
ساختار صنعتی کشور مناسب اشتغال زایی نیست
فجر  ز  گا یش  ال پا کت  شر مل  عا یر مد
زی،  فا تفکیک  ه  پروژ جرای  ا با  گفت:  جم 
گازی  میعانات  گاز،  استحصال  مقدار  افزایش 
را  شرکت  این  اصلی  محصول  سه  به عنوان  ال پی جی  و 

هستیم. شاهد 
به گزارش دنیای جوانان به نقل از شرکت ملی گاز 

ماه  سه  در  مجموعه  این  گفت:  نجفی  عبدالصمد  ایران، 
درصد   ۶۵ ال پی جی  تولید  در  تنها   ۱۳۹۹ سال  پایانی 
در همین  که  است  حالی  در  این  و  داشته  تولید  افزایش 
میعانات  و  درصد   ۱۸ طبیعی  گاز  افزایش  مقدار  مدت، 

است. بوده  درصد   ۴۰ نیز  گازی 
صفحه ۳

بخشی از مشکالت از دوره قبل به یادگار باقی مانده است؛

شهردار تهران: شهرداری مستعد فساد
 و رانت است

َوَمآ أَْدَراَک َما لَیَلُة الَْقْدِر
و  پررمز  و  پرارجترین  قدر،  شب 
است  زمان  گردونه  در  شبها  رازترین 
زبانها  میشکنند،  در وصفش  قلمها  که 
از توصیفش قاصرند و عقل در فهم آن مبهوت 
و متحیر میماند؛ شبی که به فرموده امام صادق 

علیهالسالم قلب رمضان به شمار میاید.
بهترین شب سال، شب قدر است که خداوند 
در قرآن کریم آن را شبی پربرکت دانسته و ارزش 
آن را برتر از هزار ماه بیان کرده است.ایا به راستی 
برکتی باالتر از این هست که یک شب همتراز 
هزار ماه یعنی سی هزار شب یا ۸۳ سال و چهار 

ماه قرار گیرد؟
صفحه 7

مدیرگروه سالمت محیط دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اعالم کرد:

کیفیت وسالمت آب شرب اصفهان
 به طور مستمر رصد می شود

4
کره شمالی انصراف داد، صعود ایران سخت تر از قبل شد!

صفحه 6

2

سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1731- چهارشنبه 15  اردیبهشت  1400- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
عمر شريف؛ 

ستاره اي از شرق تا 
غرب جهان

6ورزش
مهندس حسین 
کالنی: خستگی 

بازيکنان به سود تیم 
ملی نیست

زمین 4ایران 

ستاره هاي بزرگ تاريخ سينما خصوصا ستاره هاي سينماي كالسيك، از 
جمله هنرمنداني هستند كه به تمام تاريخ سينما تعلق دارند چرا كه 
مخاطبان سينما در سراسر جهان، به اين هنرمندان عشق ورزيده و آنها 
را دوست دارند. يكي از ستارگان شاخص سينماي هاليوود كه اتفاقا براي 
ما و جامعه اسالم از جمله مهمترين ستارگان سينمايي به شمار مي رود، 

عمر شريف مي باشد.

ها  پرسپوليسی  اعتراض  خصوص  در  كالنی،  حسين 
سپاهان  با  ديدار  برنامه  تغيير  و  قرنطينه  شرايط  به 
اظهار داشت: برخی از تصميمات را باشگاه بايد بگيرد. 
صحبتهای امثال من خيلی نمی تواند تاثيرگذار باشد اما 

خوشبختانه برنامه تغيير كرد.

مهدی ميرجهانيان با بيان اينكه گروههای مهندسی بهداشت 
آب  كيفی  پارامترهای  روزانه  طور  به  بهداشت  مركز  آب 
كيفيت  و  اظهارداشت: سالمت  كنند،  می  بررسی  را  شرب 
ملی  سازمان  استانداردهای 1053و 1011  براساس  آب 
استاندارد  توسط نهادهای نظارتی بررسی و كنترل می شود.

کیفیت وسالمت 
آب شرب اصفهان 

به طور مستمر رصد 
می شود

افزايش تولید محصوالت پااليشگاه فجر جم  توزیع رایگان واکسن کرونا
 مورد تاکید دولت و مجلس است

مجلس  پزشکی  آموزش  و  بهداشت،  درمان  دبیرکمیسیون 
شورای اسالمی با بیان این که توزیع رایگان واکسن کرونا، مورد 
تاکید دولت و مجلس است، گفت: نظارت بر توزیع واکسن کرونا 
آموزش  بهداشت درمان و  با حضور وزیر در کمیسیون  بندی  اولویت  مطابق 

پزشکی مجلس تاکید شده است.
صفحه 2

بهتر  گفت:  بهداشت  وزارت  کل  معاون 
اقتصادی وجود  نفع  آن  در  که  فعالیت هایی  است 
به معیشت مردم نمی کند ولی در  ندارد و کمکی 
انتشار بیماری نقش مهمی دارد را انجام ندهیم و جلوی آن 

گرفته شود.
با اشاره  »ایرج حریرچی« معاون کل وزارت بهداشت، 

به وضعیت شیوع کرونا در کشور، بیان کرد: خوشبختانه االن 
روند بیماری در اکثر نقاط کشور نزولی شده است و شهرهای 
قرمز و نارنجی رو به کاهش است.وی ادامه داد: اما با توجه 
به ماهیت بیماری و تغییرات رفتار مردم، قطعا وضعیت بیماری 

در کشور تحت تاثیر قرار می گیرد.
صفحه 2

روند کرونا در اکثر نقاط کشور نزولی شده است 

DONYAYEJAVANANMAG.IR

آگهي مناقصه عمومی 
)نوبت اول( 

 چاپ اول
شهرداري بابل در نظر دارد پروژه  زیر را  با مشخصات و شرایط کلی از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقیقی وحقوقی واجد شرایط واگذار نماید :

سپرده شرکت در برآورد اولیه)ريال(پروژه
مناقصه)ريال(

صالحیت مورد 
مدت اجرا )ماه(نیاز

اصالح و مناسب سازي پیاده رو میدان 
3 ماهابنیه6/669/591/797333/479/589شهید کشوري

اصالح پیاده رو و نهر بلوار شهید 
4 ماهابنیه يا راه5/300/000/000265/000/000ابوالحسني – دانشجو 20 تا 28

لذا  متقاضیان محترم می توانند از ساعت ۸ صبح روزچهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰2/22 تا ساعت ۱۴ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۱  با مراجعه به سامانه ستاد، اسناد را دریافت 
و پس از بررسی, پیشنهاد خود را به همراه ضمانت نامه بانکی به مبلغ مندرج در جدول فوق و یا فیش واریزی به همین مبلغ به حساب ۰۱۰۵7۰7۰۳۹۰۰7  نزد بانک ملی 
واریز و به همراه برگه پیشنهاد قیمت از ساعت ۸ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰2 لغایت ساعت ۸  صبح روزچهارشنبه مورخ  ۱۴۰۰/۰۳/۱2 به سامانه ستاد ارسال نمایند.

آخرین مهلت تحویل پیشنهاد از ساعت ۸ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰2 لغایت ساعت ۸ صبح روزچهارشنبه مورخ  ۱۴۰۰/۰۳/۱2می باشد.
بازگشایی پاکات رسیده در روز چهارشنبه مورخ  ۱۴۰۰/۰۳/۱2  راس ساعت ۱۴ می باشد.

به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثرداده نخواهد شد.
شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

تلفن تماس جهت اخذ اطالعات ۳۵۱۵۶22۵-۰۱۱ می باشد.
http://www.babolcity.ir

شناسه آگهی : ۱۱۳۱۳۰۳
مهدي کیاني امیري
سرپرست شهرداري بابل

صفحه ۳

ــت  ــت، قیم ــورای رقاب ــه ش ــق مصوب طب
محصــوالت ایــران خــودرو بــه طــور متوســط 
ــور  ــه ط ــایپا ب ــای س ــد و خودروه ۸.2 درص

ــد. ــش می یاب ــد افزای ــن ۸.۹ درص میانگی
نشســت  گذشــته  دوشــنبه  روز  عصــر 
شــورای رقابــت بــرای تعییــن تکلیــف قیمــت 

ــد. ــزار ش ــد برگ ــال جدی ــودرو در س خ
بــر اســاس مصوبــه شــورای رقابــت، 
ــال  ــان س ــا پای ــانی که ت ــی کس ــرای تمام ب

۱۳۹۹ بــرای خریــد خــودرو ثبــت نــام کــرده 
مشــمول  و  داشــته اند  پرداخــت  پیــش  و 
دریافــت ســود نیســتند، افزایــش قیمتــی 

نمی گیــرد. تعلــق 
ــاس  ــر اس ــورا، ب ــن ش ــه ای ــق مصوب طب
ــورم بخشــی یکســاله اعــالم شــده توســط  ت
ــای  ــر تورم ه ــس از کس ــزی و پ ــک مرک بان
اعمــال شــده قبلــی در ســه ماهــه اول و دوم 
ســال ۱۳۹۹ و پــس از اعمــال متغیرهــای 

بــرای  نهایــت  در  وری،  بهــره  و  کیفیــت 
ــط  ــور متوس ــه ط ــودرو ب ــران خ ــرکت ای ش
بــه  بــرای شــرکت ســایپا  و  درصــد   ۸.2
ــت  ــش قیم ــد افزای ــط ۸.۹ درص ــور متوس ط

ــد. ــبه ش محاس
ایــن افزایــش قیمــت، بــرای تمامــی 
لعمل  ا ر ســتو د ل  مشــمو ی  هــا و ر د خو
قیمت گــذاری شــورا، تــا پایــان شــهریور 

می شــود. اجــرا  و  اعمــال   ۱۴۰۰

شورای رقابت، خودروهای داخلی را گران کرد!
بهنام مومنی

 حضرت علی)ع( شخصیتی محسوب می شوند که نامش قرین 
عدالت بوده و نه تنها به عنوان امام معصوم بلکه در تاریخ بشریت 
بوده  اندیشمند و سیاستمداری موحد مطرح  به عنوان یک متفکر، 
است. به گونه ای که نماد عدل، مساوات و پیشوای عدالت خواهان و 

عدالت ورزان به شمار می روند.
امام علی)ع( شخصیت والیی بود که در حدود چهار سال و ۹ ماه 
در یکی از پهناورترین ممالک جهان حکومت کردند. ایشان نظرات مختلفی در زمینه مسایل 
دینی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی دارند که به عنوان یک حجت برای رفتار مسلمانان و 
پیروان آن حضرت تلقی می شود. مهمترین کتاب و سند معتبر از اندیشه های امام علی)ع( 
نهج البالغه است که شامل خطبه ها، نامه ها و سخنان قصار آن حضرت هستند که در ۴۰۰ 
هجری توسط شریف رضی گردآوری شد. دیدگاه های امام علی)ع( درباره عدل و عدالت 
و راهکارهای برقراری آن، اندیشه ای جاودانه و ابدی و الگویی منحصر به فرد برای هر 
حکومت اسالمی است و به مرور زمان نه تنها سست و کم اهمیت نگشته، بلکه پس از گذشت 

سده ها، مشتاقان و شیفتگان بسیاری در میان مسلمانان و غیرمسلمانان پیدا کرده است.
از دیدگاه امام علی)ع(، عدل و عدالت دارای چندین معنی و مفهوم است: یکی »محق 
بودن هر فرد نسبت به حقی که به طور مشروع دارد«؛ یعنی امام)ع( احقاق حقوق مردم 
را یک رویه ای عادالنه و از وظایف حاکم اسالمی می داند و در این ارتباط می فرمایند: 
»خوارترین افراد نزد من عزیز است تا حق او را بازگردانم و فرد قوی در نزد من پست و 
ناتوان است تا حق او را بازستانم«.  و یا در جای دیگری می فرمایند »هیچ عدلی سودمندتر 
از بازگرداندن مظلمه و ادای دیون نیست«. معنی و مفهوم دیگر عدل از دیدگاه امام علی 
)ع(، »انصاف« به معنی رفتار درستکارانه و سازگار با اصول عدالت، است. چنانکه ایشان در 
این باره می فرمایند: »خداوند به عدل و احسان فرمان می دهد. عدل، مراعات انصاف است 
و احسان همان بخشش و تفضل است« یا اینکه امام)ع( در جای دیگری گفته اند که »به 
درستی که عدل و دادگری آن است که به هنگام حکم دادن با انصاف باشی و از ظلم دوری 
نمایی« بنابراین از سخنان و کلمات قصار امیرالمومنین)ع( آنگونه استنباط می شود که آن 

حضرت)ع( عدل را به معنی مراعات انصاف در حقوق مختلف افراد در جامعه می دانند.
امام علی)ع( تمام توان خود را بر بنیانگذاری یک نظام سیاسی قوی، سالم و کارآمد؛ یعنی 
همان نظام مبتنی بر عدالت متمرکز کرد و نخستین گام در این راه، اصالح هسته مرکزی 
حکومت یعنی رهبران، والیان و مدیران جامعه بود. ایشان اعتقاد داشتند که »سزاوار به خالفت 
شخصی است که بدان تواناتر باشد و در آن به فرمان خدا داناتر.« و نیز مدیریت و اداره جامعه 
را با مالک های دوستی و خویشاوندی صحیح نمی دانند و می فرمایند: »شگفتا! آیا خالفت با 
رفاقت و خویشی هم می شود؟«)۶( و معتقد بودند که »کار مردم جز به شایستگی زمامداران 
درست  و  راست  کارکنان  وسیله  به  داشتند، »کارها  اعتقاد  اینکه  نتیجه  نمی یابد.«  سامان 
می شود« و »آفت کارها ناتوانی کارکنان است«  و برپایه اصل عدالت و حاکم کردن معیار 
لیاقت و شایستگی در نظام سیاسی، »کارها را به دست افراد متخصص و خبره«  باید سپرد.

همین ویژگی ها و اعتقادات در امام)ع( بود که ایشان در نامه خود به استاندارش نیز 
بارها یادآوری فرمودند که افرادی را به عنوان کاتب، کارگزار، قاضی و... انتخاب کنند که از 
توانایی و لیاقت باالیی برخوردار بوده و براساس اصل عدالت گزینش شده باشند، به گونه ای 
که امکان دستیابی به بهتر از آنان وجود نداشته باشد. خود حضرت نیز به خاطر پایبندی به 

عدالت، مقید بود که هر کدام از افراد الیق و شایسته خود در نظام سیاسی را دقیقًا در جای 
مناسب خودشان قرار دهد. چنانکه وقتی طلحه و زبیر، نزد ایشان آمدند و حکومت بصره و 
کوفه را درخواست کردند، آن حضرت پاسخ منفی دادند و فرمودند: »من بر سالمت نفس و 

امانتداری شما مطمئن نیستم«.
پس از آن که هر یک از اجزا و عناصر نظام براساس عدالت دقیقًا در جای خود قرار 
گرفتند، نوبت به کار ویژه ها و نحوه کار اجزای نظام می رسد که آن نیز باید برپایه عدالت 
باشد. چنین نظامی ویژگی هایی دارد: یکی اینکه حدود و ثغور وظایف هر کدام از اجزا و 
عناصر دقیقًا روشن باشد، تا نقاط ضعف و قوت و پرکاری و قصور هر فردی به طور شفاف 
روشن شود. آنچنان که امام)ع( خطاب به فرزندشان فرموده اند: »هر یک از خدمتکارانت را 
کاری به عهده بگذار و آن را بدان کار بگمار، تا هر یک وظیفه خویش بگذارد و کار را به 
عهده دیگری نگذارد.«دوم اینکه باید هر یک از اجزای نظام به وظیفه خود پایبند باشد و 
آن را به خوبی انجام دهد، که در این خصوص امام)ع( در ادامه به فرزندشان می فرمایند: 
»اما بعد، واگذاردن آدمی آنچه را به عهده دارد و عهده دار شدن وی کاری را که دیگری باید 
گذارد، ناتوانی است، آشکار و اندیشه ای تباه و نابکار.« سوم اینکه کار هر کدام از مدیران و 
کارگزاران باید دقیقًا ارزیابی شود و به هیچ وجه تالش با کم کاری، کیفیت عالی با متوسط 

و ضعیف و افراد قوی و کارآمد با افراد ضعیف و متوسط، برابر نباشند.
در همین خصوص امام علی)ع( مهمترین آفت نظام سیاسی را برابر دانستن افراد الیق، 
پرکار و خاّلق با افراد ضعیف و ناالیق می دانند و اصرار دارند که زحمت و رنج هر فردی به 
خود او متعلق باشد و بزرگی فردی نباید موجب شود که کار کوچک او مهم جلوه داده شود 
یا کار بزرگ و مهم یک فرد معمولی، هیچ انگاشته شود. نتیجه اینکه »حضرت در مورد نظام 
سیاسی اینگونه اعتقاد داشتند که »مبادا نکوکار و بدکار در دیده ات برابر آید که آن، رغبت 
نکوکار را در نیکی کم کند و بدکردار را به بدی وادار نماید... و رنج افرادی را که کوششی 
کرده اند بر زبان آر که فراوان کار نیکوی آنان را یاد کردن، دلیر را برانگیزاند و ترسان بد دل 
را به کوشش مایل گرداند ان شاءالّل  نیز مقدار رنج هر یک را در نظر دار و رنج یکی را به 
حساب دیگری مگذار و در پاداش او به اندازه رنجی که دیده و زحمتی که کشیده، تقصیر 
میار و مبادا بزرگی شخصی موجب شود که رنج اندک او را بزرگ شماری و فرودی رتبه 

مردی سبب شود، کوشش وی را خوار به حساب آری.«
مردم در اندیشه امام)ع(

در اندیشه های سیاسی امام علی)ع(، مردم در احقاق حق و اجرای عدالت به مراتب کمتر 
از حاکمان بوده، فقط برای یاری رهبران در اجرای عدالت معنا و مصداق پیدا می کند. البته 
باز هم نمی توان از نقش مردم در احقاق حق و اجرای عدالت غافل ماند. چنانکه ایشان برای 
برانگیختن مردم به حق و عدالت می فرمایند: »خدا بیامرزد فردی را که حقی ببیند و یاری 
آن کند یا ستمی ببیند و آن را بازگرداند و خداوند حق را یاور بود تا حق را بدو برساند.«)۱۵( 
و همچنین ایشان در صحنه های عملی اجرای حق و عدالت که به یاری مردم نیاز داشت، 
خطاب به آنان فرمودند: »ای مردم! مرا بر کار خود یار باشید و فرمانم را پذیرا، به خدا سوگند 
که داد ستمدیده را از آن که بر او ستم کرده بستانم و مهار ستمکار را بگیرم و به ناخواه او 
تا به آبشخور حق کشانم.«)۱۶( هرچند گاهی هم گروهی، منافع خود را در خطر می بینند 
و اجرای عدالت را به ضرر خود می پندارند و به شدت از آن گریزان هستند که امام)ع( در 
خصوص آنها فرموده اند: »عدالت را شناختند، دیدند و شنیدند و به گوش کشیدند و دانستند 
مردم برابر عدالت در حق یکسانند، پس گریختند تا تنها خود را به نوایی برسانند. دور از 

رحمت خدا باشند، به خدا آنان از ستمی نگریختند و به عدالت نرسیدند.«

سرمقاله

علی)ع( نماد عدل، مساوات
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نماینده مردم قزوین:
توزیع رایگان واکسن کرونا، مورد تاکید دولت و مجلس است

دبیرکمیسیون بهداشت،  درمان و آموزش پزشکی مجلس شورای اسالمی با 
بیان این که توزیع رایگان واکسن کرونا، مورد تاکید دولت و مجلس است، گفت: 
نظارت بر توزیع واکسن کرونا مطابق اولویت بندی با حضور وزیر در کمیسیون 

بهداشت درمان و آموزش پزشکی مجلس تاکید شده است.
و  آخرین  کشور  کرونایی  شرایط  به  اشاره  با  محمدبیگی«  »فاطمه 
تولید واکسن کرونا در کشور  تولید واکسن در کشور گفت: دانش  وضعیت 
که  به طوری  یافتیم  دست  خوبی  تولیدات  به  و  است  مواجه  یک جهش  با 
در  این حوزه  در  فناوری های جدیدی  که  دنیا هستیم  ۶ کشور  امروز جزو 
حال حاضر ایجاد کرده و در آینده نه تنها تولیدکننده بلکه صادرکننده واکسن 

بود. نیز خواهیم  کرونا 
دبیر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به بازدید میدانی اعضای 
کمیسیون از چند مرکز تولید واکسن گفت: در این بازدیدها مشخص شد که با 
تالش شبانه روزی، این مراکز در حال نصب دستگاه های تولید واکسن و تکمیل 

چرخه فرآوری تولید بیولوژیک واکسن هستند.
»کووایران  واکسن  خوشبختانه  افزود:  مجلس  در  قزوین  مردم  نماینده 
برکت« از روز دوشنبه گذشته در ایران در حال تزریق به داوطلبان  است و 
در روزهای آینده یک میلیون دوز از این واکسن به وزارت بهداشت، درمان و 

آموزش پزشکی تحویل داده خواهد شد.
وی با بیان اینکه مقرر شده در ماه ابتدا ۳ میلیون و در ادامه ۱2 میلیون 
دوز از واکسن کرونا کووایران برکت در کشور تولید شود، افزود: اکنون در فاز 
سوم مطالعات انسانی واکسن هستیم و در صورت موفقیت پیش بینی می شود از 

خردادماه امسال وارد واکسیناسیون وسیع تر در کشور شویم.

نماینده مراغه: 
در صورت ورود رئیسی، انتخاباتی دو قطبی خواهیم داشت

یک عضو هیات رییسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
شورای اسالمی گفت: در صورت ورود آقای رئیسی، انتخاباتی دو قطبی خواهیم 
داشت اما اگر ایشان در انتخابات حضور پیدا نکنند قطعًا انتخابات دو قطبی و 

پرشور نخواهد بود.
علی علیزاده با بیان اینکه در حال حاضر شرایط کشور خیلی انتخاباتی 
نیست، گفت: هنوز به صورت جدی قطب های انتخابات، چهره ها و شعارهای 
انتخاباتی مشخص نشده اند. البته این خود یکی از کاستی های نظام انتخابات 
ریاست جمهوری در ایران بوده که بهتر است به گونه ای برنامه ریزی شود تا 
در دوره های آینده از چند ماه پیش از انتخابات گزینه ها و شعارهای انتخاباتی 
به  باعث شده که فضا  بودن گزینه ها و شعارها  مشخص شود. عدم روشن 

صورت جدی انتخاباتی نباشد.
وی ادامه داد: وقتی فضای انتخابات و سیاست عمومی پر شور است که 
مسائل معیشتی و اقتصادی در شرایط پایداری باشد. شرایط اقتصادی کشور، 
تورم، رکود تورمی، تحریم ها و ضعف دولت در مدیریت منابع کشور و موارد 

دیگر باعث شده تنور انتخابات آن طور که باید، گرم نشده است.
نماینده مراغه در مجلس شورای اسالمی در ارزیابی از چگونگی رقابت 
های انتخاباتی گفت: با توجه به اینکه گروه ها یا جناح های مختلف آمادگی 
خود را برای حضور در انتخابات اعالم کرده اند، آن ها با شعارهای مختلف در 
انتخابات حضور پیدا می کنند. مشخص آن است که ما در بین احزاب و جناح های 
سیاسی قهر انتخاباتی نداریم و این نکته مثبتی است که باید به آن توجه کرد. 
وی اضافه کرد: تصور من این است که در صورت ورود آقای رئیسی، 
انتخاباتی دو قطبی خواهیم داشت اما اگر ایشان در انتخابات حضور پیدا نکنند 

قطعًا انتخابات دو قطبی و پرشور نخواهد بود.
ابراز  و  دانست  مردم  پایین  مشارکت  را  انتخابات  اصلی  چالش  علیزاده 
امیدواری کرد: با بهتر شدن اوضاع اقتصادی کشور و توجیه مردم به اینکه حضور 
آن ها در انتخابات گره گشاست و نه عدم حضور، شاهد حضور پرشور مردم باشیم.

این عضو هیات رییسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با 
بیان اینکه عواملی در برگزاری پرشور انتخابات موثر است، خاطرنشان کرد: کرونا 
و مذاکرات هسته ای یا مرتبط با برجام نقش مهمی در انتخابات خواهند داشت 
لذا دولت و اصالح طلبان درصدند تا پیش از انتخابات به هر شکلی مذاکرات را 
به سرانجام برسانند تا بتوانند با پایین آوردن قیمت ارز و امیدآفرینی کوتاه مدت 
در انتخابات برنده شوند. کرونا نیز بسیار موثر است چون افراد با ترس از ابتال 
به این بیماری و یا مبتالیان نمی توانند در انتخابات شرکت کنند. این موارد 
همه دست به دست هم داده که ما نگران درصد مشارکت مردم باشیم امیدوارم 
وزارت کشور به شیوه های مختلف از تکثر  شعب رای گرفته تا تمهیداتی برای 

اخذ رای از بیماران کرونایی فضا را برای مشارکت مردم فراهم کند.
علیزاده در پایان گفت: شاید الزم باشد برای انتخابات و اخذ رای مردم 
از طرحی شبیه طرح شهید سلیمانی بهره گرفته شود تا کسانی که می خواهند 
رای دهند ولی به دالیلی نمی توانند در شعب حضور پیدا کنند بتوانند رای خود 

را به صندوق بیاندازند.

رییس جمهوری:
اسالمی  نظام مقدس جمهوری  اهداف  از مهمترین  عدالت 

است
پنجاه و نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی بعد از ظهر 
دوشنبه گذشته به ریاست رئیس جمهور و با حضور سران قوای مقننه و 
قضائیه و دیگر اعضای این شورا برگزار شد و در این جلسه وضعیت بازار 

سرمایه و راهکارهای بهبود این بازار مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
ارائه راهکارها و اتخاذ  در جلسه فوق با توجه به تاکید سران قوا بر 
سیاست های الزم برای رفع مشکالت در بازار سرمایه و رونق و توسعه آن، 
پیشنهادهای وزارت امور اقتصادی و دارایی که از طریق سازمان بورس و 
اوراق بهادار تهیه و در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورد بررسی قرار 

گرفته است، مطرح و به تصویب رسید.
تقویت مالی صندوق تثبیت بازار سرمایه برای حمایت از سرمایه های 
خرد و رونق بازار سرمایه و رفع ممنوعیت اعطای تسهیالت بانکی برای خرید 
سهام توسط شرکت های سرمایه گذاری و کارگزاری ها از جمله پیشنهادهایی 
بود که در راستای تقویت بازار سرمایه و بهبود آن مورد تصویب شورایعالی 

هماهنگی اقتصادی قرار گرفت.
تقویت حضور بانک ها در بازار بورس با هدف حمایت از سرمایه گذاران 
خرد از دیگر پیشنهادهایی بود که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت و 
پیشنهاد مربوط به منظور جبران زیان خریداران واحد های سرمایه گذاری 

عرضه شده توسط دولت مورد بررسی و تصویت قرار گرفت.
رئیس جمهور در ابتدای این جلسه با تاکید بر اهمیت شب های قدر 
و فرصت بهره مندی از فیوضات معنوی این شب ها برای حرکت در مسیر 
اصالح و رستگاری، اظهار امیدواری کرد که امت اسالمی بویژه مردم مومن 

ایران همانند گذشته از برکات شب های عزیز قدر، بهره مند شوند.
حجت االسالم والمسلمین دکتر حسن روحانی همچنین با اشاره به 
متقیان حضرت علی)ع(، گفت:  و مظلومانه موالی  شب شهادت جانگداز 
همه باید تالش کنیم به عنوان پیروان و عاشقان آن امام همام در مسیر 

واقعی حق گام برداریم.
و  خواند  عدالت  راه  شهید  را  علی)ع(  المومنین  امیر  روحانی،  دکتر 
از مهمترین اهداف نظام مقدس جمهوری اسالمی است و  افزود: عدالت 
باید همه تالش ها و برنامه ریزی ها در مسیر تحقق این آرمان بزرگ و 

مهم استمرار یابد.

بخشی از مشکالت از دوره قبل به یادگار باقی مانده است؛

شهردار تهران: شهرداری مستعد فساد و رانت است
اشاره  با  تهران  شهردار 
دستگاهی  مورد  در  اینکه  به 
حجم  این  با  شهرداری  مثل 
مردم،  با  استحکاک  و  مالی  گردش  از 
فراهم  بودن  فساد  معرض  در  شرایط 
است و اگر حساسیت وجود نداشته باشد 
مشکالت بسیاری به همراه دارد، تأکید 
اما موضوع  برخورد می کنیم؛  ما  کرد: 
را در بوق نمی زنیم. در تالش هستیم 
کردن  ای  سامانه  و  کردن  شفاف  با 
تصمیمات و سامانه ای کردن سیستم 
بروز  از  پایان کار، در جلوگیری  صدور 

تخلف تاثیرگذار باشیم.
روند  تشریح  در  حناچی،  پیروز 
شهرداری  در  فساد  و  رانت  با  برخورد 
سیاسی  رقابت  عالم  در  گفت:  تهران 
ولی  ندارد  ایرادی  کردن  رقابت  قطعا 
ناجوانمردانه عمل کردن و شکل دیگر 
مسئله را جلوه دادن پذیرفته نیست. ما 
فساد  و  رانت  با  تهران  شهرداری  در 
از من پرسیده  برخورد کردیم ولی اگر 
متوقف  را  آن  کامل  ای  توانسته  شود 
کنی؟ پاسخ منفی است، چرا که پروانه 
هایی که صادر شده حداقل تا ۹ سال 
توانیم  بیخ ریش ما خواهد بود و نمی 

به راحتی آنها را لغو کنیم..
با رانت و فساد برخورد کردیم

وی افزود: تعهداتی که ایجاد شده 
به  و  است  تهران  شهرداری  برگردن 
راحتی قابل لغو نیست؛ اما به طور قطع 
ما در این دوره تعهدی ایجاد نکردیم.ما 
کامل نتوانستیم با رانت و فساد برخورد 
ایجاد  تعهدات  از  بخشی  چون  کنیم 
گیری  بازپس  و  بوده  گذشته  در  شده 
آنها هزینه های بسیاری برای مردم و 
شهر داشت؛ البته در بسیاری موارد حق 
و حقوق شهراز بزرگترین این تعهدات 
ایجاد شده گرفته شد و ما این موضوع 
اما  هستیم  پیگیر  و  کرد  نخواهیم  رها 
اتفاق می  نباید  این موارد اصال  اساسا 
افتاد که متاسفانه اتفاق افتاده و یادگار 

دوران گذشته شده است.
ذخایر  تمام  از  حداکثری  استفاده 

شهر تهران در دوره مدیریت قبلی
نمی  حقیقت  در  داد:  ادامه  وی 
خواهم بگویم همه اتفاقاتی که در دوره 
قبل ما روی داده، بد بوده، ولی مطمئنا 
به جهت راهبردهای غلطی که انتخاب 
از  یادگار  به  مشکالت  از  بخشی  شده 
آغاز  مثال  است.  مانده  باقی  قبل  دوره 
تراکم فروشی مختص دوره ای بوده یا 
برخی دوره ها ویژگی های خاصی دارند 
کمیسیون   ۳2۹ و   2۶۹ مصوبه  مانند 
ماده ۵ مربوط به دوره آقای الویری و 
بلندمرتبه سازی های بی رویه و استفاده 
حداکثری از تمام ذخایر شهر تهران اعم 
از زیست محیطی، فضای سبز و ذخایر 
شهرسازی که مختص دوره قبلی است.

