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چهارمین جشنواره بین المللی فیلم موج کیش به دبیری ابراهیم 
حصاری در 2 بخش فیلم کوتاه و فیلمنامه با موضوع سفر و 
گردشگری و نگاه ویژه به دریا 2۸ بهمن تا اول اسفندماه ۱۳۹۹ 
در جزیره کیش برگزار می شود. جشنواره اي که نگاهي تخصصي 

به موضوع سفر و گردشگري دارد. 

حسن یزدانی دارنده مدال طالی جهان و المپیک در نظرسنجی 
اتحادیه جهانی کشتی و با رای کاربران به عنوان محبوبترین 

آزاد کار جهان معرفی شد.
»حسن یزدانی« و »عبداهلل موحد« از نامداران دنیای کشتی 

از کشورمان در این نظرسنجی حضور داشتند.

از هفته  پنجمین شب  در  آبان ماه،  چهارشنبه 2۸  شامگاه 
و  اسناد  سازمان  سلسله نشست های  ادامه  در  و  کتاب 
صحبت  به  خسروی  ابوتراب  فارس،  مرکز  ملی  کتابخانه 
پیدایش  چرایی  از  و  پرداخت  داستان  ماهیت  درباره 

داستان و رمان گفت.

داستان، امکانی برای 
توجه به اهمیت 

جزئیات است 

دروس عملی و آزمایشگاهی
 ازامروز تعطیل است

آذر ماه خبر  اول  از  آزمایشگاهی  لغو دروس عملی و  از  آزاد  معاون دانشگاه 
داد و گفت: در دو هفته آتی آموزش های مجازی تعطیل نیست و دانشجویان باید 
در کالس ها حضور یابند.جواد علمایی درباره تکلیف کالس های آموزش مجازی و 
کالس های عملی در دو هفته پیش رو اظهار کرد: با توجه به تعطیلی دو هفته ای، 
از شنبه اول آذر تا ۱۴ آذرماه دانشگاه آزاد به صورت غیر حضوری فعالیت خود را ادامه می دهد و 

کالس های مجازی مثل روال کنونی ادامه خواهد داشت.
صفحه 2

پیشانی  فارس،  خلیج  گفت:  سپاه  کل  فرمانده 
مستحکم دفاعی ایران اسالمی و نقطه تالقی مواجهه 
در  سالمی  حسین  است.سرلشکر  یکدیگر  با  ها  قدرت 
دریایی  نیروی  به  رودکی  شهید  اقیانوس پیمای  ناو  الحاق  مراسم 
را رقم  این رخداد مهم  برگزار شد،  سپاه که صبح روز  پنج شنبه  
زننده روزی فراموش ناشدنی و تاریخی برای این نیرو توصیف کرد.

سرلشکر سالمی خلیج فارس را پیشانی مستحکم دفاعی ایران 
اسالمی و نقطه تالقی مواجهه قدرت ها با یکدیگر خواند و اظهار کرد: 
اینجا منطقه راهبردی اقتصاد جهانی است و جمهوری اسالمی ایران 
در تأمین این پهنه دریایی تعیین کننده اقتصاد جهانی نقش ممتاز و 

منحصر به فرد خود را به خوبی ایفا کرده است.
صفحه 2

خلیج فارس پیشانی مستحکم دفاعی ایران است
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آگهی
 مناقصه عمومی 

نوبت اول 
شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان در نظر دارد نسبت به خرید مشروحه ذیل ازطریق برگزاری مناقصه عمومی از تامین کنندگان واجد شرایط 

اقدام نماید. 
شماره مناقصه موضوع ردیف 

1
خرید تعداد سه هزار )3/000( دستگاه کنتور تکفاز دیجیتالی عادی از محل اعتبارات داخلی 

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 900/000/000 ریال 
مدت زمان تحویل کاال: حداکثر 2 ماه                         پیش پرداخت بیست درصد )%20( 

 17-99
)تجدید 4( 

2

خرید تعداد هزار )1000( دستگاه کنتور دیجیتالی چند تعرفه ولتاژ ثانویه هوشمند دارای رتبه اصلی 
با قابلیت قطع )طرح فهام( از محل اعتبارات داخلی 

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 1/560/000/000 ریال 
مدت زمان تحویل کاال: حداکثر 30 روز                      پیش پرداخت ده درصد )%10( 

 57-99
)تجدید( 

3

خرید تعداد هزار و پانصد )1/500( دستگاه کنتور هوشمند سه فاز اتصال مستقیم دارای رله اصلی 
با قابلیت قطع )طرح فهام( از محل اعتبارات داخلی 

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 2/250/000/000 ریال 
مدت زمان تحویل کاال: حداکثر 45 روز                      پیش پرداخت ده درصد )%10( 

 60-99
)تجدید( 

لذا کلیه تامین کنندگان واحد شرایط جهت خرید اسناد مناقصه می توانند پس از تاریخ درج آگهی نوبت دوم در روزنامه جهت خرید اسناد مناقصه به 
آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند و جهت دریافت اسناد اقدام نمایند. 

آدرس دستگاه مناقصه گزار: بندرعباس – بلوار جمهوری اسالمی – جنب شهرک مسکونی زیتون )نیروگاه قدیم( شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان 
تلفن: 3۱20۱529-076، فاکس دبیرخانه 076-3۱20۱۴02

مشخصات شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان: کد اقتصادی ۴۱۱۱۴35893۱5، شناسه شرکت ۱0۱0۱335577، ش ثبت: ۱95۴، کدپستی 
79۱36-75۱۱5

محل بازگشایی پاکات: شرکت توزیع برق هرمزگان، دفتر امور تدارکات و انبارها 
به پیشنهادهای فاقد امضاء مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در اسناد مناقصه واصل می شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

www.setadiran.ir .آدرس دانلود اسناد: خرید اسناد فقط از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( می باشد
روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان 

نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی ضمن 
انتقاد از تعیین مهریه های نجومی با اشاره به موضوع 
تعیین حکم حبس برای موضوع مهریه، گفت: معتقدیم 
جای بدهکار زندان نیست بلکه زندان جای بزهکار و 

جنایتکار است. 
حجت االسالم حسن نوروزی با اشاره به موضوع 
مهریه، حواشی و موضوعات مرتبط با این امر اظهار 
داشت: در موضوع مهریه به چند اصل معتقد هستیم، 
یکی امر فرهنگ سازی است تا اینکه مهریه به صورت 
شرعی تعیین و اخذ شود، مهریه ۱000 میلیاردی برای 
یک جوان که 50 میلیون هم سرمایه ندارد هم باطل و 

هم خالف شرع است.
وی ادامه داد: صدا وسیما، رسانه ها، علما و بزرگان 
باید این این امر را به مردم تفهیم کنند که تعیین مهریه 
های زیاد ۱000 سکه و 2 هزار سکه برای جوانی که 
برای مثال تازه از سربازی آمده، صحیح و شرعی نیست، 
البته مگر برای کسی که توان مالی آن را داشته باشد، 
اینکه می گویند مهریه را چه کسی داده چه کسی گرفته 

باید توجه کنند همه دادند و همه گرفتند.
نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس با 
بیان این عقیده که معتقدیم جای بدهکار زندان نیست 
بلکه زندان جای بزهکار و جنایتکار است، تصریح کرد: 

شخصی که ندارد باید کاسبی کند تا هم خودش را سیر 
کند و هم ِدین طلبکار را پرداخت کند، ما در کمیسیون 
حقوقی و قضایی مجلس هم در حال بررسی دقیق این 
موضوع هستیم و طرحی را در این خصوص تهیه کردیم 

و در حال تبیین موارد هستیم.
نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس 
تصریح کرد: معتقدیم اصل بر اعسار است، یعنی بدهکار 
تمکن مالی ندارد مگر اینکه طلبکار خالف آن را ثابت 
کند، اما اگر ثابت شود که بدهکار تمکن مالی دارد و 
مال خود را به نام دیگری کرده تا ِدین را پرداخت نکند 

با او برخورد می شود.

دبیرخانه هیات نظارت بر مطبوعات، با اعالم تایید صحت 
انتخابات از سوی کمیته سه نفره، گزارش مرحله اول هجدهمین 
دوره تعیین نماینده مدیران مسئول در هیات نظارت بر مطبوعات 

را منتشرکرد.
طبق اعالم روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
دبیرخانه هیات نظارت بر مطبوعات، با اعالم تایید صحت انتخابات 
از سوی کمیته سه نفره، گزارش مرحله اول هجدهمین دوره تعیین 
نماینده مدیران مسئول در هیات نظارت بر مطبوعات را منتشرکرد.

در گزارش ارائه شده آمده است:
با توجه به تصریح تبصره 3 ماده 33 آیین نامه اجرایی 
و  فرهنگ  وزارت  نمودن  مکلف  بر  مبنی  مطبوعات  قانون 
برگزاری  برای  تمهیدات الزم  فراهم کردن  به  اسالمی  ارشاد 
الکترونیکی انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیات نظارت 
موضوع  نفره  سه  هیئت  تصمیمات  اجرای  در  و  مطبوعات  بر 
تبصره ۴ ماده ۱0 قانون مطبوعات در راستای ضرورت صیانت 
از آرای ماخوذه و نظارت بر صحت برگزاری انتخابات، با دستور 
وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی کمیته ای فنی متشکل از 
سازمان  ماهر  مرکز  انتظامی،  نیروی  فتای  پلیس  کارشناسان 
اطالعات  فناوری  حفاظت  معاونت  و  ایران  اطالعات  فناوری 
مرکز حراست وزارتخانه، پیش از شروع انتخابات کار نظارت بر 
انتخابات را آغاز کرد و به منظور اجرای دقیق برنامه ها اقدامات 

ضروری به شرح زیر به عمل آمد.
انتخابات  در  واجد شرایط شرکت  مدیران مسئول  تعیین 

بر اساس شاخص های قید شده شده در تبصره ۴ ماده 33 آیین 
نامه اجرایی قانون

درج آگهی برگزاری انتخابات در روزنامه های کثیر االنتشار 
در تاریخ های 99/7/5 و 99/7/6 و 99/7/7

از  کشور  رسانه های  جامع  سامانه  در  نامزد ها  نام  ثبت 
99/7/5 تا 99/7/۱2

و  اطالعات  وزارت  از  نامزد ها  استعالم صالحیت  انجام 
دادگستری در تاریخ 99/7/۱5

برگزاری جلسه هیئت سه نفره ناظر بر انتخابات در تاریخ 
99/7/28

اعالم نتیجه تعیین صالحیت به نامزد ها در تاریخ 99/8/5
رسیدگی به اعتراضات نامزد ها از 99/8/5 تا 99/8/۱۱

انتشار اسامی نهایی نامزد های تایید شده در تاریخ 99/8/۱2
اعالم واجدین شرایط رای دهی در حساب کاربری مدیران 

مسئول و ارسال پیامک به ایشان در تاریخ 99/8/5
بررسی  در  که  مسئولی  مدیران  اعتراضات  به  رسیدگی 
دبیرخانه واجد شرایط رای دهی نبوده اند از 99/8/5 تا 99/8/۱۴

تاریخ  در  دادن  رای  برای  نهایی  شرایط  واجدین  انتشار 
99/8/۱7

از  انتخابات  در  شرکت  برای  مسئول  مدیران  از  دعوت 
طریق انتشار اطالعیه و خبر در سایت معاونت امور مطبوعاتی و 
رسانه های معتبر )خبرگزاری ها و سایت های خبری و روزنامه ها( 
و ارسال پیامک به مدیران مسوول در تاریخ 99/8/۱7 و 99/8/۱8

بررسی فنی سامانه از نظر امکان هک و نفوذ به سامانه 
پیش از زمان برگزاری انتخابات

رصد و پایش دائم سامانه از نظر صحت عملکرد در روز 
انتخابات

به  انتخابات  برگزاری  زمان  طول  در  سامانه  بر  نظارت 
نحوی که امکان مشاهده رای و اطالعات مدیران مسئول وجود 

نداشته باشد.
نظارت بر تمام فعالیت های فنی در سامانه از لحاظ دسترسی 
به داده های سامانه توسط تیم نظارت مستقر در کنار تیم فنی 
سامانه و قطع تمام دسترسی های مستقیم و غیر مستقیم غیر 

ضروری به سامانه
فراهم بودن امکان حضور نامزد ها در ستاد برگزاری انتخابات 

و در طول انتخابات
حضور مستمر یکی از اعضای هیئت سه نفره )جناب آقای 
سراج، نماینده محترم قوه قضائیه( در روز برگزاری انتخابات در 
محل ستاد برگزاری و تنظیم صورتجلسه مرحله اول انتخابات با 

تایید ایشان و سایر نمایندگان دستگاه های نظارتی حاضر
در مرحله اول انتخابات با مشارکت 226۱ نفر از مدیران 
مسئول واجد شرایط، نصاب مشارکت باالی 50 درصد بدست آمد. 
لیکن با توجه به اینکه هیچ یک از نامزد ها اکثریت مطلق آرای 
ماخوذه را کسب نکردند؛ بر اساس تبصره ۱ ماده 33 آیین نامه 
اجرایی قانون مطبوعات مقرر شد مرحله دوم انتخابات روز سه 

شنبه ۴ آذر ماه برگزار شود.

در اطالعیه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی اعالم شد 

تایید صحت انتخابات مدیران مسئول از سوی قوه قضاییه 
دیدگاه

جای بدهکار در زندان نیست
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سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1608- شنبه 1 آذر 21399 معه جا

مجلس آمادگی هرگونه همکاری برای تأمین سالمت مردم را دارد
نایب رئیس مجلس در نامه ای خطاب به رئیس جمهور تاکید کرد جان 
و سالمت مردم بسیار مهم بوده و مجلس در تأمین سالمت راهبردی مردم 

آمادگی هر گونه همکاری را با دولت در چارچوب قانون دارد.
سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی، در نامه ای خطاب به رئیس جمهور 
تاکید کرد که جان و سالمت مردم بسیار مهم بوده و اگر بخواهیم عملکرد 
نخواهیم  قبولی  قابل  نمره  کنیم  ارزیابی  نتایج  بر  مبتنی  به صورت  را  دولت 
داشت. در این نامه آمده است: همه گیری بیماری کرونا، نظام تصمیم گیری 
و سیاست گذاری جهان را به صورت فراگیر تحت تأثیر گذاشته و کشورهای 
صاحب ابتکار و خالقیت پاتکی از تجارب موفق و نوین را ذخیره و در زمان 
معین برای کم خطر سازی و حتی خنثی سازی تأثیرات سو بیماری کویید ۱9 

به صورت مؤثر استفاده نموده اند.
اطالعات آماری تا امروز از وضعیت وخیم شاخص ها حکایت دارد. شاخص 
مرگ و میر کشور، تقریبًا 7 درصد برآورد شده و در صورتی که این رقم در 
جهان 3 درصد ثبت شده و اما آمار بیماران بدحال کشور نسبت به جهان 3 
درصد در مقابل ۱ درصد بوده و این مقایسه جهانی، خود گواه عملکرد بسیار 
ضعیف ماست وزارت بهداشت در یکی از گزارش های خود در رسانه ملی بیان 
کرد در گروهی از بیماران مورد بررسی، 20 درصد ایزوله خود را که می بایست 
قرنطینه باشند. متأسفانه رها کرده و در جامعه حضور داشته اند. چنین نتایجی 
توان قوه مجریه را برای ایزوله کردن بیماران برای قطع زنجیره انتقال ویروسی 
زیر سوال برده است.برای پایبندی بیماران به اصل ایزوله خانگی، باید خدمات 
غیرحضوری در ابتدای همه گیری پیش بینی و تمام نیازهای ضروری بیماران 

در این قالب برآورده می شد.
برنامه ریزی و اولویت بندی ها در مقاطع حساس پر نقص بوده، به گونه ای 
که سنجه های آماری و عملی به صورت اصولی لحاظ نشده و مدیریت بحران 
از  مناسب  نا  الگویی  ارائه  با  طرفی  از  و  داده  نشان  خود  از  چهره ای ضعیف 
هماهنگی های بین بخشی، دلیلی مهم برای عدم دستیابی به نتایج مطلوب است.

رفتار مطلوب  تولید  در  مؤلفه  افزایش سطح »سواد سالمت« مهمترین 
بهداشتی در جامعه است، که انتظار می رفت در حوزه آموزش سالمت به صورت 
اساسی، درک صحیحی از این بیماری و شیوه نامه های بهداشتی در ذهن مردم 
جاری می شد، به طوری که در مراحل اولیه مهندسی تغیرات رفتار، مؤلفه مهم 
» سالمت باور » در جهت کنترل بیماری و کاهش شدت آن شکل می گرفت.

بدون شک اگر نهادها و سازمان های مرتبط با آموزش همگانی نتوانند 
پیشگیری  تغییر دهند. اصل  به صورت » سالمت محور »  را  نگرش جامعه 
نگرانی های  و  دار خواهد شد  ابتالء خدشه  از  بعد  آسیب های  و کاهش  اولیه 

جدی را به دنبال دارد.
سایه سنگین بیماری کرونا بر روی اقتصاد کشور باعث شدتا تمام اصناف 
به صورت عام متضرر و الیه هایی از بافت های اقتصادی به صورت جدی تر 
آسیب پذیر شوند. باید بدانیم الزمه عبور از این گردنه پر خطر اقتصادی، لحاظ 
سیاست های حمایتی متناسب با شدت آسیب پذیری اقشار گوناگون می باشد و 

یقینًا مجلس در این مسیر با اصناف آسیب پذیر همراه خواهد بود.
در دولتی که خود داعیه دولت الکترونیک داشته، انتظار می رفت با برنامه ای 
مدون در قالب شهر هوشمند، تجارت و خدمات الکترونیک را نهادینه می کرد 
تا به این روش میزان تراکم جمعیتی در سطح شهرها تقلیل یابد و در راستای 
فاصله گذاری اجتماعی و کنترل بیماری ها قدمی مؤثر برداشته شود، ولی از 

ظرفیت چنین برنامه ای به خوبی استفاده نشد.
نباید فراموش کنیم که دولت در جهت پیشگیری از فرسودگی، ابتالی 
کارکنان سالمت و کنترل همه گیری، بایستی برنامه های خود را کارشناسی 
شده با دو اصل دقت و سرعت سوق دهد، تقویت نیروی انسانی، ارزیابی خطر 
در مراکز درمانی، باال بردن کیفیت حفاظت و ایمنی بیمارستان ها و تخصیص 
تجهیزات مورد نیاز و حیاتی برای بخش های تنفسی، امنیت دارویی و از همه 
مهمتر پیش بینی آمادگی و برنامه ریزی برای رویاروی با شرایط بحرانی تر را در 
فصول سردتر داشته باشد تا بتوانیم از بحران فعلی حداقل آسیب را داشته باشیم.

ظریف این هفته به روسیه و آذربایجان می رود
سخنگوی وزارت خارجه در توئیتر نوشت: محمدجواد ظریف، وزیر امور 
خارجه روزهای دوشنبه و سه شنبه سوم و چهارم آذر ماه، باهدف گفت وگو با 

طرف های منطقه ای، سفری به روسیه و آذربایجان خواهد داشت.
سعید خطیب زاده افزود: قره باغ و آخرین تحوالت منطقه و همچنین مسائل 

دوجانبه در دستورکار گفت وگوها قرار دارد.

لغو تحریم های ظالمانه کشور، اولویت اول نظام است
روش  تفاوت  به  اشاره  با  بین الملل  امور  در  مجلس  رئیس  ویژه  دستیار 
ترامپ و بایدن گفت: بایدن دوست جمهوری اسالمی ایران و شاه کلید نیست.

و  ترامپ  روش  تفاوت  به  اشاره  با  توئیتی  در  امیرعبداللهیان  حسین 
دانست  اسالمی  جمهوری  نظام  اولویت  را  ظالمانه  تحریم های  لغو  بایدن، 
راه  و  است  نظام  اول  اولویت  تحریم های ظالمانه کشورمان  »لغو  نوشت  و 
بایدن  و  ترامپ  قطعًا روش  است.  نرم  و  قدرت سخت  بازتولید  و  تولید  آن 
متفاوت است اما بایدن دوست جمهوری اسالمی ایران و شاه کلید نیست. 
و  عمل  مرد  ایران  است.  اقدامی  هر  مالک  سفید  کاخ  عملی  رفتار  تغییر 

مذاکره منطقی و عزتمند است.«

خلیج فارس پیشانی مستحکم دفاعی ایران است
فرمانده کل سپاه گفت: خلیج فارس، پیشانی مستحکم دفاعی ایران اسالمی 

و نقطه تالقی مواجهه قدرت ها با یکدیگر است.
سرلشکر حسین سالمی در مراسم الحاق ناو اقیانوس پیمای شهید رودکی 
به نیروی دریایی سپاه که صبح روز  پنج شنبه  برگزار شد، این رخداد مهم را رقم 

زننده روزی فراموش ناشدنی و تاریخی برای این نیرو توصیف کرد.
سرلشکر سالمی خلیج فارس را پیشانی مستحکم دفاعی ایران اسالمی و 
نقطه تالقی مواجهه قدرت ها با یکدیگر خواند و اظهار کرد: اینجا منطقه راهبردی 
اقتصاد جهانی است و جمهوری اسالمی ایران در تأمین این پهنه دریایی تعیین 
کننده اقتصاد جهانی نقش ممتاز و منحصر به فرد خود را به خوبی ایفا کرده است.

وی افزود: جهانیان مدیون نظام مقدس ما و دریادالن با اراده و بلند همت 
و سرافراز این سرزمین هستند که این گستره عظیم دریایی را تا به امروز امن 

کرده اند و این راه با اقتدار ادامه دارد.
فرمانده کل سپاه در ادامه با تاکید بر اینکه برای دفاع از امنیت و منافع 
حیاتی خود به جغرافیایی خاصی محدود نمی شویم، گفت: اگر کسانی بخواهند 
منافع این ملت و کشور بزرگ را تهدید کنند مطمئنًا نقطه امنی در سیاره زمین 

نخواهند داشت.
سرلشکر سالمی با بیان اینکه نیازمند این هستیم که ما به ازای هر اندیشه 
و تفکر دفاعی را روی زمین ایجاد کنیم، اظهار کرد: وقتی از نگاه و افق بلند 
دیدمان به دور دست صحبت می کنیم نیازمند آن هستیم که ابزارهای متناسب 
با آن را هم داشته باشیم؛ بارها اعالم کرده ایم راهبرد ما همواره دفاعی است. به 
این معنا که هرگز در ابتدا تهدیدی برای هیچ کشوری نیستیم؛ اما این راهبرد 

دفاعی همواره با تاکتیک های تهاجمی همراه است.
وی با بیان اینکه قلب و محتوای راهبرد دفاعی ما را تاکتیک های تهاجمی 
شکل می دهد، گفت: اگر دشمنان ما را تهدید کنند و یا بخواهند عمل تهاجمی 
انجام دهند ما سراسر تهاجمی می شویم و این معنای کاملی از راهبرد دفاعی ما 

است و برای تحقق آن مجدانه تالش می کنیم.
اندازه به  اینکه در مقابل هیچ دشمنی هر  بر  با تاکید  فرمانده کل سپاه 
ظاهر مهیب کرنش و تعظیم نمی کنیم و انعطاف به خرج نمی دهیم، گفت: ما 
مستحکمیم، می ایستیم، از حق دفاع می کنیم؛ ما نه ظلم می کنیم و نه ظلم 

می پذیریم و به هیچکس هم اجازه تعرض نمی دهیم.

افزایش مدت زمان خدمت سربازی؛ 
شاید به نفع جوانان 

ساناز باقری راد
ه  مــا مهر ســط  ا و ا  
کــه  بــود  جــاری  ســال 
خبــر »افزایــش مــدت زمــان خدمــت 
ســربازی بــه 2۴ مــاه« در فضــای 
رســانه ای کشــور اعــالم شــد. خبــری 
بــه  را  فراوانــی  واکنش هــای  کــه 
ــان  ــان و مخالف ــال داشــت و موافق دنب
ــاره  ــز تحلیل هــای متعــددی درب آن نی

آن مطــرح کردنــد.
براســاس ایــن طــرح مــدت زمان 
خدمــت ســربازی بــرای ســربازان بومی 
بــه 2۴ مــاه افزایــش، برای ســربازان در 
مناطــق غیــر درگیــر بومــی، عملیاتــی، 
محــروم و بــد آب و هوا 2۱ مــاه و برای 
ــق  ــده در مناط ــت کنن ــربازان خدم س
ــش  ــاه کاه ــه ۱7 م ــر ب ــی درگی امنیت

پیــدا کــرد.
خدمــت ســربازی بــه عنــوان 
یــک اصــل و رکــن در امنیــت کشــور 
محســوب می شــود و نــه تنهــا در 
اکثــر کشــورهای  بلکــه در  ایــران 
جهــان همــواره بــه عنــوان یــک 
خدمت همیشــگی وجود داشــته اســت. 
شــاید بتــوان بــا توجــه بــه اقتضائــات 
اجتماعــی و فرهنگــی کشــور تغییراتــی 
را در نحــوه اجــرا و جزئیــات آن ایجــاد 
ــه  ــا ازجمل ــی تالش ه ــا برخ ــرد ام ک
آوری  انــدازی کمپیــن و جمــع  راه 
امضــا بــرای حــذف خدمــت ســربازی 
از کشــور، تنهــا منجــر بــه لطمــه زدن 
بــه امنیــت ملی کشــور شــده و بــا هیچ 

ــه نیســت. ــی پذیرفت نگاه
چراکــه وجــود نیروهــای جــوان 
و آمــوزش دیــده بــرای حفــظ امنیــت 
ملــی و تمامیــت ارضــی هــر کشــوری 
ــان ضــروری  در تمــام برهه هــای زم
اســت. امــا بــا توجــه بــا اینکــه 
ــی  ــب در بخش ــربازی اغل ــت س خدم
از عمــر مفیــد نیروهــای جوان کشــور 
بــه وقــوع می پیونــدد، شــاید اصــالح 
برخــی جزئیــات آن، ایجــاد تغییــر در 
ــای  ــرای گروه ه ــرای آن ب ــوه اج نح
ــی  ــه برخ ــموالن و ارائ ــف مش مختل
انجــام  ســربازان  بــه  تســهیالت 
کــرده  بهینه تــر  را  خدمــت  ایــن 
ــی از  ــر یک ــرباز ماه ــرح س ــرد. ط ک
ــه  ــد ب ــه می توان ــت ک ــواردی اس م
کمــک  ســربازی  بهینــه  اجــرای 
کنــد. بــا اجــرای ایــن طــرح جوانــی 
ــت  ــت اس ــام خدم ــال انج ــه در ح ک
ــه ای  ــا حرف ــارت ی ــری مه ــا فراگی ب
ــب و  ــدازی کس ــکان راه ان ــد ام جدی
کار و اشــتغال را پــس از فــارغ شــدن 
از ســربازی پیــدا می کنــد ایــن در 

ــرایط  ــاید در ش ــه ش ــت ک ــی اس حال
ــال کســب  ــه دنب ــچ گاه ب ــادی هی ع
ــر  ــن ام آن مهــارت نمی رفــت و همی
می توانــد نقطــه عطفــی بــرای جــذب 

ــت باشــد. ــه خدم ــان ب جوان
 *وضعیــت اجــرای طــرح ســرباز 

مهــارت 
ــاون  ــان مع ــدی تندگوی محمدمه
ســاماندهی امــور جوانــان در خصــوص 
ــال  ــت: در ح ــر گف ــرباز ماه ــرح س ط
حاضــر در زمینــه اجــرای ایــن طــرح در 
اســتان ها مشــکالتی داریــم و بــا توجه 
بــه تصمیمــات ســتاد کرونــای اســتانی 
تغییراتــی در ســربازگیری و فرآینــد 

اجــرای ایــن طــرح رخ داده اســت.
وی افــزود: البتــه ابــالغ اعتبــارات 
ایــن طــرح انجــام شــده و پادگان هایــی 
ــد  ــا نبوده ان ــروس کرون ــار وی ــه دچ ک
در حــال اجــرای طــرح ســرباز مهــارت 
هســتند و گــزارش آن نیــز موجــود 
اســت. توافــق مــا بــا ســتاد نیروهــای 
ــا  ــه در پادگان ه ــود ک ــن ب ــلح ای مس
ــرا  ــاعته اج ــوزش 70 س ــای آم دوره ه
کنیــم کــه در برخی پادگان هــای درگیر 
ویــروس، ســتاد کرونــا بــا ایــن تصمیم 

موافقــت نکــرد.
ــن  ــرای ای ــه اج ــاره ادام وی درب
طــرح بــا توجــه به شــیوع ایــن ویروس 
توضیــح داد: در حــال حاضــر پیگیر این 
موضــوع هســتیم و از ظرفیــت فضــای 
مجــازی و صــدا و ســیما بــرای آن 
ــربازان طــی دو  ــم. س ــتفاده می کنی اس
ســال خدمــت ســربازی از آموزش هــای 
ــد و  ــتفاده می کنن ــارت اس ــرباز مه س
ــدرک الزم را  ــس از دادن امتحــان م پ
دریافــت می کننــد. ما حتی از ســتاد کل 
نیروهــای مســلح نیز درخواســت کردیم 
ــه  ــن زمین ــی هایی را در ای ــه بررس ک
انجــام دهــد تــا اگر بــه توافق رســیدیم 
اجــرای طــرح را از طریــق رســانه ملــی 

و فضــای مجــازی گســترش دهیــم.
ــه  ــربازی ب ــدت س ــش م * افزای

ــت ــان اس ــع جوان نف
تندگویــان در پاســخ بــه ایــن 
پرســش کــه نظــر شــما دربــاره افزایش 
مــدت زمــان خدمت ســربازی چیســت، 
عنــوان کــرد: اگــر ایــن افزایــش مــدت 
ــای  ــه مهارت ه ــد ارائ ــا قص ــان ب زم
ــود و  ــام ش ــربازان انج ــه س ــد ب جدی
خروجــی آن مشــخص و هدفمند باشــد 
ایــرادی نــدارد عــالوه بر اینکــه خدمت 
ســربازی جزو یکــی از نیازهــای مهم و 

حــذف نشــدنی کشــور اســت.
در  داشــت:  اظهــار  تندگویــان 
یم  شــته ا ا د کــه  یــی  فق ها ا تو

ــه  ــرد ارائ ــا رویک ــث م ــی از مباح یک
منجــر  کــه  بــود  آموزش هایــی 
وزارتخانه هــا  و  اشــتغال شــود  بــه 
در  حتــی  را  خــود  توانمندی هــای 
ــتاد  ــا و س ــه م ــهیالت ب ــت تس پرداخ
ــد. ــالم کردن ــلح اع ــای مس کل نیروه

