
وزیر اقتصاد:

با تقویت اقتصاد هوشمند مانع فرار مالیاتی می شویم!
یک کارشناس اقتصادی اظهار داشت: از دولتی 
نمی فهمد،  و  ند  ا نمی د ا  ر خود  مسئولیت های  که 
را  اقتصادی  تعادل  حفظ  و  رونق  انتظار  نمی توان 
داشت. معتقدم در این زمینه فاجعه آمیزترین دولت، دولت آقای 
اداره  برای  این دوره کمترین شعور دولتی  در  و  بود  احمدی نژاد 

نداشت. اقتصاد وجود 
از مذاکرات  ایران  اقتصاد  اثرپذیری  درباره  فیروز دولت آبادی 

به  باشد  برجام  احیای  وین  مذاکرات  پایان  اگر  داشت:  اظهار  وین 
طور مستقل تاثیری در اقتصاد ندارد. وقتی درباره یک فعل اقتصادی 
صحبت می کنیم این فعل اقتصادی شامل مجموعه ای از فعالیت ها 
است برای مثال مسائلی مانند حمل و نقل، مبادالت بانکی، مدیریت، 
قوانین، گرایشات قوانین و مقررات و... از عوامل مهم در فعالیت های 

اقتصادی محسوب می شوند.
صفحه 3

قالیباف:

ضرب و شتم خبرنگار در دانشگاه شهید بهشتی، 
پیگیری می شود

آغاز سنجش سالمت نوآموزان بدو ورود به دبستان
ثبت نام اولیه پایه اول ابتدایی از 
امروز، شنبه )اول خردادماه( به صورت 
که  آنطور  و  شود  می  انجام  حضوری 
وزارت آموزش و پرورش اعالم کرده است بعد 
از مراجعه دانش آموزان به »پایگاه های سنجش 
بدو ورود به دبستان«، ثبت نام قطعی خواهد شد.

برنامه سنجش سالمت جسمانی و آمادگی 
و  یی  سا شنا ر  به منظو له  همه سا تحصیلی، 
مداخالت بهنگام طالیی اجرا می شود. در سال 
گذشته و علیرغم شرایط کرونایی ۹۸.۸ درصد 
سنجش  مورد  دبستان،  به  ورود  بدو  نوآموزان 

قرار گرفتند.
صفحه 2

مدیرکل تامین اجتماعی استان بوشهر:

متناسب سازی حقوق مستمری بگیران
تحقق مطالبه ای 12ساله

4
استقالل، پرسپولیس و سپاهان نقره داغ شدند!

صفحه 6

2

سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1744- شنبه 1  خرداد  1400- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
حامد شیخي: 

تعطیل كردن تئاتر 
راه حل مبارزه با 

كرونا نیست

7فرهنگ
فرهنگ و ادبیات عامه 
را با مسائل روز جامعه 

هماهنگ كنیم

نک 1با

حامد شیخی كارگردان و بازيگران جوان و خوش فكر تئاتر، در 
گفتگو با دنیاي جوانان درباره روند شكل گیری نمايش تكرار 
گفت: گروه هنری تنديس در بهمن ماه سال گذشته فراخوانی 
به منظور جذب هنرجو به منظور آموزش بازيگری منتشر كرد

عامه  ادبیات  مطالعات  گفت:  عامه  ادبیات  حوزه  پژوهشگر 
پس  دوران  سومش،  دوره  كه  دارد  سه دوره  كشورمان  در 
از انقالب و زمان بالندگی آن است. چون تا پیش از انقالب، 

اين حوزه به رسمیت شناخته نمی شد.

با  خراسان رضوی  استان  بانک صادرات  كاركنان   
به ستاد  ريالی  میلیارد و ٦٢٠ میلیون  كمک دو 
ديه استان برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد، 

آزادی ١٤ زندانی را رقم زدند.

آزادی ١٤ زندانی 
غیر عمد با كمک ٢٦٢ 

میلیون تومانی كاركنان 
بانک صادرات خراسان 

رضوی

مشکل اساسی در اقتصاد كشور، بحث مدیریتی است  مسئوالن چرا از توئیتر و تلگرام فیلتر شده 
استفاده می کنند!؟

معین الدین سعیدی درباره استفاده از فضای مجازی فیلتر شده توسط 
مسئوالن کشور و ایجاد دوگانگی در رعایت قانون گفت: در آستانه انتخابات قرار 
داریم و به فرموده مقام معظم رهبری دغدغه همه ارکان کشور باید ایجاد شور 
و نشاط انتخاباتی باشد که در نهایت منجر به مشارکت حداکثری شود اما برخی از رفتارهای 

دوگانه که باعث بی اعتمادی مردم می شود چنین چیزی را نشان نمی دهد. 
صفحه 2

ارزش ارزهای دیجیتالی در ساعاتی از چهارشنبه 
که  کرد  پیدا  کاهش  هم  دالر  تریلیون   ۱.۵ تا  ذشته  گ
از اوج ثبت شده آن در  تقریبا یک تریلیون دالر کمتر 

ماه آوریل بوده است.  
کم  از  یکی  گذشته  چهارشنبه  روز  راشاتودی،  گزارش  ه  ب
آن  تاریخ  طول  در  دیجیتالی  ارزهای  های  ریزش  ترین  ابقه  س
نصف  تا  سوم  یک  ها  آن  از  برخی  که  جایی  تا  خورد  رقم  ا  ه

ارزش خود را طی 2۴ ساعت از دست دادند. بیتکوین به عنوان 
۱2 هزار دالر  این مدت  دیجیتالی جهان طی  ارز  ترین  اارزش  ب
از ارزش خود را از دست داد و تا 3۰ هزار دالر هم سقوط کرد. 
اتریوم- دومین ارز دیجیتالی بزرگ جهان- هم حدود ۴۰ درصد 
نصف  حدود  فعلی-  دیجیتالی  ارز  ترین  محبوب  کوین-  دوج  و 

ارزش خود را از دست دادند.  
صفحه 3

ریزش یک تریلیون دالری ارزش ارزهای دیجیتالی!

DONYAYEJAVANANMAG.IR

شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل 
آگهی مناقصه عمومی

 یک مرحله ای 
نوبت اول

شرکت شرکتهای صنعتی استان اردبیل در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار دارای صالحیت از سازمان برنامه و بودجه جهت 
انجام موضوع مناقصه با مشخصات ذیل اقدام نماید. از کلیه اشخاص حقوقی که تمایل به شرکت در مناقصه دارند دعوت می 

نماید جهت دریافت اسناد مناقصه در موعد مقرر به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مراجعه نمائید. 

