
فراز و فرودهای اقتصاد ایران در دولت تدبیر و امید؛

اثرات مثبت برجام در اقتصاد ایران غیر قابل انکار است

ویتول، بزرگ ترین معامله گر نفتی جهان اعالم 
اوپک  دست  در  همچنان  نفت  بازار  کنترل  که  کرد 

پالس است.
به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، شرکت ویتول، بزرگ ترین 
معامله گر نفتی مستقل جهان اعالم کرد که تصمیم غیرمنتظره 
ائتالف سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( و متحدانش 

)اوپک پالس( در هفته گذشته و افزایش قیمت نفت در پی آن 
نشان داد این ائتالف همچنان کنترل بازار نفت را در دست دارد.

مایک مولر، مدیر منطقه آسیای ویتول در یک رویدادی 
بازار  اینتلیجنس گفت:  میزبانی شرکت مشاوره گلف  به  انرژی 
نفت نشان می دهد ائتالف اوپک پالس کنترل را در دست دارد.
صفحه 3

وزیر اسبق تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

اختالس، عالوه بر غارت پول ملی 
به فرهنگ کار آسیب زد 

 از مردم خواهش می کنم که به سفر نروند
آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر 
پزشکی گفت: به هیچوجه موافق سفر در 
تعطیالت نوروز نیستیم، التماس می کنیم، 
مردم حتی اگر راهها باز باشد هم به مسافرت نروند، 
تاب  توانم  نمی  بگیرد،  شکل  جدیدی  خوزستان  اگر 

آوری نظام سالمت را تضمین کنم.
مراسم  در  شنبه(  گذشته)سه  روز  نمکی  سعید 
در  سلیمانی  شهید  ملی  بسیج  طرح  چهارم  گام  آغاز 
وزارت بهداشت افزود: هر آمد و شدی باعث بیماری 
کووید۱۹ و مرگ می شود، مردم حتما رعایت می کنند، 
ویروس را در گوشه ای از کشور به گوشه دیگر نبرند. 
باید جایگزینی ویروس جهش یافته را با ویروس قبلی 

طوالنی تر کنیم.
صفحه 2

مدیرکل دفتر مبارزه با آفات عمومی خبر داد:

هجوم ملخ صحرایی به ایران 
از اواخر هفته جاری
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صفحه 2مقابله با کسانی که مرگ می فروشند!
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سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1697- چهارشنبه 20 اسفند  1399- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
فرزين: خوانندگي 

و بازيگري را به 
شكل حرفه اي 

دنبال مي کنم و 
اولويت بندي ندارم

7فرهنگ
وزير فرهنگ و ارشاد 

اسالمی:
صنعت چاپ 

فراصنعت است

نک 1با

اصوال هنرمندان بدشان نمي آيد كه گاها پا را از حيطه كاري خود 
فراتر نهاده و ديگر مديوم ها را هم تجربه كنند. بارها شاهد اين 
موضوع بوده ايم كه بازيگران وارد موسيقي شده و خوانندگان 
نيز وارد عرصه سينما شده اند ولي معدود بوده اند افرادي كه 

توانسته اند در هر دو عرصه موفق ظاهر شوند.

با اشاره به عمده مشکالت  وزير فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
در حوزه چاپ از جمله تحريم، آسيب و خسارت های ناشی از 
شيوع كرونا و...،  گفت: شرايط سخت منابع مالی دولت مانع 
از اين بوده و هست كه آنچنان كه بايد در رفع خسارت ها و 
مشکالت اين حوزه برآيد اما تالش ها در اين زمينه ادامه دارد.

 درهای شعب منتخب بانک صادرات ايران در سراسر كشور 
خدمات  ارائه  برای  نوروز  تعطيالت  و  سال  پايانی  ايام  در 
بانکی به روی مردم باز است. بانک صادرات ايران همانند 
گذشته، عالوه بر تسهيل دسترسی به انواع خدمات از طريق 
ابزارهای بانکداری الکترونيک، سامانه شعب مجازی سپهر 
)شمس(، همراه بانک، اپليکيشن »صاپ«، اينترنت بانک و... 

خدمات نوروزی 
بانک صادرات ايران 
در تعطیالت سال نو

اوپک پالس، اصلی ترين کنترل کننده بازار نفت قالیباف: موانع فعالیت قانونی کولبران 
بررسی می شود

محمدباقر قالیباف در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: 
»در اولین نظارت میدانی بعد از جلسات فشرده الیحه بودجه ۱۴۰۰ 
همراه با روسای محترم کمیسیون های مجلس و نمایندگان محترم 
به استان پر ظرفیت اما محروم کردستان آمدیم. در این سفر ضمن نظارت های 
میدانی که خواهیم داشت امیدواریم به پروژه های تکمیل نشده نیز کمک کنیم.«
صفحه 2

شـدیدترین  تحـت  ایـران  اقتصـاد  رچنـد  ه
تحریم هـا بوده و به شـدت از شـیوع کرونا آسـیب 
دیـده، آخرین آمارهـا بیانگر رشـد اقتصادی مثبت 
در سـال ۱3۹۹ اسـت. بـا توجـه به رفـع تحریم هـا و کنترل 
بیمـاری کرونـا در سـال جدیـد آرامـش بـه اقتصـاد کشـور 
بازگشـته و انتظـار مـی رود رشـد اقتصـادی به نقطـه ایده آل 

بازگردد. سـال ۱3۹۵ 
رشـد اقتصـادی، در سـطح کالن می توانـد نمـاد حـال 
خـوب یـا بـد یـک اقتصـاد باشـد، زیـرا میـزان تولیـد یـک 
کشـور را نشـان می دهد و تولید نیز بیانگر وضعیت اشـتغال و 
اشـتغال نیز نشـان دهنده حال عمومی اقتصاد کشـور اسـت.
صفحه 3

اثرات مثبت برجام در اقتصاد ايران غیر قابل انكار است

DONYAYEJAVANANMAG.IR

سرمقاله 
پاسخ های پرسش نگیر!

احمد اسدی

برداشــت  بــا  وحانــی  ر ـت  ـ ل و د
۱2میلیــارد از صنــدوق ذخیــره ارزی طــی 
ــتار  ــدوق خواس ــس صن ــه ریی ــه ای ب نام

ــت.  ــده اس ــاد ش ــغ ی ــتمهال مبل اس
ــن  ــوم ای ــت مفه ــورت موافق در ص
ــدی  ــت بع ــه دول ــت ک ــن اس ــئله ای مس
ــا ســال۱۴۰2  ــد اقســاطی را  ت عمــال بای
بپــردازد کــه قبــاًل و توســط افــراد و 
دولــت قبلی)فعلــی( دود شــده و بــه هــوا 

ــت! ــه اس رفت
ــد  ــه درآم ــن معضــل متاســفانه ریشــه در ســبک هزین واکاوی ای

ــت هــای گذشــته دارد. هــای دول
امــا دود ایــن سیاســت هــای مخــرب؛ مــن مــی گیــرم و خــرج می 
کنــم دیگــری بیایــد و خــرج کنــد، و توجیــه هــم مــی شــود دیگــران نه 

کشــتند و خوردنــد مــا مــی خوریــم و دیگــران بکرند«.
ــک  ــی کوچ ــابه و حت ــورها مش ــرج کش ــل و خ ــه دخ ــی ب نگاه
ــر  ــی شــود و اگ ــده بســته م ــه آین ــه و رو ب ــا بســیار محتاطان ــر از م ت
ــختی  ــه س ــیار ب ــیار محــدود و بس ــرد بس ــی پذی ــتی صــورت م برداش
امــکان دسترســی و شکســتن قفــل صنــدوق ذخیــره ارزی وجــود دارد.

ایــن وضعئــت وقتــی بیشــتر ناراحــت کننــده می شــود که رییســی 
ــت ارز  ــتکاری قیم ــوری از دس ــت جمه ــاون ریاس ــر و مع ــرم دفت محت
بــرای مبــارزه بــا جنــگ اقتصــادی و سیاســی دشــمن بــا مــردم ســخن 
مــی گویــد و یــک هفتــه نکشــیده حــرف خــود را در ســبک کهنــه شــده 
برداشــت بــد از ســخنانش ؛ پــس مــی گیــرد در حالیکــه روشــن اســت 
وقتــی دولــت بــا نشــان دادن ســرمایه گــذاری در ســامانه های بــورس 
کشــور بــه مــردم القــا مــی کنــد کــه ســهام بهتریــن منبع ســود افــرادی 
اســت کــه مــی خواهنــد در حــوزه هــای دیگــر ســرمایه گــذاری کننــد

مــردم ایــن کار را بنــا بــه رهنمــود عالیتریــن ومطلــع تریــن مقــام 
اجرایــی و کارشناســی انجــام دادنــد امــا پایــان کار چــه بــود؟

ــد  ــن ب ــه از ســخنان م ــه ی تکــراری ک ــاز همــان ســبک کهن ب
ــورس  ــذاری در ب ــرمایه گ ــم س ــط گفت ــن فق ــده اســت م برداشــت ش
یکــی از روشــهای شــناخته شــده اســت مــردم خــود انتخــاب کرده انــد!!!

ــه  ــاد ب ــش اعتم ــردان کاه ــز برگ ــخی ج ــا پاس ــش ه ــن پرس ای
ــدارد. ــردان ن ــخنان دولتم س

دلیلــی نــدارد کــه دولــت در برابــر هــر پاســخی ؛ پرسشــی داشــته 
ــواده خواهــد  ــه قیمــت جــان یــک خان باشــد؛ پاســخ هــای کــه گاه ب

انجامیــد.
خودکشــی خــود و کشــتن فرزنــد و همســر آنگونــه کــه در خبر آمد 
نــوک کــوه یــخ ناامیــدی طبقــات متوســط ؛ کارمنــدان کارگــران خورده 

فروشــان جز و بســیاری از بیماران و کشــاورزان اســت.
پرسش مسوالنه و همراه با عمل می تواند

ــر مســوالنه؛  ــه جــواب هــای غی ــه مشــکل باشــد وگرن جــواب ب
مقطعــی و فصلــی؛ مثــل همــان حوالــی اســت کــه دولــت بــه بهانــه 
کمبــود منابــع دســت در جیــب مــردم و صاحبــان صنــدوق مــی کنــد و 

ــد ــذار می کن ــد واگ ــت بع ــه دول ــویه آن را ب تس
امــا نکتــه ایــن اســت کــه دولــت بعــد بــاز دســت بــه جیــب ملــت 
خواهنــد کــرد و بدیهــی قبلــی هــا را مــی پــردازد ایــن نــوع معمــاری 

اقتصــادی مصــداق همــان جملــه معــروف اســت:
خشت اول را نهد معمار کج

تاثریا می رود دیوار کج

 درهای شعب منتخب بانک صادرات ایران در سراسر کشور در ایام پایانی سال 
و تعطیالت نوروز برای ارائه خدمات بانکی به روی مردم باز است. بانک صادرات 
ایران همانند گذشته، عالوه بر تسهیل دسترسی به انواع خدمات از طریق ابزارهای 
بانکداری الکترونیک، سامانه شعب مجازی سپهر )شمس(، همراه بانک، اپلیکیشن 
»صاپ«، اینترنت بانک و... در واپسین روز سال ۹۹ و ایام تعطیالت نوروز ۱۴۰۰ 

نیز به ارائه خدمت خواهند پرداخت.
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، به همین منظور، این بانک 
ساعات کار و فهرست شعب کشیک  خود را در سراسر کشور اعالم کرد. شعب 
منتخب این بانک در روز جمعه2۹ اسفندماه ۹۹ از ساعت ۹ تا ۱2 به مشتریان 

خدمات رسانی می کنند. 
عالوه بر این، شعب کشیک بانک صادرات ایران در سراسر کشور در روزهای 
دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه به ترتیب، دوم، سوم و چهارم فروردین ماه ۱۴۰۰ 

نیز از ساعت ۹ تا ۱2 به مشتریان خدمت ارائه می دهند.
سامانه شمس )شعبه مجازی سپهر( بانک صادرات ایران به عنوان یکی از 
به روزترین ابزارهای خدمات بانکداری الکترونیک با هدف ارائه خدمات پرکاربرد 

بانکی راه اندازی شده که به صورت غیرحضوری، در دسترس مشتریان قرار دارد.
»دریافت  »افتتاح حساب«،  تعهدات«،  و  تسهیالت  تی  ن ر ت ن ی ا ست  ا »درخو
بانکداری  برگشتی«، »فعال سازی خدمات  از چک  ر  ث ا دسته چک«، »رفع سوء
الکترونیکی«، »دریافت صورتحساب اینترنتی« و »ثبت نام در سامانه درخواست تعویق 
اقساط تسهیالت«، از جمله خدماتی است که از طریق سامانه »شمس« در اختیار 
مشتریان بانک صادرات ایران به نشانی: https://shams.bsi.ir  قرار می گیرد.

فهرست شعب کشیک اعالم شد
خدمات نوروزی بانک صادرات ایران

 در تعطیالت سال نو

مناقصه شماره 9940286
) خرید 2700 متر لوله كربن استیل بدون درز

 )ساخت داخل كشور((
نوبت دوم

شماره مجوز: 1399.7462
۱- نوع مناقصه : یک مرحله ای داراي ارزیابي کیفي 

 2- نوع فراخوان : عمومی .
3 – نام ونشاني مناقصه گذار : شرکت پاالیش گاز شهید هاشمي نژاد )SGPC( به آدرس : مشهد، خیابان آبکوه، نبش دانشسراي شمالي، شماره 2۵۵، شرکت 

پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد- دبیرخانه کمیسیون مناقصات. 
- تلفن دبیر کمیسیون مناقصات : 37288۰۱6 -۰۵۱ 

- تلفن و نمابر دبیرخانه کمیسیون مناقصات : ۰۵۱-3728۵۰2۴
۴- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : تضمین هاي اعالم شده در آیین نامه تضمین براي معامالت دولتي به مبلغ 3۵2.۵۰۰.۰۰۰ ریال ) سیصد و پنجاه و 

دو میلیون و پانصد هزار ریال ( .  )الزم به ذکر است در این مرحله نیازی به اخذ و ارایه تضمین نمی باشد.(
 ۵- نحوه و مهلت دریافت اسناد : متقاضیان مي توانند تا ساعت ۱6 مورخ ۹۹/۱2/28 ، نسبت به دریافت اسناد مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )سامانه ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  و با شماره فراخوان 2۰۹۹۰۹2۱3۴۰۰۰۰۹2 در سامانه اقدام نمایند. الزم به ذکر است تمامی مراحل برگزاری 

مناقصه از طریق سامانه مذکور انجام خواهد شد.
6- آخرین مهلت تحویل استعالم ارزیابي کیفي تکمیل شده: متقاضیان بعد از دریافت اسناد مناقصه از سامانه مذکور مي بایست حداکثر تا ساعت  ۱2  مورخ 
۱۴۰۰/۰۱/۱7  ، اسناد مناقصه تکمیل شده را به همراه مدارک مورد نیاز در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بارگزاری و ثبت نمایند. الزم به ذکر است پس از پایان 
مرحله ارزیابي کیفي اسناد شرکت در مناقصه براي مناقصه گران تأیید شده در این مرحله از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )سامانه ستاد(   ارسال و فرآیند 

انجام مناقصه وفق شرایط اعالم شده در اسناد مناقصه مورد اقدام واقع خواهد شد.
7- محل و زمان گشایش پیشنهادات : پس از بررسی پیشنهاد فنی شرکتها )ارزیابی فنی(، پاکتهای مالی شرکتهای واجد شرایط در تاریخ ۱۴۰۰/۰3/۱۹  ، در 
محل اتاق کنفرانس اداره مشهد )دفتر آبکوه( به آدرس مشهد، خیابان آبکوه، نبش دانشسراي شمالي، شماره 2۵۵، شرکت پاالیش گاز شهید هاشمي نژاد و حداقل 
با سه پیشنهاد تایید شده گشایش خواهد یافت. الزم به ذکر است تاریخ و مکان اعالم شده )تاریخ گشایش پیشنهادهاي مالي( قطعي نبوده و با توجه به روند ارزیابي 

امکان تغییر وجود خواهد داشت. 
توضیح مهم: با توجه به این که این مناقصه داراي ارزیابي کیفي مي باشد در این مرحله صرفًا تکمیل و ارسال اسناد ارزیابي کیفي و مستندات مربوطه مورد نظر 
مي باشد. بدیهي است شرکت هایي که در فرایند ارزیابي کیفي تأیید شوند در مرحله بعد اقدام به ارسال پیشنهاد مرتبط در مواعدي که متعاقبًا از طریق سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت )سامانه ستاد(  اعالم خواهد شد خواهند نمود. 
روابط عمومی شرکت پاالیش گاز شهید هاشمي نژاد

تجدید فراخوان عمومی مناقصه واگذاری
 امورات خدمات شهری و فضای سبز بصورت حجمی 

نوبت دوم
 WWW.setadiran.ir شهرداری کامیاران در نظر دارد از محل منابع داخلی واگذاری امورات خدمات شهری و فضای سبز از طریق سامانه تدارکات دولت )سامانه ستاد ( به آدرس
برگزار نماید لذا از شرکتهای خدماتی واجد صالحیت با گواهینامه معتبر و دارای سابقه و ظرفیت کاری دعوت بعمل می آید که در تاریخ ۱3۹۹/۱2/۱۴ تا تاریخ ۱3۹۹/۱2/2۴ جهت دریافت اسناد 
مناقصه به سامانه مذکور مراجعه نمایند ضمنًا مهلت ارائه پیشنهاد قیمت و تاریخ بازگشایی پاکتها در سامانه به آدرس فوق مشخص و اعالم گردیده است . آدرس و اطالعات دستگاه مناقصه گزار 

کردستان – کامیاران خیابان صالح الدین ایوبی چهار راه زنده یا ادهم مظفری ساختمان شهرداری میباشد. 

مبلغ سپرده شرکت در مناقصهبرآورد اولیه ماهیانه ) ریال(شماره مناقصهموضوع مناقصه 

۱/۱3۴/۰۰۰/۰۰۰ )ریال(2/83۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال2۰۹۹۰۰۵۱۱6۰۰۰۰۱۱واگذاری امورات فضای سبز 

۱/6۱۵/83۰/۰۰۰ )ریال(2/6۹3/۰۵۰/۰۰۰ ریال2۰۹۹۰۰۵۱۱6۰۰۰۰۱۰واگذاری امورات خدمات شهری 
تاریخ انتشار نوبت اول : ۹۹/۱2/۱۴ 
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹۹/۱2/2۰ 

ولی وفایی
شهردار کامیاران

اصالحیه 
پیرو اگهی منتشره مورخ ۱3۹۹/۱2/۱۹ 
در روزنامه دنیای جوانان ، مربوط به جهاد 

کشاورزی استان سمنان 
)مفقودی مدارک شناسایی 6 دستگاه 
به  بوده  کشاورزی(  جهاد  سازمان  و  ر د خو

بدینوسیله اصالح می گردد

آگهی
 تمدید مناقصه
شماره 99/23

شرکت مخابرات ایران )منطقه بوشهر( در نظر دارد خدمات مرکز تماس 
2۰2۰ و ۱۱8 مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عام یک مرحله ای واگذاری نماید. 
متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به 
آگهی مناقصه در سایت شرکت مخابرات ایران – منطقه بوشهر مراجعه نمایند. 
مهلت تحویل پیشنهاد: تا ساعت ۱۴/3۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ 

BOOSHEHR.TCI.IR :آدرس سایت
شرکت مخابرات ایران )منطقه بوشهر( 

در 11 ماه اول سال صورت گرفت
پرداخت ٤٧00 »وام قرض الحسنه ضروری« 

توسط بانک صادرات ایران
 بانک صادرات ایران در ۱۱ ماه نخست سال ۹۹ بیش از چهار هزار و 7۰۰ فقره وام 

قرض الحسنه ضروری به ارزش بیش از 3۰ هزار و ۵3۱ میلیارد ریال پرداخت کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، این بانک به منظور عمل به مسئولیت 
اجتماعی و کمک به بهبود شرایط درمان و تحصیل اقشار آسیب پذیر و حمایت از زندانیان 
نیازمند در ۱۱ ماه نخست سال ۹۹ بیش از چهار هزار و 7۰۰ فقره وام قرض الحسنه ضروری 

به ارزش بیش از 3۰ هزار و ۵3۱ میلیارد ریال پرداخت کرد.
طی این مدت، این بانک به منظور کمک به بیماران و حمایت از تحصیل اقشار آسیب پذیر 
جامعه بالغ بر سه هزار و 8۵۴ فقره وام قرض الحسنه برای حمایت از نیازمندان، ۱2۹ فقره وام 
قرض الحسنه برای کمک به زندانیان معسر و 737 فقره وام ضروری با معرفی نهاد ریاست 
جمهوری پرداخت کرده است. عالوه بر این، این بانک با پرداخت وام قرض الحسنه ازدواج و 
تهیه جهیزیه به ۱۱۴ هزار عروس و داماد و وام قرض الحسنه ایجاد مشاغل خانگی به هشت 
هزار نفر، نقش قابل توجهی در ارتقای سطح معیشت و توانمندسازی اقتصادی خانواده های 
مردم شریف کشور داشته که با احتساب آن، تعداد وام های قرض الحسنه پرداخت شده توسط 

بانک صادرات ایران در ۱۱ ماه اول سال ۹۹ از ۱26 هزار فقره گذشت.

صفحه 3



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1697- چهارشنبه 20 اسفند 21399 معه جا

قالیباف: موانع فعالیت قانونی كولبران بررسی می شود
و  قانونی  موانع  رفع  ضرورت  بر  اسالمی  شورای  مجلس  ییس  ر
ضابطه مند کردن فعالیت های اقتصادی تاکید کرد تا به گفته او در نواحی 
مرزی، همۀ منافع نصیب دالل ها و سوداگران و سرمایه دارها نشود و جیب 

مرزنشینان و کولبران خالی بماند.
محمدباقر قالیباف در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: »در 
اولین نظارت میدانی بعد از جلسات فشرده الیحه بودجه ۱۴۰۰ همراه با 
روسای محترم کمیسیون های مجلس و نمایندگان محترم به استان پر 
ظرفیت اما محروم کردستان آمدیم. در این سفر ضمن نظارت های میدانی 
که خواهیم داشت امیدواریم به پروژه های تکمیل نشده نیز کمک کنیم.«

او در پست جداگانه ای نوشت: »نمایندۀ محترم مرزنشینان و کولبران 
عزیز و مظلوم در بانه استان کردستان، از موانع و تشریفات قانونی بهره مند 

شدن کولبران از سود بازرگانی گفت.
رفع موانع قانونی و ضابطه مند کردن فعالیت های اقتصادی را پیگیری 
خواهیم کرد تا در نواحی مرزی، همۀ منافع نصیب دالل ها و سوداگران و 

سرمایه دارها نشود و جیب مرزنشینان و کولبران خالی بماند.«
رییس مجلس همچنین نوشت: »دقایقی با برخی کارگران زحمتکش 
و توانمند در شهرک صنعتی بانه گفت وگو کردم؛ برخی می گفتند که با 
بهانه های مختلف، حتی حداقل حقوق کارگری را هم دریافت نمی کنند. 
ظرفیت های نظارتی مجلس برای پیگیری پرداخت به موقع و طبق قانون 

حقوق کارگران به کار گرفته خواهد شد.«
قالیباف در پست جداگانه ای نوشت: »موضوع رسیدگی به مرزنشینان 
و کوله بری بحث جدیدی نیست و این امر در جنوب شرق و شمال غرب 
مانند منطقه کردستان وجود دارد. تبادالت مرزی برای مرزنشینان است 
از این رو ابتدا باید تعریف مشخصی از مرزنشین تبیین و این امر ضابطه 
مند شود، سپس مشخص شود مرزنشین ها چه کسانی و در چه حاشیه 

ای از مرز هستند
 به دلیل فعالیت در ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز و همچنین نیروی 
انتظامی نسبت به موضوع مرزنشین ها و کوله بری آشنایی کامل دارم، 
افزود: جامعه مرزنشین باید معیشت زندگی اش را از مرز تامین کند اما همه 

باید ضابطه مندی را بپذیریم و بر اساس آن کار کنیم. 
 متاسفانه افرادی پیدا می شوند که می خواهند با پولشان منفعت زیادی 
ببرند؛ یعنی می خواهند مرزنشینان بار آنها را بیاورند اما این افراد منفعتش 
را ببرند؛ این مهم در حالیست که چنین افرادی کاال را وارد می کنند، در 
نتیجه تولید آسیب می بیند و اقتصاد را دچار مشکل می کنند که نهایتا 

منفعتش در جیب دالل ها می رود. 
باید به گونه ای رفتار کنیم که مرزنشین منفعت اقتصادی خودش 
قاچاق  را  کولبری  فرمودند  العالی(  )مدظله  رهبری  معظم  مقام  ببرد.  ا  ر
نمی دانم، اما این مهم باید برای افراد مرزنشین باشد نه اینکه کاالهای 
مجاز و کاالهای غیرمجاز با همدیگر تلفیق شود. البته  موضوع مربوط 
به سامان دادن و رسمی کردن بازارچه ها و ایجاد منطقه آزاد می تواند به 

این بحث کمک کند.«

آغاز ثبت نام طرح ترافیک 1400 خبرنگاران از امروز
سازمان  ترافیکی  های  طرح  و  محدوده ها  ساماندهی  واحد  دیر  م
حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران جزئیات ثبت نام طرح ترافیک 

سال ۱۴۰۰خبرنگاران را تشریح کرد.
عمار سعیدیان فر با اعالم خبر آغاز ثبت نام از خبرنگاران برای 
از روز چهارشنبه 2۰  ترافیک سال ۱۴۰۰گفت:  دریافت سهمیه طرح 
اسفند ماه فرآیند ثبت نام آرم طرح ترافیک و کارت بلیت خبرنگاری سال 
۱۴۰۰ خبرنگاران آغاز و تا 3۰ فروردین ماه ۱۴۰۰ ادامه خواهد داشت.

با  توانند  می  هرسال  مطابق  رسانه  اصحاب  اینکه  بیان  با  ی  و
و  ترافیک  طرح  نام  ثبت  به  نسبت  من«  »تهران  سامانه  به  راجعه  م
کارت بلیت خبرنگاری اقدام نمایند، گفت: خبرنگاران می بایست پس 
از ورود به سامانه »تهران من« و کلیک بر روی نام و نام خانوادگی 
از آن مدارک خود  خود وارد قسمت » خبرنگار هستم« شوند و پس 
اعم از مدارک هویتی، معرفی نامه، بیمه خبرنگاری و یا ۱۰ اثر خود را 

در این قسمت بارگذاری نمایند. 
به گفته سعیدیان فر، به منظور تسریع تخصیص فرآیند کارت بلیت 
خبرنگاری، خبرنگاران فقط می توانند صرفا در طرح ترافیک و یا کارت 

بلیت خبرنگاری ثبت نام نمایند. 
 وی تاکید کرد: به افرادی که ثبت نام طرح ترافیک انجام می 
دهند، اما سهمیه طرح ترافیک خبرنگاری از سوی  رسانه مربوطه به 
آنها تخصیص نیابد، به صورت خودکار کارت بلیت خبرنگاری به آنها 

تخصیص خواهد یافت.
مدیر واحد ساماندهی محدوده ها و طرح های ترافیکی با تاکید بر 
اینکه عمده خبرنگاران، سال گذشته در این سامانه ثبت نام کردند اما با 
این حال می بایست مدارک خود را مجددا بارگذاری کنند، افزود: طراحی 
جدید صفحه ثبت نام خبرنگاری تهران من، موجب تسهیل  روند ثبت نام 
توسط اصحاب رسانه خواهد شد و قطعا روند تخصیص طرح ترافیک و 
کارت بلیت خبرنگاری را سرعت خواهد بخشید.  وی ادامه داد: مدارک 
متقاضیان کارت بلیت خبرنگاری  سال ۱۴۰۰ به سرعت بررسی خواهد 
شد و ان شا اهلل زودتر یا همراه با تخصیص طرح ترافیک خبرنگاری، 

کارت بلیت متقاضیان مذکور صادر  یا شارژ  مجدد خواهد شد. 
بر اساس گزارش روابط عمومی معاونت حمل و نقل و ترافیک 
شهرداری تهران، وی تاکید کرد: سهمیه های طرح ترافیک خبرنگاری 
سال ۱3۹۹ تا زمان پایان تخصیص سهمیه های طرح ترافیک مربوط 

به  سال ۱۴۰۰ اعتبار خواهد داشت.

فعالیت آموزشی مدارس تا 28 اسفندماه ادامه دارد
مرکز اطالع رسانی و روابط عمومی، وزارت آموزش و پرورش، با 
صدور اطالعیه ای تداوم فعالیت مدارس کل کشور را تا 28 اسفندماه 

اعالم کرد. 
درمتن این اطالعیه آمده است: جریان آموزش در سال تحصیلی 
جاری با سختکوشی معلمان، همراهی دانش آموزان و مشارکت خوب 
اولیای آنان در بسترهای آموزشی و پرورشی نظیر شبکه آموزش دانش 
آموزی«شاد«، آموزش های تلویزیونی و ارائه بسته های آموزشی در 
حال اجرا و پیگیری است.در ادامه این اطالعیه تاکید شده است: این 
آموزش ها در ایام پایانی سال، کماکان به قوت خود ادامه خواهد یافت 
تقویم آموزشی و  بندی و  برنامه زمان  و تمامی مدارس کشور، طبق 
و  آموزشی  فعالیت  اسفندماه   28 تا  پرورش  و  آموزش  وزارت  جرایی  ا

پرورشی خود را ارئه خواهند داد. 
همچنین در این اطالعیه از معلمان، دانش آموزان و اولیای آنان 
خواسته شده تا اخبار و اطالعیه های وزارت آموزش و پرورش را صرفًا 

از طریق پروتال اطالع رسانی این وزارتخانه پیگیری کنند.

ایران در بهار 1٤00 یکی از تولید کنندگان بزرگ واکسن دنیا می شود؛

وزیر بهداشت: از مردم خواهش می كنم كه به سفر نروند
درمان  بهداشت،  زیر  و
به  گفت:  پزشکی  آموزش  و 
هیچوجه موافق سفر در تعطیالت 
نوروز نیستیم، التماس می کنیم، 
مردم حتی اگر راهها باز باشد هم به مسافرت 
اگر خوزستان جدیدی شکل بگیرد،  نروند، 
را  سالمت  نظام  آوری  تاب  توانم  می  ن

تضمین کنم.
سعید نمکی روز گذشته)سه شنبه( در 
مراسم آغاز گام چهارم طرح بسیج ملی شهید 
سلیمانی در وزارت بهداشت افزود: هر آمد 
و شدی باعث بیماری کووید۱۹ و مرگ می 
شود، مردم حتما رعایت می کنند، ویروس 
دیگر  گوشه  به  کشور  از  ای  گوشه  در  ا  ر
باید جایگزینی ویروس جهش یافته  برند.  ن

را با ویروس قبلی طوالنی تر کنیم.
وی گفت: در بررسی که در خوزستان 
به  جدید  بیماران  درصد   ۵7 شد،  نجام  ا
ویروس جهش یافته انگلیسی مبتال بودند، 
این خطر بزرگی برای نظام سالمت است 
زیرا با ویروسی با قدرت سرایت باالتر و مرگ 

آفرینی بسیار خطرناک تر مواجه هستیم
چرخه  چه  هر  افزود:  بهداشت  زیر  و
انتقال را به نفع کاهش سرعت انتقال این 
ویروس انجام دهیم بازی را برده ایم. نباید 
روستای  و  شهر  به  را  ویروس  این  ردی  ف
مرگ  سوغات  ویروس  این  ببرد.  یگری  د

آوری است.
نمکی ادامه داد: التماس کردیم، تماس 
باید خواهش  باشد. وزیر بهداشت همیشه  ن
و تمنا کند؛ دست ببوسد، پا ببوسد، تا کار 
انجام شود؛ در جاهای دیگر دنیا وقتی وزیر 
بهداشت موضوعی را نوشت، انجام می شود.

