند 

متفاوت از گذشته باشد. 
  ضرورت مشورت دارويی با پزشک 

ابتال  معموال در ماه رمضان برای افرادی که به دلیل 
به بیماری دارو مصرف می کنند، این پرسش پیش می آید که 
شیوه درست مصرف داروها در هنگام روزه داری چگونه است و 
آیا قطع مصرف داروها یا تغییر زمان مصرف دارو به زمان های 

پیش از سحر یا بعد از افطار درست است؟ 
 رئیس دفتر تحقیق و توسعه معاونت غذا و داروی دانشگاه 
علوم پزشکی مازندران در این زمینه می گوید: بیماران نباید بدون 
مشورت با داروساز یا پزشک معالج خود، اقدام به قطع مصرف، 
تغییر یا کاهش دوز مصرفی و تغییر زمان مصرف دارو کنند. 
زیرا رعایت نکردن برخی اصول می تواند منجر به از بین رفتن 
اثربخشی دارو و حتی بروز اثرات جانبی و تشدید بیماری شود. 
دکتر “مینا امینی” می افزاید: توصیه های بهداشتی مرتبط 
باید حتما جدی گرفته شود. در  دارو  روزه داری و مصرف  با 
بارداری، شیردهی و برخی از بیماری ها مانند دیابت، فشارخون، 
روده تحریک پذیر، یبوست، زخم های گوارشی )معده و دوازدهه(، 
اختالالت کلیوی، اختالالت غده تیروئید، بیماری های اعصاب 
و روان و قلبی عروقی و تنفسی فرد ملزم است پیش از اقدام 
روزه داری  خصوص  در  خود  معالج  پزشک  با  روزه داری،  به 

مشورت کند. 
این کارشناس مسئول خاطرنشان می کند: افراد مبتال به 
بیماری در صورتی که با نظر پزشک مجاز به روزه داری باشند، 
باید به برخی نکات مهم توجه کنند. برای مثال بیماران مبتال 
ایام روزه داری  به صرع، در معرض خطر تغییر دوز دارو در 
هستند. همچنین پزشکان عالوه بر بیماران صرعی که با قطع 
دارو دچار بازگشت حمالت تشنجی می شوند، باید به بیماران 
مبتال به آسم که با قطع داروهای استنشاقی و افشانه های تنفسی 
دچار حمالت آسمی می شوند مشاوره دقیق داده و توصیه های 

الزم را ارائه کنند. 
درباره  دارو  و  غذا  معاونت  توسعه  تحقیق  دفتر  رئیس 
مطالعات  می گوید:  خون  فشار  به  مبتالیان  برای  روزه داری 
می دهد  نشان  فشارخون  ضد  داروهای  روی  آمده  عمل  به 
که روزه داری تاثیر خاصی بر اثربخشی این داروها ندارد. البته 
گاهی اوقات الزم است در مورد داروهای مدر)ادرارآور(، برای 
جلوگیری از کاهش آب بدن، پزشک اقدام به کاهش دوز این 

داروها در بیماران روزه دار کند. 
  چگونگی تغییر زمان و شكل مصرف دارو 

به گفته دبیر کمیته تجویز و مصرف منطقی دارو دانشگاه 
علوم پزشکی مازندران امکان کنترل مصرف دارو برای روزه دار 
با داروهایی که دو بار در شبانه روز باید مصرف شوند وجود دارد. 
وی می گوید: برخی از داروهای ضد التهاب این قابلیت را دارند 
که دوبار در طول روز مصرف شوند که مصرف این گونه داروها 
را می توان با مشورت پزشک و داروساز به زمان افطار و سحر 

موکول کرد. مصرف آنتی بیوتیک نیز برای برخی بیماران باید 
به طور مستمر انجام شود. 

دکتر امینی می افزاید: پزشک معالج برای درمان عفونت 
در بیمار روزه دار، می تواند اقدام به تجویز آنتی بیوتیک هایی کند 
که به جای چند بار مصرف در طی روز، یک یا دو بار در روز 
مصرف شوند. برخی از داروها نیز به شکل آهسته رهش در 
بازار دارویی موجود هستند. در مورد این داروها به جای مصرف 
سه تا چهار بار در روز، پزشک می تواند داروی آهسته رهش که 