محل تامین محل اجراموضوع مناقصه 
مبلغ سپرده شرکت در برآورد اولیه اعتبار 

مبنای قرارداد مناقصه 
مدت 
اجرا 
کار 

شماره 
رتبه مناقصه 

تکمیل بخش ابنیه و 
اجرای تاسیسات برقی و 
مکانیکی و راهبری مدول 
دوم تصفیه خانه فاضالب 
شهرک صنعتی اردبیل 2 

شهرک صنعتی 
۹۴/۸2۵/۹7۰/2۱3۴/7۴۱/2۹۸/۵۱۱ملی اردبیل 2

فهارس بهای 
ابنیه و تاسیسات 
برقی سال ۱۴۰۰ 

و برآورد اولیه 
پیوستی 

آب ۱2۰۰/۰2 ماه 

* مبلغ سپرده شرکت در مناقصه باید به یکی از صورتهای زیر در پاکت الف به صورت حضوری به دستگاه مناقصه گذار تسلیم گردد. 
الف( اصل فیش واریز وجه مزبور به شماره حساب ۴۰۰۱۱۱۸۹۰7۱۴۵۰73 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران.

ب( ضمانتنامه بانکی یا ضمانتنامه صادره از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی دارای مجوز از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
به نفع کارفرما 

پ( ضمانتنامه صادره توسط موسسات بیمه گر دارای مجوز الزم برای فعالیت و صدور ضمانتنامه از سوی بیمه مرکزی ایران به نفع کارفرما 
ت( اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانکها و دولت با قابلیت بازخرید قبل از سر رسید 

ث( وثیقه ملکی معادل ۸۵ درصد ارزش کارشناس رسمی آن 
ج( ضمانتنامه صادره توسط صندوقهای ضمانت دولتی که به موجب قانون تاسیس شده اند و طبق اساسنامه فعالیت می نمایند به نفع کارفرما 

*  محل تحویل پاکت الف: دبیرخانه شرکت شهرکهای صنعتی اردبیل 
- مهلت دریافت اسناد: از تاریخ نشر آگهی تا آخر وقت اداری ۱۴۰۰/۰3/۰۵

- مخلت تحویل اسناد: تا آخر وقت اداری ۱۴۰۰/۰3/۱7
- زمان بازگشایی پاکات الف و ب و ج: ساعت ۱2:3۰ مورخ ۱۴۰۰/۰3/۱۸

* مدت اعتبار پیشنهادات شش ماه از آخرین روز تسلیم پیشنهادات خواهد بود. 
* درج این آگهی هیچگونه تعهدی برای دستگاه مناقصه گذار ایجاد نمی کند. 

* کلیه مراحل مناقصه از طریق سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. 
 Internet:www.ardebiliec.ir

Mail:info@ardebiliec.ir
شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل 

نوبت اول – شنبه  ۱۴۰۰/۰3/۰۱
نوبت دوم – یکشنبه  ۱۴۰۰/۰3/۰2 

آگهی مناقصه )نوبت اول(
مناقصه عمومی

 دو مرحله ای) به روش معمولی(

)HIDENSE  ( موضوع مناقصه : خرید        افزایه های سیمان
 مشخصات مناقصه : 

مبلغ برآورد )ریال/ارز(شماره ثبت در پایگاه ملی مناقصاتشماره تقاضا/ مناقصهنام مناقصه گزار
17,575,000,000.    .     9710519شرکت ملی حفاری ایران

روش ارزیابی کیفی مناقصه گران :

روش ارزیابی 
	 بر اساس کسب حداقل امتیاز مربوط به معیارهای موجود در استعالم های ارزیابی کیفی که توسط متقاضیان 

شرکت در مناقصه تکمیل می شود، انجام می گردد.)حداقل امتیاز 50(

نحوه دریافت/ تحویل اسناد مناقصه : 

دریافت اسناد
توسط شرکت

تاریخ شروع 
دریافت

توزیع اسناد از یک روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم آغاز شده و تا 10 روز پس از آن ادامه خواهد داشت

از طرق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( به نشانی www.setadiran.ir  محل دریافت
–گروه مناقصات تلفن تماس 061-34146257  

نحوه دریافت

مرکزی  بانک  نزد   4001114004020491 شماره  حساب  به  مبلغ 190,000 ریال  به  واریزی  بانکی  فیش  اصل  ارائه   -۱
جمهوری اسالمی ایران تحت عنوان تمرکز وجوه در آمد شرکت ملی حفاری ایران                                       )شماره شبا: 

)IR 520100004001114004020491(
2- درخواست رسمی متقاضی )باذکر نام دقیق( مبنی بر دریافت اسناد مناقصه

تحویل اسناد به
شرکت

  ۱۴ روز پس از آخرین روز دریافت اسناد              آخرین مهلت

اهواز- بلوار پاسداران باالتر از میدان فرودگاه – شرکت ملی حفاری ایران – ساختمان پایگاه عملیاتی – طبقه اول محل تحویل
پارت B – اتاق 107- دبیرخانه کمیسیون مناقصات- شماره تماس 34148569 – 061-34148580

تضمین شرکت در مناقصه )فرآیند ارجاع کار(: 
     879,000,000      ریال تقاضای خرید شماره        9710519مبلغ تضمین 

انواع تضامین قابل قبول

	 ضمانتنامه بانکی و یا ضمانتنامه های صادره از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی دارای مجوز فعالیت از-
بانک مرکزی

	 اصل فیش واریز وجه نقد به حساب شماره 4001114006376636  نزد بانک مرکزی جمهوری
اسالمی ایران تحت عنوان تمرکز وجوه سپرده شرکت ملی حفاری ایران

	 )IR 350100004001114006376636 :شماره شبا(
	 123402 / و سایر تضمین های معتبر در آیین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره  50659  ت-

مورخ 94/09/22 مورد قبول و پذیرش می باشد.

روز ) برای یک بار در سقف مدت اعتبار اولیه قابل تمدید باشد( 90مدت اعتبار پیشنهاد/ تضمین
 

تذکر : با توجه به بخشنامه شماره ۹۸/۱3۸66۵ مورخ ۹۸/۰۴/۰3 معاونت پژوهش و فناوری وزارت نفت مبنی بربکارگیری سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( ثبت نام کلیه متقاضیان 
حضوردرمناقصات ،مزایدات شرکت ملی حفاری ایران درپایگاه www.setadiran.ir  الزامی می باشد. 

www.nidc.ir                                          http://sapp.ir/nidc_pr  کانال های  اطالع رسانی شرکت ملی حفاری ایران                               
شناسه آگهی :  ۱۱3۵۸۰7

استان  صادرات  بانک  کارکنان   
و  میلیارد  دو  کمک  با  راسان رضوی  خ
62۰ میلیون ریالی به ستاد دیه استان 
غیرعمد،  جرائم  زندانیان  آزادی  رای  ب

آزادی ۱۴ زندانی را رقم زدند.
بانک  روابط عمومی  گزارش  ه  ب
جهانبانی،  کیومرث  ایران،  ادرات  ص
ن  ستا ا ر  د نک  با ین  ا دیرشعب  م
با  نشست  حاشیه  در  راسان رضوی  خ
اعالم  با  استان،  دیه  ستاد  دیرعامل  م
این خبر، افزود: در جهت ایفای مسئولیت 