وی گفت: در جمعیت ساکن غیر شناور 
مدیریت ساده تر می شود وقتی جمعیت مواج 
باشد مدیریت سخت می شود، از مردم می 
حضرت  بمانید.  نروید،  مسافرت  واهیم  خ
عباسی نروید اگر بروید ضرر می کنید، خدا 
نکند چند خوزستان خلق کنیم. اگر خدای 
گرفت  شکل  دیگر  خوزستان  چند  کرده  ن
سالمت  نظام  آوری  تاب  روی  توانم  می  ن
آوری  تاب  گویند  می  برخی  بخورم.  سم  ق
آوری همکاران  تاب  است،  مردم کم شده 
در  است.  به شدت کم شده  ظام سالمت  ن
خوزستان 78 همکار من به ویروس جهش 

یافته آلوده شده اند. 
نمکی افزود: نمی توانم پرستاری را از 
یک منطقه دیگر به خوزستان ببریم، وقتی 
در طول یک هفته پرستار و کادر بهداشت 
و درمان نیم ساعت پلک نزده است و بی 
خوابی ایمنی بدن او پایین می آید و بیمار 

می شود، کار سخت می شود.
روسای  به  قبل  ماه  یک  گفت:  وی 
را  خود  گفتم  پزشکی  علوم  انشگاههای  د
برای یکی از سخت ترین ایام مدیریت کرونا 
که آن هم  مدیریت ویروس جهش یافته 
است، آماده کنیم. نه غیب گو و نه فراتر از 
پاکیزگان هستیم اما پیش بینی من مبتنی 
بر علم و دانش و تجربه، درست از آب درآمد.

نمکی افزود: راه سختی برای مدیریت 
کرونا در پیش داریم آنچه به علم و دانایی و 
تجربه بر می گردد این است که وقتی نظام 
بهداشت و درمان محکم انگلیسی به زانو در 

می آید یعنی ویروس چموش تر از آن چیزی 
است که تصور می کنیم.

وزیر بهداشت ادامه داد: این ویروس 
72 ساعت بیشتر وقت نمی دهد و با ویروس 
در  موثر  افراد  با  روزانه  دارد.  تفاوت  بلی  ق
استانها در تماس هستم. اکنون در خوزستان 
اگر  ا طوفان سهمگینی مواجه هستیم  و  ب
همکاری ها و مدیریت نبود، وضعیت بسیار 

سختی داشتیم.
 2۵۰ کوتاهی  مدت  در  گفت:  ی  و
تخت »آی سی یو« فراهم کردیم. در عرصه 
آبرویی  بی  و  اعتمادی  بی  کرونا،  مدیریت 
برای کشور رقم نزدیم و این افتخاری بزرگ 
سهمگین  طوفانی  این  است.  کشور  رای  ب
است. تشدید  ویروس ووهان  از طوفان  ر  ت
بیماریابی که با همکاری بسیج تجربه می 
با  از مرحله قبل و  باید بیشتر  کنیم، خیلی 

دقت و وسواس اجرا شود.
بودیم  تقاضا کرده  داد:   ادامه  نمکی 
امسال سفر را امسال منتفی کنیم و از مردم 
تقاضا می کنیم کمک و همراهی کنند، گر 
چه مردم در این روزهای سخت در آپارتمان 
خسته شده اند. از عدم دید و بازدید یک قوم 
عاطفی که همواره با هم مهمانی و دورهمی 
های دلگرم کننده داشته اند و خرید را کنار 
گذاشته اند و دیدن بزرگتر را کنار گذاشته 

است، ممنونیم.
وی گفت: التماس می کنیم حتی اگر 
همه دروازه ها باز شد به سفر نروید. نگذارید 
التماس  شود،  ایجاد  دیگر  های  وزستان  خ
می کنم تماس ها از منطقه آلوده به مناطق 
دیگر را قطع کنید مگر موارد خیلی ضروری 

با تست های قبلی مطمئن.
بیش از 2۵ درصد تست های منفی، 

کاذب است
مسافرت  اگر  افزود:  بهداشت  زیر  و
آلوده  جدید  کانون  یک  از  شود  نمی  اشد  ب
جلوگیری کرد. هر روز باید چرخش ویروس 
عنوان  به  کنیم.  نظاره  دیگر  جاهای  به  ا  ر
یک متخصص می گویم، چه تست سریع و 
چه »پی سی آر« انجام شود. درصد زیادی 
بین 2۵ تا 38 درصد »پی سی آر« های در 
است  کاذب  منفی  دنیا  مراکز  ترین  درن  م
باشد  تا حدی  ویروس  میزان  است  ممکن 
که نتوانیم تشخیص دهیم. تست سریع هم 

منفی کاذب دارد.
گسترش  عامل  خطرناکترین  فر،  س

کروناست

است  این  احتمال  وی گفت: حداقل 
نشوند.  شناسایی  ناقل  افراد  درصد   2۵ که 
»پی سی آر« کشورهای دیگر هم همیشه 
قالبی نبوده که موارد قالبی هم بوده است 
اما ممکن است افرادی و مسافرانی را با تست 
کنیم  یا هواپیما  قطار  اتوبوس،  منفی سوار 
در حالی که ناقل است. همه را در اتوبوس 
مبتال می کند سفر یک از مهمترین عوامل 

گسترش ویروس است.
نمکی ادامه داد: هر شب آخرین یافته 
های دنیا در مورد کرونا را مطالعه می کنم 
حتی  است  مسافرت  عامل  ترین  خطرناک 
اگر بلیت مجانی بود، ویزای بیماری و مرگ 

می فرستند.
8۵ درصد مرگ کرونا در بین سالمندان 

و بیماران مزمن
سلیمانی  شهید  طرح  در  افزود:  ی  و
اولین گام مراقبت از 2۰ تا 2۵ درصد جمعیت 
است که 8۵ درصد مرگ ها را رقم می زند، 
یعنی جمعیت سالمند و مبتالیان به بیماران 
زمینه ای که تاکنون بین 8۰ تا 8۵ درصد از 

مرگ ها رقم زده اند.
یافته  جهش  ویروس  گفت:  مکی  ن
امروز بچه ها و جوانترها را هم مبتال می 
داد، جوانترها  نشان  تابلوی خوزستان  کند. 
بیشتر از قبل از بین رفتند بیشتر آنها وقتی 
لوله  فرصت  گاهی  رسیدند  بیمارستان  ه  ب
گذاشتن تنفسی برای آنها نبود. اما باز هم 
این  دهد،  می  نشان  خوزستان  کلی  مار  آ
سن  و  ای  زمینه  بیماری  با  افراد  یروس  و

باالتر را بیشتر مبتال می کند.
حدود  کشور  کل  در  داد:  ادامه  ی  و
2۰ هزار تست داشتیم  اما امروز به باالی 
۱۰۰هزار تست رسیدیم. در خوزستان اکنون 
روزی 2۰ هزار تست انجام می دهیم این 
کار خیلی بزرگی است. بین تست سریع و 
»پی سی آر« تفاوت وجود دارد اما در ۱76۰ 
تست سریع در مقایسه با »پی سی آر«، فقط 
8.7 درصد تست های سریع منفی، »پی سی 
همچنان  مقایسه  این  داشتند،  مثبت  ر«  آ

انجام می شود. 
وزیر بهداشت گفت: در »پی سی آر« 
قطعا  و  رویم  می  دار  عالمت  افراد  راغ  س
درصد مثبت آنها بیشتر است این به معنای 
بی اعتباری تست سریع نیست. البته تست 
های در خوانش ژن ان و اس ویروس کرونا 
مشکالتی داشتند که ممکن بود ۵۰ درصد 
منفی کاذب داشته باشد که به سازندگان این 

کیت گفتیم اصالح کنند.
وی ادامه داد: باید تعداد تست ها را 
هم  سریع  تست  از  مجبوریم  و  ببریم  اال  ب
تست  با  را  مشکوک  موارد  کنیم.  ستفاده  ا
دوباره چک  آر«  یا »پی سی  سریع مجدد 
می کنیم. سه تولید کننده جدید کیت تست 

سریع هم هم داریم.
به  ماه  دی   ۱۰ داد:  ادامه  مکی  ن
با  نوشتم  نامه  پزشکی  علوم  انشگاههای  د
کم شدن موارد بیماری تست ها را کم نکنید. 
برای  وی گفت: درمان ضد ویروس 
کاهش میزان لود ویروس از روز اول بیماری 
اجباری است. اگر این کار را نمی کردیم زیر 
اقدام  ماندیم.  می  خوزستان  بستری  وج  م
بعدی قرنطینه خانگی است، امکان چرخش 
مجدد را به ویروس ندهید. مریض را باید 
در اختیار داشته باشیم. نمی توانیم مریض 
این شیوه مدیریت  ا سرگردان رها کنیم.  ر
نیست از بسیجیان می خواهم این کار را با 
مسئولیتی که تقبل کردند انجام دهند. قول 
می دهم هر نوع حمایتی بودجه ای و غیر 

بودجه ای الزم باشد را انجام دهم.
وزیر بهداشت افزود: همه این کمک 
ها و هزینه ها به مراتب خرج و هزینه ای 
جمهوری  نظام  نشود  انجام  اگر  که  ست  ا
متحمل  را  آن  از  بیشتر  باید  بعدا  سالمی  ا
را رها نکنیم.  بیماران شناسایی شده  شود. 
بیماری کووید۱۹ شد  به  یماری که مبتال  ب
باید تحت کنترل باشد. این مهمترین مساله 
است و تاکنون بیشترین ضربه را به علت 

غفلت از آن خوردیم.
نمکی ادامه داد: وقتی ویروس چرخش 
می کند، قدرت آن باال می رود. در هر سه 
رود.  می  باال  تصاعدی  آن  قدرت  چرخش 
وقتی  انگلستان  در  ویروس  خطر  یزان  م
وارد ژنتیک و فضای جدید می رود قابلیت 
های جدید پیدا می کند. هر اقلیم و استان 
ایران مشابه کل اروپاست و انتقال ویروس 
یا  بلوجستان  و  سیستان  به  خوزستان  ز  ا

کردستان، بحران را تشدید می کند.
ایران بهار ۱۴۰۰ قطب واکسن کرونا 

می شود
تامین  به  اشاره  با  بهداشت  زیر  و
هدف  اولین  واکسن  تامین  گفت:  اکسن  و
گویند  می  برخی  است.  بهداشت  زارت  و
برای خرید واکسن کوتاهی می کنیم گویی 
تریلی های یخچال دار حامل واکسن پشت 
مرز صف کشیده اند تا به ما بفروشند و ما 

نمی خریم.
نمکی افزود: واکسن امروز در دنیا کم 
است ژاپن متحد قدیمی آمریکا که سازنده 
فایزر و مدرناست از هشت روز پیش تعداد 
محدودی واکسن گرفته است. کانادا همسایه 
به  دستش  هنوز  آمریکا،  متعهد  و  دیمی  ق
گروه  است  ممکن  است.  نرسیده  اکسن  و
های کوچکی را شروع کرده باشند اما تعداد 

واکسن آنها نیز بسیار محدود است.
وی گفت: این طور نیست واکسن در 
یکسری  زنیم،  نمی  ما  و  شده  سرریز  نیا  د
کشورهای محدود می سازند اول هم برای 
خودشان می سازند. همه جا این جریان حاکم 
بر دنیاست به همین علت تا زمانی که روی 

پای خود نایستیم باید التماس کنیم.

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

وزیر علوم:
جندی  در  جهان  باستانی  دانشگاههای  از  میزبانی  برای 

شاپور آماده ایم
وزیر علوم ضمن  با اهمیت توصیف کردن نقش دانشگاه جندی شاپور در علم 
باستانی گفت:جمهوری اسالمی ایران در راستای احیای دوباره جایگاه جهانی جندی 
شاپور؛ آمادگی خود را جهت میزبانی از روسای دانشگاه های با قدمت و باستانی 

جهان در جندی شاپور اعالم می کند. 
دکتر منصور غالمی در کنگره بین المللی جندی شاپور به نقش پیشرو و جایگاه 
سازنده میراث علمی دانشگاه جندی شاپور باستان در تکوین تاریخ علم جهان اشاره 
کرد و گفت: میراث علمی آموزشی این دانشگاه ایرانی در ۱8 قرن پیش تاثیر مستقیم 
و آشکاری بر شکل گیری مفهوم دانشگاه با رویکرد نوین جهانی داشته است. در 
واقع اصل تعهد به مقوله علم و هنجار سازی علمی به عنوان مفهومی متعالی در 

تکوین تمدن جهانی از دیگر وجوه اثر بخش دانشگاه جندی شاپور باستان است.
وی در ادامه تصریح کرد: در دانشگاه جندی شاپور ؛ احترام به تنوع فرهنگی، 
مدارا؛ کرامت انسانی و پرهیزاز خشونت و تعصب و گرایشات انحصار گرایانه علمی 
از مهم ترین مولفه های بنیادین است که در اساس نامه این دانشگاه کهن همواره 
پاس داشته می شد . این وضعیت در قیاس با شرایط کنونی جامعه جهانی و شکاف 
دانشی و انحصار گرایی برخی قدرت های جهانی در زمینه علم ؛ عظمت نگرش 

بالنده بنیانگذاران جندی شاپور را هویدا می سازد. 
وزیر علوم خاطر نشان کرد: موضوع اشتراک گذاری علم که مفهوم مدرن 
تلقی می شود که سازمان جهانی یونسکو نیز همواره در راهبردهای میان مدت و 
بلندمدت بر روی آن تاکید دارد از ویژگی های بارز شهر دانشگاهی جندی شاپوربوده 
است . در واقع در این دانشگاه مفهوم توسعه پایدار دانش و ترویج آن محور  فعالیت 

های علمی و اموزشی بوده است.
دکتر غالمی تاکید کرد: فارغ التحصیالن دانشگاه جندی شاپور پس از فراغت 
ازتحصیل به سرزمین و دیار خود بازگشته و امر ترویج وتوسعه علوم را بر عهده 
می گرفتند.  تولیدات علمی این دانشگاه نقش کم نظیری در توسعه تمدن جهانی 
داشته است، مبارزه با بیماری های واگیردار و کشف و معرفی انواع گیاهان دارویی 
، برتر قرار دادن فضیلت علم و خرد در برابر ستیز و شمشیر ؛  ساختن آزمایشگاهها 
و البراتورهای علمی و پژوهشی ؛ نهضت ترجمه ستودنی دانشگاه جندی شاپور 
که آثار مشرق زمین را به سان پل ارتباطی به مغرب زمین انتقال می داد ؛ بسیار 

درخشان است .
وی ادامه داد: تاسیس و راه اندازی بزرگترین کتابخانه عهد باستان با ۴۰۰ 
است.  باستانی  دانشگاه  این  شکوهمند  های  شگفتی  دیگر  از  کتاب  عنوان  زار  ه
تاسیس این دانشگاه در ۱7۵۰ سال پیش بیانگر اهتمام جدی ایرانیان به تولید خرد 
و معرفت در تاریخ تمدن جهان است که صرف نظر از هر گونه تعصب، باید این 
رویداد با شکوه را ارج دانست و بار دیگر بشریت را نسبت به کوشش نیاکان دانش 

ستا و فرهنگ گستر آگاه ساخت.
به گفته غالمی، ثبت  رویداد ۱7۵۰ سال تاسیس دانشگاه جندی شاپور در 
فهرست رویدادهای تجلیل سازمان جهان یونسکو ؛ وصحه گذاشتن بر کهن ترین 
؛ لیکن آنچه که این  ارزشمند و قابل ستایش است  سنت دانشگاه جهانی بسیار 
رسالت را بیش از پیش بر دوش ما سنگین تر می کند؛ تالش جهت احیای دوباره 

جندی شاپور نوین است.
وزیر علوم گفت: شهر باستانی دزفول که خاستگاه این دانشگاه کهن جهانی 
است و دانشگاه صنعتی جندی شاپور که اکنون بار احیای نیای سرافراز خویش 
را بدوش می کشد باید با حمایت حداکثری نهادهای داخلی و بین المللی ؛ جهت 
احیای دانشگاه جامع جندی شاپور نوین همت گمارند. که در این راه وزارت علوم 

و تحقیقات و فناوری از هر کوششی دریغ نخواهد کرد . 
وی ادامه داد: جمهوری اسالمی ایران، در راستای احیای دوباره جایگاه جهانی 
جندی شاپور؛ آمادگی خود را جهت میزبانی از روسای دانشگاه های با قدمت باستانی 
جهان در جندی شاپور اعالم می دارد تا از این رهگذر راهکارهای عملیاتی داد و 
ستدهای آموزشی و علمی و فرهنگی همچون عهد باستان دوباره بر صدر همکاری 

های دانشگاهی بنشیند.

خودكشی پسر جوان پس از قتل برادر 
پسر تهرانی که برادر کوچکش را با ضربات چاقو در مقابل تلویزیون به قتل رسانده 

بود به زندگی خود پایان داد.
به  دست  روز  چند  از  بعد  و  گذاشت  فرار  به  پا  برادرش  قتل  از  پس  جوان  سر  پ

خودکشی زد.
3۰ مرداد امسال پدر یک خانواده در تماس با ماموران پلس از قتل پسر کوچکش از 
سوی پسر 3۰ ساله اش خبر داد و خیلی زود تیمی از ماموران کالنتری مرزداران برای تحقیق 
در محل حضور پیدا کردند و با جسد خونین پسر خانواده در داخل خانه حیاط روبرو شدند.

همین کافی بود تا تیمی از ماموران اداره ۱۰ پلیس آگاهی تهران همراه بازپرس 
غالمی از شعبه سوم دادسرای امور جنایی تهران برای تحقیق در محل حضور پیدا کردند.

فرار پسر چاقو به دست پس از قتل برادر
پدر خانواده در تحقیقات به ماموران گفت: من در حیاط سرگرم آبیاری باغچه حیاط 
بودم و همسرم نیز حمام بود و 2 پسرم در خانه سرگرم دیدن تلویزیون بودند که ناگهان 
با  پسر بزرگم در حالیکه چاقو به دست داشت و دستانش خونین بود وارد حیاط شد و 
صدای بلند خواست تا به کمک برادر کوچکش بروم.وی افزود: شوکه شدم، پسر 3۰ ساله 
ام در حیاط را باز کرد و از خانه خارج شد و من خودم را به سرعت به داخل خانه رساندم 
که دیدم پسرم مقابل تلویزیون روی زمین افتاده و دیگر نفس نمی کشد که به دنبال پسر 

بزرگم از خانه خارج شدم که اثری از او نبود و سپس با پلیس تماس گرفتم.
بردارکشی در منطقه مرزداران

کارآگاهان در تحقیقات ابتدایی پی بردند که پسر جوان هدف ۴ ضربه چاقو از ناحیه 
سر، صورت و 2 کتف قرار گرفته و بررسی ها نشان از آن داشت که برادر بزرگ در یک 

اقدام غافلگیرانه به برادرش حمله کرده است.
تیم جنایی تهران در گام بعدی متوجه شد که قربانی جنایت صبح در حال دیدن 
تلویزیون بوده و عامل جنایت با این طرز فکر که برادرش قصد دارد او را به بیمارستان 
روانی ببرد و بستری کند دست به چاقو شده و از پشت به برادرش حمله کرده و با ۴ 

ضربه چاقو دست به قتل زده است.
منصور که تعمیرکار لوازم برقی خانه است پس از قتل برادرش خودروی پرایدش را 

در خانه گذاشته و با پای پیاده فرار کرده است .
پدر منصور در تحقیقات گفت: 3 پسر دارم و پسرم دومم از سوی برادر بزرگش به 

قتل رسیده است.
وی افزود: پسرم مدتی به بیماری روحی و اختالل روانی مبتال شده و تحت درمان 
بود. حتی چند بار هم در مرکز روانی بستری شد اما منصور همیشه تصور می کرد برادرش 
می خواهد او را بیمار روانی جا بزند و در مرکز روانی بستری کند اما این گونه نبود و 

این فقط خیاالت منصور بود که در همین توهمات دست به قتل پسر دومم زده است.
خودکشی پس از قتل برادر

7 ماه از ماجرای برادرکشی در منطقه مرزداران تهران گذشت و کارآگاهان هیچ 
سرنخی از منصور به دست نیاوردند تا اینکه چندی قبل سناریوی یک خودکشی از روی 

پل عابرپیاده در غرب تهران به پلیس مخابره شد.
ماموران با حضور در محل خودکشی به تحقیق پرداختند اما پسر جوان هیچ مدرکی 

همراه نداشت و جسد او در لیست اجساد ناشناس قرار گرفت.
تحقیقات پلیسی ادامه داشت تا اینکه در بررسی لیست اجساد ناشناس ماموران با 
توجه به مشخصاتی که از قاتل فراری در اختیار داشتند در بررسی پرونده ها به پرونده 
خودکشی پسر جوان مشکوک شدند و در بررسی های دقیق تر احتمال دادند که پسر 

جوان همان قاتل فراری برادرش است.
بدین ترتیب تصویر جسد ناشناس پیش روی پدر خانواده قرار گرفت و جسد منصور 
هدف شناسایی قرار گرفت و مشخص شد منصور پس از قتل برادرش بخاطر عذاب وجدان 

دست به خودکشی زده است.
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مرورگر Brave موتور جست وجوی 
اختصاصی برای رقابت با گوگل راه اندازی 

می کند
Brave مرورگری است که در چند وقت اخیر خبرساز شده، از طراحی موتور 
جست و جوی اختصاصی خبر داده است. موتور جست و جوی Brave به طور ویژه 

بر حفظ حریم خصوصی کاربر متمرکز خواهد بود.
از هر زمان دیگری بر وب تسلط دارد. مرورگر کروم  اکنون بیش  گوگل 
گوگل هم اکنون حدود 7۰ درصد از سهم بازار مرورگرها را دراختیار گرفته و سهم 
بازار موتورهای جست جو به عدد شگفت انگیز ۹2  از  موتور جست و جوی گوگل 
درصد می رسد. این یعنی گوگل امروزه به عنوان یکی از شرکت های بزر گ حوزه ی 
فناوری، حجم عظیمی از داده های کاربران اینترنت را در اختیار دارد و به واسطه ی 

همین داده ها درآمد تبلیغاتی هنگفتی به جیب می زند.
براساس مقاله ی وایرد،  تسلط گوگل بر وب همواره با انتقادها و شکایت های 
مقررات جدی تر  تنظیم  نهادهای  اخیر،  در چند وقت  است.  بوده  مواجه  راوانی  ف
از  گوگل  شده اند  مدعی  و  کرده اند  نقد  را  گوگل  انحصارگرایانه ی  فتارهای  ر
در  است.  کرده  استفاده  بازار  بر  تسلطش  تحکیم  برای  ضدرقابتی  کنیک های  ت
همین حین، رقبای گوگل می کوشند قابلیت های متنوعی ارائه دهند و با تمرکز 

ویژه بر حریم خصوصی،  تعداد بیشتری از کاربران را به سمت خود جلب کنند.
بریو ))Brave که برندن آیک، یکی از مدیران اجرایی پیشین موزیال، آن 
را بنیان گذاری کرده است، دو سال پس از انتشار عمومی مرورگری وب با تمرکز 
با کسب و کار موتور جست و جوی گوگل مستقیما  بر حریم خصوصی، قصد دارد 
 Brave(( رقابت کند. معرفی رسمی موتور جست و جوی بریو با نام بریو سرچ
Search باعث می شود شرکت بریو در حال حاضر از دو طرف با گوگل رقابت کند.

آیک می گوید موتور جست و جوی بریو در نیمه ی نخست سال جاری میالدی 
منتشر می شود. این موتور جست وجو کاربران را رهگیری نمی کند و برای آنان 
پروفایل آنالین نمی سازد. بریو در حال حاضر مدل کاربر ناشناس پیش فرض دارد 
که هیچ داده ای از کاربر جمع آوری نمی کند و این حالت در موتور جست و جو نیز 
ادامه می یابد. بدین ترتیب، موتور جست و جوی بریو آدرس IP را جمع آوری نمی کند. 
بریو مشغول بررسی گزینه های مختلف است تا بتواند دو مدل موتور جست و جو 

بسازد: یکی پولی و بدون تبلیغات و دیگری رایگان و با تبلیغات.
عملی کردنش  و  نیست  ساده ای  کار  موتور جست و جو  توسعه ی  و  طراحی 
به زمان طوالنی و هزینه ی فراوانی نیاز دارد. الگوریتم های جست و جوی گوگل 
دهه ها است که در وب حضور دارند و مشغول بررسی آن هستند. همین موضوع 
باعث شده است الگوریتم های گوگل صدهامیلیارد وب سایت را شناسایی و آن ها 
را براساس معیارهایی خاص رتبه بندی کنند.الگوریتم های رتبه بندی گوگل بسیار 
دقیق هستند و دقت این الگوریتم ها باعث شده است کمتر کاربری حاضر شود برای 
جست و جو در فضای وب سراغ موتوری به غیر از گوگل برود. ازلحاظ آمار جهانی، 
نزدیک ترین رقیب گوگل مایکروسافت بینگ است که صرفا 2٫7 درصد از سهم 
بازار موتورهای جست و جو را دراختیار دارد. ایندکس وب بینگ نتایج موردنظر را 
به دیگر رقبای گوگل، نظیر داک داک گو هم می دهد و داک داک گو از بینگ 

به عنوان یکی از چهارصد منبع برای نمایش نتایج جست و جو استفاده می کند. 
به گفته ی آیک، بریو قصد ندارد موتور جست و جو یا سیستم ایندکس را از 
صفر بسازد و در عین حال، نمی خواهد از سیستم ایندکس بینگ یا دیگر شرکت های 
حوزه ی فناوری استفاده کند. به جای این کار، بریو شرکت Tailcat را خریده 
 Cliqz .محسوب می شود Cliqz است که شاخه ای از موتور جست و جوی آلمانی

پیش تر ازآِن Hubert Burda Media بود که سال گذشته تعطیل شد.
اجازه  اختیاری  به صورت  کاربران می توانند  از  برخی  آیک می گوید  رندن  ب
دهند داده هایشان به صورت ناشناس جمع آوری شود که از این داده  ها برای بهبود 
نتایج جست و جو استفاده خواهد شد. آنچه Tailcat انجام می دهد این است که 
به گزارش جست و جو و گزارش کلیک ها می اندازد و  ناشناس نگاهی  به صورت 
به واسطه ی همین داده ها، امکان خلق ایندکس را پیدا می کند. مدت ها است که 
Tailcat این ایندکس را به Cliqz ارائه می کند و به مرور زمان بزرگ تر می شود.

به  هنوز  اینکه  وجود  با  ترقه  صدای 
روزهای پایانی سال نرسیده ایم به گوش می رسد 
و افراد سودجو نیز در فضای مجازی ساخت و 
فروش مواد محترقه را آغاز کرده اند و برایشان 
اهمیتی ندارد که مردم در چه شرایطی به سر 
می برند تا در مبارزه با جوالن کرونا جان سالم 

به سر ببرند.
این روزها به دلیل شیوع ویروس کرونا 
بسیاری از جرایم به فضای مجازی کوچ کرده 
است و شیادان از هر فرصتی برای فریب و 
کالهبرداری استفاده می کنند به همین دلیل 
سازندگان مواد محترقه و فروشندگان آن نیز 
طی سال های اخیر به ویژه از سال گذشته که 
ویروس کرونا شیوع یافت، به فضای مجازی 
روی آورده اند. این در حالی است که راه اندازی 
سایت و وبگاه و هر گونه تبلیغ در فضای مجازی 
در مورد آموزش ساخت و فروش مواد محترقه 

جرم است.
براین اساس شاهد کوچ فروشندگان مواد 
محترقه و منفجره از فضای حقیقی به فضای 
سایبر هستیم، این فروشندگان، کسانی هستند 
که فقط به دنبال کسب سود خود هستند و 
پایبند به هیچ اخالقیاتی نیستند. بدتر از کوچ 
فروشندگان مواد محترقه و منفجره به این فضا، 
شاهدیم که برخی افراد، آموزش ساخت این 

مواد را در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی 
آغاز کرده اند، ساخت موادی که بسیار خطرناک 
است و می تواند صدمات بدنی، تلفات جانی و 

خسارت مادی به همراه داشته باشد.
دسترسی کودکان و نوجوانان به اینترنت 
باعث شده تا این قشر از جامعه بدون توجه به 
تبعات و عواقب این امر در خانه و بدون حضور 
والدین اقدام به ساخت مواد محترقه کنند که 
در پی کوچک ترین اهمال و سهل انگاری، 
انفجاری را شاهد خواهیم بود که در پی آن، 
صدمات بدنی جبران ناپذیر و خسارت مادی به 

افراد تحمیل می شود.
آتش  مرکز  تلفات  و  آمار صدمات  ه  ب
مواد  ساخت  در خصوص  اورژانس  و  شانی  ن
محترقه در این ایام گفت:خانواده ها با توجه به 
آموزش ساخت مواد محترقه در فضای سایبر 
و شبکه های اجتماعی باید نظارت بیشتری بر 
فرزندان خود داشته باشند و اجازه ساخت این 

مواد را در خانه به فرزندان خود ندهند.
فروش، تبلیغ، توزیع و هرگونه معامله 
تجهیزاتی  و  نظامی  تجهیزات  مجوز،  دون  ب
که دارای کاربرد دو گانه و نیز اقالم و موارد 
محترقه،  مواد  انواع  قبیل  از  کنترل  حت  ت
منفجره اعم از نظامی و غیرنظامی، شیمیایی، 
رادیواکتیو، میکروبی، گازهای بیهوش کننده، 

شوک دهنده ها  و  اشک آور  و  ی حس کننده  ب
)شوکرها( و تجهیزات نظامی و انتظامی، جرم 
است و فعاالن در این زمینه بر اساس قانون 

تحت پیگرد قرار خواهند گرفت.
همان طور که گفته شد ایجاد وب  برای 
خرید و فروش انواع مواد محترقه و منفجره جرم 
تلقی می شود که کارشناسان پلیس فتا ضمن 
رصد شبانه روزی درصورت مشاهده تخلف 
بدون اغماض در این زمینه برخورد می کنند. 
این در حالی است که برخی  از افراد سودجو 
در فضای مجازی اقدام به آموزش ساخت مواد 
محترقه می کنند در حالی که همچنان عده ای 
از والدین و نوجوانان و جوانان به رغم آموزش 
های بسیار در رسانه های دیداری و شنیداری 

نسبت به خطر آن آگاه نیستند.
در  مهمی  بسیار  نقش  ها  انواده  خ
یشگیری و کنترل فرزندان خود در فضای  پ
مجازی دارند چرا که با کنترل، آگاهی بخشی 
و نظارت خانواده ها می توان آسیب های شب 
چهارشنبه آخرسال را کاهش داد، هرچند در 
سال های گذشته بی توجهی به این مهم از 
سوی خانواده ها موجب شده که تعدادی از 
نوجوانان به دلیل عدم آگاهی دچار صدمات 

شدیدی و حتی غیرقابل جبران شوند.
به  دادن  آموزش  و  والدین  وشیاری  ه

از  پیشگیری  در  مهم  عامل  خود  رزندان  ف
هرگونه آسیب دیدگی در چهارشنبه آخر سال  
است، چرا که پیشگیری مقدم بر درمان است. 
افراد  گذشته   های  سال  های  تجربه  طبق 
زیادی دچار سوختگی شده اند و در برخی موارد 
جان خود را در اثر ساخت و استفاده از مواد 
محترقه خطرناک از دست داده اند که کاربران 
فضای مجازی می توانند در صورت مشاهده 
سایت های فعال در زمینه آموزش ساخت یا 
خرید فروش مواد محترقه را به واحد مشاوره 

پلیس فتا اطالع دهند.
سوری  چهارشنبه  که  گذشته  ال  س
کرونا  ویروس  شیوع  با  بود  شده  صادف  م
انتشاردهندگان  با  کرد  اعالم  فتا  لیس  پ
چهارشنبه سوری  مراسم  برگزاری  راخوان   ف
و  کند  می  برخورد  مجازی،  فضای  ر  د
گردهمایی  و  تجمعات  دهندگان  نتشار  ا
برای برگزاری این مراسم که در کانال ها و 
گروه های شبکه های اجتماعی فعال هستند، 
و  شهروندان  برای  دردسرساز  عملکردشان 
دست اندرکاران درمان می شود. در شرایط 
موجود قطعا همکاری شهروندان، ماندن در 
خانه برای مصون ماندن از خطر بیماری و 
انتشار آن است که همه مسئوالن بهداشتی 

نیز به آن توصیه می کنند.

