
یک مقام مسئول اتاق بازرگانی تهران:

اقتصادرافدایسیاستکردهایم

پتروشیمی  صنایع  ملی  شرکت  مدیرعامل 
 aرئی فرمان  با  پتروشیمی  طرح  سه  افتتاح  از 
داد و گفت:  پایان هفته جاری خبر  جمهوری در 
سال،  یک  در  تن  میلیون   ۲۵ ظرفیت  با  طرح   ۱۷ افتتاح 
رکوردی بی نظیر در کارنامه ۵۸ ساله صنعت پتروشیمی است.

صنایع  ملی  شرکت  از  نان  جوا دنیای  گزارش  به 

پتروشیمی، بهزاد محمدی با بیان اینکه توسعه هوشمندانه 
صنعت پتروشیمی با جدیت در این شرکت دنبال و پیگیری 
پتروشیمی،  صنعت  فتخارات  ا ز  ا یکی  گفت:  می شود، 
برنامه ریزی دقیق نقشه توسعه و اجرا براساس برنامه ریزی 

است.
صفحه 3

وزارت بهداشت: 

برای نوبت دهی واکسیناسیون کرونا
 نیازی به مراجعه حضوری نیست

تصویب اصالحیه الیحه حمایت از کودکان در دولت
پس از آنکه تاریخ تکرار شد و تعصب 
کور، داس به دست پدر داد تا سر دخترک ۱3 
ساله را از بدن جدا کند آن هم با این فراغت 
خاطر که بعنوان ولی دم، قانون برای او مجازات سختی 
در نظر نمی گیرد، اصالح قانون در اولویت قرار گرفت 
و سرانجام چکش قانون حکم به تشدید مجازات پدر 
درصورت قتل فرزند داد.یکسال پیش در همین روزهای 
بهاری بود که به لطف وسایل ارتباط جمعی و رسانه های 
مجازی، تراژدی قتل رومینای ۱3 ساله توسط پدر و به 
جرم نانوشته دلبستگی از جغرافیای کوچک یک روستا 
به بیرون راه پیدا کرد و به سرعت در جهان انتشار یافت 
به گونه ای که حتی صندوق کودکان سازمان ملل متحد 

)یونیسف( را به واکنش واداشت.
صفحه ۲

مدیر عامل شرکت توزیع نیـروی برق استان اردبیـل :

جهت گذر موفق از پیک تابستان ۱۴۰۰ 
راهی جز بهینه سازی مصرف برق نداریم

5
به موفقیت بانوان تکواندوکار ایران امیدوارم 

صفحه 6
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
شهرام عبدلي: 

سینما تبدیل به یک 
دورهمي خانوادگي 

شده است!

2ایران نما
آموزش مجازی 

به دانشجویان 
ضربه

 وارد کرده است

هنگ 7فر

شهرام عبدلي معتقد است كه مافیایی در سینما وجود ندارد 
كه  این حرف هاست  از  كوچکتر  گروه  این  نظرش  به  كه  چرا 
بشود اسمش را مافیا گذاشت. بیشتر خانوادگی است، درون 
سینما  نوعی  به  و  می كنند  كار  اسپانسری  درون  خانوادگی، 

فامیل بازی شده است!

معاون فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت از واكسیناسیون 
تمامی دانشجویان دو حوزه وزارت بهداشت و علوم تا اواخر 
شهریور ماه خبر داد و گفت: آموزش مجازی به دانشجویان ضربه 
وارد كرده و ما باید هر چه زودتر به وضعیت عادی آموزش 

كه همان حضور دانشجویان در دانشگاه ها است، برگردیم.

مختومقلی فراغی از شاعران بزرگ تركمن كه پدرش دولت 
محمد آزادی نیز از شاعران و علمای این قوم بود، در سال 
هزار و ۱۱۲ هجری خورشیدی در روستای حاجی قوشان از 

توابع بخش مركزی گنبدكاووس دیده به جهان گشود.

مردان ایل
سربلند

 و سرمست اند

بهره برداری از ۳ طرح پتروشیمی در هفته جاری  خبر گرانی بنزین دروغ و جنگ روانی
 پیش از انتخابات است

بیژن زنگنه روز گذشته در حاشیه مراسم امضای قرارداد توسعه 
میدان مشترک فرزاد بی، در جمع خبرنگاران تاکید کرد: نزدیک به 
انتخابات برخی با شایعه گرانی بنزین می خواهند در مردم عکس 
فرآورده  هیچ  نه  و  بنزین  نه  دهم  اطمینان می  اما  کنند،  ایجاد  بدی  العمل 

نفتی دیگری گران نخواهد شد.  
صفحه 3

بهداشت  وزارت  دانشجویی  فرهنگی  معاون 
از واکسیناسیون تمامی دانشجویان دو حوزه وزارت 
بهداشت و علوم تا اواخر شهریور ماه خبر داد و گفت: 
آموزش مجازی به دانشجویان ضربه وارد کرده و ما باید هر چه 
زودتر به وضعیت عادی آموزش که همان حضور دانشجویان در 
دانشگاه ها است، برگردیم.دکتر سیما سادات الری ، ضمن بیان 

این مطلب اظهار کرد: برنامه وزارت بهداشت این است که در مهر 
ماه آموزش حضوری در دانشگاه ها داشته باشیم چرا که آموزش 
مجازی علی رغم موفقیت در برخی موارد، به دانشجویان ضربه 
وارد کرده است بنابراین ما باید هر چه زودتر به وضعیت عادی 
آموزش که همان حضور دانشجویان در دانشگاه ها است برگردیم.
صفحه ۲

آموزش مجازی به دانشجویان ضربه وارد کرده است

DONYAYEJAVANANMAG.IR

آگهیمناقصه
شماره2000093495000002

آسفالتوجدولگذاری
نوبتدوم

شهرداری نگار در نظر دارد با عنایت به صورتجلسه شماره ۸4 شورای اسالمی شهر نگار اجرا تهیه و اجرای اندود قیری )پریمکت( 
و آسفالت بیندر ۱9- 0 شهر نگار را از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط راه و ساختمان و ابنیه )حقوقی( دارای رتبه بندی از 
سازمان برنامه و بودجه کشور واگذار نماید. لذا از کلیه شرکتهای دارای صالحیت دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد و شرکت 

در مناقصه به سامانه ستاد به آدرس www.setad.iran.ir مراجعه نمائید. 
شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است. 

سایر اطالعات و جزئیات مربوط به قرارداد در اسناد مربوطه می باشد سپرده شرکت در مناقصه بایستی به صورت واریز نقدی به حساب 
3۱000036۲۷003 نزد بانک ملی شعبه نگار به نام شهرداری نگار و یا به صورت ضمانت نامه بانکی معتبر می باشد در صورتی که 
برندگان اول تا سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نباشند تضمین شرکت در مناقصه آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد. 

هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. 
محمدرضا رضایی پور 
شهردار نگار 

آگهی
مناقصهعمومی
نوبتدوم

شهرداری بهشهر در نظر دارد جهت اجرای )سالن جدید تخمیر و محوطه کارخانه کمپوست( با برآورد اولیه )30/۱3۷/۱3۱/۸۲۲( ریال بر اساس فهرست 
بها سال ۱400 به مدت 3 ماه از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران دارای تایید صالحیت ابنیه، راه و باند حداقل رتبه ۵ با شرایط زیر واگذار نماید. 

الف( نحوه تنظیم اسناد مناقصه: 
- تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ یک میلیارد و پانصد و شش میلیون و هشتصد و پنجاه و شش هزار و پانصد و نود و یک ریال )۱/۵06/۸۵6/۵9۱( به 
صورت ضمانت نامه بانکی دارای اعتبار سه )3( ماهه از تاریخ چاپ آگهی و یا فیش مبلغ واریزی به حساب سپرده 40۵30۱۱40۷۵۵0909 نزد بانک مرکزی

- شرکت کنندگان در مناقصه، اسناد مناقصه و پیشنهادهای خود را باید در سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ساماد ستاد( شامل تضمین )پاکت الف( 
اسناد مناقصه و مدارک شرکت شامل )مدارک شناسایی مدیر عامل، فتوکپی شناسنامه، کارت ملی، کارت پایان خدمت( دعوتنامه، پیش قرارداد تایید شده، 
اساسنامه، آگهی آخرین تغییرات روزنامه، کد کاربری پایگاه ملی مناقصات، کد اقتصادی، برگه صالحیت پیمانکاری، گواهی صالحیت ایمنی، تماما به 

مهر و امضاء مدیر عامل شرکت رسیده باشد در پاکت )ب(.
- برگه پیشنهاد قیمت و برگه آنالیز قیمت بر اساس بخشنامه 96/۱۲3۲۵۷9 سازمان مدیریت برنامه ریزی کل کشور را در پاکت )ج( ارائه و ارسال گردد. 

ب( محل تحویل پیشنهادها: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )سامانه ستاد( 
ج( محل گشایش پیشنهادها: مازندران – بهشهر – شهرداری بهشهر از طریق سامانه ستاد 

* شرکت کنندگان می بایست در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ثبت نام و جهت شرکت به سامانه ستاد )www.setadiran.ir( مراجعه نمایند. 
* به پیشنهادها و قیمت های مشروط، مبهم و مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

* تاریخ نشر روزنامه در نوبت اول ۱400/0۲/۲۱ و در نوبت دوم ۱400/0۲/۲۸ می باشد. 
* شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است. 

* تاریخ دریافت اسناد مناقصه در سامانه ستاد از تاریخ ۱400/0۲/۲۱ الی ۱400/0۲/۲9 می باشد. 
* مهلت قبول پیشنهادها تا پایان وقت اداری روز یکشنبه ۱400/03/09 ساعت ۱۱4:۱۵ در سامانه ستاد می باشد. 

* تاریخ بازگشایی اسناد مناقصه و قیمتهای پیشنهادی در سامانه ستاد روز یکشنبه ۱400/03/09 ساعت ۱4/30 می باشد. 
پوریا میرزا زنجانی 
شهردار بهشهر 

نوبت اول :۱400/0۲/۲۱
نوبت دوم : ۱400/0۲/۲۸

آگهی
مزایدهعمومی

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

کد ثبت مورد  در سامانه مبلغ تضمین  )ریال(قیمت پایه  )ریال(مدت اجارهعنوان مزایدهردیف
ستاد ایران

یک باب غرقه جنب درب ورودی شمالی مشرف به پارکینگ ۱
4۷0.000.000۲3.۵00.000۵۱0000۵3۱۵000004اجاره یکسالهدر دو قسمت به ابعاد 3 در 4  به مساحت ۲4 متر مربع            

یک باب کیوسک )دکه( واقع در روبروی پارکینگ شهرک ۲
۵00.000.000۲۵.000.000۵۱0000۵3۱۵00000۵اجاره یکسالهنادری به مساحت ۱0 متر مربع

یک باب کیوسک )دکه( واقع در پارک صخره ای به مساحت 3
۱60.000.000۸.000.000۵۱0000۵3۱۵000006اجاره یکساله۱0 متر مربع

کد ثبت مزایده در سامانه ستاد ایران  : ۵00000۵۳1۵00000۳
مزایده گران واجد شرایط میتوانند اسناد مزایده  را از تاریخ درج در سامانه ستاد ایران   به مدت۷ روز از طریق سامانه ستاد ایران به آدرس www.setadiran.ir  خریداری 
http://iets.  کنند مبلغ واریزی شده غیر قابل استرداد است و اطالعات تکمیلي مزایده  فوق از طریق وب سایت پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات کشور به آدرس

mporg.ir  قابل دسترسي میباشد.
مهلت و محل تسلیم پیشنهادها: شرکت کنندگان تا ۱0 روز پس از آخرین مهلت دریافت اسناد ازسایت ستاد ایران نسبت به تکمیل فرمها وارسال اقدام نمایند .

مبلغ سپرده شرکت در مزایده: مبلغ تضمین قید شده در جدول را به شماره حساب سپهر 0۱06630۷6۲004 بنام شهرداری اردبیل نزد بانک صادرات شعبه 
میدان ورزش واریز و تصویر آن در سایت ستاد ایران  قرار دهید  ضمنا  شرکت کنندگان از طریق سامانه ستاد جهت سهولت در رسیدگی  اصل فیش واریزی 
و یا به همان مبلغ ضمانت نامه بانکی را در پاکت تضمین  )پاکت الف ( و شرایط واسناد شرکت در مزایده  را در پاکت )ب(   عالوه بر درج در سامانه ، مجموع 
را در پاکت )لفاف( قرارداده و هرسه پاکت را مهر و موم نموده و مشخصات کامل شرکت کننده وفراخوان و شماره تلفن را قید نموده وتا ساعت ۱3 آخرین روز 
تحویل اسناد به دبیر خانه شهرداری مرکز تحویل گردد الزم به ذکر است این اسناد باید با اسناد ارسال شده از طریق سایت ستاد ایران مطابقت کامل داشته 
باشد درضمن دریافت فیزیکی اسناد جهت تسهیل در رسیدگی در روند مزایده بوده و مالک انتخاب برند مزایده اسناد بارگذاری شده در سامانه ستاد ایران میباشد  

قیمت پیشنهادی فقط ازطریق سایت ستاد ایران ارسال گردد. 
توضیحات الزم:

به پیشنهادات مشروط ، مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد .
بدیهی است شرکت در مزایده وارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط وتکالیف مقرر در اسناد مزایده  بوده وشهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

پرداخت کلیه کسورات قانونی به عهده برنده مزایده می باشد .
پیشنهادات رسیده  درکمسیون عالی معامالت شهرداری اردبیل باز و با توجه به صالح و صرفه شهرداری برنده مزایده اعالم خواهد شد .

در صورت انصراف برندگان مزایده از عقد قرارداد سپرده آنان به نفع شهرداری اردبیل ضبط خواهد شد .
هزینه های کارشناسی و درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد .

حمید لطف اللهیان - شهردار 
بهرام شیخلووند - مدیر توسعه گردشگری شورابیل

شماره: ۵6۸4۲0/۱0۱
تاریخ: ۱400/0۲/۱۵

کد رهگیری: ۲۲043۲6
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سخنگوی کمیسیون انرژی خبر داد؛
انرژی کمیسیون در انرژی وزارت تشکیل بررسیطرح

مجلس
تشکیل  از  اسالمی  شورای  مجلس  انرژی  کمیسیون  سخنگوی 
کمیسیون مشترک برای بررسی طرح تشکیل وزارت انرژی و نهادهای 

وابسته آن در جلسه روز گذشته کمیسیون خبر داد.
مالک شریعتی نیاسر در تشریح جلسه کمیسیون انرژی مجلس گفت: 
در جلسه کمیسیون انرژی دو موضوع در دستور کار قرار داشت. موضوع 
اول رای گیری در ارتباط با اعمال ماده ۲34 قانون آیین نامه داخلی مجلس 
در ارتباط با استنکاف سازمان برنامه و بودجه و ریاست جمهوری از اجرای 

کامل قانون موسوم به پتروپاالیشگاه ها بود.
پیش  روز  ما حدود 40  افزود:  انرژی مجلس  سخنگوی کمیسیون 
در جلسه کمیسیون انرژی مهلت دو هفته ای به سازمان برنامه و هیات 
امنای صندوق دادیم که جلسه را تشکیل دهند و تنفس خوراک را براساس 
قانون حمایت از صنایع پایین دستی نفت خام و و میعانات گازی با استفاده 
سرمایه گذاری تصویب کنند تا مراحل عملیات اجرایی این پتروپاالیشگاه 

آغاز شود.
شریعتی نیاسر تصریح کرد: به جهت تعطیالت صحن و کمیسیون های 
مجلس برای حضور در حوزه های انتخابیه و تعطیالت یک هفته کرونایی، 
عماًل مهلت دولت برای اجرای این قانون از دو هفته به حدود 40 روز 
افزایش پیدا کرد اما در این 40 روز هم اتفاقی نیفتاد و این مصوبه از هیات 

امنای صندوق اخذ نشد.
بنابراین براساس قراری که داشتیم در جلسه امروز  وی ادامه داد: 
کمیسیون انرژی رای گیری انجام شد و به اتفاق آرا و بدون مخالف این 
ارجاع اعمال ماده ۲34 به صحن علنی به تصویب رسید. این موضوع به 
صحن مجلس و با تصمیم صحن به قوه قضاییه ارجاع خواهد شد امیدواریم 
در این فرصتی که تا تصمیم صحن مجلس باقی مانده همچنان دولت 

این وظیفه قانونی خود را انجام دهد تا نیازی به پیگیری قضایی نباشد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسالمشهر و پردیس در مجلس 
بررسی  به  هم  جلسه  دوم  کار  دستور  کرد:  خاطرنشان  اسالمی  شورای 
تشکیل کمیسیون مشترک بررسی طرح تشکیل وزارت انرژی و ملحقات 

آن اختصاص داشت.
شریعتی نیاسر افزود: با وجود اینکه اعضای کمیسیون انرژی اتفاق 
نظر داشتند که این موضوع، موضوع اختصاصی کمیسیون انرژی است 
و به ویژه اینکه وزن اقتصادی و وزن تشکیالت ساختاری مجموعه نفت 
باید به روال بسیاری از طرح ها  و نیرو در کمیسیون انرژی قرار دارد و 
و لوایح کمیسیون اصلی، کمیسیون انرژی باشد و کمیسیون های دیگر 
مرتبط با کمیسیون فرعی باشند اما از آنجایی که هیات رییسه ارجاع داده 
بود، ما ۷ نفر را به عنوان اعضای کمیسیون مشترک بررسی این طرح 

انتخاب کردیم که این هفت نفر را به هیات رییسه اعالم خواهیم کرد.
با  انرژی  کمیسیون  رییس  عباسی  آقای  شد  مقرر  داد:  ادامه  وی 
هیات رییسه مجلس صحبت کند و موضوع ارجاع آن به عنوان کمیسیون 
اصلی به کمیسیون انرژی به عنوان مسئول اصلی رسیدگی به طرح، در 

دستور کار قرار بگیرد.
از نظر کمیسیون  انرژی مجلس عنوان کرد:  سخنگوی کمیسیون 
انرژی، این تصمیم موقتی است تا در هیات رییسه مجلس تعیین تکلیف 
تخصصی  کمیسیون های  به  تخصصی  موضوعات  که  امیدواریم  شود. 
خودشان ارجاع شود و تشکیل کمیسیون مشترک اتفاق نیفتد و کمیسیون 

انرژی به صورت کامل به موضوع رسیدگی کند.

سازمان جهانی بهداشت:
ساعتکارِیطوالنی،کشندهاست

نتایج بررسی سازمان جهانی بهداشت نشان می دهد: ساعات کار طوالنی 
می تواند عامل موثری در افزایش مرگ و میرها باشد.

نتایج بررسی  سازمان جهانی بهداشت روز گذشته )دوشنبه( اعالم کرد: 
از آن است که ساعت کار طوالنی می تواند موجب مرگ  انجام شده حاکی 
گیری  همه  دلیل  به  است  ممکن  روند  این  و  شود  سال  در  نفر  هزار  صدها 

کووید-۱9سرعت بیشتری بگیرد.
در اولین مطالعه جهانی با موضوع »از بین رفتن فرصت زندگی ناشی 
از ساعات کار طوالنی« مشخص شد که در سال ۲0۱6 میالدی ۷4۵ هزار 
با ساعات کار طوالنی  قلبی مرتبط  بیماری های  اثر سکته مغزی و  بر  نفر 

فوت کردند.
این آمار از سال ۲000 نزدیک به 30 درصد افزایش داشته است.

“ماریا نیرا« مدیر دپارتمان محیط زیست، تغییرات آب و هوایی و سالمت 
سازمان جهانی بهداشت گفت: ۵۵ ساعت یا بیشتر کار در هفته خطر جدی برای 
سالمتی است. آنچه ما می خواهیم با این اطالعات انجام دهیم انجام اقدامات 

بیشتر و حمایت بیشتر از کارمندان و کارگران است.
افراد  و  قربانیان )۷۲ درصد( مرد  بیشتر  داد که  این مطالعه نشان  نتایج 
میانسال یا سالمند هستند. همچنین افرادی که در جنوب شرقی آسیا و منطقه 

غرب اقیانوس آرام زندگی می کنند بیشترین آسیب را متحمل می شوند.
به طور کلی، این مطالعه با استفاده از داده های ۱94 کشور نشان داد که 
۵۵ ساعت یا بیشتر کار در هفته با 3۵ درصد خطر سکته مغزی بیشتر و ۱۷ 
درصد خطر مرگ ناشی از بیماری ایسکمیک قلب در مقایسه با 40-3۵ ساعت 

کار در هفته همراه است.
به گزارش هندوستان تایمز، این مطالعه در فاصله سالهای ۲000 تا ۲0۱6 
انجام گرفته و شامل دوره همه گیری کووید-۱9 نمی شود اما به گفته کارشناسان 
سازمان بهداشت جهانی، افزایش ساعات دورکاری و تحلیل رفتن وضعیت اقتصاد 
جهانی ناشی از شیوع کروناویروس ممکن است خطر مرگ و میر را افزایش دهد.

وزارت بهداشت: 
براینوبتدهیواکسیناسیونکرونا،نیازیبهمراجعهحضوری

نیست
مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعالم کرد: 
به منظور زمان بندی و نوبت دهی تزریق واکسن کووید ۱9، نیازی به مراجعه 

حضوری به مراکز بهداشتی یا ثبت نام اینترنتی نیست.
آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  اطالع رسانی  و  روابط عمومی  مرکز 
پزشکی در اطالعیه ای، افزود: این مرکز را تنها مرجع ارائه اطالعات در مورد 
واکسن کرونا و فرآیند واکسیناسیون علیه بیماری کووید ۱9، است و رسما اعالم 
می کنیم که به منظور زمان بندی و نوبت دهی تزریق واکسن کووید ۱9، نیازی 

به مراجعه حضوری به مراکز بهداشتی یا ثبت نام اینترنتی نیست.
این اطالعیه اعالم کرد: نظر به تسریع فرآیند واکسیناسیون کرونا و آغاز 
واکسیناسیون هموطنان گروه سنی باالی ۷۵ سال در سراسر کشور و انتشار 
شایعات و اطالعات نادرست درخصوص نحوه اطالع یابی و مراجعه افراد واجد 
شرایط برای واکسیناسیون بدین وسیله به اطالع هموطنان گرامی می رساند، 
تنها مرجع ارائه اطالعات در مورد واکسن کرونا و فرآیند واکسیناسیون علیه 
بیماری کووید۱9، اطالعیه های رسمی مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است که از پایگاه خبری و اطالع 
رسانی وبدا به نشانی behdasht.gov.ir و در رسانه ها و خبرگزاری های 

رسمی کشور، منتشر خواهد شد.

عضو هیئت مدیره انجمن روانشناسی ایران:

رفعافسردهگی،نرخطالقراکاهشمیدهد
ه  یر مد هیئت  عضو 
یران  ا نشناسی  روا نجمن  ا
بیشتر  کرونا  چه  هر  گفت: 
دیرتر  واکسیناسیون  و  بکشد  طول 
و  فقیرتر  فقیر،  مردم  بگیرد،  صورت 

خشمگین می شوند.
حمید یعقوبی رئیس مرکز مشاوره 
دانشگاه صنعتی شریف و عضو هیئت 
مدیره انجمن روانشناسی ایران، در پاسخ 
نبودن  بیمه  تاثیر  بر  مبنی  سوالی  به 
خدمات سالمت در شرایط پاندمی کرونا 
بر افزایش مشکالت روحی و روانی افراد 
و  این یک سال  در  کرد:  بیان  جامعه، 
نیمی که درگیر کرونا هستیم، تغییرات 
ابعاد  از  افراد  زندگی  در سبک  اساسی 
اقتصادی  خانوادگی،  مختلف شخصی، 
آماده ی  بشر  و  ایجاد شده  اجتماعی  و 
این تغییر نابه هنگام نبود و همه  اینها 
فشاری بر مردم وارد کرده که طبق نظر 
روان  سالمت  بین المللی  سازمان های 
بعدی  سونامی  کرونا،  پاندمی  از  بعد 
بابت  که  بود  خواهد  روانی  اختالالت 

آن هشدار می دهند.
وی ادامه داد: البته با وجود اینکه 
ولی  شده،  زیاد  مردم  برای  مشکالت 
نباشند،  متوجه  خیلی  هنوز  شاید  بنظر 
مثل خبر خودکشی چند رزیدنت پزشکی 
به  این موضوع  اخیرا منتشر شد و  که 
و  فشار  نشان  می تواند  نمونه  عنوان 
نشان  را  درمان  کادر  بین  در  خستگی 

دهد.
یعقوبی افزود: قطعًا یکی از موانع و 
مشکالت استفاده از مشاوره های روانی، 
هزینه ی آن است، چون مردم هم تحت 
فشار اقتصادی فزاینده ای قرار دارند و 
یومیه هم دچار  برای هزینه های  واقعًا 
هزینه ی  که  همین  و  هستند  مشکل 

مشاوره هم به سبد خانوار اضافه شود، 
هزینه ها بسیار زیاد خواهد شد.

قطعًا  دلیل  همین  به  گفت:  وی 
کار  پای  گر  بیمه  سازمان های  اگر 
بیایند، قطعا استفاده از خدمات مشاوره 

و سالمت روان بیشتر می شود.
یعقوبی ادامه داد: اما مشکلی که 
وجود دارد این است که مدیران تفاوت 
نمی بینند،  را  هزینه  و  گذاری  سرمایه 
دستگاه ها  از  خیلی  حاضر  حال  در 
فکر می کنند سیستمی مثل آموزش و 
پرورش یک بخش هرینه ساز است، در 
صورتی که این یک سرمایه گذاری برای 
تربیت نسل آینده است و بحث سالمت 
روان هم دقیقا به همین شکل است و 
شرکت های بیمه به اشتباه فکر می کنند 
که تحت پوشش قرار دادن این خدمات 

صرفه ایی ندارد.
وی گفت:ساده ترین اثر این سرمایه 
گذاری حال خوب روانی جامعه است که 
اگر یک کارمند حالش خوب باشد بهتر 
کار می کند، افسرده نبودن زنان و مردان 

وقتی  می دهد،  کاهش  را  طالق  نرخ 
روان  سالمت  کافی  خدمات  نوجوانان 
دریافت می کنند، بزه دیدگی و ناهنجاری 
کشور کم تر خواهد شد و در کل آسیب ها 

و نزاع ها کاهش پیدا می کند.
نجمن  ا ه  یر مد هیئت  عضو 
روانشناسی ایران بیان کرد: اما متاسفانه 
شرکت های بیمه چرتکه می اندازند و این 
خدمات را تحت پوشش قرار نمی دهند.

هم  االن  تا   : د ا د مه  دا ا وی 
دست  هیچکدام  آمده  پیش  مشکالت 
این مشکالت  نبوده است، حال  مردم 
آن کاری  برای  باید  و  انباشه می شود 
وزارت  روان  سالمت  کل  اداره  کرد، 
باید  مرتبط  بخش های  و  بهداشت 
باشد،  برنامه داشته  این موضوع  برای 
کنند،  تعیین  ا  ر یی  پروتکل ها ید  با
متولیان  و  دهند  آموزش  را  نیروهایی 
اقتصادی و اجتماعی هم حواسشان به 

این موضوع باشد.
یعقوبی افزود: در واقع االن مردم 
خیلی گرفتار هستند، اما به دلیل همین 

شاید  نشدنشان  دور هم جمع  و  کرونا 
کرونا  چه  هر  نکنند،  اعتراضی  خیلی 
واکسیناسیون  و  بکشد  طول  بیشتر 
دیرتر صورت بگیرد، مردم فقیر، فقیرتر 
است  ممکن  و  می شوند  خشمگین  و 

پرخاشگری کنند.
ید  با ین  برا بنا د:  دا مه  دا ا وی 
متولیان بهداشتی و درمانی، اقتصادی، 
چه  هر  مربوطه  بخش های  و  روانی 
چون  کنند  ندیشی  ا ه  ر چا سریع تر 
مسئله ی سالمت روان بخش عمده اش 
به تعیین کننده های اجتماعی سالمت 
که  نیست  اینطور  اصال  و  بر می گردد 
فقط به اداره سالمت وزارت بهداشت 
مربوط باشد چون خیلی از این عوامل 
مربوط  بهداشت  وزارت  از  خارج  به 

است.
یکی  افزود:  پایان  در  یعقوبی 
مردم،  حال  بر  تاثیرگذار  عوامل  از 
واکسیناسیون کرونا است و باید اولویت 
دولتمردان با واکسیناسیون باشد که بر 

کاهش فشار مردم اثر دارد.