 ۱۴۰۰ بودجه  در  عظیم  تحول 
شهرداری تهران

شهردار تهران تاکید کرد: امیدواریم 

دوره ما هم به شهرنفروشی مزین شود؛ 
دوره ای که تالش کردیم منابع درآمدی 
پایدار افزایش پیدا کند و از سوی دیگر 
کاهش  شهر  اداره  و  اجرا  های  هزینه 
پیدا کند. عارضه های ناهنجار در شهر 
به حداقل برسد و بودجه به انضباط مالی 
برسد؛ ما امسال در بودجه سال ۱۴۰۰ 
تحول عظیمی را رقم زدیم به این معنا 
بودجه  در  کامل  طور  به  انضباط  که 
مستقر شد و تمامی تبصره ها در داخل 
بودجه آمدند، درحالی که در قدیم ممکن 
بود تبصره های بودجه معادل خود رقم و 
عدد بودجه بزرگ باشد همین موضوع 
لذا  بودجه شد  قابل درک شدن  باعث 
بودجه ۱۴۰۰ بسیار راحت تصویب شد.

های  حوزه  در  تهران  شهرداری 
مختلف مستعد رانت است

تحقق  عدم  موانع  درباره  حناچی 
شهرداری  در  رانت  و  فساد  با  مبارزه 
تهران ضمن تاکید بر تحقق شعار مبارزه 
با رانت و فساد در شهرداری گفت: رانت 
زمانی به وجود می آید که امتیازی ویژه 
را صرفا به دلیل سرمایه و ارتباطات و یا 
جایگاه ویژه ای که فرد برای خود قائل 
است، به وی بدهیم که به سایر مردم 
داده نمی شود و شهرداری در حوزه های 
مختلف بسیار مستعد چنین اتفاقی است؛ 
از تراکم و دادن طبقات تا چشم بستن 
بر روی تخلفاتی که بعدا به راحتی قابل 

تخریب نباشد.
قدرت و مانور شهرداری در شهر 

از دولت باالتر است
تهران  شهرداری  فزود:  ا وی 
در  کشور  اجرایی  سازمان  بزرگترین 
است.  معین  جغرافیایی  محدوده  یک 
ممکن است دستگاه های دیگر بزرگتر 
از شهرداری باشند اما در سطح کشور 
شهر  و  استان  محدوده  در  لذا  هستند 
اجرایی  سازمان  بزرگترین  ما  تهران 
هستیم و قدرت مانور ما در خیلی موارد 
تهران  شهر  در  دولت  مانور  قدرت  از 
باالتر است. گردش مالی شهرداری هم 
در چنین محدوده جغرافیایی نادر است.

تصور  داد:  ادامه  تهران  شهردار 
کنید بودجه ۴۰ هزار میلیاردی شهرداری 
تهران که اگر یک درصد پرتی در آن 
ایجاد  لذا  شود؛  می  مبلغی  چه  باشد 
انضباط چه در حوزه مالی و چه حوزه 
کالبدی شهر می تواند از رانت جلوگیری 
که  داشتیم  شهرداری  گذشته  در  کند. 

اساسا با طرح تفصیلی کار نداشت و حتی 
با کمیسیون ماده ۵ هم کار نداشت و به 
خود زحمت نمی داد مصوبه کمیسیون 
ماده ۵ بگیرد، در حالی که با آمدن ما و 
فشار شورای عالی شهرسازی بسیاری 
از موارد کمیسیون های ماده ۵ از سال 
از  پیش  و  گرفتند  قرار  مدنظر   ۱۳۹2
آن این انضباط نبود و دولت هم خیلی 
مدعی نبود و به دنبال ایجاد انضباط هم 
نبود، گویی مورد مسالمت آمیز دو طرفه 

ای اتفاق افتاده بود.
کاری که به مصلحت شهر نیست 

را انجام نمی دهیم
وی ادامه داد: نگاه ما این بوده که 
در شهر آرامش ایجاد شود؛ باید هزینه 
تامین  منابع سالم  از  های جاری شهر 
خاط  به  است  ممکن  شهرداری  شود. 
و  دهد  انجام  هرکاری  پرسنل  حقوق 
ولی  شده  می  انجام  هرکاری  تاکنون 
می توانم بگویم دو سال و نیم است ما 
هرکاری انجام نمی دهیم بلکه تالش 
به  نداریم و  قبول  می کنیم کاری که 

مصلحت شهر نیست را انجام ندهیم.
حق و حقوق ۴هزار میلیارد تومانی 
تامین اجتماعی در دوره قبل داده نشد

شهردار تهران تاکید کرد: امسال 
جلوی  پیمانکاران  که  بود  سالی  اولین 
شهرداری نیامدند و شب عید هم پشت 
بر  بسیاری  تعهدات  نماندند.  باقی  در 
نکنیم  پاس  را  آنها  تا  که  داریم  دوش 
امسال  شود.  نمی  باز  ما  برای  مسرها 
برای اوراق مشارکت با سازمان تامین 
اجتماعی به مشکل خوردیم، چرا که در 
دوره قبل مدیریت شهری حق و حقوق 
سازمان تامین اجتماعی داده نشده بود. 
ادعای سازمان تامین اجتماعی بیش از 
هنوز  که  است  تومان  میلیارد  هزار   ۴
حسابرسی نشده ولی واقعیت این است 
هنر  این  تردید  بی  نشده.  پرداخت  که 
نیست که از شهر فقط برای اداره دوره 

خودمان به هر قیمتی عبور کنیم.
به  نباید  براینکه  تاکید  با  حناچی 
قصد کاهش هزینه ها آنها را به دوره 
های بعد منتقل کنیم، گفت: قانون هم 
اجازه نمی دهد یک مدیر بیش از یک 
بعد  دوره  برای  را  ساالنه  بودجه  سوم 
دوره  در  که  حالی  در  کند  ایجاد  تعهد 
های گذشته چند برابر بودجه برای دوره 

بعدی تعهد ایجاد شده است.
در  جدید  تسهیالت  از  استفاده 

گروی تسویه بدهی ها
شهرداری  بدهی  تشریح  در  وی 
های  بدهی  کرد:  تصریح  نیز  تهران 
لحظه  هر  و  نیست  ثابت  شهرداری 
برای آن سود محاسبه می شود. برآورد 
ما رقمی حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان 
از جمله  تعهدات  است که شامل همه 
بانکی، قضایی، سازمان تامین اجتماعی 
زمانی که مراجعه  تا  و... است.  و سود 
نشود  انجام  بررسی  و  نگیرد  صورت 
بدهی قطعی نمی شود؛ ادعا زیاد است 
ولی آنها را احصا می کنیم. تاکنون ۵۰ 
هزار میلیارد تومان برآورد شده است که 
2۰ هزار میلیارد تومان ان برای بانک 
شهر بوده است و تا زمانی که اینها را 
تسویه نکنیم یا قدم در راه تسویه آنها 
نگذاریم نمی توانیم از تسهیالت جدید 

استفاده کنیم.
تاثیرات  به  توجه  با  افزود:  وی 
تورم  و  ها  تحریم  از  ناشی  اقتصادی 
ترین  سخت  موجود،  خاص  شرایط  و 
شرایط بعد از انقالب را داریم و در این 
باالتری  قیمت  با  باید  خدمات  شرایط 
افزوده  هم  کرونا  شرایط  شود.  ارائه 
معنی  دو  ها  شهرداری  برای  که  شد 
دارد کاهش درآمد و افزایش هزینه ها. 
بسیاری  این شرایط ضرر  همچنین در 
می  تحمیل  نقل  و  حمل  سیستم  به 
زمینه  این  در  ریالی  هم  دولت  و  شود 

کمک نکرده است.
در  رانت  با  مبارزه  راه  سد  موانع 

شهرداری تهران
سد  موانع  درباره  تهران  شهردار 
راه مبارزه با رانت در شهرداری تهران 
منافعشان  که  کسانی  تردید  بی  گفت: 
مقاومت  گیرد  می  قرار  الشعاع  تحت 
می کنند و این مقاومت بعضا به شکل 
شکایت قضایی به محاکم است که ما 
یا درآن پیروز می شویم یا شکست می 
خوریم و یا از ابزارهای حاکمیتی استفاده 
می کنیم تا ضرر شهرداری را به حداقل 
برسانیم و در این مسیر قوه قضاییه خیلی 

کمک کرده است.
رانت  و  فساد  مستعد  شهرداری 

است
مورد  در  من  کرد:  تاکید  حناچی 
مبارزه با فساد، فرد معرفی نمی کنم اما 
کسی که منافع میلیاردی خود را تحت 
دو  یکی  است  حاضر  بیند  می  تاثیر 
درصد آن را هزینه کند و در این میان 
شهرداری جزو سازمان هایی است که در 
معرض چنین موضوعاتی است و کارمند 
و کارشناس سیستم ممکن است مورد 
اغوا قرار بگیرد؛ اما مهم این است که 
سیستم اداری مطلع می شود و برخورد 
می کند. ما تالش کردیم برخورد کنیم 
نکردیم.  هم  سروصدا  مسیر  این  در  و 
تالش کردیم درصد کوچکی که ممکن 
است این اتفاق برایشان بیافتد، آبروی 
درصد بزرگی که با صداقت کار می کنند 

را خدشه دار نکنند.

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

تغییر تاریخ آزمون های الکترونیکی پایان ترم دانشگاه پیام نور 
مدیر کل روابط عمومی دانشگاه پیام نور از تغییر تاریخ امتحانات الکترونیکی 

پایان ترم نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ دانشگاه پیام نور خبر داد.
به گزارش خبرنگار دنیای جوانان از دانشگاه پیام نور، »امیر حسین بهروز« از 
تغییر تاریخ امتحانات الکترونیکی پایان ترم نیمسال ۱۴۰۰-۱۳۹۹ دانشگاه پیام نور 
خبر داد و اضافه کرد: با توجه به ادامه شرایط ناشی از بیماری کووید ۱۹، لزوم اتخاذ 
تمهیدات الزم با توجه به برگزاری آمار باالی آزمون های الکترونیکی دانشگاه پیام 
نور در سراسر کشور و به منظور ارتقای کیفیت اجرایی برگزاری ارزشیابی دروس 
نظری در نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹، امتحانات در ترم جاری، نسبت 

به تاریخ قبلی در تقویم آموزشی، زودتر برگزار می شود.
مدیرکل روابط عمومی دانشگاه پیام نور گفت: به منظور سهولت در برگزاری 
آزمون ها، استان ها مجاز خواهند بود آزمون های پایان ترم را در بسترهای متعدد 

مورد تأیید با هماهنگی اساتید برگزار کنند.
بار ترافیکی در صورت  وی همچنین افزود: اساتید می توانند جهت کاهش 
هماهنگی و اطالع رسانی کامل با دانشجویان، آزمون ها را در نوبت ها و زمان های 

هماهنگ شده دیگر، پیش از تاریخ آزمون برگزار کنند.
مدیرکل روابط عمومی دانشگاه پیام نور با عنوان اینکه آزمون ها صرفًا باید 
از سایر  استفاده  اظهار داشت:  باشد،  دانشگاه  اعالم شده  منابع درسی مصوب  از 
شیوه های ارزشیابی برای دروس )گروه درسی( با تعداد دانشجوی کمتر از پنج نفر 

با تشخیص مدرس ذیربط و تأیید رئیس استان مجاز است.
وی یادآور شد: شرایط آزمون دانشجویان دانشگاه پیام نور در نیمسال جاری 
نیز مانند ترم های گذشته در نهایت دقت، سالمت، نظم و آرامش برگزار خواهد شد 
و در این خصوص تمهیداتی در قالب دستورالعمل به استان ها در حال ارسال است.

۲۷ دانشگاه ایرانی در بین اثرگذارترین های دنیا بر اساس رتبه بندی 
تایمز

رتبه بندی 2۰2۱ تأثیرات دانشگاه ها از سوی نظام رتبه بندی بین المللی تایمز 
منتشر شد و 27 دانشگاه ایرانی در جمع یک هزار و ۱۱۵ دانشگاه مؤثر دنیا قرار 

گرفتند.
بر اساس رتبه بندی 2۰2۱ تایمز، دانشگاه صنعتی امیرکبیر در جمع 27 دانشگاه 
ایرانی قرار داشت که جایگاه این دانشگاه در این رتبه بندی از دانشگاه هایی چون 
تهران و صنعتی شریف، خواجه نصیرالدین طوسی، تربیت مدرس و ... باالتر بود، 
این درحالی است که براساس رتبه بندی اثرگذاری تایمز دانشگاه صنعتی امیرکبیر 
 ۴۸ رتبه  دارای  و  نخست  رتبه  ایرانی  دانشگاه های  میان  در  نوآوری  در شاخص 

جهانی است.
27 دانشگاه ایرانی حاضر در رتبه بندی اثرگذاری 2۰2۱ شامل دانشگاه های 
علوم پزشکی ایران، علوم پزشکی اصفهان، علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، الزهرا 
)س(، صنعتی امیرکبیر، علوم پزشکی کاشان، علوم پزشکی کردستان، محقق اردبیلی، 
علوم پزشکی شهیدبهشتی، تبریز، تربیت مدرس، تهران، صنعتی نوشیروانی بابل، 
کاشان، کردستان، صنعتی شریف، علوم پزشکی زنجان، اراک، شهیدمدنی آذربایجان، 
گیالن، آزاد اسالمی واحد نجف آباد، صنعتی کرمانشاه، صنعتی خواجه نصیرالدین 
طوسی، رازی کرمانشاه، سیستان و بلوچستان، شهید باهنر کرمان و تربیت دبیر 

شهید رجایی است.
از سوی نظام  بار در سال 2۰۱۹  اولین  برای  دانشگاه ها  تأثیرات  رتبه بندی 
رتبه بندی بین المللی تایمز انجام شد. تایمز در این رتبه بندی دانشگاه ها را بر اساس 
اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد )SDGs( ارزیابی می کند. اهداف توسعه 
پایدار سازمان ملل متحد ۱7 مورد است که مؤسسه تایمز برای این رتبه بندی از 

آنها استفاده کرده است.
تایمز از شاخص های دقیق برای ارائه مقایسه های جامع و متعادل در چهار 
زمینه گسترده تحقیق، مدیریت، دسترسی و آموزش استفاده کرده است. تحقیق؛ 
پایدار  اهداف توسعه  ارائه  دانشگاه می تواند در  بارزترین و سنتی ترین راهی که 
سازمان ملل متحد )SDG( کمک کند و منظور از تحقیق موضوعات مرتبط با 

این اهداف است.

دستگیری هکری که 800  حساب بانکی را خالی کرد
فرمانده انتظامی استان از دستگیری هکری 2۰ ساله در شهرستان »کازرون« 
خبر داد و گفت: این هکر از ۸۰۰ حساب بانکی در سراسر کشوربرداشت کرده بود.

به  سردار رهام بخش حبیبی گفت: در پی مراجعه یک شهروند کازرونی 
پلیس فتا این شهرستان و ارائه مرجوعه قضائی در خصوص رسیدگی به برداشتی 
غیرمجاز از اطالعات حساب بانکی وی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار 

کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.
به گزارش پلیس فارس، حبیبی ادامه داد: در رصدهای سایبری، مأموران 
پلیس فتا با یک سایت فروش کتاب مواجهه و در بررسی های تکمیلی مشخص 
شد درگاه متصل به این سایت جعلی بوده و متصرف آن با استفاده از تبلیغات 
در کانال ها و گروه های تلگرامی قربانیان را به درگاه جعلی کشانده و با سرقت 
اطالعات بانکی و سوءاستفاده از رمز دوم حساب آنان اقدام به برداشت از حساب 
قربانیان کرده است.فرمانده انتظامی استان فارس گفت: در این راستا اقدامات فنی 
توسط کارشناسان پلیس فتا در خصوص شناسایی متهم انجام و با هماهنگی مقام 

قضائی، وی طی یک اقدام غافلگیرانه در مخفیگاهش دستگیر شد.
حبیبی گفت: متهم در تحقیقات پلیسی به جرم ارتکابی اقرار و اظهار کرد 
که با طراحی ربات و ارسال لینک جعلی به اطالعات کارت کاربران دسترسی 
پیدا کرده و با برداشت از حساب آنها اقدام به خرید شارژ و سپس شارژ های 
خریداری شده را با قیمت پایین تر به افراد می فروخته است.وی افزود: این متهم 
2۰ ساله با روش فیشینگ از ۸۰۰ حساب بانکی مربوط به قربانیان در نقاط مختلف 
کشور، مبلغ ۴ میلیارد ریال برداشت کرده که در این خصوص پرونده تشکیل و 

در دست بررسی است.
فرمانده انتظامی استان فارس از شهروندان درخواست کرد با باال بردن سطح 
سواد اینترنتی از دادن اطالعات بانکی خود به سایر افراد خودداری و اپلیکیشن 
های مورد نیاز خود را از آپ استوری های شناخته شده و معتبر دریافت و به 
هیچ عنوان به اپلیکیشن هایی که در گروه ها و صفحات شبکه های اجتماعی 
منشر می شوند، اطمینان نکنند.حبیبی افزود: شهروندان در صورت مشاهده هر 
گونه مشکل در فضای مجازی آن را از طریق سایت اینترنتی پلیس فتا به آدرس  

www.cyberpolice.ir بخش فوریت های پلیسی اطالع دهند.

نجات دختر هشت ساله هرسینی از گروگان گیران
اهل  ساله  هشت  دختربچه  آزادی  از  کرمانشاه  استان  انتظامی  فرمانده 
شهرستان هرسین تنها حدود 2 ساعت پس از آن که گروگان گرفته شده بود، با 

تالش نیروهای پلیس خبر داد.
بعدازظهر  هرسین  گروگانگیری  حادثه  گفت:  جاویدان«  »علی اکبر  سردار 
روز ۱۳ اردیبهشت و به دنبال اختالفات مالی میان 2 خانواده رخ داد که ماموران 
پلیس به سرعت وارد عمل شدند.وی ادامه داد: ماموران پلیس امنیت عمومی 
اقدامات تخصصی و تحقیقات گسترده  از دریافت اطالعات الزم  هرسین پس 
خود را برای ردیابی افراد آدم ربا آغاز و دریافتند آنها دختر بچه هشت ساله را به 
شهر کرمانشاه منتقل کرده اند.سردار جاویدان تصریح کرد: ماموران در گام بعدی 
موفق به شناسایی محل نگهداری دختربچه ربوده شده شدند و به سرعت نسبت 

به آزادسازی وی اقدام کردند.
فرمانده انتظامی استان کرمانشاه ادامه داد: افراد آدم ربا که متوجه عملیات 
گسترده پلیس برای نجات جان دختربچه شده بودند پیش از رسیدن پلیس محل 
اختفای گروگان خود را ترک و متواری شده بودند.وی با اشاره به شناسایی سه 
فرد آدم ربا، از تالش برای دستگیری آنها خبر داد و گفت: مطمئنا این افراد در 
سریعترین زمان ممکن دستگیر و به سزای عمل خود خواهند رسید.سردار جاویدان 
در پایان از مقابله جدی پلیس با هرگونه ناامنی در استان خبر داد و گفت: کرمانشاه 
جای امنی برای مجرمان نیست و بدون شک دیر یا زود تسلیم قانون خواهند شد.
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جواد احمدی

آیا پردازنده های اینتل لیک فیلد کیفیت 
و کارایی موردانتظار را دارند؟

و  متنوع  نتایج  لیک فیلد  اینتل  پردازنده های  روی  اولیه  بنچمارک های 
آن ها  کارایی  و  درباره ی کیفیت  نتیجه  گیری  نشان می دهند که  متناقضی  حتی 

را دشوار می کند.
گزارش ها و اخباری که اخیرا درباره ی پردازنده های اینتل لیک فیلد منتشر 
بررسی های  به  نگاه  با  کاربران  درواقع،  هستند.  همراه  ابهام  کمی  با  شده اند، 
و  قدرت  از  گوناگونی  نتایج  سخت افزار،  دنیای  متنوع  رسانه های  در  انجام شده 
کارایی پردازنده های جدید تیم آبی دریافت می کنند. برخی از نتایج اولیه نشانه  های 
مناسبی از قدرت فراوان محصول جدید اینتل بودند که حتی پیش بینی می کردند 
کوالکام و سامسونگ از نتایج به دست آمده هراسان شوند. به هر حال، می توان با 
کمی دقت در زاویه ی دید و بررسی پردازنده های لیک فیلد، نتیجه  گیری منطقی 

درباره ی آن ها ارائه کرد.
پردازنده  لیک فیلد )عبارت صحیح تر برای آن SoC است( پردازنده ی 7 واتی 
 Sunny و یک هسته ی پردازشی Tremont با چهار هسته ی پردازش مرکزی
Cove است که از هایبرتردینگ هم بهره نمی برد. قطعا چنین پردازنده  ای رقیب 
و  مقایسه ها  درنتیجه،  بود؛  نخواهد   )Core( کور  خانواده ی  کامل  محصوالت 
بنچمارک هایی که بین لیک فیلد و پردازنده های کامل کور می شود، هیچ گاه برتری 
 CB۱۵ مذکور در بنچمارک SoC پردازنده ی کوچک تر را نشان نمی دهد. امتیاز
 ۸۱۰۰y-Core m۳ در بخش پردازش تک رشته ای کمتر از امتیاز پردازنده ی
گزارش می شود )۳/۸۸ دربرابر 2/۹۶(. البته در پردازش چندهسته ای شاهد نتایج 

بهتری هستیم و لیک فیلد امتیاز 2۵۵ را دربرابر امتیاز ۱۶2 رقیب ثبت می کند.
پردازنده ی ۸۱۰۰y-m۳ را می توان بهترین گزینه در خانواده ی x۸۶ برای 
مقایسه با Lekefield SoC دانست. پردازنده ی سری Core M تراشه ای 
دوهسته ای با چهار رشته ی پردازشی محسوب می شود که توان طراحی گرمایی 
آن ۵ وات و سرعت کالک پایه  اش ۱/۱ و سرعت کالک تقویت شده ی آن ۴/۳ 

گیگاهرتز است.
الگوی رقابتی لیک فیلد دربرابر کور ام )ضعف در امتیاز تک رشته ای و برتری 
 R2۰ و R۱۵ و R۱۰ در امتیاز چند رشته ای( در تمامی بنچمارک های ساین بنچ
و گیگ بنچ ۵,۱ دیده می شود. پردازنده ی ۸۱۰۰Y-m۳ در تمامی آزمایش های 
تک رشته  ای پیروز می شود و فاصله ی زیادی هم با رقیب دارد. درمقابل، در تمامی 
آزمایش های چند هسته ای شاهد پیروزی پردازنده ی لیک فیلد هستیم که فاصله ی 

بیشتری با فاصله ی رقابت تک رشته ای را هم نشان می دهد.
بررسی ها،  نتیجه ی  به  نگاه  با  کوالکام  دارند  اعتقاد  کارشناسان   برخی 
پیروزی  به قطع نمی توان  البته  )تِک رادار(؛  پیروزی می زند  نشانه ی  به  پوزخندی 
کوالکام را در وظایف پردازشی تأیید کرد. به هرحال، پلتفرم ویندوز روی آرم اکنون 
برای هماهنگی با x۸۶ مبتنی بر شبیه سازی ۳2 بیتی است که به تنهایی برخی از 
نتایج آزمایش را خدشه دار می کند. درمقابل، لیک فیلد در عملکرد تک رشته ای در 
بسیاری از آزمایش ها از پردازنده ی کواکاک ۸cx بهتر ظاهر شده )7۹7 دربرابر 
7۰۰(؛ اما درنهایت در پردازش چندرشته ای، ۸cx با امتیاز 2،7۶۰ دربرابر ۱،۴۴۱ 
پیروز می شود. درنهایت، شاید کوالکام با نسل بعدی پردازنده های خود رقابت را 
شدیدتر هم بکند؛ اما هنوز نمی توان نتیجه گیری کاملی از پیش بینی های آتی کرد.

در  را  چندهسته ای  پردازش  مقیاس دهی  عامل   ۵,2 گیک بنچ  اپلیکیشن 
پذیرفتنی  به هیچ وجه  عامل  این  می کند.  بیان   ۸/۱ با  برابر  لیک فیلد  پردازنده ی 
نیست و حتی می توان مدل آزمایش کردن اپلیکیشن را هم درباره ی آن نقد کرد. 
البته نمی توان به طورحتم نتیجه ی آزمایش را رد کرد؛ اما درنهایت ۸/۱ برابر از 

پیش بینی اکثر کارشناسان ضعیف تر است.
ام در  از کور  بهتری  آزمایش های کنونی عملکرد  پردازنده ی لیک فیلد در 
وظایف چند هسته ای دارد. در اینجا، این سؤال مطرح می شود: آیا پردازنده ی جدید 
اینتل با قیمت مناسبی به بازار عرضه می شود که شاهد توزیع انبوه محصوالت 
مبتنی بر آن باشیم؟ احتماال پاسخ منفی خواهد بود. درنهایت، بازهم راه چاره ای 
به جز منتظرماندن برای عرضه ی محصوالت نهایی و نتیجه گیری درباره ی عمر 

باتری و قیمت پردازنده ی تیم آبی نداریم. 
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زیر نظر: محبوبه مهدوی غروی

معاون کل وزارت بهداشت:
روند کرونا در اکثر نقاط کشور نزولی شده است 
نفع  آن  در  که  فعالیت هایی  است  بهتر  گفت:  بهداشت  وزارت  کل  معاون 
اقتصادی وجود ندارد و کمکی به معیشت مردم نمی کند ولی در انتشار بیماری 

نقش مهمی دارد را انجام ندهیم و جلوی آن گرفته شود.
»ایرج حریرچی« معاون کل وزارت بهداشت، با اشاره به وضعیت شیوع کرونا 

در کشور، بیان کرد: خوشبختانه االن روند بیماری در اکثر نقاط کشور نزولی شده 
است و شهرهای قرمز و نارنجی رو به کاهش است.

با توجه به ماهیت بیماری و تغییرات رفتار مردم، قطعا  اما  ادامه داد:  وی 
وضعیت بیماری در کشور تحت تاثیر قرار می گیرد.

حریرچی افزود: بنابراین درخواست ما از مردم این است که برای بازگشایی 
حداکثر مشاغل که باعث کمک به وضعیت اقتصادی است، باید رفت و آمدهای 
پروتکل های  رعایت  رساندن  حداکثر  به  راه  بهترین  و  کند  پیدا  تسهیل  مردم 

بهداشتی فردی و اجتماعی است.
وی گفت: در این شرایط ما مجبوریم بین بد و بدتر یکی را انتخاب کنیم 
و بنابراین فعالیت هایی که در آن نفع اقتصادی وجود ندارد و کمکی به معیشت 
مردم نمی کند ولی در انتشار بیماری نقش مهمی دارد را انجام ندهیم و جلوی 

آن گرفته شود.
معاون وزیر بهداشت افزود: باید جلوی دورهمی های خانوادگی و دوستانه 
را بگیریم تا وضعیت بیماری به شکلی شود که شرایط اقتصادی بهتری برای 

کشور فراهم شود.
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و  ه  ا ر یر  ز و ون  معا
شهرسازی گفت: با اقداماتی 
ملی،  اقدام  طرح  همچون 
و همچنین  تولید مسکن  طرح جهش 
تعیین  مجلس  که  مناسبی  تسهیالت 
ساخت  حوزه  در  پررونقی  سال  کرده، 

و ساز خواهیم داشت.
کرد:  اظهار  محمودزاده  محمود 
مسکن  ر  ا ز با کنترل  ی  برا لت  دو
در  همزمان  طور  به  را  برنامه هایی 
اقدامات،  از  یکی  دارد؛  کار  دستور 
اقدام  بر خانه های خالی است.  مالیات 
دیگر تکمیل سریعتر مسکن مهر است 
که تقریبا تمام شده است. سومی ارایه 
تمام  نیمه  واحدهای  به  تسهیالت 
خواهد بود که چندین بار اعالم کردیم 
به  که  دارد  کاره  نیمه  واحد  هرکسی 
تمام  نتوانسته  نقدینگی  کمبود  لحاظ 
کند ما در قالب طرح اقدام ملی به او 
تسهیالت می دهیم تا پروژه خود را به 

اتمام برساند.
وی افزود: از طرف دیگر در قالب 
طرح اقدام ملی، پروژه های متعددی به 
تعداد بیش از ۵۳۰ هزار واحد در حال 

اجرا است.
 : کرد طرنشان  خا ده  ا ز محمود
قانون  در  مجلس  همچنین  امسال 
تسهیالت  برای  خوبی  اعتبار  بودجه 
همراهی  با  که  کرده  تعیین  مسکن 

حوزه  در  پررونقی  سال  بانکی  نظام 
تولید مسکن خواهد بود. قانون جهش 
مجلس  مصوب  که  نیز  مسکن  تولید 
قرار  نگبهان  شورای  در  االن  و  است 
دارد ریل گذاری الزم را ایجاد می کند 
تا بتوان تولید مسکن را افزایش داد و 

در حد نیاز سالیانه احداث کرد.
وزیر  ساختمان  و  مسکن  معاون 
کلی  طور  به  گفت:  شهرسازی  و  راه 
مدت  میان  مدت،  ه  کوتا مات  قدا ا
دنبال  وزارتخانه  در  را  بلندمدت  و 
می کنیم. کوتاه مدت، مالیات خانه های 
خالی است. میان مدت طرح اقدام ملی 

و  تولید  برای  برنامه ریزی  بلندمدت  و 
عرضه مسکن در پنج سال آینده است. 
در این خصوص به همه استانها اعالم 
سال  پنج  برای  مناسب  زمین  تا  شده 
آینده را به منظور ساخت و ساز تامین 
کنند تا دولتها در آینده مجبور نباشند 

از صفر شروع کنند.
وی همچنین درباره آمار خانه های 
خالی گفت: تا زمانی که آمار جدیدی 
از تعداد خانه های خالی نداشته باشیم 
تعداد 2.۶ میلیون واحد مسکونی خالی 
بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵ مالک 
خواهد بود. البته امسال آمار جدید ارایه 

می شود.
نی  کسا  ، ده ا ز محمود گفته  به 
هستند که تعداد زیادی واحد مسکونی 
نگهداری  سرمایه  عنوان  به  و  دارند 
می کنند. اشکالی هم ندارد فقط اصرار 
دولت بر این است که خالی نباشد. برای 
برنامه ها  همه  باید  مسکن  مساله  حل 
با  صرفا  اینکه  نه  شود  فعال  همزمان 
کنیم؛  حل  را  مساله  بخواهیم  تولید 
زیرا در خوش بینانه ترین حالت یک تا 
دو سال زمان می برد تا محصول وارد 
باید  مقطع  این  در  شود.  مسکن  بازار 

بازار را مدیریت کنید.

بسته بیمه ای ویژه بنگاه های اقتصادی کوچک بیمه رازی 
در راه است

مدیریت بیمه های اشخاص بیمه رازی در جشن ضیافت نور از بسته 
بیمه ای ویژه بنگاه های اقتصادی کوچک بیمه رازی خبر داد.

