
رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا مطرح کرد؛

برخورد با واسطه گران و دالالن برای ساماندهی بازار خودرو

کرونا  ویروس  تأثیر  که  دارد  انتظار  روسیه 
 ۲۰۲۴ تا   ۲۰۲۳ سال های  تا  نفت  تقاضای  بر 

ادامه یابد.
پیش نویس  مسکو،  از  رویترز  خبرگزاری  گزارش  به 
فروردین ماه(   ۱۹( پنجشنبه  روز  روسیه  از  دولتی  سندی 
نشان داد که این کشور انتظار داد که آثار ناشی از همه گیری 

ویروس کرونا در مصرف جهانی نفت و فرآورده های نفتی 
سند  این  باشد.در  داشته  ادامه   ۲۰۲۴-۲۰۲۳ سال های  تا 
اقتصادهای  در  کربن زدایی  که  است  شده  عنوان  همچنین 
پیشرو جهان تهدیدی بالقوه برای صنعت نفت روسیه به شمار 

می آید که منبع اصلی درآمد بودجه مسکو است.
صفحه ۳

رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا مطرح کرد؛

برخورد با واسطه گران و دالالن
 برای ساماندهی بازار خودرو

بیکاری حدود 2 میلیون نفر از ۱۸ تا ۳۵ ساله  ها
ایران  در  تا ۳۵ ساله  بیکاران ۱۸  تعداد 
کاهش  البته  که  رسیده  نفر  میلیون   ۱.۷ به 

داشته است.
گزارشی که مرکز آمار ایران از وضعیت 
اشتغال و بیکاری در زمستان سال گذشته منتشر کرد از این 
حکایت داشت که حدود ۲۵.۶ میلیون نفر به عنوان جمعیت 
فعال )بیکار و شاغل( هستند که از این تعداد ۲۳.۱ میلیون 
نفر از جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر شاغل و ۲.۴ میلیون نفر 
بیکارند و نرخ بیکاری در این دوره به ۹.۷ درصد کاهش یافته 
است. اما بررسی وضعیت اشتغال بین جمعیت ۱۸ تا ۳۵ ساله 
نشان می دهد که حدود ۱.۷ میلیون نفر از جمعیت بیکار به 
آنها اختصاص دارد که این تعداد در زمستان ۱۳۹۸ حدود 
۱.۹ میلیون نفر گزارش شده بود، بر این اساس که ۲۵۷ 
هزار نفری بیکاران در سن ۱۸ تا ۳۵ سالگی کم شده است.
صفحه ۳

مدیر مخابرات منطقه اصفهان خبرداد؛

افزایش کیفیت سرویس ها و خدمات ارائه شده
 در بستر شبکه ثابت و سیار

4
وضعیت پایتخت از قرمز به سمت سیاه شدن پیش می رود!

صفحه 2

3

سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1711- یکشنبه 22 فروردین  1400- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
كاظم نوربخش: 

آدم شاد و 
خوش خنده اي 

هستم

6ورزش
اگر سرمایه گذاری 
شود؛ رتبه بهتری به 

دست می آوریم

هنگ 7فر

بدون شك سريال نون.خ را بايد برترين سريال چندسال اخير 
تلويزيون بدانيم... در جايي كه حتي سريال هاي محبوبي چون 
پايتخت به شدت افت كردند، اين سريال نون.خ بود كه ناجي 
تلويزيون شد و حتي بسياري از مخاطبان ازدست رفته تلويزيون 

را بار ديگر پاي جعبه جادويي نشاند.

عاطفه احمدی می گويد اگر مسووالن به اسکی توجه و حمايت 
كنند، ورزشکاران ايران هم می توانند در رويدادهای معتبر مدال 
كسب كنند. فصل اسکی در ايران با برگزاری سه مرحله ليگ 
به پايان رسيد. عاطفه احمدی در ۹ مسابقه اسکی كه در قالب 
سه مرحله ليگ برگزار شد، ۶ بار عنوان نخست را كسب كرد. 

 معاون توسعه مديريت و منابع وزير فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
پشتيبانی و مانع زدايی از توليدات در بخش های اصلی اقتصاد 
با توجه به تأكيدات رهبر معظم انقالب در آغاز سال جاری 
را امری راهبردی عنوان و بر اجرای آن در مورد توليدات 

فرهنگی و خالق در سال ۱۴۰۰ تاكيد كرد.

مقوله فرهنگ
 فارغ از 

معقول اقتصاد 
نیست

كرونا تا 2۰2۴ بر تقاضای نفت تاثیر می گذارد داروهای پر مصرف کرونا 
تحت بیمه قرار داده می شود

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نامه هایی جداگانه 
بیمه  های  سازمان  عامل  مدیران  و  دارو  و  غذا  سازمان  رئیس  به 
افزایش دسترسی مبتالیان  بر ضرورت  اجتماعی  تامین  سالمت و 
به کرونا به داروهای فاویپیراویر و رمدیسیور در داروخانه ها و پوشش بیمه ای 

این داروها تاکید کرد.
صفحه ۲

که  کرد  تاکید  اسالمی  شورای  مجلس  رییس 
مهمترین وظیفه در گام دوم انقالب، تالش برای کاهش 
فاصله میان بایدها و واقعیت ها بوده و معجزه اجتماعی 

فراگیر مردمی راه حل مشکالت کشور است.
پنجمین  و  بیست  در  گذشته)شنبه(  روز  محمدباقرقالیباف 
همایش سراسری فرماندهان، معاونان، روسا و مدیران ناجا که در 
ستاد فرماندهی نیروی انتظامی برگزار شد، گفت: انقالب اسالمی 

ایران افتخارات بزرگی را پدید آورده، از این رو تاثیرات آن در سطح 
براساس مجاهدت های  الملل مشهود است؛  بین  کشور، منطقه و 
امام )ره( و مردم و رهبری های هوشمندانه فرماندهی معظم کل قوا 
در این مقطع از تاریخ که آغاز قرن جدید است، شاهد احیای مجدد 
بنابراین طبیعی است که استکبار  اسالم و عزت مسلمین هستیم، 

جهانی مقابل چنین باورهایی بایستد و در جهت ایجاد مانع باشد.
صفحه ۲

وظیفه ما كاهش فاصله میان بایدها و واقعیت هاست

DONYAYEJAVANANMAG.IR

سرمقاله
بالتکلیفی واردکننده 

سردرگمی مصرف کننده
هرمز هوشمندراد

تصمیم گمرک مبنی بر عدم تعیین درصد 
کاال  نهایی  قیمت  تعیین  عدم  و  واردات  تعرفه 
همچنین افزایش نهایی بهای کاالهای وارداتی 
به خصوص در حوزه چاپ آسیب های جدی برای 

دست اندرکاران این حوزه ایجاد مي کند.
الزم به ذکر است که قبال تعرفه های گمرک 
بر مبناي ارز ۴۲۰۰ تومانی بود اما االن در بودجه سال جدید این تعرفه بر 
اساس ارز نیمایي است که بین ۱۸ تا ۲۲ هزار تومان می شود و با این حساب 

قیمت بسیاری از کاالها گران خواهد شد.
 در این زمینه قرار است اگر تعرفه ۱۰ درصد بود این تعرفه را تا سه درصد 
کاهش دهد اما عمال چنین موضوع رخ نداده و اکنون گمرک هر جنسی را که 
ترخیص مي کند از واردکننده تعهد مي گیرد که هر زمان مبلغ و میزان درصد 

اعالم شد آن را پرداخت کند.
مانع زدایی ها  و  پشتیبانی ها  تولید،  بر  رهبری  معظم  مقام  که  درحالی 
با  تولیدکنندگان  ابتدایی سال  اما شاهد هستیم که در روزهای  دارند  تاکید 
یک چالش جدی در بخش تامین مواد اولیه روبه رو شده اند که شرایط کار را 

برای آن ها سخت  کرده است.
 اکنون حدود ۷۵ درصد مواد اولیه صنعت چاپ وارداتي است و درحالی 
که فعاالن این حوزه به مرکب، یووی و مقوا نیاز دارند اما چون تعرفه ها هنوز 
مشخص نشده، واردکننده نمی تواند کاالها را بفروشد زیرا اگر بر مبنای ارز 
۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان بخواهد بفروشد قیمت کاالها بین ۱۰ تا ۱۵ درصد 

افزایش خواهد داشت.
 تعرفه کاغذ گالسه پنج درصد است، قبال مبلغ این کاال را بر مبناي ارز 
۴۲۰۰ حساب مي کردند اما االن مي گویند ارز نیمایي از ۱۸ و ۵۰۰ تا ۲۲ هزار 
تومان متغیر است که با تعرفه پنج درصدی قیمت گالسه خیلی گران می شود.

در این میان بالتکلیفی واردکنندگان یک چالش جدی است زیرا در دو 
بخش مشکل به وجود می آید؛ نخست اینکه اجناس گران می شود و طبیعتا 
بخشی از بازار ریزش پیدا می کند و دیگر اینکه نمی توانند قیمت گذاری کنند 
که نتیجه آن به ضرر صنف چاپ و در مرحله بعدی به رسانه های مکتوب 

و انتشاراتی ها خواهد بود.
بنابر این الزم است وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، وزارت صنعت، معدن 
و تجارت و دفتر رهبری برای کمک به تولیدکنندگان و اهل رسانه در رفع 
موانع اقدامات ضروری را انجام دهند زیرا در صورت بی توجهی به این موضوه 
صنعت چاپ به عنوان یک صنعت بزرگ و اهالی رسانه ضربه سنگینی می خورد.

آگهی مزایده
نوبت اول 

سازمان سیما ومنظر وفضای سبزشهری شهرداری سنندج در نظر دارد به استناد مصوبه هیئت مدیره محترم 
اقدام به برگزاری مزایده تعدادی دکه /بوفه   به  شرح جدول ذیل به اشخاص حقیقی وحقوقی واجد صالحیت  
نماید . لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد مزایده از زمان انتشار آگهی نوبت اول )مورخ 
۱۴۰۰/۱/۲۲  تا مورخ۱۴۰۰/۱/۳۱ به  سایت ستاد ایران )سامانه ستاد الکترونیک دولت(  مراجعه نمایند ودرصورت 

بروز مشکل با شماره تماس ۰۸۷۳۳۱۵۷۱۸۰ تماس حاصل فرمایند.
- جهت تهیه توکن باشماره تماس ۰۹۱۸۷۷۳۳۲۷۳ تماس حاصل فرمائید

- زمان تحویل پاکات ارائه پیشنهادات ازمورخ ۱۴۰۰/۲/۱ لغایت ۱۴۰۰/۲/۱۲ در سایت ستاد ایران و پاکات الف و ب به واحد 
حراست شهرداری مرکزی واقع در خ امام خمینی )ره( ساختمان شهرداری مرکزی می باشد

- زمان بازگشایی پاکات ۱۴۰۰/۲/۱۳ در محل شهرداری مرکزی می باشد
- واریز سپرده به میزان ۵% مبلغ کل برآورد بصورت نقد یا ضمانتنامه بانکی جهت تضمین شرکت در مزایده 

- شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است                                                                                              
- هزینه چاپ آگهی بعهده شخص برنده می باشد

 مبلغ پایه ماهیانهموضوع مزایدهردیف
)ریال(

 مبلغ اجاره سالیانه
)ریال(

 مبلغ سپرده
)ریال(

 اجاره عرصه جهت تیچراسکیت واقع در۱
 پارک دیدگاه به مساحت ۸۴۰ مترمربع
ویک ساختمان به مساحت ۳۰ مترمربع

۴۰/۰۰۰/۰۰۰۴۸۰/۰۰۰/۰۰۰2۴/۰۰۰/۰۰۰

67/۴۳6/۰۰۰۸۰9/2۳2/۰۰۰۴۰/۴6۱/6۰۰رستوران سیرانگاه واقع در پارک امیریه2

۱۴2/۵6۰/۰۰۰۱/7۱۰/72۰/۰۰۰۸۵/۵۳6/۰۰۰بوفه كوهستان واقع در كمربندی آبیدر۳

۴۸/7۰2/۵۰۰۵۸۴/۴۳۰/۰۰۰29/22۱/۵۰۰بوفه شماره 6واقع در پارک امیریه۴

 بوفه و نگهداری سرویس بهداشتی واقع۵
در میدان جهاد

92/92۰/۰۰۰۱/۱۱۵/۰۴۰/۰۰۰۵۵/7۵2/۰۰۰

شناسه آگهی : ۱۱۲۰۴۰۲

سازمان سیما ومنظر وفضای سبزشهری شهرداری سنندج

صفحه ۳

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، از احیای یک هزار 
و ۵۵۷ واحد راکد حاضر در شهرک های صنعتی سراسر کشور 
در طول سال ۹۹ خبر داد که حدود چهار درصد بیش از برنامه 

تعیین شده در این زمینه بود.
آمار  به  اشاره  با  )شنبه(  گذشته  روز  رسولیان  علی 
حدود ۱۸ درصدی واحدهای غیرفعال حاضر در شهرک های 
صنعتی، افزود: پارسال احیا و فعال سازی یک هزار و ۵۰۰ 
کشور  سراسر  صنعتی  شهرک های  در  موجود  راکد  واحد 
واحد   ۵۵۷ و  یک هزار  نهایت  در  اما  بود،  شده  پیش بینی 

احیا شدند.
انجام چهار هزار  اتفاق  این  بیان داشت: حاصل   وی 
و ۶۱۱ میلیارد تومان سرمایه گذاری جدید در این واحدها و 

ایجاد ۲۵ هزار و ۹۸۸ شغل جدید در آنها بود.
شهرک های  و  کوچک  صنایع  سازمان  مدیرعامل 
نیز احیای  ایران خاطرنشان کرد: برای سال ۱۴۰۰  صنعتی 
و  در مجموعه شهرک های صنعتی  واحد  و ۶۰۰  یک هزار 
همچنین ۸۰۰ دیگر در خارج از این مجموعه را در دستور 
کار داریم که دومی، امسال از سوی وزارت صنعت، معدن و 

تجارت به این سازمان محول شده است.
به گفته این مقام مسوول، آمارها حاکیست مشکل ۵۶ 
درصد واحدهای یادشده کمبود نقدینگی و تامین مالی است 
و عالوه بر آن نبود بازار، اختالف شرکا، تامین مواد اولیه، 
اجتماعی،  تامین  و  مالیات  زیرساختی،  و  مشکالت قضایی 

سایر مشکالت عمده را تشکیل می دهد.

وی گفت: مشاوران این سازمان در قالب کلینیک های 
کسب وکار در شهرک های صنعتی سراسر کشور مستقر هستند 
و مشکالت واحدهای یاد شده را در ستادهای تسهیل و رفع 

موانع تولید استان ها مطرح می کنند.
رسولیان ادامه داد: بدیهی است که واحدهایی که مشکل 
تامین نقدینگی دارند در ادامه به بانک ها معرفی می شوند، 
همچنین این سازمان به ارائه ضمانت نامه به واحدهایی که 

نیازمند ضمانت نامه بانکی باشند اقدام می کند.
وی اضافه کرد: برای سایر واحدهایی که با مشکالت 
در  نیز  مواجه اند  غیره  و  اجتماعی  تامین  مالیاتی،  قضایی، 
راهکار  و  شده  تصمیم گیری  استانی  تسهیل  ستادهای 

مقتضی ارائه می شود.

یادداشت
فضای مجازی، قربانگاه اخالق!

جمله  از  اطالعات«  به  آزاد  »دسترسی  و  بودن«  »ارزان  انتقال«،  »سرعت 
جذابیت های فضای مجازی به شمار می رود که در نبود آموزش استفاده صحیح از 
این فناوری ارتباطی، به حربه تهدید در دست سودجویان و ایجاد دردسر برای اقشار 

مختلف جامعه تبدیل شده است.
شنیدن خبرهای زرد و دروغین درباره فوت فالن سلبریتی یا دیدن فیلمی از 
شخصی در نقطه ای از دنیا که با خانواده اوقات می گذراند یا در مرکز بهداشت و یا 
خرید حضور می یابد پدیده ای است که حکایت از ذبح اخالق در فضای مجازی دارد.

رفتاری خارج از شئونات اخالقی که شاید در کوتاه مدت دست به دست بچرخد 
و لبخندی بر روی لب بنشاند اما آثار بلند مدتی بر روح و روان و زندگی فردی شخص 
شکار شده می گذارد، آثاری که گاه به سست شدن پیوند خانوادگی، نزاع و افسردگی 

و گاه تا حد مرگ و جنایت پیش می رود.
شاهد مدعا خبر شوک برانگیز فوت یکی از هنرمندان در روزهای نوروز بود 
که متفق القول اذهان عمومی را به چند سال قبل و انتشار فیلم مخفیانه از زندگی 
خصوصی وی برد که باعث به هم ریختن بسیاری مسایل در مورد متوفی شد یا خبر 
فوت دیگر بازیگری که بالفاصله از سوی وی تکذیب و عنوان کرد که از طریق 

پلیس فتا پیگیر منتشر کننده خبر خواهد شد.
باید  از کجا ناشی می شود و چگونه  این بداخالقی ها  این که  کند وکاو در 
در مقابل آن واکنش نشان داد، موضوعی است که شهال کاظمی پور جامعه شناس 
و عضو هیات علمی دانشگاه تهران درباره آن توضیح داد و گفت: سرک کشیدن 

در زندگی خصوصی افراد پدیده جدیدی نیست و فقط روش آن عوض شده است.
وی درباره دلیل رواج این معضل یادآور شد: به طور معمول برخی افراد از روی 
انتقام جویی یا حسدورزی می یابند  سطحی نگری به محض اینکه فرصتی برای 
حریم خصوصی افراد را در نظر نمی گیرند و به افشاگری می پردازند. این خصلت در 
حال حاضر به وسیله ابزار راحت تری مانند عکسبرداری یا فیلمبرداری مستندسازی 

و منتشر می شود.
این جامعه شناس با تاکید بر اینکه این موارد حکایت از تنزل فرهنگ جامعه دارد، 
خاطرنشان کرد: آنجا که با دوستی و مراودات مختلف وارد زندگی و حریم خصوصی 

یک نفر می شوند و سر بزنگاه به او ضربه می زنند.
کاظمی پور با بیان اینکه پیامدها و آسیب های این نفوذهای مخفیانه بسیار 
بغرنج و خطرناک است به آحاد مختلف جامعه توصیه کرد: باید روش ها و رفتارها 
را تغییر داد و زندگی شخصی را برای همه به اصطالح سفره نکرد و با هر کسی 
دوست نشد یا تالش کرد مراودات چارچوب بندی شده و حد و مرز داشته باشد تا 

حریم خصوصی محفوظ بماند.
وی ادامه داد: افشاء کننده قابل اصالح نیست اما باید دانست انتشار حتی 
و  ورود  اجازه  مجازی،  فضای  در  خود  خصوصی  حریم  از  شخصی  عکس  یک 
سوءاستفاده به دیگران می دهد. پس برای اینکه جلوی این کارها گرفته شود و 
استفاده صحیح  آموزش همگانی،  ارایه  کنار  در  باید  نرود  بین  از  اعتماد عمومی 
از فضای مجازی را به مردم آموخت و اینکه به افشاگری ها بها ندهند و نشان 
دهند که برایشان اهمیتی ندارد در اینصورت افشاگر وقتی ببیند که مشتری ندارد 

دست از این کار برمی دارد.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران با تاکید بر اینکه متاسفانه تکنولوژی و دستاورد 
جدید بدون فرهنگ استفاده از آن وارد جامعه شده است گفت: هر فناوری و تکنولوژی، 
آموزش و مهارت استفاده می خواهد، اعمال قانون هم مانع از سودجویی های آسیب 
زا می شود اما شاهدیم که این قوانین در حد کاغذ مانده و در اجرا بسیار ضعیف است.

کاظمی پور، درباره پیامد افشاگری ها از سوی مقامات تصریح کرد: این امر 
وقتی از سوی دولتمردان و مقامات صورت می گیرد آثار مخرب تری بر جامعه دارد 
زیرا مسووالن و مقامات گروه های مرجع جامعه هستند و با این کار، دیگر نمی توان 

از جوانان و نوجوانان توقع داشت که حریم خصوصی را حفظ کنند.
وی تاکید کرد: همه افراد نام آور، مشهور و مسوول باید این موضوع را مدنظر 
داشته باشند که تا آخر عمر نگاه به آنان همان است حتی وقتی از صحنه کنار می 
اینکه وقتی کنار  نه  باید حرمت شغل و مقام خود را همواره حفظ کنند  روند پس 

رفتند حرمت شکنی کنند.
کاظمی پور با یادآوری اینکه استفاده نادرست از فناوری جدید و مشتری داشتن، 
باعث می شود یک عده برای افزایش دنبال کنندگان صفحه خود دست به هر کاری 
بزنند، خاطرنشان کرد: برای اینکه شاهد تکرار اتفاقات تلخ و ناگوار برای افراد نباشیم 
باید این فضا مدیریت شود و رها نباشد، در واقع هنر ما افزایش یا کم کردن سرعت 
اینترنت یا فیلترینگ آن نیست بلکه مدیریت آن است تا افراد برای پربیننده شدن 

صفحه خود دست به هر کاری نزنند که منجر به فوت یا جنایت نشود.

معاون وزیر صنعت:

1۵۵۷ واحد راکد شهرک های صنعتی در سال ۹۹ احیا شد

تیم یحیی عالی بازی می کند اما...
پرسپولیس، کامروا در خلق موقعیت ناکام در زدن ُگل

برانکو  پانزدهِم  لیگ  پرسپولیِس  به  روزها خیلی شبیه  این  در  پرسپولیس  بازی  نحوه 
ایوانکوویچ است؛ تیمی که موقعیت های متعددی را روی دروازه رقبا خلق می کند و عناصر 

هجومی فوق العاده ای دارد.
پرسپولیس در چارچوب هفته بیستم رقابت های لیگ برتر فوتبال ایران موفق شد با نتیجه 
۲ بر صفر از سد نساجی مازندران بگذرد و با ۴۱ امتیاز به صورت موقت به صدر جدول رده بندی 
صعود کند. سرخپوشان تهرانی در بازی برابر نساجی توانستند مانند چند بازی قبل موقعیت های 
متعددی را خلق کنند اما تنها ۲ بار به گل رسیدند. این اتفاق در دیدارهای پیشین تیم یحیی 
هم رخ داده بود. شاگردان او چندین بار تا آستانه فرو ریختن دروازه رقبا پیش می رفتند اما در 
زدن ضربات نهایی ناکام بودند. این مساله در کنار نگرانی که به وجود آورده است پالس های 

مثبتی را هم به همراه خود دارد.
با  برابر رقبای مختلف  اینکه پرسپولیس توانایی خلق موقعیت به طرق مختلف و در 
سبک ها گوناگون را دارد و می تواند با استفاده از ستاره های پرتعدادی که خصوصا در جلوی 
زمین دارد به رقبا ضربه بزند و آنها را تسلیم کند؛ یک ویژگی بسیار بزرگ است که نباید به 

سادگی از کنارش عبور کرد. 
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قالیباف:
وظیفه ما کاهش فاصله میان بایدها و واقعیت هاست

رییس مجلس شورای اسالمی تاکید کرد که مهمترین وظیفه در گام دوم 
انقالب، تالش برای کاهش فاصله میان بایدها و واقعیت ها بوده و معجزه اجتماعی 

فراگیر مردمی راه حل مشکالت کشور است.
محمدباقرقالیباف روز گذشته)شنبه( در بیست و پنجمین همایش سراسری 
فرماندهان، معاونان، روسا و مدیران ناجا که در ستاد فرماندهی نیروی انتظامی 
برگزار شد، گفت: انقالب اسالمی ایران افتخارات بزرگی را پدید آورده، از این رو 
تاثیرات آن در سطح کشور، منطقه و بین الملل مشهود است؛ براساس مجاهدت 
های امام )ره( و مردم و رهبری های هوشمندانه فرماندهی معظم کل قوا در این 
مقطع از تاریخ که آغاز قرن جدید است، شاهد احیای مجدد اسالم و عزت مسلمین 
هستیم، بنابراین طبیعی است که استکبار جهانی مقابل چنین باورهایی بایستد و 

در جهت ایجاد مانع باشد.
رییس مجلس شورای اسالمی با بیان این که امروزه در گام دوم انقالب باید به 
اولویت ها و چالش های پیش رو توجه کنیم، افزود: بیانیه گام دوم انقالب که از سوی 
رهبر معظم انقالب صادر شد، سیاست نامه ای برای همگان است که در آن تحلیل 

روندی از کل مسیر انقالب، افق های آینده و وظایف افراد مشخص شده است.
وی با تاکید بر این که مهمترین وظیفه در گام دوم انقالب، تالش برای 
کاهش فاصله میان بایدها و واقعیت ها است اضافه کرد: به عنوان نمونه هم اکنون 
معیشت مردم تحت فشار قرار گرفته و شاهد معضالت اقتصادی در کشور هستیم 
تاجایی که مسئله تامین و توزیع مرغ به سادگی با روح و روان مردم بازی می کند 

که این مسائل به دلیل کمبود منابع نیست بلکه ضعف مدیریت است.
قالیباف ادامه داد: امروزه ابرقدرت های دنیا در مقابل اراده ملت زانو می زنند، 
اما در طرفی دیگر مردم رنج می کشند و در صف مرغ برای برآوردن انتظارات 
حداقلی شان حضور دارند، بر همین اساس باید فاصله بین بایدها و واقعیت ها را 

به حداقل ممکن برسانیم.
وی دستیابی به تحول اجتماعی و معجزه اجتماعی منطقی و فراگیر را راه 
حل برطرف کردن برخی از مشکالت دانست و گفت: این تحول اجتماعی جز با 
مردم باوری رخ نمی دهد و در این راستا نباید مردم را به سیاه و سفید و خاکستری 

دسته بندی کنیم.
رییس مجلس شورای اسالمی افزود: نباید برخی را ببینیم و برخی دیگر را 
نبینیم؛ هر طبقه ای دارای سلیقه ای است، بنابراین نباید با نگاه تبعیض آمیز آنها 

را دسته بندی کنیم.
قالیباف تصریح کرد: منظور از مردم باوری یعنی باید با زبان مردم با آنها 
سخن بگوییم؛ در فرهنگ اهل بیت )ع( نیز مشاهده می شود که امامان )ع( در 
هر مقطع از زندگی متناسب با زبان مردم صحبت کرده اند. امام راحل نیز وقتی با 
مردم سخن می گفت، با زبان آنها صحبت می کرد و عمیق ترین مباحث فلسفی، 
فقهی و توحیدی را با راحت ترین جمالت بیان می کردند. به عنوان نمونه وقتی 
بحث گروه های کارگری و مباحث اینچنینی بود، ایشان فرمودند خداوند هم کارگر 
است، لذا آنهایی که اهل قرآن و تفسیر بودند به عظمت این حرف پی می بردند 

و کارگران ساده هم جایگاه خودشان را درک می کردند.
اجتماعی،  و  فرهنگی  در حوزه مسائل سیاسی،  اینکه جامعه  بیان  با  وی 
پای  به  پا  نتوانسته  اقتصادی  اما بخش  است،   گفت:  توجهی کرده  قابل  رشد 
و...  این سه حوزه پیش رود، که دالیل مختلفی مثل تحریم ها، سوء مدیریت 
دارد که در این مدت اخیر بحران کرونا هم به آن اضافه شده است، اما ریشه 
اصلی این امر، ناکارآمدی و دوری از مردم باوری و دوری از اندیشه های ناب 
انقالب است؛ باید یادآور شد اندیشه های انقالب ریشه در خداباوری و ایمان 

داشتن به سنت های الهی است.
رییس قوه مقننه کشور تاکید کرد: دشمنان برای تضعیف نظام سیاسی از 
حوزه اقتصاد وارد می شوند و آن را تحت فشار قرار می دهند، البته گاهی دوقطبی 

فقر و غنا در کشور مهمترین از دوقطبی جنگ و صلح شده است.
وی با اشاره به برخی دیگر از چالش هایی که مردم با آن مواجه هستند گفت: 
نظام بوروکراسی اداری و اجرایی حاکم، اسب سرکشی شده که گاهی سوار آن هیچ 

تسلطی بر آن ندارد و وی را با خود می برد که ضعف بزرگی است.

وزیر بهداشت:
داروهای پر مصرف کرونا تحت بیمه قرار داده می شود

نامه هایی جداگانه به رئیس  وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در 
سازمان غذا و دارو و مدیران عامل سازمان های بیمه سالمت و تامین اجتماعی 
بر ضرورت افزایش دسترسی مبتالیان به کرونا به داروهای فاویپیراویر و رمدیسیور 

در داروخانه ها و پوشش بیمه ای این داروها تاکید کرد.
سعید نمکی روز گذشته)شنبه( در نامه ای خطاب به محمدرصا شانه ساز، 
رئیس سازمان غذا و دارو تاکید کرد: مصرف داروهای ضدویروس فاویپیراویر 
و رمدیسیور برای جلوگیری از جهش و مقاومت ویروس باید منطبق با پروتکل 
ها بوده و نسخه نویسی نیز توسط پزشکان متخصص عفونی و ریه یا پزشکان 
دانشگاه  بهداشت  و  درمان  معاونان  تائید  مورد  و  ها  پروتکل  به  آشنا  عمومی 

ها صورت گیرد.
نمکی در این نامه نوشت: پیرو مکاتبات و مذاکرات قبلی در مورد افزایش 
دسترسی راحت تر بیماران مبتالیان کووید۱۹ به داروهای ضدویروس فاویپیراویر 
و رمدیسیور باتوجه به اینکه خوشبختانه با همت شرکت های تولیدکننده داخلی 
به مقدار کافی تولید شده است با توجه به مصرف این داروها در بیماران سرپایی 
و بستری موقت مبتنی بر پروتکل های ابالغی معاون درمان به منظور کاهش 
بار بیمارستان ها به خصوص با موج جدید ویروس موتاسیون یافته ترتیبی اتخاذ 
فرمایید تا این داروها در داروخانه های منتخب به اندازه کافی در دسترس باشد.

وی افزود: داروخانه های منتخب در تعداد حداکثر و فهرست آنها به مراکز 
۱۶ ساعته و مراکز خصوصی و خیریه همه شهرستان ها ارسال و برای اطالع 
بیماران و جلوگیری از سرگردانی آنها نصب شود. به عالوه در سایت های مختلف 

جهت اطالع عموم اعالم شود.
از  جلوگیری  برای  داروها  این  نوشت: مصرف  نامه  این  در  بهداشت  وزیر 
نیز  بوده و نسخه نویسی  با پروتکل ها  باید منطبق  جهش و مقاومت ویروس 
توسط پزشکان متخصص عفونی و ریه یا پزشکان عمومی آشنا به پروتکل ها و 
مورد تائید معاونان درمان و بهداشت دانشگاه ها صورت گیرد و برای جلوگیری از 
سوء استفاده های احتمالی یا قاچاق این فرآورده ها داروخانه های منتخب مکلف 
به ثبت موارد با ذکر تعداد دارو، نام بیمار و پزشک معالج در سامانه TTAC هستند.

پوشش بیمه ای داروهای فاویپیراویر و رمدیسیور
نمکی همچنین در در نامه ای دیگر خطاب به محمد مهدی ناصحی، عضو 
هیات مدیره و مدیرعامل سازمان بیمه سالمت و ساالری، مدیرعامل سازمان 
تامین اجتماعی بر ضرورت توجه به پوشش بیمه ای داروهای »فاویپیراویر« و 

»رمدیسیو« در درمان سرپایی مبتالیان به کرونا تاکید کرد.
وی در این نامه نوشت: پیرو تصمیمات قبلی درمورد پوشش داروهای ضد 
ویروس فاویپیراویر و رمدیسیور برای بیماران سرپایی مبتال به کووید۱۹، هنوز 
شکوائیه هایی از بعضی از استانها مبنی بر عدم پوشش بیمه ای این داروها در 

درمان سرپایی واصل می شود.
جدید  گیری  همه  اوج  در  خوزستان  در  ما  ارزشمند  تجربه  افزود:  نمکی 
سرپایی  درمان  شیوه  اگر  که  داد  نشان  انگلیسی  یافته  موتاسیون  ویروس  با 
بیماران  نمی شد سرریز  اعمال  ویروس  داروهای ضد  با  ۱۶ ساعته  مراکز  در 
بستری عالوه بر تحمیل هزینه سنگین، مرگ و میر را به شدت باال می برد 
کما اینکه مرگ و میر نسبت به تعداد بیماران در خوزستان بسیار کمتر از حد 
انتظار و نسبت های قبلی کشوری بود. بنابراین شایسته است پوشش بیمه ای 
این داروها در درمان سرپایی مورد توجه قرار گیرد. بی تردید درمان ضد ویروس 
در روزهای اول به شدت  بار بیمارستان ها و هزینه های سنگین مرتبط با این 

بیماران را خواهد کاست.
داروهای فاویپیراویر و رمدسیور از جمله هایی هستند که به علت اثربخشی 
نسبی آنها در بهبود زودتر بیماران مبتال کرونا در  پروتکل درمان کووید۱۹ در ایران 
تایید شده و تعدادی از شرکت های ایرانی این داروها را در کشور تولید کرده اند.

