
امروز،همهکارگرانزیرخطفقرزندگیمیکنند
 فرشاد مقیمی با حضور در برنامه تلویزیونی دست خط 
در آستانه روز کارگر، از وضعیت صنعت خودرو کشور، بازار آن، 
فعالیت های اخیر ایران خودرو و اقدامات آن در مسیر خودکفایی، 
تاثیر تحریم ها بر این صنعت، آینده این صنعت در سایه برجام و... سخن گفت.

در ابتدای این برنامه، مقیمی پس از صحبت در رابطه با خود و چگونگی 
ورودش از معاونت وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( به جاده مخصوص 
به دعوت وزیر وقت صمت )رضا رحمانی(، آن هم در سال شرایط سخت 

ناشی از تحریم ها و اوضاع نامناسب صنعت خودروسازی کشور در شهریور 
ماه سال ۱۳۹۸،  در پاسخ به اظهارات مجری برنامه مبنی بر شرایط نامساعد 
آن زمان که بطور مثال قیمت خودرو جهش قیمتی شدیدی را تجربه می 
کرد، گفت: زمانیکه در تالطم های کالن اقتصادی قرار می گیریم، خودرو 
که کاالیی سرمایه ای به حساب می آید، بیشتر مورد تقاضا قرار می گیرد و 

افراد کثیری عالقه مند به سرمایه گذاری در این بازار می شوند.
صفحه ۳

نماینده مردم ساوجبالغ:

کارگران بازوان حرکت جامعه
 در مسیر پیشرفت هستند

آمریکا آماده برداشتن تحریم های بانکی ایران است
اروپا  اتحادیه  در  اقتصادی  مشاور 
در  ایران  سپرده های  عمده  داشت:  اظهار 
بهمنی،  آقای  زمان  در  که  است  روسیه 
معاون بانک مرکزی روسیه به تهران آمد، و ایران 
بیش از ۳۱ میلیارد دالر از سپرده های خود را به روسیه 
منتقل و در ازای آن روبل دریافت کرد که حرکت 
ارزش  از  درصد   ۴۰ کار  این  با  تنها  و  بود  عجیبی 
سپرده ها کاهش یافت.مهرداد عمادی در مورد روند 
مذاکرات ایران و کشورهای غربی و تاثیر اقتصادی 
آن اظهار داشت: براساس صحبت هایی که با اعضای 
دو تیم حاضر در وین داشتیم، پیشرفت خوب و مثبت 
وجود دارد بطوری که بر سر ۴ مورد از ۶ موضوع مورد 

بحث توافق شده است.
صفحه ۳

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل خبر داد:

پیشرفت 60 درصدی اجرای مدول دوم تصفیه خانه فاضالب 
شهرک صنعتی اردبیل)2( 

4
شهر آورد تهران و تجربه ای دلهره آور برای دربی اولی ها!

صفحه 5

2

سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1729- یکشنبه 12  اردیبهشت  1400- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
حميدرضا نعيمي: 
موسيقي و سينما 

وضعيت بهتري از 
تئاتر دارند

6ورزش
مصادره موفقيت 

باشگاه های ایرانی به 
نفع رئيس فدراسيون!

هنگ 7فر

كرونا به همه آسيب زده و به نظر مي رسد كه اين آسيب ها 
حتي براي از واكسيناسيون )البته اگر انجام شود( هم ادامه 
خواهد داشت. درواقع طبق اعالم متخصصان اين بيماري تا 
پايان با انسان خواهد بود و حتي واكسيناسيون هم به معناي 

ريشه كن شدن اين بيماري نيست. 

رييس فدراسيون فوتبال خودش را در عملکرد نمايندگان 
ايران در ليگ قهرمانان آسيا سهيم می داند.

به  كه  پيامی  در  گذشته  روز  فوتبال  فدراسيون  رئيس 
مناسبت صعود سه باشگاه ايرانی به مرحله يک هشتم نهايی 
ليگ قهرمانان آسيا صادر شده به نحوی موفقيت نمايندگان 

فوتبال كشور را مصادره كرده است.

كه  كوتاهی  فرصت  همين  در  گفت:  صالحی  عباس  سيد 
نمايشگاه مجازی قرآن افتتاح شد بيش از ۱۳۵ هزار نفر 
به سايت نمايشگاه مراجعه كردند و اين مساله نشان دهنده 
اين است كه ما يک فرصت خاصی را می توانيم برای ارتباط 
مردم خودمان، مردم جهان اسالم و بشريت در تعامل با قرآن 

داشته باشيم.

نمایشگاه مجازی 
قرآن نقطه عطفی 

در استفاده از فضای 
مجازی است

فضای مجازی عامل جریان سازی در بازار خودرو جهانگیری: بر اوضاع فروش نفت
 مسلط تر شده ایم

معلاون اول رئیس جمهلوری بلا بیلان اینکه تلالش کرده ایم 
تحریلم را خنثلی کنیلم، گفلت: فروش نفت بسلیار کاهلش یافت، 
املا اکنلون شلرایط بهتلر اسلت و بلر اوضلاع مسللط تر شلده ایم 
و املکان افزایلش صلادرات نفلت تلا ۲.۵ میلیلون بشلکه را پلس از رفلع 

داریم. تحریلم 
صفحه ۳

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: ۶۰ میلیون دوز 
قرارداد جدید با روسیه بسته شده که تا آخر سال میالدی 
تحویل داده شود که نمی دانیم این اعداد چقدر محقق 
با  دارو  و  رئیس سازمان غذا  خواهد شد.»محمدرضا شانه ساز« 
اشاره به تالش های انجام شده برای کاالی تولید داخل، بیان کرد: 
در سازمان غذا و دارو همواره تالش ما این بوده که در شرایط 

تحریم های تحمیلی که توسط دشمن اعمال شده، فرصت ایجاد 
کنیم. همچنین تغییرات در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۷ نشان می دهد 
که خوشبختانه در جهت تحقق شعارهای سال توانستیم موفق عمل 
کنیم و در واقع رویکرد وزارت بهداشت در دولت دوازدهم حمایت از 

تولید داخل بوده و این موضوع اتفاق افتاده است.
صفحه ۲

شرکت ها می توانند برای پرسنل خود واکسن وارد کنند

DONYAYEJAVANANMAG.IR

آگهیفراخوانعمومی
شرکتدرمناقصهیکمرحلهایهمراهباارزیابیکیفیهمزمان

)روشفشرده(
نوبتاول

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر درنظر دارد  تجدید اول ارزیابی کیفی به همراه مناقصه عمومی یک مرحله ای )روش فشرده( طبق تاریخهای اعالم 
شده در جدول زیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( برگزار نماید.

یف
 شمارهرد
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رتبه ۴
راه و ترابری

۲۰۰۰۰۰۳۳۸۹۰۰۰۰۰۸

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی )ستاد( 
به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، کلیه مراحل ثبت نام در سایت مذکور را 

جهت دریافت گواهی امضای الکترونیکی  اقدام کرده و در مناقصه اعالم شده شرکت کنند.
محل دریافت اسناد ارزیابی و مناقصه: مناقصه گران جهت دریافت اسناد ارزیابی و مناقصه به آدرس  www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

مهلت زمانی دریافت اسناد ارزیابی و مناقصه از سامانه ستاد:

از ساعت ۱۲ ظهرمورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ تا ساعت ۱۲ ظهرمورخ 1400/02/19مهلت دریافت اسناد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی ستاد

 آخرین مهلت بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه به صورت
تا ساعت ۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲الکترونیکی در سامانه ستاد

 آخرین مهلت تحویل نسخه فیزیکی پاکت الف به دبیرخانه ساختمان
تا ساعت ۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲شماره دو

ساعت ۸ صبح مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ تاریخ گشایش پاکات ارزیابی کیفی

ساعت ۱۰صبح مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴تاریخ گشایش مناقصه

 ۳ماهمدت اعتبار پیشنهاد
ضمنا مناقصه گران جهت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد ارزیابی و مناقصه به اداره پیمان و رسیدگی و همچنین جهت  ارائه پاکت الف )تضمین شرکت 
در مناقصه( در موعد مقرر به دبیرخانه اداره کل راه و شهرسازی به آدرس بوشهر ابتدای بلوار سپهد قرنی اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر ساختمان 

شماره ۲ مراجعه نمایند.
کسب حداقل امتیاز الزم  از ارزیابی کیفی پیش از بازگشایی پاکات  مناقصه )الف و ب و ج (مناقصه گران الزامی می باشد.

براي کسب اطالعات بیشتر به آدرس www.setadiran.ir و تارنمايhttp://iets.mporg.ir   مراجعه نمایید. در ضمن هزینه کارمزد سامانه ستاد و 
درج آگهي برعهده برنده مناقصه خواهد بود. اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه  ۴۱۹۳۴-۰۲۱ می باشد.

اداره ارتباطات واطالع رسانی راه وشهرسازی استان بوشهر
نوبت اول ۱۴۰۰/۰۲/۱۲
نوبت دوم ۱۴۰۰/۰۲/۱۳

رایگان

سازمان  این  گفت:  بحران  مدیریت  سازمان  رئیس   
جنبه های تنش زا و بحران های اجتماعی و اقتصادی ناشی از 
بروز خشکسالی و اقدامات اضطراری و واکنشی این پدیده را 

مدنظر قرار می دهد.
به گزارش دنیای جوانان از سازمان مدیریت بحران کشور، 
این مطلب را  اسماعیل نجار در نشست بررسی مشکالت ناشی 
از خشکسالی و تنش آبی کشور که به منظور اتخاذ تدابیر و 
تصمیمات الزم در مصرف بهینه آب با  حضور وزیر نیرو، دو تن 
از معاونین جهاد کشاورزی و رئیس سازمان هواشناسی کشور، 
معاون امور زیر بنائی و تولیدی سازمان برنامه و بودجه کشور 

در محل وزارت نیرو برگزار شد، عنوان کرد.

وی در این نشست ضمن ارائه گزارش وضعیت خشکسالی 
در کشور با توجه به بازدید های اخیر از برخی استان ها اظهار 
داشت: خسارت و اثرات نامطلوب ناشی از خشکسالی به حدی 
است که بعضی ها خسارت آن را بیشتر از سایر بالهای طبیعی 

مثل سیل و زلزله می دانند.
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با بیان اینکه تغییر 
اقلیم یک واقعیت است، خاطرنشان کرد: باید در نظر داشت 
که تغییر اقلیمی که نتیجه اش بیابان زایی، گرد و غبار و تغییر 
کوتاه  بارش های  با  است  مناطق  از  بسیاری  گیاهی  پوشش 

مدت رفع نمی شود.
نجار با اشاره به هزینه کاشت و تثبیت شن های روان که 

سالمت مردم را در برخی استان ها به خطر انداخته، خاطرنشان 
کرد: با همه این هزینه ها نیاز بسیار بیشتر از این میزان بوده از 
این رو کم هزینه ترین اقدام در این بخش حفظ همه داشته ها 

در این زمینه است.
وی آموزش مردم برای حفظ منابع عظیم طبیعی را یکی 
از الزامات دانست و اظهار داشت: اقدامات حفاظتی می تواند در 
حفظ این میراث برای آینده بسیار مهم باشد در این راستا می توان 
هزینه های انجام جرم در حوزه های منابع طبیعی را افزایش داد.

در ابتدای این نشست رئیس سازمان هواشناسی با ارائه 
گزارشی از پیش بینی وضعیت بارندگی های آینده در کشور 

سال آبی سختی  را پیش بینی کرد.

همچنین معاونین کشاورزی به تشریح مشکالت کشاورزان 
و عشایر ناشی از خشکسالی و کم آبی پرداخت.

همچنین جانباز مدیر عامل شرکت آب و فاضالب کشور 
گزارشی از وضعیت تنش های آبی در سطح کشور  و میزان 

ذخایر آب پشت سدها همراه با پیشنهادات ارائه کرد.
مقرر شد یک جلسه کارشناسی با حضور سازمان مدیریت 
بحران کشور، وزارت نیرو، سازمان برنامه و بودجه ظرف روز 

جاری برگزار و پیشنهادات به دولت ارائه کنند.
همچنین مقرر شد وزارت جهاد کشاورزی کار کارشناسی 
دقیق انجام و پیشنهادات را به شورای عالی سازگاری کم آبی 

ارائه کند.

نجار: مدیریت بحران اقدامات اضطراری خشکسالی را مدنظر قرار می دهد

صفحه ۲
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نماینده مردم ساوجبالغ:
پیشرفت مسیر در جامعه حرکت بازوان کارگران

هستند
مجلس  شوراهای  و  کشور  امورداخلی  کمیسیون  سخنگوی 
شورای اسالمی تاکید کرد: کارگران با سه باور یعنی باور به خدا، 
باور به مردم و باور به خود »ما می توانیم« را در عرصه عمل به 
ترین  این شعار در دوران سخت  اوج تجلی  و  دادند  نشان  خوبی 
تحریم های دشمنان علیه کشور و مردم قابل مشاهده است. علی 
در  باغ  و چهار  طالقان  نظرآباد،  مردم ساوجبالغ،  نماینده  حدادی 
مجلس شورای اسالمی با صدور پیامی ضمن تبریک فرا رسیدن 
روز کار و کارگر، تاکید کرد: ما امروز در یک جنگ بزرگ اقتصادی 
هستیم و کارگران در خط مقدم تولید کشور و خط مقدم این جنگ 
اقتصادی قرار دارند که ما می توانیم را با همت و تالش واالی 

خود در میدان عمل نشان داده اند.
متن کامل این پیام به شرح زیر است:

»کارگران بازوان حرکت جامعه به سوی رشد، تعالی و شکوفایی 
می باشند و بی شک بخش عظیمی از پیشرفت های حاصل شده در 
مسیر اقتصادی کشور به برکت ایثار و مجاهدت این قشر جامعه 

می باشد.
بی گمان بخش اعظمی از پیشرفت های ایران اسالمی مرهون 
زحمات شبانه روزی و کار بی وقفه کارگران نوآور و خالق این مرز 
و بوم است که »با سه باور » باور به خدا، باور به مردم و باور به 
خود )ما می توانیم( را در عرصه عمل به خوبی نشان دادند و اوج 
تجلی این شعار در دوران سخت ترین تحریم های دشمنان علیه 

کشور و مردم مشاهده شد.
ما امروز در یک جنگ بزرگ اقتصادی هستیم و کارگران در 
خط مقدم تولید کشور و خط مقدم این جنگ اقتصادی قرار دارند 
که ما »می توانیم« را با همت و تالش واالی خود در میدان عمل 

نشان داده اند.
اینجانب ضمن ارج نهادن به زحمات تالشگران عرصه جهاد 
اقتصادی کشور، فرارسیدن روز کارگر را به جامعه کارگری زحمتکش 
آبادانی  و  توسعه  زمینه  با تالش شبانه روزی خود  ایران عزیز که 
همه جانبه کشور را فراهم می نمایند تبریک گفته امید آنکه در سالی 
که از سوی مقام معظم رهبری با عنوان »سال تولید؛ پشتیبانی ها و 
مانع زدایی ها « و در راستای سیاست ها و فضای سازنده ایجاد شده 
با تالش کارگران شریف این سربازان عرصه کار و تالش گام های 
بزرگ دیگری در راه توسعه، رونق، پیشرفت و کسب دستاوردهای 

عظیم اقتصادی برای ملت بزرگ ایران اسالمی برداشته شود.

نماینده مردم تهران:
مجلسفقطلغوکاملتحریمهاراتاییدمیکند

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: 
در لغو تحریم ها موضع رسمی ایران، لغو همه تحریم ها و  انتفاع 
کامل اقتصادی ایران است.مالک شریعتی نیاسر نماینده مردم تهران 
در مجلس شورای اسالمی در صفحه شخصی خود در توئیتر، نوشت:

»در   لغو تحریم ها، موضع رسمی ایران، لغو همه تحریم ها و  
انتفاع کامل اقتصادی ایران است نه تعلیق بخشی از آنها، اما آمریکا 

تحریم ها را ۳دسته می داند:
۱. قابل رفع )لغو+تعلیق(

۲. غیرقابل رفع )تروریسم و حقوق بشری(
۳. مبهم و قابل مذاکره )مثل غیرهسته ای بانک مرکزی(

مجلس فقط لغو کامل را تایید می کند.«
های  طرف  با  ایران  برجامی  مذاکرات  گذشته  هفته  چند  از 
وین  در  برجام  به  بازگشت  برای  آمریکا  دنبال تالش  به  برجامی 
آغاز شده است. طرف ها به دنبال احیای برجام و بازگشت ایران 
به انجام تعهدات خود بوده و ایران نیز صراحتا اعالم کرده تنها در 
صورت لغو کامل تحریم ها و راستی آزمایی به تعهدات برجامی 

خود باز خواهد گشت.

رییس جمهور:
حضوردرشبهایقدرمستحب،ولیمراعاتدستورالعمل

هاواجباست
حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی در جلسه ستاد ملی 
مقابله با ویروس کرونا با بیان اینکه براساس آمارها، مراعات مردم 
نسبت به پروتکل های بهداشتی ۶۱ درصد است، اظهار کرد: این بسیار 
خطرناک است. این یعنی می خواهیم زمان بیشتری در موج چهارم 

بمانیم و دیرتر خارج شویم.
وی افزود: ما باید با تشدید نظارت ها شاهد نارنجی شدن مناطق 

قرمز تا پایان هفته باشیم.
رییس جمهوری با اشاره به در پیش رو بودن شب های قدر، یادآور 
شد: این شب ها گرانقدر است اما باید حتما پروتکل های بهداشتی را 
با حداکثر رعایت انجام دهند. حضور در یک جلسه مستحب است 
را  آنها  باید  همه  و  است  واجب  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  اما 

رعایت کنند.
به  را  مراسم  این  باید  دیجیتالی کشور  امکانات  روحانی گفت: 
سمع و نظر مردم برساند. صداوسیما باید کاری کند که این مجالس 
را به خانه مردم بکشاند و مردم از این شب پرفیض استفاده کنند و 

مناجات برای آنها فراهم شود.
وی با اعالم اینکه امکان برگزاری  مراسم شب های قدر برای 
مناطق قرمز و نارنجی و صرفا در اماکن باز فراهم است، تاکید کرد: 
مردم در موقع خروج و ورود باید رعایت کنند. یکی از نگرانی های 
ستاد ملی مقابله با کرونا جهش های ویروس کرونا است و این ویروس 
به صورت ثابت باقی نمی ماند و به مبارزه خودش برای زنده ماندن و 
آزار دادنش ادامه می دهد. وقتی داروی جدیدی داده می شود، جهش 
می یابد. وقتی در شرایطی است که ایمنی بدن بیمار نسبت به آن 
عکس العمل می دهد، خود را تجهیز می کند تا مقاومت کنند. ویروس 
قیافه و  به شکل و یک  روز  به خود می گیرد و هر  شکل جدیدی 

ویژگی های وارد عمل می شود.

در گرامی داشت روز کارگر اعالم شد؛

امروز،همهکارگرانزیرخطفقرزندگیمیکنند
ن  کسیو ا فر ئیس  ر
تهران  کارگری شورای شهر 
کارگران  ز  ا بخشی  گفت: 
درخواست  که  است  سال  سه  مترو 
اما  داده اند  را  صنفی  انجمن  تشکیل 
شرکت های  و  نشده اند  موفق  هنوز 
تشکل  وجود  از  عمومی  و  خصوصی 
های کارگری واهمه دارند در حالی که 
تشکل ها همواره به توسعه و پیشرفت 

نیروی انسانی کمک کرده اند.
ئیس  ر ه  د ا حبیب ز فشین  ا
فراکسیون کارگری شورای شهر تهران 
دو  گفت:  کارگر  روز  گرامیداشت  در 
موضوع اصلی در مباحث کارگری داریم 
که برابری مزد و معیشت است و امروز 

مساله بسیار جدی و اصلی است. 
او ادامه داد: براساس آمارهایی که 
جمع آوری کردیم؛ امروز همه کارگران 
زیر خط فقر زندگی می کنند و یک سوم 
حقوق بگیران کل کشور هم زیر خط 
موضوعات  از  یکی  این  و  هستند  فقر 

اصلی ما است. 
رئیس فراکسیون کارگری شورای 
شهر تهران با بیان اینکه امنیت شغلی 
بزرگی  بسیار  دغدغه  و  دیگر  موضوع 
است که سال هاست مطرح است، گفت: 
هر روز که به جلو پیش می رویم شرایط 

بدتر می شود. 
مروز  ا د:  دا مه  دا ا ده  زا حبیب 

مختلف  حوزه های  در  که  کارگرانی 
دستمزدهای  می کنند  ر  کا شهری 
را دریافت می کنند. متفاوت  متفاوتی 
هادیان  در  که  است  مبلغی  نظر  از 
که  عددی  می کنند.  دریافت  شهر 
ن  ا ر نکا پیما و  حجمی  ن  ا گر ر کا
است  پایین  بسیار  می کنند  دریافت 
دستمزد  حداقل  حالت  بهترین  در  و 

می کنند.  دریافت  را 
در  که  بودجه ای  به  اشاره  اوبا 
در  همترازی  جبران  برای  جاری  سال 
نظر گرفته شده است، گفت: امسال در 
بودجه برای همترازی کارگران شهربان، 
معبربان و حریم بان عدد قابل توجهی 
در نظر گرفتیم که در فروردین پرداحت 
نشد و درخواست می کنم در اردیبهشت 
همه  به  و  پرداخت  همتزاری  این  ماه 
داد  قرار  پیمانکاری طرف  شرکت های 

با شهرداری تسری پیدا کند. 
بحث  د:  ا د مه  دا ا ده  ا ز حبیب 
اساسا  یا  و  معیشت  و  مزد  برابری 
کارگران  که  قلی  حدا و  دستمزدها 
شرکت  رانندگان  به  هستند  نیازمند 
یکی  می گردد.  باز  سرویس  خودرو 
اجرای  بررسی  آن ها  خواسته های  از 
می کنم  خواهش  که  بود  سهند  طرح 
دستور توقف آنرا بدهید چرا که از آن 
احساس ناامنی می کنند و اجازه دهید، 
این طرح در کمیسیون عمران و حمل 
و نقل بررسی شود و بعد از نظردادن 

به اجرا برسد. 
رئیس فراکسیون کارگری شورای 
شهر تهران ادامه داد: افزایش دستمزدها 
به گونه ای بود که بخش قابل  امسال 
توجهی از آن افزایش حق بیمه بود که 
به صورت بیمه باید پرداخت کنند و عدد 

کمتری با این اقدام سر سفره های این 
عزیزان می رود.

نیروهای  در  اینکه  به  اشاره  با  او 
برگه  که  است  کارگری  کمتر  حجمی 
اتفاق  این  گفت:  باشد،  داشته  قرارداد 
رخ نمی دهد و این یک مطالبه حداقلی 
است. نسخه قرارداد را نمی دهند چرا که 
آمده است  قانون  آنچه در  نمی خواهند 

را اجرائی کند. 
او با اشاره به درخواست کارگران 
صنفی  ی  تشکل ها تشکیل  ی  ا بر
کارگری گفت: بخشی از کارگران مترو 
تشکیل  درخواست  که  است  سال  سه 
انجمن صنفی را داده اند اما هنوز موفق 
و  خصوصی  شرکت های  و  نشده اند 
از وجود تشکل های کارگری  عمومی 
تشکل ها  که  حالی  در  دارند  واهمه 
نیروی  پیشرفت  و  توسعه  به  همواره 

انسانی کمک کرده اند. 
حبیب زاده افزود: سازمان ورزش 
ع  موضو  پسماند  سازمان  انتظامات  و 
دیگری است که باید به آن توجه کرد. 
نیروهای شهربان و حریم بان در واقع 
پلیس شهرداری هستند اما آیا شاسیته 
است که پلیس شهرداری را به پیمانکار 
برون سپاری کنیم؟ این موضوع درباره 
و  ورزش  سازمان  انتظامات  نیروهای 
پسماند صادق است که قرارداد آن ها به 

پیمانکاری تغیر پیدا کرد.

ث
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زیر نظر: علی هوشمند

با کشف یک مولکول ضد پیری؛
دانشمنداندریکقدمیمعکوسکردنپیریدرانسان

دانشمندان در جدیدترین مطالعات خود یک قدم دیگر به معکوس کردن روند 
پیری در انسان نزدیک شدند و ممکن است اکنون راه هایی عملی برای استفاده از 

این دانش در اختیار داشته باشیم.
به گزارش آی ای، سرانجام با شروع روند پیری، همه روزی درخشش جوانی 
خود را از دست می دهند. روند افزایش سن و پیری یک پدیده چند وجهی و پیچیده 
است و دانشمندان را برای قرن ها گیج کرده و به این فکر فرو برده است که آیا 
مکانیزم علیت واحدی زمینه پیری را فراهم می کند یا اینکه پیری در پی ترکیبی 

از چندین عامل متفاوت ایجاد می شود.
 ،Nature مجله  در  شده  منتشر  تازه  مطالعه  یک  اساس  بر  حال  این  با 
تاثیر را در این پدیده و بروز  دانشمندان دریافته اند که آسیب دی ان ای بیشترین 

اغلب ویژگی های پیری دارد.
از نظر فیزیکی، هر ارگانیسمی هم متاثر از شرایط و آرایش ژنتیکی و هم 

تأثیرات محیطی است.
ژنوتیپ ها الگوهای ژنتیکی منحصر به فردی هستند که همه ما از والدین 
بیولوژیکی خود به ارث می بریم، در حالی که فنوتیپ ها می توانند به دلیل تغییرات 
اپی ژنتیکی که می تواند شامل تأثیرات محیطی و سبک زندگی مانند استرس زیاد، 
آسیب روحی، رژیم غذایی، اجتماعی بودن و بسیاری از عوامل دیگر باشد، تغییر کنند.

به عنوان مثال، ژن های ما میزان و نوع مالنین تولید شده در بدن را تعیین 
می کنند که باعث ایجاد رنگ پوست می شود. اما قرار گرفتن در معرض نور ماوراء 
بنفش در مناطق آفتابی می تواند مالنین موجود را تیره کرده و منجر به تولید مالنین 

بیشتر و در نتیجه سایه های تیره روی پوست شود.
پیری با طیف گسترده ای از ویژگی ها در سطح مولکولی، سلولی و فیزیولوژیکی 
مرتبط است که شامل تغییرات ژنومی و اپی ژنومی، کاهش عملکرد کلی سلولی 
و زیر سلولی و از بین بردن سیستم های سیگنالینگ و از بین رفتن »پروتئوستاز« 
است. اما تاکنون، نقش نسبی هر یک از عوامل نسبت به یکدیگر به وضوح به 
یک سلسله مراتب از اهمیت علی یا سببی تقسیم نشده بود و این مطالعه جدید 
موثرترین  دی ان ای  آسیب  می دهد  نشان  که  است  کرده  جمع آوری  را  شواهدی 

عامل در پیری فنوتیپ ها است.
با این حال فهمیدن اینکه پیری چگونه کار می کند، یک چیز است و مهندسی 

روش های جدید برای کاهش سرعت یا تغییر روند پیری یک چیز دیگر است.
محققان می گویند، تالش برای معکوس کردن پیری در انسان احتماال باید 

بر روی ترمیم آسیب دی ان ای متمرکز باشد.
در ماه مه سال گذشته یک روش پیری معکوس شامل دادن پالسمای موش 
جوان به موش های مسن با موفقیت توانست تغییرات اپی ژنتیکی را در این حیوانات 
معکوس کند که در نهایت منجر به بهبود عملکرد اندام های آنان شد و سلول های پیر 
را پاک کرد. این مطالعه به طور موثری توانست موش ها را تا ۵۴ درصد جوان کند.

فناوری  موسسه  اعصاب  علوم  دانشمندان   ،۲۰۲۰ سال  مه  ماه  همان  در 
ممکن  که  کردند  کشف  را   ”HDAC۱“ به  معروف  آنزیمی   )MIT(ماساچوست
و  شناختی  ژن های  به  سن  افزایش  به  مربوط  دی ان ای  آسیب  ترمیم  در  است 

حافظه مرتبط باشد.
مسن  افراد  و  آلزایمر  به  مبتالیان  در   ”HDAC۱“ سطح  کلی  طور  به 
 Nature مجله  در  که  خود  مطالعه  در   MIT محققان  اما  می یابد.  کاهش 
Communications منتشر شده است، گفتند که ممکن است بتوانیم اثرات 
پیری یا کاهش شناختی را معکوس کنیم. دانشمندان در این مطالعه مشاهده کردند 
که چگونه آسیب دی ان ای در موش ها با کاهش سطح آنزیم “HDAC۱” ارتباط 

دارد، اما پس از تزریق دارویی که دوباره این آنزیم را فعال می کند، بهبود یافتند.
“لی-هوائی سای« مدیر موسسه یادگیری و حافظه MIT که نویسنده ارشد 
این مطالعه نیز بود، گفت: به نظر می رسد که HDAC۱ واقعًا یک مولکول ضد 
یافته اساسی در زیست شناسی است که  این یک  پیری است. من فکر می کنم 
کاماًل کاربردی هم هست، زیرا تقریبًا همه بیماری های تخریب عصبی انسان در 

دوران پیری اتفاق می افتند.

بازداشتآدمرباوآزادیگروگان7سالهدرفارس
از موفقیت ماموران  انتظامی شهرستان پاسارگاد در استان فارس  فرمانده 
آگاهی این شهرستان در دستگیری گروگانگیر و رهایی گروگان هفت ساله خبر داد.

جاری  سال  ماه  اردیبهشت   ۵ تاریخ  در  گفت:  توکلی  مصطفی  سرهنگ 
خانواده ای با نگرانی و اضطراب به کالنتری ۱۱ شهرستان »پاسارگاد« مراجعه 
و اعالم کردند که فرزندشان که پسری ۷ ساله است گم شده که بالفاصله تیم 

ویژه ای از ماموران تحقیقات خود را برای پیدا کردن کودک آغاز کردند.
بررسی های  در  انتظامی  ماموران  افزود:  توکلی  فارس،  پلیس  گزارش  به 
اولیه و تحقیقات فنی و تخصصی مطلع شدند که کودک ۷ ساله توسط راننده 
یک دستگاه وانت نیسان ربوده شده و در بخش »قادرآباد« شهرستان »خرمبید« 

استان فارس در یک منزل مسکونی نگهداری می شود.
فرمانده انتظامی شهرستان پاسارگاد با بیان اینکه کارآگاهان پلیس آگاهی 
با اخذ نیابت قضایی به شهرستان خرمبید بخش قادرآباد اعزام و در یک عملیات 
منسجم و ضربتی آدم ربا را دستگیر کردند، گفت: کودک ۷ ساله ربوده شده آزاد 

و به آغوش گرم خانواده بازگشت.
توکلی با اشاره به اینکه گروگانگیر ۲۸ ساله علت و انگیزه خود را استفاده از 
کودک در انجام امور چوپانی اعالم کرده است، گفت: متهم پس از سیر مراحل 

قانونی روانه زندان شد.
این مقام انتظامی خاطر نشان کرد: پلیس شهرستان پاسارگاد اجازه نخواهد 

داد که مجرمان و مخالن نظم و امنیت عمومی آسایش شهروندان را برهم زنند 
و در صورت بروز هرگونه اقدام غیرقانونی با هنجارشکنان برخورد قاطع می کند.

متالشیشدن۳باندقمارودستگیری۳۴نفر
رئیس پلیس فتا ناجا از انهدام سه باند فعال در زمینه سایت های قمار و شرط 
بندی از ابتدای سال ۱۴۰۰ خبر داد و گفت: در این خصوص ۳۴ نفر از اعضای 
سه باند قمار اینترنتی در سطح کشور دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شدند.

سردار » وحید مجید«  رئیس پلیس سایبری کشور در تشریح این خبر  اظهار 
داشت: طی پایش های انجام شده توسط کارشناسان پلیس فتا ناجا تعدادی از 
تارنماهای فعال در زمینه قمار و شرط بندی در فضای مجازی مورد شناسایی 
قرار گرفت و در این خصوص ۳۴ نفر از اعضای سه باند قمار اینترنتی در سطح 
قانونی  به مراجع قضایی جهت سیر مراحل  و  با حکم قضائی دستگیر  کشور  

پرونده شان معرفی شدند.
وی افزود: از ۳۴ نفر اعضای باندهای دستگیر شده  ۱۴ نفر از افراد اصلی 
در حوزه های راه اندازی، پشتیبانی، حسابرسی و اغفال افراد در خصوص اجاره 
کارت های بانکی فعالیت داشتند، به نحوی که در یکی از باندهای ذکر شده شش 
نفر از گردانندگان اصلی سایت قمار اینترنتی شامل برنامه نویسان، پشتیبان ها و 

حسابرس های آن در استان های گلستان، مازندران و قزوین دستگیر شده اند.
این مقام ارشد سایبری ادامه داد: در دو باند دیگر نیز تعداد هشت نفر از 
اعضای اصلی که به صورت گسترده پولشویی های مرتبط با سایت های قمار را از 
طریق اقدام به فریب شهروندان و اجاره حساب های بانکی افراد مختلف در ازای 
پرداخت مبالغی به قربانیان و حسابرسی سایت های قمار را انجام می دادند  در 
استان های کهکلویه و بویر احمد و مازندران دستگیر و تحویل مراجع قضائی شدند.