یک بار در روز تجویز می شود توصیه کند. 
از شکل خوراکی  داروها  از  برخی  نحوه مصرف  تغییر 
به شکل پوستی در این ایام با تجویز پزشک نیز یکی دیگر 
از راه های کنترل مصرف دارو برای روزه دار است که به گفته 
به جای  نظر،  داروی مد  از  نوع  این  امینی در صورت وجود 
را  آنها  می تواند  پزشک  خوراکی،  داروهای  از  برخی  مصرف 
به شکل زیست چسب )چسب پوستی دارو در صورت موجود 

بودن( تجویز کند. 
  روزه، ديابت، کرونا 

رئیس دفتر تحقیق و توسعه معاونت غذا و داروی دانشگاه 
علوم پزشکی مازندران تصریح می کند: هرچند روزه داری برای 
برخی از مبتالیان به دیابت بنا بر تشخیص پزشک معالج می تواند 
مفید باشد، ولی تغییر خودسرانه دوز دارو و رژیم غذایی در برخی 
دیگر بسیار خطرناک است. بیمارانی که انسولین مصرف می کنند 
پیش از اقدام به روزه داری حتما باید با پزشک خود مشورت 
کنند. زیرا در تمام بیماران دیابتی، کنترل مرتب قند خون و 

تنظیم آن بسیار مهم است. 
به  مبتال  فرد  خانواده  هم  و  بیماران  هم  می افزاید:  او 
دیابت باید در رابطه با خطرات احتمالی تهدیدکننده بیمار در ایام 
روزه داری مورد مشاوره قرار گیرند و در مورد عالئم افزایش و 
کاهش قند خون، اندازه گیری قند خون، تنظیم وعده های غذایی، 
فعالیت بدنی و مصرف داروها در ماه مبارک باید آموزش الزم 
را دریافت کنند. عالوه بر این، روش درمان و اقدامات الزم 
در صورت بروز مشکل باید به همراه بیمار آموزش داده شود.  

ممنوعیت مصرف داروهای ضدبارداری 
دکتر امینی با اشاره به اقدام برخی بانوان به مصرف بعضی 
داروها برای به تأخیر انداختن دوران قاعدگی در ماه رمضان و 
با هدف روزه گرفتن، این اقدام را برای سالمت آن ها خطرناک 
توصیف می کند و می گوید: استفاده خودسرانه از داروهای ضد 
بارداری ترکیبی مانند LD برای قطع خونریزی دوران قاعدگی 
به منظور کامل کردن روزه در ماه رمضان عالوه بر این که 
چرخه هورمونی مصرف کننده را مختل خواهد کرد، پیامدهای 
عروق  در  لخته  ایجاد  و  انعقادی  اشکاالت  مانند  خطرناکی 
اندام های تحتانی و حتی عروق مغزی به دنبال خواهد داشت. 
خصوصا که این عارضه با کاهش مصرف مایعات به دلیل روزه 

گرفتن ممکن است تشدید شود. 

رئیس دفتر تحقیق و توسعه معاونت غذا و دارو دانشگاه 
علوم پزشکی مازندران با اشاره به توصیه های نحوه مصرف 
داروها در ماه مبارک رمضان، با تأکید بر این که باید نحوه 
یا داروساز  با مشورت پزشک  مصرف داروها در ماه رمضان 
تعیین شود، خاطرنشان می کند: اثربخشي بسیاری از داروها، 
ارتباط مستقیمی با مصرف به موقع آنها در زمان معین دارد و 
نباید در ایام روزه داری خودسرانه قطع شود. قطع ناگهانی برخي 
از داروها به واسطه روزه داری بسیار خطرناک است و هرگونه 

اقدام در این خصوص باید با مشورت پزشک باشد.
چه افرادی نبايد روزه بگیرند؟ 

همه افرادی که بنا به توصیه پزشک منع روزه گرفتن 
دارند و بیماران پیوند عضو به جز پیوند قرنیه مجاز به روزه 
گرفتن نیستند. بیمارانی هم که مبتال به کووید19 شده و بهبود 
یافته اند، بهتر است حداقل تا 6 هفته پس از بیماری با نظر 
پزشک اقدام به روزه داری نکنند. افراد مبتال به بیماری های 
زمینه ای نظیر فشار خون باال، بیماری قلبی عروقی، سرطان 
و دیابت که بیش از دیگران در معرض ابتال به وضعیت شدید 
بیماری کووید19 هستند برای پیشگیری از ابتال به این بیماری 
بهتر است اقدام به روزه داری نکنند. همچنین افرادی که مطمئن 
نیستند روزه برای آنها ضرر دارد بهتر است انجام این فریضه 
الهی را به پس از دوران همه گیری کووید19 موکول کنند، مگر 
اینکه با نظر پزشک متخصص اطمینان از بی ضرر بودن روزه 