پیش بینی عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا؛

وضعیت پایتخت از قرمز به سمت سیاه شدن پیش می رود!
ستاد  علمی  کمیته  عضو 
به  اشاره  با  کرونا  با  مقابله  ملی 
آمار رو به رشد بیماری کرونا در 
کشور، گفت: درحالی که اکنون 
هم تخت برای بستری بیماران جدید مبتال 
به کرونا به سختی پیدا می شود، پیش بینی 
ما افزایش بسیار بیشتر مبتالیان به بیماری 

است.
دکتر مسعود مردانی، گفت: متاسفانه 
کرونا  چهارم  پیک  اوج  در  حاضر  حال  در 
بیماری  به  ابتال  موارد جدید  و  داریم  قرار 
روز به روز در حال افزایش است و این در 
که  بیمارستانی  تخت های  که  است  حالی 
مبتالیان کرونا اختصاص دارد و بخش های 
مراقبت های ویژه کامال مملو و پر هستند 
تا جایی که جا برای بستری بیمار جدید به 
موضوعاتی  از  یکی  می شود.  پیدا  سختی 
که پرسنل بیمارستانی را کالفه کرده است 
کار  و  بستری  برای  کافی  جای  نداشتن 
طاقت فرسایی است که به دنبال گسترش 

شیوع بیماری انجام می دهند.  
اکثر  که  خرسندیم  البته  افزود:  وی 
استفاده  بیماران  این  برای  که  داروهایی 
تولید داخلی هستند و عزیزان در  می کنیم 
برای  زیادی  تالش  هم  داروسازی  صنعت 
ما دچار  این منظر  از  و  دارو می کنند  تهیه 
مشکل نشدیم؛ این درحالی است که برخی 
کشورهای همسایه ما هنوز هم از دسترسی 
به داروهای اصلی کرونا محروم هستند ولی 
ما خوشبختانه داروهای ایرانی خوبی داریم 
که خوب جواب داده است و در حد نیاز مردم 

تامین می شود.

وی با اشاره به آمار باالی مرگ و میر 
ناشی از کرونا در شرایط فعلی،  اظهار کرد: 
افزایش آمار در حالی رخ داده است که ما 
پیش بینی می کنیم آمار مرگ و میر از این 

هم  خیلی بیشتر شود.
عفونی،  بیمای های  متخصص  این 
اظهار کرد: کرونای بریتانیایی قواعدی که 
قبال با آن آشنا شده بودیم را به هم ریخته 
است. با ویروسی جهش یافته طرف هستیم 
که سرایت پذیری بسیار باالیی دارد. عمده 
بیمارانی که به ما مراجعه می کنند با ابتالی 
جهش  نوع  متاسفانه  هستند.  خانوادگی 
یافته کرونا به سرعت در ریه های فرد بیمار 
می نشیند و درگیری ریوی و نارسایی تنفسی 
ایجاد می کند که می تواند منجر به مرگ و 
ناشایعی  عوارض  دیگر  طرف  از  شود.  میر 
همچون عوارض قلبی، آنسفالیت و... که ما 
قبال کمتر شاهد آن بودیم اکنون در بیماران 

نمود بیشتری پیدا کرده است.

ویروس  ووهان  نوع  در  افزود:  وی 
کرونا همه می گفتیم کودکان یا به بیماری 
مبتال نمی شوند یا حالت خفیف آن را تجربه 
می کنند اما اکنون کودکان و نوجوانان هم 
مبتال می شوند و گاهی اوقات در عالئم و 

ابتال تفاوت چندانی با بزرگساالن ندارند.
مردانی تاکید کرد: به نظر می رسد گونه 
غالب ویروس در کشور به طرف گسترش 
موارد  شیوع  و  می رود  انگلیسی  نوع  شیوع 
استان های  اکثر  از  ویروس  این  با  بیمای 
اینکه  برای  ولی  است  شده  گزارش  کشور 
بگوییم دقیقا گونه غالب ویروس در شرایط 
فعلی نوع جهش یافته انگلیسی است منوط 
به  که  باشد  آزمایش هایی  نتایج  اعالم  به 

آزمایشگاه فرستادیم.
وی درباه مباحثی که پیرامون تعطیلی 
پایتخت مطرح می شود، اظهار کرد: نمی توان 
سمت  به  قرمز  از  پایتخت  وضعیت  گفت 
شدن  عملی  اما  می رود  پیش  شدن  سیاه 

موضوع  تعطیلی و محدودیت ها در کنترل 
است،  موثر  بسیار  تهران  در  بیماری  بار 
قرمز  مناطق  روزه   ۱۰ تعطیلی  ما  تقاضای 

و نارنجی بوده است.
مقابله  ملی  ستاد  علمی  کمیته  عضو 
با کرونا درباره پیش بینی از شرایط کرونا در 
کشور طی روزهای آتی، گفت: اگر تعطیلی 
و محدودیت ها به خوبی اجرا شود و مردم 
همکاری الزم را داشته باشند امیدواریم همه 

چیز به زودی ختم به خیر شود.
وی با اشاره به نزدیکی به ماه مبارک 
رمضان، بیان کرد: ما اعتقاد داریم در این ماه 
مردم می توانند به خوبی با ما همراهی کرده و 
نکات و پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند 
و از رفتن به دورهمی های افطاری خودداری 

کنند آمار ابتال هم پایین تر خواهد آمد.
این  قبل  سال  کرد:  تاکید  مردانی 
رعایت  زیرا  داشتیم  خوبی  فروردین  موقع 
صورت  مردم  سوی  از  خوبی  همکاری  و 
گرفت و نتیجه آن را با کنترل نسبی بیماری 
شاهد بودیم ولی دچار ساده انگاری شدیم 
و اوج بیماری در تابستان تکرار شد. برای 
بدانیم  باید  اتفاقی  بروز چنین  از  جلوگیری 

که تجربه های تلخ را آزمودن خطا است.
لغو  وی گفت: صحبت هایی در مورد 
در  تجمع  از  جلوگیری  برای  ترافیک  طرح 
وسایل حمل و نقل عمومی گفته می شود اما 
باید دقت کنیم لغو طرح ترافیک باعث نشود 
که اتفاقا در محدوده طرح شاهد شلوغی و 
باعث  طرح  لغو  و  باشیم  بیشتری  ترافیک 
شود افراد آزادانه تر از خانه خارج شده و به 

این محدوده طرح بیایند.

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

ابالغ نحوه فعالیت دانشگاه های کشور در روزهای قرمز کرونایی
ــز  ــای قرم ــن روزه ــور در ای ــای کش ــگاه ه ــت دانش ــوه فعالی نح
ــر اســاس بخشــنامه ای اســت کــه وزیــر علــوم، تحقیقــات  کرونایــی ب
و فنــاوری آبــان مــاه ۹۹ بــه مراکــز آمــوزش عالــی کشــور ابــالغ کــرد.

ــا توجــه بــه قرمــز شــدن اکثــر شــهرهای کشــور، کالس هــای  ب
غیرحضــوری دانشــگاه هــا بــرای آمــوزش دانشــجویان همچنــان ادامــه 
دارد و دانشــگاه هایــی ماننــد علمــی کاربــردی و فنــی حرفــه ای که اواخر 
ســال گذشــته مجــوز برگــزاری کالس هــای عملــی بــرای دانشــجویان 
ــد، کالس  ــت کــرده بودن ــا دریاف ــا کرون ــه ب ــی مقابل بومــی از ســتاد مل

هــای یــاد شــده را در ایــن شــرایط برگــزار نخواهنــد کــرد.
همچنیــن طبــق دســتورالعمل ســتاد ملــی مقابله بــا کرونا، دانشــگاه 
هــا و موسســات آمــوزش عالــی در ایــن شــرایط بایــد در تعطیلــی کامــل 
باشــند. در صــورت فعالیــت دانشــگاه هــا، مرحلــه اول تذکــر کتبــی بــه 
ــاه،  ــدت ۲ م ــه م ــت ب ــال از خدم ــه دوم انفص ــگاه، مرحل ــس دانش ریی
ــه  ــی ب ــش خصوص ــی بخ ــات آموزش ــدی موسس ــه نق ــن جریم همچنی
مبلــغ ۲ میلیــون تومــان اعــالم شــده اســت. در ایــن زمینــه وزارت علــوم 

مســوول دانشــگاه هــا و موسســات وابســته اســت.
پیگیــری از وزارت علــوم حاکــی از جــاری بــودن بخشــنامه وزیــر 
علــوم بــه دانشــگاه هــا مبنــی بــر تعطیــل نشــدن کامــل فعالیــت هــا 
اســت. منصــور غالمــی در تاریــخ ۲۸ آبــان مــاه ۹۹ بــا ابــالغ بخشــنامه 
ای بــه دانشــگاه هــا اعــالم کــرده بــود کــه پشــتیبانی از فعالیت آموزشــی 
کــه از طریــق ســامانه هــای آمــوزش الکترونیکــی در حــال اجــرا اســت، 

بــا حضــور و بــا انجــام وظیفــه از طریــق دورکاری ضــروری اســت.
در ادامــه ایــن بخشــنامه آمده اســت: تدابیــر الزم بــرای جلوگیری از 
هــر گونــه وقفــه در پــروژه هــای حســاس و در حــال اجــرای دانشــجویان 
تحصیــالت تکمیلــی و حضــور آنهــا در چارچــوب مقــررات بهداشــتی در 

محــل انجــام تحقیقــات اتخاذ شــود.
بنــد ســوم ایــن بخشــنامه تاکیــد مــی کنــد: بــا توجــه بــه اینکــه 
اســکان تعــدادی از دانشــجویان تحصیــالت تکمیلــی در خوابــگاه هــا بــا 
رعایــت دســتورالعمل هــای بهداشــتی انجــام گرفتــه و خوابــگاه محــل 
ســکونت آنهــا تلقــی مــی شــود، ادامــه ســکونت دانشــجویان یــاد شــده 
کــه بــه تشــخیص دانشــگاه ضــروری اســت، بــا لحــاظ نــکات بهداشــتی 
ــی  ــنامه م ــن بخش ــی ای ــود.بند پایان ــن فضــای مناســب میســر ش تامی
افزایــد: حضــور کارکنــان بــر انجــام امــور مربــوط بــه حفاظــت فیزیکــی 

و حفاظــت از تاسیســات ضــروری اســت.
وزیــر علــوم در پایــان ایــن بخشــنامه تاکیــد کــرده اســت کــه بــا 
ــی و  ــاص کنون ــرایط خ ــتی در ش ــای بهداش ــکل ه ــام پروت ــت تم رعای

اعمــال دقــت بیشــتر، تصمیــم هــای مقتضــی اتخــاذ شــود.
بــر ایــن اســاس، فعالیــت بخــش هــای اداری دانشــگاه هــا همچنان 
ــا دو ســوم ادامــه خواهــد  ــه یــک ســوم ی ــا تقلیــل تعــداد کارکنــان ب ب

داشــت و دانشــجویان بــه صــورت آنالیــن، آمــوزش مــی بیننــد.
 محدودیت هــای کرونایــی ۱۰ روزه از روز شــنبه ۲۱ فروردین ۱۴۰۰ 
بــر اســاس رنــگ بنــدی شــهرها اعمال  شــد و بدیــن ترتیب در شــهرهای 
بــا وضعیــت قرمــز فقــط مشــاغل گــروه یــک می تواننــد فعالیــت کننــد و 

کارکنــان اداره هــا و ســازمان ها بایــد بــا ۵۰ درصــد نیــرو فعــال باشــند.
ــا وضعیــت قرمــز همــه فعالیت هــای آموزشــی بــه  در شــهرهای ب
ــه صــورت مجــازی امــکان  ــوده و فقــط ب ــوع ب صــورت حضــوری ممن

پذیــر اســت

 دستگیری احتکار کننده ۶ تن روغن خوراکی در بازار تهران
رئیس پلیس پیشگیری استان تهران از کشف ۶ هزار و ۵۴۵ کیلو روغن خوراکی 

احتکار شده در انباری، در بازار تهران خبر داد.
اینکه  سرهنگ »جلیل موقوفه ای« اظهار داشت: در پی دریافت خبری مبنی بر 
مقدار فراوانی روغن خوراکی در انبار کاال در محدوده بازار تهران جمع آوری شده است، 
شناسایی انبار کاال و بررسی موضوع   در دستور کار ماموران کالنتری ۱۱۳ بازار قرار گرفت.

وی بیان داشت: هویت مالک انبار کاال شناسایی و مشخص شد که وی در این انبار 
مقادیری روغن خوراکی در حلب های ۱۷ کیلویی را از چرخه شبکه توزیع خارج و پنهان 
کرده است.رئیس پلیس پیشگیری تهران با اشاره به اینکه در بازرسی از داخل این انباری 
۳۸۵ حلب ۱۷ کیلویی روغن خوراکی در مجموع ۶ هزار و ۵۴۵ کیلو روغن احتکاری 
کشف شده است، افزود: با دستور قضائی انبار پلمب و متهم برای تحقیقات تکمیلی به 

کالنتری بازار انتقال یافت.
به گزارش پایگاه خبری پلیس،  این مقام انتظامی در پایان خاطر نشان کرد: کارشناسان 

ارزش ریالی اموال احتکار شده را ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد کرده  اند.

دستگیری سارق 2 میلیارد تومانی!
رئیس پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری سارق سابقه دار و کشف 

پنج فقره سرقت منزل به ارزش ۲۰ میلیارد ریال خبر داد.
پرونده ای  سرهنگ کارآگاه سعید مجیدی اظهارکرد: ۲۴ بهمن ماه سال گذشته 

از کالنتری ۱۹۰ »مجیدیه« با موضوع سرقت منزل و دستگیری یکی از متهمان برای 
رسیدگی تخصصی به پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ ارجاع شد.

وی افزود: پس از ارجاع پرونده به دایره مبارزه با سرقت منزل پایگاه چهارم پلیس 
آگاهی پی جویی پرونده در دستور کار قرار گرفت و با دعوت از شاکی وی اظهارکرد متهم 
به همراه دو تن از همدستانش در زمانی که در منزل حضور نداشتم، وارد ساختمان شد و 
با تخریب توپی در ورودی قصد ورود به منزل را داشت که در همین حین وارد منزل شدم 
و سارقان به محض دیدنم از محل متواری شدند و پس از تعقیب آنها در نهایت یکی از 

سارقان دستگیر شده است.
رئیس پایگاه چهارم پلیس آگاهی با بیان اینکه در استعالم انجام شده، مشخص 
شد که متهم سابقه دار است، تصریح کرد: متهم در تحقیقات تکمیلی به پنج فقره سرقت 
منزل با همکاری دو تن از همدستانش به نام های »وحید و کوروش« در چند ماه اخیر در 
محدوده محله »نارمک و تهران نو« معترف شد و اذعان کرد اموال مسروقه را همدستانش 

می فروختند و سهم وی را به صورت نقدی پرداخت می کردند.

بازداشت سه تاالر دار به جرم برگزاری مجلس عروسی
با  با سه تاالردار که نسبت به مصوبات ستاد مقابله  از برخورد  دادستان کرمانشاه 
کرونا بی اعتنا بودند خبر داد و گفت: در روزهای گذشته سه تاالردار که در شرایط قرمز 
کرونایی کرمانشاه اقدام به برپایی جشن های عروسی با تعداد میهمانان باال کرده بودند، 

دستگیر و روانه زندان شدند.
شهرام کرمی افزود: در مراسمات عروسی که در این سه تاالر در حال برگزاری بود 
تعداد بسیار زیادی میهمان دعوت شده بود و بستری برای انتقال گسترده بیماری کرونا 
محسوب می شد.وی با بیان اینکه این سه تاالر هم تا اطالع ثانوی پلمب خواهند بود، 
گفت: مالکان این تاالرها به اتهام اقدام تهدید آمیز علیه بهداشت عمومی و عدم رعایت 

مصوبات ستاد مقابله با کرونا دستگیر شده اند.
دادستان کرمانشاه در ادامه با اشاره به خیز بسیار بلند موج جدید کرونا در استان، 
اظهار داشت: باتوجه شرایط کنونی و قرمز شدن کرمانشاه به لحاظ شیوع بیماری کووید 
۱۹ از همه اصناف غیرضروری خواسته ایم تا با تمکین نسبت به مصوبات ستاد مقابله با 

کرونا فعالیت های خود را متوقف کنند.
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گوگل ساخت پیکسل ۵ ای ۵G را 
رسما تأیید کرد

گوگل در پاسخ به شایعه ی لغو تولید پیکسل ۵ ای ۵G، اعالم کرد 
معرفی این گوشی لغو نشده است و در سال جاری میالدی روانه ی بازار 

آمریکا و ژاپن می شود. فعال مشخصات رسمی گوشی را در دست نداریم.
گوشی  اولیه  به صورت  قبلی،  اعالم  بدون  و  تعجب  کمال  در  گوگل 
جدیدی از خانواده ی پیکسل معرفی کرد که با نام پیکسل ۵ ای فایوجی 
)۵G ۵a Google Pixel( شناخته می شود. این شرکت تاکنون بارها در 
پاسخ به شایعه ها، اطالعات رسمی گوشی هایش را به صورت عمومی منتشر 
کرده است و باری دیگر برای پیکسل ۵ ای ۵G شاهد همین اتفاق بودیم.

آن طور که ورج می نویسد، گفته می شد گوگل به طور کلی گوشی پیکسل 
۵ ای را متوقف کرده است؛ در پاسخ به این شایعه، فردی به نمایندگی از 
گوگل بیانیه ای در دسترس رسانه ها قرار داد که چنین متنی در آن به کار 
در سال  این گوشی  است.  نشده  لغو   ۵G ای   ۵ بود: »پیکسل  برده شده 
جاری میالدی در ایاالت متحده و ژاپن در دسترس قرار می گیرد و همزمان 
با دورانی معرفی می شود که سال گذشته ی میالدی شاهد معرفی گوشی  

جدید سری a بودیم.«
ساعاتی قبل اندروید سنترال پس از انتشار توییتی از جان پراسر مدعی 
شد تولید پیکسل ۵ ای گوگل لغو شده است. او در توییت خود گفته بود 
دلیل لغو تولید گوشی جدید پیکسل، کمبود تراشه بوده است. به  نظر می رسد 
کمبود تراشه روی گوگل اثر گذاشته است؛ زیرا طبق بیانیه ی رسمی، شرکت 
اهل مانتین ویو قصد دارد پیکسل ۵ ای ۵G را صرفا در آمریکا و ژاپن در 

دسترس مشتریان قرار بدهد.
 ۴A Pixel ۵ شباهت زیادی بهG بر اساس شایعه ها، پیکسل ۵ ای
ارزان سری  به نسبت  دستگاه های  از  یکی   ۵G ای   ۴ پیکسل  دارد؛   ۵G
پیکسل محسوب می شود که تالش می کند دامنه ی نفوذ گوشی های گوگل 
را در بازار گسترش بدهد. در ماه جوالی ۲۰۲۰ )تیر و مرداد ۱۳۹۹( کدی 
ارتباط   ۵G ای   ۵ پیکسل  به  که  اندروید کشف شد  باز  متن  پروژه ی  در 
داشت. گفته می شود پیکسل ۵ ای ۵G از لحاظ اندازه شبیه پیکسل ۴ ای 
۵G است و صفحه نمایش ۶٫۲ اینچ فول اچی دی پالس دارد. احتماال در 
این گوشی پیکسل از دوربین پشتی دوگانه و جک ۳٫۵ میلی متری هدفون 

استفاده خواهد شد.
گوگل در بیانیه ی رسمی خود می گوید پیکسل ۵ ای ۵G زمانی معرفی 
می شود که پیکسل ۴ ای ۵G در سال گذشته ی میالدی معرفی شده بود، 
یعنی ماه آگوست )مرداد و شهریور ۱۴۰۰(. البته بسیاری از کاربران گفته اند 
به    ۲۰۲۱  Google I/O مراسم  در  را  گوشی  این  گوگل  دارد  احتمال 
کنفرانس  کند.  معرفی  بادز  پیکسل  توگوشی  هدفون  ارزان تر  مدل  همراه 
توسعه دهندگان گوگل ۱۸ تا ۲۰ می ۲۰۲۱ )۲۸ تا ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰( 

برگزار می شود.
گفته می شود گوگل می خواهد در سال جاری میالدی گوشی رده باالی 
دیگری از خانواده ی پیکسل هم معرفی کند. این گوشی که فعال با نام پیکسل 
۶ شناخته می شود، احتماال سراغ تراشه های اختصاصی بیشتری می رود که 

ظاهرا یکی از این آن ها، Whitechapel نام دارد. 
در  گوشی هایی  است  کرده  اعالم  شایعه ها  به  پاسخ  در  بارها  گوگل 
دست ساخت دارد. در سال ۲۰۱۹ این شرکت تصویر رسمی پیکسل ۴ را 
ماه ها قبل از معرفی، منتشر کرد. این کار گوگل اقدامی به نسبت جالب برای 

کنترل کردن بازار شایعه ها بود.

ی
هر

ش

زیر نظر: محبوبه مهدوی غروی

یک روانشناس بالینی:
عالقمندی برای ازدواج الزم

 اما به تنهایی اصال کافی نیست
یک روانشناس بالینی گفت: در دنیای امروز برای ازدواج، عالقمندی یا وجود حسی 
مثبت الزم است؛ در واقع نوعی کشش و جذابیت باید وجود داشته باشد اما نه لزومی دارد 
که منتظر عشق پرشور ماند و نه انتظار ثبات همیشگی چنین احساسات مثبتی منطقی است.

دکتر سمانه محمدپور، با تاکید بر اینکه عالقمندی یا وجود حسی مثبت برای ازدواج 
الزم اما به تنهایی اصال کافی نیست، اظهار کرد: وقتی اسم ازدواج می  آید به نظرم اولین 
قدم ارائه تصویری واقع  بینانه و اصالح دیدگاه هایی است که گاها طی چندین نسل منتقل 

شده و متناسب با جامعه امروزی نیستند.  
این روانشناس بالینی ادامه داد: همانطور که ما از نزدیکترین افراد زندگی خود مثل 
والدین یا خواهر برادرها گاهی عصبانی یا ناراحت می شویم، در زندگی مشترک نیز قطعا 
چنین اتفاقاتی رخ می  دهد لذا زندگی سراسر عشق و عالقه و حس مثبت نیست. بر همین 

اساس، فرد باید حداقل توانایی ها و توانمندی هایی داشته باشد.
وی گفت: به عنوان مثال توجه به قدرت روانشناختی فرد بسیار مهم است که ما  از 
اصطالحات تخصصی برای اشاره به آن استفاده می  کنیم، این امر به این اشاره دارد که 

فرد قدرت مواجهه با دشواری های زندگی ، ظرفیت 
بروز اختالفات در روابط نزدیک و مهارت مدیریت 
مناسب و الزم آن ها، تحمل کج  خلقی های گاه گاهی 
باشد. زندگی  را داشته  از جمله همسر  اطرافیان 
لحظاتی  نیست،  و خوب  مثبت  لحظات  همیشه 
هم وجود دارد که طرف مقابل کم حوصله یا بی 
حوصله است و الزم است فرد هم نسبت به آن 

آگاهی و توانایی تحمل آنها را داشته باشد.
محمدپور افزود: برنامه  ها و اهداف اساسی 
افراد باید حداقل نسبتا مشابه باشد به این معنی 
که کسی که قصد مهاجرت از ایران را دارد نمی  
تواند با فردی زندگی کند که تمام تالش خود را 
می  ایران  در  مشخصی  سازمان  در  جذب  روی 

کند. یکی بسیار عالقمند است که خانواده پر جمعیت با تعداد فرزندان زیاد داشته باشد و 
دیگری اصال فرزند نمی خواهد.

ازدواج صرفا عاقالنه و توجه صرف به مزایای ازدواج، تجارت است
این روانشناس بالینی یادآور شد: ازدواج صرفا عاقالنه و توجه صرف به امکانات و 
مزایایی که به دنبال ازدواج نصیب فرد می شود، بیشتر شبیه تجارت است و نمی توان با 
کسی ازدواج کرد که هیچ حسی نسبت به وی ندارید. بهترین حالت به این صورت است 

که حسی مثبت وجود داشته و سپس به ضروریات زندگی توجه داشت. 
 وی درباره ضروریات زندگی مشترک، تصریح کرد: مهم است که مرد منبع درآمد یا 
توانایی کسب درآمد داشته باشد و البته مایل به اشتغال و کسب درآمد هم باشد. همچنین 
نیاز است طرفین به بلوغ عاطفی و هیجانی رسیده باشند، به این معنی که بتوانند مستقالنه 
تصمیم بگیرند و مسئولیت تصمیم  های خود را بپذیرند که همین نیازمند این است که فرد 

توانایی تفکر و استدالل را داشته و به عبارتی به بلوغ فکری رسیده باشد.
چه افرادی برای ازدواج نامناسب اند؟ 

محمدپور معتقد است که ازدواج با افرادی که قصد دارند بوسیله ازدوج به استقالل 
برسند، در صورتی که استقالل بیشتر مربوط به دوره مجردی است و فرد به تنهایی می 

تواند به آن برسد، اشتباه است چراکه تکیه به همسر به معنی استقالل نیست.
وی همچنین با تاکید بر اینکه ویژگی هایی که می توان برای افراد نامناسب برای ازدواج 
برشمرد با توجه به شرایط زندگی هر فرد متفاوت است و افراد در شرایط مختلف می توانند 
برای بررسی مورد خود از مشورت روانشناسان و متخصصان بهره ببرند، ادامه داد: بیماری های 
جسمانی که زندگی فرد مبتال را تهدید می   کنند یا حتی برخی بیماری های جسمانی حیات 

طرف مقابل را نیز تهدید می  کنند مانند ابتال به ایدز از جمله محدودیت های ازدواج است.
به گفته این روانشناس بالینی، ازدواج با افراد مبتال به اختالالت روانشناختی مانند 
بی  ثباتی هیجانی و خلقی، مبتال به اختالالت شخصیت که زندگی را فرسایشی ساخته و 
گاهاً تبدیل به صحنه بروز اختالفات مکرر می  کند، افرادی که به اشکال مختلف اعتیاد 
دارند. اعتیاد فرد مبتال و اعضای خانواده آسیب وارد می کند و نیازمند درمان اختصاصی 
است، افرادی که به سرعت و به شدت خشمگین می شوند، افرادی که مسئولیت زندگی 
را قبول نمی کنند، افراد کنترلگر یا افراد بدگمان و افرادی که هدف ازدواجشان شورش و 
دوری علیه والدین و خانواده مبدا است )حتما نحوه برخورد فردی که برای ازدواج در نظر 

دارید را با خانواده اصلی مشاهده کنید( دارای محدودیت هایی است. 
وی همچنین این را هم گفت که التیام یک رابطه شکست خورده نیز از جمله مواردی 
است که در زندگی مشترک به ویژه در طوالنی مدت مسئله ایجاد می کند. یا فرار از 
تنهایی و استیصال فردی که صرفا بخاطر فشار اجتماع، خانواده یا اجبار ازدواج می کند 

از جمله موارد مساله ساز است.
علت وابستگی شدید عاطفی در روابط چیست؟ 

محمدپور در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به وابستگی شدید برخی افراد در روابط 
عاطفی و اصرار بر ازدواج با فرد نامناسب، تصریح کرد: برخی عوامل روانشناختی زمینه  ساز 
وابستگی شدید در روابط عاطفی و بین فردی می  شود مثل تردید نسبت به خود و فقدان 
احساس ارزشمندی خود، ترس از طرد شدن، ترس از تنهایی، حس عدم امنیت، شرم و 
حقارت و حتی احساس خشم نهفته و حل نشده در طوالنی مدت که همگی ویژگی های 
شخصیت های ناپخته هستند. همچنین نتیجه نادیده گرفتن مسائل مهمی مانند عدم مسئولیت  

پذیری، عدم استقالل عاطفی و مالی باعث افزایش آمار طالق است.
کور شدن در عشق و ایده آل سازی افراد

وی معتقد است که ایده  آل  سازی شدید فرد یکی از مهم ترین عوامل ایجاد وابستگی 
است. به این معنی که فرد وابسته، طرف مقابل را بسیار ایده  آل و مناسب می  بیند و از 
سوی دیگر معموال خود را دست کم می  گیرد و به این ترتیب احساس می  کند که باید 
برای ازدواج و حفظ طرف مقابل هر کاری انجام دهد. زمانی که به زبان عامیانه گفته 
می  شود »چشم طرف کور شده است« به همین 

ایده  آل  سازی اشاره دارد.
این روانشناس بالینی افزود: به این ترتیب، 
ایده  آل  سازی می   به  رابطه دست  فرد در  وقتی 
زند تصور می  کند این همان فردی است که می  
تواند با او خوشبخت شود و شاهد این موضوع را 
مدت  در  که  گیرد  می   نظر  در  احساسات خوبی 
فرآیند  همین  طی  است.  کرده  تجربه  آشنایی 
گرفته  نادیده  بسیاری  موضوعات  روانشناختی 
می  شود، از جمله اینکه »ماهیت رابطه در دوره 
آشنایی و نامزدی با دوره ازدواج و حتی دوره عقد 
و  می شود حس  »تصور  است«،  متفاوت  بسیار 

حال مثبت من همیشگی است”.
محمدپور تصریح کرد: در حالی که پس از چند بار بروز اشتباهات گاها جزئی در 
زندگی مشترک، فرد دست به نقطه مقابل ایده  آل سازی یعنی بی  ارزش سازی می زند. 
به عبارتی فرد از چشم او می افتد و تازه احساس سرخوردگی می کند که چه اشتباهی 
می کرده و... اینبار خالف مسیر قبلی، فرد را پر از ایراد دیده و احساس می کند که باید از 
این رابطه خارج شود در حالی که وجود یک نگاه واقع بینانه هم کمک می کند که بهتر 

تصمیم گرفته شود و هم اینکه نسبت به تصمیم تعهد بیشتری داشت.
توصیه هایی برای ازدواج صحیح

روابط  در  حتی  و  مشترک  زندگی  تشکیل  برای  کرد:  تاکید  حال  عین  در  وی 
بشناسد،  را  خودش  و  باشد  گرفته  فرد شکل  هویت  که  است  مهم  بسیار  فردی  بین 
همه  برای  معموال  شناسد.  می   را  خود  زندگی  قرمز  نقاط  و  حالت حساسیت ها  این  در 
افراد حساسیت ها و نقاط قرمزی وجود دارد که در صورتی که اطرافیان از آن ها رد شوند 

رابطه را ادامه نمی  دهند. 
این روانشناس بالینی توصیه کرد: انتخاب یک فرد مناسب برای مصاحبت و همراهی 
در ازدواج بسیار مهم است. در واقع زندگی مانند سفری است که در طول سفر یک همسفر 

انتخاب می کنیم تا با کمک هم مسیر سفر را بهتر و با لذت بیشتر طی کرد.
محمدپور در پایان تجربه محبت، صمیمت، مراقبت، اعتماد و ... )توجه داشته باشید 
همانطور که انتظار دریافت اینها را داریم توانایی ارائه آنها به دیگری را نیز باید داشته 
باشیم( و برآورده سازی نیازهای جسمی و جنسی در یک چارچوب ایمن از جمله مولفه مهم 
ازدواج صحیح دانست و گفت: ازدواج نوعی همکوشی است و قرار است به طور مشترک 

تالش شود تا زندگی به سمت رشد و شکوفایی حرکت کند.
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منیت  ا پلیس  ئیس  ر
اقتصادی ناجا در نشست خود 
صنعتی  گروه  مدیرعامل  با 
ینکه  ا بر کید  تا ضمن  ن خودرو  یرا ا
وجود  سبب  به  خودرو  بازار  نابسامانی 
واسطه گران و دالالن بوده است، کمک 
و  اقتصاد  به  را کمک  خودروسازان  به 
تولید دانسته و معتقد است که خودروی 
با به کارگیری توان و استعداد  ملی که 
متخصصان ایرانی تولید می شود، بایستی 

مورد حمایت قرار گیرد.
سردار محمدرضا مقیمی در نشست 
گروه  مدیرعامل  با  )شنبه(  گذشته  روز 
صنعتی ایران خودرو، این شرکت را جزو 
بنگاه های شاخص کشور دانست و گفت: 
ایران خودرو،  عملکرد  نوع  ایده آل ترین 
به ویژه طی سال  و  اخیر  دو سال  طی 
گذشته بوده است که علیرغم مشکالت 
متعدد سال های گذشته در حوزه تولید، 
توزیع و سایر حوزه های مرتبط با اقتصاد، 
کاهش و خروجی این خودروساز بهبود 

یافته است.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا، 
با بیان اینکه پشتیبانی ها و مانع زدایی ها 
آغاز  ایران خودرو  در  گذشته  سال  از 
پای  روی  شرکت  این  مدیران  و  شده 
ایران خودرو  گفت:  ایستاده اند؛  خود 
را  خود  موانع  سازمان،  از  پشتیبانی  با 
شناسایی کرده و پشت سر گذاشته  است. 
پلیس امنیت اقتصادی نیز در بخش های 
مختلف به حوزه اقتصادی کمک کرده 
است؛ در حال حاضر بهترین شرایط را 
از منظر امنیت اقتصادی در ایران خودرو 

شاهد هستیم.
و  پشتیبانی  سال  در  افزود:  وی 
بایستی  تولید،  مسیر  در  مانع زدایی ها 
بتوانیم با تمام توان، تالش کنیم تا این 
ارتقای  و  تولید  به  و  شود  عملی  شعار 
از شکل گیری  توان آن کمک کرده و 
اتفاقات ناگوار برای حوزه کار جلوگیری 
کنیم. با حفظ و ارتقای تولید، می توان 
نیروی کار را حفظ کرده و هزینه ها را 

هم کاهش داد.
حمایت از خودروهای ملی

سردار مقیمی مشکالت ایجاد شده 
در حوزه بازار خودرو در سال گذشته را 
ناشی از حضور واسطه بین ایران خودرو 
تصریح  و  دانسته  مصرف کنندگان  و 
کرد: مدیران ایران خودرو تالش کردند 
تا شرایط را بهبود بخشیده و نتایج خوبی 
هم حاصل شد؛ آرامش فعلی حاکم بر 
موضوع  در  جامعه  و  اقتصادی  فضای 
شده  اجرا  برنامه های  حاصل  خودرو 
گروه  به ویژه  و  ما  خوردوسازان  توسط 

صنعتی ایران خودرو است.
قتصادی  ا منیت  ا پلیس  رئیس 

و  کمی  ارتقای  بر  تاکید  ضمن  ناجا، 
کیفی محصوالت، ابراز امیدواری کرد: 
با مباهات و سربلندی از کاالی ایرانی 
توانمند  دست  به  که  کنیم  استفاده 
کارگران ایرانی تولید می شود. این امر 
باعث گردش چرخ اقتصاد و حفظ امنیت 

و اشتغال کشور خواهد بود.
کراس اوور جدید به زودی 

رونمایی می شود
گروه  مدیرعامل  مقیمی-  فرشاد 
صنعتی ایران خودرو- نیز در نشست با 
رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا، ضمن 
از  نهاد  این  پشتیبانی های  از  قدردانی 
صنعت خودروی کشور، از افزایش سهم 
تولیدات متعلق به گروه ایران خودرو در 

سال۱۴۰۰ خبر داد.
 وی با بیان این که سال ۱۳۹۹ را با 
افزایش ۳۵ درصدی تولیدخودرو سواری 
خودروهای  تولید  درصدی   ۶۷ رشد  و 
سال  به  نسبت  نیمه سنگین  و  سنگین 
محصول  پنج  کیفیت  ارتقای   ،۱۳۹۸
فعلی و به تولید رساندن محصول جدید 
تارا به پایان رساندیم؛ اظهار کرد: رشد 
تولید محقق شده با تولید بیش از ۹۹ 
درصد از محصوالت به صورت داخلی 
و سهم کم تر از یک درصدی خودروهای 
مونتاژی رقم خورده است. این موفقیت 
جهادگران  و  کارگران  تالش  حاصل 
شرکت های  و  ایران خودرو  در  تولید 
قطعه ساز و تامین کننده در شرایط تحریم 

و کرونا بوده است.
1۸0 هزار دستگاه خودرو، 

محصوالت جدید خواهد بود 
صنعتی  ه  و گر مل  عا یر مد
صنعت  ینکه  ا بیان  با  یران خودرو  ا
خودروی کشور ۲۰ درصد رشد را در سال 
گذشته تجربه کرده که سهم ایران خودرو 
در این میان ۸۳ درصد بوده است؛ در 
اعالم برنامه این گروه خودروسازی برای 
سال ۱۴۰۰ گفت: تعداد تولید خودرو در 
هزار   ۱۳۰ جاری  سال  در  ایران خودرو 
خواهد  گذشته  سال  از  بیشتر  دستگاه 
قریب  تا  است  شده  برنامه ریزی  بود. 