رئیس پلیس فتا ناجا  بیان داشت: طبق بررسی های صورت گرفته متهمان 
در طول فعالیت مجرمانه خود اقدام به اجاره حدود ۴۵۰ فقره حساب افراد کرده 
بودند  که گردش مالی حساب های توقیف شده بالغ بر ۲۱.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ 

ریال بوده است.
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انویدیا بار دیگر قدرت ماینینگ RTX 3060 را 
محدود کرد.

به نظر می رسد جدیدترین درایور انویدیا، سیستم محدودکننده ی نرخ هش 
را بار دیگر برای RTX ۳۰۶۰ فعال می کند. تیم سبز چند ماه پیش به شکل 

ناخواسته این سیستم را غیرفعال کرده بود.
انویدیا، غول صنعت کارت گرافیک، در سکوت خبری نسخه ی جدید سیستم 
 Nvidia GeForce RTX محدودکننده ی نرخ هش را روی کارت گرافیک
۳۰۶۰ اعمال کرده است تا ماینرهای رمزارز توجه کمتری به RTX ۳۰۶۰ نشان 

بدهند و تعداد بیشتری از گیمرها بتوانند این کارت گرافیک را تهیه کنند.
 GeForce درایو  پنج شنبه ی گذشته  تیم سبز  به گزارش کوین تلگراف، 
۴۶۶.۲۷ را منتشر کرد که ظاهرا حاوی سیستم محدودکننده ی نرخ هش برای 
RTX ۳۰۶۰ است. VideoCardz می گوید انویدیا قصد دارد تا چند هفته ی 
پیش فرض  به صورت  را که  از کارت های گرافیک خود  دیگر مدل های دیگری 
نرخ هش پایین تری دارند اما تقریبا کامال مشابه مدل های پیشین هستند، به بازار 
انویدیا پیش تر نرخ هش مدل های قبلی کارت های گرافیک سری  عرضه کند. 
ارز  استخراج  برای  تا قدرت کارت گرافیک  بود  را محدود کرده   ۳۰۰۰ RTX

دیجیتال تا ۵۰ درصد افت کند.
مت ووبلینگ، مدیر بازاریابی جهانی جی فورس در انویدیا، پیش تر گفته بود: 
»ما کارت های گرافیک جی فورس را برای گیمرها طراحی کرده ایم و گیمرها 
ابتدا هکرهای چینی  دارند.« در  بیشتری کارت گرافیک  تعداد  تقاضای  مصرانه 
موفق به پیدا کردن راهکاری برای دور زدن سیستم محدودکننده ی نرخ هش 
انویدیا  اما در ماه مارس ۲۰۲۱ )اسفند ۱۳۹۹ و فروردین ۱۴۰۰(  انویدیا شدند؛ 
به شکل ناخواسته از طریق درایور جدیدی سیستم محدودکننده ی نرخ هش را 
غیرفعال کرد تا کارت های این شرکت به قدرت ۱۱۸ مگاهش  بر ثانیه دست یابند 

و استخراج اتریوم و دیگر رمزارزها را ممکن کنند. 
گفته شده است کارت های گرافیکی که انویدیا به زودی عرضه خواهد کرد 
مشابه همان مدل های قبلی هستند؛ با این تفاوت که PCI Device ID آن ها 
۲۵۰۴ خواهد بود. درایور آنالک هم اکنون در دسترس عموم مردم قرار دارد؛ اما 
PCI Device ID جدید اگر با درایور ۴۷۰٫۰۵ استفاده شود، درایور آنالک 
را از معادله خارج می  کند. شکی نداریم که شماری از ماینرها سراغ پیدا کردن 

راهکاری برای دور زدن سیستم جدید خواهند رفت.
جامعه ی  در  گسترده  واکنش های  باعث  انویدیا  جدید  اقدام  خبر  انتشار 
سخت افزار شده است. یکی از کاربران انجمن VideoCardz می گوید سیستم 
متأثر  هستند  گیمر  بیشتر  که  را  خانگی  کوچک  ماینرهای  صرفا  انویدیا  جدید 
اما زمانی که  بازی کردن بخرد؛  برای  را   GPU او می گوید قصد دارد  می  کند. 
بازی نمی کند می خواهد با آن رمزارز استخراج کند. او ادامه می دهد: »از طرفی 
نمی توانم پردازنده ی گرافیکی ماینینگ بخرم؛ چون به نظر می رسد انویدیا آن  ها 
را صرفا در دسته های چند ده  هزارتایی می فروشد و نمی خواهم ریگ های استخراج 

زیادی داشته باشم.«
یکی دیگر از کاربران می گوید سیستم محدودکننده ی جدید نمی تواند جلوی 
ماینرها را بگیرد؛ مگر اینکه نرخ هش GPU را بیش از ۹۰ درصد محدود کند. 
از هر زمان دیگری تمایل دارد که  انویدیا اکنون بیشتر  کاربری دیگر می گوید 
 ،VideoCardz کارت های گرافیکش را به ماینرها بفروشد. بر اساس نوشته ی
انتظار می رود سیستم محدودکننده ی جدید روی اکثر کارت های گرافیک سری 
RTX ۳۰۰۰ اعمال شود؛ البته مدل هایی خاص نظیر RTX ۳۰۹۰ ممکن است به 
دلیل داشتن قیمت زیاد در نهایت به سیستم محدودکننده ی نرخ هش مجهز نشوند.

تقاضای ماینرها برای کارت  گرافیک مشکالت زیادی به دنبال داشته است. 
 GPU عوامل مختلف در کنار این موضوع قرار گرفته اند و باعث شده اند تهیه ی
 eBay مدرن با قیمت استاندارد غیر ممکن باشد. دالالن در پلتفرم هایی نظیر
کارت های گرافیک را با قیمت چند برابر به  فروش می رسانند. انویدیا برای کاهش 
فشار وارده بر بازار تالش کرد با ماینرها مقابله کند. در همین راستا تیم سبز نرخ 
هش کارت های گرافیک جی فورس را محدود و از کارت های گرافیکی که خروجی 

تصویر ندارند و مخصوص ماینینگ هستند رونمایی کرد.

و  غذا  سازمان  رئیس 
دوز  میلیون   ۶۰ گفت:  دارو 
قرارداد جدید با روسیه بسته 
تحویل  میالدی  سال  آخر  تا  که  شده 
داده شود که نمی دانیم این اعداد چقدر 

محقق خواهد شد.
رئیس  ساز«  شانه  »محمدرضا 
سازمان غذا و دارو با اشاره به تالش های 
انجام شده برای کاالی تولید داخل، بیان 
کرد: در سازمان غذا و دارو همواره تالش 
ما این بوده که در شرایط تحریم های 
تحمیلی که توسط دشمن اعمال شده، 
تغییرات  ایجاد کنیم. همچنین  فرصت 
نشان   ۹۷ به سال  نسبت   ۹۹ در سال 
می دهد که خوشبختانه در جهت تحقق 
عمل  موفق  توانستیم  سال  شعارهای 
کنیم و در واقع رویکرد وزارت بهداشت 
در دولت دوازدهم حمایت از تولید داخل 

بوده و این موضوع اتفاق افتاده است.
با  ادامه داد: در زمینه مبارزه  وی 
بیماری کرونا هم همین جهش را شاهد 
را ظرف  داروهای کرونا  بودیم و همه 
کمتر از سه ماه در کشور تولید کردیم.

شانه ساز در مورد برخی بدقولی ها 
برای واردات واکسن کرونا، گفت: تامین 
چیزی حدود ۷ و نیم الی ۸ میلیون دز 
که  قراردادهایی  طبق  وارداتی  واکسن 
ولی  می کرد  پیدا  تحقق  باید  بستیم، 
چیزی حدود یک چهارم آن محقق شده 

و باقی آن را هنوز به ما ندادند.
بهارات  کمپانی  با  افزود:  وی 
تفاهمنامه ۲ میلیون دز واردات داشتیم 
که پول آن هم پرداخت شده بود، ولی 
متاسفانه ۱۲۵۰۰۰ دز آمد و دیگر اجازه 

تحویل ندادند.
شانه ساز ادامه داد: با روسیه هم 
دو میلیون دز قرارداد داشتیم که تا االن 
حدود ۷۰۰ هزار دز آن محقق شده و 
البته با تالش هایی که در حال صورت 
گرفتن است می خواهیم تا هر چه زودتر 
این دو میلیون دز وارد شود و همچنین 
۶۰ میلیون دوز هم قرارداد جدید بسته 
تحویل  میالدی  سال  آخر  تا  که  شده 
داده شود که نمی دانیم این اعداد چقدر 

محقق خواهد شد.
وی گفت: به لحاظ شرایط خاص 
از  که  زیرساخت هایی  دنیا  در  امروز 
قبل برای تولید واکسن وجود داشته و 

نیازهای بسیار بزرگتری که امروز وجود 
چقدر  بگوییم  اینکه  حال  هر  به  دارد 
قراردادها امکان تحقق دارد کار ساده ای 
نیست و تا االن کمتر این اظهارنظرها 
توسط ما و همکاران ما در سازمان غذا 
و دارو مطرح شده، چون متغیرها زیاد 
بوده است اما تا االن ما تمام تالشمان 

را انجام دادیم. 
مدت صدور مجوز برای واردات را 

کاهش دادیم
 رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره 
باعث  کرونا  ویروس  شیوع  اینکه  به 
تهیه ی  در  مشکالتی  آمدن  وجود  به 
و  مکمل ها  و  دارو  پزشکی،  تجهیزات 
نیازهای دیگر شد، بیان کرد: ما مجبور 
شدیم در این شرایط برنامه ریزی های 
حال  این  با  و  باشیم  داشته  خاصی 
اولیه  مواد  حوزه  در  دارو  اداره ی  در 
مجموع  در   ۹۸ به  نسبت   ۹۹ سال  در 
بودیم  ارزبری  رشد  درصد  دو  شاهد 
درصد   ۳۱ وارداتی  محصوالت  در  و 
کاهش واردات را داشتیم و همچنین در 
حوزه تجهیزات و ملزومات پزشکی ۴۵ 
و همینطور  داشتیم  مثبت  تغییر  درصد 
ما در زمینه ماسک، ونتیالتور، کیت ها 
اولیه  مواد  ارزبری  افزایش  درصد   ۴۵
واردات  کاهش  درصد   ۲۲ متقابال  و 

را داشتیم.
مکمل  حوزه  در  داد:  ادامه  وی 
شیرخشک  و  سنتی  و  طبیعی  اقالم  و 
شاهد  درصد   ۴۸ اولیه  مواد  حوزه  در 
تغییرات مثبت بوده و ۷۴ درصد کاهش 

واردات داشتیم.
شانه ساز، افزود: ما از ابتدا ی شیوع 
نداشتیم،  واردات  به  کرونا چشمداشتی 
البته در زمینه ی واردات واکسن از هیچ 
بحث  در  و  نکردیم  فروگذار  تالشی 
کوواکس علی رغم همه مشکالتی که 

زاییده تحریم است و در زمینه انتقال ارز 
انجام شد با کمک بانک مرکزی زمینه  را 
فراهم کردیم و امروز امیدواریم که در 
خرداد ماه بتوانیم اولین مجموعه میلیونی 
و  باشیم  داشته  را  داخل  تولید  واکسن 
به  اعداد  بعدی  ماه های  در  آن  تبع  به 
رقمی باالی ۱۰ میلیون افزایش خواهد 
داشت و می توانیم تا پایان سال نگرانی 
جمعیت  بر  عالوه  را  واکسن  تامین 
اولویت دار خودمان، برای سایر گروه های 

جمعیتی مان برطرف کنیم.
از  دارو  و  وی گفت: سازمان غذا 
حدود ۱۰ سال قبل موفق شده بود که 
گواهی نظارت بر تولید و عرضه واکسن 
دریافت  جهانی  بهداشت  سازمان  از  را 
کند و توانست رجیستر شود و با تالشی 
که در سال گذشته شد و با تغییر ضوابط 
و آیین نامه های معمول، عالوه بر اینکه 
پزشکی  تجهیزات  تامین  کوران  در 
بودیم، داروهای مختلفی را هم داشتیم 
که همه ی آنها را تولید کردیم و در عین 
حال از بحث کیفیت هم غافل نبودیم.

واردات کمتر شده است
بازار  وضعیت  مورد  در  ساز  شانه 
واردات دارو طی این سال ها، بیان کرد: 
درصد   ۷۵ دارو  بازار  در  ریالی  نظر  از 
بازارمان در سال ۹۷ تولید و ۲۵ درصد 
واردات بود که در سال ۹۹ به سهم بازار 
تولید داخل به ۸۸ درصد ارتقاء پیدا کرده 
است و واردات هم به ۱۲ درصد تقلیل 
پیدا کرده است، از نظر عددی هم تولید 
 ۹۷ باالی  به  درصد   ۹۵ از  ما  داروی 
درصد افزایش داشته و وارداتمان از پنج 
درصد به سه درصد کاهش یافته است.

که  نمی گوییم  داد:  ادامه  وی 
اما تالش مان  کارمان بی نقص است، 
بر این بوده که در جهت شعارهای کالن 
نظام وظایفمان را به عنوان سرباز تولید 

اقالم سالمت محور انجام دهیم.
کشورها  همه ی  افزود:  ساز  شانه 
در  که  نژادپرستی  و   خودخواهی  از 
زمینه استفاده از واکسن در دنیا مطرح 
است، نگرانند، علی رغم اینکه شعارهای 
روز اول این بود که هر کس به تولید 
مورد  که  ملل  همه  به  رسید،  واکسن 
تهاجم ویروس هستند، واکسن را تحویل 
دهد، اما در عمل این اتفاق نمی افتد و ما 
همیشه به لحاظ تحریم ها فریاد می زدیم 
و امروز همه ملل ها شاهد این تبعیض 
هستند و کشورهای تولیدکننده واکسن 
کرونا آن را در اختیار سایر کشورها قرار 

نمی دهند.
نیست  قرار  امروز  تا  افزود:  او 
کسی  ز  ا نا  کرو کسن  وا بت  با که 
اوال  کنید  توجه  شود،  دریافت  پولی 
عمدتا  می شود،  وارد  که  واکسن هایی 
داده  تحویل  بهداشت  وزارت  به  باید 
شود تا در سازوکار اولویت های تعیین 
معاونت  در  از سوی همکارانمان  شده 
بهداشتی تزریق شود، که درخواستی از 
سوی برخی شرکت های تولیدکننده و 
اتاق بازرگانی وجود داشته که با توجه 
و  قرمز  مختلف  شرایط  در  اینکه  به 
نارنجی و سایر حالت ها، تولید باید کار 
در  کارگران  و  دهد  انجام  را  خودش 
محل های پرترددی هستند، درخواست 
هزینه  شرکت ها  برخی  که  کردند 
و  ن  خودشا پرسنل  سیون  کسینا ا و
همزمان واردات واکسن را انجام دهند 
و پرسنل خودشان را واکسینه کنند که 
این پیشنهادی است که از سوی برخی 
تولیدکنندگان داده شده و ما مخالفتی 

با آن نکردیم.
شانه ساز گفت: البته قرار نیست که 
واکسیناسیون  بابت  کارگران  و  پرسنل 
را  ما همه واکسن هایی  بپردازند،  پولی 
که وارد می شود، برچسب گذاری کرده 
و برچسب با کد ملی فرد دریافت کننده 
همه  می شود.  داده  مطابقت  واکسن 
اینها همزمان انجام می شود و در زمینه 
واردات واکسن از سوی بخش خصوصی 

هم این اتفاق خواهد افتاد.
یی  شرکت ها گر  ا  : فزود ا وی 
با  خودشان  پرسنل  برای  بخواهند 
وارد  واکسن  بهداشت  وزارت  موافقت 

کنند، این بخش امکان پذیر است.

رئیس سازمان غذا و دارو:

شرکت ها می توانند برای پرسنل خود واکسن وارد کنند
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مدیرعامل گروه صنعتی 
ایران خودرو در تحلیل وضعیت 
قیمت  افزایش  خودرو،  بازار 
خودرو را با وجود تالطم های اقتصادی 
امری طبیعی و فضای مجازی را نیز در 

مسیر قیمت گذاری موثر دانست.
 فرشاد مقیمی با حضور در برنامه 
روز  آستانه  در  دست خط  تلویزیونی 
کارگر، از وضعیت صنعت خودرو کشور، 
ایران خودرو  بازار آن، فعالیت های اخیر 
و اقدامات آن در مسیر خودکفایی، تاثیر 
این  آینده  صنعت،  این  بر  تحریم ها 
صنعت در سایه برجام و... سخن گفت.

مقیمی  برنامه،  این  ابتدای  در 
و  خود  با  رابطه  در  صحبت  از  پس 
وزارت  معاونت  از  ورودش  چگونگی 
به  )صمت(  تجارت  و  معدن  صنعت، 
وقت  وزیر  دعوت  به  مخصوص  جاده 
صمت )رضا رحمانی(، آن هم در سال 
شرایط سخت ناشی از تحریم ها و اوضاع 
نامناسب صنعت خودروسازی کشور در 
شهریور ماه سال ۱۳۹۸،  در پاسخ به 
اظهارات مجری برنامه مبنی بر شرایط 
نامساعد آن زمان که بطور مثال قیمت 
خودرو جهش قیمتی شدیدی را تجربه 
می کرد، گفت: زمانیکه در تالطم های 
کالن اقتصادی قرار می گیریم، خودرو 
که کاالیی سرمایه ای به حساب می آید، 
بیشتر مورد تقاضا قرار می گیرد و افراد 
به سرمایه گذاری در  کثیری عالقه مند 

این بازار می شوند.
در  اینکه  به  اشاره  ضمن  وی 
گذشته نیز سرمایه گذاری هایی در قالب 
طرح های پیش فروش و فروش های آتی 
اتفاق می افتاد، اظهار کرد: اما بخشی از 
دلیل فاصله قیمتی که میان دو قیمت 
کارخانه و بازار ایجاد می شد، به عرضه 
مرتبط  نیز  خودروسازان  از  خودرو  کم 
بود؛ چراکه در اوایل سال ۱۳۹۸ نسبت 
به سال ۱۳۹۷، کاهش قابل توجه تولید 

خودرو ایجاد شد.
مردم  شرایط  این  در  افزود:  وی 
فروش  و  خرید  بحث  در  تاحدودی 
خودرو تردید می کنند و همین موضوع 
بازار  در  نابسامان  شرایط  ایجاد  سبب 
افزایش  آن  قیمت  به طبع،  و  می شود 
هم  موضوع  این  راه حل  می کند.  پیدا 
این است که رشد تولید اتفاق بیفتد. به 
عبارتی عالوه براینکه بایستی بازار اشباع 
به  هم  اقتصادی  شرایط  بایستی  شود، 
ثبات برسد. هر چه شرایط اقتصادی در 
کشور با ثبات تر شود و تولید رشد کند، 

هر بازاری تثبیت می شود.
افزایش  ایران خودرو،  مدیرعامل 
امری  را  شرایط  این  در  خودرو  قیمت 
طبیعی دانست و اظهار کرد: در چنین 
شرایطی، افزایش قیمتی در بازار اتفاق 
می افتد که بخشی از آن هم حباب بوده 
و ارزش واقعی کاال نیست؛ بلکه ارزشی 
است که در نتیجه حضور برخی افراد در 
این بازار آشفته، شکل می گیرد. افرادی 
منافعی  دنبال  به  بازار  حوزه  این  در 
ایجاد  منافع هم سبب  این  که  هستند 

تغییراتی در بازار می شود.
تبعات هجوم افراد به بازار

مقیمی یادآور شد: زمانی در فضای 
مجازی خودرویی قیمت گذاری می شود 
اینکه خودرو  از  دقیق  اطالع  مردم  اما 
نه  یا  این قیمت معامله شده  با  مذکور 
را ندارند، لذا این ها  قیمت گذاری کاذب 

است تا فضای قیمتی خودرو یا کاال را 
در آن بازه قیمتی تثبیت کند. از سوی 
نگران  شرایطی،  چنین  در  مردم  دیگر 
افزایش قیمت روزانه خودرو هم هستند 
و بنابراین برای حضور در بازار ترغیب 
می شوند و می خواهند برای جلوگیری از 
مواجهه با قیمت باالتر، هرچه سریعتر 
دیگر عرضه  از سوی  بازار شوند.  وارد 
نیز محدود است یا در مقاطعی )عرضه( 
صورت  به  بنابراین  می شود؛  مدیریت 
در  بازار،  به  افراد  مراجعه  با  ناخودآگاه 
میزان  با  متناسب  تقاضا  که  شرایطی 
در  افراد  یقین  به  قطع  نیست،  عرضه 
امر قیمت گذاری، تعیین کننده می شوند.

این،  بر  عالوه  داد:  ادامه  وی 
تغییرات در  شاخص های کالن اقتصادی 
نیز بی تاثیر نبوده و همزمان با آنچه که 
اشاره شد، افزایش نرخ ارز نیز در بازار 
ارز،  نرخ  افزایش  با  طبیعتا  شد.  ایجاد 
قیمت  افزایش  با  هم  وارداتی  قطعات 
مواجه می شود؛ لذا این تصور در مردم 
در  خودرو  قیمت  که  می شود  ایجاد 
آینده نزدیک احتماال گران خواهد شد 
و این خود عاملی برای افزایش بیشتر 

قیمت می شود.
رابطه  در  ایران خودرو،  مدیرعامل 
با تاثیر فضای مجازی بر قیمت خودرو 
فضای  حاضر  حال  در  گفت:  بازار،  در 
شده  قیمت  تعیین کننده  بسیار  مجازی 
اطالعات  از  بسیاری  مردم  و  است 
مجازی  فضای  از  را  خود  نیاز  مورد 
کسب می کنند و براین اساس خوراک 
بیشتری هم در آن تولید می شود و در 
اختیار مردم قرار می گیرد و سبب جریان 

سازی می شود. 
وی با بیان اینکه در زمان فعالیت 
میزان  موضوع  صمت  وزارت  در  خود 
ماه های  با  آن  تغییرات  و  معامالت 
پیش تر را از برخی دفترخانه ها پیگیری 
می کرده است، گفت: کاماًل مشهود بود 
معامله  دوم  دست  خودروهای  نه  که 
در  صفر.  خودروهای  نه  و  می شود 
خودرو  که  افرادی  برای  فضا  حقیقت 
یا منابع مالی در اختیار داشتند، فراهم 
می شد که به این بازار ورود کرده و از 

آن استفاده کنند.
فرانسوی ها خیلی پیش تر از اجرایی 
بسته  را  چمدان ها  تحریم ها،  شدن 

و رفتند
در ادامه این برنامه، مقیمی ضمن 
فرانسوی  خودروسازان  اینکه  به  اشاره 
بخواهد  تحریم  آنکه  از  پیش تر  بسیار 
اجرا شود، ترک همکاری کردند یادآور 
شد: از ۱۳ فروردین ۱۳۹۸ اعالم می شد 
که از ۱۳ آبان تحریم ها اعمال می شود. 
فرانسوی ها  ابتدایی  روزهای  همان  در 
از  به تدریج  و  بستند  را  خود  چمدان 

این  هم  نهایت  در  خارج شدند.  کشور 
محصوالتی  مقابل  در  که  بودند  مردم 
که باید تولید می شد، دست خالی ماندند.

که  سوال  این  به  پاسخ  در  او 
همکاری  برای  اصرار  معتقدید  چرا 
صنعت  برای  آفتی  به  فرانسوی ها  با 
تاکید  است؟  شده  تبدیل  خودروسازی 
مشارکت ها  و  همکاری ها  هرچه  کرد: 
بیشتر باشد، دستاورد اهداف نیز توقیق 
بیشتری خواهد داشت اما اینکه همکاری 
با چه شرکت و اشخاصی و بر سر چه 
موضوعاتی باشد، نکات کلیدی است که 

ابتدا باید تعیین تکلیف شود.
وی تصریح کرد: در همکاری های 
به  دیگر  کشور  از  خارج  با  مشترک 
محصول  روی  بر  نباید  عنوان  هیچ 
بنده  اعتقاد  به  امروز  کنیم.  همکاری 
بایستی در امر دانش و فناوری شریک 
با سایر کشورها شویم؛ چنانچه کسی 
را  الزمه  شرایط  )کشوری/شرکتی( 
برای این همکاری دارد، می توان با آن 
وارد مشارکت شد و ارتباط برقرار کرد. 
وجود  هم  دیگر  شروط  یکسری  البته 
دارد که ممکن است در شاخص هایی 
از  حوزه ها  برخی  می شود،  بررسی  که 

دستور کار خارج شوند.
ینکه  ا وری  دآ یا ضمن  مقیمی 
ما  برای  قطعات  برخی  به  دسترسی 
وجود نداشت و ورود هرگونه قطعه را 
ممنوع کرده بودند یا برخی از قطعات 
امکان  اما  داشت  وجود  گمرک  در 
فرآیندهایی  طی  گفت:  نبود،  ترخیص 
تا  کرده  اخذ  را  مصوباتی  توانستیم 
بتوانیم این قطعات را ترخیص کنیم و 
خودروها را در اختیار مردم قرار دهیم. 
باتوجه به اینکه شرایط ترخیص آن ها 
اعالم نشده بود، این عدم اظهار سبب 
باقی  گمرک  در  قطعات  که  بود  شده 
در  نیز  قطعات  از  دیگر  بخشی  بماند. 
البته همچنان  کشورهای مبدا بود که 
در  نرسید.  ما  دست  به  و  هست  هم 
ارسال  اما  شد  تولید  مبدا  در  حقیقت 
موانع  و  تحریم ها  همین  البته  نشد. 
سبب شد که امروز به همت مهندسان 
خود در تولید داخلی و خودکفایی این 

قطعات، مفتخر باشیم.
داد:  ادامه  خودروساز  مدیر  این 
نشستی با قطعه سازان برگزار کردیم و 
از همه قطعه سازان سراسر کشور دعوت 
امضا  میثاق نامه ای  آن  ضمن  که  شد 
شد. با قطعه سازان کشور توافق کردیم 
که ظرفیت تولید روزانه خود را از حدود 
 ۲۰۰۰ حدود  به  دستگاه   ۷۰۰ تا   ۶۰۰
دستگاه در روز برسانیم. طی میثاق نامه 
اول به ۲۰۰۰ دستگاه رسیدیم و مجدد 
میثاق نامه ای دیگر با قطعه سازان منعقد 
شد تا به ۲۵۰۰ دستگاه در روز برسیم. 

قابل  عدد  رقم  این  اینکه  به  باتوجه 
توجهی است و به هر میزان که بیشتر 
باشد، سبب  بازار کشش داشته  شود و 
خواهد شد که بتوانیم هزینه های سربار 

را بیشتر سرشکن کنیم. 
بالغ بر ۹۲ درصد قراردادهای تارا 

داخلی است
مقیمی با بیان اینکه در تولید یک 
خودرو ۳۷ درصد مواد اولیه و ۳۰ درصد 
رود  می  کار  به  الکترونیکی  قطعات 
اظهار کرد: ۳۳ درصد الباقی مربوط به 
خودروساز و همکارانی است که در این 
حوزه فعال هستیم. در محصول جدید 
تارا که به زودی به بازار عرضه می شود 
و مسائل کیفی  آن به شرایط بسیار خوبی 
رسیده و قابلیت عرضه دارد، ۹۲.۳ درصد 
قراردادها با شرکتهای داخلی امضا شده 
اتوماتیک  دناپالس  است. حتی خودرو 
که در سال ۱۳۹۸ به بازار عرضه شد، 
توانسته شرایط خوبی را به لحاظ کیفی 
ستاره   ۵ خودروی  اولین  و  کند  کسب 

کیفی تولید داخل شود.
نصب دو گیربکس نیمه اتوماتیک 

بر روی خودرو در هفته آینده
قله  مسیر  این  ادامه  افزود:  وی 
اول ما در بحث گیربکس بود. پس از 
آن در قله دوم، توانستیم این گیربکس 
را نیمه اتوماتیک تولید کنیم. دو مورد 
از این گیربکس های نیمه اتوماتیک هفته 
آینده روی خودرو نصب می شود. یکی 
اولیه   و تست های  آن ها نصب شده  از 
آن در حال انجام است. در سال جاری 
را  نیمه اتوماتیک  گیربکس  انبوه  تولید 
آغاز  نیرومحرکه  صنعتی  مجموعه  در 
که  است  این  ما  تالش  کرد.  خواهیم 
خودروهایی  روی  بر  گیربکس ها  این 

با نشان ایرانی نصب و استفاده شوند.
گیربکس  تولید  خط  اندازی  راه 

اتوماتیک تا ماه آبان
ن،  ما همز  : د ا د مه  ا د ا مقیمی 
دستور  در  هم  را  اتوماتیک  گیربکس 
آبان  تا  احتماال  که  داده ایم  قرار  کار 
گیربکس  تولید  خط  جاری،  سال  ماه 
نهایی خواهد  به مرحله  نیز  اتوماتیک 
دست  فنی  دانش  به  زمانیکه  رسید. 
نیز  دنده  یک  توانستیم  کردیم،  پیدا 
گیربکس های  همین  که  کنیم  اضافه 
مصرف  درصد   ۲.۵ تا  سرعته،  شش 
بنابراین  می دهد؛  کاهش  را  سوخت 
مصرف  کاهش  تحقق  برای  مسیر 
سوخت، می تواند همین گیربکس های 

باشد. شش سرعته 
تومانی  میلیارد  هزار   ۱۴ بدهی    

ایران خودرو به نظام بانکی
و  بدهی های  با  رابطه  در  مقیمی 
خودروسازی  مجموعه  این  دارایی های 
اظهار کرد: در حال حاضر ایران خودرو 
حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان به مجموعه 
بانکی کشور بدهکار است و دارایی های 
ایران خودرو بالغ بر ۸۰ تا ۹۰ هزار میلیارد 

تومان است.
وی در پاسخ به اینکه آیا این میزان 
بدهی ها و دارایی ها، تعادلی معقول دارد؟ 
نگاهی  یک  از  باالنس  کرد:  تصریح 
نگاه دیگری معقول  از  و  معقول است 
نیست. اینکه بدهی برای چه کاری ایجاد 
شده است. اگر  بدهی برای توسعه  ایجاد 
اما اگر یک بدهی  شده اشکالی ندارد، 
ایجاد شود که ایجاد ارزش افزوده نکرده 

باشد، قابل قبول نیست.

عملکردشهابیبانکآیندهدربسترپایا
شهاب در پشت شعبه پایا معطل نماند / نمره 

قبولی بانک آینده در تراکنش های بانکی
بر  مبنی  ج.ا.ایران  مرکزی  بانک  ابالغ  پیرو   
الکترونیکی  هویت  )شناسه  شهاب  کد  اخذ  لزوم 
بانکی( برای همه مشتریان بانک و در راستای فرآیند 
ارسال اطالعات مشتریان به صورت روزانه به سامانه 
نهاب )نظام هویت الکترونیکی بانکی( بانک مرکزی 

ج.ا.ایران، اقداماتی از جمله استعالم از سامانه نهاب آفالین بانک مرکزی 
ج.ا.ایران و استعالم آنالین از سامانه نهاب آنالین برای حساب های جدید، 

توسط بانک آینده، انجام شد.
بر این اساس، بنابر آخرین گزارش عملکرد دریافتی از بانک مرکزی 
ج.ا.ایران در خصوص وضعیت مشتریان بانک از حیث تعداد تراکنش ها و 
حساب های فاقد شناسه شهاب و انجام تراکنش های پایا، از تعداد کل ۵۴،۲۶۱ 
تراکنش های پایا انجام شده در یک روز کاری، بانک آینده هیچ تراکنش 
فاقد شهابی نداشته است که این موضوع از اهمیت به سزایی برخوردار بوده 

و تالش های انجام شده توسط همکاران قابل تقدیر است.

