
تهران در وضعیت قرمز کرونایی!
یک فعال حوزه کار معتقد است سرمایه گذاری 
چینی ها در ایران با توجه به جمعیت باالی ۸۰ میلیون 
نفری کشور جواب می دهد و وقتی شرکتهای چینی 
در صنایع داخلی سرمایه گذاری کنند، کشورهای دیگر هم جرات 
سرمایه گذاری پیدا می کنند و از محل سرمایه گذاری ها بازار 

کار و اشتغال و تولید داخلی به رونق می رسد.

علی اصالنی در ارزیابی تاثیر سند همکاری ایران و چین بر 
بازار کار و اشتغال کشور اظهار کرد: اگر این توافق طبق آن چیزی 
که کارشناسان و تحلیلگران می گویند مثبت و به نفع کشور باشد 
قطعا می تواند به تحرک بازار کار و رونق اشتغال منجر شود و 

بخشهای مختلف اقتصاد را پویا و فعال تر کند.
صفحه 3

نماینده گناباد:

 سند همکاری ایران و چین
 تامین کننده منافع متقابل است

پرداخت حقوق از خرداد ماه مشروط می شود
تا  باید  نهایت  اجرایی  های  دستگاه 
استخدامی،  فردی،  اطالعات  ماه  خرداد 
احکام کارگزینی یا قرارداد کارکنان خود را 
این  از  پرداختی  پاکنا ثبت کنند؛ هر گونه  در سامانه 

زمان مشروط به ثبت اطالعات خواهد بود.
ثبت اطالعات کارکنان در سامانه پایگاه اطالعات 
کارکنان نظام اداری )پاکنا( از گذشته مورد تاکید بوده 
بودجه  قانون  همچنین  و   ۱3۹۹ بودجه  قانون  در  و 
سال جاری دستگاه ها مکلف به انجام آن هستند. این 
انسانی، کارکنان  نیروی  به منظور ساماندهی  تکلیف 
دولت و انضباط مالی است که در قوانین بودجه تکلیف 
می شود و درج این اطالعات حقی را برای استخدام یا 

بکارگیری اشخاص ایجاد نمی کند. 
صفحه 3

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی:

شعار سال بسترساز تغییر چهره اردبیل 
در مسیر تحول است

4
وزیر بهداشت: روزهای سختی در انتظار کادر درمان کشور است 

صفحه 2
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
منوچهر اسماعيلي: 

نقشي را تا حس 
نمي کردم، دوبله 

نمي کردم

7فرهنگ
مولوی

 مبدع نهضتی تازه  
در آداب

نک 1با

هنر دوبله در كشورمان يكي از مهمترين و شاخص ترين رشته ها 
بوده كه در سال هاي دورتر اساتيد بزرگي براي ارتقا و اعتالي 
آن كوشيده اند. برخي از اين اساتيد ديگر در بين ما نيستند و 
برخي ديگر همچون گنجينه هايي هنوزهم در اين عرصه فعاليت 

داشته و هنرنمايي مي كنند.

عبدالعلی دستغيب: در حال مطالعه »مثنوی معنوی« مطلب 
جديدی به نظرم رسيد كه تاكنون كسی درباره آن صحبت 
نكرده است؛ درباره مثنوی عده زيادی درباره روش و مشی 
عرفانی جالل الدين محمد بلخی و تاثيرات او صحبت كرده اند 
كه معروف ترين آن ها كتابی است كه بديع الزمان فروزانفر 

نوشته است.

به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ايران، بيش از ٥٧ 
هزار كسب و كار آسيب ديده از بيماری كرونا از ابتدای خرداد 
تا پايان سال ٩٩ از بانک صادرات ايران هشت هزار و ٨٥٨ 

ميليارد ريال تسهيالت حمايتی گرفتند.

حمایت ٨٨٠٠ 
ميلياردی بانک 
صادرات ایران

 از کسب و کارهای 
آسيب دیده از کرونا

سرمایه گذاری چينی ها، به بازار کار ایران رونق می بخشد تصمیمات بین المللی 
در آینده بازار سرمایه تاثیر گذار است

آغاز سال جدید هم چراغ بورس را سبز نکرد و شاخص کل بورس که در 
کانال یک میلیون و 3۰۰ هزار واحد وارد سال جدید شده بود، در هفت روز فعالیت 
خود در این روز دوباره به کانال یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد عقبگرد کرد؛ اتفاقی 
که یک کارشناس بازار سرمایه دلیل آن را ابهامات موجود در حوزه های اقتصادی 
و سیاسی می داند و بر این باور است که باید منتظر انتخابات ریاست جمهوری و نگرش دولت 

جدید به بازار سرمایه بود.
صفحه 3

انواع  قیمت  ثبات  از  حاکی  بازار خودرو  بررسی 
در  آنها  اندک  تغییر  و  مونتاژی  و  داخلی  خودروهای 

مقایسه با آخرین روزهای کاری سال ۹۹ است.
به گزارش خبرنگار دنیای جوانان، هر دستگاه پراید ۱۱۱ با 
مدل ۹۹ حدود ۱۲۵ میلیون تومان، پراید ۱3۱ مدل ۹۹  حدود ۱۰7 
میلیون تومان، پژو ۴۰۵ جی. ال. ایکس مدل ۹۹ حدود ۱۸۸ میلیون 

تومان، نوع دوگانه سوز آن ۱۸۴ میلیون تومان، سمند ال. ایکس 
مدل ۱۴۰۰ نزدیک به ۱۸۸ میلیون تومان، مدل ۹۹ آن ۱۸۰ میلیون 
تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ مدل ۱۴۰۰ حدود ۱۹۹ میلیون تومان، مدل 
۹۹ آن ۱۹۰ میلیون تومان، همچنین پژو ۲۰۶ تیپ ۵ و پژو ۲۰۶ وی 

هشت مدل ۹۹ به ترتیب ۲۴۱ و ۲۴۰ میلیون تومان قیمت دارد.
صفحه 3

بی رونقی بازار خودر و در سال 14٠٠ ادامه دارد

DONYAYEJAVANANMAG.IR

با آغاز واکسیناسیون عمومی بر علیه 
بیماری کووید ۱۹ در کشور؛ سواالتی درباره  
چرایی ضرورت تزریق واکسن، میزان ایمنی 
انواع  به  نسبت  اطمینان  و  اثربخشی  و 
واکسن های کرونا، عوارض این واکسن ها، 
مزایا و معایب آنها نسبت به هم و همچنین 
نرمال  شرایط  به  کشورها  بازگشت  زمان 
زندگی پس از آغاز واکسیناسیون، در اذهان 
ژنتیک  متخصص  که  گرفته  شکل  عموم 
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به این 

سواالت پاسخ داده است.
به گزارش بهداشت نیوز، دکتر حسن 
رودگری - عضو هیات علمی مرکز تحقیقات 
ژنومیک دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
با  می توان  آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در 
واکسن های  تزریق  به  نسبت  اطمینان 
داد:  توضیح  کرد؛  اقدام   ۱۹ کووید  موجود 
ممکن  سوال  این  به  قطعی  پاسخ  ارایه 
نیست، چراکه همانگونه که بارها اشاره شد، 
بخشی،  ایمنی  اثرگذاری،  با  واکسن  انواع 
عوارض و هزینه های متفاوت موجود است 
در  دیگری  بشری  تولید  هیچ  همانند  که 
از شاخصه های خود صد در صد  هیچ کدام 
با  که  گفت  مردم  به  می توان  اما  نیستند؛ 
به سوی  بزرگی  آغاز واکسیناسیون دریچه 
پاندمی  از  رهایی  و  زندگی  سازی  نرمال 
به  رسیدن  صورت  در  و  می شود  گشوده 
اذعان  تا ۸۰ درصدی می توان  پوشش 7۵ 
داشت که زنجیره انتقال بصورت اپیدمی و 
را  زندگی  می توان  و  شده  شکسته  پاندمی 
چه  هر  بنابرین  برگرداند.  نرمال  شرایط  به 
سریعتر واکسیناسیون عمومی با واکسن های 
معتبر شروع شود و هرچه سریع تر پیش رود، 

زودتر به شرایط نرمال برمی گردیم.
چرا باید سریع تر واکسیناسیون عمومی 

آغاز شود؟
با  دانشگاه  علمی  هیات  عضو  این 

سریع تر  آغاز   ضرورت  دالیل  به  اشاره 
کرد:  بیان   ، کشورها در  واکسیناسیون 
عامل  ویروس  ز  ا خیر  ا یکسال  تجربه 
ی  م ها پیا وی  حا  ۱۹ ید  و کو ری  بیما
بر  ز  و ر هر  که  ست  ا لوژیکی  پیدمیو ا
اکثر  می شود.  افزوده  نیز  آن  علمی  حجم 
کشورهای درگیر در جهان موج های متعدد 
بیماری را تجربه کرده و به قولی عدد پایه 
مولد در آنها طی بازه های زمانی متفاوت 
داشته  نزولی مختلفی  و  تغییرات صعودی 
که بخشی از آن ناشی از بیولوژی و ژنتیک 
سوش های  بروز  همانند  است  ویروس 
جدید که نمونه اخیر انگلیسی و آفریقایی 
آن را شاهد بودیم و احتماال در سایر جوامع 

هم موجود است.
مدیر پژوهش سازمان نظام پزشکی، 
و  بیماری  گسترش  را  بعدی  موثر  عامل 
اجتماعی  رفتار  دنبال  به  ابتال  امواج  بروز 
از جمله  و  و گفت: مردم جهان  بیان کرد 
در  کرونا  که  نامطلوبی  تغییر  ز  ا یران  ا
کرده  ایجاد  آنان  زندگی  کیفیت  و  روش 
یا  و  نقض  با  را  آن  گاهی  و  شده  خسته 
کاهش رعایت پروتکل های بهداشتی بروز 
می دهند؛ سفرهای درون و برون شهری و 
بزرگ  و  کوچک  مهمانی های  برگزاری  یا 
بر خالف دستورالعمل های بهداشتی برخی 

از نمونه های آن است.
شکننده  را  دیگر  مهم  نکته  وی 
شدن وضعیت اقتصادی در همه کشورها و 
همچنین ایران دانست و ادامه داد: پاندمی 
بزرگ  بسیار  اقتصادهای  حتی   ۱۹ کووید 
سنگینی  فشار  و  کرده  متضرر  را  جهان 
ادامه  که  کرده  وارد  مردمان  و  دولت ها  بر 
را  جبرانی  غیرقابل  خسارات  می تواند  آن 
ایران  مورد  در  البته  باشد؛  داشته  دنبال  به 
نیز  را  اقتصادی  ظالمانه  تحریم های  باید 

اضافه کنیم.

سرمقاله

مراقب افکار خود باشید
فاطمه زاهد

باور در واقع همان اعتقاد و اعتمادی است که هر شخصی در ناخودآگاه 
خود نسبت به موضوعی دارد. اهمیت باور به قدری زیاد است که روی کیفیت 
زندگی افراد تاثیر می گذارد. اما برخی باورها در زندگی سازنده هستند و برخی 

دیگر مخرب 
به  تواند دست  داند که می  دارد و می  باور  به خودش  اصوال کسی که 
انجام کارهای بزرگ بزند،ناخودآگاهش او را به سمت موفقیت سوق می دهد.

یعنی موفقیت خودش را در مسیر زندگی چنین افرادی قرار می دهد چراکه 
آن ها رویاهای بزرگی دارند،و ذهنشان آن ها را به سمت رویاهایشان می برد.
زندگی که شما در حال حاضر دارید نشان می دهد که چه رویاهایی داشتید.

را  شغلی  چه  کردید؟  می  فکر  چیزهایی  چه  به  بوده  کمتر  سنتان  وقتی 
انتخاب کرده بودید؟

داشتن چه چیزهایی را در رویای خود پرورش دادید؟
اصوال باور داشتن از همان سنین کودکی نسبت به مسائل مختلف در هر 

انسانی شکل می گیرد.
البته که در این شکل گیری، ابتدا خانواده و بعد هم مدرسه تاثیر به سزایی 

دارند،و موجب می شود کودک حس اعتماد به نفس داشته باشد.
مثال تصور کنید بچه ای از والدینش می خواهد که اسباب بازی را برایش 

بخرند اما این بچه چه واکنشی می بیند؟
“نه این خیلی گرونه ما انقدر پول نداریم، بابات باید خیلی کار کنه و خسته 
بشه تا بتونه چنین چیزی بخره”مسلما چنین بچه ای باورش اینگونه است که 
برای پول درآورن خیلی باید زحمت بکشد،خسته شود تا بتواند کمی پول داشته 
باشد و هیچ وقت نمی تواند پولدار باشد،چون هر چقدر هم کار کند باز مقدار 

کمی پول دارد.
اما در همین موقعیت خانواده دیگری به فرزندشان می گویند:“این اسباب 
بازی خیلی قشنگه اما تازه برات اسباب بازی قشنگی خریدیم،بعد از اینکه با آن 

بازی کردی این یکی و برایت می خریم.”
قطعا طرز فکر چنین بچه ای نسبت به پول و مسائل مالی متفاوت خواهد 

بود و همین دیدگاه متفاوت،در آینده می تواند بچه را به موفقیت برساند.
چگونه باورها در زندگی اهمیت پیدا می کنند؟

جهانی که ما در آن زندگی می کنیم بسیار هوشمند است و باورهایمان را 
به خودمان ثابت می کند،و به هر چیزی که باور داشته باشیم آن را برایمان به 
اثبات می رساند.مثال اگر باور داشته باشید که با تالش می توان ثروتمند شد،شما 
ثروتمند می شوید مثل بسیاری از افراد ثروتمندی که با این باور موفق شدند.

البته که نمی توان نقش تالش را نادیده گرفت.
یا مثال من وقتی تازه خواندن و نوشتن یاد گرفتم،خیلی به نوشتن فکر می 

کردم و در ناخودآگاهم به نوشتن عالقه زیادی داشتم.
امروز مقاله های زیادی می نویسم و این عالقه به حرفه ام تبدیل شده است.

دوستی تعریف می کرد که در دوران کودکی اش با بچه های همسایه 
شان، خاله بازی می کردند.یکی از آن ها همیشه دوست داشت نقش کسی که 
همسرش را از دست داده بازی کند.او یک تور مشکی روی صورتش می انداخته 

و نقش یک خانم بیوه را بازی می کرده است.
سال ها می گذرد و زمانی که بزرگ می شود و ازدواج می کند،در اوج 

جوانی همسرش را به خاطر تصادف از دست می دهد.
یعنی دقیقا افکار او از زمان کودکی همراهش بودند و روزی همان اتفاقی 

افتاد که به آن فکر می کرد.
این دوست من می گفت زمانی که این خبر را شنیدم بالفاصله یاد آن 

بازی ها و آن نقشی افتادم،که همیشه به آن عالقه داشت و بازی می کرد.
در واقع با تکرار این فکر بدون اینکه بخواهد یا بداند،در ناخودآگاهش به 

این باور رسیده بود و در نهایت هم به حقیقت تبدیل شد.
پس مراقب افکار خود باشید چراکه یک لحظه فکر کردن به موضوع مثبت 
یا منفی،می تواند تاثیرش را در زندگی تان بگذارد و اگر این فکر ادامه دار شود 

به باور شما تبدیل می شود، چه بدانید چه ندانید

از  آسیب دیده  کارهای  و  کسب 
کرونا در سال ۹۹ بالغ بر ۸۸۰۰ میلیارد 
ریال از بانک صادرات ایران تسهیالت 

حمایتی دریافت کردند.
بانک  روابط عمومی  گزارش  به 
صادرات ایران، بیش از ۵7 هزار کسب و 
کار آسیب دیده از بیماری کرونا از ابتدای 
خرداد تا پایان سال ۹۹ از بانک صادرات 
ایران هشت هزار و ۸۵۸ میلیارد ریال 

تسهیالت حمایتی گرفتند.
از  آسیب دیده  کارهای  و  کسب 
کرونا در استان خراسان رضوی طی سال 
گذشته با دریافت نزدیک به شش هزار 
و ۲۰۰ فقره تسهیالت به ارزش بالغ بر 
۹3۴میلیارد ریال از بانک صادرات ایران، 
در بین سایر استان های کشور رکورددار 

دریافت این تسهیالت بوده اند.
استان های خراسان رضوی، فارس، 
گیالن، کرمان، چهار محال و بختیاری، 
لرستان  مازندران،  کرمانشاه،  تهران، 
با  استان    ۱۰ ترتیب  به  اصفهان،  و 
بیشترین میزان دریافت این تسهیالت 

در سال ۹۹ بوده اند.
با  همزمان  ایران  صادرات  بانک 
آغاز طرح سراسری حمایت از کسب و 
کارهای آسیب دیده از کرونا و به منظور 
و  اشتغال  افزایش  و  حفظ  به  کمک 
تداوم فعالیت در واحدهای تولیدی فعال 
آسیب دیده از شیوع این بیماری، از خرداد 
ماه سال گذشته پرداخت تسهیالت به 
این بخش را به صورت جدی در دستور 

کار قرار داد.

طی سال گذشته صورت گرفت
حمایت ٨٨00 میلیاردی بانک صادرات ایران

 از کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا

چرا باید سریع تر واکسیناسیون عمومی کرونا 
شروع شود؟

صفحه ۲
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بررسی سند همکاری جامع ایران و چین
 در کمیسیون امنیت ملی مجلس 

سـخنگوی کمیسـیون امنیـت ملـی و سیاسـت خارجـی مجلـس از 
بررسـی سـند همکاری جامع جمهوری اسـالمی ایـران و جمهوری خلق 

چیـن در کمیسـیون متبوع خـود خبر داد.
ابوالفضل عمویی در تشـریح جلسـه روز یکشـنبه کمیسـیون امنیت 
ملـی و سیاسـت خارجـی مجلـس بـه خبرنـگاران گفـت: در ایـن جلسـه 
بررسـی سـند همـکاری جامع ایـران و چین بـا حضور »رسـول مهاجر«، 
معاون دیپلماسـی اقتصادی و »رضا زبیب« مدیرکل شـرق آسیای وزارت 

امور خارجه بررسـی شـد.
وی افـزود: در ایـن جلسـه گزارشـی از رونـد تدویـن ایـن سـند و 
گفتگوهـای ۶ سـال گذشـته بیـن دو کشـور دربـاره مشـارکت راهبردی 

ایـران و چیـن ارائه شـد.  
سـخنگوی کمیسـیون امنیـت ملـی مجلـس بـا اشـاره به سـخنان 
معـاون دیپلماسـی اقتصـادی وزارت خارجه افزود: مهاجر در این نشسـت 
تاکیـد کـرد کـه از لحـاظ حقوقی این سـند برای کشـور تعهدآور نیسـت، 
بلکـه نقشـه راه اسـت که سـمت و سـوی آینـده همکاری هـای ایران و 

چیـن را در ۲۵ سـال آینـده روشـن می کند.  
نماینـده مـردم تهـران در مجلس ادامـه داد: در این جلسـه اعضای 
کمیسـیون امنیـت ملـی مجلـس هم بـه تبیین نظـرات خود دربـاره این 
سـند پرداختنـد و ضمـن حمایـت از رویکـرد توسـعه مناسـبات ایـران با 
کشـورهای مختلـف از جملـه چین، تاکیـد کردند کـه قراردادهایی که در 
آینـده ذیـل این سـند، شـکل خواهـد گرفت بـه منظور بررسـی تعهداتی 
کـه بـرای کشـور خواهد داشـت، طبـق اصل 77 قانـون اساسـی باید به 

مجلس شـورای اسـالمی بـرای تصمیـم گیری ارائه شـود.  
عمویـی خاطرنشـان کـرد: در ایـن نشسـت کمیتـه روابـط خارجـی 
کمیسـیون امنیـت ملـی مامور شـد کـه برای بررسـی دقیق تـر ابعاد این 
سـند، در آینـده نزدیـک جلسـاتی را بـا حضـور کارشناسـان و نهادهـای 

ذیربـط برگـزار کند.

تامین کننده  چین  و  ایران  همکاری  سند  گناباد:  نماینده 
منافع متقابل است

عضـو کمیسـیون اقتصـادی مجلـس شـورای اسـالمی گفت: سـند 
جامـع همـکاری جمهوری اسـالمی ایـران و جمهوری خلـق چین نیازها 
و منافـع متقابـل دو کشـور را تامیـن می کنـد لـذا نبایـد از ایـن فرصـت 

اسـتثنایی غافل شـد.
محمـد صفایـی افزود: معـادالت قدرت در حال تغییر اسـت چنانچه 
وزیـر امـور خارجـه آقـای ظریـف پارسـال در مجلـس بـه شـروع روابط 
ایـران در قالـب دوران پسـاغرب اشـاره و بـر این موضوع بـه عنوان یک 

تاکید کرد. واقعیـت 
وی قـرن کنونـی را »قـرن آسـیا« توصیف و بیان کـرد: بزرگترین 
و ثروتمندتریـن قـاره بـه لحـاظ داراییهـا، مـواد معدنـی و دسترسـیهای 
جغرافیایـی در میـان سـایر مناطـق جهـان آسیاسـت و در حـال حاضـر 
۲ قـدرت نوظهـور ایـران و چیـن در غـرب و شـرق آسـیا در حال شـکل 

هسـتند. گیری 
نماینـده مـردم گناباد و بجسـتان در مجلس شـورای اسـالمی ادامه 
داد: سـرمایه گذاری و فنـاوری چیـن مـورد نیـاز کشـور مـا در بخشـهای 

مختلف اسـت.
وی گفـت: کشـور چین هم نیازمند انرژی، برخـی کاالهای تولیدی 

و مواد معدنی ایران و همچنین موقعیت راهبردی کشـورمان اسـت. 
صفایـی افـزود: حتمـا باید این فرصـت را غنیمت بدانیـم، ما حضور 
تثبیـت شـده ای در بنـدر »طرطـوس« سـوریه و گذرگاههـای مـرزی  
»بوکمـال« سـوریه و »القائـم« عراق داریم که ایـن موقعیت راهبردی 
بـا مجاهدتهـای سـردار شـهید حاج قاسـم سـلیمانی و یارانش به دسـت 
آمـده و اسـتحکام یافتـه اسـت و ایران مـی تواند از این مسـیر و موقعیت 

مهـم در راسـتای منافع متقابـل و دوجانبه اسـتفاده کند.
وی همچنیـن بـه نیازمبـرم چیـن برای اتصـال به دریـای مدیترانه 
اشـاره و بیان کرد: کشـور چین طرح خط آهن چین - افغانسـتان - ایران 
و در نهایـت اتصـال آن را بـه مدیترانـه دنبـال می کننـد و بـه این منظور 
نیازمنـد بهره مندی مناسـب و قانونـی از موقعیت جغرافیایی ایران اسـت. 
ایـن نماینده مجلس ادامه داد: کشـور ما نیـاز دارد با بلوکهای متنوع 
قـدرت ارتبـاط برقـرار کنـد و ایـن ارتبـاط متنـوع به نفع کشـور ماسـت 
حـال آن کـه متاسـفانه مـا از نعمـت ارتباط با همـه قطبها و کشـورهای 

منطقـه و جهـان بـی بهره ایم.
وی همچنیـن گفـت: جریان فکری مریضـی در ایران وجود دارد که 
تعامـل کشـورمان را بـا دنیـا فقـط محدود به ارتبـاط با آمریـکا، انگلیس، 

فرانسـه و آلمان می داند.
صفایـی آنچـه کـه »روابـط نـه چنـدان مناسـب ایـران بـا برخـی 
کشـورهای منطقه« خواند نیز اشـاره و بیان کرد: منافع ملی اصلی ما در 
منطقه غرب آسیاسـت و متاسـفانه با کشـورهای منطقه کمترین مراودات 
اقتصادی و دیپلماسـی را داریم و سـهم در خور توجهی از واردات هزار و 

۲۰۰ میلیـارد دالری کشـورهای منطقـه را به خود اختصـاص نداده ایم.
وی افزود: مفاد این سـند در حال حاضر به شـکل تفاهمنامه اسـت 
و طبـق قانـون بـرای تبدیـل شـدن بـه یـک قـرارداد، بایـد بـه تصویب 

مجلس شـورای اسـالمی برسد.

معاون استاندار تهران تاکید کرد؛
تهران در وضعیت قرمز کرونایی!

معــاون توســعه مدیریــت و منابــع اســتانداری تهــران بــا اشــاره بــه 
اینکــه تهــران در شــرایط قرمــز قــرار دارد، تاکیــد کــرد: در ادارات بــا کار 
ضــروری حداکثــر تــا ۵۰ درصــد و ادارات بــا کار غیــر ضــرور حداکثــر تــا 
3۰ درصــد مــی تواننــد کارمنــدان را بــه صــورت حضــوری بــه کار بگیرند.

غالمرضــا عبــاس پاشــا، در تشــریح رونــد اجــرای دورکاری در تهران 
بــا توجــه بــه افزایــش امارهــای کرونا، گفــت: بر اســاس آخریــن مصوبات 
ســتاد ملــی کرونــا در شــهرهای قرمــز از جملــه تهــران حداکثــر یــک دوم 
کارمنــدان مشــاغل ضــروری و مهــم بایــد بــه صــورت حضــوری فعالیــت 
کننــد یعنــی مــی تواننــد حداکثــر تــا ۵۰ درصــد بــه صــورت حضــوری از 
ــا  ــر ت ــد حداکث ــد و ســایر ادارات هــم مــی توانن ــدان اســتفاده کنن کارمن
3۰ درصــد بــه صــورت حضــوری از کارمنــدان اســتفاده کننــد یعنــی دو 
ســوم کارمنــدان بــه صــورت دورکار، وظایــف خــود را بایــد انجــام دهنــد.

وی تاکیــد کــرد: در تهــران بــا توجــه بــه اینکــه در شــرایط قرمــز 
قــرار گرفتــه اســت برگــزاری جلســات در صــورت ضــرورت بایــد حداکثــر 
ــا ۱۵ نفــر تشــکیل شــود و برگــزاری جلســات غیــر ضــرور و بیــش از  ب

ایــن تعــداد ممنــوع اســت.
معــاون اســتاندار تهــران ادامــه داد: اجــرای مصوبــات ســتادملی کرونا 
الزم االجراســت و بــر همیــن اســاس اجــرای شــرایط شــهرهای قرمــز بــه 
تمامــی دســتگاه هــای اســتان تهــران ابــالغ شــده و بــر اجــرای ان نیــز 

نظــارت خواهــد شــد.

سهل  انگاری عده  ای موجب گسترش کرونا شد؛

وزیر بهداشت: روزهای سختی در انتظار کادر درمان کشور است 
درمان  بهداشت،  وزیر 
هشدار  با  پزشکی  آموزش  و 
نسبت به افزایش موارد مثبت 
از  یکی  با  گفت:  کشور،  در  کرونا 
مواجه  کرونا  امواج  سهمگین  ترین 
هستیم. نظام سالمت ایام پرچالشی را 

پیش رو دارد.
نشست کمیسیون بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی با حضور سعید نمکی 
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
آخرین  مورد  در  گزارش  ارائه  برای 
وضعیت بیماری کرونا و تولید و واردات 

واکسن برگزار شد.
نشست  این  در  بهداشت،  وزیر 
اعضای  های  حمایت  از  قدردانی  با 
مجلس  درمان  و  بهداشت  کمیسیون 
بهداشت  وزارت  بودجه  از  دفاع  برای 
این  از  افزود:   ۱۴۰۰ بودجه  الیحه  در 
مجموعه همراه و ارزشمندی که ما را 
در طول سال ۹۹ از محبت خود محروم 

نکردند، قدردانی می  کنیم.
ینکه  ا بیان  با  بهداشت  وزیر 
نفس  از  یکی  کرونا  اداره  و  مدیریت 
 گیرترین سال  های اداره حوزه سالمت 
متاسفانه  افزود:  زد،  رقم  ما  برای  را 
ارزشمندترین همکارانم را به دلیل سهل 
 انگاری و عادی پنداری عده  ای از دست 
می دهیم و این غصه و رنج بزرگی است.

وی در مورد مدیریت بیماری کرونا 
ادامه داد: دانشگاه های علوم پزشکی و 
در  شدت  به  درمان  و  بهداشت  کادر 
مدیریتی  و  شدند  حاضر  خوب  صحنه 
را اعمال کردند که در تاریخ کشور ثبت 
خواهد شد؛ ما وارد عرصه جدیدی شدیم 
و این موج را بسیار سهمگین تر از چیزی 

می بینم که برخی دوستان می بینند.
3 پیک کرونا را مدیریت کردیم

به  توجه  با  شد:  یادآور  نمکی 
بسیار  انگلیس  کشور  زیرساخت  های 
فوتی  تعداد  واقعی  آمار  که  بود  روشن 
 ها در این کشور بسیار بیشتر از آماری 
بود که رسانه  ای می  شود. ما سه پیک 
کرونا را مدیریت کردیم و کادر بهداشت 
و درمان حتی یک روز استراحت نکردند 
هم  دانشگاه  رئیس  یک  به  حتی  و 
مرخصی ندادم؛ پرسنل با تمام سختی 
ها و مشکالت به وظایف خود به خوبی 

عمل کردند.
کسی به حرف های من گوش نداد

وزیر بهداشت افزود: پیش از عید 
به روسای دانشگاه  های علوم پزشکی 
از طریق ویدئوکنفرانس تأکید کردم که 

کرونای  کنترل  برای  را  زیادی  تالش 
انگلیسی داشته باشند و همه آماده باش 
بودند اما متأسفانه در مورد کنترل سفرها 
کسی به حرف من گوش نداد و امروز با 
گرفتاری بسیار سنگینی مواجه هستیم.

با  اینکه  از  نگرانی  ابراز  با  وی 
کرونا  امواج  سهمگین  ترین  از  یکی 
مواجه هستیم، تصریح کرد: برای نظام 
سالمت ایام پرچالشی را می  بینم؛ می  
اتفاقی  توانستیم به این مرحله نرسیم؛ 
که در خوزستان افتاد به ما نشان داد که 
مدیریت این ویروس، کار بسیار سخت 
و مشکلی است و سختی هایی که کادر 
مسائل  کنترل  در  درمان  و  بهداشت 
خوزستان متحمل شدند از تالش  های 
۱۲ ماهه برای کل کشور سخت  تر و 
سنگین  تر بود و در واقع اگر همزمان 
سه موج مانند خوزستان به ما تحمیل 
می  شد، نظام سالمت فرو می  ریخت.

در شرایط بسیار سنگین و دشوار 
قرار داریم

در  را  ویروس  باید  گفت:  نمکی 
سرزمین گرفتار و زمین  گیر کنیم. نظام 
برای  تالش  ها  همه  رغم  به  سالمت 
دستیابی به مرگ و میرهای تک رقمی 
نباید  است.  مواجه  مشکل  با  امروزه 
اجازه داد افسار از دست ما رها شده و 
مرگ و میرها افزایش یابد. امروزه مهار 
از  اژدهای کووید ۱۹ چموش سرکش 
دست ما رها شده و مشخص نیست چه 
زمانی مرگ سه رقمی را کاهش دهیم. 
در حال حاضر در شرایط بسیار سنگین 

و دشوار قرار داریم.
دارو  ارز  مورد  در  بهداشت  وزیر 
باره  این  در  دارو  و  غذا  گفت: سازمان 
است؛  داشته  بی وقفه  ای  های  تالش  
 ۲۰۰ و  میلیارد  یک   ۹7 آرام  سال  در 
میلیون یورو بیشتر از سال درگیر کرونا 
ارز دارو گرفتیم، بخشی را به تولید داخل 
اختصاص دادیم و حدود ۱.۵ برابر ۹7 
درصد دارو که ساخت داخل بود، ارزبری 
برای سه درصد داروی وارداتی داشتیم 

که در فرآیند یک سال و نیم آن را به 
نصف کاهش دادیم.