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

معاون فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت:
آموزشمجازیبهدانشجویانضربهواردکردهاست

از واکسیناسیون تمامی  معاون فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت 
دانشجویان دو حوزه وزارت بهداشت و علوم تا اواخر شهریور ماه خبر داد 
و گفت: آموزش مجازی به دانشجویان ضربه وارد کرده و ما باید هر چه 
زودتر به وضعیت عادی آموزش که همان حضور دانشجویان در دانشگاه 

ها است، برگردیم.
کرد:  اظهار  مطلب  این  بیان  ضمن   ، الری  سادات  سیما  دکتر 
در  آموزش حضوری  ماه  مهر  در  که  است  این  بهداشت  وزارت  برنامه 
دانشگاه ها داشته باشیم چرا که آموزش مجازی علی رغم موفقیت در 
برخی موارد، به دانشجویان ضربه وارد کرده است بنابراین ما باید هر 
در  دانشجویان  حضور  همان  که  آموزش  عادی  وضعیت  به  زودتر  چه 

برگردیم. دانشگاه ها است 
وی در ادامه تصریح کرد: برنامه ریزی وزارت بهداشت این است که قبل 
از پایان شهریور ماه دانشگاهیان اعم از اساتید و دانشجویان واکسیناسیون 

شوند تا بدون مشکل در دانشگاه ها حضور داشته باشند.
دانشجویان  واکسیناسیون  خصوص  در  بهداشت  وزارت  سخنگوی 
حاضر  حال  در  کرد:  نشان  خاطر  نیز  ماه  خرداد  پایان  تا  پزشکی  علوم 
بیمار حاضر می  بالین  بر  که  پزشکی  علوم  دانشجویان  ۸0درصد  حدود 
شوند، واکسینه شده اند مگر اینکه خود این دانشجویان مایل به تزریق 

واکسن نبوده باشند.
معاون فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت تاکید کرد: آمار دانشجویان 
علوم پزشکی که واکسن تزریق کردند در دانشگاه های مختلف متفاوت 
است. ممکن است در برخی دانشگاه ها ۱00 درصد، در برخی ۸0 و حتی 
در برخی مراکز نیز 60 درصد از آنها واکسن زده باشند. اما به طور کلی 
سیاست وزارت بهداشت اولویت واکسیناسیون همه دانشجویان حاضر در 

خط مقدم بیماری کرونا است.
دکتر الری با بیان اینکه گزارشی از مرگ و میر ناشی از کرونا در بین 
از دانشجویان  دانشجویان علوم پزشکی نداشتیم، گفت: اگر چه بسیاری 
ما به کرونا مبتال شدند اما فقط یک مورد از دانشجویان رشته پزشکی که 
بیماری سرطان داشت بر اثر کرونا فوت شد و یکی از دانشجویان دستیار 

ما نیز بر اثر کرونا یکی از چشمان خود را از دست داد.
وی با بیان اینکه 30 درصد دانشجویان علوم پزشکی در دوران شیوع 
کرونا در خوابگاه ها اسکان داده شدند، اظهار کرد: بخش های ایزوله ای 
در این مراکز درست کردیم که دانشجویان مبتال به کرونا در این مراکز 

قرنطینه می شدند و حتی مواردی داشتیم که بستری شدند

زمانبرگزاریآزمونهایبینالمللیاعالمشد
سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور از آغاز برگزاری آزمون های 

بین المللی از چهارم خرداد ماه جاری خبر داد.
به  توجه  با  کرد:  اظهار  مطلب  این  بیان  ضمن  زرین آمیزی  فاطمه 
 TOEFL. GRE( مجوز ستاد ملی مدیریت کرونا، آزمون های بین المللی
General. LELTS. LIFE SKILLS & UKVI ( از تاریخ 4 خردادماه 

۱400 برابر با ۲۵ می ۲0۲۱ مجددا برگزار می شود.
داوطلبان  کرد:  تاکید  کشور  آموزش  سنجش  سازمان  سخنگوی 
 TOEFL. GRE General. LELTS. LIFE( بین الملل  آزمون های 
SKILLS & UKVI( می توانند از تاریخ چهارم خرداد نسبت به ثبت نام و 

شرکت در این آزمون ها اقدام کنند.

دستگیریمزاحماینستاگرامیدرغربتهران
رئیس پلیس فتا غرب استان تهران از شناسایی و دستگیری فردی که در اینستاگرام 

ایجاد مزاحمت می کرد خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری پلیس، سرهنگ سیدنظام موسوی افزود: با شکایت یکی 
از شهروندان، با ارائه مرجوعه قضایی به پلیس فتا مراجعه و در اظهارات خود کتبًا عنوان 
داشت؛ چند روز پیش فردی با هویتی معلوم که قباًل با یکدیگر بصورت اینترنتی آشنا شده 

بودیم و پس از مدتی به مشکل برخوردیم و برای بنده ایجاد مزاحمت کرد.
رئیس پلیس غرب استان تهران ادامه داد: با توجه به اهمیت موضوع، کارشناسان 
پلیس فتا در بررسی های صورت گرفته و با انجام اقدامات مربوطه و تحلیل مستندات 
جمع آوری شده و با بررسی اطالعاتی و تخصصی، موفق به شناسایی متهم در یکی از 
روستاهای رباط کریم شدند و در نهایت طی یک اقدام پلیسی و هماهنگی با مرجع قضایی، 

اقدام به دستگیری متهم نموده و اظهارات وی را ثبت نمودند.
این مقام انتظامی تشریح کرد: متهم در ابتدا منکر بزه انتسابی شده بود که پس از 
روبرو شدن با مستندات ادله دیجیتال جرم، چاره ای جز اعتراف نداشت و در اظهارات 
از کلیه  با شاکیه داشتم  بله قبول دارم بنده بعلت دوستی صمیمی که  خود عنوان کرد 

با یکدیگر به مشکل برخوردیم اقدام به  اطالعات شخصی او با خبر بودم و زمانی که 
گذاشتن اطالعات شخصی وی در فضای مجازی نمودم.

وی در ادامه افزود : متهم پس از اعتراف به بزه ارتکابی خود اظهار پشیمانی نمود و 
در نهایت پرونده به همراه متهم  جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی گردید.

این مقام مسئول تصریح کرد: در این باره باید بدانید که قانون گذار ساکت نمانده 
است و اگر فردی از اطالعات خصوصی افراد سوء استفاده کند و آن را از طریق خدمات 
رایانه ای منتشر کند، طبق قانون جرایم رایانه ای مصوب سال ۱3۸۸، به مجازات خواهد رسید.  
رئیس پلیس فتا غرب استان تهران بیان داشت : طبق ماده ۱6 این قانون: »هرکس 
به وسیله سیستم های رایانه ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگران را تغییر دهد 
یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفًا 
موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از 9۱ روز تا ۲ سال، یا جزای نقدی از ۵ تا 40 

میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد«.
این مقام مسئول خاطر نشان کرد : در ماده ۱۷ این قانون آمده است: »هرکس به 
وسیله سیستم های رایانه ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا 
اسرار دیگری را بدون رضایت او منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که 
منجر به ضرر یا عرفًا موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از 9۱ روز تا ۲ سال یا جزای 
نقدی از ۵ تا 40 میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.« بنابراین اگر فردی 

دچار چنین مشکلی شد باید به دادسرا مراجعه و از فرد مورد نظر شکایت کند.
وی از هموطنان درخواست کرد: ازآنجایی که همکاران بنده به صورت شبانه روز در 
خدمت شهروندان بوده و با رصد و پایش فضای مجازی به دنبال برقراری امنیت سایبری 
از طریق سایت پلیس فتا  برنامه مشکوک را  لذا هرگونه محتوا و  شهروندان می باشند، 
به آدرس www.Cyberpolice.ir  لینک مرکز فوریت های سایبری با پلیس فتا در 

میان بگذارید.
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گوگل و فیسبوک؛ مخالفان سرسخت 
سیاست حریم خصوصی اپل.

اپلیکیشن های  مورد  در  را  داده  سیاست شفاف سازی جمع آوری  اخیراً  اپل 
اپ استور فعال کرده است؛ اقدامی که به مذاق شرکت های کالن داده ای چون 

فیسبوک و گوگل به هیچ وجه خوش نمی آید.
از  کاربران  داده های  نحوه ی جمع آوری  در  تغییرات چشمگیری  اخیراً  اپل 
راه اندازی  با  کوپرتینو  در  مستقر  فناوری  غول  این  است.  کرده  ایجاد  اپ استور 
برچسب های حفظ حریم خصوصی در اپ استور و قابلیت شفافیت ردیابی اپلیکیشن ها 
)ATT(در iOS ۱4 سرانجام به وعده هایش در زمینه ی ایجاد شفافیت بیشتر 

درباره ی جمع آوری داده ها جامه ی عمل پوشاند.
به گزارش Techspot، در پی این سیاست شفاف سازی، از ۸ می، کاربران 
iOS ۱4 در 96 درصد موارد به اپلیکیشن هایی که از آن ها اجازه ی جمع آوری داده 
می خواهند، »نه« گفته اند. این البته چندان عجیب نیست؛ چون کاربران تاکنون تا 
این حد بر اطالعات شخصی خود در هیچ سیستم عامل دیگری کنترل نداشته اند.

از  آماری  اپلیکیشن،  اطالعاتی  شرکت   ،4۲matters پیش،  هفته  دو 
سیاست های اپ استور و چارچوب شفافیت آن منتشر کرد. طبق این آمار، اپل 
برای برچسب های حریم شخصی اپلیکیشن های خود چهار دسته بندی کلی دارد:  

داده هایی که برای ردیابی کاربر استفاده می شوند.
داده هایی که به کاربر مرتبط هستند.
داده هایی که به کاربر مرتبط نیستند.

داده هایی که جمع آوری نمی شوند.
هر داده ای ممکن است در بیش از یکی از این چهار دسته قرار گیرد.  

 Data Used to( »داده هایی که برای ردیابی کاربر استفاده می شوند«
یا شرکت  اپلیکیشن  توسط  که  است  برنامه ای  بین  داده های   ،)Track You
شخص ثالث، مثاًل تاریخچه ی جستجوی مرورگر، جمع آوری می شود. این مدل 
داده در درجه ی اول برای نمایش تبلیغاتی است که شاید مورد عالقه ی کاربر 
اپلیکیشن iOS که هم اکنون در ا پ استور موجود است،  از ۱.۸۱6.39۲  باشد. 
99.۲۸۲ مورد دارای این برچسب هستند. توییتر با بیش از ۸٫۸ میلیون بار دانلود، 

محبوب ترین اپلیکیشن اپ استور است که این برچسب را دارد.
 ،)Data Linked to You( مرتبط هستند«  کاربر  به  »داده هایی که 
اطالعات شخصی قابل شناسایی )PII( کاربر است؛ صرف  نظر از اینکه آیا برای 
تبلیغات از آن ها استفاده می شود یا خیر. برای مثال، داده ای که برای راه اندازی اکانت 
در اپلیکیشنی وارد می کنید، در این دسته بندی قرار می گیرد. در اپ استور، ۱9۱.4۷۱ 
اپلیکیشن با این برچسب وجود دارد؛ بنابراین، تقریبا دو برابر اپلیکیشن هایی که 
کاربر را ردیابی می کنند، اطالعات PII او را نیز جمع آوری می کنند. جای تعجب 
نیست که اپلیکیشن جیمیل گوگل در صدر فهرست چنین اپلیکیشن هایی قرار دارد 

و اپلیکیشن فیسبوک با اختالف بسیار کم، در این فهرست جایگاه سوم را دارد.
 )Data Not Linked to You( »داده هایی که به کاربر مرتبط نیستند«
هر نوع اطالعاتی غیر از PII است که ممکن است توسط اپلیکیشن جمع آوری شود؛ 
برای مثال، موقعیت جغرافیایی یا تاریخچه ی جستجوی مرورگر. اپلیکیشن هایی 
با ۲۱۸.۲94 مورد، بیشترین فراوانی را در اپ استور دارند. بازی  با این برچسب 

Subway Surfers پردانلودترین این مدل اپلیکیشن ها است.
با بررسی این برچسب ها مشخص می شود چرا فیسبوک، پرسروصداترین 
منتقد سیاست های حریم شخصی اپل بوده است. بر اساس تعداد دانلود، فیسبوک در 
زمینه ی اپلیکیشن هایی که اطالعات شخصی قابل شناسایی جمع آوری می کنند، با 
رقیب خود گوگل، اختالف بسیار کمی دارد. هر دوی این شرکت ها از این اطالعات 

برای ایجاد پروفایل کاربر و فروش آن به تبلیغ کنندگان استفاده می کنند. 
تماشای آینده ی شرکت های کالن داده همچون فیسبوک و گوگل در سایه ی 
این سیاست اپل و در بستر پلتفرمی که کاربران آن می توانند دسترسی آن ها را به 
اطالعات خود ببندند، جالب خواهد بود. البته فیسبوک از حاال خود را برای چنین 
روزی آماده کرده است. مثاًل در مورد اپلیکیشن واتساپ، اگر دسترسی اپلیکیشن 
را به جمع آوری این داده ها ببندید، اکانت خود را یا دست  کم کارایی اپلیکیشن 

را از دست خواهید داد.

یخ  ر تا نکه  آ ز  ا پس 
کور،  تعصب  و  شد  تکرار 
داس به دست پدر داد تا سر 
دخترک ۱3 ساله را از بدن جدا کند آن 
هم با این فراغت خاطر که بعنوان ولی 
دم، قانون برای او مجازات سختی در 
نظر نمی گیرد، اصالح قانون در اولویت 
قانون  چکش  سرانجام  و  گرفت  قرار 
حکم به تشدید مجازات پدر درصورت 

قتل فرزند داد.
روزهای  همین  در  پیش  یکسال 
بهاری بود که به لطف وسایل ارتباط 
جمعی و رسانه های مجازی، تراژدی 
قتل رومینای ۱3 ساله توسط پدر و به 
جغرافیای  از  دلبستگی  نانوشته  جرم 
پیدا  راه  بیرون  به  روستا  یک  کوچک 
کرد و به سرعت در جهان انتشار یافت 
به گونه ای که حتی صندوق کودکان 
به  را  )یونیسف(  متحد  ملل  سازمان 

واکنش واداشت.
نتشار  ا با  که  دلخراشی  مرگ 
دختر  های  خنده  آخرین  از  تصاویری 
نوجوان در فضای مجازی و افشاگری 
افکار  این حادثه هولناک،  پیرامون  ها 
عمومی را خشمگین و آن ها را واداشت 
تا به دنبال دادخواهی از خون دختربچه 
ای باشندکه به ناحق حق حیات از او 

گرفته شده بود.
از جمله این دادخواهی ها، ریشه 
یا بی علل این اتفاق بود که کوروش 
آسیب شناسی  انجمن  رییس  محمدی 
گذاشت  صحه  آن  بر  ایران  اجتماعی 
فرزند  قتل  فاجعه  بروز  به  اشاره  با  و 
به عنوان مذموم ترین جنایت غیرقابل 
ید  نبا وجود  ین  ا با  گفت:  بخشش 
بدون  و  شد  عمل  رد  ا و نی  هیجا
ریشه یابی این ماجرا و در نظر گرفتن 
ساختارهای غلط جامعه تصمیم گرفت 
گونه  این  با  که  سالهاست  ما  که  چرا 
برای  هرگز  ولی  روبرو هستیم  قتل ها 
بررسی و ریشه یابی این آسیب ها وارد 

عمل نشده ایم.
قاتل  حال  هر  به  وی  گفته  به 
ولی  شود  می  مجازات  قضیه  این  در 
قبل  دهه های  جنایات  همانند  نباید 
خمینی شهر  فاجعه  شب،  خفاش  مانند 

واکاوی  بدون تحلیل و  و سعادت آباد، 
مجازات  به  سرعت  به  علت ها  دقیق 
از  پس  نهایت  در  و  پرداخته  مجرم 

مدتی به فراموشی سپرده شود.
از دیگر دادخواهی های صورت 
قانون  اصالح  مردم،  سوی  از  گرفته 
متهم  برای  مجازات  اشد  اجرای  و 
پناه  در  دیگران  تا  بود  پرونده  اصلی 
به  اینکه  از  فراغت خاطر  با  و  قانون 
آن ها  برای  قانون  دم،  ولی  عنوان 
گیرد،  نمی  نظر  در  سختی  مجازات 
نقاب  پشت  ندهند  ه  ز جا ا خود  به 
جگرگوشه  ن  جا غیرت  و  موس  نا

بستانند. را  خود 
باقری  سارا  گفته  به  که  قانونی 
وکیل پایه یک دادگستری در آن هیچ 
تناسبی بین جرم و میزان مجازاتی که 
گرفته  نظر  در  کش  فرزند  پدر  برای 
شده، وجود ندارد. برای مثال پدر رومینا 
اشرفی از قبل اطالعاتی هم نسبت به 
کشتن  صورت  در  که  داشته  قوانین 

فرزندش قصاص نمی شود.
از  قاضی  وقتی  داد:  ادامه  باقری 
شما  چرا  که  بود  پرسیده  رومینا  پدر 
او  تا  نرفتید  خاوری  بهمن  سراغ  به 
بود  این  دلیلم  بود  گفته  بکشید،  را 
که اگر بهمن خاوری را می کشتم من 
اعدام  به  من  و  می کردند  قصاص  را 
دخترم  مورد  در  اما  می شدم؛  محکوم 
دقیقا بحث زن  و  نمی افتاد  اتفاق  این 
کشی و مظلومیت و عدم تناسب قوانین 
ما در بحث فرزندکشی هست که پدر 

به  و  نمی شود  مجازات  قضیه  این  در 
بینی  پیش  قابل  که  حبس  سال  چند 
بود، محکوم می شود بدون اینکه حتی 
مجازات تکمیلی و بازدارنده برای پدر 

رومینا در نظر گرفته شود.
وی افزود: صدور حکم هایی بدون 
سبب  بازدارنده  و  تکمیلی  مجازات 
خانواده  اعضای  دیگر  و  مادر  می شود 
خود  وجود  در  ترسی  با  فرزندان  این 
از  بسیاری  در  بسا  چه  کنند.  زندگی 
موارد مادر و دیگر اعضای خانواده چاره 
ای ندارند و با قاتل زندگی می کنند و به 
اتفاق پیش آمده نیز رضایت می دهند. 
بنابراین برای حفظ امنیت این خانواده 
باید قوانین حمایتی و تکمیلی در نظر 

گرفته شود.
موضوعی که باعث شد در همان 
رئیس  معاون  ابتکار  معصومه  روزها، 
در  خانواده  و  زنان  امور  در  جموری 
از  هولناک،  تفاق  ا این  به  واکنش 
اصالح  برای  معاونت  این  پیشنهاد 
دار  جریحه  گفت:  و  داد  خبر  قانون 
رومینا،  قتل  از  عمومی  افکار  شدن 
واکنش جدی معاونت را برانگیخت تا 
الیحه تشدید مجازات پدر در صورت 
کمیسیون  به  و  تنظیم  را  فرزند  قتل 

لوایح بفرستد.
از  پس  الیحه  این  افزود:  وی 
قضاییه  قوه  به  کمیسیون  در  بررسی 
و  حقوقی  تکمیل  با  که  شد  ارسال 
به  دی  پیشنها الیحه  ین  ا یی  قضا
ایرادات،  رفع  با  تا  بازگشته  کمیسیون 

سریع تر به مجلس ارسال شود.
ابراز  با  جمهوری  رییس  معاون 
تاسف از اینکه این اتفاق باز هم تکرار 
شده و مخصوص دختران نیست بلکه 
پسران هم به دست پدر به قتل رسیده 
اند، ادامه داد: از این رو بررسی سریع 
این الیحه که در چارچوب شرع مقدس 
اسالم تنظیم شده، ضرورت دارد. ضمن 
اینکه نگاه ما کاربردی است و اعتقاد 
حل  راه  تواند  می  جعفری  فقه  داریم 
های منطقی در چارچوب شرع مقدس 
در  آشکار  های  جرم  از  تا  دهد  ارائه 

امان باشیم.
وی یادآور شد: قوانین باید شفاف 
باقی  سوءبرداشت  برای  جایی  و  باشد 
مورد  این  در  متاسفانه  که  نگذارد 
و  نیست  دسترس  در  شفاف  قوانین 

باید اصالح شود.
پایان تراژدی قتل فرزندان توسط 

پدران
تلخ  واقعه  از  یکسال  گذشت  با 
رومینا و با پیگیری های مکرر معاونت 
امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، 
سرانجام الیحه پیشنهادی این معاونت 
قانون   6۱۲ ماده  اصالح  مورد  در 
تصویب  دولت  در  اسالمی  مجازات 
به  توییتی  در  ابتکار  که  خبری  شد؛ 
الیحه  این  نوشت:  و  کرد  اشاره  آن 
که مورد تایید قوه قضاییه نیز هست، 
در  محدودیت  ایجاد  مجازات،  حداکثر 
عدم شمول  و  دیگر  اطفال  سرپرستی 

ارفاق را در بر می گیرد.
الیحه ای که در صورت تصویب 
نهایی مجازات قتل فرزند را از حداکثر 
افزایش  سال   ۲۵ حداقل  به  سال   ۱0
گر  محاسبه  ذهن  دیگر  تا  داد  خواهد 
جنایت  تکرار  از  بال  فراغ  جنایتکاران 

باشند. نداشته 
حال باید دید آیا با محض ارجاع 
این الیحه به مجلس شورای اسالمی، 
در تصویب این الیحه و حمایت از حق 
یا  بخشد  می  سرعت  فرزندان  حیات 
و  کرامت  حفظ  الیحه  همانند  را  آن 
به  خشونت  برابر  در  زنان  از  حمایت 
خارج  اولویت  از  و  گذارد  می  کناری 

می کند.

قتل فرزند، جنایتی غیرقابل بخشش؛

تصویب اصالحیه الیحه حمایت از کودکان در دولت
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تکذیب  با  نفت  وزیر 
شایعات  گفت:  بنزین  گرانی 
جنگ  و  دروغ  بنزین  گرانی 

روانی پیش از انتخابات است.  
بیژن زنگنه روز گذشته در حاشیه 
میدان  توسعه  قرارداد  امضای  مراسم 
مشترک فرزاد بی، در جمع خبرنگاران 
انتخابات برخی  تاکید کرد: نزدیک به 
در  بنزین می خواهند  گرانی  با شایعه 
کنند،  ایجاد  بدی  العمل  عکس  مردم 
و  بنزین  نه  دهم  می  اطمینان  ما  ا
گران  دیگری  نفتی  فرآورده  هیچ  نه 

نخواهد شد.  
مورد  در  سوالی  به  پاسخ  در  وی 
و  وین  مذاکرات  پایان  تا  چرا  اینکه 
امضای  برای  نتیجه  شدن  مشخص 
این  نماندید، گفت:  منتظر  قرارداد  این 
در کار می  تاخیر  ایجاد  باعث  موضوع 
امضا  قرارداد  بر اساس  نیز  اکنون  شد. 
شده مشکلی برای حضور شریک خارجی 
وجود ندارد و در صورت تمایل، شرکت 
های خارجی می توانند در این قرارداد 

وارد شوند.

زنگنه درباره آخرین وضعیت خط 
لوله گوره- جاسک ادامه داد: لوله گذاری 
این طرح تمام شده و در روزهای آینده 
نفت به این خط لوله تزریق خواهد شد 
و در خرداد ماه اولین محموله از جاسک 

صادر می شود.  
دولت  در  آیا  اینکه  مورد  در  وی 
تاکید  داشت،  خواهد  حضور  نیز  بعدی 
جمهوری  ریاست  پیشنهاد  حتی  کرد: 
را هم قبول نمی کنم و از مقام دولتی 

بازنشسته می شوم. با این حال همچنان 
در سیاست می مانم زیرا سیاست مانند 
دولتی  پست  و  کار  اما  است  زندگی 

نخواهم داشت.  
ز  ا پس  داد:  دامه  ا نفت  وزیر 
بازنشستگی باید روزی ۱۲ ساعت کار 

کنم تا زندگی زن و بچه بگذرد.
با  ساله   ۲۵ قرارداد  مورد  در  وی 
توسعه  در  شرکت  این  حضور  و  چین 
دو  گفت:  ایران،  گاز  و  نفت  میادین 

طرف برای همکاری ابراز عالقه کردند 
اما نامی مشخص نشده است.  

گازی  میدان  توسعه  د  ا رد قرا
یک  ارزش  به  بی«  »فرزاد  مشترک 
یک  به  دالر  میلیون   ۸00 و  میلیارد 
شرکت ایرانی واگذار شد. قرارداد توسعه 
میدان مشترک فرزاد بی با حضور بیژن 
زنگنه وزیر نفت، بین شرکت ملی نفت 
)کارفرما( و شرکت پتروپارس )پیمانکار( 

به امضا رسید.
قرارداد  این  اجرای  زمان  مدت 
پنج سال در نظر گرفته شده و هدف از 
اجرای این قرارداد که در قالب قرارداد 
بیع متقابل است، دستیابی به برداشت 
روزانه یک میلیارد فوت مکعب گاز غنی 
)۲۸ میلیون مترمکعب و معادل یک فاز 

استاندارد پارس جنوبی( است.
میزان گاز درجای میدان فرزاد بی 
در حدود ۲3 هزار میلیارد فوت مکعب 
میعانات  میزان  که  است  شده  برآورد 
گازی آن حدود پنج هزار بشکه در ازای 
هر میلیارد فوت مکعب گاز تخمین زده 

می شود.

پیامتبریکمدیرعاملبانکمهرایرانبهمناسبتروزارتباطات
دکتر مرتضی اکبری، مدیرعامل بانک مهر ایران به مناسبت فرا رسیدن ۲۷ 

اردیبهشت، در پیامي روز ارتباطات و روابط عمومي را به 
فعاالن این عرصه تبریک گفت.

مهر  بانک قرض الحسنه  روابط عمومی  گزارش  به 
ایران، در متن این پیام آمده است:

»ارتباطات را یکی از دانش های اثرگذار عصر حاضر 
می دانند. دانشي که به لطف آن مي توان با افکار عمومي 

ارتباط برقرار کرد، کار اطالع رساني را انجام داد، بازخوردها را دریافت و رویه ها را 
اصالح نمود. این موضوع براي بانک ها که سازمان هایي خدماتي هستند و با طیف 

وسیعي از آحاد جامعه سروکار دارند، اهمیتي مضاعف مي یابد.
گستردگی فعالیت بانک ها سبب شده رویه هایي که پیش تر  اشاره شد درباره 
بانک ها حساسیت بیشتري پیدا کند. از همین رو نقش روابط عمومي در شبکه بانکي 

مؤثر، ضروري و غیرقابل چشم پوشي است.
روابط عمومی بانک ها در سال های گذشته موفق شده اند با استفاده از ابزارهای 
نوین ارتباطي، فرآیند اطالع رساني به مشتریان و مخاطبان را تسهیل کرده و ارتباطي 
گسترده تر، آسان تر و کم هزینه تر را بین جامعه هدف و سازمان برقرار کنند. از همین 

رو تالش هاي انجام شده در این حوزه قابل تقدیر است.
روز ارتباطات و روابط عمومی را به همه فعاالن این حوزه به ویژه کارکنان و 
مدیران روابط عمومي شبکه بانکي کشور تبریک مي گویم. بي شک تنها با تالش هاي 
مضاعف شماست که مي توان خدمات و فعالیت هاي نظام بانکي کشور را براي مردم 

تبیین و تشریح کرد.«

بازتعریفارتباطاتوبیمهگریدرزمانکرونا
دکتر غالمرضا سلیمانی رئیس کل بیمه مرکزی گفت:حذف بیمه نامه های 
کاغذی در دهه های گذشته چیزی شبیه رویایی دست نیافتنی بود چرا که صنعت 

بیمه در افکار عمومی تنها با محصوالت کاغذی، تعریف می شد.
بعد از فراگیری ارائه خدمات بانکی در بستر وب و همگانی شدن باجه های 
خودپرداز و خوددریافت اهالی صنعت بیمه نیز به تکاپو درآمدند تا ساختار بیمه گری 

را تغییر داده و شیوه بانکی را در این صنعت نهادینه کنند.
اما جنس خدمات بیمه ای و پیچیدگی های امر بیمه گری به لحاظ محاسبات 
و بازه های متنوع زمانی بیمه نامه ها این مساله را به تاخیر انداخت تا اینکه با فعالیت 

استارت آپ های بیمه ای، شکل تازه ای به خود گرفت.
امروز صنعت بیمه در عرصه خدمات دیجیتالی به افق های تازه ای دست یافته 
و توان فنی و ابتکار نیروی انسانی، کار را به جایی رسانده که در سه سال متوالی، 

رتبه نخست تحول دیجیتالی را به نام خود سند زده است.
نکته ظریف این رتبه را باید در تالقی دو مجموعه فن آوری ارتباطات و روابط 
عمومی جستجو کرد یعنی در نقطه ای که نیاز مخاطب و عرضه دستگاه خدمات 

رسان به هم می رسند و تحولی بنیادین را رقم می زنند.
روز ارتباطات و روابط عمومی، بهانه خوبی برای قدردانی از آنانی است که 
فرزند زمان خویشتند و با درک آخرین وضعیت جهان و جامعه خود، خدمات متناسب 

با احتیاجات مردم را طراحی می کنند.
دست و پنجه نرم کردن با ویروس منحوس کرونا از میادین سختی بود که در 
غیاب دانش دیجیتالی و هنر ارتباطات به مراتب دشوارتر بود و عنصر »سواد رسانه 
ای« است که این پیچیدگی ها را برای آحاد جامعه، سهل تر و قابل تحمل تر می کند.

بیمه گران با کمک طراحی های رسانه ای و بسترسازی نخبگان عرصه فن 
آوری توانسته اند خدمات رایج و همچنین محصوالت نوین را به مخاطبان خود 

عرضه کرده و ضریب نفوذ بیمه ای را در حد مطلوب، حفظ کنند.
روز ارتباطات و روابط عمومی را به تمامی فعاالن سختکوش و بازیگران مبتکر 
این میدان اعم از کادر اداری و ارباب جراید تبریک می گویم و دوام توفیق تمامی 

این عزیزان را از درگاه پروردگار یگانه، مسالت دارم.

پیامتبریکروزارتباطاتوروابطعمومی
بیست و هفتم اردیبهشت  ماه روز جهانی روابط عمومی و ارتباطات نمایانگر 
اخالق، تعهد ، تخصص ، صداقت،  علم و هنر و فرصتی برای تبیین بهتر نقش 

روابط عمومی در جامعه، به عنوان هنر هشتم است.
اهمیت جایگاه روابط عمومی در عصر ارتباطات و در دورانی که اطالع رسانی در 
همه عرصه ها پیشتاز است، دوچندان شده و به گونه ای است که موفقیت سازمان ها، 
ادارات و شرکت ها و دوامشان در عرصه ها و فعالیت های تخصصی به عملکرد روابط 

عمومی های آن ها وابسته است.
نوع کار روابط عمومی و مسئولیت هایی که برعهده این بخش قرار داده شده 
سبب شد تا حرفه روابط عمومی، ششمین شغل پراسترس در جهان شناخته شود. 
افراد متخصص در زمینه کنترل آسیب ها هستند و  زیرا مدیران روابط عمومی ها 
بنابراین نیازمند توانایی تفکر و عمل سریع در شرایط پراسترس و تنش زا هستند.