بیمه رازی افزایش سرمایه می دهد
افزایش زودی به اینشرکت گفت رازی بیمه مدیرعامل

سرمایهمیدهد

دکتر علی جباری مدیرعامل بیمه رازی با تاکید بر این که این شرکت 
باید هر چه سریعتر جزو پنج شرکت بیمه ای اول کشور قرار بگیرد، از افزایش 
سرمایه به عنوانی یکی از قدم های اصلی و یکی از زیرساخت های اصلی 

برنامه تحول بیمه رازی یاد کرد و نوید تحقق آن را در آینده نزدیک داد.
به گزارش روابط عمومی و بین الملل بیمه رازی ؛ دکتر علی جباری که 
در برنامه زنده اینستاگرامی “رازی پاسخگو” شرکت کرده بود ، این روش را 
اقدامی برای همفکری هر چه بیشتر با مخاطبان به ویژه نمایندگان شرکت 
اتاق مدیرعامل به روی هیچ نماینده ای  دانست و تاکید کرد که »درب 
بسته نیست« و »هیچ پیامی از سوی نمایندگان، بی پاسخ نخواهد ماند.«

مدیرعامل بیمه رازی در این جلسه تعاملی غیرحضوری با تاکید بر این 
که بر اساس رویکردهای جدید، شعب و نمایندگان از اعتبار و اهمیت بسیار 
باالیی برخوردارند و نقش نمایندگان در حفظ و توسعه بازار بیمه شرکت، 
نقش بسیار مهم و اساسی است افزود : معتقدم هویت تخصصی بیمه رازی 
در شعب و نمایندگی هاست، نماینده فقط یک »فروشنده« نیست، بلکه 
عضوی از خانواده بیمه رازی است که در خط مقدم فعالیت بیمه گری شرکت 
بعنوان یک بیمه گر است و عالوه بر تسلط به فنون بازاریابی، دارای دانش 
بیمه ای و بویژه مدیریت ریسک می باشد، بنابراین همه معاونین و مدیران 
شرکت باید تالش کنند تا شعب و نمایندگان شرکت هر چه زودتر به جایگاه 

واقعی و شایسته خود برسند.
دکتر جباری ضمن این که از نمایندگان خواست در حفظ بازار فعلی 
و  مردم  با  شرکت  اصلی  ارتباطی  درگاه  را  نمایندگی«  »شبکه  بکوشند، 
نقطه  و  کنند  ارزیابی  و  رصد  را  بازار  خواست  آنها  از  و  دانست  مشتریان 

نظرات بازار را بدون واسطه به شرکت منتقل کنند.
مدیرعامل بیمه رازی با اشاره به این که پنج چرخش استراتژیک، ۱۵ 
هدف کالن و ۲۰ راهبرد به عنوان نقشه راه شرکت برای تغییر و تحول 
اساسی، تدوین و ابالغ شده است ، تاکید کرد: »حمایت از نمایندگان، شعار 
نماینده  استراتژی  تحقق  راستای  در  بار  اولین  برای  رازی  بیمه  نیست«، 
محوری، تصمیم به پرداخت سود مشارکت در منافع گرفت و این سود را 

به نمایندگان پرداخت نمود.
شغلی،  ثبات  معیشتی،  های  دغدغه  رفع  لزوم  ادامه،  در  جباری 
بازنشستگی نمایندگان را یادآور شد و با بیان این که طرحی در حال تدوین 
است که بر اساس آن بخش عمده ای از دغدغه های اشاره شده نمایندگان 
شرکت بیمه رازی مرتفع خواهد شد، گفت: این طرح برای  اولین بار در 
صنعت بیمه توسط بیمه رازی انجام خواهد شد تا آینده شبکه فروش بیمه 
رازی را تضمین کند. این طرح با مشارکت شرکت و خود نمایندگان برای 
تضمین رفاه و رفع دغدغه های آتی نمایندگان بیمه رازی اجرا خواهد شد.

گفتنی است در پایان گفتگو ،تندیس پاسخگویی توسط مدیریت روابط 
عمومی و بین الملل در جهت تقدیر از پاسخگویی ، به دکتر جباری  مدیر 

عامل بیمه رازی تقدیم شد.
قابل ذکر است برنامه »رازی پاسخگو« که به ابتکار روابط عمومی 
و بین الملل بیمه رازی ایجاد شده است ، هر هفته در برنامه زنده با عنوان 
»سه شنبه های پاسخگویی« با حضور مدیران ارشد و پاسخ به سواالت 
شبکه فروش و در شبهای ماه مبارک رمضان در برنامه زنده اینستاگرامی با 
عنوان »ضیافت نور« با گزارش فعالیت مدیران بیمه رازی برگزار می شود.

مدیرعامل بیمه آسیا اعالم کرد:
بیمهآسیابرایدومینسالازشبکهفروشدرمقابلکرونا

حمایتمیکند
 : د کر عالم  ا دین  با د  مسعو
طرح  سال،  دومین  برای  بیمه آسیا 
این  فروش  شبکه  از  حمایتی  ویژه 

شرکت را به اجرا می گذارد.
عمومی  روابط  گزارش  به   
مشکالت  به  توجه  با   ، بیمه آسیا
ویروس  شیوع  از  ناشی  اقتصادی 
کرونا در کشور و در راستای حمایت 
از شبکه بزرگ نمایندگان و بازاریابان 

این شرکت، با تصویب هیات مدیره و دستور مسعود بادین نایب رییس هیات 
مدیره و مدیرعامل بیمه آسیا، امسال نیز یک ماه کارمزد نمایندگان این 

شرکت به صورت علی الحساب به حساب آنها واریز می گردد.
بنابر این گزارش، این تصمیم مهم در دومین سال متوالی به درخواست 
معاونت شبکه فروش بیمه آسیا و در راستای حمایت از فعالیت بیمه گری 
و تامین معیشت بیش از ۳۵۰۰ نماینده و بازاریاب شرکت به عنوان بنگاه 
های کوچک اقتصادی و همچنین تداوم بی وقفه خدمات به مردم و جلب 

رضایت بیمه گذاران اتخاذ گردید.
این گزارش تصریح می کند، در طرح حمایتی فوق، یک ماه کارمزد 
بر اساس میانگین کارمزد شش ماهه اول سال ۱۳۹۹ نمایندگان، به آنها 

پرداخت می شود.
گفتنی است سال گذشته نیز در پی آغاز اپیدمی ویروس کرونا ، با 
دستور مدیرعامل بیمه آسیا طرح ویژه حمایتی از شبکه فروش بیمه آسیا به 
اجرا درآمد که تاثیر بسیار مهمی بر روند فعالیت نمایندگان و افزایش پرتفوی 

بیمه آسیا به جای گذاشت.

جهانگیری:براوضاعفروشنفتمسلطترشدهایم
معلاون اول رئیس جمهلوری بلا بیان اینکه تلالش کرده ایم تحریم 
را خنثلی کنیلم، گفلت: فلروش نفلت بسلیار کاهلش یافت، املا اکنون 
شلرایط بهتلر اسلت و بلر اوضلاع مسللط تر شلده ایم و املکان افزایلش 

صلادرات نفلت تلا ۲.۵ میلیلون بشلکه را پلس از رفع تحریلم داریم.
اسلحاق جهانگیلری با حضور در شلبکه مجلازی کالب هاوس، به 
تشلریح اقدام هلای دوللت در مواجهله بلا تحریلم و آثلار آن پرداخلت و 
گفلت: معتقلدم در جنلگ اقتصلادی آمریکا، در ۲۰۰ سلال گذشلته این 
حجلم تحریلم و پیگیلری و اصلرار بلر اجرای آن بی سلابقه بوده اسلت. 
تملام سلفارتخانه های آمریلکا موظلف بله رصلد معاملالت شلده بودند 
و بلر صفلر شلدن فلروش نفلت ایلران، فلج کلردن سیسلتم حمل ونقل 

دریایلی و شناسلایی تماملی گلوگاه هلا اصرار داشلتند.
وی ادامه داد: به حدی جسلور شلده بودند که در هرجایی نفتکش 
ملا را شناسلایی می کردنلد، انفجار ایجاد می کردند. حلدود ۲۰۰ نفتکش 
ملا را دچلار سلانحه کردند. گاهلی از طریق خودشلان و گاهی از طریق 

نیابتی هایی همچون اسلرائیل و سلعودی.
معلاون اول رئیس جمهلوری با اشلاره به اعتلراف مقام های آمریکا 
برای شکسلت فشلار حداکثری، اضافه کرد: بسلیاری از سلران کشورها 
در دیلدار بلا رئیس جمهلوری در حاشلیه مجملع عموملی سلازمان ملل 
متحلد گفتله بودنلد ترامپ گفته اسلت سله ملاه صبر کنیلد هیچ چیزی 
از ایلن نظلام و ایلران باقلی نمی مانلد. بلا ایلن شلرایط، ایلران مانلد و 

کرد. ایسلتادگی  سرافراز 
جهانگیری با بیان اینکه همین االن بیشلترین دسلتاورد را نسلبت 
بله دولت هلای پیشلین داشلته ایم، گفت: برداشلت از ذخایر مشلترک با 
قطلر پیلش از ایلن دوللت بله نفلع قطلر پیلش می رفلت، غلارت اموال 
کشلور فقلط گرفتلن وام و پرداخلت نکلردن آن نیسلت. املروز ما بیش 
از ۶۰۰ میلیلون مترمکعلب گاز یعنلی بیلش از قطلر از پارس جنوبلی 

می کنیم. برداشلت 
وی افلزود: کارهلای بزرگلی انجام شلد. بزرگ تریلن انتقال آب در 
اسلتان های غرب کشلور اجرا و حجم ذخایر پتروشلیمی و فوالد افزوده 
شلد. بزرگ تریلن کملک بله حقوق بگیلران ثابلت، بازنشسلتگان انجلام 
شلد و امیدواریلم در ایلن دور مذاکلرات، تحریلم برداشلته و مشلکالت 

برطرف شلود. مردم 
پول های نفتی که برنگشت

جهانگیلری بله پرونده هایلی مانند فلروش نفت به بابلک زنجانی، 
فلروش نفلت به سلتاد کل نیروی مسللح و نیروی انتظامی و برنگشلتن 
پلول آن در دوللت احمدی نلژاد اشلاره کلرد و گفت: امروز شلرکت نفت 

ملا یکلی از بزرگ ترین بدهکاران دولتی اسلت.
وی ادامله داد: ملن بلر خالف نظلر برخی در دولت مانلدم تا امثال 
بابلک زنجانلی دیگری ایجاد نشلود. بلدون مصوبه شلورای عالی امنیت 
مللی یلک میلیلارد دالر پلول به بانلک بابلک زنجانی در ماللزی واریز 
شلده بلود. ۱.۷ میلیلارد دالر نفلت بله وی داده شلد. نفلت را می گرفته 

و پلول آن را بلر نمی گردانلده، دوبلاره به او نفلت می دادند.
معلاون اول رئیس جمهلوری بلا بیان اینکه تلالش کرده ایم تحریم 
را خنثلی کنیلم، ادامله داد: فروش نفت بسلیار کاهش یافلت، اما اکنون 
شلرایط بهتلر اسلت و بلر اوضلاع مسللط تر شلده ایم و املکان افزایلش 

صلادرات نفلت تلا ۲.۵ میلیلون بشلکه را پس از رفلع تحریم داریم.
جهانگیلری یلادآوری کرد: پیچیدگی فروش نفلت و گرفتن پول و 
تبدیل آن به کاال بسلیار سلخت اسلت. اینکه درآمد ۱۰۰ میلیارد دالری 
به ۵ میلیارد دالر رسلیده، توجیه نیسلت. در بودجه امسلال کشلور تنها 

۱۲ هلزار دالر درآمد نفتی پیش بینی شلده اسلت.

فضای مجازی عامل جریان سازی در بازار خودرو؛

مدیرعاملایرانخودرو:بارشدتولید،قیمتخودروبهثباتمیرسد
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افزایشتولیدنفتاوپکباعرضهنفتایران
نظرسنجی رویترز نشان داد تولید نفت اوپک در آوریل تحت تاثیر عرضه 
باالتر از سوی ایران که محدودیت عرضه داوطلبانه سایر اعضای این گروه 

را جبران کرد، افزایش یافت.
یافته های نظرسنجی رویترز نشان داد تولید نفت اوپک که متشکل 
از ۱۳ کشور عضو است، در آوریل به ۲۵.۱۷ میلیون بشکه در روز رسید 
که ۱۰۰ هزار بشکه در روز در مقایسه با مارس افزایش داشت. تولید نفت 

اوپک از ژوئن سال ۲۰۲۰ هر ماه به استثنای فوریه افزایش داشته است.
جهانی  قدرتهای  با  تهران  مذاکرات  با  همزمان  ایران  نفت  صادرات 
برای احیای توافق برجام ۲۰۱۵ که به صادرات بیشتر نفت ایران به بازار 
جهانی منتهی می شود، افزایش پیدا کرده است. دولت جو بایدن، رییس 
جمهور دموکرات آمریکا که در ژانویه قدرت را به دست گرفت، وعده داده 

است به این توافق برگردد.
اوپک و متحدانش که در قالب گروه اوپک پالس همکاری می کنند 
تاکنون نسبت به تولید ایران نگرانی نشان نداده و قصد دارند تولیدشان را 

از ماه مه افزایش دهند.
رویترز  به  آوریل  در  پترولجستیک  شرکت  مدیرعامل  گربر،  دانیل 
گفته بود سطح باالی صادرات نفت که از سوی ایران مشاهده شده است، 

همچنان ادامه دارد.
اوپک پالس با امید برای احیای تقاضا، هفته گذشته برنامه تسهیل 
محدودیت عرضه از ماه مه را تایید کرد. عربستان سعودی هم از ماه مه 
کاهش تولید یکجانبه ای را که در فوریه، مارس و آوریل انجام داده بود به 

مرور احیا خواهد کرد.
کاهش تولید داوطلبانه عربستان سعودی به معنای آن است که اوپک 
در آوریل بسیار پایینتر از سقف تعیین شده تحت توافق محدودیت عرضه 
اوپک پالس، نفت تولید کرده است. نرخ پایبندی به این توافق در آوریل 

۱۲۳ درصد در مقایسه با ۱۲۴ درصد در مارس بود.
ایران به همراه ونزوئال و لیبی از شرکت در کاهش تولید معاف شده اند 
و به این ترتیب تغییر تولید آنها بر نرخ پایبندی تاثیری ندارد. طبق ارزیابی 
با وجود تحریمهای  از سه ماهه چهارم سال گذشته  ایران  منابع مختلف، 

آمریکا، صادرات نفتش را افزایش داده است.
در نظرسنجی رویترز، تولید نفت ایران در آوریل ۲.۵ میلیون بشکه در 
روز برآورد شد که ۲۰۰ هزار بشکه در روز نسبت به مارس افزایش داشت و 

بزرگترین افزایش تولید ماهانه در میان اعضای اوپک بود.
داشت.  وجود  آنگوال  و  نیجریه  الجزایر،  تولید  در  اندکی هم  افزایش 
عربستان سعودی تولیدش را ثابت نگه داشت و برای سومین ماه به وعده 
خود برای کاهش بیشتر تولید عمل کرد. تولید امارات متحده عربی و کویت 

هم ثابت بود. لیبی و ونزوئال کاهش تولید قابل توجهی داشتند.
نظرسنجی رویترز با هدف رصد عرضه نفت به بازار انجام می شود و 
آمار رفینیتیو  از سوی منابع خارجی،  آمار کشتیرانی فراهم شده  بر مبنای 
و  کپلر  و  پترولجستیک  مانند  نفتکشها  رصد  شرکتهای  اطالعات  آیکان، 
شرکتهای  و  اوپک  شرکتها،  داخلی  منابع  سوی  از  شده  فراهم  اطالعات 

مشاوره انرژی است.

سوگل رام

ی
صاد

اقت
له
مقا

اروپا  اتحادیه  در  اقتصادی  مشاور 
در  ایران  سپرده های  عمده  داشت:  اظهار 
بهمنی،  آقای  زمان  در  که  است  روسیه 
معاون بانک مرکزی روسیه به تهران آمد، و 
ایران بیش از ۳۱ میلیارد دالر از سپرده های 
خود را به روسیه منتقل و در ازای آن روبل 
دریافت کرد که حرکت عجیبی بود و تنها 
سپرده ها  ارزش  از  درصد   ۴۰ کار  این  با 

کاهش یافت.
مهرداد عمادی در مورد روند مذاکرات 
ایران و کشورهای غربی و تاثیر اقتصادی 
آن اظهار داشت: براساس صحبت هایی که 
با اعضای دو تیم حاضر در وین داشتیم، 
پیشرفت خوب و مثبت وجود دارد بطوری 
که بر سر ۴ مورد از ۶ موضوع مورد بحث 

توافق شده است.
وی ادامه داد: در حال حاضر شکاف 
ایران  این موضوع است که  بر سر  اصلی 
پکیج  یک  در  گفت وگوها  این  می خواهد 
باشد اما در آن سو صحبت از بازگشت به 
۲۰۱۶ است تا ایران به تعهدات خود در مورد 
غنی سازی بازگردد و تحریم ها برداشته شود. 
همچنین برخی از تحریم های اعمال شده 
در زمان آقای ترامپ چون پیشنهاد کنگره 
بود برداشتن آنها با دستور رییس جمهور از 

نظر حقوقی با مشکل روبه رو خواهد شد.
وی گفت: در مورد تحریم های بانکی 
هم خزانه داری آمریکا مراحل آماده سازی 
رسانده  پایان  به  را  تحریم ها  پایان  برای 
است. البته این به معنای بازگشت سیستم 
بانکی ایران به سیستم جهانی نیست چون 
دارند  تاکید  اروپای ۳  هم سوئیفت و هم 
نمی تواند  نپیوندد،   FATF به  ایران  تا  که 
از خدمات بانکی بدون محدودیت استفاده 
کند. در نتیجه، در این موضوع شکاف وجود 
دارد اما فضا و سرعت پیشرفت حکایت از 

خواست دو طرف برای توافق دارد.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: 
برداشتن  بر  مترکز  باید  ایران  تیم  تالش 

سیستم  انرژی،  بخش  سه  از  تحریم ها 
بانکی و حمل و نقل ایران باشد. البته ایران 
اولویت هایی را اضافه کرده که بیشتر مربوط 
به برداشتن تحریم  نهادهای امنیتی است تا 
در گفت وگوی یک مرحله ای از تحریم خارج 
شوند و از نظر من مهمترین ترمز توافق نیز 

همین موضوع است.
وی گفت: شاید گام بهتر این است که 
ایران بر روی سه بخش فوق تمرکز کند 
تکمیلی،  برجام  یا  دوم  گفت وگوی  در  تا 
تحریم های  و  دهند  توسعه  را  گفت وگوها 
اصلی برداشته شود؛ در این صورت برداشتن 
تحریم ها می تواند بر زندگی اقتصادی مردم 

تاثیر مثبت بگذارد.
 عمادی در پاسخ به پرسشی مبنی بر 
میزان تاثیر رفع تحریم ها بر اقتصاد ایران 
اظهار داشت: اگر برداشتن تحریم ها همراه 
شدن  رقابتی  سمت  به  اقتصاد  حرکت  با 
سیستم  آن  و  پا  هشت  هیوالی  تا  باشد 
انحصارگر و انحصارطلب که روی اقتصاد 
ایران افتاده و تجارت و بخش انرژی ایران 
را با قراردادهای بدون مناقصه در سال های 
تحریم و پیش از آن با مشکل روبرو کرده، 
عقب بنشاند آن موقع تکان قابل توجهی 

به اقتصاد ایران وارد می شود.
وی ادامه داد: شاید تاثیر این اتفاقات 
در ۱۵ ماه آینده بر زندگی مردم در کاهش 
تورم و در دو سال آینده بر کاهش بیکاری 

قابل مشاهده باشد.
تنها  باشد،  قرار  اگر  گفت:  عمادی 
نفت  بتواند  ایران  و  شوند  آزاد  پول ها 
انحصارگرایی ها همچنان  این  اما  بفروشد 
باعث  صورت  آن  در  باشد،  داشته  ادامه 
افزایش واردات کاالهای مصرفی می شود 
این پول ها بجای سرمایه گذاری در  چون 
عجیب  خریدهای  صرف  صنعتی  بخش 
و غریب شده و دالل ها از این راه منتفع 
تحریم  برداشتن  راستا  این  در  می شوند. 
شاید کمبود کاالها را جبران کند اما اقدام 

زیرپایه ای نیست.
مشاور اقتصادی در اتحادیه اروپا در 
مورد احتمال آزادش شدن دارایی های ایران 
گفت: در حال حاضر رقم دقیق پول های 
بلوک شده ایران را نمی دانیم اما براساس 
پرونده ای که در سال ۲۰۱۹ وجود داشت، 
ایران در ۲۱ کشور سپرده های بیش از نیم 

میلیارد دالری داشت.
سپرده های  عمده  شد:  مدعی  وی 
آقای  زمان  در  که  است  روسیه  در  ایران 
به  روسیه  مرکزی  بانک  معاون  بهمنی، 
تهران آمد و ایران بیش از ۳۱ میلیارد دالر 
و  منتقل  روسیه  به  را  خود  سپرده های  از 
در ازای آن روبل دریافت کرد که حرکت 
عجیبی بود و تنها با این کار ۴۰ درصد از 

ارزش سپرده ها کاهش یافت.
بانک مرکزی سپرده  ادامه داد:  وی 

سفر  پی  در  را  ایران  از  بیرون  در  دالری 
هیت روس از بانک مرکزی مسکو به این 
به  توافق که  متن  در  منتقل کرد.   بانک  
روسی هست مسول ایرانی توافق، پذیرفت 
که با استفاده از این سپرده، ایران تجارت 
و رابطه بانکی خود را با طرف روس افزایش 
دهد.  در این  چهار چوب بهای پرداختی ها 
و سپرده ها در بانک های خصوصی روسی 
مرکزی  بانک  دالر-روبل  رسمی  نرخ  با 
ایرانی  طرف  و  شد  خواهد  انجام  روسیه 
تمامی کوشش خود را انجام خواهد داد که 
از کانال اعتبار ارزی در برابر این سپرده با 
العمل از شرکت ها و بنگاه  پرداخت حق 

های روسی استفاده کند.
عمادی گفت: در چین در حساب های 
مختلف نیز بیش از ۳۰ میلیارد دالر پول 
خرید  به  منوط  آن   استفاده   که  داریم 
درستی  گزینه  که  است  چینی  کاالهای 

برای ایران نیست.
امارات،  در  همچنین  افزود:  وی 
هند،  یونان،  قبرس،  جنوبی،  کره  ترکیه، 
بلوکه  پول های  سنگاپور  و  مالزی  مالت، 
سال  پنج  در  همچنین  دارد.  وجود  شده 
اخیر ایران شروع به باز کردن حساب در 
ماکوئو و هنگ کنگ کرده است. بنابراین 
براساس اطالعات در دسترس، ایران بیش 
از ۸۸  میلیارد دالر پول بلوک شده دارد که 
این  شود  مهیا  استفاده  امکان  اگر  طبیعتًا 
احتمال وجود دارد که تمامی اینها صرف 
تزریق تکنولوژی روز از کره، سوئد و ژاپن 
امنیت  صنایع،  کردن  بروز  راستای  در 

اقتصادی و رشد پایدار باشد.
عمادی خاطرنشان کرد: بازپس گیری 
آقای  زمان  که  چین  و  روسیه  از  پول ها 
احمدی نژاد پذیرفته شد، آسان نخواهد بود 
اما غیر ممکن نیست. ایران باید تیم حقوقی 
آشنا به اقتصاد را داشته باشند، چون اکثرا 
نه  را می شناسند  اقتصادی  سیستم داللی 

بنیان حقوقی را.

مشاور اقتصادی در اتحادیه اروپا:

آمریکا آماده برداشتن تحریم های بانکی ایران است
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سیستم  آمادگی  مانور 
اضطراری  برق  تامین  های 
وفاضالب  آب  شرکت  در 
مدیرعامل  حضور  با  اصفهان  استان 
و  ر  کشو ی  بفا آ مهندسی  شرکت 
به  نیرو   رت  ا وز ن  بحرا مدیرکل 
همزمان  کنفراس   یدئو  و صورت 
وفاضالب  آب  های  سایرشرکت  با 

برگزارشد کشور  
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و 
فاضالب کشور هدف از  برگزاری این  
تامین  های  سیستم  آمادگی  را  مانور  
برق اضطراری در ساعات اوج مصرف  
با استفاده از دیزل ژنراتورهای موجود در 

صنعت آب و فاضالب دانست  
که   این  بیان  با  جانباز  حمیدرضا 
سال سختی در تامین خدمات پایدار به 
مردم در پیش داریم اعالم کرد: امسال 
آبی و  به دلیل محدودیت شدید منابع 
فالت  در  مناطق  بیشتر  دما   افزایش 
آبی  تنش  با  کشور  شرق  و  مرکزی 

روبرو هستند 
 مدیرعامل شرکت مهندسی آب 
و فاضالب کشور بر جلب رضایت مردم 
درخصوص دسترسی پایدار به  خدمات 
خاطرنشان  و  کرد  تاکید  آبفا  صنعت 

آب  های  شرکت  مدیران    ساخت: 
با  باید   کشور   سطح  در  فاضالب  و 
با  مقابله  مستمر   جلسات  برگزاری  
از  پپیشگیرانه   واقدامات  آبی  تنش 
آبی جلوگیری کرده  تبعات بحران کم 
تا رضایت مردم که هدف نهایی صنعت 

است حاصل شود 

بررسی مستمر  بر  وی همچنین  
شرکت  با  مردم  ارتباطی  های  درگاه 
های آب و فاضالب تاکید تصریح کرد: 
همه درگاه های ارتباطی مردم با  شرکت 
های آب و فاضالب باید به صورت شبانه 
روزی بررسی شوند تا خدمات به صورت 

عادالنه توزیع شود.

در  عمومی  روابط  نقش  به  وی 
سنجش میزان  رضایت مندی مردم از 
خدمات پایدار آبفا  اشاره کرد وگفت : 
روابط عمومی باید به عنوان یک درگاه 
زمینه   ، و صنعت  مردم  میان  ارتباطی 
ساز دریافت مطالبات آنان در شهرها و 

روستاها  باشد .  

برگزاریمانورآمادگیسیستمهایتامینبرقاضطراری
درآبفایاستاناصفهان

پیاممدیرعاملشرکتآبوفاضالباستانبوشهربه
مناسبتروزجهانیکاروکارگر

»لیَس لاِلنسان ااّل ماَسعی«     قرآن کریم) سوره نجم (کار مایه 
حیات زندگی است

کار مایه حیات زندگی است وچشمه ساِر زالل زندگی با کار جال و 
روشنی می یابد و کارگران، پیشگامان این حیاِت بدیع و نشاط آفرینند. وبه 
همین مناسبت  یازدهم اردیبهشت ماه هر سال مصادف است با گرامیداشت 
روز جهانی کار و کارگر و این روز فرصت مغتنمی  است که از کارگران 
زحمت کش، پرتوان و تالشگری که با همت واالی خود چرخ اقتصادکشور 
به گردش در می آورند، تجلیل و قدردانی شود  را  وتولید  وعرصه صنعت 
ونیز ارج نهادن به تالش بندگانی است که در راه سعادت و سربلندی و 
پیشرفت امور جامعه با جدیت گام بر می دارند خصوصا  در سالی که مزین 
به شعار “تولید مانع زدایی ها وپشتیبانی” می باشد که نشان دهنده شأن 
واالی کارگر و اهمیت کار و تالش سازنده کارگر جهت تحقق این شعار 
و همچنین نشان دهنده  جایگاه رفیع و تاثیرگذار این قشر خدوم است که 
در عرصه های مختلف کار و سازندگی، افتخارات عظیم و ارزشمندی را به 
بار رسانده است کارگران متعهدی که با تالش بی وقفه و شبانه روزی، به 
عنوان عامل اصلی در به ثمر رساندن این شعار ملی، مسیر تعالی و پیشرفت 
د ر میهن عزیز اسالمی ایران را هموار می نمایند. اینجانب ضمن تقدیر 
از زحمات تالشگران عرصه جهاد اقتصادی کشور،ونیز تالش های شبانه 
روزی کارگران پرتالش و زحمت کش خانواده بزرگ صنعت آب وفاضالب 
کشور خصوصا شرکت آب وفاضالب استان بوشهررا ارج نهاده وسالمتی، 
سعادت، بهروزی و پیروزی هرچه بیشتراین عزیزان وخانواده های محترم  را 
از خداوند متعال مسئلت می نمایم.امید است در سال جدید، با بهره گیری از 
رهنمودهای مقام معظم رهبری)مدظله العالی(، شاهد پیشرفت هرچه بیشتر 

این مرز و بوم کهن باشیم ان شاءاهلل...

مدیرکل راه و شهرسازی استان ایالم:
توسعه مسیر در ارتباطی راههای تکمیل با سیروان

قرارمیگیرد

تکمیل  با  گفت:  ایالم  استان  شهرسازی  و  راه  ایالم_مدیرکل 
توسعه  مسیر  در  شهرستان  این  زودی  به  سیروان  ارتباطی  راههای 

قرار می گیرد.
عبداهلل بهادری ضمن بازدیداز طرح های عمرانی حوزه راه و شهرسازی 
با رعایت نکات فنی و  شهرستان سیروان بر تسریع اجرای این طرح ها 

کیفی تاکید کرد.
وی افزود: پروژه واریانت چشمه چاهی- سفید خانی با هفتاد درصد 
پیشرفت فیزیکی در حال اجرا است، این طرح ضمن افزایش ایمنی و حذف 
نقاط پر حادثه مسیر مرکز استان ایالم تا شهر لومار مرکز شهرستان سیروان 

را حدود ۱۰کیلومتر کوتاه تر می کند.
مدیرکل راه و شهرسازی ایالم گفت: با توجه به اینکه عمده کار پر 
انجام رسیده  به  حجم خاکبرداری و خاکریزی و احداث پل بزرگ مسیر 
زمان  در کمترین  تا  دارد  آمادگی  پیمانکار  اعتبار  تامین  در صورت  است، 

ممکن نسبت به تکمیل طرح اقدام نماید.
وی در مورد مسیر ارتباطی سیروان به شهرستان بدره و جنوب استان 
یادآور شد: طول این پروژه ۱۳کیلومتر است ، ۷ کیلومتر آن در شهرستان 
سیروان سالهای گذشته به بهره برداری رسید ولی عمده کار در ۶ کیلومتر 
باقیمانده بود به طوری که احداث پل بزرگ جابر و تونل ۲۰۰متری و عملیات 
کوه بری و خاکبرداری و خاکریزی و زیر سازی در این قطعه قرار داشت 
که به اتمام رسید و هم اکنون پیمانکار مشغول آخرین مرحله یعنی آسفالت 
مسیر هست که انشاءاهلل در خرداد ماه آینده این ۶ کیلومتر نیز تکمیل و 

پروژه به بهره برداری می رسد.
بهادری خاطر نشان کرد: با بهره برداری از پروژه قاضی خان- بدره 
مسیر شهرستان سیروان به سمت شهرستانهای جنوبی استان) بدره، دره 

شهر و آبدانان( حدود ۸۵ کیلومتر کوتاهتر می شود.
مدیرکل راه و شهرسازی ایالم افزود: اصالح، تعریض، حذف نقاط پر 
حادثه و گردنه های منتهی به مسیر قاضی خان- بدره نیز در دستور کار 

قرار دارد و این طرح نیز به زودی به مرحله اجرا در خواهد آمد.
در این بازدید که فرماندار شهرستان سیروان هم حضور داشت طرح 
های احداث راه چشمه چاهی- سفیدخانی و سیروان) قاضی خان( – بدره، و 
پروژه های احداث ساختمانهای اداری میراث فرهنگی و گردشگری، محیط 

زیست و بهزیستی مورد بررسی قرار گرفت.

زمینشهرك کمبود و زیرساختي تأسیسات مشکالت
صنعتيبابلسربررسيشد

با حضور نماینده مردم بابلسر در مجلس شوراي اسالمي، مشکالت 
تأسیسات زیرساختي و کمبود زمین شهرک صنعتي بابلسر بررسي شد

با حضور باقرزاده نماینده مردم بابلسر در مجلس شوراي اسالمي، یاسر 
امینی مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران و جمعی از صنعتگران، 
مشکالت تأسیسات و امکانات زیربنایی و کمبود زمین شهرک صنعتي بابلسر 

مورد بررسي قرار گرفت.
با حضور باقرزاده نماینده مردم بابلسر در مجلس شوراي اسالمي، یاسر 
امینی مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران و جمعی از صنعتگران، 
مشکالت تأسیسات و امکانات زیربنایی و کمبود زمین شهرک صنعتي بابلسر 

مورد بررسي قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومي شرکت شهرکهای صنعتی مازندران، یاسر 
امیني رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران 
با اشاره به اینکه تکمیل زیرساخت ها از اولویت های این شرکت است بیان 
داشت: شرکت شهرکهاي صنعتي در راستاي رسالت اصلي خود درخصوص 
اجراي تصمیمات و برنامه های مدون متناسب با شعار سال، بمنظور بهره 
گیري مطلوب واحدهاي تولیدي از زیرساختهاي انجام شده، پروژه هاي 

عمراني را اجرایي مي کند.
الزم به توضیح است، در این بازدید که با حضور باقرزاده نماینده مردم 
امیني مدیرعامل شرکت شهرکهاي  بابلسر در مجلس شوراي اسالمي و 
صنعتي مازندران انجام شد، مشکالت ترمیم جاده دسترسي، تکمیل پروژه 
نزدیک  از  بابلسر  صنعتي  زمین شهرک  کمبود  و  آبهاي سطحي  هدایت 

بررسي و تصمیمات الزم اتخاذ گردید.