ICU افزودن 3 هزار تخت
سه  فزودن  ا به  اشاره  با  وی 
کرد:  خاطرنشان   ،ICU تخت  هزار 
بیمار پشت در  ندادیم حتی یک  اجازه 
امروز تعداد مرگ  بیمارستان  ها بماند، 
از ۱۶۰ نفر اعالم شده،  و میرها بیش 
اما هنوز بستری  ها در حد پیش  بینی 
نیست و مشخص نیست چه اتفاقی در 
انتظار ما است. وزارت بهداشت مظلوم 
قرار  متأسفانه مورد بی مهری  و  است 
گرفته و منابع کافی برای اداره مجموعه 
وجود ندارد و ارز را به دالیل مختلف به 

ما ندادند.
اجازه ندادیم صف مرغ و تخم  مرغ 

برای دارو تکرار شود
نمکی ادامه داد: اجازه ندادیم صف 
مرغ و تخم  مرغ برای دارو تکرار شود؛ ما 
تأمین واکسن را از روز اول دنبال کردیم، 
حتی باور نمی  کردند واکسن تولید کنیم، 
درحالی که ما از سال ۱۲۹۹ پاستور و 
از سال ۱3۰3 موسسه رازی داشتیم. در 
این رابطه کسی به ما واکسن نخواهد 
داد و در حال حاضر مشاهده می  کنیم 
که آمریکایی  ها و انگلیسی  ها به هم 
ما  دهند؛  نمی   واکسن  خود  پیمانان 
کردیم،  ایستادگی  داخل  ساخت  برای 
از مجموعه  های برکت، پاستور، رازی 

و فخری  زاده دعوت کردیم.
بهار  در  کرونا  واکسن  ملی  تولید 

۱۴۰۰
وزیر بهداشت با بیان اینکه یکی 
از افتخارات نظام جمهوری اسالمی این 
است که در بهار امسال صاحب واکسن 
ندادیم  اجازه  گفت:  می  شود،  ملی 
شود؛  دیگران  آزمایشگاه  کشورمان 
امیدواریم بتوانیم تا اواخر خرداد جمعیت 
و  واردات  از  با سبدی  را  توجهی  قابل 

مجموعه تولید داخل واکسینه کنیم.
وی یادآور شد: مسئولی را به عنوان 
برای  بهداشت  وزیر  دستورات  پیگیر 

مسائل حوزه انتخابیه نمایندگان منصوب 
کردم؛ برای رفع مشکالت طب سنتی 
اقداماتی انجام و برای آن شورا و کمیته 
تعیین کردیم؛ تقاضا داریم مشکالت این 

حوزه را به ما گزارش کنید.
وزیر بهداشت ادامه داد: در رابطه 
با تجهیزات پزشکی نظام قیمت گذاری 
را  قیمت ها  افزایش  اجازه  و  داریم 
به  داخلی  داروی  تولید  از  نمی دهیم؛ 
دارویی  اگر  و  کردیم  حمایت  شدت 
ارز  آن  به  که  بوده  دارویی  شد،  گران 
نیمایی دادند، جایگاه تجهیزات پزشکی 
قرار  توجه  مورد  درمان  معاونت  در 

گرفته است.
توضیح درمورد سامانه تی تک 

تک  تی  سامانه  مورد  در  نمکی 
)TTAC( سازمان غذا و دارو بیان کرد: 
پوسته  ای به نام تی تک وجود داشت 
جعبه  گرفتیم  تحویل  که  تکی  تی  و 
جادویی بسیار عجیب و غریبی بود که 
کلید آنها در دست دو نفر بود و موجودی 
مواد اولیه کارخانه  ها به صورت عمدی 
در این سامانه وجود نداشت، حتی لوازم 
آرایشی و بهداشتی در این سامانه ثبت 
نشده بود، اما در تی تک امروز، ماده اولیه 
تا  از روزی که ثبت سفارش می  شود 

زمان استفاده قابل رصد است.
کشور  مسوالن  از  نفر   ۱ حتی 

واکسن نزده است
اینکه تهیه  با بیان  وزیر بهداشت 
کاالی  دنیا  در  و  دشوار  بسیار  واکسن 
اختیار  در  و  می  رود  شمار  به  سیاسی 
هر کسی قرار نمی  دهند، تصریح کرد: 
جمهوری  مسئوالن  از  نفر  یک  حتی 
رهبر  و  نزده  واکسن  تاکنون  اسالمی 
که  کردند  تأکید  هم  انقالب  معظم 
واکسن ایرانی می  زنند، متأسفانه پولی 
را از ۱۰ درصد هدفمندی و یک درصد 
ارزش افزوده به ما ندادند، طرح شهید 
بودم  معتقد  و  کردم  دنبال  را  سلیمانی 
که باید از ظرفیت بسیج برای مبارزه با 

کرونا استفاده کرد.
وی با بیان اینکه برای رسیدگی به 
خانواده شهدای مدافع سالمت کارگروه 
در  کرد:  اظهار  دادیم،  تشکیل  ویژه 
از  معدودی  تعداد  پرونده  بررسی  حال 
راستی  اطالعات  باید  و  هستیم  آنها 

آزمایی شود.
نمکی یادآور شد: برای جلوگیری 
از تضییع حقوق داوطلبان وضعیت امتیاز 
بررسی  را  استخدامی  آزمون  در  کرونا 

خواهیم کرد.

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

امیرکبیرافزایش  دانشگاه  در  بین الملل  دانشجوی  جذب 
می یابد

این دانشگاه در  برنامه های  از  امیرکبیر گفت: یکی  رییس دانشگاه صنعتی 
سال جدید افزایش جذب دانشجویان بین الملل است که در سال های اخیر این 

روند رشد خوبی داشته است.
احمد معتمدی در نشست مجازی با اساتید و کارکنان دانشگاه به مناسبت آغاز 
سال ۱۴۰۰ گفت: بازنگری برنامه های آموزشی در این دانشگاه از سال های گذشته 
آغاز شده و امید است امسال بازنگری برنامه های آموزشی مقطع کارشناسی این 
دانشگاه به اتمام برسد.وی افزود: باتوجه به اینکه امسال سال پایانی فعالیت دولت 
است مانند دوره های گذشته مرسوم است جمع بندی از فعالیت ها نیز انجام شود 

که این موضوع درحال پیگیری است.
رییس دانشگاه صنعتی امیرکبیر تاکید کرد: باتوجه به شیوع بیماری کرونا باید 
از دستاوردهای آموزشی و پژوهشی در ماه های گذشته استفاده کنیم تا مهرماه 
نیز ترم تحصیلی را با شرایط بهتری آغاز کنیم.معتمدی خاطرنشان کرد: به دلیل 
شیوع کرونا دانشگاه از توان خود در حوزه مجازی بسیار استفاده کرد. بنابراین الزم 

است این تجربیات در آینده نیز مورد استفاده قرارگیرد.
دانشجویان کارشناسی ۲ ترم تحصیلی را در صنعت می گذرانند

وی ادامه داد: موضوع مهارت افزایی و کوآپ در دانشگاه صنعتی امیرکبیر آغاز 
شده و در سال جاری به صورت گسترده تر این فعالیت ها پیگیری می شود. براساس 
این طرح دانشجویان کارشناسی دانشگاه ۲ ترم تحصیلی خود را در صنعت می 
گذارنند تا پس از فارغ التحصیلی بتوانند با مهارت های بیشتری وارد بازار کار شوند.

 معتمدی با اشاره به توسعه و روند سریع فعالیت های پژوهشی و فناورانه 
دانشگاه صنعتی امیرکبیر طی سال های اخیر گفت: دانشگاه صنعتی امیرکبیر در حوزه 
شرکت های دانش بنیان، استارت آپ و مراکز رشد، رشد بسیار خوبی داشته و براساس 
آمارهای موجود این دانشگاه جزو دانشگاه های برتر این حوزه معرفی شده است.

افتتاح برج ۲ فناوری دانشگاه درسال ۱۴۰۰
وی تاکید کرد: برج ۲ فناوری این دانشگاه نیز در سال جاری افتتاح خواهد شد و 
افتتاح این مرکز نیز به رشد فعالیت های فناورانه دانشگاه کمک بسیاری خواهد کرد.

رییس دانشگاه صنعتی امیرکبیر اظهار داشت: از سال گذشته موضوع راه اندازی 
مراکز تخصصی نوآوری، فناوری در دانشکده های این دانشگاه دنبال شد. امید است 
در سال جاری تمامی دانشکده های این دانشگاه موفق به راه اندازی این مراکز شوند.

اختتامیه جشنواره قرآنی دانشجویان ۲۲ فروردین برگزار 
می شود

رییس مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از برگزاری 
اختتامیه سی و پنجمین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان دانشگاه ها و مراکز 

آموزش عالی کشور در روز ۲۲ فروردین ماه سال ۱۴۰۰ خبر داد.
برای  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  افزود:  علینژاد  اهلل  روح 
سومین سال متوالی میزبان برگزاری سی و پنجمین جشواره ملی قرآن دانشجویان 
ایران است.وی افزود: این جشنواره در هشت بخش برگزار شد و برگزیدگان در 

33 رشته رقابت کردند.
های  دستگاه  برگزیده شدگان  رقابت  این جشنواره محل  علینژاد،  گفته  به 
دانشگاهی سراسر کشور است و از این رو، آخرین آوردگاه برای راه یافتگان قرآنی 
کشور به مسابقات بین المللی قرآن کریم دانشجویان جهان اسالم به شمار می رود.

رییس مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اضافه 
کرد: برگزاری این جشنواره ملی از سال ۱3۶۴ آغاز شد و ۲۴ دوره از این جشنواره 
به صورت دبیرخانه دائم در مجموعه جهاددانشگاهی برگزار شد. پس از آن شورای 
هماهنگی فعالیت قرآنی دانشگاهیان در مجموعه نهاد مقام معظم رهبری تشکیل 

و بنا شد میزبانی این جشنواره ملی به صورت گردشی به دستگاه ها محول شود.
وی تاکید کرد: اختتامیه سی و پنجمین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان 
دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور ۲۲ فرورودین ماه ۱۴۰۰ در سال همایش 

های بین المللی رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار می شود.

مرگ دلخراش دو نفر و مصدومیت یک تن در تصادف بزرگراه 
آزادگان

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران از مرگ دو نفر و 
مصدوم شدن یک تن در پی وقوع تصادف در بزرگراه آزادگان خبر داد.

سید جالل ملکی، در این باره اظهار کرد:  ظهر روز گذشته یک مورد حادثه تصادف 
در مسیر شرق به غرب بزرگراه آزادگان، بعد از بلوار خلیج به سامانه ۱۲۵ سازمان آتش 
نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران اطالع داده شد که بالفاصله پس از آن دو ایستگاه 

به محل حادثه اعزام شدند. 
وی ادامه داد:  در محل مشاهده شد یک دستگاه خودرو سوزوکی، با سه سرنشین 
هنگام حرکت به دالیل نامشخصی به شدت با قسمت عقب یک دستگاه کامیونت ایسوزو 
که بار داشته برخورد کرده است. بر اثر این حادثه خودرو سوزوکی آسیب می بیند و تقریبا 

بخش زیادی از سقف خودرو کنده و قسمت جلو و اتاق خودرو نیز متالشی می شود.
سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران اظهار کرد:  یک آقا و دو خانم سرنشین سوزوکی 
بودند. راننده آقا در خودرو ویران شده،  پشت فرمان محبوس شده بود و افراد عبوری پیش 

از رسیدن آتش نشانان دو خانم سرنشین را از خودرو خارج کرده بودند. 
قتل ۸ عضو یک خانواده در اهواز و خودکشی قاتل

فرماندار اهواز از قتل هشت نفر به دلیل اختالف خانوادگی خبر داد.
جمال عالمی نیسی اظهار کرد: یک مرد ۵۰ ساله صبح روز گذشته )۱۶ فروردین ماه( 
به علت اختالفات خانوادگی، با اسلحه جنگی چهار نفر از اعضای خانواده همسر اول خود 

را به قتل رساند.
وی افزود: این فرد سپس به شهرستان کارون رفت و پدر و مادر همسر دوم خود 
و فرزندش و برادرزاده همسر دومش را نیز به قتل رساند.فرماندار اهواز گفت: وی پس از 
کشتن هشت نفر از اعضای خانواده اش، اقدام به خودکشی کرد. این فرد، سابقه اعتیاد به 

شیشه و سابقه کیفری داشته و ساکن منطقه زرگان اهواز بوده است.
وی افزود: اسلحه و خودروی استفاده شده در این حادثه کشف شده است.

کشف ۶ تن مواد مخدر در سیستان و بلوچستان 
فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان گفت: بیش از ۸۸ عملیات ضربتی و مقتدرانه 
برخورد و مقابله با سوداگران و قاچاقچیان موادمخدر در ایام نوروز امسال در استان ۶ تن 

موادمخدر کشف شد.
سردار احمد طاهری اظهارداشت: رسالت پلیس پیش بینی، پیشگیری و کنترل جرائم 
بوده و نام گذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری به نام سال تولید، پشتیانی ها، 
مانع زدایی ها انگیزه را برای حمایت از تولید که پایه های اقتصاد کشور محسوب می شود 
را از طریق مبارزه با تمام ابعاد قاچاق مضاعف کرده و ان شا اهلل با اقدام قاطع و موثر خود 

شاهد تاثیر مثبت آن بر زندگی مردم خواهیم بود.
وی با بیان اینکه یکی دیگر از وظایف و رسالت های مهم پلیس برخورد با جرائم، 
مقابله با مجرمان و سوداگران مرگ و قاچاقچیان موادمخدر است افزود: امنیت مردم در 
سیستان وبلوچستان و مقابله با اشرار خط قرمز پلیس استان محسوب می شود و تالش 
مجموعه فرماندهی انتظامی این است که خالصانه و جان بر کف در راه مقابله با اشرار، 

سارقان مسلح و قاچاقچیان موادمخدر و ارتقا و پایداری امنیت قاطعانه ایستادگی کند.
فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان بیان کرد: در نوروز ۱۴۰۰ مجموعه انتظامی 
استان همچون سایر استان های کشور در آماده باش ۱۰۰ درصد بوده و تمام تالش خود را 
برای برقراری نظم و امنیت انجام داده و خوشبختانه به موفقیت های بزرگی دست یافته 
که در این راستا تکاوران انتظامی و عملیاتی استان در ایام نوروز تا ۱۵ فروردین ماه جاری 
و در اجرای طرح مبارزه با ورود و قاچاق موادمخدر به استان و کشور بیش از ۸۸ طرح 
مقابله ای با سوداگران مرگ به اجرا گذاشتند و در این طرح ها موفق به کشف ۶ تن و 3۱ 
کیلو و ۹۴۴ گرم انواع مواد مخدر، شامل چهار تن و ۹۲7 کیلو و ۲۴۰ گرم تریاک، ۲۵ 
کیلو و ۲3گرم هروئین، ۶۶۲ کیلو و ۶۸۱ گرم حشیش، ۱۲ کیلو گرم شیشه و ۴۰۵ کیلو 
گرم سوخته تریاک از سوداگران مرگ شدند.وی تصریح کرد: در این مدت ۲ باند بزرگ 
قاچاق مواد مخدر منهدم، ۲۱ دستگاه خودرو از قاچاقچیان توقیف و سه قبضه سالح گرم 

و مقادیر زیادی مهمات جنگی کشف و ۲۵ سوداگر مرگ دستگیر شدند.
طاهری با اشاره به اجرای طرح مقابله با خرده فروشان و توزیع کنندگان مواد مخدر در 
نوروز سال جاری افزود: در نوروز امسال از مرکز تا دورترین نقطه استان سیستان وبلوچستان 
طرح های متعدد در برخورد با خرده فروشان مواد مخدر به اجرا درآمد که در این رابطه 7۶ 

خرده فروش و عامل اصلی توزیع مواد مخدر شناسایی و دستگیر شدند.
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ال جی رسما از دنیای گوشی های هوشمند 
خداحافظی کرد

پس از مدت ها شایعه پراکنی و تکذیب آن ها از طرف ال جی، این شرکت 
خارج  موبایل  کسب وکار  و  صنعت  از  تیرماه  تا  که  کرد  تأیید  سرانجام  کره ای 

خواهد شد.
این  از صنعت موبایل خارج خواهد شد.  تأیید کرد که  امروز رسما  ال جی 
تصمیم باعث می شود شرکت کره ای تمرکز منابع خود را روی رشد قسمت هایی 
مانند قطعات مورد نیاز برای خودروی الکتریکی، برقرار کردن ارتباط دستگاه  های 
مختلف، خانه هوشمند، ربات  هوش مصنوعی و راهکارهای برای مدل بنگاه به 

بنگاه و پلتفرم ها و دستگاه های مختلف بگذارد.
ال جی اعالم کرد گوشی های حال حاضر این شرکت همچنان به فروش 
می رسند و پشتیبانی از این محصوالت برای مدتی و در برخی کشورها ادامه خواهد 
داشت. این شرکت هنوز درباره تعدیل نیروهای خود صحبت نکرده است و جزئیات 
درباره این موضوع به صورت محلی اعالم خواهد شد.  ال جی تا تیرماه کسب وکار 

موبایل خود را تعطیل خواهد کرد.
پس از اینکه بخش موبایل ال جی در طول پنج سال گذشته با ضررهای 
زیادی مواجه شد، در طول ماه  های گذشته شایع شده بود که ال جی قصد دارد از 
این حوزه خارج شود. این شرکت تصمیم گرفته بود در حوزه گوشی های رده باال با 
دیگر رقیب کره ای خود، سامسونگ رقابت کند و در این میان، با تولید گوشی های 

ارزان قیمت سهم بازار رقیب های چینی خود را به دست بیاورد.
سوددهی  به   ۲۰۲۱ سال  تا  را  خود  موبایل  بخش  بود  گفته  ال جی 
گوشی  می شود  باعث  ال جی  شرکت  موبایل  بخش  شدن  تعطیل  می رساند. 
انداخته  راه  به  این شرکت که در طول سال های گذشته سروصدا  رول شدنی 
مشاهده   ۲۰۲۱  CES در  را  گوشی  این  بار  آخرین  نشود؛  بازار  راهی  بود، 
کرده بودیم. ال جی در این نمایشگاه گفته بود گوشی رول شدنی را اواخر سال 

۲۰۲۱ راهی بازار می کند.
با شروع سال میالدی جدید شایعه خروج ال جی از کسب و کار موبایل بیشتر 
و  رد کرد  را  این موضوع  درباره  اولیه  این شرکت شایعات  البته سخنگوی  شد. 
ال جی در رسانه های کره ای از منتشر شدن این شایعات انتقاد کرد. این شرکت در 
آن زمان گفته بود شاید تغییراتی در بخش موبایل خود ایجاد کند که این موضوع 

می تواند شامل کوچک شدن این بخش شود.
در اسفندماه شایع شده بود که ال جی به  دنبال خریداری برای کسب و کار 
موبایل خود است؛ اما به نظر می رسد گفت وگوها برای پیدا کردن مشتری متوقف 
شد و ال جی تصمیم گرفت این بخش را تعطیل کند. به گزارش ورج، ال جی گوشی 
رول شدنی نمی سازد و تمام برنامه های خود برای عرضه گوشی در نیمه اول سال 

۲۰۲۱ را  متوقف کرده است.
ال جی بازار موبایل را به رقیب های خود واگذار کرد. این شرکت در طول 
چند سال گذشته سعی کرده بود گوشی هایی راهی بازار کند که از نظر ظاهر با 
به ال جی  این گوشی ها می توان  از جمله  باشند.  بازار متفاوت  محصوالت دیگر 
وینگ اشاره کرد؛ محصولی که یک صفحه نمایش دوم چرخان داشت. این شرکت 
گوشی دیگری هم به نام ولوت راهی بازار کرده بود که یک صفحه نمایش اکسترنال 

داشت. ال جی چند سال پیش گوشی G۵ ماژوالر طراحی کرده بود.
از  هیچ  کدام  نتوانست  که  بود  شرکت  هایی  جمله  از  ال جی  متأسفانه 
ویژگی  هایی جدیدی که معرفی می کند، به ترند اصلی دنیای موبایل تبدیل کند. 
دیگر  با  نتوانستند  این شرکت هم  معمولی  دیگر گوشی های هوشمند  از طرف 
از جمله دوربین ضعیف  بازار رقابت کنند و در قسمت های مختلف  محصوالت 

عمل کردند.
گذشته  سال های  طول  در  که  می پیوندد  شرکت هایی  جمع  به  ال جی 
البته یک سری از این شرکت ها روند  نتوانستند در حوزه موبایل دوام بیاورند. 
تولید گوشی  را به شرکت های دیگر واگذار کردند. مثال گوشی های نوکیا توسط 
 TCL ساخته می شود و تا سال گذشته، گوشی های بلک بری توسط HMD
HTC هم در سال ۲۰۱7 بخش زیادی از کسب و کار موبایل  ساخته می شد. 

خود را به گوگل واگذار کرد.
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یک پزشک متخصص اعالم کرد؛
افزایش مرگ و میر ناشی از کرونا از ۲ هفته دیگر

و  مبتالیان  آمار  در  نوروزی  تاثیر سفرهای  اینکه  به  اشاره  با  اپیدمیولوژیست  یک 
جانباختگان کرونا طی روزهای آتی مشخص می شود، گفت: با توجه به افزایش های فعلی 
موارد مبتالیان متاسفانه از دو هفته دیگر افزایش فاحشی در تعداد مرگ و میر مبتالیان 
کرونا خواهیم داشت.دکتر مسعود یونسیان، با اشاره به سفرهای شکل گرفته در ایام نوروز، 
گفت: در مورد سفرها پیامی که مردم دریافت کرده بودند این بود که مسافرتشان به مناطق 
بنده  به نظر  نبود و  این تصمیم درستی  آزاد است که  آبی بدون هیچ محدودیتی  زرد و 
حتی اشتباهی استراتژیک بود؛ زیرا شرط منفی بودن نتیجه تست کرونا را برای رفتن به 
این شهرهای زرد و آبی را قائل نشده بودند در حالی که مهم تر از اینکه بگوییم به مناطق 
آلوده سفر نکنید این نکته مهم است که بگوییم افراد آلوده به مناطق پاک تر) زرد و آبی( 
سفر نکنند؛ چون یک بیمار می تواند در آن منطقه جمع کثیری را به کووید۱۹ مبتال کند. 
و  می شنویم  توصیه ها  علی رغم  هم  سفر  از  بازگشت  از  پس  طرفی  از  افزود:  وی 
می بینیم که افراد اقدام به دید و بازدید شغلی و کاری در محل کارشان می کنند. پرهیز 
از این رخداد در هفته سوم فروردین ماه در شرایط کرونایی کشور بسیار مهم است تا به 
این طریق عاملی برای انتقال بیماری نباشیم. الزم است کارمندان از دید بازدید در ادارات 
خودداری کرده و از همکارانشان هم بخواهند که این موضوع را رعایت کنند و اگر تصور 

می کنند شرایط برای امتناع از دید بازدید در محل کار فراهم نیست، به مرخصی بروند. 
موج چهارم کرونا آغاز شده است

یونسیان درباره بروز موج چهارم کرونا در ایران، ادامه داد: این موج در کشور آغاز 

شده است زیرا اغلب استان های ما در حال طی کردن روند افزایشی بیماری هستند، وقتی 
اتفاقی مانند تعطیالت نوروز طی چندین روز تقریبا در تمام استان ها رخ می دهد دیگر 
نمی توان آن را به نوسانات تصادفی نسبت داد. معموال اثرات هر اتفاقی یک تا دو هفته 
بعد در میزان مبتالیان و دو تا چهار هفته بعد هم در میزان مرگ و میر مشهود می شود و 
با توجه به افزایش های فعلی موارد مبتالیان متاسفانه از دو هفته دیگر افزایش فاحشی در 

تعداد مرگ و میر مبتالیان کرونا خواهیم داشت. 
ابتال و مرگ و میِر بیشتر در سالمندان

وی با تاکید بر اینکه ویروس های جهش یافته کرونا واگیردار تر هستند، اظهار کرد: 
این در حالی است که شدت بیماری زایی بیشتری هم دارند اما از نظر توزیع سنی مبتالیان، 
اختالف فاحشی با نوع پیشین ویروس وجود ندارند. همه ویروس ها با شدت بیشتری افراد 
سالمند را درگیر می کنند و کشتار بیشتری در این افراد رقم می زنند. البته ویروس جدید 
جهش یافته خطرات بیشتری نسبت به ویروس قدیمی برای جوانان و نوجوانان دارد ولی 

در هر حال ابتال و مرگ و میر در سالمندان شدت بیشتری دارد. 
طرح ترافیک لغو شود

این استاد ویروس شناسی، تاکید کرد: طبیعتا آغاز روزهای کاری و استفاده مردم از 
افزایشی آن کمک  بیشتر ویروس و روند  به گسترش  وسایل حمل و نقل عمومی هم 
می کند و به نظر می رسد ملغی کردن طرح ترافیک و تشویق مردم به استفاده از خودرو 
شخصی منطقی تر باشد. ویروس از یک خودرو به خودرو دیگر منتقل نمی شود و شلوغی 
خیابان ها ممکن است از نظر آلودگی هوا و تاخیر در رسیدن به محل کار تاثیراتی برجای 
بگذارد ولی انتقال کرونا با ازدحام خودرو در خیابان افزایش نمی یابد. هر چه در خودروهای 
کوچک تر افراد کمتر و ساکن در یک منزل را داشته باشیم، طبیعتا احتمال انتشار ویروس 
در مقایسه با استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی کاهش می یابد. هوا بهتر شده است و 
یکی از نکات بسیار مهم باز گذاشتن پنجره های وسایل حمل و نقل شخصی و عمومی 

است تا تهویه هوا صورت گیرد.
واکسیناسیون؛ مهمترین ابزار کنترل بیماری

وی در خاتمه تاکید کرد: مهم ترین ابزار کنترل شرایط بیماری در کشور تسریع در روند 
واکسیناسیون کادر بهداشت و درمان و سالمندان است. همچنین در مراحل بعدی برنامه ریزی 
دقیقی برای واکسیناسیون سایر افراد جامعه داشته باشیم، عوامل مختلفی در اولویت بندی 

تزریق واکسن وجود دارد که ساده ترین و مهم ترین مالک می تواند سن افراد باشد.
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هم  جدید  سال  ز  آغا
نکرد  سبز  را  بورس  چراغ 
و شاخص کل بورس که در 
واحد  هزار   3۰۰ و  میلیون  یک  کانال 
وارد سال جدید شده بود، در هفت روز 
فعالیت خود در این روز دوباره به کانال 
یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد عقبگرد 
بازار  کارشناس  یک  که  اتفاقی  کرد؛ 
موجود  ابهامات  را  آن  دلیل  سرمایه 
در حوزه های اقتصادی و سیاسی می 
داند و بر این باور است که باید منتظر 
نگرش  و  جمهوری  ریاست  انتخابات 

دولت جدید به بازار سرمایه بود.
روزبه شریعتی، با بیان اینکه بازار 
مختلفی  ابهامات  از  همچنان  سرمایه 
و  عوامل  داد:  توضیح  می برد،  رنج 
ابهامات تاثیرگذاری مانند آینده سیاست 
خارجی، توافقات ایران و آمریکا، نتیجه 
مرحله  جمهوری،  ریاست  نتخابات  ا
دولت  تا  می گیرد  شکل  که  گذاری 
دولت  نگرش  و  بیاید  کار  روی  جدید 
بازار سرمایه  ... روی  و  بازار  به  جدید 

سایه انداخته است.
میزان  اگر  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
صادرات نفت یک میلیون بشکه بماند، 
 3۰۰ حدود  بودجه  کسری  با  احتماال 
بود،  خواهد  مواجه  تومان  میلیارد  هزار 
گفت: جبران این کسری بودجه قطعا از 
طریق انتشار اوراق خواهد بود و حجم 
چاپ اوراق تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان 

باعث افزاش نرخ بهره و آسیب به بازار 
سرمایه می شود.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان 
اینکه در حال حاضر بین سرمایه گذاران 
بورسی چنددستگی وجود دارد، توضیح 
داد: برخی سرمایه گذاران مردمی هستند 
که به شدت آسیب دیده اند و بسیاری 
از آنان سرمایه خود را می خواهند. قشر 
دیگر سرمایه گذاران قدیمی بازار هستند 
و  دارند  ای  بینانه  خوش  ذهنیت  که 
توافقات سیاسی زودهنگام و ورود حجم 
قابل توجهی ارز به داخل کشور را پیش 
بینی می کنند. قشر دیگری هم هستند 

ابهامات مذکور، ترجیح  با توجه به  که 
می دهند محتاط عمل کنند.

با اشاره به دامنه نوسان  شریعتی 
و  بورس  عالی  نامتقارن گفت: شورای 
سازمان بورس با هدف اینکه هیجانات 
منفی به بازار اسیب بیشتری نزند دامنه 
کردند  تعیین  را  درصدی  دو  نوسان 
فدا  را  نقدشوندگی  موضوع  این  که 

کرده است.
کرد  صبر  باید  داد:  ادامه  وی 
اقتصادی  اتفاق  البته  ماند.  منتظر  و 
خاصی رخ نمی دهد و بیشتر جو روانی 
خود  کار  موازی  بازارهای  البته  است. 

در محدوده ۲۵ هزار  را می کنند، دالر 
تومان است اما بازار مسکن نرخ دالر را 
باالی 3۰ هزار تومان می بیند و حجم 
معامالت مسکن نیز افزایش یافته است.

این کارشناس بازار سرمایه با تاکید 
بر اینکه بازار سرمایه در این روزها گران 
نیست، اظهار کرد: مگر اینکه قرار است 
اتفاق خارق العاده ای در قیمت دالر یا 
نرخ سود سپرده رخ دهد. مثال نرخ سود 
سپرده به 3۰ درصد برسد. اما باید گفت 
سود  نرخ  و  تومانی  هزار   ۲۵ دالر  با 
بازار  سرمایه  بازار  درصد،   ۲۰ سپرده 

جذابی است.

ایجاد 5 هزار شغل جدید درسال جاری
 1400، سال شکوفایی سرمایه گذاری های گروه مالی گردشگری 

است
 مدیر روابط عمومی گروه مالی گردشگری اعالم 
پایدار  هزار شغل   ۱۰ از  بیش  تاکنون  گروه  این  کرد: 
این  که  کرده  ایجاد  اقتصادی  مختلف  بخش های  در 
نفر  هزار   ۱۵ از  بیش  به  امسال  نخست  نیمه  تا  رقم 

افزایش می یابد.
به گزارش روابط عمومی گروه مالی گردشگری، 

امیر نیک رویان گفت: با بهره برداری از پروژه های در دست اجرای این گروه، 
در سال ۱۴۰۰ بین ۵ تا ۶ هزار فرصت شغلی جدید به ویژه در مناطق محروم 

کشور ایجاد می شود.
وی افزود: ایجاد فرصت های شغلی در شرایط فعلی کشور، اقدامی ارزشمند 
و نوعی عبادت به حساب می آید که می تواند بسیاری از معضالت و آسیب های 

اجتماعی را از بین ببرد.
نیک رویان ادامه داد: در شرایط فعلی که تحریم های ظالمانه دشمنان 
اقتصاد  کارها را سخت کرده، گروه مالی گردشگری توانسته نقش خوبی در 
کشور ایفا کند و در بخش های مختلف اقتصادی حضوری فعاالنه داشته باشد.

وی گفت: سال ۱۴۰۰ سال شکوفایی سرمایه گذاری های انجام شده گروه 
مالی گردشگری است و پروژه های در دست اجرای این گروه، به تدریج یکی 
پس از دیگری به بهره برداری خواهد رسید که حاصل آنها عالوه بر عمران و 
آبادانی مناطق محروم، ایجاد هزاران فرصت های شغلی مستقیم و غیرمستقیم 

به ویژه برای جوانان است.
مدیر روابط عمومی گروه مالی گردشگری تصریح کرد: ما به عنوان بخش 
خصوصی فعالیت می کنیم اما وظیفه ذاتی، دینی و اخالقی خود می دانیم در 

چارچوب سیاست های کشور برای رفع تحریم ها گام برداریم. 
نیک رویان گفت: در شرایط سخت تحریم، قرارداد طرح های توسعه فوالد 
بناب با قرارگاه خاتم االنبیا منعقد شد و ثابت کردیم که می توانیم تهدیدها را 
به فرصت تبدیل کنیم. در طرح توسعه فوالد بناب که کارهای اولیه آن شروع 
شده، برای بیش از 3 هزار نفر فرصت های شغلی در استان آذربایجان شرقی 

ایجاد شده است.
هزار شغل   ۴۰ و  مستقیم  هزار شغل   ۱۰ از  بیش  ایجاد  داد:  ادامه  وی 
غیرمستقیم، نهضت ساخت مدرسه سازی در مناطق محروم، توسعه زیرساخت های 
همچون  بزرگی  پروژه های  در  سرمایه گذاری  گردشگری،  و  معدنی  صنعتی، 
سنتر  سیتی  کیش،  میکامال  بناب،  فوالد  و  بافت  فوالد  کارخانه های  احداث 
اصفهان و مرکز تجاری، تفریحی و گردشگری آیلند به عنوان نخستین شهر 
نمونه گردشگری، بخشی از تالش های انجام شده گروه مالی گردشگری در 

یک دهه اخیر است.