به ۱۸۰ هزار دستگاه خودرو از تولیدات 
جدید  محصوالت  به  متعلق  امسال، 
باشد. ضمن اینکه کیفیت محصوالت و 
خدمات را به سطح انتظار و شایستگی 

مردم ایران خواهیم رساند.  
حوزه  در  این که  بیان  با  مقیمی 
توانستیم  محصوالت  کیفیت  ارتقای 
نخستین خودروی پنج ستاره تمام ایرانی 
را در سبد محصوالت خود قرار دهیم؛ 
تاکید کرد: در حال حاضر بخش عمده 
چهار  دارای  خودرو  ایران  محصوالت 

ستاره کیفی هستند.
از  ادامه  در  خودروساز  مدیر  این 
در  ایران خودرو  کراس اوور  رونمایی 
طبق  گفت:  و  داد  خبر  نزدیک  آینده 
یک  سال  هر  ایران خودرو،  راه  نقشه 
محصول جدید وارد بازار خواهیم کرد. 
پروژه های توسعه موتور و قوای محرکه 
نیز به موازات توسعه محصول در دستور 

کار ایران خودرو قرار دارد.
تا پایان ماه جاری، معوقات 

ایران خودرو به زیر 10 
هزاردستگاه می رسد

وی تصریح کرد: در سال گذشته 
توانستیم با کاهش ۸۰ درصدی، تعداد 
تعهدات معوق را از ۱۱۱ هزار دستگاه 
هزار   ۲۱ به   ،۱۳۹۸ سال  انتهای  در 
پایان سال ۱۳۹۹ برسانیم.  دستگاه در 
در حال حاضر نیز این عدد به ۱۵ هزار 
دستگاه رسیده و تا پایان فروردین ماه 
نیز به عددی کم تر از ۱۰ هزار دستگاه 
خواهد رسید. با در نظر گرفتن رعایت 
حقوق شهروندی برای تمامی مشتریان 
سال  در  تا  داریم  نظر  در  ایران خودرو، 
نداشته  معوقی  تعهد  هیچ گونه  جاری، 
تارا  همچون  خودروها  برخی  و  باشیم 
را پیش از فرا رسیدن موعد تحویل، به 

دست مشتریان برسانیم.
صنعتی  ه  و گر مل  عا یر مد
کاهش  به  اشاره  ضمن  ایران خودرو، 
ریالی  میلیارد  هزار   ۲۲ حدود  هزینه 
ناشی از اجرای پروژه های کاهش هزینه 
در سال ۱۳۹۹، تاکید کرد:  این روند در 

بهای  با هدف کاهش  نیز  سال جاری 
تمام شده تولید ادامه خواهد داشت.

تیراژ  درصدی   ۳۵ رشد  مقیمی 
تولید، تغییر در ترکیب تولیدات و تعمیق 
ساخت داخل را عامل اصلی حفظ نیروی 
کار و اضافه شدن ۱۵۰ هزار نفر نیروی 
قطعه سازان  و  تامین  شبکه  به  جدید 
با  کرد:   تصریح  و  دانسته  ایران خودرو 
های  خودرو  سهم  توجه  قابل  کاهش 
اشتغال  توانستیم ضمن حفظ  مونتاژی 
موجود، نیروی کار جدید را نیز به این 
گذشته  سال  در  کنیم.  اضافه  شبکه 
از  کم تر  به  مونتاژی  خودروهای  سهم 
یک درصد کاهش یافته است و این در 
حالی است که در سال ۱۳۹۷، بالغ بر 
۱۳ درصد تولید به خودروهای مونتاژی 

اختصاص داشت.
ضمن   ، ز خودروسا مدیر  ین  ا
اشاره به فعالیت های صورت گرفته در 
تعطیالت نوروز و فعالیت خطوط تولید 
قطعه سازان و تکمیل کاری ایران خودرو، 
تصریح کرد: با اقدامات سال گذشته و 
به ویژه در پایان سال، ۲۳ هزار و ۸۰۰ 
دستگاه  خودرو در تعطیالت نوروزی با 
همکاری سازندگان و تامین کنندگان به 
مشتریان تحویل شد که تاثیر بسیاری 

در ایجاد آرامش در بازار داشته است.
رکورد 10 ساله اخیر 

ایران خودرو نیز شکسته شد
وی در ادامه به احیای خط تولید 
اتوبوس اشاره کرده و گفت: ایران خودرو 
دستگاه   ۳۷۰۰ گذشته  سال  در  دیزل 
نیمه سنگین  و  سنگین  خودروی  انواع 
را به تولید رساند و بدین ترتیب رکورد 
سر  پشت  را  خود  اخیر  ساله   ۱۰ تولید 
به  میزان  این  از  درصد   ۳۳ گذاشت. 
داشته  اختصاص  مونتاژی  محصوالت 
در  که  است  حالی  در  نیز  این  و  است 
سال  ۱۳۹۸ خودروهای مونتاژی سهم 
ایران خودرو  تولیدات  در  درصدی   ۶۷

دیزل داشته است.
مقیمی ادامه داد: آغاز تولید انبوه 
اتوبوس آمبوالنس نیز از دستاوردهای 
دیزل  ایران خودرو  گذشته  سال  مهم 
محصول،  این  داخلی  تولید  و  بوده 
ایجاد  را  باالیی  ارزی  صرفه جویی 
تولید  و  طراحی  همچنین  است.  کرده 
کامیون ۶ در ۶ دیزلی با کاربری های 
خاص، آتش نشانی و امداد و نجات هم 
دستاورد دیگر سال گذشته این شرکت 
بوده است. تاکنون این کامیون از منابع 
نیمه  در  اما  است  شده  تامین  خارجی 
اول امسال ظرفیت تولید ۲۰۰ دستگاه 
این  که  دارد  وجود  کامیون  این  از 
ظرفیت تا پایان سال به ۶۰۰ دستگاه 

قابل افزایش است.

تقدیر وزیر امور اقتصادی و دارایی از مدیرعامل بانک سپه
به  سپه  بانک  مدیرعامل  از  دژپسند  فرهاد 
دلیل کسب رتبه برتر در بهینه سازی شبکه شعب 

تقدیر کرد.
بهینه سازی  برتر در شاخص  رتبه  بانک سپه 
شبکه شعب را در بین بانکهای دولتی و خصوصی 

شده کسب کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه شورای مدیران این وزارتخانه 
که با حضور مدیران عامل بانکهای کشور برگزار شد، با اهدای لوح سپاس 
از عملکرد بانک سپه به دلیل بهینه سازی شبکه شعب در راستای ایجاد 
سال  در  دیجیتال  تحول  با  همگامی  و  ها  دارایی  سازی  مولد  و  چابکی 

۱۳۹۹ قدردانی کرد.
بر اساس این گزارش در تقدیر نامه فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی 
و دارایی خطاب به محمد کاظم چقازردی مدیرعامل بانک سپه آمده است: 
»بانک ها در اقتصاد هوشمند، نقش موثری در هموارسازی مسیر رشد و 
توسعه اقتصادی دارند که البته در ایفای این نقش، الزامًا نیازی به حضور 
فیزیکی در ابعاد گسترده و در قالب شعب نبوده و می توان از طریق در 
دسترس قرار دادن خدمات الکترونیکی در هر مکان و در هر زمانی به اقتصاد 
و جامعه کمک کنند. هرچند این امر در راستای شمولیت مالی، مستلزم تحول 

در کسب و کار بانکداری، متناسب با رشد فناوری است«.
در بخش دیگری از این تقدیر نامه آمده است: »بهینه سازی شبکه 
شعب، در راستای ایجاد چابکی و مولد سازی دارایی ها و همگامی با تحول 
دیجیتال، عالوه بر اینکه همواره مورد تأکید رییس جمهور محترم قرار داشته، 
به عنوان یکی از محورهای اصالح نظام بانکی در اولویتهای وزارت امور 
اقتصادی و دارایی قرار دارد. چنین برنامه ای در بانکی که با گام نهادن در 
تحول دیجیتال، در شرف آغاز مرحله جدیدی از حیات خود می باشد، از 
اهمیت بیشتری برخوردار است که خوشبختانه آن بانک توانسته است در 
سال ۱۳۹۹ بر اساس ارزیابی صورت پذیرفته توسط این وزارت، رتبه برتر 

را در بین بانکهای دولتی و خصوصی شده کسب نماید.
بدینوسیله ضمن تشکر از جنابعالی و همکاران محترمتان، انتظار دارم 

ساماندهی تعداد شعب کماکان مورد اهتمام قرار گیرد«.

طرح کالن و ملی خانواده موتورهای کم مصرف 
یورو ۶ افتتاح شد

صورت  به  جمهوری  رییس  روحانی  حسن  حضور  با  مراسمی  طی 
ویدئو کنفرانس، استاندار قزوین، مدیر عامل بانک رفاه کارگران و تنی چند 
از فعاالن و پیشگامان صنعت خودروسازی به صورت حضوری ، طرح ملی 

خانواده موتورهای کم مصرف یورو ۶ افتتاح شد.
به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران، در این مراسم که  نوزدهم 
فروردین ماه سال جاری و در محل شرکت تولیدکننده موتورهای تیوان در 
مهندس  از  گزارش  پس  گرفت،  قزوین صورت  کاسپین  صنعتی  شهرک 
میر سهیل مدیر عامل شرکت توسعه قوای محرکه تیوان و سخنان دکتر 
روحانی رئیس جمهوری، از طرح ملی خانواده های موتورهای کم مصرف 

و پرتوان تیوان رو نمایی شد.
مهندس میر سهیل در گزارش خود اظهار داشت: امروز با حمایت های 
ارزشمند بانک رفاه کارگران و اعطای تسهیالت ۳۵ میلیون یورویی شاهد 
رونمایی از یک طرح ملی مهم و تاثیرگذار در صنعت خودرو سازی هستیم.

آقا محمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و  در این مراسم 
مشاور اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام، دکتر ستاری معاون علمی 
و فناوری رییس جمهوری، جمالی پور استاندار قزوین، علیمراد پور مدیر 
عامل شرکت خودروسازی بهمن طی سخنانی از حمایت و مشارکت مالی 
۳۵ میلیون یورویی بانک رفاه کارگران قدردانی کردند.بانک رفاه کارگران 
در این طرح با اعتبار ۳۵ میلیون یورو از محل منابع صندوق توسعه ملی ، 

حضور پر رنگی ایفا کرد.

تمدید اجرای طرح مهراندیش بانک مسکن
سرپرست اداره کل پیگیری وصول مطالبات بانک مسکن از تمدید 
اجرای طرح ویژه وصول مطالبات غیرجاری با عنوان »طرح مهراندیش« 

تا پایان فصل بهار ۱۴۰۰ خبر داد.
پیگیری وصول مطالبات  اداره کل  نداکسری کرمانشاهی سرپرست 
بانک مسکن، با اشاره به هدف بانک مسکن از اجرای این طرح ویژه، به 
پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، گفت: با توجه به شرایط اقتصادی اقشار 
جامعه و همچنین توجه ویژه بانک مسکن به ساماندهی و کاهش مطالبات 
غیرجاری، این بانک طرح ویژه کاهش مطالبات غیرجاری با عنوان طرح 
برای مشتریان دارای  ایجاد مشوق های الزم  راستای  را در  اندیش  مهر 

اقساط غیرجاری به اجرا درآورد.
فرآیند  به منظور تسریع و تسهیل در  این طرح  واقع  افزود: در  وی 
وصول مطالبات و مساعدت با مشتریان با در نظرگرفتن شرایط اقتصادی 
اعمال تحریم ها و شیوع ویروس کرونا تصویب و مورد  از  ناشی  جامعه 

اجرا قرار گرفته است.
به گفته وی طرح مهر اندیش سال گذشته در ۷ بخش طراحی شد و 
پس از تصویب هیات مدیره محترم بانک در تاریخ ۲۹ آذرماه ابالغ و در 
ابتدا بنا بود تا ۲۰ اسفند ماه سال ۱۳۹۹ اجرای آن ادامه پیدا کند که البته 
با تصمیم هیات مدیره محترم بانک ، اجرای این طرح مجدداً تمدید شده 
است. وی به محور نخست این طرح با عنوان بخشودگی خالص جرایم به 
نسبت واریزی نقدی اشاره و اظهار کرد: در نخستین بخش این طرح ، در 
صورت واریز نقدی هر میزان از مطالبات غیر جاری تسهیالت پرداختی اعم 
از مبادله ای، مشارکتی، قرض الحسنه و ... و همچنین مطالبات مربوط به 
ضمانت نامه های ضبط شده ،۶ درصد خالص جرایم محاسبه شده به نسبت 

واریزی بدهکاران مورد بخشودگی قرار می گیرد.
وی تصریح کرد: بانک مسکن به منظور رعایت مالحظات کرونایی 
و رعایت فاصله گذاری اجتماعی، اسناد بخشودگی جرایم مربوط به واریز 
اقساط عقود مبادله ای موجود در سیستم تسهیالت متمرکز )خوددریافت( را 
به صورت سیستمی صادر خواهد کرد و مشتریان می توانند اقساط معوق 
خود را از کلیه درگاههای غیرحضوری همانند اینترنت بانک، همراه بانک 
و ... واریز و از بخشودگی جرایم بهره مند شوند و نیاز به حضور مشتریان 

در شعبه نیست.
کرمانشاهی بند دیگر این طرح را مربوط به تمدید قراردادهای مشارکت 
مدنی مشروط به تعیین تکلیف قراردادها دانست و گفت: در صورتی که 
کمتر از ۶۰ ماه از تاریخ انعقاد قرارداد اولیه سپری شده و پروژه همچنان 

تکمیل نشده باشد این بند از طرح شامل قرارداد می شود.
وی در پایان اظهار کرد: تسریع در شرایط فروش تدریجی قراردادهای 
مشارکت مدنی و همچنین تغییر نام مدیون در خصوص انتقال اسناد وکالتی 

نیز از دیگر بندهای پیش بینی شده در این طرح است

مدیرعامل پاالیشگاه ستاره خلیج فارس:
کارکنان پاالیشگاه مدافعان امنیت سبد سوخت کشور هستند

مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس بر صیانت از استمرار عملیات تولید 
فرآورده های راهبردی سبد سوخت کشور در شرایط ویژه به سبب شیوع ویروس 
کرونا تأکید کرد و گفت: با توجه به آغاز موج چهارم شیوع این ویروس در استان 

هرمزگان، پروتکل های بهداشتی را تشدید کرده ایم.
به گزارش شرکت نفت ستاره خلیج فارس، محمدعلی دادور با اشاره به برگزاری 
نشست های متعدد درون و برون سازمانی به منظور مصون سازی کارکنان این پاالیشگاه 
در رویارویی با موج چهارم این بیماری در هرمزگان، گفت: با توجه به شیوع حاد 
ویروس کرونا و افزایش فوت مبتالیان به این ویروس، همه مرخصی ها لغو شده است 
و افرادی که از استان خارج شده اند، حق ورود به پاالیشگاه را تا اطالع ثانوی ندارند.

هشدار و فرهنگ سازی
وی افزود: به همکاران و خانواده های آنها توصیه شده است به هیچ وجه از 
هرمزگان خارج نشوند، تمامی مأموریت ها نیز لغو شده است و سعی کرده ایم در 
روزهای اخیر از روش های مختلف و با فرهنگ سازی، حساسیت خانواده  بزرگ ستاره 
خلیج فارس را نسبت به این بیماری بار دیگر افزایش دهیم که با توجه به جمعیت 
چند هزار نفری این خانواده بزرگ، بی شک تاثیر شگرفی در رعایت پروتکل های 
بهداشتی در استان خواهد داشت تا ما نیز به سهم خود یاری رسان و حامی مدافعان 

سالمت هرمزگان باشیم.
کارکنان، بزرگ ترین سرمایه پاالیشگاه

مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس نیروی انسانی هر شرکتی را بزرگ ترین 
سرمایه آن شرکت عنوان و اظهار کرد: با ایجاد امکان دورکاری کارکنان دارای 
بیماری های زمینه ای نظیر دیابت، مشکالت کلیوی، قلبی، عروقی و تنفسی تدابیری 
اندیشیدیم تا کمترین خطر آنان را تهدید کند.دادور استرس های ناشی از این بیماری 
را معضلی بزرگ برشمرد و گفت: چند دوره آموزشی مجازی ویژه خانواده های کارکنان 
با محور افزایش مهارت مقابله با استرس در برابر کرونا در یک سال گذشته برگزار 

شده است که بی شک در شرایط کنونی یاری گر ما خواهد بود.
متناسب سازی اماکن عمومی با شرایط کرونا

وی بیان اینکه از ابتدای شیوع ویروس کرونا در کشور روزانه نزدیک به ۱۲ 
هزار ماسک و سایر لوازم بهداشتی در اختیار کارکنان این پاالیشگاه قرار گرفته است، 
اظهار کرد: مناسب سازی رستوران، مسجد، سرویس های ایاب و ذهاب، مکان های 
دریافت خدمات اداری و سالن های اجتماعات از ماه های پیش انجام شده است و با 

تأمین زیرساخت ها بیشتر نشست ها را نیز به صورت  برخط برگزار می کنیم.
بررسی سناریوهای مختلف برای مقابله با کرونا

مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس با بیان اینکه همه زوایا برای اجرای 
هرچه بهتر طرح فاصله گذاری فیزیکی در پاالیشگاه ستاره خلیج فارس دیده شده 
است، گفت: در یک سال گذشته با اجرای مانورهای مختلف اشکاالت اجرای این 
طرح را دریافتیم و اکنون با اطمینان بیشتری طرح فاصله گذاری را اجرا می کنیم و 
در این طرح چنانچه پزشک تشخیص دهد فرد باید پیش از ورود به پاالیشگاه در 
قرنطینه قرار گیرد، مکان هایی را با امکانات کامل در نظر گرفته ایم تا وی پس از 

سپری کردن ۱۴ روز امکان ورود به پاالیشگاه را داشته باشد.
ایجاد مرکزی تخصصی برای کاهش بار مراجعات به سیستم درمان هرمزگان

دادور در ادامه اجرای طرح توسعه و تجهیز درمانگاه و افتتاح کلینیک طب کار 
شرکت نفت ستاره خلیج فارس را زمینه ساز خدمات دهی بهتر و باکیفیت تر به کارکنان 
این پاالیشگاه و کاهش بار مراجعات بر سیستم درمانی هرمزگان خواند و تأکید کرد: 
در این طرح آزمایشگاه های تشخیص طبی و مولکولی در نظر گرفته شده که روزانه 
با انجام آزمایش های مختلف خون و PCR وضع سالمتی کارکنان مشکوک را رصد 

می کند و در نوع خود اقدامی کم نظیر در میان صنایع کشور است.
مدافعان امنیت سبد سوخت کشور

وی کارکنان این پاالیشگاه را مدافعان امنیت سبد سوخت کشور برشمرد و گفت: 
در شرایط کنونی صیانت از فرآیند تولید فرآورده های راهبردی اهمیت بسیاری دارد 
و امیدوارم بتوانیم در این برهه نیز همچون گذشته وظایف خود را به عنوان سربازان 
وطن در جبهه  جهاد اقتصادی با موفقیت انجام دهیم تا بیش  از پیش شاهد درخشش 

ستاره ای چشم نواز در آسمان صنعت پاالیشی کشور باشیم.

دکل های گازی آمریکا افزایش می یابد
شرکت خدمات حفاری بیکرهیوز اعالم کرد شمار دکل های گازی آمریکا در 

حالی افزایش یافت که تعداد دکل های نفتی ثابت باقی ماند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، شرکت های انرژی ایاالت متحده هفته گذشته 
شمار دکل های گازی را در حالی افزایش دادند که تعداد دکل های نفتی ثابت ماند، 

تحلیلگران معتقدند برای ثابت نگه داشتن تولید به دکل های بیشتری نیاز است.
بیکرهیوز در گزارش روز جمعه )۲۰ فروردین ماه( خود آورده است که مجموع 
دکل های حفاری آمریکا در هفته منتهی به نهم مارس )جمعه، ۲۰ فروردین ماه( نسبت 
به هفته پیش از آن دو دستگاه افزایش یافت و به ۴۳۲ دستگاه یعنی باالترین تعداد از 
ماه آوریل ۲۰۲۰ رسید.مجموع تعداد دکل های حفاری فعال در این هفته ۱۷۰ دستگاه 

و ۲۸ درصد کمتر از مدت مشابه آن در سال گذشته میالدی بود.
مجموع تعداد دکل های نفتی فعال آمریکا در این هفته با تعداد ۳۳۷ دستگاه 
ثابت بود، در حالی که شمار دکل های گازی با دو دستگاه افزایش به ۹۳ دستگاه 

یعنی بیشترین تعداد از آوریل ۲۰۲۰ رسید.
تحلیلگران بانک آمریکایی گلدمن ساکس پیش بینی می کنند تعداد کل دکل های 
آمریکایی تا سه ماه چهارم سال ۲۰۲۱ به طور میانگین به ۴۸۰ تا ۵۰۰ دستگاه برسد.

قیمت نفت خام دبلیوتی آی آمریکا - که در چهار هفته از پنج هفته گذشته 
افزایشی بود- در هفته مورد اشاره کاهش یافت، زیرا نگرانی درباره افزایش تولید 
جهانی نفت و تضعیف بیشتر تقاضا به دلیل همه گیری ویروس کرونا افزایش یافته است.

شمار دکل های حفاری نفت در آمریکا شاخصی برای پیش بینی تولید نفت این 
کشور در آینده و مورد توجه فعاالن بازار نفت است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا مطرح کرد؛
برخورد با واسطه گران و دالالن برای ساماندهی بازار خودرو

مه
و بی

ک 
بان

زیر نظرشبنم هوشمندراد

ت
نف

زیر نظر: محمد امامی

کرونا تا ۲0۲4 بر تقاضای نفت تاثیر می گذارد
روسیه انتظار دارد که تأثیر ویروس کرونا بر تقاضای نفت تا سال های 

۲۰۲۳ تا ۲۰۲۴ ادامه یابد.
از  دولتی  پیش نویس سندی  از مسکو،  رویترز  گزارش خبرگزاری  به 
روسیه روز پنجشنبه )۱۹ فروردین ماه( نشان داد که این کشور انتظار داد که 
آثار ناشی از همه گیری ویروس کرونا در مصرف جهانی نفت و فرآورده های 

نفتی تا سال های ۲۰۲۳-۲۰۲۴ ادامه داشته باشد.
در این سند همچنین عنوان شده است که کربن زدایی در اقتصادهای 
پیشرو جهان تهدیدی بالقوه برای صنعت نفت روسیه به شمار می آید که 

منبع اصلی درآمد بودجه مسکو است.
تولید جهانی نفت و سوخت های مایع در سال ۲۰۲۰ کاهش یافت و به 
۹۴ میلیون و ۲۵۰ هزار بشکه در روز رسید، زیرا همه گیری ویروس کرونا 
یک چهارم  و  هوایی  ترافیک  از  درصد   ۸۰ توقف  کشورها،  قرنطینه  سبب 
ترافیک جاده ای در اوج خود و کاهش مصرف سوخت شد. این رقم در سال 

۲۰۱۹، ۱۰۰ میلیون و ۶۱۰ هزار بشکه در روز بود.
با توجه به سناریوی اصلی خود  سازمان کشورهای صادرکننده نفت 
انتظار دارد که تقاضای نفت در سال جاری میالدی، ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار 

بشکه در روز افزایش یابد.
را  مشابه  رشدی  نیز  روسیه  وزیر  نخست  معاون  نواک،  الکساندر 

پیش بینی کرده است.
این پیش نویس - که به طور خالصه تحوالت صنعت نفت تا سال ۲۰۳۵ 
را ارائه می دهد- همچنین نشان داد که ممکن است روسیه سهم بازار جهانی 

نفت را به دلیل محدودیت عرضه و صادرات نفت از دست بدهد.
بر اساس این گزارش احتمال دارد که قیمت جهانی نفت تا سال ۲۰۲۵ 
در محدوده ۵۰ تا ۷۵ دالر برای هر بشکه باشد، این در حالی است که قیمت 
نفت در نیمه دوم سال ۲۰۲۰، ۵۰ تا ۶۰ دالر برای هر بشکه بود و بعید است 

به کمتر از ۵۰ دالر برای هر بشکه برسد.
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طالعیه اتاق اصناف ایران:
تشدید برخورد با واحدهای صنفی متخلف

 در شهرهای قرمز کرونایی
ایران اطالعیه ای در خصوص تشدید ضرورت برخوردهای  اتاق اصناف 
قانونی با واحدهای صنفی متخلف در اجرای پروتکل های بهداشتی ابالغ کرده 
که در آن به همکاری صنوف در زمینه رعایت دستورالعمل ها و رویه های اجرایی 
بهداشتی مختص اصناف و واحدهای صنفی در دوران پاندمی ویروس کووید-۱۹ 
اشاره و از آن ها خواسته شده که با توجه به شروع موج چهارم همه گیری بیماری 
کرونا در کشور و مواجهه با گونه های جهش یافته این ویروس،  از تصمیمات 
در  پلمب  روز  تا مشمول ۱۵  کرده  تمکین  کرونا  بیماری  مدیریت  ملی  ستاد 

شهرهای قرمز و نارنجی نشوند.
اتاق اصناف ایران از تشکل های صنفی نیز خواسته که در تشدید نظارت، 
بازرسی و برخوردهای قانونی از صبح شنبه مورد ۲۱ فرودین ۱۴۰۰ با متخلفان 

اهتمام ورزند.
در ادامه این اطالعیه نیز اتاق اصناف هشدار داده که باید با همت جدی تر 
مشارکت و همراهی صنوف با ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا و قرارگاه عملیاتی 
مربوطه مورد توجه واقع شود، چراکه در غیر این صورت با تبعات و خسارت های 
از جمله صنوف  آحاد جامعه  برای  و جانی در کشور  اقتصادی  مالی،  وسیع تر 
مواجه خواهیم شد. حفظ سالمت عموم مردم و خانواده بزرگ اصناف در گرو 
با  قانونی  تدقیق در اجرای بهینه دستورالعمل ها، اعمال قانون و برخوردهای 

متخلفان خواهد بود.
در پی گسترش شیوع ویروس کرونا در کشور، فعالیت مشاغل گروه ۲، 
۳ و ۴ از امروز در شهرهای قرمز ۱۰ روز و در تهران ۱۴ روز تعطیل شد. البته 
عالوه بر مشاغل غیرضروری، بازار بزرگ تهران نیز از روز شنبه ۲۱ فروردین 

به مدت دو هفته تعطیل است.