وی عنــوان کــرد: اگــر طــرح 
ســرباز مهــارت بــه طــور جــدی اجــرا 
شــود و در کنــار آموزش هــای مهارتــی 
ــه ســربازان  تســهیالت اشــتغال نیــز ب
ــربازی  ــان س ــش زم ــود افزای داده ش
تأثیــرات مثبتــی خواهد داشــت امــا اگر 
ایــن طــرح اجــرا نشــود افزایــش مــدت 
ــتغال  ــق اش ــت رون ــن خدم ــان ای زم
ــی  ــت و کمک ــد گرف ــان را خواه جوان

ــه آنهــا نخواهــد کــرد. ب
معــاون ســاماندهی امــور جوانــان 
ــم  ــر می کن ــه فک ــت: البت ــراز داش اب
افزایــش مــدت زمــان ســربازی در 
راســتای همیــن موضــوع اتفــاق افتــاده 
ــد کــه  ــز بدانن ــان خــود نی و اگــر جوان
ــوزش  ــرای آم ــان مضاعــف ب ــن زم ای
کارآفرینــی  و  بیشــتر  مهارت هــای 
آنهــا در آینــده اســت، مشــکلی بــا آن 

ــند. ــته باش نداش
ــه ســازی  ــار موضــوع بهین در کن
ــدت  ــان از م ســربازی و اســتفاده جوان
زمــان انجــام ایــن خدمــت، توجــه ویژه 
ــمول و  ــف مش ــای مختل ــه گروه ه ب
ــا  ــه آنه ــهیالت ب ــه تس ــش ارائ افزای
بــرای عــدم آســیب دیــدن روال زندگی 
جوانــان نیــز امــری ضــروری اســت. به 
عنــوان مثــال تعداد زیــادی از ســربازان 
کشــور متأهــل یــا دارای فرزنــد بــوده 
ــی  ــربازی محدودیت های ــت س و خدم

ــد. ــا ایجــاد می کن ــرای آنه ب
در همیــن راســتا افزایــش حقــوق 
ــه ویــژه ســربازان متأهــل،  ســربازان ب
افزایــش مرخصــی بــه آنهــا و اجــرای 
ــته از  ــن دس ــی از ای ــای حمایت طرح ه
مشــموالن خدمــت ســربازی یکــی از 
ــدگان  ــوارد مهمــی اســت کــه نماین م
ــه  ــه آن توج ــبت ب ــد نس ــس بای مجل

کننــد.
ــران  ــه بح ــا توج ــالوه ب ــه ع ب
ــویق  ــه تش ــور، هرگون ــی کش جمعیت
جوانــان بــه ازدواج بــه موقــع و افزایش 
فرزنــدآوری از نیازهــای جامعــه اســت 
کــه بایــد حمایت هــای تســهیالتی 
ــب  ــرای ترغی ــربازان ب ــان و س از جوان
شــدن بــه تشــکیل خانــواده نیز شــکل 

ــرد. بگی
* ســربازان متأهــل منتظــر اخبــار 

ــند جدید باش
فاطمــه  خصــوص  همیــن  در 

ــان  ــیون زن ــس فراکس ــم پور رئی قاس
ــای  ــی طرح ه ــاره بررس ــس درب مجل
جدیــد بــرای خدمــت ســربازی گفــت: 
ــر  ــا امی ــر ب ــترک اخی ــه مش در جلس
ــس اداره  ــور رئی ــی پ ــا رحیم غالمرض
ســرمایه انســانی ســرباز ســتاد کل 
ــهیل  ــرایط تس ــلح، ش ــای مس نیروه
ســربازی در جهــت کمــک بــه حفــظ 
ــن  ــد. در ای ــی ش ــواده بررس ــاد خان نه
جلســه برخــی از معضــالت مــدت 
زمان ســربازی بــرای ســربازان متأهل، 
دارای فرزنــد و همچنین نگرانی از ورود 
دیرهنــگام جوانــان بــه بــازار کار مــورد 

ــت. ــرار گرف ــی ق ــرح و بررس ط
اجتماعــی  کمیســیون  عضــو 
مجلــس تصریــح کــرد: در برخــی موارد 
شــاهد هســتیم کــه ســربازان متأهل به 
دلیــل عدم امــکان زمان بندی مناســب 
در ایــام ســربازی، امــکان اشــتغال را از 
ــی  ــر زندگ ــن ام ــد و ای دســت می دهن
ــرار  ــیب ق ــعاع و آس ــت ش ــا را تح آنه
می دهــد. بــه همیــن دلیــل بایــد 
در زمینــه ســاعات خدمــت، مــدت 
زمــان ســربازی و میــزان حقــوق آنهــا 

ــی ایجــاد شــود. تغییرات
قاســم پــور بــا تاکیــد بــر اینکــه 
پیشــنهادات پیرامــون تســهیل شــرایط 
ــه  ــیب ب ــب آس ــد موج ــربازان نبای س
امنیــت ملــی شــود، تاکیــد کــرد: 
حفــظ  بــا  اجتماعــی  کمیســیون 
مصادیــق مربــوط بــه امنیــت ملــی و 
امــر خدمــت ســربازی، پیشــنهاداتی را 
بــرای کاهش مــدت زمان ســربازی در 
نظــر گرفتــه تــا در کنــار عــدم خدشــه 
ــکان  ــربازی ام ــت س ــدن خدم دار ش
ــز  ــان نی ــت جوان ــان خدم کاهــش زم

ــود. ــاد ش ایج
نماینــده مردم تهران، اسالمشــهر 
و پردیــس در مجلس شــورای اســالمی 
زمــان  مــدت  کاهــش  داد:  ادامــه 
ســربازی بــا رعایــت مالحظــات امنیت 
ملــی موجــب ورود زودهنــگام جوانــان 
بــه صنعــت و بــازار کار، آمادگــی زودتر 
آنهــا بــرای تشــکیل خانــواده کمــک به 

ــود. کاهــش ســن ازدواج می ش
وی بــا تاکیــد بــر لــزوم رســیدگی 
بــه مشــکالت ســربازان، ابــراز داشــت: 
در همیــن راســتا نیــز قــرار اســت برای 
تســهیل شــرایط ســربازی ازجملــه 
افزایــش حقــوق و مزایــا، کاهــش 
مــدت ســربازی و بــه طــور کلــی 
تســهیل شــرایط خدمــت ضــروری بــه 
ویــژه بــرای ســربازان متأهــل و دارای 
ــر  ــدی در نظ ــای جدی ــد طرح ه فرزن

ــه شــود. گرفت

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

دروس عملی و آزمایشگاهی ازامروز تعطیل است
معاون دانشگاه آزاد از لغو دروس عملی و آزمایشگاهی از اول آذر ماه 
خبر داد و گفت: در دو هفته آتی آموزش های مجازی تعطیل نیست و 

دانشجویان باید در کالس ها حضور یابند.
جواد علمایی درباره تکلیف کالس های آموزش مجازی و کالس های 
عملی در دو هفته پیش رو اظهار کرد: با توجه به تعطیلی دو هفته ای، از 
شنبه اول آذر تا ۱۴ آذرماه دانشگاه آزاد به صورت غیر حضوری فعالیت خود 
را ادامه می دهد و کالس های مجازی مثل روال کنونی ادامه خواهد داشت.

مسئول ستاد مرکزی آموزش مجازی دانشگاه آزاد با تاکید بر اینکه 
اساتید  افزود:  آموزش دانشجویان در دو هفته پیش رو تعطیل نمی شود، 
باید برای برگزاری کالس ها حضور فعالی داشته باشند و دانشجویان نیز 

در کالس ها حاضر شوند.
وی همچنین درباره برگزاری کالس های عملی نیز گفت: کالس های 
عملی، آزمایشگاهی و کارگاهی نیز از اول آذرماه تا ۱۴ آذرماه لغو می شود 

و دانشجویان ملزم به حضور در دانشگاه نیستند.
معاون علوم، مهندسی و کشاورزی دانشگاه آزاد اظهار کرد: در صورتی 
که بعد از این دو هفته، تعطیلی ها استمرار داشته باشد برای ترم آخری هایی 

که باید فارغ التحصیل شوند، در جلسه ای تصمیم ویژه خواهیم گرفت.
علمایی ادامه داد: با توجه به شرایط بحرانی شیوع کرونا در کشور، اگر 
امکان برگزاری کالس های عملی فراهم نباشد، قطعًا شهریه این دروس به 
دانشجو باز می گردد. چرا که حضور دانشجو در این کالس ها الزامی است 
اتفاق می افتد و نمی شود برای دروس عملی،  این شرایط یادگیری  و در 

آموزش تئوری و یا آموزش از طریق ویدئو در نظر گرفت.
هفته  دو  به مدت  ماه  آذر  اول  از  کرونا  ملی  ستاد  مهر،  گزارش  به 
محدودیت های را به دلیل کنترل کرونا در سراسر کشور اعمال خواهد کرد 
و در سطوح قرمز، نارنجی و زرد آموزش ها در دانشگاه و مدارس به صورت 

غیر حضوری دنبال خواهد شد.

قتل برادر به دلیل حسادت
رئیس پلیس آگاهی گلستان از قتل جوانی 32 ساله به دست برادرش خبرداد.

سرهنگ مجتبی مروتی گفت: روز سه شنبه هفته گذشته جسد این جوان 32 
ساله گرگانی با کمک نیروهای آتش نشانی از چاه بیرون کشیده شد.

وی توضیح داد: قاتل که 39 ساله  و برادر مقتول است، انگیزه اش از جنایت 
را اختالف با برادرش  و حسادت نسبت به او عنوان کرد.

حرکات مارپیچ راننده پراید جانش را گرفت
رئیس پلیس راه فاتب گفت: یک دستگاه سواری پراید حین طی مسیر غرب 
به شرق بزرگ راه ری- ورامین به علت الیی کشی و عدم توجه به جلو به یک 

دستگاه کامیون برخورد کرده و فوت کرد.
بنا بر اعالم سرهنگ نوراله خادم راننده  سواری پراید حوالی پل فیروزان از 
قسمت جلو به قسمت عقب یک دستگاه کامیون که کنار جاده متوقف بود، برخورد 

کرد و متأسفانه راننده اش به علت ضربه شدید، در محل جان باخت.

نزاع مسلحانه و مرگبار در بویراحمد
فرمانده انتظامی کهگیلویه و بویراحمد از نزاعی دستجمعی و مسلحانه با 
یک کشته و چهار مصدوم در دهستان دشتروم خبر داد و گفت: قاتل کمتر از سع 

ساعت پس از وقوع قتل دستگیر شد.
ارتکاب قتل متواری  از  افزود: قاتل پس  سرهنگ ستاد کیقباد مصطفایی 
شده بود که همراه یا یکی دیگر از همدستانش در یکی از شهرستان های همجوار 

دستگیر شد و در بازجویی های اولیه انگیزه اش را اختالفات مالی عنوان کرد.

مرگ غم انگیز پیرمرد بر اثر حریق اتاقک نگهبانی
افسر نگهبان سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد از مرگ 

غم انگیز پیرمردی نگهبان براثر حریق بخاری نفتی خبر داد.
آتشپاد سوم رضا خاکپور اظهار کرد: پس از دریافت خبر  آتش سوزی در 
شهرک صنعتی طرق در جنوب شرق مشهد آتش نشانان دو ایستگاه به محل حادثه  
عزیمت کردند و با حضور آنان مشخص شد، پیرمردی که مسئولیت نگهبانی از 
یک مجموعه تعمیرگاهی را بر عهده داشته به دلیل نامشخصی بر اثر آتش سوزی 
بخاری نفتی موجود در محل اتاقک ۱2 متری به طرز دلخراشی جان باخته است.

قاتل نامرئی در نیشابور جان ۲ نفر را گرفت
رییس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی نیشابور گفت: طی سه 
روز  گذشته ۱۱ نفر در این شهرستان دچار مسمومیت با گاز مونوکسید کربن 

شده و دو نفر جان خود را از دست دادند.
مصطفی افشارنیک افزود: در یکی از این حوادث مردی 50 ساله  که درون تریلی 
اقدام به روشن کردن کپسول پیک نیک کرده بود بر اثر استنشاق گاز مونوکسید 
کربن جان باخت و در حادثه دیگری که در خانه باغی در روستای بوژان شهرستان 
اتفاق افتاد چهار نفر از اعضای یک خانواده که از زغال برای گرمایش استفاده کرده 
بودند دچار مسمومیت شدند و متاسفانه یک نفر از آنها فوت کرد. همچنین 6 نفر 
افراد یک خانواده در روستای خانشاه نیز دچار مسمومیت با گاز مونوکسید کربن 

شدند که با اطالع به موقع و تالش کارشناسان اورژانس از مرگ نجات یافتند.
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بدترین رمزهای عبور 2020 
مشخص شدند

ــان  ــور 2020 نش ــای عب ــن رمزه ــده از بدتری ــت منتشرش فهرس
ــا  ــل هکره ــران در مقاب ــیاری از کارب ــاب بس ــوز حس ــه هن ــد ک می ده

آســیب پذیر اســت.
گــذرواژه یکــی از عوامــل امنیــت مهــم حســاب کاربــری در فضای 
ــه  ــرد ک ــدی تشــبیه ک ــه کلی ــور را ب ــوان رمزعب مجــازی اســت. می ت
تنهــا بــا آن می توانــد وارد گاوصنــدوق پــر از اطالعــات شــد. بــا وجــود 
اهمیــت بســیار فــراوان ایــن عامــل افــرادی هســتند کــه هنــوز رمزعبور 

نامناســب و آســان بــرای حســاب کاربــری خــود اســتفاده می کننــد.
اگــر بخواهیــم واقع گرایانــه بــه ایــن مســئله نــگاه کنیــم، متوجــه 
می شــویم کــه همــه ی انســان های نمی تواننــد رمزعبــور مناســب 
ــز قــرار نیســت همــه از رمزهــای عبــور  انتخــاب کننــد و هیچ وقــت نی
ــری  ــاب های کارب ــردم حس ــر، م ــد. درحال حاض ــتفاده کنن ــد اس قدرتمن
زیــادی دارنــد کــه بایــد از آن ها مراقبت کننــد و انتخاب رمزهــای قدرتمند 
بــرای هر کــدام از آن هــا مطمئنــا بــرای همــه امکان پذیــر نیســت. کاربران 
رمــزی را دوســت دارنــد کــه بتواننــد ســریع به خاطــر بیاورنــد و نیــازی 
نباشــد بــرای نوشــتن آن زمــان زیــادی صــرف کننــد. همچنیــن، مــردم 
عمومــا از یــک رمــز در چندیــن حســاب کاربــری در پلتفرم هــای مختلــف 
اســتفاده می کننــد. تاکنــون، افــراد و شــرکت های مختلــف بــرای تشــویق 
کاربــران بــه اســتفاده از رمزهــای قدرتمنــد تالش هــای زیــادی کرده انــد؛ 
امــا همــه ی آن هــا بی ثمــر بوده انــد. از جملــه ی ایــن تالش هــا می تــوان 
بــه نرم افزارهــای تولیدکننــده ی رمزعبــور اشــاره کــرد کــه می تواننــد در 
کمتــر از یــک ثانیــه بــه شــما رمزعبــور عالــی و قدرتمنــدی ارائــه دهنــد. 
حتــی برنامه هایــی نیــز طراحــی شــده اند کــه می تواننــد مکانــی بــرای 
ذخیــره ی رمزهــای عبــور کاربــران باشــند و تنهــا کافــی اســت رمزعبــور 
خــود برنامــه را حفــظ کنیــد. برخــی وب ســایت ها حتــی بــرای ازبین بردن 

کامــل رمزهــای عبــور ســنتی ســرمایه گذاری زیــادی کرده انــد.
بــا وجــود تمــام تالش هــای چنــد ســال گذشــته، باز هــم کاربــران 
رمزعبورشــان را چنــدان تغییــر نداده انــد. اکنــون کــه در هفته هــای پایانی 
2020 هســتیم، فهرســتی از 200 رمزعبــور رایــج منتشــر شــده اســت کــه 
شــباهت بســیار زیــادی بــا فهرســت ســال گذشــته دارد. ایــن موضــوع 
ــت  ــوز حســاب های بســیاری در سراســر اینترن ــه هن نشــان می دهــد ک
ــتند.  ــیب  پذیر هس ــا آس ــای هکره ــل حمله ه ــه در مقاب ــد ک ــود دارن وج
درســت اســت کــه مهاجمــان همیشــه راه هــای جدیــدی برای دسترســی 
بــه اطالعــات کاربــران پیــدا می کننــد، کاربــران خــود بایــد در مرحلــه ی 

اول شــاه  کلید حســاب خــود را به راحتــی دراختیــار آن هــا قــرار ندهنــد.
طبــق فهرســت NordPass، پنــج رمزعبــور از بدتریــن رمزهای 
 ،۱23۴56789  ،۱23۴56 از:  عبارت انــد  به ترتیــب   2020 عبــور 
Password ،picture۱ و ۱23۴5678. به غیــر از picture۱، بــرای 
ــد،  ــتفاده می کن ــده اس ــای یاد ش ــر رمزه ــه از دیگ ــابی ک ــه حس ورود ب
ــد  ــر می کنن ــی فک ــت. بعض ــاز اس ــان نی ــه زم ــک ثانی ــر از ی ــه کمت ب
ــد،  ــرار دهن ــود ق ــاب خ ــانی روی حس ــیار آس ــور بس ــر رمزعب ــه اگ ک
ــده  ــن عقی ــه ای ــد؛ در صورتی ک ــوذ کنن ــه آن  نف ــد ب ــا نمی توانن هکره
کامــال نادرســت اســت. اکنــون در عصــری هســتیم کــه بــرای نفــوذ 
بــه حســاب ها از ابزارهــای مختلفــی اســتفاده می شــود کــه می تواننــد 
در یــک ثانیــه چندیــن رمزعبــور مختلــف را امتحــان کننــد و در اکثــر 
مواقــع، هکرهــا خــود به صــورت دســتی ایــن کار را انجــام نمی دهنــد؛ 
درنتیجــه بــرای رســیدن بــه رمزعبــوری ماننــد ۱23۴5678 بــه صــرف 

زمــان زیــادی نیــاز نیســت.
اگــر بــرای درســت کردن رمزعبــور قدرتمنــد بــه کمــک نیــاز دارید، 
NordPass  چنــد توصیــه کــرده اســت کــه می توانــد در ایــن مســیر 
کمک کننــده باشــد. در ابتــدا، بایــد ایــن مســئله را به خاطــر بســپارید کــه 
هیچ وقــت از یــک رمزعبــور در چنــد حســاب کاربــری اســتفاده نکنیــد. 
هــر حســاب بایــد رمزعبــوری اختصاصــی بــا حداقــل ۱2 کاراکتر داشــته 
باشــد. همچنیــن، اســتفاده از حــروف بزرگ و کوچــک و نمادهــا و اعــداد 
ــن،  ــد. درضم ــش ده ــان را کاه ــدن رمزعبورت ــر هک ش ــد خط می توان
بهتــر اســت در بــازه ی زمانــی خاص، بــرای مثــال هــر 90 روز، رمزعبور 
خــود را تغییــر دهیــد. ایــن چنــد کار می توانــد از دسترســی ســودجویان 

بــه رمزعبــور حســاب کاربــری شــما جلوگیــری کند.
ــای  ــتفاده از نرم افزاره ــود دارد: اس ــز وج ــان تری نی ــه راه آس البت
ــز  ــک رم ــا از ی ــن برنامه ه ــور. ای ــرای ســاخت رمزعب ــز ب ــت رم مدیری
ــه  ــه آن هــا می توانیــد ب ــا وارد شــدن ب اصلــی اســتفاده می کننــد کــه ب
همــه ی اطالعاتی پیشــین دسترســی داشــته باشــید. بــا اســتفاده از چنین 
نرم افزارهایــی، می توانیــد بــرای هــر حســاب خــود، رمزهــای پیچیــده 
ــذرواژه  ــت گ ــای مدیری ــر نرم افزاره ــد. اکث ــد کنی ــرد تولی و منحصربه ف
حتــی می تواننــد بــرای تســریع در رونــد ورود بــه سیســتم، مــکان خالــی 

مربــوط بــه گــذرواژه را به صــورت خــودکار پــر کننــد.
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ر  ا ز با رشناس  کا یک 
دو  تعطیلی  گفت:  سرمایه 
یا  غیرفعال  باعث  هفته ای 
نیمه فعال شدن کسب و کارها می شود، 
پول های  از  بخشی  اقدامی،  چنین  با 
برای  کار  و  کسب  حوزه  در  سرگردان 
بازار  وارد  مدت  کوتاه  سود  کسب 
موضوع  ین  ا که  می شوند  یه  سرما
می تواند زمینه ساز ایجاد هیجان مثبت 

در بازار باشد.
مجتبی معتمدنیا اظهار داشت: در 
چند هفته گذشته شاهد ورود شاخص 
 200 و  میلیون  یک  کانال  به  بورس 
هزار واحد بودیم که  افت شاخص به 
این کانال به دلیل همزمانی آن با وقوع  
ریسک های متعدد باعث تهدید معامالت 

بورس شده بود.
ریسک  نخستین  داد:  ادامه  وی 
انتخابات  بازار،  معامالت  تهدیدکننده 
قطعیت  با  آن  تبع  به  که  بود  آمریکا 
کانال 25  به  نرخ دالر  بایدن،  انتخاب 
انتظار  که  حالی  در  رسید  تومان  هزار 
 20 رقم  وی  انتخاب  با  سرمایه  بازار 
هزار تومان بود، به طور طبیعی ارتباطی 
که بین دالر مورد انتظار و قیمت دالر 
واقعی است باعث جذابیت خرید سهام 

در بازار شد.
باعث  معتمدنیا عامل دیگری که 
تهدید معامالت بازار شد را بحث اوراق با 
درآمد ثابت و نرخ بهره بانکی عنوان کرد 
و گفت: تکذیب ریاست بانک مرکزی 
درباره تغییر سود بانکی و تثبیت نرخ سود 
20 درصد برای مراودات بین بانکی تا 
این  حدود زیادی باعث کمرنگ شدن 

ریسک در بازار شد.
افزود:  سرمایه  بازار  کارشناس 
انتظار  در  بازارها  کلیه  که  در شرایطی 
افت قیمت دالر هستند و انتظار فعالین 
کشور  تولید  شدن  روبرو  اقتصادی 
اقدام  ترین  منطقی  است،  رکود  با 
کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی 
فعالیت  جذابیت  این طریق  از  تا  است 
های  اقتصادی برای اصناف و فعاالن 

اقتصادی افزایش یابد.
وی اظهار داشت: ریسک دیگری 
بازار را متالطم  که در چند وقت اخیر 
تهدید  ایجاد  باعث  اوقات  برخی  در  و 
بازار شد، بحث  معامالت  کار  در سازو 
عرضه سهام عدالت در بازار سرمایه بود.

اینکه  وجود  با  گفت:  معتمدنیا 
اعالم شده بود قرار نیست سهام عدالت 
به صورت خرد عرضه شود و بعد از به 
پایان رسیدن زمان معامالت بازار، سهام 

عدالت به صورت عمده برای برخی از 
حقوقی ها عرضه می شود اما برخی از 
و  غیرحرفه ای  حرکت  با  ها   حقوقی 
فقط به قصد کسب منافع کوتاه مدت و 
با دور زدن قوانین، سهامی که روز قبل 
خریداری شده بود را روز بعد به صورت 

خرد در بازار عرضه می کردند.
این کارشناس بازار سرمایه اظهار 
حجم  افزایش  اقدام  این  پیامد  داشت: 
از  حقیقی  سهامداران  نگرانی  و  عرضه 
افزایش عرضه در بازار از سوی حقوقی 
ها  بود که تصمیم به موقع سازمان بورس 
سهام  معامالت  کردن  متوقف  جهت 
عدالت چنین ریسکی را در بازار از بین برد.

وی افزود: با توجه به انجام چنین 
همه  مسووالن،  سوی  از  اقداماتی 
از  بازار  تهدیدکننده  اصلی  ریسک های 
روند  به  بورس  معامالت  و  رفته  بین 
صعودی خود بازگشت، همچنین ریزشی 
که گاهی حاصل هیجان فروش بود با 

روند مثبت خنثی گردید.
اقداماتی که بورس را مثبت کرد

معتمدنیا خاطرنشان کرد: در کنار 
عوامل اعالم شده تصمیمی که سازمان 
بورس در پیش گرفت و شاهد انعکاس  
مثبت آن در بازار بودیم، تصویب شورای 
عالی بورس برای افزایش سقف صندوق  
از  ثابت  آمد  در  با  سرمایه گذاری  های 
30 به 50 هزار میلیارد تومان بود که به 
طور طبیعی این اتفاق می تواند سرمایه 
گذاری در حوزه بازار سرمایه را توسط 

این صندوق ها افزایش دهد.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: 
در  بازار  در  که  دیگری  مثبت  اتفاق 
دستور کار قرار گرفت، بازگشایی کلیه 
نمادهای متوقف توسط سازمان بورس 
بود که ریسک حاصل از بازگشایی این 
نمادها به طور کامل در بازار مرتفع شد 
و بازار به ثبات نسبی قابل توجهی رسید.

همه  کنار  در  داشت:  اظهار  وی 
این عوامل، به طور طبیعی تعطیلی دو 
فعال  نیمه  یا  باعث غیرفعال  هفته ای 
شدن کسب و کارها خواهد شد که به 
نظر می رسد با چنین اقدامی کلیه پول 
کار  و  کسب  حوزه  در  سرگردان  های 
برای کسب سود کوتاه مدت وارد بازار 
سرمایه می شوند که این موضوع می 
تواند زمینه ساز ایجاد هیجان مثبت و 

افزایش سطح تقاضا در بازار شود.
معتمدنیا با بیان اینکه دولت در نظر 
دارد بازار همچنان وضعیت باثبات و روبه 
رشدی را داشته باشد، گفت: در صورت 
موافقت شورای نگهبان با فروش سهام 
دولتی به میزان 30 هزار میلیارد تومان 
جهت تامین مالی طرح معیشت می توان 
شاهد انگیزه بیشتر دولت جهت  بهبود 

وضعیت معامالت در بورس بود.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: 
بازارهای  کلیه  به  نسبت  سرمایه  بازار 
برای  زیادی  جذابیت  از  سرمایه گذاری 
خرید  است،  برخوردار  سرمایه گذاری 
سهام در وضعیت فعلی با ریسک کمتری 
در میان مدت همراه خواهد بود و سود 
بازارها را برای  منطقی نسبت به باقی 

سهامدار به ارمغان خواهد آورد.
وی افزود: به نظر می رسد جذابیتی 
است  شده  ایجاد  بازار  در  اکنون  که 
آنکه  شرط  به  باشد  مستمر  تواند  می 
به  را نسبت  بهتری  حقوقی ها عملکرد 
عرضه ها  در  گیرند،   پیش  در  گذشته 
منطقی تر برخورد شود و به قصد خروج 
فوری و ایجاد هیجان وارد بازار نشوند 
تا معامالت بورس با شرایط فعلی خود 

را وفق دهد.
کاهش سرعت در خروج نقدینگی 
از  بعد  سهام  قیمت  جذابیت  و  بازار  از 
حدود سه ماه اصالح، موقعیت مناسبی را 
برای سرمایه گذاری دوباره در این بازار و 
ورود نقدینگی هایی که اکنون در اختیار 
سهامداران قرار گرفته ایجاد کرده است، 
این موضوع نیازمند بازگشت اعتماد به 
سهامداران است که از نظر کارشناسان 
بازار بهتر است این اعتمادسازی از طریق 

مسووالن صورت گیرد.
در چند وقت اخیر اکثر کارشناسان 
و سهامداران حاضر در بازار پیشنهادهایی 
داشتند  بازار  وضعیت  بهبود  برای  را 
معامالت هفته  ادامه  در  نهایت  در  که 
گذشته، معاون شرکت بورس تهران از 
از ابالغ دو تصمیم جدید در بازار مبنی 
بر فراهم شدن امکان انجام معامالت و 
خرید و فروش سهام به صورت روزانه 
و نیز کاهش زمان پیش گشایش بازار 
این موضوع  داد که  دقیقه خبر  به ۱5 
به  را  دوباره  امید  حدودی  تا  توانست 

این بازار بازگرداند.