اقتصادی  های  بنگاه  ویژه  ای  بیمه  بسته  طراحی  از  نجفی  مجید 
کوچک کمتر از ۵۰ نفر خبر داد و گفت: با ارائه خدمات متنوع بیمه ای 
در این بسته ها، عالوه بر افزایش ضریب نفوذ شرکت بیمه رازی در بازار، 

رضایت مشتریان نیز افزایش می یابد.
به گزارش روابط عمومی شرکت بیمه رازی، نجفی در دهمین شب 
جشن ضیافت نور با بیان این که پیش از این به دلیل رعایت مباحث مرتبط 
با کنترل ریسک، امکان صدور بیمه نامه درمان برای بنگاه های کوچک 
وجود نداشت، افزود: شرکت بیمه رازی در راستای چرخش استراتژیک و 
تالش برای ورود به بازارهای هدف جدید، بسته بیمه ای تازه ای شامل 

بیمه درمان برای این بنگاه ها طراحی کرده است.
های  هزینه  افزایش  و  جامعه  کنونی  اقتصادی  شرایط  افزود  وی 
ناپذیر  اجتناب  را  ها  خانواده  از  بسیاری  برای  درمان  بیمه  درمان، خرید 
کرده است در همین راستا این بسته بیمه ای شامل بیمه نامه های عمر، 
حوادث، مسئولیت کارفرما، آتش سوزی و خدماتی در زمینه بیمه اتومبیل 

است که در کنار بیمه نامه درمان صادر می شود.
درمان  بیمه  ریسک  تنها  نه  بیمه  بسته  این  ارائه  نجفی،  گفته  به 
نیز  را  بازاریابی  هزینه  بلکه  کند،  می  توزیع  ها  رشته  سایر  میان  در  را 

کاهش می دهد.
افزایش  از  همچنین  رازی  بیمه  شرکت  اشخاص  های  بیمه  مدیر 
مراکز درمانی طرف قرارداد این شرکت تا نیمه نخست سال جاری خبر 
قابل  حجم  قرارداد،  طرف  مراکز  تعداد  شدن  حداکثر  با  داد:  وادامه  داد 
توجهی از مراجعات تنها با صدور معرفینامه در محل مرکز درمانی و فقط 

با ارائه کد ملی بیمه شده خواهد بود.
نجفی افزود: میزان مراجعان و خدمات گیرندگان بیمه درمان از همه 
رشته های بیمه ای بیشتر است و امیدواریم با رویکرد جدید اتخاذ شده در 

شرکت، رضایتمندی مشتریان بیش از پیش افزایش یابد.
گفتنی است در برنامه جشن ضیافت نور بیمه رازی که به مناسبت 
این شرکت و در ماه مبارک رمضان برگزار  هجدهمین سالگرد تاسیس 
می شود، طی قرعه کشی بین نمایندگان حائز شرایط، هر شب یک سکه 

طال و یک عدد چوب گلف به یک نماینده هدیه اهداء شد .

کمک ۳0 میلیارد ریالی به آزادی زندانیان جرائم غیرعمد
بانک سینا شریک شادی 15۷ خانواده زندانیان

 رها شده از بند

بانک سینا با اختصاص ۳۰ میلیارد ریال هزینه هدایای نوروزی در 
لبخند  زندانیان جرایم غیرعمد،  از  نفر  آزادی ۱۵7  به  پایان سال ۱۳۹۹ 

شادی را به خانواده این افراد نیازمند اهدا کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک سینا؛ این بانک در اقدامی انساندوستانه 
در تعامل با ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند 
از طریق اختصاص ۳۰ میلیارد ریال هزینه مربوط به هدایای نوروزی سال 
۱۴۰۰، زمینه آزادی ۱۵7 نفر از زندانیان غیرعمد و نیازمند را فراهم کرد 

تا در سال جدید شادی، مهمان خانواده های این افراد باشد.
پیرو این اقدام، علی شمس مدیرعامل ستاد مردمی رسیدگی به امور 
سینا،  بانک  مدیرعامل  به  ای  نامه  در  نیازمند  زندانیان  به  کمک  و  دیه 
ضمن تشکر از اقدام خداپسندانه بانک در آزادسازی زندانیان نیازمند، ابراز 
امیدواری کرد با تداوم این عمل نیک و ترویج هرچه بیشتر سّنت حسنه 
کمک به آزادی زندانیان نیازمند جرایم غیرعمد به همراه آموزش و فرهنگ 
سازی، شاهد روزی باشیم که هیچ زندانی غیر عمدی در زندانهای ایران 

اسالمی حضور نداشته باشد.
مسئولیت  ایفای  راستای  در  سینا  بانک  این  از  پیش  است  گفتنی 
های اجتماعی، اقدامات متعددی را به منظور کمک به اقشار آسیب پذیر 
از طریق ارائه کمک های مختلف به انجام رسانده که از جمله مهمترین 
آنها می توان به اختصاص 2۰ هزار میلیارد ریال تسهیالت یارانه دار به 
طرح های اشتغالزای روستایی، اهدای ۵۱ دستگاه آمبوالنس به وزارت 
روستایی،  مناطق  بهداشت  مراکز  و  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت، 
کمک ۵۰ میلیارد ریالی به مددجویان کمیته امداد حضرت امام)ره( در 7 
استان درگیر ویروس کرونا، ساخت 2 باب مدرسه در منطقه محروم قلعه 
گنج و اهدای ۹۵۰ دستگاه تبلت به دانش آموزان بی بضاعت تحت پوشش 

کمیته امداد حضرت امام)ره( و سازمان بهزیستی اشاره کرد.

بیمه ایران استان قزوین بیش از 1۲00 میلیارد ریال خسارت 
پرداخت کرد

مدیر کل بیمه ایران استان قزوین از پرداخت ۱2۰۹ میلیارد و ۵۶۳ 
میلیون ریال خسارت در ۱2ماهه سال گذشته  در استان خبر داد و گفت : 
این تعداد خسارت پرداختی برای ۱۵۱ هزار  و ۵۴۳ فقره بیمه نامه بوده است.

به گزارش روابط عمومی بیمه ایران استان قزوین، »محسن شمس 
» افزود: این رقم در مدت مشابه سال قبل ۱۰27 میلیارد و ۱۴۶میلیون 

ریال برای ۱۰۳ هزار و 7۳۹ فقره بیمه نامه بوده است.
وی ادامه داد: مبلغ حق بیمه های دریافتی در رشته های آتش سوزی، 
باربری، بدنه اتومبیل، شخص ثالث، سرنشین، تمام خطر، مسئولیت، عمر، 
حوادث و درمانی در این مدت  22۴۵ میلیارد و ۴27میلیون ریال برای 
اینکه  به  اشاره  با  است.شمس،  بوده  نامه  بیمه  فقره   ۸۸۴ و  ۹۹2هزار 
بیشترین خسارت پرداختی به بیمه گزاران را بیمه نامه شخص ثالث با 772 
میلیارد و ۳2۴ میلیون ریال برای ۵  هزار و ۴۵۸ فقره بیمه نامه به خود 
اختصاص داده است اظهار داشت:این رقم در مدت مشابه سال قبل ۶۶۴ 
میلیارد و۱۹۸میلیون ریال برای۶ هزار و ۶2۰ فقره بیمه نامه بوده است.

این مقام مسوول  همچنین حق بیمه دریافتی از بیمه گزاران شخص 
ثالث در ۱2ماهه امسال را ۱۱۶۸ میلیارد و ۳۸۶میلیون ریال برای ۱2۰ 
هزار و 72 فقره بیمه نامه عنوان کرد و گفت : این رقم در مدت مشابه 
سال قبل خود به ترتیب ۹۱7میلیارد و ۳۳7میلیون ریال برای ۱۱۸هزار 

و ۶۱۱ فقره بیمه نامه بوده است .

کاهش  برای  عراق  سرمایه گذاری  دالر  میلیارد   15
وابستگی به ایران

دنبال  به  ایران،  انرژی  واردات  به  وابستگی  برای کاهش  عراق در تالش 
انجام ۱۵ میلیارد دالر سرمایه گذاری به همراه برخی از شرکای انرژی خود به 

منظور افزایش تولید داخلی گاز است.
روز  مطبوعاتی  کنفرانس  در  عراق  نفت  وزیر  اسماعیل،  عبدالجبار  احسان 
دوشنبه گذشته که توسط شبکه قطری الجزیره پخش شد، اظهار کرد: سرمایه گذاری 
در این پروژه ها به افزایش تولید گاز به چهار میلیارد فوت مکعب در روز کمک 

خواهد کرد و اجازه می دهد حداکثر ۱۶ گیگاوات برق تولید شود.
این پروژه ها شامل برنامه توسعه سه میلیارد دالری برای شرکت گاز بصره 

است که اسماعیل در این کنفرانس مطبوعاتی به آن اشاره کرد.
به گفته وزیر نفت عراق، شرکت گاز بصره که شرکت های شل، میتسوبیشی 
و شرکت دولتی  گاز جنوب عراق سهامداران آن هستند، با هزینه سه میلیارد دالر 
تولیدش را از یک میلیارد فوت مکعب در روز فعلی به ۱.۴ میلیارد فوت مکعب 
برنامه نهایی برای شرکت گاز بصره  افزایش خواهد داد.  در روز تا سال 2۰2۵ 
رسیدن به تولید 2.۴ میلیارد فوت مکعب گاز در یک بازه زمانی نامشخص است.

شرکت شل ۴۴ درصد، شرکت گاز جنوب ۵۱ درصد و میتسوبیشی ۵ درصد 
سهم در گاز بصره دارند که گاز همراه نفت را در میادین جنوبی عراق استخراج 

کرده و به منظور تولید برق منتقل می کند.
مداخله آمریکا

عراق از سوی آمریکا برای کاهش وابستگی به گاز و برق ایران تحت فشار 
قرار گرفته است. این واردات برای جلوگیری از قطعی متداول برق در این کشور 
به خصوص در ایام تابستان که دمای هوا به ۵۰ درجه می رسد، ضروری است. 
عراق از سال 2۰۱۸ معافیتهای آمریکا را برای ادامه واردات انرژی ایران دریافت 

کرده که همان سال هدف تحریمهای واشنگتن قرار گرفت.
وزیر نفت عراق 22 آوریل گفته بود عراق انتظار دارد تا سال 2۰2۴ تا 2۰2۵ 
با سرعت گرفتن پروژه ها برای افزایش تولید داخلی گاز، از وابستگی به صادرات 

گاز ایران رها شود.
عراق عمدتا به گازی متکی است که به همراه نفت تولید می شود اما تولید 
اوپک پالس محدود  تولید  توافق کاهش  به دلیل مشارکت در  این کشور  نفت 
شده و در نتیجه توانایی این کشور برای فراهم کردن خوراک برای تولید نیرو نیز 
کاهش پیدا کرده است. گازی که در میادین نفتی تولید می شود، عمدتا می سوزد 
و طبق اعالم بانک جهانی، عراق دومین رکورددار مشعل سوزی در جهان پس 
از روسیه در سال 2۰2۰ بوده است.عراق به منظور افزایش تولید گاز، پروژه های 

مربوط به جمع آوری گاز در میادین نفتی را سرعت بخشیده است.
پروژه های توتال

وزارت نفت عراق امسال تفاهم نامه ای با توتال به منظور توسعه پروژه های 
جمع آوری گاز همراه نفت و نیروی خورشیدی با هزینه هفت میلیارد دالر امضا 
کرد. این پروژه های گازی در دو مرحله توسعه پیدا خواهند کرد و شامل تولید 

۶۰۰ میلیون فوت مکعب در روز می شوند.
سینوپک  دولتی  چینی  شرکت  به  آوریل  در  همچنین  عراق  نفت  وزارت 
قراردادی را به منظور توسعه میدان گازی منصوریه در استان شرقی دیاله اعطا 
کرد که به گفته اسماعیل حدود 2.۱ میلیارد دالر هزینه خواهد داشت. سینوپک 
۴۹ درصد در این پروژه سهم دارد که شامل تولید اولیه ۵۰ میلیون فوت مکعب 
گاز خواهد بود که نهایتا به ۳۰۰ میلیون فوت مکعب در روز افزایش پیدا می کند.

با  مذاکره  عراق همچنین سرگرم  نفت  وزارت  پالتس،  گزارش  اساس  بر 
شرکت های آمریکایی و سایر سرمایه گذاران به منظور توسعه میدان گازی عکاظ 
در نزدیکی مرز با سوریه هستند. به گفته وزیر نفت عراق، مذاکرات فنی آهسته 
بوده اما این پروژه سرمایه گذاری سه میلیارد دالر را برای تولید ۳۰۰ میلیون فوت 

مکعب در روز در نظر گرفته است.

با اجرای پروژه طرح تفکیک فازی صورت گرفت؛
افزایش تولید محصوالت پاالیشگاه فجر جم 

مدیرعامل شرکت پاالیش گاز فجر جم گفت: با اجرای پروژه تفکیک فازی، 
افزایش مقدار استحصال گاز، میعانات گازی و ال پی جی به عنوان سه محصول 

اصلی این شرکت را شاهد هستیم.
به گزارش دنیای جوانان به نقل از شرکت ملی گاز ایران، عبدالصمد نجفی 
گفت: این مجموعه در سه ماه پایانی سال ۱۳۹۹ تنها در تولید ال پی جی ۶۵ درصد 
افزایش تولید داشته و این در حالی است که در همین مدت، مقدار افزایش گاز 

طبیعی ۱۸ درصد و میعانات گازی نیز ۴۰ درصد بوده است.
این شرکت  در  فازی  تفکیک  پروژه طرح  اجرای  اهمیت  به  اشاره  با  وی 
اظهار کرد: در پاالیشگاه فجر جم در سال های اخیر با توجه به اختالف فشار گاز 
کنگان با خوراک دریافتی از پارس جنوبی و نار و اختالط این جریان ها در ورودی، 
ضرورت داشت که این طرح اجرا شود.مدیرعامل شرکت پاالیش گاز فجر جم 
دریافت حداکثری گاز از حوزه کنگان، استحصال بیشتر گاز مایع و میعانات گازی 
از خوراک ورودی و کاهش انتشار آالیندگی به محیط زیست را از اهداف مهم 

اجرای طرح تفکیک فازی در این مجموعه دانست.
نجفی در پایان ابراز امیدواری کرد که با توجه به نام گذاری سال ۱۴۰۰ به 
نام »تولید؛ پشتیبانی ها، مانع زدایی ها«، اجرای این طرح کمک مهمی به تولید در 

شرکت پاالیش گاز فجر جم باشد.

معاون وزیر راه و شهرسازی اعالم کرد؛

مالیات بر خانه های خالی اولین برنامه دولت برای کنترل بازار مسکن
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زیر نظر: محمد امامی

قیمت نفت افزایش یافت
قیمت نفت در معامالت روز سه شنبه تحت تاثیر تسهیل محدودیتهای 
کرونایی در ایالتهای بیشتری در آمریکا و تالش اتحادیه اروپا برای جذب 
مسافران بیشتر که نگرانیها نسبت به وضعیت تقاضا در هند را تا حدودی 

جبران کرد، افزایش یافت.
بهای معامالت نفت برنت شش سنت معادل ۰.۱ درصد افزایش یافت 
و به ۶7 دالر و ۶2 سنت در هر بشکه رسید. بهای معامالت وست تگزاس 
اینترمدیت آمریکا با پنج سنت معادل ۰.۱ درصد افزایش، به ۶۴ دالر و ۵۴ 

سنت در هر بشکه رسید.
نفت برنت روز دوشنبه با ۱.2 درصد افزایش و شاخص نفت آمریکا با 

۱.۴ درصد افزایش بسته شده بود.
اش گالور، مدیر شرکت سی ام سی مارکتس گفت: به نظر می رسد 
خوش بینی نسبت به بهبود تقاضا عامل اصلی افزایش قیمتهای نفت در حال 
حاضر باشد به خصوص پس از این که ویلیامز، رییس بانک فدرال نیویورک 
اعالم کرد اقتصاد آمریکا در مسیر سریعترین رشد در دهه های اخیر است.

به گفته تحلیلگران، چشم انداز اوج گیری تقاضا برای سوخت در آمریکا 
و اروپا از قیمتهای نفت پشتیبانی کرد. ایالت نیویورک، نیوجرسی و کانکتیکات 
محدودیتهای کرونایی را کاهش داده اند و اتحادیه اروپا قصد دارد مرزهایش 
را به روی مسافران خارجی بیشتری که واکسینه شده اند، بگشاید. بررسی آمار 
توسط رویترز نشان داد حدود یک سوم از ساکنان آمریکا واکسینه شده اند.

معامله گران و تحلیلگران برای داشتن نشانه های بیشتر از وضعیت 
تقاضا برای نفت در آمریکا، منتظر انتشار آمار هفتگی ذخایر نفت و فرآورده 
های نفتی آمریکا هستند که روز سه شنبه توسط موسسه امریکن پترولیوم 

و روز چهارشنبه از سوی اداره اطالعات انرژی آمریکا منتشر خواهد شد.
پنج تحلیلگر در نظرسنجی رویترز برآورد کردند که ذخایر نفت آمریکا 
پیدا کرده است.  در هفته منتهی به ۳۰ آوریل 2.2 میلیون بشکه کاهش 

ذخایر نفت در دو هفته پیش از آن کاهش پیدا کرده بود.
بر اساس گزارش رویترز، در هند شمار آمار مبتالیان به کووید ۱۹ به 
مرز 2۰ میلیون نفر نزدیک شده و برای دوازدهمین روز متوالی آمار روزانه 
موارد جدید ابتال به بیش از ۳۰۰ هزار نفر رسید. انتظار می رود بحران اخیر 
هند تقاضا برای سوخت در این کشور را که پرجمعیت ترین کشور جهان 

پس از چین است، کاهش دهد.
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شد  ر به  و  ر ند  و ر غم  به ر
ارزش افزوده بخش صنعت و معدن، 
نرخ بیکاری که انتظار می رود رابطه 
و  صنعت  بخش  رشد  با  معکوسی 
نیافت  کاهش  باشد،  داشته  معدن 
و رونق اندک اشتغال صنعتی، تاثیر 
بیکاری  نرخ  مهار  در  توجهی  قابل 

است. نداشته 
»قانون اوکان« به عنوان یکی 
از قوانین رایج در تحلیل رابطه رشد 
ادبیات  در  بیکاری  نرخ  و  اقتصادی 
خاصی  عتبار  ا ز  ا قتصادی  ا علوم 
قانون در  این  برخوردار است. طبق 
آمریکا به ازای هر ۵.2 درصد رشد 
سال،  یک  طی  مستمر  قتصادی  ا
یک درصد  میزان  به  بیکاری  نرخ 
بین  ترتیب  این  به  می یابد؛  کاهش 
رشد اقتصادی و نرخ بیکاری رابطه 

معکوس وجود دارد.
 یعنی با افزایش رشد اقتصادی، 
نیاز به نیروی کار و هم میزان  هم 
فزایش  ا ر  کا متقاضیان  م  ستخدا ا
ر  یدا پا نا رشد  بل  مقا در  بد.  می یا
اقتصادی، بنگاه ها را مجبور می کند 
تا کمبود نیروی کار خود را از طریق 
کارکنان  کار  ساعت های  افزایش 
تعدیل  چون  کنند،  جبران  موجود، 
و  قوانین  چارچوب  در  کار  نیروی 
مقررات حمایت از کارکنان به آسانی 
امکان پذیر نیست و تعهداتی را برای 

می کند. ایجاد  بنگاه ها 
ما طبق گزارش های  در کشور 
مرکز آمار ایران، به رغم روند رو به 
و  بخش صنعت  افزوده  ارزش  رشد 
معدن، نرخ بیکاری که انتظار می رود 
رابطه معکوسی با رشد بخش صنعت 
نیافت  باشد، کاهش  و معدن داشته 
و رونق اندک اشتغال صنعتی، تاثیر 
بیکاری  نرخ  مهار  در  توجهی  قابل 
بیکاری  نرخ  کاهش  است.  نداشته 
در  اشتغال  سطح  افزایش  مستلزم 
عم  ا دی  قتصا ا ی  بخش ها م  تما
و  صنایع  کشاورزی،  خدمات،  ز  ا

است. معادن 
در  اشتغال  آمار  وجود،  این  با   
کارگاه های صنعتی نشان می دهد که 
ایجاد شغل در کارگاه های صنعتی در 
مجموع این دوره، تنها 2۱2 هزار نفر 
بوده که به هیچ وجه با نیازهای بازار 
کار کشور تناسب ندارد. طبق تحلیل 
پژوهش های  مرکز  اشتغال  الگوی 
بخش  در  اسالمی  شورای  مجلس 
ایران، تعداد واحدهای فعال  صنعت 
صنعتی)۱۰  نفر کارکن و بیشتر( از 
۸۰ به شدت تنزل یافت  میانه دهه 
این  تعداد   ۱۳۹۳ تا   ۱۳۸۶ طی  و 
واحد  هزار   ۳ از  بیش  به  واحدها 
اما تعداد شاغالن  کاهش پیدا کرد، 
یکنواخت  روند  دارای  مجموع  در 

ثابت یا افزایشی بوده است.
در  شده  ایجاد  اشتغال  عمده   
بخش صنعت در سال های ۱۳۹۴ و 
۱۳۹۵ اغلب به صنایع خرد کمتر از 
اختصاص  کارکن  نفر   ۵ یا  نفر   ۱2
چگونگی  با  مر  ا ین  ا که  شته  ا د
دارای  دانش آموخته  جوانان  جذب 
به  باالتر  و  کارشناسی  تحصیالت 
دانش بنیان،  لیت های  فعا استثنای 
نمی رسد.  نظر  به  سازگار  چندان 
ترکیب اشتغال بخش صنعت، بیشتر 
معطوف به کارگران ساده و کارگران 
ماهر غیردانشگاهی است، سهم این 

صنعت  بخش  اشتغال  در  گروه ها 
بیش از 7۰ درصد است. در سال های 
و  یافت  افزایش  رقم  این  نیز  اخیر 
متاسفانه سهم جوانان فارغ التحصیل 
دانشگاهی در اشتغال بخش صنعت 
روند  بلکه  نیافت،  افزایش  تنها  نه 

نزولی داشته است.
یکی از ویژگی های بازار کار ما 
که باید به صورت جدی مورد توجه 
بیکاری  نرخ  باالبودن  رگیرد،  قرا
است  نشگاهی  دا لتحصیالن  رغ ا فا
اشتغال  ظرفیت های  افزایش  با  که 
تاحد  معدن،  و  صنعت  بخش  در 
کرد.  کنترل  را  آن  می توان  زیادی 
و  ایران  آمار  مرکز  گزارش  طبق 
سرشماری  عمومی نفوس و مسکن، 
ی  خته ها مو نش آ ا د ری  بیکا خ  نر
دانشگاهی در سال ۱۳۶۵ تنها ۳.۳ 
ناچیزی  بسیار  رقم  که  بوده  درصد 

است.
ند  ا می تو قتی  و شد  ر خ  نر
پایدار و مستمر  اشتغال زایی کند که 
که  است  شرایطی  چنین  در  باشد. 
بنگاه ها می توانند براساس چشم انداز 
و  برنامه ریزی  اقتصادی  باثبات رشد 
کنند.  استخدام  بیشتری  کار  نیروی 
اقتصاد  بنگاه های صنعتی در شرایط 
ُپرنوسان و ناپایدار، حتی اگر نرخ  رشد 
کنند  تجربه  نیز  را  باالیی  اقتصادی 
برای افزایش تولید، تمایلی به جذب 
نیروی کار جدید ندارند و تنها ساعات 
یا  می دهند  افزایش  را  کارگران  کار 
موقت  قرارداد  کار  نیروی  از  حتی 
اکنون  که  روشی  می کنند.  استفاده 

در بازارکار بسیار شایع است.
رشد  تغییرات  ضریب  بررسی 
معیاری  که  بخش صنعت  اقتصادی 
در  بی ثباتی  میزان  سنجش  برای 
نشان می دهد  است،  اقتصادی  رشد 
نوسانات،  و  تغییرات  این  طی  که 
یش  ا فز ا صنعتی  دی  قتصا ا شد  ر
از  بعد  دیگر  عبارت  به  است.  یافته 
اینکه  بر  توسعه، عالوه  برنامه سوم 
صنعتی  شد  ر متوسط  هش  کا با 
صنعتی  رشد  نوسان  بودیم،  مواجه 
نیز افزایش یافت که این خود مانعی 
محسوب  صنعتی  اشتغال زایی  برای 

می شود.
صنعت  بخش  عقیم  ر  ختا سا
موانع  از  دیگر  یکی  نیز  معدن  و 
ومعدن  صنعت  بخش  اشتغال زایی 
سال های  طی  بخش  ین  ا است. 
خاصی  ساختاری  تحوالت  با  اخیر 
تحت  متاسفانه  است.  بوده  روبرو 
ین  ا کنونی،  خاص  یط  شرا ثیر  تا
فیت  ظر و  سب تر  منا نا ر  ختا سا
اشتغال زایی بنگاه های بزرگ صنعتی 
بزرگ،  است. صنایع  محدودتر شده 
دارند؛  بیشتری  بسیار  سرمایه بَری 
بنگاه های  از  حمایت  و  تقویت  لذا 
راهبرد  می تواند  متوسط  و  کوچک 
رونق  برای  کم هزینه تری  صنعتی 

بنگاه ها  ین  ا چون  باشد؛  اشتغال 
مالی  منابع  به  شغل  یجاد  ا برای 

نیازمندند. کمتری 
تمرکز  دلیل  به  این  بر  عالوه 
صنایعی  بر  کشور  صنعتی  ساختار 
که به طور نسبی اشتغال زایی کمتری 
یین  پا شغل  تولید  بلیت  قا ند،  ر ا د
باالترین  که  به طوری  است.  آمده 
طی  ما  صنعتی  فعالیت های  سهم 
به طور   ۱۳۳۳ تا   ۱۳۳2 زمانی  دوره 
مواد  تولید  صنایع  به  بیشتر  متوسط 
و محصوالت شیمیایی، تولید فلزات 
اساسی و تولید وسایل نقلیه موتوری 
مقابل  در  است.  داشته  اختصاص 
پوشاک  و  نساجی  نند  ما یعی  صنا
به  باالتری  اشتغال زایی  توان  که 
ازای هر واحد سرمایه گذاری دارند، 
کمتری  صنعتی  شتغال  ا سهم  ز  ا

برخوردارند.
بیش  رای  ا د پوشاک  صنعت 
است،  اشتغال  ظرفیت  میلیون   2 از 
در  نفر  هزار   ۴۵۰ فقط  اکنون  اما 
ز  ا کارند.  به  مشغول  صنعت  این 
صنایع  اقتصادی،  کارشناسان  منظر 
طور  به  تحریم  دوران  در  مختلف 
نمی شوند،  مواجه  رکود  با  یکسان 
یع  صنا نند  ما یع  صنا برخی  بلکه 
ن  مبلما  ، شیمی و پتر ستی  یین د پا
می یابند،  رونق  فرصت  پوشاک  و 
حمایت  مورد  بیشتر  که  شرطی  به 
فضای  متولیان  و  ران  سیاست گذا

کسب و کار باشند.
تعطیلی  با  گذشته  دهه  یک  از 
افزایش  دلیل  به  صنعتی  واحدهای 
سهم   ، لید تو نع  ا مو و  مشکالت 
نزولی  ند  و ر صنعتی  ه های  گا ر کا
دی  قتصا ا شد  ر نات  نوسا فت.  یا
بر  این مدت، عالوه  در  نیز  صنعتی 
صنعتی  رشد  نرخ  متوسط  کاهش 
مانعی  توسعه،  برنامه سوم  در  معین 
اشتغال زایی صنعتی شد. برای رشد 

ه  مفقود حلقه های  تکمیل  با 
ند  پیو یت  تقو و  صنعت  بخش 
بزرگ  صنعتی  ی  لیت ها فعا بین 
و  کوچک  یع  صنا با  یه بر  سرما و 
رشد  یز  ر سر ن  ا تو می  متوسط، 
کوچک  صنایع  در  را  بزرگ  صنایع 
نساجی  صنعت  جمله  از  اشتغال زا  و 

داد. تغییر 
 بررسی سهم اشتغال صنایع به 
اقتصادی  رشته فعالیت های  تفکیک 
یع  صنا ل  شتغا ا کل  به  نسبت 
کارخانه ای نشان می دهد که صنایع 
سهم  بیشترین  آشامیدنی  و  غذایی 
اشتغال را در میان صنایع کارخانه ای 
ست.  ا ه  د ا د ختصاص  ا د  خو به 
محصوالت  تولید  صنایع  همچنین 
نقلیه  وسایل  تولید  کانی غیرفلزی، 
صنایع  نیم تریلر،  و  تریلر  موتوری 
تولید مواد و محصوالت پتروشیمی، 
در  را  اشتغال  سهم  میزان  بیشترین 
تفکیک  به  کارخانه ای  صنایع  بین 

دارند. اقتصادی  رشته فعالیت های 
تولید  بازیافت،  مانند  صنایعی 
تولید  وابسته،  محصوالت  و  چوب 
نشر  یع  صنا ری،  دا ا ماشین آالت 
تولیدات  و  پوشاک  تولید  چاپ،  و 
در  یینی  پا سهم  چرم،  و  دباغی 

دارند. کارخانه ای  اشتغال صنایع 
که  پوشاک  صنعت  نه  متاسفا
است،  باال  اشتغال زایی  با  صنایع  از 
دارد  اشتغال  در  پایینی  اکنون سهم 
به دلیل  نیز  گذشته   سال های  در  و 
قاچاق گسترده و ضعف سیاست های 
توسعه  سیاست های  خأل  لتی،  دو
بازارهای  به  توجه  عدم  و  کار  بازار 
ظرفیت  اشتغال  تولید  برای  فروش، 

ندارد. چندانی 
که  مروز  ا ر  دشوا شرایط  در 
م  تما نا  و کر یروس  و همه گیری 
شاخص های اقتصادی به ویژه تولید 
و  عمیق  چالش های  با  را  اشتغال  و 
اُفت ۱.۵ میلیونی مواجه کرده، رونق 
و پایداری صنایع مولد اشتغال، گام 
اساسی برای کاهش بیکاری و مهار 
تبعات اجتماعی و اقتصادی آن است.

و  تحریم   ، کرونا برآوردشده 
حاکم  سیاسی-اقتصادی  تنش های 
 ۹۹ سال  نیمه  تا  کار  و  کسب  بر 
بیش  تا  را  اقتصادی  مشارکت  نرخ 
از ۳ درصد کاهش داده  و تعداد کل 
را  کشور  کار  بازار  در  شاغل  نیروی 
به نزدیک 2۶ میلیون نفر تنزل داده 
است. هرچند طبق گزارش مرکز آمار 
واقعیت  آنچه در  با  ارقام  این  ایران، 
بازار کار ُرخ داده، فاصله زیادی دارد.

نیز  اسالمی  شورای  مجلس 
  ۶.۰۴ تا   2.۸7 بیکاری  احتمال  از 
کرونا  بحران  نتیجه  در  نفر  میلیون 
گزارش   ۹۹ ردیبهشت  ا یان  پا تا 

کرده بود.
این  اصلی  علت  کارشناسان، 
گزارش  در  که  همانطور  را  بحران 
مرکز آمار ایران آمده، رکود اشتغال 
می کنند،  قلمداد  صنعت  بخش  در 
 ، نا کرو شیوع  به رغم  که  بخشی 
تحریم و سایر ریسک های تحمیلی 
فرصت  هزار   ۴۳ حدود  اقتصادی، 
چنین  هم  داد.  دست  از  را  شغلی 
هزار   ۳۴7 حدود  کشاورزی  بخش 
شغل  هزار   ۸۱۸ خدمات  بخش  و 
را در این مدت از دست داده  است.

ق  و صند ی  ها ر ما آ طبق 
دی  قتصا ا رشد  پول،  لمللی  بین ا
پیش  سال  نخست  نیمه  در  ایران 
نزدیک ۵ درصد اُفت را تجربه کرده 
صندوق   2۰2۰ اکتبر  گزارش  است. 
که  می دهد  نشان  پول  بین المللی 
براساس  ایران  اقتصاد  حجم  کل 
هزار   ۵۸۳ حدود  ثابت  قیمت های 
میلیارد تومان بوده است. شرایطی که 
درکنار نرخ تورم بیش از ۴۰ درصدی 
و نرخ بیکاری حدود ۱۳ درصدی، خبر 
پیش  مشکالت  تعمیق  و  تداوم  از 

روی اقتصاد ایران دارد.
گزارش تازه صندوق بین المللی 
ایران  صنعتی  شاخص های  به  پول 
توجه  با  اما  نداشته،  چندانی  اشاره 
 ۳ دی  قتصا ا رشد  پیش بینی  به 
درصدی برای سال 2۰2۱، افزایش 
رشد اشتغال مردان و نیز نشانه های 
برخی  در  اقتصادی  رشد  بازگشت 
رشد  موتور  عنوان  به  کشور  صنایع 
می توان  کشور،  اقتصادی  توسعه  و 
چشم انداز پیش رو را تاحدودی مثبت 

ارزیابی کرد.