بررسيموانعتولیدواحدهايصنعتيوزیرساختهاي
شهركهايصنعتيمحالتوخمین

مرکزی _ حامد نوروزی : در راستاي سال تولید،پشتیباني ها و مانع زدایي 
ها با حضور نماینده شهرستان محالت و دلیجان و برخي مسولین استاني 
مشکالت زیرساخت هاي شهرک صنعتي خمین بررسي و از برخي واحدهاي 

تولیدي مستقر در شهرک صنعتي محالت بازدید به عمل آمد.
به گزارش روابط عمومي شرکت شهرکهاي صنعتي استان مرکزي طیب 
میرزایي مدیر عامل شرکت در نشستي با حضور فرماندار خمین،مدیر عامل 
برق باختر،مدیر عامل توزیع برق استان ، رییس و معاون سازمان صمت و 
بخشدار قورچي باشي در شهرک صنعتي خمین با اشاره به توسعه ۱۵۰ هکتاري 
شهرک صنعتي خمین و تامین خدمات و شروع واگذاري در سال جاري و 
اشاره به توسعه ۱۲۸ هکتاري ناحیه صنعتي سعیدي بر لزوم تامین زیرساخت 
برق ناحیه صنعتي خرمدشت تاکید نمود که مقرر گردید در دستور کار شرکت 

توزیع برق استان و برق باختر قرار گیرد.
 میرزایي افزود:  در حال اخذ مجوز ولزوم آزاد سازي اراضي راکد و فاقد 
پیشرفت فیزیکي به ویژه در شهرک صنعتي خمین مي باشد که این مهم نیاز 

به همکاري فرمانداري جهت تسریع در فرآیند آزادسازي دارد.
در ادامه وي تاکید بر اجراي ماده ۸۱ قانون الحاق ۲  و ماده ۵۴ قانون 
احکام دائمي توسعه جمهوري اسالمي ایران داشت که توسط نماینده محترم 

مجلس و فرماندار شهرستان خمین قول مساعد بر اجراي آن اخذ گردید.
در ادامه ي این برنامه ي یک روزه با حضور سلیمي نماینده مردم شریف 
شهرستان محالت و دلیجان در مجلس شوراي اسالمي از برخي از واحدهاي 
صنعتي مستقر در شهرک صنعتي محالت بازدید و مشکالت و موانع تولید 

آنها بررسي شد.
در جریان این بازدید نماینده مردم شریف شهرستان محالت و دلیجان 
در مجلس شوراي اسالمي با توجه به کمبود زمین صنعتي در شهرک صنعتي 

محالت بر توسعه شهرک تاکید داشت.
مدیر عامل شرکت شهرکهاي صنعتي نیز اظهار داشت:واگذاري ۱۵۰ 
هکتار اراضي توسعه اي ناحیه صنعتي شهید حبیبي نخجیروان در سال جاري 
آغازشده است که تامین کننده نیاز شهرستان خواهدبود و نیز توسعه شهرک 

صنعتي محالت به مساحت ۸ هکتاردر دستور کارشرکت قراردارد.

طی آیینی و با حضور جمعی از مسئوالن صورت گرفت؛
توزیع20هزارسبدمعیشتیدربیننیازمنداناستان

ایالم
در آیینی که در محل سالن غدیر کمیته امداد امام خمینی»ره« استان ایالم 
برگزار شد، تعداد ۲۰ هزار سبد معیشتی ویژه اطعام مهدوی در بین نیازمندان و 

مددجویان کمیته امداد امام خمینی»ره« استان ایالم توزیع شد.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی»ره« استان ایالم در این آیین که با 
حضور نماینده ولی فقیه در سپاه استان، فرمانده سپاه امیرالمومنین»ع« استان 
ایالم، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، مدیرعامل جمعیت هالل احمر 
استان و دیگر مدیران استان برگزار شد، گفت: این تعداد سبد غذایی و معیشتی 
به مناسبت میالد با سعادت کریم اهل بیت حضرت امام حسن مجتبی»ع« و 

آغاز هفته اطعام نیازمندان و اکرام ایتام صورت می گیرد.
»قنبر موسی نژاد« با بیان اینکه این سبدهای غذایی با مشارکت خیرین 
و مردم نوع دوست استان تهیه شده اند، اظهار داشت: ارزش هر یک از این 
سبدهای غذایی بیش از ۳۰۰ هزار تومان است و هر سبد شامل: برنج، روغن، 

قند، رب گوجه فرنگی، خرما و ماکارونی است.
بین  در  و غذای گرم  معیشتی  توزیع سبدهای  اینکه  به  اشاره  با  وی 
نیازمندان استان تا پایان ماه مبارک رمضان ادامه دارد، افزود: در همین مدت 
بیش از ۲۰۰ هزار پرس غذای گرم و بیش از ۳۲ هزار سبد معیشتی در اختیار 

نیازمندان استان قرار می گیرد.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی»ره« استان ایالم به دیگر برنامه های این 
نهاد در ماه مبارک رمضان اشاره کرد و بیان داشت: طرح »ایران مهربان« با 
هدف سرپرستی از کودکان یتیم و نیازمند استان که با همکاری حوزه بسیج 
سپاه امیرالمومنین»ع« استان برگزار می شود، یکی دیگر از این برنامه ها خواهد 
بود و از طریق این طرح پیش بینی شده است تا پایان ماه مبارک رمضان 
بیش از ۲۲ هزار حامی برای ایتام و کودکان نیازمند استان جذب شود که از 
این تعداد حامی ۱۲ هزار نفر توسط حوزه بسیج سپاه امیرالمومنین»ع« استان 
جذب خواهد شد.»موسی نژاد« به همکاری های خوب سپاه امیرالمومنین»ع« 
استان ایالم با کمیته امداد در حوزه محرومیت زدایی و کمک به قشر محروم 
و نیازمند استان اشاره و تصریح کرد: سپاه استان عالوه بر برنامه های ماه 
مبارک رمضان در زمینه هایی همچون ایجاد اشتغال برای نیازمندان و همچنین 
تامین مسکن مددجویان فاقد مسکن نیز در طول سال همکاری های بسیار 
نزدیکی با کمیته امداد استان دارد.نماینده ولی فقیه در سپاه امیرالمومنین»ع« 
استان نیز در این آیین، ماه مبارک رمضان را بهترین فرصت برای کمک به 
نیازمندان دانست و گفت: همه ائمه و پیشوایان دینی ما کمک به نیازمندان را 

در اولویت سیره و زندگی خود قرار داده اند.
»حجت االسالم علی محمدی« با اشاره به میالد با سعادت حضرت 
امام حسن مجتبی»ع« اظهار داشت: این امام در بین ائمه در زمینه کمک به 
نیازمندان جایگاه ویژه ای داشته و بارها در زندگی اش عمده دارایی و اموال 

خود را صرف کمک به فقرا و نیازمندان کرده است.
وی ۱۰ خصلت برجسته این امام بزرگوار را الگوی ارزنده ای برای زندگی 
ما مسلمانان دانسته و افزود: یتیم نوازی، بی اعتنایی به مال دنیا، سخاوتمند بودن 
و صله رحم از جمله این خصلت ها بوده و عمل کردن به این ۱۰ خصلت در 

جامعه مسلمین بی نیاز شدن آنها را در زندگی دنیوی به دنبال دارد.

با حضور ویدئو کنفرانسی رئیس جمهور و وزیر نیرو:
مدولدومتصفیهخانهفاضالبساریدرچهارمینپویش

هرهفتهالف-ب-ایرانافتتاحشد
مدول دوم تصفیه خانه فاضالب ساری با ظرفیت تصفیه حدود ۲۴ هزار 
متر مکعب در شبانه روز و صرف اعتباری بالغ بر ۱۵۰۰ میلیارد ریال همزمان 
افتتاح ۴ پروژه دیگر در استانهای هرمزگان و خوزستان با حضور ویدئو  با 
کنفرانسی رئیس جمهور و وزیر نیرو و نیز حضور مدیر عامل شرکت مهندسی 
آبفای کشور ، استاندار مازندران و جمعی از نمایندگان مردم در چهارمین هفته 
پویش هر هفته الف- ب ایران در سالجاری در مرکز تصفیه خانه عالیواک 

ساری به بهره برداری رسید.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب مازندران در این مراسم 
بزرگ  افتتاح ۲۹۰ طرح  از  ابراز خرسندی  نیرو ضمن  وزیر  اردکانیان  دکتر 
صنعت آب و فاضالب در کشور با صرف اعتباری بالغ بر۶۴۰۰۰ میلیارد تومان 
اظهار داشت: امروز در چهارمین هفته پویش الف – ب ایران در سالجاری 
استان   ۳ در  اعتبار  تومان  میلیارد  با ۲۵۰۰  فاضالب  و  آب  بزرگ  طرح   ۴
مازندران،خوزستان و هرمزگان آماده بهره برداری شد که یکی از مهمترین 
این طرحها مدول دوم تصفیه خانه فاضالب ساری به عنوان هشتاد و سومین 
تصفیه خانه فاضالب در دولت تدبیر و امید با ظرفیت تصفیه ۲۴ هزار متر 
مکعب در شبانه روز است ،این تصفیه خانه جمعیتی بیش از یکصد هزار نفر را 
تحت پوشش قرار می دهد و پساب حاصله از آن نیز در صنعت و کشاورزی 

مورد استفاده قرار می گیرد.
در ادامه مهندس جانباز مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور 
طی سخنانی، تصفیه خانه فاضالب ساری را از مدرن ترین تصفیه خانه های 
کشور به روش هوادهی عمقی و اختالط کامل با پساب تولیدی با کیفیت 
خواند و افزود: مدول دوم تصفیه خانه فاضالب ساری با ظرفیت تصفیه حدود 
۲۴ هزار متر مکعب فاضالب در شبانه روز با صرف اعتباری بالغ بر ۱۵۰۰ 
میلیارد ریال با متدها و فناوریهای روز دنیا تجهیز شده و قادر به تصفیه کامل 
بیولوژیکی به روش لجن فعال )MLE( با قابلیت حذف نیتروژن است و بیش 
از ۱۰۵ هزار نفر از جمعیت ساری و روستاهای اطراف را تحت پوشش قرار 
می دهد که با احتساب مدول اول این تصفیه خانه ، بیش از ۲۰۰ هزار نفر از 
جمعیت ساری و روستاهای اطراف از مزایای این طرح بزرگ بهره مند شدند.

مهندس جانباز، این تصفیه خانه را هشتاد و سومین تصفیه خانه افتتاح 
شده در دولت تدبیر و امید از مجموع ۲۵۱ تصفیه خانه موجود در کشور اعالم 
و ابراز امیدواری کرد تا پایان دولت ۱۸ تصفیه خانه دیگر به بهره برداری برسد.

فارس  خلیج  ستاره  نفت  شرکت 
رعایت  حوزه  در  برتر  صنعت  به عنوان 
حرفه ای  بهداشت  و  ایمنی  مسائل 

انتخاب شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت 
نفت ستاره خلیج فارس، صبح امروز در 
آیینی که به مناسبت روز جهانی ایمنی 
و بهداشت حرفه ای در اداره کار استان 
هرمزگان برگزار شد، »مهرداد دهداری« 
ستاره  نفت  شرکت   HSED مدیر 
خلیج فارس به نمایندگی از این شرکت 
لوح تقدیری را از مدیرکل کار، تعاون و 
رفاه اجتماعی هرمزگان به سبب انتخاب 
ستاره خلیج فارس به عنوان صنعت برتر 
در حوزه رعایت مسائل ایمنی و بهداشت 

حرفه ای دریافت کرد.
دهداری در حاشیه ی این مراسم، 
نتیجه ی  را  عنوان  این  به  دستیابی 
سیستمی  تفکر  عمال  ا نکته سنجی، 
ساعی  کارکنان  دسته جمعی  تالش  و 
رس  فا خلیج  ه  ر ستا ه  الیشگا پا بر ا
بستن  ر  کا به  با  فزود:  ا و  نست  دا
ریسک  رزیابی  ا مختلف  روش های 
 JHA،HAZOP، روش  ازجمله 

HEMP و... در حوزه های ایمنی و 
بهداشت تالش کردیم تا با پیش بینی 
و  معتبر  ی  یوها ر سنا یی  سا شنا و 
پاالیشگاه  آمادگی  میزان  محتمل، 
بحران  و  اضطراری  شرایط  برای  را 

دهیم. ارتقا  احتمالی 
و  مستمر  جلسات  برگزاری  وی 
از خرد جمعی متخصصان  بهره گیری 
را  فارس  خلیج  ستاره  نفت  شرکت 
پایش  راستای  در  کلیدی  راهبردی 
عنوان  ایمنی  حوزه  در  بحرانی  نقاط 

کرد و اظهار داشت: تدوین طرح های 
د  بعا ا با  متناسب  ری  اضطرا بله  مقا
نه  پیشگیرا مات  قدا ا نجام  ا یط،  شرا
سیب پذیری  آ کاهش  ستای  ا ر ر  د
بی،  یا ز ر ا ی،  ر و ب آ تا یش  ا فز ا و 
نیازسنجی، جانمایی و تعبیه تجهیزات 
شرایط های اضطراری و برگزاری ۲۰ 
ایمنی  و  بهداشت  مانور در حوزه های 
سال  یک  اقدامات  از  گوشه ای  تنها 

گذشته بوده است.
نفت  شرکت   HSED مدیر 

اشاره  با  ادامه  در  فارس  خلیج  ستاره 
در  پاالیشگاه  این  عملکرد  این که  به 
برای  الگویی  کرونا  شیوع  با  مقابله 
در  افزود:  است،  کشور  صنایع  سایر 
زیرساخت ها  تقویت  ضمن  ایام  این 
مقررات  اعمال  با  لزامات  ا تهیه  و 
عملیات  ایمن  استمرار  سخت گیرانه، 
تولید را میسر کردیم تا مدافعان امنیت 
سالمتی  حفظ  با  کشور  سوخت  سبد 
این رسالت سنگین را به  بتوانند  خود 

برسانند. انجام 
نی  سا طالع ر ا ن  یا پا ر  د وی 
اساسی ترین  از  یکی  را  کرونا  درباره 
این  کنترل  برای  راه ها  مؤثرترین  و 
بیماری عنوان کرد و بیان داشت: با تهیه 
فیلم های کوتاه آموزشی، چاپ و توزیع 
بنرهای  تهیه  آموزشی،  بروشورهای 
بخش های  در  نصب  و  هشداردهنده 
توصیه های  درج  پاالیشگاه،  مختلف 
مرتبط  مجازی  گروه های  در  بهداشتی 
جلسات  برگزاری  و  شرکت  حضور  با 
آموزشی و توجیهی کوتاه مدت، آمادگی 
پرسنل را برای مقابله با شیوع احتمالی 

کرونا افزایش دادیم.

ستاره خلیج فارس، صنعت برتر در حوزه ایمنی و بهداشت حرفه ای

های  شهرک  شرکت  مدیرعامل 
صنعتی استان اردبیل گفت: یکی از راه 
های رسیدن به توسعه پایدار و کاهش 
اثرات نامطلوب زیست محیطی، بهبود 
تصفیه  سیستم  های  روش  توسعه  و 
با  شود  می  تالش  که  است  فاضالب 
اقدامات مناسب، اثرات زیست محیطی 

واحدهای تولیدی کاهش یابد.
به گزارش روابط عمومي شرکت 
اردبیل،  استان  صنعتي  هاي  شهرک 
محمد اهلی در جریان بازدید از تصفیه 
خانه فاضالب شهرک صنعتی اردبیل)۲( 
اظهار داشت: از جمله اقدامات شرکت 
شهرک های صنعتی برای بهبود روند 
تولیدی،  واحدهای  فاضالب  تصفیه 
های  شهرک  در  خانه  تصفیه  احداث 
صنعتی است که در این راستا تاکنون 

۴ تصفیه خانه در شهرک های صنعتی 
استان احداث و به مرحله بهره برداری 

رسیده است.
وی ادامه داد: احداث تصفیه خانه 
در شهرک های صنعتی دارای شروطی 
وزیران  در هیات  این شروط  که  است 
صورت  در  که  است  گردیده  تصویب 
شهرک  یک  در  الزم  شرایط  احراز 
احداث تصفیه خانه  به  صنعتی، مکلف 

فاضالب در آن شهرک هستیم.
وی افزود: یکی از معضالت موجود 
تکمیل  اردبیل)۲(،  صنعتی  شهرک  در 
ین  ا فاضالب  نه  خا تصفیه  ظرفیت 
بدین منظور  شهرک صنعتی است که 
با دو راهکار تالش شده است مشکل 
تصفیه  این  به  فاضالب  ورودی  حجم 

خانه کنترل و مرتفع گردد.

نخست  راهکار  داد:  ادامه  اهلی 
احداث مدول دوم تصفیه خانه بود که 
با تامین اعتبارات الزم از طریق منابع 
داخلی، ساختان ابنیه این پروژه در سال 
گذشته با اعتبار یکصد میلیارد ریالی آغاز 
گردید که این پروژه تاکنون در حدود ۶۰ 

درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
های  شهرک  شرکت  مدیرعامل 
کرد:  تصریح  اردبیل  استان  صنعتی 
این  برای  نیاز  مورد  تاسیسات  نصب 
تصفیه خانه به اعتباری بالغ بر دویست 
به  توجه  با  که  دارد  نیاز  ریال  میلیارد 
کمبود  و  ای  بودجه  های  محدودیت 
اعتبارات داخلی، تکمیل و اجرای کامل 
و  نبوده  شرکت  این  توان  حد  در  آن 
و  استانی  اعتبارات  تخصیص  نیازمند 

ملی است.

این  های  برنامه  دیگر  از  اهلی 
خانه  تصفیه  روند  بهبود  برای  شرکت 
پیگیری  را  اردبیل)۲(  صنعتی  شهرک 
جداسازی پساب خروجی واحد تولیدی 
سبالن پارچه دانست و افزود: در حال 
از ظرفیت مدول  نیمی  از  بیش  حاضر 
در  شهرک  فاضالب  خانه  تصفیه  اول 
اشغال پساب خروجی این واحد تولیدی 
است که این یکی از معضالت مهم این 

تصفیه خانه محسوب می شود.
وی ادامه داد: با درخواست شرکت 
شهرک های صنعتی و با پیگیری های 
استاندار اردبیل و رئیس دستگاه قضایی 
استان، مقرر گردیده است تا این واحد 
تولیدی نسبت به اجرای تصفیه فاضالب 
و انتقال آن از یک خط مجزا به رودخانه 

پذیرنده اقدام نماید.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل خبر داد:

پیشرفت 60 درصدی اجرای مدول دوم تصفیه خانه فاضالب شهرک صنعتی اردبیل)2( 

مدیلر تولیلد فوالد شلرکت فوالد 
جلدی  علزم  بله  اشلاره  بلا  مبارکله 
فوالدملردان فلوالد مبارکله در تحقلق 
رکوردهلای پی درپلی و مختللف گفت: 
دسلتیابی به رکورد تولید ۷۰۰ هزار تن 
تختلال در فروردیلن ملاه سلال جاری 
بلا برنامه ریلزی دقیلق و انعطاف پذیلر 
و بله وسلیله شناسلایی و بهبلود نقلاط 
سیسلتم  و  تجهیلزات  بهبلود  قابلل 
انجلام شلد. ایلن افزایلش تولیلد گام 
موثلری در راسلتای کاهش وابسلتگی 
کشلور بله واردات ورق های فوالدی به 

می رود. شلمار 
عبلاس محملدی دربلاره رکلورد 
تولیلد ۷۰۰ هلزار تلن فلوالد خلام در 
ریخته گلری  و  فوالدسلازی  ناحیله 
کلرد:  اظهلار  مبارکله  فلوالد  ملداوم 
تولیلد ۷۰۰ هلزار  بلرای  برنامه ریلزی 
تلن تختلال در کلیله الیه هلای کاری 
ناحیه فوالدسلازی از لحاظلات ابتدایی 

آغلاز فروردین ماه ۱۴۰۰، انجام و تمام 
تالش هلا بر اجلرای برنامله روز به روز 

متمرکز شلد. تولیلد 
وی افلزود: در ادامله نقلاط قابل 
و  شلده  شناسلایی  سیسلتم،  بهبلود 
ایلن  بهبلود  و  تقویلت  حل هلای  راه 
بلرای  گردیلد.  اجلرا  و  تعییلن  نقلاط 
علرض  شلد  مشلخص  وقتلی  مثلال 
ماشلین های ریخته گری پایین اسلت، 
هلر ۵ ماشلین را آملاده بله کار شلد. 
تجهیلزات  سلازی  آملاده  طرفلی  از 
 ،LF ریخته گلری،  ماشلین  )کلوره، 
راسلتا  هلم  صلورت  بله  جرثقیلل( 
)اسلتریم الیلن( انجلام شلد تلا زمان 
آماده سلازی تجهیلزات کاهلش یابلد. 
زمان هایلی  باعلث شلد  مسلئله  ایلن 
کله تجهیلزات خلارج از فرآینلد تولید 
 ،)Power of time ( هسلتند 
کاهلش یابلد و سلرویس و تعمیلرات 
تجهیلزات بلرای حفلظ آمادگلی آن ها 

نیلز بهتلر انجلام شلود.
شلرکت  فلوالد  تولیلد  مدیلر 
فلوالد مبارکله اظهلار کلرد: بله عالوه 
قابلیلت  از  شلده  انجلام  برنامه ریلزی 
برخلوردار  نیلز  الزم  انعطاف پذیلری 
بله  اگلر تجهیلزی  بله عبارتلی  بلود. 
می شلد،  متوقلف  اضطلراری  صلورت 
تجهیلزات متناظلر، باال و پایین دسلت 
صلورت  بله  و  سلرعت  بلا  هلم  آن 
می شلد  متوقلف  )جویبلاری(  اسلتریم 
بله  سلازی  آملاده  هلای  برنامله  و 
تجهیلزات متوقلف شلده تغییلر میافت 
تلا رونلد تولیلد حداکثر شلود. به عالوه 
برنامه ریلزی مشلخص شلده نیلز بله 
برنامه هلای کوچک تلر در هلر شلیفت 
نتیجله پرسلنل هلر  تقسلیم شلد. در 
شلیفت انگیلزه الزم برای دسلتیابی به 
میزان برنامه تولید از پیش تعیین شلده 
در آن شلیفت را داشلتند. ایلن اقدامات 
در مجملوع باعث شلد تا فوالد سلازی 

شلاهد ثبت رکورد تولیلد ۷۰۰ هزار تن 
تختلال در یلک ملاه شلود.

همچنیلن  داد:  ادامله  محملدی 
تلالش می شلد تلا در ۲۰ روز ابتدایلی 
ملاه، حجلم قابلل توجهلی از برنامله 
تولیلدی با تعمیلرات سلبک تجهیزات 
پوشلش داده شلود و در ۱۰ روز باقلی 
مانلده تعمیرات اساسلی انجام شلود تا 
تجهیلزات بلرای تولیلد در ملاه آینلده 

باشلد. آماده 
افزایلش  کلرد:  خاطرنشلان  وی 
۶۵ هلزار تنلی تولیلد تختلال توسلط 
ریخته گلری  و  فوالدسلازی  واحلد 
ملداوم شلرکت فلوالد مبارکله، ملاده 
اولیله بلرای تولیلد بیلش از ۶۳ هلزار 
تلن کویلل )ورق فلوالدی( را فراهلم 
کاهلش  راسلتای  در  کله  می کنلد 
وابسلتگی کشلور به واردات ورق های 
شلمار  بله  موثلری  گام  فلوالدی، 

ملی رود.

ثبت رکورد تولید 700 هزار تن تختال در فوالد مبارکه

تفاهللم ناملله همللکاری اداره کل زنللدان هللا و 
سللپاه امیرالمؤمنیللن)ع( اسللتان ایللالم در راسللتای 
تکمیللل سللوله هللای کارگاهللی بلله منظور اشللتغال 

مددجویللان زنللدان ایللالم امضللا شللد.
ه  سللپا گفللت:  شللاکرمی«  ر«  سللردا
امیرالمومنیللن)ع( در طللی تفاهللم ناملله ای بللا اداره 
کل زنللدان هللا بلله ارزش ۲۰ میلیارد ریللال، مصمم 
اسللت سللوله هللای کارگاهللی را بللرای اشللتغالزایی 
تکمیللل کنللد و امیدواریللم بخشللی از مشللکالت 

زندانیللان را حللل کنیللم.
در  سللپاه  سللازندگی  بسللیج  افللزود:  وی 
مبحللث اشللتغال زایی و مقابللله بللا محرومیللت هللا 
قللدم هللای محکمللی بللرای خدمللت بلله زندانیللان 

برداشللته اسللت.
فرمانللده سللپاه امیرالمؤمنیللن)ع( اسللتان ایالم 
یللادآور شللد: بسللیج جامعلله پزشللکی سللپاه تللا 
کنللون بلله ۵۰۰ نفللر از زندانیللان خدمللات پزشللکی 
رایللگان ارائلله کللرده و با تللالش بسللیج حقوقدانان 

نیللز ۵۶ زندانللی مالللی آزاد شللده اسللت.
مدیللرکل زنللدان هللای ایللالم نیللز گفللت: بللا 
توجلله بلله سیاسللت هللای قللوه قضاییلله و تاکیللد 
سللازمان زندان هللا بللر ایجللاد اشللتغال ۸۰ درصللدی 
در سللطح زندانیللان و بللا عنایللت فرمانللده سللپاه 
امیرالمؤمنیللن)ع( در یللک اقللدام مشللترک، سللوله 
هللای واقللع در زنللدان مرکللزی شللهر ایللالم بلله 
منظللور ایجللاد اشللتغال بللرای زندانیللان تکمیللل 

مللی شللوند.

با مشارکت سپاه برای اشتغال زندانیان صورت می گیرد:

تکمیل سوله های کارگاهی زندان ایالم
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اللهیلان   لطلف  حمیلد 
شلورای  رسلمی  جلسله  در 
شلهر اردبیلل بله ضلرورت 
توسلعه، بهسلازی و نگهلداری ناوگان 
حملل و نقلل عمومی و ارائله خدمات 
بهینله بله ملردم اشلاره کلرد و  گفت: 
 ، تجهیلز  در  اخیلر   سلال های  در 
بهره بلرداری  و  نگهلداری  تعمیلر، 
نقلل  و  حملل  نلاوگان  از  اصوللی 
عموملی اقدامات مناسلبی انجام شلده 
و شلاهد فعالیت هلای مثبلت و رو بله 

جللو هسلتیم.
کلرد:  تصریلح  اردبیلل  شلهردار 
همچنلان توسلعه نلاوگان حمل و نقل 
عموملی به عنوان یلک مطالبه فراگیر 
مورد توجه شلهرداری اسلت و در این 
زمینله در مسلیر فلرودگاه اردبیلل ۳۰ 

دسلتگاه تاکسلی جدید فعالیت خود را 
اسلت. کرده  آغاز 

لطف اللهیلان افلزود: فعالیت این 
۳۰ دسلتگاه تاکسلی نلو در حقیقلت 
جللوه ای از مهمان پرسلتی اردبیلی هلا 

در انتقال و جابجایی مسلافران ورودی 
بله فرودگاه اردبیل اسلت کله این امر 
به پایه توسلعه اسلتان که گردشلگری 

اسلت، کمکلی جدی خواهلد کرد.
وی بلا بیان اینکه در سلال های 

و  نوسلازی  تجهیلز،  هملواره  اخیلر 
بازسلازی نلاوگان تاکسلی و اتوبوس 
اسلت،  گرفتله  قلرار  توجله  ملورد 
خاطلر نشلان کرد: در سلال ۹۵ بیش 
از ۶۰۰ تاکسلی در اردبیلل نوسلازی 
سیسلتم های  و  شلد  زسلازی  با و 
نیلز  اتوبوس هلا  ملدرن  گرمایشلی 

راه انلدازی شلده اسلت.
لطف اللهیلان در بخش دیگری از 
سلخنان خلود اضافله کرد: در شلرایط 
کنونلی هر چند برخلی از اتوبوس ها و 
تاکسلی ها با فرسلودگی و برخی دیگر 
از مشلکالت روبله رو هسلتند املا بله 
رغلم محدودیت هلای ترافیکی سلطح 
صاحبلان  کرونایلی  شلرایط  و  شلهر 
تاکسلی ها و اتوبوس هلا در خلط مقدم 

ارائله خدملات به مردم هسلتند.

نوسازی۳0دستگاهتاکسیفرودگاهاردبیل رئیس اندازه گیری و توزیع گاز خبر داد:
افزایش10درصدیمصرفگازدرسال1۳99نسبتبه

مدتمشابهسال98
مختلف  بخش های  در  سمنان  استان  گاز  ۱۳۹۹مصرف  سال  در 
خانگی، صنعتی و تجاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته آن، ۱۰ 

درصد افزایش یافت.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان سمنان؛ سعید رستگار 
رئیس اندازه گیری و توزیع گاز این شرکت ضمن اعالم خبر فوق اظهار 
در  گاز  مترمکعب  میلیون   ۱۰۰ و  میلیارد    ۲ بر  بالغ  داشت: مصرف  
بخش های مختلف اعم از خانگی، صنعتی و تجاری استان در سال ۹۹ 

، اهمیت توجه به مدیریت مصرف را نمایان می سازد.
رئیس اندازه گیری و توزیع گاز با استناد به گزارشات بدست آمده، 
گفت؛ میزان مصرف به نسبت سال گذشته در بخش خانگی ۶درصد، 
صنعتی ۱۰ درصد و تجاری ۳ درصد افزایش داشته که بر این اساس 
بیشترین میزان مصرف گاز در سال ۹۹ مربوط به بخش صنعت است.

در بخش صنعت،  گاز  افزایش مصرف  به  اشاره  با  سعید رستگار 
از پویایی صنعت استان و عملکرد  افزایش نشان  از  گفت: این میزان 

مثبت شرکت گاز در تأمین پایدار گاز بوده است.

و فرارسیدنروزجهانیکار مناسبت به منطقه یاممدیر
کارگر

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه شاهرود طی 
پیامی فرا رسیدن روز جهانی کار و کارگر را تبریک و تهنیت گفت .

و   بوسه می زند  بر دست کارگر  پیامبر اسالم  و  کار عبادت است 
می فرمایند: عبادت هفتاد جزء دارد که با فضیلت ترین جزء آن کسب 
درآمد حالل است. کار و کارگر در آموزه های دینی ما از شان و جایگاه 
واالیی برخوردار است همچنان که در جای جای فرمایشات نبی مکرم 
اسالم حضرت محمد)ص( ، و موالی متقیان امام علی)ع(، این مهم 

بسیار مشهود است.
بی شک یکی از مهم ترین رسالت های جامعه شریف کارگری 
که آمیزه ای از عقل، عمل و پایداری هستند، تالش بی وقفه به منظور 
دستیابی به خوداتکائی کشور در شرایط کنونی و رسیدن به دستاوردهای 

جامع در زمینه اقتصاد مقاومتی است.
جامعه عزتمند کارگری کشور از ابتدای پیروزی انقالب شکوهمند 
اسالمی تاکنون همواره به عهد خود با آرمان های نظام وفادار بوده و 
در تحقق اهداف جمهوری اسالمی و پیشرفت اقتصادی کشور نقشی 

بی بدیلی را ایفا نموده اند.
امروز نیز در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری و نامگذاری 
سال۱۴۰۰ با عنوان« تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها« کمر همت 
بسته اند و حتی اکنون که شیوع بیماری منحوس کرونا، فعالیت های 
اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده، کارگران اجازه نداده اند چرخ  تولید 
این  اهمیت تالشهای  نیز  امر  این  متوقف و کشور دچار کمبود شود، 

قشر بزرگ و ایثارگری آنان را بیش از پیش به نمایش گذاشته است.
اینجانب بر خود الزم می دانم روز جهانی کار و کارگر را به جامعه 
کارگران به ویژه جامعه شریف کارگری شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی منطقه شاهرود تبریک و تهنیت عرض نموده، امیدوارم زمینه های 
پیشرفت و ارائه خدمات به این قشر کوشا بیش از پیش فراهم گردد 
و عموم مردم و مسئوالن  میهن عزیز و اسالمیمان بیش از هر زمان 

قدردان وجود کارگران سرافراز و پرافتخار باشند.

اسد محسن زاده، مدیرعامل شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغانخبر داد: 

افزایش میزان تولیدات در کشت و صنعت مغان
مدیرعامل  ده،  زا محسن  اسد 
دامپروری  و  صنعت  و  کشت  شرکت 
مغان در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری 
افزایش  کرد:  اظهار  اردبیل  در  فارس 
صنعت  و  کشت  در  تولیدات  میزان 
بوده  ما  برنامه های  اولین  جزو  مغان 
در حوزه  در حال حاضر  به طوری که  و 
کشاورزی  محصوالت  تمامی  زراعت 
تا  افزایش ۱۵  این شرکت  در  تولیدی 

۲۰ درصدی را شاهد بودیم.
محصوالت  حوزه  در  افزود:  وی 
در  درصدی   ۳۰ افزایش  نیز  باغی 
تولیدات باغی را شاهد بودیم و در کنار 
آن رکورد تولید روزانه ۱۹۰ تن شیر در 
دامپروری  و  صنعت  و  کشت  شرکت 
و  حفظ  برای  و  رسید  ثبت  به  مغان 
تداوم این وضعیت تکمیل جیره غذایی 
نهاده های  موقع  به  تامین  هم چنین  و 
دامی و اصالح جایگاه دام را در دستور 

کار داریم.
توسعه  کرد:  تصریح  زاده  محسن 
آبیاری تحت فشار و تغییر روش آبیاری 

قرار  کار  دستور  در  مدرن  به  سنتی  از 
این طرح ها در کنار  با اجرای  دارد که 
سایر طرح های توسعه ای شاهد افزایش 
راندمان و میزان تولیدات محصوالت در 

این شرکت خواهیم بود.
مدیرعامل شرکت کشت و صنعت 
توسعه  مغان تشریح کرد:  دامپروری  و 
دوات  ا و  آالت  ماشین  تجهیزات، 
از  باغات  احیای  و  توسعه  و  کشاورزی 
دیگر اقدامات این شرکت بوده و در این 

راستا در سال جاری اصالح ۱۰۰ هکتار 
باغ در برنامه قرار دارد و برای سال بعد 
این  باغات  از  هکتار   ۲۵۰ اصالح  نیز 

مجموعه در دستور کار قرار دارد.
این  برنامه های  به  اشاره  با  وی 
تبدیلی  صنایع  توسعه  برای  شرکت 
حاضرکارخانه  حال  در  کرد:  تشریح 
لبنیات، رب سازی و کارخانه قند در این 
شرکت در حال فعالیت هستند که توسعه 
و تکمیل زنجیره این کارخانه در اولویت 

اصلی ما قرار دارد و در حال بازسازی و 
اورهال کردن این کارخانه ها هستیم و 
در کنار آن در صورت تامین منابع مالی 
مورد نیاز کارخانجات جدید نیز در این 

مجموعه احداث خواهد شد.
 مدیرعامل شرکت کشت و صنعت 
و دامپروری مغان بیان کرد: کارخانه رب 
سازی موجود در این مجموعه تولیداتی 
از این  فقط به صورت فله ای داشته و 
برای  الزم  اقدامات  انجام  حال  در  رو 
سایر تولیدات به صورت خرده و بسته 
گفت:  زاده  هستیم.محسن  شده  بندی 
اقدام  این  از  پیش  خصوصی  بخش 
به بکارگیری بیش از ۷۰۰ نفر در این 
مجموعه کرده بود که تعداد کارکنان این 
شرکت از ۲ هزار و ۸۰ نفر به ۲ هزار و 
۶۹۲ نفر رسیده است و در حال حاضر 
دریافت  در جهت  هماهنگی های الزم 
کد برای این افراد از سازمان برنامه و 
بودجه در حال انجام بوده و در کنار آن 
آموزش و سازماندهی این افراد نیز در 

دستور کار قرار دارد.