مدیرعامل بانک مسکن خبر داد؛
پرداخت ۲۰ هزار میلیاردتومان تسهیالت 

در بخش مسکن و ساختمان 
ــک  ــت: بان ــکن، گف ــک مس ــل بان مدیرعام
مســکن از ابتــدای ســال تــا پایــان مهرمــاه 
ــان  ــارد توم ــزار میلی ــش از 20 ه ــد بی ــق ش موف
انــواع تســهیالت در بخــش مســکن و ســاختمان 
بــه گروه هــای متقاضــی در بــازار خریــد، ســاخت 

ــد. ــت کن ــان پرداخ ــه و آپارتم ــرات خان و تعمی
ــری وزارت راه و شهرســازی، »محمــود  ــگاه خب ــه گــزارش پای ب
شــایان« گفــت: از ابتــدای ســال جــاری تــا پایــان مهــر مــاه، رقمــی 
ــاخت،  ــهیالت س ــواع تس ــان ان ــارد توم ــزار و ۱36 میلی ــادل 20 ه مع
ــر  ــک در سراس ــعب بان ــط ش ــنه توس ــرض الحس ــه و ق ــد، جعال خری

ــان پرداخــت شــده اســت. ــه متقاضی کشــور ب
وی افــزود: ایــن میــزان تســهیالت بــه لحــاظ ارزش، رشــد ۴6 
درصــدی از خــود نشــان مــی دهــد کــه بــا توجــه بــه اوضــاع رکــود 
نســبی در بــازار مســکن، بیــان کننــده قــدرت نفــوذ تســهیالت بانــک 

مســکن در طیــف حاضــر در ایــن بــازار اســت.
شــایان گفــت: در مــاه های گذشــته از ســال جــاری، یــک میلیون 
و ۱35 هــزار و 235 فقــره انــواع تســهیالت توســط بانــک مســکن بــه 
ســازنده هــا و تولیدکننــدگان مســکن و همچنیــن خریــداران واحدهــای 
مســکونی و خانوارهایــی کــه قصــد تعمیــر محــل مســکونی خــود را 

داشــتند پرداخــت شــد.
وی افــزود: بانــک مســکن در ایــن مــدت، بــا توجــه بــه تعهداتــی 
ــه  ــال سیاســت هــا و برنام ــه دنب ــرای خــود منظــور کــرده و ب کــه ب
هــای مصــوب دولــت و بانــک مرکزی، نســبت بــه پرداخت تســهیالت 

قــرض الحســنه بــه واجدیــن شــرایط نیــز اقــدام کــرده اســت.
شــایان ادامــه داد: طــی هفــت ماهــه اول امســال 66 هــزار فقــره 
تســهیالت خریــد مســکن به ارزش کل بیــش از 6 هــزار و 600 میلیارد 
تومــان توســط ایــن بانــک بــه خریــداران خانــه در مناطــق مختلــف 

کشــور پرداخــت شــده اســت.
وی افــزود: بــا توجــه بــه آمــار معامــالت مســکن در کشــور طــی 
مــاه هــای اخیــر بــرآورد مــی شــود حداقــل 30 درصــد از کســانی کــه 
در مــاه هــای گذشــته از ســال جــاری در شــهرهای کشــور صاحــب 
مســکن شــدند و اقــدام بــه خریــد واحــد مســکونی کردند، از تســهیالت 

خریــد بانــک مســکن اســتفاده کــرده انــد.
ــرای  ــته تســهیالت ب ــک مســکن دو دس ــایان، بان ــه ش ــه گفت ب
ــهیالت اوراق و  ــامل تس ــه ش ــد ک ــی کن ــت م ــکن پرداخ ــد مس خری
تســهیالت از محــل صنــدوق پــس انــداز مســکن یکــم می شــود. امــا 
در ایــن مــدت تعــداد تســهیالت جعالــه مســکن پرداختــی،   بیشــتر از 
تســهیالت خریــد بــوده اســت. بــه نحــوی کــه در هفــت ماهــه اول 
امســال 8۴ هــزار و 366 فقــره تســهیالت جعاله )تســهیالت مخصوص 
تعمیــر منــزل( توســط بانــک مســکن بــه متقاضیــان پرداخــت شــده 
ــه 2 هــزار و  ــی کل ایــن تســهیالت نزدیــک ب اســت کــه ارزش ریال

800 میلیــارد تومــان بــوده اســت.
ــه بیشــتر از  شــایان گفــت: علــت آنکــه تعــداد تســهیالت جعال
ــازار مســکن و رشــد شــدید  ــه شــرایط ب ــد اســت ب تســهیالت خری
ــی شــهرهای متوســط و  ــزرگ و حت قیمــت در تهــران، شــهرهای ب
ــکن  ــت مس ــد قیم ــر رش ــای اخی ــاه ه ــردد. در م ــی گ ــک برم کوچ
باعــث کاهــش قــدرت خریــد افــراد و افــت معامــالت مســکن شــد. 
ــردن  ــه احســن ک ــل ب ــد و تبدی ــه قصــد خری ــرادی ک در نتیجــه اف
آپارتمــان داشــتند تصمیــم گرفتنــد منــزل مســکونی خود را بازســازی 
کننــد. ایــن تغییــر تصمیــم خــود عاملــی بــرای افزایــش تقاضــا بــرای 
ــت.  ــکن اس ــد مس ــهیالت خری ــه تس ــبت ب ــه نس ــهیالت جعال تس
همچنیــن یــک عامــل دیگــر، امــکان اســتفاده از تســهیالت جعالــه 

ــد مســکن اســت. ــار تســهیالت خری در کن
ــرای  ــال 99 ب ــه اول س ــت ماه ــی هف ــت: ط ــار داش وی اظه
ــد مســکونی در کشــور، از تســهیالت  ــزار و ۱8۱ واح ســاخت ۱2 ه
ســاخت ایــن بانــک اســتفاده شــده اســت و بانــک مســکن بیشــترین 
ــه  ــاختمان دارد ب ــکن و س ــش مس ــی بخ ــن مال ــهم را در تامی س
نحویکــه ارزش ریالــی تســهیالتی کــه در ایــن مــدت بــرای ســاخت 
مســکن پرداخــت شــده بــه میــزان ســه هــزار و 35۱ میلیــارد تومــان 

بــرآورد شــده اســت.
ــداد ۴3 هــزار  ــز تع ــاه پایی ــن م ــزود: در اولی ــان اف شــایان در پای
ــواع تســهیالت توســط بانــک مســکن پرداخــت شــد  و ۴۴8 فقــره ان
ــارد و 3۱8 هــزار  کــه ارزش کل ایــن تســهیالت 2 هــزار و 769 میلی
تومــان اســت. بــا اینکــه در نیمــه دوم ســال معمــواًل حجــم فعالیــت 
هــای ســاختمانی و معامــالت کاهــش پیــدا مــی کنــد امــا تســهیالت 
پرداخــت شــده در ایــن مــاه نســبت بــه مــاه مشــابه در ســال گذشــته 

2۴ درصــد رشــد پیــدا کــرده اســت. 

گزارش موسسه مالی بین الملل؛
 جهان با سونامی بدهی مواجه خواهد شد

موسســه مالــی بیــن الملــل مجمــوع بدهــی کنونی جهــان را 272 
تریلیــون دالر اعــالم کرد.

موسســه مالــی بیــن الملــل در گزارشــی بــا اشــاره بــه طوالنــی 
ــا و مشــکالت پیــش آمــده بــرای شــرکت  شــدن همــه گیــری کرون
هــا و دولــت هــا در بخــش مالــی پیــش بینــی کــرد تــا پایــان امســال 
مجمــوع بدهــی جهانــی به ســطح بــی ســابقه 277 میلیارد دالر برســد. 
طبــق اعــالم ایــن موسســه کــه دارای ۴00 زیرمجموعــه بانکــی بزرگ 
ــه 272  ــی ب در جهــان اســت، در حــال حاضــر مجمــوع بدهــی جهان
تریلیــون دالر رســیده کــه ایــن رقــم ۱5 تریلیــون دالر بیشــتر از رقــم 

ثبــت شــده ســال قبــل اســت. 
موسســه مالــی بیــن الملــل در بخــش دیگــری از گــزارش خــود 
بــا اشــاره بــه اینکــه بازگشــت ســطوح فعالیــت هــای اقتصــادی بــه 
ــود،  ــد ب ــر خواه ــان ب ــا مســاله ای زم ــل از بحــران کرون ــزان قب می
ــی  ــل توجــه ارزیاب ــی حــال حاضــر جهــان را بســیار قاب ریســک مال
کــرده و افــزوده اســت: مجمــوع بدهــی جهــان اکنــون بیــش از چهــار 
ــه  ــی نســبت ب ــی جهــان اســت یعن ــص داخل ــد ناخال ــر کل تولی براب
ســال قبــل حداقــل 50 درصــد رشــد بدهــی را تجربــه کــرده ایــم و 
ــا یــک ســونامی  ــد اقتصــاد جهانــی را ب تــداوم ایــن رونــد مــی توان

ویرانگــر دیگــر مواجــه کنــد. 
در حــال حاضــر آمریــکا بــزرگ تریــن کشــور بدهــکار در جهــان 
محســوب مــی شــود و مجمــوع بدهــی بخــش عمومــی و خصوصــی 
آن بــه 80 میلیــارد دالر رســیده کــه نســبت بــه ســال قبــل بیــش از 
هشــت میلیــارد دالر افزایــش یافتــه اســت. در منطقــه یورو نیز شــرایط 
مشــابهی حاکــم اســت و بــا افزایــش ۱.5 تریلیــون دالری بدهــی هــا، 
ایــن کشــورها در مجمــوع و تــا پایــان مــاه ســپتامبر حــدود 53 تریلیون 

دالر بدهــی داشــته انــد. 
طبــق اعــالم ایــن موسســه، مجمــوع بدهــی کشــورهای در حــال 
توســعه اکنــون بــه حــدود 2.5 برابــر مجمــوع انــدازه اقتصــاد آن هــا 
رســیده اســت کــه در ایــن بیــن کشــورهای چیــن، ترکیــه و مالــزی 
بیشــترین افزایــش بدهــی را داشــته انــد. رونــد افزایــش بدهــی جهانی 
از ســال 20۱6 بدیــن ســو بــا ســرعت بســیار زیادی ادامه داشــته اســت 

و کرونــا باعــث تســریع ایــن رونــد خواهــد شــد.

از  کمتر  نفت  تقاضای  بر  کرونا  دوم  موج  تاثیر 
بهار است

معاون نخست وزیر روسیه تاثیر موج دوم همه گیری ویروس کرونا 
بر تقاضای نفت را کمتر از فصل بهار دانست.

به گزارش خبرگزاری تاس، الکساندر نواک در نشست کمیته مشترک 
وزارتی نظارت بر توافق اوپک و غیراوپک )JMMC( اعالم کرد: اقدام های 
کشورهای مختلف برای مهار موج جدید همه گیری ویروس کرونا نسبت 

به گذشته تأثیر کمتری بر تقاضای نفت داشته است.
مثبتی  عامل  همه گیر  بیماری  این  با  مبارزه  راه  یافتن  افزود:  وی 

برای رشد بازار است.
معاون نخست وزیر روسیه گفت: این واقعیت که جهان اکنون نحوه 
مقابله با این همه گیری را بهتر درک می کند، عامل مثبتی است. اقدام های 
تازه برای مهار این ویروس تأثیر کمتری بر تقاضا دارند و ما شاهد پیشرفت 

چشمگیری در تولید واکسن هستیم.
نفت  تقاضای  کاهش  چشم انداز  خود  نوامبر  ماه  گزارش  در  اوپک 
برای سال 2020 را 300 هزار بشکه در روز کاهش داد و به 9 میلیون و 
800 هزار بشکه در روز رساند بنابراین انتظار می رود تقاضای نفت 90 

میلیون بشکه در روز باشد. 
کاهش تقاضا به دلیل ضعف تقاضای نفت در کشورهای عضو سازمان 
همکاری و توسعه اقتصادی در سه ماه سوم امسال و محدودیت های اعمال 
شده برای مهار ویروس کروناست که به تازگی در بعضی از کشورها اعالم 

شده است و این مسئله بر حمل و نقل سه ماه چهارم تأثیر می گذارد.
انتظار می رود تقاضای نفت در سال 202۱ و نسبت به مدت مشابه 
2020، 6 میلیون و 200 هزار بشکه در روز افزایش یابد، که نسبت به 
ارزیابی ماه گذشته 300 هزار بشکه در روز کاهش یافته است، پیش از 

این انتظار می رفت این رقم 6 میلیون و 500 هزار بشکه در روز باشد.

کاهش قیمت نفت به دنبال اختالف در اوپک پالس
قیمت نفت به دنبال باال گرفتن اختالف امارات با اعضای دیگر اوپک 

و به ویژه عربستان کاهش پیدا کرد.
قیمت نفت که در چند روز اخیر با روند افزایشی همراه بود، امروز 
و به دنبال اختالف امارات با اعضای اوپک پالس و احتمال خروج این 

کشور از اوپک، با کاهش همراه شد. 
 7.7 توافق کاهش  تمدید  بر  مبنی  اخباری  که  است  حالی  در  این 
میلیون بشکه ای نفت اوپک پالس در سه ماهه اول سال 202۱، باعث 

شده بود تا قیمت نفت با رشد همراه شود. 
در کنار آن موفقیت برخی شرکت های داروسازی در ساخت واکسن 
کرونا و امید به رشد اقتصادی نیز در تقویت قیمت نفت موثر بوده است. 
با این حال تنش میان امارات متحده عربی با متحدان نفتی خود در 
اوپک پالس، خصوصا با عربستان سعودی افزایش پیدا کرده و مقامات 
رسمی امارات به صورت غیرعلنی یک تصمیم غافلگیرکننده را مطرح کردند: 

ممکن است امارات از اتحاد اوپک پالس خارج شود.
این موضوع روند افزایشی قیمت نفت را متوقف کرد. تا انجا که نفت 
برنت با کاهشی 0.۴ درصدی به ۴۴ دالر و ۱9 سنت در هر بشکه رسید.

نفت شاخص آمریکا نیز 0.8 درصد پایین آمد و ۴۱دالر و ۴8 سنت 
در هر بشکه قیمت خورد.

عرضه اولیه سهام پتروشیمی بوعلی پیش از رسیدن زمستان
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد از پایان همه مراحل 

مربوط به درج و پذیرش پتروشیمی بوعلی سینا در بورس خبر داد.
به گزارش دنیای جوانان از شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، 
جواد عشقی نژاد درباره آخرین وضع عرضه اولیه سهام پتروشیمی بوعلی سینا 
پذیرش  و  درج  مراحل  تمامی  گفت:  سرمایه  بازار  به  »بوعلی«  نماد  با 
پتروشیمی بوعلی سینا به اتمام رسیده است و این شرکت در صف عرضه 

اولیه بورس تهران است.
وی افزود: پیش بینی می شود سهام »بوعلی« پیش از رسیدن زمستان 

عرضه اولیه شود.
مدیرعامل مدبران اقتصاد درباره وضع عرضه اولیه سهام پتروشیمی 
اروند از شرکت های تابعه هلدینگ خلیج فارس هم اظهار کرد: اروند هم 
در حال طی مراحل پذیرش است و در فاصله کوتاهی از ورود پتروشیمی 

بوعلی سینا به بازار سرمایه، سهامش عرضه اولیه می شود.

تولید بنزین دست ساز در ونزوئال!
مردم ونزوئال که مدتهاست از کمبود بنزین رنج می برند، نفت را از 
میادین نفتی که فعالیت ندارند، دزدیده و بنزین دست ساز تولید می کنند.

دو کارمند شرکت نفتی دولتی PDVSA ونزوئال و چندین فرد آگاه 
در مصاحبه با رویترز اظهار کردند میزان نفتی که به سرقت می رود در 
مقایسه با تولید نفت ونزوئال بسیار ناچیز است اما این فعالیت گواهی بر 
بحرانهایی است که شرکت PDVSA گرفتار آنها شده و نمی توانند بنزین 

مورد نیاز مردم را تامین کند.
شبکه پاالیش نفت ونزوئال که ظرفیت تولید آن زمانی به ۱.3 میلیون 
بشکه در روز می رسد، دچار فروپاشی شده و تاسیسات نفتی و پاالیش از 
 PDVSA تعمیرات مرتب برخوردار نبودند و با سقوط ارزش حقوقها، شرکت

قادر نیست کارکنان ماهرش را حفظ کند.
این شرکت امسال آسیبهای شدیدتری دید و تحت تاثیر تحریمهای 
فلج کننده آمریکا، تولید نفت ونزوئال در سپتامبر به 397 هزار بشکه در 
روز سقوط کرد که پایینترین رکورد تولید از دهه ۱930 به این طرف بود. 
تولید نفت ونزوئال پیش از وضع تحریمها در ژانویه سال 20۱9، به ۱.2 

میلیون بشکه در روز می رسید.
تحریمها واردات نفت ونزوئال را هم هدف گرفتند و مردم این کشور 
ناچار شدند برای دریافت بنزین ساعتها در جایگاههای سوخت صف بایستند. 
بسیاری از شهروندان ونزوئال این موضوع را تحقیر تلخی برای این عضو 

اوپک می دانند که صاحب بزرگترین ذخایر نفت قطعی جهان است.
زنجیره تامین بنزین دست ساز در میادین نفتی نظیر الکانسپسیون 
در ایالت زولیا آغاز می شود. این میدان در ۱5 سال گذشته بیش از ۱2 
هزار بشکه در روز نفت سبک بسیار ارزشمند تولید کرده اما در دو سال 
 ،PDVSA گذشته فعالیتش متوقف شده است.به گفته یک کارگر شرکت
سارقان لوله های کوچکی را به خطوط لوله ای که نفت الکانسپسیون 

را به مخازن نفت و تاسیسات صادرات منتقل می کنند، وصل کرده اند.
کارمندان PDVSA که در ماه تنها چند دالر آمریکا حقوق دارند، با 
دریافت رشوه کوچکی چشمشان را به روی این دزدی می بندند. نیروهای 
امنیتی هم برای حفاظت از تاسیسات متروک چندان زحمتی به خود نمی 
دهند. این وضعیت در همه ونزوئال جریان دارد و طی شش سال فروپاشی 
اقتصادی این کشور، سرقت تجهیزات از میادین نفتی متداول شده است.

افتاده  کار  از  پاالیشگاههای  تعمیر  برای  ماهها   PDVSA شرکت 
آتش  و  گاز  نشت  نفتی،  نشتهای  با  تالشها  این  اما  است  کرده  تالش 
سوزیهای منجر به صدمات جانی، با مانع روبرو شده است. این شرکت 
موفق شد تولید بنزین در پاالیشگاه کاردون به ظرفیت 3۱0 هزار بشکه 
در روز و ال پالیتو به ظرفیت ۱۴6 هزار بشکه در روز را در ژوئن و ژوئیه 
از سربگیرد اما هر دو پاالیشگاه با اختالالت برنامه ریزی نشده مواجه 
ایجاد کرده است. بر اساس گزارش  اند که در تولید سوخت وقفه  شده 
رویترز، تا پیش از امسال مردم ونزوئال نیازی به سرقت نفت و تولید بنزین 
دست ساز نداشتند. سوخت در ونزوئال چند دهه بود که به لطف یارانه های 
سنگین، تقریبا مجانی بود اما اکنون یک خاطره دوردست به نظر می رسد.

کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد:

بهبود معامالت بورس با تعطیلی دو هفته ای کسب و کارها

مه
و بی

ک 
بان
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زیر نظر: محمد امامی

براساس مصوبات جدید ستاد ملی 
از روز شنبه فقط مشاغل سطح  کرونا 
همین  و  هستند  فعالیت  به  مجاز  یک 
مشاغل نیز برای فعالیت باید نکاتی را 

در نظر داشته باشند.
و  مبتالیان  شمار  گیری  اوج  با 
فوتی های کرونا، از 20 آبان ماه فعالیت 
تمام مشاغل غیرضروری در 25 مرکز 
 ۱8 ساعت  تا  تهران  جمله  از  استان 
مجاز و مشاغل گروه 3 و ۴ نیز به طور 
کلی تعطیل شدند. اما با توجه به ادامه 
فوتی ها  و  مبتالیان  آمار  گیری  اوج 
به  آذر همه مشاغل  اول  روز شنبه،  از 
هستند  تعطیل  یک  مشاغل سطح  جز 
اجرا  نیز  آمد  و  رفت  منع  قوانین  و 

خواهد شد.
بر این اساس اصناف زیر طی دو 

هفته آینده مجاز به فعالیت هستند:
ای، سوپر  زنجیره  فروشگاه های 
سبزی  و  ها  فروشی  میوه  ها،  مارکت 

فروشی ها، میادین میوه و تره بار.
و  توزیع  نگهداری،  تولید،  مراکز 
خدمات  و  غذایی  محصوالت  فروش 

وابسته.
فرآورده  عرضه  و  تولید  مراکز 
فراورده  نانوایی)تولید  و  لبنی  های 

های نانوایی(
فروشگاه  و  مراکز  ها،  داروخانه 
عطاری  دارو،  پخش  دامپزشکی،  های 

و داروهای سنتی
مواد  توزیع  و  تولید  تهیه،  مراکز 

غذایی آماده و بیرون بر
رتباطی،  ا تورهای  پرا ا خدمات 
های  شرکت  لکترونیک،  ا خدمات 
خدمات اینترنتی اعم از تامین کنندگان 
و  اینترنتی  های  فروشگاه  اینترنت، 
شرکت های خدمات مبتنی بر اینترنت.

تعمیرگاه های انواع خودرو و لوازم 
خانگی، الکتریکی و الکترونیکی،

و  قطعات  انواع  های  فروشگاه 
لوازم یدکی

مصالح  نواع  ا های  فروشگاه   
ساختمانی و آهن آالت

نند  ما ( صنعتی ی  ها ه  گا ر کا
جوشکاری و تراشکاری و مشابه آن(

چاپخانه
خشکشویی

سازندگان و فروشندگان عینک
البته درمورد صنف عینک، در پی 
پیگیری  و  مربوطه  اتحادیه  درخواست 
اتاق اصناف تهران، با ابالغ دبیر کمیته 
انتظامی ستاد ملی  امنیتی، اجتماعی و 
صنفی  رسته  کرونا،  بیماری  مدیریت 
های  عینک  فروشندگان  و  سازندگان 
یک  شغلی  گروه  جزو  تهران  در  طبی 
به  مجاز  ماه  آذر  اول  از  و  گرفت  قرار 

فعالیت است.
اعالم  اساس  بر  که  است  گفتنی 

دبیر کمیته اجتماعی انتظامی ستاد ملی 
دسته  در  تهران  بازار  کرونا،  مدیریت 

مشاغل سرپوشیده و تعطیل است.
جریمه صنوف متخلف چیست؟

طبق گفته علیرضا دالوری معاون 
تهران  استان  کرونای  ستاد  بهداشت 
اصناف  با  برخورد  نحوه  با  رابطه  در 
هفته  دو  این  طی  که  بخش هایی  و 
رعایت  را  تعطیلی  و  محدودیت ها 
نمی کنند، ضابطان قضایی اقدام می کنند 
و همچنین بازرسان و رابطان بهداشتی 
هفته  دو  این  طی  نیز  تهران  ستاد 
فعاالنه تر از گذشته نظارت ها را تشدید 
برای  تعیین شده  کد  اساس  بر  و  کرده 
صورت  در  فروشگاه،  و  بخش  هر 
بار  برای  شیوه نامه ها،  نکردن  رعایت 
اول اخطار و برای بار دوم پلمب را در 

نظر گرفته است.
بهنام نیک منش، معاون بازرسی 
اخیرا  نیز  ایران  اصناف  اتاق  نظارت  و 
از آغاز طرح تشدید نظارت ها با شروع 
اول  از  کرونایی  جدید  محدودیت های 
آذر خبر داده و گفته که از اول آذر به 
باز  را  خود  واحد  که  صنفی  واحدهای 
داده  شفاهی  و  کتبی  اخطار  می کنند 
است  بخش  اثر  معمواًل  که  می شود 
را  مقررات  خودشان  می شود  باعث  و 
رعایت کنند، اما اگر از این کار تبعیت 
نکنند اماکن انتظامی واحدهای متخلف 

را پلمب می کند.
نکاتی که صنوف مجاز به فعالیت 

باید رعایت کنند
تهران  استانداری  اعالم  طبق 
اصناف گروه ۱ نیز مشمول مقررات منع 
رفت و آمد از ساعت 9 شب تا ۴ صبح 
هستند و باید تا ساعت 8 فعالیت داشته 
فعالیت  مگر  نشوند،  جریمه  تا  باشند 
که  امدادی  فعالیت های  و  داروخانه ها 
مشمول فعالیت 2۴ ساعته هستند. البته 
در منع تردد درنظر گرفته شده، استان 
تهران و البرز یکپارچه دیده شده است. 
همچنین در راستای رعایت عدالت گروه 
یک، حق ارائه خدمات مشاغل گروه 2، 

3 و ۴ را ندارند.
مشمول  که  افرادی  است  گفتنی 
باید  نیستند،  آمد  و  رفت  منع  مقررات 
شماره پالک نیروهای خود را به پلیس 
اعالم کنند و اگر این کار تا روز شنبه 
محقق نشد تا اخذ جریمه نیز این فرصت 
پلیس  به  را  پالک ها  این  که  دارند  را 

اعالم کنند.  
در این میان بر اساس گفته کمیته 
مدیریت  ملی  ستاد  اجتماعی  امنیتی 
کرونا، شهروندان می توانند موارد تخلف 
بهداشت،  وزارت  سامانه  به  را  صنوف 
کمیته امنیتی ستاد ملی مدیریت کرونا 
از طریق  در وزارت کشور و همچنین 

ارائه گزارش های کتبی اطالع دهند.

ستاد ملی کرونا اعالم کرد؛

جزئیات نحوه فعالیت صنوف سطح یک در تهران
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بط  ا و ر رش  ا گز به 
استاندارد  کل  اداره  عمومی 
استان اردبیل، هاشم عالیی 
با  اردبیل،  استان  استاندارد  کل  مدیر 
اعالم اینکه، در راستای اجرای وظایف 
آزمون  خصوص  در  استاندارد  قانونی 
ادواری نازل های عرضه سوخت مایع 
و به منظور حفظ و صیانت از حقوق 
مصرف کنندگان، در 6 ماهه نخست 
عرضه  نازل   ۱69۴ تعداد  سال99، 
در  گازوئیل(  و  بنزین  مایع)  سوخت 
تابعه  شهرستانهای  و  اردبیل  استان 
مورد بازرسی و آزمون قرار گرفت افزود: 
بازدید از جایگاه های عرضه سوخت 
به  برنامه  طبق  نازلها،  آزمون  و  مایع 
صورت دوره ای  و با هدف حمایت از 
حقوق مصرف کنندگان انجام می گیرد.

نازل   8۴9 تعداد  گفت:  وی 
سوخت مایع در جایگاه های سوخت 
استان فعال می باشد که این تعداد در 
6 ماهه ماهه اول سال که هر 3 ماه  

یکبار مورد آزمون قرار گرفته اند و در 
مجموع ۱69۴آزمون بر روی این تعداد 

نازل انجام شده است
این  کارشناسان  افزود:  عالیی 
تایید  شرکت  بازرسان  کل،  اداره 
وکارشناسان  همکار  شده  صالحیت 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 

استان، به صورت دوره ای از جایگاه 
های توزیع سوخت مایع استان بازرسی 
کرده و پس از انجام آزمون های فنی 
نازل  هر  عملکرد  صحت  به  مربوط 
برچسب  نصب  با  نهایت  در  سوخت، 
بر روی آن دستگاه  آزمون دوره ای 
،صحت عملکرد نازل را تایید می کنند. 

کل  اداره  کرد  نشان  خاطر  وی 
استاندارد اردبیل با انجام آزمون۱69۴ 
سالجاری،  نخست  6ماهه  در  نازل 
شده  ابالغ  مصوب  برنامه  به  نسبت 
از سوی سازمان ملی استاندارد ایران، 
۱0۴ درصد رشد عملکرد داشته است.

بازرسی   این  در  افزود:  عالیی   
نازل،  عملکرد  در صورت صحت  ها 
که  ای  دوره   آزمون  انجام  برچسب 
استفاده  تمام  برای  مشاهده  قابل 
بر  نازل مورد نظر است،  از  کنندگان 
عدم  صورت  در  و  نصب  نازل  روی 
نقص  رفع  زمان  تا  عملکرد،  صحت 
و انجام آزمون مجدد از فعالیت نازل 

مورد نظر جلوگیری می شود. 
از  پایان  در  استاندارد  مدیرکل 
های  جایگاه  در  خواست  شهروندان 
سوخت قبل از سوخت گیری حتما به 
شده  نصب  عملکرد  برچسب صحت 
روی نازل توجه داشته و سپس اقدام 

به سوخت گیری کنند.

آزمون دوره ای یک هزار و 694 نازل عرضه سوخت مایع در استان اردبیل  مدیر شرکت گاز خراسان جنوبی تاکید کرد؛
 اخذ استعالم کتبی و مجوزهای قانونی از شرکت گاز 

قبل از انجام حفاری درشهرها و روستاها

گروه خبری استان خراسان جنوبی رضا بهنام
مدیر عامل شرکت گاز استان از سازمانهای حفاری و نیز شهروندان 
گرامی درخواست کرد برای جلوگیری از حوادث ناگوار و رعایت نکات 
ایمنی، حتما نسبت به استعالم تاسیسات قبل ازهرگونه حفاری اقدام 

نمایند. 
سید محمود هاشمی افزود:در 7 ماه سال جاریبه دلیل بی احتیاطی، 
وقوع  به  استان  در سطح  انشعابات  و  مورد حادثه شبکه  متاسفانه ۱۴ 

پیوست هاست. 
وی در ادامه گفت: از این تعداد حوادث، ۱۱ مورد مربوط به روستاها 
و 3 مورد مربوط به شهرهای استان می باشدکه نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته 2 مورد کاهش داشته است. 
هاشمی یاداور شد: بیشترین حوادث در سطح استان مربوط به  بی 
احتیاطی رانندگان بیل مکانیکی پیمانکاران سایر دستگاه های اجرایی 

بوده است.
وی افزود: با توجه به گسترش شبکه های تغذیه و توزیع گاز در 
سطح استان، در صورت عدم هماهنگی دستگاه های اجرایی با شرکت 
گاز استان، بروز این گونه حوادث دور از انتظار نخواهد بود. مدیرعامل 
شرکت گاز استان تصریح کرد: برابر مجموعه مقررات و شرایط استفاده 
از گاز طبیعی کلیه  مشترکین گاز طبیعی که قصد تخریب یا بازسازی 
ملک خود را دارند الزم است قبل از تخریب ساختمان، هماهنگی الزم 
را با ادارات گاز شهرستان ها عمل آورند تا در اولین مرحله نسبت به 
قطع گاز و یا در صورت لزوم، جمع آوری یا جابجایی علمک اقدام گردد. 
استانی ها ی گرامی درخواست کرد در  از هم  پایان  هاشمی در 
صورت بروز هرگونه حادثه مرتبط با گاز طبیعی در هرساعت از شبانه 

روز با شماره امداد ۱9۴ تماس بگیرند.

الفین  واحد  به  ایالم  پاالیشگاه  تولیدی  محصول  سه 
پتروشیمی ارسال شد

ایالم  پاالیشگاز  شرکت  مدیرعامل   ” نوریان  اله  روح   ” دکتر 
میعانات  خام،  مایع  گاز  محصول  سه  انتقال  و  پمپاژ  عملیات  گفت: 
واحد  خوراک  تامین  هدف  با  پاالیشگاه،  این  تولیدی  اتان  و  گازی 
الفین پتروشیمی ایالم، از اواسط آبان ماه سال جاری، از طریق خط 

لوله آغاز شده است. .
وی با اشاره به اینکه از بدو راه اندازی این پاالیشگاه بدلیل عدم 
راه اندازی واحد الفین پتروشیمی ایالم، امکان دریافت این محصوالت از 
سوی آن مجتمع میسر نبود، افزود: خوشبختانه تالش همکاران و پیگیری 
مسئوالن در شرکت ملی گاز و پاالیشگاه از سالهای گذشته تاکنون، 
برای تکمیل بخش مهمی از زنجیره ارزش گاز، در سال جهش تولید به 
ثمر رسید و ارسال این محصوالت با ارزش، ضمن تاثیرات قابل توجه 
در شاخص های تولیدی و درآمدی شرکت پاالیش گاز ایالم، کاهش 

آالیندگی های زیست محیطی را درپی خواهد شد.
تاکنون  اینکه  به  اشاره  با  ایالم  گاز  پاالیش  شرکت  مدیرعامل 
می  ارسال  کشور  در  مصرف  مبادی  به  تانکر  توسط  گازی  میعانات 
شد، اظهار داشت: در چند سال اخیر ضمن مصرف بخشی از گاز اتان 
تولیدی بعنوان سوخت بویلرهای فشار پایین و تزریق مابقی به خط 
سراسری گاز، بخشی از گاز مایع خام نیز پس از استحصال میعانات 
این  هدررفت  عدم  راستای  در  جنوبی،  پارس  گاز  مجتمع  به  گازی 

محصوالت، ارسال شده است.
نوریان ادامه داد: 25 آبان 99 با عملیات ارسال مستمر و همزمان 
هر سه محصول میعانات گازی، گاز مایع خام و اتان به پتروشیمی نقطه 
عطفی را در تاریخ تولید این شرکت از سال 86 تا کنون رقم زده است.