در عصر ارتباطات که شهروندان به عنوان خبرنگار در گردش اطالعات  و 
یابد چراکه  بیشتری می  اهمیت  روابط عمومی  کنند،  نقش می  ایفای  تولید خبر 
تغییر ماهیت ارتباطات و سرعت انتشار اطالعات در عصر حاضر به گونه ای است 
که فقط یک روابط عمومی حرفه ای، پویا، با برنامه، هدفمند و متخصص می تواند 
در مواجهه با رویدادهای مختلف و با اتخاذ استراتژی کارا و مناسب، سازمان را از 

کوران مخاطرات برهاند و به سرمنزل مقصود برساند.
صنعت بیمه به عنوان زمینه ساز آرامش خاطر و امنیت روانی جامعه باید در 
مسیر همگانی سازی حرکت کند؛  روابط عمومی ها نیز برای اعتالی فرهنگ بیمه 
باید با نقش آفرینی و پرهیز از بزرگنمایی از خدمات این صنعت دفاع کنند که  این 
امر مستلزم عزم همه جانبه است و یک کار جمعی را می طلبد. روابط عمومی های 
صنعت بیمه می توانند با استفاده از ابزارهای مدرن ارتباطی دیدگاه های مردم و 
مسئوالن را نسبت به صنعت بیمه آسیب شناسی کرده و با اعتماد سازی در خصوص 
بیمه، معرفی خدمات بیمه ای به مردم و اقناع افکار عمومی برای خرید به منظور 

جبران خسارت ها، به توسعه فرهنگ بیمه کمک کنند.
روابط عمومی بیمه »ما« در سال های گذشته با موفقیت های مستمر اعم 
به  بیمه در سه دوره متوالی، حضور  برتر صنعت  از  کسب عنوان روابط عمومی 
عنوان دبیر و داور در بیست و ششمین همایش رو ملی بیمه، کسب عنوان روابط 
عمومی برتر در رشته ارتباطات فرهنگی در شانزدهمین دوره سمپوزیوم بین المللی 
روابط عمومی های کل کشور ، حضور فعال در نواخته شدن زنگ ملی بیمه به رغم 
گسترش ویروس کویید ۱9   و همراهی در رویدادهای فرهنگی و انجام مسئولیت 
اجتماعی، تالش سازنده و تعصب کم نظیرش را در راستای نهادینه سازی فرهنگ 

بیمه و تحقق پیام روابط عمومی ایفا کرد.
به همین دلیل و به مناسبت فرارسیدن روز روابط عمومی فرصت را مغتنم 
شمرده، به همه همکاران خود در روابط عمومی بیمه »ما« و همه فعاالن سخت 
کوش جامعه روابط عمومی صنعت بیمه که با هم اندیشی و همسویی در راستای 
تحقق اهداف تبیین شده سازمان ها فعالیت می کنند، تبریک و تهنیت عرض می 

نمایم.

سرپرست مدیریت منابع انسانی و آموزش بیمه رازی در جشنواره 
ضیافت نور

بیمهرازیدردستور وآموزشیکارکنان معیشتی تقویتسطح
کاراست

سرپرست مدیریت منابع انسانی و آموزش بیمه رازی اطمینان داد که »امنیت« 
کارکنان این شرکت در همه ابعاد تا حد امکان تامین شود.

هما شاهانیان در هفدهمین شب جشن ضیافت نور با تاکید بر این که »سرمایه 
انسانی« از مهمترین دارایی های یک سازمان محسوب میشود، اظهار کرد: خدمت 
رسانی به همکاران و ایجاد امنیت روحی، روانی، اقتصادی، معیشتی و کاری کارکنان، 

وظیفه ماست و در این راستا از هیچ کوششی دریغ نخواهد شد.
به  اقتصادی،  نیازهای  رفع  بر  عالوه  انسانی  نیروی  که  این  بیان  با  وی 
آموزش نیز نیاز دارد، لزوم ارائه آموزش های به روز و مبتنی بر نیازهای سازمان 
آموزشی  نیازهای  بررسی  و  افزود: در حال مطالعه  و  یادآور شد  را  به کارکنان 
خدمات  این  کیفیت،  باالتریت  با  و  زمان  سریعترین  در  تا  هستیم  کارکنان 

آموزشی را به آنها ارائه کنیم.
شاهانیان با تاکید بر اینکه خدمت رسانی صحیح به مشتریان نیازمند داشتن 
در  اینکه  بر  ها عالوه  آموزش  این  گفت:  است،  کارکنان  به  دقیق  های  آموزش 
مسیر  در  نیز  را  کارکنان  است،  موثر  سازمان  از  مشتری  رضایت  سطح  افزایش 

ارتقای شغلی یاری خواهد کرد.
سرپرست مدییت منابع انسانی و آموزش بیمه رازی با بیان اینکه کارکنان 
هر بخش از سازمان چه در بخش فعالیت خود و چه در کل سازمان موثرند و 
واحد سرمایه  در  مستقر  تیم  گفت:  داد  ارجحیت  دیگری  بر  را  یکی  توان  نمی 
همه  برای  را  شرایط  بهرین  تا  است  درتالش  وقفه  بدون  آموزش،  و  انسانی 

بزند. کارکنان سازمان رقم 

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی خبر داد؛
بهرهبرداریاز3طرحپتروشیمیدرهفتهجاری

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از افتتاح سه طرح پتروشیمی با 
فرمان رئیa جمهوری در پایان هفته جاری خبر داد و گفت: افتتاح ۱۷ طرح با 
ظرفیت ۲۵ میلیون تن در یک سال، رکوردی بی نظیر در کارنامه ۵۸ ساله صنعت 

پتروشیمی است.
به گزارش دنیای جوانان از شرکت ملی صنایع پتروشیمی، بهزاد محمدی 
با بیان اینکه توسعه هوشمندانه صنعت پتروشیمی با جدیت در این شرکت دنبال 
و پیگیری می شود، گفت: یکی از افتخارات صنعت پتروشیمی، برنامه ریزی دقیق 

نقشه توسعه و اجرا براساس برنامه ریزی است.
وی افزود: ابتدای سال 99 بهره برداری از ۱۷ طرح پتروشیمی برنامه ریزی 
با فرمان ریاست جمهوری به  امروز ۱4 طرح به طور رسمی  تا  و اعالم شد که 
بهره برداری رسید و برنامه افتتاح سه طرح باقیمانده که به دلیل شیوع ویروس کرونا 

با تأخیر همراه شد، در هفته جاری به طور رسمی انجام می شود.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تأکید بر اینکه با بهره برداری از 
این سه طرح، شرکت ملی صنایع پتروشیمی به تعهد افتتاح  ۱۷ طرح پتروشیمی 
در یک سال عمل کرده است، یادآور شد: طرح متانول سبالن با ظرفیت ساالنه 
یک میلیون و 6۵0 هزار تن، طرح اوره و آمونیاک مسجد سلیمان با ظرفیت ساالنه 
یک میلیون و ۷00 هزار تن و طرح اکسیر حالل عسلویه با ظرفیت ساالنه ۵0 
هزار تن تولید پنتان و هگزان که برای نخستین بار در صنعت پتروشیمی اجرا 

شده است، این هفته به طور رسمی افتتاح می شوند.
محمدی تأکید کرد: افتتاح ۱۷ طرح پتروشیمی با ظرفیت ۲۵ میلیون تن در 
یک سال، رکورد بی نظیر و درخشان در کارنامه ۵۸ ساله صنعت پتروشیمی است.

وی با بیان اینکه از سال ۱34۲ تا سال ۱39۸ ظرفیت نصب شده صنعت 6۵ 
میلیون تن بود که امروز به 90 میلیون تن افزایش یافته است، گفت: ۲۵ میلیون 
تن افزایش ظرفیت در یک سال و رشد 3۸ درصدی حاکی از ثبت رکورد بی نظیر 

در این صنعت است.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تأکید بر اینکه این شرکت معمار 
توسعه صنعت است، گفت: افزون بر برنامه های توسعه ای باید به این نکته اشاره 
کرد که پتروشیمی امروز در حوزه ارزآوری، تأمین و عرضه ارز از طریق سامانه 

نیما پیشتاز است.
محمدی با اشاره به اینکه تا سال ۱404 ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی 
حداقل به ۱30 میلیون تن خواهد رسید، ادامه داد: با توجه به طرح های جهش 
سوم، طرح های پیشران و نیز طرح های خوراک ترکیبی، سبد تولید محصوالت 
پتروشیمی ایران متنوع می شود و تنوع در سبد محصوالت در سال های آینده به 

کاهش واردات محصوالت راهبردی پایین دستی منجر می شود.
وی با بیان اینکه با متنوع شدن سبد محصوالت چهره صنعت پتروشیمی 
نیز تغییر خواهد کرد، اظهار کرد: طرح های پیشران صنعت در 6 زنجیره و با 33 
پایین دستی  صنایع  توسعه  و  ارزش  زنجیره  تکمیل  با  همسو  تعریف شده  طرح 

تعریف شده اند.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران:
پروندهمیدانهایمشترکگازیبستهمیشود

میدان  توسعه  قرارداد  امضای  با  ایران گفت:  نفت  ملی  مدیرعامل شرکت 
فرزاد، پرونده میدان های مشترک  گازی بسته می شود.

آیین امضای قرارداد توسعه میدان فرزاد  مسعود کرباسیان روز گذشته در 
»ب« اظهار کرد: در طول هشت سال اخیر، ۱۷ فاز پارس جنوبی به بهره برداری 
رسید و ظرفیت تولید گاز پارس جنوبی با رشد حدود ۲.۵ برابری نسبت به سال 

۱39۲، اکنون به بیش از ۷۲0 میلیون  مترمکعب رسیده است.
به گفته وی در حوزه میدان های مشترک نفتی نیز ۲ میدان در مرحله دریافت 
مجوز شورای اقتصاد است که با نهایی شدن آن، همه میدان های مشترک نفتی 

نیز تعیین تکلیف می شوند.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران اظهار کرد: پتروپارس امروز ۱0 میلیارد 
اهمیتی  شرکت  این  امروز  جایگاه  در  ترکان  مرحوم  نقش  و  دارد  پروژه  دالر 

بسزا دارد.

وزیر نفت:

خبرگرانیبنزیندروغوجنگروانیپیشازانتخاباتاست
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زیر نظرشبنم هوشمندراد
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زیر نظر: محمد امامی

بازارنفتدوبارهزیرسایهکرونا!
قیمت نفت روز دوشنبه گذشته تحت تاثیر آغاز دوباره فعالیت بزرگترین 
شبکه خط لوله سوخت رسانی آمریکا افزایش اندکی را تجربه کرد اما نگرانیها 

نسبت به محدودیتهای جدید کرونایی در آسیا، بازار را نگران نگه داشت.
بهای معامالت نفت برنت با سه سنت افزایش، به 6۸ دالر و ۷4 سنت 
در هر بشکه رسید. بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با هشت 
سنت معادل 0.۱ درصد افزایش، به 6۵ دالر و 4۵ سنت در هر بشکه رسید.

این دو شاخص روز جمعه حدود ۲.۵ درصد صعود کرده بودند و موفق 
شده بودند رشد هفتگی داشته باشند که سومین رشد هفتگی متوالی بود.

با عادی شدن تدریجی فعالیت شبکه خط لوله سوخت رسانی شرکت 
کلونیال پایپ الین پس از حمله سایبری که باعث تعطیلی این سیستم شد، 
کمبود بنزین در کرانه شرقی آمریکا روز یکشنبه تا حدودی رفع شد و بیش 

از ۱000 پمپ بنزین سوخت دریافت کردند.
این  در  سکیوریتیز  راکوتن  شرکت  در  کاال  تحلیلگر  یوشیدا،  ساتورو 
باره گفت: بازار روز جاری هیچ روند مشخصی ندارد با این حال موج جدید 

محدودیتها برای مهار شیوع بیماری در آسیا، بازار را دلسرد کرده است.
واگیردار  شدت  به  گونه  به  نسبت  نگرانیها  دلیل  به  گذاران  سرمایه 
ویروس کرونا که نخستین بار در هند شناسایی شد و به کشورهای دیگر 

سرایت کرده است، محتاط مانده اند.
بعضی از ایالتهای هندی روز یکشنبه اعالم کردند قرنطینه های کووید 
۱9 را تمدید می کنند تا به مهار این بیماری که جان بیش از ۲۷0 هزار نفر را 
در این کشور گرفته است، کمک کنند. نگرانیهایی نسبت به بودجه ساالنه هند 
وجود دارد زیرا موج دوم فلج کننده بیماری کووید ۱9 را به حساب نیاورده بود.

سنگاپور روز یکشنبه هشدار داد که گونه جدید ویروس کرونا کودکان را 
بیشتر از گونه های قبلی هدف قرار می دهد. این کشور آماده بستن مدارس 
می شود و همزمان ژاپن در سه منطقه که شیوع باالتری داشته اند وضعیت 

اضطراری اعالم کرده است.
به گفته تحلیلگر شرکت راکوتن، آمار خرده فروشی مایوس کننده چین 
به فشارها بر بازار نفت افزود. فروش خرده فروشی چین در آوریل نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته ۱۷.۷ درصد رشد کرد که کمتر از ۲4.۸ درصد مورد 
پیش بینی تحلیلگران بود. پاالیش نفت چین در آوریل ۷.۵ درصد نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته رشد کرد اما در مقایسه با اوجی که در سه ماهه 

پایانی سال ۲0۲0 داشت، پایینتر مانده است.
کازوهیکو سایتو، تحلیلگر ارشد شرکت فوجیتومی گفت: با نگرانیهای 
رو به رشدی که نسبت به شیوع پاندمی در آسیا وجود دارد، انتظار می رود 

نفت برنت هفته جاری در بازه محدودی معامله شود.
کرد  اعالم  جمعه  روز  بیکرهیوز  انرژی  خدمات  بین، شرکت  این  در 
شرکتهای انرژی آمریکایی هفته گذشته برای سومین هفته متوالی به شمار 
دکلهای حفاری نفت و گاز طبیعی اضافه کردند زیرا قیمتهای باالتر بعضی 

از شرکتهای حفاری را تشویق کرده به سر چاهها بازگردند.
در خاورمیانه هم درگیری میان رژیم صهیونیستی و گروه حماس با 
وجود درخواستهای بین المللی برای آتش بس روز دوشنبه وارد دومین هفته 

شد و هیچ نشانی از پایان آن دیده نمی شود.
بر اساس گزارش رویترز، سایتو گفت: تا زمانی که درگیری به کشورهای 

تولیدکننده نفت کشیده نشود، تاثیر محدودی بر بازار نفت خواهد داشت.
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زیر نظر: بهنام مومنی

مسئول بازرسی سازمان صنعت تهران خبر داد؛
گرانفروشی در صدر تخلفات ماه رمضان!

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت )صمت( تهران 
از انجام بیش از 30 هزار بازرسی از صنوف تهران در ایام ماه مبارک رمضان 
امسال خبر داد و گفت که بیشترین تخلفات گرانفروشی، کم فروشی و عدم 

صدور فاکتور بوده است.
سعید محمدی پور اظهار کرد: در ماه مبارک رمضان بالغ بر 30 هزار فقره 
بازرسی از واحد های صنفی انجام شده است. دراین ایام با توجه به افزایش 
تقاضا برای برخی کاالهای پرمصرف، نظارت و بازرسی نیز به صورت مستمر 

انجام شده است.

تخلف  پرونده  فقره   4۲۸4 از  بیش  زمانی  بازه  دراین  افزود:  وی 
ارسال  ذیربط  مراجع  به  و  تنظیم  تومان  میلیون   94۵۵ ریالی  ارزش  به 

است. شده 
به گفته این مقام مسئول بیشترین تخلفات نیز  گرانفروشی، کم فروشی و 

عدم صدور فاکتور گزارش شده است.
محمدی پور در پایان خاطر نشان کرد که این نظارت ها با همکاری اتاق 
اصناف، پلیس آگاهی، بهداشت و تعزیرات حکومتی بوده و بر اقالمی چون مواد 
پروتئینی، میوه و سبزیجات، آش و حلیم، زولبیا و بامیه، برنج، روغن، قند وشکر، 

خرما و نان صورت گرفته است.

سرمایه  و  پول  کمیسیون  رییس 
داشت:  اظهار  تهران  بازرگانی  اتاق 
اختالف  افزایش  روند  که  صورتی  در 
مشکالت  کند  پیدا  مه  ا د ا تی  طبقا
تا  مردم  آمد،  خواهد  پیش  اجتماعی 
خواهند  تحمل  را  وضعیت  این  حدی 
و  ثروت  از  میزان  این  با  ایران  کرد. 
به یک  تبدیل شدن  در حال  پتانسیل 

کشور عقب مانده است.
رسیدن  مورد  در  مستوفی  فریال 
ضریب جینی کشور به رقم 0.4 اظهار 
کرد: ضریب جینی، رقمی بین صفر و 
طبقاتی  اختالف  میزان  که  است  یک 
نشان  را  اقتصاد  بودن  ناعادالنه  و 
می دهد. شاهد این هستیم که فقر در 
متوسط  طبقه  و  یافته  افزایش  جامعه 
هم به سمت فقر می رود. بعضی آمارها 
می گویند از ۸0 میلیون ایرانی حدود 60 

میلیون نفر زیر خط فقر هستند.
وی با تاکید بر نقش تورم گفت: 
یکی از مشکالت اساسی تورم گسترده 
در کشور است، تورمی که نتوانستیم آن 
از  بسیاری  که  حالی  در  کنیم  حل  را 
کشورهای عقب افتاده موفق به کنترل 
میزان  هر  نتوانستیم.  ما  اما  شدند  آن 
طبقاتی  اختالف  باشد  بیشتر  تورم  که 
طبقه  از  بخشی  و  می شود  بیشتر  نیز 
متوسط به طبقه کم درآمد می پیوندند.

مستوفی در ادامه تصریح کرد: در 
اقتصادی  رشد  و  ثبات  فعلی  وضعیت 

مردم  است.  ضعیف  تولید  و  نداریم 
بلندمدت  سرمایه گذاری های  جرات 
شرایط  اشتغال  وضعیت  و  ندارند  را 
و  شرایطی  چنین  در  ندارد.  مطلوبی 
در فقدان ثبات و رشد اقتصادی و در 
طبقاتی  شکاف  مشخصا  اشتغال،  نبود 

افزایش می یابد.
سرمایه  و  پول  کمیسیون  رییس 
اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به سوالی 
اختالف  افزایش  ادامه  تبعات  بر  مبنی 
طبقاتی بیان کرد: در صورتی که روند 
افزایش اختالف طبقاتی ادامه پیدا کند 
آمد،  خواهد  پیش  اجتماعی  مشکالت 
تحمل  را  وضعیت  این  حدی  تا  مردم 

از  میزان  این  با  ایران  کرد.  خواهند 
ثروت و پتانسیل در حال تبدیل شدن 

به یک کشور عقب مانده است.
اینها  کرد:  خاطرنشان  مستوفی 
قتصاد  ا و  سیاست گذاری  اشکاالت 
سیاست  فدای  را  اقتصاد  است،  ما 
ی  چیز چنین  ت  تبعا و  می کنیم 

مشکالت اجتماعی است.
اقتصاد بر  وی اضافه کرد:  وقتی 
به همین  نباشد، وضعیت  ثبات  مبنای 
شکل می شود. تورم و نقدینگی شکاف 
ایجاد می کنند و ارزش پول مردم کم 
و کمتر می شود. ما جنگ های جناحی 
باید  داریم،  المللی  بین  مشکالت  و 

تعامل  دنیا  با  وضعیت  بهبود  برای 
داشته باشیم.

صی  خصو بخش  ل  فعا ین  ا
بانکی  سیستم  با  حتی  کرد:  تصریح 
حاضر  حتی  و  نمی کنیم  ر  کا نیا  د
 FATF نیستیم به استانداردهایی مانند
موضوع  این  که  حالی  در  بپیوندیم 
کامال اقتصادی است اما آن را سیاسی 
کارها  از  دست  این  هرچه  کرده ایم. 
می شود،  بدتر  وضعیت  کند  پیدا  ادامه 
چند سال است که رشد اقتصادی کشور 
منفی است؟ طبیعتا در چنین شرایطی 
تبع  به  و  تورم  نقدینگی،  فساد،  فقر، 
آنها اختالف طبقاتی افزایش می یابد.

یک مقام مسئول اتاق بازرگانی تهران:

اقتصاد را فدای سیاست کرده ایم

قیمت طال روز گذشته )دوشنبه( 
تحت تاثیر کاهش بازده اوراق قرضه و 
نگرانیها نسبت به افزایش موارد ابتال به 
کووید ۱9 در بعضی کشورهای آسیایی، 
ماه  سه  از  بیش  در  حد  باالترین  به 

گذشته صعود کرد.
بهای هر اونس طال برای تحویل 
فوری با 0.6 درصد افزایش، به ۱۸۵4 
دالر و 9۲ سنت رسید. در بازار معامالت 
آتی آمریکا، بهای هر اونس طال با 0.۸ 
 40 و  دالر   ۱۸۵4 به  افزایش،  درصد 

سنت رسید.

تژیست  سترا ا یانگ،  رگارت  ما
شرکت دیلی فارکس در این باره گفت: 
بازده اوراق خزانه کاهش پیدا کرده و 
نسبت  نگرانیهایی  رسد  می  نظر  به 
سنگاپور،  در  ویروس  مجدد  شیوع  به 
آسیا  بازارهای  کلی  طور  به  و  تایوان 
برای  تقاضا  که  دارد  وجود  اقیانوسیه 

دارایی امن را افزایش داده است.
بازده اوراق خزانه ۱0 ساله آمریکا 
به پایین ترین حد در یک هفته گذشته 
نزول کرد و هزینه نگهداری طال که 

بازدهی ندارد را کمتر کرد.

باالترین  انتشار  از  پس  سنگاپور 
کثر  ا خیر،  ا ماههای  در  بتال  ا ر  ما آ
مدارس را از روز چهارشنبه تعطیل می 
کند. تایوان هم محدودیتهای جدیدی 
برای تجمعات و رفت و آمد وضع کرده 
است. در هند که دومین کانون بزرگ 
ابتال به کووید ۱9 پس از آمریکا است، 
 ۲4.۷ به حدود  روز یکشنبه  ابتال  آمار 

میلیون نفر رسید.
منتظر  اکنون  ران  گذا یه  سرما
ماه  پولی  سیاست  نشست  جزییات 
هستند  آمریکا  مرکزی  بانک  گذشته 

تا  شود  می  منتشر  چهارشنبه  روز  که 
به ارزیابی روند سیاست پولی و دیدگاه 
مقامات بانک مرکزی درباره رشد تورم 

بپردازند.
قوی  عامل  تورم  یانگ،  گفته  به 
رشد قیمت طال در کوتاه مدت و میان 
نگرانیهایی  همیشه  بود.  خواهد  مدت 
نبساطی  ا سیاست  تعدیل  به  نسبت 
اما  داشته  وجود  آمریکا  مرکزی  بانک 
غیرکشاورزی  اشتغال  آمار  جدیدترین 
آمریکا این نگرانیها را تا حدود زیادی 

تخفیف داده است.
بانک  رویترز،  گزارش  اساس  بر 
است  شده  متعهد  مریکا  آ مرکزی 
نرخهای بهره را تا زمانی که اقتصاد به 
اشتغال کامل برسد و نرخ تورم به دو 
درصد افزایش پیدا کند، در رکورد پایین 
حفظ کند. طال که پناه امن دارایی در 
این وضعیت سود  از  است،  تورم  برابر 

خواهد برد.
در بازار سایر فلزات ارزشمند، هر 
اونس نقره برای تحویل فوری با 0.9 
درصد کاهش، به ۲۷ دالر و 66 سنت 
برای تحویل  اونس پالتین  رسید. هر 
فوری با 0.3 درصد افزایش، به ۱۲۲۸ 
اونس  هر  رسید.  سنت   ۵0 و  دالر 
 0.۱ با  فوری  تحویل  برای  پاالدیم 
 30 و  دالر   ۲۸9۵ به  افزایش،  درصد 

سنت رسید.

نگرانی از موج جدید کرونا، طال را گران کرد
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مد  حا  _ ی  کز مر
نوروزی : مدیرکل راهداری 
و حمل و نقل جاده ای استان 
نظر  در  اعتبارات  مجموع  مرکزی 
پروژه های  اجرای  برای  شده  گرفته 
سال  در  زرندیه  شهرستان  راهداری 
تومان  میلیارد   30 از  بیش  را  جاری 

عنوان کرد. 
 به  گزارش روابط عمومی اداره 
کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان مرکزی، مهندس زندی فر در 
پروژه  وضعیت  به  رسیدگی  جلسه 
های اجرایی شهرستان زرندیه که با 
حضور استاندار مرکزی در شهرستان 
اساس  بر  گفت:  شد  برگزار  زرندیه 
ارتقای  برای  آمده  بعمل  برنامه ریزی 
زرندیه  شهرستان  راههای  وضعیت 
نظر  در  ریال  میلیارد   300 از  بیش 

گرفته شده است.
 مدیرکل راهداری و حمل و نقل 

کرد:  تصریح  مرکزی  استان  جاده ای 
احداث  های  پروژه  اجرایی  عملیات 
صنعتی  شهر  و  پرندک  زیرگذرهای 
میلیارد   66 با  مجموعا  اکنون  هم 
ریال اعتبار توسط پیمانکاران مربوطه 
در حال اجرا می باشد که امیدواریم تا 
پایان سال تولید، پشتیبانی ها و مانع 

زدایی ها به بهره برداری برسد.
 وی افزود: ارتقای ایمنی راهها 
کل  اداره  این  برنامه های  اولویت  در 
اقدامات  این  از  دارد که بخشی  قرار 
بصورت پیمانی و بخشی دیگر بصورت 
و  ماشین آالت  از  استفاده  با  امانی 

تجهیزات سازمانی انجام می شود.

به گفته مهندس زندی فر ۲40 
راه های  برای نگهداری  ریال  میلیارد 
شهرستان زرندیه در نظر گرفته شده 
است که از آن جمله می توان به لکه 
راه  آسفالت  ماسه  اجرای  و  گیری 
اتصالی آزادراه ساوه-تهران به مامونیه 
اشاره کرد که در قالب دو قرارداد به 
سال  در  ریال  میلیارد   ۱۱0 مجموع 

جاری اجرا خواهد شد. 
کرد:  خاطرنشان  ادامه  در  وی   
محور  آسفالت  روکش  و  گیری  لکه 
ساوه - بوئین زهرا با 60 میلیارد ریال، 
روکش آسفالت محور زاویه - اخترآباد 
با 3۲ میلیارد ریال و روکش آسفالت 
محدوده  در  ساوه-تهران  آزادراه 
شهرستان زرندیه با 3۸ میلیارد ریال 
نیز در سال جاری اجرا خواهد شد تا 
موجب فراهم آوردن رضایت کاربران 
راهها، هم استانی ها و مردم شریف 

شهرستان زرندیه گردد.

اجرایپروژههایراهداریدرحوزهنگهداریراههاوابنیهفنی
بااعتباریبالغبر300میلیاردریال

شهردارشاهروددرپیامیفرارسیدن
2۷اردیبهشت«روزملیروابطعمومیوارتباطات«

راتبریکگفت

درجهان امروز، روابط عمومی ها از ارکان مهم وتاثیرگذار اطالع 
رسانی و حلقه پیوند مردم و مسئولین هستند. 

تاکید مقام معظم رهبری بر اهمیت روابط عمومی ها به عنوان 
»بهترین نمایانگر اوضاع داخلی سازمان ومنعکس کننده چگونگی مسائل 

سازمان ها« گواهی برنقش بی بدیل روابط عمومی در سازمان است.
بی شک، در جهان گسترده ارتباطی امروز، تولید محتوای غنی، 
صداقت در اطالع رسانی، تالش برای ایجاد رضایت دوسویه کارکنان 
و مخاطبین سازمان وجهت دهی به برنامه ریزی های سازمان بر مبنای 
احساس تعهد و مسئولیت اجتماعی، از وظایف مهم روابط عمومی حرفه 

ای در سازمان است.
اینجانب، با تبریک روز ملی ارتباطات و روابط عمومی، به تمامی 
فعالین این عرصه، تالش بی شائبه این عزیزان را ارج نهاده و امید آن 
دارم با تعهد ، مسئولیت پذیری ورعایت اخالق حرفه ای کارکنان روابط 
عمومی در تمامی سازمان ها به ویژه مدیران و کارکنان خدوم روابط 
عمومی های دستگاه ها و ادارات مدیریت شهری شاهرود، شاهدارتقای 

سطح تعامل سازمان ها با مردم ورسانه ها باشیم.

آبفای سوی از رضوی« »زمزم شعر شب نخستین
اصفهانبرگزارمیشود

 شرکت آب و فاضالب استان اصفهان نخستین شب شعر زمزم 
رضوی را با محوریت اهمیت و قداست آب، برگزار می کند.

رییس آموزش همگانی آبفای استان اصفهان به موضوعات این شب 
شعر اشاره کرد و گفت: هنرمندان می توانند آثار خود را در زمینه های 
»آب و نفحات آسمانی«، »آب و سرگذشت اصفهان«، »آب و لطافت 
شعر«،  »آب و آینده« و »آب و سالمتی« به دبیرخانه ارسال کنند.

محسن شفیعا ادامه داد: عالقه مندان می توانند آثار خود را حداکثر 
تا ۲۵ خرداد ماه سال جاری به دبیرخانه شب شعر زمزم رضوی واقع 
در اصفهان، خیابان هزار جریب، خیابان جابرابن حیان، شرکت آب و 
فاضالب استان اصفهان، دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی، کدپستی 
۸۱6۸936۵۵6  ارسال کنند. وی همچنین گفت: عالقه مندان    می 
توانند آثار خود را درقالب فایل word  یاpdf  از طریق فضای مجازی 

به شماره 093۸09۵۲40۵ برای دبیرخانه ارسال کنند. 
رییس آموزش همگانی آبفای استان اصفهان با بیان این که هر 
نفر می تواند حداکثر سه اثر در قالب های کالسیک و آزاد به دبیرخانه 
ارسال کند، افزود:  آثاری که فاقد مشخصات کامل باشد و یا پس از 

پایان زمان تعیین شده به دبیرخانه ارسال شود پذیرفته نخواهد شد. 
 شفیعا تصریح کرد: به شاعران برگزیده ، پس از ارائه آثارشان در 
شب شعر جوایز نفیسی اهدا خواهد شد و آثار منتخب در مجموعه ای 
چاپ می شود. اضافه می شود در برگزاری شب شعر زمزم رضوی، اداره 
بانک  و  استان، سازمان جهادکشاورزی  ارشاد اسالمی  و  کل فرهنگ 

مسکن اصفهان تعامل و مشارکت خواهند داشت.

گیالنیانمصرفآبشربرامدیریتکنند
به گزارش دفتر روابط عمومي و آموزش همگاني شرکت آب و 
فاضالب استان گیالن؛ مازیار غالمپور معاون بهره برداری و توسعه آب 
شرکت آبفای گیالن گفت: به دلیل کاهش بارش برف که تغذیه کننده 
اصلی چشمه هاست، پیش بینی می شود در برخی از مناطق استان در 

تابستان پیش رو با بحران کم آبی مواجه باشیم.
وی با اشاره به بهسازی تعدادی از چاه ها و چشمه ها به منظور 
الگوی صحیح  رعایت  افزود:  روزهای گرم سال  در  آبی  با کم  مقابله 
مصرف آب توسط مردم فهیم و با فرهنگ استان، بیش از هر چیزی در 
پشت سر گذاشتن تابستان امسال حائز اهمیت است.معاون بهره برداری 
و توسعه آب شرکت آبفای گیالن با تاکید بر عدم استفاده از آب شرب 
از آب شرب  باغات گفت: مردم عزیز همچنین  آبیاری مزارع و  برای 

برای شستن حیاط و ماشین استفاده نکنند.
غالمپور با بیان اینکه در برخی از نقاط استان افرادی با شکستن 
خطوط انتقال شرکت آب و فاضالب گیالن و از طریق انشعاب غیرمجاز از 
آب شرب برای آبیاری مزارع، باغات کیوی، چای و صیفی کاری استفاده 
می کنند، افزود: مردم در صورت مشاهده چنین مواردی، با شماره ۱۲۲ 
از تضییع  تا  آبفا تماس بگیرند  مرکز پاسخگویی شبانه روزی شرکت 

حقوق مشترکین قانونی این شرکت جلوگیری شود.