زمینهازدواج2122نفردرسال1۳99توسطموسسهاعتباری
ملل

 موسسه اعتباری ملل در سال۱۳۹۹زمینه ازدواج ۲۱۲۲ نفر از جوانان را 
با پرداخت تسهیالت قرض الحسنه ازدواج مهیا نمود.

 به گزارش روابط عمومی موسسه اعتباری ملل: این موسسه در راستای 
گسترش سنت پسندیده ازدواج در سال ۱۳۹۹با پرداخت مبلغ پانصد میلیون 
ریال به هر یک از زوجین، زمینه ازدواج ۲۱۲۲ نفر از جوانان ایران اسالمی 

را مهیا نمود.
 این گزارش می افزاید در سال جاری بر اساس بخشنامه بانک مرکزی 
به هر یک از زوج هایی که زیر ۲۵ سال و زوجه هایی که زیر ۲۳ سال سن 
داشته باشند تسهیالت ازدواج تا سقف یک میلیارد ریال و بقیه زوجین هر کدام 

مبلغ ۷۰۰ میلیون ریال پرداخت می نماید.
 متقاضیان محترم می توانند پس از ثبت نام در سامانه تسهیالت قرض 
الحسنه ازدواج بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و انتخاب یکی از شعب 

موسسه اعتباری ملل از این تسهیالت بهره مند شوند.

جلسهمجمععمومیعادیسالیانهشرکتصرافیفرازاعتماد
منتهیبهسالمالی1۳99برگزارشد

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صرافی فراز اعتماد برای سال 
مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ با ریاست دکتر بهزاد شیری؛ نائب رئیس هیأت 
مدیره و مدیرعامل پست بانک ایران و رئیس مجمع در روز چهارشنبه مورخ 
هشتم اردیبهشت  ماه سال جاری و با حضور ۱۰۰ درصد از سهامداران، اعضاء 

هیأت مدیره و حسابرس و بازرس قانونی، برگزار گردید. 
در این جلسه صورت های مالی شرکت مزبور مورد تصویب قرار گرفت و  
سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت فوق انتخاب و 
روزنامه دنیای اقتصاد نیز به عنوان روزنامه کثیراالنتشار برای درج آگهی های 

شرکت فوق، برگزیده شد.
دکتر شیری در بخشی از سخنان خود ضمن تقدیر از زحمات اعضاء هیأت 
مدیره و کارکنان صرافی افزود: کارنامه عملکردی مطلوب شرکت صرافی فراز 
اعتماد حاکی از ایجاد زمینه های مناسب  برای رشد، سودآوری و توسعه فعالیت 
ها و همراهی مجموعه با برنامه های کوتاه مدت و بلندمدت دارد و باید کماکان 

این روند، حفظ و توسعه پیدا کند.
مالی شرکت  است که صورت های  بسی خرسندی  افزود: جای  وی 
صرافی فراز اعتماد در کمترین زمان ممکن جمعبندی شده است و این نشان 
از نظم، اتحاد و شفافیت صورت های مالی در مجموعه آن شرکت می باشد.

دکتر شیری تصریح کرد: با عنایت به عملکرد مطلوب حاصله، امید است 
بتوانیم جایگاه و سطح شرکت صرافی فراز اعتماد را در حوزه توسعه خدمات 
ارزی ارتقاء داده و انتظار می رود با ایده ها، ابداعات، طرح ها و برنامه های جدید 
آن مجموعه خصوصاً ورود در حوزه رمزارزها و اخذ مجوزهای الزم شاهد توسعه 
فعالیت ها و سودآوری بیشتر شرکت صرافی فراز اعتماد در سال ۱۴۰۰ باشیم.

خرید1۵هزارکاالیتجهیزاتپزشکیتوسطبانکمهرایران
بانک مهر ایران در راستای مسئولیت اجتماعی خود و کمک به مقابله 
با کووید۱۹، حدود ۱۵هزار قلم تجهیزات پزشکي خریداري کرد و در اختیار 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي گذاشت. 
به گزارش روابط عمومی بانک مهر ایران آئین رونمایي از مشارکت بانک 
قرض الحسنه مهر ایران در طرح شهید سلیماني وزارت بهداشت، درمان، آموزش 
و پزشکي در راستاي پیشگیري از شیوع بیماري کرونا با حضور دکتر مرتضي 
اکبري مدیرعامل بانک مهر ایران، حسن تلیکاني عضو هیأت مدیره این بانک، 
دکتر علیرضا رئیسي معاون بهداشت و دکتر سیما سادات الري، معاون فرهنگي 

دانشجویي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي برگزار شد.
دکتر مرتضی اکبری، مدیرعامل بانک مهر ایران در این مراسم اظهار 
کرد: با رویکردي که هیأت مدیره بانک مهر ایران داشته اند، این بانک از چهار 
سال گذشته تا کنون کارهاي قابل توجهي در حوزه مسئولیت اجتماعي انجام 
داده است. ساخت خانه بهداشت، ساخت مدرسه، پرداخت تسهیالت به زنان 
سرپرست خانوار و خرید وسایل آموزشي براي دانش آموزان مناطق محروم 
برخي از این اقدامات بوده اند. مهم ترین اقدام بانک در این حوزه سال گذشته 

انجام شد که بیمه کردن ۵۰۰هزار خانه روستایي بود.
وی این طور ادامه داد: سال گذشته مصوبه مجمع عمومی بانک برای 
تخصیص منابع حاصل از دریافت جریمه دیرکرد در حوزه مسئولیت اجتماعي 
را داشتیم که همکاري با وزارت بهداشت نیز از محل منابع حاصل از جریمه 
دیرکرد بوده است. تصمیم گرفتیم در حد مقدورات خود در حوزه کرونا کاري 
انجام دهیم. بر همین اساس ۱۵هزار قلم تجهیزات پزشکي خریداري و در 
۳۱ استان کشور توزیع شده است. ما اقدامات خود را تا جایي که همه گیري 

بیماري کووید۱۹ تمام شود، ادامه خواهیم داد.
اکبری همچنین اظهار کرد: بسیاری از کادر بهداشت و درمان کشور درگیر 
این بیماري شده اند و ممکن است مشکالت مختلفي پیدا کرده باشند. ۲۲۰۰ 

میلیارد ریال تسهیالت به کادر بهداشت و درمان پرداخت مي شود.
ابراز امیدواری کرد با تالش کادر درمان پیک چهارم همه گیري  وی 
کووید۱۹ را پشت سر بگذاریم و گفت: تعداد زیادي از کارکنان شبکه بانکي 
نیز درگیر این بیماري شده و بعضاً شهید شده اند. امیدواریم اقدام بانک مهر 

ایران کمکي به کادر درمان باشد.
رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت نیز اظهار کرد: رویکردي که بانک 
مهر ایران دارد، بسیار قابل ستایش است. اگر از من بپرسید بهترین راه حل 
مبارزه با کووید۱۹ چیست، مي گویم داشتن مسئولیت هاي فردي و اجتماعي 
است. مسئولیت فردي این است که افراد مبتال در خانه بنشینند. مسئولیت هاي 
اجتماعي نیز اهمیت خود را دارد و باید در کنار این موضوع در نظر گرفته شود.

وی این طور ادامه داد: باید از بانک مهر ایران تشکر کرد که در سالروز 
والدت کریم اهل بیت این کار کریمانه را انجام داده است. نیت بانک مهر 
ایران خیر است و امضاي این تفاهم نامه بسیار ارزشمند است و از دکتر اکبري 

و همکارانشان تشکر مي کنم.
رئیسی اظهار کرد: اکسیژن مهم ترین درمان براي بیمارهاي کرونایي 
است و هنگامي که کسري اکسیژن داشته باشیم، به مشکل مي خوریم. از این 
رو اینکه بانک مهر ایران کپسول هاي اکسیژن را نیز در این طرح تهیه کرده، 
کار ارزشمندي است. پرداخت تسهیالت از سوي این بانک به کادر بهداشت 

و درمان نیز انگیزه مضاعفي براي آن ها ایجاد مي کند.
وی با تأکید بر اهمیت پیشگیري کرونا نسبت به درمان آن گفت: طرح 
شهید سلیماني کار اصلي ما در حوزه پیشگیري و درمان سرپایي است. این 
تجهیزات یکي از موارد اصلي است که در این طرح به کمک ما مي آید. براي 
نمونه دستگاه هاي کپسول اکسیژن، پالس اکسي متر و ضدعفوني کننده هاي 

محیط که خریداري شده بسیار ارزشمند است.
وی درباره دیگر اقدامات بانک مهر ایران در حوزه مسئولیت اجتماعي 
نیز گفت: اینکه تعدادي از خانه هاي روستایي از سوي این بانک بیمه شده 

نیز کار ارزشمندي است.
دیگر  بهداشت  وزارت  دانشجویي  فرهنگی  معاون  الری،  سیما  دکتر 
ایران در حوزه مسئولیت  بانک مهر  بود. الري گفت:  این مراسم  سخنران 
اجتماعي خود نسبت به خرید تجهیزات پزشکي اقدام کرده است. این بانک 
فکر خردمندانه داشته که منابع جمع شده از محل جریمه دیرکر اقساط را به 

حوزه سالمت تخصیص داده است.
الری اظهار کرد: بر همین اساس بانک مهر ایران ۱۳۰ میلیارد ریال براي 
این موضوع تخصیص داده و تجهیزات پزشکي خریداري شده را در اختیار 
دانشگاه هاي علوم پزشکي قرار داده است. دستگاه کپسول اکسیژن و متعلقات، 
دستگاه ضدعفوني کننده UV، دستگاه تب سنج لیزري و دستگاه پالس اکسي متر 

اقالمي بوده اند که از سوي این بانک خریداري شده اند.
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آگهی فقدان سند مالکیت
که  شماره۱۴۰۰/۲/۱۶-۵۰۷  استشهادیه  برابر  فتحی  یاسر  آقای 
استناد  وبا  رسیده  سنندج   ۱۴ شماره  رسمی  اسناد  خانه  دفتر  تایید  به 
وکالتنامه های رسمی به شماره ۱۵۱۷۶-۹۵/۴/۵ دفتر۱۰۵و۲۲-۲۳۲۵۱-

۱۴۰۰و۳۲۶۶۳-۱۴۰۰/۱/۲۴ دفتر ۶۸ سنندج مدعی هستند که سندمالکیت 
ششدانگ پالک ۶۶۶۷ فرعی از۱ اصلی بخش ۱۰ سنندج به نام خانم الهام 
نامعلومی  علت  به  ۹۲۸۹۴۳د/۹۳  سریال  شماره  به  دول  چهار  محمودی 
نموده  را  المثنی  مالکیت  سند  صدور  تقاضای  اداره  وازاین  گردیده  مفقود 
اند که مراتب در اجرای ماده ۱۲۰ آئین نامه اصالحی قانون ثبت مصوب 
۱۳۸۰/۱۱/۴ در یک نوبت منتشر تا هر کس مدعی انجام معامله ویا وجود 
سند مالکیت نزد خود است از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز 
به این اداره مراجعه واعتراض نماید در غیر این صورت برابر مقررات سند 

مالکیت المثنی صادر خواهد شد.
لطف اهلل فالحی –معاون ثبت اسناد منطقه ۲ سنندج م الف ۱۵۰۵

ملی  ه  ر شما به  محمود  ند  فرز فعی  شا به  صحا نمها  خا ر  سرکا
۳۷۶۱۸۷۳۲۷۱ وبیتا غفاری فرزند سیف اله به شماره ملی ۳۲۵۶۳۳۱۶۰۲ 
بدهکار پرونده کالسه ۹۲۰۰۰۵۴ در خصوص رسیدگی به اعتراض واصله 
به عملیات اجرایی وارده به شماره ۳۵۰۲۳۷۴۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ موضوع 
بین  شرح  به  اجرا  اداره  رئیس  ۹۲۰۰۰۵۴،نظریه  کالسه  اجرایی  پرونده 
الهاللین به شما ابالغ می گردد.مقتضی است در صورتی که به نظریه مذکور 
اعتراض دارید،ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابالغ کتبا" به اداره اجرا اعالم 
نمائید.ضمنا"به اعتراضی که خارج از موعد مقررواصل گردد ترتیب اثر داده 
نخواهد شد.)در خصوص درخواست مورخ ۳۵۰۲۳۷۴۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ 
اجرائی  پرونده  بدهکار  طب  پرتو  آرا   ۱۵۹۶ تعاونی  شرکت  تصفیه  مدیر 
کالسه ۹۲۰۰۰۵۴ مبنی بر اعتراض به ادامه عملیات اجرایی در خصوص 
که  گرفت  قرار  بررسی  نظرومورد  تحت  مرقوم  کالسه  وثیقه،پرونده  مورد 
بشرح ذیل انشاء رای می گردد))رای((مدیرتصفیه شرکت تعاونی۱۵۹۶ آرا 
پرتو طب به ادامه عملیات اجرایی درخصوص مورد وثیقه معترض واعالم 
عمومی  هیات   ۹۹/۳/۲۷ مورخ   ۷۸۸ رویه  وحت  رای  برابر  که  اند  داشته 
دیوان عالی کشور ضامنین از مزایای شرکت ورشکسته برخوردار می باشند 
ودرخواست توقف عملیات اجرایی را نموده اند نظر باینکه رای وحدت رویه 
۷۸۸در خصوص عدم تعلق خسارت تاخیر تادیه به ورشکسته وضامنین می 
باشد واز طرفی برابر نامه شماره۹۰۰۰/۳۴۷۹/۱۵۴۰ مورخ ۹۸/۲/۱۸ معاونت 
دیوان عالی کشور ومدیر کل تصفیه امورورشکستگی قوه قضائیه وبا استناد 
بخشنامه شماره ۱/۷۸/۱۳۳۹۶-۱۳۷۸/۱۲/۱۵ ریاست محترم وقت قوه قضاییه 
ماده ۴۱۹ قانون تجارت ورای شماره ۲۸۶-۱۳۴۲/۱۱/۲۴ شورای عالی ثبت در 
خصوص ورشکسته بوده وهیچ تصریح وحتی اشاره ای به راهنین ندارد لذا ادامه 
عملیات اجرایی موضوع پرونده کالسه ۹۲۰۰۰۵۴ برعلیه راهن)شخص ثالث(

جهت وصول اصل طلب وخسارت تاخیر تادیه تا تاریخ توقف بال اشکال می 
باشد. اداره اجراء مکلف است در اجرای ماده۱۶۹-آئیننامه اجرای اسناد رسمی 
تصمیم مربوطه را برابرمقررات به معترض ابالغ نماید تاچنانچه اعتراضی دارد 
ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابالغ ،اعتراض خود را کتبا" به اداره اجرای اسناد 

رسمی سنندج ویا هیئت محترم نظارت ثبت استان کردستان تسلیم نماید.
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی سنندج- ۱۵۰۴

شبکه های  کارشناس  ایرنا-  تهران- 
با  همزمان  گفت:  ایرنا  وبینار  در  اجتماعی 
»تنومند  رسانه ای،  انحصار  شدن  شکسته 
را  رسمی   اخبار  به  نیاز  شایعه«  نهاد  شدن 
با  باید  رسمی  رسانه های  و  داده  افزایش 
و  کنند  مقابله  باشایعات  اخبارموثق   انتشار 
بین  که  است  این  توفیقشان  شرط  البته 
سیاسی  وکنشگری  اطالع رسانی  وظیفه 

تفکیک کنند.
»رسانه ها  میزگرد  نخست  بخش  در 
نقش»تسهیالت  به   ،  »۱۴۰۰ انتخابات  و 
رسمی،  رسانه های  تهدیدات  و  تکنولوژی 
رسانه های  توسط  خبری،  سونامی  ایجاد 
غیررسمی که آن هم دستاورد دنیای مدرن 
بوده و تاکید بر ایجاد بی اعتمادی از طریق 
فیلترینگ، پرداخته شد. به گفته کارشناسان 
آرایش  نتوانند  ایران  رسمی  رسانه های  اگر 
رسانه ای جدید خود را بیابند، در این صورت 
از گردونه حضور در عرصه  این که  علیرغم 
اقبال  دلیل  به  اما  نمی شوند،  حذف  رسانه 
رفته  انزوا  به  عمال  آن ها  به  مخاطبان  کم 
و نمی توانند قابلیت اثرگذاری زیادی داشته 

باشند.
ارتباطات  استاد  نصراللهی«  »اکبر 
»ابوالفضل  و  مرکز  تهران  آزاد  دانشگاه 
علوم  دکتری  دانشجوی  حاجی زادگان« 
اجتماعی دانشگاه تهران و پژوهشگر توییتر، 
بر این باورند که با وجود فضای سانسور و 
رسمی،  رسانه های  ضعف های  از  بسیاری 
بنا به دالیلی از جمله وجود نهاد شایعه در 
رسانه های غیررسمی، اعتماد به رسانه های 
امکان  همچنان  و  نرفته  بین  از  رسمی 
البته  دارد.  وجود  آن ها  به  اعتماد  بازگشت 
این اتفاق زمانی رخ می دهد که رسانه های 
رسمی بتوانند در پرتو آرایش جدید رسانه ای 

با نیازهای جامعه همگام و همراه باشند.
گزارش پیش رو بخش دوم این میزگرد 
است که توسط اداره کل پژوهش های خبری 

ایرنا برگزار شده است.
ایرنا: امتیازات شبکه های اجتماعی بر 

رسانه های رسمی و خبرگزاری ها چیست؟
وجود شایعه موجب می شود رسانه های 

رسمی به طور کامل حذف نشوند
رسانه های  است  بهتر  حاجی زادگان: 
جدید را رسانه های مجازی نام گذاری نکنیم، 
چرا که رسانه های جدید کال آنالین هستند 
اینترنت قرار دارند. مزیت این  و در فضای 
نوعی  به  سانسور  که  است  این  رسانه ها 
است.  دموکراتیک  و  است  منتفی  آن ها  در 
آسان تر  تقریبا  مخاطبان  دسترسی  که  چرا 
است. نکته جذاب و مثبت هم در این مورد 
این است که رسانه های جدید بستری برای 
بخش های قبال ساکت جامعه هستند و آن ها 
امکان صحبت کردن در این فضا را یافته اند. 
یعنی این گونه نیست که تنها طبقه متوسط 
در رسانه ها صحبت کند و هرچند که طبقه 
اما در  دارد،  را  باال  متوسط همچنان دست 
پایین  طبقه  دسترسی  شبکه ها  از  بسیاری 
جهت  دیگر  و  یافته  افزایش  هم  رسانه  به 
این جهت  از  تاثیرگذاری یکطرفه نیست و 
اتفاق خوبی است و بخش  های قبال فراموش 

شده جامعه هم حضور دارند.
رسانه های  خبر  دروازه بانی  درواقع 
رسمی به لطف شبکه های اجتماعی آنالین 
نیست  این طور هم  اما  است.  شکسته شده 
رسانه های  شده  شکسته  دروازه بانی  که 
رسمی کارکردی نداشته باشند. در این فضا 
جدیدی  پدیده  شده،  برداشته  انحصار  که 
هم  »شایعه«  نهاد  شدن«  »تنومند  مانند 
دارد  پیچیده تری هم  شکل گرفته و شکل 
افزایش  را  نیاز به اخبار رسمی   امر  این  که 

داده است. یعنی به جای این که رسانه های 
رسمی بر دروازه بانی خبر تاکید کنند، از این 
نقش کالسیک فاصله گرفته و باید در زمین 
جدید رسانه ها اخبار موثق تری را منتشر کنند 
که در این صورت اعتماد بیشتری را هم جذب 

خواهند کرد.
البته در ایران این اتفاق کمی سخت تر 
است چرا که رسانه های رسمی در ایران بین 
و  و کنشگری سیاسی  اطالع رسانی  وظیفه 
اجتماعی تفکیکی قایل نیستند و تا وقتی که 
این تفکیک انجام نشود، چنین نقش آفرینی 

هم با مشکل روبرو خواهد شد.
ایرنا: رسانه های رسمی و خبرگزاری ها 
چه امتیازاتی بر شبکه های اجتماعی دارند؟
رسانه های غیررسمی پاسخگو نیستند

نصراللهی:من سعی بر این دارم تا این 
مساله را باتوجه به شرایط انتخابات تشریح 
کنم. امتیازاتی که خبرگزاری ها و رسانه های 
به  نامحدود  تقریبا  دسترسی  دارند،  رسمی 
مقامات و کنشگران رسمی است. نکته دوم 
تجربه است. مثال ایرنا نخستین خبرگزاری 
کشور است و با سابقه ای که دارد، امتیازی 
که  غنی  تجربه  است.  رسمی  رسانه  برای 
سایر  از  مراتب  به  دارند  رسمی  رسانه های 
رسانه ها بیشتر است. نکته سوم پشتوانه مالی 
و لجستیکی است که در رسانه های رسمی 
را  آن  غیررسمی  رسانه های  و  ندارد  وجود 
مثال  است.  برند  بحث  بعدی  نکته  ندارند. 
ایرنا برندی است که به عنوان یک سرمایه 
شناخته می شود. از طرف دیگر امتیازی که 
که  است  این  دارند  مجازی  های  شبکه 
پرداختن  دارند. مثال در  محدودیت کمتری 
به سوژه محدودیتی ندارند . امتیاز دیگر این 
شبکه های غیررسمی هم حضور در همه جا 
و پرداخت به همه موضوعات با هزینه کم 
است. افراد ناشناس اخبار زیادی را با هم به 
برای  انگیزه  اشتراک می گذارند و در هرجا 
انتشار و قلمی برای تولید هست. امتیاز دیگر 
پاسخگو نبودن رسانه غیررسمی است. مثال با 
این که پیگیری هایی شده و پلیس فتا هم وارد 
می شود ولی با این حال در مجموع چندان 
پاسخگو نیستند. اینها مهمترین ویژگی های 

شبکه های اجتماعی است.
اگر هم بخواهم از تهدیدات رسانه های 
رسمی صحبت کنم این است که این رسانه ها 
ساختار  این  گذشته  در  که  دارند  ساختاری 
محافظه کار   مدیران  و  افراد  و  شده  ایجاد 
حفظ  را  ساختار  این  می کنند  سعی  آنها 
در ساختار،  تغییری حتی  و هیچ گونه  کرده 
مثال  نکنند.  ایجاد   ... و  خبر  تولید  جایگاه 
بعضی از رسانه های رسمی هستند که طی 
بیست سال گذشته هیچ تغییری در ترکیب 
مدیریتی خود نداده که این یک تهدید و مانع 
جدی برای آن هاست. اگر این رسانه همین 
به راحتی می توانست  ایجاد می شد،  امسال 
امروز  اگر  باشد.  جدید  شرایط  با  متناسب 
کامل  اختیار  خبرگزاری  مدیرعامل  یک  به 
را  کار  کم هزینه تر  و  راحت تر  بهتر،  بدهند، 
انجام می داد. اما وقتی مدیری وارث طیف ها 

و دیدگاه های مختلف هست، یک مانع بزرگ 
برای آن مدیر است.

نکته بعدی، کار در فضای رقابتی است 
که مدیران رسانه های رسمی چندان بهایی به 
آن نمی دهند. درحالی که تولید و انتشار اخبار 
در چنین شرایطی برای مخاطبان امکان پذیر 
است. عدم استقالل هم نکته دیگر در این 
زمینه است. رسانه ها باید حداقلی از استقالل 
را داشته باشند و هرچند اثر مالکیت در آن 
بدون  کامال  نباید  این حال  با  دارد  وجود 

استقالل باشند.
که  است  این  هم  دیگر  مهم  نکته 
افراد  اجتماعی  شبکه های  در  این  از  پیش 
یا  تجربه  فاقد  افراد  و  »شهروندخبرنگار« 
هم  کنونی  باور  و  داشتند  کم تجربه حضور 
همچنان بر همین مبناست. در صورتی که به 
رسانه ای  االن کنشگران حرفه ای  نظر من 
با  و  اجتماعی  شبکه های  اهمیت  درک  با 
شبکه های  در  مردم  بیشتر  حضور  درک 
دارند  حضور  فضاها  این  در  دیگر  مجازی، 
و سرمایه گذاری کالن هم در آن کرده اند. 
غیر  افراد  اجتماعی  شبکه های  در  بنابراین 
حرفه ای  افراد  بلکه  ندارند  حضور  حرفه ای 

مدیریت آن را دارند.
ایرنا: در انتخابات ۱۴۰۰، دست برتر با 
شبکه های اجتماعی است یا خبرگزاری ها؟ 
و هر یک چه نقشی دارند؟ سوال دیگر این 
که در رقابت بین شبکه های اجتماعی نظیر 
تلگرام، توییتر، اینستاگرام و کالب هاوس، 
سازی  جریان  و  اثرگذاری  توان  یک  کدام 

بیشتری در انتخابات ۱۴۰۰ دارند؟
در انتخابات پیش رو رسانه های جدید 

دست باال را دارند
در  گفت  می شود  حاجی زادگان:تقریبا 
انتخابات پیش رو رسانه  های جدید دست باال 
را دارند؛ به این معنا که جریان سازترند. اما نه 
به این معنی که الزاما نقش تعیین کننده دارند. 
البته این طور هم نیست که رسانه های رسمی 
نتوانند مداخله ای انجام دهند. نکته دیگر این 
که در این فضای مبهم، پرتنش و گل آلودی 
که وجود دارد، ما با انبوهی از اخبار درست و 
نادرست مواجهیم. به نظر من چیزی که بیشتر 
از برخوردهای قانونی و انتظامی و پلیس فتا 
جواب می دهد، رفتار حرفه ای ماست، همه ما 
یعنی رسانه ها، کنشگران، جریان های سیاسی 
متخصصان و سایر بازیگران فضای آنالین.

به  مخاطبان  اعتماد  زمینه  در  مثال 
رسانه های  انفعال  وضعیت  در  و  رسانه ها 
اینفلونسرهایی)صفحات  ظهور  با  رسمی 
مواجهیم  زیاد(  مخاطب  تعداد  با  مجازی 
شایعه  انتشار  بعضی شان  کارکرد  اساسا  که 
و اخبار دروغ )fake news( است و چون 
اعتماد به رسانه های رسمی تا حدی از بین 
قابل  بی اعتمادی  این  هرچند  است-  رفته 
بازگشت است- ، نهاد مقابله با شایعه نحیف 
است. در این وضعیت ما با صفحات توییتری 
و اینفلونسرهایی حتی با نام مستعار مواجهیم 
راحتی  به  برانگیز،  مناقشه  اخبار  درباره  که 
کنند.  منتشر  نادرست  اطالعات  می توانند 

بسیاری از این ها در داخل ایران نیستند و حتی 
اگر هم بودند، امکان کنترل همه آن ها نبود. 
رسانه های  که  است  این  درست تر  مواجهه 
رسمی با انتشار حرفه ای و غیرجانبدارانه اخبار 
بتوانند اعتماد مخاطبان را به خود جلب کنند 
و حساب های توییتری، کانال های تلگرامی 
و دیگران را هم به این سمت سوق دهند 
که مجبور شوند اخبار و اطالعات واقعی تری 
منتشر کنند. اگر این اتفاق بیفتد، رسانه های 

رسمی می توانند اثرگذارتر باشند.
مخاطب را هم نباید فاقد قوه تشخیص 

در نظر گرفت
درست است که رسانه های غیررسمی 
نادرست  اخبار  راحتی  به  توانند  می  آنالین 
فاقد  نباید  را هم  اما مخاطب  کنند.  منتشر 
قوه تشخیص در نظر گرفت. مخاطب هم 
»عاملیت« دارد و اگر در معرض ارائه حرفه ای 
با  می تواند  بگیرد،  قرار  درست  اطالعات 
منتشرکننده   اینفلوئنسرهای  از   رویگردانی 
اخبار غلط، آنها را تنبیه کند؛ کما اینکه این 
اتفاق بارها در طی این سال ها افتاده است. 
در  ویژه  به  که  پژوهش هایی  دلیل  به  من 
توییتر و اینستاگرام دارم و مدام این تغییرات 
را رصد می کنم، شاهد صفحاتی هستم که 
رفتار غیرحرفه ای دارند و به مرور زمان اعتماد 
در  ما  یعنی  می دهند.  ازدست  را  مخاطبان 
گروه های  سیالیت  با  رسانه ها  امروز  فضای 
از  مرجع رسانه ای مواجهیم و رسانه ها اعم 
رسمی و غیررسمی و اینفلونسرها هیچ حاشیه 
امنیتی ندارند. به راحتی می توانند اعتباری که 
طی سال ها به دست آورده اند را با یک خبر 
مناقشه برانگیز از دست بدهند. در این رقابت 
رفتار  حرفه ای تر  هرچه  رسمی  رسانه های 
کنند، می توانند دست باالتر هم داشته باشند.

فرایند  تکمیل  امسال،  انتخابات  در 
مجازی شدن انتخابات را داریم

حتما   ۱۴۰۰ نتخابات  ا للهی:  نصرا
مجازی تر از گذشته است. چون در انتخابات 
۹۲ »وایبر« بود، در ۹۴ »تلگرام« و در سال 
۹۶  نامزدهای هر دو جناح و هوادارانشان به 
استفاده از »الیو اینستاگرام« روی آوردند و 

انحصار تصویری صداوسیما را شکستند.
در انتخابات امسال فکر می کنم با آمدن 
ابزارها، تکمیل فرایند  کالب هاوس و سایر 
مجازی شدن انتخابات را داریم که از سال 
۸۸ با فیسبوک و تویتر آغاز شده بود. ضمنا 
کرونا  بیماری  اجتماعی  شرایط  به  توجه  با 
که تبلیغات محیطی در مساجد، دانشگاه ها 
و ورزشگاه ها ممکن نیست، به دلیل شرایط 
مردم،  رسانه ای  مصرف  تغییر  و  اقتصادی 
بود  نخواهد  هم  آنچنانی  محیطی  تبلیغات 
و بنابراین انتخابات ۱۴۰۰ مجازی تر از قبل 
است و تکمیل فرایندی است که از سال ۸۸ 

شروع شده است.
یک پدیده انتخابات ۹۶ راستی آزمایی 
بود و این که وقتی نامزدها مناظره می کردند، 
قبل از این که حرفشان تمام شود، موافقان و 
مخالفان سند رد یا تایید سخن آنها را منتشر 
کرده و درباره صحت یا دروغ بودن آنها با عدد 
و رقم صحبت  می کردند. این نقش راستی 
را  کاندیداها  ادعاهای  بر  نظارت  و  آزمایی 

فضای مجازی بر عهده داشت.
داشتیم   ۹۶ در  که  دیگری  پدیده 
نظارت  داشت،  خواهیم  هم   ۱۴۰۰ در  و 
دستگاه های  بر  حتی  اجتماعی  شبکه های 
وزن  اندازه  به  رسانه  هر  است.  رسمی 
ایفا  نقش  می تواند  دارد،  که  مخاطبی  و 
وزن  میزان  به  کنشگر  و  رسانه  هر  کند. 
رسانه ای  کار  بر  اشرافش  مخاطبش،  و 
شبکه های  از  حرفه ای  استفاده  میزان  و 

اجتماعی می تواند موثر باشد.