لزوم برخورد جدی با فروشنگان مواد محترقه؛

مقابله با کسانی که مرگ می فروشند!
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یران  ا قتصاد  ا رچند  ه
تحریم ها  شدیدترین  حت  ت
بوده و به شدت از شیوع کرونا 
آسیب دیده، آخرین آمارها بیانگر رشد 
اقتصادی مثبت در سال ۱3۹۹ است. با 
توجه به رفع تحریم ها و کنترل بیماری 
کرونا در سال جدید آرامش به اقتصاد 
رشد  می رود  انتظار  و  بازگشته  شور  ک
ایده آل سال ۱3۹۵  نقطه  به  قتصادی  ا

بازگردد.
کالن  سطح  در  اقتصادی،  شد  ر
می تواند نماد حال خوب یا بد یک اقتصاد 
را  کشور  یک  تولید  میزان  زیرا  اشد،  ب
نشان می دهد و تولید نیز بیانگر وضعیت 
اشتغال و اشتغال نیز نشان دهنده حال 

عمومی اقتصاد کشور است.
گشایش های  و  برجام  ز  ا عد  ب
اقتصادی  رشد  آن  از  ناشی  قتصادی  ا
شد.  تجربه  کشور  در  توجهی  ابل  ق
همانطور که قبل از برجام رشد اقتصادی 
ایران از وضعیت مناسبی برخوردار نبود.

در  و  امید  و  تدبیر  دولت  از  بل  ق
اواخر دولت دهم، یعنی در سال ۱3۹۰ 
رشد اقتصادی 3 درصد بود که در سال 
۹۱ به منفی 7.7 درصد رسید و در سال 
دولت  کار  به  شروع  با  یعنی   ،۱ 3۹2
یازدهم، از منفی 7 درصد به مثبت ۰.3 
درصد افزایش یافت. در طول دو سال 
اقتصادی  رشد   ۱3۹3 در  هرچند  عد  ب
باز   ۱3۹۴ در  اما  رسید  درصد   3.2 ه  ب
 ۱.6 منهای  به  و  شد  منفی  مدار  ارد  و

تنزل کرد.
اما بعد از برجام رشد اقتصادی رقم 
۱2.۵ درصد رسید که در اقتصاد ایران 
بسیار قابل توجه و کم نظیر است. این 
برجام  مثبت  اثرات  دهنده  نشان  شد  ر
بوده و غیر قابل انکار است. بعد از آن 
با شروع روند به خطر افتادن این توافق 
ایران  اقتصادی  رشد  بین المللی  هم  م
نیز سیر نزولی به خود گرفت. در سال 
۱3۹6 با شروع به کار دونالد ترامپ و 

زمزمه های خروج آمریکا از برجام رشد 
یافت  کاهش  درصد   3.7 به  قتصادی  ا
ترتیب  به   ،۹8 و   ۹7 سال های  در  و 
ارقام منفی ۴.8 درصد و منفی 7 درصد 

ثبت شد.
ازگشت تحریم ها، سیاست فشار  ب
حداکثری دولت ترامپ در قبال ایران و 
شروع و شیوع بیماری کرونا در کشور 
اقتصاد ایران را بیش از هر موقع دیگری 
ضعیف و نحیف کرد. با این حال، آخرین 
آمار رشد اقتصادی بیانگر وضعیت رو به 

بهبود اقتصاد کشور است.
طبق گزارش مرکز آمار ایران در 
اقتصادی مثبت  اییز سال جاری رشد  پ
بوده است. آمار جدید نشان می دهد که 
 ۰.8 مثبت  به  کشور،  اقتصادی  شد  ر
به  نفت  بدون  اقتصادی  درصد و رشد 

مثبت ۰.2 درصد رسیده است.
همچنین، رشد گروه کشاورزی به 
مثبت ۵.۵ درصد، گروه صنایع و معادن 
به مثبت 3.7 رسیده و تنها رشد گروه 

خدمات منفی ۱.8 بوده است.
اساس  بر  داخلی  ناخالص  ولید  ت
ماهه   ۹ در   ۱3۹۰ سال  ثابت  یمت  ق
با ۵23 هزار  برابر  نخست سال ۱3۹۹ 
میلیارد تومان  با نفت و ۴۵۴ هزار میلیارد 

تومان بدون احتساب نفت بوده است.
در  تولید  که  است  این  اقعیت  و
در طول سالیان گذشته همواره  کشور 
با چالش ها و موانع زیادی روبه رو بوده 
است. هرچند فراز و فرودهایی داشته، 

اما موانع دست و پاگیر همیشه تولید را از 
رسیدن به حد مطلوب خود باز داشته اند. 
در هر کشوری، برنامه ریزی اقتصادی و 
اصلی  مشی های  خط  شخص کردن  م
از وظایف دولت و  این حوزه یکی  در 
حاکمیت آن به شمار می رود. در ایران 
به  تولید،  به  توجه  و  سیاستگذاری  یز  ن
ویژه در بخش های صنعت و کشاورزی 
و  بوده  برخوردار  زیادی  اهمیت  ز  ا

پیشینه ای طوالنی دارد.
برای  کشاورزی  بخش  همیت  ا
کاالهای  زمینه  در  کشور  ودکفایی  خ
و  غیره  و  گندم  مانند  ستراتژیکی  ا
و  صنعت  بخش  همین  ا مچنین،  ه
خدمات در ایجاد اشتغال بر کسی پوشیده 
دغدغه های  جزو  موارد  این  یست.  ن
اصلی دولت های مختلف بعد از انقالب 

بوده است.
در  انقالب  از  بعد  کل  طور  ه  ب
و  توسعه  ششم  تا  اول،  رنامه های  ب
 ۱۴۰۴ انداز  چشم  سند  در  همچنین 
آوری،  ارز  تولید، صادرات،  ارتقاء  رای  ب
بخش  در  و...  آموزش  شتغال زایی،  ا
قالب  در  تبصره هایی  و  بندها  صنعتی 
به  و  شده  ابالغ  و  تدوین  رنامه ها  ب
روند صنعتی شدن کشور  آن ها  کمک 

دچار تغییراتی شده است.
و  گسترش  نیز  ششم  برنامه  ر  د
ابزارهای آن )بازار پول،  تامین مالی و 
مشارکت  با  بیمه ها(  و  سرمایه  ازار  ب
و  داخلی  حقوقی  و  حقیقی  شخاص  ا

بازار  موثر  سهم  افزایش  و  ارجی  خ
و  سرمایه گذاری  توسعه  جهت  ر  د
و کاهش خطرپذیری  پایداری  و  بات  ث
فعالیت های تولیدی اقتصادی کشور با 
تاکید بر ارتقاء شفافیت و سالمت نظام 
فعالیت های  مالی  تامین  کنار  در  الی  م
خرد و متوسط به وسیله نظام بانکی مد 

نظر بوده است.
طول  در  نیز  امید  و  تدبیر  ولت  د
بر  را  ساالنه  بودجه  گذشته  ال های  س
عنوان  به  توسعه،  ششم  برنامه  بنای  م
در  و  کرده  تنظیم  باالدستی  سند  یک 
راستای تقویت بخش تولید گام برداشته 
است. اکنون که در بدترین شرایط رشد 
امید  قتصادی کشور مثبت شده است  ا
پر  سالی   ۱۴۰۰ سال  که  می رود  ن  آ
و شاهد  باشد  تولید کشور  برای  رونق 
تکرار رشد اقتصادی سال  ۱3۹۵ باشیم.

ازگشت آمریکا به برجام، احیای  ب
رفع  بین المللی،  مهم  نامه  توافق  ین  ا
ارزی  سیاست های  اجرای  و  حریم ها  ت
متناسب با شرایط جدید زمینه را برای 

رشد اقتصادی فراهم خواهد کرد.
به ویژه اینکه، تجربه اداره کشور 
حداقل  با  کم  دست  یا  و  نفت  دون  ب
این   ۱3۹۹ سال  در  نفتی  رآمدهای  د
است  کرده  ایجاد  را  نفس  به  عتماد  ا
که به سوی یک اقتصاد غیر نفتی گام 
تحریم ها  اگر  بنابراین،  شود.  رداشته  ب
برداشته و دالرهای نفتی وارد اقتصاد 
از  صحیح،  مدیریت  با  می توان  شود 
کرد  مدیریت  را  ارز  بازار  طرف  یک 
را  ملی  پول  ارزش  تقویت  موجبات  و 
فراهم نمود و از طرف دیگر با کاهش 
ارزش دالر بخش تولید نیز تقویت شود. 
زیرا  به دلیل وارداتی بودن بخش قابل 
توجهی از کاالهای مورد نیاز در تولید، 
کاهش قیمت دالر هزینه های تولید را 
جایگاه  نتیجه  در  و  می دهد  اهش  ک
صادراتی  رویکرد  با  ویژه  به  ولید،  ت

تقویت می شود.

در مراسمی با حضور مدیرعامل بانک سینا و مقامات سازمان 
بسیج مستضعفین:

حوزه بسیج شهدای گمنام بانک سینا؛ فعالیت خود را 
آغاز كرد

از  جمعی  و  مدیرعامل  حضور  با  مراسمی  ر  د
معاونین و مدیران بانک سینا، معاون طرح و برنامه 
سازمان  مسئول  مستضعفین،  بسیج  سازمان  یزی  ر
بسیج کارگران و کارخانجات کشور و فرمانده مرکز 
مقاومت بسیج بنیاد مستضعفان، حوزه بسیج شهدای 

گمنام بانک سینا فعالیت خود را آغاز کرد.
حوزه بسیج شهدای گمنام بانک سینا؛ فعالیت خود را آغاز کرد

مدیرعامل بانک سینا در این مراسم با گرامیداشت یاد شهدای هشت 
سال دفاع مقدس، به ویژه شهدای عملیات فتح المبین، کربالی ۱۰ و بدر 
که در اسفند ماه انجام شد و شهدای مدافع حرم و خیر مقدم به مهمانان 
گفت: بانک سینا بانکی تمامًا بسیجی با نیروهای مخلص، مومن و فداکار 
و  جدی  گام های  مستضعفان،  بنیاد  های  ماموریت  راستای  در  که  ست  ا

موثری را برداشته است.
دکتر ایمانی افزود: این بانک در سال جاری در منطقه قلعه گنج کرمان 
به هموطنان  رسانی مطلوب  منظور خدمت  به  را  و یک شعبه  2 مدرسه 
عزیز این منطقه افتتاح کرده و در پرداخت وام قرض الحسنه نیز با اعطای 
بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان به مرزبانان جان بر کف میهن اسالمی عملکرد 

مطلوبی داشته است.
وی خاطرنشان کرد: این بانک در کنار اهدای ۵۱ دستگاه آمبوالنس 
میلیارد   ۱2۰ مبلغ  بهداشت،  وزارت  و  محروم  مناطق  بهداشت  مراکز  ه  ب
تومان وام قرض الحسنه به مدافعان سالمت و ۵۰ میلیارد تومان نیز جهت 

خانواده های معزز مدافع حرم اختصاص داده است.
مختلف  بخش های  در  بسیج  سینا ضرورت حضور  بانک  مدیرعامل 
سینا  بانک  عزیز  بسیجیان  به همت  داشت:  اظهار  و  یادآور شد  را  کشور 
تالش خواهیم کرد تا در جبهه اقتصاد مقاومتی که اصل و اساس کار ما 
خواهد بود، همگام با مدافعان ایران اسالمی و مدافعان حرم، اقدامات قابل 
توجهی را به انجام برسانیم. افتتاح حوزه بسیج شهدای گمنام بانک سینا 
را افتخار بزرگی می دانیم و امیدواریم در انجام ماموریت ها به عنوان یک 

پاسدار و بسیجی، موفق عمل کنیم.
سردار عمرانی فرد معاون طرح و برنامه ریزی راهبردی سازمان بسیج 
عنوان  به  سینا  بانک  بسیج  حوزه  افتتاح  تبریک  ضمن  هم  ستضعفین  م
شاخه ای از شجره طیبه گفت: در راستای لبیک به منویات مقام عظمای 
بیانیه گام دوم  والیت و تحقق بسترهای تمدن نوین اسالمی بر اساس 
انقالب، سازمان بسیج طرح بلند مدت ۱۰ ساله و همه جانبه را به عنوان 
سند راهبردی گام دوم انقالب تدوین کرد که به تأیید مقام معظم رهبری 
نیز رسیده و ابالغ شد که امیدواریم پاسخگوی انتظارات ایشان در زمینه 

تحقق اهداف انقالب اسالمی باشیم.
وی افزود: در این سند، عرصه های مختلف فعالیت ها تدوین شده که 
یکی از آنها حوزه اقتصاد مقاومتی است و این انتظار وجود دارد سازمانها 
و نهادهایی نظیر بنیاد مستضعفان و بانک سینا که دغدغه مردم را دارند 
ما را در این عرصه به ویژه در مسائلی چون اشتغال، تولید کاالی داخلی، 
ارتقای معیشت مردم، توانمند سازی تولیدات خانگی و به مفهوم عام، تقویت 

اقتصاد مردم پایه کمک کنند.
وی اظهار داشت: یکی دیگر از بخش های این سند راهبردی، تقویت 
گروه های تخصصی بسیج در کنار شاخه های فرهنگی تربیتی آن است که 
از مجموعه های تخصصی نظیر بانک سینا انتظار می رود به عنوان مشاور 

این حوزه، همراه و یاور بسیج باشند.
کمرروستا رئیس مرکز بسیج بنیاد مستضعفان هم گفت: یکی از دالیلی 
که مجموعه بنیاد مستضعفان ازجمله بانک سینا در فهرست تحریم های 
این  فعالیت های  مجموعه  گرفت،  قرار  آمریکا  و  استکباری  نظام  ظالمانه 

نهادها در جهت رفع مشکالت مردم بود.
وی افزود: همکاران ما در بانک سینا و بنیاد مستضعفان، سرباز رهبری 
و مدافع ارزش ها و هنجارهای نظام اسالمی هستند و در جهت کاهش 
عنوان  به  بانک  این  داریم  انتظار  می کنند.  تالش  مستضعفین  مشکالت 
نمونه و الگوی نظام بانکی در جهت تقویت روحیه بسیجی گام بردارد و در 

پیاده سازی نظام بانکداری اسالمی به ویژه قرض الحسنه پیشگام باشد.
سردار رعیتی فرد مسئول سازمان بسیج کارگران و کارخانجات کشور 
هم گفت: رویکرد جدید بنیاد مستضعفان و اقدامات این مجموعه به ویژه 
در یک سال اخیر بسیار ارزشمند و قابل تقدیر است. در بانک سینا، با توجه 
داریم،  سراغ  ایمانی  دکتر  آقای  از  که  بسیجی  و همت  منش  روحیه،  ه  ب
می توان انتظار داشت اتفاقات بسیار خوبی در جهت پیاده سازی آرمان ها و 
اهداف اصلی انقالب و نقش آفرینی این بانک در نظام بانکی شکل گیرد.

شیخ االسالمی مدیر امور حوزه مدیرعامل و روابط عمومی بانک سینا 
هم ضمن ابراز خرسندی از تشکیل حوزه بسیج بانک  سینا گفت: خوشبختانه 
در بانک سینا تفکر بسیجی جریان دارد و مجموعه اقداماتی که تاکنون 
در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی شامل ساخت مدرسه از محل 
مرخصی و حقوق کارکنان، اهدای ۹۰۰ دستگاه تبلت به دانش آموزان بی 
بضاعت، اختصاص 3۰ میلیارد ریال برای آزادی زندانیان غیرعمد و غیره 
در این مجموعه انجام شده،گویای این مهم است که با ایجاد ساختار نظام 

مند و منسجم شاهد توسعه این فعالیت ها خواهیم بود.
راستگو مدیر حراست و فرمانده بسیج حوزه شهدای گمنام بانک سینا 
هم ضمن ابراز خرسندی از فعالیت این حوزه در ماه با برکت رجب، گفت: 
این بانک دارای 263 شعبه، 2۵ باجه و ۱۵ مدیریت منطقه با 2۴3۰ نفر 
شاغل و همکار است و در زمره شفاف ترین و کم حاشیه ترین بانک ها 
قرار دارد. این بانک فعالیت های خوبی را در حوزه مسئولیت های اجتماعی 
انجام داده و با افتتاح این حوزه امیدواریم بیشتر از قبل در جهت اجرای 

منویات رهبر معظم انقالب گام برداریم.
گفتنی است در پایان این مراسم دفتر حوزه بسیج شهدای گمنام بانک 

سینا در ساختمان مرکزی بانک به بهره برداری رسید.

یازده  در  كارگران  رفاه  بانک  تسهیالتی  عملکرد  گزارش 
ماهه نخست سال 99

گزارش تسهیالت اعطایی بانک رفاه کارگران در یازده ماهه نخست سال جاری 
در بخش های مختلف اقتصادی، بنگاه های کوچک و متوسط، ضمانتنامه های صادره 
ریالی، قرض الحسنه اعطایی ازدواج و تهیه جهیزیه، اشتغالزایی و مشاغل خانگی 
مددجویان سازمان بهزیستی کل کشور، کمیته امداد امام خمینی )ره( و وزارت تعاون، 

کار و رفاه اجتماعی، صندوق توسعه ملی و طرح های حوزه اعتباری تشریح شد.
به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران، این بانک در یازده ماهه ابتدای 
سال ۹۹، بالغ بر 3.۱۰۴ میلیارد ریال تسهیالت از محل منابع بانک به بنگاه های 

کوچک و متوسط پرداخت کرده است.
همچنین بانک رفاه کارگران در یازده ماهه نخست سال جاری، در بخش های 
آب و کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن و ساختمان، خدمات، بازرگانی و متفرقه 

بیش از ۵۹8.۱۴3 میلیارد ریال تسهیالت اعطا کرده است.
این بانک در بازه زمانی یاد شده، تعداد ۱3.2۰۹ فقره تسهیالت قرض الحسنه 
مشاغل خانگی، اشتغال زایی و کارفرمایان طرح های مددجویی به مبلغ بیش از 
۴.۵28 میلیارد ریال به معرفی شدگان کمیته امداد امام خمینی )ره(، سازمان بهزیستی 

و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پرداخت کرده است.
بانک رفاه کارگران همچنین در مقطع یازده ماهه نخست سال جاری، بالغ 
بر۱.72۰ میلیارد ریال تسهیالت از محل منابع قراردادهای سپرده گذاری صندوق 

توسعه ملی اعطا کرده است.
ابتدای سال ۹۹،  بر اساس این گزارش، بانک رفاه کارگران در یازده ماهه 
بالغ بر 8۹.77۹ میلیارد ریال انواع ضمانتنامه های ریالی به تعداد ۱67.72۰ فقره 

صادر کرده است.

اوپک پالس، اصلی ترین كنترل كننده بازار نفت
ویتول، بزرگ ترین معامله گر نفتی جهان اعالم کرد که کنترل بازار نفت 

همچنان در دست اوپک پالس است.
به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، شرکت ویتول، بزرگ ترین معامله گر نفتی 
مستقل جهان اعالم کرد که تصمیم غیرمنتظره ائتالف سازمان کشورهای 
صادرکننده نفت )اوپک( و متحدانش )اوپک پالس( در هفته گذشته و افزایش 
قیمت نفت در پی آن نشان داد این ائتالف همچنان کنترل بازار نفت را در 

دست دارد.
مایک مولر، مدیر منطقه آسیای ویتول در یک رویدادی انرژی به میزبانی 
شرکت مشاوره گلف اینتلیجنس گفت: بازار نفت نشان می دهد ائتالف اوپک 

پالس کنترل را در دست دارد.
وی افزود: شاهد کاهش ذخیره سازی نفت در جهان خواهیم بود و این 
روند کاهش، در سه ماه دوم سال جاری میالدی بیشتر می شود و به همین 

دلیل شاهد تغییرات کنونی بازار هستیم.
ائتالف اوپک پالس هفته گذشته با تصمیم خود بازار را غافلگیر کرد. 
این ائتالف تصمیم گرفت مقدار تولید را پس از ماه آوریل افزایش ندهد و 
تنها روسیه و قزاقستان مانند توافق ماه ژانویه تولید خود را به مقدار ناچیزی 
افزایش خواهند داد. روسیه و قزاقستان اجازه دارند تولید خود را در ماه آوریل 

به ترتیب ۱3۰ هزار و 2۰ هزار بشکه در روز افزایش دهند.
ائتالف تصمیم به طور  این  انتظار داشت  بازار   ین در حالی است که  ا
کامل متفاوتی بگیرد و عربستان کاهش تولید داوطلبانه خود را متوقف کند 
اما عربستان  به تولید اوپک پالس اضافه شود،  و ۵۰۰ هزار بشکه در روز 
همچنان کاهش تولید داوطلبانه روزانه یک میلیون بشکه ای خود را در ماه 

آوریل ادامه خواهد داد.
انرژی عربستان، دو  آنچه عبدالعزیز بن سلمان، وزیر  نظر می رسد  ه  ب
بود: کسانی که  از آب درآمد.وی گفته  بود، درست  هفته پیش اعالم کرده 
سعی می کنند اقدام بعدی اوپک پالس را پیش بینی کنند، باید بدانند که نباید 
مسئله ای غیرقابل پیش بینی  را پیش بینی کنند.مولر معتقد است که تولید نفت 
آمریکا به این زودی ها به سطح سال 2۰۱۹ باز نمی گردد.وی در وبیناری آنالین 
گفت: تعداد چاه های نفت آمریکا آنقدر افزایش نیافته است که بتواند به سطح 

تولید روزانه ۱3 میلیون بشکه در سال 2۰۱۹ بازگردد.

مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز:
تامین خوراک پاالیشگاه فجر جم، بزرگترین دغدغه شركت گاز است

مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز ایران تأکید کرد که 
رقم  ایران  گاز  پاالیشگاه های  در  تولید  پایداری  در  موفقی  زمستان  مسال  ا

خورده است.
به گزارش دنیای جوانان از شرکت ملی گاز ایران، مسعود زردویان در 
بازدید از پاالیشگاه گاز فجرجم، پایداری تولید در این مجموعه، طرح تفکیک 
خوراک فازی، رفع نقایص عملیاتی و اقدام های پیشگیرانه این پاالیشگاه در 
زمینه مقابله با ویروس کرونا را از مهم ترین عواملی دانست که فعالیت های 
پاالیشگاه فجرجم در سطح شرکت ملی گاز ایران را قابل توجه کرده است.

وی گفت: شرکت پاالیش گاز فجرجم مأموریت خود را برای استمرار و 
پایداری تولید به خوبی انجام داده و خداوند را شاکرم که زمستان موفقی در 

پایداری تولید در پاالیشگاه های گاز ایران رقم خورده است.
مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز ایران با اشاره به طرح 
تفکیک خوراک فازی در شرکت پاالیش گاز فجرجم، اظهار کرد: این طرح 
برای شرکت ملی گاز ایران راهگشا بوده و از نظر عملیاتی، کار بزرگی است.

مهم ترین  از  را  فجرجم  پاالیشگاه  به  خوراک  تخصیص  ردویان  ز
دغدغه های شرکت ملی گاز ایران دانست و تصریح کرد: طبق برنامه ریزهای 
برای  دارد و طرح هایی  قرار  نیز در مسیر حل شدن  این دغدغه  نجام شده  ا
حفظ خوراک این پاالیشگاه در حال انجام است.وی ویروس کرونا را همچنان 
تهدیدی جدی برای سالمت کارکنان دانست و با قدردانی از شرکت پاالیش گاز 
فجرجم به دلیل اقدام های مؤثری که در این زمینه داشته، تأکید کرد: مدیران 
هرگز نباید از تالش های خود برای پیشگیری و مقابله با این ویروس کم کنند 

و همواره باید با جدیت گذشته، برنامه های خود را ادامه دهند.
مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز ایران ادامه داد: این 
با وجود گستردگی حوزه های  اما  ویروس منحوس همه ما را نگران کرده، 

کاری در شرکت ملی گاز، شاهد کمترین ابتال کارکنان به ویروس بوده ایم.
زردویان در پایان از برنامه تعاملی شرکت ملی گاز ایران با وزارت بهداشت 
برای اولویت بخشی به کارکنان عملیاتی و افرادی که دارای بیماری زمینه ای 
هستند، خبر داد و گفت: ان شاءاهلل تالش خواهیم کرد این افراد در اولویت 

دریافت واکسن کرونا قرار گیرند.

فراز و فرودهای اقتصاد ایران در دولت تدبیر و امید؛

اثرات مثبت برجام در اقتصاد ایران غیر قابل انکار است
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زیر نظر: محمد امامی

روند صعودی نفت ازسرگرفته شد
قیمت نفت روز سه شنبه با انتظارات برای احیای اقتصاد جهانی پس 
از تصویب الیحه کمک اقتصادی ۱.۹ تریلیون دالری در سنای آمریکا و 

احتمال کاهش ذخایر نفت آمریکا، افزایش یافت.
برای تحویل در ماه مه ۵3 سنت معادل  برنت  بهای معامالت نفت 
۰.8 درصد کاهش یافت و به 68 دالر و 77 سنت در هر بشکه رسید. بهای 
معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا برای تحویل در آوریل ۴۴ سنت 
معادل ۰.7 درصد افزایش یافت و به 6۵ دالر و ۴۹ سنت در هر بشکه رسید.

دالر قویتر و کاهش نگرانیها نسبت به مختل شدن عرضه نفت عربستان 
در پی حمله به تاسیسات صادراتی این کشور، رشد قیمتها را محدود کرد.

استفن اینس، استراتژیست بازارهای جهانی شرکت اکسی کورپ در 
یادداشتی نوشت: عوامل بنیادین به خصوص کنترل کامل عربستان سعودی 

در پیشبرد سیاست محدودیت عرضه، از قیمتها پشتیبانی می کند.
نفت برنت روز دوشنبه گذشته و پس از حمله موشکی و پهپادی به قلب 
نفتی عربستان سعودی از جمله تاسیسات راس التنوره که برای صادرات نفت 
حیاتی هستند، به باالی 7۰ دالر در هر بشکه صعود کرده بود. ریاض اعالم 
کرد این حمالت هیچ صدمه جانی یا آسیبی به تاسیسات وارد نکرده است 

و قیمتها تا پایان معامالت با ۱.6 درصد کاهش بسته شدند.  
برای عربستان  امنیتی واقعی  به تهدیدات  آمریکا نسبت  این حال  ا  ب
سعودی از سوی نیروهای یمن ابراز نگرانی و اعالم کرد به بررسی بهبود 

حمایت از تدابیر دفاعی سعودی خواهد پرداخت.
این حمله پس از تصویب عدم افزایش تولید در آوریل از سوی وزیران 

گروه اوپک پالس در پنج شنبه هفته گذشته روی داد.
شده  معطوف  جهانی  اقتصاد  احیای  انداز  چشم  به  گذاران  سرمایه 
اقتصادی ۱.۹  اظهار کرد کمک  آمریکا  یلن، وزیر خزانه داری  ند. جانت  ا
تامین  برای  کافی  منابع  آمریکا  رییس جمهور  بایدن،  ریلیون دالری جو  ت
یک احیای اقتصادی بسیار قوی تامین خواهد کرد. مجلس نمایندگان باید 
نسخه الیحه کمک اقتصادی تصویب شده در سنا را دوباره تصویب کند 

تا به قانون تبدیل شود.
نظرسنجی رویترز از تحلیلگران نشان داد ذخایر نفت و فرآورده های 

نفتی آمریکا احتماال هفته گذشته کاهش پیدا کرده است.
بازار در شرکت  بر اساس گزارش رویترز، ادوارد مویا، تحلیلگر ارشد 
OANDA اظهار کرد: عوامل بنیادین برای نفت هیچ تغییری نکرده اند و 
برخی از سرمایه گذاران ممکن است در زمان کاهش قیمتها، به خریداری 

معامالت بپردازند
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مدیرعامل ایران خودرو:
در سال 1٤00 هیچ تعهد معوقی نخواهیم داشت

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو از تخصیص بودجه دولت برای توسعه 
موتور سه استوانه طبق مصوبه قانون بودجه سال آینده در مجلس خبر داد و 

ضمن آن تاکید کرد که سال آینده هیچ تعهد معوقی نخواهیم داشت.
فرشاد مقیمی ضمن اعالم خبر تخصیص بودجه دولت برای توسعه موتور 
سه استوانه در حاشیه یک مراسم درون سازمانی این گروه خودروسازی، اظهار 
کرد: سهم حوزه تحقیق و توسعه از فروش ایران خودرو از ۰.6 درصد در سال 
۱3۹7 به 3.۴ درصد در سال جاری افزایش یافته است که این امر می تواند 

مسیر توسعه را هموارتر کند.
صنعتی  گروه  دیرعامل  م
بر  تاکید  ضمن  یران خودرو   ا
در  تولید  اهداف  کامل  حقق  ت
سال جهش تولید با اعالم تولید 
روز ۱7  تا  دستگاه  هزار   ۴۹۰
اسفند، گفت: اوایل هفته آینده 
از مرز تولید نیم میلیون دستگاه 

خودرو نیز عبور خواهیم کرد.
تولید خودروهای  کاهش 
زیر  به  ایران خودرو  ونتاژی  م

۱۰ هزار دستگاه
وی ضمن اشاره به کاهش 
تعداد تولید خودروهای مونتاژی 
جاری  سال  تولیدی  سبد  ر  د
ایران خودرو، افزود: برنامه ما در 

سال جاری تمرکز بر تولید داخل بوده و توانسته ایم با همت قطعه سازان کشور، 
اهداف را محقق کنیم؛ بنابراین کمتر از 6۰۰۰ دستگاه خودرو مونتاژی در سبد 
محصوالت ما بوده است. همچنین ایران خودرو با عمل به تعهدات به مشتریان، 

نقش موثری در ایجاد آرامش و تعادل در بازار ایفا کرده است.  
معوقی  تعهد  فوق العاده،  فروش های  طرح های  در  اینکه  بیان  با  قیمی  م
نداریم و میانگین تحویل خودرو در این فروش ها را به جای ۹۰ روزه قرارداد، 
به ۴۰ روز رسانده ایم، تصریح کرد:  در سال آینده برنامه تولید و فروش را به 
گونه ای پیش خواهیم برد که هیچ تعهد معوقی ایجاد نشده و خودروها به موقع 

تحویل مشتریان شود.
این مدیرعامل خودروساز، خودروی »تارا« را یکی از دستاوردهای مهم 
و بزرگ ایران خودرو در سال جهش تولید و در شرایط تحریم دانسته و گفت: 
اجرا خواهد شد. طبق  تاخیر  بدون  و  به موقع  این خودرو  ایجاد شده  تعهدات 
برنامه ریزی های صورت گرفته، تا انتهای سال ۱۴۰۰، تارا به پنج ستاره کیفی 
دست خواهد یافت تا این محصول بعد از دناپالس اتوماتیک، دومین خودروی 

ایرانی پنج ستاره شود.
اولین گیربکس تمام ایرانی

شده  تولید  گیربکسی  کشور  در  بار  نخستین  برای  اینکه  بیان  با  وی   
که تمام مراحل طراحی و مهندسی آن توسط مهندسان داخلی کشور شکل 
AMT نیمه اتوماتیک، که  گرفته است، اعالم کرد: به زودی نیز گیربکس 
در حال حاضر بر روی خودروی 
مراحل  و  شده  جانمایی  سمند 
به  می شود،  سپری  آن  ست  ت
سبد خدمات و محصوالت گروه 
فزوده  ا و  ن خودر یرا ا نعتی  ص

خواهد شد.
صنعتی  گروه  دیرعامل  م
ایران خودرو طراحی و نمونه سازی 
موتور سه استوانه را نیز از دیگر 
این  بزرگ  بسیار  ستاوردهای  د
تاکید  و  خوانده  صنعتی  روه  گ
جوانان  توانمند  دست  به  رد:  ک
خالق کشور آینده روشنی برای 
صنعت خودرو رقم خواهیم زد.  