روابطعمومیمخابراتمنطقهاصفهانباردیگردر
جشنوارهروابطعمومیهایاستاندرخشید

روابط عمومی مخابرات منطقه اصفهان، در شانزدهمین جشنواره روابط 
عمومی های استان اصفهان در سال ۱400، توانست با کسب رتبه های 
عالی و برتر در زمینه های مختلف،  در جایگاه روابط عمومی های برتر 
استان قرار گیرد. به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه اصفهان، به 
همین مناسبت در آئینی که جهت  معرفی و تجلیل از آثار برتر  جشنواره 
روابط عمومی های اصفهان، که در اتاق بازرگانی  برگزار شد؛ با اهدای لوح 
تقدیری از تالشهای شاهین ملک زاده رئیس روابط عمومی مخابرات منطقه 

اصفهان در راستای کسب رتبه های عالی و برتر این جشنواره تقدیر شد.
گفتنی است بر اساس ارزیابی و رای هیات داوران این جشنواره، روابط 
عمومی مخابرات منطقه اصفهان در محورهای محتوا سازی، مسئولیت های 
اجتماعی و رویداد پردازی   حائز رتبه عالی و در  در زمینه های نوآوری و 
فعالیت های پیشرو،اطالع یابی و افکارسنجی، روابط عمومی دیجیتال و 

ارتباطات رسانه ای حائز رتبه برتر در بین روابط عمومی های استان شد.
 کسب این افتخار را به مدیریت، کارکنان مخابرات منطقه اصفهان و 
علی الخصوص کارکنان خدوم روابط عمومی این مجموعه تبریک عرض 

می کنیم.

تحققتوسعهپایدارمستلزمدرستاستفادهکردناز
سرمایهملیاست

ــعه  ــق توس ــرای تحق ــت: ب ــالم گف ــی ای ــع طبیع ــرکل مناب مدی
پایــدار در هــر جامعــه ای بایســتی ســرمایه ملی درســت اســتفاده شــود.

رضــا احمــدی در نشســت ائمــه جمعــه اســتان بــه منظــور ترویــج 
فرهنــگ  منابــع طبیعــی و پیشــگیری از حریــق جنــگل هــا و مراتــع 
برگــزار شــدف اظهــار کــرد: ائمــه جمعــه مــی تواننــد بــا نفــوذ خــود 
ضمــن ترویــج فرهنــگ منابــع طبیعــی در تمــام مــوارد حامــی منابــع 

طبیعــی باشــند.
وی افــزود: همــه مــا در حفــظ و حراســت از منابع طبیعــی موجود، 
بــه ویــژه جنگل هــا و مراتــع و همچنیــن توســعه پایــدار و گســترش 

ایــن نعمــت الهــی یــک وظیفــه دینــی و ملــی داریــم.
مدیــرکل منابــع طبیعــی ایــالم گفــت: نیــروی انســانی، منابــع 
ــدار  ــعه پای ــی از ارکان توس ــی و اجتماع ــرمایه های مال ــی، س طبیع

اشــت.
ــه ای  ــر جامع ــدار در ه ــق توســعه پای ــرای تحق ــه داد: ب وی ادام
بایســتی ســرمایه ملــی درســت اســتفاده شــود و منابــع طبیعــی یکــی 
ــع  ــن مناب ــن ســرمایه  هــای مهــم اســت و حفــظ و حراســت ای از ای
بایــد توســط افــراد بــا نفــوذ و تأثیرگــذار در بیــن مــردم از قبیــل ائمــه 
جمعــه و جماعــات، مبلغــان دینــی، شــعرا، نویســندگان و رســانه ملــی 

ــان شــود. ــی بی ــه به خوب در جامع
ــر از فعالیــت  ــه ضمــن تقدی ــن نشســت، ائمــه جمع ــه ای در ادام
ــد و پــس از ان از  ــه نمودن ــع طبیعــی نظــرات خــود را ارائ هــای مناب

ــد. ــاز دیــد بعمــل آوردن نهالســتان ایــوان ب

استان در ویروس گردش موثر سیارعامل جمعیت
مرکزی

اراک  پزشکی  علوم  دانشگاه  رییس    : نوروزی  حامد   _ مرکزی 
گفت: استان مرکزی به دلیل سفرهای نوروزی و برگزاری مراسم های 
تجمعی، در پیک چهارم، رتبه نخست موارد بستری در کشور را به خود 

اختصاص داد.
دکتر سید محمد جمالیان  در جلسه ستاد مقابله با کرونا در استان 
مرکزی با اشاره به مصوبات جلسه قبل ستاد، اظهار کرد: هفته قبل 
استان  توسط  بستری  موارد  نخست  رتبه  کسب  دلیل  که  شد  مقرر 
نامه  پرسش  براساس  که  گیرد  قرار  ارزیابی  مورد  در کشور  مرکزی 
بیشترین  استان،  های  بیمارستان  و  درمانی  مراکز  در  شده  تکمیل 
علت بستری بیماران، سفرهای نوروز و مراسم تجمعی مانند مراسم 

ختم اعالم شد.
افزود: حدود 6۵ هزار نفر جمعیت سیار استان مرکزی است  وی 
که صبح ها وارد و شب ها از استان خارج می شوند که این امر میزان 

گردش ویروس را باال می برد.
جمالیان با اشاره به اینکه در هفته گذشته شاهد افزایش ترددهای 
جاده ای بودیم، گفت: استان مرکزی دومین استان پرتردد جاده ای در 
کشور اعالم شد و این آمار هشدار می دهد که با افزایش موارد بستری 

روبرو می شویم و در هفته آینده نیز موارد بستری باال می رود.
وی تصریح کرد: با توجه به صنعتی بودن استان مرکزی و ترددهای 
بسیار به استان باید مراقب مسافرت ها و افزایش موارد سرپایی و سپس 

بستری بود.
رییس دانشگاه علوم پزشکی اراک در خصوص واکسیناسیون در 
شهر اراک گفت: خوشبختانه مراسم شب هایی قدر در اکثریت مساجد 
به بهترین نحو برگزار شد و مردم رعایت خوبی داشتند، اما از هفته آینده 
تزریق نوبت دوم برای بخشی از افراد واکسینه شده در مرحله اول آغاز می 
شود و عمال یکی از سالن های ورزشی اختصاص می یابد و الزم است 
که برای انجام واکسیناسیون نوبت اول برای گروه های سنی مشخص 

شده، یک سالن دیگر اختصاص یابد.
وی اضافه کرد: از دوشنبه هفته جاری، واکسیناسیون خودرویی در 
محل دانشگاه امیرکبیر آغاز می شود و تمامی امکانات و الزامات در نظر 
گرفته شده است، البته در روند تامین زیرساخت ها مانند تامین رایانه و 
نیروهای حراست قدری تعلل و کندی وجود دارد که باید در این راستا 

تسریع صورت گیرد.
جمالیان با بیان اینکه واکسیناسیون باالی ۷۵ سال از هفته گذشته 
آغاز شده است، 6۷ درصد افراد باالی ۸0 سال واکسینه شده اند و 4۸ 
ساعت نیز فرصت تزریق واکسن برای افراد واکسینه نشده باالی ۸0 سال 
اعالم شد که حدود ۲ هزار نفر مراجعه داشتند و در کنار واکسیناسیون 
باالی ۷۵ سال در صورت مراجعه افراد باالی ۸0 سال همچنان واکسن 

تزریق می شود و نگرانی خاصی وجود ندارد.

شهردار رشت در مراسم افتتاح پروژه بلوار هشت دی: 
افتتاحزودترازموعدپروژهبلوارهشتدیمصداق

بارزمدیریتجهادیدرشهرداریرشت
ــرداری از پــروژه بلــوار هشــت  شــهردار رشــت در مراســم بهره ب
ــت دی  ــوار هش ــروژه بل ــد پ ــر از موع ــرداری زودت ــت: بهره ب دی گف
رشــت در واقــع مصــداق بــارز اتخــاذ رویکــرد جهــادی در مجموعــه 

مدیریــت شــهری اســت.
شــهردار رشــت در ایــن مراســم ضمــن گرامیداشــت یــاد و خاطره 
شــهدای گرانقــدر هشــت ســال دفــاع مقــدس و شــهدای مدافــع حــرم 
ــه مــردم فهیــم و والیتمــدار رشــت  ــروژه را ب اظهــار داشــت: ایــن پ
ــه طــرق  ــرا همــواره ب ــم زی ــی می کن ــان قدردان ــم و از همــه آن تقدی

ــد. ــت شــهری بوده ان ــه مدیری ــر مجموع ــف یاری گ مختل
ــه  ــان شــهرداری جهــت ب ــران و کارکن احمــدی زحمــات مدی
ثمــر رســاندن پــروژه بلــوار هشــت دی رشــت را ارزشــمند خوانــد 
ــکار  ــادی راه ــت جه ــرد مدیری ــاذ رویک ــه اتخ ــان اینک ــا بی و ب
ــرای  ــش روی اج ــع و مشــکالت پی ــیاری موان ــت از بس ــرون رف ب
ــبانه روزی  ــالش ش ــا ت ــرد: ب ــه ک ــت اضاف ــهری اس ــای ش پروژه ه
و مدیریــت جهــادی موفــق شــدیم ایــن پــروژه را زودتــر از زمــان 

ــام برســانیم. ــه اتم ــد ب موع
ــورد  ــادی را م ــت جه ــم مدیری ــه مه ــه مولف ــهردار رشــت س ش
اشــاره قــرار داد و در تشــریح بیشــتر ایــن مطلــب یادآور شــد: نخســتین 
شــاخصه و مولفــه مدیریــت جهــادی تــوکل بــه خدا اســت زیــرا هرگاه 
بــرای تکمیــل پــروژه بلــوار هشــت دی بــا موانعــی مواجــه شــدیم بــا 

تــوکل بــر خــدا مســیر بــرای مــا همــوار شــد.
احمــدی اصــل خودبــاوری را مولفــه دوم مدیریت جهادی دانســت 
و اذعــان کــرد: خوشــبختانه خودبــاوری و اعتمــاد به نفــس در کارکنان 
شــهرداری مــوج مــی زد و دقیقــا بــر اســاس همیــن اصــل بــود کــه 
توانســتیم ایــن پــروژه را زودتــر از زمــان مقــرر بــه اتمــام رســانده و 

تقدیــم مــردم فهیــم رشــت کنیــم.
وی ادامــه عملیــات اجرایــی و تکمیــل دیگــر پروژه هــای نیمــه 
تمــام شــهرداری بــا رویکــرد مبتنــی بــر مدیریــت و روحیــه جهــادی 
را مــورد تاکیــد قــرار داد و ابــراز داشــت: تــا زمانــی کــه مســئولیت و 
ــه مــردم غافــل  امانــت در دســتان مــا اســت لحظــه ای از خدمــت ب

نخواهیــم شــد.
ــم  ــا الزم می دان ــت: در همین ج ــار داش ــان اظه ــدی در پای احم
از مســاعدت های مجموعــه عوامــل انتظامــی، پلیــس راهــور، ســایر 
ــوار هشــت  دســتگاه های اجرایــی خدمت رســان و اهالــی محــدوده بل
ــه عمــل  ــی ب ــروژه قدردان ــن پ ــرداری ای دی جهــت تکمیــل و بهره ب

آورم.

و  عمومی  روابط  گزارش  به 
و  آب  شرکت  نی  همگا موزش  آ
عبدالکریم   : بوشهر  استان  فاضالب 
گراوند در نشست شورای آب استان 
جدی  پیگیری  بر  تأکید  با  بوشهر 
مسائل  به  رسیدگی  برای  مدیران 
اظهار  استان  آب  حوزه  مشکالت  و 
داشت: باید با تالش و پیگیری جدی، 
به پایداری در تأمین آب استان برسیم.

کنتور  تعویض  بر  باتأکید  وی 
و  شهرها  در  مشترکان  معیوب  آب 
تعویض  و  تعمیر  کرد:  بیان  روستاها 
در  آب شرب  و خراب  معیوب  کنتور 
در  بوشهر  استان  روستای  و  شهرها 
فاضالب  و  آب  شرکت  کار  دستور 

استان قرار گیرد.
گراوند با تأکید بر تسریع در اجرا 
و تکمیل پروژه های آب شیرین کن در 
با  پروژه ها  این  تکمیل  گفت:  استان 
هدف تأمین آب مورد نیاز در شهرها 
نیازمند  استان،  مختلف  روستاهای  و 
دستگاه های  هماهنگی  و  همکاری 
بوشهر  استاندار  است.  استان  اجرایی 
مشکل  را  پروژه ها  اجرا  در  تأخیر 
دانست  مردم  شرب  آب  تأمین  در 
تأمین  در  تأخیر  روز  یک  افزود:  و 
و  نیست  جایز  شهروندان  شرب  آب 
دستگاه های اجرایی و نظارتی استان 
بر  عرصه  این  در  سنگینی  وظیفه 

عهده دارند.
گراوند با بیان اینکه هنر ما این 
پایداری  به  را  بوشهر  آب  که  است 
برسانیم تصریح کرد: توسعه استان در 
گرو تأمین آب است و حل  مشکالت 
آبرسانی استان، مسیر تولید و اشتغال 

را هم هموار می کند.
طرح های  اجرا  در  تسریع  وی 
شعار  مصادیق  از  یکی  را  آبرسانی 
سال و گره گشایی دانست تأکید کرد: 
رفع موانع در اجرا پروژه های آبرسانی 

اگر  لذا  است  ضروری  و  مهم  امری 
آب  مشکالت  حل  مسیر  در  مدیری 
سال  شعار  برخالف  کند،  مانع تراشی 

عمل کرده است.
استاندار بوشهر با بیان اینکه مدیر 
باشد،  گره گشا  و  پیگیر  بلد،  کار  باید 
و  آب  نظارت جدی شرکت  خواستار 
تأمین  اجرا طرح های  برای  فاضالب 

آب در استان شد.
و  پیچ  ینکه  ا بیان  با  گراوند 
اجرا  از  مانع  نباید  اداری  خم های 
پروژه های تأمین آب شود خاطر نشان 
کرد: فرهنگ سازی مدیریت مصرف 
از  استفاده  با  و  است  ضروری  آب 

شیوه های مختلف هنری باید در این 
عرصه تالش شود.

و  آب  شرکت  خدمات  وی 
شرکت  گفت:  و  ستود  را  فاضالب 
با تالش شبانه روزی  آب و فاضالب 
کاهش  برای  مهمی  مه های  نا بر
که  کرده  اجرا  آبرسانی  مشکالت 
مدیریت  در  مردم  همکاری  نیازمند 

مصرف آب است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
استان بوشهر روند اجرای طرح های 
آبرسانی را مورد اشاره قرار داد و بیان 
کرد: تا نیمه نخست امسال طرح های 
مهم آبرسانی در بخش آب شیرین کن 

در شهرها و روستاهای استان بوشهر 
حمزه پور  می شود.عبدالحمید  افتتاح 
مدیریت  عرصه  در  فرهنگ سازی 
و  داد  قرار  تاکید  مورد  را  مصرف 
حوزه  این  در  کرد:  نشان  خاطر 
نیازمند مشارکت همکاران در عرصه 
فرهنگ سازی در صرفه جویی آب برای 
گذر از تابستان سخت پیش رو هستیم.

وی با قدردانی از استاندار بوشهر 
آبرسانی  طرح های  به  ویژه ای  توجه 
از  با حمایت  کرد:  نشان  دارند خاطر 
استاندار بوشهر طرح های مهمی اجرا 
شده که یکی پس از دیگری در حال 

تکمیل و افتتاح است.

تأکید استاندار بوشهر بر تسریع در اجرا و تکمیل پروژه های آب شیرین کن 

سرهنگ »محمد حسن سالمی« 
گفت: حقیقت اصناف و بازاریان میراث 
هستند  انقالبی  و  متدین  نسلی  دار 
مام  ا نهضت  گیری  شکل  در  که 
دفاع  و  انقالب  پیروزی  خمینی)ره(، 

مقدس نقش بسزایی داشتند.
حسن  محمد  « هنگ   سر
نشر  و  آثار  سالمی« مدیر کل حفظ 
ارز شهای دفاع مقدس استان سمنان  
در جلسه هماهنگی اصناف و بازاریان 
استان سمنان به مناسبت بزرگداشت 
دفاع  های  مناسبت  و  خرداد  سوم 
مقدس و مقاومت ۱400 با بیان این 
که اصناف و بازاریان ما انسان های 
انقالب  به  عالقمند  متعهد،  و  مومن 
دفاع  و  انقالب  ارزشهای  و  اسالمی 
در  داشت:  اظهار  هستند،  مقدس 
حقیقت اصناف و بازاریان میراث دار 
نسلی متدین و انقالبی هستند که در 
شکل گیری نهضت امام خمینی)ره(، 
پیروزی انقالب و دفاع مقدس نقش 

و  اصناف  گفت:  داشتند.وی  بسزایی 
بازاریان در یاری امام خمینی )ره( از 
سال 4۲ وارد میدان  مبارزه شدند و 
در پیروزی انقالب جز انقالبیون تراز 
اول  بودند  و در دفاع مقدس نیز با 
جان و مال خود مجاهدت ها کردند 
و در بسیاری از کمک های مردم به 
جبهه ها ی نبرد نام و نشان صنوف 

به چشم می می خورد.
امروز و در  این که  بیان  با  وی 
شرایط جنگ اقتصادی نقش اصناف 
و بازار می تواند چند گانه باشد، افزود: 
باید باور داشته باشیم در وسط میدان 
فرهنگی   تهاجم  و  اقتصادی  جنگ 
قرارداریم و محیط اصناف و بازار باید 
محیط خدمت رسانی سالم و منصافانه  
به مردم باشد تا مردم انصاف و اخالق 

را در محیط بازار ببینند .
وی خاطر نشان کرد: اگر کسی 
به دنبال شناسنامه اصناف و بازاریان 
این  آنان  هویت  و  شناسنامه  است، 

مجاهدت،  میدان  وسط  در  که  است 
مبارزه، مقاومت،  ایستادگی و خدمت 
این  از  باید  که  دارند  قرار  مردم   به 
هویت با اصالت نگهداری و حراست 

گردد.
نشر  و  ر  ثا آ حفظ  مدیرکل 
ارزشهای دفاع مقدس سمنان با بیان 
این که مناسبت های مهم خرداد ماه 
از جمله رحلت امام خمینی )ره( ،قیام 
۱۵ خرداد و انتخابات  پرشور ریاست  
جمهوری حائز اهمیت  و  تعیین کننده  
برای کشور است  ادامه داد: این روزها 
در آستانه حماسه فتح خرمشهر قرار 
پیروزی ها  قله  فتح خرمشهر  داریم، 

در دفاع مقدس بود.
نشان  خاطر  پایان  در  سالمی 
کرد ما انتظار داریم در مناسبت های 
مقاومت  و  مقدس  دفاع  گرامیداشت 
۱400، جمع آوری خاطرات رزمندگان  
اصناف و بازاریان، جمع آوری اسناد و 
مدارک اصناف در دوران دفاع مقدس، 

های  محیط  تبلیغات  و  سازی  فضا 
بازارها،  مختلف،  صنوف  به  مربوط 
ای  زنجیره  فروشگاههای  و  پاساژها 
دفاع  گانه  چهل  های  مناسبت  در 
دوره  برگزاری  مقاومت،  و  مقدس 
مجازی معارف دفاع مقدس اصناف و 
بازاریان و فروشگاهها داران با تشویق 
و ترغیب و ایجاد انگیزه، اجرای برنامه 
های  مناسبت  در  فرهنگی  های 
تهیه  مقدس،  دفاع  و  ب  انقال  مهم 
اصناف  هنری  و  فرهنگی  تولیدات 
در دفاع مقدس، تجلیل از رزمندگان 
و پیشکسوتان انقالب و دفاع مقدس 
اصناف و بازار، دیدار با خانواده شهدا  و 
ایثارگران، ایجاد نمایشگاه های عکس 
و اسناد دفاع مقدس در فضای مجازی، 
بهره گیری از فضای مجازی در ترویج 
برگزاری  مقدس،   دفاع  های  ارزش 
برنامه های فرهنگی در مرکز فرهنگی 
دفاع مقدس استان مورد توجه  اصناف 

و بازاریان قرارگیرد .

فتح خرمشهر، فتح خون؛

حقیقت اصناف و بازاریان میراث دار نسلی متدین و انقالبی هستند

ن  و معا نی،  خا ا ز میر د  محمو
فردیس  شهرداری  شهری  خدمات 
ن  رگرا کا مشکالت  خصوص  در 
یک  منطقه  ی  شهر ت  ما خد
چون  گفت:  فردیس،  ری  شهردا
برعهده  کارگران  با  حساب  تسویه 
پیمانکار است،  این سری مشکالت 
در پی کم کاری پیمانکار و پرداخت 
گرفته  صورت  حقوق  الحساب  علی 
است و رسیدگی به آن در اسرع وقت 

صورت می پذیرد.
به  اشاره  با  میرزاخانی  محمود 

صورت  نه  سفا متا ر  نکا پیما ینکه  ا
وضعیت و لیست به خدمات شهری 
عمل  مستقل  تا  است  نکرده  ارائه 
منطقه  پاکبانان  شد:  یادآور  کنیم، 
خود  حقوق  و  رند  ندا مشکلی  دو 
دریافت  ماه  فروردین  پایان  تا  را  

اند. نموده 
 وی در خصوص حقوق کارکنان 
یک  منطقه  شهری  خدمات  حوزه 
مبلغی  جدید  سال  در  کرد:  تصریح 
آن ها  برای  الحساب  علی  بصورت 
به  رسیدگی  تا  است  شده  ریز  وا

قرار  دستورکار  در  پیمانکار  مشکل 
اینکه  به  اشاره  با  میرزاخانی  بگیرد. 
ماه  9اردیبهشت  تا  دو  منطقه  مدیر 
سال ۱400 با این پیمانکار همکاری 
داشته افزود :  پیمانکار موظف است تا 
تعیین تکلیف پیمانکار جدید و تحویل 
امورات محوله ، وظایف خود را طبق 

پیمان انجام دهد. 
معاون خدمات شهری شهرداری  
پاکبانان  واکسیناسیون  خصوص  در 
راستا  این  در  افزود:  نیز  فردیسی 
اداره بهداشت  به  ماه گذشته لیست 

شهرستان ارسال شد که بنا به گفته 
نیازمند اصالح  این حوزه  مسؤوالن 
برای  مشکالت  رفع  از  پس  و  بود 
 4۷6 با  را  جدید  لیست  بار  دومین 
نام به شبکه بهداشت ارسال کردیم. 
گفته  به  بنا  شد:  یادآور  وی 
لیست  شهرستان  بهداشت  شبکه 
در نوبت قرار گرفته است و واکسن 
مجموعه  این  برای  کافی  میزان  به 
وجود ندارد؛ از این تعداد ۲3۵ پاکبان 
مربوط به منطقه دو و ۲4۲ نفر نیز 

فعال هستند. در منطقه یک 

واکسیناسیون پاکبانان فردیسی و حقوق معوقه کارگران منطقه یک 
در دست اقدام است 
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جلسه هم اندیشی مدیر 
نیروی  توزیع  عامل شرکت 
برق استان با مدیر کل صدا 
و سیمای استان اردبیل در خصوص 
گذر موفق از پیک بار تابستان ۱400 
محل  در  سالجاری  اردیبهشت   ۲۲  ،
مرکز  سیمای  و  صدا  جلسات  سالن 

اردبیـل برگزار شد .
ندیشی  ا هم  جلسه  این  در   
برق  توزیع  مدیرعامل  حضور  با  که 
از  برخی  و  سیما  و  کل صدا  مدیر   ،
در  سازمان  دو  مدیران  و  معاونان 
سیمای  و  صدا  جلسات  سالن  محل 
مرکز اردبیـل برگزار شد ، مدیر عامل 
توزیع برق استان اردبیل بیان داشت: 
موضوع افزایش بی رویه مصرف منابع 
است و همه  ملی  انرژی یک مساله 
سازمانهای مرتبط باید در زمینه بهینه 
سازی مصرف برق در کشور احساس 
مسئولیت کنند و راهی جز  همکاری 
مردم و دستگاههای اجرایی و بهینه 

سازی مصرف برق نداریم .
: در طول  افزود  قدیمی  حسین 
بار  پیک  ساعت   300 حدود  سال 
با  که  داریم  برق  مصرف  بحرانی 

مدیریت  راهکارهای  از   استفاده 
مصرف، خواهیم توانست عبور موفقی 

از پیک تابستان داشته باشیم .
 این مقام مسئول استانی افزود 
: راهکارهای کاهش مصرف برق در 
این روزها  به مراتب اقتصادی تر از 

احداث نیروگاه می باشد .
 : داشت   اظهار  قدیمی  حسین 
وزارت  که  مشوقهایی  سایر  کنار  در 
نیرو در بخش صنایع و کشاورزی در 
پیک  در ساعات  و  فصول گرم سال 
بار تعیین نموده ، طرح برق امید که 
از آبانماه  سال 99 آغاز شده مخصوص 

مشترکان خانگی است .
خانگی  مشترکان    : گفت  وی 
ده  سا رهای  هکا ا ر با  نند  ا تو می 
در دسته مشترکان  مدیریت مصرف 
از تخفیف  کم مصرف قرار گرفته و 
مصرفی  برق  بهای  صدی  در  صد 

برخوردار شوند .
جلسه  این  در  قدیمی   حسین 
با اشاره به نقش رسانه ها و از جمله 
صداوسیما در فرهنگ سازی مصرف 
بهینه ، گفت: با توجه به شرایط اقلیمی 
در  گرما  هنگام  زود  شروع  کشور،  
ضروری   ، بارندگی  کاهش  و  کشور 

است که تغییر رفتار مصرف برق در 
جامعه مورد توجه قرار گیرد و در این 
بسیار  می تواند  استانی  رسانه  ارتباط 

تأثیرگذار باشد.
ز  ا مه  ا د ا در  قدیمی  حسین 
همکاری مدیرکل و مجموعه کارکنان 
جهت   اردبیل  استان  سیمای  و  صدا 
اطالع رسانی به مردم، فرهنگ سازی 
در خصوص مصرف صحیح و  یاری 
تابستان  بار  پیک  مواقع  در  رساندن 
نیروگاهها  سوخت  محدودیت  در  و 
و  تشکر  گذشته  سال  زمستان  در 

قدردانی کرد.
و  صدا  مدیرکل  احمدی  مال 
این جلسه،   در  نیز  استان،   سیمای 
انرژی  از  یکی  برق  اینکه  بیان  با 
حاضر  عصر  در  مهم  پاک  های 
زندگی  در  بسزایی  نقش  و  است 
انسان ها دارد، افزود: محدود بودن 
چالشی  به  امروز  انرژی،  منبع  این 
با  لی  و است  شده  تبدیل  جدی 
برق  آّب،  مصرف  در  جویی  صرفه 
و کاهش آلودگی محیط زیست می 
نسل  برای  خوبی  دار  امانت   توانیم 

باشیم. آینده  های 

مدیر عامل شرکت توزیع نیـروی برق استان اردبیـل :

جهتگذرموفقازپیکتابستان۱400راهیجزبهینهسازیمصرفبرقنداریم
بازدیدرئیسدانشگاهعلومپزشکیاستانازبخشهای
)ره( خمینی امام بیمارستان کرونای مرکز مختلف

اردبیل
دکتر  اردبیل،   پزشکی  علوم  دانشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
حبیب زاده رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان، از بخش های مختلف 
مرکز کرونای بیمارستان امام خمینی )ره( اردبیل بازدید و ضمن عیادت 
از بیماران بستری، از نزدیک در جریان نحوه ارائه خدمات درمانی به 

بیماران کرونایی و وضعیت بالینی این بیماران قرار گرفت.

مدیرعامل شرکت گاز استان البرز خبر داد؛
سامانه۱594شرکتگازاستانالبرزراهاندازیشد

 به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان البرز، حسین تقی نژاد 
با بیان این مطلب، گفت: سامانه تلفنی ۱۵94 یک خط خدماتی کشوری 
است که در راستای اجرای طرح تکریم ارباب رجوع و همچنین توسعه 
زیرساخت خدمات غیرحضوری، به طور کامل در استان راه اندازی شده 

و به صورت یکپارچه قابل بهره برداری است.
کارکرد  دریافت  کرد:  اظهار  این سیستم،  قابلیت های  درباره  وی 
سوابق  با  ارقام  کنترل  و  مقایسه  امکان  با  البرز  کل  مشترکان  کنتور 
صورتحساب  آخرین  اطالعات  اعالم  نیز  و  مشترکان  اصلی  سیستم 
صادره به صورت لحظه ای از سیستم اصلی مشترکان، دو کارکرد مهم 
این سیستم به شمار می رود. در خصوص خدمات ارائه شده توسط این 
سامانه میتوان مختصرا به موارد ذیل اشاره نمود:ارائه خدمات تلفن گویا 
شامل: اطالعات قبض و پرداخت تلفنی،ثبت قرائت کنتور،اعالم حادثه و 
قطعی گاز، اطالع رسانی،  ثبت پرسش، انتقاد و شکایت،دریافت وقت از 
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل،پیگیری مورد و دریافت پاسخ،همچنین از 
صندوق صوتی انتقادات و پیشنهادات روابط عمومی با امکان استماع پیام 
و مدیریت سوابق، امکان اعالم، ویرایش و حذف شماره همراه مشترکان 
استان جهت ارسال پیامک قبوض، راهنمایی مشترکان در بخش های 
مختلف شرکت و امکان مشاهده سوابق کامل تماس های یک مشترک 

را از دیگر ویژگی های تلفن گویای ۱۵94 ذکر کرد.