بر این اساس در شهرهایی با وضعیت قرمز کرونایی فقط مشاغل گروه 
۱ شامل کارخانه ها و کارگاه های تولیدی، مراکز صنعتی و معدنی، کشاورزی، 
شیالت، کشتارگاه، انبار و سردخانه عمومی؛ مراکز زیر ساختی و حیاتی، مراکز 
تامین و توزیع آب، برق، گاز، مدیریت پسماند، فاضالب و فعالیت های تصفیه 
و تهویه هوا، پاالیشگاه ها و جایگاه های سوخت؛ حمل و نقل عمومی کاال و 
مسافر برون شهری شامل ریلی، هوایی، جاده ای و دریایی؛ کرایه خودرو بدون 
راننده، پارکینگ عمومی؛ مراکز نظامی، انتظامی و امنیتی؛ فروشگاه های مواد 
غذایی، زنجیره ای، سوپرمارکت ها، میوه فروشی ها و سبزی فروشی ها، میادین میوه 
و تره بار؛ مراکز تولید، نگهداری، توزیع و فروش محصوالت پروتئینی و خدمات 
فراورده های  )تولید  نانوایی  و  لبنی  فرآورده های  و عرضه  تولید  مراکز  وابسته؛ 
نانوایی(؛ مراکز بهداشتی، درمانی، اورژانس و تامین آمبوالنس دولتی و خصوصی و 
مشاغل مشابه؛ داروخانه ها، مراکز و فروشگاه های دامپزشکی، پخش دارو، عطاری 
و داروهای سنتی و بذر؛ مراکز تهیه، تولید و طبخ مواد غذایی و خوراکی آماده 
و صرفا بیرون بر )شامل تمام گروه های غذایی سرد، گرم، آشامیدنی، بستنی 
ارتباطی،  اپراتورهای  خدمات  مشابه(؛  مشاغل  و  شیرینی  خشکبار،  آبمیوه،  و 
خدمات الکترونیک و فعالیت های پستی؛ شرکت های خدمات اینترنتی )اعم از 
تامین کنندگان اینترنت، فروشگاه های اینترنتی و شرکت های خدماتی مبتنی بر 
اینترنت(؛ رسانه های مکتوب و بر خط و مشاغل مشابه؛ مراکز نگهداری خدماتی 
آسایشگاه ها؛  و  مراقبتی  و  توان بخشی  مراکز  جانبازان،  معلوالن،  سالمندان، 
کامپیوتر،  الکترونیکی،  الکتریکی،  خانگی،  لوازم  خودرو،  انواع  تعمیرگاه های 
تاسیساتی، کلیه خدمات فنی و کارواش؛ فروشگاه های انواع قطعات، لوازم یدکی، 
الکتریکی، الکترونیکی، صیادی، کشاورزی و تاسیساتی و سایر ملزومات مورد 
نیاز تولید؛ فروشگاه های انواع مصالح ساختمانی از قبیل گچ، سیمان، سرامیک، 
لوله و اتصاالت(، محصوالت فوالدی )آهن و آلومینیوم( و پاساژهای تخصصی 
استثناء پوشاک، کیف،  )به  نظیر الستیک، قطعات یدکی، آهن آالت، کامپیوتر 
کفش و موبایل( و آهن آالت؛ کارگاه های صنعتی و ساختمانی )مانند جوشکاری 
و تراشکاری و مشابه آن(؛ لیتوگراف، تایپ و تکثیر و دفاتر فنی مرتبط، دفاتر 
آگهی تبلیغاتی، فروشندگان کاغذ و مقوا؛ خشکشویی ها؛ مراکز فروش عینک های 
طبی؛ فروش گل و گیاه تزیینی و طبیعی؛ فروشگاه های لوازم ایمنی و آتش نشانی؛ 
سینما خودرو/ تئاتر خودرو؛ مراکز اقامتی )شامل هتل، متل، مهمان پذیر، پانسیون 
و مشاغل مشابه(؛ فروشگاه های مواد شیمیایی با کاربرد صنعتی و کشاورزی؛ 
فعالیت تیم های ملی و لیگ های وابسته در رشته های مختلف؛ غذا و ملزومات 
حیوانات خانگی، ملزومات و تجهیزات دامپزشکی؛ که مشاغل ضروری محسوب 

می شوند مجاز به فعالیت هستند.

در  ساله   ۳۵ تا   ۱۸ بیکاران  تعداد 
ایران به ۱.۷ میلیون نفر رسیده که البته 

کاهش داشته است.
از  ایران  آمار  مرکز  که  گزارشی 
زمستان  در  بیکاری  و  اشتغال  وضعیت 
سال گذشته منتشر کرد از این حکایت 
به  نفر  میلیون   ۲۵.۶ حدود  که  داشت 
شاغل(  و  )بیکار  فعال  جمعیت  عنوان 
هستند که از این تعداد ۲۳.۱ میلیون نفر 
از جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر شاغل و ۲.۴ 
میلیون نفر بیکارند و نرخ بیکاری در این 

دوره به ۹.۷ درصد کاهش یافته است.
بین  اشتغال  وضعیت  بررسی  اما 
جمعیت ۱۸ تا ۳۵ ساله نشان می دهد 
جمعیت  از  نفر  میلیون   ۱.۷ حدود  که 

بیکار به آنها اختصاص دارد که این تعداد 
در زمستان ۱۳۹۸ حدود ۱.۹ میلیون نفر 
گزارش شده بود، بر این اساس که ۲۵۷ 
 ۳۵ تا   ۱۸ سن  در  بیکاران  نفری  هزار 

سالگی کم شده است.
در این بین تعداد مردانی که در سن 
۱۸ تا ۳۵ سالگی بیکار هستند به حدود 
۱.۱ میلیون نفر می رسد که در مقایسه 
با دوره مشابه سال قبل که ۱.۳ میلیون 
نفر بوده بیش از ۱۴۸ هزار نفر کاهش 
پیدا کرده است.زنان بیکار بین ۱۵ تا ۳۵ 
سال در زمستان ۱۳۹۸ بیش از ۶۶۶ هزار 
نفر گزارش شده بود  که برای زمستان 
سال گذشته با کاهش ۱۰۸ هزار نفری 

به ۵۵۷ هزار نفر رسیده است.

مرکز آمار ایران اعالم کرد؛

بیکاری حدود ۲ میلیون نفر از 1۸ تا ۳۵ ساله  ها
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و  کار  تعاون،  مدیرکل 
اردبیل:  استان  اجتماعی  رفاه 
با  نقشه راه شعار سال جدید 
اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  محوریت 
ابالغ  اجرا  جهت  و  تدوین  زودی  به 

خواهد شد. 
اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان 
در  امروز  صبح  رحیمی  قاسم  اردبیل؛ 
تعاون،  کل  اداره  اداری  شورای  جلسه 
کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل گفت: 
جامعه  به  خدمات  ارائه  سطح  ارتقای 
تمامی  مدنظر  باید  همواراه  مخاطب 

مدیران و روسای ادارات باشد.
از زحمات تمامی  با قدردانی  وی 
همکاران در کسب عنوانین و رتبه های 
در  اول  مقام  کسب  گفت:  مختلف 
جشنواره شهید رجایی به صورت چنیدین 
سال پیاپی نشات گرفته از اراده همکاران 
جهت ارائه خدمات درخور به جامعه کار 

و تولید و تعاونگران است.
ه  فا ر و  ر  کا تعاون،  مدیرکل 
به  اشاره  با  اردبیل  استان  اجتماعی 
کاهش بروز تنش های کارگری افزود: 
اشتغال  حفظ  و  تولی،  به  جدی  توجه 
برنامه های  از  یکی  موجود  وضعیت  و 
اصلی این اداره کل در راستای صیانت 

از نیروی کار خواهد بود.
ی  ز سا بستر  : د کر کید  تا وی 
هدایت منابع بانکی به سمت تولید و 
تولید.  از  بانک ها  رفع موانع پشتیبانی 

زنجیره  مالی  تامین  بر  تاکید  خصوصًا 
بنگاه داری  محدودسازی  نیز  و  تولید 
شعار  تحقق  مهم  ارکان  از  بانک ها 
بنگاه های  از  حمایت  در  جدید  سال 

است. اقتصادی 
رحیمی اظهار کرد: تسهیل گری در 
صدور مجوزهای و رفع موانع درون و 
بین دستگاهی به صورت جدی در اداره 
کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان 

اردبیل دنبال خواهد شد.
درصد   ۶۰ ینکه  ا بیان  با  وی 
به  گذشته  سال  در  کارگری  شکایات 

گفت:  شد  بررسی  الکترونیکی  صورت 
تمامی شکایت های کارگری و رسیدگی 
به دعاوی کارگری و کارفرمایی در حوزه 
صورت  به  جدید  سال  در  کار  روابط 

الکترونیکی بررسی خواهد شد.
ه  فا ر و  ر  کا تعاون،  مدیرکل 
اجتماعی اردبیل اصل سه جانبه گرایی 
را مهم دانست و گفت: حضور نمایندگان 
جلسات  در  کارفرمایان  و  کارگران 
در  کارگری  حوزه  دعاوی  به  رسیدگی 

مراجع حل اختالف االزمی است.
سال  در  اینکه  با  اشاره  با  وی 

گذشته جذب منابع خارج از منابع مصوب 
عملیاتی  ملی  منابع  از  استان  سهم  و 
شدگفت: تعهدات ادارات شهرستانی در 
تحقق برنامه های از پیش تعیین شده 

به دقت رصد می شود.
به  توجه  کرد:  تصریح  رحیمی 
توسعه  تعاونی  های  شرکت  تشکیل 
تکلیف  تعیین  و  ساماندهی  عمران، 
افزایش  به  توجه  و  راکد  های  تعاونی 
صادرات شرکت های تعاونی از برنامه 
سال  برای  تعاون  حوزه  اصلی  های 

جدید است.

نقشه راه تحقق شعار سال تدوین خواهد شد  مستمری اعضای خانوار با سرپرست معلول در دولت 
تدبیر و امید برقرار شد

 مدیرکل بهزیستی استان ایالم گفت: برقراری مستمری برای اعضای 
خانواده های با سرپرست معلول برای نخستین بار در دولت تدبیر و امید 

انجام  شده است.
زهرا همتی در جمع خبرنگاران با ارائه گزارش اقدامات شاخص دولت 
تدبیر و امید اظهار داشت: پیش از این دولت، تنها سرپرست خانواده که 
معلولیت داشت مستمری دریافت می کرد که در دولت تدبیر و امید برای 

اعضای خانواده این افراد به تعداد دو هزار و ۵۰۰ نفر اعمال شده است.
وی  در ادامه از پذیرش ۱۰۰ درصدی تمامی معلوالن و سالمندان 
در مراکز شبانه روزی این سازمان در دولت تدبیر و امید خبر داد و افزود: 
شمار این افراد از ۱۶۰ نفر دولت قبل به ۳۳۵ نفر در دولت تدبیر و امید 

افزایش یافته است.
مدیرکل بهزیستی ایالم  اظهار داشت:  افزایش ارائه خدمات مددکاری 
به معلوالن از ۹۲۳ نفر دولت قبل به سه هزار و ۹۳۲ نفر در دولت جدید، 
پوشش طرح توانبخشی مبتنی بر خانواده از ۱۱۰ نفر به ۲۸۰ نفر، خدمات 
توانبخشی مبتنی بر جامعه در مناطق روستایی از چهار هزار نفر به پنج هزار 
و ۷۲ نفر، کمک به درمان معلوالن از ۵۰۰ نفر به ۷۲۰ نفر، پرداخت کمک 
هزینه ایاب و ذهاب معلوالن از ۲۴۴ نفر به ۶۳۳ نفر را از دیگر خدمات 

ارایه شده این حوزه به افراد دارای معلولیت است.
وی بیان داشت: همچنین در طول هشت سال گذشته حق پرستاری 
معلوالن ضایعه نخاعی افزایش سه برابری داشته و پوشش آن از ۸۲ نفر 

به ۳۹۴ نفر افزایش یافته است.
همتی خاطرنشان کرد: پرداخت شهریه دانشجویان معلول از ۱۵۷ نفر 
به ۲۵۸، کمک هزینه به دانش آموزان از ۵۰۰ نفر به یک هزار و ۳۹۹ نفر 
و کمک هزینه وسایل کمک توانبخشی و مصرفی از سه هزار و ۵۸۰ نفر 
به شش هزار و ۵۵۱ نفر در دولت قبل نسبت به دولت تدبیر و امید را از 

دیگر خدمات ارایه شده به افراد دارای معلولیت برشمرد.
الزم به ذکز است، بیش از ۱۶ هزار فرد دارای معلولیت در استان ایالم 

از خدمات بهزیستی برخوردارند.

تملک باغ شریعت تصویب شد

حمید لطف اللهیان در اولین جلسه رسمی شورای شهر در سال جدید 
تولید،  از  به منویات مقام معظم رهبری در حمایت  لبیک  اظهار کرد: در 
پشتیبانی ها و مانع زدایی ها ما نیز در مجموعه شهرداری تالش می کنیم تا 
امسال با رفع موانع پشتیبانی الزم را از طرح های توسعه ای و در مسیر تحول 

شهر اردبیل انجام دهیم.
 وی بیان کرد: ما سعی خواهیم کرد تا از فصل کاری ۱۴۰۰ به نحو 
مطلوب و در اجرای پروژه های متعدد استفاده کنیم تا در پایان فصل کاری 
و اتمام مأموریت شهرداری در سال ۱۴۰۰ کارنامه ای درخشان برای مردم 

به یادگار بگذاریم.
 لطف اللهیان به تعیین تکلیف باغ شریعت به عنوان یک پروژه طوالنی 
مدت و قابل پیگیری در مجموعه شورا و شهرداری اشاره کرد و گفت: با 
توجه به نیاز شهر اردبیل به توسعه فضای سبز و استفاده بهینه از این باغ 
بزرگ به عنوان تنفس گاه شهر اردبیل، شهرداری اردبیل تمام تالش خود 
را بر روی حفظ این باغ انجام می دهد. از راهکارهای حفظ و تملک این باغ 

انجام توافق با مالک یا مالکین این باغ می باشد.
وی تصریح کرد: یکی دیگر از شیوه های موجود برای تملک این 
باغ،  استفاده از ماده ۹ قانون بوده که در این روش ارزش ملک توسط 
را  نظر  مورد  مبلغ  شهرداری  و  شده  محاسبه  دادگستری  کارشناسان 
با  باغ  این  تملک  الیحه  این رو  از  می کند.  واریز  دادگستری  حساب  به 
استفاده از اختیارات قانونی ماده ۹ قانون زمین شهری در اختیار شورای 

شهر قرار گرفت.
شهرداری  توسط  باغ  این  تملک  افزود:  ادامه  در  اردبیل  شهردار 
در  و  بود  خواهد  اردبیل  شهر  توسعه  جهت  در  عطفی  نقطه  اردبیل 
بسیار  سبز  فضای  سرانه  افزایش  و  اردبیل  شهری  سبز  فضای  توسعه 

است. اهمیت  حائر 

استاندار بوشهر :
به مدیریت فرهنگ مصرف آب در بخش های  توجه   

مختلف خانگی، صنعتی، تجاری و اداری
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان بوشهرعبدالکریم 
گراوند در نشست شورای آب استان بوشهر اظهار داشت: با توجه به اهمیت 
موضوع تامین آب، نشست های بررسی مسائل و مشکالت حوزه آب استان 
به صورت هفتگی برگزار و مسائل و مشکالت بخش های مختلف آب مورد 

بررسی قرار می گیرد.
وی بر ضرورت رفع موانع برای تسریع در اجرای پروژه های آب در 
از آنجا که پروژه های متعددی در استان برای  استان تاکید کرد و گفت: 
هماهنگی  با  مربوطه  اجرایی  دستگاه های  اجراست،  دست  در  آب  تامین 
معاونت عمرانی استانداری به صورت جدی نسبت به نظارت بر پروژه های 

مذکور اقدام کنند.
استاندار بوشهر با اشاره به قطع انشعابات غیرمجاز در استان تصریح 
کرد: فرمانداران استان موضوع قطع انشعابات غیرمجاز را با جدیت پیگیری 

و اجرایی کرده و در این زمینه با هیچ کس تعارف نکنند.
گراوند افزود: مدیریت مصرف آب برای جلوگیری از بحران آب در 
استان به ویژه در تابستان پیش رو ضروری است و همه دستگاه های اجرایی 

باید در مورد مدیریت مصرف آب اقدام کنند.
وی با اشاره به پروژه خط انتقال آب از آب شیرین کن ۱۷ هزار متر 
مکعبی بوشهر به سایر مخازن یادآور شد: شهرداری بوشهر برای تسریع در 

اجرای این پروژه اقدام و نسبت به رفع موانع موجود اقدام کند.
آب  های  پروژه  برای  برق  مشکل  حل  بر  تاکید  با  بوشهر  استاندار 
شیرین کن در استان اضافه کرد: اساسی ترین مشکل در استان تامبن آب 
است و مدیران مربوطه نگاه ویژه ای به مسائل و مشکالت آب در استان 

داشته باشند.
در این نشست نوروزی فرماندار دشتستان ضمن ارائه گزارش از وضعیت 
تامین آب در دشتستان، پیشنهادات خود را برای حل و فصل مسائل آب 

در دشتستان بیان کرد.

مدیر مخابرات منطقه اصفهان خبرداد؛
در  شده  ارائه  خدمات  و  ها  سرویس  کیفیت  افزایش 

بستر شبکه ثابت و سیار
مدیــر مخابــرات منطقــه اصفهــان گفــت : بــا توجــه بــه شــرایط 
بیمــاری کرونــا، تمــام همــت مخابــرات منطقــه اصفهــان بــر اســتفاده 
از  تمــام ظرفیــت هــای مخابراتــی جهــت ارائــه ارتباطــی پایــدار در 

اقصــی نقــاط اســتان متمرکــز شــده اســت.
بــه گــزارش روابــط عمومی مخابــرات منطقــه اصفهان،اســماعیل 
ــداز  ــم ان ــریح چش ــا تش ــاط ب ــر ارتب ــی چت ــه رادیوی ــی در برنام قربان
ــی از  ــرد: یک ــار ک ــال ۱۴۰۰ اظه ــان در س ــه اصفه ــرات منطق مخاب
ماموریــت هــای مجموعــه مخابــرات اســتان در ســال جدیــد  افزایــش 
کیفیــت ســرویس هــا و خدمــات ارائــه شــده بــر بســتر شــبکه ثابــت و 
ســیار در راســتای افزایــش رضایتمنــدی مشــترکین عزیــز در سراســر 
اســتان اســت کــه بــا حرکــت جهــادی همــکاران مــا بــه زودی شــاهد 

آثــار و بــرکات آن خواهیــم بــود.
وی افــزود: در ســال گذشــته بــا توجــه بــه ضــرورت نیــاز مــردم 
بــه پهنــای بانــد، در بســیاری از نقــاط اســتان ظرفیــت چندیــن برابری 
بــرای دسترســی مــردم عزیزمــان بــه ســرویس هــای اینترنــت ایجــاد 
ــذاری و  ــا حجــم ســرمایه گ ــز  متناســب ب ــاط نی شــد و در ســایر نق
اعتبــار موجــود اقدامــات الزم جهــت افزایــش پهنــای بانــد، صــورت 

خواهــد گرفــت.

فوالد مبارکه یکی از توانمندترین مجموعه های منابع 
انسانی 

انســان ارزشــمندترین ســرمایه یــک ســازمان بــوده و از جنبه های 
ــه  ــت ک ــی اس ــه میزان ــن ارزش ب ــت. ای ــرد اس ــددی منحصربه ف متع
برخــی تنهــا دلیــل رشــد ســازمان ها و جوامــع را آگاهــی روزافــزون 
ــه ایــن  ــگاه مســتمر ب ــه ایــن موضــوع و درنتیجــه تغییــر ن نســبت ب
ســرمایه ارزشــمند می داننــد. بررســی سرنوشــت ســازمان ها نیــز مؤیــد 
آن اســت کــه منابــع انســانی در پرتــو لطــف پــروردگار بــا جلوه هــای 
مختلفــی از خالقیــت، تــالش، زحمــت و پایمــردی خــود موجــب بقای 
ــن انســان ها  ــت ای ــوند. درنهای ــزرگ و کوچــک می ش شــرکت های ب
هســتند کــه محصــوالت را می ســازند، خدمــات را ارائــه می کننــد و بــه 
نیــاز ذی نفعــان بــا زحمــات آگاهانــه خــود پاســخ متناســب می دهنــد، 
به گونــه ای کــه بســیاری از بــزرگان عرصــه مدیریــت بــه ایــن نتیجــه 
رســیده اند کــه بــرای شــکل گیری یــک ســازمان موفــق وجــود منابــع 
انســانی متخصــص و متعهــد بــر همه چیــز مقــدم اســت. بــا بررســی 
ــه ایــن نتیجــه  ــوان ب ســیر شــکل گیری نظــرات مدیریتــی نیــز می ت
ــق  ــی خل ــع اصل ــوان منب ــانی به عن ــع انس ــه مناب ــگاه ب ــه ن ــید ک رس
ارزش بــا پیشــرفت دانــش بشــر در حوزه هــای مختلــف فنــاوری بــر 

نگاه هــای دیگــر غلبــه یافتــه اســت.
ــظ و  ــعه، حف ــذب، توس ــه ج ــه ب ــروزه توج ــاس ام ــن اس ــر ای ب
ــک  ــه ی ــم، بلک ــر مه ــک ام ــا ی ــانی نه تنه ــع انس ــداری مناب نگه
ضــرورت اســت و اولیــن نقــش مدیــران ســازمان نیــز مدیریــت منابــع 
انســانی اســت و ســایر وظایــف بااهمیــت آن هــا در پــی ایــن نقــش 
ــزرگان  ــه ب ــا تــالش عالمان ــد. بــه همیــن دلیــل نیــز ب قــرار می گیرن
ــدف  ــن باه ــال، روز ۲۵ فروردی ــاز س ــا آغ ــان ب ــه، هم زم ــن عرص ای
قدردانــی از ایــن ســرمایه ارزشــمند ســازمانی بــه ایــن نــام مزین شــده 
اســت. شــرکت فــوالد مبارکــه نیــز به عنــوان ســازمانی کــه مفتخــر 
ــانی در  ــع انس ــای مناب ــن مجموعه ه ــی از توانمندتری ــتن یک ــه داش ب
بیــن رقبــا اســت، در کنــار ســایر بــزرگان ایــن روز را گرامــی مــی دارد.

نمادینــی  مناســبت های  بزرگداشــت  کنــار  در  همچنیــن 
ــذب  ــه ج ــت دادن ب ــا اهمی ــز ب ــل نی ــرکت در عم ــت، ش ازاین دس
منابــع انســانی شایســته، اهمیــت دادن بــه کرامــت، ایمنــی، ســالمت و 
کیفیــت زندگــی کاری و شــخصی همــکاران، تــالش دارد بــا برقــراری 
نظام هــای متناســب، بــه فراهم ســازی شــرایط بهتــری بــرای 
ســرمایه های ارزشــمند خــود کمــک نمایــد. در کنــار مــوارد ذکرشــده، 
ــکان توســعه  ــراری ام ــز در برق شــرکت ســرمایه گذاری مســتمری نی
ــزون دانــش  ــا هــدف ارتقــای روزاف ــان ب ــان و خانواده هــای آن کارکن
ــا  ــط ب ــاز مرتب ــای موردنی ــایر مهارت ه ــغلی و س ــای ش و مهارت ه
زندگــی آن هــا می نمایــد. مجموعــه ایــن فعالیت هــا در کنــار تــالش 
و تعهــد منابــع انســانی بــاارزش شــرکت اســت کــه موجــب شــده ایــن 
ــر کســب رکوردهــای مختلــف در عرصــه تولیــد،  عزیــزان، عــالوه ب
ــد و شــرکت را در توســعه و  ــه شــمار آین ــه ب ــر جامع از اعضــای مؤث

ــاری نماینــد. اعتــالی جامعــه نیــز ی

شهردار رشت:
توسط  عملکرد  ارزیابی  از  رشت  شهرداری  استقبال   

شهروندان
شــهردار رشــت بــا بیــان اینکــه نظرســنجی از مــردم در حوزه های 
مختلــف عملکــرد شــهرداری، راهــکاری اثربخــش بــه جهــت رســیدن 
بــه اســتانداردهای توســعه شــهری اســت گفــت: شــهرداری از ارزیابــی 
ــل  ــرای آن ارزش قائ ــرده و ب ــردم اســتقبال ک عملکــردش توســط م
اســت بــه گــزارش واحــد خبــر مدیریــت ارتباطــات و امــور بین الملــل 
شــهرداری رشــت، ســید محمــد احمــدی شــهردار رشــت، در جلســه 
تجلیــل از پاکبانــان نمونــه شــهر رشــت گفــت: شــهرداری رشــت از 
ســنجش و ارزیابــی عملکــردش در حوزه هــای مختلــف  توســط مــردم 
ــدف  ــردم را ه ــت م ــب رضای ــت کس ــهردار رش ــتقبال می کند.ش اس
ــزود:  ــرد و اف ــالم ک ــزار اع ــازمانی خدمتگ ــوان س ــه عن ــهرداری ب ش
ــود  ــز داده می ش ــان عزی ــه پاکبان ــازی ب ــر امتی ــن اگ ــاد م ــه اعتق ب
ــرده  ــازی کســب ک ــه شــهرداری رشــت امتی ــن اســت ک ــد ای همانن
ــته از  ــن دس ــط ای ــه توس ــی ک ــه خدمات ــر مجموع ــان دیگ ــه بی و ب
ــمند و  ــیار ارزش ــا بس ــرای م ــردد ب ــه می گ ــش ارائ ــای زحمتک نیروه
حائــز اهمیــت اســت.احمدی بــا بیــان اینکــه بایــد در جهــت کاهــش 
زبالــه و تفکیــک آن از مبــداء بــه اقدامــات آموزشــی پرداخــت تصریــح 
کــرد: یکــی از بدیهی تریــن مســائلی کــه مــردم، شــهرداری را بــا آن 
ــد  ــرار می دهن ــنجش ق ــورد س ــردش را م ــد و عملک ــی می کنن ارزیاب
ــن  ــع آوری و ســاماندهی و دف ــی شــهر، جم ــت و پاکیزگ بحــث نظاف

اصولــی زبالــه اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــا توجــه بــه افزایــش جمعیــت شــهر 
رشــت  تولیــد زبالــه نیــز روز بــه روز در حــال افزایــش اســت عنــوان 
ــه  ــه شــهردار رشــت هســتم در درج ــی ک ــا زمان ــرد: قصــد دارم ت ک
نخســت نگاهــم بــه پاکبانــان عزیــز باشــد و بتوانــم بــه نحــو درســت 

از حــق و حقــوق ایــن قشــر خــدوم دفــاع کنــم.
شــهردار رشــت تعامل و همکاری دوســویه شــهرداری و نیروهای 
پاکبانــان را مــورد تاکیــد قــرار داد و یــادآور شــد: تالش داریم در ســایه 
ایــن همدلــی و مشــارکت، نســبت بــه پرداخــت  مطالبــات پاکبانــان 

کــه از گذشــته باقــی مانــده اســت اقــدام کنیــم.
ــوری  ــهروندان در ام ــردم و ش ــارکت م ــش مش ــدی افزای احم
ماننــد انتخــاب پاکبانــان نمونــه را راهــکاری انگیزشــی بــرای داشــتن 
شــهری زیباتــر و بهتــر دانســت و اضافــه کــرد: مــا از ارزیابــی عملکــرد 
ــتقبال  ــردم اس ــط م ــف توس ــای مختل ــت در حوزه ه ــهرداری رش ش
کــرده و بــرای آن ارزش قائلیــم.وی بــا بیــان اینکــه زباله هــای بالــغ 
ــت  ــهرداری رش ــان ش ــای پاکب ــط نیروه ــوار توس ــزار خان ــر ۳۰۰ه ب
جمــع آوری می  شــود افــزود: اگــر مــردم پاکبانــان نمونــه شــهر رشــت 
ــام  ــا در انج ــن نیروه ــا ای ــد حتم ــان می ده ــد نش ــاب کرده ان را انتخ

ــته اند. ــت  خاصــی داش ــان مزی ــه ش وظیف

سان  خرا ستان  ا خبری  گروه 
نیشابور سید موسی  رضوی شهرستان 
وپنج  بیست  آستانه  حسینی-در  الرضا 
بزرگداشت شیخ  ملی  سالروز  فروردین 
همایش  نیشابوری  عطار  فریدالدین 
علمی فرهنگی)مجازی( دوساالنه شیخ 
فریدالدین عطار نیشابوری با عنوان سایه 
شناسان  عطار  سخنرانی  خورشیدبا  در 
برجسته ازایران و دیگر کشورها بیستم 

فروردین ۱۴۰۰ برگزار می شود.
ارشاد  اداره  رئیس  آبادی  سید 
علمی  یش  هما  : گفت ر  بو نیشا
شیخ  النه  دوسا زی(  مجا فرهنگی)
عنوان  با  نیشابوری  عطار  فریدالدین 
فروردین  بیستم  خورشید  در  سایه 
با  مجازی  فضای  بستر  در   ۱۴۰۰
اهتمام معاونت استانداری و فرمانداری، 
و  یونسکو  ملی  کمیسیون  شهرداری، 
دانشگاه سبحان نیشابور و با سخنرانی 
عطارشناسانی از سراسر جهان و برنامه 
هنری  و  فرهنگی  علمی  متنوع  های 
در معرفی بیشتر این شخصیت جهانی 

برگزار خواهد شد.
علمی  همایش  در  فزود:  ا و  ا
شیخ  النه  دوسا زی(  مجا فرهنگی)
عنوان  با  نیشابوری  عطار  فریدالدین 
سایه در خورشید دکتر حجت ا... ایوبی؛ 
دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو، غالم 
در  ایران  سفیر  خالص؛  ارباب  عباس 
باکرجی؛  ناجی  دکتر  و  ترکمنستان 
رئیس بارگاه موالنا در ترکیه، پروفسور 
و  دانشگاه  )استاد  زاده  اشرف  رضا 
عطارشناس(،دکتر عبدالمهدی مستکین 
ملی  کمسیون  فرهنگ  )مدیرگروه 

حسین  اختر  سید  پروفسور  یونسکو(، 
)ریاست موسسه مطالعات فارسی هند(، 
)نویسنده  اکبرزاده  شکوفه  سیده  دکتر 
ایراد  و...به  افغانستان(  از  وپژوهشگر 
سخن خواهندپرداخت وبرنامه های متنوع 
فرهنگی ویژه بزرگداشت شیخ فریدالدین 

عطار نیشابوری برگزار خواهدشد.
رئیس اداره ارشاد ادامه داد:همزمان 
شورای  جلسه  یکصدویازدهمین  با 
 ، نیشابور  شهرستان  عمومی  فرهنگ 
شیخ  دوساالنه  مجازی  پوسترهمایش 
حضور  با  نیشابوری  عطار  الدین  فرید 
امام جمعه، معاون استاندار و فرماندار، 

فرهنگ  شورای  اعضای  و  شهردار 
عمومی شهرستان نیشابور رونمایی شد.

همایش  کرد:  بیان  بادی  سیدآ
دوساالنه  فرهنگی)مجازی(  علمی 
با  نیشابوری  عطار  فریدالدین  شیخ 
همکاری  با  خورشید  در  سایه  عنوان 
، شورای  وارشاد اسالمی  اداره فرهگ 
های  نه  کتابخا ره  دا ا شهر، اسالمی 
عمومی،ادارات آموزش وپرورش قطب 
اداره میراث فرهنگی  شهید شوشتری، 
،انجمن  وگردشگری  دستی  ،صنایع 
نجمن  ا سیمرغ،  ن  نوجوا و کودک 
انجمن  سیمرغ،  پرواز  کتاب  فرهنگی 

شبکه  و  ابرشهرنیشابور  نویسندگان 
محافظت  براي  شهري  بین  همکاري 
برگزار  ناملموس  فرهنگي  میراث  از 

می گردد.
همایش  ین  ا کرد:  تصریح  و  ا
 ۲۰ سخنرانی  با  و  مجازی  صورت 
الی   ۲۱ ساعت  ۱۴۰۰از   فروردین 
۲۲:۳۰  در فضای مجازی واینستاگرام 
sayehdarkhorshid آدرس  به 

شیخ  است  خواهدشد.گفتنی  برگزار 
فریدالدین عطار نیشابوری سال ۱۳۹۸ 
جهانی  های  شخصیت  فهرست  در 

یونسکو قرار گرفت.