پاالیشگاه  این  اول  فاز  تولیدی  محصوالت  تعهدات  گفت:  وی 
بعنوان خوراک پتروشیمی برای گاز اتان ۱30 هزار تن، گاز مایع خام 
230 هزار تن و میعانات گازی یک و نیم میلیون بشکه در سال می 
باشد که انتظار می رود برنامه افزایش این خوراک به میزان 50 درصد، 

در فاز دوم این پاالیشگاه، محقق گردد.

۳۵ کیلومتر شبکه فشار ضعیف و متوسط برق اصفهان 
بازسازی شد

هماهنــگ کننــده پــروژه بازســازی و تعمیــرات شــبکه بــرق در 
شــرق اصفهــان بــا اشــاره  بــه جهــت مقابلــه بــا فرســودگی شــبکه، 
بهســازی و اصــالح شــبکه هــای توزیــع بــرق کشــور کــه بسترســاز 
ارتقــای کیفــی و کمــی ســطح خدمــات رســانی در ســال جهــش تولید 
مــی باشــد،گفت: ایــن تعمیــرات و بازســازی در محــدوده ای بــه طول 
35 کیلومتــر شــبکه فشــار ضعیــف و متوســط بــرق اصفهــان انجــام و 
ایــن شــبکه در مــدت هفــت ســاعت اصــالح و بازســازی مــی شــود.

ــا بیــان اینکــه تعمیــرات و بازســازی شــبکه  ســعید افالکیــان ب
هــای توزیــع بــرق کل کشــور پنجشــنبه و جمعــه ایــن هفتــه انجــام 
خواهــد شــد، اظهــار کــرد: بــه دنبــال ایــن موضــوع، اصفهــان نیــز 
ــد را  ــن فراین ــور، ای ــزرگ کش ــق ب ــن مناط ــی از ای ــوان یک ــه عن ب

انجــام مــی دهــد.
هماهنــگ کننــده پــروژه بازســازی و تعمیــرات شــبکه بــرق در 
ــهر  ــی از ش ــه عملیات ــن برنام ــرد: ای ــان ک ــان خاطرنش ــرق اصفه ش
بهارســتان تــا بخــش کــراج شــامل روســتاهای شــیدان، کبوترآبــاد، 

ــاد، روران و زغمــار انجــام مــی شــود. هرمزآب
وی بــا بیــان اینکــه در ایــن محــدوده 3590 مشــترک روســتایی 
و کشــاورزی وجــود دارد، توضیــح داد: در ایــن منطقــه فیــدری )مســیر 
شــبکه اصلــی( کــه انتخــاب شــده، قــرار اســت پــس از بازســازی و 
ــرق در  ــدی بیشــتر مشــترکین ب ــرات اساســی موجــب رضایتمن تعمی

آن منطقــه شــود.
ــت  ــش قابلی ــروژه را افزای ــن پ ــرای ای ــدف از اج ــان، ه افالکی
ــان  ــرق و ارتقــاء ســطح آمادگــی کارکن ــان، کاهــش قطعــی ب اطمین
ــد از  ــتفاده هدفمن ــن اس ــان و همچنی ــرق اصفه ــع ب ــرکت توزی ش

ــرد. ــوان ک ــرق عن ــتریان ب ــت مش ــب رضای ــارات و جل اعتب
مدیــر نظــارت بــر بهــره بــرداری شــرکت توزیــع برق شهرســتان 
اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه در ایــن مانــور ۴0 اکیــپ عملیاتــی و 
ــه کارگرفتــه مــی شــود، اظهــار کــرد: در مجمــوع حــدود  اجرایــی ب
۱20 نیــروی متخصــص مهندســی در ایــن پــروژه تــالش مــی کننــد 
مــوارد شناســایی شــده روی ایــن شــبکه را رفــع کننــد، همچنیــن ۱5 
اکیــپ پشــتیبانی، نظارتــی و ایمنــی در ایــن مانــور حضــور دارنــد تــا 

در خلــق ایــن رویــداد بــزرگ، شــریک باشــند.

کل  اداره  بین  ما  في  جانبه   سه  نامه  تفاهم  امضاي 
آموزش فني و حرفه اي استان اصفهان، شرکت سنگین 
صنعت کوهپایه و مرکز مشاور شغلي و کاریابي کارمند 
به گزارش روابط عمومي اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان 
اصفهان، تفاهم نامه ای فی مابین اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان 
اصفهان به نمایندگی آرش اخوان طبسی به عنوان مدیرکل استان و 
محمد کاظم شباني به عنوان مدیر عامل شرکت سنگین صنعت کوهپایه 
و محمد رضا شاهین مؤسس مرکز مشاور شغلي و کاریابي کارمند با هدف 
ایجاد اشتغال، استخدام و جذب افراد آموزش دیده و انجام آموزش هاي 

شغلي در قالب مدل آموزش دوگانه منعقد شد.
در ابتداي مراسم انعقاد تفاهم نامه سه جانبه، آرش اخوان طبسي 
مدیر کل آموزش فني و حرفه اي استان اصفهان در خصوص اجرای طرح 
آموزش دو گانه به بیان مطالبی پرداخت و افزود: یکي از سیستم هاي 
نوین آموزش مهارتي در دنیا به ویژه در کشور آلمان که به عنوان قطب 
صنعتي در کل دنیا مطرح است،  سیستم آموزش دوگانه است که این 
سیستم آموزشي تفاوتش با سیستم هاي عادي آموزش مهارتي این است 
که در آموزش فني و حرفه اي استانداردها 30 درصد تئوري و 70 درصد 
عملي و هر دو در محیط کارگاهي انجام مي پذیرد، این در حالي است 
که در سیستم آموزش دوگانه 30 درصد کل دوره آموزش در مجموعه 
کارگاهي و 70 درصد آن در محیط صنعت یا صنف )محیط کار واقعي( 
صورت مي پذیرد و فردي که از این سیستم خارج مي شود، یک نیروي 

ماهر و متخصص است که تا حدزیادی اشتغال او تضمین خواهد شد.
اخوان بیان داشت: ما توانستیم با مطالعه ي دستورالعمل هاي موجود 
در کشور و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعي، ایده نظام دوآل آلمان را از 
طریق بخشنامه ها و اختیاراتي که داشتیم بومي سازي کنیم و مجدانه با 
رصد کامل و استفاده از نقطه نظرات مربیان، مهارت آموزان و کارشناسان 

حوزه آموزش در جهت بهبود نواقص گام هاي مؤثري برمي داریم.
وي افزود: امروزه با توجه به پیشرفت تکنولوژي، نمي توان این گونه 
تجهیزات را در سیستم هاي آموزشي فراهم نمود که در این خصوص 
حضور متقاضیان در بازار کار واقعي مي توان به آخرین تکنولوژي روز 

دنیا دست یافت. 

با هدف افزایش کّمی و کیفی آب آشامیدنی
عملیات حفرمجدد و تجهیز چاه شماره ۳7 شهر پرند 

انجام شد
این خبر را مدیر امور آبفای شهر پرند اعالم کرد و کفت :  با توجه 
به گسترده گی حوزه سکونتی و تراکم باالی جمعیت پرند علی الخصوص 
در ماههای اخیر و از طرفی شیوع بیماری کرونا که نهایتا موجب افزایش 
قابل توجه آب شرب گردیده است ، لذا در همین راستا و به منظور افزایش 
حجم آب شرب موجود در این شهر برنامه های متعددی در دستور کار 

قرار گرفته و انجام می پذیرد
به گزارش روابط عمومی آبفای جنوبغربی استان تهران امید رسولی 
با اشاره به عملیات انجام شده در این خصوص اظهار داشت : در همین 
راستا عملیات حفر مجدد و تجهیز و راه اندازی  چاه شماره37 این شهر 
که در محدوده شهرک مطهری اسالمشهر قرار دارد . طی آبان ماه جاری 
و با صرف هزینه های الزم از محل اعتبارات جاری و داخلی در دستور 

کار قرار گرفته وانجام میپذیرد .
و فرسودگی  بریدگی جدار  به  توجه  با   : نشان کرد  رسولی خاطر 
تاسیسات موجود در این چاه ، پس از انجام عملیات حفر مجدد و بهسازی 
تاسیسات و اتصاالت چاه مذکور مورد آزمایش پمپاژ قرار گرفت و به 
زودی و حداکثر تا پایان آبانماه جاری این چاه با آبدهی 28 لیتر بر ثانیه 

وارد مدار بهره برداری و توزیع می گردد.

مقدم مسئول کمیته اطالع رسانی و مدیریت جو روانی 
البرز:محدودیتهای شدید کرونائی سطح قرمز از اول 

آذراعمال می گردد
مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی اسـتان البرزگفـت: در اجرای 
محدودیتهـای تعییـن شـده دو هفتـه ای تـردد وسـایل نقلیـه با پالک 
هـای اسـتان هـای البـرز و تهـران، بین دو اسـتان مشـمول ممنوعیت 

نمی شـود.
ناصـر مقـدم مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی البـرز اظهـار 
داشـت:بر اسـاس مصوبه چهل و چهارمین جلسـه سـتاد ملـی مدیریت 
بیمـاری کرونـا کـه به ریاسـت دکتـر روحانی برگزار شـد، مقـرر گردید 
کـه محدودیتهـای جدید و شـدیدتر کرونائـی برای 25 اسـتان از جمله 
اسـتان البـرز، اجـرا و اعمـال گـردد کـه طـی آن کلیـه مشـاغل به جز 
مشـاغل سـطح یـک شـامل مراکـز عرضـه کننـده مایحتـاج ضـروری 
مـردم، دسـتگاه هـای خدمت رسـانی ضـروری، مراکـز امـداد و نجات، 
فروشـگاه های زنجیره ای، مراکز درمانی و سـالمت شـامل بیمارسـتان 
هـا و مطـب هـا و مراکـز تامین زیرسـاخت های آب، بـرق، گاز و تلفن، 
تعطیـل خواهنـد بـود و ادارات دولتی نیـز با حداکثر یک سـوم کارکنان 

فعالیـت و حـق حضـور دارند.
مدیـرکل فرهنـگ وارشاداسـتان البرزعنـوان کرد: در طـرح اجرائی 
مصوبـه مذکور،مناطـق مدنظـر بـه سـه دسـته تقسـیم شـده اسـت. 
مناطـق »سـطح سـه یـا قرمـز« و مناطـق »سـطح دو یـا نارنجـی« و 
مناطـق »سـطح یـک یـا زرد« تقسـیم شـده اند کـه برای هـر منطقه، 
محدودیت هائی متناسـب با شـرایط و سـطح انتشـار ویروس کرونا در 
نظر گرفته شـده اسـت.مقدم ابرازداشـت:محدودیت های شدید کرونائی 
سـطح قرمـز از اول آذر در شهرسـتان هـای کرج، فردیس ، سـاوجبالغ 

و نظرابـاد اعمـال مـی گردد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان البرزتاکی  کرد:محدودیت 
هـای مهمـی نیـز درخصـوص تـردد بین شـهری بـرای وسـایط نقلیه 
تعیین شـده اسـت که غالبا بوسـیله دوربین های کنترل هوشمند اجرائی 
مـی گـردد و طـی آن ماشـینهائی کـه پالک آنهـا متعلق به شـهرهای 
مناطق »سـطح سـه یا قرمز« و مناطق »سـطح دو یا نارنجی« باشـند، 
حق ورود به سـایر شـهرها را ندارند و درصورت تخطی و ورود،با جرایم 
سـنگین مالـی روبـرو خواهند شـد و از طرف دیگر نیز پـالک های غیر 

بومـی، حق ورود به شـهرهای قرمز را نخواهند داشـت.
مقـدم توضیـح داد:در اجرای محدودیت های تعیین شـده دو هفته 
ای تـردد وسـایل نقلیـه بـا پالک های اسـتان های البـرز و تهران، بین 

دو اسـتان مشـمول ممنوعیت نمی شود.
مسـئول کمیتـه اطالع رسـانی و مدیریت جو روانی البـرز دررابطه 
بـاکالس هـای درس درمـدارس ودانشـگاه هابیان داشـت:کالس های 
درس در کلیه مدارس و دانشـگاه های مسـتقر در مناطق سـطح هشدار 
سـه، دو و یـک، بـه صورت غیرحضـوری برگزار خواهد شـد و همچنین 
فعالیـت مراکـز فرهنگـی و مذهبی نیز تعطیل خواهد بـود و به مدت دو 

هفتـه نمـاز جماعـت و نمازهای جمعه تعطیل می باشـد.
مقدم تاکیدکرد: درشـهرهای مناطق »سـطح سـه یا قرمز« سـقف 
نفـرات حاضـر در جلسـات اداری ۱5 نفر تعین گردیـده و عنداللزوم بقیه 
مدعویـن بصـورت مجازی و از طریق وبینار حضور خواهند داشـت و در 
مناطـق »سـطح دو یـا نارنجی« سـقف افرادی که می توانند در جلسـه 
حضـور داشـته باشـند، 20 نفـر و در مناطـق »سـطح یـک یـا زرد« نیز 
سـقف تعداد نفرات 30 نفر تعیین شـده و بیشـتر از آن ممنوع می باشـد.

مقـدم درپایـان اضافـه کرد:در این طـرح وضعیت حضـور و برنامه 
کاری پرسـنل نیروهای مسـلح بر اساس دستورالعمل ستاد کل نیروهای 
مسـلح، تعییـن و ابـالغ خواهـد شـد و بانک هـا نیز طبق روال گذشـته  

فعالیت خواهند داشـت.

تداوم اقدامات پیشگیرانه شرکت گاز استان اردبیل در مقابله با کرونا
استان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
اردبیل ، از آمادگی کامل برای تداوم 
اقدامات بهداشتی پیشگیرانه در جهت 
سطح  در  کرونا  گسترش  با  مقابله 
شرکت و مراکز ادارات تابعه خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت 
اسماعیلی  سردار  اردبیل،  استان  گاز 
با  رابطه  در  شرکت  این  عامل  مدیر 
منظور  به  بهداشتی  اقدامات  تشدید 
پیرو  گفت:  کرونا،  بیماری  با  مقابله 
فعالیت های قبلی و به سبب تشدید 
شیوع کرونا و در چهارچوب وظایف و 
دستورالعمل های بهداشتی و صیانت 
از سالمت مراجعان دامنه عملکرد را 
توسعه دادیم که از آن جمله یادآوری 
اجتماعی  فاصله  رعایت  بر  تاکید  و 

امور  در  بویژه  ادارات  به  مراجعین 
مشترکین و میز خدمت با بهره مندی 
از عالیم هشدار دهنده، الزامی نمودن 
فردی  حفاظت  تجهیزات  از  استفاده 
مانند ماسک و دستکش توسط کلیه 
محیط  و  کاری  حوزه  در  همکاران 
فاصله  تعیین  و  بندی  حریم  ادارات، 
در بین صندلی های اتاق جلسات با 
استفاده از عالیم و نصب سیستم های 
سنسوری ضدعفونی در ورودی ادارات 

از اهم این موارد می باشد.
مشترکین  کلیه  از  پایان  در  وی 
از  تا  نمود  درخواست  همشهریان  و 
خدمات غیر حضوری شرکت گاز استان 
اردبیل بهره مند شوند و فقط در صورت 
ضرورت به ادارات تابعه مراجعه نمایند.

ییس  ر حیمی  ر محمد  ضا  ر
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان 
ایالم در بازدید از دفتر پایگاه خبری 
سرپرستی  و  ایالم  از  خبر  راسان 
دنیای  و  نیان  یرا ا عصر  نامه  روز
تنها  حاضر  حال  در  گفت:  جوانان 
در  ساز  اکسیژن  تولیدی  واحد  یک 
شهرک صنعتی ایالم مستقر و فعال 
می باشد که در هر ساعت 20 کپسول 

۴0 لیتری اکسیژن تولید می شود.
وی افزود: کارگاه تولید اکسیژن 

جهت  م  یال ا مهر  نشت  ما ز  سا
بیماران کرونایی  نیاز  به  پاسخگویی 
با همه توان در حال فعالیت و توانسته 
است بخش زیادی از اکسیژن مورد 
این  در  را  بیماران  و  بیمارستان  نیاز 

کارگاه تولید کند.
رییس سازمان صنعت، معدن و 
حال  در  اینکه  بیان  با  ایالم  تجارت 
می  ممنوع  ماسک  صادرات  حاضر 
شیوع  ابتدای  از  داشت:  اظهار  باشد 
کرونا تاکنون حدود ۴ میلیون ماسک 

در سطح 36 واحد تولیدی و صنعتی 
استان تولید و توزیع شده است.

در  داد:  ادامه  رحیمی  محمد 
ماسک  تولیدی  های  کارگاه  سطح 
به طور مستقیم و غیر مستقیم حدود 

500 نفر مشغول بکار هستند.
وی با بیان اینکه  تولید ماسک 
در ایالم جوابگوی نیاز مردم بوده و در 
این زمینه کمبودی وجود ندارد بیان 
سایر  به  تولید  مازاد  ماسک  داشت: 

استان های کشور صادر می شود.

تنها  کنون  ا هم  فزود:  ا وی 
و  استان  در  الکل  تولید  واحد  یک 
شهرستان بدره فعال می باشد که در 
الکل  لیتر  هزار   5 روزانه  مکان  این 

تولید می شود.
معدن  صنعت،  سازمان  رییس 
 2 همچنین  گفت:  ایالم  تجارت  و 
یک  نایلون  دستکش  تولید  واحد 
است  فعال  استان  در  مصرف  بار 
راه  کرونا  شیوع  با  واحدها  این  که 

اندازی شده است.

در هر ساعت 20 کپسول اکسیژن در ایالم تولید می شود

آقای قلی زاده در بازدید از شرکت 
تولیدی طنین پیک سبالن)تولید کننده 
اهداف  و  ورزشی(سیاست  های  توپ 
سازمان را در سال جاری در خصوص 
بنگاههای تولیدی حمایت از واحدهای 

تولیدی دانست.
اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
آقای  اردبیل  استان  مالیاتی  امور  کل 
مراحل  از  بازدید  ضمن  زاده  قلی 
با  نزدیک  از  کارخانه  این  تولیدی 
مدیران و کارگران آن دیدار کرد و از 
تالش آنان در عرصه تولید در سالی 
که بنا به فرموده رهبر معظم انقالب 
بنام جهش تولید نامگذاری شده است 

تقدیر و تشکر نمودند.
در ادامه در جلسه ای که به منظور 
بررسی مسائل مالیاتی شرکت مذکور 
در محل دفتر این شرکت برگزارگردید 
سواالت  و  مسائل  استماع  از  پس 
مالیاتی شرکت مذکور، آقای مهدیزاده 
مدیر عامل این شرکت، از روند آغاز 
فعالیت و مراحل توسعه شرکت گزارش 
کاملی به سمع و نظرحاضرین رسانید 
و اظهار داشت فاز اول شرکت طنین 
پیک سبالن در سال ۱390 با هدف 
تولید و خود کفایی محصوالت ورزشی 
داخلی  محصوالت  کیفیت  ارتقاء  و 
با اشتغالزایی 360 نفر در سه شیفت 
کاری به منظور تولید 5/۱ میلیون نوع 

چرمی  و  پالستیکی   ، ورزشی  توپ 
جدیدترین  از  گیری  بهره  با  سال  در 
تولید  ماشین آالت خط  و  تکنولوژی 
کرده  بکار  تجاری«بتا«شروع  نام  با 
محصوالت  حاضر  حال  در  و  است 
از  برخورداری  بدلیل  شرکت  این 
سطح کیفی باال در بازار های خارجی 
صادر میشود. در پایان مدیر کل امور 
مالیاتی با بیان اینکه وصول با اصول 

است  مالیاتی  سازمان  سیاستهای  از 
اردبیل  مالیاتی  امور  کل  اداره  افزود: 
با تعامل سازنده با واحدهای تولیدی 
ظرفیت  حداکثر  از  محترم  مودیان  و 
حمایتی قانون استفاده می نماید.وی 
داده  و  مالیاتی  نظام  هوشمندسازی 
محور بدون رسیدگی های مالیات را 
سازمان  های  برنامه  های  اولویت  از 

مالیاتی عنوان نمود.

آقای قلی زاده با توجه به میزان 
اشتغالزایی و صادرات بسیارخوب اقالم 
سایر  به  نسبت  شرکت  این  تولیدی 
همسایه،  کشورهای  بویژه  کشورها، 
در  تعامل  و  مساعدت  هرگونه  قول 

خصوص مسائل مالیاتی را دادند.
شایان ذکر است فازهای توسعه 
این شرکت با هدف تولید انواع اسباب 
بازی کودکان در دست احداث میباشد.

مدیر کل امور مالیاتی استان اردبیل تاکید کرد:
سیاست سازمان امور مالیاتی کشور در سال جهش تولید حمایت حداکثری

 از واحدهای تولیدی است

خراسان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
رضوی با تاکید بر رعایت نکات ایمنی 
گرمایشی گفت:  وسائل  از  استفاده  در 
هوای  جبهه  اولین  ورود  با  همزمان 
 ۴00 و  میلیون   ۱20 استان،  به  سرد 
بخش  در  طبیعی  گاز  مترمکعب  هزار 

های مختلف مصرف شده است.
حسن افتخاری با اعالم این مطلب 
اظهار کرد: از مجموع آمار اعالم شده، 
37 میلیون و 900 هزار مترمکعب در 
روز چهارشنبه بیست و یکم، 39 میلیون 

و 900 هزار مترمکعب در روز پنجشنبه بیست و دوم 
و روز جمعه بیست و سوم آبان ماه امسال هم با ۴2 
میلیون و 600 هزار مترمکعب بیشترین آمار مصرف 

گاز طبیعی استان را به ثبت رساند. 

وسائل  از  استفاده  افزایش  به  اشاره  با  وی 
ما  درخواست  گفت:  خانگی  بخش  در  گرمایشی 
ایمنی  نکات  رعایت  گرامی  های  استانی  هم  از 
وقوع  از  جلوگیری  برای  سال  سرد  روزهای  در 
و  آمارها  اساس  بر  است.  ناگوار  و  تلخ  حوادث 

عمده  بخش  یه شده،  را ا تحلیل های 
به  منجر  حوادث  وقوع  علل  از  ای 
از  نامناسب  استفاده  به  مربوط  مرگ 

دودکش ها است. 
خراسان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
اقدام  مهمترین  کرد:  اضافه  رضوی 
از  اطمینان  بخاری،  دودکش  درباره 
کالهک  از  استفاده  مسیر،  بودن  باز 
H و تست گرم بودن لوله ها با لمس 
های  لوله  از  استفاده  باشد.  می  دست 
آکاردئونی)خرطومی( به عنوان دودکش 
وسایل گازسوز هم اقدامی خطرناک است. در نصب 
بخاری باید از دودکش های گالوانیزه و ضد زنگ با 
کمترین تعداد زانو، بست فلزی و شیلنگ استاندارد 

و مخصوص استفاده کرد. 

ایمنی شرط اول استفاده از وسائل گرمایشی

گروه خبری شهرستان مشهد سمیه باقرزاده
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شرکت  مدیرعامل   -
گفت:  ایالم  گاز  پاالیش 
سه  انتقال  و  پمپاژ  عملیات 
محصول گاز خام مایع، میعانات گازی 
واحد  به  شرکت  این  تولیدی  اتان  و 
الفین پتروشیمی ایالم برای نخستین 

بار آغاز شد.
، روح اله نوریان با اشاره به اینکه 
پاالیشگاه  این  راه اندازی  زمان  از 
پتروشیمی  الفین  واحد  نبود  بدلیل 
محصوالت  دریافت  امکان  ایالم، 
همکاران  تالش  افزود:  نبود،  میسر 
و پیگیری مسووالن در شرکت ملی 
از سال های گذشته  پاالیشگاه  گاز و 
مهمی  بخش  تکمیل  برای  تاکنون، 
از زنجیره ارزش گاز، در سال جهش 
این  ارسال  و  رسید  ثمر  به  تولید 
تاثیرات  ضمن  باارزش،  محصوالت 
تولیدی  شاخص های  در  توجه  قابل 

و درآمدی شرکت پاالیش گاز ایالم، 
را  محیطی  زیست  آالیندگی  کاهش 

درپی خواهد شد.
تاکنون  اینکه  به  اشاره  با  وی 
میعانات گازی توسط تانکر به مبادی 
مصرف در کشور ارسال می شد، اظهار 
ضمن  گذشته  سال  چند  در  داشت: 
مصرف بخشی از گاز اتان تولیدی به 
پایین  بویلرهای فشار  عنوان سوخت 
و تزریق مابقی به خط سراسری گاز، 
از  پس  نیز  خام  مایع  گاز  از  بخشی 
به مجتمع  گازی  میعانات  استحصال 
عدم  راستای  در  جنوبی  پارس  گاز 
ارسال  محصوالت  این  هدررفت 

شده است. 
وی با بیان اینکه 25 آبان 99 با 
عملیات ارسال مستمر و همزمان هر 
سه محصول میعانات گازی، گاز مایع 
خام و اتان به پتروشیمی نقطه عطفی 

را در تاریخ تولید این شرکت از سال 
86  تاکنون رقم زده است، یادآور شد: 
تعهدات محصوالت تولیدی فاز اول این 
پاالیشگاه به عنوان خوراک پتروشیمی 
برای گاز اتان ۱30 هزار تن، گاز مایع 
خام 230 هزار تن و میعانات گازی ۱.5 
میلیون بشکه در سال است که انتظار 
خوراک  این  افزایش  برنامه  می رود 
این  دوم  فاز  در  درصد   50 میزان  به 

پاالیشگاه محقق شود.
مجتمع   ، نا یر ا ش  ر ا گز به 
هزار   2 حدود  با  ایالم  پتروشیمی 
کارگر،  و  متخصص  انسانی  نیروی 
بزرگترین شرکت خصوصی در استان 
مجتمع  بزرگترین  همچنین  و  ایالم 

پتروشیمی در غرب کشور است.
الفین  واحد  از  بهره برداری  با 
پتروشیمی ایالم ظرفیت تولید به ۴50 

هزار تن اتیلن در سال رسید.

ایالم  پتروشیمی  احداث  طرح 
شرکت  در  فراوان  مطالعات  از  پس 
ملی پتروشیمی به تصویب رسید و در 
سال 8۱ عملیات احداث این مجتمع 
زمینی  در  در بخش چوار  پتروشیمی 
به مساحت ۱22 هکتار در فاصله ۱8 

کیلومتری از شهر ایالم آغاز شد.
اشتغال  هدف  با  مجموعه  این 
زایی و رونق اقتصادی احداث شده و 
بالغ بر  تا امروز شرایط اشتغال برای 
2۱90 نفر را بصورت مستقیم و غیر 

مستقیم فراهم آورده است.
بیش از 3.5 درصد از ذخایر نفتی 
و ۱۱ درصد از ذخایر گازی کشور در 

استان ایالم قرار دارد.
دوم  فاز  عنوان  به  الفین  واحد 
پتروشیمی ایالم طی ماه های گذشته 
بعد از گذشت سال ها از شروع ساخت 

تکمیل شد.  

برای نخستین بار؛

محصوالت پاالیشگاه گاز ایالم به واحد الفین پتروشیمی ارسال شد
حمد ایرانمنش، مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت 
»گوهر  فصلنامه  با  گفتگو  در  گل گهر  صنعتی  و  معدنی 

سیرجان« تاکید کرد؛
گل گهر ۲۰۳۰ آینه تمام قد جهانی شدن

معدنی،  صنایع  و  معدن  بخش  در  پایدار  توسعه  مفهوم  تحقق 
به خصوص در زمینه استخراج و فرآوری سنگ آهن، مستلزم عزمی جدی 
برای دستیابی به تکنولوژی به روز و پیشرفته به منظور افزایش بهره وری، 
با  نهایتا همسان سازی  و  انسانی  نیروی  کارآمدی  انرژی،  بهینه سازی 

محیط زیست است. 
تجربه  معدنکاری شرکت طی سال های اخیر نشان می دهد که به 
رغم محدودیت های ناخواسته دولت های خارجی، پیشرفت های شگرفی 
محصوالت  نیز  و  فوالد  صنعت  اولیه  مواد  تولید  و  پهنه ها  توسعه  در 
این  به طوری که  است،  شده  ایجاد  گل گهر  منطقه  در  معدنی  متنوع 
در  فوالد  صنعت  اولیه  مواد  تامین کننده  بزرگ ترین  به عنوان  شرکت 

کشور شناخته می شود. 
گسترش  راستای  در  و   »2030 »گل گهر  چشم انداز  اساس  بر 
شامل  عمده  سیاست  سه  دارایی ها،  و  محصوالت  به  تنوع بخشی 
تنوع بخشی جغرافیایی، تنوع بخشی به محصول و حضور در بازارهای 
جهانی، به عنوان  سیاست های شاخص در این زمینه، به کار برده می شوند.

شرکت گل گهر، با داشتن نزدیک به ۴0 میلیون تن باطله معدنی، 
ظرفیت مناسبی برای بازفرآوری آن ها به منظور افزایش میزان تولید بر 
اساس چشم انداز »گل گهر 2030« دارد. عالوه بر این، بازیابی پساب خط 
تولید کنسانتره شرکت، به عنوان  منبعی عظیم برای استفاده مجدد آب 
ذخیره شده آن در خط تولید کنسانتره، یکی دیگر از دارایی های مجموعه 

در زمینه بهینه سازی مصرف انرژی محسوب می شود.
سنجش عملکرد، خالقیت، دانش و تولید در هر شرکت معدنی ای 
که استخراج و فرآوری سنگ آهن را بر عهده داشته باشد بر پایه و ستون 
سرمایه های انسانی استوار است. تسخیر معادن و فرآوری مواد معدنی 
توسط هوش مصنوعی در دهه  آینده به معنای حذف فکری و فیزیکی 
سرمایه های انسانی نیست، بلکه این تغییر موجب افزایش میزان تخصص 
در زمینه  جذب نیروهای انسانی در مراحل مختلف معدن کاری خواهد شد.