ساختار صنعتی کشور مناسب اشتغال زایی نیست
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آب  مدیرعامل شرکت 
بوشهر  استان  فاضالب  و 
ویدئو  تباط  ر ا در  گفت: 
قالب  در  و  نیرو  وزیر  با  کنفراسی 
#هرهفته_الف_ب_ایران  پویش 
استان  این  روستای   2۴ آب  تامین 
دشتی،  بوشهر،  شهرستان های  در 
وضعیت  به  تنگستان  و  دشتستان 

پایدار رسید.
و  عمومی  روابط  گزارش  به 
و  آب  شرکت  نی  همگا موزش  آ
عبدالحمید  بوشهر،  استان  فاضالب 
آیین  این  در  دوشنبه  روز  حمزه پور 
افزود: شمار خانوارهای زیرپوشش این 
طرح 2 هزار و ۵۳7 خانوار با جمعیت 

۱۸ هزار و ۳۵2 نفر است.
اجرا  پروژه های  کرد:  بیان  وی 
شده شامل شبکه توزیع آب روستاهای 

سراج آباد و رستمی است.
با  ادامه داد: همچنین  حمزه پور 
اجرا خط انتقال آب از چاه های تنگ 
تامین  در دشتی( وضعیت  سدر)واقع 
شهرستان  های  روستای   22 در  آب 
پایداری کامل  دشتی و تنگستان به 

رسید.
حمزه پور عنوان کرد: مشخصات 
فنی پروژه های اجرا شده شامل خط 
به طول 2۵ کیلومتر و شبکه  انتقال 
توزیع به طول 2۰ کیلومتر است که 
در مجموع با اعتبار ۶۵۸ میلیارد ریال 

اعتبار اجرا شده است.
وی افزود: تامین، پایداری آب و 
رفع مشکالت شبکه آب و جلوگیری از 

هدررفت شبکه های فرسوده روستایی 
از جمله اهداف مهم این طرح ها است.

حمزه پور ادامه داد: سهم استان 
بوشهر از مجتمع های آب روستایی ۱۱ 
مجتمع با پوشش 2۵۰ روستا است که 
تاکنون کار مجتمع 2۴ روستا به اتمام 

رسیده است.
وی یادآور شد: در ادوار گذشته 
و  تدبیر  دولت  کار  با  همزمان  و 
آب  مجتمع  احداث  کار  نیز  مید  ا
اتمام  به  بوشهر  استان  روستای   ۸۰

است. رسیده 

پنجم  هفته  در  است  گفتنی 
#هرهفته_الف_ب_ایران  پویش 
پروژه های آب و فاضالب پنج استان 
خراسان  کرمان،  بوشهر،  اصفهان، 
جنوبی و زنجان با اعتبار ۱۵7 میلیارد 

به بهره برداری رسید.

تامین آب ۲۴ روستای استان بوشهر به وضعیت پایدار رسید طرح آبرسانی به ۲۴ روستای استان بوشهر در قالب 
پویش هر هفته الف-ب ایران افتتاح می شود

در طرح های  تسریع  به  اشاره  با  امروز  عبدالحمید حمزه پور ظهر 
آبرسانی در شهرها و روستاهای استان بوشهر اظهار داشت: برای گذر 
از تابستان، مدیریت مصرف آب باید در دستور کار همه مشترکان قرار 
بگیرد و قطع انشعابات غیرمجاز از جمله خانه باغ ها در اولویت قرار دارد.

استان بوشهر  آبرسانی در 2۴ روستای  پروژه های  از تکمیل  وی 
با  بوشهر  استان  در  روستا  به 2۴  آبرسانی  بیان کرد: طرح  و  داد  خبر 
محترم  وزیر  با حضور  که همزمان  اجرا شد  ریال  میلیارد  اعتبار ۶۵۸ 
نیرو در قالب پویش هر هفته الف-ب ایران از طریق ویدئو کنفرانس 

فردا افتتاح می شود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر طول خط انتقال 
افزود: برای اجرا این طرح های  این پروژه ها را 2۵ کیلومتر دانست و 

آبرسانی بیش از 2۰ کیلومتر شبکه توزیع در روستاها اجرا شده است.
روستاها  آب  رفع مشکالت شبکه  آب،  پایداری  تأمین  حمزه پور، 
از اهداف طرح  و جلوگیری از هدر رفت آب از شبکه های فرسوده را 
آبرسانی یاد شده دانست و تصریح کرد: در اجرا طرح آبرسانی در 2۴ 
روستای استان بوشهر 2 هزار و ۵۳7 خانوار با جمعیت بیش از ۱۸ هزار 

نفر از آب سالم و بهداشتی بهره مند می شوند.
وی با بیان اینکه منابع آب این طرح ها از محل خط آبرسانی کوثر و 
چاه های تنگ سدر تأمین شده است افزود: طرح های مهم دیگر آبرسانی 
در روستاها و شهرهای استان بوشهر در حال اجرا است که امسال در 

ایام مختلف افتتاح و وارد مدار بهره برداری می شود.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان خبر داد:
10۶۶روستای استان بهره مند از گاز طبیعی

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، با بیان اینکه، سال گذشته ۸ 
روستای دیگر این استان از نعمت گاز برخوردار شدند، گفت: با اقدامات 
انجام شده هم اکنون ضریب نفوذ گازطبیعی در جمعیت روستایی استان 

به ۹۹٫۰۸ درصد رسیده است.
اصفهان، سید مصطفی  استان  روابط عمومی شرکت  به گزارش 
علوی، اظهار داشت: تا پایان سال ۱۳۹۹، تعداد ۱۰۶۶ روستا از نعمت 

الهی گاز طبیعی بهره مند شدند.
وی، با بیان اینکه عملیات گازرسانی به هفت روستای خوشه اسالم 
آباد از توابع فریدونشهر در سال جاری در حال انجام است، افزود: درحال 
حاضر برای اجرای خط تغذیه این پروژه، برنامه ریزی و با معرفی پیمانکار 

اجرای این خط هم آغاز خواهد شد.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، با اشاره به اینکه، روستاها 
مولّد تولید محصوالت کشاورزی و دامی هستند و گازرسانی به روستاها 
برای این شرکت از اهمیت باالیی برخوردار است، افزود:تعداد ۱72 روستا 
در سطح استان باقی مانده است که از این تعداد تنها ۱۹ روستا واجد 
شرایط گازرسانی هستند که در دستور کار این شرکت برای سال جاری 
و ۱۴۰۱  قرار دارند و سایر روستا ها عمال  بصورت مکان مزرعه تلقی 

می شوند و امکان گازرسانی به آنها وجود ندارد.
مهندس علوی، تصریح کرد: برنامه این شرکت بررسی گازرسانی به 
روستاهای باالب 2۰ خانوار است اما روستاهایی نیزهستند مانند کلوسه از 
توابع پشتکوه فریدونشهر که به دلیل صعب العبور بودن و سختی تردد 
و مباحث فنی و اقتصادی، امکان گازرسانی به آنها بسیار مشکل است.

وی، خاطر نشان ساخت: در حال حاضر تمامی ۱۱۱ شهرهای استان از 
نعمت گاز بهره مند هستند.

معلم متحول کننده جان الیعلم انسانها
 به روان عالم است

محمد جاللی سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان شاهرود در 
پیامی به مناسبت روز معلم گفت:معلم اول خدای تبارک و تعالی است و 
هنر شگرف معلمی از آن اوست. او که با ندای حق طلب پیامبران، انسان 
را به سوی نور و عشق و کمال رهنون کرد.این چنین است که تعلیم و 

تربیت سنت حسنه آفرینش و میراث هدایت بشر شد.
به راستی معلم، رسول راستی و درستی و سفیر صداقت و سرفرازی 
است، همچنان که مقام معظم رهبری فرمودند: معلم متحول کننده جان 

الیعلم انسانها به روان عالم است.
مرتضی  شهید  استاد  خاطره  و  یاد  گرامیداشت  ضمن  اینجانب 
مطهری، این فرصت را مغتنم شمرده از حضور یکایک فرهنگیان عزیز 
و معلمان دلسوز و متعهد که مانند همیشه در خط مقدم جبهه بوده و 
در شرایط بحرانی و خاص شیوع کرونا پرچم تعلیم و تربیت را باال نگه 
داشته و با توجه به تجربه اول در خصوص آموزش های مجازی خوش 

درخشیدند، تقدیر می نمایم.
امید آن دارم بزرگ معلم جهان هستی یاریگرمان باشد تا گوشه 
ای از زحمات و تالش های بی دریغ معلمان فرهیخته را ارج نهیم و با 
همراهی شما آهنگ رشد و تعالی فرزندان ایران زمین را شتاب دهیم.

مدیر کل استاندارد استان اردبیل عنوان کرد:
تمدید 1۴ فقره گواهي نامه تایید صالحیت آزمایشگاه 

همکار در استان اردبیل
مدیرکل استاندارد استان اردبیل در تشریح عملکرد یکساله این اداره 
کل در حوزه تایید صالحیت آزمایشگاه های همکار استانی بر اساس 
روش اجرایی مربوط گفت در سال ۱۳۹۹، تعداد ۱۴ فقره گواهی نامه 

تائید صالحیت، تمدید شده است.
هاشم عالیی در گفتگو با روابط عمومی اداره کل استاندارد استان 
در  آن  فنی  و  علمی  آزمایشگاهي که صالحیت  اینکه  بیان  با  اردبیل 
زمینه آزمون فرآورده ها )ارزیابی انطباق(، به تایید کمیته فنی می رسد، 
بر اساس استانداردهای ملی مزبور به عنوان آزمایشگاه همکار به ارائه 

خدمات آزمایشگاهی تحت نظارت اداره کل می پردازد.
مدیرکل استاندارد استان اردبیل گفت: اداره کل استاندارد در اجراي 
اصل ۴۴ قانون اساسي و برون سپاري فعالیت هاي تصدي گري، تمدید 
صالحیت آزمایشگاه ها وشرکت های بازرسی و نمونه برداری کاال را در 

دستور کار قرار داده است. 
تائید  همکار  آزمایشگاه   2۶ حاضر  حال  در  اینکه  بیان  با  عالیی 
ساختماني  صنایع  گفت:  دارد  وجود  اردبیل  استان  در  شده  صالحیت 
 CNG و معدنی، غذایي و کشاورزي، آزمون هیدرواستاتیک مخازن
خودروهای دوگانه سوز، صنایع سلولزی و پلیمری، کالیبراسیون، رنگ 
اتیلن آب رسانی و اوزان و  های صنعتی و ساختمانی، لوله های پلی 
آزمایشگاه ها است که در  این  فعالیت  از جمله زمینه هاي  مقیاس ها 

مقاطع زماني دو ساله تمدید اعتبار مي شوند.

همزمـان بـا سراسـر کشـور و با محوریـت عبـور از پیک 
؛ تابستان 

اولیـن اقدام فراگیر سـال 1۴00در اسـتان اردبیل 
برگزار شـد

مدیرعامـل شـرکت توزیـع نیـروی بـرق اسـتان اردبیـل از اجرای 
اولین اقدام فراگیر تعمیرات و بهینه سـازی شـبکه های توزیع در سـال 
۱۴۰۰ و بـا محوریـت عبور از پیک تابسـتان در سـطح اسـتان خبر داد.

حسـین قدیمـی اهـداف این اقـدام فراگیررا اصالح و بهینه سـازی 
شـبکه های توزیع ،کاهش تلفات شـبکه ،کاهش پیـک و حفظ آمادگی 

همـکاران بـرای مقابله با بحران ها برشـمرد .
وی افزود:ایـن اقـدام فراگیـر همزمان با سراسـر کشـور ، با حضور 
۱۰۵ نفـر از همـکاران در قالـب ۴۴ اکیـپ عملیاتـی ، بـا رعایـت کامل 
پروتـکل هـای بهداشـتی و نظـارت گـروه ایمنـی در اسـتان اردبیل در 

حـال برگزاری می باشـد .
مدیرعامـل شـرکت توزیـع نیـروی بـرق اسـتان اردبیـل در ادامـه 
اقدامـات اجرایـی امـروز همکاران در سـطح اسـتان را تعدیل روشـنایی 
معابـر درون شـهری و بیـن شـهری،جمع آوری بـرق های غیـر مجاز ، 
مقابلـه با دسـتگاههای اسـتخراج رمز ارز غیر مجـاز و هم چنین اصالح 
ضعـف بـرق مناطـق از جملـه منطقه سـینا در شـهر اردبیل بیـان نمود.

قدیمـی گفـت:در منطقـه سـینا بـا تعدیـل فیدرهای فشـار ضعیف 
و خـروج 2 فیـدر فشـار ضعیـف ،هم در سـطح فشـار متوسـط و هم در 
سـطح فشـار ضعیـف تعدیل بار انجـام خواهیم داد و ضعـف برق منطقه 

رفع خواهد شـد.

نصب مخازن پسـماند ماسک ها و دسـتمال استفاده 
شده توسط شـهرداری گرگان

بـه گزارش مرکز اطالع رسـانی روابط عمومی شـهرداری گرگان، 
در راسـتای جلوگیری از گسـترش شـیوع ویروس کرونا در سـطح شهر، 
سـتاد مبـارزه بـا کرونـای شـهرداری گـرگان، اقـدام به نصـب مخازن 
پسـماند ماسـک ها و دسـتمال آلوده در معابر سـطح شـهر کرد. نصب 
این مخازن در راسـتای جلوگیری از رهاسـازی تجهیزات حفاظت فردی 
اسـتفاده شـده توسـط شـهروندان )مانند ماسک، دسـتمال و دستکش( 
صـورت گرفتـه و بـا توجـه بـه امکان آلـوده بـودن اینگونـه تجهیزات، 
اقدامـات ایـن چنین می تواند کمک شـایانی به شکسـت ویروس کرونا 
و حفظ سـالمت شـهروندان کند.  از شـهروندان محترم گرگانی انتظار 
مـی رود ضمـن رعایـت تمامـی نکات بهداشـتی از رها کردن ماسـک و 
دسـتکش اسـتفاده شـده خود در معابـر عمومی خودداری کـرده و حتمًا 
از کیسـه زباله مناسـب اسـتفاده و پس از پر شـدن درب کیسـه را گره 

زده و در مخـازن ایمـن رها کنند.

و  صنعتـي  واحدهـاي  تولیـد  موانـع  بررسـي 
زیرسـاخت هـاي شـهرك هـاي صنعتـي محالت و 

خمیـن
در راسـتاي سـال تولید،پشـتیباني هـا و مانـع زدایـي ها بـا حضور 
نماینـده شهرسـتان محـالت و دلیجـان و برخـي مسـولین اسـتاني 
مشـکالت زیرسـاخت هاي شـهرک صنعتي خمین بررسـي و از برخي 
واحدهـاي تولیـدي مسـتقر در شـهرک صنعتـي محـالت بازدیـد بـه 
عمـل آمـد. طیـب میرزایـي مدیـر عامـل شـرکت شـهرکهای صنعتی 
اسـتان مرکـزی در نشسـتي بـا حضـور فرمانـدار خمین،مدیـر عامـل 
بـرق باختر،مدیـر عامـل توزیـع بـرق اسـتان ، رییس و معاون سـازمان 
صمـت و بخشـدار قورچـي باشـي در شـهرک صنعتـي خمین با اشـاره 
بـه توسـعه ۱۵۰ هکتـاري شـهرک صنعتـي خمیـن و تامیـن خدمات و 
شـروع واگـذاري در سـال جـاري و اشـاره بـه توسـعه ۱2۸ هکتـاري 
ناحیـه صنعتـي سـعیدي بر لـزوم تامین زیرسـاخت برق ناحیـه صنعتي 
خرمدشـت تاکیـد نمـود کـه مقـرر گردید در دسـتور کار شـرکت توزیع 

بـرق اسـتان و بـرق باختـر قـرار گیرد.
 میرزایـي افـزود:  در حـال اخـذ مجـوز ولـزوم آزاد سـازي اراضي 
راکـد و فاقـد پیشـرفت فیزیکـي بـه ویـژه در شـهرک صنعتـي خمیـن 
مـي باشـد کـه ایـن مهـم نیاز بـه همـکاري فرمانـداري جهت تسـریع 

در فرآینـد آزادسـازي دارد.
در ادامـه وي تاکیـد بـر اجراي مـاده ۸۱ قانون الحاق 2  و ماده ۵۴ 
قانون احکام دائمي توسـعه جمهوري اسـالمي ایران داشـت که توسـط 
نماینـده محتـرم مجلـس و فرمانـدار شهرسـتان خمین قول مسـاعد بر 
اجـراي آن اخـذ گردیـد.در ادامـه ي ایـن برنامه ي یـک روزه با حضور 
سـلیمي نماینده مردم شهرسـتان محالت و دلیجان در مجلس شـوراي 
اسـالمي از برخـي از واحدهـاي صنعتـي مسـتقر در شـهرک صنعتـي 

محـالت بازدیـد و مشـکالت و موانع تولید آنها بررسـي شـد.
در جریـان ایـن بازدید نماینده مردم شهرسـتان محالت و دلیجان 
در مجلس شـوراي اسـالمي با توجه به کمبود زمین صنعتي در شـهرک 

صنعتي محالت بر توسـعه شـهرک تاکید داشت.
مدیر عامل شـرکت شـهرکهاي صنعتي نیز اظهار داشـت:واگذاري 
۱۵۰ هکتار اراضي توسعه اي ناحیه صنعتي شهید حبیبي نخجیروان در 
سـال جاري آغازشـده اسـت که تامین کننده نیاز شهرسـتان خواهدبود 
و نیـز توسـعه شـهرک صنعتـي محالت به مسـاحت ۸ هکتاردر دسـتور 

قراردارد. کارشرکت 

برگـزاری جلسـه شـورای پایـگاه مقاومت بسـیج 
بـرق اهوازبمنظور تبـادل نظر برای عبـور از پیک 

ن بستا تا
شـورای پایـگاه مقاومـت بسـیج برق اهـواز به ریاسـت مدیرعامل 
و بـه منظـور تبـادل نظـر و اسـتفاده از ظرفیـت بسـیج بـرای برنامـه 
ریـزی جهـت مدیریـت مصـرف و عبـور از پیک تابسـتان سـال جاری 

گردید. برگـزار 
در ایـن جلسـه مدیرعامـل شـرکت توزیـع نیـروی بـرق اهـواز بـا 
تبریـک مـاه مبـارک رمضان کمک بـه مدیریت مصرف انـرژی را یک 
مسـولیت اجتماعی دانسـته و اظهار داشـت: وابسـتگی روزافزون جوامع 
بـه انـرژی پاک برق و تـالش برای ایجاد زیرسـاختهای الزم به منظور 
پایـداری شـبکه توزیـع، یـک امر ضروری و ا مسـولیت اجتماعی اسـت 

کـه نیازمند کمک یکایک شـهروندان اسـت. 
حسـن کریمـی افـزود: مجموعـه بسـیج بـرق اهـواز ظرفیتهـای 
بسـیارخوبی بـرای تعامـل دارد و در قـدم اول با همـکاری این مجموعه 
تـالش داریـم بـا مدیریت مصرف برق سـاختمانهای مربوط به شـرکت 
در تایـم اداری را تـا ۵۰ درصـد و در خارج از تایم به ده درصد برسـانیم. 
وی خاطرنشـان کـرد: مجموعـه همکاران بسـیج انشـالل با حضور 
در سـایر ادرات و کنتـرل مـوارد مصـرف مـازاد و همچنیـن مولدهـای 
تولیـد انـرژی زمینـه عبـور موفقیـت آمیز از پیک تابسـتان سـال جاری 
را فراهـم نماینـد. ریـس هیئت مدیره و مدیرعامل بـرق اهواز در بخش 
دیگـری از سـخنان خـود گفـت: امـروز یکـی از عوامـل مهـم مصرف 
انرژی اسـتفاده غیرمجاز از رمرز ارزها اسـت که ضرورت دارد مجموعه 
بسـیج بـرق اهـواز با همکاری سـایر بخشـهای مرتبط، زمینه کشـف و 
جمـع آوری ایـن وسـایل را فراهم سـازند تـا انرژی الکتریکـی صرفا در 
خدمت رفاه و آسـایش مردم و مشـترکین محترم باشـد.درپایان جلسـه 
مقـرر گردیـد تعدادی بسـته کمـک مومنانه نیـز از طرف شـرکت تهیه 

و در اختیـار نیازمنـدان قرار گیرد.

و  سالمت  نظارتبر  و  کنترل 
ذاتی  وظایف  جز  شرب  آب  کیفیت 
واساسی نهادهای نظارتی مانند مرکز 

بهداشت است.
مهدی میرجهانیان با بیان اینکه 
گروههای مهندسی بهداشت آب مرکز 
پارامترهای  روزانه  طور  به  بهداشت 
کیفی آب شرب را بررسی می کنند، 
آب  کیفیت  و  سالمت  اظهارداشت: 
براساس استانداردهای ۱۰۵۳و ۱۰۱۱ 
سازمان ملی استاندارد  توسط نهادهای 

نظارتی بررسی و کنترل می شود.
سالمت  روزه  افزود:همه  وی 
ظ  لحا ز  ا شرب  ب  آ کیفیت  و 
میکروبی،شیمیایی و میزان کلر باقی 
اصفهان  بهداشت  توسط مرکز  مانده 

کنترل می شود.
محیط  مت  سال ه  و گر یر مد
با  اصفهان  پزشکی  علوم  دانشگاه 
تاکید بر سالمت آب شرب شهرها و 
روستاهای استان عنوان کرد: در سال 
باقی  آزمایش کلر  گذشته ۴۵۰ هزار 
مانده در نقاط شهری و روستایی استان 
انجام گرفت که نتیجه ۹۹,7۴ درصد 
و  شهری  مناطق  در  ها  سنجی  کلر 

روستایی  مناطق  در  درصد   ۹۹,۴۸
مطلوب بوده است. 

همچنین  فزود:  ا نیان  میرجها
آزمایش  هزار   2۵ گذشته  سال  در 
انجام  میکروبی آب در سطح استان 
نشان  آمده  دست  به  نتایج  که  شد 
داد مطلوبیت آب شرب شهری ۱۰۰ 

۹۹,۸۴درصدبوده  روستایی  و  درصد 
 ۱۵۰۰ انجام  به  اشاره  با  وی  است. 
شربدر  آب  روی  شیمیایی  آزمایش 
سال گذشته گفت: نتایج این آزمایش 
بیانگر سالمت و کیفیت مطلوب  ها 
آب شرب شهرها و روستاهای استان 

بوده است. 

وی وجودامالح در آب شرب را 
دانست  برای سالمت مردم ضروری 
در  باید  معدنی  امالح  کرد:  تاکید  و 
آب شرب موجود باشد و در صورتی 
به  تبدیل  گرفته شود،  آن  امالح  که 
سالمتی  برای  که  شده  مقطر  آب 

مضر است.

مدیرگروه سالمت محیط دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اعالم کرد:

کیفیت وسالمت آب شرب اصفهان به طور مستمر رصد می شود

ایالم_مدیر کل سازمان تبلیغات 
ایالم، از برگزاری جشنواره ملی “حرف 
آورد” در شبکه های اجتماعی استان 

خبر داد.
در   فتاحی  السالم محمد  حجت 
پویش  کرد:  اظهار  نگاران  خبر  جمع 
شکست  هدف  با  سخن  جشنواره  و 
دست  به  دشمن  تبلیغاتی  محاصره 
از  زمین  ایران  سخن  صاحب  بانوان 
حرف  حق  و  صبر  به  تواصی  طریق 
با  ملی  قالب یک جشنواره  در  خوب 
عنوان “حرف آورد” در سطح استان 

برگزار می شود.
دو  در  جشنواره  این  افزود:  وی 
بخش پویش گفتمان سازی و ارسال 
به  سخن،  صاحب  بانوان  توسط  آثار 
منظور تداوم و شأنیت بخشی به امر 
به چالش  و  و حق  به صبر  اصی  تو 
کشیدن امر سخنوری در آحاد جامعه 

در  سخنوری  مسابقه  اولین  بعنوان 
ایران اجرایی می شود.

ت  تبلیغا ن  ما ز سا کل  یر مد
اهداف  مهمترین  داشت:  ایالم،بیان 
مردم  زبان  جشنواره،گشودن  این 
عی  جتما ا بط  ا و ر و  مالت  تعا ر د
مهم شمردن  اجتماعی(،  )محیطهای 
حـرف  و  گفتگو  مـوضـوع  رواج  و 

زدن بـا مـردم،
ه  همرا همسفرو  دن  دا توجه 
بـه  جمعی  ی  ها قعیت  مو ر د
موضـوعات کلیدی و کوتاه بـا توجه 
آحاد  امروز  که  مختلفی  مسائل  بـه 
جامعه بدان درگیر هستند یا برای آنها 
مهم است، احیای توجه به همبستگی 
به  ما  امورزندگی  تنگاتنگ  ارتباط  و 
یکدیگر و توجه دادن به این موضوع 
که اطرافیان هم برای ما مهم هستند 

می باشد.

وی بیان داشت: شرکت کنندگان 
را  خود  همراه  تلفن  گوشی  میتوانند 
روشن کرده و یک اثر) ویدئو، صوت 
و …(ضبط نموده و برای جشنواره از 
ارسال  اجتماعی  های  شبکه  طریق 
صورت  به  میتواند  اثر  نـمایند.این 
)در  دیگر  افراد  حضور  در  یا  فردی 
محیطهای عمومی، خانوادگی و …( 

ضبط شده بـاشد.
تصریح  فتاحی  االسالم  حجت 
ین  ا ر  د شرکت  ن  ا خو ا فر  : د کر
ماه  ردیبهشت  ا ول  ا ز  ا ره  جشنوا
مهلت  است،  غازشده  آ لجاری  سا
نتایج  و  ۳۱ خردادماه  تا  آثار  ارسال 
 ۱۴۰۰ تیرماه  یکم  جشنواره  این 

اعالم خواهد بود.
شرکت  همچنین  فزود:  ا وی 
به  را  خود  آثار  می توانند  کنندگان 
نام  شامل  ذیل  اطالعات  ه  همرا

شماره  ملی  کد  خانوادگی  نام  و 
محل  ستان  ا یمیل  ا ه  همرا تلفن 
را  سکونت شهرستان محل سکونت 
جشنواره  رسمی  صفحات  طریق  از 
در شبکه های اجتماعی از طریق @

اینستاگرام،   HarfAvard-iran
ایتا  و   @HarfAvard تلگرام 

Harf Avard@ ارسال کنند.
مدیرکل سازمان تبلیغات ایالم، 
گفت: آثار ارسالی می توانند به صورت 
به  دیگر  افراد  حضور  در  یا  فردی 
صورت سلفی توسط فرد دیگر انجام 

پذیرد.
حجت االسالم فتاحی در پایان 
استان  بانوان سطح  کرد:  خاطرنشان 
می  بیشتر  اطالعات  کسب  جهت 
کل  اداره  این  بانوان  امور  به  توانند 
واقع در خیابان آیت الل حیدری شهر 

ایالم مراجعه نمایند.

جشنواره ملی “حرف آورد” ویژه بانوان استان ایالم برگزار می شود

مخابـرات منطقه  گلسـتان در 
شـاخص سـرانه آموزشـی و تعـداد 
کارکنـان و مدیـران آمـوزش دیـده 
در سـال ۹۹ رتبـه برتر کشـوری را 
کسـب کرد. به گـزارش اداره روابط 
عمومـی مخابـرات منطقه گلسـتان 
بـا  شـهمرادی  غالمعلـی  دکتـر   ،
تاکیـد بـر اینکـه دانـش افزایـی و 
کسـب مهارتهـای حیـن کار مـی 
توانـد  اثـرات بسـیار مانـدگاری در 
فرآیندهـای کاری داشـته  کیفیـت 
باشـد افزود: براین اسـاس مخابرات 
منطقـه گلسـتان بـا برنامـه ریـزی 
مـدون در سـال ۹۹ در ایـن راسـتا 
توانسـت حائـز رتبه برتر شـود. وی 
بـا اشـاره بـه برگـزاری دوره هـای 
مختلـف  بخشـهای  در  آموزشـی 

فنـی و غیـر فنـی گفـت : کارکنان 
آمـوزش دیـده مـی تواننـد بـرای 
بهبـود فعالیت هـا و افزایش کیفیت 
آن موثـر تـر باشـند و بروزرسـانی 
از  دانـش مرتبـط بـا هـر فعالیـت 
نـکات محـوری و مـورد توجـه در 
مخابـرات منطقـه گلسـتان اسـت .  
مدیـر مخابـرات منطقه گلسـتان با 
تبریـک کسـب رتبه برتر در سـرانه 
بیـن مناطـق مخابراتـی  آموزشـی 
کشـور ابـراز امیدواری کـرد بتوانیم 
بـا تقویـت و بهبـود برنامـه هـای 
موفـق  زمینـه  ایـن  در  آموزشـی 
تـر عمـل نماییـم و بـا کارکنـان و 
مدیـران آمـوزش دیـده و مجهز به 
علم روز ، در ارائه خدمات و کسـب 
رضایـت مشـتریان تـالش نماییم .

کسب رتبه برتر مخابرات منطقه گلستان در شاخص سرانه آموزشی
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ن   للهیا ا لطف  حمید 
شورای  رسمی  جلسه  در 
ضرورت  به  اردبیل  شهر 
توسعه، بهسازی و نگهداری ناوگان 
حمل و نقل عمومی و ارائه خدمات 
اشاره کرد و  گفت:  به مردم  بهینه 
 ، تجهیز  در  اخیر   سال های  در 
ری  بهره بردا و  ری  نگهدا تعمیر، 
نقل  و  حمل  وگان  نا ز  ا صولی  ا
عمومی اقدامات مناسبی انجام شده 
به  رو  و  مثبت  فعالیت های  شاهد  و 

هستیم. جلو 
کرد:  تصریح  اردبیل  شهردار 
همچنان توسعه ناوگان حمل و نقل 
عمومی به عنوان یک مطالبه فراگیر 
مورد توجه شهرداری است و در این 
 ۳۰ اردبیل  فرودگاه  در مسیر  زمینه 

دستگاه تاکسی جدید فعالیت خود را 
افزود:  است.لطف اللهیان  کرده  آغاز 
نو  تاکسی  دستگاه   ۳۰ این  فعالیت 
در حقیقت جلوه ای از مهمان پرستی 
بجایی  جا و  نتقال  ا در  ردبیلی ها  ا

مسافران ورودی به فرودگاه اردبیل 
توسعه  پایه  به  امر  این  که  است 
است، کمکی  استان که گردشگری 

جدی خواهد کرد.
وی با بیان اینکه در سال های 

و  نوسازی  تجهیز،  ره  هموا خیر  ا
اتوبوس  و  تاکسی  ناوگان  بازسازی 
است، خاطر  گرفته  قرار  توجه  مورد 
از  بیش   ۹۵ سال  در  کرد:  نشان 
نوسازی  اردبیل  در  تاکسی   ۶۰۰
ی  سیستم ها و  شد  زی  سا ز با و 
نیز  توبوس ها  ا مدرن  یشی  ما گر

راه اندازی شده است.
دیگری  بخش  در  لطف اللهیان 
از سخنان خود اضافه کرد: در شرایط 
کنونی هر چند برخی از اتوبوس ها و 
تاکسی ها با فرسودگی و برخی دیگر 
به  اما  هستند  روبه رو  مشکالت  از 
ترافیکی سطح  رغم محدودیت های 
صاحبان  کرونایی  شرایط  و  شهر 
تاکسی ها و اتوبوس ها در خط مقدم 

ارائه خدمات به مردم هستند.