ماه  ایام  در  بویژه  کارکنان  جتماعی  ا
مبارک رمضان بیش از ۱۱۰ هزار بسته 
معیشتی به صورت شبکه ای و هماهنگ 
توسط  دیگر  معیشتی  کمک  صدها  و 
رضوی  خراسان  شعب  امور  ارکنان  ک
به مردم عزیز کشورمان و استان اهدا 

شده است.
وی در خصوص سایر کمک های 
خراسان رضوی  استان  صادرات  انک  ب
به زندانیان معسر افزود: از 3۰ میلیارد 
ریال اعتبار مصوب برای کمک به آزادی 

زندانیان نیازمند، بیش از ۵ میلیارد ریال 
تاکنون  درصد   ۴ نرخ  با  سهیالت  ت
پرداخت شده و این کمک ها همچنان 
دیه  ستاد  سوی  از  معرفی شدگان  ه  ب

استان ادامه دارد.
ت  ا ر د صا نک  با شعب  یر  د م
نشان  خاطر  خراسان رضوی  ستان  ا
استان  در  بانک  این  کارکنان  ساخت: 
ز  ا یت  حما ی  ا بر ن رضوی  سا ا ر خ
دانش آموزان منطقه چهچه شهرستان 
و  خریداری  تبلت   33 تعداد  کالت 

کردند.  اهدا  عزیز  دانش آموزان  ه  ب
ضمن  تاکنون  بانک  ین  ا مچنین  ه
حمایت از مشاغل آسیب دیده از ویروس 
کرونا مبلغ ۹6۸ میلیارد ریال تسهیالت 
با نرخ ۱2درصد در اختیار مردم شریف 

استان قرار داده است.
ن  ستا ا یه  د د  ستا مل  عا یر د م
به  ه  ر شا ا با  نشست،  ین  ا ر  د م  ه
ن  کنا ر کا نه  ا تمند و سخا مک های  ک
برای  خراسان رضوی  صادرات  بانک 
ئم  ا جر ن  نیا ا ند ز دی  ا ز آ به  کمک 

ن  کنا ر کا فا  نصا ا  : گفت عمد  یر غ
ایران  صادرات  بانک  ظیفه شناس  و
م  د مر یگر  ر یا عرصه ها  همه  ر  د
بانک  این  کارکنان  و  بوده  یازمند  ن
ایفای مسئولیت اجتماعی خویش  در 
فعال و در صف مقدم قرار دارند که 
بانک  شعب  امور  مدیر  از  دارد  ا  ج
و همکاران  خراسان رضوی  صادرات 
محترمشان به طور ویژه تشکر کنم.

فزود:  ا طوسی  ریان  غفا د  وا ج
امیدوارم با کمک 262 میلیون تومانی 

کارکنان بانک صادرات استان حداقل ۱۴ 
زندانی معسر و نیازمند جرائم غیر عمد 

را آزاد و به آغوش خانواده بازگردانیم.
وی با بیان این که ۵۹۵ محکوم 
جرائم غیرعمد هم اکنون در زندان های 
استان به سر می برند، افزود: از ابتدای 
امسال بیش از ۴۵ میلیارد ریال توسط 
خیرین به ستاد دیه استان کمک شده و 
ما این مبلغ را که در نوع خود بی سابقه 
بوده برای کمک به آزادسازی زندانیان 

معسر، هزینه خواهیم کرد.

آزادی 14 زندانی غیر عمد با کمک 262 میلیون تومانی کارکنان بانک صادرات خراسان رضوی

صفحه 3

جناب آقای مهدی رودگر
مدیر مسئول هفته نامه اقتصاد جوان

درگذشت پدر گرامی همسرتان را خدمت شما و 
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نماینده چابهار:
مسئوالن چرا از توئیتر و تلگرام فیلتر شده استفاده می کنند!؟

نماینده چابهار در مجلس شورای اسالمی گفت : اگر توئیتر و تلگرام طبق قانون 
ممنوع است چرا مسئوالن و فیلتر کنندگان از آن استفاده می کنند.

معین الدین سعیدی درباره استفاده از فضای مجازی فیلتر شده توسط مسئوالن 
کشور و ایجاد دوگانگی در رعایت قانون گفت: در آستانه انتخابات قرار داریم و به 
فرموده مقام معظم رهبری دغدغه همه ارکان کشور باید ایجاد شور و نشاط انتخاباتی 
باشد که در نهایت منجر به مشارکت حداکثری شود اما برخی از رفتارهای دوگانه که 

باعث بی اعتمادی مردم می شود چنین چیزی را نشان نمی دهد. 
نماینده مردم چابهار در مجلس شورای اسالمی با بیان این که امروز تلگرام 
و توئیتر برای مردم ممنوع و محدود شده است، گفت: برخی از پلتفرم ها برای مردم 
ممنوع شده است  اما نامزدهای ریاست جمهوری از این شبکه ها استفاده و از در 
آنجا حرف هایشان را می زنند؛ جالب است اشخاصی که خودشان فیلتر کننده این 
فضاها هستند در این محیط قرار دارند، آیا انجام این کار  بی قانونی توسط  کسانی 

که باید متولی قانون باشند نیست؟
وی افزود: سوال جدی که مطرح می شود این است که  چرا مسئوالن می توانند 
از چنین فضایی استفاده کنند اما مردم نمی توانند؟ آیا این یک رویکرد دوگانه نیست؟ 
آیا ما با این کار باعث ناامیدی مردم  نمی شویم که منجر به فاصله بیشتر آنان با 

مسئوالن خواهد شد؟
سعیدی ادامه داد: موضوع بعدی این است که مشاهده می کنیم هرچه به روزهای 
انتخابات نزدیک می شویم صداو سیما هم با اقشار مختلف جامعه مصاحبه  می کند 
و حتی کسانی که شاید به لحاظ ظاهری خیلی حجاب نداشته باشند امروز در صداو 
سیما جای دارند، اگر چنین چیزی درست است چرا فقط زمان انتخابات؟ آیا مردم 
را صرفاً برای رأی دادن می خواهیم! اگر غلط است امروز هم نباید این اتفاق بیفتد.

وی یادآور شد: امام تعبیری  از رسانه ملی داشتند و می گفتند صداوسیما باید 
دانشگاه و مکتب علم آموزی باشد ،اگر معتقد هستیم که رسانه  ملی است باید فضا و 

فرصت به همه نحله های فکری و اجتماعی داده شود.
این نماینده مجلس با بیان این  سوال که چرا  هنگامی که به انتخابات نزدیک 
می شویم فضا باز می  شود، گفت: باور کنید مردم از رفتارهای دوگانه ما مسئولین 
خسته شده اند و هیچکدام هم از این مسئله مبرا نیستیم و همه کسانی که مسئولیت 
دارند باید حافظ قانون باشد؛ لذا استفاده مسئوالن از تلگرام و توئیتر که برای مردم  

ممنوعیت دارد  به نظر من به هیچ عنوان مناسب با شأن و نظام ما نیست . 