وزیر اسبق وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی با بیان اینکه کار مقدس است، 
ناراضی  خود  کار  از  مردم  اکثر  فت:  گ
هستند و این عدم رضایت شغلی مانع 

پیشرفت و سازندگی است.
حسین کمالی در پنجمین همایش 
ملی فرهنگ کار که در مجموعه تالش 
در  رگزار شد، گفت: سال ها است که  ب
مورد بازده پایین کاری زنان )2۰ دقیقه( 
و مردان )یک ساعت( در جامعه صحبت 
این موضوع عارضه یابی  اما  و  می شود 

نمی شود.
وی با اشاره به اهمیت آموزش در 
اشتغال، افزود: در کشور حداقل آموزش 
ارائه می شود و در حالیکه  به کارگران 
کشاورزی  کشور  اقتصاد  چهارم  یک 
است، یک بیستم آموزش به کشاورزان 

اختصاص دارد.
قتی  و  : شت ا د ر ظها ا لی  ما ک
گرفت،  صورت  جامعه  در  ختالس ها  ا
فاجعه غارت پول ملی نبود بلکه فرهنگ 

کار آسیب دید.
اینکه باید کار را  با تاکید بر  وی 
اشاعه  با  برخی  گفت:  بدانیم  قدس  م
آخرت گرایی، کار را مذموم می کنند و 
تنها اصراف را منع کرده و تولید ثروت 

را امری پسندیده می داند.
وزیر اسبق وزارت تعاون گفت: تا 
زمانی که به سود و ارزش افزوده فکر 

به فرهنگ کار  توانیم  نمی  نمی کنیم 
توجه کنیم.

»غالمرضا  مراسم  این  ادامه  ر  د
اجتماعی  و  فرهنگی  معاون  فاری«  غ
بشر  و  جوامع  تاریخ  گفت:  علوم  زیر  و
براساس کار تعریف می شود و کار یک 
رابطه است که انسان در ابتدا با طبیعت 
و سپس با جهان فرهنگی و اجتماعی 
خود برقرار کرده و خود را با آن معرفی 

می کند.
و  جوامع  درهمه  داد:  ادامه  ی  و
کشورها برخی افراد، اهل کار، آموزش و 
مهارت نیستند و اگرچه در جامعه حضور 
دارند اما موثر نیستند به همین دلیل تمام 
کشورها سعی می کنند تعداد این افراد در 
جامعه خود را کاهش دهند تا شاخص 

توسعه آنها افزایش یابد.

معاون وزیر علوم تصریح کرد: در 
داریم که  برنامه درسی   دانشگاه یک 
شامل واحدهایی است که دانشجو باید 
این  دانشگاه  تمام  اما  بگذراند  را  نها  آ
نیست، بخشی دیگر فعالیت هایی است 
تعریف  دانشجویی  حوزه  از  فراتر  ه  ک
فوق  آن  به  گذشته  در  که  ی شود  م
برنامه می گفتند که اصال درست نیست 
معنای  به  اذهان  در  برنامه  فوق  چون 

کار اضافی است.
وی گفت: هم اکنون 6 هزار و 7۰۰ 
کشور  در  دانشجویی  فرهنگی  انون  ک
وجود دارد که در چهار سال اخیر رشد 
خوبی داشتند. درکانون های فرهنگی با 
به  رو  دانشجویان  داوطلبانه  نشگری  ک
رو هستیم و دانشجویان در آن یک کار 
جمعی و تیمی را تجربه می کنند و انجام 

این کارها دانشجو را  برای کار کردن و 
قبول مسئولیت آماده می کند.

اخیر  سال  چند  در  گفت:  فاری  غ
و  افزایی  مهارت  علوم  وزارت  ر  د
توانمندسازی دانشجویان را در اولویت 
قرار داده تا دانشجویان با جامعه و صنعت 
ارتباط برقرار کرده و کار جمعی در کشور 

صورت بگیرد.
»ابراهیم  همایش  این  ادامه  ر  د
وزارت  فرهنگی  معاون  فر«  ادقی  ص
تعاون گفت: فرهنگ کار همواره مورد 
و  بوده  جامعه  مختلف  اقشار  وجه  ت
و  نقد  منظر خود  از  را  آن  هر گروهی 

بررسی می کند.
یک  کارکردن  کرد:  تاکید  ی  و
تردید  بدون  و  است  ارزشی  فهوم  م
کارکردن  زیربنای توسعه پایدار و رشد 

اقتصادی است. 
نامگذاری  به  اشاره  با  فر  صادقی 
گفت:  تولید  جهش  عنوان  به  مسال  ا
سال   ۱۰ در  سال  شعارهای  ررسی  ب
این  گذشته نشان می دهد که در همه 
وجود  اقتصادی  واژگان  امگذاری ها  ن
اقتصادی  به حوزه  نگاه  داشته است و 
و رسیدن به هدف برنامه های اقتصادی 
و  خواهد  حادث  اجتماعی  منظر  ز  ا
سیاستگذارانی که گذرگاه های فرهنگی 
به  یقینه  گرفتند  نادیده  را  تاریخی  و 

اهداف نرسیدند.

وزیر اسبق تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

اختالس، عالوه بر غارت پول ملی به فرهنگ کار آسیب زد 
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اسفند   ۱۵ مناسبت  ه  ب
مراسم  درختکاری،  وز  ر
همزمان  و   رختکاری  د
توسط  لکاری،  نها پروژه  فتتاح  ا
محترم  بخشدار  دشتستان،  رماندار  ف
محترم  کل  مدیر   ، بوشکان  خش  ب
از  تن  دو  و  استان  طبیعی  نابع  م
معاونین ایشان، امام جمعه شهرستان 
منابع طبیعی  اداره  رئیس  دشتستان، 
کشاورزی  جهاد  مدیر  شتستان،  د
کلمه  شهرهای  شهردار  شتستان،  د
و  دهیاران  از  جمعی  بوشکان،  و 
و  آموزش  مدیر  اسالمی،  شوراهای 
پرورش دشتستان، جمعی از نخبگان 
 ، بخش  آموزی  دانش  و  انشجویی  د
کارمندان  نهاد،  مردم  های  نجمن  ا
اداره منابع طبیعی استان و شهرستان، 
جمعی از مردم محلی مراتع باال دست 

شهر بوشکان برگزار شد.
در این مراسم مدیرکل محترم 
منابع طبیعی استان با ابراز خرسندی 
در  دوستداران طبیعت  در  ز حضور  ا
فرهنگ  در  گفت:  مبارک  روز  ین  ا
دینی  های  آموزه  در  و  ایرانیان  ا  م
زیادی  و درختکاری  همیت درخت  ا
انجمن های  و  مردم  به  و  اشته  د
مردم نهاد در نهادینه کردن فرهنگ 
زیست  محیط  حفظ  و  رختکاری  د
فعالیت ها  از  ما  و  بوده  مهم  سیار  ب
گرمی  به  عزیزان  این  نظرات  و 

میکنیم.  ستقبال  ا
منتظری ضمن اشاره به مزایای 
درخت از قبیل ارزش اقتصادی، ارزش 
تلطیف  و  اکسیژن  تولید  فرجگاهی،  ت
رسوب،  کنترل  سیل،  کنترل  وا،  ه
جلوگیری از فرسایش و... اضافه کرد: 

عمده  از  انسانی  و  طبیعی  عامل  و  د
محسوب  ها  جنگل  تخریب  وامل  ع
مثل  طبیعی  عوامل  که  ی شوند  م
و صاعقه  گیاهی  آفات  و  خشکسالی 
این عوامل همواره در طبیعت وجود 
نابودی  باعث  هیچگاه  اما  اشته  د
عوامل  اما  است  نشده  ها  نگل  ج
تغییر  ها،  سوزی  آتش  مثل  نسانی  ا
اقلیم ، افزایش جمعیت و افزایش نیاز 
به محصوالت جنگلی و متعاقب آن 
قطع بی رویه درختان ،توسعه صنعت 
، توسعه کشاورزی و... خسارات جبران 
ناپذیری را به جنگل ها و مراتع کشور 

وارد کرده است.
های  ویژگی  کرد:  اذعان  ی  و
اقلیمی مثل پراکنش نامنظم و میزان 
کم بارندگی و باعث تنش و در مواردی 
آسیب جدی به سطح پوشش گیاهی 
استان وارد نموده که در این خصوص 
اولویت اول ما حفاظت و صیانت 

از رویشگاههای طبیعی

جنگل  توسعه  بعد  مرحله  در  و 
کارهای  لذا  بوده  کاشت  دست  های 
دهه  چند  گرفته طی  زرگی صورت  ب
پس از انقالب بیش از 3۴۰۰۰ هکتار 
جنگل دست کاشت در سطح استان 

احداث شده است.
حاج  والمسلمین  حجت االسالم 
آقا مصلح امام جمعه محترم شهرستان 
دشتستان نیز با اشاره به سفارش به 
درختکاری در دین مبین اسالم اظهار 
کرد: پیامبر اکرم )ص( و ائمه اطهار 
به  روایت گوناگون  و  احداث  در  )ع( 
اشاره  درختکاری  و  درخت  رزش  ا
داشتند لذا ما ضمن توجه به فرامین 
دینی اصول دینی موظف درختکاری 

و نگهداری از درخت هستیم. 
ن  شهرستا م  محتر ر  ا ند ما ر ف
و  تبریک  ضمن  نیز  ن  شتستا د
اذعان  درختکاری   روز  رامیداشت  گ
توسط  خوبی  بسیار  اقدامات  اشتند:  د
سطح  در  طبیعی  بع  منا جموعه  م

طوری  به  گردیده  اجرا  شهرستان 
که از سال ۹2 تا کنون شاهد 26۰8 
جنگل  احداث  و  نهالکاری  کتار   ه
تقدیر  قابل  خود  نوع  در  که  هستیم 

ستایش میباشد.
مسئولین  حالی  در  و  ادامه  ر  د
بودند  نهالکاری  پروژه  افتتاح  مهیای 
منابع  اداره  رئیس  نیکنام  هندس  م
طبیعی دشتستان به ارائه خصوصیات 
پروژه مذکور پرداخته و اعالم نمودند: 
 ۱۵۰ با  برابر  مساحتی  با  پروژه  ین  ا
هکتار و اعتباری بالغ بر 32۰۰ میلیون 
ریال از محل اعتبارات صندوق توسعه 
ملی بوده که در آبان ماه سال ۹۹ آغاز 

نموده و اکنون آماده افتتاح میباشد 
نوروزی  مهندس  آن  از  س  پ
افتتاح  مذکور  پروژه  صلوات  ذکر  ا  ب
تعداد  مراسم  این  پایان  مودند.در  ن
و  مردم  وسیله  به  درخت  اصله   ۵ ۰
غرس  مراسم  در  حاضر  سئوالن  م

گردید.

جشن درختکاری در اولین روز از هفته منابع طبیعی برگزار شد  فنی و راههای روستایی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان مرکزی:

 – گلدشت  محور  بهسازی  و  هندسی  اصالح  پروژه 
آشیانه كلید خورد

مرکزی _ معاون فنی و راههای روستایی اداره کل راهداری و حمل 
و نقل جاده ای استان مرکزی از آغاز عملیات اجرایی اصالح هندسی و 
بهسازی 7 کیلومتر از محور گلدشت – آشیانه شهرستان خمین خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان مرکزی، محسنی بیان کرد: از اواسط سال جاری که حوزه ساخت 
و توسعه شبکه راههای روستایی از بدنه اداره کل راه و شهرسازی منفک 
و با اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای ادغام شده اقدامات بسیار 
خوبی در راستای ساخت راههای روستایی طی 6 ماهه گذشته به عمل 
آمده است که از آنجمله می توان به بهسازی راه روستایی کاروانسرای 
شهرستان اراک با اجرای 7 کیلومتر روکش چیپسیل، بهسازی محور 
چهل رز – یکه چاه شهرسان محالت، احداث راه روستایی نخجیروان 
به طول یک کیلومتر با همکار خیرین و شورای نخجیروان اشاره کرد.

معاون فنی و راههای روستایی اداره کل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای استان مرکزی گفت: با توجه به نیاز منطقه و مطالبات مردمی 
و با پیگیری های به عمل آمده و مطالعات انجام شده عملیات اجرایی 
پروژه اصالح هندسی و بهسازی 7 کیلومتر از محور گلدشت – آشیانه 

شروع شد.
در  پیمانکاری  شرکتهای  حضور  عدم  به  عنایت  با  افزود:  ی  و
بر آن  نهایت تصمیم  نوسانات قیمت، در  بعلت  برگزار شده  مناقصات 
شد تا با استفاده از توان تجهیزاتی، ماشین آالت راهداری و راهسازی و 
پتانسیل نیروی انسانی، عملیات اجرایی پروژه به صورت امانی با ترانشه 
برداری از قوسهای پرحادثه در محور یاد شده آغاز شود تا در ادامه کار 
و به محض جذب اعتبارات الزم طبق برآورد انجام شده، امیدواریم با 
مشارکت بخش خصوصی ادامه روند اجرایی پروژه تسریع داده شده و 

عملیات بهسازی محور نیز به مرحله اجرا برسد.
اصالح  برای  شده  برآورد  خاکی  عملیات  کرد:  تصریح  حسنی  م
قوسها بالغ بر ۱۰۰ هزار مترمکعب ترانشه برداری و 3۰ هزار مترمکعب 
خاکریزی می باشد که با به سرانجام رساندن این پروژه مسلمًا عالوه بر 
فراهم ساختن موجبات رضایت اهالی منطقه و کاربران جاده ای، گامی 
موثر در جهت ارتقای ایمنی راهها، کاهش سوانح جاده ای و اعتالی 

اهداف سازمانی برداشته خواهد شد.

مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه : 
پوشش  مدل  از  باید  آوردهای  دست  رسانی  طالع  ا

محور به تولید محور تبدیل شود

هادی نباتی نژاد مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه با اشاره 
به رویکرد روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه نسبت به رسانه ها اظهار 
اقتصادی در همه  کرد: رسانه ها به عنوان یاور و همراه بنگاه های 
سطوح در کنار ما هستند و همسویی نگاه بنده با نظرات رسانه ها و 
حرکت از »پوشش محوری« در اخبار به سوی »تولید محوری« را به 
از پتانسیل تمام رسانه ها استفاده کنیم و  باید  فال نیک میگیرم. ما 
در این راه به یقین در رویکرد خود، ارتباطات گستردهای با خبرنگارها 

و رسانه ها داریم.
وی با اشاره به گسترش دامنۀ رسانه ها نسبت به گذشته گفت: 
با گذشته بسیار متفاوت شده است.  از رسانه  در حال حاضر تعریف 
که  شده  به گونه ای  شرایط  و  دارد  فرق  گذشته  با  رسانه ها  دبیات  ا
رسانه ای  فعالیت  می تواند  شهروند-خبرنگار  قالب  در  شخص  ر  ه
در جایگاه خود  و قدمت یک رسانه  اگرچه طبقه بندی  باشد.  داشته 
اهمیت دارد، اما هر کسی که به روز باشد و قلم خوبی داشته باشد، 
و  باهوش  رسانه های  است.  برخوردار  نیز  رسانه ای  فاکتورهای  ز  ا
پرسرعت گوی سبقت را از دیگران خواهند ربود. خالقیت و استفاده 
تمایز  می تواند هم  رسانه ای  تولیدات  در  جدید  فرم های  و  ز شکل  ا
را برای رسانه ها به ارمغان آورد و هم از این رهاورد، فوالد مبارکه 
یک فضای تازه رسانه ای را تجربه کند. در حقیقت امروز در فوالد 
برنامه ریزی شده و  بر مبنای تخصص، کار و تالش  مبارکه، حرکت 

همفکری و هم افزایی ثمره این تالش است.
مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه با بیان نگاه خاص رسانه ها به 
فوالد مبارکه گفت: فوالد مبارکه یک برند تجاری اقتصادی بسیار معتبر 
است که بر اساس مسئولیت های اجتماعی خود، به اقشار گوناگون توجه 
می کند. رسانه ها نیز به عنوان همراه همیشگی این بخش اقتصادی باید 

موردتوجه قرار گیرند.
انجام  مبارکه،  فوالد  عمومی  روابط  نگاه  اینکه  بیان  با  باتی نژاد  ن
فعالیت حرفه ای خبری است، اظهار کرد: با تغییر تکنیکی که در حوزۀ 
روابط عمومی فوالد مبارکه صورت گرفته، انتظار داریم شاهد حضور 

بهتر و بیشتر رسانه ها باشیم.
هادی نباتی نژاد با تأکید بر تعامل شرکت فوالد مبارکه با رسانه ها 
گفت: در این میان قطعا رسانه های اصفهان و شهرستان مبارکه جایگاه 
ویژه ای دارند. هدف ما حفظ آبروی افراد و صنعت فوالد کشور است و 
نگاهمان بر این است که بر مبنای تخصص و کار پیش برویم، ازاین رو 
تمهیداتی اندیشیده شده تا دسترسی خبرنگاران و رسانه ها به مدیران 

شرکت جهت تولید محتوای تخصصی نیز تسهیل گردد.
گفت:  ادامــــه  در  مبــــارکه  فوالد  عمـــــومی  روابط  دیر  م
گاهی سیاست های سازمانی باعث می گردد مسیری متفاوت طی شود 
ولی یقین داریم با تعامالت و سیاست گذاری جدید روندهای جاری نیز 
بهبود می یابد و به منظور آغاز راهی جدید و حمایت ساختاری از رسانه ها، 
آمادگی فوالد مبارکه را جهت آموزش خبرنگاران تخصصی حوزۀ صنعت 

در رسانه های اصفهان اعالم می داریم.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان سمنان:
عرصه  در  شركت  اهداف  پیشبرد  در  همواره  بسیج 

خدمت رسانی پیشتاز و پیشرو است
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان سمنان در نشست با مسئول 
سازمان بسیج کارمندان گفت: بسیج و بسیجیان این شرکت، همواره 

در پیشبرد اهداف عرصه خدمت رسانی پیشتاز و پیشرو هستند.
سید محمد موسوی زاده با عنوان این که این شرکت به صورت 
مستقیم با مردم سروکار داشته و خدمات دهی می نماید افزود: این 
پیوستگی از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و تالش نیروهای بسیجی 

در عرصه خدمت رسانی بسیار مهم است.
فرهنگ  اشاعه  بسیج،  اصلی  ماموریت  این که  به  اشاره  با  وی 
فرهنگی که  یادآور شد:  است  اسالمی  و  دینی  و  ایثارگری  جهادی، 
انقالب بر مبنای آن شکل گرفته، توسعه پیدا کرده و در حال اشاعه 
است، تفکر بسیجی همراه با اجرای شایسته امور تخصصی، در سرلوحه 

برنامه های این شرکت قرار دارد.
اقدامی که در راستای  این که مهم ترین  بیان  با  زاده  موسوی 
موضوعات  به  پرداختن  گرفت،  صورت  رهبری  معظم  مقام  نویات  م
گام دوم انقالب است اظهار داشت: رمز ماندگاری در پیروزی انقالب 
اسالمی و عزتی که داریم، مرهون فرهنگ بسیجی است و بسیجیان 
این شرکت در تمامی عرصه ها با تمام توان در صحنه حاضر هستند 

و نقش آفرینی می نمایند.
در ادامه فرمانده پایگاه مقاومت بسیج نور شرکت توزیع برق استان 
این  برنامه های  فعالیت های سال جاری، گفت:  از  ارائه گزارشی  ا  ب

پایگاه در دو محور عمومی و اختصاصی طرح ریزی و اجرا می شود.
و  ملی  های  مناسبت  تکریم  ساخت:  خاطرنشان  نظری  مید  ح
مذهبی، دیدار با خانواده معظم شهدا، تجلیل از بسیجیان و پیشکسوتان 
بسیجی و ایثارگران شرکت، ارائه اختراعات و نوآوری ها در نمایشگاه 
های تخصصی، اجرای همایش های مدیریت مصرف ویژه فرماندهان 
پایگاه ها و بسیج اقشار، تشکیل و به کارگیری گروه های جهادی برای 
مناطق کمتر برخوردار، برپایی میزخدمت تخصصی و جهادی در مساجد، 
بازدید از مولّدهای برق اضطراری دستگاه های اجرایی و بازرسی و 
تکمیل چک لیست ممیزی وضعیت مصرف برق ساختمان های اداری، 

از جمله فعالیت هایی است که در سال جاری به اجرا درآمده است.
در ادامه این نشست مسول سازمان بسیج کارمندان استان سمنان 
با عنوان این که در بسیج ادارات، دو رویکرد را مدنظر داریم بیان داشت: 
احیای پایگاه های مقاومت با تفکر بسیجی در بسیج کارمندان، استفاده 
از ظرفیت ادارات برای خدمات به مردم و پیاده سازی اهداف نظام 
مقدس جمهوری اسالمی ایران در زمره ی مواردی است که به جّد 

پیگیر آن هستیم.
سرهنگ محمد امامی با تاکید بر تربیت کارمند طراز اول انقالب 
اسالمی که می توانند برای جامعه بسیار مفید باشند اضافه کرد: با 
آموزش این نیروها، می توان در راستای پیاده سازی اصالح الگوی 

مصرف و اقتصاد مقاومتی گام های اثرگذاری برداشته شود.
وی تصریح کرد: برای سال آتی، بحث گام دوم انقالب به عنوان 
پایه واساس برنامه های بسیج ادارات برنامه ریزی شده و به صورت 

مستمر این موضوع مهم پیگیری و محقق خواهد شد.
بسیج  از ظرفیت  استفاده  پیرامون  این نشست  در  است:  گفتنی 
دانش آموزی و فرهنگیان و همچنین مرکز تربیت اندیشه ورزان فردا 
»متاف« در راستای اشاعه و آموزش برنامه های مدیریت مصرف 

برق بحث و تبادل نظر شد.

آیین درختکاری«درخت معرفت« برگزار شد
عترت)ع(،  و  قرآن  معارف  دانشگاه  عمومی  روابط  گزارش  ه  ب
این برنامه با حضور کارکنان منطقه 2 شهرداری اصفهان و همچنین 
کارمندان و اعضای هئیت علمی دانشگاه معارف قرآن و عترت)ع( برگزار 
شد، دکتر محسن حاج کاظمیان رییس این دانشگاه پس از خیر مقدم 
به مدعوین این آیین گفت: در این روز خوب که محوریت آن یک 
کار خیر است و خیر پسندیده ای که دلیل آن فضای سبز است بسیار 

خرسندم که در این جمع قرار گرفته ام.
وی در مورد نفس آیین درختکاری بیان کرد: یکی از خصلت های 
ذاتی انسان ها این است که به دنبال کارهایی هستند که باقی بماند. 
وی افزود: درختکاری یکی از  کارهایی  است که برای همیشه 
باقی خواهد ماند، نهالی که امروز کاشته می شود سال های سال ثمر 

خواهد داد و اثرات قابل توجه زیست محیطی خواهد داشت.
رییس دانشگاه معارف قرآن و عترت)ع( در مورد نحوه کاشتن 
نهال ها در آیین درخت معرفت اظهار کرد:  همکاران ما در دانشگاه در 
این آیین شرکت نمودند تا هر کدام از آنان با دست خود نهالی بکارند 

که به نام خود در دانشگاه داشته باشند.
محسن حاج کاظمیان  با اشاره به عالقه انسان به زیبایی تصریح 
کرد: یکی از خصلت های انسان تمایل به زیبایی است و همه انسان 
ها به زیبایی عالقه دارند، فضای سبز و درخت یکی از سمبل های 

زیبایی است.
وی افزود: امروز دومین کاری که مطابق با فطرت انسان هاست 
که تمایل به زیبایی است را اینجا رقم خواهیم زد، تا عالوه بر زیبایی 
معرفتی که در دانشگاه تدریس می شود، ساختمان های آن هم از این 

زیبایی برخوردار شوند.
رییس دانشگاه معارف قرآن و عترت در مورد احادیث موجود در 
رابطه با درختکاری گفت: احادیث موجود در این زمینه تعدادشان زیاد 
است و  یکی از کارهای  نیک است که بسیار روی آن تاکید شده است.

وی ادامه داد: در حدیثی که از حسنات درخت و درختکاری گفته 
شده که درخت نشانه صبر و بردباری است.

مجید افشاری معاون خدمات شهری منطقه 2 شهرداری اصفهان 
نیز در این آیین گفت: همواره در فرهنگ و دین ما در مورد درختکاری 

سفارش شده است.
وی با اشاره به اشعار سعدی در این زمینه اضافه کرد: وجود این 

ابیات نشان دهنده جایگاه درخت و درختکاری در فرهنگ ماست.

شرکت کارگزاری بیمه پوشش توسعه تعاون 
از سامانه صدور بیمه نامه رونمایی کرد

بانک  تعاون در حضور مدیر عامل  بیمه پوشش توسعه  شرکت کارگزاری 
توسعه تعاون، از سامانه صدور بیمه نامه به آدرس ttbimeh.com رونمایی کرد.

حجت اله مهدیان مدیرعامل بانک توسعه تعاون در جلسه مجمع سالیانه 
شرکت کارگزاری بیمه پوشش توسعه تعاون اظهار داشت: این شرکت طی چهار 
انواع  کارگزاری  فعالیت های  انجام  برای  را  زیرساخت های مهمی  فعالیت  سال 

بیمه نامه ها فراهم نموده است.
مهدیان راه اندازی سامانه استعالم و خرید آنالین بیمه را خدمتی ارزنده از 
شرکت کارگزاری بیمه پوشش توسعه تعاون عنوان نمود و گفت: این سامانه قدرت 
انتخاب میان 28 برند مطرح بیمه ای را فراهم می سازد و مشتری در هر ساعت 
از شبانه روز با مراجعه به آدرس اینترنتی سامانه به نشانی ttbimeh.comمی 
تواند نسبت به مقایسه بیمه نامه مد نظر خود اقدام نموده و مطابق سلیقه خود، 
بیمه نامه را انتخاب نمایند و پس از ثبت سفارش ، هماهنگی الزم جهت دریافت 

نسخه فیزیکی بیمه نامه را انجام دهند
وی افزود: مشتریان بانک توسعه تعاون به ویژه تعاونگران جهت اطمینان 
بخشی فعالیت های اقتصادی متقاضی دریافت پوشش های بیمه ای تسهیالت، 
اموال، دارایی ها و جریان های نقدی خود، می باشند و همچنین بانک نیز برای انجام 
فعالیت های بانکی نیاز به صدور بیمه نامه های متنوعی از قبیل بیمه تسهیالت 
، بیمه اموال و بیمه های درمان کارکنان می باشد و حضور شرکت کارگزاری بیمه 
پوشش توسعه تعاون موجب تسهیل و تسریع در صدور بیمه نامه های مورد نظر 

مشتریان می باشد.

پخـش  ملـی  شـرکت  دیـر  م
فـرآورده هـای نفتـی منطقـه اردبیل 
اعـالم کـرد: در یـازده ماهه گذشـته، 
بیـش از ۱72 میلیـون لیتـر نفتـگاز 
بـه نیـروگاه سـیکل ترکیبی سـبالن 

ارسـال شـده اسـت.
عمومـی  روابـط  رش  ا ز ـ گ ه  ـ ب
شـرکت ملـی پخـش فـرآورده های 
نفتـی منطقـه اردبیـل، سـید حجـت 
مدنـی بـا بیـان مطلـب فـوق گفـت: 
ایـن میـزان فـرآورده از طریـق خـط 
لولـه از انبـار نفت اردبیل بـه نیروگاه 

انتقـال یافتـه که در مقایسـه با مدت 
مشـابه سـال قبـل ۵ درصـد افزایش 
داشـته اسـت.وی در بـاره مصـرف 
نفتـگاز بخـش غیـر نیروگاهـی نیـز 
گفت:مصـرف در ایـن بخـش در بازه 
زمانـی یـاد شـده 28۵ میلیـون لیتـر 
بـوده کـه در قیـاس بـا مدت مشـابه 
سـال گذشـته نزدیـک به یـک و نیم 
درصـد کاهـش داشـته اسـت.گفتنی 
اسـت، سـوخت اصلی نیروگاه سیکل 
ترکیبی سـبالن گاز طبیعی و سوخت 

دوم آن نفتـگاز مـی باشـد.

ارسال نفتگاز به نیروگاه سیکل ترکیبی سبالن 5 درصد افزایش یافت

اکرم داداش زاده-مدیرکل دفتر 
ا آفات عمومی و همگانی  ب مبارزه 
سازمان حفظ نباتات کشور گفت: با 
توجه به مساعدشدن شرایط باد و 
دمایی از اواخر هفته جاری احتمال 
هجوم شدید موج اول ملخ صحرایی 
از شبه جزیره عربستان به استان های 

جنوبی ایران وجود دارد.
مهندس سعید معین افزود: هر 
ساله از اوایل بهمن ماه شاهد حمله 
اید با دو  ملخ صحرایی بودیم که ب
تا سه نسل مبارزه انجام می شد اما 
امسال به دلیل شرایط آب و هوایی 
فتاد و تنها  این موضوع به تعویق ا
بارزه  م یی  ا ملخ صحر نسل  ا یک  ب

خواهیم کرد.
آفات  با  مبارزه  ر  ت ف د کل  ر ی د م
حفظ  سازمان  انی  گ م ه و  ی  م و م ع
وجود  با  اظهارداشت:  ر  کشو ات  ت ا ب ن
تاخیر  دلیل  به  یشین،  پ وردهای  آ ر ب
هجوم ملخ صحرایی و ورود آنها از 
اواسط اسفندماه سطح مبارزه ما بین 

۵۰۰ تا 6۰۰ هزار هکتار خواهد بود.
وی ضمن اعالم آمادگی برای 

استان  در  صحرایی  ملخ  ا  ب ه  ز ر ا ب م
های جنوبی کشور تصریح کرد: به نظر 
می رسد امسال استان های هرمزگان، 
بوشهر، بخشی از خوزستان و جنوب 
استان فارس خط اصلی حمله ملخ های 
صحرایی باشند که هشدارهای الزم 
به جهاد کشاورزی استان های مربوط 

داده شده است.
امسال  اینکه  به  شاره  ا ا  ب معین 
در آبان و آذرماه شاهد دو حمله ملخ 
صحرایی به ایران بودیم، گفت: در پی 
هجوم قبلی دستجات ملخ صحرایی 
سرازیر  پاکستان  و  ند  ه  ، ت ی و ک ز  ا
شدند که عملیات مبارزه با آفت ملخ 
صحرایی در سطح 2۱۹ هکتار استان 

های هرمزگان و بوشهر انجام شد.
به گفته وی، اکنون ۱۵ میلیارد 
تومان اعتبار از مصوبه سال گذشته 
تخصیص یافته که بخش عمده آن 
به شکل  بخشی  و  اق  ور ا ه شکل  ب
هزینه ای در اختیار استان ها برای 
خرید سم، سمپاش، ادوات و تعمیرات 

قرار گرفته است.
آفات  با  مبارزه  ر  ت ف د کل  ر ی د م

حفظ  سازمان  گانی  م ه و  ی  م و م ع
نباتات کشور افزود: برای سال آینده 
اعتبار  تومان  میلیارد   2۰۰ غ  ل ب م ز  ی ن
با ملخ صحرایی مورد  رزه  ا مب رای  ب
نیاز است که با درخواست وزیر جهاد 
کشاورزی و دستور معاون اول ریاست 
جمهوری، سازمان برنامه و بودجه با 
مبلغ  ۱۰۰ میلیارد تومان در نیمه دوم 
فروردین ماه و ۱۰۰ میلیارد دیگر هم 
در اردیبهشت ماه موافقت کرده است 
صرف  اعتبار  این  ه  د م ع خش  ب ه  ک
اشاره  با  خرید سم خواهد شد.وی  
به اینکه این اعتبارات مذکور از محل 
ستاد بحران تامین می شود، اضافه 
کرد: بخشی از این اعتبار نیز صرف 
خرید سمپاش، ادوات ، ماشین آالت و 

خودروهای صحرایی می شود.
 پیش از این نیز پیش بینی شده 
بود که به دلیل تغییر دما موج بعدی 
هجوم ملخ های صحرایی به ایران از 
نیمه دوم اسفندماه باشد زیرا  امسال 
عربستان به لحاظ شرایط دما، خنک 
تر از معمول بود و از این رو سیکل 
زندگی، مراحل رشد و حرکت ملخ 

های صحرایی به تاخیر افتاد.
دستگاه   ۱2۰ ضر  ا ح ل  ا ح ر  د
سمپاش ULV در جنوب کشور داریم 
که  در روز بین 2۰۰ تا 3۰۰ هکتار 

عملیات سمپاشی انجام می دهند.
همچنین  در سال ۹8 هجوم ملخ 
بانی سازمان  دیده  توسط  یی  ا صحر
استان های  در  کشور  ت  ا ت ا ب ن ظ  حف
جنوبی کشور ثبت شد و نزدیک به یک 
میلیون هکتار تحت مبارزه قرار گرفت.