جشنوارهبزرگنقاشیمحالتدربندرعباسبرگزارشد
بندرعباس  شهرداری  ورزشی  اجتماعی  فرهنگی  سازمان  رئیس 
گفت: جشنواره بزرگ نقاشی محالت در شهر بندرعباس ویژه کودکان و 
نوجوانان توسط سازمان فرهنگی، اجتماعی ورزشی شهرداری بندرعباس 

در سطح محالت برگزار شد.
حامد رضوانی در این باره اظهار کرد: هدف این جشنواره استعداد 
یابی کودکان و نوجوانان، حمایت و پرورش استعداد آنها، همچنین ارتباط 

با محالت مختلف شهر بوده است.
شهر  مختلف  محالت  در  نوجوان  و  کودک   3۵0 داد:  ادامه  وی 
بندرعباس در این جشنواره شرکت کرده اند که می توان گفت مشارکت 

در محالت متفاوت بوده است.
رضوانی افزود: این جشنواره در چند محله شهر بندرعباس بصورت 

پایلوت برگزار شده است.
وی تصریح کرد: در محدوده منطقه یک شهر بندرعباس در محله 
گلشهر، کوچه ایرانیت، داروپخش، خیابان دانشگاه، در منطقه دو کوی 
شهیددقت،  شهرک  نور،  شهرک  سجادیه،  طالییه،  نیایش،  گلستان، 

شهرک پردیس بوده است.
رئیس سازمان فرهنگی شهرداری بندرعباس گفت: در منطقه سه، 
محله دو راهی ایسینی، سه راه برق همچنین در منطقه  چهار نیز، شهرک 

پیامبر اعظم و کوی ملت نیز برگزار شده است.
وی عنوان کرد: محله محوری اساس برنامه های فرهنگی اجتماعی 
این سازمان است.گفتنی است، در پایان این جشنواره از کودکانی که  در 

این جشنواره شرکت کرده اند به رسم یادبود هدایایی اهدا شده است.

»پاسارگاد«درمیان500بانکبرتردرجهان
جایگاه  در   ،Banker موسسه   ۲0۲۱ سال  رتبه بندی  در  پاسارگاد،  بانک 
دویست و نودمین بانک جهان قرار گرفت؛ »پاسارگاد« در میان ۵00 بانک برتر 

در جهان
بانک پاسارگاد برای چندمین سال متوالی در فهرست ۵00 بانک برتر جهان قرار 
 The Banker و نشریه Brand Finance گرفت. براین اساس، موسسه
)زیرمجموعه ای از نشریه معتبر »فایننشیال تایمز«(، در رتبه بندی ۵00 بانک برتر 
جهان سال ۲0۲۱ میالدی، جایگاه بانک پاسارگاد را با ۸9 پله صعود، در رتبه ۲90 

برترین بانک های جهان رتبه بندی کرد.
این در حالی است که بانک پاسارگاد در طول 6 سال گذشته، به صورت مستمر 
در این فهرست قرار داشته و بارها به عنوان برترین بانک منطقه خاورمیانه هم انتخاب 
شده است. اهمیت این موضوع از این جهت است که به دلیل اعمال تحریم های 
مالی و بانکی ظالمانه بر اقتصاد ایران و دشواری همکاری ها میان بانک های داخلی 
و خارجی، بانک پاسارگاد در رقابتی نابرابر با بانک های بین المللی کشورهایی مانند 
امارات متحده عربی، ترکیه و عربستان سعودی، از سایر بانک های ملی و منطقه ای 
پیشی گرفته است.بانک   پاسارگاد در سال ۲0۱۵ و در اولین سال حضور خود در این 
رتبه  بندی، طبق ارزیابی  های صورت گرفته موفق به کسب رتبه 3۲۸ بین ۵00 برند 
برتر بانکی دنیا شد. در سال ۲0۱۷ این بانک عالوه بر اخذ رتبه ۱۷۵ بین ۵00 برند 
برتر بانکی دنیا، به  عنوان تنها بانک ایرانی در میان ۱0 برند برتر بانکی خاورمیانه 
نیز انتخاب شد. بانک پاسارگاد درسال ۲0۱۸ نیز به عنوان ۱66 امین برند بانکی 

برتر جهان بین ۵00 برند برتر بانکی دنیا قرار گرفت.
بانک پاسارگاد در رقابت میان بانک های ایرانی در داخل کشور هم بسیار موفق 
عمل کرده است. بر این اساس، طبق ارزیابی های »مؤسسه بنکر«، بانک پاسارگاد 
در سال های ۲0۱0، ۲0۱۲، ۲0۱3، ۲0۱4، ۲0۱۵ و ۲0۱6 میالدی موفق به کسب 
عنوان »بانک سال« )Bank of the Year( در جمهوری اسالمی ایران شد.

همچنین توسط این مؤسسه در سال های ۲0۱3، ۲0۱4، ۲0۱۵ ،۲0۱6 و ۲0۱۷ 
 )Islamic Bank of the Year( »میالدی، به عنوان »بانک برتر اسالمی
جمهوری اسالمی ایران انتخاب شد.شایان ذکر است که رتبه بندی این دو موسسه، با 
استفاده از شیوه Royalty Relief انجام گرفته است. در این شیوه، برای ارزش گذاری 
برند بانک  ها، از روش تنزیل جریان ورودی آتی دارایی  های فکری و برند، جهت محاسبه 

ارزش خالص فعلی بانک )Net Present Value( استفاده می  شود.

مدیر روابط عمومی بانک ایران زمین؛
رسانههایاجتماعیروابطعمومیهاراتغییرداده

اند
مدیر روابط عمومی بانک ایران زمین، با اشاره به فرارسیدن روز روابط عمومی 
این مناسبت را به فعالین این عرصه تبریک گفت و اظهار داشت: مدتها است مخاطبین 
ما تغییر ذائقه داده اند و در واقع از جایگاه مخاطب صرف به جایگاه یک رسانه فعال 

ارتقاء یافته اند و هر دو نقش را پذیرفته است. 
به گزارش روابط عمومی بانک ایران زمین، سید محمد حسین استاد گفت: 
دنیای دیجیتال فرصت های زیادی را در اختیار ما قرار داد، مخاطب امروز ما کنشگر 
و هوشیارتر است و این برای ما که در حوزه روابط عمومی فعالیت می کنیم فرصت 
می  زیادی  مخاطبین تالش  به  خود  رسیدن صدای  برای  این  از  پیش  ما  است. 
کردیم چون ارتباط یک طرفه بود و اگر هم ارتباط دو طرفه ای شکل می گرفت به 
نوعی به صورت آفالین بود. وی گفت: اما امروز ما از نزدیک و بدون از دست دادن 
زمان در کنار مخاطبین مان قرار داریم با آنها گفتگو می کنیم و مسائل و انتقادات 
و پیشنهادات آنها را بررسی و به سرعت پاسخ می دهیم. در واقع مخاطبین، امروز 
در کنار روابط عمومی ها هستند و نه مقابل آنها و این فرصت بسیار خوبی است تا 
فعالین این عرصه بتواند نقش خود را در ایجاد یک ارتباط دو سویه بهبود ببخشند. 
مدیر روابط عمومی بانک ایران زمین، با بیان این نکته که بخش زیادی از 
زندگی ما در فضای آنالین طی می شود و این موضوع با حضور بیماری کرونا سرعت 
بیشتری به خود گرفته افزود: در حال حاضر ارتباط روابط عمومی با مخاطبین خود 
در فضای آنالین شکل می گیرد و از تجربه گذشته ما فقط خاطراتی مانده و فضا 

به سرعت تغییر کرده و ما از گذشته عبور کرده ایم. 
وی با اشاره به اقدامات بانک ایران زمین در حوزه روابط عمومی دیجیتال 
اظهار داشت: حضور مستمر در شبکه های اجتماعی، پاسخگویی ۲4 ساعته، تغییر 
حال  در  که  است  اقداماتی  جمله  از  اقدامات  مستمر  بهبود  و  اجرایی  فرآیندهای 
حاضر انجام شده است و بزودی شاهد تغییرات بسیاری در این حوزه خواهیم بود.

گاز  پاالیش  شرکت  مدیرعامل 
این  ویژه  توجه  به  اشاره  با  ایالم 
اجتماعی،  مسئولیت های  به  شرکت 
ضمن  ایالم  گاز  پاالیشگاه  گفت: 
تالش در جهت تحقق شعار “جهش 
اجرای  در  ای  ویژه  اهتمام  تولید”؛ 
ابعاد مختلف مسئولیت های اجتماعی 

در سال 99 را داشته است.
اینکه  بیان  با  نوریان  اله  روح 
مسئولیت  راستای  در  شرکت  این 
های اجتماعی در جنبه های مختلف 
اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی 
اقدامات قابل توجهی را انجام داده 
است، افزود: به منظور جلوگیری از 
شیوع هرچه بیشتر ویروس منحوس 
سالمت  حفظ  به  توجه  و  نا  کرو
یکبار  لباس  اهدای  ضمن  جامعه، 
الیه  سه  ماسک  پزشکی،  مصرف 
پزشکی و اختصاص موقت ساختمان 
کرونا  تست  برای  شرکت  درمانگاه 
به دانشگاه علوم پزشکی، در مراحل 
ماسک  یع  توز به  م  ا قد ا مختلف 
بین  در  عفونی  مواد ضد  و  پزشکی 

جامعه  دانش آموزان  و  مردم  اقشار 
محلول  تحویل  همچنین  و  محلی 
شهرداری  به  ژاول  آب  و  گندزدا 

چوار نموده است.
زیست  بعد  ر  د  : د فزو ا وی 
ندهای  پسما زی  سا ا جد محیطی، 
نمونه   ،  ۱9 کووید  به  آلوده  عفونی 
تصفیه  خروجی  پساب  از  برداری 
ز  ا قبل  ه  پاالیشگا صنعتی  نه  خا
و  دست  پایین  رودخانه  به  تالقی 
دودکش  خروجی  از  برداری  نمونه 

فضای  هکتار   ۲۵ از  نگهداری  ها، 
سبز ، تکمیل مراحل پایانی نصب و 
راه اندازی زباله سوز صنعتی پیشرفته 
جهت مدیریت پسماند های صنعتی و 
گلخانه ای  گازهای  کاهش چشمگیر 
در  شده  انجام  اقدامات  دیگر  از 
راستای مسئولیت های اجتماعی در 

سال گذشته بوده است.
گاز  پاالیش  شرکت  مدیرعامل 
ایالم تصریح کرد: در بخش اقتصادی 
در  غذایی  مواد  توزیع  اجتماعی،  و 

آسیب  دیده  و  درآمد  کم  اقشار  بین 
لباس  اهدا  کرونا،  ویروس  شیوع  از 
آزادی  در  مشارکت   ، سالمندان  به 
زندانیان جرائم غیرعمد، حمایت ازتیم 
به  منظوراهمیت  به  بانوان  فوتبال 
توانمند  بانوان  معرفی  بانوان جامعه، 
لیگ  فوتبال  تیم  با  ایالم  مستعد  و 
برتری پاالیش گاز ایالم، حمایت از 
قهرمانان ملی و بین المللی در عرصه 
ورزش از دیگر خدمات این پاالیشگاه 

در سال 99 بوده است.
خرید  کرد:  خاطرنشان  نوریان 
تجهیزات مصرفی عمومی پاالیشگاه 
شرکت های  از  حمایت  استان،  از 
نشگاهی  دا مراکز  و  بنیان  دانش 
ن  متخصصا ز  ا ه  د ستفا ا ن،  ستا ا
اساسی،  تعمیرات  جریان  در  بومی 
ن  ا ر نکا پیما تقویت  و  رگیری  بکا
مسئولین  با  تعامل  و  دیدار  بومی، 
از  بخشی  تنها  چوار  شهر  و  استانی 
نگاه  با  شرکت  این  خدمات  دیگر 
طول  در  محلی  جامعه  به  مسئوالنه 

سال گذشته بوده است.

مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم عنوان کرد :

توجه ویژه به ابعاد مختلف مسئولیت های اجتماعی در کنار تولید پایدار 
در پاالیشگاه گاز ایالم

مدیر عامل شرکت گاز استان ایالم خبر داد :

نظارت شرکت گاز بر استاندارد سازی 10۷ مدرسه در ایالم
استان  گاز  شرکت  مدیر عامل 
بر  گاز  شرکت  ناظرین  گفت:  ایالم 
استاندارد  سازی  و  بهسازی  نوسازی، 
سیستم گرمایشی ۱0۷ مدرسه دولتی 
در سطح استان ایالم نظارت می کنند.

دیدار  در  اللهی  شمس  عباس 
استان  مدارس  نوسازی  مدیرکل  با 
مدارس  نوسازی  کل  اداره  افزود: 
استان در سال گذشته اولویت بهسازی 
 ۱0۷ گرمایشی  سیستم  نوسازی  و 
و  نمود  اعالم  را  استان  مدرسه  باب 
پیمانکار مجری و تحویل  انتخاب  با 
 ، ز گا شرکت  ناظرین  به  نقشه ها 
نوسازی  و  بهسازی  عملیات  اجرای 
نیز  رادیاتور ها و  در حوزه موتورخانه ، 
استاندارد  جایگزینی بخاری های غیر 
نظارت  با  هرمتیک  بخاری های  با 
با 90 درصد  گاز  کارشناسان شرکت 

پیشرفت فیزیکی در حال انجام است.
وی افزود: با عنایت به ماده ۱۱ 
آئین نامه اجرایی بند “ه” تبصره یک 
ماده واحده قانون بودجه سال ۱399 
نامه سه جانبه  موافقت  و  کل کشور 
وزارت  ایران،  گاز  ملّی  شرکت  بین 

بهینه  شرکت  و  پرورش  و  آموزش 
این  کشور،  سوخت  مصرف  سازی 
موضوع در دستور کار شرکت گاز استان 

ایالم قرار گرفته است.
مدیرکل نوسازی و مدارس استان 
ایالم با اشاره به اینکه استاندارد سازی 

تأمین  به  مدارس  گرمایشی  سیستم 
امنیت جانی دانش آموزان کمک می کند، 
خاطر نشان کرد: در قانون بودجه سال 
مدارس  استاندارد سازی  طرح  گذشته 
مدارس  نوسازی  کل  اداره  و  تصویب 
استان اعتبارات الزم را دریافت نموده 
و به ترتیب اولویت، سیستم گرمایش 

مدارس را مورد بررسی قرار داد.
آغاز  از  افزود:  رحیمی  نصرت 
طرح، تمام بخاری های نفتی مدارس 
جمع آوری و مقرر شد تا پایان سال 
جاری سیستم گرمایش غیر استاندارد 
در هیچ مدرسه  ای وجود نداشته باشد.

وی گفت: سال گذشته با انعقاد 
قرارداد با پیمانکار مجری، این موضوع 
بالغ  بودجه ای  با  به صورت متمرکز 
بر ۸0 میلیارد ریال در مراحل پایانی 

استاندارد  سازی است.

اما و اگر بازگشت خارجی ها به بازار لوازم خانگی ایران؛

تحریم را به فرصت صادرات تبدیل 
کنیم

بازگشت خارجی ها به بازار لوازم خانگی ایران، هرچند با اظهار نظرهای 
متفاوت و گاه متضادی همراه است، اما می تواند به یکی از اهداف کشور در 

زمینه تبدیل ایران به قطب صادراتی منطقه کمک کند.
این روزها با فضای مثبت پیش آمده در فضای سیاست خارجی کشور و 
احتمال لغو تحریم ها، زمزمه ها برای بازگشت خارجی ها به بازار لوازم خانگی 
تا  اما کارشناسان می گویند  بازارها قوت گرفته،  از  همچون بسیاری دیگر 

تحقق زمزمه ها راه درازی در پیش است.
از  گذشته  هفته های  در  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  مسووالن 
برندهای  بازگشت  حاضر  حال  در  که  کرده اند  اعالم  مختلف  تریبون های 
خارجی حوزه لوازم خانگی به کشور در دستور کار نیست، زیرا شرکت های 
و  امکانات  از  استفاده  با  و  بازیافته اند  را  خود  تحریم ها  از  پس  داخلی 
زیرساخت های موجود، عمده نیازها در این زمینه از داخل در حال تامین است.

خروج برندهای خارجی تحت تاثیر تحریم های آمریکایی اتفاق افتاد، 
هرچند بسیاری قائلند که این برندها خود خواستار این خروج نبودند و شرایط 
پیش آمده به ویژه مشکالت نقل و انتقال پول سبب شد تا در عمل چاره ای 

برای آنها باقی نماند.
برخی می گویند حال که در دوران سخت تحریم ها، صنعت داخلی با 
تالش و زحمت صنعتگران به خودکفایی نسبی رسیده، نباید به دنبال واردات 

کاالهای مشابه بود.
از  ناشی  خارجی  شرکت های  بدعهدی  که  دارند  تاکید  کارشناسان 
مشکالت سیاسی بوده و باید در جای خود بحث شود، با این وجود، این روزها 
زمزمه های بازگشت برندهای مطرح خارجی از گوشه و کنار شنیده می شود.

شرکت های داخلی در زمان تحریم ها چه کردند؟
بسیاری  کشور،  به  لوازم خانگی  واردات  ممنوعیت  اعالم  از  پیش 
تا ۵0  با 40  اکثر واحدها  و  بود  بیکار  این صنعت  در  ظرفیت های موجود 

درصد ظرفیت خود کار می کردند.
اما پس از آن با خروج برندهی خارجی و با توجه به خالی شدن بازار 
و افزایش تقاضا، ظرفیت های خالی کارخانجات به تدریج زیر بار تولید رفت، 
به طوری که در ادامه تولیدکنندگان خواهان ارز بیشتری برای واردات مواد 
اولیه، تجهیزات و ماشین آالت مورد نیاز خود بودند تا پاسخگوی نیاز بازار 

باشند.
برپایه این گزارش، شرکت ایرانی شریک سامسونگ، در دو سال گذشته 
ابتدا موفق به تولید تلویزیون و در هفته های اخیر موفق به تولید ماشین 

لباس شویی با برند خود شد.
و  صوتی  لوازم  انجمن  مدیره  هیات  رییس  موسوی مجد«  »علیرضا 
تصویری ایران در این زمینه گفت: با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور 
و مواجهه با تحریم های ظالمانه که همه صنعت را دچار مشکل کرد، اما 
برخی مجموعه ها توانستند با اتکا به پتانسیل نیروی انسانی، توان داخلی و 
واحد تحقیق و توسعه )R&D( خود طراحی محصوالت جدید را در دستور 

کار قرار دهند.
وی بیان داشت: به طور مثال، اکنون تولید تلویزیونی جدید با برند ایرانی 
پس از تحریم ها آغاز شده که حاصل دست کم ۱0 ماه تالش دست اندرکاران، 

اساتید دانشگاه ها و تکنسین های خبره است.
تولید محصوالت به روز، جدید و با قابلیت های نوین از جمله به کارگیری 
اینترنت اشیاء، تولید ماشین لباس شویی با قابلیت ضدعفونی کردن لباس ها با 
گاز ازن و شست وشوی لباس های با بافت بسیار حساس، از جمله توفیقاتی 

است که در دو سال گذشته در آنها توفیق یافتیم.
حتی برخی شرکت ها که تا پیش از این حضور در بازار لوازم خانگی 
برایشان جذابیت نداشت، با خروج خارجی ها، با تغییر رویکرد و به کارگیری 
ظرفیت های معطل مانده سایر کارخانجات در سراسر کشور، ضمن کاهش 
هزینه های تولید، به این عرصه روی آوردند و در همین مدت کوتاه موفق به 
کسب درصدی از بازار برای خود به ویژه در بخش لوازم خانگی کوچک شدند.

شرکت های داخلی ریسکی در حضور خارجی ها نمی بینند
با این حال برخی کارشناسان می گویند: کره ای ها وسواس زیادی برای 
حضور در بازارها دارند و اگر ایران به آنها چراغ سبز نشان داده و بازگشتی 

در کار باشد، کمتر از یک سال و نیم زمان نخواهد برد.
به گفته آنان، حرکت شرکت های ایرانی در مسیر تعریف شده در چند 
سال اخیر باید تداوم داشته باشد تا ببینیم نتیجه گفت وگوهای خارجی به 

کجا خواهد کشید.
در این زمینه، »علیرضا الهیجانیان« معاون بازاریابی یکی از شرکت های 
داخلی گفت: مجموعه ما حتی پیش از دور تازه تحریم ها و تصمیم کره ای ها 
برای خروج از ایران به دنبال راه اندازی برند انحصاری خود بود و تالش 

وافری برای آن انجام داد.
وی گفت:  این آرزو اکنون محقق شده و در ۱6 گروه محصولی در 

حال فعالیت هستیم.
الهیجانیان تصریح کرد: هیچ ریسکی در بازگشت برندهای مطرحی 
همچون ال.جی و سامسونگ به کشور نمی بینیم، زیرا استراتژی و هدف گذاری 
که این برندهای کره ای برای خود تعریف کرده اند، هیچ تداخلی با برنامه های 
)برند داخلی( این شرکت ندارد. وی بیان داشت: رقابت همواره به نفع صنعت 
است و هرچه رقابت بیشتر باشد، محصوالت با کیفیت باالتری به دست 
مصرف کنندگان خواهد رسید، تولیدکنندگان بزرگ ایرانی نیز همواره خود را 

با خط کش رضایت مردم می سنجند.
برندهای  بازگشت  عدم  اینکه  بیان  با  لوازم خانگی  صنعت  مدیر  این 
خارجی به معنای عدم حضور آنها در کشورمان نیست، یادآور شد: گشتی 
ال.جی،  قاچاق  وجود محصوالت  از  حاکی  پایتخت  خانگی  لوازم  بازار  در 
سامسونگ، دوو، بوش و غیره آن هم با قیمت های گزاف است، این در حالی 

است که این برندها دیگر مالیاتی پرداخت نمی کنند.
وی تصریح کرد: بر این اساس، جلوگیری از حضور خارجی ها نفعی به 

حال کشور نخواهد داشت.
الهیجانیان اظهارداشت: تجربه خروج خارجی ها تلخ بوده، اما برخالف 
آنچه برخی عنوان می کنند، اشتباهی در موضوع قراردادها اتفاق نیفتاده است.

وی گفت:  به طور مثال ال.جی 30 سال در کشورمان حضور داشته و 
سرمایه گذاری های مشترک زیادی در منابع انسانی، خطوط تولیدی و غیره 
انجام داد، با این با این حال تحریم ها راه ارتباطی مالی آنها با ایران را قطع 

کرد و چاره ای جز خروج از کشورمان برای شان باقی نگذاشت.
این مدیر بازاریابی معتقد است: کاری که این بار در تعامل با خارجی ها 
 )R&D( باید در دستور کار قرار بگیرد، استقرار واحدهای تحقیق و توسعه
است، کاری که در گذشته هم انجام شد و اگر نبود، برندهای جدید ایرانی 

شکل نمی گرفتند.
پتانسیل ایران برای تبدیل شدن به قطب صادراتی منطقه

وی گفت: اتفاقی که در گذشته می توانست بیفتد اما نیفتاد، تبدیل شدن 
ایران به هاب صادراتی منطقه بود، یعنی با امکانات و قابلیت های موجود 
در کشورمان از جمله نیروی کار ارزان و تحصیلکرده، مواد اولیه و انرژی 
ارزان و همچنین دانش فنی، خارجی ها از این فضا برای تولید محصوالت 
خود و صادرات آنها به کشورهای منطقه و همسایگان بهره ببرند؛ این مهم 

نیازمند حمایت ارگان های دولتی و بدنه حاکمیت است.
عمده  و  خاورمیانه  منطقه  اینکه  به  توجه  با  بیان داشت:  الهیجانیان 
کشورهای آسیای میانه واردکننده لوازم خانگی هستند، همچنان این پتانسیل 
و قابلیت برای کشورمان وجود دارد تا در دور تازه همکاری ها، تولید به قصد 

صادرات به این کشورها را هدف گذاری کند.
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اسالمی  شورای  مجلس  رییس 
ستاد  تشکیل  ضرورت  به  تاکید  با 
مجلس  و  جدید  دولت  بین  هماهنگی 
باید  آمد  کار  که سر  دولتی  هر  گفت: 
و  برده  پیش  را  امور  هماهنگی  با 
دو  این  انسجام  در  محکمی  گام های 

قوه برداشته شود.
ز  ا نان  جوا دنیای  گزارش  به 
در  قالیباف«  »محمدباقر  ملت،  خانه 
نشست روز گذشته شورای هماهنگی 
هیات رئیسه با روسای کمیسیون های 
تخصصی مجلس با تأکید بر ضرورت 
تحقق  برای  مجلس  در  اولویت بندی 
شعار سال در زمینه تولید و رفع موانع 
پژوهش های مجلس  آن، گفت: مرکز 
را  کشور  اولویت های  زمینه  این  در 

در صحن  آن  گزارش  و  کرده  احصاء 
تا  می شود  ئه  ا ر ا یندگان  نما برای 
به ویژه در زمینه  اولویت های مجلس 
در  شده  تصویب  قانون   6 بر  نظارت 

حوزه تولید مشخص شود.
اسالمی  شورای  مجلس  رییس 
بخش  دو  در  گزارش  ین  ا فزود:  ا
تا  کرد  خواهد  کمک  تقنین  و  نظارت 
دارد  بیشتری  اولویت  که  موضوعاتی 

شناسایی شوند.  
تدوین  اهمیت  برشمردن  با  وی 
توسعه،  هفتم  ساله   ۵ برنامه  قانون 
سال  عنوان  به  امسال  شد:  یادآور 
در  باید  ششم،  ساله   ۵ قانون  پایانی 
شود  دقت  هفتم  برنامه  قانون  تدوین 
و  اولویت ها  اساس  بر  آینده  دولت  تا 

حرکت  اجرا  حوزه  در  سیاستگذاری ها 
کند.

قالیباف با اشاره به مسائل مربوط 
به حوزه های انتخابیه نمایندگان اظهار 
حوزه های  در  مشکالت  برخی  داشت: 
انتخابیه نمایندگان به ظاهر جزئی است 
برای مردم  اما همین مسائل کوچک، 
حل  باید  که  است  مهم  بسیار  منطقه 
هماهنگی  شورای  کار  دستور  در  آن 

مجلس باشد.
کرد:  اضافه  مقننه  قوه  رییس 
دولت  بین  هماهنگی  ستاد  تشکیل 
دولت  کار  آغاز  در  مجلس  و  جدید 
است  الزم  و  دارد  ضرورت  نیز  جدید 
هر دولتی که سر کار آمد با هماهنگی 
امور را پیش ببریم تا در آینده گام های 

محکمی در انسجام برداشته شود.
وی درباره اصالح آیین نامه داخلی 
باید  نیز  اقدام  این  گفت:  نیز  مجلس 
طرح ها  به  رسیدگی  فرآیند  اولویت  با 
این  بگیرد.  قرار  صحن  در  لوایح  و 
کمیسیون   و  دارد  ضرورت  موضوع 
به  باید  نیز  مجلس  داخلی  آیین نامه 

این موضوع ورود کند.
روسای  اینکه  بیان  با  قالیباف 
را  خود  نهایی  نظرات  کمیسیون ها 
آیین نامه  کمیسیون  در  اعمال  برای 
کنند،  ارائه  کمیسیون  این  رییس  به 
خاطرنشان کرد: این مسئله به سرعت 
در بررسی ها کمک خواهد کرد و سبب 
می شود وقت و انرژی کمتری از صحن 

و کمیسیون ها گرفته شود.

قالیباف: ستاد هماهنگی مجلس و دولت جدید تشکیل شود

جسد مثله شده »بابک خرم دین« کارگردان سینما 
در شهرک اکباتان در حالی کشف شد که پلیس ضمن 
تشریح جزییات این حادثه اعالم کرد که تحقیقات درباره 

یافتن علت آن ادامه دارد.
صبح روز یکشنبه گذشته، خبر کشف تکه هایی از 
یک جسد مثله شده در فاز سه شهرک اکباتان به مرکز 
فوریت های پلیسی ۱۱0 اعالم شد که درپی آن ماموران 
کالنتری ۱3۵ آزادی در محل حاضر شده و رسیدگی به 

موضوع را در دستورکار خود قرار دادند. 
با حضور ماموران در محل مشاهده شد که جسد 
مردی مثله شده داخل سطل زباله رها شده است که در 

پی آن تیم تشخیص هویت پلیس آگاهی نیز با دستور 
مقام قضایی در محل حاضر شده و رسیدگی به موضوع 
وارد فاز تخصصی شد.با ورود پلیس آگاهی به این پرونده، 
ساعاتی بعد هویت مقتول که یکی از کارگردانان سینما 
بود، شناسایی شده و خانواده اش نیز که در همان شهرک 
ساکن بودند مورد شناسایی قرار گرفتند. با حضور ماموران 
پلیس در محل، والدین مقتول که زوجی سالخورده بودند 

به قتل فرزند خود اقرار کردند.
پدر این فرد در اظهارات اولیه خود به ماموران گفت: 
شب قبل از کشف جسد، اقدام به بیهوشی فرزند خود 
کرده و سپس در حمام او را به قتل رسانده و جسدش را 

مثله مثله کرده است. مرکز اطالع رسانی پلیس پایتخت 
با تایید این خبر گفت: والدین این فرد بازدداشت شده و 
تحقیقات برای یافتن علت قطعی این قتل در حال انجام 
است.سرپرست دادسرای جنایی تهران هویت این فرد 
را بابک خرمدین اعالم و اظهار کرد: جسد این شخص 
روز یکشنبه گذشته در اکباتان پیدا شده و در تحقیقات 
به عمل آمده پدر و مادر این کارگردان دستگیر شدند و 

به قتل اعتراف کردند.
او  با  کارگردان  این  پدر  اقرار،  طبق  افزود:  وی 
اختالف داشته و ابتدا او را بیهوش و بعد جسد را با چاقو 

تکه تکه کرده است.

جزییات حادثه قتل کارگردان سینما
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رییس فدراسیون تکواندو:
بهموفقیتبانوانتکواندوکارایرانامیدوارم

پوالدگر رییس فدراسیون تکواندو گفت: به موفقیت دختران تکواندوی ایران 
در مسابقات گزینشی المپیک امید زیادی دارم.

 3۱ از  تکواندو  رشته  در  توکیو  پارالمپیک  و  المپیک  گزینشی  رقابت های 
اردیبهشت  الی دوم خردادماه به میزبانی شهر »امان« پایتخت اردن برگزار می شود 
و دختران هوگوپوش کشورمان برای کسب سهمیه به مصاف رقیبان خود می روند.