قالیباف:
ضرب و شتم خبرنگار در دانشگاه شهید بهشتی، پیگیری می شود

رئیس مجلس به کمیسیون های بهداشت برای رسیدگی به درگیری مأمور 
دانشگاه شهید بهشتی با یک خبرنگار مأموریت داد.

علی خضریان در جلسه علنی مجلس شورای اسالمی در تذکر شفاهی گفت: 
متأسفانه باخبر شدم یکی از خبرنگاران خانم به نام فائزه مومنی که برای تهیه گزارش 
از نحوه واکسیناسیون و ادعای وزارت کشور درباره اعالم کد واکسن ها گزارش تهیه 

می کرد، دچار آسیب و شکستگی انگشت دست شد.
نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسالمشهر و پردیس در مجلس ادامه داد: 
متأسفانه حراست دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در زمان خروج این خبرنگار 
تصور می کرد او اطالعات و اخباری تهیه کرده که مناسب نیست، از این رو با خبرنگار 
درگیر شد و در نهایت انگشتان دست این خانم آسیب دید و شکسته است و در حال 

حاضر در دستان او پیچ و مهره کار گذاشته شده است.
وی بیان کرد: متأسفم برای مسئولین دانشگاه شهید بهشتی که تاکنون به 
صورت رسمی از جامعه خبری و رسانه ای کشور عذرخواهی نکرده اند. از آقای نمکی 
وزیر بهداشت درخواست دارم به سرعت به این موضوع رسیدگی کند و با متخلفین 
برخورد شود، همچنین گزارش شفافی به مجلس و کمیسیون بهداشت ارائه شود در 

غیر این صورت مجلس با این موضوع به صورت جدی برخورد می کند.
محمدباقر قالیباف در واکنش به این تذکر گفت: چنین برخوردی با خبرنگارانی 
که با مشقت و سختی به دنبال بررسی مسائل و اطالع رسانی به افکار عمومی هستند، 
قابل پذیرش نیست. از کمیسیون بهداشت و درمان می خواهیم پیگیر این گزارش 
باشند، همچنین کمیسیون اصل ۹۰ در صورتی که شکایتی در این زمینه دریافت 

کرد به آن رسیدگی کند.

متخصص بیماری های عفونی:
لبخند سیستم ایمنی بدن را تقویت می کند

متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری گفت: ماسک زدن جایگزین 
رعایت فاصله گذاری فیزیکی نمی شود چرا که در کنار رعایت فاصله اجتماعی 

باید از ماسک نیز استفاده کرد.
عاصفه عباس زاده با تاکید براینکه مردم با رعایت پروتکل های بهداشتی، 
از حضور در مناطق پرخطر و آلوده خودداری کنند، افزود: عالوه براینکه فاصله 
اجتماعی باید رعایت شود استفاده از ماسک استاندارد نیز باید همراه با حفظ 

این فاصله انجام شود.
وی اظهار داشت: خواب کافی، خنده کافی، مصرف مایعات و میوه جات 
کافی نقشی اساسی در تقویت سیستم ایمنی بدن به منظور پیشگیری از کرونا 

ایفا می کند.
 این متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری همچنین با اشاره به تاثیر 
مهر و محبت در تقویت سیستم ایمنی بدن گفت: در حال حاضر مقاالت معتبر 
علمی در دنیا نیز نشان می دهد، بی توجهی و بی مهری به میزان شدیدی سیستم 
ایمنی بدن را تضعیف و ابتال به برخی از بیماری ها نظیر سرطان و سکته قلبی 
را افزایش می دهدبه گفته عباس زاده، این عامل بیش از مصرف سموم شناخته 
شده و انواع بیماری های زمینه ای همچون دیابت می تواند خطر ابتال به سرطان 

وسکته قلبی را افزایش دهد.
وی افزود: بنابراین در سطح کالن جامعه باید برای سالمت روان شهروندان 
نیز بودجه کافی اختصاص داده شود. بدون شک برنده پاندمی کرونا نیز یک 
کشور با تامین زمان، اعتبارات و نیروی انسانی ماهر و مکفی برای مقابله با 

این بحران است.
حفظ مسئولیت شهروندی؛ نیازمند فرهنگ سازی

عباس زاده در ادامه با اشاره به اهمیت حفظ مسئولیت شهروندی در این 
مقطع تاریخی تاکید کرد: حفظ و پذیرش این مسئولیت مستلزم فرهنگ سازی 

در کشور است.
وی افزود: به عنوان مثال، برخورد با یک ارباب رجوع در شرایط فعلی باید 

مثبت اندیشی و همدلی را تقویت کند و این مهم نیازمند آموزش است.
عباس زاده یادآور شد: امروز تبعات روانی بحران کرونا می تواند کادر بهداشت 
و درمان کشور را هم تحت تاثیر قرار دهد، بنابراین برای حفظ سالمت روان این 

قشر نیز باید اقدامات اساسی طراحی شود.
لبخند سیستم ایمنی بدن را تقویت می کند

وی تاکید کرد: مردم در این شرایط همچنین در سطح فردی، خانواده و 
محل کار با هم مهربان باشند، با مهر ومحبت و لبخند سیستم ایمنی بدن را نیز 
تقویت کنند، که بدون شک برنده این پاندمی کشوری خواهد بود که لبخند و 

بهداشت روان را نیز )در کنار مبارزه با این بیماری( در جامعه ارتقا دهد.
ماسک زدن جایگزین فاصله  فیزیکی نمی شود

ویروس کرونا عامل بیماری کووید ۱۹ از اواخر سال 2۰۱۹ در شهر ووهان 
چین مشاهده و در مدت کوتاهی در همه جهان منتشر شد؛ به طوری که سازمان 
بهداشت جهانی در اسفند ۹۸ )فوریه 2۰2۰( بروز پاندمی )همه گیری جهانی( 

این بیماری را تأیید کرد.
بر اساس آمار رسمی کشورها ویروس کرونا تاکنون حدود ۱۴6 میلیون 
نفر را در دنیا به طور قطعی مبتال کرده و حدود سه میلیون نفر نیز بر اثر بیماری 

کووید ۱۹ جان خود را از دست داده اند.
ویروس کرونا با دست آلوده یا عطسه، سرفه و حتی قطرات تنفسی از 
طریق دهان، بینی و چشم منتقل می شود. تنگی نفس، خستگی و بدن درد، 
اختالل در بویایی و چشایی و مشکالت گوارشی از جمله عالئم بیماری کووید 
۱۹ است. بیش از ۸۰ درصد مبتالیان به ویروس نیز دچار بیماری خفیف می شوند.