برای آنها حاصل شود. 
منابع غذايی مهم برای تقويت سیستم ايمنی 

در ماه رمضان 
انواع  شامل   A ویتامین  حاوی  غذایی  منابع  مصرف 
سبزی ها و میوه های زرد و نارنجی مانند هویج، کدو حلوایی، 
موز و انواع مرکبات و منابع حیوانی مانند زرده تخم مرغ، شیر و 
لبنیات، منابع غذایی ویتامین Dمانند ماهی ها ی چرب، لبنیات 
عنوان  به   E ویتامین  حاوی  غذایی  مواد  تخم مرغ،  زرده  و 
بدن  ایمنی  عملکرد سیستم  به  و کمک کننده  آنتی اکسیدان 
از طریق استفاده از روغن های مایع مانند کانوال، آفتابگردان و 
ذرت در پخت غذا و مصرف سبزیجاتی مانند اسفناج، کلم پیچ، 
سویا و سیب زمینی در وعده های غذایی سحر، افطار یا انواع 
آجیل مانند فندق،بادام، گردو در فاصله وعده افطار تا شام در 

ماه رمضان توصیه می شود. 
و  میوه ها  انواع  Cشامل  ویتامین  حاوی  غذایی   منابع 
سبزی ها از جمله سبزی های برگ سبز مانند سبزی خوردن و 
انواع کلم و گوجه فرنگی، جوانه های گندم، ماش و شبدر، انواع 
مرکبات مانند لیموترش، لیموشیرین، پرتقال، نارنگی و نارنج و 
کیوی در هر سه وعده افطار، شام و سحر برای تقویت سیستم 
ایمنی بدن در ماه رمضان مفید است. منابع غذایی ویتامین های 
گروه B مانند انواع سبزی های برگ سبز و میوه ها، شیر و لبنیات، 
انواع گوشت ها، زرده تخم مرغ، غالت سبوس دار، حبوبات مانند 

نخود، انواع لوبیا، عدس، باقال، لپه و ماش، مغزها مانند پسته، 
گردو، بادام و فندق نیز در زمان روزه داری مفید است. 

برای پیشگیری از پیشرفت سریع عفونت های ویروسی، 
تامین ویتامین B12از پروتئین های حیوانی از جمله گوشت قرمز، 
ماهی و ماکیان، تخم مرغ و لبنیات حتما مفید است. دریافت آهن 
کافی از گوشت قرمز، مرغ و ماهی، سبزی ها، حبوبات، میوه های 
تازه و خشک شده و غالت کامل نیز در این ماه توصیه می شود. 

  روزه داری و دريافت واکسن کوويد۱۹ 
دریافت واکسن کووید19 منافاتی با روزه داری ندارد، اما 
رعایت چند نکته برای افرادی که در گروه اولویت برای دریافت 
واکسن کووید-19 در ماه مبارک رمضان هستند، ضروری است. 
با  کرونا  واکسیناسیون  همزمانی  به  توجه  با          -
روزه داری و احتمال بروز مواردی مانند ایجاد لخته در عروق 
)حوادث ترومبوآمبولیک، ترومبوز سینوس وریدی مغز( به ویژه 
در افراد جوان، توصیه می شود برای رفع خطرات قابل اصالح 
برای مشکالت ایجاد لخته در عروق )ترومبوز(، به هیچ عنوان 
از داروهای هورمونی )داروهای ضدبارداری خوراکی، داروهای 
به صورت خودسرانه  و...(  آنابولیک  استروئیدهای  استروژنی، 

استفاده نشود. 
ازدیاد  واکنش های  بروز  احتمال  به  توجه  با          -
حساسیت سریع بعد از تزریق هر واکسنی، توصیه می شود تا 
حد امکان فردی که واکسن کووید-19 را دریافت می کند در روِز 
تزریق واکسن دچار کمبود مایعات بدن نباشد و روزه داران ترجیحًا 

پیش از دریافت واکسن، وعده سحری را صرف کرده باشند. 
ازدیاد حساسیت  واکنش های  بروز  در صورت          -
سریع مانند سرگیجه، افت فشار، تورم صورت، گرفتگی صدا، 
بثورات پوستی خارش دار گسترده، بعد از تزریق واکسن حتما به 
مرکز درمانی مراجعه شود و تا زمان مراجعه بیمار به مرکز درمانی، 
برای حفظ مایع داخل عروقی، پاهای بیمار باال نگه داشته شود. 
-        برای کنترل درد عضالنی و درد استخوانی و 
مفاصل )میالژی و آرترالژی( بعد از تزریق واکسن کووید19، 
داروهای  شیاف  یا  استامینوفن  شیاف  از  می توانند  روزه داران 
ضد التهاب غیر استروئیدی )تحت نظر پزشک( استفاده کنند. 