مبارزه  همن سال ۹7  ب  3۰ در 
با ملخ صحرایی در سطح 7۵۰ هزار 
۹ استان شامل سیستان و  هکتار از 
بلوچستان، هرمزگان، جنوب کرمان، 
بوشهر، فارس، خوزستان، کهگیلویه 
و بویر احمد، ایالم و خراسان جنوبی 

عملیاتی شد.
مسیر  در  حرایی  ص ی  ا ه خ  ل م
حرکت خود با تغذیه از سبزینه های 
میوه،  باغ های  ل ها،  گ ن ج ف  ل ت خ م
علوفه، غالت، صیفی و مراتع را از بین 
می برند و با توجه به قدرت تخریبی 
در  قحطی  باعث  دارند  ه  ک ی  ی ال ا ب

منطقه مورد هجوم می شوند.

مدیرکل دفتر مبارزه با آفات عمومی خبر داد:

هجوم ملخ صحرایی به ایران از اواخر هفته جاری

مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان 
ایــالم از اجــرای طــرح جامــع 
مدیریــت پســماند در ایــن مجموعــه 
ــن شــرکت در  ــت: ای ــر داد و گف خب
راســتای صیانــت از محیط زیســت و 
توســعه پایــدار، طرح جامــع مدیریت 
پســماند را تعریــف و اجرایــی کــرده 

اســت.
مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان 
اجــرای طــرح جامــع  از  ــالم  ی ا
مدیریــت پســماند در ایــن مجموعــه 
ــن شــرکت در  ــت: ای ــر داد و گف خب
راســتای صیانــت از محیط زیســت و 
توســعه پایــدار، طرح جامــع مدیریت 
پســماند را تعریــف و اجرایــی کــرده 
ــی  ــط عموم ــزارش رواب ــت.به گ اس
شــرکت گاز ایــالم، عبــاس شــمس 
ــال  ــه در ح ــان اینک ــا بی ــی ب الله
حاضــر روش اجرایــی مدیریــت 
پســماند تدویــن و کلیه پســماندهای 
ــته  ــخص و دس ــرکت مش ــن ش ای
بنــدی شــده اســت، گفــت: مطابــق 
بــا دســتورالعمل  های ابالغــی وزارت 

نفــت و شــرکت ملــی گاز ایــران، هر 
یــک از دســته  هــا کــد بندی شــده و 
نحــوه جمــع آوری، انتقــال و امحای 

آنهــا مشــخص شــده اســت.
ــرکت گاز  ــد: ش ــادآور ش وی ی
اســتان ایــالم در ســال گذشــته 
موفــق بــه اخــذ گواهینامــه مدیریــت 
پســماند از ســازمان مدیریت پســماند 

ــالم شــده اســت شــهرداری ای
مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان 

ایــالم افــزود: ایــن شــرکت حفــظ و 
صیانــت از محیــط زیســت را وظیفــه 
ذاتــی خــود مــی دانــد و تــالش مــی 
ــت  ــایل زیس ــت مس ــا رعای ــد ب کن
محیطــی در حفــظ آن کوشــا باشــد.

شــمس الهــی تاکید کــرد: طرح 
تفکیــک پســماند از مبــدأ، تفکیــک 
ــت،  ــت بازیاف ــال جه ــذ و ارس کاغ
جمــع آوری و انتقال المنــت فیلترها، 
ــکه  ــی و بش ــماندهای الکترونیک پس

ــی مرکاپتــان و روغــن  ــای خال ه
ترانــس )پســماند ویــژه( بــرای امحا، 
ــل  ــت و تحوی ــی ســازی، بازیاف خنث
بــه شــرکت هــای مــورد تائیــد 
ــط زیســت،  ــازمان حفاظــت محی س
ــگاه نگهــداری موقــت  طراحــی جای
پســماند صنعتــی و ویــژه، جانمایــی 
ظــروف تفکیــک و جمــع آوری 
ــن  ــاخص ای ــات ش ــماند از اقدام پس
ــرای مدیریــت پســماندها  شــرکت ب

ــوده اســت. ب
ری دوره  رگــزا ب وی گفــت: 
ــماند  ــت پس ــی مدیری ــای آموزش ه
بــرای مدیــران، پرســنل خدماتــی و 
پیمانــکاران اجرایــی شــرکت، اجرای 
مانورهــای واکنــش در شــرایط 
اضطــراری ریــزش مرکاپتــان، انعقاد 
قــرارداد بــا پیمانــکار ذیصــالح برای 
جمــع آوری و دفــع پســماندهای 
عفونــی شــامل ماســک و دســتکش 
ــا  ــاری کرون ــیوع بیم ــرایط ش در ش
ــرای  ــرکت ب ــات ش ــر اقدام از دیگ

ــت. ــوده اس ــماندها ب ــت پس مدیری

مدیرعامل شرکت گاز عنوان کرد :

اجرایی شدن طرح جامع مدیریت پسماند در شرکت گاز ایالم
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زندگی  مثبت  کز  را م
و  هزار   2 تعداد  به  شور  ک
از  دوشنبه  روز  مرکز   ۴ ۰۰
طریق ویدئو کنفرانس با حضور رئیس 
رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر  جمهوری، 
اجتماعی و رئیس سازمان بهزیستی 
کشور افتتاح شد که از این تعداد ۴۴ 

مرکز مربوط به ایالم است.
به  کشور  زندگی  مثبت  راکز  م
تعداد 2 هزار و ۴۰۰ مرکز روز دوشنبه 
حضور  با  کنفرانس  ویدئو  طریق  ز  ا
کار  تعاون،  وزیر  جمهوری،  ئیس  ر
سازمان  رئیس  و  اجتماعی  رفاه  و 
بهزیستی کشور افتتاح شد که از این 
تعداد ۴۴ مرکز مربوط به ایالم است.

، مدیرکل بهزیستی ایالم گفت: 
مختلف  های  محله  در  مراکز  ین  ا
فتتاح  ا استان  روستایی  و  هری  ش
شده که در واقع با ایجاد آنها مردم با 

بهزیستی هم محله می شوند.
زهرا همتی مراکز مثبت زندگی 
را خدمت نوین این سازمان در سراسر 
کشور دانست و افزود: ایجاد این مراکز 
مددجویان  به  رسانی  خدمات  وند  ر
و  بخشیده  را سرعت  مردم  عموم  و 
مختلف  نقاط  در  مراکز  این  اسیس  ت
موجب  استان  روستایی  و  شهری 
دسترسی آسان جامعه هدف به خدمات 

بهزیستی می شود
وی ادامه داد: با توجه به اینکه 
تا پیش از تاسیس مراکز مثبت زندگی 
در برخی بخش ها و روستاهای استان 
نظیر زردالن، موسیان، شباب و … 
مراکز بهزیستی وجود نداشت و مردم 

برای دریافت خدمات مجبور به مراجعه 
به شهرها و مرکز استان بوده اند، با 
ایجاد این مراکز مراجعه افراد به مراکز 
بهزیستی دور از محل سکونت کاهش 
و در نزدیکترین محل خدمات خود را 

دریافت خواهند کرد.
تاکید  ایالم  بهزیستی  دیرکل  م
کرد: پرونده خدمات رسانی مددجویان 
به  مراکز  این  مددکاران  طریق  ز  ا
هزار   2۱ تمامی  و  شده  وزرسانی  ر
مددجوی مستمری بگیر در نخستین 
مرحله مورد بازدید قرار گرفته و لیست 

آنها تکمیل شده است.
همتی یادآور شد: از طرف دیگر 
بخش  توسط  که  مراکز  این  یجاد  ا

اداره  بهزیستی  نظارت  با  خصوصی 
می شوند، نقش مهمی در اشتغال زایی 
در مناطق مختلف استان داشته است.

مثبت  مراکز  اینکه  بیان  با  وی 
اضافه  هستند،  محور  محله   ندگی  ز
به  توجه  با  مراکز  این  فعالیت  رد:  ک
اینکه  بر  عالوه  استان  در  راکندگی  پ
موجب توزیع عادالنه خدمات و سطح 
همچنین  شده  مردم  سترسی های  د
تکریم ارباب رجوع و توجه به ارزش ها 
و فرهنگ های مردم در هر منطقه را 

نیز بدنبال دارد.
تاکید  ایالم  بهزیستی  دیرکل  م
اعم  پروندهای مددجویان  کرد: کلیه 
از زنان سرپرست خانوار و معلوالن به 

این مراکز واگذار خواهد شد.
راستای  در  زندگی  مثبت  راکز  م
گسترش ماموریت ها، نیازها، انتظارات 
و مطالبات جامعه از سازمان بهزیستی، 
بهره مندی از پتانسیل و ظرفیت های 
موسسات  و  مراکز  قالب  در  ردمی  م
غیردولتی و به منظور تقویت و توسعه 
خدمات حمایتی و تخصصی از سوی 
سازمان بهزیستی راه اندازی شده اند.

فراخوان راه اندازی مراکز مثبت 
زندگی اردیبهشت ماه امسال بصورت 
بهزیستی  سازمان  توسط  سراسری 
نام  با ثبت  کشور اعالم و متقاضیان 
دریافت  برای  شده  اعالم  سامانه  ر  د
مجوز تاسیس این مراکز اقدام کردند.

از طریق ویدئوکنفرانس با حضور رئیس جمهور :

44 مركز مثبت زندگی ایالم افتتاح شد
ارسال 122 اثر به دبیرخانه اولین جشنواره كاالهای 

فرهنگی استان اردبیل 

کاالهای  جشنواره  اولین  در  شرکت  برای  آثار  دریافت  رحله  م
فرهنگی استان اردبیل پایان یافت و ۱22 اثر به دبیرخانه این جشنواره 

ارسال گردید. 
به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل  بحرالعلومی  ردبیل، عبداهلل  ا
اردبیل و دبیر کمیته برگزاری اولین جشنواره کاالهای فرهنگی استان 
اردبیل گفت: سی ام بهمن ماه آخرین مهلت پذیرش آثار و شرکت در 
اولین جشنواره کاالهای فرهنگی استان اردبیل بود که بدلیل درخواست 
هنرمندان استان وهمچنین بخاطر شرایط کرونایی، این جشنواره در دو 

مرحله تا دهم اسفند ماه تمدید گردید.
وی افزود: پس از پایان مهلت پذیرش آثار، ۱22 اثر به دبیرخانه 
اوین جشنواره کاالهای فرهنگی استان اردبیل ارسال شده است که از 
این تعداد، ۹۴ اثر مربوط به محصوالت و کاالهای فرهنگی در حوزه 
گلیم و چنته بافی و ورنی بافی است  و 28 مورد، مربوط به عروسک 

گلین باال می باشد.
بحرالعلومی تصریح کرد: مرحله اول داوری توسط دبیرخانه جشنواره 
صورت گرفته است و مرحله دوم و نهایی جشنواره نیز بزودی انجام 

گرفته و نتایج اعالم خواهد شد.

صاحب  ایالم  استان  نیازمندان  و  مددجویان   4 00
شغل می شوند

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد کشور در سفر به ایالم در 
آئین تفاهم نامه همکاری بین کمیته امداد و بسیج سازندگی با محوریت 
ایجاد اشتغالزایی برای نیازمندان استان گفت: بر اساس این تفاهم نامه 
سال آینده تعداد ۴۰۰ فرصت شغلی برای مددجویان ایالمی ایجاد خواهد 
شد و ۱38۱ طرح در قالب ۱۰ سرفصل با اعتبار ۱۴۰ میلیارد ریال در 
قالب این تفاهم نامه پیش بینی شده است. حجت اهلل عبدالملکی افزود: 
در مجموع سال آینده تعداد 3۰۰ هزار فرصت شغلی برای مددجویان و 

نیازمندان کشور توسط کمیته امداد ایجاد خواهد شد.
وی با بیان اینکه ایران اسالمی این ظرفیت بزرگ را دارد که به 
یکی از اقتصادهای برتر و بزرگ جهان تبدیل شود، یاداور شد: اقتصاد 
ایران برای آنکه بتواند به این جایگاه مهم و برتر دست پیدا کند به تعداد 
بیش از 7۰ میلیون نیروی کار نیاز دارد در حالی که هم اکنون نیروی 

کار کشورمان 28 میلیون نفر است.
معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد کشور اظهار داشت: سال 
۱۴۰۰ باید یک انقالب اقتصادی در کشورمان اتفاق بی افتد و هر دولتی 

که سرکار بیاید الزم است چنین رویکردی را عملیاتی کند.
برنامه های معمول  بر  تعداد شغل عالوه  این  اینکه  بیان  با  وی 
اشتغال زایی کمیته امداد است ادامه داد: این طرح عالوه بر استان ایالم 

به صورت همزمان در چند استان دیگر کشور هم اجرایی خواهد شد.
و  مددجویان  زایی  اشتغال  صرف  اعتبار  تومان  میلیارد   ۱۵۰  *

نیازمندان ایالم شد
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی »ره« استان ایالم نیز در این آیین 
گفت: امسال تا کنون ۱۵۰ میلیارد تومان صرف اشتغال زایی مددجویان 
نیازمندان این استان شده است در حالیکه سال گذشته این میزان  و 

اعتبارات اشتغال زایی 8۴ میلیارد تومان بوده است.
امداد  زایی  اشتغال  اعتبارات  افزود: میزان جذب  نژاد  قنبر موسی 
استان ایالم امسال تا کنون به ۱۰۹ درصد رسیده است که یک جهش 

کم سابقه در زمینه اشتغال مددجویان بوده است.
وی یادآور شد: در سال جهش تولید تالش ما بر این بوده است 

که تحول بسیار خوبی در زمینه اشتغال مددجویان استان ایجاد شود.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی »ره« استان ایالم در ادامه با اشاره 
به امضای تفاهم نامه این نهاد با بسیج سازندگی گفت: بر اساس تفاهم 
نامه ای که امروز با حضور دکتر عبدالملکی بین کمیته امداد استان و 
بسیج سازندگی سپاه امضا می شود ۱۴ میلیارد تومان در قالب هزار و 

38۱ برنامه صرف اشتغال مددجویان استان می شود.

در یک ویدئو کنفرانس و با حضور رئییس جمهوری :

٤۲ مرکز مثبت زندگی بهزیستی در استان مرکزی به بهره برداری رسید
مثبت  مرکز   ۴2  - رکزی   م
زندگی بهزیستی استان مرکزی روز 
دوشنبه در آئینی که به صورت ویدئو 
کنفرانس و با حضور رییس جمهوری 
به  منظور افتتاح 2هزار و ۴۰۰ واحد از 
این مراکز در سطح کشور برگزار شد، 

به بهره برداری رسید.
ن  ستا ا یستی  بهز کل  یر  د م
مرکزی  گفت: این مراکز به استناد 
تنظیم  نون  قا  26 ده  ما ر چها ند  ب
و  دولت  مالی  مقررات  از  خشی  ب
درراستای خدمت رسانی بهتر وآسان 
مددجویان  و  هدف  معه  جا ربه  ت
بخش خصوصی  سوی  از  هزیستی  ب

شده اند. شکیل  ت
اولویت  افزود:  امینی«  زهرا  «
خدمات  ارائه  بهزیستی،  عالیت های  ف
مطلوب با تشکیل مراکز مثبت زندگی 
بهزیستی  خدمات  مراکز  همان  یا  و 
است که مزایای زیادی نسبت به سایر 
به شکل غیردولتی  موسسات دارد و 

اداره می شود.
نیروی   ۱۵۰ یادآورشد:  ی  و
متخصصان  و  روانشناس   ددکار  م
سطح  در  مراکز   این  در  جتماعی  ا
استان به صورت دولت الکترونیک و 
محله محور فعالیت می کنند که این 
امر باعث شده  تا جامعه هدف به شکل 
آسانی از خدمات بهزیستی در  نقاط 

مختلف  استان بهره مند شوند.

ن  ستا ا یستی  بهز کل  یر  د م
 ۴2 داشت: موسسان   بیان  مرکزی 
مرکز مثبت زندگی از افراد تحصیل 
کرده هستند که از اعتبارات شخصی 
ی  برا نه  وطلبا ا د شکل  به   ، ود خ
تشکیل این مراکز استفاده می کنند.

ین  ا ینکه  ا ن  بیا با  مینی  ا  
مراکزخانواده محور است و بهزیستی 
موظف است 22 فعالیت تعریف شده  
اظهار  دهد،  ارائه  آنها  طریق  از  ا  ر
داشت: در این مراکز همچنین برای 
و  اجتماعی  آسیبهای  از  یشگیری  پ

مختلفی  لیت های  فعا  ، لیت ها علو م
برای آحاد مردم به ویژه مشاوره های 
انجام  از طالق  پیشگیری  و  نتیک  ژ

خواهد شد.
ن  ستا ا یستی  بهز کل  یر  د م
مختلف  آموزش های  ارائه  رکزی،  م
زندگی مطلوب و  در خصوص نحوه 
جامعه  به  اجتماعی  خدمات  رتقای  ا
دیگر  از  را  بهزیستی  سازمان  هدف 

وظایف این مراکز عنوان کرد.
امینی با بیان اینکه فعالیت بیشتر 
مراکز مثبت زندگی در مناطق حاشیه 

مراکز  این  ایجاد  گفت:  است،  شهر 
دسترسی  مسیر  حاشیه ای،  رمناطق  د
آسان کرده  را  به مددجویان  خدمات 
وجامعه هدف می توانند از این خدمات 

بهره گیری کنند.
وی اظهار داشت: ۱6مرکز مثبت 
اراک  شهرستان  سطح  در  ندگی  ز
در  مرکز  یک  حداقل  و  دارد  عالیت  ف
ایجاد  استان  کوچک  شهرستان های 
شده  و  بهزیستی  به ازای هر ۴۵۰ 
را  مرکز  یک  فعالیت  مجوز  رونده،  پ

صادر کرده است.

در نشست شورای عمومی سندیکای  دکتر غالمرضا سلیمانی 
بیمه گران ایران:

صنعت بیمه با سربلندی در مسیر توسعه پیش می رود
عملکرد صنعت بیمه در سال جاری بیش از حد انتظار بوده و رضایت دولت و 

ذینفعان این صنعت را به دنبال داشته است.
دکتر  مرکزی،  بیمه  الملل  بین  امور  و  عمومی  روابط  کل  اداره  گزارش  ه  ب
سندیکای  عمومی  شورای   ۱3۹۹ سال  نشست  آخرین  در  که  سلیمانی  غالمرضا 
بیمه گران ایران، سخن می گفت با اعالم این مطلب افزود: فشار تحریم ها و همه 
گیری ویروس کرونا، شرایط دشواری را در مسیر حرکت صنعت بیمه قرار داده بود 
که خوشبختانه با همدلی و همراهی مدیران، کارکنان و دلسوزان صنعت بیمه از این 

گذرگاه نیز با سربلندی عبور کردیم.
رییس کل بیمه مرکزی با برشمردن چالش های این صنعت در سال جاری 
از رفع نگرانی ها در خصوص موانع توسعه ای بیمه خبر داد و گفت: سیر نزولی 
فشارهای بین المللی بر صنعت بیمه آغاز شده و انشاهلل در سال آینده نیز با تالش 
تاریخ صنعت  در  تری  موفق  پروردگار فصل  الطاف  بر  تکیه  و  مضاعف همکاران 

بیمه رقم خواهد خورد.
وی با بیان این مطلب که برخالف پیش بینی برخی محافل بیمه ای مبنی 
بر اختالل در شبکه فروش بیمه نامه های زندگی و معضل بازخرید حجم باالیی 
از این بیمه نامه ها، اظهار داشت: خوشبختانه با برنامه ریزی دقیق و رویکرد حرفه 
ای همکاران در سال جاری رشد قابل قبولی در این حوزه شاهد بودیم که جای 

قدردانی دارد.
رییس شورای عالی بیمه از نهایی شدن صندوق حوادث طبیعی به عنوان یکی 
از دستاوردهای درخشان صنعت بیمه یاد کرد و گفت: اعتماد حاکمیت به صنعت بیمه 
به عنوان یک سرمایه بزرگ، قابل احترام است و باید برای تحقق مطالبات دولت و 

مجلس در این خصوص گام های بلندتری برداشته شود.
دکتر سلیمانی با بیان این مطلب که بخش اتکایی صندوق بیمه حوادث طبیعی 
با اهرم بیمه اتکایی، گره خورده است خاطرنشان کرد: منابع صنعت بیمه روند رو به 
رشدی دارد و به واسطه نوسانات بسیار در بازار سرمایه در سال آینده سهم مهمتری 
آتیه به سمت صنعت  نامه های تامین  ز سرمایه های مردم در قالب خرید بیمه  ا

بیمه سرازیر خواهد شد.
وی از عجین شدن صنعت بیمه و بازار سرمایه به عنوان یکی از نشانه های 
رشد اقتصادی نام برد و افزود: زمینه ورود آحاد جامعه به بازار سرمایه از مسیر صنعت 
بیمه، فراهم شده و خوشبختانه در زمینه تامین مالی و جبران کسری ذخایر، فعالیت 

های قابل قبولی صورت گرفته است.
رییس کل بیمه مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود عملکرد سندیکای بیمه 
گران ایران را در دوره جدید قابل تحسین دانست و افزود: آینده این نهاد تخصصی 
و صنفی بسیار روشن است و همدلی و تعامل اعضای متعهد و حرفه ای سندیکا می 

تواند زمینه ساز تحوالت چشمگیر آینده باشد. 
دکتر سلیمانی با تشریح آخرین تحوالت صنعت بیمه در حوزه بیمه شخص 
ثالث اظهار امیدواری کرد با تصویب قوه محترم قضاییه در تعیین نرخ دیه، صنعت 

بیمه و آحاد جامعه با سهولت بیشتری به ایفای تعهدات خود بپردازند.
وی با تاکید بر ضرورت خدمات رسانی سریع و کامل بر لزوم تکمیل فرایند 
اعتمادسازی در صنعت بیمه تاکید کرد و افزود: پرداخت آسان و بی منت خسارات 
از قدرتمندترین روش های تبلیغی برای صنعت بیمه به شمار می رود که عالوه بر 

اثرات روانی در افزایش ضریب نفوذ بیمه نیز موثر خواهد بود.
سلیمانی در همین راستا از مدیران عامل شرکت های بیمه درخواست کرد با 
ترک تشریفات اداری نسبت به پرداخت خسارات حادثه دیدگان زلزله سی سخت 

اقدام عاجل را در دستور کار خود قرار دهند.

معاون وزیر آموزش و پرورش : 
عملکرد بانک ملی ایران در ساخت ۵00 كالس درس قابل 

تقدیر است
مهراله رخشانی مهر با اشاره به این که اقدامات بانک ملی ایران درساخت 
نبوده است،  نوسازی مدارس کشور  تاکنون کمترازفعالیت های سازمان  مدرسه 
اظهارداشت: طی سال های گذشته بانک ملی ایران با ساخت، احداث وتجهیز 
مهم  نقش  کشور  یافته  کمترتوسعه  و  محروم  مناطق  در  درس  کالس   ۵ ۰۰
درمقاطع  آموز  دانش  هزار   ۱۵ از  بیش  آموزش  و  دانش  توسعه  در  موثری  و 

است. داشته  مختلف 
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، معاون وزیر آموزش و پرورش و 
رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشورنیز در گفت و گو با خبرنگار 
پایگاه اطالع رسانی بانک ملی ایران ضمن تقدیر از اقدامات ارزشمند و شایسته 
بانک ملی ایران برای ساخت و تجهیز مدارس در کشور افزود: عملکرد و اقدامات 
بانک ملی ایران در حوزه ساخت و تجهیز مدرسه به عنوان شاخص ترین بنگاه 
به احداث و توسعه مدارس در مناطق محروم کشور،  قتصادی کشور در کمک  ا

شناخته شده است.
وی اظهار داشت: مسئولیت ونقش بانک ملی ایران در امر مدرسه سازی از 

جنس باقی الصالحات و کاری خداپسندانه است.
محمود خادمیان رئیس صندوق پس انداز ملی ایران، مشارکت در سنت خیر 
انجام  ایران در حوزه  از سیاست های محوری بانک ملی  مدرسه سازی را یکی 
مسئولیت های اجتماعی دانست و افزود: این بانک طی یک دهه اخیر با تامین و 
صرف منابعی بالغ بر2۴۰ میلیارد ریال بیش از ۱۱7 مدرسه، مجتمع و فضاهای 
بویژه در مناطق محروم و کم برخوردار احداث  نقاط مختلف کشور  آموزشی در 

و تجهیز کرده است.

یسوگند رام
مال

ت 
دیری

م
ک

بان

فقودی م
به شماره شناسنامه  احمد  فرزند  زورمند  زینب  اینجانب  مدرک تحصیلی 
واحد  از  صادره  کامپیوتر  رشته  کاردانی  مقطع  در  جیرفت  از  صادره   2 ۰۰8
تاریخ ۹2/2/2۹ مفقود گردیده است  با شماره ۹۰۹۴  ازاد جیرفت  دانشگاهی 
و فاقد اعتبار می باشد از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد 

اسالمی واحد جیرفت به نشانی دانشگاه آزاد جیرفت ارسال نماید

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   ۱3 وماده  ماده3قانون  موضوع  گهی  آ
وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

دوم   ۹۹/۱۰/22هیات   -۱3۹۹6۰3۱۹۰۱۴۰۰۴۹۹۵ شماره  برابررای   
فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  وضوع  م
مالکانه  تصرفات  جیرفت  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  درواحد  مستقر  رسمی  سند 
شناسنامه  بشماره  محمد  فرزند  مشایخی  سوسن  خانم  متقاضی  المعارض  ب
مربع  ۵۰2متر  مساحت  به  خانه  باب  یک  درششدانگ  جیرفت  از  صادره    ۱
از  پالک۱۵-فرعی  از  شده  مجزا  و  مفروز  ۵3۵-اصلی  از  پالک-فرعی 
 3۴ ۵3۵-اصلی قطعه پنج واقع در اراضی سربیزن ساردوییه جیرفت بخش 
کرمان خریداری از مالک رسمی آقای درعلی ساالری محرز گردیده است. 
می  آگهی  روز  فاصله۱۵  به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  ذا  ل
شود درصورتی 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 وپس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
نمایند.بدیهی  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض،  سلیم  ت
مقررات  طبق  اعتراض  وصول  وعدم  مذکور  مدت  انقضای  درصورت  ست  ا

شد. خواهد  صادر  مالکیت  سند 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۱2/6

تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹/۱2/2۰
جواد فاریابی رئیس ثبت اسناد و امالک

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   ۱3 وماده  ماده3قانون  موضوع  گهی  آ
وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

دوم   ۹۹/۱۱/7هیات   -۱3۹۹6۰3۱۹۰۱۴۰۰۵3۹8 شماره  برابررای   
سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
جمعه  پور  مهدی  آقای  جیرفت  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  درواحد  مستقر  رسمی 
از جیرفت درششدانگ یک  ۱6۹7  صادره  اله بشماره شناسنامه  فرزند سیف 
۵7۴-اصلی مفروز  از  متر مربع پالک-فرعی   28۹/7۱ به مساحت  باب خانه 
از ۵7۴-اصلی قطعه دو واقع در جیرفت  از پالک22۱۱-فرعی  و مجزا شده 
از مالک رسمی آقای محمد حسین نخعی محرز  بخش ۴۵ کرمان خریداری 

گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله۱۵ روز 
آگهی می شود درصورتی 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 وپس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 
نمایند. تقدیم  مراجع قضایی  به  را  دادخواست خود  اعتراض،  تسلیم  تاریخ  ز  ا

بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۱2/6
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹/۱2/2۰

جواد فاریابی رئیس ثبت اسناد و امالک

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   ۱3 وماده  ماده3قانون  موضوع  گهی  آ
وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

دوم   ۹۹/۱۰/27هیات   -۱3۹۹6۰3۱۹۰۱۴۰۰۵۰8۵ شماره  برابررای   
سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
رسمی مستقر درواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت آقای جان احمد بیدشکی 
فرزند علیرضا بشماره شناسنامه ۱2۹  صادره از عنبرآباد در موازی یازده سهم 
و یک دهم سهم مشاع از ۹6 سهم ششدانگ  یک قطعه زمین مزروعی به 
مساحت 86۹۴2 متر مربع پالک۴7۹-فرعی از ۱2-اصلی مفروز و مجزا شده 
از پالک-فرعی از ۱2-اصلی قطعه یک واقع در اراضی طوهان جیرفت بخش 
۴۵ کرمان خریداری از مالک رسمی آقای عیسی مهران محرز گردیده است. 
می  آگهی  روز  فاصله۱۵  به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  ذا  ل
اعتراضی  شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض  داشته باشند می توانند از تاریخ 
خود را به این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
نمایند.بدیهی  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض،  سلیم  ت
مقررات  طبق  اعتراض  وصول  وعدم  مذکور  مدت  انقضای  درصورت  ست  ا

سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۱2/6

تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹/۱2/2۰
جواد فاریابی رئیس ثبت اسناد و امالک

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   ۱3 وماده  ماده3قانون  موضوع  گهی  آ
وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

دوم   ۹۹/7/22هیات   -۱3۹۹6۰3۱۹۰۱۴۰۰238۹ شماره  برابررای   
سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
رسمی مستقر درواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت آقای اسحق شیبانی نژاد 

یک  ششدانگ   در  جیرفت  از  صادره    ۵676 شناسنامه  بشماره  مرید  رزند  ف
و  مفروز  ۵7۹-اصلی  از  پالک-فرعی  مربع  متر   3۱7 مساحت  به  خانه  اب  ب
مجزا شده از پالک2۴-فرعی از ۵7۹-اصلی قطعه دو واقع در اراضی رهجرد 
جیرفت بخش ۴۵ کرمان خریداری از مالک رسمی آقای حسن دهقان محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله۱۵ روز 
آگهی می شود درصورتی 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 وپس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 
نمایند. تقدیم  مراجع قضایی  به  را  دادخواست خود  اعتراض،  تسلیم  تاریخ  ز  ا

بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۱2/6
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹/۱2/2۰

جواد فاریابی رئیس ثبت اسناد و امالک

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   ۱3 وماده  ماده3قانون  موضوع  گهی  آ
وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

دوم   ۹۹/۱۰/3۰هیات   -۱3۹۹6۰3۱۹۰۱۴۰۰۵۱3۵ شماره  برابررای   
سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
مروجی  منصور  آقای  جیرفت  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  درواحد  مستقر  سمی  ر
ششدانگ   در  جیرفت  از  صادره    ۱۱33 شناسنامه  بشماره  محمد  فرزند  رد  ف
از  پالک-فرعی  مربع  متر   ۵۰۰۱7 مساحت  به  کشاورزی  زمین  قطعه  یک 
۵۱۰-اصلی مفروز و مجزا شده از پالک-فرعی از ۵۱۰-اصلی قطعه دو واقع 
آقای  از مالک رسمی  ۴۵ کرمان خریداری  اراضی سرونی جیرفت بخش  در 
مسعود خواجویی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله۱۵ روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور 
اولین  انتشار  از تاریخ  سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید، 
مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض،  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف 
قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۱2/6

تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹/۱2/2۰
جواد فاریابی رئیس ثبت اسناد و امالک

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   ۱3 وماده  ماده3قانون  موضوع  گهی  آ
وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

 برابررای شماره ۱3۹۹6۰3۱۹۰۱۴۰۰۴7۰۵- ۹۹/۱۰/6هیات اول موضوع 
رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  انون  ق
فرزند  لرستانی   حسن  آقای  جیرفت  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  درواحد  ستقر  م
باب  یک  ششدانگ   در  جیرفت  از  صادره    62۵ شناسنامه  بشماره  سفندیار  ا
خانه و باغچه به مساحت 22۹8/8۰ متر مربع پالک-فرعی از ۱222-اصلی 
مفروز و مجزا شده از پالک-فرعی از ۱222-اصلی قطعه 6 واقع در اراضی 
آقای  رسمی  مالک  از  خریداری  کرمان   3۴ بخش  جیرفت  دلفارد  سرشنگان 
دو  در  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  لذا  است.  گردیده  محرز  مارزی  حسین 
نوبت به فاصله۱۵ روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور 
اولین  انتشار  از تاریخ  سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید، 
مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض،  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف 
قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۱2/6

تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹/۱2/2۰
جواد فاریابی رئیس ثبت اسناد و امالک

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   ۱3 وماده  ماده3قانون  موضوع  گهی  آ
وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

دوم   ۹۹/8/۱۱هیات   -۱3۹۹6۰3۱۹۰۱۴۰۰3763 شماره  برابررای   
سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
رسمی مستقر درواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت آقای حسن لرستانی  فرزند 
باب  یک  ششدانگ   در  جیرفت  از  صادره    62۵ شناسنامه  بشماره  سفندیار  ا
خانه و باغچه به مساحت ۱7۵۹/۱۵ متر مربع پالک-فرعی از ۱222-اصلی 
مفروز و مجزا شده از پالک-فرعی از ۱222-اصلی قطعه 6 واقع در اراضی 
آقای  رسمی  مالک  از  خریداری  کرمان   3۴ بخش  جیرفت  دلفارد  سرشنگان 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو  لذا  فتحعلی مددی محرز گردیده است. 
نوبت به فاصله۱۵ روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور 
اولین  انتشار  از تاریخ  سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید، 
مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض،  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف 
قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۱2/6

تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹/۱2/2۰
جواد فاریابی رئیس ثبت اسناد و امالک



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1697- چهارشنبه 20 اسفند 61399 ورزش نیای  د

تیم جودو شاهین حاظر در سوپر لیگ جودو

دنیای جوانان : مجید میر محمد علی
به گزارش  خبرنگار دنیای جوانان تیم جودو شاهین که به همت محمد 
امیر عظیمی برای شرکت در سوپر لیگ )لیگ برتر جودو( دوران آماده سازی 
خود را طی می کند در آخرین جلسه تمرینی و پیش از مراسم وزنکشی در 
مجموعه ورزشی شاهین آخرین نکات تاکتیکی و تکنیکی خود را زیر نظر 

کادر فنی مرور نمود ترکیب این تیم عبارتند از :
پناه،  یزدان  احمد  برغمدی،  مهدی  زاده،  گل  علی  قدیمی،  ادی  ه
ابوالفضل میر اسماعیلی، میثم صارمی، ارسالن یوسفی، سید محمد جواد 
خدایی،  علیرضا  اصفهانی،  تربت  حسن  نصرالهی،  حسین  امیر  حسینی، 
و   علیپور  اصغر  علی  اخالقی،  امیر حسین  دار،  سعید کشت  یافتیان،  یما  ن

مصطفی بهرمان
سرمربی :یونس گلمرادی

مربی :مسعود خرابات
منصور عباسی مسئول فنی

 امیر گودرزی سرپرست تیم
 حجت فرجی تدارکات

 امیر زرنگار مربی بدنساز
 محسن مینو کده ماسور تیم
مشاور عالی: پیمان ترکاشوند

مراسم بدرقه نمایندگان ایران
 در مسابقات قویترین مردان جهان

دنیای جوانان : مجید میر محمد علی 
همت  به  مراسمی  طی  گذشته  روز  عصر  ما   خبرنگار  گزارش  ه  ب
فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام دو نماینده ایران حاظر در مسابقات 
پور)مربی  عزت  بحرین)2۰2۱(محمد  کشور  در  جهان  مردان  ویترین  ق
رسمی  نژاد(بدرقه  فرج  عارف  )مربی  نژاد  فرج  رامین  و  طالشی(  کریم 

شدند.
در این مراسم چهره های مختلفی از جمله رییس فدراسیون بدنسازی و 
پرورش اندام عبد المهدی نصیرزاده ،فرامرز خودنگار،مهدی فاطمی ،ابراهیم 
کمانی،فرشید سلطانی،.... حضور داشتند  و پوشش خبری از سوی شبکه 
اول سیما نیز از این مراسم صورت گرفت ،در پایان این مراسم با عبور هر 

دو ورزشکار از زیر کالم اهلل مجید پایان گرفت.

بعد از 15 سال و فتح جام جهانی با آلمان؛
لوو: بعد از مسابقات یورو 2021 كناره گیری می كنم

یواخیم لوو، سرمربی تیم ملی آلمان، اعالم کرد که بعد از رقابت های یورو 
2۰2۱، از هدایت تیم ملی آلمان کناره گیری خواهد کرد.

لوو که بعد از جام جهانی 2۰۰6 هدایت ژرمن ها را برعهده گرفت و با این 
تیم در رقابت های جام جهانی 2۰۱۴ به قهرمانی رسید، اکنون اعالم کرد که رقابت 

های یورو 2۰2۱ آخرین حضور او روی نیمکت این تیم خواهد بود.
یوآخیم لوو ضمن اعالم خبر غیرمنتظره کناره گیری از تیم ملی آلمان، گفت: 
»من خیلی آگاهانه و سرشار از غرور و سپاس فراوان این قدم را برمی دارم اما در 
عین حال وقتی صحبت از مسابقات یورو به میان می آید همچنان بسیار پرانگیزه 

به کارم ادامه خواهم داد.
من بسیار مفتخرم چرا که این تجربه ای بسیار خاص بود و برای من افتخاری 
بود که در کشورم دخیل باشم. و به خاطر اینکه توانستم با بهترین فوتبالیست های 

کشور برای تقریبا ۱7 سال کار کنم و از آنها در پیشرفتشان حمایت کنم.
من با آنها به پیروزی های عظیمی رسیدم و شکستهای دردناکی را نیز تجربه 
کردم، اما باالتر از همه خاطرات فوق العاده و جادویی زیادی که داریم قرار دارد، نه 

فقط قهرمانی در جام جهانی سال 2۰۱۴ در برزیل.
من از فدراسیون فوتبال آلمان سپاسگزارم و در آینده نیز قدردان آنها باقی خواهم 

ماند که همیشه برای من و تیم محیط ایده آلی را فراهم کردند.
من هنوز اراده ای بی قید و شرط و همچنین انرژی و جاه طلبی زیادی را 
برای مسابقات یوروی در پیش رو احساس می کنم. تمام تالش خود را خواهم کرد 
تا هوادارانمان را خوشحال کنم و در این مسابقات موفق باشم. می دانم که این 

برای تمام تیم صدق می کند.”
فریتز کلر، رئیس فدراسیون فوتبال آلمان هم در مورد جدایی لوو گفت:« من 
احترام بسیار زیادی برای تصمیم یواخیم لوو قائل هستم. فدراسیون فوتبال آلمان 
می داند که یوگی چه جایگاهی دارد. او یکی از بهترین مربیان فوتبال دنیاست. یوگی 
بیش از هر کسی، با دستاوردها، انسانیت و مهربانی اش در این سال ها، فوتبال آلمان 
را شکل داد.این مسئله که او در همین مراحل ابتدایی، ما را تصمیمش مطلع کرد، 
بسیار خوب است. او به فدراسیون فوتبال آلمان زمان الزم را داد تا بتواند در آرامش 

و با امادگی کامل، جانشین او را انتخاب کند.”
در روزهای پیش شایعاتی مبنی بر احتمال سپردن سکان تیم ملی آلمان به 
یورگن کلوپ، سرمربی فعلی لیورپول، پس از مسابقات یورو در رسانه ها مطرح بود 

و خبر استعفای لوو اکنون بیش از پیش این شایعات را تقویت می کند.
لوو ابتدا به عنوان جانشین یورگن کلینزمن در تیم ملی آلمان انتخاب شد اما 
پس از رقابت های جام جهانی 2۰۰6 و جدایی کلینزمن، او به عنوان سرمربی به 
کارش ادامه داد. او در رقابت های یورو 2۰۰8 تیمش را به فینال رساند و تنها در 
دیدار نهایی با یک گل مغلوب اسپانیا شدند.دو سال بعد تیم جوان او با ستاره هایی 
مانند مانوئل نویر، توماس مولر، مسوت اوزیل و سامی خدیرا، با نمایش هایی درخشان 

تا نیمه نهایی رفت و این بار هم با شکست برابر اسپانیا، نتوانست به جام برسد.
بعد از ناکامی آلمان در یورو 2۰۱2 در مرحله نیمه نهایی، انتقادها از لوو باال 
گرفت اما او به کارش در تیم ملی آلمان ادامه داد و توانست این تیم را در جام جهانی 
2۰۱۴ به قهرمانی برساند؛ دستاوردی که با پیروزی 7-۱ مقابل برزیل در نیمه نهایی 

و برد ۱-۰ فینال برابر آرژانتین به دست آمد.
اما تیم او بعد از آن در سراشیبی قرار گرفت و در یورو 2۰۱6 به جمع چهار 

تیم پایانی نرسید و در جام جهانی 2۰۱8 هم در همان مرحله گروهی کنار رفت.
در نهایت شکست 6-۰ مقابل اسپانیا در رقابت های لیگ ملت های اروپای 
2۰2۰، انتقادها از این مربی باتجربه را به اوج رساند و به نظر می رسد همین فشارها 

در نهایت او را به این نتیجه رساند که به کارش در تیم ملی آلمان پایان بدهد.
در این سال ها شایعات زیادی در مورد عالقه باشگاه های مختلف برای به 
خدمت گرفتن او منتشر شد؛ از جمله عالقه چند باره رئالی ها برای سپرده سکان 
هدایت تیم شان به او. اکنون با کناره گیری لوو از هدایت ژرمن ها، باید دید او چه 

تصمیمی برای آینده اش حرفه ای اش می گیرد.

 ، شمی طبا ها صطفی  م
ملی  کمیته  پیشین  ییس  ر
المپیک می گوید نیازی نیست 
ساز  فوتبال  فدراسیون  جدید  ییس  ر
برای حل  بلکه  دهد  تغییر  را  کارها  و 
کارهای  و  ساز  این  به  باید  مشکالت 

موجود، خوب عمل شود.
بات  نتخا ا ه  ر با ر د  ، اشمی طبا ه
پیش  چالش های  و  فوتبال  داسیون  ف
ساز  کرد:  اظهار  فدراسیون  این  وی  ر
و کارهایی که در کشور ما وجود دارند 
غیرقابل تغییر هستند و برخی از آن ها 
لیگ  ما  مثال  برای  هم خوب هستند؛ 
که  داریم  استانی  لیگ های  و  یک 
آوردن  روی  و  فوتبال  پیشرفت  اعث  ب
ما  مشکل  می شوند.  ورزش  به  ردم  م
باال  از  که  است  مدیریتی  و  دایت  ه
اعمال می شود. نمی توانم بگویم آقای 
مدیریت  خوب  می تواند  خادم  زیزی  ع
قائل  تبعیض  باشگاه ها  بین  یا  ند  ک
نمی شود و یا در در تیم ملی ثبات ایجاد 
می کند. نمی دانم روحیه و نحوه مدیریت 
عزیزی خادم چگونه است. نیازی نیست 
رییس جدید فدراسیون ساز و کارها را 
تغییر دهد بلکه فقط باید به این ساز و 
لیگ  ما  لیگ  شود.  عمل  خوب  ارها  ک
خوبی است، در فوتبال سرمایه گذاری 
می شود و تیم های پایه افتخارات خوبی 
در  داریم  نیاز  االن  اما  کرده اند  سب  ک
برخی بخش ها روغن کاری انجام شود 
که این کار به شخصیت هیات رئیسه 
فوتبال بستگی دارد. به نظر من اعضای 
تغییر  نمی توانند  جدید  رییسه  یات  ه

خاصی ایجاد کنند.
مشکالت  از  یکی  داد:  ادامه  و  ا
اصلی فدراسیون، استفاده از افراد ضعیف 
در کارها و ناتوانی در حل مشکالت بین 
است؛  فدراسیون  مختلف  خش های  ب
مثل مشکالتی که بین کمیته داوران و 
دپارتمان داوری وجود دارد. رای ها درباره 

مشترک  تخلف  یک  در  مختلف  فراد  ا
متفاوت است. به نظرم با آرامش می شود 

این مشکالت را حل کرد.
روش های  ره  با در اشمی طبا  ه
گفت:  فوتبال  فدراسیون  رآمدزایی  د
آقای عزیزی خادم گفته است می تواند 
درآمدزایی کند. به هر حال درآمدهای 
بیش تر  و  است  محدود  دراسیون  ف
در  موفق  حضور  از  می تواند  رآمدها  د
از  که  درصدی  یا  بین المللی  سابقات  م
باشد.  می شود  گرفته  مختلف  سائل  م
تصویب  را  مصوبه ای  مجلس  خیرا  ا
کرده که 3۰ درصد از پول تبلیغات حین 
برگزاری مسابقات فوتبال را به باشگاه ها 
گرفتن  دنبال  به  وزارتخانه هم  دهند.  ب
آقای  نشد.  موفق  اما  بود  پخش  حق 
پخش  حق  نمی تواند  تنهایی  به  ادم  خ
را از صدا و سیما بگیرد. خود فدراسیون 
هزینه زیادی ندارد و می تواند هزینه ها 
را تامین کند اما اگر پول برای مدیران 

ارزش نداشته باشد و هزینه داشه باشند 
باشد  یادمان  می شوند.  مشکل  چار  د
باشگاه ها  به  باید  لیگ  درآمدهای  ه  ک
باشگاه  چون  فدراسیون  نه  رگردند  ب
هزینه می کنند و درآمد برای آن هاست. 
شود  تایید  ویلموتس  پرونده  رای  گر  ا
بدتر  خیلی  فدراسیون  مالی  ضعیت  و
خواهد شد.وی افزود: به نظرم تیم ملی 
سرمربی خوبی دارد اما باید از او حمایت 
شود تا با اعتماد به نفس و بدون فشار به 
کارش ادامه دهد. اگر تیم ملی در دست 
مربی نباشد، شکست می خورد. اگر قرار 
باشد برخی از بازیکنان یا افراد در تیم 
مشکل  مربی  برای  و  کنند  نفوذ  لی  م
خواهد  شکست  ملی  تیم  کنند  یجاد  ا
و  عاقل  سرمربی  می کنم  فکر  ورد.  خ
کاربلدی داریم او به پشتوانه قوی نیاز 

دارد تا تیم ملی به جلو حرکت کند.
که  سوال  این  به  پاسخ  در  و  ا
چهارساله  دوره  پایان  در  ایران  وتبال  ف

ریاست جدید باید در چه نقطه ای قرار 
اول  دوره  این  پایان  در  گفت:  گیرد؟  ب
رسیده  درآمدزایی  به  باشگاه ها  اید  ب
از  که  باشد  گونه  این  نباید  و  اشند  ب
کنند.  خرج  و  بگیرند  بودجه ای  ایی  ج
تعادل  باید  هزینه ها  و  درآمدها  ین  ب
باید  باشگاه ها  تمام  دوم  شود.  یجاد  ا
مراکزی مثل الماسیا )مؤسسه پرورش 
استعدادهای جوان باشگاه بارسلونا( برای 
پرورش استعدادهای جوان داشته باشند. 
دائم، هدفمند و  آموزش  باید  هم چنین 
داوران  مربیان،  برای  رنامه ریزی شده  ب
متاسفانه  که  شود  ایجاد  بازیکنان  و 
در حال حاضر چنین چیزی را نداریم. 
رفع کردن مشکل فساد نیز نیاز به یک 
تحقیق اطالعاتی درباره روابط دارد. رفع 
سخت  بسیار  پنهان  فسادهای  مشکل 
است اما اگر به صورت جدی کار شود 
موثر  فساد  در  که  افرادی  بتوان  اید  ش

هستند را پاکسازی کرد.

رییس پیشین کمیته ملی المپیک:

رفع مشکل فسادهای پنهان در فوتبال ایران بسیار سخت است

فصل جدید رقابت های جام حذفی در حالی وارد فاز جدی 
خود شده است که پرسپولیس برعکس استقالل در اولین گام، 

آزمون ساده ای را پیش روی خود دارد.
سی و چهارمین دوره رقابت های جام حذفی فوتبال ایران 
وارد فاز حساس خود شده است. تیم های لیگ برتری از این 
مرحله، یعنی دور یک شانزدهم نهایی وارد رقابت ها شده اند و 
باید با ۱6 تیم دیگر به رقابت بپردازند و برای رسیدن به مرحله 

یک هشتم نهایی رقابت کنند.
تا به اینجای کار، چهار مرحله را پشت سر گذاشته ایم. یک 
دور مقدماتی که چهار تیم از آن به دور اول صعود کردند. بعد 
از برگزاری مراحل اول و دوم، در دور سوم تیم های لیگ یکی 
به گردونه رقابت ها اضافه شدند و با تیم های راه یافته مسابقه 
دادند. نهایتا ۱6 تیم به مرحله یک شانزدهم نهایی قدم گذاشتند.

تیم های حاضر در مرحله یک شانزدهم نهایی به جز 
۱6 تیم لیگ برتری:

تهران)دسته  پارسه  داماش  یک(،  تهران)دسته  وادار  ه
سوم(، ویستا توربین تهران)دسته دوم(، استقالل مالثانی)دسته 
خرم آباد)دسته  خیبر  دوم(،  عامری)دسته  بندر  شاهین  ک(،  ی
یک(، مس کرمان)دسته یک(، شهرداری ماهشهر)دسته دوم(، 
شهرداری بردسکن)لیگ برتر استان(، خوشه طالیی ساوه)دسته 

یک(، مس نوین کرمان)دسته دوم(، پاس همدان)دسته دوم(، 
دوم(،  کامیاران)دسته  آالوان  یک(،  جم)دسته  جنوبی  ارس  پ

قشقایی شیراز)دسته یک( و ملوان بندرانزلی)دسته یک(.
همان طور که مشاهده کردید هشت تیم از لیگ آزادگان، 
6 تیم از لیگ دسته دوم، یک تیم از دسته سوم، یک تیم از 
لیگ استانی در این مرحله حاضر هستند و باید با ۱6 تیم لیگ 

برتری رقابت کنند.
نساجی  اصفهان-شهرخودرو،  ذوب آهن  یم های  ت
رفسنجان،  مس  اصفهان-  سپاهان  تهران،  ازندران-سایپا  م
تبریز-فوالد  ماشین سازی  و  تهران  تهران-استقالل  یکان  پ
خوزستان برگزار کننده پنج بازی تمام لیگ برتری هستند. 
یعنی حداقل پنج تیم لیگ برتری در این مرحله حذف خواهند 

شد و پنج تیم به دور بعدی صعود می کنند.
توربین تهران،  بندرانزلی-ویستا  تیم های ملوان  دیدار 
استقالل مالثانی-شاهین بندرعامری، شهرداری بردسکن-

خوشه طالیی ساوه، پارس جنوبی جم-پاس همدان و آالوان 
کامیاران-قشقایی شیراز هم رقابت هایی هستند که رد پای 
تیم لیگ برتری در آن دیده نمی شود و جدال بین تیم های 

لیگ یکی با تیم های دسته دوم، دسته سوم و استانی است.
صنعت نفت آبادان لیگ برتری باید از داماش تهران دسته 

سومی پذیرایی کند. پرسپولیس هم در خانه مس نوین کرمان 
دسته دومی باید به میدان برود. تراکتور هم در خانه از یک تیم 
دسته دومی دیگر یعنی شهرداری ماهشهر باید پذیرایی کند. 
این سه بازی شاید راحت ترین قرعه ها برا تیم های لیگ برتری 
باشد. جدال آلومینیوم با هوادار لیگ یکی، نفت مسجدسلیمان 
با خیبر خرم آباد از لیگ آزادگان و همچنین گل گهر سیرجان 
با مس کرمان از لیگ یک می تواند دیگر دیدارهای به ظاهر 
آسان تر برای تیم های لیگ برتری باشد. البته که مس کرمان 
و هوادار جزو تیم های باالنشین لیگ یک هستند و بازی با 
آنها نمی تواند چندان ساده باشد؛ به خصوص گل گهر که باید 

شهرآورد کرمان را با تیم رضا مهاجری برگزار کند.
تراکتور تبریز فصل قبل در فینال استقالل تهران را با 
نتیجه سه بر 2 شکست داد تا مدافع عنوان قهرمانی در این 
مرحله باشد. با این حال تیم آبی پوش تهرانی با کسب هفت 
این رقابت ها محسوب می شود.  تیم  پرافتخارترین  قهرمانی 
باید دید بعد از گذشت ۴۴ سال از این رقابت ها، در این فصل 
چه تیمی به مقام قهرمانی دست پیدا می کند. علی الحساب 
بازی های مرحله یک شانزدهم نهایی به صورت تک بازی در 
تاریخ های 2۱ و 22 اسفند به انجام می رسد تا تیم های حاضر 

در یک هشتم نهایی مشخص شوند.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   ۱3 وماده  ماده3قانون  موضوع  گهی  آ
وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

اول   ۹۹/۱۰/6هیات   -۱3۹۹6۰3۱۹۰۱۴۰۰۴6۹8 شماره  برابررای   
سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
امیری  مجید  آقای  جیرفت  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  درواحد  مستقر  سمی  ر
ششدانگ   در  جیرفت  از  صادره    8۵۵7 شناسنامه  بشماره  یداله  فرزند  ور  پ
از  پالک-فرعی  مربع  متر   ۹3۴ مساحت  به  باغ  بر  مشتمل  خانه  باب  یک 
 6 ۱88۱-اصلی قطعه  از  از پالک-فرعی  ۱88۱-اصلی مفروز و مجزا شده 
خریداری  کرمان   3۴ بخش  جیرفت  ساردوییه  کمشکوییه  اراضی  در  اقع  و
میرزا  حسن  محمد  امیری.  اکبر  امیری.  عسکر  آقایان  رسمی  مالکین  ز  ا
جان  بی  بی  ها  خانم  و  سامان  پورقنات  امیری  خانباز  سامان.  قنات  میری  ا
امیری پور قنات سامان و فاطمه بهزادی محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله۱۵ روز آگهی می شود درصورتی 
باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  که 
به  را  اعتراض خود  ماه  دو  به مدت  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می 
تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف  رسید،  اخذ  از  وپس  تسلیم  اداره  ین  ا
است  نمایند.بدیهی  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود  دادخواست  عتراض،  ا
سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  وعدم  مذکور  مدت  انقضای  رصورت  د

شد. خواهد  صادر  مالکیت 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۱2/6

تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹/۱2/2۰
جواد فاریابی رئیس ثبت اسناد و امالک

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   ۱3 وماده  ماده3قانون  موضوع  گهی  آ
وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

اول   ۹۹/۹/2۰هیات   -۱3۹۹6۰3۱۹۰۱۴۰۰۴۴۵8 شماره  برابررای   
سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
رسمی مستقر درواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت خانم نرگس امیری فرزند 
دداهلل بشماره شناسنامه ۴۱8  صادره از جیرفت در ششدانگ  مغازه مشتمل بر 
زمین خالی به مساحت 22۱/۴2 متر مربع پالک-فرعی از ۵7۴-اصلی مفروز 
اراضی  در  واقع  دو  ۵7۴-اصلی قطعه  از  از پالک۱66۹-فرعی  و مجزا شده 
جیرفت بخش ۴۵ کرمان خریداری از مالک رسمی آقای سلطان سازور محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله۱۵ روز 
آگهی می شود درصورتی 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 وپس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 
نمایند. تقدیم  مراجع قضایی  به  را  دادخواست خود  اعتراض،  تسلیم  تاریخ  ز  ا

بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۱2/6
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹/۱2/2۰

جواد فاریابی رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی فقدان سند مالکیت 
نظر به اینکه خانم زینب نیکو زاده مشهدی به استناد 2 برگ استشهادیه 

گواهی امضا شده دفتر اسناد رسمی 2۴۹ 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 سامانه 
جامع امالک الکترونیک و سوابق پرونده ثبتی مشخص گردید ششدانگ یک 
واحد آپارتمان به مساحت ۹۴.38 متر مربع به شماره پالک 7۱2۵7 فرعی از 
۱7۵ اصلی واقع در بخش ۱۰ مشهد ذیل صفحه ۱2۱ دفتر 223۵ به شماره 
3۴2۵27 به نام خانم زینب نیکو زاده مشهدی ثبت و سند مالکیت 733878/

مورخ   3۱82 شماره  سند  برابر  سپس  گردیده  تسلیم  و  صادر  نامش  به   ۹۱ ه
۱3۹3/۰۵/22 دفتر اسناد رسمی 2۴۹ مشهد در رهن بانک مسکن قرار گرفته 
حکایتی  این  از  بیش  ثبتی  پرونده  سوابق  و  الکترونیک  امالک  جامع  سامانه 
ملک  به  نسبت  کس  هر  گردد  می  متذکر  و  آگهی  نوبت  یک  مراتب  دارد  ن
نزد خود می  مالکیت  یا مدعی وجود سند  داده  انجام  ای  معامله  آگهی  مورد 
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 
مالکیت  سند  به صدور  نسبت  رسمی  معامله  یا سند  مالکیت  سند  ارائه  بدون 

المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. م / الف 3۱۰
مقدسی  حمد  م

رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه چهار مشهد مقدس 

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

قانون  موضوع  اول  هیات   ۱3۹۹6۰3۰6۰۱2۰۰38۱2 شماره  رای  رابر  ب
مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  عیین  ت
متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  کاشمر  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  ر  د
آقای / خانم امیر امیری مقدم فرزند محمد به شماره شناسنامه 8۱۹ صادره 
از  مربع  متر   ۱7۱/۱2 مساخت  به  ساختمان  یکباب  ششدانگ  در  کاشمر  ز  ا
 ۱۵ خیابان  آدرس  به  کاشمر  شهر  یک  بخش  در  واقع  اصلی   ۱6۰3 پالک 
خرداد ۵ خریداری از مالک رسمی آقای / خانم میرزا علی اکبرخان کمشیری 
و ربابه خانم ترشیزی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  صدور  ه  ب
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: ۱3۹۹/۱2/۰۵
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱3۹۹/۱2/2۰

رئیس ثبت اسناد و امالک 

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

برابر رای شماره ۱3۹۹6۰3۰6۰۱2۰۰33۱۰ هیات اول موضوع قانون 
مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 

شناسنامه  شماره  به  محمود  فرزند  محمدیه  ایزدی  فاطمه  خانم   / قای  آ
۰8۹۰2۹۵۵۵۱ صادره از کاشمر در ششدانگ یکباب ساختمان به مساخت 
۱۰7/8۵ متر مربع از پالک 2۴77 فرعی از 3۰27 اصلی واقع در بخش یک 
رسمی  مالک  از  خریداری   8۰ پالک   22 جانبازان  آدرس  به  کاشمر  حومه 
اطالع  منظور  به  لذا  است.  گردیده  محرز  سیادتی  علی  سید  خانم   / قای  آ
۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که  عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  شخاص  ا
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به  از تاریخ  می توانند 
تسلیم  تاریخ  از  ماه  رسید ظرف مدت یک  اخذ  از  و پس  تسلیم  اداره  ین  ا
است  بدیهی  نمایند.  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود  دادخواست  عتراض  ا
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

شد.  خواهد  صادر  الکیت  م
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱3۹۹/۱2/۰۵
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱3۹۹/۱2/2۰

رئیس ثبت اسناد و امالک 

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

برابر رای شماره ۱3۹۹6۰3۰6۰۱2۰۰378۱ هیات اول موضوع قانون 
مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  عیین  ت
متقاضی  مالکانه بالمعارض  ثبت ملک کاشمر تصرفات  ثبتی حوزه  واحد  در 
آقای / خانم مهدی اسماعیلی فرزند حسن به شماره شناسنامه ۱2۵۹ صادره 
از  مربع  متر   ۱8۰/۹۰ مساحت  به  ساختمان  یکباب  ششدانگ  در  کاشمر  ز  ا
به  کاشمر  حومه  یک  بخش  در  واقع  اصلی   3۰27 از  فرعی   2۵۰۰ پالک 
/ خانم  آقای  از مالک رسمی  2۰ خریداری  ۱8 و  بین شهاب ترشیز  آدرس 
لذا  است.  گردیده  محرز  الشریعه  مروج  کاظم  و  ثانی  محمدی  علی  محمد 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود 
اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  که  صورتی  ر  د
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 
بدیهی  نمایند.  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض  سلیم  ت
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

شد.  خواهد  صادر  مالکیت  سند 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱3۹۹/۱2/۰۵
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱3۹۹/۱2/2۰

محمدزاده  حمد  م
رئیس ثبت اسناد و امالک 

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

قانون  موضوع  اول  هیات   ۱3۹۹6۰3۰6۰۱2۰۰3۵۴8 شماره  رای  رابر  ب
مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  عیین  ت
متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  کاشمر  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  ر  د
از  صادره   ۱۹72 شناسنامه  شماره  به  علی  فرزند  افتاده  مهدی  خانم   / قای  آ
کاشمر در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 2۴۹/22 متر مربع از پالک 

اراضی  به آدرس  واقع در بخش دو حومه کاشمر  ۱۵۹ اصلی  از  ۴68 فرعی 
بحرآباد خریداری از مالک رسمی آقای / خانم مالکیت مشاعی متقاضی محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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 
نمایند.  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض  تسلیم  تاریخ  ز  ا
طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در  است  دیهی  ب

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱3۹۹/۱2/۰۵
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱3۹۹/۱2/2۰

محمدزاده  حمد  م
رئیس ثبت اسناد و امالک 

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

قانون  موضوع  اول  هیات   ۱3۹۹6۰3۰6۰۱2۰۰3۵۴7 شماره  رای  رابر  ب
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
/ خانم علی اکبر سالحی فرزند عباس به شماره شناسنامه 3 صادره از کاشمر 
در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۱۹۵ متر مربع از پالک ۱738 فرعی 
بلوار شهید  ز ۵8 اصلی واقع در بخش سه کاشمر به آدرس خیابان قائم –  ا
بهشتی خریداری از مالک رسمی آقای / خانم سید هاشم، سید مهدی، سید 
از  تعدادی  هواخواه  همگی  شهرت  حسن  سید  و  سیدرضا  علی،  سید  محمد، 
باقرپور محرز گردیده است. لذا به  باقر  ورثه سید حسین هواخواه فرزند سید 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در 
داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  به صدور  نسبت  اشخاص  که  صورتی 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
تاریخ تسلیم  از  از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه  اداره تسلیم و پس  این  به 
است  بدیهی  نمایند.  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود  دادخواست  عتراض  ا
سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  صورت  ر  د

مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱3۹۹/۱2/۰۵
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱3۹۹/۱2/2۰

محمدزاده  حمد  م
رئیس ثبت اسناد و امالک 

فقودی م
شناسنامه مالکیت سواری پژو 2۰6SD به رنگ سفید مدل 
۱3۹7 به شماره انتظامی ۴33 و ۱۴-ایران ۱۰ به شماره موتور 
 NAAP۴۱FE6۵۵۵8۵8۹3 ۱67  به شماره شاسیB۰۰۴2۹۰۹
متعلق به خانم زهرا اکبری مدعوی فرزند ابراهیم مفقود وازدرجه 

اعتبار ساقط می باشد.