نوسازی ۳0 دستگاه تاکسی فرودگاه اردبیل مدیرکل امور مالی شهرداری کرج:
اجرای قوانین جدید صدور چک با جدیت هرچه تمام 

در حال انجام است
به برگزاری  اشاره  با  امور مالی شهرداری کالنشهرکرج  مدیرکل 
دوره آموزشی قوانین جدید صدور چک توسط کارشناسان بانک شهر 
برای مدیران مالی شهرداری گفت: اجرایی کردن قوانین جدید صدور 
چک در این دستگاه در راستای مبارزه با پول شویی و قانون مندی هرچه 
بیشتر نظام مالی با جدیت هرچه تمام در حال انجام است و در این زمینه 

آموزش های الزم به مدیران ذی ربط داده می شود.
علی عابدی عنوان کرد:با نوآوری های صورت گرفته در متن قانون 
جدید صدور چک که از سمت بانک مرکزی ابالغ شده است،مشکالتی 
که ناشی از قانون قدیمی چک بود،کاهش پیداکرده و به تبع آن اعتبار 

چک به عنوان اوراق بهادار و سند پولی افزایش خواهد یافت.
از  اظهارداشت:  البرز  مرکزاستان  شهرداری  مالی  امور  مدیرکل 
داده  انجام  چک  اعتبار  افزایش  برای  قانون گذار  که  مؤثری  اقدامات 
در  هنگام صدور  در  همه چک ها  اطالعات  ثبت  کردن  الزامی  است، 
سامانه صیاد بانک مرکزی است، که این اقدام خطر مفقودی و سرقت 

چک ها را کاهش می دهد.
جدید  قوانین  مزیت های  دیگر  از  کرد:  اضافه  پایان  در  عابدی 
صدور چک و ثبت چک در سامانه صیاد،دسترسی دریافت کننده چک 
بدحسابی  و  خوش حسابی  یا  برگشتی  چک  تعداد  نظیر  اطالعاتی  به 
صادرکننده چک بوده و همین موضوع موجب جلوگیری از کاله برداری 

و درنتیجه افزایش اعتبار صدور چک می شود.

راهداری  ماشین آالت  دستگاه   ۲۶0 با  راهدار   ۳۲0
انجام می دهند؛

اجرای فاز اول طرح راهداری محوری در بزرگراه 
کربال 

معـاون راهـداری اسـتان کرمانشـاه گفـت: اجـرای فـاز اول طرح 
راهـداری محـوری در بزرگـراه کربـال با هـدف ایمن سـازی از ورودی 
محـور همـدان- کرمانشـاه تـا پایانـه مـرزی خسـروی به طـول ۳۱۰ 

کیلومتـر در حـال انجام اسـت.
علـی سـلیمی معـاون راهـداری اداره کل راهـداری و حمل و نقل 
جـاده ای اسـتان کرمانشـاه  گفـت: بـه منظـور انسـجام در عملیـات 
راهـداری جـاری و دوره ای بـا بسـیج امکانـات و نیروهـای راهـداری 
بـه صـورت متمرکـز در فاز اول محـور بزرگراه کربـال از ورودی محور 
همـدان -کرمانشـاه تـا پایانه مرزی خسـروی بـه طـول ۳۱۰ کیلومتر 

در حـال انجام اسـت.
سـلیمی ادامـه داد: در فـاز اول ایـن ایـن طرح 2۶۰ دسـتگاه انواع 
ماشـین آالت راهـداری بـا ۳2۰ تـن از راهـداران در  عملیـات راهداری 

دارند. محوری حضـور 
وی در توضیـح طـرح محـوری راهداری بیان داشـت : بر اسـاس 
ایـن طـرح ضمن شناسـایی نقاط نیازمنـد اصالح محورهـای پرتردد و 
شـریانی به وسـیله کارشناسـان شناسـایی و امکانات آن منطقه شـامل 
نیروهـا، لجسـتیک و خدمـات مـورد نیـاز تامیـن و بـه اصـالح محـور 

پرداختـه می شـود.
سـلیمی گفـت: اقدامـات انجام شـده در این طرح موجـب ارتقای 
ایمنـی تـردد کاربـران جاده هـا شـده و بـر اسـاس برنامـه ریـزی های 
انجـام شـده بسـتر الزم بـرای این طرح فراهم شـده اسـت و همکاران 
زحمتکـش راهدار با تجمیع ماشـین آالت راهـداری و تجهیزات موجود 
در محـور بزرگـراه کربـال که یکی از محورهای شـریانی اسـتان اسـت 

در حـال انجام کار هسـتند.
وی افـزود: اقدامـات اساسـی در بخـش نگهداری راه شـامل؛ لکه 
گیـری، درزگیـری، حـذف چالـه، رفع خرابی آسـفالت، شـانه سـازی یا 
تعریـض شـانه، تسـطیح حریـم راه، پاکسـازی شـانه و اصـالح شـیب 
شـیروانی راه هـا مـی باشـد و در بخـش ایمنـی راه ها اصـالح، تعمیر و 
رنـگ آمیـزی پایـه تابلو ها، تجهیزات روشـنایی، تکمیـل و احیای خط 

کشـی و شستشـو و رنـگ آمیـزی ابنیه موجود اسـت.
وی در پایان افزود: اسـتان کرمانشـاه داری ۸ هزار و ۵۱ کیلومتر 
راه که ۸۹۰ کیلومتر راه شـریانی، ۴۱7 کیلومتر بزرگراه و ۵2۳ کیلومتر 

است. اصلی  راه 

ملی  اراضی  هکتار  هزار   1۴ برای  برگی  تک  سند 
مهدیشهر صادر شد

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مهدیشهر گفت: 
سند تک برگی برای ۱۴هزار هکتار از اراضی ملی این شهرستان، در 

راستای پیشگیری از زمین خواری و جلوگیری از تصرفات، صادر شد 
حمید رضا عبدوس بیان کرد: اجرای قانون کاداستر و سنددارشدن 
را  دولتی  و دستگاه های  مردم  بین  و دعاوی  اختالفات  بروز  اراضی، 

رفع می کند 
با  و  امانی  به صورت  ملی  اراضی  از  مقدار  این  کرد:  اضافه  وی 
همکاری اداره ثبت اسناد و امالک انجام شد و سند مالکیت تک برگی 

این اراضی صادر شد 
وی افزایش ضریب حفاظتی، کاهش عوامل تخریب و جلوگیری 
از تجاوز و تعدی به اراضی ملی، دسترسی آسان به اطالعات مالکیت 
دولت و همه مالکان امالک از نظر محل و موقعیت آن، به روز رسانی 
اطالعات نقشه ها و ورود به سیستم ثبت امالک و کاهش اختالفات 

حقوقی مردم را از اهداف مهم اجرای این طرح عنوان کرد
عبدوس افزود: از سه ماه گذشته تاکنون برای ۱۴ هکتار از اراضی 
ملی شهرستان مهدیشهر،2۶جلد سند مالکیت تک برگی اخذ شد و باتوجه 
باقیمانده  این شهرستان،  اراضی ملی  تثبیت مالکیت  به هدف گذاری 

اراضی  در حال پیگیری است 
حمید رضا عبدوس ادامه داد: اولین گام برای مبارزه با زمین خواری، 
اجرای طرح حدنگاری اراضی ملی است که تهیه و تکمیل این طرح 

نیازمند حمایت مالی و تامین اعتبار الزم است
مهدیشهر  شهرستان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  اداره  رییس 
صدور  و  کاداستر  اجرای  و  دقیق  نقشه های  تهیه  با  کرد:  خاطرنشان 
اسناد تک برگی به نام دولت، سودجویی از اراضی ملی و سو استفاده از 

اسنادی که ابهام دارند نیز به حداقل ممکن می رسد.

کشاورزی  علوم  دانشگاه  علمی  هیأت  عضو  انتصاب 
اتحادیه  مشاور  عنوان  به  گرگان  طبیعی  منابع  و 
صنایع  و  دامی  علوم  دانشجویی  علمی  انجمن های 

غذایی کشور
مدیر کل فرهنگی و اجتماعی و دبیرشورای حمایت و نظارت بر 
و  تحقیقات  علوم،  وزارت  دانشجویی  علمی  اتحادیه های  و  انجمن ها 
فناوری با ارسال حکمی دکتر سید مهدی جعفری، عضو هیأت علمی 
دانشکده مهندسی صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی 
گرگان را به عنوان مشاور اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی علوم 
دامی و صنایع غذایی کشور منصوب کرد. در حکم ایشان آمده است: 
نظر به مراتب تعهد، دانش، سوابق موثر اجرایی و روحیه همکاری و 
همدلی با دانشجویان، به موجب این حکم به مدت یک سال به عنوان 
صنایع  و  دامی  علوم  دانشجویی  علمی  انجمن های  اتحادیه  »مشاور 
و  متعال  خداوند  از  استعانت  با  است  امید  می شوید.  منصوب  غذایی« 
در سایه جلب مشارکت گسترده دانشجویان عالقمند، در ساماندهی و 
هدایت ایده های خالقانه و مستندسازی و انتقال دانش فنی به اعضای 

انجمن های علمی دانشجویی موفق باشید.

مدیرعامل شرکت گاز ایالم خبر داد :

تعداد روستاهای گازدار ایالم امسال به ۵14 مورد می رسد
بهره مندی ۹۵۹ واحد صنعتی استان از نعمت گاز طبیعی

ایالم  گاز  شرکت  مدیرعامل 
یی  روستا مشترکان  د  تعدا گفت: 
ین  ا در  طبیعی  گاز  ز  ا ر  برخوردا
استان تا پایان امسال به ۵۱۴ مورد 

خواهد رسید.
ایالم  گاز  شرکت  مدیرعامل 
یی  روستا مشترکان  د  تعدا گفت: 
ین  ا در  طبیعی  گاز  ز  ا ر  برخوردا
استان تا پایان امسال به ۵۱۴ مورد 

خواهد رسید.
افزود: هم  اللهی  عباس شمس 
ایالم  استان  در  روستا   ۴۹۴ اکنون 
برداری  بهره  با  که  هستند  گازدار 
سال  پایان  تا  دیگر  روستای   2۰ از 
از  برخوردار  روستاهای  تعداد  جاری 
روستا   ۵۱۴ به  استان  این  در  گاز 

خواهد رسید.
مند  بهره  جمعیت  سرانه  وی 
روستایی استان از نعمت گاز طبیعی 
افزود:  و  کرد  اعالم  درصد   ۹7 را 
این شرکت در سال جاری عالوه بر 
کار  روستا،  تعداد  این  به  گازرسانی 
دیگر  روستای   ۳7 و مطالعه  اجرایی 

را نیز در دستور کار خود دارد.

ایالم  گاز  شرکت  مدیرعامل 
یادآور شد: سال گذشته عملیات گاز 
کار  دستور  در  روستا   ۳۵ به  رسانی 
اتمام  با  که  گرفت  قرار  این شرکت 
گازرسانی به این تعداد روستاها برنامه 
درصدی   ۱۰۰ طور  به  شرکت  این 

محقق شد.
شمس الهی با اشاره به وضعیت 
استان  شهری  مناطق  در  گازرسانی 
عملیات  گذشته  سال  کرد:  تاکید 

توابع  از  میمه  شهر  به  رسانی  گاز 
و  شد  م  نجا ا ن  دهلرا شهرستان 
از  آباد  زرین  پهله   شهر  تنها  اکنون 
توابع این شهرستان مرزی از نعمت 
عملیات  که  نیست  ر  برخوردا گاز 
گازرسانی این شهر نیز تکمیل شده 
و به زودی این شهر از نعمت گاز نیز 

برخودار خواهد شد.
مدت  این  در  کرد:  اضافه  وی 
مشترک   ۳7۶ و  هزار   ۶  )۹۹ )سال 

روستایی و هفت هزار و ۱۹۰ مشترک 
استان  این  گاز  مشترکان  به  شهری 
تحقق  دهنده  نشان  که  شد  افزوده 

۱۱۱ درصدی برنامه ابالغی است.
ایالم  گاز  شرکت  مدیرعامل 
به  گازرسانی  وضعیت  خصوص  در 
گفت:  نیز  استان  صنعتی  واحدهای 
به  صنعتی  واحد   ۱۸۳ گذشته  سال 
متصل  طبیعی  گاز  مصرف  شبکه 

شده اند.
شمس الهی ادامه داد: هم اکنون 
۹۵۹ واحد صنعتی استان از نعمت گاز 

طبیعی بهره مند هستند.
میزان  ین  ا ز  ا وی  گفته  به 
گازرسانی به واحدهای صنعتی ۵۳۶ 
واحد صنعتی، تولیدی در اقصی نقاط 
مختلف استان در دولت تدبیر و امید 

گازدار شده است.
شمس اللهی افزود: سال گذشته 
 ۶۱ میترینگ،  ایستگاه   ۱۳ نصب 
شبکه  و  تغذیه  خط  اجرای  کیلومتر 
برای صنایع اجرا شد که این میزان 
یک  عنوان  به  گازرسانی  عملیات 

رکورد ثبت شد.

کل  اداره  مقاومت  و  جهاد  پیشکسوتان  مدیر  معارفه 
حفظ آثار و نشر ارز شهای دفاع مقدس استان سمنان 
مدیر پیشکسوتان جهاد و مقاومت اداره کل حفظ آثار و نشر ارز 

شهای دفاع مقدس استان سمنان معرفی شد.
 به گزارش خبرنگار دفاع پرس از سمنان، سرهنگ پاسدار »محمد 
مقدس  دفاع  های  ارزش  نشر  و  آثار  حفظ  کل  مدیر  حسن سالمی« 
استان سمنان در جلسه معارفه سرهنگ پاسدار »محمد نوروزیان« مدیر 
پیشکسوتان جهاد و مقاومت استان سمنان در مرکز فرهنگی دفاع مقدس 
استان سمنان، اظهار داشت: سازمان پیشکسوتان  جهاد و مقاومت  به 
عنوان  مجموعه ای  بسیار مهم و تاثیر گذار در اجرای ماموریت های 
دفاع مقدس و مقاومت است، که هموار نیازمند تحرک، تحول، نوآوری، 
ابتکار و خالقیت  دراجرای برنامه ها و ماموریت های پیشکسوتان به 

شمار می رود. 
 وی ادامه داد: رزمندگان و پیشکسوتان جهاد و مقاومت  به عنوان 
مجاهدان فی سبیل الل و ذخایر انقالب هستند که در هنگام جهاد و مبارزه 
با دشمن بارها تا مرز شهادت پیش رفته اند و دارای تجارب ارزشمندی 
از روزهای سخت جنگ تحمیلی می باشند  که می توان از این تجارب 
در سایر میدان های مبارزه و خدمت از جمله جنگ اقتصادی، شرایط 

تحریم و نظام سالمت نیز استفاده کرد.
مستمر  گیری  ارتباط  و  اندیشی  هم  کرد:  نشان  خاطر  سالمی 
اهمیت  دارای  مختلف  موضوعات  در  مقاومت  و  جهاد  پیشکسوتان  با 
شفاهی،  تاریخ  مصاحبه  گویی،  خاطره  محافل  و  است  ای  العاده  فوق 
های  مراسم  مقدس،  دفاع  دوران  موفق  تجارب  و  آثار  مستندسازی 
نکوداشت، تشکل های مردمی پیشکسوتان، راهیان نور و انتقال گنیجنه 
انتظارات  و  از مهمترین  انقالب به نسل  جوان  تاریخ  های بی نظیر 

فعالیت ها  در این  حوزه  محسوب می شود.

با  سمنان  ای  منطقه  برق  شرکت  عامل  مدیر  دیدار 
مدیر کل سازمان حفاظت محیط زیست استان سمنان

 مدیر عامل شرکت برق منطقه ای سمنان به همراه معاون طرح و 
برداری و مدیر دفتر حقوقی و رسیدگی  بهره  توسعه و سرپرست معاونت 
به شکایات  این شرکت با مدیر کل سازمان حفاظت محیط زیست استان 

سمنان دیدار و گفتگو نمود. 
مهندس سید علی اکبر صباغ ،رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت 
برق منطقه ای سمنان با اشاره به شرایط خاص فصل تابستان و لزوم مدیریت 
مصرف برق در این فصل ، گفت : همه تالش کارکنان مجموعه صنعت برق 
، معطوف به عبور از پیک تابستان امسال بدون هیچگونه خاموشی می باشد .

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای سمنان با اشاره به پروژه های در 
دست اقدام  این شرکت و اثرات مثبت بهره برداری از آن در سطح استان 
افزود : افزایش تعامل در زمینه های مختلف با دستگاههای اجرایی ، بی 

شک رشد و توسعه استان  را به دنبال خواهد داشت .
 در ادامه امیر عبدوس مدیر کل حفاظت محیط زیست استان سمنان  
با اعالم آمادگی جهت همکاری در راستای وظایف سازمانی اظهار داشت : 
اداره کل حفاظت محیط زیست استان ضمن اجرای قانون ورعایت ضوابط 
واستانداردهای زیست محیطی، آمادگی خود را جهت همکاری وتعامل با 
کلیه دستگاههای اجرایی جهت رسیدن به اهداف سازمانی و  توسعه پایدار 

اعالم می نماید.
 وی به برخی از مشکالت محیط زیست استان اشاره وحل آن را بدون 

مشارکت همه دستگاهها غیر ممکن  دانست .
همچنین ،مدیر کل سازمان حفاظت از محیط زیست استان در خصوص 

حوزه عملکردی سازمان مربوطه، توضیحاتی ارائه  نمود.

درصدی   1۶0 رشد  و  صادرات  درصدی   5٩ رشد 
ترانزیت از بزرگترین بندر کانتینری کشور 

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان با اشاره به میزان تخلیه و 
بارگیری بندر شهیدرجایی در فروردین ماه ۱۴۰۰، میزان صادرات و ترانزیت 

از این بندر را طی مدت مربوطه اعالم کرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان، »علی 
رضا محمدی کرجی ران« با بیان اینکه در فروردین ماه سال جاری ۱۵۸ 
فروند کشتی کانتینری در اسکله اختصاصی بندر شهید رجایی پهلودهی شده 
است، اظهار داشت: نسبت به مدت مشابه سال قبل آمارها رشد شاخص ها 

را در همه حوزه های کانتینری نشان می دهد.
مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان افزود: در فروردین ماه سال جاری 
۱2۶ هزار و TEU ۸۵۰  کانتینر در بزرگترین بندر کانتینری کشور تخلیه 

و بارگیری شده که آمارها بیانگر رشد ۱2 درصدی در این بخش است. 
کرجی ران با اشاره به میزان صادرات کاالهای کانتینری در مدت یاد 
شده، بیان کرد: در نخستین ماه از سال جاری ۴2 هزار TEU کانتینر از 
مبدا بندر شهیدرجایی به سایر کشورها صادرشده که در همسنجی با مدت 

مشابه سال قبل رشد ۵۹ درصدی را شاهد هستیم.
مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی میزان ترانزیت کاالهای 
کانتینری را نیز 2۰ هزار و TEU 2۳۱ عنوان کرد و گفت: در این بخش 

نیز رشد ۱۶۰ درصدی  محقق شده است .
شایان ذکر است بندر شهید رجایی با بهره گیری از ۳۰ دستگاه گنتری 
کرین که 2۰ دستگاه آن سوپر پست پاناماکس نسل جدید، ۸ دستگاه پست 
پاناماکس و 2 دستگاه دیگر پاناماکس نسل قدیم است و برخورداری از ۱۵ 

اسکله اختصاصی، بزرگترین بندر کانتینری کشور بشمار می آید.

یسوگند رام
مال

ت 
دیری

سم
ور

ب

ن  ما ز سا یر  مد _ م یال ا
گفت:  ایالم  استان  جهادکشاورزی 
سالجاری،  اردیبهشت  امروز ۱۱  طی 
کشتار  مرغ  کیلوگرم   ۵2۶ و  تن   ۴۱

روز در سطح استان توزیع شد.
محمد علی اقدسی ، اظهار کرد: 
در راستای تامین گوشت سفید مردم 
مرغ  قطعه   2۴2 و  هزار   ۳۰ استان، 
زنده جهت کشتار به کشتارگاه ایالم 

تحویل داده شد.
تعداد  این  کلی  وزن  افزود:  وی 
مرغ زنده بیش از ۵۶ هزار کیلو گرم 

می باشد.
جهادکشاورزی  سازمان  مدیر 
ایالم گفت: در حال حاضر قیمت مرغ 
زنده تحویلی به کشتارگاه۱7 هزار و 
۱۰۰ تومان،  تحویل به عوامل توزیع 
عمده 2۳ هزار و ۳۰۰ تومان . قیمت 
 ۹۰۰ و  هزار  کننده2۴  مصرف  برای 

توما است.
به  توجه  با  داشت:  بیان  اقدسی 
امروز،  تولید گوشت سفید طی  مازاد 
مرغ کشتار روز از استان های همجوار 

وارد استان نشده است.

41 تن مرغ کشتارگاه در استان ایالم توزیع شد

آگهی ابالغ اجراییه موضوع ماده ۱۰۱-۹۸ آیین نامه اجرا مفاد اسناد رسمی الزم 
االجرا مصوب تیرماه ۱۳۵۵

ملی  ش  و   ۸72۹ ش  ش  به  محمد  فرزند  صادقی  حسین  آقای  به  بدینوسیله 
۰۰7۳۱2۴۱۶۸ متولد ۱۳۵۹/۰۸/2۵ به نشانی سمنان میدان استاندارد جنب مصلی بصیرت 
۶ ابالغ می گردد که در خصوص پرونده اجرایی کالسه ۹۹۰۱۰۰2 خانم خدیجه نوری 
علیه مرحوم محمد صادقی بابت مهریه موضوع الزم االجرا ۳۵۰ عدد سکه بهار آزادی: 
طبق گزارش ۰۸77 – ۱۴۰۰/۰2/۰۶ کارشناس رسمی دادگستری خودروی پراید به شماره 
پالک ۶۶۸ م 2۴ ایران ۶۶ به مالکیت مرحوم محمد صادقی به مبلغ ۸۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
ارزیابی گردیده است. همچنین طبق گزارش کارشناسی ۰۸۳۵- ۱۴۰۰/۰2/۰۸ ششدانگ 
پالک ثبتی ۹7۶۶/۹۴۰ به مبلغ ۱۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی گردیده که مرحوم محمد 
صادقی مالک چهار دانگ آن به مبلغ ارزیابی شده ۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد. لذا 
چنانچه به مبلغ ارزیابی خودرو و یا پالک ثبتی معترض می باشید با مراجعه به اداره اجرا 
و دریافت فیش پرداخت هزینه کارشناسی مجدد اعتراض کتبی خود را به انضمام فیش 
پرداختی ظرف مدت پنج روز از تاریخ ابالغ این اخطاریه به اداره اجرای اسناد رسمی سمنان 
ارائه نمایید. طبق اصالحیه آیین نامه اجرا مصوب ۱۰۰/2۱۳2۴۶/۹۰۰۰ – ۱۳۹۸/۱2/۰7 
و طبق اصالحی ماده ۱۰2 آیین نامه اجرا کارشناسی مجدد به صورت قرعه از طریق 
سیستم هیات سه نفره کارشناسی از بین کارشناسان رسمی انجام خواهد شد. دستمزد سه 
کارشناس تجدید نظر در خصوص خودرو هر یک علی الحساب ۵/7۰۰/۰۰۰ ریال و جمعا 
برابر با ۱7/۱۰۰/۰۰۰ ریال و در خصوص پالک ثبتی هر یک علی الحساب 2۰/۰۰۰/۰۰۰ 
ریال و جمعًا برابر با ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد. ضمنًا به اعتراضی که خارج از موعد 

یا فاقد فیش بانکی دستمزد کارشناسان تجدید نظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
تاریخ انتشار: چهارشنبه ۱۴۰۰/2/۱۵

شناسه آگهی : ۱۱۳۱۱۹۵
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی سمنان 

داود دهباشی 

آگهی مزایده اموال غیر منقول)اسناد ذمه( بموجب پرونده اجرایی کالسه 
۹۹۰۰۳۱۴ مستند به پنج فقره چک به شماره ۳۴۰۵۵2 مورخ ۰۳-۰۵-

۱۳۹۸ و ۳۴۰۵۵۳ مورخ ۰۵-۰۴-۱۳۹۸ و ۳۴۰۵۵۴ مورخ ۱۳۹۸-۰۵-۰۵ 
و ۳۴۰۵۶۰ مورخ ۰۵-۱۱-۱۳۹۸ و ۳۴۰۵۶۱ مورخ ۱۵-۱2-۱۳۹۸ مقدار 
یک دانگ و پانزده سیر و چهار مثقال و چهارده نخود و یک ارزن مشاع 
از سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین با بنای 
احداثی به شماره پالک ثبتی پنج هزار و هشتصد و هفتاد و هشت فرعی 
از سی و یک اصلی بخش دو ثبت ساری به مساحت یکصد و چهل و سه 
متر و ده دسیمتر مربع بنام محمد حسین ابراهیمی فرزند علی اوسط به 
شماره ملی ۰۰۴۳۰۳۱۴7۱ سابقه ثبت داشته که به شماره چاپی 7۱۳۹۵۵ با 
شماره دفتر الکترونیکی ۱۳۹۸2۰۳۱۰۴۵۶۰۱۱۵۱7 ثبت گردیده و برابر نامه 
شماره ۱۳۹۹۸۵۶۱۰۴۵۶۰۰۱۱۹2 مورخ 2۹-۰2-۱۳۹۹ اداره ثبت اسناد و 
امالک منطقه دو ساری به نفع آقای محمد رضا شریعت زاده ساری بازداشت 
گردید حدود و مشخصات به شرح: شمااًل درب و دیوار است بطول ۱۰,7۰ 
متر به کوچه. شرقاً دیواریست بطول ۱۴,۳۵ متر به متصرفی سید کاظم 
صباغ. جنوباً در سه قسمت اول دیوار به دیوار بطول ۸,۳۵ متر به متصرفی 
اشخاص، دوم دیوار به دیوار بطول ۱,۹۰ متر به متصرفی اشخاص، سوم 
دیوار به دیوار بطول ۶۵/. متر به متصرفی اشخاص. غرباً به دیوار بطول 
۱2,۱۰ متر به متصرفی طهماسبی که برابر نظریه مورخ ۱۳۹۹-۰۹-۰۵ 

کارشناس رسمی دادگستری توصیف اجمالی مورد وثیقه عبارت است از: 
ملک فوق واقع است در ساری- قرق- کوچه یاس ۱۴ که در ملک مزبور ۴ 
واحد آپارتمان در ۴ طبقه احداث گردیده و سازه مزبور با اسکلت بتن احداث 
و نمای سنگ کاری ولی مراحل نازک کاری و داخلی آپارتمان کامال اجرا 
نگردیده بطوریکه طبقه همکف شامل پارکینگ و انباری ها می باشد که 
تماما نیمه کاره و تعمیرات نازک کاری صورت نگرفته و کف پارکینگ نیز 
فاقد کف سازی و سنگ یا موزاییک میباشد و بقیه واحدها در طبقه اول 
الی چهارم و در هر طبقه یک واحد مسکونی احداث و واحدهای احداثی 
نیز تماماً نیمه کاره و راه پله فاقد سنگ و بطور کامل اجرا نشده و محفظه 
آسانسور فاقد تجهیزات مربوطه میباشد و راه ورودی واحدها و اتاق ها فاقد 
درب بوده و پنجره ها در بعضی قسمتها نصب و در نقاط دیگر آپارتمان 
نصب نمی باشند و سرویس ها فاقد سرامیک و کاشیکاری و کف سازی 
انجام نشده است. ششدانگ پالک مذکور به مبلغ 2۱،۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال 
)بیست و یک میلیارد و ششصد میلیون ریال ( ارزیابی گردیده که میزان 
مورد بازداشت )یک دانگ و پانزده سیر و چهار مثقال و چهارده نخود و 
یک ارزن مشاع از سه دانگ مشاع از ششدانگ ( به مبلغ ۴،۹7۵،۸۰۰،2۰۰ 
ریال )چهار میلیارد و نهصد و هفتاد و پنج میلیون و هشتصد هزار و دویست 
ریال ( برآورد گردید که به منظور وصول طلب بستانکار و حقوق دولتی 
کالسه فوق الذکر در روز دوشنبه مورخ ۰۳-۰۳-۱۴۰۰ از ساعت ۹ الی 
۱2 ظهر در اداره اجرای اسناد رسمی ساری واقع در ساری _بلوار ارتش _ 
جنب سازمان انتقال خون-نرسیده به منبع آب از طریق مزایده حضوری 
پایه 2۰۰/۸۰۰/۹7۵/۴ )چهار میلیارد  از مبلغ  بفروش میرسد و مزایده 
و نهصد و هفتاد و پنج میلیون و هشتصد هزار و دویست ریال ( شروع 
و به باالترین قیمت که خریدار داشته باشد فروخته خواهد شد. شرکت 
در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب 
سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است 
.برنده مزایده مکلف است ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج 
روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که 
ظرف مهلت مقرر، مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ 
مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد. شرکت در 
جلسه مزایده برای عموم آزاد است و چنانچه روز تعیین شده با تعطیل 
رسمی مصادف گردد روز بعد از تعطیل جلسه مزایده در همان ساعت و 
مکان تشکیل خواهد شد .طالبین و خریداران میتوانند جهت شرکت در 
مزایده در وقت مقرر با ارائه چک رمز دار به مبلغ پایه در جلسه مزایده 
به نشانی فوق شرکت نمایند.ضمنًا بدهی های مربوط به آب، برق، گاز 
اعم از حق انشعاب و اشتراک و مصرف و نیز بدهی مالیاتی و عوارض 
شهرداری و غیره که رقم قطعی آنها برای این اداره معلوم نشده بعهده 
برنده مزایده است و تنظیم سند انتقال موکول به ارائه مفاصا حسابهای 
دارایی و شهرداری و .... خواهد بود . تاریخ انتشار: ۱۵-۰2-۱۴۰۰ پرویز 

علیزاده - رئیس اداره اجرای اسناد رسمی ساری
م الف ۱۹۹۱۱۸۶۹

نامه  ارسال  تاریخ  .۱۴۰۰۸۵۶۱۰۰۱۶۰۰۱۱۹۱ : نامه  شماره 
:۱۴۰۰,۰2,۱۱.شماره پرونده: آگهی دعوت به افراز پالک ۱۸7 فرعی از 
۱۱۸ اصلی بخش 2 ثبت محمودآباد.نظر به اینکه آقای محمد هادی کاله 
چیان از مالکین مشاعی پالک ۱۸7 فرعی از ۱۱۸- اصلی بخش 2 ثبت 
محموداباد واقع در قریه سرخرود تقاضای افراز حصه و سهمی مالکیتی 
ملک خویش را از کل ششدانگ پالک مذکور از این اداره نموده و از اعالم 
آدرس و محل سکونت دیگر مالکین مشاعی اظهار بی اطالعی و عجز 
نموده است ، لذا به استناد ماده ۱۸- آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی 
بنامهای : ۱- حیدر  الزم االجرا ء به دیگر مالکین مشاعی پالک فوق 
گرجی مهلبانی 2- محسن نعمت پور ۳- علی بهرامی روشن ۴- رحمت 
اله ذکریا زاده ۵- محمد مهدی سید رضائی ۶- حمید مقومی 7- ابوالقاسم 
محمدرضا   -۱۰ سعادت  شهریار   -۹ زادگان  عظیم  علیرضا   -۸ مقومی 
محمدرضا   -۱۳ انوری  معصومه   -۱2 مفیدی  مجید   -۱۱ محمودی 
خراسانی ۱۴- نیوشا زرینه ۱۵- بابک وطن خواه ۱۶- حجت اله توکلی 
اخطار و ابالغ می گردد جهت انجام عملیات افرازی که راس ساعت ۱۰ 
صبح روز یکشنبه مورخه ۱۴۰۰,۰۳,۰2توسط نماینده و نقشه بردار این 
اداره صورت می گیرد در محل وقوع ملک حضور بهم رسانید بدیهی است 
عدم حضور مانع از اجرای عملیات افرازی نخواهد بود . رئیس اداره ثبت 
اسناد و امالک شهرستان محموداباد.مرتضی خواجوی.رونوشت به : آقای 
محمدهادی کاله چیان خواهان افراز جهت اطالع و حضور در اداره جهت 
معرفی ملک افرازی و اعزام نماینده و نقشه بردار ثبت به محل وقوع ملک 