  وعده های غذايی در ماه رمضان 
سحر: از غذاهای کم حجم و غنی از مواد مغذی که 
مقدار  شود.  استفاده  هستند  کم شیرین  و  کم چرب  کم نمک، 
مناسبی از سبزی های مختلف )سبزی خوردن و ساالد( مصرف 
توصیه  سحری  وعده  در  شیرین  غذایی  مواد  مصرف  شود. 
قند خون  ورود سریع  و  انسولین  تحریک  با  نمی شود. چون 
به داخل سلول ها و در نتیجه افت قند خون، موجب گرسنگی 

زودرس می شود. 

خیلی  چای  و  شربت ها  گازدار،  نوشیدنی های  مصرف 
شیرین موجب تشنگی و خشکی گلو می شود، چای پررنگ هم 

به دلیل مدر بودن و ایجاد کم آبی توصیه نمی شود. 
  افطار: برای آغاز افطار مصرف یک لیوان آب گرم، 
چای کمرنگ یا یک لیوان شیر گرم همراه با خرما یا عسل و 
استفاده از غذاهای سبک مثل فرنی، شیربرنج، نان و پنیر 
و سبزی توصیه می شود. انواع سوپ کم چرب، آش کم حبوبات و 
سبک، حلیم بدون روغن، سیب زمینی آب پز، سبزی های پخته 
مثل کدو، حلیم، گل کلم، هویج و نخود فرنگی، تخم مرغ آب پز، 

کره و عسل غذاهای مناسبی برای افطار هستند. 
  

شام در روزه داری: شام در روزه داری یک وعده غذایی 
بسیار مهم است. بهتر است روزه داران حدود یک تا دو ساعت 
پس از صرف یک افطار بسیار ساده شام را صرف کنند. در وعده 
شام می توان از مرغ یا ماهی، حبوبات، نان یا برنج، به شکل پلو 
و خورش، کوکوها و کتلت کم روغن، خوراک های مختلف با 
نان سبوس دار همراه با سبزی و ساالد، ماست یا دوغ استفاده 
کرد. غذایی که در وعده شام مصرف می شود باید کم چرب و 
کم نمک باشد. پس از شام و تا پیش از خواب مصرف میوه و 
مایعات برای جبران کم آبی بدن و حفظ سالمت و ایمنی بدن 

توصیه می شود. 
  روزه داری در دوران بارداری، شیردهی و 

برخی از بیماری ها 
در بارداری، شیردهی و برخی از بیماری ها مانند دیابت، 
گوارشی  های  زخم  یبوست،  پذیر،  تحریک  روده  فشارخون، 
)معده و دوازدهه(، اختالالت کلیوی، اختالالت غده تیروئید، 
بیماری های اعصاب و روان، قلبی عروقی و تنفسی، فرد ملزم 
می باشد پیش از اقدام به روزه داری، با پزشک معالج خود در 

خصوص اقدام به روزه داری مشورت نماید. 
  

 با قدردانی از روابط عمومی  محترم دانشگاه 
علوم پزشكی مازندران كه   با تهيه محتوای آموزشی 
استان  گروهی  رسانه های  آن  ازطریق  انتشار  و 
تالش می كند كه گامی در زمينه ارتقاء سطح آگاهی 

جامعه در حوزه بردارد.

با روزه داری و مصرف  توصیه های مرتبط 
داروها 

  1.  در خصوص اقدام به روزه داری و همچنین نحوه 
مصرف داروها با پزشک و داروساز مشورت نمایید. 