یک شانزدهم نهایی جام حذفی؛

جذابیت مصاف لیگ برتری ها با تیم های جویای نام
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 سومین دوره جایزه ابن سیناپژوهی از سوی دبیرخانه جایزه 
مطالعات  گروه  و  ایران  اسالمی  کتاب سال جمهوری  جهانی 
فلسفه اسالمی و قرون وسطی در پژوهشگاه دانش های بنیادی 

برگزار می شود.
به گزارش وزنامه دنیای جوانان از روابط عمومی خانه کتاب 
کتاب سال جمهوری  جایزه جهانی  دبیرخانه  ایران،  ادبیات  و 
اسالمی ایران و گروه مطالعات فلسفه اسالمی و قرون وسطی در 
پژوهشگاه دانش های بنیادی، سومین دوره جایزه ابن سینا پژوهی 

را برگزار می کند.
سومین دوره جایزه ابن سینا پژوهی در دو بخش »پایان نامه ها، 
رساله های دانشگاهی، رساله های سطح 3 یا ۴ علوم حوزوی که در 
زمینه فلسفه یا منطق ابن سینا و به زبان فارسی نگاشته شده و در 
فاصله سال های ۱3۹۴ تا ۱۴۰۰ دفاع شده باشند« و »مقاله های 
فارسی که درباره فلسفه یا منطق ابن سینا نگاشته شده و در فاصله 
سال های ۱3۹۴ تا سال ۱۴۰۰ منتشر شده باشند«، آثار می پذیرد.

الزم به ذکر است از مشارکت پژوهشگرانی که در دیگر 

کشورها پایان نامه یا مقاله ای به زبان فارسی درباره ابن سینا 
اند نیز در این دوره از جایزه ابن سیناپژوهی استقبال  نگاشته 

می شود.
الکترونیکی )پی دی اف(   عالقه مندان می توانند نسخه 
پایان نامه یا مقاله )هر شخص می تواند تنها یک اثر ارسال کند(، 
تصویر مدرک کارشناسی ارشد یا دکتری یا صورت جلسه دفاع، 
تایید شده توسط دانشگاه یا مرکز آموزش عالی )درصورت ارسال 
پایان نامه( و فهرست سوابق علمی)cv( را تا 3۱ اردیبهشت ماه 
  philosophy.ipm@gmail.com نشانی  به   ۱۴۰۰
ارسال کنند یا برای کسب اطالعات بیشتر با شماره 228۰366۹ 

تماس بگیرند.
گفتنی است این جایزه به افتخار پروفسور دیمیتری گوتاس 
و با حمایت وی تاسیس شده است. پروفسور گوتاس، ابن سیناپژوه 
برجسته که در سال 2۰۱۵ برنده جایزه جهانی کتاب سال جمهوری 
اسالمی ایران شد، جایزه نقدی خود را به بهترین پژوهش های 

دانشگاهی یا حوزوی فارسی درباره ابن سینا اهدا کرده است.

فراخوان سومین دوره ابن سیناپژوهی

ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
عمده  به  اشاره  با  اسالمی، 
از  چاپ  حوزه  در  مشکالت 
خسارت های  و  آسیب  تحریم،  جمله 
ناشی از شیوع کرونا و...،  گفت: شرایط 
این  از  مانع  دولت  مالی  منابع  سخت 
بوده و هست که آنچنان که باید در رفع 
خسارت ها و مشکالت این حوزه برآید 

اما تالش ها در این زمینه ادامه دارد.
به گزارش روزنامه دنیای جوانان 
از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، سید 
عباس صالحی با بیان اینکه صنعت چاپ 
که می توان از آن به ابر صنعت چاپ یاد 
کرد در ایجاد انقالب های بزرگ جهانی 
رنسانس،  فرهنگی  انقالب  جمله  از 
انقالب علمی، انقالب سیاسی اجتماعی 
قرن های ۱8 تا آخر 2۰ میالدی مانند 
روسیه،  آمریکا،  فرانسه،  های  انقالب 
چین، انقالب علمی برای ایجاد مدارس 
و  مخابراتی  انقالب  ها،  دانشگاه  و 
الکترونیک و انقالب دیجیتال و فناوری 

نقش و جایگاه ویژه ای داشته است.
د:  دا ادامه  صالحی  سیدعباس 
بشری، صنعت چاپ  انقالب   6 هر  در 
جایگاه خاص و ویژه ای داشته که اگر 
نبود انقالب های بشری که بخشی از 
توسعه اجتماعی را به وجود آورد، پدید 
نمی آمد. صنعت چاپ را در وجه دیگری 
هم می توان مورد توجه قرار داد. این 
صنعت چند وجهی و چند ضلعی است 
و همین ویژگی اجزا و اضالع آن را در 
و  جاری  زندگی  مختلف  های  بخش 

ساری می کند.
نقالب  ا لی  عا ی  ا ر شو عضو 
یک  از  چاپ  صنعت  افزود:  فرهنگی 
طرف پدیده فرافرهنگی است و در حوزه 
رسانه،  کتاب،  فرهنگی،  مختلف  های 
علم، پژوهش، تبلیغات و ... موثر است. 
این صنعت از طرف دیگر پدیده فراهنر 
است و در حوزه های طراحی، گرافیک، 
عکس، صنایع هنری مانند سینما و ... 
تاثیر دارد. صنعت چاپ فراصنعت است 
تبلیغی و کاربردی و  با صنایع  که هم 
هم در صنایع زیر مجموعه خود از جمله 
بسته بندی در ارتباط است. کسانی که 

به  دارند  چاپ حضور  حوزه صنعت  در 
که  دارند  ای  ویژه  جایگاه  طبع  طور 
است  مدیون  آن ها  به  بشریت  تاریخ 
از سوی دیگر وجوه مختلف زندگی  و 
اشتغال  این صنعت و  با  اجتماعی بشر 

آن در تماس است.
شرایط  داشت:  اظهار  صالحی 
در  ویژه  به  اخیر  در سال های  تحریم 
سال های ۹8 و ۹۹ فضای صنعت چاپ 
حوزه  در  مشکالتی  دچار  را  کشور  در 
های مبادالت مالی، صادرات، واردات و 
... کرد و  شرایط کرونایی  هم به ویژه 
در ماه های نخستین مزید  بر علت در 

این مشکالت شد.
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
صنعت  مشکالت  این  مجموعه  افزود: 
البته  دهد.  می  و  داده  آزار  را  چاپ 

شرایط سخت منبع مالی دولت مانع از 
باید  آنچنان که  بوده و هست که  این 
برآید  حوزه  این  های  خسارت  رفع  در 
زمینه صورت  این  در  هایی  اما تالش 
گرفت. تسهیالت حوزه چاپ در این بازه 
اتفاق افتاد. در مرحله اول تسهیالت، 37 
میلیلرد تومان به چاپخانه ها ارائه شد که 
اگر فضای دیگر کسب و کارهای این 
این  را هم در نظر بگیریم جمعا  حوزه 

رقم بیش از 6۵ میلیارد تومان است.
از  ای  پاره  داد:   ادامه  صالحی 
کارهایی که اتفاق افتاده و در حال اتفاق 
است اما فاصله زیادی بین آنچه شرایط 
چاپ با آن روبرو است با آنچه حمایت 

ها باید باشد، وجود دارد.
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
تاکید کرد: در کنار خبرهای تلخ روزنه 

تواند  که می  امید هم هست  از  هایی 
راه مورد توجه قرار بگیرد.  آینده  برای 
در تراز واردات و صادرات کاالهای چاپی 
 ۱۰۰ حدود  چاپی  واردات   ۹8 سال  در 
میلیون کیلو و صادرات حدود ۵ میلیون 
و 3۰۰ هزار کیلو است. در سال ۹۹ در 
۹ ماهه ابتدایی بر اساس آمار اداره کل 
چاپ، واردات 38 میلیون کیلو و صادرات 
۱3 هزار و ۴8۰ تن یعنی ۱3 میلیون و 

۴8۰ میلیون است.
کرد:  تصریح  حال  عین  در  وی 
که  است  ین  ا مقایسه  ین  ا معنای 
 ۹۹ سال  اول  ماهه   ۹ در  ما  واردات 
نسبت به سال قبل بسیار کاهش یافته 
است. به این معنا که شرایط تحریمی 
و کرونایی فضای کارآفرینان و فعاالن 
بلکه  نکرده  گیر  زمین  را  چاپ  عرصه 
آن ها را با توان جدید و انرژی تازه به 
میدان آورده که باید از این فضا حفاظت 
کنیم. این کاهش بخشی به دلیل کمبود 
است و بخشی از آن جا به جایی واردات 
بوده است که در تولید داخلی توانسته 
برابر   3 از  بیش  اگر  و  باشد  تاثیرگذار 
افزایش صادرات داشته باشیم، ظرفیت 
قابل  دیگر کشورها  به  صادرات کشور 

توجه است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ادامه 
داد: سال ۱۴۰۰  به عنوان سال پایان 
چاپ  صنعت  برای  توان  می  را  قرن 
توسط  اساسی  و  جدی  راهبردهای  با 
فعاالن، اتحادیه ها، تشکل ها و ... و با 
حمایت های حاکمیتی مورد توجه قرار 
داد. این راهبردها باید چند نکته اصلی 
داشته باشد. اول اینکه بتواند به تقویت 
و توان تولید داخلی بینجامد. دوم ما را 
فضای  در  خارجی  صادرات  عرصه  در 
صادرات ارتقا دهد و سوم اینکه صنعت 
چاپ را به عنوان نما و نمایه ای از هویت 
ملی و هویت ایرانی اسالمی را بیش از 

پیش نشان بدهد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در 
پایان گفت: بیستمین جشنواره ملی چاپ 
شناسی  زیبا  زبان،  به  مضاعفی  توجه 
به  نسبت  اجتماعی  مسئولیت  حوزه  و 

گذشته داشته است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:

صنعت چاپ فراصنعت است

انتشار دوازدهمین جلد »فهرست مقاالت فارسی«
»دوازدهمیــن جلــد از فهرســت 
زمینــه  در  فارســی«  مقــاالت 
بــه کوشــش  ایرانــی  تحقیقــات 
ایران نــاز کاشــیان بــه چــاپ رســید.

ــه  ــاب در ۹86 صفح ــن کت  ای
و بــا شــمارگان 2۰۰ نســخه توســط 
دائرۀالمعــارف  مرکــز  انتشــارات 
بزرگ اســالمی منتشــر شــده اســت.

ایــن  از  ناشــر  معرفــی  در 
مرکــز  اســت:  مــده  آ کتــاب 
اســالمی  بــزرگ  دائرۀ المعــارف 

ــا  ــم ت ــدات هفت ــون مجل ــی و اســالمی( تاکن )مرکــز پژوهش هــای ایران
یازدهــم فهرســت مقــاالت فارســی در زمینه تحقیقــات ایرانــی را تدوین و 
منتشــر کــرده اســت و اکنــون مجلــد دوازدهــم ایــن مجموعــه را همزمان 
بــا دهمیــن ســالگرد درگذشــت اســتاد ایــرج افشــار بــه محضــر جامعــه 

ــی دارد. ــم م ــق تقدی ــل تحقی ــی و اه فرهنگ
ــن  ــتین و ضروری تری ــی از نخس ــی یک ــاالت فارس ــت مق فهرس
ــات  ــه مطالع ــد در زمین ــه بخواه ــت ک ــگری اس ــر پژوهش ــای ه ابزاره
ــد حــاوی مشــخصات  ــن مجل ــد. ای ــا جســت وجو کن ــی پژوهــش ی ایران
ــه از مقاله هــای منتشرشــده بیــن ســال های  کتاب شــناختی ۱۰۰33 مقال

ــت. ــا ۱3۹6ش اس ۱3۹۴ ت
ــم یاری هــای گســترده تر همــه دوســتداران اســتاد افشــار  امیدواری
ــی زبانان و  ــه فارس ــه هم ــق ب ــی و متعل ــر مل ــن اث ــروان راه او، ای و ره

ــد. ــش کن ــمندتر از پی ــر و ارزش ــر، کامل ت ــان را پربارت ایران پژوه
ــرای کســب اطــالع بیشــتر  ــاب ب ــه ایــن کت ــه تهی ــدان ب عالقه من
ــزرگ  ــارف ب ــز دائرۀالمع ــی مرک ــگاه اینترنت ــق فروش ــد از طری می توانن
ــا  ــا ب ــد ی ــدام کنن ــانی Store.cgie.org.ir اق ــه نش ــالمی ب اس
فروشــگاه انتشــارات مرکــز دائرۀالمعــارف بــزرگ اســالمی بــا شــماره های 

ــد. ــاس بگیرن ۰2۱222۹7677 و ۰۹۱2736268۴ تم

انتشار »جست وجوی حقیقت در انبوه اخبار دروغ«
کتــاب »جســت وجوی حقیقــت 
ــای  ــار دروغ« )راهنم ــوه اخب در انب
شــبکه های  از  اخبــار  جمــع آوری 
ــا(  ــتی آزمایی آن ه ــی و راس اجتماع
بــا ترجمــه خدیجــه حیــدری راهــی 

ــازار نشــر شــد. ب
ایــن کتــاب توســط مرکــز 
شــبکه  رســانه ای  آموزش هــای 
ــه  ــده و ترجم ــته ش ــره نوش الجزی
آن در ۱۴8 صفحــه در انتشــارات 
ــر  ــازار نش ــه ب ــرق روان ــیمای ش س

ــت. ــده اس ش
ــده  ــاب آم ــن کت ــی ای در معرف

ــه  ــان در زمین ــف تجربیات ش ــگاران مختل ــر، روزنامه ن ــن اث ــت: در ای اس
تهیــه خبــر، گــزارش، عکــس و حتــی آرشــیو در طــی پوشــش خبــری 
رویدادهــای مهمــی چــون جنــگ ســوریه یــا مــوج پناهندگــی از ســمت 
خاورمیانــه بــه اروپــا و اســتفاده از شــبکه های اجتماعــی چــون توییتــر، 
ــر  ــه نظ ــه ب ــی ک ــد؛ تجربه های ــان کرده ان ــنپ چت را بی ــس اپ و اس وات

ــند. ــد باش ــی جدی ــگاران ایران ــرای روزنامه ن ــد ب می آی
ــماری از  ــات ش ــه تجربی ــا ارائ ــا ب ــده ت ــالش ش ــن ت همچنی
ــبکه های  ــتفاده از ش ــا در اس ــته و تحریریه ه ــگاران برجس روزنامه ن
ــف  ــوت و ضع ــاط ق ــا نق ــوان ب ــگاران بت ــهروند خبرن ــی و ش اجتماع
ــش  ــن بخ ــی در ای ــای تجرب ــده و از تکنیک ه ــنا ش ــد آش ــن رون ای

ــرد. بهــره ب
ــراد  ــه اف ــروزه هم ــت: ام ــده اس ــاب آم ــه کت ــی از مقدم در بخش
خواســته یــا ناخواســته، بــا شــبکه های اجتماعــی ســروکار دارنــد. اهالــی 
رســانه شــاید بیشــترین افــرادی باشــند کــه شــبکه اجتماعــی کارشــان را 
ــع  ــک ســو منب ــرار داده اســت. شــبکه های اجتماعــی از ی ــر ق تحت تأثی
خبــری مهمــی بــرای خبرنــگاران و روزنامه نــگاران شــده اند و از ســوی 
ــد. از  ــرار داده ان ــا ق ــش روی آن ه ــکالتی را پی ــا و مش ــر چالش ه دیگ
و  عکس هــا  مطالــب،  راســتی آزمایی  چالش هــا،  ایــن  مهم تریــن 

ــد. ــرار می گیرن ــبکه ها ق ــن ش ــه در ای ــت ک ــی اس فیلم های
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پروانه رسولی خوشبخت

افتتاح پست موزه یزد/ نمایش آثار تمبر 
و فیالتلیک دوران قاجار و پهلوی

رییس موزه ارتباطات ایران از افتتاح پست موزه یزد با حضور مدیرعامل 

شرکت ملی پست خبر داد و گفت: در این موزه اولین های کارت پستال، 
تمبرهای ایران و سایر کشورها و آثار تمبر و فیالتلیک )تمبرشناسی( دوران 

قاجار، پهلوی و معاصر به نمایش گذاشته می شود.
حسن عمیدی گفت: پست موزه یزد فردا چهارشنبه )2۰ اسفند( با حضور 
رمضانعلی سبحانی فر معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ملی پست و 

میهمانانی از سفارت بلژیک و فرانسه افتتاح می شود.
در این پست موزه که به عنوان اولین مرکز پست موزه در استان یزد 
افتتاح می شود، اولین های کارت پستال، تمبرهای ایران و تمبرهای سایر 

کشورها در معرض دید قرار می گیرد.
عمیدی با بیان اینکه پست موزه یزد از  ۴ سالن اصلی تشکیل شده که 
شامل تمبر، اقالم فیالتلیک/ philatelic مطالعه و ارزش گذاری اسناد 
پستی ارزشمند؛ شامل ورقه های پستی و پاکت نامه های دوران گوناگون 
تاریخ است، اظهار داشت: در سالن اول این موزه آثار دوران قاجار، در سالن 
دوم تمبر و اقالم فیالتلیک دوران پهلوی و تاریخ پست هوایی، در سالن 
سوم اوراق پستی دوران معاصر و در سالن چهارم تمبر و اقالم فیالتلیک 

۱2۰ کشور مختلف دنیا به نمایش گذاشته می شود.
سال  چهل ودومین  با  همزمان  و   ۹۹ فجر  دهه  در  ایرنا،  گزارش  به 
اولین  ایران،  ارتباطات  موزه  و جشن سی سالگی  اسالمی  انقالب  پیروزی 
مرکز پست،موزه، مدرسه جهان در شهر رشت راه اندازی شد و دومین مرکز 
توابع سیستان  از  دلگان  در شهرستان  زودی  به  نیز  موزه،مدرسه(  )پست، 

وبلوچستان افتتاح خواهد شد.
موزه ارتباطات ایران که از دوازده بخش »تلگراف و تلفن، مخابرات، 
رادیو، تمبر، اسناد، هدایا، کوچه پست، لیمینت تمبر، وزیران ارتباطات، شهدای 
مخابرات، ورودی غربی و چاپار« تشکیل شده، در خیابان امام خمینی )ره(، 

همجوار با سردرباغ ملی در تهران واقع است.

رئیس مؤسسه فرهنگی اکو تاکید کرد:
نوروز، صلح و آسایش طنین انداز برای همه بشریت

 رئیس مؤسسه فرهنگی اکو، تاکید کرد: در نوروز همگان یک آرزو دارند که 
صلح، امنیت و آسایش در روزگار آنان و تمام بشر طنین انداز باشد.

به گزارش دنیای جوانان از پایگاه اطالع رسانی موسسه فرهنگی اکو، سرور 
بختی در همایش بین المللی ظرفّیت های اجتماعی و فرهنگی حوزۀ تمدنی نوروز، 
گفت: بدون شک، نوروز یکی از مهم ترین و برجسته ترین جشنی است، که در میان 
اسطوره و زمان ها و بعد از گذشت قرن ها همچنان در میان قوم های منطقه رایج 

است و به این پدیده به دیده یکی از جشن های بزرگ نگریسته می شود.
وی با اشاره به منابع تاریخی نوروز و ارتباط آن با جمشید اسطوره ای ادامه 
داد:  تمام این روایت ها حاکی از این امر است، که نوروز و پیدایش آن  آمیزه ای از 
اسطوره و تاریخ است و بیشتر این روایت ها بیش از جنبه تاریخی، جنبه اسطوره ای 

دارند. اّما باید بدانیم، که اسطوره نیز زمانی تاریخ بوده و از آن منشأ گرفته است.
رییس موسسه فرهنگی اکو، اضافه کرد: نوروز جشن شادی و سرور، همبستگی، 
نوروز سّنت های  برابری و آشتی و مصالحه است. در میان مردمان منطقه قلمرو 
دیرپای و ارزشمندی وجود دارند. چنانچه، در این روز مردم بهترین لباس های خود 
را به بر می کنند، بر سر مزار درگذشتگان می روند و به روح آنان فاتحه نثار می سازند، 
همچنین آرامگاه و مزارها تمیز می شوند. افرادی را که در طول سال میان شان جنگ 
و دعوا صورت گرفته، با هم آشتی می دهند، که این کار با میانجی گری ریش سفیدان 
انجام می شود، خانه و کاشانه ها را تعمیر و ترمیم و صفا و جالی تازه می بخشند، 
به باغ و راغ ها نیز دست نوازش می کشند، که پیوندی میان انسان و طبیعت است 
و نیز سفره هفت سین و هفت شین و هفت میوه می آرایند و غذای شیرین سمنو یا 

سمنک آماده می سازند، که کام مردم در تمام سال شیرین بماند.
بختی، با بیان این که نوروز برحق روز شادمانی زمین و آسمان و شادی و 
سرور است، ادامه داد: مردمان منطقه صرف نظر از فراز و فرودهای روزگار هرگز 
دست از تجلیل آن برنداشتند و با تمام شور و شعف در برگزاری مجلّل آن تالش 
به خرج داده اند. جالب است، که در این اّیام تمام منطقه به یک نقطه می اندیشند و 
یک آرزو دارند، که صلح و امانی و آسایش در روزگار آنان و تمام بنی بشر طنین انداز 
نوای  از  ُپر  بر فراز آسمانها می پیچد و تمام عالم  آرزوهای نکو  باشد. موج عظیم 

فرح و شادمانی می شود.
این استاد دانشگاه، اظهار داشت: نوروز جشن اتّحاد ملّت های منطقه است و 
آنان را به یاد گذشته های دور می برد. گذشته هایی که مملو از وحدت، هم زیستی و 
هم فکری بوده است. این جشن بار دیگر ما را به این نکته سوق می دهد، که تاریخ 
و سرنوشت ما به یکدیگر گره خورده است و پیوند تنگاتنگ مردم و ملل این قلمرو 
سرشار از فرهنگ و هنر را نمی توان اعتراف نکرد و به ارزش های معاّلی آن احترام 
قائل نبود. به اعتقاد مورخان و دانشمندان نوروز یکی از قدیمی ترین جشن های جهان 
است، که پیام دوستی و عدالت و محّبت و صفا در خود دارد. من نیز بر این نکته 

ایمان دارم، چون اگر غیر این بودی، بقای آن طول نمی کشید.  
بختی ابا بیان این که نوروز روز نو، اندیشه نو و نیت و آمال نو است، از مخاطبان 
خواست: بیایید در این روز و همه روز بار دیگر دست دوستی، برادری، هم پیمانی به 
هم بدهیم و اندیشه های باطل را از ذهن و قلب ها دور  اندازیم، زیرا عروس فصل ها، 
بهار نازنین به ما این مژده را می دهد که پس از هر خزان و سردی رویش و خیزیش 
تازه در راه است و تنها محّبت و صفا و صداقت و وفا است که از انسان باقی می ماند.
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از راست ایرج افشار، محمد ابراهیم باستانی پاریزی و محمد علی جمالزاده
اختصاصی دنیای جوانان

سرگرم خودت هستی 
و جنجال خودت

صلصال گیالنی

از من بگذر برو پی حال خودت
تو گم شده ای برو به دنبال خودت

تو قلّک خاطرات ما هر چی که هست
بردار ببر، ببر همه مال خودت

من سایه نشین عاشق دربدرم
تو قلّه نشین مست احوال خودت

با آنهمه لطف و دست و دل بازی من
سرگرم خودت هستی و جنجال خودت

گویا به سرت زده هوایی شده ای
می نازی فقط به یال و کوپال خودت

خوشحالی از اینکه من پر و بالم ریخت
خوشحالم از این که هستی خوشحال خودت

دل برده ای و دل گرفته ای با حرف و زبان
حاال چه شده که می شوی الل خودت

بیستمین جشنواره ملی چاپ در یک نگاه
به گزارش ایرنا، جشنواره صنعت چاپ با هدف بررسی وضعیت چاپ در 
ایران و جهان، گسترش ارتباطات میان بخشی، شناسایی و معرفی قابلیت های 
صنعت چاپ کشور و تقویت روابط بین المللی راه اندازی شده است. اولین دوره 
جشنواره صنعت چاپ در سال ۱377 و همزمان با نمایشگاه بین المللی کتاب 
برگزار شد. دورهای بعدی جشنواره هر ساله در هفته منتهی به یازده شهریور 
و  سیاست گذاری  گروه  تشکیل  و  جشنواره  شدن  مستقل  با  می شود.  برگزار 
برنامه ریزی، جشنواره گسترش قابل توجهی پیدا کرد و سرانجام در سال ۱387 
تازه ای در برگزاری  فاز  راه اندازی دبیرخانه دائمی جشنواره صنعت چاپ  با  و 
این جشنواره کلید خورده و این فعالیت به یکی از برنامه های ثابت و جاری در 

طول سال تبدیل شد.

عمومی  نه های  بخا کتا مدیرکل   
گلستان گفت که سه کتابخانه در روستاهای 
بصیرآباد گمیشان، قره قاشلی بندرترکمن و 
امکانات  به  تجهیز  با  کردکوی  مهترکالته 
آماده  انسانی  نیروی  جذب  و  نیاز  مورد 

بهره برداری است.
آخوند عبدالحی میرزاعلی روز سه شنبه 
عمومی  کتابخانه های  انجمن  نشست  در 
گنبدکاووس با موضوع تجلیل از برترین های 
و  رضوی  کتابخوانی  جشنواره  شهرستانی 
ویژه  سردارشناسی  کتابخوانی  مسابقه  نیز 
تعطیلی  وجود  با  داشت:  اظهار  فجر،  دهه 
سبب  به  گلستان  عمومی  کتابخانه های 
نهاد  این  فعالیت   کرونا  و همه گیری  شیوع 
در بخش های مختلف تولید محتوا، برگزاری 
با  ادبی و مسابقات کتابخوانی  نشست های 
موضوعات مرتبط از طریق فضای مجازی 

پیگیری می شود.
کتابخانه های  نهاد  این که  بابیان  وی 
صورت  در  دارد  آمادگی  گلستان  عمومی 
تامین مکان توسط اهالی روستاهای باالی 
2 هزار و ۵۰۰ نفر جمعیت، کتابخانه روستایی 
 6۵ تاکنون  افزود:  کند،  فعال  و  تجهیز  را 
افتتاح شده که  کتابخانه عمومی در استان 

3۱ مورد آن روستایی است.
می  عمو ی  نه ها بخا کتا کل  یر مد
گلستان، از همکاری شهرداری گنبدکاووس 
ساخت  منظور  به  زمین  اختصاص  برای 
کتابخانه عمومی و پیش بینی 2 مکان در 
و سرای محله سیدآباد  فرهنگسرای جوان 
و بدلجه به حوزه کتابخانه قدردانی کرد و 
با تقویت فرهنگ مطالعه، جامعه به  گفت: 
داشت.   برخواهد  گام  بیشتر  پویایی  سمت 
از  نفر  هزار  بر ۵2  افزون  مشارکت  از  وی 
مردم گلستان در جشنواره امسال کتابخوانی 
رضوی خبر داد و اضافه کرد: با استقبال خوب 
مردم، این استان رتبه چهارم جشنواره رضوی 
رتبه  نیز  گنبدکاووس  و  آورد  به دست  را 
از آن خود  را  نخست استانی این جشنواره 

کرد.میرزاعلی با اشاره به عضویت ۵7 هزار 
نفر در کتابخانه های عمومی گلستان در سال 
۹8 تصریح کرد که امسال به سبب شرایط 
کرونایی کشور و تعطیلی کتابخانه ها و حذف 
سیستمی اعضا به دلیل نداشتن فعالیت، تعداد 
اعضای این نهاد به ۴7 هزار نفر کاهش یافته 
عمومی  کتابخانه های  اداره  است.رییس 
گنبدکاووس نیز در این نشست با اشاره به 
وجود چهار کتابخانه عمومی و یک کتابخانه 
مشارکتی در شهرستان، گفت: سه هزار و ۴2 
نفر عضو فعال این کتابخانه ها هستند و در 
حال حاضر بیشتر فعالیت های این مجموعه 

مجازی برگزار می شود.
امسال  افزود:  راد  مجاهدی  علیرضا 
از مردم گنبدکاووس  نفر  پنج هزار و ۴6۰ 

در جشنواره کتابخوانی رضوی شرکت کردند 
از این جهت، حایز رتبه نخست استان  که 
شدند.وی از واریز یک میلیارد و 2۰۰ میلیون 
ریال از محل نیم درصد درآمدهای شهرداری 
گنبدکاووس به حساب انجمن کتابخانه های 
عمومی شهرستان درسال جاری خبر داد و 
هزار   2 مقدار  شهرداری  است  قرار  گفت: 
مترمربع زمین در بلوار راهنمایی و رانندگی 
برای ساخت کتابخانه به این نهاد واگذار کند. 
به گفته مجاهدی راد همچنین با تامین مکان 
جدید، کتابخانه روستای ُکرند که هم اکنون 
مکان  به  است،  دایر  قدیمی  ساختمانی  در 

جدید انتقال می یابد.
علی اکبر برآبادی، معاون برنامه ریزی 
و توسعه فرماندار ویژه گنبدکاووس نیز دراین 
نشست، تعداد کتابخانه های فعلی را ناکافی 
دانست و خواستار افزایش فضای کتابخانه ای 

این شهرستان 37۰ هزار نفری شد.
در این مراسم به صورت نمادین از 2 
نفر به نمایندگی از 2۱ برگزیده شهرستانی 
به  نفر  سه  و  رضوی  کتابخوانی  جشنواره 
نمایندگی از ۱۰ برگزیده مسابقه کتابخوانی 
با موضوع سردار شناسی )شهید  دهه فجر 

حاج قاسم سلیمانی( تجلیل شد.