شبکه های اجتماعی در انتخابات پیش رو دست باال را دارند
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آمادگیجسمانیدرایامکرونا

با امیر گودرزی نائب رئیس آمادگی جسمانی استان تهران گفتگوئی ترتیب دادم 
تا با توجه به شرایط اینروزهای حاکم بر ورزش کشور از حال و روز کمیته امادگی 
جسمانی استان تهران با خبر شوم او که جزو مدیران جوان و فعال ورزشیست و خود 

نیز دستی بر آتش دارد از بدنی ورزیده برخوردار است.
 با روی گشاده از من در مجموعه ورزشی شاهین که خود مدیر ان است استقبال 
نمود  البته که این مجموعه اینروزها به دلیل ایام کرونا مانند تمام مجموعه های ورزشی 
تعطیل است سکوتی عجیب بر تمام ۲۲۰۰۰ متر مربع فضای آن حاکم بالفاصله  در 
خصوص کمیته آمادگی جسمانیاستان تهران سوال نمودم او اضهار داشت که کمیته 
امادگی جسمانی استان تهران وظیفه هماهنگی و مدیریت منسجم فعالیتهای ۲۱ 
حوزه تابعه خود را در سطح استان بر عهده دارد که با توجه به شرایط اینروزها و وجود 
پروتکلهای اعالمی عمال در طی یکسال گذشته جز مواردی معدود امکان برگزاری 

رویدادهای عملی و یا حضوری وجود نداشته است.
 پس تصمیم بر این شد که تمرکز بر فضای مجازی معطوف گردد و اقدام به 
تولید انواع محتوا نمائیم تا از این طریق در این ایام عالوه بر کمک به حفظ شرای 
پروتکلهای اعالمی برای ممانعت از گسترش ویروس کرونا موجب ارتقا سطح علمی 
عالقمندان گردید که در نتیجه با کمک حوزه های مختلف موفق به برگزاری ۲۳ 
رقابت و تولید ۷۹ کلیپ آموزشی  شدیم و از طرفی به کمک فضای مجازی ۷۳ پویش 

ورزشی را راه اندازی نمودیم .
ضمنا دوستان ما در واحدهای تولید محتوا بالغ بر ۷۰ پوستر مختلف آموزشی 
نمودند تا از این طریق هم با کمک جلوه های بصری مخاطبان را از بعدی علمی 

بروزرسانی کنیم ضمن اینکه در مدت که امکان فراهم بود.
 بیش از ۲۴ مورد مراسم پیاده روی هم برگزار شد و در نهایت از بین ۲۱ حوزه به 
ترتیب حوزه های شمال شرق، دماوند و جنوب شرق به ترتیب با امتیازهای ۸۰،۹۰،۱۰۰ 
در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند وی در پایان ابراز امیدواری کرد تا بتوانند پس از 

پایان شرایط بهداشتی حاکم مجددا به فعالیتهای خود به شکل عادی ادامه دهند

تالشایرانبرایحفظمجوزحضورجودوکارایرانیدرالمپیک
امیدوار  ایران  فدراسیون جودوی 
است در گام اول مجوز حضور بریمانلو 

را در المپیک کسب کند.
کمیته  حکم  ر  نتشا ا ز  ا بعد 
انضباطی فدراسیون جهانی جودو مبنی 
بر محرومیت ۴ ساله جودوی ایران، این 
روزها گمانه زنی های زیادی پیرامون 
احتمال شکسته شدن این رای در دادگاه 

CAS مطرح می شود. 
امیر ساعد وکیل، وکیل حقوقی 
فدراسیون جودو روند اعتراض فدراسیون 
جودوی ایران به این محرومیت سنگین 

را توضیح داده و می گوید:» چیزی که در رأی اعالمی از سوی فدراسیون جهانی 
جودو مسلم است اینکه فقط مسائل حقوقی در آن دخیل نبوده و مباحث فرا حقوقی 
و سیاسی هم در آن نقش داشته است. اگر به رأی اعتراض شود می توان امیدوار بود 

که با ارائه دفاعیات مناسب، رأی تعدیل شود.«
وی در بخش مهمی از صحبت های خود به احتمال باطل نشدن بلیت المپیکی 
محمد بریمانلو اشاره کرده و می افزاید: »یکی از اهداف ما همین است که بتوانیم 
دادگاه عالی ورزش را مجاب کنیم این محرومیت شامل سهمیه المپیک نمی شود تا 

نماینده ایران بتواند در بازی های توکیو حضور داشته باشد.«
 CAS به نظر می رسد فدراسیون جودوی ایران قصد دارد با اعتراض به دادگاه
در ابتدا رای موقتی را برای رفتن بریمانلو به المپیک بگیرد و سپس برای کاهش 

محرومیت ۴ ساله تالش کند.

تغییرزمانتمریناتملیپوشانوالیبال
تمرینات  گرفته  تصمیم  آلکنو 
توپی تیم ملی والیبال را به خاطر برنامه 
لیگ ملت ها و المپیک به تایم صبح 

منتقل کند.
 )۲۰۲۱( ملت ها  لیگ  مسابقات 
تیرماه  تا ۶  خرداد  تاریخ ۷  از  درحالی 
برگزار  ایتالیا  ریمینی  شهر  میزبانی  به 
از  ایران  والیبال  ملی  تیم  که  می شود 
تاریخ ۷ خرداد تا دوم تیرماه به ترتیب به 
مصاف ژاپن، روسیه، هلند، کانادا، ایتالیا، 
آلمان،  صربستان،  آمریکا،  بلغارستان، 

استرالیا، برزیل، اسلوونی، فرانسه، لهستان و آرژانتین خواهد رفت.
روز جمعه گذشته برنامه این مسابقات اعالم شد؛ برنامه ای که گویا باعث تغییر 

برنامه تمرینات تیم ملی شده است. 
والدیمیر آلکنو سرمربی تیم ملی در واکنش به برنامه ایران در جریان لیگ ملت ها 
گفت: با توجه به این که ۸ بازی ایران در لیگ ملت ها طبق زمان محلی، صبح هنگام 
برگزار می شود، در یک هفته منتهی به اعزام تیم، برنامه تمرینی تیم ملی کامال تغییر 

خواهد کرد.
بر این اساس، تمرینات تاکتیکی و توپی صبح ها برگزار می شود و تمرین با وزنه، 
بدنسازی و زمان  استراحت بازیکنان بعد ازظهر انجام خواهد شد تا بازیکنان با شرایط 

برگزاری مسابقات وفق پیدا کنند.
آلکنو همچنین معتقد است برگزاری ۸ بازی ایران در لیگ ملت ها در زمان 
صبح، اتفاق خوبی است. آن هم از این جهت که در المپیک ۲۰۲۱ توکیو چند بازی 
ایران به وقت محلی در ساعت ۹ صبح برگزار خواهد شد. بنابراین تغییر زمان برگزاری 
تمرینات تیم ملی، عاملی خواهد شد تا بازیکنان از حاال خود را با شرایط مسابقه در 

المپیک وفق دهند.

ملی پوش تیراندازی باکمان:
آمادهحضوردرجامجهانیهستیم

عضو تیم ملی تیراندازی با کمان در اسلحه کامپوند گفت: با توجه به اردوهای 
برگزار شده آماده حضور در جام جهانی سوییس و پس از آن انتخابی المپیک در 

فرانسه هستیم.
به گزارش پایگاه خبری وزارت ورزش وجوانان، محمدصالح پالیزبان« افزود: از 
اوایل امسال تاکنون سه مرحله اردو را پشت سر گذاشته ایم و آمادگی کامل را برای 
حضور در جام جهانی داریم و همچنین پس از دومین دوره جام جهانی تیراندازی با 
کمان که در سوئیس برگزار می شود، اواخر خرداد نیز برای آخرین مرحله انتخابی 

المپیک به فرانسه اعزام خواهیم شد.
وی اظهار داشت: امیدواریم در این مسابقات نتیجه خوبی بگیریم. فدراسیون 
تیراندازی نیز با توجه به شرایط سخت مالی، حمایت خوبی برای آماده سازی ملی پوشان 

داشت تا تحت هر شرایطی اعزام کمانداران به ۲ مرحله جام جهانی انجام شود.
پالیزبان ادامه داد: در سه اردویی که داشتیم، با ثبت رکوردهای خوب، سعی کردم 
رکوردم را تا حد مدال ارتقاء دهم، امیدوارم از کاپ جهانی سوئیس با مدال برگردم. از 
نظر تجهیزات و امکانات در شرایط بسیار خوبی قرار داریم و مشکل خاصی وجود ندارد.

اردوی آماده سازی تیم های ملی کامپوند زنان و مردان از یکم اردیبهشت با حضور 
۸ کماندار در سایت تیروکمان آغاز شده و تا ۲۴ اردیبهشت ادامه خواهد داشت، این 
اردو به منظور آماده سازی تیم ملی کامپوند برای حضور در مسابقات مرحله دوم کاپ 

جهانی سوئیس پیش بینی شده است.
آرمین پاکزاد، محمدصالح پالیزبان، سیدحسام کوثر، احمد اکبری، آرزو طاهریان، 
ویدا حلیمیان، راحله فارسی و گیسا بایبوردی نفرات دعوت شده به اردوی تیم ملی 
مسابقات سوئیس  برای  را  عبادی« خود  »اسماعیل  با هدایت  که  کامپوند هستند 

آماده می کنند.

نتایج عجیب تحقیقات پلیس؛
باورنکردنی؛دستیدستیمارادوناراکشتهاند!

تحقیقات موید غفلت های فراوان 
در مقطع فوت مارادونا، اسطوره محبوب 

دنیای فوتبال بوده است.
مارادونا  نابهنگام  فوت  حواشی 
هنوز تمام نشده است. مارادونا که به 
تازگی از بیمارستان مرخص شده، در ماه 
نوامبر و در سن ۶۰ سالگی، در خانه خود 
بر اثر نارسایی قلبی درگذشت. در این 
چند ماه پس از مرگ مارادونا، اعضای 
خانواده و دوستان نزدیک او از عملکرد 

نامناسب کادر پزشکی شکایت کرده و مدعی شدند این اسطوره آرژانتینی باید مدت 
طوالنی تری در بیمارستان بستری می شده است.

اکنون نتایج تحقیقات منتشر شده که نشان می دهد اگر مارادونا بهتر از سوی 
کادر پزشکی مراقبت می شد شانس بیشتری برای زنده ماندن داشت، اما این مراقبت 

ها ناکافی ناقص و توام با بی احتیاطی بوده است.
تحقیقات نشان داد که پزشکان شخصی مارادونا به وضوح می دانستند که 
این وضعیت می تواند منجر به مرگ شود، اما نسبت به شرایط بی تفاوت بوده و 
رویکرد خود را تغییر ندادند. آنها سالمتی بیمار خود را به دست شانس سپرده بودند.

پزشکان اصرار داشتند که خود مارادونا خواستار مرخص شدن از بیمارستان و 
بازگشت به خانه اش در تیگرس شده است. با این حال این تحقیقات موید آن است 
مارادونا در آن زمان به طور کامل از سالمت ذهنی برخوردار نبوده و بنابراین شرایط 

تصمیم گیری در مورد سالمتی و مراقبت از خود را نداشته است.
تکان دهنده ترین قسمت این تحقیقات نشان داد که آمبوالنس ۱۲ ساعت 
پس از نشان دادن اولین عالئم نارسایی عضو مارادونا در محل حاضر شده است. در 
بخشی از تحقیقات آمده است: »مارادونا حداقل ۱۲ ساعت قبل از ساعت ۱۲:۳۰ در 
تاریخ ۲۰۲۰/۱۱/۲۵ در حال مرگ بوده و این بدان معناست که او پیش از عالئمی 
آشکار از یک دوره بیماری طوالنی مدت را نشان داده است. بنابراین می توانیم نتیجه 

بگیریم که بیمار قبل از ساعت ۱۲:۳۰ مورد معاینه قرار نگرفته است.«

لیونلمسیواکسنکروناچینیمیزند
رسانه اسپانیایی از عالقه مسی 
به واکسن چینی برای حضور در رقابت 

کوپا آمریکا صحبت کرد.
 TV۳ اسپورت کاتالونیا به نقل از
اسپانیا نوشت که مسی برای حضور در 
رقابت کوپا آمریکا در تابستان  پیش رو 
می خواهد از واکسن چینی استفاده کند.

این رقابت در ماه تیر ومرداد در 
برگزار  کلمبیا  و  آرژانتین  کشورهای 
می شود و کنفدراسیون فوتبال آمریکای 
جنوبی قصد دارد این واکسن را مستقیما 

به بارسلونا بفرستد تا مطمئن شود که این بازیکن در این رقابت حاضر خواهد بود.
کنفدراسیون فوتبال آمریکای جنوبی ۵۰ هزار دوز از واکسن سینوفارم را تضمین 
کرده است. البته استفاده این واکسن در کشور آرژانتین هنوز مجاز نیست و بازیکنان 

این کشور باید برای تزریق این واکسن به اروگوئه بروند.

پیرلو:
بایدامتیازاتالزمرابرایحضوردرلیگقهرمانانراکسبکنیم

آندره آ پیرلو، سرمربی یوونتوس، 
صفحات  در  اخیر  های  توهین  به 
اجتماعی به پسرش واکنش نشان داد.

در  یوونتوس  پرنوسان  نتایج 
اخیر باعث شده که کسب  هفته های 
سهمیه لیگ قهرمانان اروپا توسط این 
تیم در هاله ای از ابهام قرار گیرد. یووه 
امروز در یک بازی حساس به مصاف 
امیدوار  برای  و  رفت  خواهد  اودینزه 
به  محکوم  سهمیه  کسب  به  ماندن 

پیروزی در این مسابقه است.
آندره آ پیرلو، سرمربی یوونتوس، پیش از این بازی درباره شایعاتی که پیرامون 
برکناری او از هدایت این تیم مطرح می شود گفت: » من کامال خوب هستم و روز 
گذشته با مالکان باشگاه صحبت کردم؛ همانطور که اغلب این اتفاق رخ می دهد و 

مطمئناً اولین بار نبوده است.
مثل همیشه ما با هم گپ زدیم و من باید بگویم که وقتی صحبت از کارم 
می شود نگران آن نیستم. من فقط شایعاتی از سمت شما خبرنگاران می شنوم و 
تنها روی کار خود متمرکز کرده ام. تحت تاثیر شایعات قرار نمی گیرم. من آنقدر 
روی کارهایی که باید انجام دهم متمرکز شده ام که وقتی برای خواندن روزنامه ها 
ندارم. من سالها در چنین فضایی بوده ام و می دانم که یک شخصیت آشنا بودن 

چه ویژگی هایی دارد.
تیم کاماًل آگاه است که این لحظه سختی محسوب می شود.  ما در این مورد 
صحبت کردیم. پنج بازی با ۱۵ امتیاز برای کسب کردن وجود دارد. سپس فینال کوپا 
ایتالیا با آتاالنتا. ما باید امتیازات الزم را برای حضور در لیگ قهرمانان کسب کنیم و در 
همه بازی ها به پیروزی برسیم. این مسئله از بازی امروز برابر اودینزه شروع می شود.”

پیرلو درباره توهین هایی که به پسر او در صفحات اجتماعی وارد شده نیز 
گفت: »من برای پسرم ناراحت هستم زیرا او هیچ ربطی به این قضیه ندارد و به 
وی توضیح دادم که باید از این مسائل عبور کند. این یک مشکل اجتماعی است اما 

باید آن را از بین ببریم تا به سمت جهانی بهتر حرکت کنیم.”
پیرلو همچنین درباره وضعیت خط حمله این تیم در مسابقه امروز گفت: » 
رونالدو کاماًل آرام و باانگیزه است و می داند که در چه لحظه خاصی قرار داریم. 
دیباال در کنار رونالدو بازی خواهد کرد چرا که موراتا وضعیت خیلی خوبی ندارد. او 
از ناحیه ساق پا مصدوم شد و ما روز گذشته وضعیتش را مورد بررسی قرار خواهیم 
داد. امروز در مورد حضور یا عدم حضور وی در لیست تصمیم گیری خواهیم کرد.«
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درگیری مارسلو در انتخابات مجمع شهر مادرید باعث عصبانیت مسئوالن 
باشگاه رئال مادرید شده است.

بازی رفت نیمه نهایی لیگ قهرمانان بین رئال و چلسی سه شنبه شب گذشته 
با تساوی ۱-۱ خاتمه یافت و قرار است چهارشنبه همین هفته در استمفورد بریج 
لندن، بازی برگشت برگزار شود. در این بازی ممکن است رئال نتواند از مارسلو 

مدافع برزیلی خود استفاده کند.
هفته پیش رسانه های اسپانیایی گزارش دادند مارسلو برای نظارت بر انتخابات 
مجمع شهر مادرید که سه شنبه هفته بعد برگزار می شود، احضار شده و به همین 

دلیل نمی تواند آن روز کاروان رئال را برای سفر به لندن همراهی کند.
مارسلو البته می تواند با انتخاب خود رئال را همراهی کند ولی باشگاه قصد 
داشت با ارائه دالیل موجه کاری، مجوز سفر مارسلو را بگیرد تا هیچ مشکلی برای 
این بازیکن رخ ندهد.طبق تایید زین الدین زیدان در نشست خبری دیروز، باشگاه 
مادریدی سرانجام نتوانست مجوز سفر مارسلو در روز سه شنبه را بگیرد و ستاره 
برزیلی باید در انتخابات حاضر باشد اما قرار بر این شده است که او چهارشنبه صبح 
با پروازی اختصاصی که ۲۰ هزار یورو برای رئال هزینه در پی خواهد داشت به لندن 

برود و تحت اختیار کادر فنی قرار بگیرد.
گفتنی است سران رئال در این زمینه از مارسلو عصبانی هستند و معتقدند این 
خالف رویه حرفه ای یک فوتبالیست در سطح اول فوتبال دنیاست که درگیر برنامه 

های خارج از فوتبال شود.

تیم  دو  همزمان  صعود 
قهرمانان  لیگ  اول  گروه  از 
رودرروی  را  پرسپولیس  آسیا، 

استقالل تاجیکستان قرار داد.
بل  تقا برای  لت  حا یک  تنها 
دوشنبه  استقالل  با  تهران  پرسپولیس 
تا  خورد  رقم  هم  آن  که  داشت  وجود 
سرخپوشان پایتخت ایران و دوشنبه در 
مرحله حذفی باهم رودررو شوند. این در 
حالی است که شکست دو گله استقالل 
برابر آلمالیق ازبکستان، امیدهای صعود 
این تیم را به حداقل رسانده بود اما در 
نهایت نتیجه عجیب شباب االهلی برابر 
الهالل، راه صعود شاگردان ویتالی لوچنکو 

را هموار کرد.
ز  ا یکی  تاجیکستان  استقالل 
محسوب  آسیا  فوتبال  در  نوپا  تیم های 
می شود که چهاردهمین سال فعالیتش 
را آغاز کرده است. این تیم ۹ قهرمانی 
لیگ تاجیکستان، ۸ قهرمانی جام حذفی 
و ۱۰ قهرمانی سوپرجام را در این سال ها 
کسب کرده و قدرت بالمنازع این کشور 

آسیای مرکزی محسوب می شود.
با  سال ۲۰۱۲  در  همچنین  آن ها 
پیروزی مقابل شباب العامری فلسطین 
در فینال، جام ریاست جمهوری فوتبال 
مهم ترین  کردند.  تصاحب  هم  را  آسیا 
تاجیکستان، ۲  استقالل  قاره ای  افتخار 
در  کاپ  سی  اف  ای  فینال  به  صعود 
با  که  است   ۲۰۱۷ و   ۲۰۱۵ سال های 
بدشانسی نتوانستند قهرمان شوند؛ مثل 
لیگ  قهرمانی  نایب  دو  که  پرسپولیس 

قهرمانان آسیا را دارد.
از  تلفیقی  با  تاجیکستان  استقالل 

ستاره های باتجربه فوتبال تاجیکستان و 
بازیکنان جوان و پدیده های این کشور، 
در حالی پای به لیگ قهرمانان گذاشت 
که ویتالی لوچنکو را از سال گذشته روی 
نیمکت خود دارد. کاپیتان این تیم علشهر 
بازی  جلیلوف محسوب می شود که در 
با شباب االهلی موفق به گلزنی شد و 
دروازه بان این تیم یعنی رستم یتیموف 
با نمایش های درخشان، پدیده ۲۲ ساله 

استقالل است.
بر  برا گروهی  مرحله  در  آن ها 
ارائه  را  خود  نمایش  بهترین  الهالل 
صفروف  منوچهر  که  شبی  در  کردند. 
و منوچهر جلیلوف چهار گل به الهالل 
زدند تا بزرگترین پیروزی این تیم رقم 
بخورد. استقالل فصل پیش در مرحله 
پلی آف به عربستان سفر کرد و باوجود 
نمایش قابل قبول، مغلوب این تیم شد 
اما حاال در این کشور، رویای صعود را 

عملی کرده است.

قرمزهای شهر دوشنبه چهار بازیکن 
خارجی در ترکیب خود دارند: رویوتا نوما 
)اوکراین(،  میسچنکو  آندری  )ژاپن(، 
الکسی الرین )اوکراین( و حسین دوگان 

)هلند(.
پرسپولیس فصل گذشته در مقابل 
نهایی  هشتم  یک  مرحله  بازی  السد 
را برگزار کرد و این بار هم اکثر حالت 
این  برای  سخت  قرعه  به  حکم  ها 
استقالل  نهایت،  در  اما  می دادند  تیم 
تاجیکستان از جدول پیچیده ای اف سی 
تیم  به مصاف  تا پرسپولیس  خارج شد 

قرمزپوش شهر دوشنبه برود.
این  نشوند،  متمرکز  ها  بازی  اگر 
بازی باید روز ۲۲ یا ۲۳ شهریور در شهر 
دوشنبه به انجام برسد. پرسپولیس تنها 
صدرنشین مرحله گروهی است که با یک 
تنها  دیدار می کند و همچنین  سرگروه 
صدرنشینی است که باید میهمان باشد. 
هرچند که تقابل با استقالل تاجیکستان 

برای  ساده  قرعه  بسیاری،  اعتقاد  به 
قرمزها محسوب می شود.

ورزشگاه  در  استقالل  های  بازی 
پامیر شهر دوشنبه برگزار می شود که ۲۰ 

هزار صندلی دارد.
پرسپولیس در تاریخ لیگ قهرمانان 
صعود  حذفی  مرحله  به  بار   ۷ آسیا 
یک  مرحله  از  توانسته  بار  سه  و  کرده 
هشتم نهایی بگذرد. بنیادکار ازبکستان 
 ،)۲۰۱۲( عربستان  االتحاد   ،)۲۰۰۹(
الهالل عربستان )۲۰۱۵(، لخویای قطر 
)۲۰۱۷(، الجزیره امارات )۲۰۱۸( و السد 
در  پرسپولیس  حریفان   )۲۰۲۰( قطر 
این مرحله بوده اند و حاال نام استقالل 
این فهرست اضافه  به  تاجیکستان هم 

خواهد شد.
پیروزی در  پرسپولیس در صورت 
این بازی ۱۰۰ هزار دالر جایزه می گیرد 
و با پاداش ۳۵۰ هزار دالری به استقبال 

مرحله یک چهارم نهایی می رود.

یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا؛

استقالل-پرسپولیس،اینباردردوشنبه!

خودش  فوتبال  فدراسیون  رییس 
را در عملکرد نمایندگان ایران در لیگ 

قهرمانان آسیا سهیم می داند.
رئیس فدراسیون فوتبال روز گذشته 
در پیامی که به مناسبت صعود سه باشگاه 
ایرانی به مرحله یک هشتم نهایی لیگ 
نحوی  به  شده  صادر  آسیا  قهرمانان 
را  کشور  فوتبال  نمایندگان  موفقیت 

مصادره کرده است.
خادم  عزیزی  پیام  از  بخشی  در 
نسبت  جدی  انتقادات  روزها  این  که 
است:  آمده  دارد  وجود  عملکردش  به 
»در این مسیر پرهیاهو آن چه در توان 
فدراسیون فوتبال بود را به کار گرفتیم 
تا بهترین نتیجه ها به دست آید. از ابزار 
دیپلماسی بهره بردیم و با سفارتخانه ها 
ایران  نمایندگان  تا  بودیم  تعامل  در 
خارج از زمین بازنده نباشند؛ هر جا الزم 
همراه  را  فوتبال  مجرب  نیروهای  بود، 

به  بازگشت  در  کردیم؛  نمایندگان مان 
درخواست شان جهت رعایت پروتکل ها 
همان  کردیم  سعی  و  گذاشتیم  احترام 
ها  بهترین  بودند،  خواسته  که  جایی 

فراهم شود.”
موفقیت  مصادره  خصوص  در 
رئیس  ادبیات  در  باشگاهی  های  تیم 

است  الزم  نکته  این  ذکر  فدراسیون 
که اوال باشگاه های ایرانی مشکالت 
از  که  اند  داشته  دوره  این  در  زیادی 
پرواز  در  تاخیر  به  توان  می  جمله  آن 
پرسپولیس  باشگاه  ویزای  مشکل  و 
ری  بیما نی  ا بحر یط  ا شر همچنین 
تیم  کرد.  اشاره  هند  کشور  در  کرونا 

در  که  هم  فوالد  و  استقالل  های 
خاک عربستان به میدان رفتند و روابط 
دیپلماتیک دو کشور از سال ۱۳۹۴ تا 
کنون قطع بوده و شاید منظور رئیس 
ایران  با سفارت  ارتباط  تنها  فدراسیون 
در امارات عربی متحده باشد که در این 
کاروان  اعضای  از  باید  هم  خصوص 
تراکتورسازی پرسید که به واسطه تعامل 
و حمایت فدراسیون فوتبال چه خدماتی 

از این سفارت دریافت کرده اند؟
خوشبختانه سه تیم ایرانی به مرحله 
سوال  اما  یافتند  راه  ها  رقابت  بعدی 
تراکتور  و  استقالل  اگر  که  اینجاست 
مجوز صعود را در شب پایانی به دست 
فوتبال  فدراسیون  هم  باز  آوردند  نمی 
خودش را شریک نتایج باشگاهها در لیگ 
قهرمانان قلمداد می کرد یا این مصادره 
های رسانه ای اختصاص به موفقیت در 

بازی های آسیایی دارد؟
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واکنش به پیام همیاری فدراسیون فوتبال با نمایندگان ایران در آسیا؛

مصادره موفقیت باشگاه های ایرانی به نفع رئیس فدراسیون!

سه تیم از چهار نماینده ایران موفق 
به صعود از گروه خود شدند و رکوردهای 

پرتعدادی را هم به نام خود ثبت کردند.
لیگ  بت های  قا ر گروهی  ر  دو
بامداد  غرب،  منطقه  در  آسیا  قهرمانان 
تکلیف هشت  و  اتمام رسید  به  روزشنبه 
تیم صعود کننده به دور یک هشتم نهایی 
انجام  به  مسابقه   ۶۰ در  شد.  مشخص 
رسیده ۱۵۰ گل از خط دروازه ها عبور کرد 
و میانگین ۲.۵ گل به بار نشست. سه تیم 
از چهار تیم ایرانی نیز موفق به صعود از 

گروه خود شدند.
تیم های صعودکننده:

ایران: تراکتور، استقالل و پرسپولیس
عربستان: النصر، الهالل
امارات: الشارجه، الوحده

تاجیکستان: استقالل
می کنید  هده  مشا که  ر  نطو هما
بیشترین  که  همانطور  ایران  نمایندگان 
تیم  چهار  با  گروهی  دور  در  را  حضور 
تیم  تعداد  بیشترین  شدند  موفق  داشتند 
داشته  هم  نهایی  دور یک هشتم  در  را 
باشند و به جز فوالد، سه تیم دیگر موفق 
درصد   ۷۵ آمار  به  تا  شدند  صعود  به 

صعود برسیم.
را  نماینده  سه  امارات  و  عربستان 
از هر  تیم  داشتند که ۲  دور گروهی  در 
کدام از این کشورها مجوز صعود گرفتند. 
ممکن  درصد  بهترین  به  اما  تاجیکستان 
بعدی  دور  به  نماینده اش  تنها  و  است 

راه پیدا کرد.
و  قطر  کشورهای  بین،  این  در 
بودند.  بزرگ  خورده  شکست  ازبکستان 
الدحیل، السد و الریان از گردونه مسابقات 
کنار رفتند. درست مانند ۲ تیم ازبکستانی 
که موفق به راهیابی به دور یک هشتم 
نشدند. نمایندگان هند و اردن و عراق)۲( 
نیز به توفیقی دست پیدا نکردند و همگی 

با جام وداع زودهنگامی داشتند.
هر  در  ایرانی  نمایندگان  عملکرد 

هفته:
هفته اول: ۸ امتیاز )۲ برد( )۱۰ زده 

و ۶ خورده(
 ۷( برد(  )سه  امتیاز   ۱۰ دوم:  هفته 

زده و ۱ خورده(
 ۶( برد(  )یک  امتیاز   ۵ سوم:  هفته 

زده و ۶ خورده(
 ۷ ( برد(   ۲( امتیاز   ۷ هفته چهارم: 

زده و ۵ خورده(
هفته پنجم: ۲ امتیاز )۰ برد( )۰ زده 

و ۲ خورده(
هفته ششم: ۹ امتیاز)۳ برد( )۷ زده 

و ۳ خورده(
مجموع ۲۴ بازی( : ۴۱ امتیاز )۱۱ 

برد( )۳۷ زده و ۲۳ خورده(
تراکتور:

شاگردان رسول خطیبی دست به کار 
بزرگی زدند و برای دومین بار پرشورها را 
به مرحله بعدی فرستادند. تنها تیم بدون 
کلین  تعداد  بیشترین  با  بازی ها  باخت 
شیت و کمترین گل خورده که حاال یکی 
از هشت تیم حاضر در یک هشتم نهایی از 
منطقه غرب آسیاست. تی تی ها در لحظات 
آخر و به سختی و با توجه به دیگر نتایج 

مجوز صعود گرفتند.
۱۰ امتیاز

صفر   ، ی و تسا ر  چها  ، د بر  ۲
باخت)رکورد(

۶ گل زده و ۳ گل خورده)رکورد در 
کنار الوحده( و تفاضل مثبت سه

پنج کلین شیت)رکورد(
مهدی   ، )۴ ( ه د ا عباس ز محمد 

تیکدری نژاد و دژاگه
چهار گل نیمه دوم و دو گل نیمه 

اول/ سه گل نیمه دوم
استقالل:

سخت  در  استقالل  فوالد،  از  بعد 
ترین گروه ممکن حضور داشت و توانست 
تنها تیم صعودکننده باشد. شاگردان فرهاد 

مجیدی با شایستگی به این عنوان دست 
پیدا کردند. استقالل در کنار پرسپولیس 
بیشترین گل زده را داشت و در ۲ هفته 
پایانی نیز به خط دفاعی خود سروسامانی 

نسبی داد.
۱۱ امتیاز

سه برد، دو تساوی و یک باخت
گل  هشت  و  زده)رکورد(  گل   ۱۴

خورده و تفاضل مثبت ۶
۳ کلین شیت

نادری)۲(،  محمد  دیاباته)۵(،  شیخ 
قایدی)۳(،  مهدی  اسماعیلی)۳(،  فرشید 

ارسالن مطهری
۶ گل نیمه اول و هشت گل نیمه 
دوم/ پنج گل نیمه اول و سه گل نیمه دوم

فوالد:
متفاوت  روی   ۲ نکونام  جواد  تیم 
داشت. تیمی که در دور رفت پنج امتیاز 
در  که  تیمی  و  نخورد  و شکست  گرفت 
دشت  هم  امتیاز  یک  حتی  برگشت  دور 
نکرد و گلی به ثمر نرساند تا در رتبه آخر 
گروه خود جای بگیرد و تنها حذف شده 
تیم جواد  این وجود  با  بگیرد.  نام  ایرانی 
نکونام در گروهی دشوار تمام تالش خود 

را انجام داد.
پنج امتیاز

یک برد، ۲ تساوی و سه باخت
تفاضل  و  خورده   ۶ و  زده  سه 

منفی سه

یک کلین شیت
گل به خودی، شیمبا)۲(

گل   ۲ و  نخست  نیمه  گل  یک 
نیمه دوم/ پنج گل نیمه دوم و یک گل 

نیمه نخست
پرسپولیس:

ی  ا بر د  صعو ین  تر سر د ر بی د
همتای  کنار  در  که  بود  پرسپولیسی 
ا  ر ه  د ز گل  ین  بیشتر د  خو نی  ا تهر
د  رکور صاحب  یی  تنها به  و  داشت 
شد  ز  متیا ا بیشترین  و  برد  بیشترین 
یک  دور  به  صعودش  زود  خیلی  تا 
ن  شاگردا شود.  قطعی  نهایی  هشتم 
شخصیتی  آسیا  در  گل محمدی  یحیی 

کرده اند. پیدا  فوق العاده 
۱۵ امتیاز)رکورد(

و  تساوی  صفر  برد)رکورد(،  پنج 
یک باخت

۱۴ گل زده)رکورد( و پنج گل خورده 
و تفاضل مثبت ۹)رکورد(

دو کلین شیت
ی  مهد  ، )۲ ( بی نیا میا کا ل  کما
ترابی)۲(، سیدجالل حسینی)۲(، شهریار 

مغانلو)۳( و عیسی آل کثیر
هفت گل نیمه اول و هفت گل نیمه 
دوم/ سه گل نیمه اول و ۲ گل نیمه دوم

ترین های چهار تیم ایرانی:
بیشترین امتیاز: پرسپولیس ۱۵ امتیاز

کمترین امتیاز: فوالد ۵ امتیاز
بیشترین برد: پرسپولیس پنج برد

کمترین برد: فوالد یک برد
بیشترین باخت: فوالد سه باخت

کمترین باخت: تراکتور صفر باخت
چهار  تراکتور  تساوی:  بیشترین 

تساوی
صفر  پرسپولیس  تساوی:  کمترین 

تساوی
و  استقالل   : زده گل  بیشترین 

پرسپولیس ۱۴ گل زده
کمترین گل زده: فوالد سه گل زده

 ۸ استقالل  خورده:  گل  بیشترین 
گل خورده

سه  ترکتور  خورده:  گل  کمترین 
گل خورده

پنج  تراکتور  کلین شیت:  بیشترین 
کلین شیت

یک  فوالد  کلین شیت:  کمترین 
کلین شیت

بهترین گلزن: شیخ دیاباته)استقالل( 
با ۵ گل زده

بررسی عملکرد نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان آسیا؛

دیکته قدرت فوتبال ایران برآسیا! دیکته قدرت فوتبال ایران برآسیا!
دیکته قدرت فوتبال ایران برآسیا!
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نمایشگاه آثار نظامی گنجوی با عنوان »سوژه ها و آثار 
تصویری نظامی« به مناسبت هشتصد و هشتادمین سالگرد تولد 
این شاعر ایرانی و پارسی گوی در موزه ملل شرق مسکو با همت 

وزارت فرهنگ روسیه برپا شده است.
در نمایشگاه سوژه ها و آثار تصویری نظامی، ۵۷ اثر هنری 
شامل نوشته های خطی، تصاویر مینیاتوری از کتاب های نظامی 
گنجوی و چندین تخته فرش بزرگ و کوچک حاوی تصاویر 

با سوژه های کتاب های نظامی در ۴ سالن عرضه شده است.
ازجمله این فرش ها، فرش نفیسی از شکارگاه بهرام گور و 

فرش ابریشمی با تصاویر لیلی و مجنون است.
در این نمایشگاه فرهنگی، آثار هنری از موزه ارمیتاژ سن 
پترزبورگ، موزه پوشکین مسکو، موزه هنری رادیشف شهر ساراتف 
روسیه، موزه قصر آرخانگلسکوی، بنیاد مرجانی و بنیاد حیدر علی 

یف نیز عرضه شده است.
در این نمایشگاه آثار شاعر پارسی گوی، تابلوها و بنرهای 

بزرگی از اشعار وی به زبان فارسی عرضه شده است.   