نیشابور میزبان  همایش علمی فرهنگی دوساالنه شیخ فریدالدین عطار نیشابوری

ستاره  نفت  شرکت  مدیرعامل 
خلیج فارس صیانت از استمرار عملیات 
سبد  استراتژیک  فرآورده های  تولید 
سوخت کشور در شرایط ویژه به سبب 
تأکید  مورد  را  کرونا  ویروس  شیوع 
با توجه به آغاز موج  قرار داد و گفت: 
استان  در  ویروس  این  شیوع  چهارم 
را  بهداشتی  پروتکل های  هرمزگان، 

تشدید کرده ایم.
به گزارش روابط عمومی شرکت 
»محمدعلی  خلیج فارس،  ستاره  نفت 
دادور« ضمن اشاره به برگزاری جلسات 
متعدد درون و برون سازمانی در راستای 
مصون سازی پرسنل این پاالیشگاه در 
بیماری در  این  با موج چهارم  مواجهه 
هرمزگان، گفت: با توجه به شیوع حاد 
ویروس کرونا و افزایش فوت مبتالیان 
لغو  مرخصی ها  تمامی  ویروس  این  به 
شده است و افرادی که از استان خارج 
تا  را  پاالیشگاه  به  ورود  حق  شده اند، 

اطالع ثانوی ندارند.
و  ن  ا ر همکا به   : د و فز ا وی 
خانواده های آن ها توصیه شده است که 
نشوند،  خارج  هرمزگان  از  به هیچ وجه 
و  است  شده  لغو  نیز  مأموریت ها  تمام 
سعی کرده ایم در روزهای اخیر از طرق 
حساسیت  فرهنگ سازی  با  مختلف 
را  خلیج فارس  ستاره  بزرگ  خانواده ی 
نسبت به این بیماری بار دیگر افزایش 
دهیم که با توجه به جمعیت چند هزار 
مطمئنًا  بزرگ،  ده  نوا خا این  نفری 
پروتکل های  رعایت  در  شگرفی  تاثیر 
بهداشتی در سطح استان خواهد داشت 
و  یاری رسان  خود  سهم  به  نیز  ما  تا 
هرمزگان  سالمت  فعان  مدا حامی 

هرمزگان باشیم.
ستاره  نفت  شرکت  مدیرعامل 
هر شرکتی  انسانی  نیروی  خلیج فارس 
شرکت  آن  سرمایه  بزرگ ترین  را 

ایجاد  با  داشت:  اظهار  و  کرد  عنوان 
رای  دا رکنان  کا دورکاری  مکان  ا
دیابت،  نظیر  زمینه ای  بیماری های 
و  عروقی  قلبی،  کلیوی،  مشکالت 
تا کمترین  اندیشیدیم  تدابیری  تنفسی 

خطر پرسنل را تهدید کند.
این  از  ناشی  استرس های  وی 
و  خواند  بزرگ  معضلی  نیز  را  بیماری 
آموزشی  دوره  چندین  برگزاری  گفت: 
کارکنان  خانواده های  ویژه  مجازی 
با  مقابله  مهارت  افزایش  محوریت  با 
سال  یک  در  کرونا  برابر  در  استرس 
گذشته صورت پذیرفته است که بی شک 
در شرایط کنونی یاری گر ما خواهد بود.

وی در ادامه ضمن بیان این که از 
کشور  در  کرونا  ویروس  شیوع  ابتدای 
و  ماسک  هزار   ۱۲ به  نزدیک  روزانه 
پرسنل  اختیار  در  بهداشتی  لوازم  سایر 
اظهار  قرار گرفته است،  پاالیشگاه  این 
مناسب سازی رستوران، مسجد،  داشت: 
سرویس های ایاب و ذهاب، مکان های 
سالن های  و  اداری  خدمات  دریافت 

انجام شده  پیش  ماه های  از  اجتماعات 
است و با تأمین زیرساخت ها اکثر جلسات 

را نیز به صورت  برخط برگزار می کنیم.
دادور با بیان این که تمام زوایا برای 
اجرای هر چه بهتر طرح فاصله گذاری 
فیزیکی در پاالیشگاه ستاره خلیج فارس 
دیده شده است، گفت: طی یک سال 
مختلف  مانورهای  اجرای  با  گذشته 
این طرح را دریافتیم  اشکاالت اجرای 
طرح  بیشتری  اطمینان  با  اکنون  و 
فاصله گذاری را اجرا می کنیم و در این 
پزشک تشخیص دهد  طرح چنان چه 
که فرد باید پیش از ورود به پاالیشگاه 
در قرنطینه قرار گیرد، مکان هایی را با 
امکانات کامل در نظر گرفته ایم تا وی 
پس از سپری کردن ۱۴ روز امکان ورود 

به پاالیشگاه را داشته باشد.
برای  تخصصی  مرکزی  ایجاد 
کاهش بار مراجعات به سیستم درمان 

هرمزگان
وی در ادامه اجرای طرح توسعه و 
تجهیز درمانگاه و افتتاح کلینیک طب کار 

شرکت نفت ستاره خلیج فارس را زمینه ساز 
خدمات دهی بهتر و باکیفیت تر به کارکنان 
مراجعات  بار  کاهش  و  پاالیشگاه  این 
و  خواند  هرمزگان  درمانی  سیستم  بر 
تأکید کرد: در این طرح آزمایشگاه های 
تشخیص طبی و مولکولی در نظر گرفته 
شده است که روزانه با انجام تست های 
مختلف خون و PCR وضعیت سالمتی 
قرار  رصد  مورد  را  مشکوک  پرسنل 
می دهد که در نوع خود اقدامی کم نظیر 

در میان صنایع کشور است.
ین  ا پرسنل  یان  پا در  دور  ا د
سبد  منیت  ا فعان  مدا را  ه  پاالیشگا
سوخت کشور خواند و گفت: در شرایط 
فعلی صیانت از فرآیند تولید فرآورده های 
استراتژیک از اهمیت بسیاری برخوردار 
است و امیدوارم بتوانیم در این برهه نیز 
همچون گذشته وظایف خود را به عنوان 
سربازان وطن در جبهه ی جهاد اقتصادی 
بیش ازپیش  تا  دهیم  انجام  موفقیت  با 
در  چشم نواز  ستاره ای  درخشش  شاهد 

آسمان صنعت پاالیشی کشور باشیم.

تأمین امنیت سبد سوخت کشور با پیشگیری از شیوع بیشتر کرونا
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ر  د بوشهر  ر  ا ند ستا ا
بازدید از  روند اجرایی پروژه 
آب شیرین کن سیراف - جم به 
ظرفیت ۲۸ هزار متر مکعب در شبانه روز 
با تاکید بر تسریع اجرا این پروژه اظهار 
داشت: برای توسعه زیر ساخت های آن 
آب  انتقال  و خطوط  برق رسانی  شامل 
اقداماتی انجام شده که نیاز به تسریع 

در تکمیل این پروژه ها دارد.
بر  تاکید  با  گراوند  عبدالکریم 
تسریع در تکمیل پروژه های برق رسانی 
آب شیرین کن سیراف - جم گفت: یکی 
تأسیسات  این  مهم  زیرساخت های  از 
از  است  الزم  و  برق رسانی  طرح  اجرا 
همه ظرفیت ها برای تکمیل این پروژه 

استفاده شود.
پروژه  مجری  تعهد  تحقق  وی، 
مترمکعب  ر  هزا  ۲۸ آب شیرین کن 
داد  قرار  تاکید  مورد  را  جم   - سیراف 
سرمایه گذار  تعهد  اساس  بر  افزود:  و 
راه اندازی  در  است  الزم  پروژه  این 
هزار   ۱۰ ظرفیت  به  آن  نخست  فاز 
فصل  از  قبل  شبانه روز  در  مترمکعب 

تابستان تسریع شود.
اعتبارات  تامین  بوشهر  استاندار 
 الزم این پروژه را مورد تاکید قرار داد و 
تصریح کرد: خط انتقال این تأسیسات 
باید هر چه سریع تر تکمیل و راه اندازی 
آن  زیرساخت های  از  یکی  تا  شود 

فراهم شود.
ترانس   راه اندازی  و  نصب  گراوند 
برق پروژه شیرین سازی آب دریا برای 
تامین آب آشامیدنی مردم شهرستان جم 
را مورد تاکید قرار داد و بیان کرد: باید تا 
اواخر خرداد ماه طرح برق رسانی پروژه 
و  آب شیرین کن سیراف - جم تکمیل 
زمینه راه اندازی فاز نخست این پروژه 
فراهم تا بخشی از نیاز آب شرب مردم 

شهرستان جم تامین شود.
برای  پیگیری  بر  تاکید  با  وی، 
خاطر  پروژه  این  مالی  منابع  تامین 
وزارت  مسئوالن  همکاری  کرد:  نشان 
نیرو و شرکت مهندسی آب و فاضالب 
کشور در اجرا این پروژه ستودنی است 
که تالش می شود از منابع دیگر، بودجه 

مورد نیاز آن تامین شود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
استان بوشهر هم با اشاره به اینکه منابع 

تامین آب شرب شهرستان جم تاکنون 
آب  کرد:  تصریح  است  بوده  محلی 
مورد نیاز مردم شهرستان جم عمدتًا از 

چاه های منطقه تامین می شود.
خشکسالی،  حمزه پور  عبدالحمید 
برداشت بی رویه و شرایط آب و هوایی 
را عامل خشک شدن چاه های  منطقه 
بیشتر  بیان کرد:  آب در جم دانست و 
چاه های شهرستان جم یا در حال خشک 
به  رو  آنها  آبی  منابع  اینکه  یا  و  شدن 
اتمام است و مردم شهرها و روستاهای 
برای  جدی  مشکل  با  جم  شهرستان 

تامین آب آشامیدنی مواجه هستند.
وی، از اجرای طرح شیرین سازی 
آب دریا برای تامین آب آشامیدنی جم 
خبر داد و تصریح کرد: با طراحی های 
طریق  از  است  قرار  گرفته  صورت 
تامین  کمبود  و  مشکل  آب شیرین کن، 

آب شهرستان جم برطرف شود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 

ساخت  به  اشاره  با  بوشهر  استان 
هزار   ۲۸ ظرفیت  به  آب شیرین کن 
سیراف  بندر  همجواری  مکعب  متر 
خاطر  شهرستان  این  آب  تامین  برای 
این  راه اندازی  و  احداث  با  کرد:  نشان 
آب شیرین کن روزانه ۲۸ هزار متر مکعب 
آب تولید و از طریق خطوط انتقال آب به 

شبکه آبرسانی ارسال می شود.
حمزه پور با اشاره به اجرا خط انتقال 
ارسال  برای  کیلومتر   ۲۵ طول  به  آب 
آب پروژه آب شیرین کن بندر سیراف به 
شهرستان جم افزود: در این راستا آب 
این تأسیسات از طریق ۵ سایت ایستگاه 
پمپاژ و مخازن ذخیره به شهرستان جم 

منتقل می شود.
وی، با اشاره به اجرا خط انتقال، 
ایستگاه پمپاژ و مخازن ذخیره در مسیر 
پروژه آب شیرین کن سیراف- جم گفت: 
اقدامات سال گذشته و  با  پروژه ها  ای 
انجام  حمایت های  و  اعتبارات  تامین 

اکنون  اتمام است و  به  تقریبًا رو  شده 
کل تجهیزات نصب شده و خط انتقال 
و ایستگاه پمپاژ آماده بهره برداری است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
این  کرد: ۲ بخش  بیان  بوشهر  استان 
مورد  برق  شبکه  تکمیل  شامل  پروژه 
نیاز راه اندازی ایستگاه پمپاژ و تأسیسات 
آب شیرین کن مورد توجه قرار دارد که 

پیمانکاران فعال و مشغول هستند.
حمزه پور از تامین بخشی از اعتبار 
داد و  برق رسانی خبر  نیاز بخش  مورد 
امید  با تکمیل شبکه برق،  تاکید کرد: 
می رود مشکل این عرصه برطرف شود 
هم  آب شیرین کن  تأسیسات  بخش  و 
سرمایه گذار آن در حال فعالیت است و 
ان شاءاهلل با تامین تجهیزات که بخشی 
از آن وارداتی است این پروژه به صورت 
آب  و  راه اندازی  و  تکمیل  ۱۰۰ درصد 
تولیدی آن به مردم شهرها و روستاهای 

شهرستان جم تقدیم شود.

بازدید استاندار بوشهر ازخط انتقال آبرسانی سیراف - جم 
و پروژه آبشیرین کن

افزایش  ارتقای  با  گاز  شکایت  درصدی   30 کاهش 
سطح کیفی خدمات

حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن در جلسه رسیدگی 
به شکایات این شرکت با تاکید بر اطالع رسانی گسترده نرم افزار موبایلی 
محبوبیت  گسترش  با  امروزه  گفت:  گاز  الکترونیک  خدمات  )اپلیکیشن( 
با اطالع رسانی و فرهنگ  تلفن های هوشمند در میان مردم، می توان 
سازی درخصوص استفاده از اپلیکیشن تا حد بسیار زیادی در زمان و هزینه 

صرفه جویی کرد.
وی با اشاره به اینکه کلیه خدمات ممکن از طریق اپلیکیشن در اختیار 
مردم و مشترکین محترم قرار گرفته است، اظهار داشت: درخواست ها و 
شکایات مردم و مشترکین موجب نمایان شدن نقاط قوت و ضعف شرکت 
می شود و این مهم، زمینه رفع مشکالت و بهبود مستمر خدمات رسانی 

را فراهم می کند.
حسین اکبر با اشاره با شیوع موج جدید در کرونا در استان بیان کرد: 
از  اکنون کلیه خدمات گاز به صورت مجازی  آمده هم  اقدامات بعمل  با 
طریق سایت و نرم افزار موبایلی در دسترس مشترکین محترم می باشد، 
لذا از مردم عزیز تقاضا می شود تا اطالع ثانوی از مراجعه غیرضروری به 

ادارات گاز خودداری فرمایند.
مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن اظهار داشت: بحمداهلل با افزایش 
سطح کیفی خدمات غیرحضوری گاز، شکایات واصله در سال ۹۹ نسبت به 

سال قبل از آن حدود ۳۰ درصد کاهش داشته است.
همچنین در این جلسه آمار پیام های دریافتی در سال ۹۹ به سمع و 
نظر اعضاء رسانده شد که بر اساس آن در سال گذشته یک هزار و ۲۷۲ 
مورد پیام به شرکت گاز استان گیالن ارسال شده که از این تعداد ۳۷ درصد 
مربوط به شکایات، ۵۸ درصد درخواست و مابقی مربوط به اطالع رسانی 

و پیشنهاد بوده است.

به همت متخصصان منطقه 4 عملیات انتقال گازصورت گرفت؛
چهارده  گاز،  راهي  بین  اسقاطی  شیر   ۶3 تعمیر  با 

میلیارد ریال صرفه جویی گردید
گروه خبری شهرستان مشهد سمیه باقرزاده-مدیر منطقه چهارعملیات 
و  کارشناسان  کوشش  و  تالش  با  و  سال۹۹  ابتدای  از  گازگفت:  انتقال 
متخصصان  این منطقه ،۶۳ عدد از شیرهای اسقاطی در سایزهای مختلف 

تعمیر و بازسازی شد.
سخت  شرایط  در  تخصصی،  کار  این  کرد:  تصریح  کامل  محمد   
تحریم های ظالمانه روزافزون و همچنین پاندمی و همه گیری کرونا با رعایت 
کلیه دستورالعمل های HSE و پروتکل های بهداشتی به صورت ۱۰۰ درصد 

بومی و توسط همکاران متخصص منطقه به اتمام رسید.
 وي با اشاره به ثمرات اجرای این طرح در حوزه های پدافند غیرعامل 
و خوداتکایي به  صورت تخصصی ادامه داد: با توجه به نداشتن سازمان 
مصوب جهت کارگاه تعمیرات شیرهای معیوب در منطقه چهار عملیات 
تا  معیوب  شیرهای  تعمیرات  پروسه  گذشته،  سالیان  طي  در  گاز  انتقال 
سال قبل بصورت محدود و از طریق برون سپاري و استفاده از توانمندي 
کارگاهها و شرکتهاي موجود در سطح شهر و در مواردي در سایر نقاط 
منطقه،  کارکنان  غیورانه  و همت  تالش  با  اما  گردید،  مي  انجام  کشور 
تعمیر۶۳ عدد از شیرهای اسقاطی در سایزهای مختلف، توسط پتانسیل 

داخلي منطقه به اتمام رسید.
این  کل  در  این که  بیان  با  گاز  انتقال  عملیات  چهار  منطقه  مدیر   
پروژه ۶۳ شیر تعمیر و به چرخه تولید باز گشتند، اظهار داشت: این شیرها 
مختلف  تست های  و  مراحل  طی  از  پس  و  اینچ   ۱۶ تا   ۲ سایزهای  در 
استفاده  لوله  بازرسی فنی منطقه، در قسمت های مختلف خطوط  توسط 

خواهند شد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان ایالم خبر داد؛
ساختمان کتابخانه شماره 2 شهر دره شهر استان ایالم 

تکمیل می شود 
احداث  دوم  فاز  از  بازدید  در  ایالم  استان  و شهرسازی  راه  مدیرکل 

کتابخانه شماره ۲ دره شهر بر تسریع تکمیل این طرح تاکید کرد.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه وشهرسازی)ایالم(، عبداهلل بهادری 
مدیرکل راه و شهرسازی استان ایالم در بازدید از فاز دوم احداث کتابخانه 
شماره ۲ دره شهر، بر تسریع تکمیل این طرح تاکید کرد و گفت: کتابخانه 
شماره ۲ دره شهر با زیر بنای ۵۸۰ متر مربع در دو طبقه در حال احداث 
است که فاز اول این طرح  به اتمام رسیده و هم اکنون فاز دوم آن آغاز شده 
و فاز دوم طرح شامل نما و نازک کاری و تاسیسات است و تالش خواهیم 

کرد با تکمیل این فاز، پروژه تکمیل و به بهره برداری برسد.

ایالم  کشاورزان  از  کلزا  روغنی  های  دانه  تن   ۵00
خریداری شد  

مدیر تعاون روستایی استان ایالم گفت: از ابتدای شروع عملیات خرید 
تاکنون بیش از ۵۰۰ تن دانه های روغنی کلزا از کشاورزان حوزه جنوبی 

استان خریداری و ذخیره سازی شده است.
محمد ناصر ناصری از آغاز خرید تضمینی کلزا  از اواسط فروردین 
ماه سالجاری خبر داد و اظهار داشت: قیمت هر کیلو گرم به مبلغ ۱۱ هزار 

و ۵۵۰ تومان شروع شده است.
وی افزود: پروسه خرید این محصول توسط شبکه تحت پوشش 
خواهد  ادامه  برداشت  فصل  پایان  تا  استان  سراسر  در  مدیریت  این 

داشت.
مدیر تعاون روستایی ایالم گفت: در راستای سیاست های حمایتی 
ابالغ  برابر  و  روغنی  دانه های  به  کشور  نیاز  و  کشاورزان  از  دولت 
مسئولیت  با  کلزا  روغنی  دانه  تضمینی  خرید  کشاورزی  جهاد  سازمان 
شرکت غله و خدمات بازرگانی استان و مباشرت شبکه تعاون روستایی 
مهران  و  دهلران  های  شهرستان  در  خرید  مرکز   ۷ قالب  در  ایالم 

است. گرفته  صورت 

معاون فنی راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی:
شروع عملیات اجرایی احداث یک باب نمازخانه بین راهی

 در محور قدیم ساوه - همدان
اداره  راه روستایی  معاون فنی و 
کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
باب  یک  احداث  از  مرکزی  استان 
 ۲۸ کیلومتر  در  راهی  بین  نمازخانه 

محور قدیم ساوه – همدان خبر داد.
اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان مرکزی، محمد محسنی گفت: 
حسب دستور مقام عالی وزارت راه و 
بر احداث ۱۱۰ باب  شهرسازی مبنی 
بین  بهداشتی  سرویس  و  نمازخانه 
راهی در سطح راههای شریانی کشور 
رضایتمندی  سطح  ارتقای  منظور  به 
عمومی کاربران راه، سازمان راهداری 
و حمل و نقل جاده ای کشور برای بهره 
گیری از الگویی واحد در سطح راههای 
بر اساس مطالعات منطقه ای  کشور، 

تیپ  های  نقشه  طراحی  آمده،  بعمل 
بهداشتی  های  سرویس  و  نمازخانه 
مناطق  اقلیم  اساس  بر  را  راهی  بین 
کل  ادارات  به  و  تهیه  کشور  مختلف 

استانها ابالغ کرده است

این  ابالغ  اساس  بر  افزود:  وی 
و  راهداری  کل  اداره  دستورالعمل، 
استان مرکزی  نقل جاده ای  حمل و 
تعیین  و  مناسب  مکانیابی  از  پس 
سایت مورد نظر در کیلومتر ۲۸ محور 

مجاورت  در  و  – همدان  ساوه  قدیم 
پس  قیطانیه،  راهدارخانه  ساختمان 
انتخاب  برای  قانونی  مراحل  سیر  از 
پیمانکار واجد شرایط، نسبت به شروع 
عملیات اجرایی اقدام نموده و در حال 
حاضر اجرای اسکلت به اتمام رسیده و 
اکنون مرحله دیوار چینی و سفت کاری 

در دست اقدام می باشد.
اداره  راه روستایی  معاون فنی و 
جاده  نقل  و  حمل  و  راهداری  کل 
کرد:  نشان  خاطر  مرکزی  استان  ای 
یک  قالب  در  نظر  مورد  ساختمان 
و  مربع  متر   ۱۰۰ بنای  زیر  با  طبقه 
از  ریال  میلیارد   ۱۵ بر  بالغ  اعتباری 
محل اعتبارات ملی در حال احداث بوده 
و پیش بینی می شود تا پایان خرداد 
ماه سال جاری به بهره برداری برسد.

تمدید کارت های بانک شهر به صورت غیر حضوری
 در سال جاری

انقضاء  تاریخ  تمدید  امکان  گفت:  شهر  بانک  اطالعات  فناوری  امور  مدیر 
کارت های بانکی این بانک بدون نیاز به مراجعه حضوری مشتریان به شعب در سال 

جاری نیز فراهم شده است.
به گزارش روابط عمومی بانک شهر، میثم نمازی در همین خصوص افزود: به 
منظور مدیریت و کنترل شیوع ویروس کرونا و کاهش مراجعات حضوری مشتریان 
به مدت  بانک  این  انقضای کارت های  تاریخ  بانک شهر، تمدید خودکار  به شعب 

یکسال انجام شد.
اقدامات بانک شهر در حفظ سالمت شهروندان در سال  با اشاره به  نمازی 
گذشته و با توجه به شیوع مجدد ویروس کرونا در کشور و به خصوص در پایتخت، 
گفت: در تالش هستیم همانند سال گذشته با گسترش خدمات الکترونیک و ارائه 
و حفظ  ویروس  انتشار  از  جلوگیری  در  نیز  جاری  غیرحضوری طی سال  خدمات 

سالمت شهروندان بکوشیم.
وی تصریح کرد: امیدواریم طی روزها و ماه های آینده و تا رفع موج چهارم 
شیوع ویروس کرونا، شهروندان با استفاده از ظرفیت خدمات غیرحضوری و بانکداری 

الکترونیک از حضور خود در شعب بانک بیش از پیش بکاهند.

ارزیابی  در  تعاون  توسعه  بانک  تابعه  های  شرکت  ظرفیت 
اموال و ارائه خدمات بیمه 

بیمه  تعاون، شرکت کارگزاری  توسعه  بانک  نامه همکاری سه جانبه  تفاهم 
پوشش و شرکت خدمات و پشتیبانی توسعه تعاون برای استفاده بهینه از ظرفیت 

این شرکتها به امضاء رسید.
طی نشستی به میزبانی شرکت خدمات و پشتیبانی توسعه تعاون ، تفاهم نامه 
ی همکاری سه جانبه ای میان این شرکت، بانک توسعه تعاون و شرکت کارگزاری 
بیمه پوشش )نهاد تخصصی بیمه گزاری بانک توسعه تعاون( در جهت ایجاد هم 
افزایی هر چه بیشتر میان ارکان این بانک در موضوع ارزیابی اموال منقول و غیر 

منقول و بیمه ی مرهونات امضاء شد.
این  به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات و پشتیبانی توسعه تعاون، در 
جلسه که با حضور مدیر امور استان ها و شعب بانک توسعه تعاون و مدیران شرکت 
کارگزاری بیمه پوشش و شرکت خدمات و پشتیبانی توسعه تعاون، برگزار شد، ضمن 
طرح و بررسی فرآیندها و مسائل ارزیابی اموال منقول و غیر منقول و امور بیمه 

ای مربوط به مرهونات بانک، تفاهمنامه ای در این راستا به امضاء طرفین رسید.
احمد محمدی مدیر امور استانها و شعب بانک توسعه تعاون گفت: شرکت های 
تابعه بانک با هدف تسهیل فرآیندهای متنوع بانکداری مشغول به فعالیت هستند و 
با هماهنگی و انسجام شبکه شعب، بر آن هستیم از ظرفیت شرکتها به نحو مناسبی 
بهره برداری گردد. همچنین مکانیزمی تعریف گردیده تا جبران خدمات همکاران 
شعب در فرآیندها مورد مالحظه قرار گیرد و از این رو ۱۰ درصد از درآمد ارزیابی 
اموال منقول و غیر منقول و ۱۰ درصد نیز از درآمد بیمه اموال ترهینی به صورت 

درآمد غیر مشاع به شعب مربوطه اختصاص یابد.
محمدی تصریح نمود: درآمد غیرمشاعی که برای شعب بانک در نظر گرفته 
شده، شاخصه مهم و حائز اهمیت این تفاهم نامه می باشد که در اجرای مصوبات 

هیأت مدیره بانک متبوع اجرایی گردیده است.

تاکید برصیانت از اموال و  مولد سازی سرمایه های شرکت
مدیرعامل بیمه ایران در بازدید از ساختمان های تحت تملک خالی و تعدادی 
ایران در تهران بر ضرورت  از شعب در حال باز  سازی و نوسازی متعلق به بیمه 
حفظ و صیانت از اموال و دارایی های  شرکت به عنوان سرمایه های ملی کشور 

و لزوم مولد سازی سرمایه های بیمه ایران به عنوان  راهبردی کلیدی تاکید کرد. 
هیات  اعضای  بختیاری،  مجید  سید  ایران،  بیمه  عمومی  روابط  گزارش  به 
مدیره و تعدادی از  معاونان و مدیران شرکت در نخستین روزهای سال نو از شعب، 
ساختمان ها و برخی از امالک بال  استفاده پاسداران، مطهری، مجتمع سعدی، شهید 
آوینی، کن، دهکده المپیک، پردیسان و  طرشت بازدید کرد و در رایزنی با مدیران 
ذی ربط شرکت، ساختمان ها و اماکن بسیار ارزشمند  بیمه ایران در سراسر کشور 
را جزو سرمایه های پایدار ملی و پشتوانه محکم بیمه ایران دانست  که باید ضمن 
صیانت، نسبت به تجهیز و تکمیل و نگهداری مناسب یا فروش و سرمایه گذاری 

 منابع حاصل از واگذاری آنها اقدام مناسب صورت پذیرد.  

  نشست آنالین مدیرعامل بیمه سینا با رؤسای شعب برگزار شد
رؤسای شعب  با  سینا  بیمه  مدیرعامل   ۱۴۰۰ سال  آنالین  نشست  نخستین 

سراسر کشور با حضور اعضای شورای معاونان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی بیمه سینا، دکتر رضا جعفری در ابتدای این نشست 
که به دلیل رعایت پروتکل های بهداشتی به صورت آنالین برگزار شد، ضمن تبریک 
آغاز سال نو و آرزوی سالمتی و موفقیت برای همه همکاران، از تالش و جدیت 

پرسنل شعب و ستاد در سال ۱۳۹۹ تقدیر کرد.
وی با اشاره به رشد ۳۶ درصدی حق بیمه تولیدی و کاهش نسبت خسارت 
در سال گذشته افزود: خوشبختانه با نهادینه شدن روحیه کارمحوری در بیمه سینا 
موفقیت های بسیاری حاصل شده که حتما در سال جدید نیز استمرار خواهد یافت.

مدیرعامل بیمه سینا در خصوص تقویت ذخایر و سرمایه گذاری ها در سال۹۹ 
برنامه ریزی بسیار خوبی برای مدیریت و  بنیه مالی شرکت گفت:  برای استحکام 
هدایت نقدینگی صورت گرفت که خوشبختانه منافع زیادی را نصیب مجموعه کرد.

  وی با اشاره به لزوم تحقق منویات مقام معظم رهبری در خصوص نامگذاری 
سال جدید به نام »تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها«، از واحدهای ستادی خواست تا با 
حداکثر توان و برنامه ریزی منسجم، شعار سال را در کار و فعالیت خود تحقق بخشند.
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اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمانشاه 
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی 

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  قانون وماده ۱۳آئین  ماده ۳  آگهی موضوع 
وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۶۰۰۱۰۰۵۷۱۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ هیات 
اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر درواحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک 
فرزند  مالکانه بالمعارض متقاضی خانم ریحان یوسفی سیاه دره  تصرفات 
گل مراد بشماره شناسنامه ۶۶۲ کد ملی ۳۲۵۳۵۰۶۴۷۹ صادره ازکرمانشاه 
درسه دانگ اعیان یک باب ساختمان به مساحت ۵۲/۲۸مترمربع درمحدوده 
اراضی پالک ۱و۵ اصلی واقع دربخش یک حومه کرمانشاه به آدرس باریکه 
خیابان شباب کوچه چشمه کبودی پالک ۳۷ که اداره اوقاف بعنوان مالک 
عرصه موافقت خود راباصدور سند مالکیت اعیان اعالم نموده ،محرز گریده 
است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله ۱۵روز آگهی می 
شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض 
خودرابه این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم 
اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است 
سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  وعدم  مذکور  مدت  انقضای  درصورت 

مالکیت صادر خواهد شد.
۱۰۵/م الف /۱۲

تاریخ انتشار نوبت اول :۱۴۰۰/۰۱/۲۲
تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۰/۰۲/۰۷

محمد عباسی رئیس ثبت اسناد وامالک 

رونوشت آگهی حصر وراثت 
آقای / خانم اسحاق کریمی دارای شناسنامه شماره ۱۰۱ به شرح دادخواست 
به کالسه ۳۴/۱۴۰۰/۴  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان مینا  خانم علی محمدی  به شماره شناسنامه 
شماره ۱۵  در تاریخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و 

ورثه آنمرحوم منحصر است به : 
۱- محمد علی کریمی فرزند حسینعلی و مینا شماره شناسنامه ۴ تاریخ 

تولد ۱۳۱۶/۲/۱۴ 
۲- رسمیه کرمی فرزند حسینعلی ومینا شماره شناسنامه ۵  تاریخ تولد 

 ۱۳۲۵/۲/۱۴
تاریخ   ۳۸۴ شناسنامه  شماره  مینا  و  حسینعلی  فرزند  کرمی  فرخی    -۳

تولد ۱۳۲۴/۱/۱ 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواشت مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد وی می 
اال  و  دارد  تقدیم  به شورا  ماه  آگهی ظرف یک  نخستین  نشر  تاریخ  از  باشد 

گواهی صادر خواهد شد.
شعبه چهارم – شورای حل اختالف شهرستان ایالم 

آگهی فقدان سند مالکیت 
نظر به اینکه آقای غالمحسین کیانیان به استناد ۲ برگ استشهادیه گواهی 
امضا شده دفتر اسناد رسمی ۱۲۲ مشهد منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت 
سند مالکیت المثنی به این اداره مراجعه نموده و مدعی است سند مالکیت وی به 
علت سهل انگاری مفقود شده است با بررسی سامانه جامع امالک الکترونیک و 
سوابق پرونده ثبتی مشخص گردید که ششدانگ یک واحد آپارتمان به مساحت 
۱۳۶/۲۱ به شماره پالک ۹۱۴۳۸ فرعی مفروز از ۱۳۷۳۶ فرعی از ۱۷۵- اصلی 
بخش ده مشهد با شماره دفتر الکترونیکی ۱۳۹۹۲۰۳۰۶۲۶۷۰۳۰۶۸۰ به نام 
آقای غالمحسین کیانیان ثبت و سند مالکیت به شماره چاپی ۲۲۵۲۴۷ سری 
الف سال ۹۹ صادر و تسلیم شده است. سوابق پرونده ثبتی و سیستم جامع 
امالک الکترونیک بیش از این حکایتی ندارد مراتب یک نوبت آگهی و متذکر 
می گردد هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی 
وجود سند مالکیت نزد خود می باشد بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار 
آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیتیا سند معامله رسمی به 
این اداره تسلیم نماید. بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت 
مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت 

به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. 
محمد مقدسی 

رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه چهار مشهد مقدس 
م / الف ۳۱۸

آگهی فقدان سند مالکیت 
نظر به اینکه آقای غالمحسین کیانیان به استناد ۲ برگ استشهادیه گواهی 
امضا شده دفتر اسناد رسمی ۱۲۲ مشهد منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت 
سند مالکیت المثنی به این اداره مراجعه نموده و مدعی است سند مالکیت وی به 
علت سهل انگاری مفقود شده است با بررسی سامانه جامع امالک الکترونیک و 
سوابق پرونده ثبتی مشخص گردید که ششدانگ یک واحد آپارتمان به مساحت 
۱۳۵/۳ به شماره پالک ۹۱۴۳۳ فرعی مفروز از ۱۳۷۳۶ فرعی از ۱۷۵- اصلی 
نام  به   ۱۳۹۹۲۰۳۰۶۲۶۷۰۳۰۶۷۵ الکترونیکی  دفتر  شماره  با  مشهد  ده  بخش 
به شماره چاپی ۲۲۵۲۴۲  آقای غالمحسین کیانیان ثبت و سند مالکیت برگی 
سری الف سال ۹۹ صادر و تسلیم شده است. سوابق پرونده ثبتی و سیستم جامع 
امالک الکترونیک بیش از این حکایتی ندارد مراتب یک نوبت آگهی و متذکر می 
گردد هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود 
سند مالکیت نزد خود می باشد بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی 
اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیتیا سند معامله رسمی به این 
اداره تسلیم نماید. بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و 
یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور 

سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. 
محمد مقدسی 

رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه چهار مشهد مقدس 
م / الف ۳۱۹

آگهی فقدان سند مالکیت 
مورخ   ۲۲۸۲۰ وکالتنامه  برابر  بخشی  محمدرضا  آقای  اینکه  به  نظر 
۱۳۹۶/۰۷/۰۲ دفتر اسناد رسمی ۲۳۸ مشهد به عنوان وکیل آریاالی کیومرث 
اوغازی مقدم به استناد ۲ برگ استشهادیه گواهی امضا شده دفتر اسناد رسمی 
۳۰ مشهد منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت سند مالکیت المثنی به این اداره 
مراجعه نموده و مدعی است سند مالکیت وی به علت سهل انگاری مفقود شده 
است با بررسی سامانه جامع امالک الکترونیک و سوابق پرونده ثبتی مشخص 
گردید که ششدانگ یک واحد آپارتمان مسکونی به مساحت ۱۰۷/۸۴ متر مربع 
به شماره پالک ۲۹۹۲۱ فرعی از ۱۷۶- اصلی واقع در بخش ۱۰ مشهد با شماره 

دفتر الکترونیکی ۱۳۹۶۲۰۳۰۶۲۶۷۰۲۲۵۶۷ به نام آقای کیومرث اوغازی مقدم 
ثبت و سند مالکیت ۱۷۹۳۶۶/ب ۹۵ به نامش صادر و تسلیم گردیده سپس برابر 
سند شماره ۲۲۸۱۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۰۲ دفتر اسناد رسمی ۳۳۸ مشهد در رهن 
بانک صادرات قرار گرفته سامانه جامع امالک الکترونیک و سوابق پرونده ثبتی 
بیش از این حکایتی ندارد مراتب یک نوبت آگهی و متذکر می گردد هر کس 
نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد 
انتشار آگهی اعتراض کتبی  خود می باشد بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ 
خود را به پیوست اصل سند مالکیتیا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید. 
بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض 
بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی 

و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. 
محمد مقدسی 

رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه چهار مشهد مقدس 
م / الف ۳۲۰

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۷۱۸۰۰۰۱۷۶۰- ۹۹/۱۲/۲۶ هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اداره سه اهواز تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی 
خانم بدیره ساکی فرزند قریب به شماره شناسنامه ۷۶ صادره از اهواز در یک باب 
ساختمان بمساحت ۲۳۱/۱۹ متر مربع پالک ۷۲ فرعی از ۱۵۷۹ اصلی واقع در 
بخش ۳ اهواز بنشانی کوی کریشان خیابان دوم خریداری از مالک رسمی آقایان 
حسن عبدالخانی و لفته دلف لویمی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود و در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
عرض حال ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۰/۰۱/۲۲
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۰/۰۲/۰۶

شناسه آگهی: ۵/۸۷/م-الف
یاور مرادی گراوند

رئیس ثبت اسناد و امالک



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1711- یکشنبه 22 فروردین 61400 ورزش دنیای 

دبیر: مهم ترین هدف برای ما کسب مدال المپیک است
رییس فدراسیون کشتی، ظهر 
روز گذشته )شنبه( در تمرینات تیم 
ملی کشتی آزاد اعزامی به رقابت های 
گزینشی المپیک در قزاقستان حضور 

یافت.
علیرضا دبیر در پایان تمرینات 
تیم ایران در جمع نفرات حاضر گفت: 
از غالمرضا محمدی و کادر فنی تیم 
که  معتقدم  و  می کنم  حمایت  ملی 

محمدی یکی از مربیان برتر کشتی ایران است.
او با اشاره به عملکرد گرایی و ساروی گفت: آن ها با کسب سهمیه 
المپیک و نمایش زیبایی که داشتند میخ خود را کوبیدند و از همین جا برای 

رقیبان خود خط و نشان کشیدند.
دبیر تأکید کرد: اگر می خواهید جزو کشتی گیران برتر دنیا باشید و در 
المپیک به موفقیت برسید، گرفتن سهمیه نباید برای شما سخت باشد و اگر به 
فکر کسب مدال المپیک نیستید بهتر است به دنبال کسب سهمیه هم نروید.