تیم بانوان تکواندوی ایران، روز گذشته )دوشنبه( با ترکیب مهال مومن زاده 
و ناهید کیانی و سرمربیگری »مهرو کمرانی«، راهی اردن شد. تیم پارالمپیک نیز 
فردا چهارشنبه با ترکیب فاطمه دودانگه و رایحه شهاب و با هدایت عاطفه کشاورز 

عازم اردن خواهد شد.
شرایط  خصوص  در  تکواندو  فدراسیون  رییس  پوالدگر«  »سیدمحمد 
دارم.  زیادی  امید  اعزامی  تیم های  به  داشت:  اظهار  ایران،  تکواندوی  دختران 
رسیدن  برای  باالیی  انگیزه  و  شدند  حاضر  تمرینات  در  توانشان  تمام  با  آنها 

به اهداف خود دارند.
وی افزود: با این شرایط امیدوارم که آنان نمایندگان خوبی برای دختران ایران 
زمین بوده و به سهمیه دست یابند و سپس در المپیک نیز، مایه غرور و سربلندی 

زنان کشورمان شوند.
این فدراسیون هیچ تفاوتی بین  اینکه در  بیان  با  رییس فدراسیون تکواندو 
مردان و زنان وجود ندارد، ادامه داد: همه امکانات برابر است و نباید فراموش کنیم 
در رده های سنی، عملکرد تیم های دختران ما یا با پسران برابر است و در برخی 

مواقع نتایج بهتری کسب کرده اند.
امکانات  کردن  فراهم  و  برابر  نگاه  حمایت،  ما  وظیفه  گفت:  پوالدگر 
که  امیدوارم  بسیار  و  نبوده  ملی  تیم های  بین  تفاوتی  مسیر  این  در  که  است 
رویداد ورزشی جهان  بزرگترین  در  بتوانند جواز حضور  ایران  تکواندوی  زنان 

کنند. کسب  را 
وی در ادامه به تیم زنان پاراتکواندو اشاره کرد و توضیح داد: آنان نخستین 
تجربه بین المللی را در پیش دارند و بسیار با انگیزه و شاداب هستند. در نهایت باید 

بگویم که این تیم ها با امید زیادی روی شیاپچانگ حاضر می شوند.
رییس فدراسیون تکواندو با بیان اینکه در مسابقات گزینشی اردن تنها نفرات 
فینالیست به المپیک راه می یابند، گفت: ورزشکاری که با غیرت و غرور ملی در 

میدان حاضر می شود، انگیزه مضاعفی برای رسیدن به موفقیت دارد.

شکایت دوباره ایران از فدراسیون جهانی جودو
سودیاهزینههنگفتدوباره؟

فدراسیون جودو در حالی قصد دارد بار دیگر از حکم محرومیت 4 ساله از 
سوی فدراسیون جهانی به دادگاه CAS شکایت کند که مشخص نیست آیا مانند 
مرتبه قبل اینبار نیز هزینه هنگفتی بر ورزش ایران و بیت المال تحمیل می شود 

یا می تواند به سود جودوی ایران تمام شود؟
پس از اقدام فدراسیون جهانی جودو در تعلیق کامل جودوی ایران که بدون 
 CAS دادگاه  به  ایران  جودوی  فدراسیون  شد،  منتشر  آن  پایان  تاریخ  به  اشاره 

شکایت کرد.
سرانجام پس از کش و قوس های فراوان و حضور هیاتی از دو طرف مناقشه در 
جلسه دادگاه در سوییس، دادگاه CAS طی حکمی با تاکید بر محرز بودن تخلف ایران 
و تخطی از منشور المپیک، تنها به صدور حکم تعلیق نامحدود از سوی فدراسیون 
جهانی جودو ایراد گرفت و ضمن مردود دانستن محرومیت جودوی ایران بدون درج 
تاریخ پایان محرومیت، آن را بر خالف قوانین دانست و پرونده را به کمیته انضباطی 
فدراسیون جهانی برگشت داد تا در صورت اصرار بر محرومیت ایران، اینبار حکم 

محرومیت با قید زمان آغاز و پایان آن صادر شود.
هر چند وکیل پرونده بالفاصله در اقدامی عجیب از پیروزی بزرگ جودوی 
ایران در این پرونده خبر داد و مسئوالن فدراسیون نیز به تبعیت از آن، صدور 
قابل  و  محرز  حقیقت  اما  دانستند،  ایران  جودوی  برای  پیروزی  را  حکم  این 
با  اینبار  البته  و  باز  دستانی  با  قطعا  جهانی  فدراسیون  که  بود  این  بینی  پیش 
زمان  قید  با  ایران  جودوی  محرومیت  در صدد صدور حکم   ،CAS سبز  چراغ 

بود. خواهد  محرومیت 
علیرغم اصرار برخی افراد بر پیروزی ایران در این پرونده، تمامی هزینه ها از 
جمله بلیط پرواز، اسکان و دادرسی هر دو طرف از ایران دریافت شد تا هزینه ای 

بسیار سنگین بر جودوی ایران تحمیل شود.
در نهایت فدراسیون جهانی جودو چندی پیش در حکمی سنگین، جودوی 
ایران را از شهریور ۱39۸ تا شهریور ۱40۲ به مدت 4 سال از حضور در کلیه میادین 

بین المللی محروم کرد.
اما این پایان ماجرا نبود و فدراسیون جودو روز یکشنبه گذشته رسما اعالم کرد 
پس از برگزاری جلسه با مسئوالن ورزش کشور، قصد دارد اینبار نیز در اعتراض به 

صدور حکم محرومیت 4 ساله به دادگاه CAS شکایت کند.
در شرایطی که این دادگاه در حکم خود بر محرز بودن تخلف فدراسیون جودوی 
ایران و تخطی از منشور المپیک تاکید کرده و شکایت ایران در مرتبه نخست نیز 
هزینه بسیار سنگینی را بر بودجه بیت المال تحمیل کرده است، مشخص نیست 
مسئوالن فدراسیون جودو و ورزش ایران بر اساس کدام منطق و خوشبینی درصدد 

شکایت دوباره به CAS هستند؟
در دشمنی مسئوالن فدراسیون جهانی جودو و در راس آن ها ماریوس ویزر 
نیست  بهتر  آیا  اما  نیست،  ایران شکی  با جودوی  رییس فدراسیون جهانی جودو 
مسئوالن فدراسیون جودو و ورزش ایران با رایزنی و تعامل، راهی غیر از شکایت 
دوباره به دادگاه CAS که هزینه زیادی از کیسه بیت المال نیز صرف آن خواهد 
شد، پیدا کنند تا جودوی ایران را از این وضعیت خارج کنند؟ چرا که رای CAS با 
توجه به رای قبلی اش، تقریبا از حاال مشخص است و در حکم قبلی نیز فدراسیون 

جودوی ایران را محکوم کرده بود.

دختررکابزنمصدومایرانوادامهمسابقاتاروپایی
دختررکابزن ایران پس از زمین خوردن در جام جهانی دوچرخه سواری چک 

اعالم کرد که می تواند برای مسابقه بعدی خودش را آماده کند.
فرانک پرتوآذر بانوی رکابزنان در حال حاضر در اروپا به سر می برد و در 
مدال  برای  االن  از  که  است  این  او  است.برنامه  مسابقات مختلفی شرکت کرده 
آوری در بازی های آسیایی ۲0۲۲ و سپس کسب سهمیه المپیک ۲0۲4 آماده شود.     
او روز یکشنبه گذشته در دومین مسابقه خود در جام جهانی چک شرکت 
کرد که در حین مسابقه زمین خورد با این حال توانست مسابقه را به پایان رسید  

و در رده 90 ایستاد.
پرتوآذر در مورد وضعیت آسیب دیدگی خود به ایسنا گفت: در حین مسابقه زمین 
خوردم و کمی دچار کبودی  و خراش شدم. دوچرخه ام نیز مقداری آسیب دید اما 
فکر می کنم بتوانم به مسابقه بعدی ام که احتماال در اسلوونی باشد، خودم را برسانم.

او ادامه داد: در رشته کوهستان تنها مسابقه رفتن کار سختی است اما من 
امیدوارم به زودی بتوانم شگفتی سازی کنم.

رویای هلندی تمام شد
کومان-بارسا؛99درصداخراج!

تنها پس از یک فصل، دوران حضور رونالد کومان در بارسلونا به پایان رسیده 
و او شنبه بعد برای آخرین بار روی نیمکت بارسا خواهد نشست.

آینده رونالد کومان در بارسلونا مبهم تر از هر زمان دیگری است.
نمایش ضعیف بارسا در بازی یکشنبه شب برابر سلتا و شکست خانگی ۲-۱ 
که عمال حتی شانس دوم شدن در اللیگا را نیز از این تیم گرفت، باعث شده تا 
اعتبار سرمربی هلندی در میان سران باشگاه به میزان قابل توجهی از دست برود.

بارسا در دو هفته گذشته دو بار شانس صدرنشینی و نیز ماندن در کورس 
قهرمانی را از دست داد. یک بار شکست خانگی عجیب از گرانادا و سپس تساوی 
خانگی برابر اتلتیکو مادرید. بارسا هفته قبل در زمین لوانته هم 3-3 متوقف شد 

تا از کورس قهرمانی خارج شود.
به این ترتیب دشوار بتوان تصور کرد که رونالد کومان فصل بعد هم روی 

نیمکت بارسا بنشیند.
از همان روزهای ابتدایی انتخاب خوان الپورتا به عنوان رئیس جدید بارسا، 
زمزمه های تغییر کومان به گوش می رسید ولی نتایج خوب تیم در یک مقطعی 

دو ماهه سبب شد تا الپورتا حمایتش از مرد هلندی را اعالم کند.
کومان حاضر نشد در مورد آینده اش صحبت کند ولی طبق ادعای رادیو 
راک ۱، او به احتمال 99 درصد اخراج خواهد شد. این در حالی است که کومان 
بارسا  از ژاوی به عنوان گزینه مدنظر سران  هنوز یک سال دیگر قرارداد دارد. 

برای جانشینی مرد هلندی نام برده می شود.

»گتوسو«جدیدترینگزینههدایتیوونتوس

»گنارو گتوسو« هم به گزینه های هدایت تیم فوتبال یوونتوس اضافه شد.
مسووالن باشگاه یوونتوس در تالش برای انتخاب جانشینی مناسب هستند 

تا به حضور »آندره آ پیرلو« روی نیمکت بانوی پیر تورین پایان دهند.
پیرلو در ابتدای فصل جاری هدایت یوونتوس را برعهده گرفت اما این تیم 

پرافتخار تحت تفکرات پیرلو، بدترین عملکرد یک دهه اخیر خود را ثبت کرد.
جدول  پنجم  رتبه  در  قرارداشتن  و  موجود  جام های  تمامی  در  ناکامی 
جذب  اندیشه  در  تا  داشت  آن  بر  را  یوونتوس  باشگاه  سران  سری آ،  رده بندی 

سرمربی جدید باشند.
یوونتوس در هفته پایانی لیگ باشگاه های ایتالیا باید در انتظار ناکامی میالن 
یا ناپولی بوده تا بتواند به لیگ قهرمانان اروپا راه یابد و در غیر اینصورت با زیان 

مالی باال و جدایی ستاره هایش مواجه خواهد شد.
در حالی که تا چند روز قبل نام »زین الدین زیدان« و »آلگری« برای هدایت 
یوونتوس مطرح بود اما روز گذشته رسانه های ایتالیایی اعالم کردند که گتوسو 

گزینه جدید این باشگاه است.
قرارداد گتوسو با ناپولی در پایان فصل جاری به اتمام می رسد و او می تواند 

بدون هیچ مشکلی، هدایت یوونتوس را برعهده بگیرد.

پلپوگبا؛عاملدودستگیدرمنچستریونایتد
سران منچستریونایتد و اوله گنار سولسشر)سرمربی( بر سر آینده پل پوگبا 

دچار اختالف نظر شده اند.
پل پوگبا تنها یک سال دیگر از قراردادش با منچستریونایتد باقیمانده و هنوز 
مشخص نیست فصل بعد را در چه تیمی توپ خواهد زد. ستاره فرانسوی سال 
بازیکن  ارزش ۱0۵ میلیون یورو گران ترین  به  با قراردادی رکوردشکن   ۲0۱6
دنیا شد و یوونتوس را به مقصد منچستر ترک کرد. دو سال پیش پوگبا چیزی تا 
جدایی از یونایتد و انتقال به رئال فاصله نداشت اما مقاومت سران باشگاه باعث 

شد تا او ماندنی شود.
از مصدومیت های  دور  به  او  و  بوده  بسیار خوب  اینجا  به  تا  پوگبا  فصل 
گذشته، توانسته روند باثباتی را طی کند. پوگبا زیر نظر اوله گنار سولسشر شرایط 
کامال مطلوبی دارد و کمک کرده یونایتد به فینال لیگ اروپا برسد و پس از سیتی 
عنوان دوم لیگ برتر را کسب کند. سرمربی نروژی عالقه مند به تمدید پوگباست 

ولی سران باشگاه با وی موافق نیستند.
طبق ادعای میرر، اخیرا گفت و گوهایی بین مینو رایوال)ایجنت پوگبا( و 
باالی ستاره  تقاضای دستمزد  ولی  قرارداد صورت گرفت  تمدید  برای  منچستر 
باشگاه  شرایطی  چنین  در  شد.  مذاکرات  رسیدن  بست  بن  به  باعث  فرانسوی 
تمایل به فروش پوگبا تا قبل از به اتمام رسیدن قرارداد او را دارد ولی در دوران 
پاندمی کرونا بعید به نظر می رسد باشگاهی توان مالی پرداخت مبلغ مورد نظر 

یونایتد را داشته باشد.
طبق این گزارش، پوگبا با سولسشر به توافق رسیده که فصل بعد را نیز 
برای منچستر بازی کند و سپس در مورد جدایی به عنوان بازیکن آزاد یا تمدید 
قرارداد تصمیم نهایی خود را به اطالع برساند. باشگاه در عوض منتظر رسیدن 

یک پیشنهاد مالی خوب برای فروش پوگباست.
در نهایت باید دید ستاره فرانسوی تابستان پیش رو چه تصمیمی در مورد 

آینده اش می گیرد.

پردهبرداریدیلیختازرازرختکنیووه
ماتیاس دی لیخت در مصاحبه با رسانه های هلندی درباره زندگی اش در 

ایتالیا صحبت کرده و پرده از یکی دو راز رختکن یوونتوس نیز برداشته است.
زیادی  اشتاق  و  شور  با  که  یوونتوس،  هلندی  مدافع  لیخت،  دی  ماتیاس 
از آژاکس به یووه پیوست، در مصاحبه ای به صحبت درباره نخستین ماه های 
زندگی اش در ایتالیا و سبک زندگی که در تورین دنبال می کند، پرداخته است.

دی لیخت گفت: »من لباس های طراحان گران قیمت را دوست ندارم. من 
ماتیاس هستم، خودم هستم و کسی هرگز من را در حالی نمی بیند که با کت و 

شلوار دست دوز به تمرین بروم. موضوع به همین سادگی است.
حرفه من فوتبال است. من می خواهم که در زمین بازی یک ستاره باشم. 
بعضی وقت ها در باشگاه آنها به من به خاطر سبک لباس پوشیدنم، می خندند. 
برای من مهم نیست. تا وقتی که به نظر خودم خوب لباس پوشیده باشم همین 
برای من کافی است. مهمترین چیز این است که در زمین نمایش خوبی داشته 
باشی، بعد آنهابه تو احترام بیشتری می گذارند و مهم نیست که فالن مارک لباس 
را نپوشیده ای.”دی لیخت همچنین در این باره صحبت کرده است که زندگی 

فوتبالیست ها در ایتالیا به شدت مورد توجه عموم است.
دی لیخت در این باره گفت: »فرقی نمی کند که کار درست را بکنید یا 
اشتباه، اینجا شما همواره قهرمان مردم هستید. در هلند من فقط یک بچه معمولی 
بودم که فوتبال بازی می کرد. در ایتالیا به عنوان یک فوتبالیست شما برتر از جامعه 
هستید. من از این قدردانی و توجه خوشم می آید، اما اینکه بتوانی در خیابان های 

هلند هم در آرامش قدم بزنی چیز خوبی است.”
در پایان دی لیخت همچنین درباره دیدارش با کریستیانو رونالدو و دیگر 

ستاره هایی که در یووه با آنها هم بازی شده نیز صحبت کرد.
دی لیخت درباره رونالدو گفت :«شیوه ای که او این ورزش را تجربه می 
کند، مدلی که خودش را آماده و سر فرم نگه می دارد، اینکه در 36 سالگی چقدر با 
انگیزه است... اینها خارق العاده است. کیه لینی هیمنطور، بوفون هم در 43 سالگی 

هیمن است. همه فوق العاده حرفه ای هستند.«

تیم  مستعفی  سرمربی 
مسائل  گفت:  سایپا  فوتبال 
اختیارات  حیطه  از  فنی  غیر 
به  خاطر  همین  به  و  است  خارج  من 

سایپا بازنخواهم گشت.
سایپا در حال حاضر شرایط چندان 
خوبی در جدول رده بندی مسابقات لیگ 
ندارد. تیم فوتبال سایپا هم اکنون با ۱9 
امتیاز در رده پانزدهم جدول ۱6 تیمی 

لیگ قرار دارد.
در  یکشنبه شب گذشته  تیم  این 
از هفته بیست و سوم  دیداری خانگی 
که  رفت  پیکان  مصاف  به  برتر  لیگ 
از  بر یک  دو  نتیجه  با  این مسابقه  در 
شرایط  تا  خورد  شکست  میهمانش 
از  لیگ سخت تر  در  بقا  برای  تیم  این 

قبل شود.
با  البته  که  شکست  این  از  پس 
»فراز  بود،  همراه  زیادی  حاشیه های 
به  از سمت خود  کرد  اعالم  کمالوند« 

خاطر شرایط حال حاضر نارنجی پوشان 
استعفا خواهد کرد.

در همین راستا صبح روز گذشته 
باشگاه در جلسه  اعضای هیات مدیره 
مورد  در  تا  شدند  حاضر  فوق العاده 
باشگاه  این  فوتبال  تیم  فعلی  شرایط 
کمالوند«  »فراز  استعفای  همچنن  و 

تصمیم گیری کنند.

فراز  که  است  شرایطی  در  این 
کمالوند، در مورد مخالفت هیات مدیره 
اظهار  وی  استعفای  با  سایپا  باشگاه 
تشکر  باشگاه  مدیره  هیات  از  داشت: 
مدیره  هیات  اعضای  همه  می کنم. 
انسان های با تجربه و کاربلدی هستند 
اما من روی موضع خودم هستم و باز 

نخواهم گشت.

فنی  مسائل  برخی  افزود:  وی 
نیست و از حیطه وظایف و اختیارات 
من خارج است. در این شرایط کاری 
است  بهتر  نمی آید.  بر  من  دست  از 
فردی بیاید که بتواند در این شرایط 

کند. کار 
فوتبال  تیم  مستعفی  سرمربی 
سایپا اضافه کرد: من از سمتم استعفا 
بررسی کنند که چه  و  بیایند  تا  کردم 
مسووالن  آوردند.  سایپا  سر  بالیی 
باشگاه ما هم برای دفاع از حق سایپا 

تالش کنند.
وی تاکید کرد: ما در بحث اتفاقات 
حاشیه ای و بحث 6 تعویض پیکان تابع 
نظر فدراسیون فوتبال هستیم اما فقط 
خواسته ما این است که نتایج در زمین 

رقم بخورد.
صحبت های  مورد  در  کمالوند 
مهدی تارتار علیه وی نیز گفت: در مورد 
صحبت های فردی دیگر نظری ندارم.

استعفای کمالوند از هدایت نارنجی پوشان؛

فروِدّفرازازهدایتسایپا!

مهاجم ایرانی تیم زوله عنوان کرد 
خوشحال  تیم  این  در  کارش  اتمام  از 
برابر  فرصت  او  به  تیم  در  چون  است 

داده نشد.
-۲۱ فصل  تلگراف،  گزارش  به 

۲0۲0  فوتبال هلند با قهرمانی آژاکس 
به پایان رسید و کار رضا قوچان نژاد نیز 
در تیم زوله خاتمه یافت و قرارداد این 
بازیکن خاتمه یافت و او اکنون بازیکن 

آزاد است.
مهاجم ایرانی بعد از اتمام کار در 
حضورم  که  خوشحالم  گفت:  تیم  این 
در این تیم تمام شد. من هرگز فرصت 
نکردم.  پیدا  کردن  بازی  برای  برابری 
متاسفانه مربی تیم توجه برابری به من 
نداشت و خوشحالم که دیگر بازیکن این 
تیم نیستم. این بسیار ناامید کننده است 

چون فقط این فصل نیست، سال گذشته 
هم همین طور بود. به نظرم کل کادر 

فنی مقصر این شرایط بودند.
همیشه  من  گفت:  ادامه  در  او 

برای  توانم  می  که  ام  داده  نشان 
صورت  این  غیر  در  باشم.  مهم  تیم 
بهترین  متوالی  فصل  دو  برای  شما 
این  با  شد.  نخواهید  باشگاه  گلزن 

نشد.  زیادی  ستفاده  ا من  ز  ا حال 
نشین  نیمکت  است  بهتر  من  اینکه 
باشم و بعدا به زمین بیایم بزرگترین 
توانند  می  مردم  که  است  مزخرفاتی 
فکر  فقط  من  بگویند.  من  مورد  در 
می کنم که این اتفاق شرم آور است 
به  بیشتر  توانستم  می  مطمئنم  چون 
باشگاه کمک کنم. چرا من حتی بعد 
اصلی  ترکیب  در  هم  تریک  هت  از 
قرار نمی گیرم؟ من نمی توانم خودم 
بسیار  همیشه  من  کنم،  سرزنش  را 

رفتار کرده ام. ای  حرفه 
مهاجم ایرانی در پایان گفت: حاال 
تعطیالت خوبی داشته باشید و بگذارید 
کمی استراحت کنیم. من همیشه رابطه 
خوبی با هواداران داشته ام. هنوز برای 

آینده تصمیمی نگرفتم.

ی
رج

خا
ل 

وتبا
ف

زیر نظر: مجتبی کاشی ال
وتب

ی ف
نها

م

محمدرضا هاشمی کهندانی

برای آینده تصمیمی نگرفتم؛

قوچان نژاد: خوشحالم که دیگر بازیکن زوله نیستم

شی  ز ر و ی  مه ها نا بر سی  ر بر
این  مجریان  حواشی  و  صداوسیما 
این  از  برخی  می دهد  نشان  برنامه ها 
مجریان با گرایش های رنگی در رسانه 
ملی برنامه اجرا می کنند؛ موضوعی که 
معموال حاشیه ها و ماجراهایی را نیز به 

همراه دارد.
صحبت های  گذشته  روز  چند  در 
برخی از مجریان صداوسیما درباره داربی 
بازی حواشی  این  داوری  و همین طور 
زیادی را ایجاد کرده به طوری که حاال 
از باشگاه پرسپولیس خبر می رسد این 
باشگاه به دنبال پیگیری حقوقی برخی 
اظهارنظرهای مجریان تلویزیونی است.

برنامه های صداوسیما  از  در یکی 
پیش از داربی، مجری با دعوت از یک 
پیشکسوت فوتبال سعی دارد درباره بازی 
داربی 9۵ مباحث کارشناسی مطرح کند 
اما به یک باره با اظهاراتی یک جانبه 
اعالم  شخصی،  قضاوت هایی  البته  و 
پرسپولیس  به  بازی  داور  که  می کند 

تمایل دارد.
این مجری در یکی دیگر از همین 
برنامه ها هم با صراحت می گوید: »چند 
قهرمان  تراکتور  نگذاشتند  قبل  سال 
قهرمان شود  استقالل  نگذاشتند  شود، 
این  و مستندات آن موجود است« که 
یعنی او صراحتا از رسانه ملی به مردم 
تا  گرفته  صورت  تبانی  می کند  القاء 
پرسپولیس قهرمان شود و »اسناد« آن 

هم موجود است!
به  صداوسیما  مجری  اظهارات 
حدی باعث ناراحتی سرمربی پرسپولیس 
شده بود که پیش از داربی در اظهاراتی 
چیپ  برنامه های  با  »باید  بود:  گفته  
صداوسیما مبارزه کنیم که از کارشناسان 
مجریان  و  کردند  دعوت  استقاللی 
استقاللی خود را به آب و آتش می زنند 

که داور پرسپولیسی  است و حرف های 
فشار  و  می زنند  معنی  بی  و  سخیف 

زیادی به تیم داوری می آوردند.«
در دنیای امروز که فضای مجازی 
گسترش پیدا کرده و اخبار و اطالعات 
برای  دارد، مردم  زیادی در آن جریان 
فرار از اخبار دروغ و شایعات که بعضا 
از صحت به دور هستند، معموال اخبار 
تلویزیون  از  نیز  را  ورزشی  حواشی  و 
بعضا  که  برنامه هایی  می کنند؛  دنبال 

خود حاشیه ساز می شوند.
برای  آیا  که  است  این  سوال 
چارچوب های  مجریان  این  انتخاب 

آیا  است؟  شده  تعریف  شده ای  مدون 
بر عمل و گفتار مجریان حین و پس 
از اجرای برنامه ها، نظارتی وجود دارد؟

اینکه فردی به عنوان یک مجری 
عالقه ای به تیم خاص داشته باشد امری 
طبیعی است و نمی توان ایرادی به آن 
گرفت، اما وقتی این مجری قرار است 
فوتبال  درباره  برنامه ای  ملی  رسانه   از 
اجرا کند، بهتر است به او گوشزد شود 
که مراقب بیانش باشد و بدور از عالیق 
شخصی اش برنامه اجرا کند و از طرح 

نظرات غیر مستند نیز پرهیز کند.
***

مجری  ز  ا پرسپولیس  شکایت 
صداوسیما 

از  یکی  از  پرسپولیس  باشگاه 
مجریان صداوسیما به خاطر اظهاراتش 

شکایت کرد.
باشگاه  رسمی  رسانه  گزارش  به 
پرسپولیس، معاونت حقوقی این باشگاه، 
مهدی  ادعاهای  بابت  رسمی  شکایت 
از  تهران  برنامه سالم  مجری  واعظی 
شبکه تهران را به دادسرای فرهنگ و 

رسانه تقدیم کرد. 
مجری یاد شده به صورت واضح 
محبوب  تیم  از  جانبداری  به  شفاف  و 
به هدف  برای رسیدن  پرداخته و  خود 
قربانی  را  پرسپولیس  باشگاه  خود، 
بر  است.  کرده  خود  واهی  ادعاهای 
برنامه  در  مطروحه  ادعاهای  اساس 
مورد اشاره، مدیریت باشگاه پرسپولیس 
دستور داد تا از این مجری به خاطر نشر 
تشویش  شایعه پراکنی،  افترا،  اکاذیب، 
در   سند  ارائه  ادعای  عمومی،  اذهان 
تیم ها  سایر  قهرمانی  از  ممانعت  مورد 
و همچنین نفرت پراکنی و تالش برای 
فوتبال،  طرفداران  بین  اختالف  ایجاد 
دادسرای  به  و  شده  طرح  شکایتی 

فرهنگ و رسانه تقدیم شود. 
لیس  سپو پر ه  شگا با همچنین 
و  لیگ  سازمان  به  مجزا  نامه ای  در 
پیگیری  خواستار  فوتبال،  فدراسیون 
وجود  بر  مبنی  مجری  این  ادعاهای 
از  ممانعت  و  جلوگیری  برای  اسنادی 
قهرمانی سایر تیم ها و زیر سوال بردن 
سازمان  و  فوتبال  فدراسیون  عملکرد 
لیگ در برگزاری مسابقات آن هم در 
رسانه ملی با میلیون ها مخاطب شد. این 
پرونده به خواسته هواداران در باالترین 
مورد  جدی  صورت  به  قضایی  مراجع 

پیگیری قرار می گیرد.

مجریانی سرخابی، حاشیه جدید در رسانه ملی!

بسیار  بازی  در  پیکان  فوتبال  تیم 
از  سایپا  مقابل  زندگی  و  مرگ  و  حساس 

استفاده کرد.  تعویضی  بازیکن  شش 
پنج  تارتار  تیم  شاگردان  حالیکه  در 
بودند  داده  انجام  را  خود  قانونی  تعویض 
جانشین  حبیب زاده  رضا   ۷+90 دقیقه  در 
شد  پیکان  بازیکن  دیگر  پورامینی  حسین 
بازی که  نتیجه  احتماال  این تخلف  با  که 
تیم  این  از  شده  انجام  پیکان  سود  به 
سایپا  سود  به  آن  نتیجه  و  شده  سلب 

کرد. خواهد  تغییر 
بار  اولین  برای  عجیب،  تخلف  این 
انجام شده و علت بروز آن  برتر  در لیگ 
ناهماهنگی میان ناظر مسابقه، داور چهارم 

و سرپرست پیکان بوده است.
که  رسیده  خبر  یپا  سا ه  باشگا ز  ا
ه  باشگا محل  در  بالفاصله  مدیرعامل 
حاضر شده و اعتراض رسمی خود را تسلیم 
این  به  تا  است  کرده  فوتبال  فدراسیون 
این  جالب  شود.  رسیدگی  حقوقی  تخلف 
با جنجالی  پیکان  امروز سایپا و  بازی  که 
کنار  در  و درگیری های شدید  بی سابقه 
زمین در شرایطی به پایان رسید که سایپا 
اشکان  سوی  از  پنالتی  اعالم  به  نسبت 
کمالوند  فراز  و  بود  معترض  خورشیدی 
علیه  مسابقه  پایان  در  آتشین  مصاحبه ای 

نتایج  که  کرد  اعالم  و  داد  انجام  داوری 
بازی ها در داخل زمین مشخص نمی شود.