معاون شرکت توزیع برق استان سمنان:
آباد  حسین  روستای  رسانی  برق  تاسیسات  و  شبکه 

اصالح و بهسازی می شود
معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان 
سمنان از آغاز عملیات اصالح و بهینه سازی شبکه و تاسیسات توزیع 

برق روستای حسین آباد کردها خبر داد.
مانور  قالب  در  جهادی  طرح  این  گفت:  نژاد  حسینی  سیدمحمد 
روز  در  برق  نیروی  توزیع  فرسوده  های  شبکه  تعمیرات  سراسری 
پنجشنبه 29 آبان ماه اجرایی می شود. وی با عنوان این که این روستا 
از توابع شهرستان آرادان و قدمت شبکه های برق آن بیش از ۴0 سال 
است افزود: جمعیت  روستای مذکور یک هزار و 800 نفر و دارای638 
اشتراک برق است.وی اضافه کرد: افزایش قابلیت اطمینان و پایداری 
شبکه، بهبود کیفیت ولتاژ تحویلی به مشترکین، کاهش تلفات شبکه، 
پیشگیری از سرقت شبکه های سیمی، بازآرایی مبلمان شهری، تقلیل 
های  کانون  رفع  روشنایی،  بهبود  مشترکین،  ناخواسته  های  خاموشی 
خطرآفرین،  ارتقای کارایی عملیات و افزایش رضایت مندی مشترکان، 

به عنوان اهداف این رزمایش محسوب می شود.
حسینی نژاد تصریح کرد: تعویض پایه های فرسوده، تبدیل شبکه 
به کابل خودنگهدار، اصالح شبکه روشنایی معابر  فشارضعیف سیمی 
و تعویض سرچراغ های فرسوده به پربازده، تقویت سطح مقطع شبکه 
فشار متوسط هوایی،  بازآرایی پست های هوایی موجود، اصالح انشعاب 
های مشترکین و باالنس فیدر های فشارضعیف، احداث سر خط های 
جدید، و رفع حریم و کانون های خطر، از جمله اقدامات برنامه ریزی 

شده این مانور به شمار می رود.
نکات  کلیه  رعایت  با  جهادی  طرح  این  کرد:  نشان  خاطر  وی 

بهداشتی و ایمنی برگزار می شود.
 

افزایش سطح باغات سنجد در شهرستان شاهرود
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شاهرود گفت: سطح باغات سنجد 

در این شهرستان در چند سال اخیر افزایش یافته است.
به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان، 
علی اصغر حجی اظهار داشت: برداشت سنجد از سطح 73 هکتار از باغات 

شهرستان شاهرود انجام شد.

استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  نمونه  بسیجیان  از 
سمنان

در آســتانه چهــل و یکمیــن ســال یــاد هفته بســیج ، از بســیجیان 
نمونــه شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان ســمنان تجلیــل بــه عمــل 

. مد آ
جانشــین فرمانــده ســپاه قائــم آل محمــد »عــج« اســتان ســمنان 
در ایــن برنامــه کــه بــه صــورت ویدئــو کنفرانســی و تصویــری برگــزار 
ــد همــواره در انجــام امــور، احســاس  شــد گفــت : بســیجی مــی بای

مســئولیت نمــوده و در جایــگاه خــود ، نقــش آفریــن باشــد.
ــن کــه  ــه ای ــا اشــاره ب ســرهنگ پاســدار »منصــور شــوقانی« ب
کاری کــه بســیجی انجــام مــی دهــد ، بایــد اثربخــش بــرای جامعــه 
باشــد افــزود: در هــر مجموعــه و محلــه ای کــه بســیج ایفــای نقــش 
مــی کنــد ، مــی بایســت بــر اســاس راهبــرد بــوده و نقشــه راه وجــود 
داشــته باشــد و بــا هــدف گــذاری ، برنامــه هــای طــرح ریــزی شــده 

عملیاتــی شــود .
وی اضافــه کــرد : کمــک بــه ارتقــای کیفــی و کمــی در عرصــه 
ــان شــرکت  ــه کارکن ــم اســت و مجموع ــیار مه ــانی بس ــت رس خدم
توزیــع بــرق اســتان بــا اجــرای اقدامــات بــه هنــگام و خدمــات دهــی 

بــه مــردم، در ایــن زمینــه بســیار کوشــا و موفــق هســتند.
شــوقانی بــا اظهــار ایــن کــه خدمــت شایســته بــه مردم بــا تالش 
و کوشــش شــبانه روزی تبلــور پیــدا مــی کنــد یــادآور شــد : ایجــاد 
فضــای رشــد و خالقیــت در فضــای موجودبــه ویــژه در عرصــه خدمت 

رســانی ، کمــک شــایانی بــه توســعه شایســته ســاالری مــی نمایــد .
وی تصریــح کــرد : خدماتــی کــه بســیجیان انجــام مــی دهنــد ، 
مــی بایســت بــه صــورت هنرمندانــه در اختیــار آحاد مــردم قــرار گرفته 

تــا درخشــندگی بســیج بیــش از پیــش ملمــوس شــود.
در ادامــه حمیــد نظــری فرمانــده پایــگاه مقاومــت بســیج نــور این 
شــرکت ، عملکــرد یــک ســاله ایــن پایــگاه در حــوزه هــای عمومــی و 

تخصصــی را تبییــن نمود.
ــا حضــور موســوی زاده ،  یــادآور مــی شــود ایــن مراســم کــه ب
مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق ، دهرویــه مســئول ســازمان بســیج 
کارمنــدان ســپاه اســتان ، شــعبانی خطیــب، فرمانــده حــوزه مقاومــت 
بســیج مرکــزی ادارات کل و در ارتبــاط تصویــری فرماندهــان پایــگاه 
هــای مقاومــت بســیج ســطح ایــن شــرکت همــراه بــود، از بســیجیان 
ــمعلی  ــورونی، قاس ــان ش ــی، رحم ــدی زمان ــامی؛ مه ــه اس ــه ب نمون
ابراهیمــی، حمیدعلیمحمــدی، امیرغنایــی و طیبه طاهرکــرد و همچنین 
ــن  ــکار بســیجی پیشکســوت ای ــوان هم ــه عن از حســین حصــاری ب

شــرکت، بــا اعطــای لــوح تقدیــر و هدایایــی تجلیــل شــد .

مقدم  بهمنی  شهید  نفت  انبار  کارکنان  عملیاتی  توان 
شرکت نفت منطقه گیالن ارزیابی شد

با هدف ارتقای سطح فکری و جسمانی و آمادگی در زمان بحران ، 
توان عملیاتی نیروهای انبار نفت شهید بهمنی مقدم شرکت ملی پخش 

فرآورده های نفتی منطقه گیالن ارزیابی شد .
به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه گیالن ؛ صبح روز سه شنبه مورخ 27 آبان ماه به منظور سنجش 
میزان آمادگی و افزایش آگاهی کارکنان آزمون به دو صورت کتبی و 
عملی برای کلیه کارکنان HSE ) بهداشت ، ایمنی و محیط زیست( 
برگزار شد .براساس سناریو ابتداء آزمون کتبی برگزار شد و سپس در 
راستای آشنایی بیشتر کارکنان با مخاطرات ناشی از آتش سوزی و کار 
ناایمن و راهکار مقابله با آن و انجام کار ایمن مسابقه میزان آمادگی 
جسمانی و تمرینات در دو حوزه تزریق پمپ مخازن و تمرین حوض 

کشی و اطفای حریق با موفقیت اجرا شد .

تعویض 14۵ فقره کنتور خراب آب شرب در شهرستان 
الهیجان

شرب  آب  خراب  کنتور  فقره   ۱۴5 جاری  سال  ماهه  هشت  در 
مشترکین شهرستان الهیجان تعویض شد.

و  آموزش همگانی شرکت آب  و  روابط عمومی  دفتر  به گزارش 
فاضالب گیالن؛ مدیر امور آبفای الهیجان امروز گفت: به منظور مدیریت 
مصرف و کاهش آب بدون درآمد، شناسایی و تعویض کنتورهای خراب 
در سال جاری در دستور کار قرار گرفت که تاکنون ۱۴5 دستگاه کنتور 

خراب مشترکین این شهرستان تعویض شده است.
کنتور  فقره   ۱36 مدت  این  در  همچنین  افزود:  اسمعیلی  کامبیز 

شکسته نیز تعویض شد. 

برای دومین سال پیاپی روابط عمومی آبفای گیالن 
در جشنواره ارزیابی عملکرد وزارت نیرو حائز رتبه شد

و  آب  شرکت  عمومی  روابط 
دومین  برای  گیالن  استان  فاضالب 
ارزیابی  جشنواره  در  متوالی  سال 
سوم  رتبه  به  نیرو  وزارت  عملکرد 
آموزش  و  سازی  فرهنگ  رشته  در 

همگانی دست یافت.
عمومی  روابط  دفتر  گزارش  به 
و  آب  شرکت  همگانی  آموزش  و 

جلسه  طی  گیالن،  استان  فاضالب 
کتر  د ر  حضو با  نسی  ا کنفر ئو ید و
عامل  مدیران  و  نیرو  وزیر  اردکانیان 
صنعت آب و برق کشور، از برگزیدگان 
عملکرد  ارزیابی  جشنواره  دومین 
و  آب  صنعت  های  عمومی  روابط 
گزارش  این  به  شد.بنا  تقدیر  برق 
عملکرد  ارزیابی  جشنواره  دومین  در 

و  آب  صنعت  های  عمومی  روابط 
در  از ۱32 شرکت  ارسالی  آثار  برق، 
سطح وزارت نیرو در ۱۴ بخش مورد 
روابط  دفتر  که  گرفت  قرار  ارزیابی 
شرکت  همگانی  آموزش  و  عمومی 
آب و فاضالب استان گیالن در رشته 
فرهنگ سازی و آموزش همگانی مقام 

سوم را کسب نمود.

گفتنی است، لوح تقدیر و تندیس 
دومین جشنواره ارزیابی عملکرد روابط 
عمومی های صنعت آب و برق کشور 
شرکت  هر  عامل  مدیران  سوی  از 
معرفی  ز  ا پس  همزمان  بصورت 
سوی  از  جشنواره  این  برگزیدگان 
وزارت نیرو در جلسه ویدئوکنفرانسی 

اهداء شد.

آگهی ابالغ اجراییه 
مشخصات محکوم له / محکوم لهم 

حجت حیاتی نام پدر قلی نشانی  استان ایالم – شهرستان ایالم – ربابه کمالی 
– ک شهید عبدالعظیم قاسمی 

 مشخصات محکوم علیه / محکوم علیهم
محسن هادی فر نام پدر  صفر نشانی ایالم- خ امام حسن مجتبی )ع( – ک نور
فرمان هادی فر  نام پدر صفر نشانی ایالم- خ- امام حسن مجتبی )ع( – ک نور

محکوم به : 
              بسمه تعالی 

بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره 99/۱0/ه و شماره دادنامه مربوطه 
99099708۴900008۱ محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 30/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته به انضمام مبلغ ۱/500/00  ریال بابت هزینه کارشناسی م و مبلغ 

782/600 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان 
 محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجراییه : 

  ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد ) ماده قانون 3۴ قانون اجرای احکام 
مدنی ( 2- ترتیبی برای پرداخت محوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجرا و استیفا 
محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد نداند باید ظرف سی 
روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول به 
طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی 
و اعتباری با خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که 
او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از  اشخاص ثالث و نیز فهرست 
نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوی 
اعسار به ضممیمه دادخواست اعسار به مقام قضایی ارائه نماید و اال به درخواست محوم 
له بازداشت می شود ) مواد  8و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱39۴ ( ۴- خود 
داری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس 
تعیزیری درجه هفت را در پی دارد. ) ماده 3۴ قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق. 
م ا ماده ۱6 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱39۴( 5- انتقال مال به دیگری به هر 
نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی 
نباشد موجب موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم 
به یا هر دو مجازات می شود . ) ماده 2۱ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱39۴ (. 
6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان 
منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد 

بود. ) تبصره ۱ ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱39۴( 
قاضی شعبه ۱0 شورای حل اختالف شهرستان ایالم – عادل بازیار 

فاقد  اراضی و ساختمانهای  ثبتی  تعیین تکلیف وضعیت  قانون  آگهی رای هیات 
سند رسمی 

برابر آراء صادره هیات تعیین تکلیف مستقر در ثبت اسناد و امالک شهرستان سنندج 
. تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان ذیل تایید گردیده لذا بدین وسیله مشخصات 
امالک در دو نوبت به فاصله ۱5 روز جهت اطالع عموم در روزنامه کثیر االنتشار و 
محلی آگهی میگردد . در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق 
در محل تا مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نمایند و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم 
نموده و گواهی اخذ و تحویل اداره ثبت نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض سند مالکیت طبق مقررات صادر خواهد شد . صدور سند 

مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
رئیس ثبت منطقه یک سنندج بهنام قباد 

تاریخ نوبت اول : 99/9/۱ 
تاریخ نوبت دوم: 99/9/۱6 

فرزند  خواستار  حاتم  نام  به  مزروعی  زمین  قطعه  ۱- ششدانگ یک   :۱۱ بخش 
محمد شماره شناسنامه 562 صادره سنندج کد ملی 373۱05۴3۱0 تحت پالک 92 
فرعی از ۴ اصلی بخش ۱۱ کالترزان به مساحت 8035 متر مربع واقع سنندج روستای 
چرندوخریداری شده از آقای عبدالقادر سعیدی زارع صاحب نسق روستای چرندو زمین 

مشهور به گوله حنانه 
م الف ۱60۱3۴ 

آگهی تحدید حدود 
چون به استناد آرای صادره هیات موضوع قانون ساماندهی و حمایت از تولید و 
عرضه مسکن مستقر در اداره ثبت اسناد وامالک کوچصفهان رای به صدور سند مالکیت 
به شرح زیر صادر  به تصرفات اشخاص واقع در کوچصفهان بخش ده گیالن  نسبت 
گردیده است. قریه ابراهیم سرا سنگ 39 : ۱- آقای رحیم مینائی فرزند رضا ششدانگ 
یک قطعه زمین به مساحت 552/77 مترمربع به شماره پالک ۱۱98 مفروز از پالک 
تاریخ تحدید حدود ۱399/09/26 ساعت 9 صبح  چون تحدید حدود پالکهای   6۴۱
فوق به عمل نیامده لذا به استناد رای صادره و بند ب ماده 7 ائین نامه موضوع قانون 
ساماندهی و حمایت از تولید عرضه مسکن تحدید حدود پالکهای مذکور در ساعت و 
تاریخ فوق در محل وقوع ملک شروع و به عمل خواهد آمد لذا برابر ماده ۱۴ قانون 
ثبت به صاحبان امالک و مجاورین امالک فوق الذکر به وسیله این آکهی اخطار می 
شودکه در روز و ساعت مقرر در محل وقوع ملک حضور بهم رسانند چنانچه صاحبان 
یانماینده قانونی آن در موقع تحدید حدود  حاضر نباشند مطابق ماده ۱5 قانون ثبت 
ملک با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید حدود خواهد گردید چنانچه شخص 
یا اشخاصی نسبت به اصل ملک اعتراض دارند ازتاریخ انتشار آگهی ظرف مدت یک 
تاریخ  از  باید  معترض  نمایند ضمنا  تسلیم  اداره  این  به  را  خود  اعتراض  )30روز(  ماه 
تسلیم اعتراض به این اداره ظرف مدت یک ماه دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی 
تقدیم نموده و گواهی تقدیم دادخواست را به این اداره تسلیم نماید در غیراینصورت 
متقاضی سند یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه وگواهی تقدیم 
برابر  را  ثبتی  عملیات  اعتراض  به  توجه  بدون  ثبت  اداره  نماید  دریافت  را  دادخواست 

مقررات انجام خواهد داد.تاریخ انتشار: ۱399/09/0۱
رئیس ثبت اسناد و امالک کوچصفهان –نرجس خلیلی نیا

آگهي حصروراثت
به  مردمکدهی  ه  خوا حقیقت  حمیرا  وکالت  با  چپکی  حاجبی  محمد  آقای 
نموده  این شورا درخواست گواهي حصروراثت  از  پرویز  فرزند   6۱ شماره شناسنامه 
و چنین توضیح داده که شادروان علیجان محمدی چپکی فرزند شعبانعلی در تاریخ 
۱362/۱/6 در شهرستان لشت نشا فوت نموده است و ورثه ان مرحوم به شرح ذیل 
نسبت  علیجان  فرزند   7 ش  ش  به  چپکی  محمدی  بانو  اند:۱-محرم  شده  تعرفه 
دختر2- فرنگیس محمدی چپکی به ش ش 73۴ فرزند علیجان نسبت دختر3- احیاء 
محمدی چپکی به ش ش 735 فرزند علیجان نسبت دختر۴- مریم محمدی چپکی 
به  ش ش ۴95 فرزند علیجان نسبت دختر5-معزز محمدی چپکی به ش ش 837 
 25806۴03۴7 ش  ش  به  چپکی  محمدی  کوچک  دختر6-  نسبت  علیجان  فزند 
فرزند علیجان نسبت دختر7- خانم احمدنیا ملکی به ش ش 2580696792 فرزند 
از  پس  اینک  ندارد  دیگري  ورثه  نامبرده  وراث  از  غیر  به  همسر  نسبت  عوضعلی 

 9900685/2 شماره  به  ان  ثبت  و  قانوني  تشریفات  انجام  و  دادخواست  مالحظه 
اعتراض  چنانچه هرشخصي  نماید  آگهي مي  نوبت  دریک  را  مزبور  درخواست  مفاد 
تاریخ نشر آگهي ظرف یکماه به دفتر  از  باشد  او  از متوفي نزد  یا وصیتنامه  دارد و 
گواهي  اینصورت  غیر  در  نماید  تسلیم  نشا  لشت  اختالف  حل  شوراي  دوم  شعبه 

شد. خواهد  درخواست صادر  برابر  حصروراثت 
قاضی شورای حل اختالف شعبه دوم شهری لشت نشا-احمد علمدار

آگهی فقدان سند مالکیت 
مورخ   23۱82 وکالت  سند  برابر  طاهریان  حسین  محمد  آقای  اینکه  به  نظر 
۱399/07/08 دفتر اسناد رسمی ۱82 مشهد به عنوان وکیل آقای مسعود طالبی دلونی 
به استناد 2 برگ استشهادیه گواهی امضاء شده دفتر اسناد رسمی ۱82 مشهد منضم به 
تقاضای کتبی جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده 
و مدعی است سند مالکیت وی به علت سهل انگاری مفقود گردیده است، با بررسی 
الکترونیک و سوابق پرونده ثبتی مشخص گردید ششدانگ یک  سامانه جامع امالک 
قطعه زمین به مساحت 375 متر مربع به شماره پالک 367۱5 فرعی از ۱76 – اصلی 
واقع در بخش ۱0 مشهد بشماره دفتر امالک الکترونیکی ۱39620306267035۱73 
بنام آقای مسعود طالبی دلونی ثبت و سند مالکیت ۱7۴۴00/ب95 بنامش صادر و تسلیم 
گردیده سپس برابر اسناد ۱۱757 مورخ ۱398/06/3۱ و ۱3089 مورخ ۱399/05/۱9 
دفتر اسناد رسمی 30۱ مشهد شش دانگ مورد ثبت در رهن مسکن قرار گرفته سامانه 
جامع امالک الکترونیک و سوابق پرونده ثبتی بیش از این حکایتی ندارد مراتب یک 
نوبت آگهی و متذکر می گردد هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام 
داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ  
انتشار آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی 
به این اداره تسلیم نماید. بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر 
و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند 

مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد م / الف 305
محمد مقدسی 

رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه چهار مشهد مقدس 

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

برابر رای شماره ۱3996030۱060003۴93 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
آقای حسن آهنگری فرزند مرسل  مالکانه بالمعارض متقاضی  ملک ورامین تصرفات 
بنای  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ   *** ورامین  از  صادره   ۱۱07 شناسنامه  بشماره 
احداثی در آن *** به مساحت ۱80 متر مربع پالک شماره ۱5 فرعی از 23- اصلی 
واقع در قریه ریحان آباد تهران بخش حوزه ثبت ملک ورامین *** از مالکیت شرکت 
تعاونی کارکنان شهرداری ورامین *** محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت  روز  فاصله ۱5  به  نوبت  مراتب در دو 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/9/۱

تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/9/۱6

محمد رحیم پور راینی 
رئیس ثبت اسناد و امالک 

م / الف 3۴6

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

برابر رای شماره ۱3996030۱060003839 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
فرزند  سلوکی  محمد حسین  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  ورامین  ملک 
اسماعیل بشماره شناسنامه ۴ صادره از گلپایگان در *** ششدانگ یک قطعه زمین 
با بنای احداثی در آن *** به مساحت 37/05 متر مربع پالک شماره ۱083 فرعی از 
۱2 اصلی واقع در قریه خیرآباد تهران بخش حوزه ثبت ملک ورامین *** از مالکیت 
صفر کریم نیا فرزند محمد به آقای محمد حسین سلوکی نسبت به انتقال اجرایی شماره 
۱06۴۴ مورخ ۱398/۱2/۱7 دفتر اسناد رسمی شماره 2۴ ورامین *** محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/9/۱

تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/9/۱6
محمد رحیم پور راینی 

رئیس ثبت اسناد و امالک 
م / الف 3۴5

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

برابر رای شماره ۱3996030۱060002۱07 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
فرزند  اهلل  حبیب  مینا  سیده  خانم  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  ورامین  ملک 
عزیزاهلل به شماره شناسنامه ۴7۱2593393 صادره از افغانستان در *** ششدانگ یک 
باب خانه*** به مساحت 55/68 متر مربع پالک شماره ۴8۴ فرعی از ۱2 اصلی واقع 
در قریه خیرآباد تهران بخش حوزه ثبت ملک ورامین *** از مالکیت ناصر و الهه و 
راحله و جمشید و خسرو وراث قانونی علی )جمعه( خانی *** محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/9/۱

تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/9/۱6
محمد رحیم پور راینی 

رئیس ثبت اسناد و امالک 
م / الف 3۴۴

هــم اکنون اداره گاز شهرســتان 
لنگــرود بــا برخــورداري از  یــک 
هــزار کیلومتــر شــبکه گاز و 37 هزار 
ــه بیــش از 75  و پانصــد انشــعاب، ب
هــزار مشــترک گاز ایــن شهرســتان 

خدمــت مــي رســاند.
روابــط عمومــي گاز گیــالن 
– احســان شــهابی رئیــس اداره گاز 
ــا  ــو ب ــرود در گفتگ ــتان لنگ شهرس
واحــد روابــط عمومــی بــا اشــاره بــه 
اجــرای 37 کیلومتــر شــبکه و نصــب 
بالــغ بــر یــک هــزار و ۴00 انشــعاب 
ــته  ــم گذش ــال و نی ــک س گاز در ی
اظهــار داشــت: بــا تحقــق ایــن مهم، 
بیــش از 3 هزار و ششــصد مشــترک 
جدیــد در ایــن شهرســتان برخــوردار 

از نعمــت گاز شــده انــد.
شهرســتان  گاز  اداره  رئیــس 
لنگــرود درخصــوص اقدامــات مهــم 
صــورت گرفتــه در آن اداره در یــک 
ســال و نیــم گذشــته اظهــار داشــت:  
مهمــی  اقدامــات  اداره  ایــن  در 
ــتگاه  ــه ایس ــال کلی ــون اوره همچ
ســرویس  فشــار،  تقلیــل  هــای 
و تعمیــر تمامــی دســتگاه هــای 
ــرات  ــا و تعمی ــده و هیتره بودارکنن
ســاختمان اداری جهــت افزایــش 
رضایتمنــدی مشــترکین صــورت 

ــت. ــه اس گرفت

و  تجهیــز  همچنیــن  وی 
ــای  ــتگاه ه ــازی ایس ــمند س هوش
تقلیــل فشــار گاز، رنــگ آمیــزی 
کلیــه خرپاهــا، ایســتگاه هــا و دریچه 
ــی  ــوالدی و پل ــیرهای ف ــای ش ه
ــم  ــای مه ــتی ه ــع نش ــن و رف اتیل
ــات را  ــی تاسیس ــی و فوقان زیرزمین
از دیگــر اقدامــات مهــم آن اداره در 
ــوان  ــم گذشــته عن ــک ســال و نی ی

ــود. نم
مهنــدس شــهابی در خصــوص 
اداره گاز  پیمــان هــای فعــال در 
ــتان  ــن شهرس ــت: در ای لنگــرود گف
مجموعــا 8 پیمــان در زمینــه هــای 
نصــب  خالــی،  حفــرات  اجــرای 
تعمیــرات،  پراکنــده،  انشــعابات 
گازبانــی،  امدادگــران،  خدمــات 
خودروهــای  و  اداری  خدمــات 
ــت  ــه فعالی ــغول ب ــتیجاری مش اس
مــی باشــند کــه بــه صــورت مســتمر 
مــورد بررســی و ارزیابــی قــرار مــی 

ــد. گیرن
شهرســتان  گاز  اداره  رئیــس 
لنگــرود در خصــوص رونــد  مدیریت 
بودجــه و بررســی نیازهــای عملیاتی 
ــان  ــرد: کارشناس ــوان ک آن اداره عن
ایــن اداره بــا بررســی نیازهــای 
شهرســتان لنگــرود در زمینــه احداث 
شــبکه و نصب انشــعاب، پیشــنهادات 

خــود را بــه صــورت کمــی و کیفــی 
بــه امــور مالــی اســتان ارســال مــی 
نمایــد و فرآینــد تعییــن بودجــه طــی 
ــور  جلســه مشــترک کارشناســان ام
ــه و  ــی اســتان و شهرســتان تهی مال

ابــالغ مــی گــردد.
و  تجهیــز  خصــوص  در  وی 
واحدهــای  داشــتن  نگــه  آمــاده 
اظهــار  امــداد  و  بــرداری  بهــره 
داشــت: مســئولین ایــن واحدهــا 
ــی  ــه و سرکش ــای روزان ــا بازدیده ب
مــداوم از پرســنل و تجهیــزات بــرای 
ــی  ــای احتمال ــا بحــران ه ــه ب مقابل

ــد. ــل دارن ــی کام آمادگ
ــن  ــام مســئول همچنی ــن مق ای
از اجــرای مانورهــای مختلــف بــرای 
ــق  ــان مطاب ــی کارکن ــظ آمادگ حف
ــر  ــد HSE خب ــزی واح ــه ری برنام
مانورهــا  ایــن  در  گفــت:  و  داد 
ــه،  ــوادث غیرمترقب ــناریوهای  ح س
ــتی  ــن و نش ــش زمی ــع گاز، ران قط
هــای زیرزمینــی اجــرا مــی شــوند.

مهنــدس شــهابی بــا اشــاره بــه 
ــات  ــام و اتفاق ــدازی مرکــز پی راه ان
متمرکــز در مرکــز اســتان بیــان 
ــام )۱9۴( بصــورت  ــز پی ــرد: مرک ک
یکپارچــه و شــبانه روزی در ســطح 
اســتان کلیــه درخواســت هــای 
مشــترکین گاز را دریافــت و بــه 

ــهرهای  ــان ش ــران و گازبان امدادگ
مربوطــه منعکــس مــی کنــد و 
در  منطقــه  در  حاضــر  نیروهــای 
ســریع تریــن زمــان ممکــن نســبت 
بــه رفــع مشــکل اقــدام مــی کننــد.

در  لنگــرود  گاز  اداره  رئیــس 
خصــوص نظــارت بــر عملکــرد 
پیمانــکاران گفــت: بــا توجــه بــه نوع 
پیمــان هــا، نظارت بــر آنهــا متفاوت 
مــی باشــد بعنــوان مثــال پیمانهایــی 
کــه توســط واحــد مهندســی و اجــرا 
ابــالغ مــی شــوند بــا نظارت شــرکت 
مشــاور و پیمانهــای اجــرای حفــرات 
ــرات  ــی، نصــب انشــعاب و تعمی خال
ــرود  ــکاران اداره گاز لنگ ــط هم توس
بصــورت مســتمر مــورد بررســی 

ــد. ــرار مــی گیرن ق
مهنــدس شــهابی در خاتمــه در 
خصــوص توجــه آن اداره بــه مقولــه 
آمــوزش کارکنــان بیــان کــرد: برای 
کلیــه پرســنل تعمیراتــی، امدادگــران 
و گازبانــان کالس هــای مرتبــط بــا 
شــرح وظایــف بصــورت مســتمر 
توســط کارشناســان برگــزار مــی 
ــوزش  ــد آم ــن واح ــردد و همچنی گ
نیــز در راســتای شــرح وظایــف 
ای  دوره  هــای  کالس  پرســنل 
ــزار  ــان برگ ــغل آن ــا ش ــب ب متناس

ــد. ــی کن م

اداره گاز شهرستان لنگرود
 به بیش از 75 هزار مشترک خدمت می رساند



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1608- شنبه 1 آذر 61399 ورزش دنیای 

حضور دو اسنوکر باز ایران در دومین رویداد مهم جهان
دو اسنوکر باز ایران در دومین رویداد مهم جهان حضور خواهند داشت.

چهل و چهارمین مرحله از مسابقات قهرمانی اسنوکر انگلستان از  23 
نوامبر)3آذر( آغاز و تا 6 دسامبر)۱6 آذر( در ورزشگاه مارشال آرنا در میلتون 

کینز پیگیری خواهد شد.
مسابقات قهرمانی انگلستان  برای اولین بار در سال ۱977 برگزار شده 
و دومین تورنمنت بزرگ رتبه بندی ، بعد از مسابقات جهانی به شمار می آید.