با نرم افزار فام موسسه اعتباری ملل در خانه بمانید
به منظور  اعتباری ملل  فام موسسه  افزار  نرم 
ارائه  را  ویژه ای  رفاه مردم عزیز خدمات  و  آسایش 

می نماید.
 به گزارش روابط عمومی موسسه اعتباری ملل 
مشتریان  ملل  اعتباری  موسسه  افزار  نرم  نصب  با 
محترم می توانند کل خدمات مورد نیاز بانکی و اداری 

و اجتماعی خود را از قبیل کارت به کارت خرید شارژ از اپراتورهای همراه 
اول، ایرانسل و رایتل دریافت موجودی، خرید بسته های اینترنتی، احراز 
هویت سجام، فعالیت در بورس، استعالم از ثبت احوال، تامین اجتماعی، 
بهداشت  درمان، خدمات پستی، خدمات قضایی، امور مالیاتی، امور اسناد و 
امالک، استعالم مدرک تحصیلی، استعالم شناسه صنفی، سامانه ردیابی 
دریافت شماره شبا،  خودرویی،  خدمات  قبوض،  پرداخت  دیجیتال،  کاالی 

خدمات بدون مرز )خدمات مشاوره پزشکی( دریافت نمایند.
 در زمان شیوع بیماری کرونا برای حفظ سالمتی در خانه بمانید و با نرم 
افزار فام موسسه اعتباری ملل کلیه خدمات بانکی اداری خود را انجام دهید.

پرونده  تومان  میلیارد  هزار  مثبت1057  تراز  ثبت  با  »وملل« 
99 را بست

موسسه ملل در ۱۲ ماه سال ۹۹ در مجموع سه 
هزار و ۸۹۹ میلیارد تومان در آمد از محل تسهیالت 
میلیارد  و  هزار  دو  مقابل  در  و  کرد  اعطایی کسب 
تومان سود به سپرده های سرمایه گذاری اختصاص 
داد که حاصل آن ثبت تراز مثبت یک هزار و ۵7 

میلیارد تومان بود.
به گزارش بانکداری ایرانی  و بر اساس آخرین گزارش ماهیانه موسسه 
ملل ، این موسسه در اسفند ماه ۴۰۹ در آمد از محل تسهیالت اعطایی 
کسب کرد و در مقابل ۵7۱ میلیارد تومان سود پرداخت کرد و تراز عملیاتی 

اسفند ماه این بانک منفی ۱۶۲ ثبت شد.
این موسسه خصوصی در مجموع ۵ درصد درآمد تسهیالتی و ۲۵ درصد 
سود پرداختی به سپرده های سرمایه گذاری خود را در سال ۹۹ نسبت به 

سال ۹۸ افزایش داده است .
موسسه ملل در بخش تسهیالت اعطایی بیشترین در آمد را از سه سر 
فصل سایر تسهیالت، مشارکت مدنی و فروش اقساطی در سال گذشته 
کسب کرد و مانده تسهیالت اعطایی این موسسه به رقم ۱۸ هزار و ۶۸۱ 
میلیارد تومان رسید که نسبت به سال قبل از آن ۱۹ درصد رشد داشته است .

به سپرده های سرمایه  پرداخت سود  بورسی در بخش  این شرکت 
گذاری بیشترین سود را به سه سرفصل سپرده های یک ساله ، دو ساله 
و سپرده های کوتاه پرداخت کرد و مانده سپرده های سرمایه گذاری این 
موسسه مالی در پایان سال ۹۹ به رقم ۲۲ هزار و ۹۵۲ میلیارد تومان رسید 

که نسبت به سال قبل از آن ۵۱ درصد افزایش داشته است.

اولین گام بانک پارسیان برای تحقق شعار سال با صدور نخستین 
اوراق گام)گواهی اعتبار مولد(

های  سیاست  و  ها  برنامه  اجرای  راستای  در 
بانک پارسیان برای تحقق شعار سال ۱۴۰۰ تحت 
عنوان »تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها« و به 
زنجیره  گردش  در  سرمایه  نیازهای  تامین  منظور 
به  بیشتر  کمک  و  تولیدی  های  بنگاه  تامین  های 
تولید، نخستین اوراق گواهی اعتبار مولد)گام( بانک 

پارسیان به صورت همزمان در دو زنجیره خودرو و فوالد به عنوان یکی از 
مهم ترین زنجیره های تولید در کشور، منتشر شد.

بانکی است که  اولین  بانک های خصوصی  بین  پارسیان در  بانک 
حسب تکالیف دولت محترم و بانک مرکزی ج.ا.ا در حمایت از تولید و 
صدور  به  موفق  مولد،  های  بنگاه  تورمی  غیر  درگردش  سرمایه  تامین 
اوراق گام در سیستم بانکی شد. این اوراق با ضمانت بانک عامل، صادر 
بانک  توسط  دارنده،  آخرین  به  سررسید  در  آن  اسمی  مبلغ  پرداخت  و 
تضمین می شود. اوراق گام عالوه بر قابلیت انتقال در بازار پول، امکان 

تنزیل در بازارسرمایه را نیز دارد.
اوراق گام محصول نوین اعتباری و تسهیالتی است که برای کمک 
به تامین اعتبار بنگاه های تولیدی ایجاد شده و می تواند نقش موثری در 
تامین سرمایه در گردش بنگاههای مولد بویژه بخش تولید داشته باشد که 
با حل موضوع دریافت و پرداخت خریداران و فروشندگان، با کمک نقش 

ضمانتی بانک ها، به تقویت بخش تولید کمک نماید.
با عنایت به پیاده سازی زیر ساخت های مربوطه، بانک پارسیان به 
اعتبار مولد، آمادگی خود را  اوراق گواهی  انتشار  عنوان بانک پیشگام در 
جهت انتشار اوراق مزبور برای کلیه زنجیره های تامین، در چارچوب مقررات 

و ویژگی های اوراق گواهی اعتبار مولد اعالم می دارد.

مدیرعامل شرکت پاالیش گاز بیدبلند:
بیدبلند یکی از شاهرگ های انرژی تأمین انرژی کشور است

مدیرعامل شرکت پاالیش گاز بیدبلند خلیج فارس گفت: درآمد این 
شرکت با وجود اینکه ۴۵ تا ۴۸ درصد خوراک آن تأمین شده است، روزانه 

۴۰ میلیارد تومان است.
محمود امین نژاد روز گذشته)دوشنبه، ۱۶ فروردین ماه( در آیین امضای 
قرارداد ساخت ۲۴ دستگاه کمپرسور سانتریفیوژ و احداث ایستگاه جمع آوری 
گازهای همراه نفت منطقه رگ سفید با شرکت های ایرانی به سال ۹۹ که 
سال بسیار سختی هم از نظر تحریم های اقتصادی و هم شیوع ویروس 
مناسب  ریل گذاری  و  تدبیر  با  کرد:  اظهار  و  اشاره  بود  کشور  در  کرونا 
مهندس زنگنه برای جمع آوری گازهای همراه نفت سه استان خوزستان، 
بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد، ابرپروژه بیدبلند خلیج فارس پارسال به 

بهره برداری رسید.
وی افزود: هم اکنون پاالیشگاه گاز بیدبلند خلیج فارس به عنوان یکی 
از شاهرگ های انرژی، در تأمین انرژی کشور و خوراک پتروشیمی های 

ماهشهر در حال ایفای نقش است.
اینکه  بیان  با  فارس  خلیج  بیدبلند  گاز  پاالیش  شرکت  مدیرعامل 
به منظور تکمیل زنجیره تأمین خوراک بیدبلند خلیج فارس، پروژه بهسازی 
و احداث تأسیسات جمع آوری گازهای مشعل به این شرکت واگذار شد، 
ادامه داد: قرارداد این پروژه به ارزش یک میلیارد یورو میان شرکت ملی 

مناطق نفت خیز جنوب و هلدینگ خلیج فارس امضا شد.
امین نژاد تصریح کرد: پروژه بهسازی و احداث تأسیسات جمع آوری 
گازهای مشعل شامل ۲7 طرح در سه گروه پیش تراکم و تزریق، بهسازی 

تأسیسات قدیمی نفت و جمع آوری گازهای مشعل تعریف شده است.
وی با اشاره به اینکه این پروژه از مهرماه سال ۹۸ آغاز شد و مطالعات 
پایه آن از سوی پیمانکار داخلی انجام شده است، گفت: هم اکنون حدود 
۱۲ قرارداد با احتساب قراردادهایی که امروز امضا می شود به ارزش حدود 
3۶3 میلیون یورو نهایی شده اند که از این ۱۲ قرارداد، ۱۱ قرارداد در حال 

مؤثر شدن است.
مدیرعامل شرکت پاالیش گاز بیدبلند خلیج فارس با بیان اینکه در 
دو ماه آتی با همکاری خوب شرکت مناطق نفت خیز جنوب، حدود 3۵۰ 
میلیون یورو دیگر از این قراردادها مؤثر خواهد شد، اظهار کرد: بنابراین از 
مجموع یک میلیارد یورویی این پروژه تا دو ماه آینده 7۰۰ میلیون یورو 
به قرارداد تبدیل می شود که دستاورد بسیار مطلوبی است و می تواند رؤیای 
جمع آوری گازهای مشعل را مانند بیدبلندخلیج فارس به واقعیت تبدیل کند.

امین نژاد با اشاره به اینکه امروز قراردادهای ۲۴ دستگاه کمپرسور 
سانتریفیوژ به ارزش 7۵ میلیون یورو با شرکت های توربوکمپرسور نفت 
)OTC(  و مهندسی و ساخت توربین مپنا )TUGA( و قرارداد جمع آوری 
با  یورو  میلیون   ۹۰ ارزش  به  رگ سفید-۱  منطقه  نفت  همراه  گازهای 
شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژی )EIED( امضا می شود، افزود: 
با جمع آوری گازهای همراه رگ سفید، ۱۲۰ تا ۱۲۵ فوت مکعب در روز به 

تولید بیدبلند اضافه می شود.
وی به ساخت حدود ۱۱۰ دستگاه کمپرسور در اجرای پروژه بهسازی 
و احداث تأسیسات جمع آوری گازهای مشعل اشاره کرد و گفت: هدف 
ما این است که حداکثر استفاده از توان داخلی در تأمین این کمپرسورها 
انجام شود و آنهایی که فناوری آن در کشور وجود ندارد نیز برنامه ریزی 
شده است تا شرکت های ایرانی به صورت شریک با شرکت های خارجی 
این فناوری ها را به داخل کشور منتقل کنند. مدیرعامل شرکت پاالیش 
گاز بیدبلند خلیج فارس به ایجاد حدود 3۵۰ کیلومتر خطوط لوله گاز ترش 
در این پروژه برای انتقال این خوراک به خطوط لوله بیدبلند خلیج فارس 
اشاره کرد و ادامه داد: حدود ۱7۰ کیلومتر خطوط انتقال برق و ۹ ایستگاه 

پست فشار قوی از شاخصه های مهم این پروژه است.
امین نژاد با اشاره به وضع  کنونی صندوق توسعه ملی و سیستم بانکی، 
خطاب به مهندس زنگنه گفت: تقاضا دارم که وزارت نفت درباره تنفس 
بیدبلند خلیج فارس  به  یا دوساله  پرداخت خوراک یک فرصت سه ساله 
بدهد تا این شرکت بتواند با درآمد تولیدات کنونی این شرکت که با ۴۵ 
تا ۴۸ درصد خوراک، روزانه ۴۰ میلیارد تومان است، پروژه های جمع آوری 

گازهای مشعل را با استفاده از منابع خود با سرعت بیشتری پیش ببرد.
وی اظهار کرد: تالش می شود با هماهنگی شرکت مناطق نفت خیز 
جنوب و تمهیداتی که دیده شده و به سرویس آمدن ان جی ال ۱۲۰۰ تا 

خردادماه، خوراک بیدبلند خلیج فارس تا ۶۵ درصد تأمین شود

یک کارشناس بازار سرمایه:

تصمیمات بین المللی در آینده بازار سرمایه تاثیر گذار است
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زیر نظر: محمد امامی

اجرای پروژه گازرسانی
 به 4 هزار روستای کشور 

معاون وزیر نفت در امور گاز با بیان اینکه پروژه های گازرسانی به ۲ 
هزار و ۹۱3 روستا و ۲3 شهر در سال ۹۹ به بهره برداری رسید، گفت: اکنون 

پروژه گازرسانی به ۴ هزار روستای کشور در حال اجراست.
حسن  ایران،  گاز  ملی  شرکت  از  نقل  به  جوانان  دنیای  گزارش  به 
منتظرتربتی در نخستین نشست هیئت مدیره این شرکت در سال نو اظهار 
کرد: در سالی که گذشت با توجه به شرایط تحریم، تالش کردیم پروژه ها و 
فعالیت های خود را در همه بخش ها بدون وابستگی به منابع دولتی به موقع 
باید در حفظ  انجام دهیم، تالشی که به عنوان یک راهبرد  با سربلندی  و 

آن بکوشیم.
وی ادامه داد: این در حالی است که پارسال ۶ هزار مشترک صنعتی 
گازرسانی شدند. از این تعداد، 3 هزار و 3۲۰ واحد صنعتی از طریق بند »ق« 

به شبکه گاز کشور پیوستند.
همچنین   ۹۹ سال  کرد:  تصریح  ایران  گاز  ملی  شرکت  مدیرعامل 
بهره برداری  به  و ۲3 شهر  روستا  و ۹۱3  به ۲ هزار  گازرسانی  پروژه های 
به  نفوذ گاز در جمعیت شهری و روستایی  این ترتیب ضریب  به  رسید و 

بیش از ۹۵ درصد رسید.
تربتی گفت: خوشبختانه هم اکنون پروژه گازرسانی به ۴ هزار روستا 
به همراه پروژه های فعال دیگری در حال اجراست که باید تالش کنیم آنها 
را با شتاب بیشتر و در موعد مقرر به بهره برداری برسانیم تا گازرسانی در 

بخش روستایی به طور کامل محقق شود.
وی در ادامه درباره شعار سال اظهار کرد: با توجه به نام گذاری سال 
جدید به نام »تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها«، ما نیز باید همسو با تحقق 
شعار سال برنامه های مهم و ویژه ای را مشخص، پیگیری و در طول سال 

دنبال کنیم.
معاون وزیر نفت در امور گاز در پایان به انتخابات ریاست جمهوری نیز 
اشاره و تصریح کرد: با توجه به برگزاری انتخابات و تغییر دولت در سال 
جاری، باید این موضوع را مدنظر داشته باشیم که چه در دولت گذشته و 
چه در دولت جدید، وظیفه ای که بر عهده ما قرار دارد، تأمین انرژی کشور 
و گرم کردن خانه های مردم و کمک به اقتصاد کشور است که همه باید 
تالش کنیم برنامه های از پیش تعیین شده را به موقع انجام دهیم تا زمستان 

راحت و آسانی را پیش رو داشته باشیم.

سوگل رام

ی
صاد

اقت
له

مقا

ت
صنع

زیر نظر: بهنام مومنی

گزارش دنیای جوانان از خرید و فروش خودرو؛
بی رونقی بازار خودر و در سال 1400 ادامه دارد

و  داخلی  خودروهای  انواع  قیمت  ثبات  از  حاکی  خودرو  بازار  بررسی 
مونتاژی و تغییر اندک آنها در مقایسه با آخرین روزهای کاری سال ۹۹ است.

مدل  با   ۱۱۱ پراید  دستگاه  هر  جوانان،  دنیای  خبرنگار  گزارش  به 
میلیون   ۱۰7 حدود    ۹۹ مدل   ۱3۱ پراید  تومان،  میلیون   ۱۲۵ حدود   ۹۹
تومان، پژو ۴۰۵ جی. ال. ایکس مدل ۹۹ حدود ۱۸۸ میلیون تومان، نوع 
نزدیک   ۱۴۰۰ مدل  ایکس  ال.  تومان، سمند  میلیون   ۱۸۴ آن  دوگانه سوز 
به ۱۸۸ میلیون تومان، مدل ۹۹ آن ۱۸۰ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ 
تومان،  میلیون   ۱۹۰ آن   ۹۹ مدل  تومان،  میلیون   ۱۹۹ حدود   ۱۴۰۰ مدل 
همچنین پژو ۲۰۶ تیپ ۵ و پژو ۲۰۶ وی هشت مدل ۹۹ به ترتیب ۲۴۱ 

و ۲۴۰ میلیون تومان قیمت دارد.
میلیون   ۶۲۵ حدود  اس۵  جک  دستگاه  هر  نیز  مونتاژی ها  دسته  در 

تومان، هایما اس7 نزدیک به ۶7۵ میلیون تومان و مزدا 3 مدل ۹۸ حدود 
۸7۰ میلیون تومان قیمت گذاری شده است.

با وجود اینکه روز یکشنبه گذشته »رضا شیوا« رییس شورای رقابت 
۱۴۰۰ قیمت خودروهای داخلی تولید  اعالم کرد: در سه ماه نخست سال 
حاکی  بررسی ها  اما  شد،  خواهد  مواجه  افزایش  با  کارخانه ها  در  شده 
تاثیری  معتقدند  کارشناسان  و  نداشته  ر  بازا بر  تاثیری  خبر  این  است 

داشت. نخواهد 
خودروی  فروشندگان  و  نمایشگاه داران  اتحادیه  رییس  زمینه،  این  در 
پایتخت گفت: سخنان رییس شورای رقابت زمانی می توانست تاثیرگذار باشد 
با  نزدیک  ارتباط  در  قیمت خودرو  زیرا  باشیم،  مواجه  ارز  نرخ  نوسان  با  که 

نرخ ارز است.
کافی  عرضه  صورت  در  ارز،  نرخ  ثبات  است:  معتقد  موتمنی«  »سعید 
ماه های  در  قیمت ها  کاهش  به  می تواند  حتی  خودروساز  سوی  از  خودرو 

بیانجامد. آینده 
وی به طور مثال به قیمت کارخانه ای باالی ارائه شده کوئیک اتوماتیک 
در اسفندماه گذشته اشاره کرد که حدود ۲3۲ میلیون تومان برای مشتریان 
تمام می شد، اما همان زمان با حدود 3۰ میلیون تومان پایین تر و در ارقامی 

بین ۱۹۸ تا ۲۰۰ میلیون تومان در بازار به فروش می رسید.
و  بازاری  قیمتی  فاصله  کنونی،  شرایط  در  گفت:  صنفی  مقام  این 
فاصله  اگر  اما  است،  جذاب  مشتریان  برای  همچنان  خودروها  کارخانه ای 

قیمتی کاهش یابد این تقاضای کاذب نیز فروکش خواهد کرد.

دستگاه های اجرایی نهایت باید تا 
خرداد ماه اطالعات فردی، استخدامی، 
احکام کارگزینی یا قرارداد کارکنان خود 
را در سامانه پاکنا ثبت کنند؛ هر گونه 
به ثبت  این زمان مشروط  از  پرداختی 

اطالعات خواهد بود.
ثبت اطالعات کارکنان در سامانه 
اداری  نظام  کارکنان  اطالعات  پایگاه 
)پاکنا( از گذشته مورد تاکید بوده و در 
قانون  قانون بودجه ۱3۹۹ و همچنین 
بودجه سال جاری دستگاه ها مکلف به 
انجام آن هستند. این تکلیف به منظور 
ساماندهی نیروی انسانی، کارکنان دولت 
و انضباط مالی است که در قوانین بودجه 
اطالعات  این  درج  و  می شود  تکلیف 
بکارگیری  یا  استخدام  برای  را  حقی 

اشخاص ایجاد نمی کند. 
این در حالی است که در تبصره 
ثبت  جریان   ۱۴۰۰ بودجه  قانون   ۲۰
اطالعات کارکنان مورد تاکید قرار گرفته 
و دستگاه های اجرایی مکلف شده اند 

احکام  استخدامی،  فردی،  اطالعات 
کارگزینی یا قرارداد منعقده کارکنان را 
در سامانه پایگاه اطالعات کارکنان نظام 
اداری )پاکنا( ثبت یا به روز رسانی کنند.

و  نی  پیما  ، سمی ر ن  کنا ر کا
و  کارگری  معین،  کار  قراردادهای 
کارکنان حوزه سالمت بر اساس قانون 
مربوط به خدمات پزشکان و پیراپزشکان 
و سایر کارکنان که بر اساس ضوابط و 
مقررات مربوط به موجب حکم یا قرارداد 

دستگاه  یک  در  دار  صالحیت  مقام 
شوند  می  گرفته  خدمت  به  اجرایی 
شامل این تکلیف برای ثبت اطالعات 

خواهید بود.
با توجه به ضرورت اعالم اطالعات 
نیز  ها  پرداخت  کارکنان،  به  مربوط 
طوری  به  است؛  شده  آن  به  مشروط 
اعتبار  تخصیص  امسال،  خرداد  از  که 
حقوق کارکنان صرفا بر اساس اطالعات 
سامانه پاکنا انجام می شود و هر گونه 

پرداخت مستقیم، مستمر و غیر مستمر 
به کلیه کارکنان دستگاه های اجرایی از 
محل اعتبار هزینه ای و منابع عمومی و 
اختصاصی صرفا پس از ثبت اطالعات 

در این سامانه است.
در سال گذشته نیز در قانون بودجه 
تاکید شده بود که دستگاه های اجرایی 
ششم  برنامه  قانون   ۲۹ ماده  مشمول 
توسعه که به نحوی از بودجه عمومی 
اطالعات  مکلفند  کنند  می  استفاده 
و  ایران  کارمند  سامانه  در  را  کارکنان 
سامانه ثبت حقوق و مزایا ثبت یا به روز 
رسانی کنند و هر گونه پرداخت مستقیم 
و مستمر به کلیه کارکنان دستگاه های 
ثبت  این  به  مشروط  واقع  در  اجرایی 

اطالعات شده بود. 
اما سازمان اداری و استخدامی تا 
اطالعات  ثبت  روند  از  گزارشی  کنون 
این  اجرای  در  ها  دستگاه  عملکرد  و 
تکلیف قانونی به صورت عمومی منتشر 

نکرده است.

لزوم ثبت اطالعات کارمندان در سامانه پاکنا؛

پرداخت حقوق از خرداد ماه مشروط می شود

است  معتقد  کار  حوزه  فعال  یک 
با  ایران  در  ها  چینی  گذاری  سرمایه 
توجه به جمعیت باالی ۸۰ میلیون نفری 
کشور جواب می دهد و وقتی شرکتهای 
چینی در صنایع داخلی سرمایه گذاری 
کنند، کشورهای دیگر هم جرات سرمایه 
گذاری پیدا می کنند و از محل سرمایه 
تولید  و  اشتغال  و  کار  بازار  ها  گذاری 

داخلی به رونق می رسد.
تاثیر  ارزیابی  در  اصالنی  علی 
سند همکاری ایران و چین بر بازار کار 
این  اگر  کرد:  اظهار  کشور  اشتغال  و 
توافق طبق آن چیزی که کارشناسان 
و تحلیلگران می گویند مثبت و به نفع 
تحرک  به  تواند  می  قطعا  باشد  کشور 
شود  منجر  اشتغال  رونق  و  کار  بازار 
و  پویا  را  اقتصاد  مختلف  بخشهای  و 

فعال تر کند.
وی ادامه داد: برخی از معادن کشور 
دستگاههایی  و  آالت  ماشین  نیازمند 
برای بهره برداری هستند که به دلیل 
آنها  واردات  امکان  گرانی  و  تحریم 
نیست در حالی که اگر این معادن راه 
بیفتد دستکم 3۰۰۰ نیروی کار در آنجا 
بیکاری  نرخ  و  شوند  می  کار  مشغول 
شهرها پایین می آید و چرخ اقتصاد به 

گردش در می آید.
این فعال حوزه کار با بیان اینکه 

تحریم های خارجی مانع سرمایه گذاری 
خوشبختانه  کرد:  اظهار  شد،  کشور  در 
ایران کشوری است که سرمایه گذاری 
در آن جواب می دهد و جمعیت باالی 
۸۰ میلیون نفر بازار بکری برای هرنوع 
وقتی شرکتهای  است.  سرمایه گذاری 
چینی در صنایع ما سرمایه گذاری کنند 
و  آلمان  همچون  دیگری  کشورهای 
فرانسه هم جرات می کنند و پشت سر 

چینی ها وارد می شوند.
به گفته اصالنی، امنیت و اعتماد 

سرمایه  حضور  برای  موثر  عامل  دو 
با  چینی  شرکتهای  و  است  گذاران 
و  سودآوری  و  منیت  ا خود  حضور 
همراه  به  را  گذاری  سرمایه  توسعه 

می آورند.
وی بابیان اینکه فشارهای خارجی 
تولید داخلی  و  به صنعت  و تحریم ها 
کرد:  امیدواری  ابراز  زند،  می  ضربه 
این توافق به عنوان  آن چیزی که در 
بخشها  مختلف  ظرفیتهای  از  استفاده 
شکل  به  شده  عنوان  کشور  صنایع  و 

منافع  و  منافع ملی  با حفظ  و  شایسته 
کشور محقق شود.

حال  درعین  کار  حوزه  فعال  این 
درباره چرایی واکنشها نسبت به امضای 
این سند همکاری نیز گفت: اگر جنبه 
با  قرار گیرد  توافق مدنظر  مثبت  های 
بزرگ  کشور  یک  چین  آنکه  به  توجه 
تولید  نفع  به  تواند  است می  اقتصادی 
و  باشد  کارگری  جامعه  و  کار  بازار  و 
وضعیت  بهبود  به  ها  گذاری  سرمایه 

تولید و صنایع کشور منجر شود.

کارشناس حوزه کار:

سرمایه گذاری چینی ها، به بازار کار ایران رونق می بخشد
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رئیس سازمان مدیریت 
اردبیل  استان  برنامه ریزی  و 
گفت: با تحقق شعار »تولید، 
چهره  مانع زدایی ها«  و  پشتیبانی ها 
و  تحول   ۱۴۰۰ سال  در  استان  این 
شایقی  می یابد.داود  متفاوت  تحرکی 
معظم  مقام  کرد:  بیان  زمینه  این  در 
با  نیز  را  امسال  با دوراندیشی  رهبری 
موضوع و محوریت حمایت از تولید و 
رونق روزافزون در این بخش با عنوان 
مانع زدایی ها«  و  پشتیبانی ها  »تولید، 
تمرکز  اصلی ترین  تا  کردند  نام گذاری 
تحقق  بر  استانی  و  ملی  سطح  در 
هدف ها و برنامه های اقتصاد مقاومتی 

باشد.
ز  ا رد  دا ضرورت  فزود:  ا وی 
همه  پشتیبانی  کنار  در  سال  ابتدای 
مرتبط،  دستگاه های  مدیران  جانبه 
باشیم  تولید  نع  موا رفع  به  مصمم 
بانکی،  نارسائی های  و  مشکالت  تا 
حتی  و  زیرساختی  مالیاتی،  بیمه ای، 
در  و  شود  تسهیل  مجوزها  صدور 
کارآفرینان  سرمایه گذاران،  آن  سایه 

و فعاالن عرصه تولید و صنعت بتوانند 
تولید  افزایش  در  نهایی  مقصود  به 
اشتغال  جدید  فرصت های  ایجاد  و 

یابند. دست 
و  یت  یر مد ن  ما ز سا ئیس  ر
را  تولید  اردبیل  استان  برنامه ریزی 

گذر  در  کشور  امروز  نیاز  اصلی ترین 
از مشکالت داخلی و رفع تحریم های 
استکبار جهانی برشمرد و تشریح کرد: 
فراگیر  و  ملی  صورت  به  بتوان  اگر 
چالش های پیش روی تولید احصا و در 
در  برطرف شود،  آنها  از  یکی  ماه  هر 

پایان سال به یک خروجی مناسب در 
رونق بخشی به تولید خواهیم رسید که 
خود این امر زمینه ساز تحول و تحرک 

بیشتر در همه بخش ها خواهد بود.
وی اضافه کرد: سازمان برنامه و 
حساس  شرایط  تناسب  به  نیز  بودجه 
طرح های  از  همچنان  کشور  خطیر  و 
و  اشتغال زا حمایت می کند  و  تولیدی 
امسال با برگزاری نشست های متعدد 
رفع  و  تسهیل  مقاومتی، ستاد  اقتصاد 
برنامه ریزی  شورای  و  تولید  نع  موا
همراهی  بیشترین  تا  می شود  تالش 
و پشتیبانی از تولید و به ثمر نشستن 
ه  ز حو ر  د م  تما نیمه  ی  ح ها طر
گردشگری  و  صنعتی  رزی،  و کشا

صورت گیرد.
شایقی اظهار کرد: از روز نخست 
اردبیل  استاندار  تاکید  با   ۱۴۰۰ سال 
و  مدیران  با  هماهنگی  نشست  و 
تولید،  در سال  تا  قرار شد  فرمانداران 
پشتیبانی ها و مانع زدایی ها تمرکز همه 
مسئوالن بر تحقق شعار سال و تقویت 

جبهه تولید باشد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی:

شعار سال بسترساز تغییر چهره اردبیل در مسیر تحول است 
فرماندار ویژه شاهرود:

گردشگری و معدن مهمترین مزیت های سرمایه گذاری 
در شاهرود است

شاهرود- فرماندار ویژه شاهرود با بیان اینکه گردشگری و معدن مهمترین 
مشکالت  رغم  علی  گفت:  است،  شهرستان  در  سرمایه گذاری  مزیت های 
اقتصادی شاهد ارتقای مشارکت های مردمی در زمینه سرمایه گذاری هستیم.

 ابوطالب جاللی  در نخستین شورای اداری شاهرود در سال ۱۴۰۰ به 
میزبانی فرمانداری ویژه شهرستان ضمن بیان اینکه این شهرستان دارای 
ظرفیت ها و مزیت های عظیم اقتصادی است، تاکید کرد: معدن و گردشگری 

دو حوزه ای است که می توان در آن شرایط سرمایه گذاری را تسهیل کرد.
وی با بیان اینکه میلیون ها واحد صنفی و تولیدی در کشور وجود دارد که 
علی رغم مشکالت اقتصادی شاهد ارتقای مشارکت های مردمی در زمینه تولید 
هستیم، افزود: شرایط برای مشارکت در ارتقای اقتصادی شهرستان شاهرود 
نیز فراهم است و می توانیم شاهد تسهیل سرمایه گذاری، اخذ مجوزهای 

مرتبط با تولید و… باشیم.
شناخت  به  اشاره  با  شاهرود  ویژه  فرماندار  و  سمنان  استاندار  معاون 
مزیت های شهرستان بر حسب آمایش سرزمینی، تاکید داشت: ظرفیت های 
سرمایه گذاری احصا و در راستای منویات رهبر معظم انقالب اسالمی به 
خصوص در شعار سال ۱۴۰۰ می بایست این ظرفیت ها به خوبی برای سرمایه 

گذاری معرفی شوند.
جاللی با بیان اینکه بیش از ۱۰۰ مجوز بهره برداری معدنی در شاهرود 
صادر شده اما برای ارتقای توسعه اقتصادی می بایست به سمت واحدهای 
تبدیلی و فرآوری حرکت کنیم، گفت: در صورتی می توانیم مزیت اقتصادی مان 
را تکمیل کنیم که ارزش افزوده خوبی را به تولیدات و داشته هایمان ببخشیم 

که این امر با واحدهای فرآوری انجام می شود.
وی با اشاره به موانع تولید به خصوص در حوزه کشاورزی و باغداری، 
تاکید کرد: سرمازدگی یکی از مهمترین موضوعاتی است که سبب شده تا 
زندگی گروه بسیاری از مردم در شهرستان شاهرود با آن گره بخورد لذا یکی 
از دغدغه های ما این است که بتوانیم اندیشه و برنامه دقیق تری برای برطرف 

کردن این مانع بزرگ در کنار خشکسالی تدوین شود.

منصور یزدی زاده:
ذوب آهن اصفهان در تامین برق 

مورد نیاز خودکفا است

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان گفت: افزایش قیمت برق صنعتی تاثیر 
چندانی بر بهای تمام شده محصوالت ذوب آهن ندارد، چرا که میزان وابستگی 
این کارخانه به برق تولید شبکه بسیار ناچیز است و تقریبا ۱۰۰ درصد برق مورد 
نیاز مجموعه در سال، توسط نیروگاه مستقر در ذوب آهن تامین خواهد شد. 
منصور یزدی زاده با اشاره به استقرار نیروگاه به منظور تولید برق مورد نیاز 
در شرکت ذوب آهن اصفهان گفت: این شرکت از یک نیروگاه ۲۲۰ مگاواتی 
در مجموعه خود بهره  می گیرد که در بازه های زمانی متفاوت، میزان تولید آن 

بیش از نیاز این شرکت است.
وی با اشاره به این که در مواقعی برق تولیدی در نیروگاه ذوب آهن 
با شبکه برق منطقه تبادل می شود، گفت: نیروگاه مستقر در ذوب آهن از 
گازهای فرآیندی استفاده کرده و در روند تولید برق از گاز طبیعی بهره نمی برد.