.تاریخ انتشار:۱۴۰۰,۰2,۱۵
م الف ۱۹۹۱۱۸۶2



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1731- چهارشنبه 15 اردیبهشت 61400 ورزش دنیای 

مسئول فدراسیون جودو پاسخگو شوند؛
پیروزی بزرگ شما کجاست؟

وکیل پرونده جودوی ایران اسفند سال گذشته و پس از اعالم نظر دادگاه داوری 
بین المللی ورزش مدعی پیروزی بزرگ برای جودوی ایران شد اما محرومیت جدید 
جودوی کشورمان نشان داد، نه تنها حکم CAS پیروزی بزرگ نبوده است، بلکه 

جودوی ایران در حکمی سنگین تا سال ۱۴۰2 نیز محروم شد.
پس از تعلیق دائم جودوی ایران از سوی فدراسیون جهانی، ایران از فدراسیون 
جهانی جودو به دادگاه CAS شکایت کرد. هر چند در آن زمان نیز برخی ها شکایت 
ایران را با توجه به اسناد طرف مقابل و شهادت ملی پوشان ایرانی مانند وحید سرلک 
و سعید مالیی و محمد منصوری سرمربی سابق تیم ملی علیه ایران، بی فایده و هزینه 
بر می دانستند، اما این موضوع با استخدام وکالی ایرانی توسط رییس فدراسیون 

جودو پیگیری شد.
پیگیری که در نهایت پس از چند ماه کش و قوس و گذشت یک سال و نیم از 
محرومیت ایران، دادگاه CAS اسفند ۱۳۹۹ با اعالم اینکه فدراسیون جهانی جودو نمی 
تواند کشوری را به صورت دائمی تعلیق یا محروم کند، پرونده را بار دیگر به فدراسیون 
جهانی عودت داد تا ضمن بررسی مجدد، در صورت اصرار بر محرومیت، این بار رای 
جدید خود را با قید تاریخ آغاز و پایان محرومیت جودوی ایران صادر کند، ضمن اینکه 

دادگاه CAS مدعی شد که تخطی فدراسیون جودوی ایران از قوانین محرز است.
در آن مقطع و در حالی که بسیاری از کارشناسان و حتی افرادی که کمترین 
را   CAS دادگاه رای  این  توان  نمی  بودند  معتقد  داشتند،  آرای قضایی  از  شناختی 
پیروزی برای جودوی ایران نامید، اما وکیل پرونده جودو اولین نفری بود که شتاب 
زده در صفحه اینستاگرام خود نوشت« دیوان داوری ورزش، اقدام فدراسیون جهانی 
در تعلیق فدراسیون جودو را غیرقانونی دانست. تبریک به این پیروزی بزرگ حقوقی”

مسئوالن فدراسیون جودو نیز به تبعیت از وکیل پرونده، اعتقاد سفت و سخت 
به پیروزی ایران در این پرونده داشتند و برخی مسئوالن ورزش نیز جسته و گریخته 
از پیروزی ایران در پرونده صحبت کردند اما واقعیت همان چیزی بود که پیش بینی 

می شد و آن هم مهیا شدن زمینه برای برخورد شدیدتر فدراسیون جهانی جودو.
رییس فدراسیون جهانی جودو نیز خیلی زود موضع خود را اعالم و تاکید کرد، 
رای جدید بر اساس مستندات و مصاحبه های مسئوالن فدراسیون جودو اعالم خواهد 
شد. در نهایت فدراسیون جهانی با حضور ایران در رقابت های قهرمانی آسیا موافقت 
کرد و واژه تعلیق را از جلوی نام ایران برداشت، اما مشخص بود پرونده جودوی ایران 
در کمیته انضباطی فدراسیون جهانی در حال بررسی است تا مقدمات قانونی برای 

محرومیت مدت دار جودوی ایران فراهم شود.
در نهایت بر خالف ادعای ایرانی ها، فدراسیون جهانی، رای سنگین خود را اعالم 
کرد و جودوی ایران به مدت ۴ سال از شهریور ۱۳۹۸ تا شهریور ۱۴۰2 با احتساب 

محرومیت قبلی، از حضور در کلیه رویدادهای بین المللی محروم شد.
واقعیت این است که نه تنها به قول وکیل ایرانی، پیروزی بزرگ حقوقی با صرف 
هزینه های گزاف بدست نیامد، بلکه شکایت ایران در نهایت هم موجب محرومیت 
سنگین جودوی ایران شد و هم زمینه قانونی را برای محرومیت های بعدی در صورت 

حل نشدن موضوع با رایزنی و تعامل فراهم کرد.
با این اوصاف هنوز هم به طور رسمی مشخص نیست که هدف از طرح ادعای 
»پیروزی بزرگ« در موضوع پرونده جودوی ایران از سوی وکیل و فدراسیون جودو 

چه بوده است؟

آغاز اردوی تیم بسکتبال جوانان ۲0۲۴ از اواخر اردیبهشت
نخستین مرحله اردوی آماده سازی تیم بسکتبال جوانان 2۰2۴ ایران از ۱۹ 

اردیبهشت آغاز می شود.
نخستین مرحله اردوی تیم ملی بسکتبال جوانان 2۰2۴ ایران، از روز یک شنبه 
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ آغاز و تا روز چهارشنبه 22 اردیبهشت با حضور ۱2 بازیکن به 
میزبانی شهر آمل برگزار خواهد شد. ملی پوشان باید روز یکشنبه خود را به محمود 
به عنوان  بهرام رمضان  را  تیم  این  اردو معرفی کنند. هدایت  امین الهی سرپرست 

سرمربی برعهده دارد.
داریوش شجاع و حمید خلیلی نیز به عنوان مربی و ناشر رضایی به عنوان مربی 

بدنساز در این اردو حضور دارند.
اسامی نفرات دعوت شده به شرح زیر است:

۱- احمدرضا توحیدی فرد )گلستان(
2- محمدسجاد یزدان پناه )گلستان(

۳- فرزان ابراهیم زاده )مازندران(
۴- پدرام فالح )مازندران(

۵- امیر مهدی لشگری )مازندران(
۶- محمدامین قراپازوکی )مازندران(

7- رادین علیزاده )مازندران(
۸- سید مصطفی حسینی )گیالن(

۹- مجید اعالیی )خراسان رضوی(
۱۰- محمد حیران )خراسان رضوی(
۱۱- پرهام باقرزاده )خراسان رضوی(

۱2- پارسا وفایی )خراسان رضوی(

سرمربی تیم ملی کاراته زنان ایران:
دستاوردهای مهمی در لیسبون داشتیم

خوش قدم گفت: کسب سهمیه المپیک »سارا بهمنیار« و مدالی که »حمیده 
عباسعلی« گرفت دستاورد مهمی بود که در لیگ جهانی لیسبون به آن رسیدم.

سرمربی تیم ملی کاراته زنان ایران در خصوص عملکرد تیم کاراته زنان ایران 
در لیگ جهانی لیسبون، اظهار داشت: خدا را شکر سهمیه بهمنیار قطعی شد و او 
جواب زحماتش را گرفت. چراکه در چندین مسابقه شرکت کرد و توانست خودش 

را المپیکی کند.
وی در مورد کسب مدال برنز از سوی »حمیده عباسعلی«، توضیح داد: عباسعلی به 
دلیل مصدومیت مدت ها از میادین دور بود. او تمریناتش را به خوبی انجام داد و عجله ای 
برای بازگشتش به دنیای تاتامی نداشتیم. عباسعلی پیش از این سهمیه اش را قطعی 
کرده بود و اینکه توانست در پرتغال به مدال برنز دست یابد، برای همه ارزشمند است.

سرمربی تیم ملی کاراته زنان ایران تاکید کرد که این مسائل، دستاورهای مهمی 
بود که در تاتامی لیسبون به دست آمد.

خوش قدم در مورد شرایط »رزیتا علیپور« برای کسب سهمیه المپیک توکیو، 
گفت: او اکنون نفر پنجم رنکینگ است و باید ببینم چه شرایطی ایجاد خواهد شد. 
تمام تالش ما این است تا سهمیه سوم را هم به دست آوردیم تا ترکیب کاملی در 
بزرگترین رویداد ورزشی جهان داشته باشیم.وی گفت: از این پس تمرینات عباسعلی 
و بهمنیار با توجه به المپیکی شدن متفاوت خواهد بود. برای علیپور هم تالش ما این 

است تا به حقش رسیده و مسافر المپیکی شود.
سهمیه  به  بهمنیار  و  عباسعلی  توسط  ایران  زنان  کاراته  تیم  حاضر  حال  در 

رسیده است.
علیپور نیز چنانچه از طریق رنکینگ به سهمیه نرسد، این فرصت را دارد در 
مسابقات پاریس که آخرین رویداد کسب سهمیه است، جواز حضور در المپیک توکیو 

را از آن خود کند.

:ESPN سایت اسپانیایی
مسی در بارسلونا می ماند

یک نشریه اسپانیایی از احتمال حضور 
تمدید  از  و  داد  بارسا خبر  آرژانتینی  ستاره 

دوباره مسی با این تیم سخن گفت.
درج  با   ESPN اسپانیایی  سایت 
مطلبی در مورد تمدید قرارداد لیونل مسی 
در بارسا سخن گفت و نوشت: قرارداد مسی 
به گونه ای است که می تواند تابستان امسال 
و بدون مساله از این تیم جدا شود اما قرار 
است این فوق ستاره آرژانتینی قراردادش را 
دو سال دیگر تمدید کند تا خیال هوادران 

بارسلونا راحت شود.
ستاره آرژانتینی بارسا در سال گذشته 

تا آستانه جدایی از این تیم پیش رفت اما با مخالفت مسووالن باشگاه در نهایت به 
همکاری خود ادامه داد و باید دید این بار چه اتفاقی رقم می خورد. 

بارسلونا در حال حاضر همراه با رئال مادرید 7۴ امتیازی است و بعد از کهکشانی 
ها در رده سوم جدول قرار دارند. اتلتیکومادرید هم با 7۶ امتیاز فعال صدرنشین است 
و اگر در هفته سی و پنجم بارسا بتواند در جدال حساس با صدرنشین پیروز از زمین 

خارج شود شانس زیادی برای قهرمانی دارد.

النصر عربستان به دنبال جذب آگوئرو
منچستر  آرژانتینی  ستاره  که  است  تالش  در  عربستانی  تیم  یک 

سیتی را جذب کند.
سایت گل عربستان از نزدیک شدن 

سرخیو آگوئرو به لیگ این کشور خبر داد.
از  یکی  که  کرد  فاش  سایت  این 
تیم های بزرگ در لیگ این کشور به آگوئرو 
پیشنهاد داده است و این بازیکن هم برای 
کسب اطالعات بیش تر درباره لیگ عربستان 

با بانگا هموطن خود تماس گرفته است.
هر چند که سایت گل نامی از تیمی که 
آگوئرو در حال مذاکره با او است نبرده است 
اما به احتمال خیلی زیاد این تیم الهالل یا 
النصر است به ویژه النصر که خبرهای زیادی 
درباره جدایی عبدالرزاق حمدالل از این تیم 

به گوش می رسد.
النصر که حریف تراکتور سازی در یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا است 
به دنبال جذب یک مهاجم بزرگ است آن هم در شرایطی که کاپیتان خود را در 

این بازی حساس در اختیار ندارد و بعید نیست که به آگوئرو پیشنهاد داده باشد.

گوتسه: رویایم حضور در بارسلونا در کنار مسی است
ستاره آلمانی آیندهوون اعتراف کرد که 
رویای حضور در بارسلونا و هم بازی شدن با 

لیونل مسی را دارد.
ماریو   ،Freundeبه گزارش مجله
گوتسه بعد از جدایی از دورتموند راهی لیگ 
هلند شد تا پیراهن آیندهوون را برتن کند.

آیندهوون گفت:  او درباره ماندن در 
امیدوارم که راجر اشمیت بماند. اگر او جدا 
شود آن وقت نگران خواهم شد. من با سران 
باشگاه صحبت کرده ام که اگر پیشنهاد خوبی 

داشته باشم تیم را ترک کنم.
این سوال که دوست  درباره  گوتسه 

دارد در چه تیمی بازی کند، گفت: رویای من حضور در بارسلونا و بازی کردن در 
کنار ستاره بزرگی به نام مسی است.

گوتسه در بین هواداران تیم ملی فوتبال آلمان از محبوبیت زیادی برخوردار 
است. او توانست که گل قهرمانی در جام جهانی 2۰۱۴ را برابر آرژانتین به ثمر رساند 

تا ژرمن ها جام را باالی سر برند.

فینال لیگ اروپا با حضور تماشاگران
با اعالم یوفا، فینال لیک اروپا با حضور ۱۰ هزار تماشاگر برگزار می شود.

فینال لیگ اروپا قرار است در شهر گدانسک لهستان برگزار شود و با اعالم 
نظر یوفا، می توان 2۵ درصد ورزشگاه را برای حضور هواداران اختصاص داد که 

۱۰ هزار نفر خواهد شد.
اتحادیه فوتبال اروپا اعالم کرد مجوز ورود برای ۱۰ هزار هوادار فوتبال صادر 
با ظرفیت محدود  اروپا  اروپا و هم لیگ  تا هم دیدار نهایی لیگ قهرمانان  شده 

تماشاگر برگزار شود. 
بازی های برگشت نیمه نهایی این پنج شنبه برگزار می شود. منچستر یونایتد 
در دیداری خارج از خانه در بازی دوم خود مقابل آ اس رم به میدان خواهد رفت و 

آرسنال نیز در دیداری خانگی پذیرای ویارئال است.

نوری شاهین:
رئال مادرید رییس چمپیونزلیگ است!

نوری شاهین، ستاره سابق بروسیا دورتموند، در مصاحبه با گل درباره تیم های 
حاضر در نیمه نهایی چمپیونزلیگ صحبت کرده است.

نوری شاهین از رئال مادرید، باشگاه سابق خود، در از پیش رو برداشتن چلسی 
و صعود به فینال چمپیونزلیگ حمایت می کند. ستاره اهل ترکیه که اکنون برای 
آنالیااسپور بازی می کند، البته امکان بازگشت غیرمنتظره PSG در دیدار برگشت 

برابر سیتی را نیز رد نمی کند.
شاهین که در سال 2۰۱۳ با بروسیا دورتموند در فینال این رقابت ها حضور 
داشت و در فصل ۱2-2۰۱۱ برای رئال بازی می کرد، باور دارد که شاگردان زیدان 
این توانایی و تجربه را دارند تا چلسی را، که توسط توماس توخل سرمربی سابق 

شاهین در دورتموند هدایت می شود، از پیش رو بردارند.
شاهین درباره بازی چلسی و رئال مادرید گفت: »فکر می کنم این یک بازی 
مشابه دیدار رفت باشد و به شدت منتظر آن هستم. به نظرم هر دو طرف در وضع 
خوبی هستند. چلسی با هدایت توماس توخل خیلی خوب بازی می کند و از نظر 
تاکتیکی واقعا متفاوت بازی می کنند. شاید بتوان گفت آنها بهترین فوتبال تاکتیکی 
را در حال حاضر ارائه می دهند. می توانید ببینید که آنها برنامه دارند. من توخل را 

می شناسم و او از نظر تاکتیکی واقعا کارش درست است.
اما در طرف دیگر شما رییس چمپیونزلیگ رئال مادرید را دارید و زین الدین 

زیدان!
آنها هنوز در وضع خوبی هستند هر چند شاید بعضی فکر کنند به آن اندازه 
قدرتمند نیستند. من امیدوارم آنها ببرند و فکر می کنم که می توانند این کار را بکنند.

اما به هر حال این یک بازی خوب خواهد بود.”
شاهین با احترام به هر چهار تیم حاضر در نیمه نهایی معتقد است منچسترسیتی 
بخت اول قهرمانی در این رقابت ها است. هر چند می گوید که پاریسی ها نیز از قدرت 

الزم برای سورپرایز کردن سیتیزن ها در ورزشگاه اتحاد برخوردارند.
شاهین افزود: »این البته برای آنها سخت خواهد بود. نتیجه بازی رفت و دو گل 
در خانه حریف برای سیتی عالی است و همه انتظار دارند که آنها به فینال صعود کنند.

اما ما درباره پاری سن ژرمن صحبت می کنیم و همه می دانند و من مطمئنم 
که پپ گواردیوال هم می داند که این تیم می تواند حتی تفریحی هم گل بزند!

وقتی نیمار و امباپه را داری هر چیزی ممکن است اتفاق بیافتد. من وقتی 
امباپه ۱7 ساله بود در موناکو برابر او بازی کردم. او فوق العاده بود. او بالفاصله من 

را به یاد تیری آنری انداخت.

با انصراف کره شمالی از 
حضور در رقابت های مقدماتی 
جام جهانی، اکنون کار ایران و 
شاگردان اسکوچیچ برای صعود از گروه، 

سخت تر شد.
مقدماتی جام جهانی  رقابت های 
در منطقه آسیا از خرداد ماه آغاز می شود 
حضور  سهمیه  کسب  برای  ها  تیم  تا 
جهانی  جام  مقدماتی  نهایی  مرحله  در 
2۰22 قطر و جام ملت های آسیا 2۰2۳ 
خبر  ولی  بپردازند  رقابت  به  یکدیگر  با 
این  در  حضور  از  شمالی  کره  انصراف 
رقابت ها، شوک بزرگی را به تیم های 

سایر گروه ها وارد کرد. 
فدراسیون فوتبال کره شمالی روز 
جمعه نامه ای به کنفدراسیون فوتبال آسیا 
ارسال کرده و اعالم کرد که به علت ترس 
از ابتال به ویروس کرونا، تیم این تیم در 
مرحله دوم مقدماتی شرکت نخواهد کرد. 
البته AFC از کره شمالی خواسته که در 

مورد این تصمیم تجدید نظر کند.
در صورتی که انصراف کره شمالی 
از حضور در این رقابت ها قطعی شود، 
با  تیم  این  مانده  باقی  دیدار   ۳ نتایج 
و  ترکمنستان  جنوبی،  کره  کشورهای 
سریالنکا سه بر صفر به سود رقبا اعالم 
خواهد شد که این مسئله، خبر بدی برای 
تیم های سایر گروهها از جمله ایران است 
که ممکن است با وجود ایستادن در رتبه 
دوم جدول گروه خود، از صعود به دور 

بعدی بازبمانند.
رقابت های مقدماتی جام جهانی در 
منطقه آسیا در ۸ گروه برگزار می شود که 
هشت تیمی که در گروه های خود در رتبه 
اول قرار بگیرند، به صورت مستقیم راهی 
مرحله بعدی خواهند شد. از میان هشت 
دوم  هایشان  گروه  در  که  دیگری  تیم 
می شوند، ۴ تیمی که امتیازات باالتری 
دارند به جمع ۸ تیم صدرنشین اضافه می 
شوند تا با رسیدن تعداد تیم ها به عدد ۱2، 
مرحله پایانی مقدماتی جام جهانی 2۰22 
و جام ملت های آسیا 2۰2۳ در دو گروه 
۶ تیمی برگزار شود که به صورت رفت 

و برگشت با یکدیگر روبرو می شوند.
کره شمالی که در گروه H قرار دارد، 
در حال حاضر هم امتیاز با کره جنوبی و 
لبنان ۸ امتیازی و در رتبه چهارم از گروه 
۵ تیمی قرار دارد. در این گروه هر چند 
کره جنوبی نسبت به سایرین یک بازی 
کمتر انجام داده اما ترکمنستان با ۹ امتیاز 
صورت  در  است.  گروه  این  صدرنشین 
 ۱2 ترکمنستان  شمالی،  کره  انصراف 
امتیازی شده و در دو بازی باقیمانده ای 

که با کره جنوبی و لبنان دارد، در صورت 
کسب یک پیروزی برابر لبنان به امتیاز 
۱۵ می رسد و آنگاه از شانس زیادی برای 
صعود به دور بعدی برخوردار خواهد شد.

به  سوریه  صعود  کار   A گروه  در 
 ۵ هر  آنها  است.  شده  تمام  بعدی  دور 
بازی خود را برنده شده اند و در ۳ بازی 
باقیمانده باید به مصاف تیم های گوام، 
مالدیو و چین بروند. اما چینی ها که از ۴ 
بازی 7 امتیاز برای خود اندوخته اند، باید 
با مالدیو، فیلیپین، گوام و سوریه بازی 
کنند. در صورتی که چینی ها سه بازی 
ابتدایی خود را برنده شوند، ۱۶ امتیازی 
شده و بازی آخر با سوریه دیدار مرگ و 
زندگی برای آنهاست. البته چین در بازی 
رفت مقابل فیلیپین به تساوی بدون گل 
رسید و به نظر می آید حریف دست و 
پا بسته ای برای چینی ها نباشد. توقف 
چین در هر یک از این سه بازی، بهترین 

خبر برای ایران است.
در گروه B استرالیا، کویت و اردن 
به ترتیب با ۱2، ۱۰ و ۱۰ امتیاز تیم های 
مدعی این گروه محسوب می شوند. این 
با  باقیمانده  دیدارهای  در  باید  تیم  سه 
یکدیگر روبرو شوند و از آنجایی که قطعا 
تیم ها در جدال با یکدیگر امتیاز از دست 
می دهند، تیم دومی از این گروه صعود 

نخواهد کرد.
در گروه C ایران دو بازی خود مقابل 
هنگ کنگ و کامبوج را برنده خواهد شد 
و می توان از االن ایران را ۱2 امتیازی 
با  ایران  مصاف  اصلی،  جدال  دانست. 
بحرین و عراق است. این دو تیم باید ۳ 
بازی دیگر در این رقابت ها انجام دهند 
که دو مورد آن با کامبوج و هنگ کنگ 
است که می توان مانند ایران، این ۶ امتیاز 
را نیز از اکنون برای آنها مدنظر قرار داد. 

شود  موفق  ایران  که  صورتی  در 
بحرین را نیز از پیش رو بردارد و با فرض 
و  کامبوج  مقابل  عراق  و  ایران  برتری 
هنگ کنگ، عراقی ها ۱7 امتیازی شده 
و ایران نیز به امتیاز ۱۵ می رسد. آنگاه 
دیدار آخر میان ایران و عراق حکم مرگ 
و زندگی را دارد. شاگردان اسکوچیچ در 
بابت  از  را  خود  خیال  پیروزی،  صورت 
صعود راحت می کنند و کاری به نتایج 
سایر گروهها نخواهند داشت ولی تساوی 
یا شکست ایران، کار را سخت می کند. در 
صورتی که فرضیه ها بدین صورت پیش 
برود، ایران با ۱۵ و یا حداکثر ۱۶ امتیاز 
دوم می شود و باید منتظر امتیازات سایر 
تیم های رده دومی بماند. اما در صورت 
پیروزی، با خیال راحت راهی مرحله بعدی 
می شود و به نظر می رسد عراق نیز با ۱7 
امتیاز، یکی از تیم های برتر دوم باشد و 

هر دو تیم راهی مرحله بعد شوند.
نظر می رسد  به  نیز   D در گروه 
عربستان به عنوان تیم اول صعود کند. 
آنها با ۱۱ امتیاز از ۵ بازی صدرنشین 
و  سنگاپور  یمن،  با  باید  و  هستند 
نیز  ها  ازبکی  شوند.  روبرو  ازبکستان 
با ۹ امتیاز از ۵ بازی دوم هستند. آنها 
در اولین دیدار خود به مصاف سنگاپور 
پیروزی  عدم  صورت  در  روند.  می 
است.  شده  تمام  آنها  کار  ازبکستان، 
اما پیروزی مقابل این تیم و یمن، آنها 
پایانی  امتیازی می کند و دیدار  را ۱۵ 

با عربستان سرنوشت ساز خواهد شد.
در گروه E تیم عمان اکنون با ۱2 
بازی در رده دوم قرار دارد.  از ۵  امتیاز 
آنها ۳ بازی دیگر پیش رو دارند که باید 
و  افغانستان  قطر،  های  تیم  مصاف  به 
بنگالدش بروند. با توجه به نتایج رقبای 
عمان، به نظر می رسد از اکنون باید ۶ 

امتیاز این دو بازی را به حساب شاگردان 
بدون  و  کنیم  واریز  ایوانکوویچ  برانکو 
در نظر گرفتن دیدار با قطر، عمانی ها 
یکی  قطع  به طور  و  امتیازی شده   ۱۸
در  که  بود  خواهند  برتری  های  تیم  از 
گروه خود دوم می شوند و به دور بعدی 

صعود می کنند.
در گروه F ژاپن به راحتی به عنوان 
تیم نخست راهی مرحله بعد می شود. 
بازی   ۶ از  که  دومی  رده  تاجیکستان 
۱۰ امتیاز دارد، باید 2 بازی دیگر در این 
رقابت ها انجام دهد که یکی از آنها با 
ژاپن است. پس از این گروه نیز تیم دومی 

راهی مرحله بعد نخواهد شد.
امارات  آنجایی که  از   G در گروه
مدعی با یک بازی کمتر و ۶ امتیاز در 
رده چهارم قرار گرفته و با توجه به حضور 
تیم های مدعی نظیر ویتنام صدرنشین 
و ۱۱ امتیازی، مالزی ۹ امتیازی و تاییلند 
۸ امتیازی، به نظر می رسد امتیازات بین 
این ۴ تیم تقسیم شده و احتمال اینکه 
تیم دوم این گروه راهی مرحله بعد شود، 

پایین است.
به طور کلی، به نظر می رسد صعود 
عمان به عنوان یکی از تیم های برتر دوم 
قطعی شده باشد. چنانچه فرضیه هایی 
که در باال ذکر شد رخ دهد و تیم ها به 
نتایج گفته شده دست پیدا کنند، به نظر 
می رسد جدال برای کسب سه سهمیه 
دیگر میان تیم های چین، ایران یا عراق، 
بود.  خواهد  ترکمنستان  و  ازبکستان 
انصراف کره شمالی، یک تیم دیگر را به 
جمع مدعیان اضافه کرد. در صورتی که 
کره شمالی به مسابقات بازگردد و حتی 
یک تساوی برابر ترکمنستان کسب کند، 
کار ایران و سایر تیم های مدعی راحت 

تر خواهد شد.

شوک به تیم های آسیایی حاظر در مقدماتی جام جهانی؛

کره شمالی انصراف داد، صعود ایران سخت تر از قبل شد!

پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس 
گفت: فشردگی مسابقات لیگ قهرمانان 
آسیا و لیگ برتر به فوتبال ایران آسیب 

می رساند.
حسین کالنی، در خصوص اعتراض 
و  قرنطینه  شرایط  به  ها  پرسپولیسی 
اظهار  سپاهان  با  دیدار  برنامه  تغییر 
باشگاه  را  تصمیمات  از  برخی  داشت: 
باید بگیرد. صحبتهای امثال من خیلی 
نمی تواند تاثیرگذار باشد اما خوشبختانه 
برنامه تغییر کرد.وی ادامه داد: در برخی 
لیگ  سازمان  و  فدراسیون  حتی  موارد 
باشگاه  مسئوالن  صحبت های  روی 
به  خیلی  و  می کنند  تصمیم گیری 

صحبتهای امثال من کاری ندارد. 
پیشکسوت پرسپولیس خاطرنشان 
وقتی  ام  زندگی  در طول  کرد: همیشه 
به  احساسم  شده  پرسپولیس  از  حرف 
عقلم غلبه کرده و در مورد پرسپولیس 

تابع احساسم هستم.
ادامه داد: به خاطر همین در  وی 

مسائلی  چنین  این  با  مواقع  از  خیلی 
یکی  وقتی  اما  برخورد کردم.  احساسی 
تواند  نمی  دیگر  باشد  داشته  مسئولیت 

مثل من احساسی برخورد کند.
کالنی تاکید کرد: فشردگی برنامه 
لیگ قهرمانان و لیگ برتر کار را برای 
پرسپولیس سخت کرده و این موضوع 
نه تنها به باشگاه بلکه به فوتبال ایران 

لطمه خواهد زد.

بازیکن اسبق تیم ملی فوتبال ایران، 
افزود: بیشتر بازیکنان تیم ملی را همین 
نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان آسیا 
تشکیل می دهند و خستگی آنها به سود 

تیم ملی هم نیست.
سخت  شرایط  به  اشاره  با  وی 
روز   2۰ در  پرسپولیسی ها  ای  قرنطینه 
لیگ  آغاز  از  پیش  از  گفت:  گذشته 
قهرمانان آسیا پرسپولیسی ها در قرنطینه 

بود اما خوشبختانه باالخره این موضوع 
تمام شد. 

کالنی ادامه داد: شرایط سخت هند 
و قرنطینه طوالنی مدت خیلی روی تیم 
اثر بدی میگذارد. بازیکن نمی تواند این 
مدت طوالنی در قرنطینه باشد و خانواده 
خود را نبینند. خوشحالم این موضوع با 

مدیریت صحیح به پایان رسید.
پایان  در  پرسپولیس  پیشکسوت 
اگر  شرایطی  چنین  در  کرد:  عنوان 
بازیکنی با این وضعیت روحی به میدان 
برود و یا تمرین کند احتمال مصدومیت 

بسیار باال است. 
وی افزود: پرسپولیس عملکرد فوق 
العاده ایی در لیگ قهرمانان داشت و حاال 
نوبت ادامه موفقیت های این تیم در لیگ 

برتر است.
سپاهان  مقابل  برد  گفت:  کالنی 
و استقالل در دو بازی آینده پشت سر 
و  است  قهرمانی  راه  از  نیمی  گذاشتن 

امیدوارم در این راه موفق باشیم.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

در مورد پرسپولیس تابع احساسم هستم؛

مهندس حسین کالنی: خستگی بازیکنان به سود تیم ملی نیست

دوشنبه  روز  فوتبال  فدراسیون 
گذشته سرمربیان تیم های ملی بانوان 
در رده های سنی مختلف را اعالم کرد. 
ایراندوست  مریم  اساس  برهمین 
به عنوان سرمربی تیم ملی بزرگساالن، 
مریم آزمون به عنوان سرمربی تیم ملی 
به  نیز  مهینی  شادی  و  سال   2۰ زیر 
زیر ۱7 سال  ملی  تیم  عنوان سرمربی 

انتخاب شدند. 
نکته ی جالب در بین انتخاب های 
کتایون  به  توجه  عدم  گرفته  صورت 
خسرویار سرمربی سابق تیم ملی جوانان 
است. شاید به این دلیل که او هم اکنون 
در آمریکا زندگی می کند و مربی یک 
تیم باشگاهی در فوتبال بانوان آمریکا را 
برعهده دارد. کتایون خسرویار در سال 
اخیر تالش گسترده ای در بسط  های 
فوتبال بانوان در ایران داشته و به همین 
دلیل از سوی سایت های معتبر فوتبال 
بانوان در دنیا به خصوص آمریکا به جوایز 

متعددی دست پیدا کرده است. 
کتایون خسرویار که به همراه تیم 
های  بازی  گر  ارایه  ایران  جوانان  ملی 
خوبی در جام ملت ها بود و نتایج خوبی 
از  آبان سال ۹۸  در  آورد  به دست  هم 
سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا به عنوان 
یکی از سه نامزد مربی برتر فوتبال آسیا 

بود که یک  بار  اولین  این  معرفی شد. 
جایزه  دریافت  نامزد  ایرانی  خانم  مربی 
بهترین مربی سال آسیا می شد. او به 
همین بهانه و در سالی که کرونا وجود 
خارجی نداشت به محل برپایی مراسم 
در  اما  رفت  آسیا  فوتبال  های  بهترین 

نهایت جایزه به یکی از رقبا رسید. 
ملی  تیم  راهیابی  عدم  دنبال  به 
جوانان ایران به دور نهایی جام ملت های 
آسیا که قرار به برگزاری با ۸ تیم برتر 
مسابقات بود و هم چنین شیوع ویروس 
کرونا که موجب تعطیلی فوتبال بانوان 
آمریکا  راهی  کتایون خسرویار  هم شد 
شد تا مربیگری فوتبال را در جایی که 
به دنیا آمده ادامه دهد اما او همواره یکی 
از عالقمندان به پشرفت فوتبال بانوان 
از  اگر  رسید  می  نظر  به  بود  ایران  در 
او دعوت به همکاری می شد دوباره به 

ایران می آمد. 
کتایون خسرویار زاده تالسا اکالهما، 
فوتبال   ملی  تیم  برای  او  است.  آمریکا 
بانوان ایران هم بازی کرده است اما خیلی 
زود وارد عرصه مربیگری شد و اولین بانوی 
ایرانی است که موفق به دریافت مدرک 
مربیگری A شده است. او هم اکنون در 
Reign Academy مربی تیم های 

زیر ۱۸ سال و زیر ۱۹ سال است.