این رقابت های مهم هر روز به صورت زنده از شبکه های انگلستان 
و یورو اسپورت پخش خواهد شد. در این رقابت ها تمامی بازیکنان برتر 

از جمله رونی اُ سالیوان قهرمان شش دوره جهان حضور خواهد داشت.
در یک شانزدهم  این مسابقات  در  در سال گذشته  سالیوان  اُ  رونی 
نهایی مقابل دینگ جونهوی چینی با نتیجه شش بر چهار شکست خورد 
و از این رقابت ها کنار رفت. انتظار می رود او مدعی اصلی برای قهرمانی 
این رقابت ها باشد چرا که او هفت قهرمانی در این مسابقات داشته و امسال 

منتظر جشن هشتمین قهرمانی خود است. 
در این رقابت ها هم دو ملی پوش ایران حضور دارند. حسین وفایی و 
سهیل واحدی دو اسنوکر باز ایرانی بوده که به مصاف حریفان خواهند رفت.

سهیل واحدی در اولین دور به مصاف لیو هاوتیان چینی که در رنکنیگ 
۴5 جهانی حضور دارد، خواهد رفت. همچنین سهیل واحدی در رده 86 

بهترین اسنوکر بازان جهان است. 
رقابت اولین ملی پوش ایران در این رقابت ها از ۴ آذر آغاز خواهد شد. 
در دیگر دیدار ها حسین وفایی به مصاف اسنوکر باز میزبان خواهد 
رفت. حریف وفایی در اولین دور از این رقابت ها در رده 9۴ جهان قرار 
دارد، درحالی که ملی پوش ایران در رده 37 بهترین اسنوکر بازان جهان 

است. وفایی 5 آذر در اولین دیدار به مصاف اسنوکر باز میزبان می رود.
این رقابت ها به دلیل شیوع کرونا پشت درب های بسته و بدون حضور 
تماشاچیان برگزار خواهد شد.  قهرمان این رقابت ها 200 هزار پوند را به 
خانه می برد. همچنین نفرات دوم و سوم این رقابت ها به ترتیب 80 و ۴0 

هزار پوند را برنده خواهند شد.
دینگ جونهوی سال گذشته در این رقابت ها قهرمان شد و اکنون به 

عنوان مدافع عنوان قهرمانی شناخته می شود.

تیم های واترپلو و شنا به بازی های ساحلی آسیا اعزام می شوند
فدراسیون  دبیری  سرپرست 
شنا، شیرجه و واترپلو اعالم کرد که 
به  ایران  شنای  و  واترپلو  تیم های 
چین  در  که  آسیا  ساحلی  بازی های 

برگزار می شود، اعزام خواهند شد.
»حمید اسکندریون« سرپرست 
و  شیرجه  شنا،  فدراسیون  دبیری 
بقات  مسا داشت:  اظهار  ترپلو،  وا
بازی های ساحلی آسیا قرار است در 
فروردین ماه سال ۱۴00 در شهر سانیا 
چین برگزار شود و کمیته ملی المپیک 

نیز تیم های واترپلو و شنا را برای اعزام در این مسابقات انتخاب کرده اند. 
بر روی سکو  این رقابت ها  قبلی  واترپلو ما در دوره  تیم  افزود:  وی 
رفته و امیدواریم که در مسابقات پیش رو نیز بتوانیم با کسب نتایج خوب 

بر روی سکو برویم.
اسکندریون گفت: تیم شنا نیز همیشه در آسیا حرف برای گفتن داشته و 
اگر تمرینات خوبی داشته باشد، می تواند در این رقابت ها نیز موفق ظاهر شود.

سرپرست دبیری فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو در خصوص ترکیب 
تیم های اعزامی به مسابقات بازی های ساحلی آسیا، خاطرنشان کرد: تیم 
واترپلو ایران در آسیا مقام سوم را بدست آورده و همین تیم چارچوب خودش 

را نیز تا کنون حفظ کرده است.
وی افزود: چند بازیکن جوان نیز به این تیم اضافه شده که کیفیت 
فنی بسیار خوبی دارند و امیدواریم با این ترکیب تیمی بهتر و قدرتمندتر 

روانه مسابقات کنیم.
اسکندریون ادامه داد: تیم واترپلو در حال حاضر در استخر روباز مجموعه 
انقالب تمرین می کند. در حال حاضر شرایط سختی وجود دارد و ما منتظریم 
که شرایط کرونا در کشور بهبود پیدا کند تا بتوانیم برنامه ریزی خوبی برای 

آماده سازی تیم هایمان داشته باشیم.
وی ادامه داد: در صورت بهبود اوضاع در صدد هستیم تا برای تیم 

واترپلو دیدارهای دوستانه تدارک ببینیم. 
وی در مورد ترکیب تیم اعزامی شنا به بازی های ساحلی آسیا، تاکید 
کرد: کادرفنی این تیم به صورت اولیه شناگرانی از رشته استقامتی و آب های 
آزاد انتخاب کرده اند تا به تمرین بپردازند. قصد داریم در بهمن ماه یک 
مسابقات انتخابی برگزار کنیم و 2 نفر اعزامی به مسابقات مشخص شوند.

استخر  در  حاضر  حال  در  ما  شناگران  کرد:  خاطرنشان  اسکندریون 
مجموعه آزادی تمرین می کنند و ما قصد داریم که در صورت امکان استخر 

9 دی را نیز برای تمرین فعال کنیم.
سرپرست دبیری فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو در پایان، گفت: از 
ورزشکاران و مردم تقاضا دارم تا با رعایت همه پروتکل های بهداشتی هر 
چه زودتر این بیماری را از کشور خارج کنند تا زندگی به روال عادی برگردد.

یزدانی محبوبترین آزادکار جهان
یزدانی  حسن  ایرنا-  تهران- 
دارنده مدال طالی جهان و المپیک 
در نظرسنجی اتحادیه جهانی کشتی 
و با رای کاربران به عنوان محبوبترین 

آزاد کار جهان معرفی شد.
»عبداهلل  و  یزدانی«  »حسن 
از  کشتی  دنیای  نامداران  از  موحد« 
نظرسنجی حضور  این  در  کشورمان 

داشتند.
برای  کشتی  جهانی  اتحادیه 

انجام این طرح ۱6 آزادکار را انتخاب و آنها را 2 به 2 روبه  روی هم قرار 
داد تا در نظرسنجی نفر برتر انتخاب شود.

در پایان این نظرسنجی حسن یزدانی دارنده 3 طالی جهان و المپیک 
از روسیه که  المپیک  و  دارنده 5 طالی جهان  و عبدالرشید سعداهلل یف 
به تانک روس هم شهرت دارد به فینال راه پیدا کردند که یزدانی با 27 
هزار و 23 رای محبوبترین آزادکار جهان شد. سعداهلل یف هم 23 هزار و 
2۱0 رای بدست آورد. در مرحله نیمه نهایی یزدانی مقابل سایتی اف نابغه 
کشتی جهان از روسیه که 3 طالی المپیک و 6 طالی جهان را در ویترین 

افتخارات خود دارد پشت سر گذاشت.
آن سوی جدول نیز سعداهلل یف )تانک روسی( فرانک چامیزو آزادکار 

کوبایی االصل ایتالیا را از پیش رو برداشت.
اتحادیه جهانی کشتی ۱6 آزادکار جهان شامل فرانک چامیزو )ایتالیا( 
با دانیل کورمیر )آمریکا(، باجرانگ پونیا )هند( با هنری سجودو )آمریکا(، 
حسن یزدانی )ایران( با والنتین یوردانوف )بلغارستان(، طاها آکگل )ترکیه( با 
بلوگالزوف )روسیه(، عبدالرشید سعداهلل یف )روسیه( با جان اسمیت )آمریکا(، 
جردن باروز )آمریکا( با آرسن فادزائف )روسیه(، گنو پتریاشویلی )گرجستان( 
با عبداهلل موحد )ایران( و حاجی علی اف )جمهوری آذربایجان( با بوایسار 
سایتی اف )روسیه( را در ابتدا در 2 گروه 8 نفره و 2 به 2 کنار هم قرار داده 

بود و کاربران به نفر منتخب خود رای دادند.

مسی: از تهمت خسته شدم!
ز  ا پس   » مسی نل  لیو «
»آنتوآن  اسبق  مدیربرنامه  آنکه 
به  را  آرژانتینی  مرد  گریژمان«، 
»سردسته ایجاد رعب و وحشت« 
کرد،  متهم  بارسلونا  باشگاه  در 
مقصر  را  وی  اینکه  از  می گوید 
خسته  می دانند،  بارسا  مشکالت 

شده است.
محض  به  ساله   33 مسی 
همراهی  از  پس  بارسلونا  به  ورود 
اِل  فرودگاه  در  آرژانتین  ملی  تیم 

پرات با انبوهی از خبرنگاران محاصره شد.
یکی از خبرنگاران نظر مسی را در مورد ادعای هفته گذشته »اریک 
اولهاتس« مبنی بر اینکه وی در بارسا قدرت بیش از حدی داشته و در 
کمک به گریژمان برای وفق پیدا کردن با آبی اناری ها ناکام بوده، جویا شد.

مسی در پاسخ گفت: از اینکه همیشه من را مقصر همه اتفاقاتی که 
در این باشگاه رخ می دهد، می دانند، خسته شده ام.

گریژمان همواره تاکید کرده رابطه وی با مسی خوب بوده و براساس 
اظهارات یکی از هم تیمی های مرد فرانسوی در تیم ملی کشورش، او و 

اولهاتس سال هاست که با یکدیگر حرف نزده اند.
از تعطیالت فیفادی اخیر،  مسی و گریژمان در آخرین بازی پیش 
رابطه خوبی در زمین داشته و مسی یک پاس گل برای ستاره فرانسوی 

فراهم کرد.
اما اظهارات اخیر مرد آرژانتینی تنها گمانه زنی ها را در خصوص کوچ 

احتمالی وی از بارسادر تابستان سال 202۱ تشدید می کند.
مسی در آگوست سال جاری و پس از شکست هشت بر دو بارسا 
برابر بایرن مونیخ در لیگ قهرمانان اروپا تصمیم به ترک نیوکمپ گرفت 
و اگرچه منچسترسیتی آماده خریداری وی بود،؛ اما دعوی حقوقی مانع 
ترک نیوکمپ شد و مسی در سپتامبر اعالم کرد که مشکل اصلی وی در 
بارسا، »جوزپ ماریا بارتومئو« رییس سابق این باشگاه و نحوه مدیریت 

وی در چند سال اخیر بوده است.
با این حال، بارتومئو در اکتبر کناره گیری کرد و مسیر برای جانشین 
وی  به منظور آغاز مذاکرات تمدید با مسی هموار شد. رییس جدید باشگاه 
در ژانویه تعیین می شود و نخستین مسوولیت وی متقاعد کردن مسی به 

ماندن در بارسا خواهد بود.
»ویکتور فونت« یکی از نامزدهای ریاست باشگاه بارسا در گفت و 
اندازه ای خوش شانس هستید که  گو با رویترز گفته بود: وقتی شما به 
بهترین بازیکن جهان را دارید، باید این استعداد را حفظ کنید؛ اگر مسی 
به یک تیم رقیب برود، ما به راحتی گزینه ای جایگزین پیدا نخواهیم کرد 
چون مسی جایگزین ندارد. بنابراین حفظ مسی در کوتاه مدت حیاتی است.

پاراگوئه  برابر  تساوی  در  آرژانتین  ملی  تیم  از همراهی  مسی پس 
و برد برابر پرو در انتخابی جام جهانی 2022 قطر، به اسپانیا بازگشت.

دیدار بعدی بارسا در اللیگا برابر اتلتیکومادرید بدون شکست است؛ 
به  بارسا  از  را  سوارز«  »لوئیس  یعنی  را  رفیق صمیمی مسی  که  تیمی 
خدمت گرفته البته ابتالی وی به ویروس کرونا، احتمال رویایی با مسی 

را به شدت کاهش داده است.

مصدومیت راموس و غیبت در سه بازی آینده رئال
تیم  کاپیتان  راموس  سرخیو 
رئال مادرید به دلیل مصدومیت و 
بنابر تمهیدات پزشکی در سه دیدار 

آینده تیمش غایب است.
جریان  در  راموس  سرخیو 
اسپانیا  فوتبال  تیم های ملی  دیدار 
و آلمان در لیگ ملت های اروپا و 
با برتری 6 بر صفر تیمش  سه شنبه 
شب هفته گذشته به پایان رسید، از 
ناحیه همسترینگ دچار مصدومیت 
شد و در دقیقه ۴3 این دیدار زمین 

را ترک کرد.کاپیتان کهکشانی ها به همین دلیل سه بازی بعدی باشگاهی ، 
رئال مادرید را همراهی کند.برهمین اساس باشگاه رئال مادرید در بیانیه ای 
اعالم کرد؛ سرخیو راموس 3۴ ساله از ناحیه همسترینگ پای راست خود 
دچار مصدومیت شده و به طور قطع 2 دیدار رئال مادرید  در اللیگا را در 
برابر تیم های  ویارئال و آالوس و بازی مقابل  اینتر در لیگ قهرمانان 
کاپیتان  و  مدافع  تا  هستند  امیدوار  داد.رئالی ها  خواهد  دست  از  را  اروپا 
در  اوکراین  با شاختار دونتسک  رویارویی  برای  را دسامبر  باتجربه شان 

لیگ قهرمانان اروپا در در کنار خود داشته باشند.

رأی منفی 93.7 به یواخیم لو؛
تنفر بی سابقه از یک سرمربی در آلمان!

در جام جهانی، سرمربی  آلمان  قهرمانی  آخرین  از  بعد  شش سال 
تیم ملی فوتبال این کشور در معرض قضاوت بی رحمانه قرار گرفته است.

به نمایش  اسپانیا و  آلمان مقابل  باورنکردنی  بر 0 و  با شکست 6 
در آمدن یکی از ضعیف ترین بازی های تاریخ فوتبال آلمان، هواداران و 
کارشناسان فوتبال این کشور یک صدا خواهان اخراج یواخیم لو سرمربی 
سابقًا محبوب تیم ملی هستند؛ مربی که ژرمن ها با او یک عنوان قهرمانی 
را در رقابت های جام جهانی 20۱۴ برزیل به ارمغان آورده و سابقه چند 

تورنمنت موفق با او را نیز در کارنامه دارند.
اما یواخیم لو که با از دست دادن هانسی فلیک، مغز متفکرش در 
روزهای طالیی تنهاتر و ناکاراتر و البته پیرتر از گذشته به نظر می آید، 
در لبه پرتگاهی ست که یکبار در جام جهانی 20۱8 از آن به پایین سقوط 
کرده اما دوباره و با اعتماد DFB )اتحادیه فوتبال آلمان( از صخره ها باال 

آمده و حاال دوباره فاصله ای با یک سقوط آزاد دیگر ندارد.
۴8 ساعت بعد از انتقادات شدید و بی سابقه از تیم ملی فوتبال آلمان 
در رسانه ها و شبکه های اجتماعی، نشریه کیکر در وبسایت خود نظرسنجی 
بزرگی را برگزار کرد که نتیجه آن تکان دهنده ست؛ سوالی که کیکر از 
هواداران تیم ملی آلمان پرسیده این است که »آیا آن ها به یواخیم لو برای 
ادامه کار در تیم ملی فوتبال اعتماد دارند یا خیر؟«. نتیجه عجیب و غریب 
است؛ نزدیک به 9۴ درصد هواداران حاضر در این نظرسنجی با ادامه کار 
یواخیم لو در تیم ملی آلمان مخالفند. در این شرایط اگر چه فدارسیون 
فوتبال آلمان تاکید دارد که یواخیم لو باید تا پایان جام ملت های اروپا در 
سمت سرمربی باقی بماند اما با این حجم نارضایتی، ممکن است تصمیم 
برخالف طبیعت فوتبال آلمان گرفته بشود؛ فوتبالی که گاهًا مربیان درجه 
اولی را باالی سر تیم ملی خود نگذاشته اما به آن ها وقت کافی داده است. 
با این حال در شرایط فعلی به نظر می رسد سرنوشت فوتبال ملی آلمان با 
یواخیم لو شبیه به چیزی باشد که در دوره پایانی برتی فوگتس یا اریش 
ریبک رقم خورد. تیمی خالی از اعتماد به نفس و با دست هایی باال در 
مقابل حریفان در حالی که آلمان همچنان یکی از بهترین اسکوادهای فوتبال 
اروپا را در اختیار دارد.تصمیم فدراسیون فوتبال ایتالیا از تغییر سرمربی تیم 
ملی و انتخاب یک مربی تراز اول و تاثیر او روی نتایج تیم، یک مثال دِم 
دستی برای سرعت در تصمیم گیری برای بدنه فدراسیون فوتبال آلمان 
است که حاال نه بابت ثبات که بابت محافظه کاری جدی اش مورد انتقاد 

فوتبال نویسان این کشور قرار گرفته است.

ایران  ملی  تیم  عملکرد 
در 2 فیفا دی آخر سال 2020 
در مقایسه با دیگر تیم های 
آسیایی بد نبود و می توان به آن نمره 

قبولی داد.
آخرین فیفا دی سال 2020 نیز به 
اتمام رسید و تیم های ملی در قاره های 
مختلف بازی های دوستانه و رسمی خود 
را برگزار کردند. اروپایی ها بیشتر درگیر 
لیگ ملت ها بودند؛ در آفریقا مسابقات 
در  شد؛  برگزار  ها  ملت  جام  انتخابی 
آمریکای جنوبی مسابقات مقدماتی جام 
جهانی 2022 به انجام رسید و در آسیا 
و آمریکای مرکزی و شمالی بازی ها 

همگی حالت دوستانه داشت.
تیم ملی فوتبال ایران در این فیفا 
دی یک بازی دوستانه را در سارایوو برابر 
بوسنی انجام داد که منجر به برتری 2 بر 
صفر  شاگردان دراگان اسکوچیچ شد. با 
این وجود این اردو زودتر از پایان رسمی 
به  بازیکنان  و  رسید  اتمام  به  دی  فیفا 
باشگاه های خود برگشتند. همین مساله 
باعث شد تا انتقاداتی به این اتفاق صورت 
بگیرد و برخی بر این باور باشند که تیم 
ملی باید باز هم بازی دوستانه برگزار می 

کرد و اردوی خود را ادامه می داد.
نقد  این  به  باید  اول  درجه  در 
به  اسکوچیچ  داد.  حق  گرفته  صورت 
تازگی تیم را در در دست گرفته و نیاز 
دارد که بیشتر با بازیکنان باشد. در ثانی  
احتماال فیفا دی بعدی باید بازی های 
رسمی تیم ملی در انتخابی جام جهانی 
و جام ملت های آسیا همراه مقابل هنگ 

کنگ و کامبوج باشد. با این وجود بهتر 
است نگاهی به عملکرد دیگر تیم های 
طی  که  اخیر  دی  فیفا   2 در  آسیایی 
و  بیندازیم  شد،  برگزار  ماه  یک  حدود 
اینکه آماده سازی تیم ملی در مقایسه 
با همتایان خود در چه سطحی بوده و 

آیا واقعا ضعیف تر بودیم یا خیر.
تنها 6 تیم آسیایی در هر 2 فیفا 
دوستانه  بازی  شدند  موفق  اخیر  دی 
برگزار کنند که دست بر قضا تیم ملی 
فوتبال ایران هم یکی از این تیمهاست. 
بازی  چهار  انجام  با  ژاپن  و  ازبکستان 
دادند.  انجام  را  ممکن  بازی  بیشترین 
شکست  بازی  چهار  هر  در  ها  ازبک 

خوردند و ژاپن به 2 برد، یک تساوی 
تیمهای  کرد.  پیدا  باخت دست  و یک 
امارات و قطر سه بازی را انجام دادند. 
هر دوی این تیم ها ماه قبل یک بازی 
و در این ماه 2 بازی را ترتیب دادند. کره 
جنوبی هم مثل ما در هر ماه یک مسابقه 
دوستانه را برگزار کرد. آنها بر خالف ما 
که هر 2 بازی را بردیم به یک تساوی 
در برابر کامرون دست یافتند و در برابر 

قطر به برتری رسیدند.
در فیفا دی اخیر که در ماِه آبان 
گذشته  ماه  مهر  بر خالف  برگزار شد، 
تیم های بیشتری بازی دوستانه برگزار 
ماه  کردند. همان طور که گفته شد در 

قبل 6 تیم آسیایی بازی دوستانه انجام 
دادند و در این ماه، تعداد به ۱5 تیم ارتقا 
پیدا کرد. ژاپن، ازبکستان، امارات، قطر، 
بحرین، عراق، اردن، سوریه، بنگالدش، 
نپال و عربستان 2 بازی انجام دادند و 
تیم های ایران، تاجیکستان، کره جنوبی 
کردند.  برگزار  را  مسابقه  یک  لبنان  و 
جالب است که تیم های شناخته شده 
ای چون استرالیا و چین در این دو ماه 

هیچ دیداری را تدارک ندیدند.
با مالی در  بازی دوستانه  لغو  اگر 
گفت  توان  می  نبود،  گذشته  ماه  مهر 
عملکرد فدراسیون فوتبال در برگزاری 
مناسب  ملی  تیم  برای  دوستانه  بازی 
بود. با این وجود، لغو همان مسابقه هم 
نمی تواند این دیدگاه را در پی داشته 
باشد که تیم ملی نسبت به رقبای خود 
عملکرد ضعیف تری داشته است. ما تنها 
تیمی بودیم که در این 2 ماه با یک تیم 
اروپایی مصاف داشتیم. الباقی تیم های 
آسیایی به مصاف نمایندگان آفریقایی، 
شمالی  و  مرکزی  آمریکای  و  آسیایی 
آسیایی  تیم  با یک  شاید جدال  رفتند. 
بعد از بازی با بوسنی می توانست حسن 
ختام بهتری برای اردوی تیم ملی داشته 
باشد اما در مجموع ما نسبت به رقبای 
و  نداشتیم  بدتری  عملکرد  خود  اصلی 
حدی  تا  و  ژاپن  های  تیم  فقط  شاید 
 2 هر  کردند.  کار  بهتر  که  بودند  قطر 
حریف مستقیم تیم ملی یعنی عراق و 
بحرین هم مثل ما 2 بازی برگزار کردند 
که مقابل تیم های آسیایی بود و تنها 

درفیفا دی دوم به انجام رسید.

با وجود نا هماهنگی ها و بی برنامه گی ها؛

 نمره قبولی تیم ملی فوتبال ایران در فیفادی!

تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا 
از شنبه تعطیلی و محدودیت جدی 2 
هفته ای را برای مراکز استان ها و ۱60 

شهرستان را به همراه خواهد داشت.
سخنگوی وزارت بهداشت، درمان 
اتفاقی  کرد،  اعالم  پزشکی  آموزش  و 
که از شنبه می افتد این است که تمام 
در  شهرستان   ۱60 و  استان ها  مراکز 
مشاغل  جز  و  هستند  قرمز  شرایط 
یک که ضروری هستند، سایر مشاغل 
این  برای  سازوکار  و  هستند  تعطیل 
محدودیت ها دیده شده است و جریمه 
ها باالتر رفته و مشخص شده که چه 
کسی باید جریمه را اعمال و چه کسی 

باید نظارت کند.
شغلی،  گروه های  جدول  طبق 
مراکز تمرین و انجام مسابقات ورزشی 

در گروه شغلی دو، استخرهای سرپوشیده 
به عنوان گروه شغلی سه و باشگاه های 
جمله  از  پربرخورد  ورزش های  ورزشی 
باشگاه  نیز  و  جودو  و  کاراته  کشتی، 
شغلی  گروه  عنوان  به  سالنی  ورزشی 

چهار تعیین شده اند.
بنابر سخنان اظهار شده، تعطیلی 
مشاغل دو، سه و چهار در مراکز استان 
ها و ۱60 شهرستان قرمز از شنبه رقم 
خواهد خورد و اینگونه باید شاهد تعطیلی 

مراکز تمرین و انجام مسابقات ورزشی، 
باشگاه های  سرپوشیده،  استخرهای 
جمله  از  پربرخورد  ورزش های  ورزشی 
باشگاه  نیز  و  جودو  و  کاراته  کشتی، 

ورزشی سالنی باشیم.
رویدادهای  برگزاری  مورد  در 
بقات  مسا و  لیگ ها  شامل  ورزشی 
وجود  با  و  دارد  وجود  جدی  ابهام  اما 
اعالم ستاد مقابله با گسترش کرونا در 
ورزش مبنی بر این که مجوز برگزاری 
لیگ ها،  شامل  ورزشی  رویدادهای 
مسابقات و اردوها کماکان به قوت خود 
باقی است، اما سخنگوی وزارت بهداشت 
از پیشنهاد تعطیلی لیگ های ورزشی به 
ستاد ملی کرونا خبر داده است که در 
این رابطه باید منتظر تصمیم نهایی ستاد 

ملی کرونا باشیم.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

ستاد ملی کرونا امروز مشخص می کند؛

تعیین تکلیف ورزش ایران در تعطیالت دو هفته ای

پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس 
گفت: مهدی عبدی بازیکن جوانی و با 
انگیزه ای است و او می تواند مانند مهدی 
پرسپولیس  در  علیپور  علی  و  طارمی 

موفق باشد.
در  امسال  پرسپولیس  ه  باشگا
برتر  لیگ  مسابقات  به  پای  شرایطی 
یعنی  خود  اصلی  مهاجم  که  می گذارد 
محرومیت  خاطر  به  را  آل کثیر  عیسی 
عقیده  به  رو  همین  از  ندارد  اختیار  در 
خیلی از کارشناسان این تیم نیاز مبرم 

به جذب مهاجم دارد.
مورد  در  مقدم  کرمانی  مرتضی 
فوتبال  تیم  روزهای  ین  ا یط  شرا
پرسپولیس، مشکالت این تیم در آستانه 

لیگ قهرمانان آسیا  و ... صحبت هایی 
انجام داد که در زیر می خوانید:

پرسپولیس  روزهای  این  شرایط 
چندان خوب به نظر نمی رسد؟

مالی  مشکالت  که  است  درست 
کار  انگیزه  با  بازیکنان  اما  دارد  وجود 
می کنند و امیدوارم بتوانند با حفظ روند 
در  آسیا  قهرمانان  لیگ  مانند  خوبشان 

لیگ هم موفق شوند.
نی  قهرما ی  برا نس  شا چقدر 

پرسپولیس قائل هستید؟
الیق  که  داده  نشان  تیم  این 
مقابل  هم  االن  تا  و  است  ها  بهترین 
توانسته  آسیا  تیم های  قدرتمندترین 
وجود  با  امیدوارم  بگیرد.  خوبی  نتایج 

قهرمانان  لیگ  در  این مشکالت  همه 
آسیا هم موفق ظاهر شویم و قهرمانی 

را کسب کنیم.
هم  برتر  لیگ  در  پرسپولیس  آیا 
قهرمان  قبل  سال های  مانند  می تواند 

شود؟
قهرمانی سخت تر  سال حفظ  هر 
و  دارد  خوبی  شرایط  تیم  اما  می شود 
با این بازیکنان که کیفیت شان را ثابت 
کرده اند، هنوز هم شانس اول قهرمانی 

هستیم.
اما پرسپولیس شروع خوبی در لیگ 

برتر نداشت.
مسابقه  یک  با  اما  است  درست 
نمی توان عملکرد تیم را قضاوت کرد. 

پرسپولیس  دوم  بازی  از  حتم  طور  به 
برای  تیم  این  و  دید  را خواهید  واقعی 

قهرمانی استرات خواهد زد.
یک  غیبت  یپا  سا با  بازی  در 
می خورد.  چشم  به  عیار  تمام  مهاجم 

قبول دارید؟
دارد،  تقویت  به  نیاز  تیم  اینکه 
با همین  باید  اما  است  انکار  قابل  غیر 
چرا  بسازیم  باشگاه  فعلی  دارایی های 

که آنها نیز خودشان را ثابت کرده اند.
در حال حاضر فشار روی مهدی 
عبدی جوان زیاد است. آیا این موضوع 
منفی  تاثیر  او  عملکرد  روی  می توان 

بگذارد؟
این امکان وجود دارد اما برعکس 
است  ممکن  و  دارد  وجود  هم  ماجرا 
بهترین  به  طالیی  فرصت  این  از  او 
خودش  و  کند  استفاده  ممکن  شکل 
نرود که  یادمان  کند.  ثابت  به همه  را 
بازی  مانند  حساسی  دیدارهای  در  او 
گلزنی  تیم  برای  النصر  و  استقالل  با 

کرده است.
مربی  مقطعی  در  خودتان  شما 
این  در  می تواند  او  آیا  بوده اید.  عبدی 

شرایط موفق باشد؟
این به کادر فنی بستگی دارد که 
به او چگونه اعتماد به نفس بدهد و او 
را برای لیگ آماده کند. به نظر من او 
یا علی علیپور  می تواند مهدی طارمی 
دیگری برای پرسپولیس باشد و در این 

تیم موفق عمل کند.

کرمانی مقدم:

 جوانان پرسپولیس جای خالی باتجربه ها را پر می کنند

قرارداد دوساله مهدی مهدی خانی عصر 
روز سه شنبه با پرسپولیس نهایی شد و او بعد 
از پشت سر گذاشتن تست های پزشکی و 
گرفتن تأییدیه های الزم در تمرین سرخ ها 

حاضر شد.
مهدی خانی پیراهن شماره 9 را تحویل 
گرفت که پیش از این در اختیار مهدی ترابی 
بود. البته او با گرفتن این پیراهن که قبل 
مهدی  و  خلیلی  محسن  به  متعلق  این  از 
طارمی، دو آقای گل سابق پرسپولیس بوده 
کار خودش را سخت کرد و حاال همه از او 

انتظار دارند مثل یک مهاجم نوک تمام کننده و درخشان 
در مسابقات ظاهر شود. مشکل فعلی مهدی خانی این 
یک  این رو  از  نداشته  تمرین  هفته  دو  او  که  است 
روز  در  اما رحیم پور  تمرین کرد  تیم  بدنساز  با  مقدار 
اول تمرین به بدن این بازیکن فشاری وارد نکرد و 
قرار است برنامه ویژه ای برای این مهاجم گیالنغربی 
طراحی کند و حسابی تمرینات نفسگیری با او داشته 

باشد. البته با توجه به شناختی که کادر فنی پرسپولیس 
از مهدی خانی و شرایط فنی و بدنی اش دارند مطمئن 

هستند او خیلی زود آماده می شود.
به اعتقاد مربیان پرسپولیس، مهدی خانی از آن 
بازیکنان جنگجو و حریص فوتبال است که در فوتبال 
امروز می تواند گلیم خودشان را از آب بیرون بکشد و 
البته به تیمش هم کمک کند. در واقع یحیی و کادرش 
به لحاظ فنی کاماًل این بازیکن را قبول دارند هرچند در 

مقطعی این بازیکن در پدیده خیلی کم بازی 
که  جایی  تا  داشت  و قصد جدایی  می کرد 
گفته شد با یحیی به مشکل خورده، اما در آن 
مقطع یحیی خیلی کم به ترکیب برنده اش 
دست می زد و فقط گاهی در بازی های جام 
حذفی از مهدی خانی استفاده می کرد که او 
در آن جام مقابل فوالد و پرسپولیس خوب 

کار کرد و گل هم زد.
مهدی خانی در اولین مصاحبه اش بعد 
از عقد قرارداد با پرسپولیس گفته از بچگی 
طرفدار این تیم بوده و حتی برای تماشای 
آرزویش  حاال  که  می رفته  ورزشگاه  به  بازی هایش 
و  برآورده شده  محبوبش  تیم  در  کردن  بازی  برای 
با  کرد.  خواهد  چه  پرسپولیس  ترکیب  در  دید  باید 
توجه به شرایط بدنی مهدی خانی قطعًا او در بازی با 
صنعت نفت آبادان در لیست پرسپولیس قرار نخواهد 
کادر  بعدی جزو  بازی  از  نظر می رسد  به  اما  گرفت 

بازیکنان اصلی باشد.