ایلیا زایتسف معاون موزه هنرهای ملل شرق مسئول برپایی 
این نمایشگاه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، هدف از برپایی آن 
به مردم روسیه  نظامی گنجوی  آثار  از  دادن بخشی  نشان  را 

عنوان کرد.
وی افزود: این نمایشگاه به گونه ای برپا شده است که 
بازدیدکننده می تواند اشعار نظامی گنجوی را بخواند و نقاشی 
ها و آثار مینیاتوری و فرش ها برای درک سوژه های آثار این 

شاعر کمک می کند.  
پالینا کوروتپیکووا مسئول آثار هنری ایرانی در موزه ملل شرق 
مسکو نیز به خبرنگار ایرنا گفت که نمایشگاه  »سوژه ها و آثار 
تصویری نظامی« در راستای معرفی نظامی گنجوی به فرهنگ 

دوستان روس دایر شده است.
وی خاطرنشان کرد که در بخش ایران موزه ملل شرق 
مسکو حدود ۲۵۰۰ شی و اثر هنری قرار دارد که بسیاری از این 
آثار در انبارها در شرایط مناسب نگهداری می شود و فقط بخش 

کوچکی در معرض دید عموم قرار می گیرد.  

بزرگداشت نظامی گنجوی شاعر ایرانی در مسکو 
از سوی وزارت فرهنگ روسیه

یر  مد  ، مصلح م  پیا
معتقد  ر  بشا کتا کتاب فروشی 
 ۹۰ دهه  در  ایران  نشر  است 
توانسته است با وجود فشارهای اقتصادی 
و مشکالت متعدد، حرکت رو به رشدی داشته 
باشد و حاال باید دید این جریان در نخستین 
دهه از سده جدید و در دولت های آتی چطور 

پیش خواهد رفت.
نشر در دهه۹۰: موفق در تنوع آثار؛ 

ضعیف در جذب مخاطب
ایران  کتاب  خبرگزاری  گزارش  به 
)ایبنا(؛ تداوم فعالیت در حوزه نشر  به یکی 
از دغدغه های اصلی فعاالنش تبدیل شده 
و افزایش قیمت کاغذ تنها یکی از مشکالت 
است و عالوه بر آن، افزایش قیمت زینک، 
نیاز  مورد  اقالم  همه  و  سلفون  چسب، 
کتابسازی،  افزایش  کتاب،  چاپ  برای 
رعایت نشدن حق کپی رایت و بسیاری موارد 
دیگر باعث شده فعالیت در حوزه نشر در 
مقایسه با سیار حوزه های اقتصادی، توجیه 

چندانی نداشته باشد.
کتاب فروشی  مدیر  مصلح،  م  پیا
ناشران  فعالیت  درباره  پژوهشی  کتابشار، 
و مترجمان در دهه ۹۰ انجام داده است. به 
گفته او به تعداد نشرها در دهه ۹۰ افزوده 
تغییراتی که در نشر سایر  با  شد و همراه 
ایران  نشرهای  می فتاد،  اتفاق  کشورها 
گسترش  آن ها  فعالیت  حوزه  و  پیشرفت 

پیدا کرد.
درباره کلیت پژوهشی که درباره نشر 

در دهه ۹۰ داشتید، کمی توضیح بدهید.
و  پراکندگی  درباره  پژوهش  این 
در  که  است  آثاری  موضوعی  گستردگی 
این دهه  در  ترجمه و چاپ شد.  دهه ۹۰ 
نسبت  بنام تری  و  مردمی تر  مترجم های 
حوزه  این  در  نشرها  اما  نداریم،  قبل  به 
رشد کردند و وارد شاخه های مختلف علوم 
گستردگی  شدند.  فلسفه  ساحت های  و 
مهمی  نکته  ناشران،  فعالیت  موضوعی 
است؛ زیرا در این روزها باالی ۵۰ تا ۶۰ 
آثاری که در دنیا چاپ می شود در  درصد 
ایران ترجمه و چاپ می شود. این روند به 
این دلیل است که اشخاص مختلف نشر 

تاسیس کردند.
بزرگی  نشرهای   ۵۰ و   ۴۰ دهه  در 
را  مختلف  ژانرهای  مهم  آثار  که  داشتیم 
به فارسی برگرداندند. در دهه ۹۰ نشرهای 
ترجمه  مهم  آثار  فقط  اما  نداشتیم  بزرگی 
نشد، بلکه در حوزه های مختلف آثار متنوعی 
به چاپ رسید. کمیت کتاب هایی که در این 

دهه چاپ شد، ارزشمند است.

نیمه  ُپر لیواِن نشر در دهه ۹۰
شما به افزایش تعداد مراکز نشر در 
هم  را  مساله  این  کردید،  اشاره   ۹۰ دهه 
می توان مثبت دید و هم به عنوان یکی از 
مشکالت نشر مورد بررسی قرار داد؛ زیرا 
برخی از آن ها صرفا به دلیل بهره مندی از 
امکانات و تسهیالت دولتی به اخذ مجوز 
ترغیب شده اند. آیا گروه ناشران مورد نظر 
شما به ناشرانی که فعالیت حرفه ای در این 

حوزه دارند تخصیص دارد؟
در صنف های  قانون  دورزدن  مساله 
ریشه ای  مساله  این  است.  مطرح  مختلف 
ایران شناختی  پژوهش  مورد  باید  و  است 
برای  ناشران  از  برخی  البته  بگیرد.  قرار 
از  استفاده  وام،  گرفتن  قانون،  دورزدن 
البی و کتابسازی در این سال ها شروع به 
فعالیت کردند. معتقدم در دهه ۹۰ بعضی 
از نشرها که سراغ کتابسازی و کپی کاری 
جلب  را  مخاطب هایی  توانستند  رفتند، 
اگر  هرچند  کنند.  کتاب خوان  را  برخی  و 
بخواهیم دستاورد فعالیت ناشران این دهه 
را در مقایسه با دهه ۴۰ که کتاب ها تیراژ 
۷۰۰۰ یا ۸۰۰۰ جلدی داشتند، بررسی کنیم، 
می بینیم که چاپ کتاب در دهه ۹۰ به تیراژ 
تا ۴۰۰ جلد کتاب رسید و نشرهای   ۳۰۰
بزرگ هم از این مساله مستثنی نبودند، اما 

در این دهه تنوع آثار خوبی داریم.
پیدا  راهی  نظارتی  دستگاه های  باید 
به  ناشران  کدام  شود  مشخص  تا  کنند 
کدام  و  می کنند  فعالیت  حرفه ای  صورت 
هستند.  فعال  کتابسازی  حوزه  در  ناشران 
که  هستیم  این  شاهد  گاهی  متاسفانه 
این  به  آلوده  نظارتی  دستگاه های  برخی 

مساله هستند.
است  نشرهایی  درباره  من  صحبت 
که در دهه ۹۰ تاسیس شد و فعالیت جدی 
از  برخی  دهه  این  در  داشتند.  مخاطب  و 
اقدامات  خودیاری  حوزه  در  نیز  ناشران 
فعال  نشرهای  همه  لزوما  کردند.  زیادی 
را  جدی  مطالعه  شاخه های   ۹۰ دهه  در 
شروع نکردند، اما گستردگی دامنه و تنوع 
نیمه  می تواند  ناشران  این  ترجمه  فعالیت 

پِر لیوان باشد.
کم شدن تیراژ به درستی نشان دهنده 
یا  است  کتاب خوان  افراد  تعداد  کاهش 
براساس بررسی شما ممکن است مخاطبان 
میان تعداد زیادی ناشر در حوزه های مختلف 

پخش شده  باشند؟
را  مخاطبان  تعداد  شدن  کم  مساله 
فعال  ناشران  تعداد  براساس  نمی توانیم 
مخاطب ها  تعداد  کم شدن  کنیم،  بررسی 
به دلیل سیاست های کالن دولتی و غفلت 
در این حوزه در آموزش و پرورش مربوط 
می شود. تیراژ ۳۰۰ یا ۴۰۰ نسخه ای کتاب 
نسبت به جمعیت ۸۰ میلیونی ایران، فاجعه 
ناشران  میان  مخاطب ها  اگر  حتی  است. 
باز هم  تیراژ کتاب  این  پخش شده باشند، 

بسیارکم است.

در  ناشران  تعداد  افزایش  از  وقتی 
دهه ۹۰ صحبت می کنید، منظور شما ۲۰۰ 
صورت  به  شده  اعالم  که  است  ناشری 
حرفه ای فعالیت می کنند یا تعداد بیشتری 

در نظر دارید؟
اما  است،  حدود  همین  می کنم  فکر 
این تعداد نسبت به دهه ۵۰ و ۶۰ خیلی زیاد 
است. در آن سال ها تعداد ناشران انگشت 
فعالیت  آن ها  می کردند.  فعالیت  شماری 
خوبی داشتند،  که ناشران دهه ۹۰ موفق 
به انجام آن نشدند. ناشران در دهه ۵۰ و 
۶۰ توانستند به صورت جدی مخاطب جمع 
کنند. البته مخاطب سازی آن ها با اتفاق های 
اجتماعی هم زمان و موحب تسهیل افزایش 
کتاب خوان های جامعه شد، زیرا انقالب افراد 
را به سمت مطالعه، سواد، خرد و حکمت 
سوق می دهد، چراکه بخشی از جو قبل ۵۷ 

خاستگاه روشنفکری داشت.
از  زیادی  درصد  داشت،  توجه  باید 
بی سواد  دوم  پهلوی  از  قبل  ایران،  مردم 
افراد  تعداد  دوم  پهلوی  زمان  در  بودند. 
باسواد جامعه رشد داشت. اما بعد از انقالب 
و با وجود افزایش چشمگیر جمعیت باسواد 
در کشور، بستر مخاطب سازی در دهه ۷۰ و 
۸۰ از ضعیف بود و جدای از آن، نشرها هم 

در این زمینه چندان موفق نبودند.
در دهه ۶۰  نشر »چشمه«، »ثالث«، 
نشرهای  به  و  تاسیس  »نی«  و  »مرکز« 
در  تبدیل شدند.  پرفروش کشور  و  بزرگ 
تاسیس  چندانی  خصوصی  نشر   ۷۰ دهه 
محدودی  تعداد   ۸۰ دهه  در  و  نمی شود 
نشر شکل می گیرد. در دهه ۹۰ اما جهش 
نشرهای  رشد  و  تاسیس  در  چشمگیری 
نشر  اخیر  سال های  در  داریم.  موفق 
تاسیس  فلسفه  بنیان  در حوزه  »کرگدن« 
می کند.  رقابت  »هرمس«  نشر  با  و  شد 
همچنین نشر »گمان« و بسیاری نشرهای 
دیگر در این دهه شروع به کار و با نشرهای 

دهه ۶۰ رقابت کردند.

مراکز نشر جلوتر از مردم اند
دلیل افزایش چشمگیر مراکز نشر در 

دهه ۹۰ چه بود؟
دلیلش را می توانیم این فرض کنیم که 
دهه ۹۰، بعد از هشت سال ریاست جمهوری 
آقای احمدی نژاد گشایش هایی به وجود آمد. 
گرفت  شکل  جریان هایی  سال ها  آن  در 
جامعه،  در  شکل گیری شان  زمان  در  و 
می آورند.  به دست  تریبون  روشنفکران 
قبلی در دهه ۸۰  بسته دولت های  فضای 
شد،  ناشران  فعالیت  محدودیت  موجب 
می کردند  احساس  که  بودند  نشرهایی 
نشر  سال ها  آن  در  رسیدند.  راه  آخر  به 
»چشمه« ممنوع الکار، فعالیت نشر »ثالث« 
محدود شد و نشر »مرکز« با دولت آقای 
احمدی نژاد وارد دعوا شد. البته در دهه ۷۰ 
هم محدودیت ها باعث شد تا نشر جدیدی 
دستاورد  این   ۹۰ دهه  اما  نشود.  تاسیس 
تاسیس  نشر  زیادی  تعداد  که  داشت  را 
بازتاب  شد  باعث  مردمی  فعالیت های  و 

تفکرات روشنفکری، جدی تر بشود.
دوران  این  در  ناشران،  عالوه بر 
کتاب فروشی ها زیاد شدند. اگر اتفاق های این 
سال ها را با سال های گذشته مقایسه کنید، 
قفسه های  شاهد  کتاب فروشی ها  در  حتی 
بیشتر برای حوزه های مختلف ادبی بودیم. 
تاثیر شهرکتاب ها در دهه ۹۰ هم مطرح است.

 
فعالیت ناشران در دهه ۹۰ چه تفاوتی 

با دهه های قبلی داشت؟
جهان  ادبیات  در  که  تفاق هایی  ا

می افتاد به خوبی در ایران رصد شد و خیلی 
زمینه های  در  تخصصی  به صورت  نشرها 
حوزه های  در  جدید  آثار  سراغ  مختلف 
مختلف رفتند. برخی از آثار با زبان صریح از 
مبدا گاهی توسط چند ناشر ترجمه و منتشر 
شد. به نظرم حرکت خوبی بود که نشرها با 
تمام معضالتی که در ۱۰ سال اخیر داشتند 
مانند تحریم هایی که ایران دچارش بود و 
مشکالت معیشتی، توانستند همراه با دیگر 
کشورها حوزه های مختلف را پوشش بدهند.

نباید همه ساحت ها را اقتصادی کنیم؛ 

همکاری  آن ها  با  که  ناشرانی  از  خیلی 
می کنم از نظر اقتصادی حال خوشی ندارند، 
اما از نظر اینکه کارنامه خوبی در این سال ها 
ساختند، حال خوبی دارند. اگر همه ساحت ها 
از جمله ادبیات و فلسفه و .. را اقتصادیزه 
نکنیم، نشرهای ما در دهه ۹۰ رشد کردند. 
این فعالیت در درهه نخست سده جدید یا 
منجر به مخاطب سازی می شود و رونقی به 
این چرخه باز می گردد، یا شرایط به دهه 

۸۰ بر می گردد.
 

اکنون در آستانه روی کار آمدن دولت 
جدید، نمی دانیم مراکز می توانند به فعالیت 
خود روبه رشد خود ادامه بدهند و مردم با 
آن ها همراه می شوند یا نه. مراکز نشر هنوز 
را در  آثار مهمی  از مردم هستند و  جلوتر 
فلسفه امروز ترجمه می کنند. آثار کالسیک 

زیادی را با ترجمه بهتر کار کردیم. 
 

سمت  به  داستان   از  کتاب خوان ها 
ناداستان رفتند

به چه  بیشتر  این دهه مخاطبان  در 
آثاری توجه داشتند؟

دهه  این  در  جهانی  حرکت  یک 
آن  تاثیر  تحت  دنیا  کل  و  افتاد  اتفاق 
قرارگرفت. کم کم کتاب خوان ها از داستان  
اخیر  سده  در  رفتند.  ناداستان  سمت  به 
و  داستان  غالبا  کتاب،  عامی  خوانندگان 
گفت وگوهای  در  این  و  می خواندند  رمان 
ادبی تا ۱۰ سال پیش کامال مشهود بود که 
غالبا بحث برسر داستان ها است. کتاب های 
پرفروش داستان بودند و کال کتاب معنی 
داستان داشت. اما در سال های اخیر تغییری 
خواننده  و  آمد  وجود  به  جهانی  سطح  در 

ایرانی هم به سمت ناداستان رفت.
است  این  دیگر  توجه  قابل  نکته 
دست   ۹۰ دهه  نشرهای  ز  ا بخشی 
جریان  چهارم  موج  است.  خبرنگارها 
رمان در دست ژورنالیست ها است؛ افرادی 
آمده اند.  بیرون  خبرگزاری ها  دل  از  که 
»داستان«  مجله  در  که  خبرنگارانی  مثال 
را  اطراف  نشر  می کردند،  کار  همشهری 
تاسیس کردند. همچینن ادبیات ژورنالیستی 
در ایران باب شد و نشرهایی هم با همکاری 
روزنامه نگاران، وارد دوره جدیدی شدند و 

ادبیات ژورنالیستی درایران جدی شد.
سبک زندگی مردم و عالیق آن ها در 
به کتاب های ذبیح اهلل  ادبیات در دهه ۶۰ 
منصوری و مرتضی مودب پور نزدیک بود و 
در جمع ها از این مسائل صحبت می شد. اما 
در دهه ۹۰ سبک زندگی ها عوض شد. رشد 
شبکه های اجتماعی در دهه ۹۰ روی زندگی 
مردم تاثیر گذاشت. مثال سینما جدی تر شد، 
نه از نظر حرفه ای؛ بلکه مردم بیشتر فیلم 
دیدند و این باعث شد که افراد دنبال معنا 

و منبع مستندتری بگردند.
در این سال ها جستارنویسی در دیگر 
نویسندگان  و  شد  باب  ایران  و  کشورها 
مانند شاهرخ  رفتند.  آن  به سمت  معروف 
مسکوب که در حوزه تاریخ ادبیات معاصر 
جستارنویسی می کرد. برخی از شکل های 
را  شمس«  »مقاالت  مانند  گذشته  ادبی 
می توانیم جستار فرض کنیم. مردم به سمت 

مطالعه این آثار ترغیب شدند.  
 

مردم در دهه ۹۰می خواهند اطالعات 
صریح و سریع منتقل بشود

به  فقط  ناداستان  ادبیات  در  رغبت 
جستارنویسی محدود نبود. در این سال ها 
خواندن سفرنامه ها باب شد. برای مثال نشر 
اطراف کتاب »چادر کردیم رفتیم تماشا« را 

که سفرنامه زنان قاجار به مکه است منتشر 
کرد. این عنوان ممکن است برای پرفروش 
شدن،  تخصصی و دور از ذهن به نظر برسد، 
اما این کتاب چاپ و پرفروش شد. همچنین 
منصور  آقای  دنیای  دور  سفرنامه های 
با عنوان  »مارک  ضابطیان در کتاب هایی 
و پلو«، »مارک دوپلو«، »بی زمستان« و ... 
آشپزی  کتاب  حتی  داشت.  خوبی  فروش 
»از سیرتا پیاز«  که کامال کاربردی و در 
حوزه تخصصی آشپزی است، از سوی نجف 
دریابندری نوشته شد؛ درحالی که وجه ادبی 
داشت. این ها حرکت های ادبیات از سمت 
داستان به ناداستان که در ایران همراه با 

دیگر کشورهای جهان انجام شد.
فقط  مردم  سلیقه  سال ها  این  در 
نیاز  رمان  خواندن  نیست.  کتاب خواندن 
دهه  در  مردم  اما  دارد  تاخیر  و  تاویل  به 
سریع  و  صریح  اطالعات  ۹۰می خواهند 
ناداستان  دلیل  همین  به  بشود.  منتقل 
خصوصا جستارها و مقاالت نیمه علمی در 
این دوران رواج پیدا کرد. آثار اندیشمندانی 
که مساله علمی را با زبان غیرعلمی بیان 
کرد.  پیدا  طرفدار  ایران  و  دنیا  در  کردند 
حوزه  این  در  زیادی  نشرهای  نتیجه  در 

کار می کنند.
  

در بحث تکنیک، فرم و ساختاِر ترجمه 
رشد داشتیم

 ۹۰ دهه  در  اقداماتی  چه  مترجمان 
انجام دادند و آیا در روند فعالیت آن ها هم 

تغییری شکل  گرفت؟
خیلی از فیلسوفان غرب مانند »آلن 
سمت  به  ژیژک«  »اسالوی  و  دوباتن« 
مسیر  این  در  رفتند.  کاربردی  فلسفه 
در  انجام  شد.  یونانی  فلسفه  به  بازگشت 
به  محدود  ترجمه  رمان،  و  ادبیات  حوزه 
»ژان پل سارتر« و » گابریل گارسیا مارکز« 
موجی  که  جدید  نویسندگان  آثار  و  نماند 
جایزه  که  نویسندگانی  آوردند،  وجود  به 
جهانی گرفتند، نویسندگان آثار پرفروش و 

کم فروش همه ترجمه و منتشرشد.
ایران  ترجمه  نخست  نسل  برای 
رسالت ترجمه روشن نبود، یعنی »ترجمه 
اقتباس« داشتیم. حتی در سطح جالل  و 
داستانی  بازتالیف  ترجمه  در  که  آل احمد 
رسالت  کم کم  بزرگ  مترجمان  می کرد. 
اصلی خود را پیدا کردند. وفاداری به متن، 
دقت در انتقال، سبک ادبی، زبان و حالت 
اضافه  مرور  به  که  بود  مسائلی  نوشتار 
نجف  که  مترجمان  جدید  سبک  و  شد 
قاضی  محمد  سحابی،  مهدی  دریابندری، 

و ... را تشکیل داد.
ز  و مر ا ن  جما متر می کنم  فکر 
نمی توانند به قدرت زبانی سحابی و قاضی 
مترجم ها  تقصیر  مساله  این  کنند.  ترجمه 
نیست، این قابلیت زبانی است . باید توجه 
ساختاِر  و  فرم  تکنیک،  بحث  در  داشت، 
ترجمه رشد داشتیم، اما زبان را در ترجمه 
از دست دادیم. اگر سحابی و قاضی دیکته 
بنویسند در مقایسه با ما و جوانان امروز نمره 
باالتری خواهندگرفت. بخشی به این دلیل 
رفته است،  سمت  این  به  جامعه  که  است 
شاید اگر دریابندی و قاضی امروز ترجمه 
و  نمی گرفت  قرار  توجه  مورد  می کردند، 
خوانده نمی شدند. زبان پویا و در حال تغییر 
است، اما زبان در ایران در حال تقلیل است؛ 
برای مثال خیلی از فعل هایی که ۴۰ سال 
استفاده  امروز  می کردیم ،  استفاده  پیش 
شده است  محدود  ما  کلمات  نمی کنیم. 
است  ممکن  محدودیت  این  از  بخشی  و 
همچنین  باشد.  متعدد  ترجمه های  براثر 
از  زبان  که  می کنیم  زندگی  جامعه ای  در 
دارد  عقب گرد  آمده است،  پایین  شکوهش 
و مترجمان هم داشته زبانی کمتری دارند.

 
علمی  غیر ی  ب ها کتا طب  مخا

مهاجرت می کنند
جامعه ما حرکت به عقب دارد. یکی از 
دالیل این مساله مهاجرت بخش بزرگی از 
افراد تحصیل کرده است. اگر به اشیا باقی مانده  
کنید،  توجه  اوکراینی  هواپیمای  سقوط  از 
»حسین  سه تار  دستور  کتاب  از  می بینید 
علیزاده« تا کتاب های »علی اشرف درویشیان « 
حدود ۲۰ کتاب که خاستگاه ادبی و فرهنگی 
دارند، در آن دیده می شود. این ها افرادی هستند 
که از ایران خارج می شوند، افرادی که دانشگاه 
سرمایه گذاری  برایشان  امیرکبیر  و  شریف 
پیش رو  و  در جامعه طالیه دار  تا  کرده است 

باشند، اما مهاجرت را انتخاب می کنند.
ایران  در  هم  فرهنگی  قطب های 
همین شرایط را دارند، اگر در ایران باشند، 
در سکوت اند. اصغر فرهادی و بهرام بیضایی 
از ایران رفتند. فعالیت کیهان کلهر در ایران 
خیلی کمتر از فعالیت او در دیگر کشورها 
است. با گستردگی طیف مهاجرانی مواجه 
کارآمد  فرهنگ  در  می توانند  که  هستیم 
شریف  دانشگاه  که  فردی  یعنی  باشند، 
درس خوانده مخاطب کتاب های غیرعلمی 

هستند.

بازارنشرحرکتروبهرشدیداشتهاست

گزیدهاشعارمحمدنبیتوالییمنتشرشد
کتاب »نگاره های ازلی ایران« 
که گزیده اشعار محمدنبی توالیی 
سبزان  انتشارات  سوی  از  است، 

راهی بازار نشر شد.
توالیی این کتاب را به صورت 
دوزبانه )فارسی - انگلیسی( منتشر 
و  شعر  عالقه مندان  اختیار  در  و 

ادبیات قرار داده است.
شعر  ویژگی های  جمله  ز  ا
خوانندگان  توجه  مورد  که  توالیی 
اجتماعی- زمینه های  گرفته،  قرار 

سیاسی، تاریخی و فرهنگی آنهاست. از طرفی می توان گفت که شعرهای او 
منعکس کننده برخی از ابعاد مثبت و منفی فرهنگ، تضاد بین سنت و تجدد 

و همین طور ستم بر مردم در طول ادوار و اعصار پیشین است.
 او در اشعار این کتاب به کارخانجات مدرن و عظیم و آسمان خراش هایی 
اشاره می کند که دریاچه ها، جنگل ها و رودخانه هایی را که روزگاری بکر و 
دست نخورده بودند، نابود می کنند و نیز کودها و سموم دفع آفات که منبع 

آب و دیگر منابع طبیعی را آلوده می سازند.
تحصیالت  وی  است.  شیراز  در   ۱۳۲۶ متولد  توالیی  محمدنبی   
کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را در رشته زبان و ادبیات انگلیسی، قبل 
از انقالب، در دانشگاه شیراز به اتمام رساند و بعد از آن به استخدام دانشگاه 
اتمام تحصیالت خود در مقطع دکترا  انقالب، برای  از  ارومیه درآمد. بعد 
به دانشگاه نیوساوت ولز، در سیدنی استرالیا، رفت. حوزه های تحقیقاتی و 
مطالعاتی وی در زمینه ادبیات انگلیسی، تاریخ و ادبیات فارسی و ادبیات 
تطبیقی بوده است. اولین مجموعه اشعار وی به زبان انگلیسی در سلال 
۲۰۱۷ در آملریکا با نام »نگاره های ازلی ایران« انتشار یافت. از وی ده ها 
مقاله در حوزه ادبیات فارسی و انگلیسی نیز در مجالت تخصصی به چاپ 

رسیده است.
 گزیده اشعار »نگاره های ازلی ایران« اثر محمدنبی توالیی در ۳۲۰ 
صفحه، شمارگان ۱۵۰ نسخه و به بهای ۶۴ هزار تومان از سوی انتشارات 

سبزان منتشر شد.

دومینجلد»همسایهبغلی«باصدایسعیدشیخزاده
بهبازارآمد

 کتلاب صوتلی »همسلایه بغللی؛ هیوالی ملرداب گل ختمی« 
دومیلن جللد از مجموعله چندجلدی »همسلایه بغلی« بلا گویندگی 

سلعید شلیخ زاده منتشر شد.
کتلاب همسلایه بغلی؛ هیوالی مرداب گل ختمی نوشلته گری 
گیزلین، ترجمه عاطفه حق وردی اسلت که نسلخه متنِی آن توسلط 
نشلر صاد منتشلر شلده و در ادامه تولیلدات ویژه نوجلواِن مجموعه 
تولیلد محتلوای صوتی قناری با صدای سلعید شلیخ زاده به صورت 

شنیداری منتشلر شده است.
ایلن کتلاب فضایلی فانتلزی و متفلاوت دارد و مناسلب بلرای 

افلراد بیشلتر از ۱۴ سلال اسلت.
عنلوان  بلا  بغللی  داسلتان همسلایه  مجموعله  دوم  جللد  در 
هیلوالی ملرداِب گل ختملی هاروللد این بلار به همراه همسلایه های 
عجیب وغریبلش بلا یک هیوالی افسلانه ای روبه رو می شلود که در 
ملرداب زندگلی می کند. این داسلتان معمایی-ترسلناک بلا اتفاقاتی 

هیجان انگیلز و شلخصیت هایی غیرمتعلارف دارد...
سلعید شلیخ زاده بعد از تجربله موفِق گویندگی جللد اول کتاب 
همسلایه بغللی بلا عنلوان یلک شلب شلوم بلرای بچله قلدرها که 
از کتاب هلای پرفلروش سلال ۹۹ بلود، جللد دوم ایلن مجموعله را 

روایلت کرده اسلت.
ماجلرای همسلایه بغللی؛ یک شلب شلوم بلرای بچله قلدرها 
در یلک شلهر کوچلک سلاحلی رقلم می خلورد؛ جایلی کله خانواده 
عجیلب و غریلب فرانک گولز همسلایه پسلری دوازده سلاله به نام 
هاروللد می شلوند و بلا ورودشلان همه چیلز رنگ و بویی ترسلناک 

و رازآللود بله خلود می گیرد...
کتلاب صوتلی همسلایه بغللی؛ هیلوالی ملرداب گل ختمی با 
مدت زمان ۴ سلاعت و ۵۵ دقیقه توسلط نشلر صوتی قناری تبدیل 
بله اثلری شلنیداری شلده و نسلخه قابلل دانللود آن در بسلترهای 
اینترنتی فیدیبو، طاقچه، کتابراه و نوار قابل دسترسلی و تهیه اسلت.
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پروانه رسولی خوشبخت

وزیر فرهنگ:
از استفاده در عطفی نقطه قرآن مجازی نمایشگاه

فضایمجازیاست
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
از نخستین نمایشگاه مجازی قرآن 
در  عطفی  نقطه  عنوان  به  کریم 
کرد  یاد  مجازی  فضای  از  استفاده 
به عنوان  نمایشگاه  این  با  و گفت: 
قرآن  با  می توان  تحول  بستر  یک 

انس پیدا کرد.
سید عباس صالحی در حاشیه 
مجازی  نمایشگاه  نخستین  افتتاح 
خبرنگاران  جمع  در  کریم  قرآن 
گفت: در همین فرصت کوتاهی که 
نمایشگاه مجازی قرآن افتتاح شد بیش از ۱۳۵ هزار نفر به سایت نمایشگاه 
مراجعه کردند و این مساله نشان دهنده این است که ما یک فرصت خاصی 
را می توانیم برای ارتباط مردم خودمان، مردم جهان اسالم و بشریت در 

تعامل با قرآن داشته باشیم.
برگزار می  به صورت مجازی  امسال  نمایشگاه قرآن که  افزود:  وی 
شود، فرصت خاصی را برای بخش های مختلفی که در این نمایشگاه و 
نیز یک فضای متفاوتی را ایجاد می کند. نمایشگاه قرآن در مصالی امام 
خمینی )ره( در سال های مختلف با حضور فیزیکی مولدان عرصه قرآنی و 
همچنین بازدیدکنندگان روبرود بود ولی امسال ما یک رویداد خاص را به 
اعتبار شرایط کرونایی داریم که نمایشگاه قرآن با این اتفاق خاص تحولی 

را در شیوه و روش دارد. 
صالحی ادامه داد: در بخش فروشگاهی این نمایشگاه، ناشران و فعاالنی 
هستند که به عرضه نرم افزارهای قرآنی می پردازند و طبیعی است که این 
شرایط، فضایی را آماده می کند برای این که مجموعه های وسیع تری از 

مولدان حضور داشته باشند.
شرایط متفاوت در بخش فروشگاهی

وی تاکید کرد: اگر در سال های قبل ناشران و مولدان نرم افزاری 
محدودی در نمایشگاه به دلیل برگزاری در تهران، حضور داشتند اما االن 
مجموعه وسیعی از ناشران و مولدان معارف قرآنی کشور در آن حضور دارند. 
همچنین از نظر فضای حضور، فضای وسیعتری را در اختیار داریم. افرادی 
که می توانستند از نمایشگاه بهره برداری کنند، با توجه به این که نمایشگاه 
قرآن در ماه مبارک رمضان برگزار می شد به طور طبیعی به تهرانی ها 
محدود می شد ولی فضای نمایشگاه مجازی قرآن برای تمام مردم ایران و 
کسانی که می توانند از طریق فضای مجازی به این مجموعه اتصال پیدا 
کنند، قابل بهره برداری است و این مساله نشان می دهد که ما می توانیم 

شرایط متفاوتی را در ارتباط با بخش فروشگاهی نمایشگاه داشته باشیم. 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی افزود: در بخش محتوایی نیز ما مجموعه 
های مختلف مولدان معارف قرآن را در سطوح مختلف مانند تالوت و حفظ، 
معرفت و آموزش و پژوهش داریم. تعداد محدودی از موسسات مختلف قرآنی 
در سال های قبل فرصت ها و زمینه های حضور را در نمایشگاه فیزیکی 
داشتند ولی امسال حجم قابل توجهی از موسسات و مولدان قرآنی به اعتبار 
این که نیازی به حضور فیزیکی ندارند، در این نمایشگاه حضور می یابند و 

راه ارتباطی خود را با مخاطبان پیدا می کنند. 
فرصت گفت و گوهای قرآنی در سطح بین الملل

معارف  از  خواهند  می  که  مختلفی  های  مجموعه  کرد:  اضافه  وی 
قرآنی و مشاوره های قرآنی و آموزش های قرآنی استفاده کنند، می توانند 
در سطح گسترده جامعه ایرانی بلکه جامعه جهانی در این نمایشگاه استفاده 
کنند. البته در سطح بین المللی امسال در نخستین گام هستیم و در سال 
این بخش بود ولی امسال متفکران  آینده می توان شاهد گسترش  های 
و اندیشمندان قرآنی جهان اسالم در وبینارها و فضاهای گفت و گوهای 
فرهنگی حضور دارند. به این ترتیب یک فرصت گفت و گوی قرآنی در 

بستر فضای مجازی ایجاد می شود.
صالحی افزود: این نخستین گام می تواند نقایص و مشکالتی را نیز 
داشته باشد ولی امیدواریم بتواند نقطه عطفی باشد برای این که بتوانیم از 
فضای مجازی به عنوان یک بستر تحول انس به قرآن، محبت به قرآن، 

معرفت به قرآن و عمل به قرآن پیدا کنیم. 
 نخستین نمایشگاه مجازی قرآن کریم با شعار قرآن، کتاب رشد و 
رویش با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی از امروز هجدهم ماه مبارک 
رمضان به صورت ۲۴ ساعته به مدت ۱۰ روز یعنی تا بیست و هفتم ماه 

رمضان از طریق مجازی در دسترس عالقه مندان به قرآن کریم است.  
در این نمایشگاه مجازی دو بخش اصلی فروشگاهی و محتوایی وجود 
دارد که بخش فروشگاهی به فروش کتاب های چاپی در حوزه دین و دفاع 
امکان عرضه و فروش تمام کتاب های مربوط  مقدس اختصاص دارد و 
به دین و حوزه دفاع مقدس که ناشران از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 

مجوز چاپ گرفته باشند، فراهم شده است. 
نمایشگاه مجازی کتاب است که سال  نمایشگاه همچون  این  بستر 
گذشته برای اولین بار به دلیل ویروس کرونا از سوی خانه کتاب برگزار شد 
و در آنجا ناشران ثبت اثر می کردند و بازدیدکنندگان کتاب مورد نظر خود 
را از انتشاراتی که کتاب را ارائه کرده بود، انتخاب کرده و در سبد خرید قرار 
می دادند. خانه کتاب و ادبیات ایران به عنوان مجری بخش فروشگاهی 

نمایشگاه قرآن انتخاب شده است. 
عبدالهادی فقهی زاده معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی هفته گذشته در نشست خبری نخستین نمایشگاه مجازی قرآن کریم 
از اختصاص ۱۲ هزار بُن خرید به فعاالن قرآنی خبر داد و گفت: این بن های 
خرید به تمام حافظان، قاریان، خادمان قرآنی، مدرسان قرآنی، نویسندگان 
قرآنی، مدیران موسسات قرآنی، هنرمندان قرآنی که در جشنواره های آیات 
رتبه کسب کرده اند و خبرنگاران قرآنی تعلق خواهد گرفت که آمار این 

افراد در اختیار خانه کتاب قرار گرفته است.
قرار است در این نمایشگاه ۳۰ وبینار تخصصی در حوزه های گوناگون 
فرهنگ قرآنی برگزار شود که ۱۰ وبینار در سطح بین المللی و با حضور 

میهمانان برجسته فرهنگ قرآنی و اسالمی از ۱۰ کشور خواهد بود.