یزدی زاده در بیان این نکته که استقرار نیروگاه در کنار محل تولید منجر 
به صرفه جویی ۱۵ درصدی برق می شود، گفت: بر اساس آمار ۱۵ درصد از 
برق در شبکه های توزیع تلف می شود اما حضور نیروگاه در کنار ذوب آهن این 

میزان تلفات را به شکل قابل توجهی کاهش داده است.
وی با اشاره به برنامه های ذوب آهن اصفهان برای استفاده از نیروگاه های 
مولد مقیاس کوچک گفت: در حال حاضر برق مورد استفاده در مجموعه از محل 
نیروگاه موجود تامین شده و برنامه ای برای استقرار نیروگاه مولد مقیاس کوچک 

نداریم اما ارتقای بهره وری نیروگاه فعلی به طور مرتب در دستور کار است.

رفع تصرف 7 هزار متر مربع از اراضی ملی و دولتی 
ایالم در نوروز1400

مدیرکل راه و شهرسازی استان ایالم گفت: بیش از 7 هزار متر مربع 
از اراضی ملی و دولتی استان در ایام تعطیالت نوروزی توسط یگان حفاظت 

اراضی این اداره کل رفع تصرف شد.
عبداهلل بهادری در جمع خبرنگاران با اعالم این خبر اظهار داشت: این 

میزان رفع تصرف طی ۱۵ مورد عملیات به ارزش ۱۲ میلیارد تومان است.
وی، با بیان اینکه افراد فرصت طلب و سودجو از عدم آگاهی و شناخت 
مردم به قوانین سوء استفاده می کنند، افزود: مردم در معامالت خود شرایط 
احتیاط را رعایت کرده و پس از استعالمات الزم از اداره راه و شهرسازی، 

نسبت به خرید ملک اقدام کنند.
مدیرکل راه و شهرسازی ایالم تصریح کرد: صاحبان ماشین آالت سنگین 
)لودر، بیل مکانیکی، کامیون و …( توجه داشته باشند، در صورت هر گونه 
همکاری با متصرفین اراضی در جهت تسطیح زمین و آماده سازی ساخت و 
ساز غیر مجاز ماشین آالت آنان جهت فرایند قضایی توقیف می شود.بهادری 
در پایان گفت: مردم استان در راستای برخورد با موضوعات زمین خواری 
تخلفات احتمالی را با شماره تلفن شبانه روزی ۱۶۵۶ یگان حفاظت اطالع دهند.

معاون خدمات شهری شهرداری شاهرود
۲۶4 دوز واکسن به پاکبانان شاهرودی تزریق می شود  

 معاون خدمات شهری شهرداری شاهرود با اشاره به آغاز واکسیناسیون 
پاکبانان در این شهر از صبح امروز، گفت: در مرحله اول ۱3۲ واکسن تزریق شد.

 به گزارش روابط عمومی مدیریت شهری شاهرود، امیر عرب اسماعیلی با 
اشاره به آغاز واکسیناسیون پاکبانان شاهرودی همزمان با سراسر کشور ،افزود: 

در مرحله نخست دوز واکسن به 7۵ پاکبانان تزریق شد.
وی با بیان اینکه امروز اولین گروه از پاکبانان شهر شاهرود واکسینه 
شدند، افزود: در یک بازه زمانی مشخص تمام پاکبانان شاهرودی واکسن 

دریافت می کنند.
مطلب  این  بیان  ضمن  شاهرود  شهرداری  شهری  خدمات  معاون 
که ،تماس مستقیم پاکبانان با پسماند و زباله احتمال آلودگی به ویروس 
کرونا را چند برابر می کند، ابراز داشت: بخشی از این پسماندها عفونی و 
پزشکی بوده و احتمال آلودگی به ویروس کرونا را چند برابر می کند، لذا 
پاکبانان نیز جز گروه هایی هستند که در مراحل نخست واکسن دریافت 
پاکبان در۲ مرحله  نفر  می کنند.شایان ذکر است، در شهر شاهرود ۱۵۰ 

واکسیناسیون خواهند شد.

تردد در جاده های استان اردبیل ۲۳۳ درصد افزایش یافت
معاون فنی و نظارت اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
مبادی ورودی و  تردد در  نوروزی ۸۶3 هزار  تعطیالت  اردبیل گفت: در 
خروجی استان به ثبت رسید که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۲33 

درصد افزایش یافته است. 
حمیدرضا عبدی در بازدید از سامانه های هوشمند جاده اردبیل - نیر 
- سراب با اشاره به اینکه این میزان در بازه زمانی ۲۵ اسفند۹۹ تا ۱3 
این مدت جاده های  بیان کرد: در  به ثبت رسیده است،  فروردین ۱۴۰۰ 
اردبیل- سرچم، نیر- سراب، اردبیل- آستارا و اصالندوز- کلیبر بیشترین 

تردد را داشته اند.
به  مربوط  اردبیل  استان  در  تردد خودروها  بیشترین  گفته وی،   به 
پالک استان های تهران، آذربایجان شرقی، گیالن و البرز بوده است.وی با 
بیان اینکه در حال حاضر بیش از ۵3 هزار خودرو با پالک های غیربومی 
در استان حضور دارند، افزود: در بازه زمانی ذکرشده ۹۵ هزار خودرو وارد 

استان اردبیل شده است.
معاون فنی و نظارت اداره کل راهداری و حمل  و نقل جاده ای استان 
سرعت  تخلف  مورد   ۵۰۰ و  هزار   ۱۰ مدت  این  در  کرد:  اضافه  اردبیل 

غیرمجاز توسط سامانه های ثبت تخلفات در استان به ثبت رسید.

نوجوانان شهر  و  نخستین شورای مشورتی کودکان  تشکیل 
اصفهان

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان گفت: با هدف ارتقای 
کیفیت مسئولیت پذیری، روحیه مشارکت پذیری و کار گروهی در کودکان 
و نوجوانان با سیستم انتخابات و مشارکت یک هزار و ۵۵۰ کودک و ثبت 
نوجوانان  و  کودکان  مشورتی  شورای  نخستین  نفر،  هزار   ۲۴ حدود  نام 

اصفهان در قالب شهر دوستدار کودک تشکیل شد.
سید احمد حسینی نیا ، اظهار کرد: بعد از ماه ها صحبت و گفت و گو 
در شورای اجرایی شهر دوستدار کودک، کمیسیون های مربوطه در شورا، 
مشورت با ان جی اوهای فعال در حوزه کودک و نوجوان و همچنین همکاران 
نوجوانان  و  فرآیند شورای مشورت کودکان  یونیسف  و  وزارت کشور  در 
با توجه به اقدامات اجرایی مصوب در شورای اسالمی شهر اصفهان در 

راستای اقدامات شهر دوستدار کودک آغاز شد.
رئیس شورای اجرایی شهر دوستدار کودک اصفهان تصریح کرد: با 
اعالم فراخوان ثبت نام در همه مناطق ۱۵ گانه شهرداری اصفهان و پس 
این حوزه همچنین  متخصصان  از  نفر  پنج  توسط  فرآیند مصاحبه  آن  از 
تحقیقات میدانی به خصوص در محل تحصیل دانش آموزان و گزینش 
علمی، ۶۰ نفر از داوطلبان با توجه به عدالت و برابری فضایی بین همه 
کودکان به عنوان نامزد انتخاباتی در دو رده سنی ۹ تا ۱3 سال و ۱۴ تا 

۱۸ سال انتخاب شده و به فرایند انتخابات راه پیدا کردند.
وی خاطر نشان کرد: بدون هیچ گونه دخالتی از طرف دبیرخانه و 
شورای اجرایی بچه ها در فضایی سالم و دوستانه ظرف مدت ۱۰ روز در 
قالب گروهای چند نفره به تبلیغات در مدارس و محله های خود پرداختند 
 3۱ آنها  بین  از  دوستانه  کاماًل  فضایی  در  روز   ۱۰ از  بعد  نهایت  در  که 
نوجوانان  و  کودکان  خود  توسط  مشورتی  شورای  اعضای  عنوان  به  نفر 

انتخاب شدند.
وی اظهار کرد: نکته قابل توجه با هدف مشارکت اجتماعی کودکان 
و نوجوانان و ارتباط مؤثر بین آنها حذف تک رأی از فرایند انتخابات بود 
و همه کودکان و نوجوانان در قالب گروه و ائتالف با هم مشارکت کرده 

و در این انتخابات الکترونیکی رأی دادند.
وی همچنین از نکات قابل توجه در این دوره را حضور و مشارکت 
درصد   7۰ افزود:  و  دانست  پسران  به  نسبت  دختران  بیشتر  اجتماعی 
شورای مشورتی کودکان و نوجوانان را دختران اصفهان تشکیل می دهند 
به طوری که از 3۱ نفر عضو شورای مشورتی ۲۲ نفر آن از دختران و ۹ 

نفر از پسران هستند.
مشارکت  با  کودکان  نیازهای  شناخت  ضرورت  گفت:  حسینی نیا 
خودشان و لحاظ کردن نظراتشان در فرایند طراحی و برنامه ریزی شهری 
در چهارچوب ابتکارات شهر دوستدار کودک از برنامه های این شورا است 
و تمرین ساختارمندی در کودکان و آشنایی با قوانین، ایجاد بستر فعالیت 
گروهی و ارتقا سطح علمی و ایجاد ذهنیت شهری در کودکان از اهداف 

دیگر تشکیل شورا است.

دیدار نوروزی مدیرعامل شرکت گاز استان سمنان با کارکنان
مناسبت  به  سمنان  استان  گاز  شرکت  مدیرعامل  اعوانی  علیرضا 

فرارسیدن سال جدید و تبریک عید نوروز با همکاران دیدار نمود.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان سمنان؛ مدیر عامل به 
همراه معاونت بهره برداری، مشاور و رئیس دفتر حوزه مسئولیت خود با 
حضور در واحدهای ستادی و ادارات گاز شهرستان های سمنان، سرخه، 
زحمات  و  از تالش  تشکر  و  تقدیر  آن ضمن  توابع  و  دامغان  مهدیشهر، 
موانع  و  مشکالت  بیان  منظور  به  را  فرصتی  گذشته  سال  در  همکاران 

کاری فراهم آوردند. 
این دیدار صمیمی ضمن  استان سمنان در  مدیر عامل شرکت گاز 
تبریک سال نو، سالی توأم با سالمتی و موفقیت روز افزون را برای کارکنان 
و خانواده آنان  از درگاه  خداوند متعال آرزو نمود و افزود: با عنایت به نام 
گذاری سال ۱۴۰۰ به عنوان سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها، 
لزوم همکاری بیش از پیش با همدلی و برنامه ریزی مناسب ضروری است.

گاز  اهداف کالن شرکت  تحقق  به  نشست  این  در  اعوانی  علیرضا 
اشاره کرد و افزود: شرکت گاز استان سمنان به این مهم در سایه  تالش 
و همکاری همه ارکان شرکت از گازبانی تا مدیریت ارشد دست یافته است 
و استمرار آن در سال پیش رو و توسعه و بروز رسانی اهداف در سالهای 

آتی از برنامه های الینفک این شرکت می باشد.
دانست  ارزشمند  بسیار  را  گاز  ادارات  کارکنان  پتانسیل  و  توان  وی 
و گفت: یکی از اهداف ما در فرآیند رشد و یادگیری؛ پرورش همکارانی 
و  توضیح  جایگزین  را  موضوعات  تحلیل  و  واکاوی  که  است  گر  تحلیل 

توجیه ِصرف مسائل کاری نمایند.
اعوانی  پرداختن به دغدغه ها و تالش در مسیر حل مسائل کارکنان 
را از موضوعات مهم و در اولویت مدیریت ارشد سازمان اعالم کرد و افزود: 
باید در تمامی الیه های مختلف  انتقاد پذیری و تکریم کارکنان  روحیه 
شرکت نهادینه شود. در پایان مدیرعامل شرکت گاز استان سمنان سالی 
سرشار از موفقیت و پیشرفت را برای تمام کارکنان آرزو کرد و با جمع 
مناسب  راهکارهای  عملیاتی،  نواحی  با  مرتبط  مسائل  و  بندی مشکالت 

مورد تصمیم گیری قرار گرفت.
از  همراه   هیئت  و  عامل  مدیر  بازدیدهای  است  توضیح  به  الزم 
سایر شهرهای استان به علت محدودیت های کرونایی به زمان مناسب 

دیگری موکول گردید.

راه اندازی مجدد پروژه آبنمای موزیکال بوستان ملت رشت
سید محمد احمدی شهردار رشت از روند راه اندازی مجدد آبنمای 

موزیکال بوستان ملت بازدید کرد.
به گزارش عصر ایرانیان به نقل از واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور 
بین الملل شهرداری رشت، شهردار رشت به منظور پیگیری و نظارت بر 
طرح بهسازی و تامین زیرساخت های آبنمای بوستان ملت، از این آبنما 
بازدید و اقدامات صورت گرفته را مورد بررسی قرار داد.شهردار رشت در 
آبنما به بهرداری  باید این  اینکه به زودی  با تاکید بر  بازدید  حاشیه این 
برسد و تحت هیچ شرایطی نباید در روند فعالیت پروژه های شهری توقف 
و تعللی صورت گیرد، عنوان کرد: مدیریت شهری با جدیت در تالش است 

موانع و نواقص موجود در آبنمای بوستان ملت را رفع نماید.
بزرگ ترین  ملت  بوستان  موزیکال  آبنمای  اینکه  به  اشاره  با  وی 
اذعان  می شود  یاد  خاورمیانه  در  آبنما  دومین  و  کشور  موزیکال  آبنمای 
داشت: خوشبختانه این آبنما از ظرفیت بسیار باالیی برای جذب گردشگر 
است  برخوردار  اجتماعی شهروندان  نشاط  و  شادابی  روحیه ی  افزایش  و 
بنابراین تالش می شود هر چه سریعتر موانع موجود رفع و بهره برداری 

از آن صورت گیرد.

بـه گـزارش مدیریـت ارتباطـات 
ری  ا شـهرد لملـل  ا بیـن  مـور  ا و 
سـمنان، سرپرسـت  سـازمان فناوری 
شـهرداری  ارتباطـات  و  اطالعـات 
سـمنان اظهارکـرد: اقدامـات مناسـب 
فنـاوری  سـازمان  در  ای  ارزنـده  و 
در  سـمنان   شـهرداری  اطالعـات 
خصـوص تامین زیرسـاخت فیبر نوری 
اختصاصـی شـهرداری صـورت گرفته 
اینکـه  بیـان  بـا  اسـت.وحید پـروزی 
هـای  مؤلفـه  از  یکـی  نـوری  فیبـر 
هوشـمند  شـهر  اجـرای  زیرسـاخت 

لکترونیـک  ا ری  شـهردا تحقـق  و 
ایـن  در  افـزود:  می شـود،  محسـوب 
پـروژه حـدود7۰۰  متـر فیبـر نـوری 
بـا  سـمنان  شـهرداری  اختصاصـی 
بعـه  تا ی  حدهـا ا و کلیـه  پوشـش 
شـهرداری و اتصـال آنهـا بـه مرکـز 
داده شـهرداری سـمنان در راسـتای 
پیـاده محـور نمـودن خیابـان  طـرح 
امـام خمینـی )ره( انجام شـده اسـت 
پـروزی با بیـان اینکـه مهمترین 
ظرفیـت هـای اسـتفاده از فیبـر نوری 
سـرعت انتقـال داده اسـت گفـت کـه 

جدیدتریـن  بـا  پـروژه  ایـن  اجـرای 
تجهیـزات و منطبـق بـا اسـتاندارهای 
بیـن المللـی صـورت پذیرفتـه اسـت.

فنـاوری  سـازمان  گفـت:  وی 
شـهرداری  ارتباطـات  و  اطالعـات 
سـمنان افق فعالیت خود را رسـیدن به 
شـهر الکترونیک و دسـتیابی به شـهر 
هوشـمند هـدف گـذاری کـرده اسـت 
کـه ایـن امر بـدون ایجاد زیر سـاخت 
و  شـهروندان  مشـارکت  الزم،  هـای 
تـالش کارکنـان مجموعه شـهرداری 
سـمنان میسـر نخواهد شـد.پرویزی با 

تاکیـد بـر اینکه یکی از دسـتاوردهای 
هوشـمند سـازی ارتقا کیفیت عملکرد 
و افزایـش تعامـل مدیریت شـهری با 
شـهروندان اسـت، عنوان کرد: کاهش 
بهبـود  و  منابـع  مصـرف  هزینه هـا، 
دولـت  و  بیـن شـهروندان  ارتباطـات 
بخش هـای  ذینفعـان  بـا  تعامـل  در 
جملـه  از  خدمـات  توسـعه  مختلـف 
اپراتورهـای  شـهرداری ها،  بانک هـا، 
تلفن همراه، خدمـات درمانی، خدمات 
مدیریـت شـهری و ... اسـت کـه باید 

مـورد تاکیـد قـرار گیرد.

عملیات اجرایی شبکه فیبر نوری در خیابان امام خمینی )ره(

و  آب  شرکت  عامل  مدیر    
تمام  گفت:  یالم  ا استان  فاضالب 
آب  سالمت  و  کیفیت  های  شاخص 
استانداردهای  از  ایالم  استان  شرب 

کشوری باالتر است.
خبر  جمع  در   تیموری  له  نورا
آشامدینی  آب  داشت:  اظهار  نگاران 
نقاط  در  روزانه  طور  به  ایالم  استان  
تامین آب  منابع  استان شامل  مختلف 
) چاهها و چشمه ها و تصفیه خانه آب 
( مخازن و شبکه توزیع از نظر شاخص 
های متعدد میکروبی، فیزیکوشیمیایی ، 
کدورت و کلر باقیمانده نمونه برداری و 

آزمایش می شوند.
وی افزود: در مجموع 3۰ شاخص 
کیفی مورد سنجش قرار می گیرد و این 
پایش و اندازه گیری در تمام محدوده 
روستاه های  و  و شهرها  ایالم  استان 
محل  در  نیز  و  سیار  صورت  به  تابعه 
م  نجا ا شرکت  مرکزی  ه  یشگا ما ز آ

می گیرد.
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب 
ایالم، اضافه کرد: عالوه برکنترل روزانه 
آزمایشگاه شرکت، شبکه بهداشت زیر 
نظر دانشگاه علوم پزشکی نیز به طور 

مجزا بررسی شاخص های های کیفی 
بر  را  شهروندان  آب شرب  و سالمت 

عهده دارد.
وی در ادامه ضمن تاکید بر حفظ 
منابع آبی موجود اظهارداشت: از آنجا 
جاری  آبی  سال  بارش  میانگین  که 
نسبت به میانگین بارش سال گذشته 
کاهش  مدت  بلند  در  مشابه  مدت  و 
داشته است لذا حجم آب ذخیره شده 

میرود  وانتظار  بوده  روبرو  باکاهش 
مصرف  الگوی  رعایت  با  مشترکین 
پیش  ز  ا بیش  آبی  بع  منا حفظ  در 

باشند. کوشا 
منظور  به  شد:  یادآور  تیموری 
خدمات رسانی مطلوب تر، مشترکان آب  
می توانند در صورت مشاهده هر گونه 
مشکل در خصوص کمیت و یا کیفیت 
ارتباطات  سامانه  با  تماس  آب، ضمن 

فاضالب  و  آب  شرکت   ،۱۲۲ مردمی 
بهتر  چه  هر  ارائه  در  را  ایالم  استان 

خدمات یاری نمایند.
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب 
کوشش  و  تالش  تمام  گفت:  ایالم 
در  استان  بفای  آ شرکت  همکاران 
راستای حصول اطمینان از کیفیت آب 
شرب از ابتدای نقطه تامین آب تا زمان 

تحویل به مشترکین می باشد.

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان ایالم

کیفیت آب ایالم باالتر از استانداردهای کشوری است

مختار بخشیان قائم مقام مجری 
طرح نورد گرم ۲ شرکت فوالد مبارکه 
اظهار کرد: محصوالت فوالدی ازنظر 
بلند  نوع محصوالت  دو  شکلی شامل 
)میلگرد، تیرآهن و نبشی( و محصوالت 
هستند.  فوالدی(  ورقهای  ( تخت 
لیدکننده  تو که  ر مبا فوالد  شرکت 
ورقهای  انواع  یعنی  تخت  محصوالت 
فوالدی است که شامل ورقهای گرم، 
ضخامت  است.  پوششدار  و  روغنی 
ورقهای تولیدی این شرکت از ۱.۶ تا 
۱۶ میلیمتر بوده که در آینده تا ۲۵.۴ 

میلیمتر نیز افزایش مییابد.
زمان  آن  از  داد:  ادامه  بخشیان 
عمدتا  مصرفکنندگان  بهمرور  تاکنون 
به سمت مصرف فوالدهای سبکتر اما 
مستحکمتر و عریضتر روی آوردهاند. 
در  خودروها  وزن  مثال  عنوان  برای 
مصرف انرژی، آالیندگی زیستمحیطی 
و بهای تمامشده آن بسیار مؤثر است. 
عرض  سبک،  ورقهای  وجود  بنابراین 

این  در  باالیی  اهمیت  از  مستحکم  و 
صنعت برخوردار است.

گرم  نورد  طرح  مجری  قائممقام 
کرد:  اظهار  مبارکه  فوالد  شرکت   ۲
طرح شهید خرازی طرحی بود که در 
و  ظرفیت  افزایش  بهمنظور   ۸۰ دهه 
این  تعریف شد.  این شکاف  پر کردن 
بر  که  است  داشته  بخش  سه  طرح 
باید در بخش اول ظرفیت  اساس آن 
آهنسازی کامل میشد؛ در بخش دوم 
باید ظرفیت فوالدسازی و تولید شمش 
فوالدی کامل میشد و در بخش سوم 
بخش نورد کامل میشد که ما بتوانیم 
شمش را به ورقهای موردنظر و بهروز 

تبدیل کنیم.
اقتصادی  تأثیرات  درباره  وی 
این  اجرای  اظهار کرد:  نیز  پروژه  این 
پروژه کشور را در تولید این نوع فوالد 
توانمند میکند و تقریبا نیازهای کشور 
را در این حوزه بهصورت کامل برطرف 
تن  میلیون  دو  ساالنه  اکنون  میکند. 

ورق فوالدی به کشور وارد میشود که 
با اجرای این پروژه نهتنها جلوی این 
بلکه  میشود  گرفته  واردات  از  حجم 
میآید.  وجود  به  نیز  صادرات  توانایی 
درواقع عالوه بر اینکه از خروج ساالنه 
۹۰۰ میلیون یورو ارز از کشور جلوگیری 
میشود بلکه با صادرات محصوالت این 
بخش، بخشی از ارز موردنیاز کشور نیز 

تأمین میشود.
قائم مقام مجری طرح نورد گرم 
عالوه  گفت:  مبارکه  فوالد  شرکت   ۲
اجرایی  عملیات  که  زمانی  از  این  بر 
آغاز شود، حدود یک هزار  پروژه  این 
نفر  هزار   ۱۰ و  مستقیم  بهصورت  نفر 
آن  اجرای  در  غیرمستقیم  بهصورت 
همچنین  داشت.  هند  خوا مشارکت 
یک  حدود  نیز  بهرهبرداری  از  پس 
هزار نفر بهصورت مستقیم و ۱۰ هزار 
نفر بهصورت غیرمستقیم بهواسطه این 
ابرپروژه مشغول به فعالیت خواهند شد.

د  نور ینکه  ا ن  بیا با  ن  بخشیا

فوالدسازی  تمیز  بخشهای  جزو  گرم 
محسوب میشود و آالیندگی آن صفر 
است، اظهار کرد: از این نظر نورد گرم 
۲ جزو پروژههای سبز به شمار میرود 
و نگرانی بابت آالیندگی زیستمحیطی 

وجود ندارد.
فاکتورهای  کرد:  وی خاطرنشان 
گرم  نورد  پروژه  اجرای  برای  الزم 
فاکتور  اولین  است.  فراهم  اکنون   ۲
مبارکه  فوالد  مدیرعامل  جدی  عزم 
اجرای  برای  الزم  مالی  منابع  است. 
نیاز به منابع خارجی  این پروژه بدون 
بازار  فعاالن  فراهم است. همه  اکنون 
صمت  وزارت  ازجمله  فوالد  صنعت 
را  پروژه  این  تأسیس  لزوم  اکنون 
فضای  بهعالوه  میکنند.  صحهگذاری 
فنی کشور فراهم بوده و عزم پیمانکار 
خدا  امید  به  است.  فراهم  نیز  خارجی 
امیدواریم در نوروز ۱۴۰3 در برنامهای 
بهرهبرداری  از  گزارشی  شاهد  مشابه 

این پروژه باشیم.

قائم مقام مجری طرح نورد گرم ۲ شرکت فوالد مبارکه:

عزم جدی برای اجرای ابرپروژه نورد گرم ۲ 

مرکز   ۲3۲ گفت:  ایالم  سالمت  بیمه  مدیرکل 
بیمه سالمت  قرارداد  طرف  خصوصی  بخش  درمانی 
مجهز به نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیکی شدند.

مرکز   ۲3۲ گفت:  ایالم  سالمت  بیمه  مدیرکل 
بیمه سالمت  قرارداد  طرف  خصوصی  بخش  درمانی 
مجهز به نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیکی شدند.

نورالدین رحیمی در گفت و گو با خبرنگاران اظهار 
داشت: مراکز درمانی بخش خصوصی طرف قرارداد بیمه 
سالمت در استان شامل ۱۱۲ مطب ، ۶۰ داروخانه ، ۱۹ 
آزمایشگاه ، ۹ مرکز تصویربرداری و ۱۶ بیمارستان است.

وی افزود: ۱۰۰ درصد این مراکز به نسخه نویسی 
و نسخه پیچی الکترونیکی تجهیز شدند.

مدیرکل بیمه سالمت ایالم یادآور شد: از ابتدای 
طرح نسخه نویسی الکترونیکی در این استان تاکنون 

بیش از ۲37 هزار نسخه الکترونیکی صادر شده است.
رحیمی ادامه داد: بیماران در این طرح تنها با ارائه 

کد ملی می توانند از خدمات درگاه بهره مند شوند و نیازی 
به ارائه دفترچه کاغذی درمان نیست.

وی استقبال پزشکان را از این طرح و همکاری 
علوم  دانشگاه  و  استان  پزشکی  نظام  سازمان  خوب 

پزشکی را قابل تقدیر دانست.
مدیرکل بیمه سالمت ایالم گفت: سرعت، سهولت، 
دسترسی آسان، افزایش دقت و صحت در نسخه نویسی، 
کاهش خطاهای پزشکی، جلوگیری از مصرف کاغذ و 
جلوگیری از قاچاق دارو از مهمترین مزایای اجرای طرح 

نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیکی است.
3۸۹ هزار نفر در استان ۵۸۰ هزار نفری ایالم تحت 
پوشش بیمه سالمت هستند و ۲۲۶ مرکز و موسسه 
طرف قرارداد و ۲۱ دفتر پیشخوان تحت پوشش بیمه 

سالمت است.

مدیرکل بیمه سالمت ایالم عنوان کرد :

مجهز شدن ۲۳۲ مرکز درمانی ایالم به نسخه نویسی الکترونیکی
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شهرستان  خبری  گروه 
- ه د ا ز قر با سمیه  مشهد 

رضوی  سان  خرا ر  ندا ستا ا
اول  معاون  دستور  اساس  بر  گفت: 
بانک  کل  رئیس  به  جمهور  رئیس 
بانک های عامل  از  مرکزی و تعدادی 
کشور  ۱۵ هزار میلیارد ریال به پروژه 
های عمرانی خراسان رضوی اختصاص 

می یابد. 
ر  د ن  یا معتمد ق  د صا محمد
یکروزه  سفر  دستاوردهای  خصوص 
خراسان  به  جمهور  رئیس  اول  معاون 
پروژه  تعدادی  کرد:  تشریح  رضوی 
قرار  برداری  بهره  مورد  سفر  این  در 
گرفت که عمده این پروژه ها در حوزه 
بخشی  و  شهری  مدیریت  شهرداری، 
هم مربوط به حوزه آموزش و پرورش 

و حاشیه شهر  قرار داشت. 
ین  مهم تر ز  ا یکی  ی  و
رئیس  اول  معاون  سفر  دستاوردهای 

مین  تا جهت  در  فق  توا ا  ر جمهور 
مالی برای پروژه های عمرانی استان 
دانست و گفت: از ماه ها قبل مدیریت 
به  بخشی  تحرک  راستای  در  استان 
این  اقتصادی  و  عمرانی  پروژه های 
است.  پیگیری می کرده  را  موضوع 

استاندار خراسان رضوی افزود: بر 
اساس دستوری که معاون اول رئیس 
جمهور به رئیس کل بانک مرکزی و 
تعدادی از بانک های عامل کشور صادر 

ریال  میلیارد  هزار   ۱۵ حدود  کردند، 
اعتبار از طریق ماده ۵۶ و در واقع به 
عنوان فاینانس داخلی از طریق بانک 
ها به پروژه های عمرانی استان در دو 

بخش اختصاص خواهد یافت.
 معتمدیان اضافه کرد: این اعتبار 
راه  حوزه  در  عمرانی  های  پروژه  به 
ها و آب و فاضالب اختصاص خواهد 
شتاب  شاهد  راستا  این  در  که  داشت 
این  در  پروژه های عمرانی  به  بخشی 

های  اولویت  از  که  مهم  حوزه  دو 
می شوند،  محسوب  استان  زیرساختی 

بود.  خواهیم 
ادامه  رضوی  خراسان  استاندار 
ریاست  نهاد  در  که  جلساتی  در  داد:  
جمهوری داشتیم بین بانک های عامل 
هم  توافقی  ملی  توسعه  صندوق  و  
انجام گرفت که از محل منابع صندوق 
توسعه ملی، تامین منابع مالی واحدهای 
بخش های  در  استان  اقتصادی  فعال 
کشاورزی صنعت معدن و گردشگری 
این اساس یک کف  بر  صورت گیرد. 
۱7 هزار میلیارد ریال تعیین شده است. 
وی در همین راستا تصریح کرد: 
از  بعد  نظر  مورد  واحدهای  پرونده 
تایید شرایط شکلی  و  ها  توجیه طرح 
آنها توسط بانکهای استان برای تامین 
ارسال  ملی  توسعه  صندوق  به  اعتبار 
خواهد شد تا توسط بانک های عامل 

پرداخت صورت گیرد.

15 هزار میلیارد ریال به پروژه های عمرانی
 در خراسان رضوی اختصاص یافت

مسئول کمیته اطالع رسانی ستاد کرونای البرز؛
بیشتر  نیازمند مشارکت  توقف شیوع کرونا،  و  کنترل   

مردم است
به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
البرز، ناصر مقدم، مسئول کمیته اطالع رسانی و مدیریت جو روانی استان 
بیماران کرونائی در  ابتال و مراجعه و بستری  البرز گفت: متاسفانه روند 
بعنوان  موضوع  این  و  گرفته  خود  به  صعودی  روند  البرز،  استان  سطح 
تهدیدی مهلک برای سالمت شهروندان، نیازمند تدابیر و اقدامات جدی 
است و در غیر اینصورت، شیرینی نوروز، در کام شهروندان تلخ خواهد شد. 
بر  بنا  اظهار داشت:  البرز  استان  ارشاد اسالمی  و  مدیرکل فرهنگ 
نظر و بررسی کارشناسان وزارت بهداشت و درمان، متاسفانه در روزهای 
از  کرونائی  های  دستورالعمل  مراعات  کاهش  شاهد  اسفند،  ماه  پایانی 
سوی مردم بودیم و ازدحام جمعیت در مراکز خرید و بازارها و همچنین 
انتقال  افزایش  موجب  بهداشتی،  های  پروتکل  و  مراقبت  کاهش سطح 
ویروس کرونا در میان مردم شده و تالقی این موضوع با دید و بازدیدها 
و سفرهای نوروزی، زمینه افزایش روند ابتال و مراجعه و بستری بیماران 
کرونائی در سطح استان البرز را فراهم نموده است و در صورتی که تردد 
و اجتماعات خانوادگی کنترل و کاهش نیابد و مواجهه با کرونا در نگاه و 
ذهن مردم، امری عادی و غیر ضرور، تلقی شود، احتمال شیوع و شروع 

موج چهارم کرونا، دور از ذهن نیست.
ناصر مقدم افزود: درصورت استمرار روند صعوی ابتال به کرونا، هزینه 
های مادی و معنوی جامعه و دولت افزایش خواهد یافت و مهم تر از همه 
شاهد آن خواهیم بود که خانواده های بیشتری، درگیر سختی ها یا خدای 
ناکرده فوتی های ناشی از کرونا باشند که همه آحاد جامعه اعم از مسئولین 
و مردم باید تالش و همراهی کنند تا از بروز این وضعیت جلوگیری شود 
و در موضوع کنترل و توقف شیوع کرونا، مشارکت و مسئولیت پذیری 

هرچه بیشتر مردم نقش اصلی و تعیین کننده دارد.
این مقام مسئول در پایان گفت: از عموم مردم شریف و عزیز استان 
البرز خواهش می کنیم که ضمن توجه و رعایت هرچه بیشتر دستورالعمل 
ها و توصیه های بهداشتی کارشناسان، خطر ویروس کرونا را هر لحظه و 
هرجا محتمل بدانند و باالخص در جمع های خانوادگی و دید و بازدیدهای 
و  یکدیگر  از  گذاری  فاصله  رعایت  و  ماسک  از  استفاده  حتما  نوروزی، 
پرهیز از روبوسی را مدنظر داشته باشند و حتی االمکان با کاهش تردد و 
سکونت در منازل، برای حفظ و ارتقای سطح سالمت خود و عزیزانشان 

تالش و مشارکت داشته باشند.