به بهانه طرح انسانی ایران؛ دیار نفس؛

نجات جان 8 انسان با اهدای اعضاء بیمار مرگ مغزی 
طرح جدید »ایران، دیار 
نفس« جدیدترین طرح انجمن 
اهدای عضو در راستای نهادینه 
سازی هرچه بیشتر فرهنگ اهدای عضو در 
جامعه است که با اهداف یادبود فرشتگان 
ماندگار اهداکننده عضو و تقدیر از خانواده 
های نوعدوست آنها، ارتقای آگاهی جامعه 
و تقدیر و تشکر از تیم های تخصصی اهدا و 
پیوند اعضای کشور با مشارکت نهادهایی 
از جمله انجمن اهدای عضو ایرانیان، مرکز 
مدیریت پیوند وزارت بهداشت،  صدا و 
سیما،  معاونت مطبوعات وزارت ارشاد و 
سازمان های مرتبط شهرداری های تهران 

و کالن شهرهای ایران برگزار می شود.
در پزشکی دو نوع مرگ وجود دارد. 
درصد  که ۹۹  رایج(  )مرگ  قلبی  رگ  م
و  می شود  شامل  جهان  در  را  رگ ها  م
را  مرگ ها  درصد  که یک  مغزی  مرگ 
شامل می شود و فرصت استثنایی است 
برای خانواده که با تصمیمی صحیح، بتواند 
از مرگ عزیز برای او جاودانگی، ثواب و 

صدقه جاریه و نامی نیک تر بیافریند.
مرگ مغزی نیز مانند مرگ معمولی، 
نوعی مرگ و غیر قابل برگشت است؛ با 
اکسیژن رسانی  دلیل  به  که  تفاوت  ین  ا
مصنوعی توسط دستگاه، حرکات قفسه 
سینه شبیه به تنفس و ضربان قلب وجود 
دارد که حداکثر تا ۱۴ روز به این دستگاه 
جواب می دهد و فرصتی است برای تصمیم 
سرنوشت ساز خانواده برای اهدای عضو، 
مرگ مغزی از نظر ظاهری حالتی مشابه 
دارد به نام کما؛ با این تفاوت که در کما 
سلول های مغزی سالم هستند و مشکل 
در اختالل عملکرد آنهاست ولی در مرگ 
مغزی سلول ها به طور کامل از بین رفته اند 

و غیرقابل بازگشتند.
در وضعیت مرگ مغزی، خانواده دو 
راه بیشتر ندارند؛ یا خاکسپاری ۸ ارگان )2 
کلیه، 2 ریه، کبد، قلب، روده، لوزالمعده( 
و یا اهدای عضو و نجات جان ۸ انسان؛ 
چرا که اعضای افراد مرگ مغزی، تنها راه 
نجات بیماران نیازمند به پیوند لیست های 
انتظار است. هر فرد مرگ مغزی همچنین 
با اهدای ۱ تا ۵3 نسج )مانند قرنیه، دریچه 
قلب، تاندون و ...( می تواند ۱ تا ۵3 نفر را 

از معلولیت برهاند.
در ایران ساالنه حدود ۵ تا ۸ هزار 

نفر جان خود را با مرگ مغزی از دست 
می دهند که نیمی از آنان )حدود 3هزار 
نفر(، اعضای قابل پیوند دارند؛ ولی متاسفانه 
نهایتا ۱۰۰۰ خانواده )یک سوم( راضی به 
اهدای عضو می شوند و دو سوم خانواده ها با 
عدم رضایت خود، موجب خاکسپاری بیش 
از 7۰۰۰ عضو قابل پیوند در سال می شوند. 
همچنین در ایران، بالغ بر 2۵۰۰۰ بیمار 
نیازمند پیوند در لیست های انتظار اعضای 
مختلف وجود دارند که متاسفانه روزانه 7 
ا ۱۰ نفر از آنان )هر دو تا سه ساعت  ت
یک نفر(، به دلیل نرسیدن عضو پیوندی 
فوت می کنند )بالغ بر سالی 3 هزار نفر( 
ساالنه به دلیل عدم رضایت خانواده ها، 
7۰۰۰ عضو پیوندی خاکسپاری می شود 
و از طرف دیگر 3۰۰۰ بیمار نیازمند، فوت 
می کنند؛ این یعنی آنکه اگر فقط نیمی از 
اعضای خاکسپاری شده به این بیماران می 
رسید، هیچ بیمار نیازمندی در لیست انتظار 

فوت نمی کرد.
مهمترین دلیل عدم رضایت خانواده 
به اهدای عضو،  عدم باور برگشت ناپذیری 
مرگ مغزی و عدم شناخت آن به عنوان 
فرهنگ  نبودن  نهادینه  و  قطعی  رگ  م
اهدای عضو در جامعه است. در دنیا، حدود 
اهدای  به  برای عدم رضایت  دلیل   2۰
عضو وجود دارد که مهمترین آنها در دنیا، 
عدم باور و پذیرش مرگ مغزی به عنوان 
مرگ)به دلیل وجود حرکات قفسه سینه و 
ضربان قلب( و انتظار معجزه و برگشت و 
دیگری عدم آگاهی از نظر و تمایل متوفی 

در مورد اهدای عضو است.
از این رو فرهنگسازی در دو مقوله 

به  »تشویق  و  مرگ«  مغزی=  »مرگ 
دریافت کارت اهدای عضو«، از مهمترین 
نظام  مقوله  این  در  موفقیت  عیارهای  م
سالمت و نجات جان بیماران است. در 
ایران نیز مانند بسیاری از کشورهای دنیا، 
کارت اهدای عضو، جنبه قانونی ندارد و 
صرفا اعالم نظر هر فرد به اطرافیان در 
مورد تمایل او به اهدای عضو پس از مرگ 
است؛ و حتی با داشتن کارت اهدای عضو، 
باز هم باید در صورت وقوع مرگ مغزی از 

خانواده رضایت گرفت.
کارت اهدای عضو، علی رغم نداشتن 
وجهه قانونی، در اخذ تصمیم خانواده به 
لحظات  آن  در  عزیزشان  عضو  هدای  ا
بحرانی بسیار موثر است؛ به نحوی که 
خانواده هایی که مرگ را پذیرفته اند، در 
صورت رویت کارت عزیزشان، بالغ بر ۹۵ 
درصد رضایت به اهدای عضو می دهند 
و در صورت عدم وجود کارت، کمتر از 

۵۰ درصد.
از روش های دریافت کارت اهدای 
عضو می توان به ارسال کد ملی به سامانه 
ملی  سامانه  به  مراجعه  یامکی 3۴32،  پ
آدرس  به  عضو  اهدای  کارت  ریافت  د
مراجعه   ،www.ehdacenter.ir
اهدای عضو  انجمن  به شعب  حضوری 
حضوری  مراجعه  کشور،   در  یرانیان  ا
و  استان ها  عضو  اهدای  واحدهای  ه  ب
غرفه های صدور کارت اهدای عضو که 
می شود،  دایر  مختلف  مناسبت های  ه  ب

اشاره کرد.
ایرانیان،  عضو  اهدای  انجمن   
نظام  عضو  اهدای  مختص  سمن  نها  ت

مسئولیت  که  می باشد  ایران  سالمت 
فرهنگ سازی اهدای عضو، یکی از پنج 
سرفصلی است )فرهنگ سازی، مددکاری 
خانواده های اهداکننده، آموزش تیم های 
تخصصی، پژوهش و کمک به طراحی 
و اجرای طرح های زیرساختی( که رسما 
از جانب وزارت بهداشت به این مجموعه، 
تفویض شده است. این انجمن با کمک و 
همراهی نیروهای داوطلب مردمی )سفیران 
اهدای عضو(، در راستای نهادینه سازی 
فرهنگ معنوی اهدای عضو، طرح های 
جمله  آن  از  که  نموده  اجرا  را  تعددی  م
می توان به راه اندازی برنامه دریافت کارت 
اهدای عضو در کشور، از طریق طراحی 
سامانه الکترونیک و پیامکی و همچنین 
هادینه سازی آیین بزرگداشت و تقدیر  ن
از خانواده های بزرگوار و جانبخش اهدای 
عضو، در قالب مراسمی مانند جشن نفس، 
ضیافت نفس، هفته نفس و ... اشاره کرد.