زل
ل ع

ص
ف

زنده یاد علی هداوند در میان جمعی از اهل قلم 
اختصاصی دنیای جوانان

تهران درون قلب پدر
تیر می کشید

احسان قدیمی 

تهران درون قلب پدر تیر می کشید
مادر بدون روسری از خواب می پرید

من چای سبز می خورم و فکر می کنم
خواهر پتوی تا شده خیس را ندید

لبخند تلخ مجری اخبار بیست و سی
پس لرزهای »سرفه مادر« تب شدید

لب های داغ و قرص گرفتار در گلو...
زندان صفر چند تو را جیغ می کشید؟

هرشب مرا به خواب در آغوش آتشت
هرشب مرا بمیر در این قصه  جدید!

آشفتگی درون دلم چرخ می خورد
تا زندگی مرده در آن سوی سر رسید!

آهسته زیر پوست سکوت گوزن ها
مجری صدای قلب پدر را نمی شنید
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احمد عزیزي و اجراي نمایش در تهران

است  قرار  که  عزیزی  احمد 
حضرت  خوردن  ضربت  از  قاب   ۲
اجرا  تهران  میدان   ۲ در  را  امیر)ع( 
حس  جمعیت  تجمع  مي گوید:  کند 
دیگری به شبیه خوان منتقل می کند 
که اجرای آنالین این حس را ندارد. ما 

امسال با توجه به اینکه وضعیت کرونا نسبت 
به سال گذشته بدتر شده برنامه تعزیه نداریم و از طرف هیچ ارگانی برای 
اجرای برنامه دعوت نشده ایم. البته ۲ برنامه به من پیشنهاد شده که قرار 
است در منطقه های ۱۱ و ۴ اجرا کنم ولی تعزیه نیست. در واقع از من 
خواسته شده به مناسبت شب های احیاء قابی از ضربت خوردن حضرت 
با موسیقی اجرا کنم. قرار است این برنامه ها  علی)ع( را بدون کالم و 
روزهای دوشنبه ۲۱ و چهارشنبه ۲۳ ماه رمضان در میدان های مختلف 

این مناطق برگزار شود.

محمدرضا فروتن وارد جزیره شد

تصویربرداری سریال جزیره، به 
جزیره  در  مقدم  کارگردانی سیروس 
فروتن  محمدرضا  و  شد  آغاز  کیش 
به عنوان نخستین بازیگر این سریال 
این روزها جزیره کیش  معرفی شد. 

از وضعیت قرمز کرونایی خارج شده و گروه 
سریال  به  مربوط  تصاویر  ضبط  مشغول 
هستند. محمدرضا فروتن پیش از این بازی در سریال مانکن به کارگرداني 
حسین سهیلي زاده، در شبکه نمایش خانگي را تجربه کرده بود و این 
روزها در جزیره کیش مقابل دوربین دومین سریال نمایش خانگی اش 
رقته است و جالب که هر دو کارگردان از سریال سازان موفق تلویزیون 
امیرحسین  و  منوچهر محمدی  تهیه کنندگی  به  بوده اند. سریال جزیره، 
حیدری به صورت اختصاصی از فیلیمو پخش خواهد شد. دیگر بازیگران 

این سریال به زودی معرفی می شوند.

پري ملکي: هنرمندان همدل نیستند!

زمانی  تا  می گوید،  ملکی  پری 
که بین هنرمندان موسیقی همدلی و 
بهتر  شرایط  نیاید،  وجود  به  همراهی 
نمی شود! پری ملکی، خواننده شاخص 
و محبوب موسیقی بانوان درباره فعالیت 

این روزهای خود مي گوید: در حال حاضر 
بدهیم،  انجام  می توانیم  که  فعالیتی  تتها 
آموزش است، چرا که امکان برگزاری کنسرت آنالین برای بانوان وجود 
یافته و من حتی  نیز کاهش  تعداد هنرجویان موسیقی  متاسفانه  ندارد. 
این محدودیت هایي که  می توانم بگویم یک سوم شده است. عالوه بر 
وجود داشت، ویروس کرونا و همدل نبودن هنرمندان نیز شرایط را برای 
بانوان نسبت به قبل دشوارتر کرده است. متاسفانه هیچ همدلی وجود 
ندارد. من معتقدم تا زمانی که بین هنرمندان موسیقی همدلی و همراهی 

به وجود نیاید شرایط همینطور بدتر خواهد شد.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  40

محمد حسین زاده

کرونا به همه آسیب زده و به نظر 
از  براي  آسیب ها حتي  این  که  مي رسد 
واکسیناسیون )البته اگر انجام شود( هم 
اعالم  ادامه خواهد داشت. درواقع طبق 
متخصصان این بیماري تا پایان با انسان 
خواهد بود و حتي واکسیناسیون هم به 
معناي ریشه کن شدن این بیماري نیست. 
در این بین مشاغل زیادي آسیب دیده اند 
از جمله مشاغل هنري خصوصا تئاتر که 
اهالي آن معتقد هستند این هنر بیش از 
سینما و موسیقي ضربه خورده و به این 
زودي ها به شرایط عادي خود بازنمي گردد! 
و  کارگردان  نویسنده،  نعیمی  حمیدرضا 
بازیگر تئاتر یکي از این هنرمندان است که 
معتقد است به تئاتر، آسیبي به مراتب بیشتر 

از دیگر هنرها وارد شده است.
حمیدرضا نعیمي در گفتگو با دنیاي 
این روزهای خود  فعالیت  جوانان درباره 
گفت: من هم مثل خانواده بزرگ تئاتر 
روزهای سختی را سپری می کنم. با وجود 
اینکه فکر می کنم یکی از خوشبخت های 
خانواده تئاتر باشم که این شانس را با گروه 
تئاتر شایا داشتم تا یک نمایشی را بنا به 
دعوت مسئولین سال گذشته روی صحنه 
اجرا مطمئنا هم  این  از طریق  بیاورم و 
منتقدین هم اجراکنندگان هم مسئولین 
به دستاوردهایی برای آینده تئاتر دست 
پیدا کردند. دستاوردی مانند اینکه برای 
روزهایی که  در  تئاترها  بازار  گرم شدن 
بازگشایی اتفاق خواهد افتاد چه کارهایی 
مسئله  فقط  مسئله  دهند.  انجام  باید  را 
اقتصادی فشار روی مردم نیست، چراکه 
معلوم شد بسیاری از خانواده ها با خرید 
از سایت های اینترنتی برای دیدن فیلم 
همچنان  و  می کنند  هزینه  سریال ها  و 
باالست،  و موسیقی  فیلم  دیدن  به  نیاز 
برای  هنوز  اعتمادسازی  این  ظاهرا  اما 
تماشاگر تئاتر و موسیقی و حتی سینمای 
تئاتر  دیدن  به  که  نگرفته  شکل  ایران 
بیایند. همانطور که می دانید موسیقی و 
سینما شرایط بهتری نسبت به تئاتر دارند. 
بایسته است که همچنان به اجرای زنده 
تئاتر فکر کنیم و بایسته است که مسئولین 
برای اعتمادسازی تماشاگران راه کارهایی را 
بیندیشند. من نمی دانم چرا مسئولین ما از 

نشست با هنرمندان و گفتگوی رودررو با 
آنها استقبال نمی کنند و به عبارتی حاضر 
نیستند از این گفتگوها سود و بهره ببرند؟ 
این چیزها ذهن من را به خود مشغول 
کرده. سعی می کنم اگر با مسئولین ارتباطی 
دارم حتماً این مسائل را در میان بگذارم. 
به عبارتی درد، سختی و رنج خانواده تئاتر 
را به گوش هر کسی که می توانم برسانم.

این چهره شاخص تئاتري در بخش 
دیگري از صحبت هاي خود درباره رعایت 
تمام  گفت:  هم  بهداشتي  پروتکل هاي 
سعی ام را گذاشته ام که به بیماری کرونا 
آلوده نشوم. شرط اول، سالم و زنده ماندن 
بیرون  از خانه  است. در چنین شرایطی 
شعر  رمان،  نمایشنامه،  فقط  و  نمی آیم 
از این دست را می خوانم.  و کتاب هایی 
موسیقی گوش می دهم و فیلم هایی که 
موفق نشده بودم ببینم را تماشا می کنم. 
در کنار اینها دارم با طرح ها و ایده هایی فکر 
می کنم که هیچ وقت به نوشتن شان فکر 
نمی کردم. تا پیش از کرونا فکر می کردم 
مجال زیادی برای زندگی وجود دارد، اما 

کرونا هشدار جدی به من داد. روزگاری 
به این فکر می کردم نمایشنامه ای بنویسم 
که حتما بتواند مجوز بگیرد و اجرا شود، 
اما از آغاز کرونا به بعد دیگر نمی خواهم 
نمایشنامه هایم فکر کنم،  اجرا شدن  به 
بلکه می خواهم آنها را طوری بنویسم که 
دوست دارم. بیشترین تالشم را به سمت 
نوشتن نمایشنامه ها و طرح هایی می برم که 
هیچ وقت فکر نمی کردم روزی بخواهم آنها 
را بنویسم. برای ثبت در تاریخ حتما برای 
چاپ آنها اقدام خواهم کرد، حتی اگر این 

شانس را برای چاپ نداشته باشند.
سایر  درخصوص  هنرمند  این 
فعالیت های خود گفت: من در سال گذشته 
چند نمایشنامه نوشتم و االن یک فیلمنامه 
سینمایی را به پایان رسانده و آن را در 
بانک فیلم به ثبت رسانده ام. یک فیلمنامه 
کوتاه دیگری نیز نوشته ام. در حال حاضر 
دارم به یکی از طرح ها و ایده هایی فکر 
می کنم که هیچ وقت فکر نمی کردم آن 
را بنویسم. ما فقط برای زمان حال زندگی 
نمی کنیم. گاهی زمان حال ما پاسخگوی 

پرسش هایی در زمان های آینده و نسل 
بعد است. داستان این نمایشنامه ای که 
گفتم مشخصا در سال ۱۹۲۰ و در کشور 
روسیه می گذرد و سعی کرده ام به ماجرای 
بعد از انقالب اکتبر ۱۹۱۷ بپردازم. جالب 
است که بدانید یکی از شخصیت های این 
نمایشنامه ، ماکسیم گورکی رمان نویس و 
برایم  است.  روسیه  بزرگ  داستان نویس 
می توانم  چطور  بدانم  که  است  جذاب 
کسی که داستان نویس بزرگی بوده و از 
او چیزهای زیادی یاد گرفتم، شخصیت 

یکی از نمایشنامه هایم باشد.
سال  در  که  تئاتر  کارگردان  این 
گذشته نمایش گرگاس ها، را روی صحنه 
برد، در پاسخ به این سوال که آیا در سال 
جدید هم نمایشی را اجرا می کند یا نه؟ 
توضیح داد: مطمئنا سعی می کنم دیگر 
گلدان توی سرم نخورد. نمایش گرگاس ها 
)روز بخیر آقای وزیر(، بزرگترین خدمت و 
تالشی بود که یک گروه حرفه ای به نام 
گروه شایا می توانست در تئاتر انجام بدهد. 
آن هم در روزگاری که اکثر حرفه ای ها از 
اجرا انصراف دادند و به قول معروف پا پس 
کشیدند. ما سعی کردیم عاقل نباشیم و 
براساس همان جنون و دیوانگی همیشگی 
یک نمایش را روی صحنه بباوریم. سعی 
کردیم در این شرایط هم دست از کشف 
و تجربه های جدید برنداریم. حاال باید دید 
مسئولین چطور برنامه های خود را پیش 

خواهند برد.
حمیدرضا نعیمی در پایان خاطرنشان 
که  همانطور  هستیم  امیدوار  ما  کرد: 
کشورهای بزرگ و کوچک، همه برای 
فرهنگ و ادب و هنر کشورشان هزینه 
کردند، کشور ما هم در این زمینه پا پس 
به  زمانیکه  اکنون  کند.  هزینه  و  نکشد 
چنان  به  ما  بهداشت، کشور  وزیر  گفته 
جایگاهی رسیده که در نظر دارد کشور 
شیوع  دلیل  به  را  هندوستان  پرجمعیت 
دهد،  قرار  حمایت  مورد  کرونا  ویروس 
این موضوع نشان دهنده آن است که ما 
در شرایط بسیار عالی مدیریتی، اقتصادی 
و امنیت قرار داریم. بایسته است در این 
شرایط از وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
بخواهیم خیلی سریعتر در جهت بهبود 
مملکت  این  هنر  و  فرهنگ  ادب،  حال 

قدم های بزرگی بردارند.

مشتري جدید براي فیلم اصغر فرهادي

پخش  حق  آمازون  استودیو 
فیلم سینمایی قهرمان، به کارگردانی 
اصغر فرهادی را خرید تا آن را برای 
آماده   ۲۰۲۲ سینمایی  جوایز  فصل 
فرهادی  فیلم  دومین  قهرمان،  کند. 
پس از فروشنده است که آمازون در 

آمریکای شمالی پخش می کند. فیلم پیشین 
در جشنواره کن برنده ۲ جایزه بهترین بازیگر مرد و بهترین فیلمنامه شد 
و در ادامه اسکار بهترین فیلم بین المللی را برد. به نظر می رسد سرنوشتی 
مشابه در انتظار قهرمان، هم باشد که با حضور بازیگران سرشناس ایرانی 
مسابقه رسمی  در بخش  گزینه های حضور  از  و  در شیراز ساخته شده 
راه  تازه فرهادی در کن بدرخشد،  فیلم  اگر  جشنواره کن ۲۰۲۱ است. 
برای حضور قدرتمندانه آن در جهان هموار می شود و شاید اسکار سوم 

هم در انتظار این سینماگر باشد.

ما
سين
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در این شب هاي رمضاني، ساعاتی 
مانده به افطار برنامه ای از شبکه چهار 
روی آنتن می رود که درباره تجربه گران 
زمان  برای  که  کسانی  است!  مرگ 
بعد  و  می روند  غیب  عالم  به  کوتاهی 
زندگی  دوباره  فرصت  و  بازمی گردند 
این  حاال  می شود.  داده  آنها  به  کردن 
سوژه پژوهش های دکتر عباس موزون 
و  تالش  سال ها  حاصل  که  شده 
پژوهش خود را در قالب برنامه زندگی 
پس از زندگی، روانه آنتن شبکه چهار 
کرده است. دکتر عباس موزون معتقد 
است در برنامه زندگی پس از زندگی، 
که  چرا  دارد،  رو  پیش  سخت  کاری 
است؛  برگزیده  را  مخاطب  دورترین 
آنان که به غیب و زندگی پس از مرگ 

ایمان ندارند.

که  کنیم  موضوع شروع  این  -با 
شما سا ل ها قبل سراغ ساختن مستند 
زندگی  رفتید. چه شد  کتاب  ترجمه  و 
تجربه گران مرگ برای شما جالب شد 
و بیش از یک دهه از عمر خودتان را 

صرف این موضوع کردید؟
همه  مثل  هم  من  که  آنجا  *از 
نگران  و  اخالق  نگران  هموطنانم 
ایران و  زیبایی های قومم هستم، چه 
چه فراتر از آن بشر که همگی از قوم 
من انسان به حساب می آیند. براساس 
کردم  حس  خود  شخصی  نگرش 
مشکل اصلی در فرهنگ است و حتی 
اجتماعی  سیاسی،  اقتصادی،  مسائل 
وقتی  می گیرد،  ریشه  فرهنگ  از  و... 
ئل  مسا قی  با شد  با لم  سا فرهنگ 
نوجوانی  دوران  از  می شود.  حل  نیز 
همیشه معتقد بودم و هستم که برای 
ابتدا  باید  جامعه  در  مشکلی  هر  حل 
مشکل فرهنگی آن جامعه حل شود، 
با این نگاه ماموریت خود را فرهنگی 
دانستم. پس از آن به این فکر کردم 
به نظر  که مشکل فرهنگ کجاست؟ 
من نوع آموزش و پرورش و آموزش 
اخیر غربی  قرن  دو  تمام  در  ما  عالی 
بوده و پیش از آن هر کشور، فرهنگ 
حاال  است.  داشته  را  به خود  مختص 
تفکر  از  متاثر  خود  که  غربی  تفکر 
یشه  ر جا  همه  ر  د ست،  ا نی  نا یو
حتی  که  یونانی  تفکر  است.  دوانده 
بر مسیحیت نیز تاثیر گذاشته و آن را 
تغییر داده و پشت پا به عالم غیب زده 
است  معتقد  تفکر  این  واقع  در  است. 
هرچه هست ماده است و عالم غیبی 
انسان  ندارد و مشکل فرهنگی  وجود 
نیز دقیقا از همینجا آغاز می شود.  ما 
آدم ها  زندگی می کنیم که  در دورانی 
خورده  می شوند،  فروش  و  خرید 
ظلم  می شوند،  تکه تکه  و  می شوند 
دارد  وجود  دست  این  از  ستم هایی  و 
مسائل  از  گرفته  نشات  همگی  که 
ر  د و  هستند  مع  ا جو ر  د فرهنگی 
رفتار  این  کهن  دنیای  در  که  حالی 
و اعمال ها وحشیانه محسوب می شد، 
در این ۲۰۰ سال هرچند ظاهر شیک 
رفتارهای  اما  است،  یافته  امروزی  و 

بدتر شده است. در  به مراتب  انسانی 
سطح جزیی و رفتاری هم کم توجه تر 
یکدیگر  به  اعتمادی  خیلی  و  شدیم 
اینها  همه  می کنم  فکر  من  نداریم. 
ناشی از یک چیز است و آن هم باور 
آموزش  است.  غیب  عالم  به  نداشتن 
امروز تجربه گرا شده است و می گوید 
عالم غیبی وجود ندارد. همه چیز ماده 
برای  نیزمحدود، پس  است و فرصت 
هرکاری  به  دست  نیازهای مان  رفع 
می زنیم، در این فضا به دنبال اغنای 
خود هستیم و راه حل رفع این مشکل 

نیز یادآوری عالم غیب است.

-این جرقه از کجا زده شد؟
ذهن شان  همه  شدم  *متوجه 
هرچیزی  و  است  رفته  سمت  این  به 
ما  دانستنی های  به  دارد  وجود  که 
بازمی گردد، بنابراین من باید از طریق 
ماده و تجربه این را به مخاطب خودم 
ندای  کتاب   ۸۵ سال  کنم.  یادآوری 
کردم  ترجمه  را  ایموتو  ماسارو  از  آب، 
که آزمایشاتی روی آب انجام داده بود 
کرد  بیان  تجربیات  این  واسطه  به  و 

و  هستند  زنده  آب  مولکول های  که 
سریعا  انسان  افکار  و  کلمات  درمقابل 
واکنش نشان می دهند. از آن زمان به 
علوم  طریق  از  که  رسیدم  نتیجه  این 
تجربی به همین مردم که مغزشان را 
به سمت تجربیات سوق داده و تربیت 
کرده اند باید گفت عالم غیب وجود دارد، 
اینصورت به این مغزی که جز  درغیر 
با علوم تجربی کار نکرده نمی توان با 
احساس و کالم و روایت چیزی را گفت 
که بپذیرد، بنابراین به سمت روش های 

مختلف از جمله ترجمه کتاب رفتم.

-چطور با تجربه گران مرگ آشنا 
شدید؟

ی  د مو ند  یمو ر ب  کتا به  *
که  برخوردم  مریکایی  ا نپزشک  روا
درباره تجربه نزدیک مرگ و افرادی که 

آن را تجربه کرده اند بود، اینکه تمامی 
مشترک  تجربیات  یکسری  افراد  این 
داشتند برایم جالب شد و سال ها دنبال 
این بودم که به مخاطبانم بگویم با علوم 
تجربی باور کنید که عالم غیب وجود 
دارد و همه مسائل مشابهی می بینند که 
مغز سالم آن را درک نمی کند.  راهبرد 
قرآن  اول  این مسیر در صفحه  اصلی 
کریم آمده است. هر کتابی مقدمه  ای 
سوره  مقدمه  این  نیز  قران  در  و  دارد 
حمد است، اما اولین متن قران، سوره 
بقره است و در خط اول این سوره آمده 
آن  در  این کتاب که هیچ شک  است 
نیست، راهنمای پرهیزگاران است. آن 
کسانی که به جهان غیب ایمان آرند. 
در ادامه این راهبرد راه حل و مسئله را 
کشف کردم که رسیدن به اصل ماجرا 
آن،  پذیرش  بعداز  و  به غیب  ایمان  و 

اصول دین است.

چه  شما  هدف  مخاطبان  -و 
گروهی هستند؟

*مخاطب اول این برنامه، کسانی 
هستند که به عالم غیب اعتقادی ندارند 

و آن را رد می کنند. مخاطب دوم آن، 
خود  تردید  که  هستند  مرددی  افراد 
مطرح  را  آن  و  می آورند  زبان  به  را 
افراد  مخاطب،  گروه  سومین  می کنند. 
بیان  را  مرددی هستند که تردید خود 
نمی کنند و چهارمین قشر مخاطب این 
برنامه نیز افرادی هستند که هم قلبی 
هم زبانی به عالم غیب اعتقاد دارند این 
دسته بیشترین رویکرد را دارند. من با 
ساخت این برنامه به دنبال بیشتر شدن 
واقع سعی می کنم  در  نیستم  مخاطب 
جلوی چشمه آب سیاه را ببندم، بنابراین 
اول  مخاطب هدف من در واقع گروه 
است که اگر یکی از آنها کم شود خیلی 
مطلوب  نتیجه  به  من  و  است  بهتر 
سیما  شبکه های  از  برخی  رسیده ام. 
۲۴ ساعته تمام گروه های برنامه سازی 
را معطوف گروه چهار کرده اند و  خود 

مابقی شبکه ها نیز برنامه های معارفشان 
برای این گروه در حال تولید است، اما 
من معتقدم یک تک برنامه باشد برای 
گروه دسته اول که مخاطب هدف من 
است، ولی موفق باشد. من کار سخت 
دوردست ترین  چون  کردم  انتخاب  را 
مخاطب را انتخاب کرده ام. جالب است 
بدانید که صدها پیام از خارج از کشور 
سال هاست  که  می رسد  ما  دست  به 
نبودند  تلویزیون  برنامه های  مخاطب 
برنامه مخاطب  این  واسطه  به  و حاال 

شده اند و آن  را دنبال می کنند.  

-در این میان چطور تجربه گران 
را راستی آزمایی می کنید؟

*راستی آزمایی که انجام می دهیم 
و  است  روش  چندین  ز  ا برگرفته 
تجارب  این  در  که  دارد  شاخصه هایی 
بدست آمده است. دردنیا از زمان آقای 
مودی، پزشکان قلب و جراحان بسیاری 
را  شاخص هایی  و  شدند  ملحق  ما  به 
اعالم کردند. ما با پزشکانی از سوییس، 
آلمان، امریکا، هلند به شکل مستقیم و 
از روسیه و رومانی به شکل غیرمستقیم 
در ارتباط هستیم و سنجه هایی گرفتیم 
که گردآوری شدند، بخشی را نیز من 
به آنها اضافه کردم و به زودی آن را در 
قالب کتابی منتشر خواهم کرد. عالوه 
شخصا  که  دارم  تکنیک   ۱۰ این  بر 
 ۱۵ اینکه  به  توجه  با  کردم.  اضافه 
سال است تدریس زبان بدن می کنم و 
زمینه  این  در  کارگاه هایی  و  سمینارها 
را  ایرانی  بدن  زبان  که  دارم  و  داشته 
این  به  نیز  را  آن  می دهم،  آموزش 
شاخص ها اضافه کردم و امکان ندارد 
شخصی از این ۶۰ شاخص و ۱۰ گروه 
تکنیکی بتواند از تجربه ای که حاصل 
بیماری  یا  خودنمایی  خواب،  توهم،  از 
است عبور کند. ضمن اینکه در تدوین 
برنامه نیز به شکلی کار شده است که 
را  شاخص ها  همه  نمی تواند  مخاطب 

فراگیری کند.

-تصمیم به ادامه تولید برنامه در 
زمانی خارج از ماه رمضان دارید؟

تصمیم  این  نیز  گذشته  *سال 
گرفته شد، اما در شبکه برخی از مدیران 
عالقمند به ساالنه اجرا شدن این برنامه 
هستند و برخی نیز عالقمند به مناسبتی 
بودن برنامه، آنچه محتمل است این که 
ما با تجربه گران بسیاری صحبت کردیم 
و گاهی کالکت دو تجربه گر را در یک 
برنامه گنجاندیم، با اینکه سعی کردیم 
باشیم  شته  دا بیشتری  تجربه گران 
داریم  اضافه  ۴برنامه  حاضر  حال  در 
 ۴ رمضان  ماه  از  بعد  است  ممکن  و 
شب به ما بدهند که به شکل هفتگی 
پخش داشته باشیم و همین اتفاق شاید 
باشد برای بررسی و دریافت  زمینه ای 
بازخوردهای مخاطبان برای ادامه این 

راه در طی سال.

-صحبت پایاني شما...
 ۳۰ همه  مخاطبان  *امیدوارم 
را  آن  بعد  و  ببینند  را  برنامه  قسمت 
مخاطب  گاهی  چون  کنند.  قضاوت 
انتظاری دارد و اگر در یکی دو قسمت 
می زند  گالیه  به  دست  نیابد،  را  آن 
تمامی  و  صبرکنند  باید  که  حالی  در 
آن  درباره  بعد  ببینند  را  قسمت ها 
نظر بدهند و اگر به آنچه مدنظر نبود 
نرسیدند اعتراض کنند. این نظرات به ما 
کمک خواهد کرد. ضمن اینکه امیدوارم 
قضاوت  را  برنامه  شنیده ها  براساس 
نکنند، چرا که از اثربخشی کار با وجود 
مخاطبان  از  می شود.  کاسته  شایعه ها 
را  برنامه  اگر  می کنم  خواهش  برنامه 
کامل ندیدند درباره کل برنامه قضاوت 

نداشته باشند.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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شهرداری اردبیل در نظردارد مناقصه به شرح جدول ذیل را برگزار نماید وکلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد قیمت و 
بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

مبلغ برآورد عنوان پروژهردیف
اولیه )ریال(

مبلغ تضمین شرکت 
کد ثبت در سامانه مدت اجرادر مناقصه )ریال(

ستادایران

روشنایی فاز اول بوستان سردار سلیمانی ۱
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محل تأمین اعتبار :   درآمد داخلی شهرداری 
مناقصه گران واجد شرایط میتوانند اسناد مناقصه را از تاریخ انتشار آگهی در سامانه ستاد ایران  به مدت ۵ روز از طریق سامانه ستاد ایران به آدرس 
www.setadiran.ir  خریداری کنندمبلغ واریزی شده غیر قابل استرداد است و اطالعات تکمیلي مناقصه فوق از طریق وب سایت پایگاه ملي اطالع 

رساني مناقصات کشور به آدرس  http://iets.mporg.ir  نیز قابل دسترسي میباشد.
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: مبلغ تضمین قید شده در جدول را به شماره حساب سپهر ۰۱۰۶۶۳۰۷۶۲۰۰۴ بنام شهرداری اردبیل نزد بانک 
صادرات شعبه میدان ورزش واریز و تصویر آن در سایت قرار دهید  ضمنا جهت سهولت در رسیدگی  اصل فیش واریزی و یا به همان مبلغ ضمانت 
نامه بانکی را در پاکت تضمین  )پاکت الف ( و شرایط واسناد شرکت را )ب( ومجموع را در پاکت )لفاف( قرارداده و هرسه پاکت را مهر و موم نموده و 
مشخصات کامل شرکت ومناقصه و شماره تلفن را قید نموده وتا ساعت ۱۳ آخرین روز تحویل اسناد به دبیر خانه شهرداری مرکز تحویل گردد الزم به 
ذکر است این اسناد باید با اسناد ارسال شده از طریق سایت ستاد ایران مطابقت داشته باشد  قیمت پیشنهادی بر اساس فهارس بهاء ابنیه ، تاسیسات 

برقی و آبیاری و زهکشی سال ۱۴۰۰ بدون تعدیل و مابه التفاوت مصالح از طریق سایت ستاد ایران ارسال گردد .
شرایط پیمانکاران ومهلت و محل تسلیم پیشنهادها: از شرکتها ی دارای رتبه تاسیسات برقی  از سازمان برنامه وبودجه دعوت میگردد 
اسناد مناقصه را تا ۱۰ روز پس از آخرین مهلت دریافت اسناد ازسایت ستاد ایران نسبت به تکمیل فرمها وارسال اقدام نمایند ویا در مدت قید شده تا ساعت 
۱۳  به نشانی اردبیل – میدان ورزش- شهرداری مرکز-  دبیر خانه تحویل گردد پیشنهادهایی که دیر تر از این مهلت تسلیم گردد دریافت نخواهد شد .

بدیهی است شرکت در مناقصه وارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط وتکالیف مقرر در اسناد مناقصه بوده وشهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه 
پیشنهادات مختار است

سایر جزئیات و شرایط تکمیلی در اسناد مناقصه درج شده است 
۷ . هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود .
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