هشتم  یک  مرحله  در  فصل  ین  ا
نهایی جام حذفی ایتالیا نیز تیم آاس رم در 
دیدار با اسپتزیا شش تعویض انجام داد که 
باتوجه به شکست در مقابل حریف،  البته 

پیگیری در این خصوص انجام نشد.
مقابل  پیکان  تعویض های  ترتیب 

سایپا به  صورت زیر بود:
ابراهیم صالحی( رضا جبیره )46- 

علی قربان خانی )۵6- نادر محمدی(
میر  ا  -9 0 ( ه لو  بند ا خد محمد 

روستایی(
آرش   -90 ( درویشی  محمدامین 

قادری(
علیرضا   -90+۷ ( بابایی  اسماعیل 

کوشکی(
رضا   -90 +۷ ( مینی  ا ر پو حسین 

حبیب زاده(
******

داور  پیکان:  سایپا-  داوری  ناظر 
است چهارم مقصر 

ناظر داوری دیدار سایپا و پیکان می 
کنترل  چهارم  داور  وظایف  از  یکی  گوید 

تعویض ها به صورت کامل است.
علیرضا یزدانی در واکنش به اتفاقات 
دیدار سایپا و پیکان و اینکه تیم پیکان 6 
تعویض انجام داده است، بیان کرد: در این 

خصوص مشخص است که یکی از وظایف 
اصلی داور چهارم کنترل تعویض ها است. 
او باید این کار را به طور دقیق انجام بدهد 
اما در مسابقه دیروز داور چهارم به خاطر 
تنش هایی که بعد از پنالتی به وجود آمد 
تمرکزش از دست رفت و نتوانست کارش 
را در زمین درباره تعویض ششم به درستی 
انجام بدهد. البته که مدیر تیم پیکان هم 
اما به  انجام می داد  باید نظارت بیشتری 
داشت  وظیفه  هم  چهارم  داور  حال  هر 

اجازه تعویض ششم را به پیکان ندهد.
وی درباره صحنه پنالتی که سایپایی 
آن  در  گفت:  کردند،  اعتراض  آن  به  ها 
صحنه مشکل اصلی نبود سیستم رادیویی 
وجود  رادیویی  سیستم  قطعا  بود.  داوران 
داشت داور چهارم مجبور نبود داور را به 
باهم  گوشی  در  و  فرابخواند  زمین  کنار 
سیستم  وجود  با  قطعا  زدند.  می  حرف 

رادیویی این اتفاقات هم رخ نمی داد.
ناظر داوری سایپا و پیکان همچنین 
اظهار داشت: خواهش من از کمیته داوران 
را  داوری  افزارهای  سخت  که  است  این 
سیستم  گر  ا کنند.  تهیه  وران  دا برای 
رادیویی وجود داشت هیچ کدام از اتفاقات 
بازی دیروز رخ نمی داد اما متاسفانه ضرر 

و زیان این موضوع را مشاهده کردیم.

اشتباه بزرگ در لیگ برتر؛

پیکان 6 تعویض کرد، کسی هم متوجه نشد!
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 خانه کتاب و ادبیات ایران، هجدهمین 
جشنواره نقد کتاب را با هدف کمک به سطح 
ارتقای کیفی و کّمی نقد و اعتالی اندیشه و 
فضای انتقادی، هم زمان با هفته پژوهش در 

آذر ۱400 برگزار می کند.
به گزارش دنیای جوانان از خانه کتاب 
و ادبیات ایران، بر اساس فراخوان هجدهمین 
دوره جشنواره نقد کتاب از همه نویسندگان، 
منتقدان، مدیرمسئوالن مطبوعات و نشریات 
دعوت می شود تا نسخه ای مکتوب از مقاالتی 
را که برای نخستین بار در سال ۱399 در حوزه 
نقد کتاب منتشر کرده اند را حداکثر تا 3۱  تیر 

۱400 به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند. 
الکترونیک مقاالت روی   همچنین ضروری است فایل 
 www.naghdeketab.ir نشانی  به  جشنواره  تارنمای 

بارگذاری شود.

نقد  جشنواره  هجدهمین  دبیرخانه   
اسالمی،  انقالب  خیابان  تهران،  در  کتاب 
خیابان برادران مظفر جنوبی، کوچه خواجه 
و  است  واقع  اول  طبقه   ،۲ شماره  نصیر، 
عالقه مندان می توانند برای کسب اطالعات 
بیشتر با شماره  0۲۱9۱006363 داخلی ۲۷۱ 

تماس بگیرند.
مقاالت  داوری  کتاب  نقد  جشنواره 
نقدکتاب است با موضوعات کلیات و اطالع 
و  کالم  فلسفه،  پژوهی؛  میراث  رسانی؛ 
عرفان؛ علوم تربیتی و روان شناسی؛ دین 
)قرآن و حدیث، فقه و حقوق و اخالق(؛ علوم 
اجتماعی؛ زبان؛ علوم و فنون؛ هنر؛ ادبیات؛ ادبیات داستانی و 
شعر؛ ادبیات عربی؛ تاریخ و جغرافیا؛ ایران و اسالم و کودک و 
نوجوان. این جشنواره هر سال مقارن با هفته پژوهش در آذر 

برگزار می شود.

فراخوان هجدهمین جشنواره نقد کتاب

 مختومقلی فراغی شاعر 
آوازه  بلند  و  نامی  عارف  و 
این  فردوسی  به  که  ترکمن 
قوم نیز مشهور است با خلق شعرهای 
اجتماعی،  مضامین  با  خویش  بی بدیل 
سیاسی، دینی و عرفانی، کمک شایانی 
به احیای زبان و ادبیات ترکمن ها نمود 
و گنجینه ای پایان ناپذیر از فرهنگ غنی 

این قوم به یادگار گذاشت.
شاعران  ز  ا فراغی  مختومقلی 
بزرگ ترکمن که پدرش دولت محمد 
این  علمای  و  شاعران  از  نیز  آزادی 
قوم بود، در سال هزار و ۱۱۲ هجری 
خورشیدی در روستای حاجی قوشان از 
توابع بخش مرکزی گنبدکاووس دیده 

به جهان گشود.
دانش  و  علم  به  کودکی  از  وی 
عالقه وافری داشت و خواندن، نوشتن، 
فراگیری علوم عقلی و نقلی را در محضر 
آموخت  آزادی  محمد  دولت  پدرش 
سپس در مکتب نیاز صالح که از پیران 
فضایل  کسب  به  بود  زمان  عارفان  و 
عرفانی و معنوی پرداخت تا آنجایی که 
از دقایق علوم و معرفت بهره کافی یافت 
و جوانه شعر و ادب در بوستان خاطرش 
برای   سپس  کشید.مختومقلی  بر  سر 
ادامه تحصیل عازم سیر و سفر به بخارا، 
افغانستان، هندوستان، کابل، ازبکستان، 
ترکمنستان، آذربایجان، شیروان، خیوه 
و تبریز شد و سرانجام با ره توشه یی از 
علم و دانایی به منطقه اترک به میان 

ایل و تبار خود بازگشت.

گلزار  سیاق  و  سبک  و  مضامین 
معنوی مختومقلی

حدود  مختومقلی  سروده های  از 
که  رسیده  ما  دست  به  بیت  هزار   ۱0
ترکمنی  خالص  لهجه  از  کاملی  نمونه 
است  و در واقع  کاری که مختومقلی 
در زبان ترکمنی انجام داد، شباهت به 
کار دانته در زبان ایتالیایی و  فردوسی 

در زبان فارسی دارد.
مختومقلی در زمینه های گوناگون 
گلزاری  و  آزموده  طبع  منظوم  سخن 
معنوی از خود به یادگار نهاده که حاوی 
مسمطات، قصاید و غزلیاتی شورانگیز 
است، این شاعر و عارف نامی ترکمن 
با شناخت اوضاع زمانی خود و الهام از 

فرهنگ و مدنیتی که به آن تعلق داشت 
مشکالت  مسائل،  شعر  زیبای  زبان  با 
خویش  زمان  اجتماعی  موضوعات   و 
اشعار مردمی  بیان می کرد و همین  را 
در  جاودانگی اش  و  ماندگاری  عامل 

اذهان عمومی بوده است.
در  که  دیگری  بلند  مفاهیم  از 
توجه  می زند،  موج  مختومقلی  اشعار 
دوستی،  نوع  اخالقی،  فضیلت های  به 
غمخواری و حکمت عملی است که آثار 
این شاعر و عارف نامی را به گنجینه ای 
از سجایای اخالقی مبدل ساخته است.

مقلی  مختو ی  ه ها د و سر ر  د
خاص  عنایت  از  فراوانی  نمونه های 
شاعر به فرهنگ، رسوم، گفتار و عقاید 

رایج مردم دیده می شود.
خود  شعرهای  ز  ا یکی  در  و  ا
ماه  واالی  جایگاه  و  فرهنگ  درباره ی 

مبارک رمضان چنین نوشته است: 
اون  پاصلیندا،  دؤرت  نگ  ییل 
ایکی آیدا     ---   رمضان دیرلر 

آیینگ یاغشی سین 
  ترجمه: از بین چهار فصل سال 

و دوازده ماه
بهترین  آن  و  آید  می  رمضان 

ماه است

ر  شعا ا ر  د که  یگری  د نکته 
مختومقلی در خور دقت است، انعکاس 
رنگ محلی در آنها است، دشت پر از گل 

و ریحان ترکمن صحرا، کوه باشکوه قره 
داغ، مردان ایلی که از نسل جوانمردان 
و  بودند  »گوراوغلی«  همزادگان  از  و 
بر  ترمه  شال های  که  بی باکی  جوانان 
کمر داشتند و بر اسب های سپید سوار 
تخیل شاعر  و  در ذهن  بودند، همواره 
بوده و در چکامه هایش جلوه گر شده اند: 
مرد  دیر،  اوغلی  مردینگ  اول 

دیر پدری
سرخوش  قارداشی،  گؤراوغلی 

دیر سری
داغدا دوزده قاوسا صیّادالر دیری

غلی  و ا س  ر لبا یو بیلمز  ال آ
تورکمنینگ

و  سربلند  ایل،  مردان  ترجمه: 
سرمست اند، آنانی که از نسل جوانمردان 
و همزادگان »گوراوغلی« هستند، دست 
هیچ صیادی در دشت و دمن، به این 

شیرمردان ترکمن نمی رسد.

دیوان شعر این شاعر که در بین 
دیگر  ملل  و  زمین  ایران  اقوام  دیگر 
جهان نیز بلند آوازه بود تاکنون به چند 
و  روسی  انگلیسی،  جمله  از  دنیا  زبان 

فارسی ترجمه و چاپ شده است.
ترکمن  نامی  عارف  و  شاعر  این 
پس از  ۵۷ سال  تالش در مسیر شعر 
هجری   ۱69 و  هزار  سال  در  ادب،  و 
خورشیدی در کنار چشمه عباساری در 
دامنه رشته کوه سونگی داغی بین ایران 

و ترکمنستان دیده از جهان فرو بست و 
به دیار حق شتافت.

به  دفن  برای  شاعر  این  پیکر 
کیلومتری   40 در  توقای  آق  روستای 
شرق  الیه  منتهی  در  مراوه تپه  غرب 
استان گلستان منتقل و در جوار آرامگاه 
خاک  به  آزادی  محمد  دولت  پدرش 

سپرده شد.
مختومقلی فراغی حضور پر رنگی 
دارد  گلستان  مردم  ادبیات  و  تاریخ  در 
این   نکوداشت  و  بزرگداشت  مراسم  و 
شاعر و عارف شهیرترکمن هر ساله در  
دهه سوم اردیبهشت در سالروز والدتش 
با حضور مقامات و مهمان های داخلی 
و خارجی و جمع زیادی از عالقمندان 
در محل  ترکمن  ادبیات  و  فرهنگ  به 
تقای  آق  روستای  جوار  در  او  آرامگاه 
شهرستان مراوه تپه و نیز مراکز آموزش 
عالی منطقه و تهران برگزار می شود تا 
تاریخ و فرهنگ غنی این دیار را بیش از 

پیش به نسل جدید منتقل کند.
اقداماتی همچون ساخت و نصب 
میدان  در  فراغی  مختومقلی  مجسمه 
ورودی گنبدکاووس، ساخت آرامگاه و 
بنای یادبود بر سر مزار او، فرامنطقه ای 
برگزار کردن مراسم این شاعر، برگزاری 
متعدد،  جشنواره های  و  ها  همایش 
بنیاد  تاسیس  میدانی،  نمایش  اجرای 
زندگی  مختومقلی، ساخت  انتشارات  و 
نامه او توسط ترکمنستان و نمایش آن 
نامگذاری چند موسسه  ایران،  فیلم در 
و  زبان  انستیتوی  جمله  از  فرهنگی 
به  ترکمنستان  علوم  آکادمی  و  ادبیات 
نام او و نامگذاری برخی اماکن به منظور 
شناخت صحیح و معرفی بهتر این شاعر 

صورت گرفته است.
گرامی داشت  مراسم  است،  قرار 
دویست و هشتاد و هشتمین سال تولد 
مختومقلی فراغی شاعر شهیر ترکمن با 
بهداشتی  نامه های  رعایت کامل شیوه 
باحضور  مدیران، مسووالن، نخبگان و 
فعاالن فرهنگی و نمایندگان تشکل های 
ماه در  اردیبهشت  مردمی ترکمن، ۲9 
پیرامونی  باز  فضای  در  گنبدکاووس 
 30 عصر  و  شهر  این  گنبدقابوس 
اردیبهشت نیز در محل آرامگاه آن شاعر 
نامی در آق توقای شهرستان مراوه تپه 

برگزار شود.

مردانایل،سربلندوسرمستاند

روایتزندگییکقاتلسریالیدر»پاپیلو«
 تازه ترین رمان »محمد اسماعیل 
روایتی  نام »پاپیلو«،  با  حاجی علیان« 
و دغدغه های  امیدها  یأس ها،  از  است 
یک قاتل زن سریالی در جامعۀ امروز 

ایران.
رمان پاپیلو نوشته محمداسماعیل 
انتشارات  توسط  به تازگی  حاجی علیان 
هیال منتشر شده و در اختیار عالقمندان 

به کتاب قرار گرفته است.
علیان،  حاجی  اسماعیل  محمد 
نویسنده و استاد دانشگاه، متولد ۱3۵9 
التحصیل  فارغ  وی  است.  سنگسر 
و  تاریخی  اشیاء  مرمت  و  حفاظت 

فرهنگی از دانشگاه هنر است و نویسندگی را به صورت حرفه ای با داستان کوتاه 
از سال ۱3۸4 شروع کرده و سپس به نوشتن نمایشنامه و فیلمنامه و رمان پرداخت.

وی بالغ بر صد داستان کوتاه نوشته است که منتخب آنها در مجموعه داستان 
های: قربونی )نشر آموت( سه نوبت چاپ، آدمک چوبی، سوت بلبلی )انتشارات سوره(، 
اگه زنش بشم می تونم شمر رو بغل کنم )نشر هیال، گروه انتشاراتی ققنوس( دو 
نوبت چاپ، سی و یک روز و پنج انگشت )نشر سوره(، ساعت َدنگی )نشر سوره( و.. 

تا کنون چاپ شده است.
از حاجی علیان همچنین کتابهای پژوهشی ای در حوزه ادبیات منتشر شده است: 
داستان های عامیانه استان سمنان )نشر زمزم هدایت، از مجموعه دانشنامه فرهنگ 
و تمدن(، فرود )تاریخ شفاهی و داستان های ابوطالب مالجعفری(، و رمان های چاپ 
شده از وی عبارتند از: سمفونی بابونه های سرخ )نشر آموت(، چهار زن )نشر آموت( 
برنده جایزه اول رمان ماندگار؛ ایوار )نشر سوره( تقدیر شده جایزه رمان انقالب؛ مقام 
گورخانه )نشر سوره(؛ اپرای مردان سبیل استالینی )نشر هیال، گروه انتشاراتی ققنوس(؛ 
نیست در جهان )نشر هیال، گروه انتشاراتی ققنوس(، دختری با روسری سرخ در پنجره 
روبرو )نشر آبرخ(، درست یک پا روی زمین )نشر سوره(، زندگینامه داستانی ناخدا سلیمان 
محبوبی؛ بیداری )انتشارات به نشر( برنده جایزه رمان انقالب و آخرین اثر وی رمان 

پاپیلو )انتشارات ققنوس( که اواخر سال ۱399 روانه بازار شده است.
پاپیلو با آغازی تأثیرگذار و قوی به خواننده وعدۀ خواندن داستانی متفاوت را 
می دهد. کتاب داستان زندگی رعناست و زندگی پرفرازونشیب او را روایت می کند. 
حاجی علیان از یأس ها، امیدها و دغدغه های رعنا و از آنچه او از نوجوانی تا بزرگسالی 

و در نهایت در مقام یک مادر با آن روبه روست می نویسد.
عالقۀ  مورد  سوژه های  از  قاتالن  سیرت  و  درونی  چهرۀ  بازخوانی  دیرباز  از 
نویسندگان و مخاطبان ادبیات بوده و حاجی علیان در این اثر نگاهی متفاوت به این 
سوژه دارد. جذابیت های زندگی قاتالن زن این سوژه را جذاب تر می کند و قتل های 
سریالی همیشه مخاطبان خاص خود را دارد. پاپیلو روایت قاتلی سریالی در جامعۀ 

امروز ایران است.
در بخش آغازین این کتاب آمده است:

این جا همه چیز مال مردان است: خوبی و بدی، شادی و غم. محرم های شهرمان 
خیلی تماشایی است. ُپرسه مردان هم بهتر از زنان است. زن ها فقط می نشینند و 
شیون می کنند و به صورت هایشان ناخن می کشند. مردان چاِل ُتراب درست می کنند، 
چه سوز سرمای زمستان باشد، چه خنکای تابستان، چه دم به دم هوای بهار و پاییز. 
می روند توی چال ُتراب می خوابند. همه وجودشان خاک می شود که خاک به سر شوند، 
نبوده اند نوه پیغمبر را یاور باشند. ِگل آب ُتراب که خشک شد، کویر می شوند، تشنه 

و تفتیده، ُتراب َتف...
پاپیلو نوشته محمداسماعیل حاجی علیان با ۱0۵ صفحه و شمارگان 49۵ نسخه 

روانه بازار نشر شده است.
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پروانه رسولی خوشبخت

سال گذشته ۹0 نسخه خطی
 به کتابخانه ملی اهدا شد

رئیس گروه فراهم آوری خطی اداره کل کتاب های خطی و نادر سازمان اسناد 
و کتابخانه ملی از اهدای 90 نسخه خطی، کتاب های سنگی و چاپی به این سازمان 

در سال گذشته خبر داد.
به گزارش دنیای جوانان از روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، 
رئیس  بروجردی  اشرف  وقف  فرهنگ  ترویج  راستای  در  گفت:  خسروی،  سمیرا 
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران نیز یک نسخه خطی که در تملک پدر وی بود، 
به کتابخانه ملی اهدا کرد و این اقدام ارزشمند تاثیر مثبتی برای الگوسازی در مقوله 

فرهنگ اهدا به حساب می آید.
خسروی در تشریح مهمترین نسخ خطی اهدای گفت: از مهمترین اهدایی ها 
از نسخ خطی و کتاب های سنگی اشاره کرد که فاطمه  می توان به  مجموعه ای 

تمسکنی زاهدی این مجموعه را به کتابخانه ملی اهدا کرده است.
رئیس گروه فراهم آوری خطی اداره کل کتاب های خطی و نادر ادامه داد: از 
دیگر موارد مهم اهدایی که در سال گذشته صورت پذیرفت، مجموعه نسخ خطی 
زنده یاد دکتر محمود شهابی است که این مجموعه به همراه شماری از کتاب های 
سنگی و چاپی ارزشمند و برخی از پایان نامه هایی که با راهنمایی او به انجام رسیده 

است از سوی فرزندان وی به کتابخانه ملی ایران اهدا شده است.
خسروی خاطرنشان کرد: بی شک ترویج فرهنگ اهدای نسخ خطی و چاپ 
برای  را  بیشتری  زمینه  و  دهد  افزایش  را  جامعه  فرهنگی  غنای  می تواند  سنگی 

پژوهشگران این عرصه فراهم آورد.
بخش کتاب های خطی کتابخانه ملی، ابتدا با حدود سه هزار نسخه خطی متعلق 
به کتابخانه عمومی معارف در سال ۱3۱6 ایجاد گردید. منابع این بخش به تدریج روبه 
فزونی نهاد تا اینکه در سال ۱3۵۵ مجموعا تعداد پنجهزار و 300 جلد نسخه خطی 
اصل وعکسی جمع آوری شد. روند فراهم آوری کتاب های خطی وچاپ سنگی با 
دریافت مجموعه های اهدایی وخرید نسخه های خطی همچنان ادامه پیدا کرد و 
از سال ۱3۸۵ با جدیت و تالش بیشتری دنبال شد، چنانکه هم اکنون بالغ بر ۲۵ 
هزار و 400 جلد کتاب خطی و ۲۷ هزار و 300 جلد کتاب چاپ سنگی در گنجینه 

کتاب های خطی ونادر جمع آوری شده و نگهداری می شود.
پیش از آنکه کتابخانه ملی بدین نام خوانده شود، در سال های ۱3۱3و۱3۱4 
از نسخه های خطی کتابخانه که در آن زمان حدود 300 جلد بود فهرستی در دو 
مجلد، با عنوان فهرست کتب خطی کتابخانه عمومی معارف بر اساس الفبای نام 
کتاب ها توسط مرحوم عبدالعزیز جواهرکالم تهیه و تدوین شده بود. در این فهرست 
تعداد 34۸ نسخه خطی و در ذیل آن 46 نسخه عکسی فهرست و معرفی شده است. 
بعد از آن کمیسیونی متشکل از ایرج افشار، مجتبی مینوی، عباس زریاب خویی، 
محمدتقی دانش پژوه و سیدعبداهلل انوار، نمونه فیشی شامل مشخصات کتابشناسی 
و نسخه شناسی کتاب های خطی را تنظیم کردند که تا سال ۱34۷ کار فهرست 
نویسی کتاب های خطی کتابخانه ملی برمبنای آن تداوم یافت. سید عبداهلل انوار بر 
اساس همان کاربرگه به فهرست نویسی نسخه های خطی پرداخت و تا سا ل ۱3۵۸ 

تعداد ۱0 مجلد فهرست نسخه های خطی کتابخانه را به چاپ رساندند.
تعداد 30۸۲ نسخه خطی فارسی در مجلدات ۱ تا6 و تعداد۱9۷۵ نسخه عربی 
در مجلدات ۷ تا ۱0 فهرست و معرفی شده اند. سپس بالغ بر ۲۷00 نسخه خطی 
عربی در مجلدات ۱۱ تا ۱9 فهرست نسخه های خطی کتابخانه ملی از سال ۱3۷۲ 
آقایان دکتر حبیب اهلل عظیمی و دکتر علینقی منزوی و خانم ها  تا ۱3۸۱ توسط 
دکتر امیره ضمیری و زهره معیری و مجلدات ۲۱ و ۲۲ )ادعیه و قرآن ها( توسط 

دکتر رضا خانی پور معرفی شده است .
از فروردین ۱3۸6 کار ذخیره و بازیابی مکانیزه اطالعات کتاب های خطی و چاپ 
سنگی از طریق سیستم جامع کتابخانه ملی )سیستم بومی شده استاندارد یونی مارک( 

صورت می گیرد و در کنار آن کار اسکن کردن کتاب ها نیز در دست اقدام است.

راهیابی یک نویسنده به فهرست 
پرفروش ها، 60 سال پس از مرگ

یک نویسنده رنگین پوست با رمان کوتاهی که 60 سال پس از مرگش برای 
اولین بار منتشر شد، به فهرست پرفروش ها راه یافت.

به گزارش گروه فرهنگی ایرنا از خبرگزاری آسوشیتدپرس، ریچارد رایت نویسنده 
آمریکایِی آفریقایی تبار که در سال ۱960 درگذشت، با رمان کوتاهی که به تازگی از 

او چاپ شده به فهرست کتاب های پرفروش راه یافت.
زیِر  آمد، مردی که  بازار کتاب  به  بار  اولین  برای  امسال  بهار  این رمان که 
زمین زندگی می کرد )The Man Who Lived Underground( نام دارد 
و روایتگر داستانی سورئال و در عین حال معتبر از یک مرد سیاه پوست است که 
زیر شکنجه های پلیس به جنایتی که مرتکب نشده اعتراف می کند. این مرد که ِفِرد 
دنیلز نام دارد، از دست پلیس به شبکه فاضالب شهری فرار می کند، در آنجا زندگی 

را از دید جدیدی می بیند و قوانین جدیدی برای آن وضع می کند.   
رمان مردی که زیِر زمین زندگی می کرد، پس از چند دهه سرانجام از طرف 
 Memories( انتشارات کتابخانه آمریکا منتشر شد و شامل مقاله خاطرات مادربزرگم
of My Grandmother( از رایت و یک سخن پایانی به قلم نوه او، مالکوم رایت 
نویسنده و فیلمساز، نیز هست.این رمان پس از چاپ با استقبال بی نظیر مخاطبان 
روبه رو شد و در فهرست پرفروش ترین کتاب های نیویورک تایمز و کتابفروشان 
مستقل قرار گرفت. سروصدایی که جنبش ضدنژادپرستی »جان سیاه پوستان اهمیت 
دارد« در آمریکا و دیگر کشورهای جهان به پا کرد، به فروش این کتاب کمک 
شایانی کرد.ریچارد رایت بیشتر به رمان خانه زاد )Native Son( شناخته می شود 
که یکی از معروفترین آثار زمان خودش بود و به همت سعید باستانی به زبان فارسی 
هم ترجمه شد. این رمان اعتراضی در دهه 40 میالدی منتشر و شخصیت اصلی آن، 
بیگر توماس، به نماد آسیبی که یک جامعه نژادپرست برجای می گذارد تبدیل شد.

با این وجود خشونت و نفرت نهفته در رئالیسم تلخ این داستان با انتقادات 
گسترده روبه رو شد و رایت را به یکی از خبرسازترین نویسندگان آن سال ها تبدیل 
کرد. حاال طرفداران رمان مردی که زیِر زمین زندگی می کرد معتقدند این رمان 

می تواند میراث و شهرت رایت را تغییر دهد.

به مناسبت سالروز والدت مختومقلی فراغی؛ احیاگر زبان و ادبیات ترکمن

مولود قضات

نه  عیدا برنامه  در  صحنه ای   
 ۲ ۲ شب،  شنبه  ر چها (  ، نه ا و خند
به  بی احترامی  نوعی  که  اردیبهشت( 
واکنش های  بود،  ایرانی  نویسندگان 
مختلفی را برانگیخت. یادداشت مولود 
در  را  داستانی  ادبیات  نویسنده  قضات 

ادامه می خوانید.
این  راستش  شک داشتم که در 
این که  برای  نه  نه!  یا  بنویسم  مورد 
بلکه  بدش،  یا  بیاید  خوشش  کسی 
نمی دانستم تا چه درجه می توانم جانب 
انصاف را رعایت کنم. از طرفی می دانم 
خوانده  و  دیده  به خاطر  نویسنده ها  ما 
نشدن عقده ای شده ایم؛ و این هم عیب 

نیست، بلکه عارضه است.
و  نکردم  پیدا  مناسب تری  کلمه  
ابهام  این کلمه  درست  از  دادم  ترجیح 
یا  درد  اینکه  مثل  درست  کنم.  زدایی 
تب را مرض بدانیم. درد و تب مرض 
نیست عارضه ی مرض است.  عقده های 
ما هم طبیعی است. هر انسانی دوست 
دارد دیده بشود و نویسنده هم برای این 
هدف ثانوی سال ها کار می کند و زحمت 
می کشد  و از همه استعدادهای دیگرش 
صرف نظر می کند.  در نتیجه به نظر من 
حرفی که آقای کریمی و عزیزی زدند از 
این زاویه خوب هم هست و می بینیم 
بسیاری هم با هشتک نویسنده در این 
فکر  کم  دست  یا  اند  شده  دیده  میان 
ندارم  کاری  اند.  شده  دیده  می کنند 
عده ای نیاز نداشتند و شهیر اند. مگر 
کسی می تواند حد شهرت و دیده شدن 
یا اساسا مگر میل به شهرت  بداند.  را 

حدی هم دارد؟

نکته  یا  اِشکال  دیگر،  سوی  از 
مهم  قضیه این است که اصالت را با 
چه بدانیم؟ با اثر یا صاحب اثر؟ به نظر 
من اصالت اثر مهمتر از اصالت صاحب 
تلویزیونی  برنامه  دریک  است.  ثر  ا
بی کاری  سر  از  نویسنده ها  شده  گفته 
اما  هست.  هم  درست  که  می نویسند 
این است  این نیست. موضوع  موضوع 
واقعیِت  یک  از  عزیزی  خداداد  که 
و  پرسش  کردن  گمراه  برای  منطقی 
کرده.  استفاده  خودش  کتاب نخوانی 
خیلی ها در تلویزیون نتوانسته اند سه اثر 
ایرانی نام ببرند و از این نادانی خجالت 
کشیده اند، کسی هم نخندیده و از قضا 
نویسنده ای هم برنیاشفته. نویسنده بودن 
که صرفا اهمیت ندارد. نویسنده شدن 
اثر  اگر  در تن خواننده شکل می گیرد. 
نویسنده  هم  اثر  صاحب  نشود  خوانده 
نمی شود. پس، درک اصالت در صورت 
مسئله مهم است. واقعیت این است که 
از  یکی  نشده.  نویسنده  ها  به  توهینی 
سر بی کاری نقاشی می کشد، یکی بازی 
می کند و یکی می نویسد. بخش بزرگی 
از معروفیت شانس است و بخشی هم 
البته استعداد و مداومت و هوِش در جای 
درست قرار گرفتن، چرا باید آشوب به 

دل ما بیاندازد؟
خب، این خیلی بد است که کتاب 
نویسنده ها  برای  نه  نمی شود.  خوانده 
که کارشان از سر شوق است. البته من 
مالک نیستم و هر نویسنده ای قلق های 
خاص خودش را دارد اما، بارها گفته ام 
نمی نوشتم.  ننویسم،  می توانستم  اگر 
با  که  است  درونی  جوششی  داستان  
نوشتن تالش می کنیم به ظهور برسد 
و باید برای کلمه به کلمه اش رنج کشید 

و لذتش هم در همین رنج  است، چون 
است  اضطراب  فقط  می شود  که  تمام 
اینکه  تا  چیست  دیگران  واکنش  که 
و  رنج  و  می شود  تمام  هم  دوره  این 
لذتی دیگر شروع می شود. این است که 
برای نویسنده ها ناراحت نیستم که دیده 
نمی شوند بلکه متأسفم برای مردمی که 
رمان  که  مردمی  نمی خوانند.  داستان 
نمی خوانند از زمان خودشان عقب تر اند 
و دستاورد تمدنی هم نخواهند داشت. 
مردمی که رمان نمی خوانند سازنده گی 
بلد نیستند، قوه تخیل شان رشد نمی کند، 
فلسفه یاد نمی گیرند، اخالق مدار نیستند 
بیگانه  خودشان  با  مهم تر  همه  از  و 
با احساس و خود واقعی شان آشنا  اند، 
نمی شوند. مردمی که رمان نمی خوانند 
ناشکفته ای  قابلیت های  چه  نمی دانند 
چه  نند  ا نمی د هست،  ن  ون شا ر د