نفس«  دیار  »ایران،  جدید  طرح   
جدیدترین طرح این انجمن در راستای 
نهادینه سازی هرچه بیشتر فرهنگ اهدای 
عضو در جامعه است که با اهداف یادبود 
فرشتگان ماندگار اهداکننده عضو و تقدیر 
از خانواده های نوع دوست ایشان، ارتقای 
آگاهی جامعه و تقدیر و تشکر از تیم های 
تخصصی اهدا و پیوند اعضای کشور با 
مشارکت نهادهایی از جمله انجمن اهدای 
عضو ایرانیان، مرکز مدیریت پیوند وزارت 
بهداشت، صدا و سیما، معاونت مطبوعات 
مرتبط  سازمان های  و  ارشاد  زارت  و
کالنشهرهای  و  تهران  شهرداری های 

ایران برگزار می شود.
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آیین نامه جدید امتحانات دانشجویان علوم پزشکی اعالم شد
معاونت آموزشی وزارت بهداشت با ابالغ آیین نامه ای نحوه امتحانات پایان ترم 

نیم سال جاری دانشجویان علوم پزشکی را اعالم کرد.
طبق آیین نامه جدید معاونت آموزشی وزارت بهداشت که به منظور یکنواخت 
سازی شیوه آزمون سازی، طراحی و بارگذاری سواالت آزمون های پایان نیمسال دوم 
تحصیلی ۱۴۰۰-۱3۹۹ در تمامی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور 
ابالغ شده است، سواالت حسب نظر اساتید مربوطه می تواند به صورت چند گزینه ای، 

تشریحی و یا به صورت تلفیقی طراحی شود.
در خصوص سواالت چند گزینه ای برای هر سوال ۵۰ ثانیه وقت لحاظ شود. 
اساتید با توجه به زمان مذکور در طراحی سئواالت سختی و تاکسونومی سوال و 
زمان الزم برای خواندن سوال و گزینه ها را در نظر بگیرند. زمان ۵۰ ثانیه میانگین 
است و ممکن است برخی سواالت ۴۰ ثانیه و برخی 6۰ ثانیه زمان الزم داشته باشند. 
زمان تخصیص یافته برای پاسخ دادن به کل آزمون باید در شروع آزمون به اطالع 

دانشجو برسد.
هر سوال در یک صفحه ظاهر خواهد شد و حداکثر زمان توقف بر روی هر 
سوال ۵۰ ثانیه خواهد بود ولی زمان عبور از هر سوال به سوال بعدی در اختیار دانشجو 
خواهد بود و دانشجو می تواند با تسریع در پاسه به سوال و ذخیره کردن زمان مازاد 
به آن وقت ذخیره شده را برای بازگشت به ۱۰ درصد از سواالت با پاسخ گویی به 

سواالت ارفاقی استفاده کند.
براین اساس امکان بازگشت به سواالت ماقبل در کل برای حداکثر ۱۰ درصد 
سواالت برای دانشجو فراهم باشدذ و معادل ۱۰ درصد تعداد کل سواالت، سوال اضافه 
به عنوان سوال ارفاقی طراحی شود. این حاالت صرفاً در چارچوب کل زمان تخصیص 
داده شده به آزمون قابل استفاده خواهد بود و دانشجو می تواند از زمان های ذخیره برای 
این حالت ها استفاده کند. زمان حداکثر یک ساعته برای کل آزمون پیشنهاد می شود

همچنین برای به حداقل رساندن احتمال بروز مشکالت فنی و اختالل در 
وضعیت اتصال برخط دانشجویان، سواالت آزمون ها از نظر تعداد و زمان الزم برای 
پاسخگویی به گونه ای طراحی شوند که آزمون در یک زمان بهینه به پایان برسد در 

این رابطه، زمان حداکثر یک ساعته برای کل آزمون پیشنهاد می شود.
عالوه بر زمان کلی آزمون تعیین شده از سوی استاد مربوطه، 3 دقیقه وقت 
شناور برای احتمال بروز تاخیر کوتاه مدت در اتصال دانشجو به سامانه آزمون ها لحاظ 
شود. سواالت چند گزینه ای نباید نمره منفی داشته باشد. ترتیب چیدمان سواالت و 

گزینه ها باید به صورت تصادفی طراحی شود.
صورت  به  باید  سواالت  گزینه های  چیدمان  نیز  و  سواالت  چیدمان  رتیب  ت
تصادفی طراحی شود. اساتید در طراحی سواالت دقت نظر الزم را داشته باشند و از 
قرار دادن گزینه های نظیر هر دو، هر سه، هیچکدام »الف، ب و…« خودداری کنند. 
در خصوص سواالت تشریحی باید دانشجو بتواند پاسخ سوال را در سامانه تایپ یا به 
صورت عکس بارگذاری کند. در خصوص این سواالت، زمان مناسب بر اساس نظر 
استاد، بر مبنای زمان الزم برای تایپ و یا نگارش یا بارگذاری پاسخ سوال تنظیم شود.

قبل از شروع آزمون ها و یا در ابتدای ورود دانشجو به سامانه باید مشخصات و 
شماره تماس کارشناسان آزمون برای تماس دانشجو در صورت بروز مشکل اطالع 

رسانی شود.
در صورت بروز هرگونه خطای نرم افزاری یا اختالل موردی در وضعیت اتصال 
برخط دانشجو، دانشجو باید سریعاً به کارشناس اطالع دهد و حداکثر تا ۴۸ ساعت با 
ارسال مدارک و مستندات به معاون آموزشی دانشکده درخواست بررسی کند تا پس 
از تایید شورای آموزشی دانشکده آزمون مجدد به صورت حضوری یا آنالین تصویری 

)شفاهی( تنظیم و اجرا شود.
در صورت لزوم و با تشخیص معاون آموزشی دانشکده آزمون برگزار شده باید 
از نظر عدم مغایرت IP به تایید کارشناس پشتیبانی فنی برسد و در صورت وجود 
مغایرت بررسی الزم انجام شود.تمام دانشجویان و به ویژه دانشجویان جدیدالورود 
با  ارتباط صوتی - تصویری  در زمینه آزمون های برخط توجیه شوند و برقراری 
دانشجویان در حین آزمون )نظارت آنالین( از طریق سامانه آزمون در دست اقدام 
در  آن  کارگیری  به  امکان مذکور  از  برداری  بهره  و در صورت  است  پیگیری  و 

آزمون ها اطالع رسانی می شود.