تجلیل از مدیرعامل آبفا برای کسب رتبه در تحقق رفتار 
مطلوب سازمانی

طی مراسمی با حضور علی رئوفی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
استاندار هرمزگان از تالش های مدیرعامل آب و فاضالب هرمزگان در 
رعایت  و  شهروندی  حقوق  از  صیانت  در  سازمانی  مطلوب  رفتار  تحقق 

عفاف و حجاب قدردانی شد.
قصمی  امین  تالش  از  هرمزگان  استاندار  معاون  مراسم  این  در   
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب هرمزگان تجلیل و لوح تقدیر فریدون 

همتی استاندار هرمزگان را به وی اعطا کرد.
در این لوح تقدیر آمده است:

میثاق، تعهد و عمل به تکلیف همواره شالوده همه فعالیتها و تالشهای 
خداپسندانه بوده و حضور نیروهای پرتالش در خدمت به نظام جمهوری 

اسالمی شایسته تجلیل است.
ستاد صیانت در راستای برنامه های توسعه و تحول اداری، با هدف 
ارزیابی  و  برتر سازمانی  الگوهای  از طریق معرفی  ایجاد فضای مناسب 
و  راسخ  با عزم  انجام می گردد.اینک که  اجرایی  عملکرد دستگاه های 
ذهن خالق در این راه پرتالش گام نهاده اید از جنابعالی که با کسب نمره 
رفتار مطلوب سازمانی  به تحقق  با رعایت اصل شایستگی موفق  خوب 
در حوزه صیانت از حقوق شهروندی و رعایت عفاف و حجاب گشته اید 
ارتقای  و  مدیریت  اعتالی  راستای  در  که  داریم  امید  و  نموده  قدردانی 
بهره وری چون گذشته به قلههای رفیع سعادت و سرافرازی دست یابید.

معاون بهداشتی علوم پزشکی گیالن:

گیالن در وضعیت هشدار کرونا قرار گرفت
علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون 
پزشکی گیالن وضعیت این استان را در 
اعالم و شهرستان های  مرحله هشدار 
رودسر، لنگرود و رودبار را با وضعیت 

قرمز عنوان کرد.
گفت  در  حیدرزاده  آبتین  دکتر 
توجه  اینکه عدم  بیان  با  ایسنا  با  وگو 
به پروتکل های بهداشتی گیالن را در 
وضعیت هشدار کرونایی قرار داد اظهار 
کرد: شرکت در دورهمی ها و تجمعات، 
دستورالعمل  رعایت  عدم  و  مسافرت 
خیز  عوامل  دیگر  از  بهداشتی  های 

بیماری کرونا است.
مز  قر ن  ستا شهر د  ا تعد ی  و
شهرستان  سه  را  گیالن  در  کرونایی 
شهرستان های  کرد:  تصریح  و  عنوان 
رودسر، لنگرود و رودبار در گیالن در 

وضعیت قرمز کرونایی هستند.
علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون 
پزشکی گیالن در خصوص شهرستان 
های نارنجی در گیالن نیز افزود:  پنج 
شهرستان آستارا، فومن، رشت، آستانه 
وضعیت  در  نیز  الهیجان  و  اشرفیه 

نارنجی کرونایی هستند. 
حیدرزاده در پایان با تاکید بر اینکه 
را  بهداشتی  های  پروتکل  الید  مردم 
از  پس  کرد:  خاطرنشان  کنند  رعایت 
هشدارها و درخواست های مکرر از مردم 
برای ِرعایت دستورالعمل های بهداشتی، 
نمودارهای  ها  انگاری  عادی  برخی 

کرونایی گیالن را تغییر داده است.

رئیس کل بیمه مرکزی:
صنعت  مهم  ماموریت های  از  تولیدگران  به  بخشی  امنیت 

بیمه کشور 
و همچنین  تولیدی  بیمه های  افزایش حق  بیمه ای،  با رشد شاخص های 
انتظار صنعت  در  تری  مناسب  وضعیت  و  تر  درخشان  روزهای  خسارات  کاهش 

بیمه خواهد بود.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی ،غالمرضا 
سلیمانی که در جمع مدیران عامل صنعت بیمه و اعضای هیات عامل نهادناظر 
سخن می گفت، با اعالم این مطلب افزود: حق بیمه تولیدی صنعت بیمه به عدد 
۸۲ هزار میلیارد رسیده که در صورت ادامه این روند سهم بیشتری از بازارهای 

مالی کشور به این صنعت اختصاص خواهد یافت.
رئیس کل بیمه مرکزی با ابراز رضایت از عملکرد شرکت ها در سال ۱3۹۹ 
تاکید کرد  بیمه های زندگی در کشور  به توسعه  بیشتر  به ضرورت توجه  نسبت 
از  زندگی  بیمه های  متعدد تخصصی در حوزه  اندازی شرکت های  راه  و گفت: 
یک  حمایتی  و  نگر  آینده  رشته  این  نفوذ  افزایش ضریب  برای  مهم  ابزار  جمله 

ضرورت آشکار است.
وی اظهار داشت: میزان سرانه حق بیمه و همچنین پوشش های متعدد بر 
آن از رشد خوبی برخوردار بوده اما با توجه به معیارها و استانداردهای جهانی هنوز 

ظرفیت های بسیاری برای توسعه صنعت بیمه در کشور وجود دارد.
سلیمانی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت تحقق شعار سال ابالغ 
شده از سوی مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: امنیت بخشی به فضای تولید 
در کشور از ماموریت های جدی صنعت بیمه است که خود از مصادیق رفع موانع 

تولیدی نیز به شمار می روند.
وی در همین راستا خاطرنشان کرد: تسهیل در امر خدمات رسانی و فراهم 
بیمه های  به  بیشتر  توجه  همچنین  و  تولیدکنندگان  برای  مطلوب  فضای  سازی 
اعتباری ، موسسات تضمین بیمه ای و رشته های دیگر بیمه ای از بسترهای الزم 

برای تحقق شعار امسال محسوب می شوند.
بیمه  احیای ظرفیت های  بازسازی و  از ضرورت  بیمه  رئیس شورای عالی 
ای در کشور برای مشارکت صنعت در تحقق شعار سال خبر داد و گفت: کاهش 
زمان صدور مجوزهای بیمه ای در حوزه طرح های نوین، حذف تدریجی امضای 
طالیی، کوتاه شدن فاصله بین وقوع حادثه و پرداخت خسارت، حمایت از بنگاه های 
تولیدی و حذف موانع بروکراسی از جمله راهبردهای نهاد ناظر و صنعت بیمه است.

عنوان  به  ای  فرامنطقه  و  ای  منطقه  های  همکاری  از  سلیمانی  غالمرضا 
فرصت طالیی برای صنعت بیمه یاد کرد و گفت: شناسایی و مذاکره با شرکت 
اتکایی،  های خارجی و حضور در مناسبات بیمه ای به خصوص در بخش بیمه 

میزان پرتفوی و ضریب نفوذ بیمه را به شکل محسوسی افزایش خواهد داد.
ارتباط  افزود:  و  کرد  اشاره  المللی  بین  تعامل  راهکارهای  و  موانع  به  وی 
عمیق و سودمند با کشورهای پیشرفته دنیا در گرو تکمیل زیرساخت های توسعه 
الکترونیکی  خدمات  و  هوشمندسازی  دیجیتالی،  مسیر  در  پرشتاب  حرکت  و  ای 

بیمه ای است.
رئیس کل بیمه مرکزی کسب رتبه نخست فن آوری اطالعات و ارتباطات 
بیمه مرکزی را برای سومین سال پیاپی از نشانه های بارز اراده صنعت بیمه در 
دست  از  نخست  جایزه  دریافت  افتخار  گفت:  و  کرد  یاد  الکترونیکی  توسعه  امر 
رئیس جمهور برای تمامی ارکان صنعت بیمه، ارزشمند است و با تکمیل فعالیت 
سامانه های الکترونیکی صنعت بیمه و تقویت بخش های مرتبط با پرداخت آنالین 

خسارات، ادامه این روند دور از دسترس نخواهد بود.
رئیس شورای عالی بیمه با اعالم این مطلب که روابط عمومی ها باید صدای 
شفاف صنعت بیمه باشند، خاطرنشان کرد: رصد اخبار و تحلیل افکار عمومی از 
مأموریت های مهم روابط عمومی های صنعت بیمه به شمار می رود و بیان اندک 

خدمات بیشمار این صنعت به هیچ وجه قابل قبول نیست.
وی تصریح کرد: روابط عمومی های صنعت بیمه ماموریت دارند که مردم را 
از دامنه وسیع خدمات بیمه ای در بخش های درمان، حوادث، مسئولیت و رشته های 
دیگر بیمه ای آگاه کنند تا نگاه تک بعدی به رشته بیمه شخص ثالث اصالح شود. 
رئیس کل بیمه مرکزی در همین راستا تاکید کرد: بخش مهمی از دستیابی 
به افق های پیش بینی شده در بخش های ضریب نفوذ بیمه و افزایش پرتفوی 

صنعت بیمه در امر آگاهی بخشی خالصه می شود.
فرصت  عنوان  به  سرمایه  بازار  از  خود  سخنان  پایانی  بخش  در  سلیمانی 
سودآوری و ترغیب سرمایه گذاران و سهامداران نام برد و اظهار داشت: اگر نقدینگی 
استقبال  شود  گذاری  سرمایه  ممکن  مسیر  ترین  مناسب  در  بیمه  صنعت  های 
سهامداران از سپردن منابع مالی خود به شرکت های بیمه چند برابر خواهد شد.

تمامی  در  بیمه  صنعت  گذاری  سرمایه  اهمیت  به  همین خصوص  در  وی 
بازارهای قانونی کشور نیز اشاره کرد. گفتنی است در این دیدار دکتر سید محمد 
از مدیران عامل شرکت  ایران و تنی چند  بیمه گران  کریمی دبیرکل سندیکای 

های بیمه به طرح دیدگاه ها و برنامه های خود پرداختند.

قدردانی رییس کل دادگستری استان فارس از بیمه ایران
بیمه  امور  مجتمع  کل  مدیر  دیدار  در  فارس  استان  دادگستری  کل  رییس 
ای بیمه ایران استان  با اهدای لوح تقدیری از عملکرد شرکت سهامی بیمه ایران 

قدردانی و تشکر کرد. 
به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، در جلسه ای که صبح پانزدهم فروردین 
جاری با حضور  حجت االسالم و المسلمین موسوی رییس کل دادگستری استان 
فارس برپا شد، جمالی نژاد   مدیر کل بیمه ایران استان فارس در سخنانی گزارشی 
از عملکرد و فعالیت های بیمه ایران در  سال گذشته ارایه کرد. در ادامه، حجت 
ایران  بیمه  شرکت  سهامی  عملکرد  از  تقدیری  لوح  اهدای  با  موسوی  االسالم 
استان فارس در زمینه تسریع و تسهیل در امر رسیدگی به پرونده های  خسارتی 
جرحی و پرداخت دیه با توجه به موقعیت جغرافیایی استان و داشتن بیشترین آمار 

 تصادفات در سطح کشور قدردانی کرد. 
کارکنان  مثبت  عملکرد  همچنین  فارس  استان  دادگستری  کل  رییس 
شرکت سهامی بیمه ایران  در تکریم ارباب رجوع و بررسی و پرداخت خسارتها در 
سریعترین زمان ممکن که دراغلب موارد  با توجه به شرایط شیوع بیماری کرونا 
به صورت غیر حضوری انجام پذیرفته است را شایسته  تقدیر و تشکر دانست و 
اظهار امیدواری کرد در سال جاری نیز بیمه ایران همچون همیشه  همکاری های 
الزم را با دادگستری استان در جبران خسارات وارده به هموطنان داشته باشد و 

 همچنان پیشتاز و موفق در صنعت بیمه استان فعالیت نماید.

در  ایران  مهر  قرض الحسنه  بانک  شعبه  پانزدهمین  افتتاح 
استان گلستان 

پانزدهمین شعبه بانک قرض الحسنه مهر ایران در استان گلستان و نخستین 
شعبه شهرستان مینودشت با حضور عیسي امامي، عضو هیأت مدیره بانک افتتاح 

شد. 
به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، در این مراسم که 
هیأت  عضو  امامي،  شد،  برگزار  مینودشت  شهرستان  محلی  مسئوالن  حضور  با 
مدیره بانک مهر ایران از افزایش روزافزون و پرشتاب عملکرد بانک مهر ایران 

در نظام پولي و بانکي کشور و کسب جایگاه هاي ارزنده  در این عرصه خبر داد.
عضو هیأت مدیره بانک مهر ایران با تقدیر از تالش هاي صورت گرفته توسط 
پولي و  اقتصادي و شبکه  بانک در عرصه  همکاران خود جایگاه تحسین برانگیز 
بانکي جامعه را مورد اشاره قرار داد و اظهار کرد: بر خالف همه محدودیت ها و 
چالش هایي که این بانک طي ۱3 سال فعالیت خود به ویژه در سال هاي اخیر از 
جهت مواجهه با جنگ تمام عیار اقتصادي و شیوع پاندمي کرونا با آن ها روبه رو 
بوده، خوشبختانه آمار و ارقام عملکردي آن به روشني گواه برنامه ریزي منسجم 
و هوشمندانه، تالش بي وقفه و خستگي ناپذیر و از همه مهم تر خط مشي سالم و 
کاماًل مبتني بر اصول علمي است که در این مجموعه دنبال شده است. ضروري 
است این روند مثبت، با اتخاذ تدابیر مناسب و البته خلق ایده هاي نو و خالقانه از 

سوي یکایک کارکنان، تداوم و شتابي مضاعف یابد.
امامی روند رو به رشد استقبال از فرهنگ قرض الحسنه در کشور را نقطه 
روشنی برای آیندگان بیان کرد و افزود تمام تالش بانک مهر ایران براي بسط 
فرهنگ فرض الحسنه در کشور است و براي کمک و دستگیري از مردم از هیچ 
در  مهر  بانک  توسعه شبکه شعب  دنبال  به  کرد.  نخواهیم  کوتاهي  قانوني  اقدام 
کشور و به ویژه استان گلستان هستیم تا با یاري خداوند متعال تعداد شعب استان 

را به ۲۰ شعبه افزایش دهیم.
وی اقدامات صورت گرفته از سوی بانک مهر ایران در حوزه مسئولیت هاي 
اجتماعي همچون طرح عظیم بیمه ۵۰۰هزار خانه روستایي را برگ زرین دیگري 
با  و  کرده  عنوان  کشور  قرض الحسنه  تخصصي  بانک  نخستین  طیبه  حیات  از 
اشاره به ابالغ بیانیه گام دوم انقالب اسالمي از سوي مقام معظم رهبري )مدظله 
العالي(، جایگاه و نقش بانک مهر ایران در حوزه هاي اقتصادي این بیانیه و نقشه 

راه را بزرگ و حائز اهمیت برشمرد.
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آگهی رای هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی 

برابر آراء صادره هیات تعیین تکلیف مستقر در ثبت اسناد و امالک شهرستان 
بدینوسیله  لذا  تایید گردیده  متقاضیان ذیل  مالکانه بالمعارض  سنندج تصرفات 
مشخصات امالک در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز جهت اطالع عموم در روزنامه کثیر 
االنتشار و محلی آگهی می گردد در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از 
تاریخ الصاق در محل تا مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نمایند و پس 
از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع 
قضائی تقدیم نموده و گواهی اخذ و تحویل اداره ثبت نمایند بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض سند مالکیت طبق مقررات صادر خواهد 

شد صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست .
تاریخ نوبت اول : ۱۴۰۰/۱/۱7           تاریخ نوبت دوم :  ۱۴۰۰/۲/۱ 

گوهری  شاهو  نام  به  مزروعی  زمین  قطعه  یک  ششدانگ   :  ۱۱ بخش 
ملی 3733۱۰77۹۹  کد  سنندج  3۲۴۰ صادره  شناسنامه  شماره  محمد  فرزند 
تحت پالک ۲۴۵ فرعی از ۱۹ اصلی بخش ۱۱کالترزان به مساحت ۵۸7۱/۲۴ 
متر مربع خریداری شده از نسق عبداهلل عباسی زارع صاحب به آدرس سنندج 

روستای تواره روته 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به نام محی الدین یوسفی فرزند محمد 
علی شماره شناسنامه ۵۰۵ صادره سنندج کد ملی 373۱۰۹7۶۸۰ تحت پالک 
۱۹۱۵ فرعی از 3 اصلی بخش ۱۱ کالترزان به مساحت ۲7377 متر مربع از 
نسق محی الدین یوسفی زارع صاحب به آدرس سنندج روستای سراب قامیش 

مشهور به باغ کون
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به نام سامان محمودی فرزند توفیق 
به شماره شناسنامه ۱۰۱۸۹ صادره سنندج کد ملی 3733۱77۵۱7 تحت پالک 
۹7 فرعی از ۴ اصلی بخش ۱۱ کالترزان به مساحت ۹۸۰۰ متر مربع خریداری 
از نسق باقر احمدی زارع صاحب نسق آدرس سنندج جاده دیواندره به سنندج 

روستای چرندو جنب مرغداری 
رئیس ثبت منطقه یک سنندج بهنام قباد  م الف ۱۴۱۴ 

آگهی فقدان سند مالکیت 
یکتا  ه  ر شما به  سمی  قا هلل  ا نصر لک  ما ست  ا خو ر د به  بنا 
مفقودی  اعالم  بر  مبنی   ۱3۹۹/۱۲/۵ مورخ   ۱3۹۹۸۰۰۰۱۱۱۸۰۰۰۲33
گواهی  استشهادیه  برگ  دو  تسلیم  با  تقاضا  مورد  ملک  مالکیت  سند 
 ۱3۹۹/۱۱/۱ مورخ   ۱3۹۸۰۲۱۵۱۵7۴۰۰۰۰۴۴ شماره  ذیل  شده  امضا 
مالک  درخواست  ضمیمه  به  مین  ا ور  ۱3 رسمی  د  سنا ا نه  دفترخا در 
۱3۹۹۸۵۶۰۱۰۶۰۰۱3۶3۱ مورخ ۹۹/۱۱/۴ که تقاضای صدور سند مالکیت 
به  ثبت  قانون  نامه  آیین   ۱۲۰ ماده  اجرای  در  مراتب  است  نموده  المثنی 

شرح ذیل آگهی می گردد. 
۱- نام و نام خانوادگی مالک: نصراهلل قاسمی 

۲- میزان مالکیت: سند مالکیت پنج ۵ دانگ مشاع از ششدانگ عرصه 
و اعیان یکبابخانه به مساحت ۲۸۰ متر مربع تحت پالک ثبتی ۸۹۶ فرعی 
از ۱۰۸ اصلی مفروز از ۱۶۰ فرعی از اصلی مذکور واقع در ورامین بخش 
بهنام وسط که در دفتر الکترونیکی به شماره ۱3۹7۲۰3۰۱۰۶۰۰۰۸7۲۰ 
گردیده  صادر  مالکیت  سند  و  ثبت  قاسمی  نصراهلل  بنام   ۸۸۲۰۵۰ چاپی 

است.  نموده  المثنی  سند  درخواست  نامبرده  که 
3- علت از بین رفتن: جابجایی 

به  نسبت  کنون  تا  امالک  دفتر  ثبت  و  ثبتی  سوابق  بحکایت   -۴
سند  فقدان  به  توجه  با  لذا  است  نگرفته  صورت  ای  معامله  ثبت  مورد 
شخص  تا  اعالم  مراتب  المثنی  درخواست  و  الذکر  فوق  ملک  مالکیت 
یا  و  اند  داده  انجام  ای  معامله  آگهی  مورد  ملک  به  نسبت  اشخاصی  یا 
مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ 
انتشار آگهی به ثبت اسناد ورامین مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه 
مهلت  ظرف  چنانچه  و  نماید  تسلیم  انتقال،  سند  یا  مالکیت  سند  اصل 
مقررات  و  قانون  طبق  المثنی  مالکیت  سند  نشود  واصل  اعتراضی  مقرر 

شد.  خواهد  تسلیم  و  صادر 
محمد رحیم پورراینی 

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان ورامین 
م / الف ۲

بازدید معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و 
امور ایثارگران از شرکت بیمه دی

معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شنبه ۱۴ فروردین 
ماه ضمن بازدید از مرکز ارائه خدمات طرح جبران، با مدیران و کارکنان شرکت 

بیمه دی دیدار و گفت وگو کرد.
این  به گزارش روابط عمومی شرکت بیمه دی؛ مهندس سعید اوحدی در 
نشست ضمن تبریک سال نو، تغییر فصل را مقدمه ای برای احسن الحال دانست 
و افزود: شرکت بیمه دی در سال های اخیر عملکرد مطلوبی داشته و به حال خوبی 
رسیده است اما نباید به شرایط فعلی قانع باشیم و برای رسیدن به موفقیت های 
بیشتر تالش کنیم تا به بهترین خودمان برسیم. ارائه خدمت به خانواده های شهدا 
و ایثارگران یک توفیق الهی است بنابراین ارتقای رضایتمندی این عزیزان با ارائه 
طرح های خالقانه و تنوع محصول می تواند مؤثر واقع شود و در بازار رقابتی نیز 

مسیر را برای تبدیل شدن به برند محبوب مشتریان هموارتر نماید.
معاون رئیس جمهور ادامه داد: نقطه قوت شرکت بیمه دی دغدغه کارکنان 
آن برای خدمت رسانی به قشر معزز ایثارگری است و افزایش میزهای خدمت 
و مراکز طرف قرارداد در سراسر کشور برای جمع آوری و ارزیابی اسناد پزشکی 

نمونه ای از خدمات ارزشمند این شرکت است.
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران همچنین ایجاد پرونده الکترونیکی برای 
بیمه شدگان را از برنامه های خالقانه بیمه دی دانست و تصریح کرد: ایجاد پروفایل 
الکترونیکی برای بیمه شدگان عالوه بر ارتقای سطح سالمت  سالمت و پرونده 

این عزیزان، پیشگیری و همچنین پیگیری موارد را تسریع و بهبود می بخشد.
مهندس محمدرضا کشاورز، مدیرعامل شرکت بیمه دی ضمن عرض خیر 
از عملکرد شرکت  ارائه گزارشی  با  ایثارگران  امور  بنیاد شهید و  مقدم به رئیس 
بیمه دی پرداخت و گفت: بیمه دی سازمانی برنامه محور است که در جهت نیل 

به هدف تبدیل شدن به »پدیده محبوب مشتریان« تالش می کند.
کشاورز در ادامه افزود: این شرکت در سال گذشته توانسته است دستاوردهای 
حائز اهمیتی از جمله؛ دستیابی به توانگری سطح یک شرکت های بیمه ای، کسب 
رتبه سودآورترین شرکت بیمه کشور، دریافت رتبه برتر در شاخص های فروش و 
بهره وری کل عوامل به تشخیص سازمان مدیریت صنعتی و ... را کسب نماید و 
با اجرای برنامه هایی مانند ایجاد سودآوری پایدار، توسعه فروش، افزایش سرمایه، 
توسعه کسب و کار دیجیتال، ارتقای رضایتمندی مشتریان و ...، افق های روشنی 

را پیش روی خود قرار دهد.
شهدا  معزز  خانواده  تکمیلی  درمان  بیمه  قرارداد  به  اشاره  با  همچنین  وی 
و ایثارگران اذعان داشت: مجموعه بیمه دی در طول ۴ سال خدمت رسانی، با 
رویکرد تواضع و خضوع سعی در بهبود مستمر ارائه خدمات داشته است و در سال 
جدید با برنامه ریزی های انجام شده درصدد است ضمن ارتقای سالمت و بهداشت 

جامعه ایثارگری، به کاهش دغدغه های این عزیزان کمک نماید.

راهنمای گام به گام ثبت گواهی امضای دیجیتال 
در بانک ملی ایران

یکی از مهمترین خدماتی که بانک ملی ایران به تازگی در اختیار مشتریان خود قرار 
داده است؛ گواهی امضا و احراز هویت دیجیتالی است.

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، پیشتر مشتریان بانک برای دریافت خدمات 
خود به احراز هویت حضوری و فیزیکی نیازمند بودند؛ اما با راه اندازی خدمت تازه »گواهی 

امضای الکترونیک«، این نیاز تنها از طریق تلفن همراه برطرف می شود.
بر این اساس، مشتریان بانک ملی ایران باید در گام نخست اپلیکیشن »ایوا« را نصب 

کرده و از طریق »نشان بانک«، گزینه »گواهی امضا« را انتخاب کنند.
کاربر در گام بعدی باید با ارسال تصویر رو، پشت و سریال پشت کارت ملی، ثبت 
کد ملی، ثبت تاریخ تولد، ثبت کد پستی و احراز هویت تصویری دو مرحله ای، اطالعات 

خود را تکمیل کند.
در گام نهایی، کاربر باید امضای خطی خود را بر روی صفحه تلفن همراه پیاده سازی 

کند و از این طریق، احراز هویت دیجیتال را به پایان برساند.
با این روند، مشتری دیگر برای انجام عملیات بانکی به احراز هویت فیزیکی نیازی 

نخواهد داشت و همه فرایندها از طریق امضای دیجیتال انجام خواهد شد.

بانک اقتصادنوین در سال ۱3۹۹ 
بیـش از چهـار هـزار فقره تسـهیالت 
قرض الحسـنه بـه ارزش بالـغ بـر دو 

هـزار میلیـارد ریال پرداخـت کرد.
ایـن بانـک در راسـتای حمایـت 
توانمندسـازی  و  جوانـان  ازدواج  از 

آن هـا برای تشـکیل خانواده، در سـال 
گذشـته بـا پرداخت یک هـزار و 7۶۶ 
میلیارد ریال تسـهیالت قرض الحسـنه 
از  نفـر  ازدواج بـه سـه هـزار و ۵۶۴ 
واجـدان شـرایط از تشـکیل یک هزار 
و 7۸۲ خانـواده جدیـد حمایـت کـرد.

همچنین در سـال ۱3۹۹، شعب 
بانـک اقتصادنوین در راسـتای ایفای 
و  خـود  عـی  جتما ا مسـئولیت های 
حمایـت از اقشـار آسـیب پذیر تعـداد 
۵۶۴ فقـره تسـهیالت قرض الحسـنه 
 ۲ 3 3 ش  ز ر ا بـه  یی  ا ل ز شـتغا ا

میلیـارد ریـال بـه مددجویـان کمیته 
 ۲۲7 و  )ره(  خمینـی  امـام  امـداد 
لحسـنه  ض ا قر ت  تسـهیال ه  فقـر
میلیـارد   ۸۹ ارزش  بـه  اشـتغال زایی 
ن  ما ز سـا ن  یـا جو مدد بـه  ل  یـا ر

کردنـد. پرداخـت  بهزیسـتی 

پرداخت بیش از چهار هزار فقره تسهیالت قرض الحسنه در بانک اقتصادنوین

همچون  گفت:  کارگران  رفاه  بانک  مدیرعامل 
سال های گذشته از فروردین سال جاری با تشکیل 
کمیته ای، برنامه های این بانک برای کمک به واحد 
های تولیدی و اشتغال زایی به ویژه در مناطق محروم 
شعار  تحقق  راستای  در  و  است  تدوین شده  کشور، 

سال گام برخواهیم داشت.
رفاه کارگران،  بانک  روابط عمومی  به گزارش 
اسماعیل هلل گانی در ایام تعطیالت نوروزی به استان 
چهارمحال و بختیاری سفر و ضمن بازدید از چندین 
کارخانه در مناطق صنعتی شهرستان های بروجن و 
کارگران  رفاه  بانک  افزود:  این مطلب  بیان  با  اردل 
آمادگی الزم را برای حرکت در مسیر رونق تولید و 

تأمین سرمایه در گردش  برای  پشتیبانی های الزم 
افزایش  دیگر،  سوی  از  و  دارد  تولیدی  های  واحد 
افزایش  تجهیزات،  کردن  روزآمد  دانش صنعتگران، 
کیفیت محصوالت و عرضه درست و مناسب تولیدات 
داخلی در رونق چرخه تولید و رفع موانع موجود نیز، 

بسیار حائز اهمیت است.
کرد:  تصریح  کارگران  رفاه  بانک  مدیرعامل 
درکنار تولید و ایجاد بستر مناسب در جهت پشتیبانی 
های الزم، بازاریابی و فروش تولیدات داخلی، یکی 
مقام  که  است  موجود  موانع  رفع  در  مهم  عوامل  از 
این  بر  خود،  نوروزی  در سخنان  نیز  رهبری  معظم 

موضوع مهم تاکید کردند

تحقق  راستای  در  سفر  این  است،  ذکر  شایان 
شعار سال مبنی بر »تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی 
ها«،  انجام شد که مدیرعامل بانک رفاه کارگران در 
این سفر از چندین کارخانه مناطق صنعتی شهرستان 
های بروجن و اردل بازدید و با مدیران این مجموعه 

ها گفت و گو کرد. 
گفتنی است، مدیرعامل بانک رفاه کارگران در 
آزاد توشه   « از کارخانه های نان صنعتی  این سفر 
سپاهان »)بزرگترین کارخانه نان صنعتی غرب آسیا(، 
بروجن خودرو ) سازنده خودروهای میدل باس و مینی 
بوس(، مرکز تحقیقات صنعتی شهید محسن برجیان، 

سیم و کابل سالم و ... بازدید کرد .

تدوین برنامه های بانک رفاه کارگران در راستای تحقق شعار سال 
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دیوید تیلور: حسن یزدانی از بهترین کشتی گیرهای تاریخ است

دیوید تیلور بعد از کسب عنوان قهرمانی انتخابی تیم ملی آمریکا بار دیگر گفته 
تشنه مبارزه با حسن یزدانی است. 

دیوید تیلور، قهرمان سال ۲۰۱۸ وزن ۸۶ کیلوی کشتی آزاد جهان که سابقه 
دو بار پیروزی برابر حسن یزدانی را دارد، در روزهای اخیر توانست با شکست تمامی 
رقبای خود در انتخابی تیم ملی کشتی آمریکا بدون حرف و حدیث صاحب دوبنده این 

کشور در المپیک توکیو شود.
تیلور بعد از قهرمانی در انتخابی تیم ملی کشتی آمریکا بار دیگر درباره نبرد 
احتمالی خود با حسن یزدانی در المپیک توکیو صحبت کرده و می گوید: همه عالقه 
مندان به کشتی مسابقات ما را دنبال می کنند. سه هزار نفر ایرانی هر روز به من می 
گویند حسن یزدانی عالی و فوق العاده است. من هم می دانم که او یک کشتی گیر 

عالی و تشنه پیروزی است، اما من هم تشنه کشتی گرفتن با او هستم. 
این کشتی گیر آمریکایی درباره شانس خود برای کسب مدال طالی المپیک 
هم می گوید: در وزن ما افراد با استعداد زیادی هستند و نمی شود کسی را دست کم 
گرفت. شاید من هم مثل سال ۲۰۱۸ با یک قرعه رندوم در همان ابتدا کشتی سختی 

داشته باشم. به هر حال جدال من و یزدانی یک جدال طوفانی است. 
تیلور در پایان هم می افزاید: هم یزدانی منتظر است و هم من. هر دوی ما زمان 
زیادی را برای آماده سازی خودمان می گذاریم. یزدانی یکی از بهترین های تاریخ 

است و از مبارزه کردن با او لذت می برم.

رد دعوت فدراسیون کشتی توسط اکبر فالح؛ 
مدیر تیمی ملی به ما توهین می کند!