شماره 9 جدید پرسپولیس دراختیار بدنساز
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تصویری دیده نشده از داریوش شایگان و  عباس کیارستمی
اختصاصی دنیای جوانان

نشد که عرصه پروازی
از عقاب بگیرم

محمد علی بهمنی

نشد سالم دهم - عشق را جواب بگیرم
غرور یخ زده را ، رو بـه آفتاب بگیرم

نشد که لحظه فّرار مهربان شدنت را
به یادگار ، برای همیشه قاب بگیـرم

نشد تقاص همه عمر تشنه جانی خود را
به جرعه ای ز تو - از خنده سراب -  بگیرم

چرا همیشه تو را ، ای همه حقیقتم از تو
من از خیال بخواهـم و یا ز خواب بگیرم

چقدر می شود آیا در این کرامت آبی
شبانه تور بیاندازم و حباب بگیرم

حصـار دغدغه نگذاشت تا دقیقـه ای از عمر
به قول چشم تو : » حالی هم از شراب بگیرم «

خالصه مثل مترسک گذشت زندگی من
نشد که عرصه پروازی از عقاب بگیرم

طرح سراسری عضویت رایگان در کتابخانه های عمومی 
سراسر کشور به مناسبت هفته کتاب و بزرگداشت روز کتاب، 
کتابخوانی و کتابدار، در روز 29 آبان ماه از طریق ارسال پیامک 

صورت می گیرد.
طرح عضویت رایگان در کتابخانه های عمومی سراسر 
کشور با توجه به استقبال هموطنان از ثبت نام غیرحضوری در 
روز 2۴ آبان ماه به مناسبت بیست و هشتمین دوره هفته کتاب 
جمهوری اسالمی ایران و بزرگداشت روز کتاب، کتابخوانی و 

کتابدار، امروز 29 آبان ماه نیز تمدید شد.
عالقه مندان می توانند با ارسال کد ملی خود به شماره 
50002929 به صورت غیرحضوری  به عضویت کتابخانه های 

عمومی سراسر کشور درآیند.
کتابخانه های  نهاد  اعضای  تکریم  منظور  به  پیش تر 
همه  عضویت  آمده،  پیش  تعطیلی های  دلیل  به  و  عمومی 
اعضای کتابخانه های عمومی کشور به مدت یک سال از تاریخ 

2۴ آبان ۱399 به صورت رایگان، تمدید شده بود.

عضویت رایگان در کتابخانه های عمومی با ارسال پیامک

 28 چهارشنبه  شامگاه 
شب  پنجمین  در  آبان ماه، 
ادامه  در  و  کتاب  هفته  از 
و  اسناد  سازمان  سلسله نشست های 
ابوتراب  فارس،  مرکز  ملی  کتابخانه 
ماهیت  درباره  صحبت  به  خسروی 
پیدایش  چرایی  از  و  پرداخت  داستان 

داستان و رمان گفت.
 نویسنده »اسفار کاتبان« در ابتدا با 
تأکید بر اهمیت شناخت داستان و تفاوت 
شناخت  این  اگر  گفت:  حکایت  با  آن 
وجود نداشته باشد، سوءتفاهماتی ایجاد 
می شود و ممکن است حکایت، قصه، 
تلقی  داستان  روایی،  متون  و  رمانس 
تفاوت  »مهم ترین  آنکه  حال  شود؛ 
داستان و متون ماقبل داستان آن است 

که داستان حامل زاویه دید است«.
به  ادامه  در  خسروی  ابوتراب   
افزود:  و  پرداخت  دید  زاویه  تشریح 
زاویه دید یک دستگاه مجازی شبیه به 
دوربین عکاسی است که نویسنده، پیش 
از آنکه داستانش را بنویسد، این زاویه 
دید انتخابی را طراحی می کند تا از آن 
منظر، وقایع داستان خود را بازتاب دهد.

زاویه  انتخاب  خسروی،  باور  به   
یک  نویسنده،  سوی  از  مناسب  دید 
چراکه  است؛  تکنیکی  تصمیم  گیری 
مکانیزم  تا  می شود  ایجاد  دید  »زاویه 
صحیح  و  دقیق  طور  به  واقعه،  وقوع 
بازتاب پیدا کند تا مخاطب ماهیت واقعه 

را درک و استنباط کند.«
 از این منظر، نویسنده »رود راوی« 
معتقد است اگر با روایتی مواجه شویم 
که فاقد زاویه دید باشد، نمی توانیم آن را 
داستان یا رمان بنامیم. اما دلیل خسروی 
بر تأکید بر زاویه دید چیست؟ »به این 
زاویه دید  از طریق  نویسنده  خاطر که 

می تواند جزئیات را بازتاب دهد.«
در  سومنات«  »دیوان  نویسنده   

ادامه با بیان اینکه داستان، امکانی برای 
توجه به اهمیت جزئیات است، ادامه داد: 
در دوره مدرن جزئیات اهمیت پیدا کرد 
ذاتًا  که  نیز  داستان  در  همین رو  از  و 
جزئیات  بازتاب  است،  مدرن  پدیده ای 

بسیار مهم است.
خسروی سپس با بیان اینکه یک 
و  علّی  رابطه  داستان،  دیگر  مشخصه 
است،  داستان  اجزای  مابین  معلولی 
مؤلفه  سه  رو،  این  از  کرد:  خاطرنشان 
و  جزئیات  و  جزء  به  توجه  دید،  زاویه 
رابطه علّی و معلولی، عوامل تعیین کننده 

داستان است.

برنده دو جایزه ادبی گلشیری برای 
کتاب های رود راوی و کتاب ویران، با 
تشریح رابطه علّی و معلولی بیان کرد: 
داستان نویس  که  کلماتی  نخستین  از 
می نویسد تا آخرین کلمات که مقدرات 
اجزای  مابین  می شود،  ساخته  داستان 
داستان یک رابطه علّی و معلولی حاکم 
است که اگر درست و به جا انتخاب شود، 

شدت تأثیر ایجاد می کند.
و  رواداری  تا  آمد  پدید  *داستان 

درک حضور دیگری ایجاد شود
کجا  از  داستان  پیدایش  لزوم  اما 
آغاز شد؟ ابوتراب خسروی معتقد است 

زمانی که شهرهای صنعتی ایجاد شد، 
نیروهای کار در سایت ها و کارگاه های 
صنعتی در کنار هم به کار مشغول شدند. 
نژادها  زبان ها،  از  کار  نیروهای  »این 
شرایط  در  و  بودند  مختلف  مذاهب  و 
شانه به شانه  کارکردن،  به  ناگزیر  کار، 

هم بودند.«
 به باور خسروی، »نیاز به مفاهمه 
و درک حضور دیگری بود که سبب شد 
رمان و داستان به جریانی از مفاهمه و 
تساهل،  مسئله  تا  شود  بدل  استنباط 
ایجاد  دیگری  درک حضور  و  رواداری 
شود.« از همین منظر، به باور نویسنده 
نویسنده  کاری که  پر جبرئیل«،  »آواز 
با کلمات  انجام می دهد، رفتار مناسب 
»اساسًا  آنکه  طرفه  است؛  جمالت  و 
نوشته  مفاهمه  ایجاد  برای  داستان 

می شود«.
 نویسنده »ملکان عذاب« سپس با 
اشاره به وقوع جنگ ها و نزاع های مابین 
تا  مختلف  زبان های  و  مذاهب  نژادها، 
جوامع،  صنعتی شدن  دوره  از  پیش 
خاطرنشان کرد: به همین سبب بود که 
در این دوره، ادبیات داستانی پدید آمد 
تا جریانی از مفاهمه ایجاد کند. ابوتراب 
خسروی در ادامه با بیان اینکه جریان 
بود،  غرب  دموکراسی  پیش نیاز  رمان، 
افزود: رمان و داستان کوتاه به وجود آمد 
تا میان جوامع تساهل ایجاد شود؛ چه 
آنکه، تساهل پیش نیاز دموکراسی بود.

اینکه  بیان  با  پایان  در   خسروی 
تحت  نیز  ایران  متقدم  نویسنده  چهار 
انقالب  از  بعد  ایجادشده  شرایط  تأثیر 
مشروطه، با مظاهر فرهنگ غرب آشنا 
ـ که  نویسنده  این چهار  افزود:  شدند، 
نخستین داستان ها و رمان های فارسی 
را پدید آوردند ـ فرم داستان نویسی را 
به ایران آوردند و در زبان فارسی، نحو 

داستان نویسی ایجاد کردند. 

داستان، امکانی برای توجه به اهمیت جزئیات است 

روایت  ناخدا غریبی از دریانوردان تنگسیر
دومین کتاب ناخدا عبدالرسول 
غریبی با عنوان قهوه خانه ساحلی 

منتشر شد. 
ساحلی«  »قهوه خانه  کتاب 
شامل داستان های مستند از زندگی 

دریانوردان تنگسیر است.
در مقدمه کتاب به قلم اسکندر 
احمدنیا ، شاعر و نویسنده بوشهری 
آمده: »کتاب حاضر مجموعه ای از 
هفت داستان بلند به قلم عبدالرسول 
غریبی است؛ داستان هایی که صرفًا 
ساخته ذهن و تخیل نویسنده نیست 
و  باورها،  تجارب،  از  برآمده  بلکه 
واقعیت هایی است که مرور زمان و 

تحوالت سریع زمانه، نتوانسته غبار فراموشی بر آنها بنشاند.
آنچه  و هر  است  واقعی  دریانوردان  زندگی  از  توصیفی  این قصه ها، 
ناخدا  تجارب  و  ادراک  بیانگر  اغراقی  و  مبالغه  هیچ  بدون  شده  نوشته 
عبدالرسول غریبی است که نه تنها خود، بلکه آباء و اجدادش نیز درگیر 

دریا و ماجراهایش بوده اند.
تا  کودکی  از  نگارنده  که  ماجراهایی  ساخت مند  و  خیال انگیز  نقل 
جوانی، هم ناظر و هم در شکل گیری آنها دخیل بوده است. نویسنده با 
قلمی روان و سرشار از احساس، تالش کرده تا مردمان دریادل جنوب و 
به ویژه بوشهر را با تمام ویژگی های فرهنگی و اقتصادی شان در قالب 
خروشان  امواج  و  دریا  با  قرن ها  که  مردمی  بگذارد.  نمایش  به  داستان 
آن همراز و همراه بوده اند و برای تامین معاش و تداوم زیست خود به 

آن پناه می برده اند.
آنجا که  از  و  باتجربه و شجاع است  ناخدایان  از  عبدالرسول غریبی 
بخش مهمی از زندگی خود را در دریا زیسته، اکنون قلم برداشته و نمایی 
جذاب از حماسه ی شیرمردان جنوب در پنجه نرم کردن با دریا و مقابله با 

تند طوفان هایش برای مخاطب ترسیم کرده است.«
قهوه خانه ساحلی توسط انتشارات زمزمه های روشن به چاپ رسیده و 

قیمت آن 35 هزار تومان است. 
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پروانه رسولی خوشبخت

توزیع رایگان بیش از ۵۰۰ جلد کتاب
 در مناطق کم برخوردار خوی

رییــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی شهرســتان خــوی گفــت: 
همزمــان بــا هفتــه کتــاب و کتابخوانــی بیــش از 500 جلــد کتــاب بصورت 

رایــگان در مناطــق کــم برخــوردار شهرســتان خــوی توزیــع شــد.
پیمــان تابانفــر، اظهــار داشــت: بــا ترویــج کتــاب و کتابخوانــی و بــا 
عمومــی کــردن شــور، عالقــه و هیجــان در افــراد ، مــی تــوان مطالعــه 

کتــاب در جامعــه را افزایــش داد.
ــه و  ــرای مطالع ــراد ب ــردن اف ــذوب ک ــور مج ــه منظ ــزود: ب وی اف
ــد کــه  ــرای تشــویق افــراد وجــود دارن ــادی ب ــی، شــیوه های زی کتابخوان
ــی و دعــوت مــردم  ــاب و کتابخوان ــدازی پویــش کت یکــی از آنهــا راه ان

ــی اســت. ــه کتابخوان ب

تاالرهای کتابخانه ملی برای ۲ هفته تعطیل شد
ــالغ  ــه اب ــه ب ــا توج ــران ب ــی ای ــه مل ــه کتابخان ــای مطالع تاالره
دســتورالعمل اجرایــی ســازمان اداری و اســتخدامی کشــور، از یــک آذرمــاه 

ــه مــدت دو هفتــه تعطیــل اســت. ب
براســاس ابالغیــه دســتورالعمل اجرایی ســازمان اداری و اســتخدامی 
کشــور بــه دســتگاه های دولتــی، مبنــی بــر توقــف خدمــات و بــا در نظــر 
گرفتــن الــزام ســازمان اســناد و کتابخانــه ملــی ایــران بر رعایــت مصوبات 
ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا، تاالرهــای کتابخانه ملــی ایران از روز شــنبه 

)یکــم آذرمــاه( بــه مــدت دو هفتــه تعطیــل خواهــد بود.
ــه  ــی از جمل ــه مل ــی کتابخان ــات الکترونیک ــالم، خدم ــر اع ــا ب بن
ــه محتــوای دیجیتــال مــورد  ــه دیجیتــال، مرجــع مجــازی و ارائ کتابخان

ــود. ــد ب ــرار خواه ــل برق ــد قب ــران، مانن ــت کارب درخواس

انتخاب 1۰ داستان فارسی محبوب قرن
در مرحلــه اول پویــش »صدســال شمســی، ده داســتان فارســی« 
ــش  ــن پوی ــات شــرکت کننده در ای ــه توســط اهــل ادبی ــاب ک 20 کت
ــون از  ــدند. اکن ــخص ش ــد، مش ــت آورده ان ــاز را به دس ــترین امتی بیش
عمــوم مخاطبــان دعــوت شــده ۱0 داســتان فارســی محبــوب قــرن 

را انتخــاب کننــد.
ــام پویشــی اســت  ــتان فارســی« ن ــال شمســی، ده داس »صدس
ــی؛  ــرن ۱۴ شمس ــده ق ــی برگزی ــتان فارس ــاب ۱0 داس ــرای انتخ ب
ــی  ــتان های فارس ــش در داس ــای فراوان ــراز و فروده ــه ف ــی ک قرن

منعکــس شــده اند.
ســایت معرفــی و نقــد کتــاب وینــش اعــالم کــرده بــا راه انــدازی 
ایــن پویــش در مرحلــه اول بــا نظرســنجی از تعــدادی از اهالــی ادبیات 
)نویســنده، مترجــم، منتقــد و فیلمنامه نویــس( 20 کتابــی را کــه 
بیشــترین امتیــاز را از ایــن افــراد به دســت آورده انــد، مشــخص کــرده 
اســت و اکنــون بــا دعــوت از عمــوم مخاطبــان و دوســتداران ادبیــات 
ــان  ــود )از می ــه خ ــورد عالق ــی م ــتان های فارس ــرای انتخــاب داس ب
ــاری کــه در ایــن فهرســت نیســت( می خواهــد  ــا آث ایــن فهرســت ی

۱0 داســتان فارســی محبــوب قــرن را مشــخص کنــد.
ــه نخســت کســب  ــاز را در مرحل ــه بیشــترین امتی ــی ک 20 کتاب

ــده اند: ــالم ش ــرح اع ــن ش ــه ای ــرده  ب ک
»همسایه ها«، احمد محمود
»بوف کور«، صادق هدایت

»سووشون«، سیمین دانشور
»جای خالی سلوچ«، محمود دولت آبادی

»شازده احتجاب«، هوشنگ گلشیری
»دایی جان ناپلئون«، ایرج پزشکزاد

»سمفونی مردگان«، عباس معروفی
»سنگر و قمقمه های خالی«، بهرام صادقی

»شب هول«، هرمز شهدادی
»کلیدر«، محمود دولت آبادی 

»همنوایی شبانه ارکستر چوبها«، رضا قاسمی
»عزاداران بیل«، غالمحسین ساعدی

»روزگار دوزخی آقای ایاز«، رضا براهنی
»واهمه های بی نام و نشان«، غالمحسین ساعدی

»شب یک، شب دو«، بهمن فرسی
»مد و مه«، ابراهیم گلستان

»چراغها را من خاموش می کنم«، زویا پیرزاد
»چشمهایش«، بزرگ علوی

»زمستان 62«، اسماعیل فصیح
»ملکوت«، بهرام صادقی

ــن پویــش  ــا ای ــرای همراهــی ب ــدان ب ــر اعــالم، عالقه من ــا ب بن
www.vinesh. ــش ــه ســایت وین ــاه ب ــا ششــم آذرم ــد ت می توانن

ir  مراجعــه کننــد.

پنجشــنبه 29 آبان مــاه  همزمــان 
ــتمین  ــمین روز از بیست وهش ــا شش ب
دوره هفتــه کتــاب، نشســت »جامعــه 
ــح  ــا حضــور صال ــران« ب و نشــر در ای
جامعه شناســی،  دکتــرای  زمانــی؛ 
جبــار  و  ملــی  کتابخانــه  مشــاوره 
انسان شناســی،  دکتــرای  رحمانــی؛ 
موسســه  علمــی  هیــأت  عضــو 
مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی در 

ــد. ــزار ش ــم برگ ــل قل ــرای اه س
ــی در ایــن نشســت  ــار رحمان جب
گفــت: مســأله کتــاب در ایــران یکــی 
ــه  ــض جامع ــم نب ــاخص های فه از ش
ایرانــی اســت. وقتــی بحــث نشــر را در 
ایــران دنبــال می کنیــم، بــا دو دســته 
ــه رو  ناشــران دولتــی و خصوصــی روب
ــم  ــته، مکانیس ــن دو دس ــتیم. ای هس
اصلــی تولیــد کتــاب در ایران هســتند؛ 
ــع  ــر مناب ــی ب ــی متک ــران دولت ناش
ثابــت مالــی و ناشــران خصوصــی 
ــته  ــخصی و وابس ــرمایه های ش ــا س ب

بــه بــازار.
ــی  ــران دولت ــه داد: ناش  وی ادام
ســرمایه هایی دارنــد کــه در کنــار 
ــم از  ــرمایه اع ــن س ــاالی ای ــم ب حج
ــق  ــرو، منط ــاختمان و نی ــه، س بودج
ســودآوری در کار آن هــا نیســت و هیچ 
ــذاری  ــال اثرگ ــم در قب ــئولیتی ه مس
ندارنــد. تولیــد محتوا هــای فــراوان 
ــم  ــی ه ــار خوب ــا آث ــه گاه در آن ه ک
ــی  ــران دولت ــا ناش ــود، ام ــده می ش دی
همیشــه آلــوده بــه ســفارش مدیــران 
باالدســتی هســتند و بــه نوعــی رانــت 

ــود دارد. ــا وج ــی در آن ه مدیریت
ــه  ــی موسس ــأت علم ــو هی  عض
مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی، بیــان 
کــرد: معمــوال ســلیقه زیبایی شــناختی 
در کار ناشــران دولتــی بــه شــدت 
فرم هــای  در  و  اســت  ضعیــف 
ــر  ــأله دیگ ــد. مس ــر کرده  ان ــت گی ثاب
ــع  ــان توزی ــه تولیداتش ــت ک ــن اس ای
می تــوان  نوعــی  بــه  نمی شــود. 
اصطــالح »قبرســتان کتــاب« را در 
ــهوت  ــرد. »ش ــه کار ب ــه ب ــن زمین ای
ــرای  هــزار« اصطالحــی اســت کــه ب
ــار  ــه آم ــی ب ــران دولت ــهوت ناش ش
بــاال می تــوان بــه کار بــرد کــه باعــث 
ــاب شــده  ــر از کت ــی پ ایجــاد انبارهای

ــودش یــک مســأله اســت.  کــه خ
ــر از  ــای پ انباره

ــناختی  ــلیقه زیبایی ش ــوال س معم
در کار ناشــران دولتــی بــه شــدت 
فرم هــای  در  و  اســت  ضعیــف 
ــر  ــأله دیگ ــد. مس ــر کرده  ان ــت گی ثاب
ــع  ــان توزی ــه تولیداتش ــت ک ــن اس ای
می تــوان  نوعــی  بــه  نمی شــود. 
را  کتــاب«  »قبرســتان  اصطــالح 
بردکتــاب،  بــه کار  زمینــه  ایــن  در 
و  گشــت  ز بی  با ی  یه ها ما ســر
ــه  ــده، ازجمل ــع نش ــای توزی محتواه
اســت. دولتــی  نشــر  آســیب های 

 رحمانــی در ادامــه بــا اشــاره بــه 
ــت:  ــی، گف ــران خصوص ــرد ناش رویک
ــازار  ایــن دســته از ناشــران معمــوال ب
ــوارد  ــا م ــد، ام ــار دارن نشــر را در اختی
مختلفــی بــا اختــالل در تولیــد محتــوا، 
توزیــع و بــازار مواجــه می شــوند. نــزاع 
بیــن ناشــران دولتــی و خصوصــی 
باعــث شــده کــه چرخــه تولیــد و 
توزیــع ســالم کتــاب در ایــران نداشــته 

باشــیم. 75 درصــد ناشــران در تهــران 
هســتند، لــذا بســیاری از نقــاط ایــران 
ــری  ــد. اب ــی ندارن ــاب دسترس ــه کت ب
ــال  ــران در ح ــاب در ای ــوم از کت موه

ــت. ــکل گیری اس ش
ــای  ــون کتاب ه ــزود: اکن  وی اف
ــوای عمیقــی  ــه محت دم دســتی کــه ن
دارنــد نــه مخاطبــان و مولفــان جدی، 
باالتریــن تیراژهــا را در اختیــار دارنــد 
ــوع  ــن موض ــد ای ــر می رس ــه به نظ ک
یــک بحــران جــدی در ایــران اســت. 
در گذشــته عمده  تریــن کتاب هایــی 
ــی  ــای ایران ــه و خانه ه ــه در جامع ک
وجــود داشــتند حافــظ، موالنا، ســعدی 
می دهــد  نشــان  ایــن  بودنــد،   ...
کــه حداقــل بهترین هــای آن دوره 
ــد. امــا امــروز  کتاب هــای جــدی بودن
حتــی ذائقــه بهتریــن و پرفروش تریــن 

ــرده اســت. ــول ک ــز اف ــا نی کتاب ه
 ۱۴ کــرد:  تصریــح  رحمانــی 
میلیــون فارغ التحصیــل دانشــگاهی 
داریــم و ســرانه کتابخوانــی در کشــور 

نیــز ۱2.5 دقیقــه اســت. نظام آموزشــی 
هــم امــروز مطالعــه را بیشــتر مبتنــی 
آموزشــی  درســی،  کتاب هــای  بــر 
در  اســت.  کــرده  کمک آموزشــی  و 
چنیــن فضایــی کتــاب غیردرســی، 
شــده  دســترس  از  دور  حاشــیه ای 
ــدن  ــای خوان ــواد و مهارت ه اســت. س
در ایــران اختــالل پیــدا کــرده و در 
ــتر  ــم بیش ــی ه ــای تلویزیون برنامه ه
ــای اینکــه کتاب محــور  ــا به ج برنامه ه
ــه  ــتند. ذائق ــظ  محــور هس ــند، وع باش
کتابخوانــی مــا بــه یــک غریبــه 
دوردســت تبدیــل شــده اســت. بیــرون 
از جامعــه دانشــگاهی، عمــوم جامعه به 
شــدت از کتابخوانــی دور هســتند. همه 
این هــا دســت بــه دســت هــم داده کــه 
ــد. ــدی نباش ــا ج ــه م ــاب در جامع کت

ــه  ــی موسس ــأت علم ــو هی عض
مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی، ادامه 
داد: بســیاری از قشــرهای به اصطــالح 
ــی  ــم ارتباط ــا ه ــه م ــه جامع فرهیخت
ــاب در  ــی کت ــد. وقت ــاب ندارن ــا کت ب

جامعــه باشــد، ایده هــای نــو بــه 
جامعــه تزریــق می کنــد، جامعــه را بــه 
تأمــل وا مــی دارد و بــه حفــظ فرهنگ 
کمــک می کنــد. کتــاب رســانه ای هــم 
ــر  ــم تغیی ــش و ه ــال دان ــرای انتق ب
جامعــه اســت. بــرای توســعه بایــد در 
اقتصــاد نشــر و چرخــه تولیــد کتــاب، 
یــک بازنگــری جــدی صــورت گیــرد. 
اگــر در بحــث نهــاد نشــر در گذشــته 
در  کــه  کتاب هایــی  عمده  تریــن 
جامعــه و خانه هــای ایرانــی وجــود 
ســعدی  موالنــا،  حافــظ،  داشــتند 
می دهــد  نشــان  ایــن  بودنــد،   ...
کــه حداقــل بهترین هــای آن دوره 
ــد. امــا امــروز  کتاب هــای جــدی بودن
حتــی ذائقــه بهتریــن و پرفروش تریــن 

ــت ــرده اس ــول ک ــز اف ــا نی کتاب ه
ایــن بازاندیشــی انجــام نشــود و 
از رانت هــای دولتــی دســت نکشــیم، 
کتاب هــا،  پرتیراژتریــن  هــم  بــاز 
کتاب هــای کمــک  آموزشــی هســتند.

وی بیــان کــرد: اگــر بازاندیشــی 

ــر  ــت نش ــر و صنع ــوا، بازنش در محت
ایــران ایجــاد نشــود، امــکان رســیدن 
ــدارد و  ــود ن ــدار وج ــعه پای ــه توس ب
ــش  ــض پی ــج دار و مری ــور ک همین ط
خواهیــم رفــت و در یــک تــوازن 
نامتقــارن بــه زندگــی اجتماعــی ادامــه 
بــا کتــاب می تــوان  خواهیــم داد. 

ــت. ــی را گرف ــه ایران ــض جامع نب
رحمانــی در پایــان بــا اشــاره بــه 
ــی  ــی و حمایت ــای فصل ــر طرح ه تأثی
ــا  ــن طرح ه ــه ای ــت: هم ــاب، گف کت
ــن  ــأله ای ــی مس ــتند، ول ــوب هس خ
ــر  ــوان در ه ــر کتابخ ــه قش ــت ک اس
ــرح  ــا ط ــرح و ب ــدون ط ــی ب صورت
ــد در  ــرم بای ــد، به نظ ــاب می خوانن کت
ــاخت های  ــا، زیرس ــن طرح ه ــار ای کن
ــم.  ــم کنی ــی را ترمی ــت فرهنگ سیاس
ــوان را  ــر کتابخ ــا قش ــه طرح ه اینگون
ــدت  ــی در بلندم ــد، ول ــت می کن حمای
ــا باســواد دیگــری  ــه میلیون ه ــد ب بای
ــاب دور  ــازار کت ــه از ب ــرد ک ــر ک فک

ــد.  ــاب نمی خوانن ــتند و کت هس

نبض جامعه را با کتاب می توان گرفت
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طبیعتا براي سینمادوسـتان بازیگران کالسـیک 
از وجهـه خاصي برخـوردار هسـتند و خاطرات زیادي 
را در اذهان دوسـتداران سـینما رقم زده اند. بازیگراني 
خاطره انگیزتریـن  و  بزرگتریـن  در  هرکـدام  کـه 
و  کرده انـد  بـازي  تاریـخ  کالسـیک  فیلم هـاي 
چهره هـاي مانـدگار از خـود برجاي گذاشـته اند. یکي 
از ایـن چهره هـا سـوفیا لـورن مي باشـد کـه بـدون 
شـک یکـي از بزرگتریـن بازیگـران تاریـخ سـینما به 
شـمار مـي رود و حـاال بابـک کریمـي، بازیگـر موفق 
سـال هاي اخیـر سـینماي کشـور این فرصـت را پیدا 
کـرده تـا در فیلـم زندگـي پیـش رو، بـا ایـن بازیگـر 

شـاخص همبازي شـود.
بـرای   20۱۱ سـال  در  کـه  کریمـی  بابـک 
بـازی در فیلـم جدایـی نـادر از سـیمین، موفـق بـه 
کسـب جایـزه خـرس نقره ای جشـنواره برلین شـد، 
دیگـر  سـاخته های  از  فیلـم  چندیـن  در  تاکنـون 
اسـت.  کـرده  نقش آفرینـی  نیـز  فرهـادی  اصغـر 
کارگردانـی  بـه  یلـدا  فیلـم  در  همچنیـن  کریمـی 
مسـعود بخشـی نیـز ایفـای نقـش کـرده، فیلمـی 
کـه پـس از کسـب جایـزه جشـنواره سـاندنس در 
داشـته  رویدادهـای سـینمایی حضـور  از  بسـیاری 
اسـت. او همچنیـن یکـی از بازیگـران فیلـم جدیـد 
شـهرام مکـری بـا نام جنایـت بی دقت، هم هسـت 
کـه پـس از رونمایـی در جشـنواره ونیز بـه چندین 
شـده  فروختـه  ایتالیـا  و  آلمـان  جملـه  از  کشـور 
اسـت. او اخیـرا در فیلـم ایتالیایـي زندگـی پیـش 
رو، در کنـار سـوفیا لـورن، سـتاره عصـر طالیـی 
سـینمای هالیـوود بـازی کـرده، تجربـه ای کـه بـه 
گفتـه خـودش تصـور نمی کـرده سرنوشـت برای او 
رقـم بزنـد. فیلـم زندگـی پیـش رو سـاخته ادواردو 
پونتـی ابتـدا از تاریخ 6 نوامبر در سـینماهای آمریکا 
اکـران محـدودی داشـت و از ۱3 نوامبـر )23 آبان( 
از سـوی سـامانه نمایـش آنالیـن نتفلیکـس عرضه 

است. شـده 
بابـک کریمي کـه روابط نزدیکی بـا ایتالیایی ها 
دارد، قـرار اسـت در جشـنواره مدفیلـم ایتالیـا جایـزه 
یـک عمـر دسـتاورد سـینمایی دریافت کنـد. کریمی 
در گفتگویـی اختصاصـی بـا نیـک ویوارلـی، خبرنگار 
نشـریه ورایتـی دربـاره همـکاری بـا سـوفیا لـورن و 

همچنـی تاثیـرات شـیوع ویـروس کرونـا بـر صنعت 
فیلـم ایـران صحبـت کرده اسـت.