عجیب مانند فدراسیون فوتبال؛

از انتخاب مربی سال آسیا به راحتی گذشتند!
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کارگردان و نویسنده سینمایی، با بیان اینکه تمام مسائل 
نابسامان در حوزه سینما به علت نبود اعتقاد و عمل به پژوهش 
است، گفت: متاسفانه در حوزه های فرهنگی، پژوهش ها بیشتر 

تزئینی و زینت المجالس سازمان ها و مراکز شده است.
سینما،  در  پژوهش  اهمیت  درباره  محمدآفریده  ایرنا، 
گفت: سینما یک مجموعه به هم مرتبط و متصل است و این 
آگاهی،  دانش،  جامعه،  فرهنگ،  حال،  گذشته،  به  مجموعه 
آموزش، مدیریت، عوامل، صنوف و... وصل است. برای رسیدن 
به یک فهم درست از یک امر، باید همه عوامل مؤثر بر آن را 

در نظر گرفت.
وی ادامه داد: متاسفانه در حوزه های فرهنگی، پژوهش ها 
بیشتر زینت المجالس سازمان ها و مراکز شده است. حوزه های 
اجرایی مدت ها است که به خاطر گرفتاری های دائمی و بیشتر 
سیاست زدگی، فرصت بهره برداری از نتایج پژوهش ها را ندارند.

آفریده با اشاره به اهمیت پژوهش گفت: سینما می تواند 
تجلی فرهنگ، هنر و جامعه هر کشوری باشد. سینمایی در دنیا 

قدرتمند و پیشتاز است که از دانش و آگاهی برخوردار است و 
با  به راستی و  پژوهش، دانش و آگاهی است و سینمایی که 

ریاضت از قدرت این معرفت برخوردار باشد، بیمه است.
این مدیر سینمایی درباره تاثیر شیوع ویروس کرونا بر آینده 
سینما گفت: سینما از دو بخش هنر و صنعت تشکیل می شود و 
تا آنجایی که به هنر مرتبط است انسان بی هنر نمی تواند نفس 
بکشد و بدون صنعت هم انسان قادر نیست زندگی خود را پیش 
ببرد. بنابراین آینده سینما در جهان بعد از کرونا، به نظرم روشن 

و پرانرژی و با نشاط  تر است.
وی ادامه داد: انسان در طول تاریخ همیشه سعی کرده 
از هر مسئله و مشکلی، فرصتی برای ساختن آینده بهتر داشته 
باشد و طبیعت و سرشت بشر این است که با امید، سازنده تر به 
پیش برود. البته سینمای ما هم می تواند از این امر مستثنی نباشد.

ایران  سینمای  سال  پژوهش  دوره  چهارمین  اختتامیه 
به دبیری بهروز محمودی بختیاری خرداد ماه ۱۴۰۰ برگزار 

می شود.

پژوهش ها در حوزه  فرهنگ بیشتر جنبه تزئینی دارند

پرارجترین  قدر،  شب 
در  شبها  رازترین  و  پررمز  و 
قلمها  است که  زمان  گردونه 
در وصفش میشکنند، زبانها از توصیفش 
مبهوت  آن  فهم  در  عقل  و  قاصرند 
فرموده  به  که  شبی  میماند؛  متحیر  و 
امام صادق علیهالسالم قلب رمضان به 

شمار میاید.
بهترین شب سال، شب قدر است 
شبی  را  آن  کریم  قرآن  در  خداوند  که 
از  برتر  را  آن  ارزش  و  دانسته  پربرکت 
راستی  به  است.ایا  کرده  بیان  ماه  هزار 
برکتی باالتر از این هست که یک شب 
همتراز هزار ماه یعنی سی هزار شب یا 

۸۳ سال و چهار ماه قرار گیرد؟

معنای شب قدر
نامیده  قدر«  این شب »شب  چرا 
شده است؟ چه اسراری در آن نهفته و چه 
وقایع و حوادثی در آن رخ داده و میدهد؟ 
مفسران قرآن کریم با استفاده از قرآن و 
احادیث پیشوایان معصوم دین درباره علت 
نامگذاری این شب به »شب قدر« مطالب 
و دالیل زیادی آوردهاند.شب قدر یعنی 
قرآن  در  زیرا  با عظمت؛  و  بزرگ  شب 
کریم »قدر« به معنای منزلت و بزرگی 
خدا آمده است. همه مقّدرات بندگان نیز 
در طول سال در این شب رقم میخورد؛ 
همچنانکه امام رضا علیهالسالم فرمودند: 
»خداوند در شب قدر آنچه را که از این 
سال تا سال بعد پیش خواهد آمد، مقّدر 
میفرماید از زندگی یا مرگ، از خوب یا بد 
یا روزی. پس آنچه خداوند در این شب 

مقرر میکند، به حتم واقع خواهد شد.«
البته این امر هیچگونه تضادی با 
آزادی اراده انسان و مسئله اختیار ندارد؛ 
الهی به وسیله فرشتگان بر  زیرا تقدیر 
طبق شایستگیها و لیاقتهای افراد و به 
اعمال  و  نیت  پاکی  تقوا،  ایمان،  اندازه 
آنهاست. بدون شک مفاهیمی چون: وعده 
و وعید، انذار و بشارت، کیفر و پاداش، 
بدون برخورداری انسان از اراده و اختیار 
بیمعناست. حضور انسان در محافل شب 
قدر، عبادت و دعا و ... جلوههایی از حضور 
اراده و اختیار انسان است. بزرگترین اشتباه 
درباره حقیقت مشیت الهی این است که 
گروهی خود را صاحب همه چیز میدانند 
و تصور میکنند خداوند به صورت مطلق 
همه کارها را به بندگان خود واگذار نموده 
است؛ پس نه ثواب و عقاب در کار است و 
نه مسئولیت و اخالق. گروهی دیگر نیز 
فکر میکنند انسان موجودی مجبور است 
که هیچ اختیار و آزادی ندارد و همه چیز 
با قضا و قدر تعیین میشود؛ در حالی که 
است؛  نظر  دو  این  میان  امری  حقیقت 
یعنی نه جبر قضا و قدر و نه واگذاری 
مطلق به بندگان؛ چراکه بعضی از کارها 
را ما به خواست و اراده خودمان انجام 
میدهیم؛ مثل خوردن، آشامیدن، رفتن، 
کارها  از  دیگر  بعضی  در  و   ... و  آمدن 
همچون به دنیا آمدن، از دنیا رفتن و ... 

اراده و خواست ما مطرح نیست.
بسیاری  فرشتگان  قدر  شب  در 
بر  زمین  بهطوری که  میایند؛  زمین  به 
آنها تنگ میشود. لذا آن را »شب قدر« 

»قدر«  معانی  از  یکی  زیرا  نامیدهاند؛ 
در  و  است  تنگ  و  ضیق  معنای  به 
منزلتش  و  قدر  تمام  با  قرآن  این شب 
پیامبر  بر  قدر  فرشته صاحب  به وسیله 

صلیاللهعلیهوآله نازل گردید.

پنهان بودن شب قدر
مبارک  ماه  در  قدر  شب  اینکه 
قبول  مورد  است،  شده  واقع  رمضان 
همه مسلمانان است و هیچگونه شک 
از  زیرا  ندارد؛  وجود  آن  در  تردیدی  و 
»ماه  میفرماید:  قرآن  در  سویی خداوند 
رمضان ماهی است که قرآن در آن نازل 
شده است« و از سوی دیگر در آیه اول 
سوره قدر میخوانیم: »ما آن )قرآن( را در 
شب قدر فروفرستادیم«. با توجه به این 
دو آیه مبارکه، چنین نتیجهگیری میشود 
که شب قدر خارج از ماه مبارک رمضان 

نیست و حتماً در این ماه قرار دارد.
را  اجابت  خداوند  روآیات،  بنابر 
تا  است  کرده  پنهان  دعاها  میان  در 
آورند؛  روی  دعاها  همه  به  مؤمنان 
همانگونه که وقت مرگ را پنهان کرده 
است تا مردم در همه حال پذیرای آن 
باشند. وقت قیامت و ظهور امام زمان 
عجالللهتعالیفرجهالشریف را نیز مخفی 
کرده تا اهل معصیت آنها را دستاویزی 
قرار  خود  شوم  مقاصد  به  نیل  برای 
همه  در  مؤمنان  مقابل،  در  و  ندهند 
نشان  خود  از  بیشتری  مراقبت  حال 
مخفی  قدر  شب  مبنا  همین  دهند.بر 
است و زمان دقیق آن مشخص نیست. 
امام علی علیهالسالم دلیل مخفی بودن 
شب قدر را در این میداند که مؤمنان 
در  و  بدانند  قدر  را  بیشتری  شبهای 
کارهای  به  آن  فضیلت  درک  آرزوی 
از  پرداخته،  بیشتری  عبادت  و  نیک 
در  و  گزینند  دوری  زشتیها  و  معاصی 
پرستش خداوند تالش بیشتری نمایند.

حکمت دیگر مخفی ماندن شب قدر 
آن است که اگر شب خاصی معین میشد، 
برخی افراد بر اثر توفیق شبزندهداری و 
احیای آن به عجب و غرور مبتال میشدند؛ 
اما پنهان بودن آن باعث میشود تا ملکات 
فاضله در مؤمنان راسختر شود و در نتیجه 
از برکات و فیوضات بیشتری در این شبها 

بهرهمند گردند. اگر این شب معلوم بود، 
حرمت و عظمت در خور شأن را نداشت؛ 
زیرا مردم همواره برای امور پنهان، احترام 

بیشتری قائالند.

فضایل شب قدر
را  شب  این  فضیلت  و  عظمت 
به  میتوان  امور  این  از  شبها  سایر  بر 

دست آورد:
خدا  پیامبر  گناهان:  آمرزش   .۱
صلیاللهعلیهوآله در تفسیر سوره »قدر« 
فرمودند: »هر کس شب قدر را احیا بدارد 
و مؤمن باشد و به روز جزا اعتقاد داشته 
باشد، تمامی گناهانش آمرزیده میشود.«

صادق  مام  ا رمضان:  قلب   .2
خدا  کتاب  »از  فرمودند:  علیهالسالم 
استفاده میشود که شماره ماههای سال 
سرآمد  و  است  ماه  دوازده  خداوند،  نزد 
ماهها ماه رمضان است و قلب ماه رمضان 

لیلة القدر است«.
۳. بهتر از هزار ماه: در فرهنگ غنی 
الهی  معیارهای  با  را  چیز  همه  اسالم، 
میسنجند و بر همین اساس قرآن در مورد 
ْن  شب قدر میفرماید: »لَیلَُة الَْقْدِر َخیٌر ِمّ
أَلِْف َشْهر« در دعای ۴۴ صحیفه سجادیه 
نیز میخوانیم: »)عبادت و بندگی در( شبی 
از شبهای آن، آن را برابر با )عبادت در( 
شبهای هزار ماه قرار داد )چون خیرات و 
برکات و سودهای دینی و دنیوی در آن 

است( و آن را شب قدر نامید«.
۴. نزول قرآن: طبق روآیات، مجموع 
قرآن در شب قدر نازل شده است.۱۶ این 
نزول دفعی و یکباره قرآن است، اما نزول 
تدریجی قرآن طی 2۳ سال دوران نبوت 
پیامبر گرامی صلیاللهعلیهوآله بهصورت 

الفاظ نازل شده است.
و  نزول مالئکه  نزول مالئکه:   .۵
بر  آن  شرافت  نشانه  قدر  در شب  روح 
علیهالسالم  باقر  امام  است.  ماه  هزار 
از  قدر  در شب  صالح  »عمل  فرمودند: 
قبیل نماز، زکات و کارهای نیک دیگر 
بهتر است از عمل در هزار ماهی که در 

آن شب قدر نباشد.«
خدا:  حجت  بر  اعمال  عرضه   .۶
قدر،  سوره  آیت  ظاهر  و  روآیات  بر  بنا 
خدا  رسول  زمان  به  منحصر  قدر  شب 

در  فرشتگان  و  نیست  صلیاللهعلیهوآله 
شب قدر مقّدرات یک سال را نزد »ولی 
عرضه  او  بر  و  میآورند  زمان«  مطلق 
میکنند.۱۸ این واقعیت از روز نخستین 
وجود داشته است و تا قیامت هم ادامه 
خواهد یافت. از سویی نیز بنابر روآیات 
زمین از نخستین روز خلقت تا آخر فنای 
دنیا بیحّجت نخواهد بود۱۹ چنانکه امام 
قدر  »شب  فرمودند:  علیهالسالم  علی 
امور  این شب  در  سالی هست،  هر  در 
همه سال )و تقدیرها و سرنوشتها( فرو 
فرستاده میشود. پس از درگذشت پیامبر 
این شب صاحبانی  نیز  صلیاللهعلیهوآله 
دارد«.2۰ حجت خدا در زمین در زمان 
مبارک حضرت  و  مقّدس  وجود  حاضر 
مهدی عجالللهتعالیفرجهالشریف است 
و اوست که حجت خدا و وصی اوصیا 
و  صلیاللهعلیهوآله  خدا  رسول  خلیفه  و 
معصوم از هر گناه و پلیدی است و لذا 

صاحب شب قدر است.

فرصت را غنیمت شمریم
و  زرین  است  فرصتی  قدر  شب 
آن  دل.  آینه  شستوشوی  برای  طالیی 
شب بهترین فرصت است تا خوبیها را 
جایگزین بدیها، صلح و صفا را جایگزین 
را  نیکی  و  احسان  تفرقه،  و  اختالف 
جایگزین ظلم و ستم، احسان به والدین 
رحم  صله  و  والدین،  عاق  جایگزین  را 
و  نیکو  نماییم.  رحم  قطع  جایگزین  را 
شایسته است با صدقات قدمی در جهت 
اعمال  با  و  برداریم  آبادانی خانه آخرت 
ببریم.  چندان  دو  ثواب  خیر،  و  نیک 
میکنیم،  شبزندهداری  که  قدر  در شب 
نیکبختان  گروه  در  را  ما  نام  خداوند 
ثبت میکند و آتش جهنم را بر ما حرام 
میسازد. ایا توفیقی باالتر از این هست 
که آتش جهنم بر ما حرام شود و به خدا 
نزدیک شویم؟ دعاهای شبهای رمضان 
مجموعهای است بصیرتبخش که با تکرار 
تالوت آنها به صورت هدفهایی برای ما 
در میاید. پس هنگام خواندن این ادعیه 
شایسته و بهتر است مفهوم آنها را نیز 
همواره مدنظر داشته باشیم و با تالش 
و کوشش به سوی این هدفهای مطرح 

شده در دعاها گام برداریم.

َوَمآ َأْدَراَك َما َلیَلُة اْلَقْدِر

کتاب »آسیب شناسی رسانه های جمعی« منتشر شد
شناسی  »آسیب  کتاب   
نوشته  جمعی«  ی  نه ها سا ر
توسط  قی  سحا ا م  حسا میر ا
منتشر  رسانان  اطالع   انتشارات 

شد.
که  کتاب  این  نویسنده   
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد 
اسالمی تهران مرکزی است، در 
مقدمه اثرش نوشته است: رسانه 
عالوه بر نقش های مثبتی که در 

نگرش، رفتار و عالئق فردی و حیات اجتماعی ما دارد، تاثیرهای مضر 
یا کژکارکردهایی را نیز به ویژه برای کودکان، نوجوانان و جوانان به 
دنبال دارد. این مسئله موجب چالش های اجتماعی و فرهنگی بی شمار 
و انجام تحقیقات گوناگون جامعه شناختی و روانشناختی برای شناخت 
ابعاد مختلف این نیروی مخرب و آثار بالقوه و ویرانگر شامل خشونت، 
ابزاری، شیءوارگی،  ارتباط  مخدر،  مواد  و  الکل  دخانیات،  به  اعتیاد 
پورنوگرافی، برهنگی، زوال فرهنگی، فروپاشی حریم خصوصی، رابطه 
و رفتارهای جنسی زودرس و پرخطر، اختالالت بهداشت روانی و به 

طور کلی سبک زندگی، از پنج دهه اخیر شده است.
بنا بر نوشته امیرحسام اسحاقی هدف این کتاب تعریف و تمجید 
در  آسیب شناسی  دارد،  اهمیت  آنچه  بلکه  نیست؛  رسانه  از  غیرواقع 
رسانه های  و  ارتباطی  ابزارهای  پیرامون  انتقادی  پارادایم  چارچوب 
اجتماعی نوینی است که بسیار تهاجمی شده و تاثیرهای منفی زیادی 
شناخت  و  آگاهی  سطح  افزایش  بر  همچنین  است؛  داشته  تاکنون 
مخاطبان و کاربران از تاثیرهای مخرب، نامرئی و غافلگیرکننده رسانه 

متمرکز است.
از  بیش  است  کرده  سعی  حاضر  کتاب  است:  افزوده  نویسنده 
ارائه راه های درمان و پیشگیری، به تشخیص و پیش بینی آسیب ها 
یا کژکارکردهای رسانه های ارتباطی در زندگی اجتماعی و فرهنگی 
نگران کننده ماهیت  نزولی و  روند  ابعاد اخالقی و روحی و  به ویژه 
انسانی آن بپردازد تا شاید بعد واقعی و معنوی از دست رفته انسان به 

ارتباطات بازگردد.
این کتاب که 2۸۰ صفحه دارد در  ایرنا، چاپ اول  به گزارش 

شمارگان هزار نسخه، با قیمت 7۵۰ هزار ریال منتشر شده است.

کتاب »فلسطین سرزمین انبیاء« در پاکستان منتشر شد
جهانـی  روز  آسـتانه  در 
»فلسـطین  ب  کتـا قـدس، 
مشـتمل  ء«  نبیـا ا سـرزمین 
بیـت  سـرزمین  تاریخچـه  بـر 
ه  گا یـد د تبییـن  لمقـدس،  ا
و  )ره(  امـام خمینـی  حضـرت 
مقـام معظـم رهبری نسـبت به 
مسـئله فلسطین به زبان اردو از 
سـوی رایزنی فرهنگی سفارت 
در  ایـران  اسـالمی  جمهـوری 

شـد. منتشـر  پاکسـتان 
 در بخـش اول ایـن کتـاب موضوعاتـی از جملـه؛ فلسـطین و 
قـدس، وضعیـت آن در دوران جنگ هـای صلیبـی، فلسـطین در 
دوره هـای عثمانـی، یهودی هـای بنیانگـذار صهیونیسـم، هجـرت 
یهودی هـا به سـوی فلسـطین، یوم نکبت، توسـعه طلبی اسـرائیل، 
قـدس پایتخـت فلسـطین، حمـاس، انتفاضـه اول و دوم و معاملـه 

قـرن آمده اسـت.
در بخـش دوم ایـن کتـاب بـه مسـئله فلسـطین از دیـدگاه 
حضـرت امام خمینـی )ره( بنیانگذار کبیر جمهوری اسـالمی ایران 
شـامل؛ اتحـاد امـت، اسـرائیل خطری برای کشـورهای اسـالمی، 
همفکـری آمریـکا و اسـرائیل، اعـالم آخریـن جمعـه مـاه مبارک 
رمضـان بـه عنـوان روز جهانـی قـدس، روز مقابله مسـتضعفین با 
مسـتکبران، مسـئولیت  مسـلمانان جهان و نیز مسـئله فلسـطین از 
دیـدگاه حضـرت آیـت الل خامنـه ای مقـام معظم رهبری شـامل؛ 
اهمیـت مسـئله فلسـطین، حـل مسـئله فلسـطین، تأثیـر انقـالب 
اسـالمی در منطقـه، مسـئولیت مـا در قبـال مسـئله فلسـطین، 
رژیـم صهیونیسـتی  توسـط  اشـغالی  مناطـق  و  فلسـطین  نقشـه 

پرداخته شـده اسـت.
همچنیـن نسـخه الکترونیکـی کتـاب مذکـور نیـز در فضـای 

مجـازی در اختیـار عالقـه منـدان قـرار گرفـت.
قـرار اسـت به مناسـبت فـرا رسـیدن روز جهانی قـدس وبینار 
»قـدس محـور وحدت مسـلمین« فردا چهارشـنبه از سـوی رایزنی 
فرهنگی سـفارت جمهوری اسـالمی ایران در اسالم آباد با مشارکت 
دو نهـاد فرهنگـی موسسـه امت واحـده و جمعیت علمای پاکسـتان 

بـه صـورت مجازی برگزار شـود.
ایـن وبینـار بـا هـدف زنـده نگـه داشـتن قدس بـا اسـتفاده از 
ظرفیـت نخبگانـی، تبیین توطئه های رژیم صهیونیسـتی نسـبت به 
اشـغال فلسـطین و تبییـن دیـدگاه هـای حضـرت امـام )ره( و مقام 
معظم رهبری نسـبت به مسـئله فلسـطین برگزار خواهد شـد. کتاب 

»فلسـطین سـرزمین انبیاء« در پاکسـتان منتشـر شد
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پروانه رسولی خوشبخت

4 میلیارد تومان بودجه برای حوزه پژوهشی 
وزارت میراث فرهنگی تعیین شد

 بودجه پژوهشی حوزه میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی در 
سال ۱۴۰۰، چهار میلیارد تومان و موضوعات پژوهشی و مطالعاتی حوزه های 

تخصصی تعیین شد.
چهارمین جلسه شورای پژوهشی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی به ریاست علی اصغر مونسان وزیر و با حضور اعضای شورا 
برگزار و میزان بودجه حوزه پژوهشی در سال جاری ۴ میلیارد تومان اعالم 
شد و  ۱۵ طرح  مورد بررسی قرار گرفت و موضوعات پژوهشی و مطالعاتی 
حوزه های تخصصی در سال ۱۴۰۰ تعیین تکلیف و موضوعاتی برای تصویب 

و اجرا در سال جاری ارائه شد.
در سال ۹۹ هم  اجرای مصوبات شورا  روند  این جلسه همچنین  در 
مورد بررسی و همچنین میزان بودجه پژوهشی سال گذشته، 2 میلیارد و 
۵۰۰ میلیون تومان اعالم شد که بر اساس آن پنج طرح پژوهشی در مرحله 

اجرا قرار گرفت.
نخبه  نیروهای  جذب  و  پژوهشگاه  ساختاری  تغییرات  برخی  اعمال 
براساس معیارهای مشخص، انتخاب طرح ها و موضوعات پژوهشی طبق 
اولویت های سه حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، پیگیری 
روند عقد قراردادها و پیشرفت طرح ها از سوی معاونت های مربوطه همچنین 
به کارگیری و راه اندازی سامانه های هوشمند از نکات مورد تاکید مونسان 

در این جلسه بود.
جایزه  مدل  مبنای  بر  اطالعات  فناوری  تعالی  طرح  مدیریت  طرح 
دولت الکترونیک، طرح تنقیح قوانین و مقررات میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی، مطالعه و تدوین سند برنامه ایجاد شبکه  ترویج برند ملی 
گردشگری ایران با رویکرد ترویج مشارکتی، طرح ارائه راهکارهای اجرایی 
در راستای توسعه صادرات صنایع دستی ایران به بازار روسیه و تهیه نظام  
فنی و اجرایی اختصاصی مربوط به بناها، محوطه ها و بافت های تاریخی 
پنج طرح مصوب شده در دومین جلسه کارگروه پژوهشی بودند که در سال 
۹۹ پس از اخذ کد سمات توسط دانشگاه ها و موسسات مطالعاتی انتخاب 

شده از طریق فراخوان به اجرا درآمدند.
در این جلسه همچنین میزان بودجه حوزه پژوهشی در سال جاری نیز 
۴ میلیارد تومان اعالم شد و در این جلسه ۱۵ طرح  مورد بررسی قرار گرفت.

طرح های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
در حوزه میراث فرهنگی طرح ملی ایجاد سامانه GIS حرایم آثار ملی 
که بر اساس قانون از اولویت های وزارتخانه محسوب می شود و طرح تدوین 
ساز و کارهای اجرایی و دستورالعمل بهره برداری از بناهای تاریخی توسط 
استانداردسازی  و  کیفیت  ارتقای  مقررات  تدوین  و طرح  بخش خصوصی 

مصالح سنتی در مرمت مورد تصویب شورا قرار گرفت.
طرح برنامه راهبردی توسعه گردشگری روستایی کشور با رویکرد توسعه 
محصوالت و خدمات جدید گردشگری، برنامه راهبردی توسعه گردشگری 
گردشگری  هدف  روستاهای  رتبه بندی  و  ارزیابی  شناسایی،  و  سالمت 

طرح های تصویب شده در حوزه گردشگری بودند.

مسابقه خوشنویسی از دعای »ناد علی« 
برگزار می شود

مسابقه  قدر  شب های  مناسبت  به  تهران  هفت  منطقه  قرآن  خانه 
خوشنویسی »پدر مهربان« را از دعای پرفضیلت »ناد علی« ویژه نوجوانان 
برگزار می کند. بیست و یکم ماه مبارک رمضان مصادف با شهادت مظلومانه 
موالی متقیان، امام علی)ع( است که همه ساله با برگزاری مراسم لیالی قدر 

و احیا از سوی مردم متدین کشور عزاداری می شود.
خانه قرآن منطقه هفت با همکاری مدیریت فرهنگی هنری این منطقه 
و فرهنگسرای اندیشه، در این مناسبت بزرگ و شب های پرفضیلت قدر، ویژه 

برنامه  »پدر مهربان« را برگزار می کند.
دعای  براساس  نوجوانان  ویژه  خوشنویسی  مسابقه  مهربان«،  »پدر 
معروف »نادعلی« است که خواندن آن بسیار سفارش شده است. نوجوانان 
شرکت کننده باید قسمت هایی از این دعا را که شامل عبارت های »ناِد َعلیًا 
َد«، »بَِوالَیتَِک یا َعلُِیّ  تَِک یا ُمَحَمّ َمظَهَرالَعجائِب«، »بَِعَظَمتَِک یا الُل«، »بُِنُبَوّ
ُض اَمری اِلَی  « و »اَُفَوّ «، »یا َقهاُر یا قاِهَر«، »یا واِلَی الَولَِیّ یا َعلُِیّ یا َعلُِیّ
اللِ« است خوشنویسی کرده و عکسی از آن را به صورت افقی تا پایان ماه 
رمضان به شماره ۰۹۱۰۶۹72۹۴۶ واتساپ کنند.همچنین الزم است همراه 
با عکس ارسالی، نام و نام خانوادگی و تاریخ تولد خود را بنویسند. به بهترین 
آثار جوایز اهدا شده و در نمایشگاه مجازی آثار به نمایش گذاشته می شود.

براساس این گزارش، دعای »ناد علی« یکی از دعاهای زیبا و دلنشینی 
است که فضیلت های بسیاری را بر آن برشمرده اند. نادعلی شامل دو دعای 
جداگانه به نام نادعلی صغیر و نادعلی کبیر است که ماهیت مشابهی دارند 
و مضمون هر دوی آنها آشکار کردن فضایل حضرت علی )ع( است. این 
دعا مانند شعر است. دعایی نادعلی کبیر در کتاب زادالمعاد و دعای نادعلی 

صغیر در کتاب بحاراالنوار آمده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری 
آماده  از  همدان  استان  دستی  صنایع  و 
سازی پرونده هفت اثر تاریخی و طبیعی 
میراث  در  ثبت  برای  دیار همدان  کهن 
جهانی یونسکو خبر داد و گفت: پرونده 
یونسکو  به  و  تکمیل  آثار  این  از  برخی 
ارسال شده و برخی مراحل پایانی مطالعه 

را می گذرانند.
»علی مالمیر« اظهار داشت: ایده ثبت 
جهانی »تپه باستانی هگمتانه« در نتیجه 
مذاکراتی و رایزنی با کارشناسان یونسکو 
به »منظر تاریخی شهری از هگمتانه تا 
همدان« تبدیل شد و به سرعت مراحل 

تکمیل این پرونده در حال انجام است.
»غار  پرونده  کرد:  اضافه  وی 
علیصدر« به عنوان یک اثر طبیعی از آثار 
مهم استان همدان محسوب می شود که 
در فهرست موقت یونسکو قرار گرفته است.

هنگی،  فر ث  ا میر کل  یر مد  
گردشگری و صنایع دستی استان همدان 
خاطرنشان کرد: پرونده کاروانسراهای »تاج 
زنجیره  قالب  در  نیز  »فرسفج«  و  آباد« 
کارونسراهای ایران به یونسکو ارسال شده 

و تیرماه سال جاری ارزیابان برای بازدید 
این آثار به همدان می آیند.

مالمیر با بیان اینکه »منظر تاریخی 
فرهنگی دره ارزانفود، سد اکباتان و ورکانه« 
یکی از پرونده های پیشنهادی ما برای ثبت 
جهانی است افزود: مطالعات اولیه این اثر 

نیز انجام شده است.

»ارگ  اولیه  مطالعات  او  گفته  به 
باستانی نوشیجان« نیز به اتمام رسیده و 
پرونده این اثر برای ثبت جهانی تشکیل 

شده است. 
آثاری  دیگر  از  قاسم آباد«  »قنات 
فرهنگی،  میراث  مدیرکل  که  است 
به  همدان  دستی  صنایع  و  گردشگری 

آن اشاره کرد و گفت: الحاق این قنات 
به زنجیره قنات های ثبت شده ایرانی 
موضوعی است که در حال پیگیری آن 
هستیم و به موازات این طرح کار مطالعات 
عرصه و حریم قنات را برای ثبت جهانی 

انجام می دهیم.
همدان دارای یک هزار و ۸۰۰ اثر 
تاریخی و طبیعی است که بیش از یک 

هزار آن ثبت ملی شده است.
م  نا نسکو  یو نی  جها ث  ا میر
پیمان نامه ای بین المللی است که در تاریخ 
۱۶ نوامبر سال ۱۹72 به تصویب کنفرانس 
عمومی یونسکو رسید و موضوع آن، حفظ 
آثار تاریخی، طبیعی و فرهنگی بشر است 
که اهمیت جهانی دارند و متعلق به تمام 
انسان های زمین، فارغ از نژاد، مذهب و 

ملیت خاص است.
 بر پایه این کنوانسیون کشورهای 
تاریخی،  آثار  می توانند  یونسکو،  عضو 
طبیعی و فرهنگی کشور خود را نامزد ثبت 
به عنوان میراث جهانی کنند و هر کشور در 
هر سال فقط می تواند یک نامزد برای ثبت 

میراث فرهنگی یونسکو درخواست دهد.