پلیدی های بالقوه یی دارند.
ممکن است این ادعا مطرح شود؛ 

کسانی که می آیند تو تلویزیون هم از 
جنس ما مردم هستند و نباید ازشان توقع 
داشت که حتما کتاب بخوانند. با این ادعا 
مخالف ام. از دو جهت. یکی این که،  به 
نظرم اگر موج نادانی به طبقه ای رسیده 
دسترسی  تلویزیون  در  حضور  به  که 
دِر  مگر  است.  فاجعه  یک  این  دارند 
تلویزیون همین طوری الکی باز است؟ 
نه، تلویزیون مثل اینستاگرام و فیسبوک 
شود  بلند  صبح  کس  هر  که  نیست 
ده ها  بگذارد.  پست  نشسته  دست ورو 
آن ها  از  یکی  متأسفانه  که  دارد  فیلتر 
خیلی  و  نیست  کتاب خوانی  و  دانایی 
بد است. دیگر این که، به لحاظ فردی، 
کسی که راه پیدا می کند به تلویزیون 
همان طور که ناگفته ملزم است لباسش 
تمیزی  ذهن  باید  باشد  تمیز  و  شسته 
فکر  حرف هاش  به  و  باشد  داشته  هم 
و  حرف ها  مورد  در  باید  باشد.  کرده 
باشد.  خوانده  مقاله  تا  دو  اندیشه هاش 

کرده  ساده  جست وجوی  ساعت  یک 
باشد. اگر برای انبوه بیننده ها ارزش قایل 
نیست که البته فاکتور دیگری دارد که 
در باال گفتم،  باید برای خودش شأن 
کور  همه  گیریم  باشد.  قائل  منزلت  و 
بار  چیزی  چه  می دانی  خود  تو  باشند 
کرده ای باید اراسته و ویراسته باشی. 
ادب  باید  فرد  این که،   کالم  مخلص 
داشته باشد. فرض کنید این نمایش به 
همین شکل اجرا می شد و در پایان بعد 
از خنده و شوخی ، خداداد )عزیزی( اسم 
سه تا کتاب را می برد، به نظرتان قضیه 
وارونه نمی شد؟ به نظر من که می شد، 
چون اصل کتاب است.  بی ادبی یعنی 
پاکیزه نکردن ذهن و اندیشه. بی ادبی به 
خندیدن نیست به مسخره کردن نیست 
و به فحش دادن نیست. هر کدام از این 
رفتار در جای خودش می تواند ادب به 
باشیم که   داشته   نظر  بیاید. در  حساب 
فضای  به  شوخی  و  خنده  از  بخشی 

جمعی مربوط است و دستِ کم تا جایی 
که من دیده ام، هر جا فیروز کریمی را 
دعوت کرده اند برای استفاده از این وجه 
نویسنده های  پس،  بوده.  شخصیت ش 
عزیز  اول بیایید از روی صورت مسئله 
چند بار بخوانیم و اصالحش کنیم بعد 

اظهار نظر و بحث کنیم.  
اما بخش آخر حرف های من ممکن 
واکنش  و  کننده  ناراحت  کمی  است 
عذرخواهی  پیشاپیش  و  باشد  برانگیز 
نویسنده هایی  حقیقتا   چون  می کنم 
و  می گویند  سخن  بموقع  هستندکه 
و  می نویسند  اند،  جامعه  پالوده   روح 
در  اما  اند؛  خودآموخته  آموزگارهایی 
کلیت،  مگر ما  نویسنده ها چه مقدار از 
مسئولیت اجتماعی مان را درست انجام 
خرده  دیگران  به  بتوانیم  که  ایم  داده  
بگیریم؟ آیا به اندازه کافی به اطراف مان 
حساس بوده ایم؟ آیا بموقع دانسته ایم 
چه حرف های دردناکی زده شده و چه 
آسیب هایی دیگران خورده اند و نتوانسته 
اند حرف شان را بزنند و ما باید قلم شان 
و زبان شان می شدیم و نشده ایم؟ پاسخ 
من این است که نه! نبوده ایم. نکرده 
ایم. کم کاری کرده ایم. مصداق  آن هم 
ادبی هاست  همین بی اخالقی ها و بی 
حاال  شده.  رایج  باالترین سطح  تا  که 
موج  خورده  خودمان  تن  به  نیش  که 
برمان داشته! نویسنده ای که سوار موج 
شود نباید نام نویسنده برخودش بگذارد. 
نویسنده خالق موج است. نویسنده باید 
خوانده  کتاب  باید  باشد،  داشته  ادب 
و  ببیند  باید  باشد،  حساس  باید  باشد، 
درست هم ببیند. اگرنه، رمانی که روح 
باید  چرا  اساسًا  نکند  منعکس  را  زمان  

خوانده شود؟ 

آیا نویسنده از سِر بی کاری می نویسد؟
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)خرم آباد باالی قلعه فلک  االفالک( اختصاصی دنیای جوانان

منم که کار ندارم 
به جز همین خودکار

مریم جعفری آذرمانی

فقط برای خودم شاعرم، در این باور ـ
که بار بودِن خود را سبک کنم از سر

منم که کار ندارم به جز همین خودکار
منم که ِملک ندارم به جز همین دفتر

تمام مال و منال منند این کلمات
ببین تمام جهان آن ورند و من این ور

وحید! شاهد من باش در دروِغ جهان
منی که یک تنه رقصیده ام به خاکستر

به میل عاّمه، یک سطر هم نخواهم گفت
چرا که از »مِن جمعی« فراری ام دیگر
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نمایش خانواده گومیدان در تئاتر شهرزاد

د  مجد یي  گشا ز با پي  ر  د
دوباره  فعالیت  و  تئاتر  سالن هاي 
خانواده  نمایش  تئاتري،  هنرمندان 
به  کورتولین  ژرژ  نوشته  گومیدان، 
امشب  از  شعبانی  مهدی  کارگردانی 
در پردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه 

از  کوتاه  کمدی   ۲ اثر  این  رفت.  خواهد 
اوایل قرن ۲0 فرانسه است  انتهای قرن ۱9 و  کورتلین کمدی نویس 
که بیشتر روی طنز اداری و مناسبات خانواده کار کرده است در این اثر 
نمایشی آیدا پورموسی، احسان رجب زاده، مهناز زینی و مهدی شعبانی 
به ایفای نقش می پردازند. در خالصه داستان این اثر آمده: مردی که به 
بهانه آشنایی با این خانواده می خواهد از آنها استفاده کند و صاحب آن 
خانه شود در بدو ورود دچار حرکات خیلی عجیب از این خانواده می شود 

و بالهایی که به سرش می آید!

پایان رسیدگي به پرونده آزاده نامداري

متاسفانه چندي پیش خبر فوت 
سایق  جوان  مجري  نامداري،  آزاده 
تلویزیون باعث شد تا شوک عجیبي 
به فضاي هنري کشور وارد شود و از 
همان زمان شایعات زیادي پیرامون 

رئیس  گذشته  روز  گرفت.  شکل  او  فوت 
پایان  از  کشور  قانونی  پزشکی  سازمان 
رسیدگی به پرونده فوت آزاده نامداری خبر داد و گفت: در مواردی که 
تالش  ما  می شود،  مطرح  اسامی  و  هستند  معروف  درگذشته،  عزیزان 
آنان  با صالحدید  و  بدهیم  قضا  دستگاه  به  را  خبررسانی  کار  می کنیم 

اعالم می شود. 
رسیدگی به این پرونده در سازمان پزشکی قانونی تمام شده است و 
ما نتایج را تقدیم دستگاه قضایي کشور کرده ایم که در صورت صالحدید 

آن را در اختیار رسانه ها قرار دهند.

علي قمصري و ادامه پروژه تار ایراني

علی قمصری در سومین گام از 
تا  رفت  به کاشان  ایرانی،  تار  پروژه 
قدیمِی  خانه های  معماری  میان  در 
این شهر، چهارمضرابی را در سه گاه 
ایرانی، به همت و  تار  بنوازد. پروژه 

تارنوازی  محوریت  با  قمصری  علی  ایده 
طراحی شده است. قمصری در این پروژه 
قصد دارد به استان های مختلف ایران سفر کند و در هر کدام از این 
سفرها در یکی از مکان های تاریخِی کشورمان به تارنوازی می پردازد. 
از این سفرها و اجراها به صورت تصویری ضبط و  حاصل هر کدام 

می شود. منتشر 
 تاکنون ۲ ویدئو از این اجراها منتشر شده و در اختیار عالقمندان 
به موسیقی قرار گرفته است و حاال در سومین گام، کاشان میزبان این 

پروژه خواهد بود.
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ــم  ــاي فیل ــردم در تماش ــه م ــا ذائق ــن روزه ای
ــکل  ــه ش ــده، بلک ــوض ش ــا ع ــه تنه ــریال ن و س
ــن شــده اســت!  ــه آنالی ــل ب ــز تبدی فیزیکــي آن نی
درواقــع بســیاري از مــردم طرفــدار فیلــم  و ســریال 
ــریال ها و  ــه س ــي ب ــا دسترس ــر ب ــال هاي اخی در س
ــطح  ــي، س ــاخص خارج ــت و ش ــاي باکیفی فیلم ه
توقــع بیشــتري پیــدا کرده انــد و دیگــر رغبــت 
چندانــي بــه تماشــاي ســریال هاي تلویزیــون ندارنــد 
ــریال هاي  ــاي س ــراي تماش ــت ب ــن جه ــه همی و ب
ــي و  ــن داخل ــاي آنالی ــمت پلتفرم ه ــه س ــي، ب داخل
ســریال هاي نســبتا باکیفیت تــري کــه آنجــا ســاخته 
ــا باعــث  ــا شــیوع کرون ــاال ب ــد و ح مي شــود رفته ان
ــن  ــم در همی ــینمایي را ه ــاي س ــه فیلم ه ــده ک ش
پلتفرم هــا و بــه صــورت آنالیــن دنبــال کننــد. 
ــم  ــده و ه ــوض ش ــا ع ــم ذائقه ه ــاال ه ــع ح درواق
ــن  ــا و ســریال ها. همی ــردن فیلم ه ــال ک شــکل دنب
موضــوع نگراني هایــي را بــراي دوران پســاکرونا 
ایجــاد کــرده کــه آیــا مــردم بــار دیگــر بــه ســمت 

ــر!؟ ــا خی ــد ی ــینماها مي رون س
حجــت قاســم زاده یکــي از فیلمســاران شــاخص 
ســینماي کشــور معتقــد اســت بــا توجــه بــه 
مــردم،  دلمشــغولی های  و  دغدغه هــا  تغییــر 
فیلم هــای قبــل از کرونــا بــه درد پــس از ایــن 
بحــران نمی خورنــد. او دربــاره وضعیــت اکــران 
ــه  ــرایط نیم ــت: ش ــدش )روز ششــم( گف ــم جدی فیل
تعطیــل ســینماها در یکســال گذشــته باعــث شــده 
اســت کــه عــادت ســینما رفتــن از ســر مــردم بــرود 
ــه ایــن زودی، مجــدد مخاطبــان  ــم ب و بعیــد می دان
ــه  ــا آن مواج ــه ب ــی ک ــد. بحران ــینما بازگردن ــه س ب
هســتیم، بحرانــی ناشــناخته اســت کــه تنهــا مختص 
بــه مــا هــم نیســت. در ایــن مــدت هــم مــردم عادت 
کرده انــد کــه فیلــم را در خانــه ببیننــد. اتفاقــی کــه 
فی نفســه هــم بــد نیســت امــا بعیــد اســت بــه ایــن 
زودی مجــددا شــاهد تغییــر ایــن عــادت در مخاطبان 
ــه  ــی ک ــدم فیلم های ــی از منظــری معتق ــیم. حت باش
ــد از  ــه درد بع ــده اند، ب ــاخته ش ــا س ــل از کرون قب
ــار و  ــن آث ــد. موضــوع و ســاختار ای ــا نمی خورن کرون
روابــط درون روایــت آنهــا بــه کل تغییــر کــرده اســت. 
از یــک دســت دادن ســاده بگیریــد تــا روابــط دیگــر. 
فاصلــه عمیقــی میــان مــردم امــروز بــا روزگار قبل از 
ــا و دلمشــغولی های  ــده و دغدغه ه ــا ایجــاد ش کرون
آنهــا تغییــر کــرده اســت. اگــر بخواهیــم بعــد از ایــن 
هــم بــا همــان سیســتم ســینماداری پیــش برویــم و 
تفکــر قائــل بــه عالقــه مــردم بــه فیلم هــای کمدی، 
ــم  ــر نمی کن ــد، فک ــم باش ــد حاک ــان بخواه همچن
ــر  ــن تفک ــد. همی ــا باش ــار م ــی در انتظ ــاق خوب اتف
ــرد و  ــود می ک ــینما را ناب ــا داشــت س ــش از کرون پی
از ایــن منظــر کرونــا ســینمای مــا را از دســت ایــن 
تفکــر نجــات داد. حــدود 300 فیلــم مانــده در صــف 
انتظــار اکــران داریــم. از قبــل از کرونــا هم ســینمای 
ایــران بــا بحــران اکــران مواجــه بــود. پیش تــر هــم 
فیلم هــای خاصــی کــه همــه از محتــوای آنهــا خبــر 
ــای  ــه فروش ه ــاص ب ــای خ ــا حمایت ه ــم، ب داری
ــن  ــد از ای ــم بع ــر بخواهی ــاردی می رســیدند. اگ میلی
ــم  ــا همــان سیســتم ســینماداری پیــش بروی هــم ب
اتفــاق خوبــی در انتظــار مــا نیســت. ســینمای ایــران 
یــک ســینمای ژانرُکشــی شــده بــود. هیــچ تنوعی در 
فیلم ها نداشــتیم. ســینمای ما در مســیر ورشکســتگی 
بــود کــه کرونــا آن را بــه تاخیــر انداخت. بعــد از کرونا 
بایــد ببینــم آیــا ایــن هــوش در مدیــران مــا وجــود 

دارد کــه راه جدیــدی در پیــش بگیرنــد؟ شــخصا بعید 
می دانــم و بــه همیــن دلیــل هــم افــق روشــنی پیش 

روی ســینمای ایــران متصــور نیســتم.
ــت های  ــاره سیاس ــینما درب ــردان س ــن کارگ ای
ــینماها در دوران  ــت س ــرای فعالی ــت ب ــی دول حمایت
ــی کــه  ــن مــدت ســینماها زمان ــا گفــت: در ای کرون
بــاز بوده انــد، بــا ظرفیــت یــک ســوم امــکان فعالیــت 
داشــتند و دولــت هــم وعــده حمایت هایــی را داد کــه 
نمی دانــم تــا چــه انــدازه محقــق شــده اســت. طــرف 
دیگــر فیلمســازانی هســتند کــه طبیعتــا می خواهنــد 
فیلم هایشــان بیشــتر دیــده شــوند و فــروش بهتــری 
ــرایط  ــن ش ــر ای ــر تغیی ــه منتظ ــند. هم ــته باش داش
هســتند امــا معتقــدم مــا هیچــگاه بــه دوران پیــش 
از کرونــا بازنخواهیــم گشــت. پــس از واکسیناســیون 
ــی  ــا باق ــا م ــان ب ــا همچن ــم کرون هــم فکــر می کن
ــر کــرده اســت و برخــی  ــد. جهــان تغیی خواهــد مان
ــه  ــا شــاید ب ــم ت ــم مقاومــت کنی ــا اصــرار داری از م
جهــان قبــل، بازگردیــم. در ایــن شــرایط جدید شــاید 
اکــران آنالیــن یــک راه نجات بــرای ســینمای ایران 
باشــد، امــا فقــط شــاید. مــا بــا پلتفرم هایــی مواجــه 
هســتیم کــه عمــال فیلم هــا را بــا ارقــام بســیار ناچیــز 
خریــداری می کننــد و بــا پرداخــت پــول بســیار کــم، 
ــرای آن  صاحــب یــک فیلــم می شــوند! بعــد هــم ب
ــی  ــه مخاطب ــی ک ــد، در حال ــی می کنن بلیت فروش
کــه مشــترک یــک پلتفــرم اســت، نبایــد ملــزم بــه 
خریــداری بلیــت بــرای تماشــای یــک فیلــم شــود. 
طبیعتــا آن مخاطــب منتظــر می مانــد تــا یــک مــاه 
ــگان و  ــم را به صــورت رای بعــد، نســخه خانگــی فیل
ــرده اســت  ــه پرداخــت ک ــتراکی ک ــر حق اش مبتنی ب
ــال  ــینما در ح ــده س ــد. آین ــا کن ــرم تماش روی پلتف
ــه ســمت نمایــش خانگــی اســت و تنهــا  حرکــت ب
ــت  ــر وحش ــا ژان ــن و ی ــگ پروداکش ــای بی فیلم ه
هســتند کــه در ســینماها اکــران می شــوند. مــا 
هنــوز خــود را بــرای جهــان جدیــد آمــاده نکرده ایــم 
و نمی خواهیــم قبــول کنیــم کــه قــرار نیســت ایــن 
شــرایط تمــام شــود. فکــر می کنیــم اگــر شــرایط بــه 
ــا برگــردد همــه چیــز خــوب می شــود  قبــل از کرون
در حالــی کــه در همــان شــرایط هــم وضعیت ســینما 
بــد بــود، همــان زمــان هــم فیلم هــای پرفــروش مــا 
مطــرب و هزارپــا و رحمــان ۱400 بــود کــه بــا هــر 
نــگاه و مرامــی فیلم هــای بدی هســتند. ســینماداران 
ــبیه  ــای ش ــت فیلم ه ــر بازگش ــوز منتظ ــا هن ــا ام م

مطــرب هســتند!
ایــن کارگــردان ســینما دربــاره امــکان عرضــه 
اینترنتــی فیلــم روز ششــم تاکیــد کــرد: بــا شــرایط 
فعلــی حتمــا حاضــر نیســتم امــا در شــرایط درســت، 
بلــه آن را عرضــه اینترنتــی خواهیــم کــرد. در 
شــرایط اســتثماری امــروز کــه بــر پلتفرم هــا حاکــم 
اســت، عرضــه اینترنتــی فیلم هــا غلــط اســت و تنهــا 
ــن  ــود. م ــا می ش ــتر پلتفرم ه ــود بیش ــه س ــر ب منج
فیلمــم را ســاخته ام تــا دیــده شــود و طبیعتــا امیــد 
ــر  دارم کــه شــرایط مطلــوب آن فراهــم شــود. بناب
ــا  ــی زمســتان امســال م ــا حوال ــان، ت اعــالم متولی
ــم  ــا خواهی ــیون کرون ــر واکسیناس ــان درگی همچن
ــری رخ  ــک تغیی ــده نزدی ــد اســت در آین ــود و بعی ب
دهــد. همــه درون چرخــه ای گرفتــار شــده ایم کــه 
بــرای ورود بــه آن آمادگــی نداشــتیم. اینکــه بــرای 
ــم، امــا  ــد کــرد را مــن هــم نمی دان آینــده چــه بای
ــا  ــل از کرون ــای قب ــه روزه ــر ب ــه دیگ ــم ک مطمئن

ــم گشــت. بازنخواهی

امیر سیدزاده و مافیاي موسیقي ایران

تهیه کننده  ده  سیدزا میر  سیدا
تلویزیون  و  سینما  شاخص  و  موفق 
سینمایی  فیلم  تهیه  روزها  این  که 
امیر  کارگردانی  به  شیشه ای،  خانه 
پورکیان را نیز در دست دارد درباره 
ساخت این اثر جنجالي گفت: ما برای 

درخواست  پیش  ماه   ۷ فیلم  این  ساخت 
اصالحات  پاره ای  انجام  و  زمان  این  گذشت  از  پس  که  دادیم  مجوز 

مجوز ساخت فیلم صادر شد. 
موضوع فیلم پرداختن به مسائل مافیای موسیقی است که با ساخت 
درون فضای موسیقی  در  افراد سودجو که  از  فیلم دست عده ای  این 
این روزها مشغول به کار هستند و از این طریق درآمدزایی می کنند، 
را  ما  سنتی  و  اصیل  موسیقی  رفتارشان  با  که  افرادی  شد.  خواهد  رو 

تحت الشعاع قرار داده و حتی در مقطعی از بین بردند.

ما
سین

 

مافیا و کرونا و نابودي سینما...

شهرام عبدلي: سینما تبدیل به یک دورهمي خانوادگي شده است!

چاپ: کار و کارگر/ تهران - بزرگراه فتح 
)جاده قدیم کرج(  خ. فتح 21 - پ. 1۵

نشانی:  رسالت- خیابان منصوری- خیابان مظفری- پالک 108- واحد۹ 
تلفن: 26۳0۵824- فکس: 26۳0۵824 صندوق پستی: 11۵- 1۹۵۵8 

سازمان شهرستان ها:  0۹122۷۵21۹0
امور  مشترکین: کلینیک رسانه

hhooshmandrad@gmail.com :ایمیل        www.youthworld.ir :سایت
سرویس شهرستان ها: وحید ملک 

محمد حسین زاده

به  کشور  سینماي  روزها  این 
شدت اسیر کرونا شده و سینمایي که 
به اعتقاد بسیاري، داراي یک مافیاي 
هر  به  فعالیت  اجازه  که  بود  قدرتمند 
کرونازده  حاال  نمي داد،  را  هنرمندي 
هم شده و عمال بسیاري از هنرمندان 
یا بیکار شده اند یا تمایلي به کار کردن 
در این شرایط ندارند. این در شرایطي 
شاهد  اخیر  سال هاي  در  که  است 
حضور چهره هایي تکراري در بسیاري 
از فیلم هاي سینمایي بودیم و عده اي 
هم سینماي کشور را به یک دورهمي 

کوچک تشبیه مي کنند...
ز  ا یکي  که  عبدلي  م  ا شهر
و  تئاتر  سینما،  کهنه کار  بازیگران 
تلویزیون مي باشد، صحبت هایي جالبي 
درباره مسائل پشت پرده سینما، مافیا و 
دارد.  سینما  در  مرسوم  باندبازي هاي 
این چهره محبوب و دوست داشتني در 
صحبت هایي درباره وضعیت سال هاي 
که  است  معتقد  کشور  سینماي  اخیر 

چرا  ندارد  وجود  سینما  در  مافیایی 
از  کوچکتر  گروه  این  نظرش  به  که 
را  اسمش  بشود  که  این حرف هاست 
است،  بیشتر خانوادگی  مافیا گذاشت. 
درون خانوادگی، درون اسپانسری کار 
می کنند و به نوعی سینما فامیل بازی 

شده است!
شهرام عبدلي درباره فعالیت هاي 
سریال  حاضر  حال  در  گفت:  خود 
دارم  پخش  دست  در  را  درد،  وجدان 
آنتن رفته  از شبکه سالمت روی  که 
است، همچنین در سریال آقاجان، به 
ایفای نقش پرداخته ام که این شب ها 
از شبکه شما پخش می شود که البته رو 
به پایان است. در یک سریال تلویزیونی 
مطرح نیز به ایفای نقش پرداخته ام که 
پیرامون زندگی شهید شهریاری ساخته 
شده و نامش راز ناتمام، است که از روز 
گذشته در شبکه دو سیما پخشش آغاز 
شده و من در این سریال نقش دایی 

شهید شهریاری را ایفا کرده ام.
این بازیگر تلویزیون از پیش بینی 
از  مخاطب  استقبال  پیرامون  خود 

و  گفت  ناتمام،  راز  تلویزیونی  سریال 
را  ایرانی  مخاطب  سلیقه  کرد:  اظهار 
نمی توان حدس زد به دلیل اینکه بیشتر 
تلویزیون،  کنار  در  روزها  این  مردم 
تماشا  نیز  را  ماهواره ای  شبکه های 
می کنند و همین امر در سلیقه مخاطب 
هر  در  اما  است،  گذاشته  منفی  تاثیر 
خوبی  کار  ناتمام،  راز  سریال  صورت 
و  بازیگران  و  گروه  نظر  از  چه  است 
ندارد و به  چه کارگردانی، قصه بدی 
قبال  است.  شرافتمندی  کار  من  نظر 
بودم.  کرده  کار  تبریزی  حسین  با 
همچنین قصه و مهمتر از همه نقش 
برایم جذابیت داشت، من در سن 40 
و خرده سالگی نقش پیرمرد باالی 6۵ 
سال را در این مجموعه بازی می کنم 
آن هم با لهجه آذری که این امر برایم 
طرفی  از  بود،  وسوسه کننده  و  جذاب 
گریم سنگینی را در این سریال داشتم 
پیرمردی که ۲۵ سال  به  باید  چراکه 
از خودم بزرگتر است تبدیل می شدم.

آثار  پیشنهادات  پیرامون  وی 
سینمایی  دیگر  کرد:  بیان  سینمایی 

 ۵ تا   4 حاضر  حال  در  ندارد،  وجود 
شدند  جمع  هم  دور  که  هستند  نفر 
که  نقش هایی  می کنند،  کار  باهم  و 
ز  ا خودشان  بین  می شود  پیشنهاد 
پسرخاله گرفته تا اقوام اسپانسر تقسیم 
نیست  مافیا  امروز  سینمای  می کنند. 
در  مافیایی  است.  فامیل بازی  بلکه 
گروه  این  که  چرا  ندارد  وجود  سینما 
که  هستند  حرف ها  این  از  کوچکتر 
بشود اسمشان را مافیا گذاشت، بیشتر 
کار  خانوادگی  درون  است،  خانوادگی 
می کنند، درون اسپانسری کار می کنند، 
سکانسی  چند  کوچک  نقش  تا   4
می کنند  پیشنهاد  ما  به  که  می ماند 
بازی  را  نقش ها  این  هم صدسال  ما 
نمی کنیم و ترجیح می دهیم در تئاتر و 
تلویزیون وجهه خودمان را حفظ کنیم، 
سینما تخم دو زرده که نیست، در سینما 
با دوربین ویدویی فیلمبرداری می کنند 
ما هم در تلویزیون با دوربین ویدویی 

کار می کنیم.
اشاره  با  تلویزیون  بازیگر  این 
دیده  در  تلویزیون  تاثیرگذار  نقش  به 

شدن یک بازیگر اظهار کرد: این روزها 
سریال های  در  حضور  دنبال  به  همه 
تلویزیونی هستند چرا که مخاطب آنها 
را وقتی در تلویزیون ببیند خیلی زودتر 
می شناسند اما شما سوپراستار سینمایی 
هم که باشی هنوز خیلی از مردم شاید 
شما را ندیده باشند که از این نمونه در 

سینمای ایران زیاد داریم.
کار  بر  کرونا  تاثیر  پیرامون  وی 
خود در طی یک سال و نیم اخبر ابراز 
که  اول  ماه   6 کرونا  دوران  در  کرد: 
بود  تعطیل  همه چیز  عمال  بود  فاجعه 
ما  نمی داد  رخ  خاصی  اتفاق  هیچ  و 
هم خودمان می ترسیدیم که در کارها 
حضور پیدا کنیم از طرفی همه کارها 
نیز تعطیل شده بود و یا خیلی کم بودند 
آثاری که در آن شرایط کار می کردند 
اما در 6 ماه دوم یک مقداری اوضاع 
تست  با  سال  دوم  نیمه  تا  شد  بهتر 
همچنین  پروتکل ها  رعایت  و  کرونا 
آوردن دکتر سر صحنه و گرفتن تست 
گروهی واقعا وضعیت بهتر شد و مهمتر 
افراد در پشت  بازیگران  از  اینکه غیر 

صحنه همه ماسک می زدند.
شهرام عبدلی با اشاره به رعایت 
پروتکل های بهداشتی در پشت صحنه 
سریال راز ناتمام، تاکید کرد: در سریال 
همه  صحنه  پشت  در  نیز  ناتمام  راز 
بازیگران چون  اما ما  ماسک می زدند 
ماسک  بگوییم  دیالوگ  مجبوریم 
را  خطر  بزرگترین  این  و  نمی زدیم 
برای ما در این مدت به همراه داشت و 
جالب است بدانید در همین پروژه شهید 
شهریاری بود که مهران رجبی به کرونا 
مبتال شد و شرایط سختی را پشت سر 
گذاشت و پس از آن تمام عوامل گروه 
تن شان می لرزید که خدایی ناکرده به 

کرونا مبتال نشده باشند.
از  دیگري  بخش  در  بازیگر  این 
صحبت هاي خود با گالیه از حاشیه های 
واکسیناسیون  سر  بر  آمده  وجود  به 
اینکه ما  بیان کرد: مگر نه  هنرمندان 
هنرمندان و عوامل پشت صحنه ببرای 
مردم برنامه سازی می کنیم تا در روزهای 
کرونایی لحظا مفرحی را برایشان ایجاد 
واکسیناسیون  اسم  تا  چرا  اما  کنیم 
درآمد،  صدایشان  همه  آمد  هنرمندان 
بیاید یک مقدار منطقی فکر کنیم برای 
هنرمندان  واکسیناسیون  عدم  هیمن 
از  دیگر  خیلي  و  پورحسینی  پرویز 

بازیگران پیشکسوت از بین رفتند.
ن  یا پا ر  د لي  عبد م  ا شهر
ایرانی  واکسن  پرامون  صحبت هایش 
متظر  من صددرصد  کرد:  بیان  کرونا 
واکسن هستم و مخصوصا بسیار منتظر 
واکسن ایرانی هستم و دلم می خواهد 
که واکسن ایرانی زودتر بیاید، اعتمادم 
به کادر پزشکی در درجه اول این انتظار 
مهم  دوم  درجه  در  و  کرده  ایجاد  را 
این است که با افتخار از یک داروی 
اینکه  سوم  و  می کنم  استفاده  ایرانی 
می سازد  را  آن  ایرانی  دانشمند  وقتی 
می داند در مملکت ما آن را می سازد 
و برای مردم ایران کار می کند مطمئنا 
نمی گذارد  خودش  برای  فراری  راه 
می دهد  انجام  تست  هزاران  مطمئنا 
مشکل  دچار  کسی  ناکرده  خدایی  تا 
نشود مثل همه داروهایی که تا امروز 
از آن  ما  ایران ساخته شد و همه  در 
استفاده کرده و می کنیم، ممکن است 
داروی ایرانی ۵درصد دوزش پایین تر 
باشد، اما شما را دچار مشکل نمی کند 
پزشکان  ما  و  است  این  مهم  مسئله 
پیش  صدسال  ما  داریم  فوق العاده ای 
انسسیتو پاستور داشتیم که کشورهای 
انیسیتو  که  نمی دانستند  اصال  اطراف 

پاستور چه چیزی است. 

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 

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

وضعیت سینما بعد از کرونا چگونه خواهد شد!؟

حجت قاسم زاده: سینما هرگز به شرایط قبل از 
کرونا بازنمي گردد!