سه کتابخانه روستایی گلستان آماده بهره برداری است

»از شفیعی کدکنی نوشتن البته بهانۀ ویژه نمی خواهد و کافی است 
به شعر و نثر عالقه داشته باشی یا بخواهی در لذت آن چه از او آموخته ای، 

دیگران را نیز شریک کنی.«
 در یادداشتی در عصر ایران به قلم مهرداد خدیر، روزنامه نگار، آمده 
است: »نه زادروز محمدرضا شفیعی کدکنی است، نه اثر تازه ای از این 
استاد بی بدیل فرهنگ و ادبیات ایران انتشار یافته، نه می خواهم به کار 
سترگ او در تصحیح »تذکره االولیا«ی عطار بپردازم و نه خدای ناخواسته 
شایعۀ ناگواری دربارۀ زادۀ پرآوازه اما فروتن کدکن، منتشر شده تا انگیزه 
یا بهانه ای باشد تا سراغ او روم؛ چنان که نوبت قبل به همین سبب به 
زندگی و زمانه و کارنامۀ محمدعلی اسالمی نُدوشن اختصاص یافت. از 
شفیعی کدکنی نوشتن البته بهانۀ ویژه نمی خواهد و کافی است به شعر و 
نثر عالقه داشته باشی یا بخواهی در لذت آن چه از او آموخته ای، دیگران 
را نیز شریک کنی.این نوشته اما به خاطر آن است که با تأخیر آگاه شدم که 
محتوای نشست های استاد با موضوع یا محوریت »سبک شناسی نظم« در 
کانال تلگرامی ایشان منتشر شده است. نمی دانم شخصا مدیریت می کنند 
یا چنان که مرسوم است کار را به تارگردانی مورد اعتماد سپرده اند اما 
هر چه هست توفیقی فراهم آمده و دریغ است که دوستداران شفیعی 

کدکنی از این فرصت بهره نبرند.
به یاد آوردم سالی در میانۀ دهۀ 6۰ خورشیدی را که با خبر شدم 
دکتر شفیعی کدکنی به دانشگاه شهید بهشتی می آید و کالسی هم به 

صورت فوق العاده برای ما برگزار می کند. با ذوق و شوق منتظر ایستادیم و 
من که می پنداشتم مردی در هیأت و هیبت دکتر عبدالحسین زرین کوب 
و با شمایلی چون استادان کالسیک را خواهم دید با جوانی رو به رو شدم 
که شلوار جین پوشیده و خط ریش پایین آورده و بیشتر به دانشجویان 
معترضی که در تصاویر اعتراض ها دیده بودیم می مانست تا یک استاد 
کالسیک و جوان تر از انتظاری که نام و آوازه و خصوصاً شهرت شعری 

او )م. سرشک( ایجاد کرده بود.
جثۀ ریز و صدای زیر و آرامش و متانت او هیچ شباهتی نداشت به 
تصویری که از او داشتم یا ساخته بودم. 3۵ سال گذشته و خوب به خاطر 
ندارم دربارۀ چه سخن گفت اما می دانم پس از آن هر استادی را با او قیاس 
می کردم و خوش بختانه یا شوربختانه چنان عیار و معیاری از استادی در 
ذهن من حک کرد که پذیرش استادی دیگران را تا همین امروز دشوار 
ساخته؛ به گونه ای که این واژه را با وسواس به کار می برم؛ چرا که اگر 
استاد یعنی شفیعی کدکنی به سادگی نمی توان برای دیگران به کار بُرد. 
هم از حیث دانش و تنوع اطالعات و معلومات و هم به سبب فروتنی و 

هم شیفتگی کار معلمی که برای او نه حرفه که عشقی ماندگار است.
اگر 3۵ سال قبل شنیدن درس او - اگر چه محدودیت خاصی 
نداشت اما باز برای همگان میسر نبود - امروز به لطف فضای مجازی و 
خصوصا تلگرام این امکان برای همه و از طریق حیرت آورترین فناوری 
در تمام تاریخ بشر فراهم است و در سنگینی ترافیک خودرو و در قفس 

آهنی در بزرگراه هم می توان فارغ از بیرون گوش سپرد و احساس کرد 
وقت را به بطالت نگذرانده ای.

... شفیعی کدکنی در سال های اخیر بیشتر با تصحیح »تذکره االولیا« 
معرفی شده است. کاری سترگ چنان که خانم مریم حسینی - عطار 
شناس- در مجالت »تجربه« و »سیاست نامه« پیش از این نوشته بود: 
»فرزند خلف عطار از قریۀ کدکن پس از ۹۰۰ سال تمام آثار او را به صورتی 
منتشر کرده که تجدید حیاتی برای این پیر نیشابوری است و پژوهشگران 
را از تحقیقات دیگر در حوزۀ تصحیح و شرح آثار عطار بی نیاز کرده است.«

... نکات تازه در سخنان شفیعی کدکنی در همان نشست نخست 
دربارۀ شیخ اشراق یا سهروردی بر پایۀ آن چه شنیدم مواردی است 
که در ادامه نقل می کنم. نه از سر اظهار فضل در این عرصه که برای 
شریک کردن مخاطب در حّظی که بردم و نکته ای که آموختم و البته تا 

بدانیم استاد کیست و عیار استادی را بشناسیم.
در این گفتار سیمای متفاوتی از سهروردی ارایه می کند و با همین 
جمالت زیر می توان گفت کاری که شیخ اشراق با حکمت ایرانی کرد 

شبیه کاری است که فردوسی با زبان پارسی کرده بود.
فردوسی مفاهیم کهن و تمام ایرانی را زنده کرد تا هویت ایرانی حفظ 
شود و سهروردی هم در عرصۀ حکمت مفاهیمی چون »نور، اَمشاسپندان 
و انوار اسپهبدی« را می آورد که نه پیش از او سابقه داشته و نه پس از 
او توانستند ادامه دهند: » - آن چه سهروردی را از فخر رازی یا دیگر 

حکمای »مشاء« جدا می کند دو موضوع خاص است:
اول: داستان های آلیگوریک تمثیلی که صورت داستان دارد و از 

ویژگی های حکمت اشراقی اوست.
دوم: پارادایم هایی مثل حکمت نوری، اَمشاسپندان، انوار اسپهبدی 
ایران گراِی  ذهن  از  ناشی  و  آورده  کجا  از  او  دقیقاً  نیست  معلوم  که 

ملی گرای اوست.
- او کوشید حکمت فهلوی  را در برابر حکمت یونان برکشد و آن 

چه حکمت او را از حکمت مشاء جدا می کند همین  است.
- شیخ اشراق در برابر مفهوم وجود، نور را می آورد که یک پارادایِم 
ایران باستانی  است و او می گوید این میراِث حکمت ایران باستان است 
که من دارم احیا می کنم.«پس این نوشته هم یادی است از شفیعی 
کدکنی تا بدانیم »نه هر که سر بتراشد قلندری داند« و هم تذکری 
به آنانی که هنری جز انحصار و محدودیت ندارند و مدعی انجام کاری 
اخالقی هم هستند و هم آگاهی از این که داستان محدود به فردوسی 
نبوده و در عرصه های دیگر نیز بزرگانی کوشیده اند مفاهیم ایرانی را احیا 
کنند تا فرهنگ ایرانی هم از فلسفه یونانی جدا باشد و هم به خاطر ورود 
اسالم در فرهنگ عربی حل نشویم؛ کاری که در زبان، فردوسی انجام 
داد و با عرفان، موالنا و در سیاست و فقاهت هم صفویه و عالمان شیعی 
در شکلی دیگر سهروردی انجام داده )و این تعابیر اخیر البته از نویسنده 

است نه نقل قول از استاد(.
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آژي دهاک کیومرث مرادي بعد از ماه رمضان

کیومرث مرادی کارگردان مطرح 
درباره  مصاحبه اي  در  تئاتر  موفق  و 
پرطرفدار  نمایش  عمومی  اجرای 
آژی دهاک گفت: برخوانی آژی دهاک 
از آثار شناخته شده بهرام بیضایی است 
که در جشنواره سی و نهم تئاتر فجر 

به صحنه رفت، طبق برنامه ریزی های انجام 
شده قرار است این اثر نمایشی بعد از ماه رمضان اجرای عمومی داشته 
باشد. آژی دهاک تیرماه ۱۴۰۰ به صحنه می رود اما هنوز سالن اجرای 

نمایش به طور قطع مشخص نشده است. 
این اثر نمایشی تجربه تازه ای است که در آن بازیگر حضور ندارد 
اثر در صحنه حضور دارم  و مخاطبان  و من تنها به عنوان کارگردان 
به صورت ذهنی و به واسطه تخیل خود هر بازیگری را که بخواهند به 

عنوان برخوان نمایش جایگزین می کنند!

خندوانه از هفته آینده پخش مي شود!

نسیم  شبکه  مدیر  گذشته  روز 
جدید  سری  پخش  زمان  درباره 
تاکنون  کرد:  اعالم  خندوانه  برنامه 
چند قسمت از برنامه خندوانه ضبط 
شده است و قسمت اول این برنامه 

از چهارشنبه 2۰ اسفند روی آنتن می رود و 
به صورت هفتگی ادامه پیدا می کند. فصل 
این مجموعه  این حال قسمت آخر  با  پایان رسیده  به  چهارم دورهمی 
که احسان علیخانی مهمان آن است روز عید یعنی 3۰ اسفندماه پخش 

می شود و بعد از تحویل سال روی آنتن می رود.
پروتکل ها  و  رند  دا ماسک  تماشاگران   ، برنامه ها ین  ا در   
برنامه  و  دیده ام  هم  را  خندوانه  اول  قسمت  من  می شود.  رعایت 

است. خوبی شده 
 در این فصل خنداننده شو را هم داریم که بسیار جذاب است.

هومان اسعدي دبیر جشنواره موسیقي جوان

روز گذشته سیدمجتبی حسینی، 
معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی در حکمی هومان اسعدی را 
جشنواره  پانزدهمین  دبیر  عنوان  به 
موسیقی جوان منصوب و در نشستی 

دفتر  مدیرکل  اله یاری،   محمد  حضور  با 
اعطا  اسعدی  به  را  دبیری  موسیقی، حکم 
تاکنون،  از هفتمین دوره جشنواره موسیقی جوان  اسعدی  کرد. هومان 
دبیری این جشنواره را برعهده دارد. سیدمجتبی حسینی در این جکم یادآور 
شده است: با توجه به اینکه جشنواره موسیقی جوان رویکرد استعدادیابی 
دارد تعیین دقیق گروه های سنی جشنواره و ساماندهی برگزیدگان و تمهید 
برای توجه به استعدادها می تواند در تحقق اهداف جشنواره موثر باشد و 
طبیعتا در چنین شرایطي انتظار داریم تا همه دست به دست هم داده و 

این مهم را برآورده کنیم.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  ٤0

ترانه علیدوستي بار دیگر در فیلم ماني حقیقي

یي  سینما فیلم  ی  ر ا د فیلمبر
تفریق، به کارگردانی مانی حقیقی و 
تهیه کنندگی مجید مطلبی بعد از چند 
ماه پیش تولید از روز گذشته آغاز شد. 
این فیلم هشتمین فیلم بلند سینمایی 
مانی حقیقی بعد از بهبودی و مرخص 

شدن او از بیمارستان به دلیل بیماری کرونا 
است که از روز گذشته جلوی دوربین رفته است. نوید محمدزاده و ترانه 
علیدوستی بازیگران اصلی این فیلم هستند و دیگر بازیگران تفریق به 
زودی معرفی می شوند. الزم به ذکر است که ابتدا پریناز ایزدیار قرار بود 
ماني  بیماري  دلیل  به  ولي  باشد  نوید محمدزاده  فیلم همبازي  این  در 
حقیقي و تغییر برنامه ریزي، پریناز ایزدیار از پروژه جدا شد و جاي خود 
را به ترانه علیدوستي داد که پیش از این هم سابقه همکاري با ماني 

حقیقي را داشته است.
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از خوانندگي تا بازیگري

فرزاد فرزین: خوانندگي و بازیگري را 
به شکل حرفه اي دنبال مي کنم و اولویت بندي ندارم

چاپ: کار و کارگر/ تهران - بزرگراه فتح 
)جاده قدیم کرج(  خ. فتح ۲1 - پ. 15
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محمد حسین زاده

اصوال هنرمندان بدشان نمي آید که گاها پا 
را از حیطه کاري خود فراتر نهاده و دیگر مدیوم ها 
را هم تجربه کنند. بارها شاهد این موضوع بوده ایم 
که بازیگران وارد موسیقي شده و خوانندگان نیز 
بوده اند  معدود  ولي  شده اند  سینما  عرصه  وارد 
افرادي که توانسته اند در هر دو عرصه موفق ظاهر 
شوند. فرزاد فرزین که اتفاقا یکي از خوانندگان 
به شمار  موسیقي کشور  پرکار  بسیار  و  محبوب 
اجراي کنسرت و  از رکوردداران  و یکي  مي رود 
مي رود،  شمار  به  هم  مخاطب  جذب  همینطور 
سالهاست در عرصه بازیگري نیز فعالیت داشته و 
حاال چندسالي هست که این فعالیت ها بیشتر و 
جدي تر از گذشته شده است خصوصا با افزایش 
تولیدات شبکه نمایش خانگي، حاال فرزاد فرزین 
سومین تجربه سریالي خود را پشت سر مي گذارد. 
او پیش از این در سریال هاي عاشقانه و مانکن 
ایفاي نقش کرده بود و این روزها سریال ملکه 

گدایان را در حال پخش دارد.
در  که  هستید  هنرمنداني  جمله  از  -شما 
2 عرصه مختلف حضور موفق دارید... در زمان 

کودکي الگویي در این زمینه داشتید؟
*الگوهایی داشتم که بین آنها هم بازیگر 
می کردم.  نگاه  فیلم  زیاد  خواننده...  هم  و  بود 
موقع  آن  و  داشتم  دوست  خیلی  را  بازیگری 
اکشن  فیلم های  که  بازیگرانی  نوجوانی  در  و 
مانند  داشتم.  دوست  خیلی  را  می کردند  بازی 
سیلوستر استالونه و دیگران. بعد از یک مدتی و 
وقتی سنم کمی باال رفت، کارهای آل پاچینو را 
او  بازی  نگاه می کردم و  خیلی دوست داشتم و 
خیلی مرا تحت تاثیر قرار می داد. موسیقی هم که 
طبیعتا بود و هست و به صورت موازی جفت شان 

را دوست داشتم.
ابتدا  هنر  عرصه  به  ورود  بدو  در  -اگر 
به سراغ  بازهم  اتفاق مي افتاد،  برایتان  بازیگري 

خوانندگي مي رفتید؟ 
را  کارها  این  دو  در هر صورت هر  *من 
انجام می دادم چون همزمان با اینکه برای جشنواره 
رشد فیلم ساختم، همان موقع در منزل آهنگسازی 
هم می کردم. همیشه جفت شان را دوست داشتم. 
گرچه در بخش بازیگری برای من فرصت زیاد 
و  کار  به  موسیقی  اما  کنم  رشد  که  نیامد  پیش 
تالش خودم بستگی داشت و بیشتر پیگیری کردم.

چه  عالقه تان  مورد  ایراني  -بازیگران 
کساني بودند؟

زنده یاد  جدی  کار  در  بودند...  *خیلی ها 
بعدا  و  داشتم  دوست  خیلی  را  شکیبایی  خسرو 
پرویز پرستویی و در بازیگران طنز هم کال اکیپ 

مهران مدیری را دوست داشتم.
کسانی  موزیسین ها چه  و  خوانندگان  -از 

الگوی شما بودند؟
که  بودند  قدیم  خوانندگان  از  *یکسری 
از  و  کرد  صحبت  موردشان  در  نمی شود  خیلی 
خوانندگان اخیر هم خیلی الگوبرداری نمی کردم.
-نخستین کنسرت تهران را به یاد دارید؟

*نخستین اجرایم در سال 88 بود. نخستین 
کنسرتم خیلی ساده بود. گرچه اندینگ هم داشتیم 
و در اندینگ هم کار هموطن را اجرا کردیم که چند 

تن از بچه هاي نوجوان می آمدند و پرچم ایران در 
دستشان بود و با ما می خواندند.

تا جایی که کنسرت ۱۴۱۰ را برگزار کردی! 
با موهاي گریم شده برای آینده!؟

قطعا  کردیم  اجرا  که   ۱۴۱۰ *کنسرت 
در  و  ایرانی  کنسرت هاي  از  فراتر  پرفورمنسش 
حد کنسرت هاي بین المللی بود، هم دکورش و هم 
پرفورمنس اجرایش و هم بازیگرانی که در آن کار 
می کردند. تیمی که داشتند کار را مدیریت و اجرا 
می کردند، از کارگردان تا گریمورها و بازیگران و 
بدلکاران و دکوراتورها و مسئوالن لباس و کال 
نشان  می کردند،  کار  صحنه  پشت  که  افرادی 
نبود  کشور  سطح  در  کنسرت  این  که  می دهد 
بیرون  در  ایرانی  هیچ  که  باشید  مطمئن  و شما 
از کشور هم چنین کنسرتی برگزار نکرده است. 
اگر کسی همانندش را بیاورد من حرفم را پس 
می گیرم. برای اینکار از یک ماه قبل تست گریم 
و  ما موي سفید ساخته شد  برای همه  داشتیم. 
روی سر ما قالب گیری شده بود. از همه ما قالب 
سر و صورت را گرفتند و برای ما طراحی کردند.

از  که  بودید  خوانندگاني  جمله  از  -شما 
بازیگري  خوانندگي،  کار  همان  در  ابتدا  همان 
را هم وارد کردید. یعني به نوعي در کلیپ ها و 

کنسرت ها بازیگري هم مي کردید...
در  باید  اینها  همه  می کنم  فکر  *من 
آرتیست  یک  حس هاي  اینها  و  باشد  وجودت 
گوناگونی  جنبه هاي  در  می تواند  آرتیست  است. 
استعداد داشته باشد و این چیزی نیست که برایش 
برنامه ریزی کرده باشم. از اول و از زمان بچگی  
فکرش را داشتم و طبیعتا الگوهایم هم در کارم 

تاثیرگذار بودند.
را  اینکار  هم  کنسرت ها  نخستین  -از 
سورپرایز  و  ویژه  کار  یکسری  که  کردید  شروع 

هم داشته باشید!
در  جدی ام  کنسرت  نخستین  از  *دقیقا 
تهران با پرفورمنس شروع کردم و بعد با دقت به 
تجربه کاری مان و با دقت به اینکه این کارها را 

در شرایط سختی انجام دادیم، تدریجی بزرگتر، 
تکمیل تر و حرفه اي تر شد.

-آیا این کارها به دلیل عالقه اي بود که 
به بازیگری داشتید؟

انجام  را  کارم  دارم  که  بازیگری  *در 
آرتیست  یک  المان هاي  اینها  گفتم  می دهم. 
فرق  معمولی  خواننده  یک  با  آرتیست  است. 
فرق  معمولی  بازیگر  یک  با  آرتیست  می کند. 
توانایی  در هر بخشی که  باید  آرتیست  می کند. 
دارد بدرخشد و بتواند استعدادش را نشان بدهد 
و برای اینکار باید تمرین و تفکر داشته باشد. با 
بقیه متفاوت باشد و برای رسیدن به اینها تالش 

و سختی ها را تحمل کند.
و  حسادت  باعث  کردن  کار  شکل  -این 

رقابت دیگران نشده است؟
*وارد شدن به این جریان احتیاج به آمادگي 
باال دارد. این کار تجربه تمام سال هاي حضور ما 
در عرصه موسیقي است. ما ای نکار را در ایران 
به تنهایی داریم انجام می دهیم و طبیعتا در آن 
اولین محسوب می شویم و با فاصله نسبت به بقیه 
هستیم. اگر کسی بخواهد با ما رقابت کند باید 
مدت ها زمان بگذارد تا به آن تجربه برسد و این 

کار راحتی نیست.
از اجرا هم موفق شدید  -با همین شکل 
جایزه فستیوال موسیقي روسیه را هم کسب کنید...

*ما اجرای برترین قطعه فستیوال را بردیم 
و اجرای تحسین برانگیز و الیو پرفورمنس نیرومند 
را به عنوان تعریف و تمجید از ما قرار دادند. برترین 
ایتالیایی برد و ما برترین  اجرای گروهی را تیم 
اجرای زنده برای برترین قطعه فستیوال را بردیم. 
از چند جایزه اصلی بود و ما به دلیل  این یکی 
اینکه تجربه مان در فستیوال هاي بین المللی تقریبا 
اجرا کنیم  را  نتوانستیم صددرصد خود  بود  صفر 
جایزه  نتوانستیم  اینکه  از  بودیم  ناراضی  قطعا  و 
گروهی را ببریم ولی همین که توانستیم در یک 
فستیوال بین المللی موسیقی پاپ، یکی از جوایز 
برایمان حائز اهمیت بود.  اصلی را کسب کنیم، 

هر چند که در درون کشور به آن بها داده نشد. 
گرچه اینجا کال به موسیقی بها داده نمی شود چه 
برسد به موسیقی پاپ. من به همراه دیگر اعضاي 
گروه در تمام این سال ها کار کرده ایم و همگي 
آماده هستیم چون کار ما اجراي ویژه روي صحنه 
است و اینطور نیست که فقط بیاییم روي استج 

و بخوانیم و برویم...
را  کارها  این  همه  یا  دارید  -بازیگردان 

خودتان مدیریت می کنید؟
*من و کامران ملک مطیعی که دایرکتور 
و  مدیریت می کنیم  را  کارها  معموال  کار هست 
دیگری  تیم هاي  گوناگون  برنامه هاي  در  گرچه 
هست  هم  وقت هایي  یک  می شوند.  اضافه  هم 
که بخش مهم کار را به تنهایی به دوش می کشم 
تولید  از یک ماه قبل  مانند کنسرت ماسک که 
یک  باید  ما  چون  شد  شروع  من  صورت  قالب 
نه  می آوردیم  استیج  روی  را  حقیقی  شخصیت 
یک  باید  دارد!  معمولی  ماسک  یک  که  کسی 
گریمور حرفه اي می آوردیم و چیزی را به عکس 
می کشیدیم که بیننده متوجه نشود روی صورت 
بدل  کنسرت  برای  یا  هست  ماسک  نفر  یک 
یک شخص را آوردیم که داشت جای من اجرا 
می کرد و من خودم از وسط مردم پا شدم و رفتم 
روی سن. برای این کار هادی اصغری را آوردیم 
که بازیگردان بود و باید بازیگردانی می کرد. کار 
الیو هست و هر لحظه ممکن بود لو برویم. این 
کارها واقعا در درون کشور منحصر به فرد است و 
بعضی هایش هم احتماال در بیرون از کشور انجام 
نشده. برای همین هم ما خود ما را اولین در این 
کار می دانیم و هستیم. برایش زحمت کشیدیم و 
بیشتر هم زحمت می کشیم و هر دفعه هم این 
چون  اما  هست  دوش مان  روی  زحمت  و  خرج 
باشیم،  داشته  را  خود  خاص  فرم  داریم  دوست 
لذتش  دارد،  که  خرج هایي  و  سختی ها  همه  با 

را هم می بریم.
درآمدتان  نمي شود  باعث  هزینه ها  -این 

کم شود!؟
مالی  بخش  کارمان  در  و  هنرمندیم  *ما 
برای  داریم  ما  دارد.  قرار  بعدی  اولویت هاي  در 
مردم کار می کنیم و دوست داریم کاری که فکر 
می کنیم درست هست را انجام بدهیم تا جلوی 
آنها سربلند باشیم. پول به هر حال می آید و ما 
هم در حد بضاعت خود و به اندازه نیازمان داریم 

و اوضاع بد نیست.
-بعد از بازي در چند فیلم سینمایي که اتفاقا 
در بعضي از آنها نقش خواننده را داشتید،  سریال 

عاشقانه در شبکه خانگي به شما پیشنهاد شد...
*راستش من هیچوقت عالقه اي نداشتم 
بازی  را  فرزین  فرزاد  حتی  یا  خواننده  نقش  که 
کنم اما نقشی که در عاشقانه به من توصیه شد، 
نقش ُپرکاری بود. یادتان باشد که وقتی شما در 
یک فیلم در 2 نقش بازی می کنید، این کار حتی 
برای یک بازیگر حرفه اي هم سخت است. یکی 
از سخت ترین نقش هاي عاشقانه را من بازی کردم 
و باید این تضاد هم درمی آمد. بنابراین برای اینکه 
2 شخصیتی که من بازی می کردم از هم فاصله 
فرزین  فرزاد  در شخصیت  مجبور شدیم  بگیرند 
این سریال  در  برای همین  کنیم.  اگزجره  کمی 
شخصیت اصلی فرزاد فرزین را نمی بینیم و یک 

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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مبلغ تضمین شرکت در برآورد اولیه )ریال(مدت )ماه / روز(موضوع مناقصه ردیف 
حداقل پایه و رشته مناقصه )ریال( 

۱

بهسازی و روکش آسفالت 
محور )قلعه مدرسه – 

جرجیس، شاه قالب- شوار، 
بارز – نصیرآباد و قلعه بارز، 
قلعه مدرسه )محور بارز – 

شوار( تجدید شده 

رتبه ۵ راه و ترابری ۱8627/22۵/۰۵2/327۱/36۱/2۵2/66۱ روز 

2
بهسازی و روکش آسفالت 
محور شیخ عالی، دهناش، 

تجدید شده 
رتبه ۵ راه و ترابری۱8۰22/۵2۹/۴۴3/7۱6۱/۱26/۴72/۱86 روز 

3
بهسازی و روکش آسفالت 
محور شهرکرد – چلگرد – 
صمصامی – تجدید شده 

رتبه ۵ راه و ترابری۴2۵/6۹8/23۵/88۰۱/28۴/۹۱۱/7۹۴ ماه 

۴

بهسازی و روکش آسفالت 
آنتنی های بخش میانکوه 

)ریزک، چلدان – سربنه، ده 
کهنه – ملک شیر، مور و تل 
تاک و شلیل – سفلی( تجدید 

شده

رتبه ۵ راه و ترابری36۵7۵/۴۵۱/۱۴2/2763/772/۵۵7/۱۱۴ روز 

۵
لکه گیری و روکش آسفالت 
سه راهی امیرآباد – اردل – 

تجدید شده 
رتبه ۵ راه و ترابری۴۱۰/۰68/۰73/۵3۴۵۰3/۴۰3/677 ماه 

6
لکه گیری و روکش آسفالت 
سه راهی کوشکی – چنار 

محمودی – پل قرح – سمیرم 
رتبه ۵ راه و ترابری2۴/۵7۱/۵۹8/327228/۵7۹/۹۱6 ماه 

7
تعمیر و نگهداری سیستم 
روشنایی راه و تونل های 

شهرستا لردگان و میان کوه 
رتبه ۵ نیرو ۱2۴/6۱۹/6۱6/۱۹۵23۰/۹8۰/8۱۰ ماه 

8
تکمیل ایمن سازی و اصالح 

قوس محور لردگان – 
مالخلیفه )پیچ میچ قاوان( 

رتبه ۵ راه و ترابری۹۰۵/۹۴7/۴۹۰/2۰72۹7/37۴/۵۱۰ روز 

ایمن سازی محور سورشجان ۹
رتبه ۵ راه و ترابری۱2۴۴/8۰۹/۰۵۹/28۴2۴۰/۴۵2/۹6۴ روز – سودجان )اسدآباد( 
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۱۴۰۰/۰۱/۱8

آگهی
 تجدید مناقصه عمومی 

با توجه به اینکه شهرداری بندر بوشهر در نظر دارد نسبت به از طریق برگزاری مناقصه خدمات پسماند شهری منطقه دو شهر بوشهر به شرکتهای 
معتبر و واجد شرایط اقدام نماید لذا از کلیه پیمانکاران و شرکتهای دارای تاییدیه از اداره کار و امور اجتماعی در رشته مربوطه دعوت می شود برای خرید 

اسناد مناقصه از طریق سامانه الکترونیکی دولت )ستاد ایران( به آدرس اینترنتی WWW.SETADIRAN.IR مراجعه نمایند. 

برآورد اولیه برای کل مبلغ تضمین )ریال(مدت قراردادشماره فراخوان موضوع پروژهردیف 
صالحیت مورد نوع قرارداد مدت قرارداد )ریال(

نیاز 

۱
خدمات پسماند 
شهری منطقه 
دو شهر بوشهر 

فهرست بها 2۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰262/6۰8/627/۰۰۰/ دو سال 2۰۹۹۰۰۵7۰۱۰۰۰۰63

صالحیت از اداره 
کار و رفاه امور 
اجتماعی در کد 
خدمات عمومی 
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شناسه آگهی : ۱۱۱۰۹2۴
روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری بندر بوشهر 

ذره عصا قورت داده تر و خشک تر شده تا فاصله اي 
بیفتد بین تورج چلبیانی و فرزاد فرزین. من خودم 
در زندگی شخصی اینقدر سختگیر و خشک نیستم 
اما با نظر کارگردان روی این نقش کار کردیم و به 
این صورت درآمده که می بینید. همه معتقد بودند 
که هر خواننده اي نمی تواند این نقش را بازی کند 
و احتماال حتی جرات نمی کرد که در این قالب قرار 
بگیرد چون فکر می کرد ممکن هست وجهه اش 
مخدوش شود. وقتی شما به عنوان یک بازیگر 
وارد یک مجموعه می شوید باید فقط به بازی و 
کاراکترت فکر کنی نه به شخصیت و جایگاه یک 
شغل دیگر وگرنه نباید بپذیری که بازی کنی. من 
وقتی این نقش را قبول کردم باید به عنوان یک 
بازیگر در قالب نقش حضور پیدا می کردم و خدا 
را شکر که هم مردم خوششان آمد و هم همکاران 

مفید من در سینما.
شما تجربیات زیادي در عرصه هاي هنري 
انگلیسي  زبان  به  خوانندگي  در  اتفاقا  و  دارید 
موضوع  این  روي  بیشتر  چرا  خوانده اید...  هم 

کار نکردید؟ 
به  که  نکردم  فرصت  هنوز  *راستش 
صورت کامل برای این مسئله برنامه ریزی کنم 
با  مشارکت هایي  و  کرده ام  هم  کارهایی  ولی 

کمپانی هاي خارجی داشته ام که به زودی اخبارش 
منتشر خواهد شد.

و  استایل  همواره  سال ها  این  تمام  -در 
فیزیک بدني تان را حفظ کرده اید...

*بله، به طور کلی ورزش در برنامه کاری ام 
هست چون به هر حال یک آرتیست باید همواره 
فرم بدنی اش را حفظ کند. گرچه همانطور که گفتم 
بعضی وقت ها مشغله ها باعث می شود که برنامه 

ورزشی به هم بریزد اما در تمام این سال ها ورزش 
را همیشه در برنامه ام داشته ام. سالهاست که به 
صورت حرفه اي ورزش مي کنم. ورزش اصلی من 
فیتنس است و در کنار آن ورزش هاي دیگر مانند 

باشینگ را هم انجام می دهم.
چه  ورزشکارتان  دوست  -نزدیکترین 

کساني هستند؟
*اصوال همه دوستان ورزشکارم را دوست 

دارم. رفقاي خوبی دارم مانند محسن مسلمان و 
رامین رضاییان و پیشکسوتان بسیار خوبی مانند 
داشتند.  لطف  من  به  همواره  که  کریمی  علی 
ببرم،  نام  بخواهم  و  می باشند  زیاد  دوستانم 

زیاد می شود.
ابتدا خوانندگي را آغاز کردید و  -شما در 
بعد سراغ بازیگري رفتید... به بازیگري به عنوان 

شغل دوم نگاه مي کنید؟
*نه به این شکل نگاه نمي کنم. هر دو را 
به صورت حرفه اي پیش مي برم حتي در سریالي 
بودم و هم  بازیگر سریال  مثل عاشقانه که هم 
چند قطعه براي کار تولید کردم، به هر کدام از 
هرکدام  براي  و  مي کردم  نگاه  جداگانه  شغل ها 

قرارداد حرفه اي داشتم.
-این روزها سریال ملکه گدایان را در حال 
پخش دارید و قبل از آن در سریال مانکن هم با 

حسین سهیلي زاده همکاري داشتید...
*آقاي سهیلي زاده واقعا در کارشان استاد 
هستند و ذائقه مخاطب را مي شناسند. از همکاري 
با ایشان هم درس هاي زیادي یاد گرفتم و هم 
داشتم  ایشان  سریال هاي  در  که  نقش هایي  از 
واقعا خوشحالم. ضمن اینکه خوشحالم که کارها 

موردپسند مخاطب هم قرار گرفته است.