دارنده مدال های طال و نقره جهان با انتقاد از نحوه دعوتش به عنوان عضو 
کمیته فنی رقابت های کشتی آزاد انتخابی تیم ملی نوجوانان، گفت: مدیر تیم ملی این 

کارها را می کند و می خواهد با این رفتارها به ما توهین کند.
اکبر فالح ، درباره انتصابش به عنوان عضو کمیته فنی رقابت های انتخابی تیم 
ملی کشتی آزاد نوجوانان در رامسر، اظهار کرد: ابتدا جا دارد از آن ها که از ما یاد کردند 
تشکر کنم. این ها باالخره گفتند از کسانی که قدیمی شده اند یادی کنیم. اما باید بگویم 
من چند سال است حتی برای تماشای کشتی هم به سالن نمی روم، بنابراین مسوولیتی 
هم قبول نمی کنم. من فقط در باشگاه تمرین می دهم و به فعالیت مربیگری در باشگاه 
مشغول هستم. اگر فدراسیون کشتی از پیشکسوتان برای تماشای مسابقات رده های 
پایه دعوت کند یا بتواند آن ها را مورد تجلیل قرار دهد قطعا کار خوبی است چرا که 
هم پیشکسوتان با دیدن مسابقات حال شان خوب می شود و هم نوجوانان و جوانان با 

دیدن آن ها انگیزه می گیرند.
دارنده مدال های طال و نقره جهان، با انتقاد از نحوه دعوت فدراسیون کشتی از 
او برای عضویت در کمیته فنی رقابت های انتخابی کشتی آزاد نوجوانان، گفت: من 
بیش تر اوقات در مراسمی که هیات کشتی گیالن برای سالگرد جهان پهلوان تختی 
برگزار می کند، شرکت می کنم. هر ساله قبل از برگزاری این مراسم از طرف هیات با 
من تماس می گیرند و می گویند آیا امسال می توانید در مراسم ما شرکت کنید؟ بعد که 
قبول کردم برنامه ریزی های الزم را برای حضورم در مراسم انجام می دهند. شما ببینید 
یک هیات کشتی می داند چطور باید به افراد احترام بگذارد و اصول آن را رعایت کند 

اما فدراسیون کشتی هنوز نمی داند چطور باید افراد را دعوت کند.
وی ادامه داد: منطق حکم می کند ابتدا از فدراسیون کشتی تماس می گرفتند و 
می گفتند آیا شما هستی، نیستی، سالمی یا کرونا گرفتی؟ متاسفانه هیچ تماسی نگرفتند و 
تنها از طریق واتس آپ، حکم کمیته فنی را برای من فرستادند. این توقع زیادی نیست 
که از فدراسیون کشتی بخواهیم برای دعوت یا انتصاب دیگران، ابتدا با آن ها تماس 
بگیرید و به افراد احترام بگذارید، آن وقت اگر آن شخص مشکلی نداشت و موافقت 
کرد، در خبرگزاری ها اعالم کنید که فالح یا دیگری عضو کمیته فنی مسابقات شده اند.

فالح با تاکید بر این که از فدراسیون کشتی هیچ تماسی با او برای دعوت 
به این رقابت ها و یا امکان حضورش در مسابقات گرفته نشده است، خاطرنشان 
کرد: متاسفانه تماسی نگرفتند و دیدم در سایت ها اعالم کرده اند من عضو کمیته 
فنی شده ام. حتما در ذهن شان این است که خودم باید بدون هماهنگی راه بیفتم 
و به مازندران بروم، آن جا دنبال سالن مسابقات بگردم، بعد به نگهبان بگویم من 
عضو کمیته فنی مسابقات هستم، اگر به داخل راهم دادند بروم داخل و سر جایم 
بنشینم! آیا این منطق یک فدراسیون است؟ مراد محمدی هم حق دارد مثل من از 
این کار فدراسیون ناراحت باشد. خود من زمانی که سرمربی بودم، کمک هایم نیز 
کنارم می نشستند و می شدیم کمیته فنی مسابقات. کمیته فنی باید اعضای کادر 
فنی تیم ملی باشند چرا که آن ها باید در نهایت پاسخگو باشند، نه این که کمیته 

فنی تشریفاتی بگذارند و اینطور هم برخورد کنند.
دارنده مدال طالی رقابت های جهانی ۱۹۹3 تورنتو، تصریح کرد: این نحوه 
برخورد نشان می دهد فدراسیون کشتی خیلی سطح پایین فکر می کند و با این شکل 
دعوت کردن نشان دادند خیلی عقب هستیم چرا که هنوز نحوه برخورد و یک دعوت 
ساده را نمی دانند. اگر من را برای تماشای مسابقات دعوت می کردند خیلی بهتر بود و 
خوشحال می شدم اما این که بدون حتی یک تماس برای خودشان حکم بزنند و بعد 
هم کاری نداشته باشند چطور به محل مسابقات برویم خیلی توهین آمیز و زشت بود. 

این نوع برخورد یعنی این که دعوت شان پوچ و الکی بود.
وی با انتقاد از محسن کاوه مدیر تیم های ملی کشتی آزاد، گفت: محسن کاوه 
زمانی که مدیر تیم های کشتی تهران بود نیز همین کارها را می کرد. یک دفعه می دیدم 
اسم من را بدون هماهنگی و اطالع من به عنوان کمیته فنی مسابقات انتخاب کرده 
و داخل سایت ها زده اند. این کار نیز کار محسن کاوه است. این حرکت ها را او انجام 
می دهد. فکر می کنم او می خواهد با این کارها به ما توهین کند. من هم مثل مراد 
محمدی معتقدم این کار توهین به شعور ما بود و اصال این برخوردها را قشنگ نمی دانم. 
اگر من نمی خواهم به این مسابقات بروم به خاطر این نیست که من رده نوجوانان را 
کوچک می دانم، بلکه افتخار هم می کنم و همه رده های سنی برای من مهم و ارزشمند 
هستند، ناراحتی من فقط به خاطر این شکل برخورد و دعوت شان است. من که ابتدا 
هم گفتم اگر درست هم دعوت می کردند به این مسابقات نمی رفتم چرا که چند سال 
است اصال به سالن رقابت های کشتی نمی روم. حداقل درست به ما می گفتند اگر هم 

قبول نمی کردیم رسما اعالم می کردند دعوت کردیم و نیامدند.
دارنده مدال های طال و نقره جهان، با بیان این که بیش از حد به محسن کاوه 
بها داده شده است، گفت: او باید بداند این سمت ها همیشگی نیست و حرمت دیگران 
را باید حفظ کند. ما از او به عنوان بزرگ تر انتظار داریم احترام پیشکسوتان کشتی را 
نگه دارد نه این که به این شکل از آن ها دعوت کند. این طور نیست که او فکر کند 
تا همیشه در کشتی می ماند و هر طور که می خواهد با دیگران رفتار کند. واقعا ناراحت 

شدم و امیدوارم دیگر شاهد چنین رفتارهایی نباشیم.
فالح در پاسخ به این سوال که کشتی در آستانه المپیک به همدلی بزرگان این 
رشته نیاز دارد، خاطرنشان کرد: آخر با این برخوردها از کدام همدلی صحبت می کنید؟ 
مسابقات انتخابی آمریکا را دیدم واقعا لذت بردم، هم اخالق را رعایت کردند و هم 
به کشتی گیر و تماشاگر احترام گذاشتند. در کشتی ما یا انتخابی نمی گذارند یا با ۲ 
نفر انتخابی می گذارند یا مثل نوجوانان فرنگی در یک وزن ۵۲ نفر انتخابی می گیرند. 
آخر این چه منطقی است که هیچ کس تکلیفش را نمی داند؟ باید فیلتری باشد که در 
نهایت ۱۶ نفر در یک وزن انتخابی بگیرند نه این که ۵۲ نفر در انتخابی حاضر شوند. 

بگذریم، صد سال اول سخت است و ان شاءاهلل درست می شود!

در آستانه بازی با رئال مادرید؛
تیاگو: لیورپول در این فصل بدشانس است

تیاگو آلکانتارا، ستاره اسپانیایی لیورپول، 
حس می کند که تیمش در این فصل بدشانس 
بوده و تایید کرده که نتایج بد قرمزها ناامیدکننده 

بوده است.
تیاگو تایید کرده است که نخستین فصلش 
در لیورپول با توجه به نتایج ضعیف این تیم، 
ناامیدکننده بوده است. قرمزها که اکنون در رده 
ششم جدول لیگ برتر قرار دارند قصد دارند تمام 
تالش خودرا برای نجات این فصل، در هفته 
های باقیمانده انجام دهند. لیورپول در خطر این 

است که در پایان فصل حتی نتواند خود را به تاپ فور برساند.
هر چند اکنون لیورپول به سه برد پیاپی دست یافته است اما از ابتدای فوریه 
از تیم های مانند برایتون، منچسترسیتی، لستر، اورتون، چلسی و فوالم  تاکنون 
شکست خورده است. تیاگو اما احساس می کند که عملکرد تیمش شایسته به دست 

آوردن نتایج بهتری بود.
تیاگو گفت: »بازی های زیادی بود که ما مستحق شکست نبودیم. به همین 
ما  برای  بگیری  بر حریف،  برتری  با وجود  را  بازی  امتیاز  نتوانی سه  اینکه  دلیل 

ناامیدکننده و خسته کننده شده است.
اما فوتبال همین است و ما اکنون به مسابقه بعدی فکر می کنیم، جایی که 

سعی خواهیم کرد تا جایی که ممکن است عملکرد خوبی داشته باشیم.«
تیاگوی ۲۹ ساله از زمانی که در سپتامبر گذشته از بایرن مونیخ به لیورپول 

پیوست، تنها در ۲۰ بازی در تمام رقابت ها برای قرمزها به میدان رفته است.
ستاره تیم ملی اسپانیا و لیورپول دچار مصدومیت از ناحیه زانو شد که او را دو 
ماه از میادین دور نگه داشت، اما او از کار کردن با یورگن کلوپ لذت می برد و از 

جا افتادن در لیورپول و زندگی در مرسی ساید راضی است.
تیاگو آلکانتارا افزود: »بازی کردن برای یورگن کلوپ عالی است. چیزهای 
زیادی یاد می گیری و عادت می کنی تا به شیوه متفاوتی بازی کنی، این چیزی 
است که من بسیار دوست دارم. این به آن معنا است که باید خودت را تطبیق دهی و 
پیشرفت کنی. کیفیت هم تیمی ها ارائه یک فوتبال خوب را آسان تر هم کرده است.«

لیورپول امروز سه شنبه در مرحله یک چهارم نهایی از چمپیونزلیگ به مصاف 
رئال مادرید خواهد رفت.

درگیری رودیگر و کپا در تمرین چلسی بعد از شکست سنگین!

آنتونی رودیگر و کپا آریساباالگا در تمرین تیم فوتبال چلسی با هم درگیر شدند 
که با دخالت توماس توخل پایان یافت.

عنوان سرمربی  به  توخل  توماس  اولین شکست  از  تایمز، پس  گزارش  به 
آبی ها، دو بازیکن در تمرینات این تیم با هم درگیر شدند. این خبر توسط سایر 
رسانه های انگلیسی نیز تایید شده است.  آنتونیو رودیگر، ملی پوش آلمانی و کپا 
دروازه بان اسپانیایی در زمین تمرین درگیر شده اند. سپس مربی تیم رودیگر هموطن 
خود را به رختکن فرستاد. گفته شده است که این مدافع آلمانی ۲۸ ساله بعداً از کپا 

عذرخواهی کرد.
توماس توخل، سرمربی تیم بعد از این اتفاق بازیکنان تیمش را به آرامش دعوت 
کرد و گفت ما االن نباید آرامش خود را از دست بدهیم . اگرچه چلسی هنوز در رده 

چهارم لیگ برتر است، اما تنها دو امتیاز از تاتنهام، لیورپول و وستهام بیش تر دارد.
کپا مدت هاست جایگاه خود را در این تیم از دست داده است و مندی دروازه بان 
اول تیم چلسی محسوب می شود ولی رودیگر در این فصل مدافع ثابت تیم فوتبال 

چلسی بوده است.
چلسی در دیدار بعدی خود در لیگ قهرمانان اروپا باید چهارشنبه شب به دیدار 

پورتو برود که در رده دوم جدول رده بندی لیگ پرتغال قرار دارد.

فان در فارت: هری کین بهتر است به منچستریونایتد برود 
رافائل فان در فارت از هری کین خواست به جای پیوستن به رئال مادرید 

راهی منچستریونایتد شود.
به گزارش ساکرنت، هری کین گلزن اول تاتنهام و تیم ملی فوتبال انگلیس هنوز 
جامی به دست نیاورده است و خیلی تحت فشار است که باالخره بتواند جام کسب کند. 
او به رئال مادرید،  بازیکن و پیوستن  صحبت های زیادی درباره جدایی این 
منچسترسیتی و منچستریونایتد برای فصل بعد به گوش می رسد. رافائل فان در 
فارت که خود سابقه حضور در رئال مادرید را دارد و عملکرد چندان خوبی هم در 
این تیم نداشت گفت:  کین بهتر است در انگلیس بماند. او بهترین گلزن تاتنهام 
حسوب می شود ولی باید از این تیم برود. یونایتد بهترین گزینه برای کین محسوب 
می شود. البته شاید هم او تصمیم بگیرد تا در تاتنهام بماند چون از نظر مالی نیازی 
به فروش او نیست و کین نیز توانسته خوب گلزنی کند. باید دید او در یورو چه کار 

می کنم و چه تصمیمی می گیرد ولی به نظرم بهترین گزینه برای او یونایتد است.
تاتنهام یک شنبه در لیگ برتر در حالی که هری کین دو گل برای این تیم به 

ثمر رسانده بود برابر نیوکاسل به تساوی ۲ بر ۲ رسید. 
نتایج ضعیف تاتنهام در این فصل باعث شده است تا هری کین به فکر جدایی 
باشد تا بتواند جام کسب کند. البته تاتنهام در این فصل به فینال جام اتحادیه رسید 

و باید در دیدار نهایی برابر منچسترسیتی قرار گیرد.

گواردیوال: یوفا و فیفا بازیکنان را می کشند
بی  مر سر  ، ال یو د ر ا گو پپ 
به  توجه  با  گوید  می  منچسترسیتی، 
ندارد  انتخابی  ها،  بازی  فشرده  برنامه 
جز اینکه مدام دست به تغییر در ترکیب 

تیمش بزند.
تالش  ادامه  در  گواردیوال  پپ 
چهارگانه،  بردن  برای  منچسترسیتی 
کرد.  دفاع  خود  چرخشی  سیستم  از 
گواردیوال معتقد است که یوفا و فیفا با 
طراحی برنامه فشرده بازی ها بازیکنان 

را کشته اند.
پیروزی  در  شنبه  روز  گواردیوال 
دیگر  گام  یک  که  لستر،  برابر   ۰-۲
سیتیزن ها را به قهرمانی در لیگ برتر 

نزدیک کرد، دست به شش تغییر در ترکیب یازده نفره خود زده بود. سرمربی اسپانیایی 
سیتی می گوید که در بازی برابر دورتموند در یک چهارم نهایی چمپیونزلیگ نیز 
دوباره دست به تغییر در ترکیب تیمش خواهد زد چرا که کسی نمی تواند از بازیکنانش 
انتظار داشته باشد که سه بازی در یک هفته انجام دهند بدون اینکه استراحت کافی 
داشته باشند. گواردیوال گفت: »آنها انسان هستند، ماشین نیستند. من بازیکنان را 
می شناسم. بعضی از آنها همیشه ناراحتند چرا که می خواهند هر روز بازی کنند، 

اما این ممکن نیست.
اینکه امسال در همه رقابت ها حضور داشته باشیم آن هم بدون تماشاگر، در 
کوتاه ترین رقابت های تاریخ... اگر بازیکنان را نوبتی بازی ندهی و سیستم چرخشی 
نداشته باشی نمی توانی در همه رقابت ها حاضر باشی و در این موقعیتی که ما 

هستیم هم نخواهی بود.
البته آنها می توانند بازی کنند، آنها قدرت ذهنی فوق العاده ای دارند اما به 
استراحت نیاز دارند. یوفا و فیفا بازیکنان را کشتند چرا که این خیلی زیاد و سنگین بود. 
از زمانی که شروع کردیم ما حتی یک تعطیالت وسط هفته نداشته ایم، حتی یکی!

من نابغه ام و از سیستم چرخشی استفاده می کنم« »آفرین پپ« اما وقتی 
می بازیم و از سیستم چرخشی استفاده می کنیم مردم می گویند »چرا هی تغییر می 
دهی؟ باید مثل حالت عادی از بازیکنان استفاده کنی«. اما این ماندگار و پایدار نیست.

در بازی بعدی بیش از همیشه از بازیکنان تازه نفس استفاده می کنیم و در 
بازی برابر لیدز هم، بازیکنان تازه نفس!«

با  اکنون  ملی  تیم  ستاره 
حضور در پورتو پخته و حرفه ای 
تر از همیشه صحبت می کند و با 
تغییرات  به  امیدوار  تیز  انتقاداتی 

موثر در آینده است.
صعودی  مسیری  در  طارمی  مهدی 
و جالب توجه با پشت سر گذاشتن اتفاقات 
مثبتی اکنون در پورتو پرتغال هم به ستاره ای 
که  ستاره ای  است.  شده  تبدیل  تاثیرگذار 
امیدهای ایران را برای حضور در جام جهانی 
باال می برد و در تازه ترین صحبت هایش به 
شرایط حساسی که تیم ملی درگیر آن است 

می پردازد.
از بازی دوستانه تیم ملی مقابل سوریه 
شروع کنیم که با 3گل پیروز شدید. نظرتان 

درمورد روند فنی این بازی چیست؟
بازی های  متأسفانه  بود.  خوبی  بازی 
تحت  ولی  بود  کم  مقدار  یک  دوستانه مان 
شرایط فعلی بازی مقابل سوریه خیلی خوب 
موقعیت گل  بازی هم چند  در جریان  بود. 
داشتیم که نتوانستیم گل بزنیم اما در نهایت 
توانستیم پیروز شویم. ان شاءاهلل بتوانیم همین 
جام جهانی  مقدماتی  بازی های  در  را  روند 

ادامه بدهیم.
با توجه به شکست های دور رفت مقابل 
بحرین و عراق نگرانی هایی وجود دارد که آیا 
تیم ملی می تواند از گروه خود صعود کند یا 
نه. آن هم در شرایطی که در دوره گذشته 
توانسته بودیم به عنوان یکی از نخستین تیم ها 

به جام جهانی صعود کنیم.
داشت.  تفاوت  شرایط  برهه  آن  در 
وقتی ساختار فدراسیون درست نباشد طبیعتا 
زمان  در  باشد.  ایده آل  نمی تواند  نتیجه هم 
بازی های رفت، نه رئیس فدراسیون داشتیم 
و نه مشخص بود که در فوتبال این مملکت 
چه اتفاقاتی دارد می افتد! متأسفانه خیلی برهه 
بدی بود. حاال امیدوارم با این روندی که وجود 
در  فدراسیون  رئیس جدید  با کمک  و  دارد 
آینده با برنامه ریزی منظم بتوانیم راه را برای 
خودمان هموار کنیم و ان شاءاهلل که بتوانیم به 
مرحله بعدی مقدماتی جام جهانی صعود کنیم.

فدراسیون  مدیریتی  مشکالت  به    
فوتبال که در بازی های رفت دور مقدماتی 

هم  مشکالتی  آیا  اما  کردید.  اشاره  داشتیم 
در بین بازیکنان و به خصوص کادر فنی وقت 
وجود داشت؟ به ویژه وقتی به عراق و بحرین 
باختیم در مورد ویلموتس بحث های انتقادی 

و حاشیه ای زیاد بود.
نداشته  برنامه ریزی وجود  گفتم وقتی 
باشد این اتفاقات هم در فوتبال طبیعی است. 
مهم نیست شما چه بازیکنانی داشته باشید، 
مهم این است که کدام تیم برنامه ریزی بهتر 
و دقیق تری دارد که متأسفانه ما بی برنامه ترین 
تیم آسیا بودیم و متأسفانه آن اتفاقات برایمان 
افتاد. ولی حاال این مسیری که پیش گرفته ایم 
ان شاءاهلل مسیر خیلی خوبی باشد و بتوانیم به 

مرحله بعد صعود کنیم.
میزبانی کشور بحرین را چطور ارزیابی 
می کنید؟ بحرینی ها در بازی رفت یکسری 
حاشیه سازی کردند و حاال همه بازی های ما 

در دور برگشت در این کشور است.
این هم متأسفانه به مدیریت برمی گردد 
که ما در آن دوره رئیس فدراسیون نداشتیم. 
 AFC موقعی که مسئوالن بحرین و عراق در
اهداف و برنامه هایشان را دنبال می کردند تا 
میزبانی بازی ها را بگیرند ما متأسفانه اینجا 
انتخاب  پیرامون  مسائل  یکسری  درگیر 
رئیس فدراسیون بودیم. این بی برنامگی لطمه 

بزرگی به ما زد.
داشتیم  کافی  امکانات  ما  به نظرت 
این  تیم های  میزبان  بحرین  به جای  که 

گروه باشیم؟

مطمئن باشید کشور بحرین امکاناتش 
بیشتر از ما نبوده است. شک نکنید. نه بحرین، 
نه عراق و نه کشورهای دیگری که در گروه ما 
هستند. چون ما حداقل یک ورزشگاه آزادی 
داریم، یک ورزشگاه در اصفهان داریم، یک 
ورزشگاه خوب در مشهد داریم. حداقل سه 
چهار جا داریم که بتوانیم میزبانی این بازی ها 
برگزار  را بگیریم و در حد خوب و مطلوب 
کنیم. حاال خواهیم دید میزبانی بحرین هم 

چطور خواهد بود!
احتماال در خردادماه که زمان بازی های 
گرمای  بحرین  کشور  در  است  ملی  تیم 
وحشتناکی حاکم خواهد بود. پیش بینی این 

موضوع را کردید؟
متأسفانه دادن میزبانی به بحرین یک 
بود. ولی دیگر  به شدت غیرفوتبالی  تصمیم 
مهم نیست، اتفاقی است که افتاده، آن هم 
با بی برنامگی خودمان! ولی ان شاءاهلل که با 
همت بازیکنان بتوانیم این مرحله را پشت سر 

بگذاریم و به مراحل بعد امید ببندیم.
آخرین بار که با شما صحبت می کردیم 
بعد از بازی با ازبکستان در مرحله مقدماتی 
جام جهانی۲۰۱۸ روسیه بود که با پیروزی در 
آن بازی با وجود اینکه هنوز ۲مسابقه مانده بود 
ما به عنوان دومین تیم بعد از برزیل صعودمان 
را به جام جهانی قطعی کردیم. به نظرت چرا ما 

اینطور نزول کردیم؟
خیلی  برنگردیم  گذشته  به  به نظرم 
گذشته  در  که  اتفاقاتی  چون  است.  بهتر 

اردوهای  اینکه  می دانیم؛  همه  را  داده  رخ 
تیم ملی چطور بوده و چه شرایطی داشته 
متفاوت  خیلی  شرایط  هم اکنون  اما  است. 
است و ان شاءاهلل که چشم امیدمان به آینده 
باشد تا بهترین اتفاقات را برای مردم خوب 
کشورمان رقم بزنیم. با این شرایط فوتبال 
ایران، ما بیست سی سال از فوتبال دنیا عقب 
هستیم. حاال اگر این جام جهانی هم نرویم 
فکر کنم ۸سال عقب می افتیم. شما توجه 
کنید ۴سال منتظر ماندیم تا این جام جهانی 
برسد و ۴سال هم باید بمانیم که جام جهانی 
بعدی برسد. در این شرایط واقعا یک نسل 
فوتبال ایران می سوزد. تنها ما هم نیستیم، 
برای کل فوتبالیست های لیگ  این مسئله 
برتر و سایر رده ها هم هست. همه و همه 
ضربه می خورند. دیگر پول هم به فدراسیون 
جام جهانی  به  تیم ملی  اگر  نمی آید.  فوتبال 
برود یک پول خوبی گیر فدراسیون می آید. 
اگر همان پول هم گیر فدراسیون نیاید واقعا 
شرایط سخت تر می شود. این چند سال که پول 
خوبی گیرشان آمد، توانستند یک زخم هایی 
را از این فوتبال برطرف کنند. البته شاید هم 
نکردند که اوضاع بدتر شد! ولی باز هم صعود 
به جام جهانی اعتبار است. همین که اعتبارمان 
را بتوانیم حفظ کنیم خیلی مهم است. ما هفت 
هشت سال در رده اول آسیا بودیم اما االن 
بازی ها  این شرایطی که در مرحله رفت  با 
داشتیم اعتبارمان کمتر شده است. باید ایران 
را به جایگاه اصلی اش برگردانیم. باید ارزش 
و جایگاه پیراهن تیم ملی را روزبه روز باالتر 

ببریم. حرف مهم دیگری هم دارم.
درباره چه موضوعی؟

بازیکنانی که به تیم ملی دعوت می شوند 
باید بدانند کجا می آیند. اینجا تیم ملی است 
و با رده باشگاهی خیلی فرق دارد. هیچ بازی 
دوستانه ای در تیم ملی وجود ندارد. باید بدانند 
کجا آمده اند و تفکرشان را از لیگ ایران بیرون 
بیاورند. به نظر من در لیگ ایران خیلی بیش از 
حد، لی لی به الالی این بازیکنان می گذارند. 
باید از آن ذهنیت بیرون بیایند و با زندگی 
آینده  به  نگاه شان  باید  شوند.  مواجه  واقعی 
باشد تا بتوانیم همه دست در دست هم به 

مرحله بعدی صعود کنیم.

متأسفانه در دور رفت بی برنامه ترین تیم آسیا بودیم؛

مهدی طارمی: در ایران بیش از حد، لی لی به الالی بازیکنان می گذارند!

»عیسی  هستم  منتظر  گفت:  پرسپولیس  پیشکسوت 
آل کثیر« و »شهریار مغانلو« کنار هم بازی کنند و من هم 

لذت ببرم.
پرسپولیس  تساوی  مورد  در  کرمانی مقدم«  »مرتضی 
مقابل پدیده اظهار کرد: با اینکه این بازی با برد تمام نشد اما 
پرسپولیس بازی خوبی انجام داد و موقعیت های فراوانی را 
ایجاد کرد که این یعنی تیم از نظر فنی مشکلی ندارد و فقط 
بدشانس است. امیدوارم در بازی های بعدی، موقعیت ها هم 

گل شود تا دیگر مشکلی پیش نیاید.
در  مغانلو  شهریار  و  کثیر  آل  عیسی  زوج  درباره  وی 
تنومند و سرزن  مغانلو یک مهاجم  پرسپولیس عنوان کرد: 
است و به قول معروف یک شماره ۹ عالی. از آنطرف عیسی 
هم با دوندگی زیاد و شم گلزنی باالیی که دارد می تواند به 

پرسپولیس کمک کند. این دو بازیکن می توانند مکمل خوبی 
برای هم باشند. پیشکسوت پرسپولیس ادامه داد: مسلما زوج 
آل کثیر و مغانلو خیلی می توانند به پرسپولیس کمک کنند. اگر 
این دو بازیکن باهم هماهنگ شوند هیچ خط دفاعی در ایران 
و آسیا آرامش نخواهد داشت. فقط باید زمان داد تا عیسی و 

شهریار باهم هماهنگ شوند.
کرمانی مقدم خاطرنشان کرد: شرایط پرسپولیس از نظر 
بازیکن طوری است که حتما باید با دو مهاجم نوک بازی کند و 
در این بین چه کسی بهتر از زوج آل کثیر و شهریار؟ واقعا منتظر 
هستم این دو بازیکن کنار هم بازی کنند و من هم لذت ببرم.

وی در خصوص شرایط عجیب و غریب مهدی عبدی 
در چند ماه گذشته و افت شدیدش تاکید کرد: عبدی بازیکن 
خوبی است اما به نظر من مشکل فعلی او بیشتر روحی است 

تا فنی. او وقتی دید که مغانلو به پرسپولیس آمد و محرومیت 
آل کثیر هم تمام شده کمی بهم ریخته است. باید از نظر فنی 

با عبدی کار کنند تا به شرایط ایده آل برگردد.
پیشکسوت پرسپولیس درباره ضرر و زیان های فضای 
مجازی برای بازیکنان گفت: البته من چون در فضای مجازی 
فعال نیستم، نمی توانم نظر قطعی بدهم اما بازیکنان به جای 
فضای مجازی تمرکزشان روی تیم باشد. هواداران برای هر 
بازی پرسپولیس این همه حرص می خورند و نباید به خاطر 
آن ها هم که شده خواسته یا ناخواسته به پرسپولیس ضربه زد. 
پایان عنوان کرد: پرسپولیس اصلی  کرمانی مقدم در 
ترین مدعی برای قهرمانی لیگ است و نباید به این موضوع 
شک کرد. پرسپولیس و سپاهان شانس های قهرمانی این 

فصل لیگ برتر هستند.
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آگهی ابالغ مفاد صورتجلسه افرازی 
پیرو آگهی شماره ۲۰۴۶۱ منتشره در روزنامه خراسان به مورخ ۹۹/۶/۶ بدینوسیله صورتجلسه افرازی 
پالک ۲3۸۴ فرعی از ۲7۶ اصلی بخش ۱3 مشهد به شرح ذیل آگهی شایسته است کلیه مالکین مشاعی 
پالک مذکور چنانچه به مورد افراز و نحوه آن اعتراض دارند وا خواهی خود را ظرف مدت ده روز پس از انتشار 
آگهی به دادگاه صالحه محل تسلیم و رونوشت آن را به این اداره ارسال نمایند در صورت عدم واخواهي سند 

مالکیت مفروزي به نام متقاضي صادر و تسلیم خواهد شد.
صورت مجلس افرازی پالک ۲3۸۴ فرعی از ۲7۶ اصلی

در اجرای دستور اداری شماره 33۸۱ مورخ ۹۹/۵/۲۸ذیل تقاضای افراز خانم نساء نیازی مالک مشاعی 
موازی۱۴۹/۰۶ سهم مشاع از ده هزار سهم ششدانگ  پالک ۲3۸۴ فرعی از ۲7۶ اصلی واقع در اراضی فریمان 
بخش ۱3 مشهد که تمامت مالکیت مشاعی وی ذیل صفحات 37۶ و ۱۶۰ دفاتر ۴۰۶ و 3۶۰  به نام ایشان 
ثبت و سند آن صادر و تسلیم شده است. لذا پس از تقاضای افراز وی و ابالغ آگهی افراز به شماره ۲۰۴۶۱ 
مورخ ۹۹/۶/۶ در روزنامه خراسان و پس از مطابقت سوابق ثبتی با محل مورد تقاضای افراز در موعد مقرر در 
آگهی افراز  به محل وقوع ملک مورد تقاضا مراجعه و اقدام به نقشه برداری از محل مورد تقاضا به عمل آمد 
و سپس نقشه ترسیمی طی نامه شماره ۴۲7۲ مورخ ۹۹/7/۶ به شهرداری فریمان ارسال گردید که شهرداری 
فریمان برابر نامه شماره ۹۲3۶ مورخ ۹۹/۹/3۰ افراز مورد تقاضای خانم نساء نیازی را بالمانع اعالم نموده و 
نقشه ارسالی را نیز به مهر شهرداری ممهور نموده است و شعبه بایگانی نیز برای مورد تقاضا پالک ۱۹۴۰۲ 
فرعی را منظور نموده است لذا ذیال نخست حدود و مشخصات قطعه مورد افراز و سپس حدود و مشخصات 

قطعات باقیمانده بدین شرح اعالم و گزارش می گردد:
۱-حدود و مشخصات قطعه مورد افراز :

ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت ۱37/۶3 متر مربع دارای پالک ۱۹۴۰۲ فرعی از ۲3۸۴ فرعی 
از ۲7۶ اصلی واقع در اراضی فریمان بخش ۱3 مشهد به حدود اربعه شماال به طول ۲۱ متر دیوار به دیوار 
پالک 7۸۹۹ فرعی شرقا به طول ۶/۰۹ متر دیوار به دیوار پالک ۱۵۱۹7 فرعی جنوبا در سه قسمت به طول 
های ۱. ۱۱/۹۵ متر دیوار به دیوار پالک باقیمانده 33۸۴ فرعی ۲. به طول ۵/۰۵ متر )حالت غربی دارد(3. 
به طول ۸ متر دیوار به دیوار پالک باقیمانده ۲3۸۴ فرعی غربا به طول ۶/۶۵ متر دیوار به دیوار ملک مجاور 

حقوق ارتفاقی ندارد)که در سهم اختصاصی خانم نساء نیازی قرار می گیرد(
۲-حدود و مشخصات قطعه اول باقیمانده:

ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت ۱۰۲۸/۸7 متر مربع دارای پالک باقیمانده ۲3۸۴ فرعی از ۲7۶ 
اصلی واقع در اراضی فریمان بخش ۱3 مشهد به حدود اربعه شماال در شش قسمت ۱.به طول ۱3/۵۰ متر 
به ملک مجاور ۲. به طول ۶/۶۵ متر )حالت شرقی دارد(3.به طول ۸ متر۴. به طول ۵/۰۵ متر )حالت شرقی 
دارد(۵. به طول ۱۱/۹۵ متر هر چهار قسمت به مورد افراز پالک ۱۹۴۰۲ فرعی ۶. به طول یک متر 7. به 
طول ۱۶ متر هر دو قسمت به پالک ۱۵۱۹7 فرعی شرقا به طول ۱۸ متر به ملک مجاور جنوبا در هفت 
قسمت به طولهای ۱. ۱۵/۲۰ متر ۲. ۹/۴۰ متر)شرقی(3. 3/۲۲ متر )شمالی(۴. به طول 7/3۵ متر )شرقی( 
به پالک های ۱۱۲۱3 فرعی و ۱۱۴۴3 فرعی )قسمت اخیر(۵. به طول  ۵/3۰ متر به پالک باقیمانده ۲3۸۴ 
فرعی ۶. به طول 7/۸۰ متر )حالت غربی دارد(به پالک ۱۲7۵۸ فرعی 7. به طول ۲7 متر به پالک ۱۲7۵۸ 
فرعی غربادر دو قسمت به طول های :۱. به طول ۲۰/۲۰ متر به خیابان ۲. به طول ۲/۹۵ متر )پخی(به خیابان 

حقوق ارتفاقی ندارد)که در سهم سایر مالکین مشاعی قرار می گیرد(
3-حدود و مشخصات قطعه دوم باقیمانده:

ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت ۲۵۲۰/۲3 متر مربع دارای پالک باقیمانده ۲3۸۴ فرعی از ۲7۶ 
اصلی واقع در اراضی فریمان بخش ۱3 مشهد به حدود اربعه شماال در سه قسمت به طول های ۱.  به طول 
۲۶/۴۵ متر به پالک ۱۲7۵۸ فرعی ۲. به طول ۵/3۰ متر به قطعه اول باقیمانده3. به طول ۱۵/۱۵ متر به 
پالک ۱۱۴۴3 فرعی شرقا به طول ۵۶/۱۵ متر به ملک مجاور جنوبا به طول 33/7۰ متر به پالک ۹3۹۹ 
فرعی غربا به طول ۵۸/۴۵ متر به خیابان حقوق ارتفاقی ندارد)که در سهم سایر مالکین مشاعی قرار می گیرد(

۴-حدود و مشخصات قطعه سوم باقیمانده:
ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 73/۹۰ متر مربع دارای پالک باقیمانده ۲3۸۴ فرعی از ۲7۶ 
اصلی واقع در اراضی  فریمان بخش ۱3 مشهد به حدود اربعه شماال به طول ۱۰/۶۰ متر به مجاور شرقا در 
دوقسمت ۱.به طول ۰/۸۵ متر۲. به طول 3/۱۰ متر به خیابان جنوبا به طول ۱3 متر به خیابان غربا در سه 
قسمت ۱. به طول ۵/۵۰ متر به قطعه ۴ باقیمانده۲.به طول ۵/۵۰ متر 3. به طول ۰/7۵ متر به قطعه ۴ باقیمانده 

حقوق ارتفاقی ندارد)که در سهم سایر مالکین مشاعی قرار می گیرد(
۵-حدود و مشخصات قطعه چهارم باقیمانده:

ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت ۶۶ متر مربع دارای پالک باقیمانده ۲3۸۴ فرعی از ۲7۶ اصلی 
واقع در اراضی  فریمان بخش ۱3 مشهد به حدود اربعه شماال به طول ۱۰/۸۰ متر به مجاور شرقا در سه 

قسمت ۱.به طول ۰/7۵ متر۲. به طول ۵/۵۰ متر 3. به طول ۵/۵۰ هر سه قسمت به قطعه 3 باقیمانده جنوبا 
به طول ۸/۱۰ متر به خیابان غربا به طول ۹/۸۰ متر به مجاور حقوق ارتفاقی ندارد)که در سهم سایر مالکین 

مشاعی قرار می گیرد(
۶-حدود و مشخصات قطعه پنجم باقیمانده:

ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت ۶۰3۰/۲۰ متر مربع دارای پالک باقیمانده ۲3۸۴ فرعی از ۲7۶ 
اصلی واقع در اراضی فریمان بخش ۱3 مشهد به حدود اربعه شماال در سه قسمت ۱.  به طول ۱/۹۰ متر 
)پخی( ۲. به طول ۱۶/۲۵ متر 3. به طول 3/۴۰ متر )پخی(هر سه قسمت به خیابان شرقا به طول 33/۹۰ 
متر به خیابان جنوبا در سه قسمت به طول های ۱.به طول ۸ متر ۲. ۸ متر )حالت غربی دارد(3.به طول 
۱۸/۶۵ متر به پالک 7۱7۲ فرعی غربا به طول ۲۰/3۵ متر به خیابان حقوق ارتفاقی ندارد)که در سهم سایر 

مالکین مشاعی قرار می گیرد(
7-حدود و مشخصات قطعه ششم باقیمانده:

ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 3۹۸/۶3 متر مربع دارای پالک باقیمانده ۲3۸۴ فرعی از ۲7۶ 
اصلی واقع در اراضی فریمان بخش ۱3 مشهد به حدود اربعه شماال در دو قسمت به طول های ۱.  به طول 
۱۲/۶۰ متر به پالک ۶3۴۶ فرعی ۲. به طول ۲3/3۸ متربه پالک ۶3۴7 فرعی شرقا به طول ۱۰/7۰ متر 
به خیابان جنوبا در دو قسمت به طول های ۱.به طول ۱۹/۱۵ متربه پالک 7۴3۲ فرعی  ۲. به طول ۱۹/۲۰ 
متر به پالک ۱۰۰۶۰ فرعی غربا به طول ۱۱/۰۵ متر به خیابان حقوق ارتفاقی ندارد)که در سهم سایر مالکین 

مشاعی قرار می گیرد(
ضمنا مورد افراز هیچگونه تجاوز و تعارضی با مجاورین ندارد.

لذا مراتب به شرح فوق مستند به ماده ۴ آیین نامه قانون افراز جهت صدور هر گونه دستور مقتضی 
اعالم و گزارش می گردد.

مالک )نساء نیازی(    نقشه بردار ثبت )بلوچ(    نماینده ثبت )میرزایی(
 بسمه تعالی 

آقایان میرزایی و بلوچ در صورت انطباق مقدار تصرفات متقاضی افراز با مقدار مالکیت ثبتی مشاعی وی 
و مستند به مواد ۵ و ۶ آیین نامه قانون افراز امالک مشاع رسیدگی واقدام نمایید.

محمد رضا رجایی مقدم  
رییس ثبت اسناد و امالک فریمان

آل کثیر و مغانلو مکمل خوبی هستند؛

کرمانی مقدم: پرسپولیس مشکل فنی ندارد فقط بد شانس است

 ۸7 همراه  به  تهران  گذشته،  روز  از 
شهرستان دیگر در باالترین سطح تعطیلی 
در حوزه ورزش قرار گرفت و با تعطیلی مراکز 
تمرین و انجام مسابقات ورزشی، استخرهای 
ورزش های  ورزشی  باشگاه های  سرپوشیده، 
از جمله کشتی، کاراته و جودو و  پربرخورد 
نیز باشگاه ورزشی سالنی روبه رو خواهد بود.

بر اساس آخرین اعالم مربوط به رنگ 
بندی شهرها و استان های کشور از نظر شیوع 
ویروس کرونا، هم اکنون ۸۸ شهرستان قرمز، 
۱3۹ شهرستان نارنجی، ۱۹۸ شهرستان زرد 
و ۲3 شهرستان آبی هستند که از این تعداد 

۴۲ شهرستان شامل هفت مرکز استان از روز 
گذشته )دوشنبه( در وضعیت قرمز قرار گرفتند.

همچنین وضعیت شیوع ویروس کرونا 
ایالم،  شیراز،  اصفهان،  کرج،  تهران،  در 
شهرکرد و زنجان از امروز قرمز اعالم شده 
از جمله شش مرکز  است و ۵۴ شهرستان 
استان اردبیل، بجنورد، کرمان، رشت، همدان 
و یزد نارنجی شدند. طبق جدول گروه های 
شغلی، مراکز تمرین و انجام مسابقات ورزشی 
در گروه شغلی دو، استخرهای سرپوشیده به 
عنوان گروه شغلی سه و باشگاه های ورزشی 
ورزش های پربرخورد از جمله کشتی، کاراته 

و جودو و نیز باشگاه ورزشی سالنی به عنوان 
گروه شغلی چهار تعیین شده اند.

ورزش در مناطق قرمز
بر اساس اعالم رنگ بندی شهرها از 
سه  دو،  مشاغل  کرونا،  ویروس  شیوع  نظر 
و چهار یعنی فعالیت مراکز تمرین و انجام 
سرپوشیده،  استخرهای  ورزشی،  مسابقات 
پربرخورد  ورزش های  ورزشی  باشگاه های 
از جمله کشتی، کاراته و جودو و نیز باشگاه 
ورزشی سالنی در مناطق قرمز ممنوع است.

ورزش در مناطق نارنجی
یا سطح هشدار ۲  نارنجی  در وضعیت 

محدودیت های مشاغل سطح 3 و ۴ در آن ها اجرا 
می شود؛ بنابراین استخرهای سرپوشیده به عنوان 
گروه شغلی سه و باشگاه های ورزشی ورزش های 
پربرخورد از جمله کشتی، کاراته و جودو و نیز باشگاه 
ورزشی سالنی به عنوان گروه شغلی چهار در مناطق 

نارنجی مجاز به فعالیت نیستند.
ورزش در مناطق زرد

همچنین مناطقی که در وضعیت زرد 
قرار دارند شامل محدودیت در سطح شغلی ۴ 
هستند که به باشگاه های ورزشی ورزش های 
پربرخورد از جمله کشتی، کاراته و جودو و نیز 

باشگاه ورزشی سالنی مربوط می شود.

به دلیل افزایش مجدد شیوع ویروس کرونا؛

ورزش پایتخت و ٨۷ شهر ایران تعطیل شد!
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رئیس گروه فراهم آوری خطی اداره کل کتاب های خطی 
و نادر سازمان اسناد و کتابخانه ملی از خرید ۲۲۶ نسخه خطی 

در سال ۱3۹۹ خبر داد.
به گزارش دنیای جوانان به نقل از روابط عمومی سازمان 
درخصوص  خسروی  سمیرا  ایران،  ملی  کتابخانه  و  اسناد 
گفت:   ۱3۹۹ سال  در  ملی  کتابخانه  خطی  نسخ  خریدهای 
کتابخانه ملی در این سال ۲۲۶ نسخه خطی خریداری کرد 
که نسبت به سال ۹۸ که ۱۸۰ نسخه خطی خریداری شده 

بود، شاهد رشد خرید نسخ خطی بودیم.
او در تشریح مهم ترین خرید این نسخ خطی بیان کرد: 
هجری   ۹77 سال  در  کتابت شده  »مثنوی«  خطی  نسخه 
قمری به همراه نسخه خطی »مفاتیح االعجاز - شرح گلشن 
راز« و نسخه خطی »برهان قاطع« از نفیس ترین نسخ خطی 

خریداری شده در سال گذشته است.
سال  پایانی  روزهای  در  همچنین  داد:  ادامه  خسروی 
از سوی  ارزشمندی  بسیار  ۱3۹۹ نسخه خطی دیوان حافظ 

کتابخانه ملی خریداری شد.
این  اظهار کرد:  نفیس  این نسخه خطی  تشریح  در  او 
دیوان حافظ یک نسخه خطی سلطنتی به خط عیشی در سده 
دهم هجری و با تصاویر مینیاتور و مزین به مهرهای سلطنتی 
است . کاغذ این دیوان از جنس کاغذ دولت آبادی است و به 

نثر نستعلیق عالی کتابت شده است.
خسروی افزود: این نسخه خطی دیوان حافظ دارای 
اهمیت  حائز  نکته  است.  اکبرشاه  فرزند  از  یادداشت هایی 
با  دیوان  این  قرائت  که  است  این  خطی  نسخه  این  در 
نیز هستند،  قرائت های دیگر دیوان های حافظ که مشهور 

است. متفاوت 
او در پایان خاطرنشان کرد: خرید نسخ خطی از سوی 
کتابخانه ملی در راستای حفظ آثار فرهنگی ایرانی اسالمی 
کتابخانه  و  اسناد  سازمان  مخازن  گنجینه  به  غنابخشی  و 
ملی است که زمینه تحقیق را برای پژوهشگران و محققان 

فراهم می کند.

خریداری ۲۲۶ نسخه خطی توسط کتابخانه ملی

ستغیب  د لعلی  ا عبد
ن  سا ی شنا لو مو ید  می گو
درباره مولوی اشتباه کرده اند.

بی  د ا منتقد  و  نویسنده  ین  ا
پیشکسوت در گفت وگو با ایسنا، اظهار 
کرد: در حال مطالعه »مثنوی معنوی« 
که  رسید  نظرم  به  جدیدی  مطلب 
تاکنون کسی درباره آن صحبت نکرده 
است؛ درباره مثنوی عده زیادی درباره 
لدین  جالل ا عرفانی  مشی  و  روش 
صحبت  او  تاثیرات  و  بلخی  محمد 
کتابی  آن ها  معروف ترین  که  کرده اند 
نوشته  فروزانفر  بدیع الزمان  که  است 
است. او درباره »فیه ما فیه«، »دیوان 
چاپ  کتاب  مولوی  و قصص  شمس« 
کرده است. فروزانفر از نخستین کسانی 
است که در دوره جدید، مولوی را زنده 
کرده و به ادیبان و اهالی شعر معرفی 
می کند و کتاب های جالبی نوشته است. 
جالل الدین همایی هم کتابی با عنوان 
است.  نوشته  می گوید؟«  چه  »مولوی 
مقاالتی  و  مطالب  هم  دیگری  کسان 
دکتر  و  موحد  دکتر  جمله  از  نوشته اند 
سبحانی، که از میان آن ها مطلبی که 
دکتر سبحانی نوشته به تحقیقات جدید 

نزدیک است.
او در ادامه گفت: همایی تعبیری 
مولوی  از  کهنه  خیلی  و  سنتی  بسیار 
بیشتر  هم  فروزانفر  بدیع الزمان  و  دارد 
اندیشه  سوابق  و  لغت  و  لفظ  عالم  در 
اما دکتر سبحانی  است  مولوی  و شعر 
به  نزدیک تر است. ولی  امروز  زبان  به 
نظرم همه این ها حتی نیکلسون درباره 
مولوی اشتباه کرده اند. این ها سوال شان 
و  می گوید  چه  مولوی  که  است  این 
می خواهند بدانند عقیده مولوی چیست؟ 
در حالی که این حرف ها کهنه شده و 
شاعران  ایدئولوژی  دنبال  کسی  دیگر 
مولوی  درباره  باید  آقایان  و  نمی رود 
می پرسیدند که مولوی چطور می گوید؟

در  کرد:  خاطرنشان  دستغیب 
آثاری که از مولوی به یادگار مانده، از 

جمله »مثنوی معنوی«، »فیه ما فیه«، 
سبعه«  »مجالس  و  غزلیات«  »دیوان 
آن چه مهم است، این است که او چطور 
می گوید نه این که چه می گوید. مطالبی 
که مولوی گفته ابن عربی و غزالی هم 
است.  نداشته  تازگی  پس  بودند  گفته 
هم  مانند  ما  عرفای  اسالمی  دوره  در 
جزیی  اختالفات  و  می کنند  صحبت 
است  این  است  مهم  آن چه  اما  دارند 
در  مولوی  چیست؟  مولوی  روش  که 
غزلیاتش استعاره های عجیب و غریبی 
به کار برده و لحن غزلیاتش به گونه ای 
است که با موسیقی ایرانی مانند تار و 
لحن  بیشتر  و  خواند  نمی شود  سه تار 
حماسی دارد، یعنی سالست و روانی و 
لطافت شعر سعدی و حافظ را ندارد و 
باید دف و نی و حتی طبل نواخته شود 
تا بتوان خواند. عیب بزرگ مولوی در 
غزلیاتش این است که زیاد شعر گفته و 
تکرار دارد. گاه  به ایران باستان توجه 
دارد مثال در »این خانه که پیوسته در 
او بانگ چغانه ست«، گاه شعرهایش به 
فرهنگ اسالمی مرتبط است و گاه هم 
فرهنگ عامه. بنابراین باید گزینه ای از 
غزلیات او را فراهم کنیم و به دیگران 
ارائه دهیم و همه اش را نمی توان خواند.

سپس  مترجم  و  ادبی  منتقد  این 
مولوی،  درباره  مهم  نکته  کرد:  بیان 

ارتباطی است که با شمس داشته. درباره 
این موضوع خیلی بحث شده ولی این 
نکته را نگفته اند که این ها در خلوت به 
یکدیگر چه می گفتند و مشکل شان چه 
بوده است. در این که شمس تبریزی را 
اطرافیان مولوی و سلجوقیان می کشند، 
شکی نیست و احترازات دکتر موحد و 
کشته  شمس  این که  برابر  در  دیگران 
نشده اشتباه است. شمس در همان قونیه 
کشته می شود؛ و این را که غیبت دوم 
شمس و رفتن مولوی به دنبال او را  دال 
بر این می دانند که اگر مولوی می دانست 
شمس کشته شده به مسافرت نمی رفت 
هم اشتباه است. زیرا از نظر روان شناسی 
و  نزدیکان  که  نمی کرد  باور  مولوی 
قتل  یعنی  بکشند،  را  شمس  درباریان 
این که  درباره  نمی کرد.  باور  را  شمس 
گرفته  قرار  شمس  تاثیر  تحت  مولوی 
نبوده  باسوادی  آدم  بگویم شمس  باید 
اما همان طور  داشته  اطالعات کمی  و 
که فرزند مولوی می گوید قدرت تسلط 
یعنی  است  داشته  را  دیگران  روان  بر 
که  صورتی  به  بوده  قوی  نظر  این  از 
قرار  نفوذ خود  زیر  را  افراد  می توانسته 
را  او  و  می شود  آشنا  مولوی  با  بدهد، 
زیر نفوذ خود قرار می دهد به طوری که 
تا آخر عمر  از قتل شمس  بعد  مولوی 
این نفوذ را حفظ می کند. نکته دوم این 

است که غیبت دوم شمس غلط است، 
اطرافیان  و  متعصب  افراد  را  شمس 
مولوی به دلیل این که وقت استادشان 
را گرفته و او را از آن خود کرده بود، از 

روی حسادت می کشند.
آن چه  کرد:  اظهار  ادامه  در  او 
است  مهم  موالنا  و  شمس  درباره 
چیزی  آن  درباره  مولوی شناسان  و 
ننوشته اند این است که این دو نفر در 
به  می گفتند!  چه  خود  طوالنی  خلوت 
نظر من و طبق شواهد موجود که در 
»رساله  و  افالکی  العارفین«  »مناقب 
می خواستند  دو  این  است،  سپه ساالر« 
وجود  به  تازه ای  کیش  یا  تازه   نهضت 
بیاورند که بنیاد این جنبش سماع یعنی 
است.  بوده  شعر  و  موسیقی  و  رقص 
و  موسیقی  و  رقص  می خواستند  آن ها 
شعری را که االن در قونیه رایج است 
و به احترام روز درگذشت مولوی اجرا 
می شود، به آداب شریعت تبدیل کنند. 
آن ها معتقد بودند در رقص و موسیقی 
و شعر به جان جهان یعنی خدا نزدیک 
مولوی  و  که شمس  مطلبی  می شوند. 
می گفتند، همین بوده و به این دلیل در 
خلوت می گفتند که کسی مطلع نشود.

عبدالعلی دستغیب در پایان گفت: 
بعد از درگذشت شمس، مولوی به همان 
روش او، مجلس سماع برگزار می کند 
تمام  کرد،  فوت  مولوی  که  روزی  و 
اهالی قونیه، زن و مرد، شیعه و سنتی،  
قلندرها، عارفان و صوفیان، در مجلس 
ترحیم او شرکت می کنند و گروه گروه 
به  با رقص و موسیقی و شعر )سماع( 
آرامگاه بدرقه اش می کنند. چنین چیزی 
در تاریخ کمیاب است که یک امپراتور 
در مراسم درگذشت یک شاعر شرکت 
 کند. سلطان عالءالدین کیقباد، یهودیان 
آن ها  به  و  می خواهد  را  مسیحیان  و 
می گوید مولوی  مجتهد مسلمان بوده 
و شما این جا چه کار دارید و چرا در این 
مراسم شرکت کرده اید، آن ها می گویند 
در  موضوع  این  که  بوده  ما  از  مولوی 

تاریخ کم سابقه است.

عبدالعلی دستغیب عنوان کرد:

مولوی، مبدع نهضت تازه  در آداب

تازه ترین کتاب سیدمهدی شجاعی در بازار
دنیایی  و  مردی  »زنی، 
سیدمهدی  نوشته  مردی«  نا
منتشر  کودکان  برای  شجاعی 

شد.
 این کتاب در ۴۰ صفحه و 
انتشارات  قطع رحلی بیاضی در 
کتاب نیستان منتشر شده است.

این  ز  ا ناشر  معرفی  در 
کتاب آمده است: »کتاب »زنی، 
مردی و دنیایی نامردی« نوشته 
ی  ا بر عی  شجا ی  مهد سید

مخاطبان کودک است که در آن داستان سفر اسرای خاندان پیامبر )ص( 
و امام حسین )ع( پس از واقعه عاشورا به سمت شهر کوفه و حضور در 

مجلس ابن زیاد روایت می شود.
سیدمهدی شجاعی که در سابقه کاری خود نوشتن برای مخاطبان 
کودک به ویژه بازنویسی و روایت هایی از زندگی ائمه اطهار )ع( و فرازها 
و اتفاقات خاص از زندگی ایشان را دارد، در این اثر نیز سعی کرده فرازی 
از ماجرای اسارت خاندان عترت را پس از واقعه عاشورا به شکلی مستند و 

تاریخی و در عین حال جذاب و کامل روایت کند.
او در داستان خود از مرثیه سرایی فاصله گرفته و سعی کرده برخی از 
مهم ترین مفاهیم فکری و اعتقادی موجود در داستان اسرای خاندان پیامبر 
پس از واقعه عاشورا و نوع برخورد آن ها با مردم کوفه و نیز خطابه آن ها در 
کاخ کوفه و نحوه مواجه شدنشان با ابن زیاد و عوامل او را به ساده ترین و 
در عین حال تاثیرگذارترین شکل ممکن بازگو کند. این اتفاق از این روایت 
کتابی را پدید آورده که گرچه در نگاه اول داستانی تکراری و شنیده شده 
دارد، اما در واقع متنی تاثیرگذار و مستحکم را برای مخاطبان هدف خود 
پدید آورده که آن ها را به فکر و تامل در این واقعه تاریخی وادار می کند.«

»خانواده ایرانی« منتشر شد

کتـاب »خانـواده ایرانـی« نوشـته سـیدرضا صالحـی امیـری و زهـرا 
خدایی منتشـر شـد.

بـه گـزارش ایسـنا، جلـد نخسـت ایـن کتـاب  در 33۲ صفحـه و بـا 
قیمـت ۶۰ هـزار تومـان و جلـد دوم آن در 3۸۶ صفحـه و با بهای 7۰ هزار 
تومان در سـازمان انتشـارات جهاد دانشـگاهی وارد بازار نشـر شـده  اسـت. 

جلـد سـوم نیز بـه زودی بـه چاپ خواهد رسـید.
در معرفـی ناشـر از این کتاب آمده اسـت:  مولفـان در جلد اول مبانی 
و مفاهیـم، الگوهـا و مکاتـب و تغییر و تحوالت نظـام خانواده، در جلد دوم 
آسیب شناسـی اجتماعی خانواده ایرانی و در جلد سـوم آینده پژوهی خانواده 
ایرانـی، راهبردهـا و بهره گیـری از نظـرات نخبگان به منظور دسـتیابی به 

الگـوی مطلـوب خانواده مسـتحکم و پایدار را مورد بررسـی قرار داده اند.
در جلـد اول ایـن کتـاب تـالش شـده اسـت به این سـوال اساسـی 
پاسـخ داده شـود کـه سـاختار نهاد خانـواده در ایـران دچار چـه تغییراتی 
شـده و تحـول نهـاد خانواده تحت تأثیـر چه عوامل، زمینه ها و شـرایطی 
بـوده اسـت و چـه آسـیب هایی بـه ویـژه در چهـار دهـه اخیـر، خانـواده 
ایرانـی را تهدیـد می کنـد. انتخـاب چهار دهـه اخیـر از آن جهت صورت 
گرفتـه اسـت که در ایـن دوران، جامعه ایرانی با فشـردگی و حجم باالی 
تغییـرات اجتماعـی- اقتصادی روبه رو بوده و تحـوالت خانواده ایرانی در 
ایـن دوران بسـیار قابل تامل اسـت. افزایش سـطح تحصیـالت و آگاهی 
زنـان و افزایـش مشـارکت آن هـا در بـازار کار، افزایـش خانواده هـای 
تک والـدی، تغییـر الگـوی فرزنـدآوری، کاهـش تعـداد فرزنـدان و ... از 
جملـه تغییـرات مهمـی اسـت کـه جامعـه ایرانـی خصوصًا در چهـار دهه 

اخیـر آن را تجربـه کرده اسـت.
جلـد اول ایـن کتـاب بـا در نظـر گرفتـن اولویـت خانـواده و اهمیت 
حیاتـی آن بـرای جامعـه در دو فصـل تدویـن شـده اسـت. فصـل اول بـه 
مفاهیـم، الگوهـا و مکاتـب خانـواده اختصـاص دارد. در ایـن فصل مفهوم 
خانـواده، انگیـزه پیدایـش و کارکردهـای نهـاد خانـواده مورد بررسـی قرار 
گرفتـه اسـت؛ تحـول نهاد خانواده، انـواع خانواده در جامعـه معاصر ایران و 
نقـش و ارتبـاط نهـاد خانـواده و فرهنگ از دیگر موضوعات مطرح شـده در 
این بخش اسـت. در فصل دوم، تغییرات خانواده ایرانی در بسـتر تحوالت 

مدرنیتـه مـورد بررسـی و تحلیل قرار گرفته اسـت.
جلـد دوم ایـن کتـاب، آسیب شناسـی خانـواده ایرانی را مورد بررسـی 
قـرار داده اسـت. مطالعـه آسیب شناسـی خانـواده ایرانی در این جلد نشـان 
از درهـم تنیدگـی آسـیب های اجتماعـی از یک سـو و فراگیر شـدن آن ها 
از سـوی دیگـر دارد. نکتـه قابـل توجـه ایـن اسـت کـه همه آسـیب های 
اجتماعـی در ایـران بـه نوعـی بـه هـم مرتبـط هسـتند. بـا توجه بـه روند 
رو بـه رشـد آسـیب های نهـاد خانـواده در ایـران، تـالش شـده اسـت تا با 
تحلیـل و ارزیابـی مطالعات و دیدگاه های محققان از شـرایط و آسـیب های 
موجـود در جامعـه بـه مهم تریـن آسـیب های اجتماعی پیـش روی خانواده 
ایرانـی بـا تأکیـد بر چهار دهـه اخیر پرداخته و روندهای چهار دهه گذشـته 
خانـواده ایرانـی مبتنی بر نظام آسیب شناسـی، علت شناسـی، پیامدشناسـی 

و آینده شناسـی مورد بررسـی قـرار گیرد.
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پروانه رسولی خوشبخت

درگذشت آیدین روشن بر اثر کرونا

سن  در  کرونا  به  ابتال  اثر  بر   - مترجم  و  شاعر   - روشن  آیدین 
۴۸سالگی از دنیا رفت.

میراندا میناس، مترجم و از دوستان احمد واحدی متخلص به آیدین 
روشن با اعالم این خبر به ایسنا گفت: آیدین روشن امروز صبح )دوشنبه، 
۱۶ فروردین ماه( در بیمارستان درگذشت. او یک هفته قبل از سال جدید 
مبتال  کرونا  به  آن جا  در  گویا  و  رفت  تبریز  به  پدرش  خاکسپاری  برای 
شد. دو روز مانده به عید حالش بد شد و در بیمارستان بستری شد. از 
کنند.  وصل  تنفسی  دستگاه  تا  بودند  کرده  بیهوش  را  او  عید  دوم  روز 

سطح اکسیژن خونش خوب بود اما امروز خبر رسید که از دنیا رفت.
میناس که با آیدین روشن ترجمه های مشترکی منتشر کرده است 
افزود: مراسم خاکسپاری آیدین روشن فردا )سه شنبه، ۱7 فروردین ماه( 
در آرامگاه وادی رحمت تبریز برگزار می شود و در حال حاضر در حال 

رایزنی هستیم تا  پیکر او در قطعه هنرمندان به خاک سپرده شود.
سال  بهمن ماه   ۱۲ متولد  روشن  آیدین  به  متخلص  واحدی  احمد 
۱3۵۲ در تبریز، در دانشگاه عالمه طباطبایی روزنامه نگاری خوانده بود.

»برای  ترکیه(،  مدرن  شعر  )گزیده  نمی شود«  تقسیم  »تنهایی 
عاشق شدن دیر است برای مردن زود« )گزیده شعر مدرن ترکیه(، »آال 
)گزینه  بال«  چهار  »پرنده  و  ترکیه(  مدرن  کوتاه  شعر  )گزیده  تورکا« 
آیدین  که  است  آثاری  جمله  از  داغالرجا(  حسنو  فاضل  چهارپاره های 
فارسی  برگردان  است.  کرده  ترجمه  میناس  میرندا  همکاری  با  روشن 
و  یونان  رسول  ترکی  شعرهای  سیب زمینی«  جنگ های  »ژنرال  کتاب 
»خشونت دیپلماتیک: اسرار تاریک قتل جمال خاشقجی« هم در کارنامه 

او به چشم می خورد.

آمار فاجعه بار موزه های مهم دنیا در سال ۲0۲0

کاهش  با  جهان  موزه های  مهم ترین  داده  نشان  بررسی  یک  نتایج 
77 درصدی بازدیدکنندگان روبه رو و به طور متوسط ۱۴۵ روز را در سال 

گذشته تعطیل بودند.
گذشته  سال  یک  طی  جهان  سراسر  در  موزه ها  فیگارو،  گزارش  به 
با سنگین ترین پیامدهای ناشی از شیوع ویروس کرونا دست و پنجه نرم 
کرده اند و شمار بازدیدکنندگان موزه ها از ۲3۰ میلیون نفر در سال ۲۰۱۹ 
به ۵۴ میلیون نفر در ۲۰۲۰ نزول داشته که از کاهش 77 درصدی مراجعه 

کنندگان به موزه ها در این بازه زمانی حکایت دارد.
بررسی ساالنه نشریه »آرت نیوز پِیپر« که شامل ۲۸۰ موزه مهم در 
سراسر جهان بوده است نشان می دهد این موزه ها در سال گذشته به طور 

متوسط ۱۴۵ روز درهای خود را به روی مردم بسته اند.
لوور فرانسه  از  پربازدید جهان پس  موزه ملی چین که دومین موزه 
است از بتدای ژانویه برای سه ماه به طور کامل تعطیل شد و پس از آن با 
کاهش ظرفیت ۹۰ درصدی بازگشایی شد و شمار بازدیدکنندگان از روزانه 

3۰ هزار نفر به تنها سه هزار نفر کاهش یافت.
و  قرنطینه  مدت  طوالنی ترین  فرانسه  و  ایتالیا  کشور  دو  اروپا،  در 
با سایر کشورها تجربه  را در مقایسه  محدودیت های مسافرتی شدیدتری 
کردند که همین امر موجب اُفت چشمگیر فعالیت های گردشگری در این دو 
کشور نیز شد. به عنوان نمونه، بر اساس اعالم سازمان جهانی گردشگری، 
شهر توریستی پاریس در سال گذشته تنها پنج درصد از ظرفیت گردشگری 
خود را دریافت کرد و سه موزه اصلی فرانسه شامل لوور، مرکز ملی هنری 
و فرهنگ »ژرژ پمپیدو« و موزه »اورسی« کاهش 73 درصدی را در جذب 
بازدیدکننده به ثبت رساندند و در مجموع از ۱۶.۵ میلیون بازدیدکننده در 

سال ۲۰۱۹ به ۴.۵ میلیون بازدیدکننده بسنده کردند.
موزه لوور گزارش داده در سال گذشته میالدی زیان حدود ۹۰ میلیون 

یورویی را به سبب بحران جهانی کرونا متحمل شده است.
در بریتانیا نیز موزه ها بیش از نیمی از سال را تعطیل بودند و در مجموع 
کاهش 77 درصدی بازدیدکننده ها راتجربه کردند. همچنین موزه »موزه دل 
پرادو« در شهر مادرید اسپانیا با تعطیلی ۸۰ روزه در مجموع 7۸ درصد از 

مخاطبان خود را در مقایسه با سال گذشته آن از دست داد.
آمریکا که با بیش از نیم میلیون قربانی در صدر کشورها با باالترین نرخ 
فوت بر اثر ابتال به ویروس کرونا در سراسر جهان قرار دارد، دارای قوانین 
و پروتکل های متفاوتی در ایالت های مختلف است و شرایط بازدید موزه ها 
با توجه به موقعیت جغرافیایی آن ها متفاوت بوده است. بسیاری از موزه ها 
و گالری های هنری هنوز در کالیفرنیا تعطیل هستند اما موزه »کریستال 

بریج« در آرکانزاس در ماه ژوئن بازگشایی شد.
موزه »گوگنهایم« نیویورک نیز با ۸۸ درصد کاهش مخاطبان، بیشترین 

سقوط را در مقایسه با آمار قبلی تجربه کرده است.