غالمرضا  و  بنا  محمد  که  این  به  اشاره  با  کشتی  فدراسیون  رییس 
محمدی زحمات فراوانی را برای آمادگی تیم های ملی کشتی فرنگی و آزاد 
کشیده اند، گفت: به عنوان رییس فدراسیون کشتی از سرمربیان تیم های 

ملی حمایت می کنم.
وی خطاب به کشتی گیران گفت: از همین جا شایستگی های خود 
تمام  و  کنید  خالص  را  خود  نیت  موفقیت  کسب  برای  و  دهید  نشان  را 
تمرکزتان روی مسابقات و کشتی های تان باشد و برای کسب موفقیت از 

خدا کمک بخواهید.
دبیر در پایان خاطرنشان کرد: کشتی پرافتخارترین ورزش ایران در 
المپیک هاست و مهم ترین چیز برای ما کسب مدال المپیک است و اگر قرار 
است کشتی گیری در المپیک مدال نگیرد به دنبال کسب سهمیه نیز نرود.

المپیک  انتخابی  در  ایران  نمایندگان  نوروزی  و  زارعی 
روئینگ

ترکیب روئینگ دو نفره زنان ایران برای حضور در انتخابی المپیک 
مشخص شد.

تا ۱۷   ۱۵( ۷ می  تا   ۵ المپیک  انتخابی  روئینگ  قایقرانی  مسابقات 
اردیبهشت( به میزبانی ژاپن برگزار می شود. پیش از این اعالم شده بود 
که بهمن نصیری و نازنین مالیی در روئینگ تک نفره مردان و زنان به 
رقابت می پردازند. اکنون نیز ترکیب روئینگ دونفره زنان هم مشخص شد 

و کیمیا زارعی و زینب نوروزی نمایندگان ایران در قایق دو نفره هستند.
سولماز عباسی سرمربی روئینگ بانوان ایران در مورد تعیین ترکیب 
روئینگ دو نفره زنان گفت: ما تست های متعددی گرفتیم و در نهایت رکورد 

زمانی و هماهنگی زینب نوروزی  و کیمیا زارعی بهتر بود. 
عباسی در پاسخ به این پرسش که رکورد قایق دو نفره ایران چقدر 
شانس گرفتن سهمیه را دارد، تاکید کرد: سال گذشته مسابقه ای برگزار نشد 
بنابراین اطالعی از رکورد های بقیه حریفان نداریم اما برایم مسجل است 
که ژاپن قطعا با آمادگی زیادی شرکت می کند چون میزبان المپیک است. 
بقیه کشورها هم اردوهایشان پا برجا بوده و تمام رقیبان ما جدی هستند.

او افزود: رکورد قایق دو نفره هم نسبت به قهرمانی آسیا بهبود پیدا 
هم  بهتر  رکوردها  المپیک  انتخابی  در  کرده  ثابت  تجربه  اما  است  کرده 
به  که  دارند  رو  پیش  را  هفته طالیی  سه  نوروزی  و  زارعی  بود.  خواهد 

آمادگی  بهتری برسند.

قهرمان اسکی زنان:
اگر سرمایه گذاری شود؛ رتبه بهتری به دست می آوریم

عاطفه احمدی می گوید اگر مسووالن به اسکی توجه و حمایت کنند، 
ورزشکاران ایران هم می توانند در رویدادهای معتبر مدال کسب کنند.

فصل اسکی در ایران با برگزاری سه مرحله لیگ به پایان رسید. عاطفه 
احمدی در ۹ مسابقه اسکی که در قالب سه مرحله لیگ برگزار شد، ۶ بار 

عنوان نخست را کسب کرد. 
احمدی به برگزاری لیگ اشاره و بیان کرد: مسابقات فشرده بود و 
انجام شود، به همین دلیل فشار روی  قصد داشتند به دلیل کرونا زودتر 
ورزشکاران زیاد بود اما خوشبختانه همه مراحل بدون آسیب و دردسر تمام 
شد. باید در مسابقات بیش تری شرکت کنیم چون با این که ورزشکاران 
خوبی هستیم اما استرس مان با شرکت ورزشکار خارجی در لیگ چندین 
برابر شد. دلیلش هم این است که با ورزشکاران خارجی رقابت نمی کنیم 
و این شرایط برایمان ناشناخته و سنگین است. باید از اول فصل به فکر 
مسابقات برون مرزی باشیم تا به رقابت با حریفان خارجی عادت کنیم البته 
انتظار نداریم که حتما  تورنمنت های اروپایی باشد، بلکه اسکی با کشورهای 

همسایه هم خوب است. 
او با بیان این که از عملکرد خود در لیگ راضی است، ادامه داد: چهار 
سال است که در ایران اول هستم و همه می گویند استرس نداشته باش اما 
در هر مسابقه ای استرس دارم چون به دنبال حفظ جایگاهم هستم، حتی 
در برخی مسابقات که ریسکش باال نیست با مردان هم زمان بودم و اختالف 
زیادی با زنان داشتم. بقیه می گویند چون قوی هستی باید با حریفان خارجی 
رقابت کنی اما چون کسی نیست با مردان رقابت می کنم. البته در مسابقه 
آخر به دلیل شرایط برف، فشار رقابت ها و احتمال آسیب دیدگی با مردان 

رقابت نکردم و فقط به فکر جلوگیری از مصدومیت بودم. 
این ورزشکار به برنامه خود در پایان فصل اسکی اشاره و بیان کرد: 
با توجه به فشار مسابقات یک ماه استراحت و ریکاوری می کنم و تمریناتم 
را از اوایل خرداد شروع خواهم کرد. گویا فدراسیون هم برنامه هایی برای 
تابستان دارد اما اگر به دلیل شیوع کرونا لغو شود، هر ورزشکاری به صورت 

شخصی تمرین می کند. 
او در مورد المپیک و انتظار خود از مسووالن فدراسیون برای حضور در 
این بازی ها گفت: کشورهای مختلف از المپیک ۲۰۱۸ تا االن روی جوانان 
و آینده های خود سرمایه گذاری و حمایت کرده اند. در المپیک دور قبل ۱۷ 
ساله بودم و با اینکه شانس المپیک داشتم اما به دلیل سنم اعزام نشدم. 
انتظار دارم االن که شانس زیادی برای حضور در این بازی ها دارم و نفر 
اول ایران هستم، حمایت بیش تری شوم تا در این رویداد بزرگ رتبه خوبی 
اروپایی ها بیش تر سال اسکی نمی کنیم و نمی توانیم  را کسب کنم. مثل 
مدال بگیریم، اما باید سرمایه گذاری شود تا رتبه بهتری را به دست بیاوریم. 
احمدی در پایان گفت: اگر اسکی حمایت شود، می تواند مثل کشتی 
فقط  و  نیست  از دسترس  دور  باشد. هیچ چیز  المپیک  و  مدال آور جهان 

حمایت می خواهد.

هافبک جوان ایتالیا یورو 2020 را از دست داد

 ۲۰۲۰ یورو  در  ایتالیا  همراهی  به  قادر  مصدومیت  دلیل  به  زانیولو  نیکولو 
نخواهد بود.

به گزارش گاتزتادلواسپورت، نیکولو زانیولو هافبک ۲۱ ساله تیم ملی فوتبال ایتالیا 
و رم به دلیل مصدومیت قادر به همراهی کشورش در یورو نخواهد بود.

این بازیکن در سال ۲۰۲۰ دو بار از ناحیه زانو دچار مصدومیت شد و به همین 
خاطر تا مدت ها نمی تواند به میدان برود و باید استراحت کند. این بازیکن با تایید 
غیبت خود در یورو عنوان کرد از امروز تمام تمرکز خود را بر روی رقابت های انتخابی 

جام جهانی قطر و حضور در این رقابت ها معطوف خواهد کرد.
تیم ملی فوتبال ایتالیا در یورو ۲۰۲۰ با تیم های ولز، ترکیه و سویس همگروه 
شده است و تیم آماده روبرتو مانچینی امیدوار به درخشش در این دوره از رقابت ها است.

زانیولو در ۷ بازی ملی همراه تیم ملی فوتبال کشورش دو بار موفق به گلزنی 
شده است.

مورد عجیب پاری سن ژرمن؛
احتمال جذب رونالدو بیشتر از مسی!

احتمال انتقال کریستیانو رونالدو، ستاره پرتغالی یوونتوس به پاری سن ژرمن 
افزایش یافته است.

طبق ادعای نشریه توتو اسپورت و در صورت انتقال نهایی شدن انتقال کیلیان 
امباپه، ستاره فرانسوی به رئال مادرید، پی اس جی می تواند کریستیانو رونالدو را 
به عنوان جایگزین او جذب کند. قرارداد کیلیان امباپه با پاری سن ژرمن در ژوئن 
سال ۲۰۲۲ به پایان می رسد و هنوز طرفین برای تمدید زمان حضور امباپه در این 
باشگاه به توافق نرسیده اند. شرایط برای رونالدو نیز متفاوت نیست، یک سال دیگر 
از قرارداد این بازیکن با یوونتوس باقی مانده و ممکن است باشگاه ایتالیایی رونالدو 

را در تابستان پیش رو به قیمت ۲۹ میلیون یورو به فروش برساند.
البته به نظر می رسد ستاره پرتغالی در حال حاضر عالقه ای به ترک تورین 
ندارد و یوونتوس نیز به فکر فروش او نیست. به زودی رونالدو با مدیران باشگاه 
یوونتوس دیدار خواهد کرد تا درباره آینده مذاکره کند و تصمیم نهایی فقط به خود 

او بستگی دارد.
اخباری در مورد احتمال انتقال رونالدو به رئال مادرید نیز منتشر شده، اما زین 
الدین زیدان دیروز واکنش خاصی به این شایعات نشان نداد. سرمربی فرانسوی در 
این رابطه گفت: »ما خیلی خوب یکدیگر را می شناسیم. اما رونالدو بازیکن تیم 
من نیست و من نمی توانم در مورد او صحبت کنم. خواهیم دید که او در آینده چه 

تصمیمی می گیرد.”
در این شرایط ممکن است یوونتوس نیز برای خرید مائورو ایکاردی از پاری 
سن ژرمن به عنوان جایگزین رونالدو اقدام کند. مائوریتو از شرایط خود در پاریس 
چندان راضی نیست و دستمزد باال و ۱۰ میلیون یورویی این بازیکن ممکن است 
باشگاه فرانسوی را مجاب به فروش او بکند. در ماه های اخیر اخباری در مورد 
احتمال رفتن لیونل مسی به پاریس منتشر شده بود، اما به نظر او قراردادش را با 

بارسلونا تمدید خواهد کرد.

پوگبا رفتنی شد؛
بده بستان منچستر یونایتد و یووه

عدم تمایل پل پوگبا برای تمدید قرارداد شاید در نهایت باعث محقق شدن 
معاوضه بازیکن بین منچستریونایتد و یوونتوس شود.

باشگاه منچستریونایتد به منظور تقویت خط میانی خود به نظر می رسد به دنبال 
به خدمت گرفتن هافبک سوئدی تیم فوتبال یوونتوس است. هفته پیش بود که سایت 
کالچو مرکاتو ایتالیا مدعی شده این باشگاه انگلیسی در پایان فصل جاری بار دیگر 

شانس خود را برای جذب دژان کولوسفسکی امتحان خواهد کرد.
باشگاه  مدیران  که  می دهد  خبر  فیچاخس  تودو  اسپانیایی  سایت  اکنون 
منچستریونایتد برای اینکه از به خدمت گرفتن کولوسفسکی اطمینان حاصل پیدا 
کنند، حاضر هستند پوگبا را با این بازیکن معاوضه کنند و هافبک فرانسوی  خود را 

به تورین بازگردانند.
در ماه های اخیر گزارش هایی منتشر شده بود مبنی بر اینکه سران باشگاه 
منچستریونایتد متقاعد شده اند که پوگبا قصد تمدید قراردادش با این باشگاه را ندارد، 
از این رو به دنبال این هستند تا در تابستان آینده از فروش او سود ببرند. سه باشگاه 
رئال مادرید، یوونتوس و پاری سن ژرمن مشتریان اصلی پوگبا هستند که قراردادش 
با منچستریونایتد در پایان ماه ژوئن ۲۰۲۲ منقضی می شود، این در حالی است که 

منچستری ها برای واگذاری این بازیکن ۷۵ میلیون یورو می خواهند.
پوگبا در سال ۲۰۱۲ پس از جدایی از منچستریونایتد به یوونتوس پیوست و 
در چهار سالی که در عضویت این تیم ایتالیایی بود، با ارائه بازی های درخشان و 
ثبت ۳۴ گل زده و ۴۰ پاس گل در ۱۷۸ بازی، مسئوالن باشگاه منچستریونایتد را 
برای بازگرداندنش به اولدترافورد متقاعد کرد و در نهایت در تابستان ۲۰۱۶ با عقد 
قراردادی به ارزش ۱۰۵ میلیون یورو که در آن زمان رکورد جهانی نقل وانتقاالت 

بود، به جمع شیاطین سرخ بازگشت.
این هافبک فرانسوی که این فصل در ۳۲ بازی برای منچستریونایتد به میدان 
رفته و آمار پنج گل  زده و چهار پاس گل را از خود برجای گذاشته است، ارزشش در 

بازار نقل وانتقاالت ۶۰ میلیون یورو تخمین زده شده است.
کولوسفسکی ۲۰ ساله هم که در سال ۲۰۲۰ از پارما به یوونتوس پیوست تا 
سال ۲۰۲۵ تحت قرارداد این باشگاه ایتالیایی است و ارزشش در بازار نقل وانتقاالت 

۴۵ میلیون یورو است.

آخرین فصل حضور هری کین در باشگاه تاتنهام 
هری کین سال هاست که برای تاتنهام بازی می کند  اما به افتخار قابل توجهی 
نرسیده است. مهاجم ارزشمند ملی پوش از مدت ها قبل فکر رفتن از تیم لندنی به 

ذهنش رسیده اما تا به این لحظه تصمیمی قطعی نگرفته است.
طبق ادعای سایت اتلتیک، این بازیکن همچنان وضعیت تاتنهام را بررسی می 
کند و همه چیز به جایگاه تیمش در پایان فصل در لیگ برتر بستگی خواهد داشت.

در صورتی که تاتنهام موفق به کسب سهمیه لیگ قهرمانان نشود، هری کین 
در تابستان برای جدایی از این باشگاه لندنی اقدام خواهد کرد. کین به تازگی در 
مصاحبه ای احتمال جدایی از تاتنهام را رد نکرده و گفته بود بعد از مسابقات یورو در 

مورد آینده خود تصمیم خواهد گرفت.
کاپیتان تیم ملی انگلیس به خاطر ناکامی در کسب جام های قهرمانی در تاتنهام 
ناراحت است و دوست ندارد با وجود این شرایط از حضور در لیگ قهرمانان نیز محروم 
باشد و به همین خاطر به سران باشگاه اطالع داده است که در صورت ناکامی در 

صعود به لیگ قهرمانان برای جدایی از تاتنهام تالش خواهد کرد.
تاتنهام اکنون با ۴۹ امتیاز در رده ششم جدول لیگ برتر قرار دارد و در سه 
امتیازی وستهام رده چهارمی است. تاتنهام فینال جام اتحادیه برابر سیتی را نیز 

پیش رو دارد و اگر قهرمان شود، شاید در ماندنی شدن هری کین تاثیرگذار باشد.
کین فصل جاری ۴۱ بازی برای تیمش انجام داده، ۲۹ گل زده و ۱۶ پاس گل 
نیز داده است. سایت ترانسفرمارکت ارزش او را ۱۲۰ میلیون یورو تخمین زده است.

ید  شا یی  ا د علی 
یخ  ر تا یکن  ز با ین  مهمتر
فوتبال ایران باشد؛ آقای گل 
فعلی بازی های ملی در فوتبال جهان 
و ستاره ای که با ظهور دیرهنگامش در 
سطح ملی، حدنصاب های خیره کننده 

ای را با خود جابجا کرد.
سابقه حضور دایی در فوتبال ایران 
در ابتدا به جام فلق برمیگردد. مسابقاتی 
با حضور تیم های منتخب و باشگاهی 
در اسفند سال ۱۳۶۸ که تیمی از اردبیل 
برای حضور در این تورنمنت عازم شیراز 
شده بود. جایی که علی دایی برای اولین 
بار درخششی نصف و نیمه در ترکیب 

این تیم اردبیلی داشت.
با این حال، اولین مربی که روی 
علی دایی دست گذاشت و او را به سطح 
آورد،  تهران  در  باشگاهی  های  رقابت 
پرویز مظلومی بود. مربی تیم تاکسیرانی 
تهران که دایی را در دوران دانشجویی 
شهریار  تا  کرد  اضافه  خودش  تیم  به 
فوتبال ایران برای اولین بار در رقابت 
های دسته دوم تهران حضور پیدا کند.

مسابقه  دوران  آن  در  تاکسیرانی 
مقابل  تهران  حذفی  جام  در  هم  ای 
روز  یک  در  که  داشت  پرسپولیس 
بارانی با ۴ گل مغلوب سرخپوشان شد. 
پرسپولیسی که فرشاد پیوس و مرتضی 
کرمانی مقدم را در اوج در اختیار داشت 

اما پدیده تازه ای در راه بود.
بعد از حضور در تاکسیرانی، مرحوم 
و  استقالل  ناصر حجازی ستاره سابق 
مربی تازه بازگشته به ایران که بعد از 
دو تجربه موفق در تیم های شهرداری 
متمول  تیم  هدایت  سپاهان،  و  کرمان 
بود،  گرفته  دست  در  را  تجارت  بانک 
دایی را به اردوی خود دعوت کرد و این 
آغاز درخشش دایی در فوتبال ایران شد.

او در رقابت های باشگاهی تهران 
پرسپولیس  و  استقالل  غیاب  در  که 
برگزار می شد در ۱۸ بازی ۱۸ گل زد 
و در شرایطی که انتظار می رفت او عضو 

ایران در مسابقات جام ملت های  تیم 
آسیا در سال ۱۹۹۲ باشد، علی پروین 
او را خط زد تا درخشش او نزدیک به 

یک سال به تعویق بیفتد.
جام  تورنمنت  در  ایران  ملی  تیم 
با  بازی  ملت های آسیا در ژاپن در ۳ 
و یک شکست  تساوی  یک  برد،  یک 
در  ای  تازه  تیم  ساخت  تا  شد  حذف 
دستورکار علی پروین قرار بگیرد. دایی 
بعد از این مسابقات و برای مرحله اول 
مقدماتی جام جهانی ۱۹۹۴ به تیم ملی 
دعوت شد و بعد از حضور در جام اکو، 
اولین بازی ملی مهم خود را در دیدار 
مقابل عمان انجام داد. جایی که حضور 
۱۰ دقیقه ایش در زمین، برای لرزاندن 
دوباره تیر دروازه حریف کافی بود. این 
مسابقه اگر چه با تساوی بدون گل به 
پایان رسید اما نوید ظهور ستاره بزرگی 
را در تاریخ فوتبال ایران می داد. علی 
به  پایش  تایوان  بعدی مقابل  بازی  در 
گلزنی باز شد و در پایان این مسابقات 

او  بود.  ایران  فوتبال  ستارگان  از  یکی 
سپس در تورنمنت نهایی و در مسابقات 
قطر  در  جهانی  جام  مقدماتی  متمرکز 
عنوان بهترین بازیکن این مسابقات را 
از آن خود کرد و از همان موقع بحث 
مطرح  نیز  مونیخ  بایرن  در  حضورش 
چند  تأخیری  با  البته  که  اتفاقی  شد. 
ساله و پس از حضور او در پرسپولیس و 
درخشش در جمع سرخپوشان، انتقال به 
قطر و حضور در آرمینیا بیله فلد رخ داد.

از  مصاحبه  آخرین  در  دایی  علی 
گرایشش به استقالل در دوران کودکی 
گفته است. او گفته است: در خانواده ما 
که ۵ برادر هستیم، تنها داداش بزرگ 
من پرسپولیسی بود و ما ۴ برادر دیگر 
استقاللی بودیم. اما از زمانیکه فوتبال 
را در تهران به صورت جدی بازی کردم، 
تفاوت  برایم  استقالل  و  پرسپولیس 

چندانی نداشتند.
زمانیکه  از  اما  داد:  ادامه  دایی 
بر تن کردم، یک  را  لباس پرسپولیس 

پرسپولیسی شدم و افتخار می کنم که 
طرفدار این تیم هستم. اما اینکه من در 
هیچ  به  هستم،  استقاللی  حاضر  حال 
عنوان صحت ندارد. من تا زمانیکه وارد 
دانشگاه شدم، یک استقاللی بودم ولی 
را به شکل جدی  اینکه فوتبال  از  بعد 
تفاوت  برایم  ها  سرخابی  کردم،  دنبال 
چندانی نداشتند اما پس از عضویت در 
پرسپولیسی محسوب  پرسپولیس، یک 
می شوم و این تیم را خیلی دوست دارم 

و نتایج آن را دنبال می کنم.
علی دایی در دو مقطع نیز هدایت 
پرسپولیس را برعهده داشت. او پس از 
ملی، سرمربی  تیم  از هدایت  برکناری 
دو  کسب  شد.  پایتخت  سرخپوشان 
قهرمانی جام حذفی در دو سال متوالی 
در مقطع نخست حضور در پرسپولیس 
از افتخارات دایی محسوب می شود. او 
و  سرخپوشان  جمع  از  جدایی  از  پس 
حضور در راه آهن، دوباره به پرسپولیس 
بازگشت و این تیم را به نائب قهرمانی 
از  بعدش  در فصل  و  رساند  برتر  لیگ 
این تیم برکنار شد و جایش را به حمید 

درخشان داد.
در  و  بیستم  لیگ  بتدای  ا در 
زمان حضور احمد سعادتمند به عنوان 
مدیرعامل استقالل، بحث حضور علی 
دایی به عنوان جانشین فرهاد مجیدی 
نیز مطرح شد. سعادتمند پس از برکناری 
حتی مدعی مذاکره با دایی نیز شد که 
این مسئله از سوی شهریار فوتبال ایران 

تکذیب شد.
به هر حال در صورت حضور علی 
دایی به عنوان سرمربی استقالل، یکی 
از بزرگترین انتقاالت مربیگری میان دو 
باشگاه رخ می داد. پیش از این، بیژن 
ذوالفقار نسب بازیکن سابق پرسپولیس 
کارنامه  در  را  استقالل  هدایت  سابقه 
دو  تاریخ  در  تاکنون  و  است  داشته 
باشگاه هرگز این اتفاق رخ نداده است 
سرمربی  پرسپولیس  و  استقالل  که 

مشترک داشته باشند.

واکنش شهریار به شایعه عالقمندی به استقالل؛

علی دایی: با افتخار، پرسپولیسی هستم

فوتبال ایران بعد از گذشت ۴۰ روز 
از انتخابات فدراسیون و روی کار آمدن 
تیم مدیریت جدید، همچنان در گیرودار 
بعضا  تصمیمات  و  گذشته  مشکالت 
شائبه  برانگیز از سوی رئیس جدید این 

فدراسیون است.
تیم  آمدن  کار  روی  از  روز   ۴۰
آن ها  راس  در  و  جدید  مدیریتی 
شهاب الدین عزیزی خادم به عنوان رییس 
فدراسیون فوتبال می گذرد. رئیس جدید 
و مدیران همراهش در شرایطی وارد این 
فدراسیون شده اند که تقریبا در هر بخشی، 
می توان چندین مشکل کوچک و بزرگ را 
یافت اما عالوه بر رسیدگی به این امور، 
مسائل و مشکالت دیگری هم به طور 

روزانه خبرساز می شود.
در این گزارش به اتفاقات کوچک و 
بزرگ در این فدراسیون و نحوه مدیریت 
و تصمیمات تیم جدید فدراسیون فوتبال 
بر  می توان  که  داشت  خواهیم   نگاهی 
اولیه نسبت  این اساس به یک دیدگاه 
فوتبال  فدراسیون  جدید  مدیران  به 

دست یافت.
* میزبانی بحرین و شکایت ایران 

CAS به AFC از
به  عالقه مندان  و  عزیزی خادم 
فوتبال در آخرین روزهای سال گذشته، 
با شوک بزرگی مواجه شدند. سلب حق 
میزبانی تیم ملی در انتخابی جام جهانی 
و  آسیا  فوتبال  کنفدراسیون  سوی  از 
برگزاری این مسابقات به صورت متمرکز 
مدیران  که  بود  موضوعی  بحرین،  در 
به  را نسبت  فوتبال  اهالی  فدراسیون و 

آینده نگران می کند.
برگزاری مسابقات در بحرین یعنی 
دشوارتر شدن کار تیم ملی و احتمال از 
دست رفتن جام جهانی ۲۰۲۲ قطر که 
ضررهای مادی و معنوی بسیاری را برای 
فوتبال ایران به دنبال دارد و این موضوع 
و  عزیزی خادم  که  است  معنی  این  به 

همکارانش در دوره حاضر جام جهانی را 
تجربه نخواهند کرد.

چندین  از  بعد  آن ها  نتیجه  در 
مرحله نامه نگاری با کنفدراسیون فوتبال 
ورزش  داوری  دادگاه  به  اکنون  آسیا، 
مراجعه کرده اند تا قبل از برگزاری این 
خود  تالش های  آخرین  بتوانند  رویداد، 
را برای پس گرفتن میزبانی انجام دهند 
آینده  برای مسابقات  فاجعه  از تکرار  یا 

جلوگیری کنند.
برای  ملی  تیم  سازی  آماده   *

رقابت های انتخابی جام جهانی
بر  عالوه  شد،  گفته  که  همانطور 
حضور در جام جهانی قطر، مسائل مالی 
و پاداش های فیفا از دیگر مواردی است 
حساب  آن  روی  فوتبال  فدراسیون  که 
باز کرده است. به همین علت مهم ترین 
ماموریت عزیزی خادم و همکارانش در 
روزها و ماه های آینده آماده سازی هر چه 

بهتر تیم ملی است.
زمان  مدت  این  در  خادم  عزیزی 
کوتاه اقدامات موثری در جهت تدارک 
یک  آماده سازی  با  کیش  در  اردویی 
پرواز چارتر  زمین تمرین مناسب، رزرو 
برای تیم ملی، استخدام دستارهای جدید 
برای اسکوچیچ، و ... انجام داده است اما 
مهم ترین موضوع تدارک بازی دوستانه 
است که در ماه های اخیر تیم ملی از این 

موضوع رنج برده است.
مرحله،  این  از  عبور  با  ملی  تیم 
ز  ا ناشی  زیان ها  و  ضرر  ند  می توا

شکست های تیم ملی در دوران ویلموتس 
را جبران کند و در موقعیت بهتری برای 
مرحله سوم انتخابی جام جهانی قرار گیرد.

* تغییر زیرساخت های فوتبال
خادم  عزیزی  اقدامات  اولین  از 
در فدراسیون فوتبال می توان به تعیین 
سازمان  ساختار  تغییر  برای  کارگروهی 
جدید  رئیس  کرد.  اشاره  فوتبال  لیگ 
جوابگوی  فعلی  ساختار  است  معتقد 
فوتبال نیست و قصد دارد سازمان لیگ 
را از اداره فدراسیون فوتبال خارج و به 
باشگاه ها محول کند؛ مشابه اتفاقی که 
در کشورهای اروپایی از جمله در انگلیس 

رخ می دهد.
در نتیجه تیم حقوقی و فنی برای 
این منظور تعیین شده و باید دید این اتفاق 
چه زمانی به واقعیت بدل می شود و در 
عمل چه اتفاقی رخ می دهد و آیا تغییر 

آشکار و مثبی به وقوع خواهد پیوست.
* انتصاب های شائبه برانگیز

روز   ۴۰ در  انتقادات  مهم ترین 
گذشته مربوط به انتصاب ها و مدیرانی 
است که عزیزی خادم آن ها را به عنوان 
همکاران خود برگزیده است. در واقع تا به 
حال اهالی فوتبال از انتخاب های رئیس 
جدید شگفت زده شده اند و این موضوع 
تاحدودی فوتبالی ها را نگران کرده است. 
کما اینکه عزیزی خادم در مصاحبه اخیر 
خود به این موضوع اشاره کرده و واقف 
راضی  چندان  انتصاب هایش  که  است 
را  خود  دالیل  فعال  او  اما  نبوده  کننده 

برای هر انتخابی دارد و می گوید سعی 
کند  انتخاب  را  مدیران  از  طیفی  کرده 
که وزنه اقتصادی آن ها سنگین تر است.