۳ کشته و زخمی در تصادف پراید و کامیون
روز  در  تهران  زیر پل صدر  کامیون  و  پراید  در  پی تصادف یک دستگاه 

گذشته)جمعه 3۱ اردیبهشت( یک نفر کشته و 2 نفر مجروح شدند.
دکتر پیمان صابریان گفت: حوالی ساعت ۵ دقیقه بامداد روز گذشته گزارش 
تصادف یک دستگاه پراید و کامیون زیر پل صدر به سمت شریعتی به مرکز ۱۱۵ 

اورژانس تهران اعالم شد.
رئیس مرکز اورژانس تهران افزود: بالفاصله سه دستگاه آمبوالنس به محل 

حادثه اعزام شد.
به گزارش روابط عمومی مرکز اورژانس تهران، صابریان در پایان گفت: 
متاسفانه در این حادثه یک جوان 2۸ ساله جان باخت و 2 نفر مجروح شدند 
که بعد از کمک های اولیه توسط تکنسین های اورژانس تهران به بیمارستان 

شهدای تجریش انتقال یافتند.

دستگیری مدیران صرافی کریپتولند 
معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا گفت: با توجه به دستگیری مدیران صرافی 
» کریپتولند » به اتهام اخالل در نظام اقتصادی کشور؛ مالباختگان این صرافی 
می توانند مدارک و ادعای خود را در خصوص میزان سرمایه از دست رفته، به 

سایت گرداب ارائه کنند.
سرهنگ پاشایی از دستگیری متهم اصلی پرونده به نام »س. الف » و سایر 
اعضای این باند سازمان یافته به اتهام اخالل در نظام اقتصادی کشور با دستور 

دادسرای ویژه جرایم اقتصادی خبر داد.
وی اظهار داشت: کلیه اعضای این صرافی  می توانند مدارک و ادعاهای خود 
gerdab. را در مورد میزان سرمایه موجود در این صرافی با مراجعه به سایت

ir/fa/forms/۵  به منظور بررسی و رسیدگی ثبت کنند.
معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا در ادامه ضمن هشدار به کاربران و متقاضیان 
سرمایه گذاری در بازار رمز ارزها و بورس ارزهای خارجی در خصوص عواقب 

کالهبرداری های این حوزه هشدار داد.
بر اساس گزارش پایگاه اطالع رسانی پلیس فتا، سرهنگ پاشایی از عموم 
هموطنان خواست  که در صورت نیاز به کسب اطالعات بیش تر در این خصوص 
با مراجعه به سایت پلیس فتا به آدرس https: //www.cyberpolice.ir و 
یا با شماره تماس ۰۹63۸۰از خدمات مشاوره ای و راهنمایی های همکاران ما 

در پلیس سایبری سراسر کشور بهره مند شوند.

دستگیری عامالن حیوان آزاری در شهرستان زیرکوه 
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی گفت: چهار نفر متهم که 
در اقدام وحشیانه یک بچه شتر را در شهرستان زیرکوه آزار و اذیت کرده و فیلم 

آن را منتشر کرده بودند، توسط پلیس شناسایی و دستگیر شدند.
داشت:  اظهار  حیدری  علی اکبر  پلیس، سرهنگ  خبری  پایگاه  گزارش  ه  ب
ماموران پلیس در خراسان جنوبی با رصد فضای مجازی ویدئوی کوتاه را مشاهده 
کردند که افرادی در شهرستان زیرکوه طی اقدام وحشیانه با تحریک چند قالده 
سگ موجب آزار و اذیت یک نفر بچه شتر شده و تصاویر این اقدام خود را منتشر 

کرده اند که بالفاصله موضوع پیگیری شد.
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هک شبکه بالک چین؛
 نفوذپذیر یا نفوذناپذیر.

زمانی بود که شبکه های بالک چین را هک نشدنی می دانستند؛ اما اکنون دیگر 
نمی توان مدعی شد این فناوری همچنان در قلعه محکم و نفوذناپذیرش جوالن 
می دهد. هر روز حفره های امنیتی جدیدی در پلتفرم های رمزارز و قرارداد هوشمند 
کشف می شوند و برخی از این حفره ها در بخش های پایه ای شبکه بالک چین قرار 
دارند؛ ازاین رو، نگرانی کارشناسان را بیشتر می کند. فوریه 2۰۱۹ )بهمن ۱3۹7(، 
چند کارشناس امنیتی در Coinbase متوجه رفتار نامتعارفی در رمزارز اتریوم 
شدند.  کوین بیس  صرافی  پلتفرم  در  قابل معامله  رمزارزهای  از  یکی  کالسیک، 
قضیه از این قرار بود که شبکه بالک چین اتریوم کالسیک شامل تاریخچه تمام 

تراکنش ها با حمالت شدید مواجه شده بود.
کامپیوترها  از  است که شبکه ای  رمزنگاری شده ای  داده  پایگاه  بالک چین 
برقرار می کنند و هرکدام از کامپیوترها نسخه به روز آن را ذخیره دارند تا ازطریق 
آن در شبکه سایر کامپیوترها قرار بگیرند. پروتکل بالک چین به قوانینی می گویند 
که به کامپیوترهای شبکه نود ها )Node(و چگونگی تأیید تراکنش های جدید 
و افزودنشان به پایگاه داده را نشان می دهد. پروتکل با بهره گیری از رمزنگاری 
اقتصاد  علم  و   )Game Theory( بازی  نظریه  Cryptography(و  (
)Economics( مشوق هایی برای نودها ایجاد می کند تا آن ها را ترغیب کند 
به جای تالش برای حمله و نفع شخصی، برای حرکت به سمت ایمن کردن شبکه 
فعالیت کنند و پاداش مناسب تالششان دریافت کنند. این سیستم زمانی که همه چیز 
در جای خود قرار گیرند، بسیار ایمن می شود و تالش برای افزودن تراکنش جعلی 
در آن کامال دشوار و گران تمام خواهد شد و به  همان نسبت تراکنش های معتبر 

را در کسری از ثانیه تأیید می کند.
طبق آنچه قانون ۵۱ درصد نام گذاری شده است، اگر استخراج کننده ای به  
نحوی بتواند کنترل ۵۱ درصد از توان استخراج شبکه بالک چین را دراختیار خود 
درآورد، سایر کاربران را با ارسال پاداش می تواند فریب دهد و سپس نسخه دیگری 
از بالک چین ایجاد کند که در آن پرداخت پاداش هرگز اتفاق نیفتاده باشد. این 
نسخه جدید از شبکه را فورک )Fork( می نامند. مهاجمی که بیشترین مقدار 
توان استخراج را کنترل می کند، فورک جدید را به عنوان نسخه ای معتبر از شبکه 