بابـک کریمـي در این مصاحبه در پاسـخ به این 
سـوال کـه همه گیـری ویـروس کرونا چـه تاثیری بر 
صنعـت فیلـم ایـران بـه ویـژه تولید گذاشـته اسـت، 
گفـت: اخیـرا بـازی در فیلمی با عنوان بـی همه چیز، 
بـه کارگردانی محسـن قرایی را تمـام کردم و هر روز 
صبـح سـر صحنـه فیلمبـرداری پزشـک داشـتیم که 
دمای بدن و سـطح اکسـیژن خون عوامـل را ارزیابی 
می کـرد و بـه محـض آنکـه مـوردی مشـکوک بـود 

تسـت کرونـا می دادیم. 
تعبیـه  ضدعفونی کننـده ای  تونـل  همچنیـن 
شـده بـود که پیـش از رفتن بـه محـل فیلمبرداری 
بایـد از آن عبـور می کردیـم. سـالن های سـینما در 
دوره ای بازگشـایی شـدند و دوبـاره تعطیـل شـدند 
امـا حتـی در زمـان فعالیـت هـم مـردم خیلـی بـه 

نمی رفتنـد. سـینما 
او در بخـش دیگـري از این مصاحبه در پاسـخ 
بـه این سـوال که زمـان زیادی را در ایتالیا سـپری 
کـرده و اخیـرا بـه بـازی در کنـار سـوفیا لـورن در 
فیلـم زندگـی پیـش رو، ختـم شـده اسـت و ایـن 
می خواهـم  گفـت:  بـوده،  چگونـه  برایـش  تجربـه 
از عبارتـی اسـتفاده کنـم کـه زمانـی روبرتـو بنینی 
دربـاره فرصـت همـکاری بـا فدریکـو فلینـی گفته 
بـود و آن را شـبیه احساسـی توصیـف کـرده بـود 
در  کـردن  خدمـت  از  محلـی،  کشـیش  یـک  کـه 

کنـار پـاپ بـه دسـت مـی آورد. راه بهتـری بـرای 
توصیـف آن نـدارم. اولیـن روزی کـه سـوفیا لورن 
را دیـدم بـه او گفتـم هرگـز تصـور نمی کردم شـما 
را روزی مالقـات کنـم چه برسـد به آنکـه بخواهیم 
همـکاری کنیـم. مسـلما او را با نـام کوچک خطاب 
نمی کـردم، امـا او گفـت مـن را سـوفیا صـدا کـن! 
زنـی هماننـد او  بـا آن کـه تمـام ویژگی هـای یک 
سـتاره را دارد، بسـیار موقـر و فروتـن اسـت، یـک 
همـکار فوق العـاده. متاسـفانه مـا فقط یـک روز در 
کنـار هـم فیلمبرداری داشـتیم اما یکـی از روزهای 
تاریخـی بـرای مـن رقـم خـورد کـه هرگـز فکـر 
نمی کـردم سرنوشـت فرصـت تجربـه آن را بـه من 
بدهـد. مـن بـا فیلم هـای او بـزرگ شـدم. آن روز 
در زمـان اسـتراحت بـه او گفتم سـوال های زیادی 
دارم و گفـت هـر چـه می خواهـی بپـرس و سـپس 
درباره ویتوریو دسـیکا، چارلـی چاپلین و... صحبت 

کردیـم کـه بسـیار تکان دهنـده بـود.
او در پاسـخ به سـوال دیگري مبني بر اینکه آیا 
فکـر می کـرد، سـینمای ایتالیا باید فیلـم زندگی پیش 
رو را به عنوان نماینده سـینمای خود در اسـکار 202۱ 
معرفـی کند؟ گفـت: فیلم های فوق العـاده دیگری نیز 
سـاخته شـده از جمله فیلم های جدید مارکو بلوچیو و 
متئـو گارونـه. امـا معتقـدم ایتالیا به ایـن موضوع باید 
ارج نهـد کـه سـوفیا لـورن پـس از چندیـن سـال به 
سـینما بازگشـته و این انتخاب می تواند ادای احترامی 

به او  باشـد که سـزاوار آن اسـت.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 

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

در  مازندران  پزشکی  علوم  دانشگاه  عمومی  روابط 
دیار  مردم  آگاهی  سطح  ارتقاء  و  رسانی  اطالع  راستای 
همیشه سبز مازندران نسبت به میزان سالمتی خود و حفظ 
ترویج  وبا  زده  مهم  امری  به  دست  ارزشمند  گوهر  این 
فرهنگ خود مراقبتی سعی بر باالبردن سطح سالمت مردم 
مازندران دارد . در گزارشی که می خوانید راه های کنترل 
دیابت و اقدامات احتیاطی بیماران در زمان همه گیری کووید 

19مورد بررسی قرار گرفته است.

مقدمه:
دکتر قاسم اویس، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران 
با بیان اینکه دیابت از بیماری های شایع عصر حاضر است که به دنبال 
شهرنشینی و صنعتی شدن جوامع بشری به سرعت در حال افزایش است، 
گفت: افزایش شهرنشینی و صنعتی شدن جوامع بشری به معنای تغییر 
سبک زندگی بشر به سوی استفاده بیشتر از ماشین آالت، تکنولوژی 
و به طبع آن کاهش فعالیت بدنی، تغذیه ناسالم و افزایش بروز چاقی 
است که از عوامل اصلی دیابت به شمار می آید. بنابراین می توان نتیجه 
گرفت کنترل دیابت به معنای تغییر سبک زندگی نادرست است که برای  
داشتن سبک زندگی سالم باید به فعالیت بدنی، تغذیه سالم توجه شود.

وی با بیان اینکه مبتالیان به دیابت باید مدیریت کنترل دیابت 
خود را برعهده بگیرند، افزود: پزشک، همسر و خانواده نمی تواند تغییر 
و رفتار سالم را در شما ایجاد و سبک زندگی شما را اصالح کند آن ها 
فقط می توانند در این مسیر به شما کمک کنند بنابراین شما سکان 
کشتی کنترل دیابت خود را برعهده دارید و برای این که مدیر خوبی 

باشید نیازمند فراگیری آموزش های الزم برای کنترل دیابت هستید.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران با تاکید بر اینکه 
کنترل دیابت برخالف بسیاری از بیماری ها تنها با مصرف داروامکان 
پذیر نیست، ادامه داد: کنترل دیابت نیازمند کسب مهارت های چهارگانه 
مدیریت شخصی دیابت) تغذیه، فعالیت بدنی، استفاده صحیح از داروهای 
با  توانید  قند خون( است و شما می  پایش فردی  قند خون و  کنترل 
یادگیری این مهارت های چهارگانه، به سادگی دیابت خود را کنترل 

کرده و از عوارض آن پیشگیری کنید.
خطر عوارض ناشی از دیابت در بین افرادی که قند خون خود را 
کنترل می کنند، بسیار کمتر است و کنترل مناسب قند خون مهمترین 
فاکتور در پیشگیری از ایجاد و پیشرفت عوارض دیابت بشمار می آید 
زندگی  توان  می  دیابت  وجود  با  که  گرفت  نتیجه  توان  می  بنابراین 

سالمی داشت.
آموزش دیابت ما را توانمند می سازد تا با استفاده از مهارت هایی 
که آموخته ایم عادت های نادرست را در زندگی خود اصالح کنیم و 
به خاطر داشته باشید هر چه اطالعات شما از دیابت کامل تر باشد در 

مدیریت دیابت خود نیز موفق تر خواهید بود.

*** وضعیت دیابت در جهان ، ایران و استان مازندران
افراد به این بیماری در جهان،  ابتالی  با اشاره به   دکتر اویس 
گفت: در سال 20۱9 میالدی ۴83 میلیون بزرگسال در جهان )از هر 
۱۱ نفر ۱ نفر( مبتال به دیابت بودند و ۴.2 درصد در جهان براثر این 

بیماری فوت کردند و دیابت مسوول ۱0 درصد از هزینه های 
صرف شده در سالمت می باشد. با توجه به تغییر سبک زندگی 
در جهان امروز، انتظار می رود  تا سال 2030 تعداد افراد مبتال 
به دیابت به 578 میلیون نفر افزایش یابد و ممکن است تا سال 

20۴5 از مرز 700 میلیون نفر بگذرد.
بیان  با  مازندران  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون 
اینکه نیمی از مبتالیان به دیابت در جهان از بیماری خود اطالع 
ندارند، ادامه داد: بیماری دیابت می تواند کامال بدون عالمت باشد 
و نباید در این بیماری به دنبال عالمت گشت زیرا عالیم دیابت 
نوع 2 معموال آرام آرام خود را نشان می دهند و ممکن است فرد 

سال ها به این بیماری مبتال باشد.
افراد دارای  پاندمی کووید ۱9  با توجه به  در حال حاضر 
بیماری های زمینه ای نسبت به این بیماری آسیب پذیرتر هستند 

و بر اساس آمار در برخی کشورهای جهان، تا 50 – افرادی که مبتال به 
کووید ۱9 شدند، مبتال به دیابت بودند بنابراین این بیماران باید بیش از 

گذشته به پروتکل های بهداشتی و سالمت خود توجه کنند. 
افزود: طبق آخرین  ایران اشاره کرد و  آمار مبتالیان در  به  وی 
مطالعه انجام شده در کشور ما و همچنین استان مازندران یک چهارم 
بیماران از بیماری خود اطالعی ندارند و در استان حدود ۱65 هزار بیمار 
دیابتی شناسایی شدند که از این تعداد 60 درصد شهری و ۴0 درصد 
روستایی هستند و 35 درصد این بیماران باالی 65 سال سن دارند و 

65 درصد نیز در سن کار و فعالیت هستند.

در  فاکتور  مهمترین  خون  قند  مناسب  کنترل   ***
ترین  شایع   ۲ نوع  دیابت  دیابت/  عوارض  از  پیشگیری 

دیابت در سراسر جهان 
دیابت یک بیماری جدی و طوالنی مدت است و زمانی رخ می دهد 
که بدن نمی تواند انسولین تولید کند و یا نمی تواند به طور موثر از آن 

استفاده کند. 
به طور کلی دیابت در سه گروه طبقه بندی می شود: دیابت نوع 

۱، نوع 2 و دیابت بارداری.
دیابت نوع ۱: این نوع دیابت بیشتر بیماری دوران کودکی و نوجوانی 
است ولی می تواند در هر سنی رخ دهد و یک بیماری خود ایمنی است 
که در نتیجه آن سلول های تولید کننده انسولین در لوزالمعده تخریب 
می شوند و تولید انسولین در بدن به طور کلی متوقف می شود و فرد 
مبتال باید همیشه از انسولین استفاده کند و در حال حاضر هیچ مداخله 
موثر و ایمن برای پیشگیری از دیابت نوع ۱ وجود ندارد ولی مبتالیان 
به دیابت نوع یک در صورت تامین دائمی انسولین، آموزش، خودمراقبتی 
و اندازه گیری قند خون می توانند زندگی سالمی داشته باشند و عدم 
دسترسی به انسولین، عدم تشخیص و یا تاخیر در تشخیص دیابت نوع 
۱ منجر به کتواسیدوز دیابتی می شود که علت شایع مرگ در کودکان 

و جوانان مبتال به دیابت  است .

*** چاقی و اضافه وزن مهمترین عامل ایجاد کننده 
مقاومت به انسولین است

دیابت نوع 2 : افراد در سنین باال بیشتر به این بیماری مبتال و اغلب 
در افراد چاق ایجاد می شود ولی در سال های اخیر به دلیل افزایش چاقی 
در کودکان و نوجوانان شاهد بروز دیابت نوع 2 در سنین کمتر هستیم.

در دیابت نوع 2 بدن نسبت به انسولین مقاوم می شود و انسولین 
ترشح شده تاثیر ناچیزی در جذب قند دارد و یا ترشح آن به میزان کافی 
صورت نمی گیرد و امروزه ثابت شده که چاقی و اضافه وزن به خصوص 

چاقی شکمی مهمترین عامل ایجاد کننده مقاومت به انسولین است.
دیابت نوع 2 قابل پیشگیری است و در مراحل اولیه دیابت، فرد 
می تواند با رعایت رژیم غذایی مناسب، فعالیت ورزشی منظم و کاهش 
وزن) درصورت داشتن اضافه وزن و چاقی( قند خود را کنترل کند ولی 
یا  و  خوراکی  داروهای  دریافت  نیازمند  خون  قند  کنترل  برای  نهایتا 

تزریق انسولین می باشد.
دیابت نوع 2 شایع ترین دیابت در سراسر جهان است و حدود 90 
درصد از مبتالیان را تشکیل می دهد که می توان با  آموزش، خودمراقبتی 
و پیروی از شیوه زندگی سالم و استفاده از دارو این بیماری را کنترل کرد.

شواهد محکمی مبنی بر اینکه پیشگیری از دیابت نوع 
2 و ابتال به عوارض آن با خود مراقبتی امکان پذیر است 
وجود دارد  بنابراین پایش منظم عوامل خطر برای مشکالت 
دیابت و مداخله زودهنگام منجر به کاهش بستری و بهبود 

نتایج بالینی می شود.
بارداری هورمون  بارداری: خانم ها در دوران  دیابت 
هایی تولید می کنند که می تواند باعث ایجاد مقاومت به 
انسولین شوند و تولید این هورمون ها در اواخر بارداری بسیار 
افزایش پیدا می کند و اگر پانکراس نتواند انسولین کافی را 
در زمان بارداری تولید کند، دیابت بارداری ایجاد می شود.

افرادی که به دیابت بارداری مبتال می شوند، بیشتر 
در معرض خطر ابتال به دیابت نوع دو در سال های آینده 
می باشند و در حقیقت دیابت بارداری از عوامل خطر ابتال 

به دیابت نوع دو به شمار می آید.

به  مبتال  بیماران  احتیاطی  اقدامات    ***
دیابت در زمان همه گیری کووید 19

با توجه به پاندمی کووید ۱9 پیشگیری از دیابت بیش از پیش 
اهمیت دارد مبتالیان به این بیماری در صورت ابتال به بیماری کووید 
۱9 بیشتر در معرض خطر عوارض شدید بیماری هستند بنابراین باید 

به موارد ذیل توجه کرد:
اپلیکیشن  از  - به منظور خودپایشی و کنترل دیابت می توانیم 

»idia«  به صورت رایگان استفاده کنیم.
- مبتالیان دیابت در دوران بیماری کووید ۱9، اضطراب بیشتری 
را متحمل می شوند، بنابراین باید از فشارهای روانی دور باشند و استرس 

خود را مدیریت کنند.
- به کنترل قندخون خود توجه بیشتری کنیم زیرا کنترل و پایش 
منظم قندخون می تواند به جلوگیری از عوارض ناشی از افزایش یا کاهش 
قندخون کمک کند و احتمال بروز پنومونی باکتریایی را نیز کاهش دهد. 
- اگر عالیمی مانند آنفلوانزا )تب، سرفه، مشکل در تنفس و..( 

داریم، به پزشک مراجعه کنیم.
- اگر سرفه می کنیم، ممکن است نشان دهنده 
عفونت کرونا باشد، بنابراین باید سریع به دنبال مشاوره 

پزشکی و معالجه باشیم.
- هرگونه عفونت ممکن است قندخون را باال 
برده و نیاز به مایعات را افزایش دهد، بنابراین باید آب 

کافی در دسترس داشته باشیم.
- حداقل پنج روز در هفته و هر بار 30 دقیقه 
ورزش با شدت متوسط توصیه می شود.)نظر پزشک 

معالج اخذ گردد)
دیابتی و پزشک و مراقب  بیمار  بین  ارتباط   -
سالمت در زمان شیوع کرونا ضروری است و حتما با 
رعایت پروتکل بهداشتی، بیمار دیابتی توسط پزشک 

و مراقب سالمت ویزیت گردد.

- باید داروهای مورد نیاز خود را به میزان کافی در اختیار داشته 
باشیم. 

- درصورت افت ناگهانی قندخون، آمادگی اصالح وضعیت افت 
قندخون )هایپوگلیسمی( را داشته باشیم.

- از کار بیش از حد خودداری کنیم و خواب شبانه خوبی داشته 
باشیم.

- تغذیه سالم بخش اصلی مدیریت دیابت است، بنابراین باید رژیم 
غذایی متنوع و متعادل داشته باشیم تا مقدار قندخون خود را ثابت نگه 

داشته و سیستم ایمنی بدن را تقویت کنیم. 
- از مصرف زیاد غذاهای سرخ شده خودداری کنیم.

- مصرف غذاهای شیرین، کربوهیدرات و چربی را محدود کنیم.
- پروتئین های بدون چربی )ماهی، گوشت بدون چربی، تخم مرغ، 
شیر و سایر لبنیات کم چرب، لوبیای کامل پخته شده( را انتخاب کنیم.

توصیه  دیابتی  بیماران  به  میوه  و  سبزیجات  روزانه  مصرف   -
می شود. 

- روزانه دو یا سه وعده میوه بخوریم.
- ورزش عالوه بر بهبود سیستم گردش خون، باعث بهبود سیستم 
ایمني مي شود، بنابراین داشتن فعالیت بدنی روزانه ضروری است، اما 

باید از حضور در مکان هاي شلوغ مانند باشگاه ها خودداري کنیم. 
- برای کاهش بروز پنومونی باکتریایی باید واکسیناسیون آنفلوانزا 

و پنوموکوک را انجام دهیم. 
- برای حفظ قندخون طبیعی، ممکن است طبق نظر پزشک نیاز 

به تغییرات مکرر در دوز انسولین و تعداد تزریقات روزانه باشد. 

*** رعایت اصول بهداشت فردی در ایام کرونایی
- شستن دست ها به طور کامل و منظم

- خودداری از لمس صورت خود با دست های کثیف 
- ضد عفونی کردن اشیا و سطوحی که اغلب لمس می شوند

- استفاده نکردن اشتراکی غذا، عینک، حوله و غیره 

سرفه  هنگام  بازو  از  قسمتی  با  خود  بینی  و  دهان  پوشاندن   -
یا عطسه

- اجتناب از تماس با افراد دارای عالئم بیماری تنفسی
- اگر مبتال به بیماری آنفوالنزا باشید، در خانه بمانید

از کووید 19  پیشگیری  برای  اقدامات احتیاطی   ***
هنگام مراجعه به مراکز بهداشتی- درمانی و مطب ها

- از پزشک خود بخواهیم تا حدی که به درمان، مراقبت و سالمت 
ما لطمه ای وارد نشود، اقدامات تشخیصی درمانی را به تعویق بیندازد یا 

به حداقل ممکن کاهش دهد. 
از حضور در  بهداشتی- درمانی،  به مراکز  - در صورت مراجعه 
فضاهای انتظار شلوغ خودداری و در صورت امکان تا رسیدن نوبت، در 

فضای آزاد )خارج از مرکز( منتظر بمانیم.
- پشت درب اتاق پزشک، مراقب سالمت و بهورز تجمع نکنیم.

- در زمان انتظار برای ویزیت در سالن انتظار مراکز بهداشتی- 
درمانی، بیمارستان یا مطب، حداقل فاصله یک متر را با 

سایر افراد رعایت کنیم. 
- هنگام مراجعه به مراکز تشخیصی درمانی، حتما از 
ماسک و ترجیحا دستکش استفاده و از لمس دهان، بینی و 

چشم خودداری کنیم. 
- غیر از موارد اورژانسی، از مراجعه به مرکز بهداشتی، 
مطب، درمانگاه و کلینیک بدون وقت قبلی خودداری کنیم.

- از حضور بیش از یک نفر در اتاق پزشک یا ارایه 
شرایط  در  مگر  کنیم  خودداری  بهداشتی  مراقبت  دهنده 

ضروری مانند سالمند یا ناتوان که نیاز به همراه دارد.
برای  است  بهتر  هستیم  سالمند  که  صورتی  در   -
دریافت خدمات و مراقبت حضوری در ساعت های اولیه 

بازگشایی خانه بهداشت یا پایگاه سالمت مراجعه کنیم. 
- از لحظه خروج از منزل تا بازگشت به منزل حتما 

ماسک بزنیم.
- از وجود تهویه مناسب در سالن انتظار و اتاق پزشک 

یا ارائه دهنده خدمت مطمئن شویم.
- در صورت داشتن دستگاه اندازه گیری فشارخون در منزل، می 
توانیم به هنگام مراجعه به مطب، کلینیک، درمانگاه و مراکز بهداشتی 

دستگاه خود را ببریم تا احتمال انتقال آلودگی کاهش یابد.
- بعد از برگشتن به خانه، ماسک و دستکش را در سطل زباله 
انداخته و تمام لباس های خود را در سبد شستشو یا ماشین لباسشویی 

قرار دهیم، بالفاصله دوش بگیریم و لباس تمیز بپوشیم. 
)کیف  ایم  داشته  خانه، وسایلی که همراه  به  برگشتن  از  بعد   -
دستی، گوشی، ...( را با محلول ضدعفونی کننده حاوی الکل 70 درصد 

ضدعفونی کنیم.
ارایه دهنده خدمت بخواهیم در صورت استفاده  یا  از پزشک   -
از دستکش بعد از معاینه هر بیمار دستکش خود را عوض کند و یا در 
صورت عدم استفاده از دستکش بعد از هر بار معاینه بیمار، شستشوی 

دست با آب و صابون یا محلول ضدعفونی را انجام دهد. 
- از پزشک یا ارائه دهنده خدمت بخواهیم بازوبند دستگاه اندازه 
گیری فشارخون و گوشی پزشکی را بعد از هر بار استفاده با محلول 

الکل 70 درصد ضدعفونی کند.
ارایه دهنده خدمت  از  - در صورت استفاده از تخت معاینه، 

بخواهیم روکش تخت را عوض کند. 
- از ارائه دهنده خدمت بخواهیم صندلی معاینه را برای هر 

بیمار ضدعفونی کند.
اندازه گیری قندخون  از دستگاه  نیاز است  - در صورتی که 
استفاده شود از پزشک یا ارایه دهنده خدمت بخواهیم قبل و بعد از 

استفاده، دستگاه را ضدعفونی کند. 
در  قندخون  گیری  اندازه  دستگاه  داشتن  صورت  در   -
درمانگاه  کلینیک،  مطب،  به  مراجعه  هنگام  به  توان  می  منزل، 
انتقال  احتمال  تا  ببریم  را  خود  دستگاه  بهداشتی،  مراکز  یا  و 

یابد. آلودگی کاهش 

بیماران دیابتی بیش از سایرین در معرض ابتال به کرونا هستند

چهارمین جشنواره بین المللی فیلم 
موج کیش به دبیری ابراهیم حصاری در 
2 بخش فیلم کوتاه و فیلمنامه با موضوع 
سفر و گردشگری و نگاه ویژه به دریا 28 
بهمن تا اول اسفندماه ۱399 در جزیره 
که  جشنواره اي  می شود.  برگزار  کیش 
و  سفر  موضوع  به  تخصصي  نگاهي 
فیلمساز  برزگر  مجید  دارد.  گردشگري 
و عضو شورای سیاستگذاری چهارمین 
کیش  موج  فیلم  بین المللی  جشنواره 
رویدادهای  تنوع  درباره   گفتگویي  در 
به طور  گفت:  کشور  در  یی  سینما
و  جشنواره ها  برگزاری  معتقدم  کلی 
رویدادهای فرهنگی نیاز ضروری امروز 
ماست، زیرا هر رویداد و قرار فرهنگی 
حتمًا منجر به ارتقای فرهنگ می شود.

اینکه  به  اشاره  با  فیلمساز  این 
دوام  و  باعث شکل گیری  تفکر  همین 
شده  نیز  کیش  موج  فیلم  جشنواره 
پس  موج  جشنواره  داد:  توضیح  است، 
و  برسد  ثباتی  به  توانست  دوره   2 از 
دوره سوم را با یک موقعیت جدی تری 
دوره  در  و  گذشته  سال  کند.  برگزار 
سوم با استقبال جدی فیلمسازان مواجه 
شدیم که بخش عمده ای از این امر به 
مدیریت جشنواره برمی گردد که توانست 
فارغ از هر دسته بندی که ممکن است 
سینمایی  و  فرهنگی  موقعیت های  در 
برگزار  مستقل  جشنواره  یک  باشد، 
شورای  در  هم  درستی  چیدمان  کند. 
داوری  و  انتخاب  هیات  سیاستگذاری، 
خروجی های  درنهایت  و  گرفت  شکل 
مورد  کمتر  که  داشت  قبولی  قابل 
مهمی  نکته  این  گرفت.  قرار  اعتراض 
فیلمسازان  اعتماد  توانست  چون  است 
را به خود جلب کند. با به دست آوردن 
تجربه برگزاری در دوره سوم، وارد دوره 
البته بخش  چهارم جشنواره شدیم که 

بین الملل هم به آن اضافه شده است. 
خاِص  شرایط  دلیل  به  که  می دانیم 
امسال و بیماری کرونا ممکن است این 
اما  برگزار شود،  بخش کمی محدودتر 
گرفته  که  تصمیم هایی  و  رویکردها  با 
برگزاری خوب  امکان  باز هم  می شود 

وجود دارد.
برزگر در پاسخ به اینکه گنجاندن 
آن  امسال  جشنواره  در  سفر  موضوع 
محدودیت های  و  کرونا  شرایط  با  هم 
آنچه معنایی می تواند با خود به همراه 
این شرایط  در  بیان کرد:  باشد،  داشته 
اصلی  موضوع  که  سفر  کلی  مضمون 
جشنواره است، می تواند معنای دیگری 
تناقض  این  می توان  و  باشد  داشته 
مفهوم  داد.  دیگری  معنای  را  ظاهری 
فیزیکی  سفر می تواند شامل سفرهای 
موضوع  دیگر  همچنین  شود  ذهنی  و 
با  با عنوان دریا هم می تواند  جشنواره 
توجه با اشتراکات دریای جنوب و شمال 
در ایران و همچنین نزدیکی فرهنگی، 
مفهوم و موجودیت دریا در بسیاری از 
کشورها باعث شود هر 2 بخش ملی و 

بین الملل به صورت خوبی برگزار شود.
مجید برزگر که خود از فیلمسازان 
خالق سیماي کشور است درباره کیفیت 
بیان  نیز  جشنواره  این  به  ارسالی  آثار 
برخالف  که  است  این  واقعیت  کرد: 
تنها  ایران،  فیلم کوتاه در  باالی  تولید 
هستند  قبول  قابل  آنها  از  درصدی 
موضوع  با  آنها  از  درصدی  طبیعتا  و 
جشنواره هم خوانی دارند، اما پیش بینی 
خوب  جشنواره  از  استقبال  می کنم 
خواهد بود. کیفیت فیلم های حاضر در 
جشنواره هم به هیات انتخاب و گزینش 
فیلم ها برمی گردد که سال گذشته هم 
این اتفاق تا حدود زیادی رخ داد. البته 
ممکن است تعدادی از فیلم های خوب 

چون  باشند  مانده  بیرون  دالیلی  به 
با  می آید.  پیش  انسانی  خطای  طبیعتًا 
از  گذشته  سال  که  استقبالی  به  توجه 
این  که  بازتاب هایی  و  شد  جشنواره 
استقبال  امسال  قطعا  داشت،  رویداد 
فیلم های  امیدوارم  بود و  بیشتر خواهد 
توجه  با  می کنم  گمان  ببینیم.  مهمی 
تهران،  فیلم کوتاه  به شرایط جشنواره 
امسال تعداد فیلم های تازه در جشنواره 
موج بیشتر خواهد شد و شاهد رونمایی 
از فیلم های بیشتری خواهیم بود. سال 
گذشته بیش از نیمی از آثار این جشنواره 
کرده  شرکت  دیگر  جشنواره های  در 
این  نسبت  امسال  نظرم  به  ولی  بودند 

فیلم ها تغییر خواهد کرد.
دیگري  بخش  در  برزگر  مجید 
از  تمرکززدایی  درباره  خود  مصاحبه  از 
مرکز با برگزاری این جشنواره توضیح 
تصمیم  همواره  سال  چند  این  در  داد: 
مرکز  از  شدن  دور  و  تمرکززدایی  بر 
یزد،  در  امسال  مثال  برای  است.  بوده 
گرگان، مشهد، جشنواره هایی داشتیم و 
هر سال جشنواره های منطقه ای انجمن 
سینمای جوانان برگزار می شود، کیش 
هم به طریق اولی به همین نحو عمل 

می کند. حقیقت این است که حضور در 
کیش نسبت به شهرهای دیگر سخت تر 
سنندج،  در  که  جشنواره ای  مثال  است 
گرگان و... برگزار می شود سهل تر و در 
دسترس تر است، اما در کیش به دلیل 
با هواپیما ممکن  لزوم سفر  و  مسافت 
است رفت وآمد کمی سخت تر باشد اما 
جشنواره موج کیش یک امکان بزرگ 

برای منطقه آزاد کیش است. 
شهر  یک  در  جشنواره ای  وقتی 
می شود  برگزار  کیش  مثل  جزیره  یا 
شهروندانش می توانند استفاده زیادی از 
فیلم ها  فیلمسازان،  ورکشاپ ها، حضور 
و... کنند. در چند روز کسانی که در آن 
امکان  و  دلبسته سینما هستند  شهرها 
رویدادهای  و  کالس ها  در  حضور 
فرهنگی در تهران را ندارند، می توانند 

از این فرصت استفاده کنند. 
به  وقتی  زان  فیلمسا همچنین 
ویژگی های  همه  و  کنند  سفر  کیش 
تجاری،  اقلیمی،  بخش  از  اعم  منطقه 
را  و...  فرهنگی  گردشگری،  صنعتی، 
را برای  آنها  ببینند، ممکن است ذهن 
تولیدات دیگر درگیر کند و این مسئله 

برای منطقه مفید خواهد بود.

همه چیز درباره جشنواره کیش
مجید برزگر: جشنواره ها و رویدادهای 

فرهنگی نیاز ضروری امروز ماست