مانند  حوزه ای  در  حال  این  با 
مجتبی  انتخاب  و  فوتبال  ملی  تیم 
خورشیدی به عنوان یک فرد ناشناخته در 
فوتبال، انتقادات پابرجاست و توضیحات 
راضی  کافی  اندازه  به  عزیزی خادم هم 
کننده نیست و همچنان شایعات حول 

محور این انتخاب وجود دارد.
و  ت  ال تحو و  تغییر  ز  هنو
انتصاب های عزیزی خادم کامل نشده 
که او وعده داده که رایزنی با چهره های 
آغاز  ماجدی  میرشاد  از طریق  فوتبالی 
عزیزی  عملکرد  دید  باید  است.  شده 
خادم تا چه حد اهالی فوتبال را ترغیب 

به همکاری می کند.
تا به حال عزیزی خادم به نواقص و 
ایرادهای مختلف و همین طور برنامه های 
خود برای سروسامان دادن به این اوضاع 
سخن گفته که در همین حین اشاراتی هم 
به مدیریت سابق شده که آن ها مسبب 
وضعیت موجود هستند. اگر چه عامالن 
و علت وضعیت کنونی فوتبال مشخص 
است، اما انتظار می رود تیم جدید از جمله 
عزیزی خادم که با علم به این وضعیت 
پای به عرصه گذاشته اند، انرژی خود را 
روی بهبود اوضاع نابسامان فوتبال ایران 
منعطف کنند تا چهار سال بعد خودشان 
هم گرفتاری مشکلی نشوند که مدیران 

سابق را از صحنه فوتبال حذف کرد.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

اول  هیات   ۹۹/۱۱/۱۵  -۱۳۹۹۶۰۳۱۷۱۸۰۰۰۱۷۷۸ شماره  رای  برابر 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اداره سه اهواز تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضی آقای کریم ساکی فرزند خلف به شماره شناسنامه ۲۷۸۸ 
صادره از اهواز در یک باب ساختمان بمساحت ۲۲۶/۱۷ متر مربع پالک ۷۲ 
فرعی از ۱۵۷۹ اصلی واقع در بخش ۳ اهواز بنشانی کوی کریشان خیابان 
دوم خریداری از مالک رسمی آقایان حسن عبدالخانی و لفته دلف لویمی محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی 
متقاضی  مالکیت  به صدور سند  و در صورتی که اشخاص نسبت  می شود 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید عرض حال ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۰/۰۱/۲۲
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۰/۰۲/۰۶

شناسه آگهی: ۵/۸۶/م-الف
یاور مرادی گراوند

رئیس ثبت اسناد و امالک

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

امالک  و  اسناد  ثبت  در  مستقر  تکلیف  تعیین  هیات  صادره  آراء  برابر 
شهرستان سنندج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان ذیل تایید گردیده لذا 
بدینوسیله مشخصات امالک در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز جهت اطالع عموم 
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  و گواهی اخذ و تحویل اداره ثبت نمایند بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول وگواهی اخذ تحویل اداره 
ثبت نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض 
سند مالکیت طبق مقررات صادر خواهد شد صدور سند مالکیت مانع مراجعه 

متضرر به دادگاه نیست .
۱- مقدار ۲۲/۲۷۴۹ شعیر مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ بنام آقای بهمن 
رجبی فرزند احمد صادره نوسوده تحت پالک ۳۲۱ فرعی از ۸ اصلی بخش ده 
به مساحت ۱۵۱۶۱ متر مربع جزء نسق زارعانه شماره ۴۳۵۶ مورخ۵۱/۷/۱۶ 

به آدرس سنندج روستای گزنه
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۱/۲۲
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۲/۶

هیوا احمدیان رئیس اداره ثبت منطقه دو سنندج

چهلم انتخاب رییس فدراسیون فوتبال؛

اولین هشدار: سلب حق میزبانی تیم ملی در انتخابی جام جهانی
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مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان زنجان از ارسال ۱۹ 
اثر به دبیرخانه نخستین جایزه ملی دوساالنه غزل منزوی خبر 
داد و گفت: دو عنوان از این آثار از آمریکا و کانادا به جشنواره 

ارسال شده است.
محمدربیع احمدخانی گفت: نخستین جایزه ملی دوساالنه 
غزل به دو زبان »فارسی و ترکی« به یاد حسین منزوی برگزار 

می شود.
وی با اشاره به اینکه نخستین جایزه ملی دوساالنه غزل 
منزوی در ۳ بخش برگزار می شود، اضافه کرد: نخستین بخش 
ابتدای سال  از  مربوط به »کتاب مجموعه غزل« چاپ شده 
۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸، بخش دوم مربوط به تک  اثر )ارسال ۵ اثر از 
سوی هر شرکت کننده( و بخش سوم در بخش پژوهش شامل 
پایان نامه و کتاب در حوزه نقد و بررسی غزل حسین منزوی است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان زنجان با بیان 
اینکه فراخوان مربوط به نخستین جایزه ملی دوساالنه غزل، 
اسفند سال قبل مننشر شد، اضافه کرد: در همین مدت کوتاه 

که فراخوان منتشر شده ۱۹ اثر به دبیرخانه واصل شده که از 
این تعداد ۲ اثر مربوط به آمریکا و کانادا و مابقی مربوط به ۱۲ 

استان کشور است.
احمدخانی با بیان اینکه مهلت ارسال آثار تا ۳۱ اردیبهشت ماه 
است و عالقه مندان می توانند کتاب و مجموعه غزل و پژوهش های 
چاپ شده را به دبیرخانه ارسال کنند، تصریح کرد: استانداری زنجان، 
معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان زنجان، مجمع انجمن های ادبی 

استان زنجان در برگزاری این برنامه ادبی همکاری دارند.
مهر  یکم  منزوی«  »حسین  گزارش  این  اساس  بر 
 ۱۳۸۳ اردیبهشت    ۱۶ در  و  متولد  زنجان  در   ۱۳۲۵ سال 
خورشیدی بر اثر بیماری ریوی در بیمارستان شهید رجایی 

تهران درگذشت.
»کتاب روز«، »یک شعر و یک شاعر«، »آیینه و ترازو« 
و »آیینه آدینه« از برنامه های رادیویی و تلویزیونی بود که این 

شاعر معاصر تهیه کنندگی آن ها را برعهده داشت.

ارسال 1۹ اثر به دبیرخانه نخستین دوساالنه ملی غزل منزوی

ــت  ــه محدودی ــن ب  ای
زبان فارســی و ترجمه نشدن 
ــی  ــنده های ایران ــار نویس آث
برمی گــردد؟ علــت ایــن مســاله را باید 
در ضعــف تالیــف جســت وجو کــرد یــا 
عوامــل دیگــر؟ ایــن پرسشــی اســت 
کــه بــا چنــد نفــر از دســت اندرکاران 
ــان  ــوان در می ــودک ونوج ــاب ک کت

گذاشــته شــده اســت.

راه های جهانی شدن ادبیات 
کودک کدام است؟

بــه گــزارش دنیــای جوانــان 
کتــاب  خبرگــزاری  از   نقــل  بــه 
کریســتین  »هانــس  ایران)ایبنــا( 
و  دانمارکــی  نویســنده  اندرســن«، 
ــرک  ــون »دخت ــی چ ــق قصه های خال
کبریــت فــروش، جوجه اردک زشــت، 
ــتی،  ــاه، بندانگش ــد پادش ــاس جدی لب
داســتان های  و  دریایــی«  پــری 
زیبــای دیگــری اســت کــه همــه مــا 
از کودکــی تــا بــه حــال بــا آن خاطره 
ــال لپمــن«،  ــم. ســال ۱۹۶۷، »ی داری
لمللــی  بین ا کتابخانــه  پایه گــذار 
مونیــخ و دفتــر بین المللــی کتــاب 
ــرد  ــنهاد ک ــوان پیش ــل ج ــرای نس ب
ــاب  ــی کت ــام »روز جهان ــه ن روزی ب
ــا پیشــنهاد  کــودک« تعییــن شــود؛ ب
دوم  روز  و  کردنــد  موافقــت  او 
ــس  ــد هان ــی ســالروز تول ــل یعن آوری
ــن روز  ــه ای ــن را ب ــتیان اندرس کریس
ــه  ــن هم ــا ای ــد. ام ــاص دادن اختص
ــم  ــزه ای ه ــه جای ــود؛ بلک ــرا نب ماج
ــرداز و نویســنده  ــام ایــن قصه پ ــه ن ب
مطــرح دانمارکی بنیان گذاشــته شــد. 
جایــزه هانس کریســتین اندرســن هر 
دو ســال یــک بــار بــه مجموعــه آثــار 
یــک نویســنده یــا تصویرگــر داده 
می شــود. تاکنــون هوشــنگ مــرادی 
کرمانــی، احمدرضــا احمــدی، فرهــاد 
حســن زاده، محمدرضــا یوســفی و 
محمدهــادی محمــدی در بخــش 
خســروی،  نســرین  و  نویســندگی 
پژمــان  و  بنی اســدی  محمدعلــی 
ــری  ــش تصویرگ ــی زاده در بخ رحیم
ــزه کــه آن  ــن جای ــت ای ــزد دریاف نام
ــده اند  ــد ش ــک می دانن ــل کوچ را نوب
امــا تنهــا فرشــید مثقالــی، تصویرگــر 
برجســته ایرانــی توانســته ایــن جایــزه 

ــد. ــود کن را از آن خ
ایرانــی  نویســندگان  چــرا   
نتوانســته اند برنــده جایــزه اندرســن 
ــان  ــت زب ــه محدودی ــن ب ــند؟ ای باش
آثــار  نشــدن  ترجمــه  و  فارســی 
برمی گــردد؟  ایرانــی  نویســنده های 
ــف  ــد در ضع ــاله را بای ــن مس ــت ای عل
ــل  ــا عوام ــرد ی ــت وجو ک ــف جس تالی
دیگــر؟ ایــن پرسشــی اســت که بــا چند 
ــاب کــودک  ــر از دســت اندرکاران کت نف
ونوجــوان در میان گذاشــته شــده اســت.

 
همه تقصیرها را به گردن زبان 

فارسی نیندازیم
 مرجــان فوالدونــد نویســنده، 
از  و  کــودک  ادبیــات  پژوهشــگر 
ــوان  ــودک و نوج ــه ک ــای کمیت اعض
فرهنگــی  و  علمــی  رات  نتشــا ا
ــاب  ــد دوره داور اتنخ ــه چن ــت ک اس
جایزه هــای  نــی  یرا ا نامزدهــای 
ــزه ی آلمــا  کریســتین اندرســن و جای
یــا آســتریدلینگرن بــوده؛ او در پاســخ 
ــودک  ــات ک ــرا ادبی ــه چ ــه این ک ب
نوجــوان مــا جهانــی نشــده بــه 
ــد و  ــاره می کن ــی اش ــل مختلف دالی
می گویــد: جهانــی شــدن ادبیــات 
ــالش و  ــران، نتیجــه ت ــودک در ای ک
ــن  ــت اندرکاران ای ــه دس ــت هم فعالی
حــوزه اســت؛ از نویســندگان، مدیــران 
ــران و  ــت ها و تصویرگ هنری، گرافیس
ناشــران تا مدیــران و سیاســت گذاران  
فرهنگــی، منتقــدان ، مــرور نویســان، 

مروجــان و آژانس هــای ادبــی.
 بــه بــاور نویســنده کتــاب» 
ــت  ــدن«، سیاس ــای خندی ــه های ه ب
ــه  ــی اســت ک ــل مهم یکــی از عوام
ــات  ــرزی ادبی ــرون م ــر تعامــالت ب ب
او می گویــد:  انداختــه.  مــا ســایه 
ــگ  ــات و فرهن ــم ادبی ــا نمی توانی م
ــا  ــی ب ــل فرهنگ ــی تعام ــود و حت خ

جهــان را  از  روابــط اجتماعــی و 
ــدا   ــروز ج ــای ام ــا دنی ــیمان ب سیاس
ــر  ــه اگ ــی ک ــن معن ــه ای ــم. ب بدانی
ــا  ــا دنی ــتی ب ــوب و درس ــاط خ ارتب
باشــیم  شــناخت مــردم  نداشــته 
جهــان از فرهنگ، تاریــخ و ادبیــات ما  
محــدود بــه خبرهــای سیاســی عموما 
ــن  ــود. در  چنی ــد می ش ــوش آین ناخ
فضــای مســمومی  مــردم جهــان   
ــا  ــنایی ب ــرای آش ــری  ب ــل کمت تمای
فرهنــگ و ادب مــا خواهنــد داشــت. 
ــار  ــرایط رفت ــن ش ــس ای ــال عک مث
کــره ی جنوبــی در ســال  هــای اخیــر 
اســت. کــره بــا ســرمایه گــزاری 
روی  تقویــت و معرفــی محصــوالت 
فرهنگــی و هنــری خــود بــه جهــان، 
موفــق شــده  توجه  و عالقــه ی گروه 
بزرگــی از مــردم بخصــوص جوانان را 
ــه ادبیــات و فرهنــگ  خــود جلــب  ب
کنــد. همیــن  عالقــه باعــث بــه 
وجــود آمــدن مــوج بزرگــی از تمایــل 
جوانــان و نوجوانــان بــه آموختــن 

ــده. ــره ای ش ــان ک زب
 بعضــی برایــن باورنــد کــه زبان 
فارســی، گســتره محــدودی را شــامل 
ــی  ــت، یک ــن محدودی ــود و ای می ش
ــات  ــدن ادبی ــی نش ــل جهان از دالی

فوالدونــد  حالی کــه  در  ماســت. 
بــا ایــن نظــر، موافــق نیســت و 
ــن  ــرح ای ــا ط ــود را ب ــای خ گفته ه
پرســش ادامــه می دهــد کــه آیــا 
گســتره گویش ورهــای زبــان فارســی 
و کشــورهای فارســی زبــان، کمتــر از 
ــن   ــا آموخت ــت ی ــره ای  اس ــان ک زب
خــط فارســی از   ژاپنــی دشــوار 
تــر اســت؟ پــس چگونــه اســت کــه 
ــن  ــن بی ــی، این چنی ــای ژاپن مانگاه
نوجوان هــای جهــان مشــهور شــده؟ 
ــر  ــد مقص ــر باش ــاید بهت ــن ش بنابرای
اصلــی را بجوییــم و همــه کوتاهی هــا 
و نارســایی ها را بــه گــردن زبــان 

ــم. ــی نیندازی فارس
تیــر  »حکایــت  نویســنده   
ــد:  ــو«، می گوی ــرد قصه گ ــن م انداخت
یکــی از معیارهــای مهــم در جوایــزی 
مثــل آندرســن و لیندگــرن، ســتقبال 
ــنده،   ــک نویس ــار ی ــدگان از آث خوانن
ــه  ــی ک ــداد جایزه های ــمارگان، تع ش
ــر دریافــت کــرده و مرورهــا  ــک اث ی
نوشــته  آن  بــر  کــه  نقدهایــی  و 
شــده اســت؛ در حالــی کــه بازاریابــی 
و  تــی  تبلیغا ی  ب، کمپین هــا کتا
شــیوه های طــالع رســانی در کشــور 
مــا  بســیار ضعیــف اســت.  مــا 
کتاب هــای بســیار خوبــی داریــم 
ــی نمی شــوند  ــه درســتی معرف کــه ب
و مــردم حتــی از بــودن آن هــا و 
انتشارشــان هــم آگاه نمی شــوند. چــه 
بســا اگــر شــیوه ی معرفــی و اطــالع 
رســانی حســاب شــده تری داشــته 
باشــیم شــمارگان کتــاب و ســرانه ی 

ــد. ــود بیاب ــم بهب ــه ه مطالع
ــار  ــد، معی ــه فوالدون ــه گفت    ب
ــی،  ــز جهان ــای جوای ــر در اعط دیگ
ترجمــه بــه زبان هــای دیگــر و بالتبــع 
ــن یکــی  ــز خارجــی اســت و ای جوای
ــب  ــه موج ــت ک ــی اس از  بزنگاه های
می شــود  نویســندگان مــا  امتیــاز 
کمتــری نســبت بــه رقبــای خارجــی 
خــود دریافــت کننــد. چــرا؟ چــون بــه 
ــا بــازار  دالیــل بســیار، تعامــل مــا  ب
جهانــی کتــاب کــم و محــدود اســت. 
ــی  در کشــور  ــای ادب ــوز آژانس ه هن
ــداد  ــتند و تع ــوان هس ــیار ج ــا  بس م
کمــی از  ناشــران، بخــش بین الملــل 
و بازاریابــی جهانــی  دارنــد. بــه همین 
شــانس  مــا  کتاب هــای  خاطــر، 

کمتــری بــرای دیده شــدن در ســطح 
ــد. ــدا می کنن ــان پی جه

 ایــن نویســنده و پژوهشــگر 
ادبیــات کــودک کــه یکــی از اعضــای 
کمیتــه کــودک و نوجــوان انتشــارات 
ــت در  ــم هس ــی ه ــی و فرهنگ علم
ــی  ــران دولت ــه ناش ــه این ک ــخ ب پاس
چــه نقشــی در ترجمــه معکــوس 
کتاب هــا بــه زبان هــای دیگــر دارنــد 
می گویــد:  می دانــم کــه ایــن اتفــاق 
در کانــون پــرورش فکــری یــا »پرنده 
آبــی« واجــد کــودک و نوجــوان 
انتشــارات علمــی و فرهنگــی افتــاده 
امــا مســتدام نبــوده اســت. متاســفانه 
مــا اغلــب بــا مدیریــت کوتــاه مــدت 
ــتیم.   ــه هس ــی مواج ــش دولت در  بخ
سیاســت ها هــم متاســفانه بســیار بــه 
او،   فــرد و گرایش هــای شــخصی 
ســلیقه تجربــه، ســواد و  دغدغه  هــای 
ــل  ــن دلی ــه همی ــت ب ــته اس او وابس
گاهــی بســیار  خــوب عمــل می شــود 

ــه. و گاهــی ن
 

نویسندگان ما کودکی خود را 
می نویسند

ز  ا نــی،  نجف خا بــه  محبو  
ترجمــه  تالکنــون  پیــش  ســال ها 

چــون  مجموعه هایــی  می کنــد. 
ــت وجوی  ــی، در جس ــودی دمدم »ج
ــار  ــس« و آث ــای فلیک ــورا، نامه ه دلت
رولــد دال را بــا ترجمــه او خوانده ایــم. 
نجف خانــی همچنیــن بــرای ترجمــه 
»آبشــار یــخ« برگزیــده کتــاب ســال 
شــورای کتــاب کــودک و در بیســت 
و چهارمیــن دوره از کتــاب ســال 
جمهــوری اســالمی بــرای مجموعــه 
ســه جلــدی »ســال های قحطــی 
ایرلنــد« شایســته تقدیــر شــده اســت.

 مترجــم »ااِلی افسون شــده« 
ــت  ــرا ادبی ــه چ ــه این ک ــخ ب در پاس
ــه  ــان ک ــا نتوانســته آن چن ــوداک م ک
ــی  ــای جهان ــه بازاره ــاید ب ــد و ش بای
ــترین  ــد: بیش ــد می گوی ــدا کن راه پی
نویســندگان مــا خاطــرات خــود را 
مــرور می کننــد  و  نمی تواننــد انتظــار 
داشــته باشــند کــه داستان هایشــان بــا 
مخاطــب امــروز ارتبــاط برقــرار کنــد. 
چــون کــودک امــروز بــا تبلــت و رایانه 
ســروکار دارد و دلــش نمی خواهــد 
دفترچــه خاطــرات نویســنده  ای را ورق 
ــود در  ــی خ ــه از روزگار بچگ ــد ک بزن

دهــه ۴۰ و ۵۰ می گویــد.
و  بومی گرایــی  نجف خانــی،   
ــگ  ــوم و فرهن ــه آداب و رس ــه ب توج
شــناخت  و  یک ســو  از  ایرانــی 
ــوی  ــروز از س ــل ام ــای نس دغدغه ه
ــتان ها  ــت داس ــل موفقی ــر را عام دیگ
ــم  ــوز ه ــت: هن ــد اس ــد و معتق می دان
ــده  ــی، خوانن ــوب تالیف ــای خ کتاب ه
ــد و نویســندگان  ــدا می کنن ــود را پی خ
نبایــد گمان کننــد که ترجمــه، تالیف را 
تهدیــد می کنــد؛ شــما ســه گانه آرمــان 
آریــن، »پارســیان و مــن« یــا »خــون 
آشــام در خیابان هــای شــهر« اثــر 
ســیامک گلشــیری را بخوانید؛ آن زمان 
ــای  ــرا نوجوان ه ــوید چ ــه می ش متوج
مــا تــا ایــن انــدازه داســتان های آریــن 

ــد؟  ــت دارن ــیری را دوس و گلش
کتــاب  مترجــم  بــاور  بــه   
»انگشــت جادویــی«، نویســندگان 
مــا نبایــد خــود را دســت کــم بگیرنــد 
و مخاطــب خــود و نیــاز و خواســته او 
را فرامــوش کننــد. امــا چــاره ای جــز 
ــال  ــدارد. اص ــود ن ــدن وج ــه روز ش ب
اگــر می بینیــد نوجوان هــا کســی 
چــون آرمــان آریــن را دوســت دارنــد 
بــه ایــن خاطــر اســت کــه او  بــرای 

نوشــتن داســتان های خــود از تکنیک 
روزآمــد بهــره بــرده و  مخاطبــان بــا 
نویســنده ای روبــه رو هســتند کــه 
ــد و  ــم می بین ــد، فیل ــاب می خوان کت
اصــال کتاب هــای خــود را بــر اســاس 
بازی هــای کامپیوتــری می نویســد. 
در  داســتان ها  از  بســیاری  امــروز 
ــته  ــم نوش ــاختار گی ــه س ــا برپای دنی

می شــوند.
اســت:  معتقــد  نجف خانــی   
بســیاری از کارهــای ایرانــی کــه بــه 
ــا   ــده ی ــه ش ــر ترجم ــای دیگ زبان ه
ــته اند  ــم نتوانس ــد ه ــزه گرفته ان جای
بــا  شــاید  و  بایــد  کــه  آن گونــه 
کننــد؛  برقــرار  ارتبــاط  مخاطــب 
اصــال ترجمــه کتاب هــای ایرانــی 
ــان دهنده  ــر، نش ــای دیگ ــه زبان ه ب
موفقیــت ایــن کتاب هــا و پرمخاطــب 
بودن شــان نیســت و ایــن مســاله 
ایرانــی  داســتان هایب  بــه  تنهــا 
محــدود نمی شــود؛ در کشــورهای 
اســت؛  همین طــور  هــم  غربــی 
جایــزه  کــه  کتاب هایــی  هســتند 
مخاطــب  امــا  برده انــد  نیوبــری 
چندانــی ندارنــد چــون خواننــده خــود  
ــب  ــد مخاط ــا بای ــناخته اند. م را نش
ــه چــه  خــود را بشناســیم و بدانیــم ب

چیــز عالقه منــد اســت.
 

حضور آژانس های ادبی 
ضروری است

ــی  ــازان طوس ــد مجری س محم
از جملــه ناشــران کــودک و نوجــوان 
ــد  ــه تصــور می کن اســت؛ ناشــری ک
ادبیــات کــودک و نوجــوان مــا اگــر به 
درســتی ترجمه شــود، قابلیــت جهانی 
کتاب هــای  یــا  امــا  دارد.  شــدن 
خــوب انتخــاب و ترجمــه نمی شــوند 
برگردان هــا چنــدان خــوب و  یــا 
ــب را ادا  ــق مطل ــتند و ح ــر نیس موث
نمی کننــد. بــه ایــن معنــی کــه 
گاهــی مترجمــان بایــد بــه بازنویســی 
بــه  تنهــا  و  بپردازنــد  اثــر  یــک 
ــاب  ــک کت ــه واژه ی ــردان واژه ب برگ
ــد  ــد از ســوی دیگــر بای بســنده نکنن
کتاب هایــی انتخــاب و ترجمــه شــوند 
ــا  ــا ســلیقه و پســند مــردم دنی کــه ب
هماهنگ انــد. بــه عبارتــی وقتــی 
قــرار اســت یــک کتابــی بــرای 
ــا  ــد ب ــود بای ــه ش ــا ترجم ــردم اروپ م
خواســته و نیــاز اروپایی هــا  هماهنــگ 
ــن  ــاب ممک ــن کت ــا همی ــد ام باش
اســت در آفریقــا یــا در آمریــکا مــورد 
توجــه قــرار نگیــرد و توجــه بــه ایــن 
ــی درســت و  ــد بازاریاب ــاله نیازمن مس

مخاطب شناســی دقیــق اســت.
 ، » ر کا و ز نشر»ســا یــر  مد  
فــروش رایــت کتاب هــای ایرانــی 
بــه کشــورهای دیگــر را  یکــی از 
ــی  ــرای جهان ــرایط ب ــن ش اصلی تری
شــدن ادبیــات کــودک و نوجــوان 
می گویــد:  و  نــد  ا می د ن  یــرا ا
ــد  ــه قانونمن ــت، یک جورمبادل کپی رای
ــرارداد  ــم ق ــا ه ــور ب ــت. دو کش اس
ــا  ــود را ب ــای خ ــد و کتاب ه می بندن
یکدیگــر رد و بــدل می کننــد و در 
ایــن داد و ســتد بــا ســلیقه هــم آشــنا 
می شــوند. بــه همیــن خاطــر مــا پیش 
ــات  ــی شــدن ادبی ــه جهان ــه ب از آن ک
کــودک خــود فکــر  کنیــم بایــد قــاون 
ــه  ــم و ب ــت را بپذیری ــی کپی رای جهان

ــم. ــرام بگذاری ــان احت ــوق مولف جق
 بــه گفته طوســی، جهانی شــدن 
ادبیــات کــودک درگــرو حمایت هــای 
ناشــران  چراکــه  اســت  دولتــی 
ــوان را  ــکان و ت ــن ام ــی، ای خصوص
ــگاه های  ــم در نمایش ــه ه ــد ک ندارن
ــاره  ــد و اج ــرکت کنن ــی ش بین الملل
ــم  ــد ه ــا را بپردازن ــنگین عرفه ه س
ــای  ــه زبان ه ــود را ب ــای خ کتاب ه
انگیســی  زبــان  به ویــژه  دیگــر، 
این کــه  ضمــن  کننــد؛  ترجمــه 
ــناخت  ــیار، ش ــوارد بس ــران در م ناش
درســت و دقیقــی از بــازار ندارنــد 
را  کتاب هایــی  چــه  نمی داننــد  و 
انتخــاب و ترجمــه کننــد و همــه ایــن 
مســایل ضــرورت حمایت هــای دولتی 
همچنیــن وجــود و رونــق آژانس های 

ادبــی را تقویــت می کنــد.

چرا نتوانسته ایم برنده جایزه اندرسن باشیم؟

انتشار رمان عبدالحسین نوشین
نوشته  رمان »خان و دیگران« 
و  مقدمه  با  نوشین  لحسین  عبدا

تعلیقات تازه ای منتشر شد.
که  دیگران«  و  »خان  رمان 
عبدالحسین  از  برجای مانده  آثار  از 
نوشین، نویسنده و هنرمند نام آشنای 
بلند  مقاله ای  همراه  به  است  تئاتر 
گرفته شده  به کار  تعلیقات  درباره 
قلم  به  آثارش  بر  نقدی  و  او  توسط 
سیدمسعود هاشمی و حسین کریمی 

به چاپ رسیده است.
با  و  در ۲۳۷ صفحه  رمان  این 
نشر  توسط  تومان  هزار   ۵۹ قیمت 

سیب سرخ منتشر شده است.  
ادبی  اتفاق  و  دیگران«  و  »خان  کتاب  درباره  هاشمی  سیدمسعود 
شکل گرفته در آن می گوید: من دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی 
و حسین کریمی دانش آموخته کارشناسی ارشد همین رشته است. نمایش 
همواره یکی از عالقه ها و دغدغه های جنبی ما بوده است. من حتی سابقه 
بازیگری تعزیه، تئاتر و فیلم کوتاه را در رزومه دارم و حسین کریمی هم 
و  ادبی  نقد  مخصوصا  نقد،  کلی  طور  به  دارد.  فیلم  نقد  آتش  بر  دستی 
تحشیه نویسی عالقه مشترک ماست که هم ایشان و هم بنده مقاالتی را 

در این زمینه منتشر کرده ایم.
اتفاقی  او می افزاید: من در دوره ارشد پیرامون این کتاب که خیلی 
با عنوان »بیان چند نکته و  یافته و شناخته بودم، مقاله ای نوشتم  را  آن 
بررسی کیفیت استعمال امثال و کنایات در کتاب خان و دیگران عبدالحسین 
نوشین«. و بعد از انتشار و استقبال، مصمم شدم که کتاب »خان و دیگران« 
را با افزودن مقاله مزبور تجدید چاپ کنم. نقد بسیار موجز و مختصری در 
انتهای مقاله آمده بود که حسین کریمی پیشنهاد داد بسطش بدهم که بنده 

این مهم را به خود ایشان محول کردم.
استعمال  در  نوشین  خالقیت  توجه  با  می گوید:  همچنین  هاشمی 
ضرب المثل ها و کنایه ها ما روبه رو بودیم با عبارتی که معنای مستقیمش 
ترکیب  این  این که  دریافت  و  نمی شد  یافت  لغت نامه ها  و  فرهنگ ها  در 
به  نبود، پس  آسان  برای همه  است  یا ضرب المثل  کنایه  کدام  مابه ازای 
نگارش توضیحاتی از این دست و تشریح چند نکته تاریخی و بومی مبادرت 

کردیم که در بخش تعلیقات کتاب آمده است.
او در ادامه درباره اهمیت رمان »خان و دیگران« اظهار می کند: اهمیت 
نام  است؛  »نوشین«  نام  اهمیت  مرهون  اول  درجه  در  کتاب  این  داشتن 
بزرگی که امروز غبار نسیان احاطه اش کرده و حتی تئاتری ها و ادبیاتی ها 
هم شناخت کاملی از او ندارند. بعضی تنها نامش را شنیده اند و متاسفانه 
بسیاری نامش را هم نشنیده اند. من به عنوان عاشق، مخاطب و دانشجوی 
ادبیات یکی از وظایف، بلکه دغدغه هایم، زنده نگاه داشتن نام و آثار اکابر 
ادبیات شیرین فارسی است که چنین کاری ارتقای سطح سلیقه و فرهنگ 

و درک ادبی جامعه را نیز در پی خواهد داشت. 
دوم این که همان عده محدود و معدود هم نوشین را به دو شکل 
و  نمایشنامه نویسی ها  بازی ها،  کارگردانی ها،  با  تئاتری ها  می شناسند: 
کتاب  و  مسکو  چاپ  فردوسی  شاهنامه  با  ادبیاتی ها  و  ترجمه هایش 
داستان نویس«  نوشین  »عبدالحسین  متوجه  هیچ کس  اما  واژه نامگ؛ 
نبود، گو این که قلم او از نویسندگان حرفه ای بسیاری، قوت بیشتری 
یک  قامت  در  وی  دوباره  معرفی  برای  است  تالشی  اتفاق  این  دارد. 

داستان نویس.