2. چنانچه مبتال به بیماري خاصي هستید که مجبور به 
مصرف دارو در ایام مبارک رمضان مي باشید، قبل از هر چیز 

با پزشک معالج خود مشورت نمایید. 
را  دارو  هاي  وعده  هیچگاه  داري  روزه  زمان  در    .3

خودسرانه حذف و یا به زمان دیگری موکول ننمایید. 
فشارخون،  مانند  مزمن  بیماري  به  مبتال  چنانچه     .4
دیابت، بیماري هاي گوارشی، اعصاب و روان، قلبي عروقي، 
تنفسی و اختالالت کلیوي مي باشید، در این خصوص که آیا 
روزه داری برای شما بدون اشکال است یا خیر و همچنین 
رژیم  و  دارو  مصرف  نحوه  مورد  در  خطری،  بی  صورت  در 
داروساز  و  پزشک  با  رمضان،  مبارک  ماه  در  مناسب  غذایي 

مشورت نمایید. 
با  مستقیمي  ارتباط  داروها،  از  بسیاري  اثربخشي     .5
مصرف به موقع آنها در زمان معین دارد. در ایام روزه داري 

خودسرانه نوبت داروي خود را قطع ننمایید. 
6. قطع ناگهاني برخي از داروها به واسطه روزه داری 
نحوه  و  خود  داروهاي  قطع  درباره  است.  خطرناک  بسیار 
داروساز  یا  و  پزشک  با  رمضان،  مبارک  ماه  در  آنها  استفاده 

خود مشورت نمایید. 
7.  بیماران دیابتی باید پیش از شروع ماه مبارک تحت 
بررسی پزشکی قرار گیرند. بیماران باید از نظر سطح قند خون، 
فشار خون، چربی خون، انعقاد خون و بررسی های کلی وضعیت 
بیوشیمی خون بررسی گردند و بر این اساس رژیم غذایی و 
دارویی مختص هر بیمار قبل از شروع ماه مبارک تعیین گردد. 
8.  هم بیماران و هم خانواده فرد مبتال به دیابت باید در 
رابطه با خطرات احتمالی تهدید کننده بیمار در ایام روزه داری 

مورد مشاوره قرار گیرند. 
9.   استفاده از داروهای ضد بارداری ترکیبی مانند LD در 
بانوان فقط می بایست طبق دستور پزشک معالج باشد و جهت 
قطع خونریزی دوران قاعدگی و به منظور کامل کردن روزه در 
ماه رمضان، نمی بایست مصرف شود چراکه تبعات خطرناکی 
مانند اختالالت انعقادی و ایجاد لخته در عروق اندامهای تحتانی 

و حتی عروق مغزی به دنبال خواهد داشت. 
روزه  با  منافاتی  کووید-19  واکسن  10.  دریافت 
قصد  که  افرادی  برای  نکته  چند  رعایت  اما  ندارد  داری 
دریافت واکسن کووید-19 در ماه مبارک رمضان را دارند، 

ضروری است: 
بیماری  واکسیناسیون  زمانی  هم  به  توجه  با      *
کووید-19 با روزه داری و احتمال بروز مواردی مانند ایجاد لخته 
در عروق )حوادث ترومبوآمبولیک، ترومبوز سینوس وریدی مغز( 
به ویژه در افراد جوان، توصیه می شود جهت مرتفع گرداندن 
عروق  در  لخته  ایجاد  مشکالت  برای  اصالح  قابل  خطرات 
)ترومبوز(، به هیچ عنوان از داروهای هورمونی )داروهای ضد 
بارداری خوراکی، داروهای استروژنی، استروئیدهای آنابولیک و 

...( به صورت خودسرانه استفاده نشود. 
*     با توجه به احتمال بروز واکنش های ازدیاد حساسیت 
سریع بعد از تزریق هر واکسنی، توصیه می شود حتی االمکان 
فردی که واکسن کووید-19 را دریافت می نماید، در روز تزریق 
واکسن دچار کمبود مایعات بدن نباشد و روزه داران ترجیحا قبل 

از دریافت واکسن، سحری را میل کرده باشند. 
*     در صورت بروز واکنش های ازدیاد حساسیت سریع 
)سرگیجه، افت فشار، تورم صورت، گرفتگی صدا، بثورات پوستی 
خارش دار گسترده( بعد از تزریق واکسن حتما به مرکز درمانی 
مراجعه شود. تا زمان مراجعه بیمار به مرکز درمانی، جهت حفظ 

مایع داخل عروقی، پاهای بیمار باال نگاه داشته شود. 
*     برای کنترل درد عضالنی و درد استخوانی و مفاصل 
)میالژی و آرترالژی( بعد از تزریق واکسن کووید-19 ، روزه داران 
می توانند از شیاف استامینوفن و یا شیاف داروهای ضد التهاب 

غیر استروئیدی )تحت نظر پزشک( استفاده نمایند

دانشگاه علوم پزشكی مازندران درگزارشی اطالع رسانی كرد؛ 

الزامات روزه  داری بی  خطر برای مصرف کنندگان دارو در ايام کرونايی 