هفت اثر تاریخی و طبیعی همدان آماده ثبت در میراث جهانی یونسکو است
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تصویری دیده نشده از سال های کودکیمرحوم نجف دریابندری در کنار پدرش
اختصاصی دنیای جوانان

منقوش سخن
سینه پر کار کتاب است

حسین خیراندیش

در لوح و قلم شاهد آثار کتاب است
سر منزل و مقصود گهربار کتاب است

تاریخ اگر ثبت شده در صف ایام
تصویر رخش در خور گفتار کتاب است

رب ازلی نور جلی بر قلم آموخت
بنویس که این دفتر پر بار کتاب است

در عرش قلم قامت خود تا که بیاراست
بر سجده سر آورد که دلدار کتاب است

اعجاز حقیقت به طریقت دو رقم زد
اول به قلم بعد به رخسار کتاب است

در حرکت هر ذره چه در عرش و چه در فرش
منقوش سخن سینه پر کار کتاب است

هر کس بشناسد سخن خالق سبحان
آن نور که نازل شده بسیار کتاب است

ای دانش عالم همه در سینه تو ضبط
دانند همگان شهد گهربار کتاب است

هر کس به تو آویخت دل و دیده و جان را
آراست قدش این همه انوار کتاب است
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 دنیای جوانان در حک و اصالح مطالب دریافتی آزاد است

 مطالب نویسندگان و مترجمان لزوماً بیانگر دیدگاه دنیای جوانان نیست
 استفاده از مطالب و عکس ها با اجازه کتبی از روزنامه بالمانع است

چهارشنبه 15  اردیبهشت 1400  قیمت 1000 تومانسال بیست ودوم- شماره مسلسل 1731

vahidmalek282@yahoo.com

انقالب،خیابان جمالزاده شمالی ، نرسیده به خیابان 
نصرت، پالک ۲7۵، طبقه پنجم، واحد 17

 تلفن: ۶۶۵۶۲801-۶۶۹17۳1۲ -۶۶۹1۵۲۶8      
فکس:۶۶1۲۶1۳۹

آخرین وضعیت حمید هیراد در بیمارستان

است  مدتی  که  هیراد  حمید 
به  و  می برد  رنج  سرطان  بیماری  از 
تازگی مرحله ای جدید از شیمی درمانی 
ویروس  به  گذاشته،  سر  پشت  را 
به  و  شده  مبتال  انگلیسی  کرونای 
دلیل عادی نبودن شرایط در یکی از 
بیمارستان های تهران بستری است. 

شرکت فرهنگی هنری آوازی نو با صدور بیانیه ای در این زمینه 
اعالم کرد: حمید هیراد با عالئم ابتال به کووید ۱۹ به پزشک مراجعه 
کرونا  ویروس  به  شد  اولیه مشخص  تست های  انجام  از  پس  و  نمود 
مبتال شده است. از آنجا که ایشان مراقبت و درمان بیماری زمینه ای 
خویش را تحت نظر پزشکان محترم بیمارستان شریعتی انجام می دهد، 
همان  در  کرونا  بیماری  درمان  و  بستری  به  تصمیم  محترم  تیم  این 

بیمارستان گرفت.

جواد عزتي و سرعت در زخم کاري!

در حالي که بسیاري از پروژه هاي 
موج  دلیل  به  تلویزیوني  و  سینمایي 
به  نعطیلي  در  کرونا،  بیماري  جدید 
سر مي برند، خبر مي رسد که مراحل 
زخم  سریال  تصویربرداری  و  فنی 

کاری، به صورت همزمان برای رسیدن به 
پخش در حال انجام است! فیلمبرداري این 
سریال به کارگرداني محمدحسین مهدویان از مرز 7۰ درصد گذشته و 
مراحل فنی آن همزمان با فیلمبرداری برای رسیدن به پخش در حال 
انجام است. جواد عزتی، رعنا آزادی ور، هانیه توسلی، سعید چنگیزیان، 
الهه حصاری، عباس جمشیدی فر، مهدی زمین پرداز، امیرحسین هاشمی 
و با حضور کاظم هژیرآزاد، منوچهر علیپور، مه لقا باقری، مائده طهماسبی 
و با هنرمندی سیاوش طهمورث و معرفی مرتضا امینی تبار و سارا حاتمی 

بازیگران زخم کاری هستند.

آرش و مسیح و انتشار آلبوم کتاب صوتي

آلبوم کتاب صوتی ما عوض بشو 
آرش  و  مسیح  صدای  با  نیستیم، 
پاپ  ننده  خوا برادر  دو  عدل پرور، 
جملة  پنجاه  کتاب  می شود.  منتشر 
طالیی برای بازاندیشِی زندگی )بهترین 

کتاب   ، یونگ( گوستاو  کارل  جمالت 
اِکان(،  دیوید  )نوشته  بی رمق  نفس های 
کتاب ما عوض بشو نیستیم! )نوشته  سامانتا اِربی(، کتاب دور دنیا در ۸۰ 
روز )نوشته ژول ورن( و کتاب مادر ترزا، الهام بخش زندگی )نوشته وایت 
نورث( کتاب های صوتی برگزیده ای از موضوعات روز ادبی جهان است 
نوژین  انتشارات  که در متن هایی خالصه شده و کوتاه ترجمه و توسط 
منتشر خواهد شد. ترغیب مخاطبان متولد ۸۰ و ۹۰ به شنیدن آثار ادبی، 
علت انتخاب این دو خواننده پاپ عنوان شده که در سال هاي اخیر به 

شدت پرکار و محبوب بوده اند.
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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

ویشکا آسایش بهتر بازیگر ریورساید

به  گورکن،  یی  سینما فیلم 
کارگردانی کاظم مالیی و تهیه کنندگی 
سینا سعیدیان موفق به دریافت ۴ جایزه  
در مراسم اختتامیه  نوزدهمین جشنواره 
آمریکا شد.  ریورساید  فیلم  بین المللی 
جشنواره   نوزدهمین  اختتامیه   مراسم 

بین المللی فیلم ریورساید شب گذشته به صورت 
مجازی برگزار شد و فیلم سینمایی گورکن، موفق به دریافت جوایز بهترین 
فیلم سینمایی، بهترین بازیگر زن )ویشکا آسایش(، بهترین گروه بازیگران 
و بهترین فیلم از نگاه تماشاگران شد. حسن معجونی، مهراوه شریفی نیا، 
بهنوش بختیاری، رضا بهبودی، مهدی حسینی نیا، سیاوش چراغی پور، محمود 
نظرعلیان، حمیدرضا محمدی، محمدامین اسدی، یدالل شادمانی، ندا دهشیری 
و گوهر خیراندیش دیگر بازیگران فیلم گورکن به شمار می آیند که از طرف 

رئیس جشنواره جایزه بهترین گروه بازیگران را دریافت داشته اند.
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محمد حسین زاده

زماني کــه حســن فتحــي اعــالم 
کــرد کــه بــراي ســاخت فیلمــي 
ــق،  ــت عش ــام مس ــه ن ــینمایي ب س
ــد  ــده و قص ــه ش ــور ترکی ــه کش روان
بســازد،  را  مشــترک  فیلمــي  دارد 
مشــخص بــود کــه ایــن پــروژه بزرگ 
ــردازد،  ــا مي پ ــي موالن ــه زندگ ــه ب ک
ــد  ــي خواه ــي مختلف ــاال حواش احتم
ــه راه و  ــي از میان ــن حواش ــت. ای داش
ــي  ــروه ایران ــن گ ــه بی ــي ک اختالفات
ــد،  ــاد ش ــه اي ایج ــده ترکی و تهیه کنن
رفته رفتــه تــا جایــي بــاال گرفــت کــه 
حــاال ســرمایه گذار ترکیــه اي فیلــم را 
ــل  ــد و آن را تبدی ــود مي دان از آن خ

ــرده اســت! ــریال ک ــه س ب
ــال ۹۹  ــاه س ــر م ــدا ۳۰ مه ابت
ویدیویــی در فضــای مجــازی منتشــر 
ــرار  ــه ق ــون ک ــن مضم ــا ای ــد ب ش
ــم مســت عشــق، آذر مــاه،   اســت فیل
همزمــان بــا هفتــه بزرگداشــت موالنــا 
ــه  ــن اینک ــی شــود. ضم ــران جهان اک
ســریالی ۸ قســمتی هــم از آن ســاخته 
می شــود. گرچــه پیــش از انتشــار 
ــاره  ــری رســمی درب ــو، خب ــن ویدی ای
پایــان فیلمبــرداری ایــن پــروژه اعالم 
نشــده بــود ولــی کســانی کــه پیگیــر 
ــد، دورادور  ــم بودن ــن فیل ــای ای خبره
ــرداری  ــوز فیلمب ــه هن ــتند ک می دانس
بخش هــای اندکــی از آن باقــی مانــده 
اســت. انتشــار ایــن ویدیــو در فضــای 
مجــازی بــا واکنش شــدید ســازندگان 

ــم همــراه شــد. ــی فیل ایران

در  فتحــی  حســن  آغــاز  در 
را  خبــر  آن  کوتاهــی،  توضیحــات 
ــه  ــرد ک ــد ک ــد و تاکی ــایعه خوان ش
چنیــن چیــزی صحــت نــدارد چراکــه 
از  ۸ ســکانس  فیلمبــرداری  هنــوز 
ــر  ــن تاخی ــه ای ــده ک ــی مان ــم باق فیل
 2 بیــن  اختالف نظــر  دلیــل  بــه 
طــرف ایرانــی و تــرک بــوده و البتــه 
ایــن  در  هــم  کرونــا  همه گیــری 
ــت.  ــوده اس ــذار ب ــیار اثرگ ــه بس زمین
ــر  ــن اث ــردان ای ــوان کارگ ــه عن او ب
تاکیــد کــرد کــه بــرای حفــظ کیفیــت 
هنــری ایــن فیلــم، تدویــن آن بــدون 
ــی اســت و  ــردان غیرقانون نظــر کارگ

ــدارد. ــی ن ــن حق ــی چنی کس
ســپس فرهــاد توحیــدی کــه بــا 
ــه  ــی، فیلمنام ــن فتح ــی حس همراه
ایــن اثــر را به نــگارش درآورده اســت، 
ــم را  ــن فیل ــی ای ــران جهان ــر اک خب
و  دانســت  ناگــوار  و  شــوکه کننده 
ــر  ــن اث ــان ای ــه مولف ــرد ک ــد ک تاکی
پیگیــر حقــوق قانونــی خــود هســتند و  
ــری  ــم، پیگی ــی فیل ــده ایران تهیه کنن
حقوقــی خــود را در ترکیــه آغــاز کــرده 
ــن  ــی اگــر الزم باشــد، ای اســت و حت
موضــوع از طریــق وزارت امــور خارجه 
هــم پیگیــری خواهــد شــد. او البتــه از 
ــه  ــت ک ــخن گف ــم س ــه ه ــن نکت ای
ــان  ــرداری، می ــان فیلمب ــان زم از هم
2 گــروه ســازنده ایرانــی و تــرک، 

ــت. ــته اس ــود داش ــر وج اختالف نظ
هنرمنــد،   2 ایــن  توضیحــات 
ــای  ــری را در فض ــر دیگ ــار خب انتش
مجــازی در پــی داشــت بــا ایــن 

محتــوا کــه ســازندگان ایرانــی فیلــم، 
در ۱۰مــاه گذشــته پــروژه را رهــا 
کرده انــد و تالشــی بــرای به ســرانجام 
رســاندن آن نداشــته اند. ضمــن اینکــه 
ــه  ــرداری ۱۶ هفت ــان فیلمب ــدت زم م
ــده اســت و عــالوه  ــه طــول انجامی ب
ــه از  ــددی ک ــای متع ــر آن، راش ه ب
ــتر  ــیار بیش ــود دارد، بس ــر وج ــن اث ای
از مقــدار مــورد نیــاز بــرای یــک 
از  بعــد  اســت.  ســینمایی  نســخه 
ــران  ــه مه ــود ک ــر ب ــن خب ــار ای انتش
ــت  ــی مس ــده ایران ــد، تهیه کنن برومن
را در رســانه های  بیانیــه ای  عشــق 
ایــن  در  او  منتشــر کــرد.  رســمی 
ســازندگان  تالش هــای  از  بیانیــه 
ایرانــی فیلــم قدردانــی و تصریــح 
ــه  ــاه ب ــرداری ۳ م ــه فیلمب ــرد ک ک
ــه  ــن نکت ــر ای ــده و ب ــول انجامی ط
اصــرار ورزیــد کــه اختالف نظــر نبایــد 
ســبب پایمــال شــدن حقــوق قانونــی 
ســازندگان ایرانــی شــود و اگــر چنیــن 
ــای  ــا پیامده ــد، قطع ــی رخ بده اتفاق
ســنگینی در پــی خواهــد داشــت. 
ایــن هنرمنــد ۶ آبــان مــاه پارســال  بــا 
ــر صفحــه شــخصی  انتشــار پســتی ب
خــود تنهــا بــه بیــان ایــن نکته بســنده 
کنــد کــه فعــال ســخنی نخواهــد گفت 
چراکــه تهیه کننــده و ســرمایه گذار 
ایرانــی فیلــم از او خواســته اند تــا 
زمــان تعییــن نتیجــه گفتگــو بــا 
طــرف تــرک، ســکوت کنــد. او در 
نوشــتار کوتــاه خــود بــار دیگــر تاکیــد 
ــوی و  دارد کــه از احقــاق حقــوق معن
ــر کــه  ــن اث حفــظ کیفیــت هنــری ای

ــیده  ــرای آن کش ــادی ب ــات زی زحم
هیــچ  از  نمی آیــد  کوتــاه  شــده، 
تــالش قانونــی فروگــذار نخواهــد 
کــرد و حــاال بــه تازگــی خبــری 
منتشــر شــده اســت، مبنــی بــر اینکــه 
ــه  ــدام ب ــواره ای، اق ــبکه ماه ــک ش ی
ــت  ــی مس ــای تبلیغات ــش تیزره پخ
عشــق در قالــب ســریال کــرده اســت 
و وعــده داده اســت کــه آن را بــزودی 

می کنــد! پخــش 
ــالم  ــی اع ــی در پ ــن فتح حس
ــر پخــش نســخه  ــی ب ــر مبن ــن خب ای
ســریال مســت عشــق از یــک شــبکه 
ــن  ــت: ای ــواره ای فارســی زبان گف ماه
خبر تاســف آور و ســند آشــکاری اســت 
ــی  ــوداگرانه و غیراخالق ــار س ــر رفت ب

ــرک. ــرمایه گذار ُت س
ایــن کارگــردان ســینما در متنــی 
ــف آور  ــر تاس ــت: خب ــی نوش اختصاص
بــود و ســند آشــکار دیگــری بــر 
رفتــار ســوداگرانه و غیراخالقــی و 
ــه  ــرک ک ــرمایه گذار ُت ــی س غیرقانون
ایرانــی  ســرمایه گذار  نظــر  بنابــر 
فیلــم، تنهــا در حــدود ۳۰ درصــد 
ــت!  ــرده اس ــرمایه گذاری ک ــم س فیل
هــر چنــد شــکایات حقوقــی و کیفری 
ــع  ــق مراج ــرک و از طری ــرف ُت از ط
حــال  در  ترکیــه  کشــور  قضایــی 
تهیه کننــده  امــا  اســت،  پیگیــری 
ــن  ــد پاســخگوی ای ــم بای ــی فیل ایران
ــم  ــرا علیرغ ــه چ ــند ک ــش باش پرس
هشــدارهای مکــرر بنــده، مدیرتولیــد، 
مدیــر فیلمبــرداری و تنــی از بازیگران 
ــی  ــی مبن ــرک و ایران ــکاران ت و هم

و  مفــرط  اعتمــاد  از  اجتنــاب  بــر 
یکســویه بــه طــرف ُتــرک، ایــن 
تــا  نگرفتنــد  جــدی  را  تذکــرات 
حــدی کــه طــرف ُتــرک بخــود اجازه 
ــا  ــه تنه ــم را ن ــای فیل ــا راش ه داد ت
گــروگان گرفتــه، بلکــه خــالف اصول 
ــردان  ــالع کارگ ــدون اط ــه ای ب حرف
ــن  ــه تدوی ــدام ب ــر کار، اق و تدوینگ
ناشــیانه و آماتــوری فیلــم و برخــالف 
ــت  ــن جه ــده طرفی ــق مکتوب ش تواف
ــم ســینمایی، آن را  ســاخت یــک فیل
تبدیــل بــه یک ســریال چند قســمتی 
کنــد!؟ جنــاب تهیه کننــده چــرا زمانی 
ــی  ــق یک ــرک از طری ــرف ُت ــه ط ک
ــران،  ــود در ای ــانه ای خ ــراد رس از اف
ــی را  ــراپا دروغ ــن و س ــه موه بیانی
منتشــر کــرد و در آن بــه کــذب 
ــم  ــن فیل ــرداری ای ــرد، فیلمب ــا ک ادع

۱۶ هفتــه طــول کشــیده، اســناد 
تعــداد جلســات فیلمبــرداری را ارائــه 
نکردیــد تــا بــر همــگان معلــوم شــود 
ــر ۵2 جلســه  ــش از حداکث ــزی بی چی
یعنــی  یم،  نداشــته ا فیلمبــرداری 
ــه و  ــه ۱۶ هفت ــه ن ــدت ۸هفت ــه م ب
طــرف تــرک حتــی روزهایــی را کــه 
ــردن  ــم ک ــی در فراه ــل ناتوان به دلی
لوکیشــن تعطیــل اعــالم کردنــد، 
ــم  ــه اس ــی ب ــدی و بی انصاف ــه رن ب
ــرا  ــد؟ چ ــره زده ان ــی گ ــروه ایران گ
ــه  ــرک در واکنــش ب ــی طــرف ت وقت
ــن در  ــل م ــاه قب ــد م ــراض چن اعت
اقــدام بــه تدویــن خودســرانه عنــوان 
ــد؟  ــا بودی ــاه کج ــن ۱۰ م ــرد ای ک
ــک  ــه از ی ــد ک ــالم نکردی ــما اع ش
هفتــه بعــد از اقــدام بــه تعطیلــی 
موقــت تولیــد به دلیــل مشــکل مالــی، 

آن هــم در حالــی کــه ۵-۶ ســکانس 
نشــده  فیلمبــرداری  فیلــم  مهــم 
ــر  ــای اخی ــن هفته ه ــا همی ــود، ت ب
یعنــی چیــزی حــدود یکســال و نیــم 
ــوان  ــا شــما به عن ــده  در تمــاس ب بن
تهیه کننــده فیلــم، بطــور مســتمر 
کــه  بــودم  کار  پیگیــر سرنوشــت 
ــود  ــم موج ــناد آن ه ــبختانه اس خوش
ایــن دســت پرســش ها  از  اســت. 
ــه  ــم ب ــه می گذاری ــت ک ــیار اس بس
وقتــش امــا آنچــه مســلم اســت 
مــن  و  توحیــدی  فرهــاد  جنــاب 
و  فیلمنامــه  نویســندگان  مقــام  در 
ــردان  ــام کارگ ــده در مق ــن بن همچنی
ــه  ــه ب ــا توج ــم ب ــن فیل ــازنده ای و س
ــرای  مرارت هــا و ســختی هایی کــه ب
ــر فاخــر و درخشــان  ســاخت یــک اث
ســینمایی کشــیده ایم، تــا زمــان اعاده 

کامــل حقــوق هنــری و معنــوی ایــن 
اثــر ،پیگیــر دعــاوی به حقــه خــود از 
ــق مراجــع حقوقــی و کیفــری و  طری
ــم  ــران خواهی ــه و ای ــی ترکی فرهنگ
بــود. در ضمــن بــه صاحبــان شــبکه 
ــزد  ــبکه ن ــن ش ــام ای ــواره ای )ن ماه
ــبکه  ــر ش ــت( و ه ــوظ اس ــا محف م
تلویزیونــی دیگــری توصیــه می کنــم 
تــا زمــان صــدور حکــم قطعــی 
ــه در  ــور ترکی ــی کش ــتگاه قضای دس
ایــن فقــره، از هــر گونــه مشــارکتی با 
طــرف تــرک کــه صاحــب تنهاحــدود 
۳۰ درصــد فیلــم اســت، جــدا خوداری 
کننــد و عــالوه بــر پرهیــز از عواقــب 
ــن  ــن و نفری ــی، لع ــی و قانون قضای
ــا در  ــدی عاشــقان شــمس و موالن اب
ــان را  ــر جه ــه و سراس ــران و ترکی ای

ــد! ــود نخرن ــرای خ ب

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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حسین زاده محمد 

تاریــخ  بــزرگ  ســتاره هاي 
ي  ه ها ر ســتا صــا  خصو ســینما 
جملــه  ز  ا کالســیک،  ســینماي 
ــام  ــه تم ــه ب ــتند ک ــي هس هنرمندان
تاریــخ ســینما تعلــق دارنــد چــرا کــه 
مخاطبــان ســینما در سراســر جهــان، 
ــده  ــدان عشــق ورزی ــن هنرمن ــه ای ب
ــي از  ــد. یک ــت دارن ــا را دوس و آنه
ســتارگان شــاخص ســینماي هالیوود 
بــراي مــا و جامعــه  اتفاقــا  کــه 
اســالم از جملــه مهمتریــن ســتارگان 
ــي رود، عمــر  ــه شــمار م ســینمایي ب

مي باشــد. شــریف 
عمــر شــریف در ۶دهــه فعالیــت 
مصــری،  فیلم هــای  در  ســینمایی 
آمریکایــی، بریتانیایــی، فرانســوی 
ــش  ــا نق ــازی و صده ــی ب و ایتالیای
ایفــا کــرد امــا هویــت واقعــی مــردی 
کــه پشــت همــه ایــن نقش هــا بــود 
تــا پایــان زندگــی یــک معمــا باقــی 
شــخصیتی  شــریف  عمــر  مانــد! 
ــه همــان  ــن حــال ب ــدار و در عی نام
انــدازه مرمــوز بــود و حــاال ۶ ســال 
ــازه  ــتند ت ــک مس ــرگ، ی ــس از م پ
ــده  ــای نادی ــر بخش ه ــد ب می کوش
ــس  ــتاره لورن ــی س ــک زندگ و تاری
نــور  ژیواگــو  دکتــر  و  عربســتان 
ــت  ــود سیاس ــکار ش ــا آش ــد ت بتابان
ــر  ــدازه ب ــه ان ــر چ ــه ۱۹۵۰ مص ده
کارنامــه حرفــه ای و هنــری او تاثیــر 

ــت. ــته اس گذاش
ــی  ــام اصل ــا ن ــریف ب ــر ش عم
میشــل دیمیتــری شــلهوب در شــهر 
اســکندریه مصــر بــه دنیــا آمــد. 
ــا  ــه اصالت ــود ک ــواده ای ب وی از خان

ــد.  ــی بودن فلســطینی ســوری و لبنان
پــدر وی یوســف شــلهوب زاده لبنــان 
بــود. زمانــی کــه در کالــج ویکتوریــا 
بــا  اســکندریه تحصیــل می کــرد 
ســعید  ادوارد  و  شــاهین  یوســف 
ــه  ــس از اینک ــود. پ ــاگردی ب همش
از  فیزیــک  و  ریاضــی  رشــته  در 
دانشــگاه قاهــره فارغ التحصیــل شــد 
بــه مــدت ۵ســال در شــغل پــدر کــه 
تجــارت چــوب بــود مشــغول بــه کار 
ــن  ــرای آموخت ــس از آن ب ــد و پ ش
آکادمــی ســلطنتی  بازیگــری وارد 
هنرهــای دراماتیــک لنــدن شــد. 
شــریف بــه زبان هــای انگلیســی، 
عربــی، یونانــی، ایتالیایــی، اســپانیایی 
در  و  داشــت  تســلط  فرانســه  و 
فیلم هــا اغلــب نقــش یــک خارجــی 
از  پــس  وی  می کــرد.  بــازی  را 
ــی  ــا یک ــر ب ــینمای مص ــه س ورود ب
ــر  ــینمای مص ــت س ــتارگان وق از س
ــد  ــنا ش ــه آش ــن حمام ــام فات ــه ن ب
شــد.  وی  عاشــق  رفته رفتــه  و 
بــا  ج  زدوا ا بــرای  به طوری کــه 
ــلمان  ــک مس ــه ی ــه ک ــن حمام فات
ــش  ــد و نام ــالم گروی ــه اس ــود، ب ب
را بــه عمــر الشــریف تغییــر داد. 
و  حمامــه  فاتــن  ازدواج  حاصــل 
عمــر شــریف پســری اســت بــه نــام 
طــارق شــریف کــه در ســال ۱۹۵7 
بــه دنیــا آمــد. زندگــی مشــترک عمر 
شــریف و فاتــن حمامــه 2۰ســال 
ادامــه داشــت تــا ســرانجام در ســال 
۱۹7۴ از یکدیگــر جــدا شــدند. عمــر 
شــریف پــس از جدایــی از فاتــن 
حمامــه دیگــر هیچــگاه ازدواج نکرد. 
نــوه او، عمــر شــریف کوچــک هــم، 
ــه  ــش ب ــزرگ و مادربزرگ ــل پدرب مث

وی  اســت.  آورده  روی  بازیگــری 
در  بــازی  بــرای   ۱۹۶۳ ســال  در 
نامــزد  عربســتان  لورنــس  فیلــم 
بهتریــن  اســکار  جایــزه  دریافــت 
ــد.  ــرد ش ــل م ــش مکم ــر نق بازیگ
عمــر شــریف همچنیــن در ســال 

ــر  ــم دکت ــازی در فیل ــرای ب ۱۹۶۵ ب
ژیواگــو برنــده جایــزه گلــدن گلــوب 
بــرای بهتریــن نقــش اول مــرد شــد. 
ــزار  ــزه س ــده جای ــن برن وی همچنی
بهتریــن بازیگــر نقــش اول مــرد 
در ســال 2۰۰۴ و نشــان ســرگئی 

آیزنشــتاین در نوامبــر 2۰۰۵ شــد. در 
مــاه مــي 2۰۱۵ طــارق، فرزنــد عمــر 
شــریف طــی گفتگویــی بــا روزنامــه 
اســپانیایی ال مونــدو اعــالم کــرد کــه 
ــه بیمــاری آلزایمــر مبتــال  ــدرش ب پ
شــده ولــی پیشــرفت بیمــاری هنــوز 

ــر  ــت عم ــت. درنهای ــخص نیس مش
شــریف بــر اثــر حملــه قلبــی در 
تاریــخ ۱۰ ژوئیــه 2۰۱۵ در ســن ۸۳ 
ســالگی در بیمارســتانی در قاهــره 

ــت. درگذش
مــارک لطفی )فیلمســاز مصری( 

و اکســل پترســن )ســینماگر سوئدی( 
ــر  ــه عم ــی و زمان ــتند زندگ در مس
شــریف، کوشــیده اند بــه همــگان 
ــت ها و  ــه سیاس ــد چگون ــان دهن نش
شــیوه زمامــداری جمــال عبدالناصــر، 
ــث  ــر باع ــت مص ــور وق رئیس جمه
شــد عمــر شــریف نــام خــود را 
عــوض کنــد، بــه دیــن اســالم بگرود 
و شــخصیتی جهانــی و نامــدار شــود 
ــا و  ــکا، اروپ ــان آمری ــدام می ــه م ک
مصــر در رفــت و آمــد اســت. اکســل 
پترســن بــه نمایندگــی از دنیــای 
غــرب، شــریف را یــک ســتاره بزرگ 
ســینما در هالیــوود و دنیــای پــرزرق 
ســوی  در  و  می دیــد  آن  بــرق  و 
دیگــر، مــارک لطفــی، بــه نمایندگــی 
بازیگــر  ایــن  مصــر  و  شــرق  از 
نامطلــوب  را عنصــری  سرشــناس 
ــن  ــت. ای ــر می دانس ــودای مص و یه
2 فیلمســاز کــه بــه یــک شــخص و 
یــک موضــوع نگاهــی چنیــن متضــاد 
داشــتند، تصمیــم گرفتنــد در زندگــی 
ــوند و  ــر ش ــخصیت عمیق ت ــن ش ای
هــر چــه در دریــای هویــت او بیشــتر 
و پیشــتر رفتنــد، دریافتنــد بــا مــردی 

ــتند. ــه رو هس ــده روب پیچی
مــارک لطفــی معتقــد اســت 
ایــن ســتاره هموطنــش وقتــی جالی 
ــه  ــت ک ــر رف ــرد و از مص ــن ک وط
نمی توانــد  و  نمی خواهــد  دریافــت 
بــا سیاســت جمــال عبدالناصــر همنــوا 
ــه  ــی ده ــوج ملی گرای ــه م ــود و ب ش
۱۹۵۰ تــن دهــد. عمــر شــریف پــس 
از آنکــه در ۱۹۶۳ بــرای بــازی در 
لورنــس عربســتان ســاخته دیویــد لین 
برگزیــده شــد، از مصــر رفــت و هــر 
چــه در دنیــا بیشــتر شــناخته شــد، در 

کشــور خــودش دیگــر چنــدان جــدی 
گرفتــه نشــد. در واقــع، سیاســت 
نقشــی اساســی در مهاجــرت شــریف 
ــون شــدن شــیوه  ــه غــرب و دگرگ ب
زندگــی اش داشــت امــا در عیــن 
حــال زمان هایــی هــم بــود کــه ایــن 
ــل  ــه عام ــودش ب ــدار خ ــر نام بازیگ
ــک دیگــران در دگرگونی هــای  تحری
حتــی  می شــد.  تبدیــل  سیاســی 
برخــی از نقــش او در دیــدار انــور 
رژیــم  نخســت وزیر  بــا  ســادات 
ــان  صهیونیســتی و امضــا شــدن پیم
کمــپ دیویــد می گوینــد. شــریف 
در  نقش آفرینــی اش  بــود  امیــدوار 
ــود  ــث ش ــی باع ــدار سیاس ــن دی ای
ســادات زمینــه بازگشــت او را بــه 
مصــر فراهــم کنــد امــا بــا تــرور انــور 
ســادات در ۱۹۸۰، تمــام برنامه هــای 
شــریف نقــش بــر آب شــد. بر اســاس 
همیــن رویدادهــای سیاســی، مســتند 
زندگــی و زمانــه عمــر شــریف، کلیــد 
خــورد و نســخه اولیــه آن بــا تصاویــر 
ــاده  ــازه آم ــای ت ــیوی و گفتگوه آرش
ــا یــک بخــش مهــم  شــده اســت ام

ــاده نیســت. ــوز آم ــم هن فیل
مــارک لطفــی و اکســل پترســن 
پیــش از شــیوع کرونــا بــرای گفتگــو 
بــا عمــر شــریف کوچــک، نــوه 
بازیگــر شــهیر مصــری برنامه ریــزی 
ــم شــدن  ــا وخی ــا ب ــد ام ــرده بودن ک
اوضــاع در سراســر جهــان ایــن دیدار 
ــای  ــاید ماه ه ــاد و ش ــر افت ــه تاخی ب
ــو  ــن گفتگ ــود. ای ــام ش ــده انج آین
بــه ســرانجام برســد یــا نــه، مســتند 
ــا  ــریف ت ــر ش ــه عم ــی و زمان زندگ
پیــش از پایــان 2۰2۱ آمــاده نمایــش 

می شــود.

پشت پرده ستاره بزرگ سینما

عمر شریف؛ ستاره اي از شرق تا غرب جهان