انتشار »مومیایی« برای بچه ها
عه  مجمو ز  ا  » یی میا مو «
نوشته  بچه هام«  و  من  »قصه های 
بازار  راهی  تازگی  به  شفیعی  شهرام 

نشر شده است.
مجموعه  از  جلد  دوازدهمین 
»قصه های  استریپ  کمیک  کتاب 
سام  تصویرگری  با  بچه هام«  و  من 
سلماسی در ۲۴ صفحه قطع خشتی 
در دپارتمان کودک و نوجوان انتشارات 

سیمای شرق عرضه شده است.
داستان  پنج  شامل  و  سال  سه  باالی  سنی  گروه  برای  کتاب   این 
و  موشک«  »قایم  »کفش«،  »مومیایی«،  »مسافرت«،  عنوان های  با 

»شلنگ«  است.
در معرفی ناشر از این کتاب آمده است: در مجموعه طنز دوازده جلدی 
»قصه های من و بچه هام« شامل عناوین »طوطی«، »شکایت«، »تونل 
وحشت«، »هندوانه«، »عصرانه«، »خرمالو«، »چمدان«، »مورچه«، »سه 
اسب چوبی«، »تلفن«، »کارت دعوت« و »مومیایی« به دلیل نوع داستان 
و همچنین کمیک استریپ بودن این کتاب، امکان تصویرخوانی و بلندخوانی 
برای کودکان ۳ تا ۷ سال و همچنین مطالعه و خواندِن متن توسط کودکان 

هشت سال به باال وجود دارد.
طنزآمیز  داستان های  بچه هام«  و  من  »قصه های  کتاب  مجموعه 
عهده  بر  را  قصه ها  روایتگری  خانواده  پدر  که  است  چهارنفره  خانواده ای 
دارد. خواندن ماجراهای این کتاب می تواند برای هر مخاطبی در هر سنی 
آشنا باشد به طوری که به گفته نویسنده، این کتاب خاطره  مادربزرگ ها و 

پدربزرگ های ۷۰ سال بعد خواهد بود.
که  می شود  مواجه  روزمره ای  اتفاقات  با  مخاطب  کتاب ها  این  در 
برای اغلب خانواده ها رخ می دهد و به این ترتیب به طور غیرمستقیم راه  
و روش مواجهه با مسائل گوناگون به ویژه موضوعات فرهنگی، اقتصادی 
و اجتماعی را می آموزد. نگاه طنزآمیز افراد این خانواده  در مقابل مشکالت 
و دیدن  با خواندن، شنیدن  باعث می شود مخاطب  روزمره  و چالش های 
تصاویر این قصه ها دنیا را از دریچه  دید این خانواده ببیند، با آن ها بخندد 

و از شخصیت ها مطالبی بیاموزد.
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پروانه رسولی خوشبخت

نحوه پرداخت حق بیمه بهار ۱۴00 اصحاب فرهنگ، هنر و 
رسانه اعالم شد

صندوق اعتباری هنر در اطالعیه ای شیوه نامه تخصیص و پرداخت حق 
بیمه تامین اجتماعی فصل بهار سال ۱۴۰۰ اعضا شامل اصحاب فرهنگ، 

هنر و رسانه را اعالم کرد.
در اطالعیه صندوق اعتباری هنر آمده است: مبلغ حق بیمه و سرانه 
درمان )برابر اعالم سازمان تامین اجتماعی( مستقیمًا به حساب هنرکارت 
بیمه شده واریز خواهد شد و مشمولین طرح، تمامی بیمه شدگانی هستند 
که تا پایان اسفندماه سال ۱۳۹۹ )برابر اعالم رسمی سازمان تامین اجتماعی( 

بیمه ایشان برقرار بوده است.
هنرکارت  حساب  به  واریز  تاریخ  است:  آمده  اطالعیه  این  ادامه  در 

براساس شیوه نامه به شرح ذیل می باشد:
حق بیمه فروردین حداکثر تا پایان خرداد 
حق بیمه اردیبهشت حداکثر تا پایان تیر 

حق بیمه خرداد حداکثر تا پایان مرداد
حتی المقدور تالش خواهد شد قبل از موعد مقرر مبلغ حق بیمه و 

سرانه درمان به حساب اعضا واریز شود.
توصیه می شود تمامی بیمه شدگان برابر ضوابط، شرایط و در مهلت 
قانونی )طبق روال عادی( نسبت به پرداخت حق بیمه خود به حساب  سازمان 
تامین اجتماعی اقدام نمایند و از پیگیری دریافت کمک هزینه تا پایان مهلت 

های اعالم شده خودداری کنند.
هفته گذشته سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در توئیتی 
خبر از پرداخت حق بیمه و سرانه درمان سه اول نخست سال ۱۴۰۰ اصحاب 

فرهنگ، هنر و رسانه عضو صندوق اعتباری هنر داده بود.
سال گذشته نیز در راستای ارائه تسهیالت کرونایی با موافقت وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی و دولت حق بیمه سه ماه نخست سال ۹۹ پرداخت 

شد. 

مقوله فرهنگ فارغ از اقتصاد معقول نیست
منابع  و  توسعه مدیریت  معاون   
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، پشتیبانی 
و مانع زدایی از تولیدات در بخش های 
اصلی اقتصاد با توجه به تأکیدات رهبر 
را  جاری  سال  آغاز  در  انقالب  معظم 
امری راهبردی عنوان و بر اجرای آن 
در مورد تولیدات فرهنگی و خالق در 

سال ۱۴۰۰ تاکید کرد.
اینکه  به  اشاره  با  حیدری  الدن 
سال  اسالمی  انقالب  فرزانه  رهبر 
پشتیبانی ها،  »تولید؛  سال  را   ۱۴۰۰

مانع زدایی ها« نامگذاری و تاکید کردند که »شعار انقالبی جهش تولید امسال 
باید با حمایت همه جانبه و رفع موانع، کامل محقق شود«، گفت:  انتخاب شعار 
حکیمانه امسال توسط معظم له نشان می دهد که کشور بیش از همیشه نیازمند 
همدلی، همکاری و تالش مضاعف است تا با ریل گذاری اقتصادی به سمت 

تولید حرکت کند.
وی ادامه داد: در عرصه فرهنگ با زمینه  سازی برای پشتیبانی از نیروهای 
خالق و دارندگان ایده و نیز با توسعه محصوالت فرهنگی و خالق می توان به 
رشد و توسعه کسب و کارها و اقتصاد این بخش دست یافت. امری که در دو سال 
اخیر تالش شد تا ضرورت و الزامات زیرساختی آن در سطح دستگاه و دولت طرح 
شود، مورد توجه و بررسی  قرار گیرد و به عنوان معاون وزیر و مسئول بهبود محیط 
کسب و کارهای وزارتخانه نیز  بر این فرایندها نظارت دقیق داشته باشم چرا که 
رویکرد توسعه اقتصاد فرهنگ و توسعه صنایع فرهنگی و خالق در کشور ما از 
جمله انگاره  های نوین در مباحث رشد شاخص های اقتصادی و تولیدی است.

اگرچه سخن گفتن از سهم تولیدات فرهنگی و هنری در افزایش درآمد و 
تولید ملی در کشور ما تازگی دارد اما موانع بر سر راه کسب و کارهای این بخش 

دیرین و توسعه پشتیبانی و حمایت ها نیز ضروری است. 
معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ادامه داد: صنایع 
فرهنگی در کشور ما هنوز چنان مورد توجه نیست  که در کانون برنامه ریزی ها 
قرار داده شود و برای جلب حمایت از توسعه صنایع فرهنگی و نیز تولیدکنندگان 
و خالقان آثار بایستی از موانع بسیاری عبور کرد. از مهمترین این موانع ناآشنایی 
برنامه  ریزان کشور با صنایع فرهنگی و نیز قوانین و مقررات سنتی کشور است 
که همچنان صنعت و محصوالت صادراتی درآمدزا را تنها در انحصار بخش  هایی 

چون نفت، کشاورزی و صنایع سنگین می دانند.
حیدری افزود: اقتصاد هرگز فارغ از فرهنگ متصور نبوده و نیست چرا که 
نه تنها کارگزاران اقتصادی در زمینه ای فرهنگی فعالیت می کنند بلکه مناسبات 

فرهنگی نیز در زمینه ای اقتصادی است که رقم می  خورد.
به گفته وی، در دنیایی که سرمشق  های نوین توسعه از ارتباط بین فرهنگ 
و اقتصاد در حال ظهور است، راهبرد ابالغی مقام معظم رهبری در قالب شعار 
پشتیبانی و مانع زدایی از تولید می تواند سبب گشایش فضاهای نوینی در این 
عرصه شود تا ضرورت تدوین و اجرای سیاست ها و چارچوب های مشوق تولیدات 

فرهنگی را با رویکرد توسعه پایدار بازنمایاند.
معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ادامه داد: صنایع فرهنگی و خالق در 
دنیای دیجیتالی شده امروز، موتور محرکه اقتصاد دیجیتال محسوب می شود. 
میزان باالی فروش جهانی و دیجیتالی این محصوالت و همچنین محتوای 
فرهنگی و خالق در سال های اخیر  موجب تقویت فروش ابزار دیجیتال شد 
و کاالهای فرهنگِی دیجیتال اکنون در زمره بزرگ ترین منابع درآمد اقتصاد 
دیجیتال قرار دارند.در شرایط کرونایی که جهان با آن درگیر است، سخن گفتن 
از رفع موانع و نیز پشتیبانی تولیدات فرهنگی از ضرورت های توسعه اقتصاد 

دیجیتال کشور است.
حیدری در ادامه سخنان خود با تاکید براینکه نهال اقتصاد فرهنگ و هنر با 
نوسازی ساختارهای مهم دولتی و حضور بخش خصوصی توانمند و تناور می شود، 
اظهار داشت: دستگاه  هایی چون وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به عنوان مرکز 
اتصال و ارتباط حاکمیت با آفرینشگران؛ تسهیل گران و سرمایه گذاران بخش 
خصوصی و صاحبان کسب و کارهای فرهنگی، هنری و رسانه ای و نیز مصرف 

کنندگان، بایستی از قدرت ابتکار عمل برخوردار باشند.
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هوشنگ ابتهاج )سایه( - ناهید طباطبایی
اختصاصی دنیای جوانان

تمام اهل جهان
مرده اند، اال تو

پوریا شیرانی

سکوت می کنم و حرف می زنم با تو 
درین مباحثه دیوانه تر منم یا تو؟

من و تو پس زده روزگار امروزیم 
تو عشق بی سروپایی و من سراپا تو

شبیه بوته خاری اسیر صحرا من 
شبیه قایق دوری غریق دریا تو

چقدر حادثه با خود کشانده ای تا من 
چقدر آینه در خود شکسته ام تا تو

به چشم من که اگر زنده ام به خاطر توست  
تمام اهل جهان مرده اند، اال تو ...
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کاوه آفاق از منو بشناس مي گوید

کاوه آفاق، خواننده جوان و موفق 
خوانندگانی  از  یکی  کشور  موسیقي 
است که در پروژه منو بشناس به عنوان 
خواننده حضور داشت. او درباره روند 
آهنگ  گفت:  اثر  این  شکل گیری 
به خوانندگان  زمانی  در  بشناس  منو 

شوک  یک  در  کشور  که  شد  پیشنهاد 
اقتصادی به سر می برد و مردم آن دوران حال و روز متفاوتی را نسبت 
به شرایط امروز سپری می کردند. من فکر می کنم بهترین آهنگ هم اگر 
در زمان نامناسب با نیاز و حال عمومی جامعه پخش شود مورد استقبال 
قرار نمی گیرد و حتی درباره چنین آهنگ هایی ممکن است این شائبه به 

وجود آید که آهنگ مناسبتی و سفارشی است.
 این کار براي ایران و به افتخار ایران کار شد و خوشحالم که در 

این اثر حضور داشتم.

تولید سریال شهید صیاد شیرازي

گروه  مدیر  اکبرشاهی  مجید 
ساخت  از  سیمافیلم  سریال  و  فیلم 
شیرازی  صیاد  سپهبد  شهید  سریال 
به تهیه کنندگی حبیب والی نژاد خبر 
شهید  سریال  گفت:  اکبرشاهي  داد. 

سپهبد صیاد شیرازی کار گسترده و مهمی 
است چرا که این شهید بزرگوار از بزرگان 
ارتش و جبهه های نبرد بوده است و هم در انقالب اسالمی و هم در 
دوران دفاع مقدس نقش عمده و بسزایی داشت. برای تولید اثری درباره 
این شهید بزرگوار باید همه جوانب کار در نظر گرفته شود. بخش هایی از 
زندگی شهید صیاد شیرازی که در دوران دفاع مقدس سپری شده، مورد 

توجه قرار خواهد گرفت. 
از بخش های مهم سریال  بزرگوار  ترور آن شهید  همچنین نحوه 

به شمار می آید.

فریدون آسرایي و کنسرت آنالین

ه  نند ا خو یی  ا سر آ ن  و ید فر
کشور  موسیقي  موفق  و  کهنه کار 
که مدتهاست آلبوم جدیدش را آماده 
شیوع  واسطه  به  ولي  کرده  انتشار 
نکرده  بازار  وارد  را  آن  هنوز  کرونا، 

با  که  است  خوانندگاني  از  یکي  است، 
نیست!  موافق  آنالین  کنسرت  برگزاري 
او در این رابطه مي گوید: چیزی که در این مدت فهمیدم این بود که 
کنسرت آنالین فقط جنبه مالی دارد. من عالوه بر جنبه مالی به حس 
و حال تماشاگران در سالن نیز اهمیت می دهم و دوست دارم با حضور 

تماشاگران کنسرت برگزار کنم. 
دیگر  و  خواننده  براي  تماشاگر  حضور  بدون  کنسرت  نظرم  به 
برگزارکنندگان معنا ندارد. البته دوستاني که کنسرت آنالین داشتند را نفي 

نمي کنم بلکه نظر شخصي خود را در این رابطه بیان مي کنم.
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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

شهرام مکري در بلژیک و کره جنوبي

بی دقت،  جنایت  سینمایی  فیلم 
 ۲ در  مکری  شهرام  کارگردانی  به 
جنوبی  کره  و  بلژیک  در  جشنواره 
موو،  فیلم  جشنواره  می کند.  شرکت 
یکی از جشنواره های قدیمی اروپاست 
امروز هر سال  تا  از سال ۱۹۸۴  که 

جنایت  می شود.  برپا  بلژیک  بروژ  شهر  در 
بی دقت، در تازه ترین دوره این رویداد شرکت می کند که از ۳۱ فروردین 
امسال به مدت دو هفته برگزار خواهد شد. همچنین بیست و دومین دوره 
جشنواره جیون جو در کره جنوبی از ۹ اردیبهشت در این شهر برپا می شود 

و یک هفته ادامه می یابد. 
جنایت بی دقت، اولین حضور بین المللی اش را با جشنواره ونیز و در 
هفتاد و هفتمین دوره آن آغاز کرد و پس از آن در جشنواره های متعدد 

در گوشه و کنار دنیا به نمایش درآمد.

ما
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محمد حسین زاده

را  نون.خ  سریال  شک  بدون 
اخیر  چندسال  سریال  برترین  باید 
تلویزیون بدانیم... در جایي که حتي 
پایتخت  چون  محبوبي  سریال هاي 
سریال  این  کردند،  افت  شدت  به 
شد  تلویزیون  ناجي  که  بود  نون.خ 
و حتي بسیاري از مخاطبان ازدست 
پاي  دیگر  بار  را  تلویزیون  رفته 
ساده،  نون.خ  نشاند.  جادویي  جعبه 
بي آالیش، بدون ادعا و حتي مي توان 
گفت بدون ستاره آمد و حاال ۳ فصل 
را پشت سر گذاشته و تبدیل به ستاره 
تلویزیون شده و تولیدکنندگان آن در 
تدارک فصل چهارم هستند. یکي از 
حاضر  چهره هاي  بهترین  و  برترین 
در این سریال، کاظم نوربخش است. 
مردي خوش خنده از شهر بیجار که 
سراسر  در  خاص  محبوبیتي  حاال 
کشور پیدا کرده است و تکه فیلم هاي 
دست  مجازي  فضاي  سراسر  در  او 
کساني  حتي  و  مي شود  دست  به 
قطعا  ندیده اند،  را  سریال  کلیت  که 
نوربخش  بازي کاظم  از  بخش هایي 
را دیده و لذت برده اند. او متولد اول 
مهر ۱۳۵۵ در شهر بیجار است. کار 
هنري را از مدرسه آغاز کرد و وقتی 
جشنواره  در  داشت  سال   ۱۲ تنها 
از  بعد  شد.  اول  نفر  دانش آموزی 
تکرار عنوان بهترین بازیگر جشنواره 
دانش آموزی در سال ۱۳۶۹ توانست 
و  شود  حاضر  نیز  استانی  بخش  در 
سال ۱۳۷۰ بازیگر منتخب کردستان 
لقب بگیرد. او سال ها کار تئاتر کرد 
شد  تصویر  عرصه  وارد  رفته رفته  و 
و  شهرت  به  نون.خ  با  نهایت  در  و 
پیدا  دست  توجه  قابل  محبوبیتي 
کرد. او کارمند وزارت ارشاد است و 
در سال ۱۳۸۲ ازدواج کرده و ۲ دختر 
و   )۱۳۸۵ )متولد  زینب  نام هاي  به 
نازنین زهرا )متولد ۱۳۹۰( دارد. با مرد 
تا  شدیم  همراه  بیجاري  خوش خنده 
بیشتر درباره این روزهایش بدانیم...

-جناب نوربخش با این موضوع 
ساخت  نظرتان  به  که  کنیم  شروع 
ند  مي توا نون .خ  بعدي  فصل هاي 
موفقیت این ۳ فصل را تکرار کند؟ به 
هر صورت ما پیش از این هم شاهد 
سریال هاي دنباله داري مانند پایتخت 
بوده ایم که در فصل هاي پایاني خود 

به شدت افت کردند!
*آقاي آقاخاني از ابتداي شروع 
زیادي  حساسیت  نون.خ  سریال  کار 
ایشان  باالخره  داشتند.  کار  روي 
از ساخت چندین سریال موفق،  بعد 
آنقدر تیزهوش و باهوش هستند که 
به  و  مي خواهد  چه  مخاطب  بدانند 
رفتیم  جلوتر  هرچه  ما  دلیل  همین 
کردیم،  تولید  را  بعدي  فصل هاي  و 
نه تنها کار افت نکرد، بلکه بهتر هم 
شد. مطمئن هستم که در فصل هاي 
و  زیبایي ها  از  تنها  نه  هم  بعدي 
جذابیت هاي کار کاسته نمي شود بلکه 
بهتر هم خواهد شد. سریال پایتخت 
هم به نظرم اگر زنده یاد خشایار الوند 
فوت نمي کردند و کماکان نویسندگي 
دچار  سریال  داشتند،  برعهده  را  کار 
افت نمي شد. من خودم از طرفداران 

سریال پایتخت بودم.

کردستان  خطه  به  -پرداختن 
کاري  بود.  جالب  بسیار  نون.خ  در 

که شاید تا پیش از این به این شکل 
انجام نشده بود. نظر شما به عنوان 

عضوي از دیار کردستان چیست؟
*همه استان ها و شهرها دوست 
دارند جذابیت ها، دیدني ها، فرهنگ و 
آداب رسوم شهر و دیارشان معرفي 
ز  ا مردم  نظرم  به  شود.  دیده  و 
اینکه  و  آپارتماني  زندگي  تماشاي 
پایتخت  در  و سریال ها  فیلم ها  همه 
و  ند  شده ا خسته  مي شود،  ساخته 
حرکت  این  اما  است.  شده  تکراري 
باعث  نون.خ  گروه  و  آقاخاني  آقاي 
استان هاي  و  شهرها  حتي  تا  شد 
دیگر هم به فکر تولید چنین آثاري 
هر  به  بیفتند.  خودشان  خطه  درباره 
صورت نشان دادن طبیعت کردستان، 
مردم این خطه و سادگي شان، برابري 
بین زن و مرد، هماهنگي در شادي 
و  و کار کردن، صنایع دستي  و غم 
موسیقي و... توسط آقاي آقاخاني کار 
فوق العاده اي بود چون خودشان هم 
استان  این  به  نسبت  و  هستند  ُکرد 
عرق دارند و به نظرم دین خودشان را 
ادا کردند و بسیاري از هنرمندان این 
استان مثل من، مدیون آقاي فرجي 
و آقاخاني و گروه تمام حرفه اي آنها 
هستیم که در این کار از ما حمایت 
از مدیران  باید  کردند. در عین حال 
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي استان 
من  چون  کنم  تشکر  هم  کردستان 
بعضا  و  هستم  ارشاد  اداره  کارمند 
در  حضور  براي  طوالني  مدت هاي 

و  مي گرفتم  مرخصي  سریال  این 
را  کردند. خدا  ما حمایت  از  مدیران 
شکر که به دل مردم هم نشست و 
دید مردم نسبت به استان کردستان 
هم تغییر کرد و این افتخار براي ما 

بسیار زیبا و قشنگ است.

-در سریال نون.خ یک موضوع 
این موضوع  آن  و  دارد  وجود  جالب 
است که با اینکه بعضا شاهد کل کل 
سریال  کاراکترهاي  بین  درگیري  و 
و  کنار هم  را  آنها  دائم  ولي  هستیم 

حامي یکدیگر مي بینیم...
در  که  حمایتي  و  *صمیمیت 
مي بینید  نون.خ  سریال  کاراکترهاي 
چیزي است که در واقعیت هم بین 
مردم ُکرد وجود دارد. همیشه پشت 
باید  هستیم.  همدیگر  یاور  و  یار  و 
ببینید چقدر  تا  باشید  ُکردها  بین  در 
پشتیبان، حامي و در کنار هم هستند.

چه  نون.خ  سریال  ز  ا -بعد 
افتاد؟  شما  براي  حرفه اي  اتفاقاتی 
سریال  و  فیلم  در  بازی  پیشنهاد 

داشتید؟
داشتم،  زیادی  *پیشنهادهای 
مشورت  نی  خا قا آ قای  آ با  چون 
ایشان  را  کارها  از  خیلی  می کنم، 
گفتند که نپذیرم و من هم نپذیرفتم. 
اسم  به  سینمایی  فیلم  یک  فقط 
علی  آقای  کارگردانی  به  خط،  لب 

جبارزاده بازی کردم.

آقاخاني  سعید  نظر  به  -پس 
کامال اعتماد دارید؟

من  همشهری  آقاخانی  *آقای 
ایشان  کردیم.  کار  هم  با  و  است 
می  به شمار  ما   خانواده  از  عضوی 
آید و حرف شان برای من سند است.

-پیش از سریال نون.خ با آقای 
آقاخانی آشنا بودید؟

تئاتر  ایشان  با  بچگی  از  *بله، 
بودیم،  دوست  و  بودم  کرده  کار 
اما برای این سریال من را به دلیل 
دوستی انتخاب نکردند. در کرمانشاه 
و  فتند  می گر تست  کردستان  و 
شدم،  قبول  و  دادم  تست  هم  من 
انتخاب من  آقاخانی نقشی در  آقای 
هم  دیگر  کار   ۱۱ ایشان  نداشتند. 
ساخته، اما من در آنها حضور نداشتم، 
اگر قرار بود بر اساس رفاقت انتخاب 
شوم، باید در کارهای دیگر هم بازی 
می کردم، اما نبودم. من از سال دوران 
برای  و  کردم  نمایش  کار  مدرسه 
و  کوتاه  فیلم  هم  کردستان  سیمای 
بلند کار کرده بودم، آقای آقاخانی در 

جریان کار من بودند.

کرونا  شرایط  در  کردن  -کار 
سخت بود؟

بود  سخت  خیلی  که  *شرایط 
اما چون هدف شاد کردن مردم بود 
همین امر به ما انرژی مضاعف می داد 

کنیم.  تحمل  را  سخت  شرایط  که 
وجود  با  که  خوشحالم  شخصه  به 
به واسطه شیوع  فراوان  سختی  های 
تالش  با  توانستیم  کرونا  بیماری 
تمامی گروه فصل سوم سریال نون.خ 
را برای پخش در نوروز امسال آماده 
کنیم و خوشحالم که زحمات گروه به 
ثمر نشست و مردم هم از این سریال 
راضي بودند. به هر صورت ما فارغ از 
کرونا، بخش زیادي از سریال را در 
پاییز و زمستان کار کردیم و شرایط 
آب و هوایي هم کار ما را سخت تر 

مي کرد.

-بعد از نون.خ پیشنهادی مشابه 
شخصیت سلمان داشتید؟

اما  متفاوت،  پیشنهادها  *نه، 
کار  دارم  دوست  بود.  کمدی  بیشتر 
جدی هم بازی کنم و این تجربه را 
دارم. دوست ندارم اینطور باشد که در 
کمدی بمانم و فقط به عنوان بازیگر 
خنده های  یا  شوم،  شناخته  کمدی 
سلمان تکرار شود. البته در لب خط 
استفاده  اما  را داشتم،  این خنده  هم 
از آن در فیلم جایگاه داشت که این 
این  ندارم  دوست  اما  کردم،  را  کار 
خنده روی من بماند و هرکجا باشم 
مختص  چون  باشد،  هم  خنده  این 

نون.خ است.

خود  خانواده  از  بیشتر  -کمي 
بگویید...

هنرمند  خانواده  یک  در  *من 
به  بزرگترم  در  برا آمدم.  دنیا  به 
بود  فعال  کارگردان  و  بازیگر  عنوان 
و من هم به همین واسطه و به دلیل 
عالقه وافری که به هنرهای نمایشی 
داشتم از سال ۱۳۶۴ در زمینه تئاتر 
فعالیت خود را شروع کردم. در عین 
اساتید  با  متعدد  ورکشاپ های  حال 
مطرح تئاتر ایران را تجربه کرده ام و 
در عرصه کارگردانی و بازیگری هم 

آثاری را در کارنامه خود دارم.

-شما حاال به محبوبیتي فراوان 
در سراسر ایران دست پیدا کرده اید... 
شرایط جدید براي خانواده شما چطور 

پیش مي رود؟
*به صورت کلي زندگي با یک 
زیادي  بازیگر سختي هاي  و  هنرمند 
دارد. این روزها هم که کار من بیشتر 
شده و بعضا مجبور هستم مدت زمان 
طوالني از خانه دور باشم، سختي ها 
مي کند.  بیشتر  خانواده ام  براي  را 
فصل اول به دلیل اینکه از خانه دور 
بودم و دخترانم را خیلي کم مي دیدم، 
یم  دخترها که  بگویم  ید  با قعا  ا و
افسردگي گرفته بودند. ولي در فصل 
سوم چون شرایط طوري بود که ۵ماه 
و  مي رفتم  سرکار  باید  وقفه  بدون 
را  کار  بهترین  برگردم،  نمي توانستم 
اجاره کنم  این دیدم که خانه اي  در 
خودم  با  را  دخترهایم  و  همسر  و 
نشود.  تکرار  قبلي  تا مشکالت  ببرم 
در این شرایط کاري من و وضعیت 
مدرسه ها که غیرحضورش شده همه 
همسرم  دوش  روي  زندگي  فشار 
و  شده  زیاد  ایشان  زخمات  و  افتاده 
را  شرایط  که  مي کنم  تشکر  آنها  از 
و  همسر  حال  عین  در  کردند.  مهیا 
دخترانم به شدت مشوق من هستند.

-شرایط زندگي این روزهاي تان 
در بین مردم چطور است؟

*راستش مردم همه مردم لطف 

را مي بینند دوست  وقتي من  و  دارند 
در  موضوع  این  و  باشند  کنارم  دارند 
شهر خودمان هم وجود دارد و هرکجا 
که مي رویم لطف دارند و همین باعث 
نباشد.  قبل  مثل  زندگي مان  که  شده 
هرجا  گذشته  مثل  نمي توانیم  دیگر 
دوست داریم برویم و بمانیم و... شرایط 
کمي سخت شده ولي لطفي که مردم 

دارند برایم واقعا لذت بخش است.

را هم  ُپز شما  -دخترهاي شما 
مي دهند!؟

مي دهند  را  من  ُپز  *صددرصد 
نزدیکان  و  دوستان  حتي  و  )خنده( 
هم تماس مي گیرند و ابراز خوشحالي 
مي کنند. واقعا از این بابت خوشحالم 
 ، ن ستا و د ي  بلند سر عث  با که 
در  و  شده ام  خانواده ام  و  شهروندان 

پوست خود نمي گنجم.

-کاظم نوربخش بعد از رسیدن 
به این محبوبیت فراوان چقدر تغییر 

کرده است؟
کاظم  همان  هنوزهم  *من 
ضرب المثل  این  به  و  هستم  قبل 
اعتقاد دارم که درخت هرچه پربارتر، 
خودم  در  تغییري  هیچ  سربه زیرتر. 
نمي بینم و حتي اگر قبال با بعضي ها 
سرسنگین بودم، حاال آن را هم حذف 
کرده ام. چون دوست ندارم کسي فکر 
کند که مغرور شده ام. همیشه در بین 
بودم و  بودم، هستم و خواهم  مردم 

خودم را جزئي از آنها مي دانم.

و  ب  ا جذ ي  ه ها خند -
مهمترین  ز  ا کاذب  اعتمادبه نفس 
شما  که  است  سلمان  خصوصیات 
خودتان چطور  کردید...  بازي  را  آن 

آدمي هستید؟
بازي  ا  ر سلمان  نقس  *من 
نکردم، بلکه سلمان را زندگي کردم. 

مردم  دل  به  بودم  من چون سلمان 
ادا  بخواهم  که  نبود  این  و  نشست 
خوش خنده اي  آدم  من  دربیاورم. 
هستم و هرجا که هستم سعي مي کنم 
آنجا شادي و لبخند باشد و به همین 
دلیل است که مي گویم من سلمان را 
زندگي کردم. ما حتي سلمان را یک 
ورزشکار معرفي کردیم و من خودم 
سال ها بوکس کار کردم ولي به دلیل 

مصدومیت ورزش را کنار گذاشتم.

-واقعا بوکسور بودید!؟
*بله، من حدود ۱۲ سال بوکس 
کار کردم ولی به خاطر مشکلی که از 
ناحیه کمر برایم به وجود آمد، دیگر 
ادامه ندادم. در استان کردستان هم 
قهرماني داشتم ولی در سطح کشور 
که  نمایشی  کار  خاطر  به  چون  نه، 

داشتم نتوانستم به مسابقات بروم.

ورزشکاری  چه  شما  -الگوی 
بود؟

*بعید است شما بوکسور باشید و 
از محمدعلی کلی الگو نگیرید، او یک 

الگوی کامل ورزشی است.

عالقه  هم  دیگري  ورزش  -به 
دارید؟

*به فوتبال عالقه دارم.

-قرمز یا آبي؟
هستم!  آتیشه   ۱۰ *پرسپولیس 
تماشای  از  و  رفته ام  هم  استادیوم 
یادم  می برم.  لذت  پرسپولیس  بازی 
است برای بازی پرسپولیس و سایپا 
زمانی که آقای علی کریمی از وسط 
ورزشگاه  در  کردند  گلزنی  زمین 
آن  که  خداراشکر  داشتم.  حضور 
بازی با برد پرسپولیس به پایان رسید.

و  ن  شد لیست  تبا فو بین  -

بازیگري کدام را انتخاب مي کنید؟
*بازیگری! چون من از کودکی 
به همین رشته عالقه داشتم اگرچه 
خانواده ما کال به ورزش بسیار عالقه 
اندام کار  برادرم در پرورش  داشتند. 
می کردند، یکی دیگر از برادرانم هم 
پدرم  همینطور  است.  ووشو  مربی 
هم کارهای نمایشی انجام می دادند.

ُکرد  هنرمندان  روزها  ین  -ا
غبضه  را  تلویزیون  و  ئئاتر  سینما، 

کرده اند... نظر شما چیست؟
که  مي کنم  شکر  ا  ر ا  *خد
اخیر  سال هاي  در  ُکرد  هنرمندان 
و  کارها  و  بوده اند  موفق  شدت  به 
هنرنمایي شان موردپسند و توجه مردم 
قرار گرفته است. آقاي آقاخاني ُکرد 
هستند و عالوه بر اینکه سالهاست در 
این عرصه مشغول هستند، با نون.خ 
کار بزرگي کردند و حاال بسیاري از 
هنرمندان ُکرد هم با این سریال به 
حال  عین  در  شدند.  معرفي  مردم 
را  محمدزاده  نوید  مانند  چهره اي 
داریم که در سینما و تئاتر درخشان 
ظاهر شده و حتي براي من پیام هم 
فرستاده بود و خیلي خوشحال شدم 
ُکردها  مي گویم  که  است  اینطور  و 
پشت همدیگر هستند و به همه این 

هنرمندان افتخار مي کنم.

-صحبت پایاني شما؟
و  شما  ز  ا مي کنم  *تشکر 
باشید.  موفق  همیشه  که  امیدوارم 
براي  است  خیر  هرچه  که  امیدوارم 
آرزوي سالمتي  بیاید.  ما پیش  همه 
و تندرستي براي همه مردم کشورم 
دارم و امیدوارم سال ۱۴۰۰ بهترین 
سال زندگي شان باشد، دور از کرونا 
و بیماري. حق مردم ما شادي است 
و امیدوارم در کنار هم زندگي شاد و 

سالمتي داشته باشیم.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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