تاریخی  شی ء  هشت  و  بیست 
به  گذشته  شب  اتریش  در  ضبط شده 
بین الملل  پلیس  رئیس  رسید.  ایران 
ناجا گفته این اشیاء باستانی به دوران 
تعلق  ساسانی  و  اشکانی  هخامنشی، 
میراث  وزارت   حقوقی  معاون  اما  دارد، 
دستی  صنایع  و  گردشگری  فرهنگی، 
می گوید: اصالت این آثار هنوز تایید و 

مشخص نشده است.
ابراهیم شقاقی به ایسنا گفت: این 
کارشناسی  بررسِی  درحال  هنوز  اشیاء 
بوده و زود است که درباره اصل یا فیک 
بودن آن ها و حتی دوران تاریخی این 
آثار نظری داده شود. البته تعیین نتیجه 

کارشناسی ها نباید خیلی طول بکشد.
ر  سردا که  است  درحالی  ین  ا
پلیس  ییس  ر ـ   د  ا ز شیر دی  ها
شی ء   ۲۸ که  گفته   - ناجا  بین الملل 
هخامنشی،  دوران  به  متعلق  باستانی 
پیگیری های  با  ساسانی،  و  اشکانی 
ری  همکا و  جا  نا لملل  بین ا پلیس 
گذشته  سال  تیرماه  در  وین  اینترپِل 
ایران  اسالمی  جمهوری  نماینده  به 

در کشور اتریش تحویل داده شد.
نیز  تریش  ا در  یران  ا سفارت 
شی ء   ۲۸ که  داد  خبر  گذشته  روز 
تاریخی و باستانی ایران که به صورت 
با  غیرقانونی از کشور خارج شده بود، 
هماهنگی وزارت امور خارجه و وزارت 
صنایع  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث 
به صورت  فروردین ۱۴۰۰  دستی ۱۵ 

از  یکی  توسط  و  دیپلماتیک  محموله 
به  وین  از  کشورمان  دیپلمات های 

تهران منتقل شد.
داستان این آثار از این قرار بود که 
آذرماه سال ۹۸ پلیس اینترپل اتریش با 
پلیس ایران تماس گرفت و اطالع داد 
تعدادی آثار تاریخی که متعلق به فردی 
بانکی  امانات  صندوق  در  بوده  ایرانی 
در اتریش پیدا شده است. در واقع، به 
دنبال تعمیراتی که در آن بانک انجام 
امانات  صندوق  مالکان  همه   به  شده، 
برای  را  صندوق ها  تا  می شود  اعالم 
انجام اقدامات مورد نیاز تحویل دهند، 
احتماال فرِد مالک در آن زمان در اتریش 
مجبورشده اند  آن ها  و  نداشته  حضور 
خود صندوق امانات را باز کنند و با این 
وضعیت مواجه شده اند. طبق توضیحات 
داده شده این صندوق به یک تبعه ایرانی 

ساکن در اتریش تعلق داشت که هویت 
او نیز مشخص بود.

 ۲۰ نیز  اتریش  در  ایران  نماینده 
یک  اساس  بر  که  کرد  اعالم  تیرماه 
و  کشور  دو  بین  قضایی  معاضدت 
پلیس  و  اتریش  اینترپل  همکاری  با 
بین الملل ایران، پنجشنبه )۱۹ تیرماه( 
این آثار با تشریفات قانونی به نماینده 
کشورمان در اتریش تحویل داده شد.

این محموله اکنون بعد از گذشت 
رسیده  ایران  خاک  به  ماه   ۹ حدو 
حقوقی  معاون  شقاقی،  ابراهیم  است. 
وزارت خانه میراث فرهنگی، گردشگری 
در  تاخیر  علت  درباره  دستی  صنایع  و 
رسیدن این محموله تاریخی ضبط شده 
به ایران، به ایسنا گفت: ابتدا قرار شد 
این اشیاء به صورت محموله دیپلماتیک 
به ایران برسد، اما با شیوع ویروس کرونا 

و توقف پروازهای اروپا دیگر ممکن نبود. 
از طرفی ترجیح ما با توجه به تحریم های 
بیمه ای این است که استرداد و انتقال 
که  گیرد  صورت  ایرانی  پرواز  با  اشیاء 
برقرار  تازگی  به  نیز  اتریش  به  پرواز 

شده است.
این  که  فردی  وضعیت  درباره  او 
کشور  در  او  امانات  صندوق  در  اشیاء 
بود،  شده  ضبط  و  شناسایی  اتریش 
در  هم اکنون  شخص  این  کرد:  اظهار 
شده،  آزاد  وثیقه  قرار  با  و  است  ایران 
اما پرونده اش تا بررسی نهایی و تعیین 
چرا  است،  باز  ضبط شده  اشیاء  اصالت 
اشیاء  اصالت  براساس  جرم  میزان  که 

تعیین می شود.
شقاقی قبال گفته بود: در صورتی 
که این آثار اصیل باشند، با آن شخص 
به عنوان مجرم و بر اساس فصل ۱۲ 
قانون مجازات اسالمی برخورد می شود 
اعالم  بررسی ها  اساس  بر  چون  و 
غیرقانونی  صورت  به  آن ها  که  شده 
قاچاق  حکم  شده اند،  خارج  کشور  از 
دارند. حکم قاچاق نیز مشخص است، 
حمل، نگهداری و خروج آثار از کشور 
براساس  و  می شود  اضافه  آن  به  نیز 
مجرم  با  عالم شده  ا زات های  مجا
در  دیگر  سوی  از  می شود،  برخورد 
توسط  دیگر  ادعاهای  داشتن  صورِت 
و  دقیق  مستندات  اگر  شخص  آن 
قانونی داشته باشد، با مجرم رفتارهای 

دیگری می شود.

معاون حقوقی وزارت میراث:

اصالت اشیاء تاریخی استردادی از اتریش نامعلوم است

فاضل نظری با تایید خبر رفتنش از کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان بر ضرورت تعیین تکلیف 

اعضای هیات مدیره این مجموعه تاکید کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی و امور 
فکری  پرورش  کانون  مدیرعامل  کانون،  بین الملل 
کودکان و نوجوانان در حاشیه آیین رونمایی از چهار 
تماشاخانه سیار کانون در گفت وگو با رسانه ها به اخباری 
که در زمینه تغییرات مدیریتی در کانون در رسانه های 
مختلف منتشر شده پاسخ داد و گفت: باید این سوال 

را از اعضای هیأت امنای کانون پرسید اما بخشی از 
آن خبر که به من مربوط می شود صحت دارد و شایعه 
نیست و در هفته پایانی سال ۱3۹۹ از سوی وزارت 
آموزش و پرورش به ما هم ابالغ شد. قرار بود ظرف 
یکی دو روز، در همان هفته پایانی سال این تغییرات 
انجام شود که متاسفانه هنوز این اتفاق روی نداده و 
به روزهای آغاز سال جدید موکول شد و تاکنون هم 

محقق نشده است.
او با بیان این که »فرهنگ و هنر و ادبیات برای 

بنده به مثابه سرزمین مادری است و خود را سرباز این 
عرصه می دانم و در حال حاضر به لحاظ اخالقی، شرعی 
و قانونی وظیفه خود می دانم تا انتخاب مدیرعامل جدید 
برای کانون در این مجموعه ایفای نقش کنم تا حاشیه ای 
ایجاد نشود«، به اوضاع نابسامان هیات مدیره کانون نیز 
اشاره و اظهار کرد: در حال حاضر بیش از چند ماه است 
که تکلیف هیات مدیره کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان نیز نامشخص است و اقدامی برای تمدید یا 
انتصاب افراد جدید در هیات مدیره صورت نگرفته است.

فاضل نظری رفتن از کانون را تایید کرد

زل
ل ع

ص
ف

رهی معیری و داوود پیرنیا
اختصاصی دنیای جوانان

ز چشم ناله شکفتم
به روی شکوه دویدم

مهرداد اوستا

وفا نکردی و کردم، خطا ندیدی و دیدم 
شکستی و نشکستم، بُریدی و نبریدم

اگر ز خلق مالمت، و گر ز کرده ندامت 
کشیدم از تو کشیدم، شنیدم از تو شنیدم

کی ام، شکوفه اشکی که در هوای تو هر شب
ز چشم ناله شکفتم، به روی شکوه دویدم

مرا نصیب غم آمد، به شادی همه عالم 
چرا که از همه عالم، محبت تو گزیدم

چو شمع خنده نکردی، مگر به روز سیاهم 
چو بخت جلوه نکردی، مگر ز موی سپیدم

به جز وفا و عنایت، نماند در همه عالم 
ندامتی که نبردم، مالمتی که ندیدم

نبود از تو گریزی چنین که بار غم دل
وفا نکردی و کردم، بسر نبردی و بردم
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فراخوان تئاتري ها در سال 1400

به  توجه  با  فجر  تئاتر  جشنواره 
شیوع ویروس و محدودیت هایی که 
برای تئاتر در سال ۹۹ وجود داشت، 
با تاخیر در انتخاب دبیر و شکل گیری 
دبیرخانه، کار خود را آغاز کرد. حسین 
و  جشنواره سی  دبیری  مسافرآستانه 

نهم را در شرایطی پذیرفت که اکثر ماه های 
سال گذشته تئاتر تعطیل بود و تولید تئاتر وضعیت نامطلوبی داشت. حاال و 

از هم اکنون تئاتري ها نگران سال ۱۴۰۰ و جشنواره آن هستند.
ه  ر با در خود  رنظر  ظها ا زه ترین  تا در  نه  ستا فرآ مسا حسین   
فراخوان جشنواره گفت: ما از هفته جاری فعالیت دبیرخانه چهلمین 
فراخوان جشنواره چهلم  قطعا  آغاز می کنیم.  را  تئاتر فجر  جشنواره 
نهم، زودتر و در فرصت مناسب تری  به جشنواره سی و  نیز نسبت 

می شود. منتشر 

سریال علیرضا افخمي در ماه رمضان

حدود ۸۰درصد از تصویربرداری 
شده  سپرش  نحس،  دعوت  سریال 
ماه  در  براي پخش  این مجموعه  و 
سیما  یک  شبکه  از  رمضام  مبارک 
این  نام  همچنین  شد.  خواهد  آماده 

با  و  است  کرده  تغییر  احضار  به  مجموعه 
پایان یافتن تصویربرداری بخش های شمال 

سریال، گروه هم اکنون در تهران مشغول ادامه کار هستند. 
تهیه کنندگی  و  افخمی  علیرضا  کارگردانی  به  سریال  این  در 
محمودرضا تخشید بازیگراني چون آرش مجیدی، رضا توکلی، نسرین 
نکیسا، مرتضی کاظمی، آدرینا صادقی، مینو آذرمگین، نازنین هاشمی، 
افسانه  بازیگران  گروه  به  و  دارند  بازی  میرزایی  میالد  و  هاشمی  دینا 
چهره آزاد، علی دهکردی، خیام وقار کاشانی، درسا بختیار، غزال نظر و 

صالح میرزاآقایی نیز اضافه شدند.

حکم اعدام حمید صفت صادر شد

ر  خبا ا و  یعات  شا روزها  ین  ا
حمید  اعدام  حکم  پیرامون  مختلفي 
صفت، رپر پرحاشیه کشور وجود دارد 
ولي نکته این است که سرانجام روز 
گذشته اعالم شد که حکم اعدام وي 

به جرم قتل ناپدري اش صادر شده است. او 
سال ۹۶ طي یک اتفاق با ناپدري اش درگیر 

شده و ناپدري وي بعد از انتقال به بیمارستان جان باخته بود. 
درنهایت بعد از چندین جلسه دادگاهي و بعد از اینکه حمید صفت 
سال ۹7 با قرار وثیقه آزاد شده بود، اعتراض اولیاي دم باعث تشکیل 
کمیسیون ۱۱ نفري پزشکي قانوني شد و حاال خبر رسیده که حکم اعدام 

این خواننده جوان صادر شده و قطعي است. 
البته اینطور که به نظر مي رسد او خارج از کشور است و باید دید 

سرنوشت ماجرا چه خواهد شد.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  40

السا فیروزآذر در یک فیلم کوتاه

فیلم کوتاه همه چیز در معرض 
کارگردانی  و  نویسندگی  به  فروش، 
تهیه کنندگی  و  سنگیان  حمیدرضا 
محمدحسین حسینی  روایتی متفاوت 
و  ترنسکشوال ها  زندگی  مسائل  از 
اعتیاد  همچون  اجتماعی  معضالت 

صورت  به  اپیزود   ۴ در  که  بوده  فحشا  و 
السا  ابراهیمی،  امیر  کتایون  می کند.  بیان  را  خود  داستان  زنجیره وار 
فیروزآذر، گیتی معینی، شاپور کلهر، بابک قادری، بهار راد، آتیه جاوید 
به  کوتاه  فیلم  این  در  که  هستند  بازیگرانی  حسینی  محمدحسین  و 

ایفای نقش پرداختند. 
به عنوان مشاور  فیلم کوتاه  این  بازي در  بر  فیروزآذر عالوه  السا 
کارگردان نیز در این پروژه همکاري داشته است تا تجربه تازه اي را بعد 

از بازي در سینما و بازي و کارگرداني در تئاتر پشت سر گذاشته باشد.
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کشـورمان  در  دوبلـه  هنـر 
یکـي از مهمتریـن و شـاخص ترین 
سـال هاي  در  کـه  بـوده  رشـته ها 
دورتـر اسـاتید بزرگـي بـراي ارتقـا 
و اعتـالي آن کوشـیده اند. برخـي 
از ایـن اسـاتید دیگـر در بیـن مـا 
نیسـتند و برخـي دیگـر همچـون 
ایـن  در  هنوزهـم  گنجینه هایـي 
عرصـه فعالیـت داشـته و هنرنمایي 
مي کننـد. درواقع در سـال هایي که 
سـینماي کشـور وابسـته بـه دوبله 
فیلم هـاي  دوبلـه  کنـار  در  و  بـود 
نیـز  خارجـي  فیلم هـاي  داخلـي، 
سـهم عمده اي در سـینماي کشـور 
قدرتمنـدي  دوبلورهـاي  داشـتند، 
بودنـد  اسـماعیلي  منوچهـر  چـون 
و  خـود  جادویـي  صـداي  بـا  کـه 
فوق العـاده  صداسـازي هاي  البتـه 
بـه آرتیسـت هاي داخلـي و خارجي 

مي بخشـیدند. جـان 
حـال مـوزه سـینما بـه پـاس 
سـال ها فعالیت و درخشـش در این 
عرصه با اسـتاد منوچهر اسـماعیلي 
بـه گفتگـو نشسـته اسـت. منوچهر 
اسـماعیلی دوبلـور و مدیـر دوبـالژ 
در ابتـدای تاریـخ شـفاهی اش کـه 
در زادروزش برای اولین بار منتشـر 
شـده اسـت، گفـت: پـدرم راننـده 
بـود و در سـازمان برنامـه و وزارت 
فرهنـگ کار می کرد. 7 سـاله بودم 

کـه از کرمانشـاه بـه تهـران آمدیم 
و در نـواب زندگـی می کردیـم. در 
نوجوانـی چندسـالی بـه خاطـر کار 
پـدرم بـه اهـواز رفتیـم و در همان 
سـال ها بـود کـه عالقـه مـن بـه 
سـینما بـا رفتـن بـه سـینما کم کم 

تبدیـل بـه یـک عشـق و آرزو شـد 
و بـرای اینکـه از دایـره سـینما دور 
نمانـم بـه سـینما اهـواز می رفتم و 
فیلـم می دیـدم. یـادم می آید روزی 
دیـدم بر روی شیشـه سـینما آگهی 
اسـتخدام یـک خطـاط را داده بـود 

کـه امتحـان دادم و قبـول شـدم و 
ماهـی ۶۰ تومـن حقـوق برایـم در 
نظـر گرفتند که نصـف حقوق پدرم 

بود. اهـواز  در 
منوچهـر اسـماعیلی در بخش 
دیگـري از این مصاحبه با اشـاره به 
ورودش بـه دنیـای دوبله نیـز بیان 
فیلم هـای  کارم  ابتـدای  در  کـرد: 
خارجـی را بـه همـراه منوچهر والی 
دوبلـه می کـردم. آنقـدر ایـن کار را 
دوسـت داشـتم کـه حتـی افکـت 
هـم مـی دادم و کم کـم ۲ نقـش را 
باهـم می گفتـم و در ادامه، تولیدات 
داخلـی نیز در سـایه اوج دوبله آغاز 
شـد و بـا همـان انـرژی کـه روی 
می کـردم  کار  خارجـی  فیلم هـای 
صداگـذاری  را  فارسـی  فیلم هـای 
فیلـم  در  می آیـد  یـادم  می کـردم. 
زنده یـاد  پاریـس،  دروازه  خارجـی 
علی کسـمایی نقش بسـیار سختی 
را بـه مـن داد که یادش بخیر پرویز 
دوایـی هـم مطلـب خوبـی دربـاره 
فیلـم و دوبلـه مـن در مجلـه  آن 

فردوسـی نوشـته بود.
اسـماعیلی با اشـاره بـه اینکه 
کار  وارد  کـه  سـاعتی  و  روز  از 
اولیـن  زمانیکـه  تـا  شـدم  دوبلـه 
فیلـم را بـه عنـوان مدیـر دوبـالژ 
بـه من سـپردند ۸ سـال گذشـت، 
گفـت: هنـوز هـم بعد از ایـن همه 

سـال اگر بخواهم روی شـخصیت 
فیلمـی صحبـت کنـم چندیـن بار 
تحلیـل  آن را  و  می بینـم  را  فیلـم 
می کنـم کـه ۲ نقـش باشـد یـا 3 
نقـش. تمـام شـخصیت های فیلـم 
زمانیکـه  تـا  و  بشناسـم  بایـد  را 
مصـداق آنهـا را پیـدا نکنـم دوبله 
روال  و  نمی کنـم  قبـول  را  آن 
کـه  اسـت  شـکل  بدیـن  کاری ام 
شـخصیت ها  از  کـدام  هـر  بـرای 
صـدا و گویـش انتخـاب می کنـم 
و ثمـره آن را در همـان اتـاق کار 
بیـن همـان آدم هایـی کـه حضور 
می گیریـم.  نفـر(   3۰-۲۰( دارنـد 
همـه می داننـد کـه در مـورد کار 
نـه  دا آزا کامـال  ننـد  می توا مـن 
اظهارنظـر کننـد و هرگـز جلـوی 
رونـد  در  می توانـد  کـه  نقدهایـی 
کاری ام اثـر مثبتـی داشـته باشـد 

نگرفتـه ام. را 
بـا  همـکاری اش  دربـاره  وی 
مسـعود کیمیایـی نیـز توضیـح داد: 
کیمیایـی  مسـعود  بـا  همـکاری 
همیشـه موجـب می شـد تـا همـه 
عوامـل و مـن بـه عنـوان دوبلـور 
کـه قرار بود در فیلـم با او کار کنم، 
حـس کنم تنها نیسـتم زیـرا با همه 
عوامل بسـیار خودمانی و راحت بود 
و ایـن همخوانـی بـرای مـا بسـیار 
خـوب بـود. زمانـی کـه کیمیایـی 

وارد سـینما شـد پر از نوآوری بود و 
مـن معتقدم حتی امـروز هم با یک 
تلنگـر می تـوان او را بـه ۴۰ سـال 
ناصـر  برگردانـد. همچنیـن  پیـش 
تقوایی که سـکوت و بی سر و صدا 
بودنش نشـانه تمام شـدنش نیست 
و بـه جـای اینکه بگوییـم آتش زیر 
خاکسـتر اسـت بهتر اسـت بگوییم 
کبریـت زیـر خاکسـتر اسـت که با 
آثـار خوبـش همـه جـا را بـه آتش 
می کشـد. از نظـر مـن فیلمسـازی 
ناصـر تقوایـی و علـی حاتمی نقطه 

عطف سـینما و البته ذائقه شـخصی 
مـن هم هسـتند.

اسـتاد منوچهـر اسـماعیلي در 
مصاحبـه  ایـن  از  دیگـري  بخـش 
گفـت: نقش هایـی که دوبله شـان را 
بـه مـن می دادنـد تا زمانیکـه آنها را 
از الیه های جامعـه حس نمی کردم، 
منتقل نمی کـردم یعنی بداخالقی ها 
را می دیـدم و بـاور می کردم، اشـک 
متوجـه  و  می دیـدم  را  لومپـن  آدم 
می شـدم که سبک و سـیاق دفاع از 
باورهایشـان چگونه اسـت که شاید 

وقتـی از پشـت پنجـره ایـن رفتارها 
را ببینیـد، خنـده تـان بگیـرد اما من 
معتقدم هر فردی به سـبک خودش 

از خـودش دفـاع می کند.
هی  شـفا یـخ  ر تا گفتگـوی 
مـوزه سـینمای ایـران بـا منوچهـر 
اسـماعیلی در سـال ۱3۹۱ ضبـط 
شـده اسـت اما این گفتگو فروردین 
سـال ۱۴۰۰ همزمان بـا زادروز این 
هنرمنـد پیشکسـوت دوبلـه و مدیر 
بـار  اولیـن  بـرای  سـینما  دوبـالژ 

شد. منتشـر 

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 

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

محمد حسین زاده

همـواره  اخیـر  سـال هاي  در  حالي کـه  در 
شـاهد رکـود و تنـزل کیفي و کمي سـریال هاي 
تلویزیـون  مخاطـب  و  بوده ایـم  تلویزیونـي 
رفته رفتـه کمتر و کمتر شـده اسـت، حاال شـاهد 
تولیـد سـریالي باکیفیـت و شـریف چـون نون .خ 
هسـتیم. سـریالي که شب گذشـته سومین فصل 
خـود را بـه پایـان رسـاند و حـاال زمزمه هایـي 
مبنـي بـر سـاخت فصـل چهـارم آن بـه گـوش 
امسـال  نـوروز  کـه  آقاخانـی  سـعید  مي رسـد. 
سـومین فصـل از مجموعـه نـون خ را روی آنتن 
داشـت، در یـک نظرسـنجی بـه عنـوان بهترین 
بازیگـر مـرد سـریال های سـال ۹۹ انتخاب شـد 
و سـریال وي نیـز بـه عنـوان برتریـن سـریال 
نـوروز ۱۴۰۰ برگزیـده شـد تـا بـار دیگـر مهـر 
تاییـدي بـر توانایي هایـي ایـن چهـره محبوب و 

باشـد. زده  دوست داشـتني 
در نظرسـنجی مشـترک دو رسـانه آنالیـن 
سـینمادیلی و فیلـم نیوز، سـعید آقاخانـی با رای 
۶۰ هـزار نفـر بـرای بازی در سـریال نـون خ به 
عنـوان بهتریـن بازیگـر مـرد سـال ۹۹ انتخـاب 
شـد. در نظرسـنجی انتخاب بهتریـن بازیگر مرد 
سـریال های سـال ۹۹ از بین ۱۰ نامزد از مجموع 
نزدیـک ۶۰ هـزار رای سـعید آقاخانی برای بازی 
در سـریال نـون خ بـا ۲۲ درصـد آرا در صدر این 
نظرسـنجی قـرار گرفت. پژمان جمشـیدی برای 
بـازی در زیرخاکـی با ۱۹ درصـد آرا در رتبه دوم 
و پـدرام شـریفی بـرای بـازی در همگنـاه با ۱۶ 
درصد آرا در رتبه سـوم این نظرسـنجی ایسـتاد. 
بـه همیـن بهانـه نگاهـی بـه کارنامـه بازیگری 
آقاخانـی داریـم کـه بیـش از سـه دهه اسـت در 
تلویزیـون و سـینمای ایران حضـوری فعال دارد.

سـعید آقاخانـی سـال ۱3۵۰ در شهرسـتان 
بیجـار اسـتان کردسـتان متولد شـد. در دهه 7۰ 
بـرای ادامـه تحصیـل در رشـته تئاتر بـه تهران 
آمـد و در دانشـگاه تهـران مشـغول بـه تحصیل 

شـد. در زمان تحصیل بـا بازیگرانی چون مهران 
مدیـری، ارژنـگ امیرفضلـی، داود اسـدی و رضا 
عطاران آشـنا شـد و این آشـنایی منجر به تولید 
مجموعـه پرواز ۵7 بـه کارگردانی مهران مدیری 
در سـال 7۲ شـد. پـس از موفقیـت ایـن برنامـه 

گروه تصمیم به سـاخت سـاعت خوش در سـال 
73 گرفت و سـال بعد با برنامه سـال خوش این 
اقبـال ادامه یافت. سـعید آقاخانی یک سـال بعد 
خانـه بـه خانـه را با کیانـوش عیـاری کار کرد و 
پس از آن در سـالم، سـالم حضور یافت. سـال 

7۶ بـرای ایـن بازیگر سـال پرکاری بـود او در 3 
سـریال همـه فرزندان مـن، گالـری ۹ و جادوی 
مهتـاب به ایفـای نقش پرداخت. حـاال او تبدیل 
بـه چهره ای شـناخته شـده در تلویزیـون و میان 
مخاطبـان شـده اسـت، بنابرایـن داود موثقـی به 
سـراغ او آمـد تـا در فیلم سـینمایی کلیـد ازدواج 
بـه ایفـای نقـش بپـردازد. ایـن حضـور چنـدان 
باب میـل آقاخانـی نبـود، بنابرایـن بـار دیگـر به 
خانه خود تلویزیون بازگشـت و در مجموعه های 
مجتمـع مسـکونی فـرخ و فـرج، چشـم بـه راه، 
کاشـانه، داسـتان یک شـهر حضور یافت تا دهه 
7۰ را بـا خاطـره ای خـوش بـه پایان برسـاند. او 
دهه ۸۰ را با ادامه حضور در داسـتان یک شـهر 
آغـاز کـرد، پـس از آن در خانـه آرزوهـا و پلیس 
آسـمانی حضـور یافت و با قصه های شـبانه وارد 
فضای کارگردانی شـد. در همان سال ۸۱ پس از 
ایـن تجربه با پریسـا بخت آور پشـت کنکوری ها 

را کار کـرد بـه نحـوی کـه دو سـال بعد بار 
دیگـر در مـن یک مسـتاجرم ایـن همکاری 
تکـرار شـد و پـس از آن بـه عنـوان طـراح 
فیلمنامـه خانـه بـه دوش را با رضـا عطاران 
کار کـرد. در پـی ایـن همـکاری یک سـال 
بعـد متهـم گریخـت رقـم خـورد و آقاخانی 
نـه تنهـا در این سـریال بازی کـرد، بلکه در 
مقام نویسـنده فیلمنامه آن را نوشـت. او در 
نیمـه ایـن دهه سـریال روزگار خوش حبیب 
آقا را نوشـت، اما این بار به شـکل مشـترک 
کارگـردان  مقـام  در  مظلومـی  مهـدی  بـا 
ایسـتاد و همزمـان زندگـی بـه شـرط خنده 
را بـا مظلومـی در مقام بازیگـردان کار کرد.

را  بازیگردانـی  آقاخانـی حـاال تجربـه 
نیـز در کارنامـه خود دارد، بنابراین سـیروس 
مقـدم بـرای پیامـک از دیـار باقی به سـراغ 
او می آیـد تـا ایـن همـکاری آغـاز شـود. او 
پـس از ۲ سـال دوری از آنتن بـا ماجراهای 
تقی خـان بـه کارگردانی مرضیـه محبوب به 
تلویزیـون بازگشـت و تصویـرش روی آنتن 

رفت. در همین سـال کمربندها را ببندیم را بازی 
کـرد و دوسـال بعـد سـال ۸۸ بـا کارگردانی عید 
امسـال در مقـام کارگـردان به تلویزیـون آمد. او 
کـه نزدیـک بـه یـک دهـه از سـینما دور بود در 
بعدازظهر سـگی سـگی سـاخته مصطفی کیایی 
بـه پـرده نقره ای بازگشـت و در سـال  ۸۹ در دو 
فیلـم پیتـزا مخلـوط و هرچی خدا بخـواد حضور 
یافـت.از  آنجا که آغـاز حضور آقاخانی در عرصه 
تصویـر در قالب نقش های کمـدی و طنز بود، او 
ایـن مسـیر را ادامه داد و دهـه ۹۰ را با ضدگلوله 
آغـاز کـرد. آقاخانـی از اواخـر دهه ۸۰ بیشـتر در 
قالـب کارگـردان ایفای نقش کرد. او از سـال ۸۹ 
سـریال های زن بابـا، خوش نشـین ها، راه دررو را 
سـاخت پس از آن در دانی و من3 به کارگردانی 
ارژنـگ امیرفضلـی ایفـای نقش کـرد و بار دیگر 
بـا نقطه سـرخط، دزد و پلیـس، خروس، روزهای 
هرانـدازه  بازگشـت.  کارگردانـی  بـه  بـه در  بـد 

خلـق  بـه  تلویزیـون  عرصـه  در  آقاخانـی  کـه 
موقعیت هـای کمـدی عالقمندی نشـان داد، در 
سـینما بـه دنبـال نقش هـای جدی بـود تا حدی 
کـه در المـپ۱۰۰، من دیه گـو مارادونا هسـتم، 
خداحافظـی طوالنـی، ارونـد، آباجان، یـک کیلو 
و بیسـت و یـک گـرم، پیلـوت، کامیون، بنفشـه 
افریقایـی، حمال طـال در نقش هایی کامال جدی 
بـه ایفـای نقـش  پرداخت و برای بـازی در فیلم 
خداحافظـی طوالنی به کارگردانـی فرزاد موتمن 
در سـال ۹3 از سی و سومین دوره جشنواره فیلم 
فجـر موفـق به دریافت سـیمرغ بلوریـن بهترین 

بازیگـر نقش اول مرد شـد.
آقاخانـی حـاال تبدیل بـه چهره ای شـناخته 
شـده در سـینما و تلویزیون ایران شـده اسـت. او 
صاحب سـبک اسـت و مخاطبانش سـبک کاری 
او را می شناسـند. آقاخانـی در اواخـر دهـه ۹۰ در 
سـینما با فیلم هـای رحمان ۱۴۰۰، قسـم، ماهی 
و برکـه، زنبـور کارگر، خون شـد به سـینماها 
آمـد و با نـون.خ به قاب تلویزیون بازگشـت. 
سـریالی که آقاخانی آن را کارگردانی و بازی 
کـرد و برای نخسـتین بـار ادای دین به مردم 
خطه کردسـتان در سـیمای ایران به درسـتی 
رقـم خـورد. سـریالی کـه در 3 فصل سـاخته 
شـد و بـا کمـدی کـه از جنـس آثـار آقاخانی 
اسـت توانسـت بـا اسـتقبال خوبـی از سـوی 

مخاطبان مواجه شـود.
او کـه ایـن روزهـا بـا فیلـم سـینمایی 
خـون شـد بـه کارگردانـی مسـعود کیمیایی، 
چهـره اش بـر پـرده نقـره ای سـینما نقـش 
خواهـد بسـت و بـا سـریال نـون.خ در قـاب 
از  پـس  دارد،  حضـور  تلویزیـون  جادویـی 
تعطیـالت عیـد ۱۴۰۰سـریال شـاخ آفریقا را 
بـا حضـور پژمان جمشـیدی و هومن سـیدی 
بـرای شـبکه نمایـش خانگـی تولیـد خواهد 
کـرد، سـریالي کـه از هم اکنـون مشـخص 
اسـت که مي تواند موفقیتـي دیگر در کارنامه 

باشـد. آقاخاني  سـعید 

به مناسبت پایان سریال نون.خ

سغید آقاخاني و معناي درست کلمه موفقیت