می تواند تأیید و دوباره همان رمزارزها را برای سایر کاربران ارسال کند. 
دراین میان، خبر خوش این است که اجرای این حمله و سوءاستفاده از قانون 
وب سایت  براساس  است.  پرهزینه  بسیار  معروف  بالک چین های  در  درصد   ۵۱
Crypto۵۱، هزینه اجاره توان استخراج کافی برای حمله به بیت کوین در سال 
2۰۱۹ بیش از 26۰ هزار دالر در هر ساعت برآورد شده است. با این تفاسیر، اگر 
در رده بندی محبوب ترین رمزارزها هرچه به سمت رتبه های پایین تر برویم، هزینه 
ناگهانی  ارزش  یافت. همچنین، سقوط  به طرز چشمگیری کاهش خواهد  حمله 
رمزارزها می تواند عامل دیگری برای کاهش هزینه حمله باشد؛ زیرا با کاهش 
ارزش رمزارزها بسیاری از استخراج کنندگان دستگاه هایش را خاموش می کنند و 
درنتیجه امنیت شبکه کاهش می یابد. در میانه های سال 2۰۱۸ )خرداد ۱3۹7( 
هکرها استفاده از حمله ۵۱ درصد روی مجموعه ای از کوین های کوچکی مثل 
Verge و Monacoin و Bitcoin Gold را شروع کردند و درنتیجه آن 
حمالت، بیست میلیون دالر از کاربران سرقت کردند. پاییز همان سال، مهاجمان 
صدهزار دالر رمزارز Vertcoin به سرقت بردند. حمله به اتریوم کالسیک که 
بیش از یک میلیون دالر رمزارز نصیب هکرها کرد، نخستین حمله به یک رمزارز 

در بین بیست رمزارز برتر حوزه بالک چین به حساب می آید.
استارتاپ AnChain.ai یکی از چندین استارتاپی است که هدفشان معرفی 
خطرهای امنیتی متوجه بالک چین است. این استارتاپ با بهره مندی از هوش مصنوعی 
می تواند تراکنش ها را کنترل کند و فعالیت های مشکوک را زیرنظر بگیرد. همچنین، 
کدهای قرارداد هوشمند را می تواند اسکن و آسیب پذیری های شناخته شده را کشف 
کند. سایر شرکت ها مثل ChainSecurity نیز در حال توسعه آزمودن خدماتی 
برپایه تکنیکی ثابت در علوم کامپیوتر با نام Formal Verification هستند. 
هدف پروژه این است که با کمک ریاضی راستی آزمایی انجام دهد و ثابت کند کدهای 
قراراداد هوشمند دقیقا همان فرایندی را اجرا می کنند که سازنده از آن ها می خواهد.

اول  پایه  اولیه  نام  بت  ث
)اول  شنبه  امروز،  از  بتدایی  ا
حضوری  صورت  به  ردادماه(  خ
انجام می شود و آنطور که وزارت آموزش 
و پرورش اعالم کرده است بعد از مراجعه 
دانش آموزان به »پایگاه های سنجش بدو 
ورود به دبستان«، ثبت نام قطعی خواهد شد.

نی  جسما سالمت  سنجش  رنامه  ب
به منظور  همه ساله  تحصیلی،  آمادگی  و 
اجرا  طالیی  بهنگام  مداخالت  و  ناسایی  ش
می شود. در سال گذشته و علیرغم شرایط 
کرونایی ۹۸.۸ درصد نوآموزان بدو ورود به 

دبستان، مورد سنجش قرار گرفتند.
تمامی نوآموزان بدو ورود به پایه اول 
دبستان ملزم به شرکت در برنامه سنجش 
سالمت جسمانی و آمادگی تحصیلی هستند. 
برنامه سنجش سالمت جسمانی و آمادگی 
دبستان،  به  ورود  بدو  نوآموزان  حصیلی  ت
نیازهای  با  دانش آموزان  و  دبستان  یش  پ
همکاری  با  جاری  سال  خردادماه  از  یژه  و
پرورش  و  آموزش  وزارتخانه های  شترک  م
زیر  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  و 
برنامه ریزی  نظر شورای سیاست گذاری و 

سنجش اجرا خواهد شد.
پرورش  و  آموزش  سازمان  ئیس  ر
سازمان استثنایی اخیرا از آغاز اجرای برنامه 
سنجش سالمت جسمانی و آمادگی تحصیلی 
پیش  و  دبستان  به  ورود  بدو  وآموزان  ن
دبستانی با همکاری 2۰۰۰ پایگاه سنجش 
در کشور خبر داده و اعالم کرده است که 
در سطح  اجرایی  عوامل  هزار   2۰ از  یش  ب
جسمانی  سنجش سالمت  برنامه  با  کشور 
و آمادگی تحصیلی همکاری خواهند داشت.

سالمت  حفظ  اینکه  بیان  با  حسینی 
سنجش  طرح  در  اساسی  اصل  وآموزان،  ن
سال جاری است و رعایت دستورات ستاد 

ملی کرونا در تمامی پایگاه های سنجش، 
الزامی است گفته است: رعایت کامل موارد 
بهداشتی و ضدعفونی پایگاه ها، ایجاد اتاق 
نوآموزان،  روزانه  پذیرش  کاهش  نتظار،  ا
افزایش ساعت کار پایگاه ها، افزایش زمان 
 سنجش، راه اندازی شیفت عصر در برخی 
پایگاه ها، ایجاد درگاه پرداخت الکترونیکی و 
افزایش ابزارهای آزماینده تحصیلی، از جمله 
مواردی است که برای رعایت فاصله گذاری 
اجتماعی و رعایت شرایط بهداشتی در پایگاه 

ها در نظر گرفته شده است.
 طبق تاکید وی بر اساس نوبت گیری 
انجام شده و به منظور جلوگیری از ازدحام، 
انتظار می رود فقط یکی از والدین همراه با 
فرزند خود در روز و ساعت تعیین شده به 

پایگاه های سنجش، مراجعه کنند.
ابتدایی  آموزش  معاون  زاده،  کیم  ح
وزارت آموزش و پرورش نیز اعالم کرد که 
همزمان با آغاز ثبت نام کالس اولی ها از 
انجام  بتدای خرداد، سنجش سالمت هم  ا
خواهد شد. تمام پایگاه های سنجش از سوی 
سازمان آموزش و پرورش استثنایی مجهز 

شده اند و با توجه به اینکه در سال گذشته 
تعدادی از نوآموزان پیش دبستانی به دلیل 
شرایط کرونا حاضر نشدند، پیش بینی می 
کنیم امسال فرصتی فراهم شود تا این گروه 

را هم ثبت نام کنیم.
جزئیات دیگر از طرح سنجش سالمت 

نوآموزان به این شرح است:
- در سنجش سال جاری حداقل بیش 
از ۴۰۰ هزار نفر بیشتر از سال های گذشته 
مورد سنجش قرار خواهند گرفت. حدود پنج 
درصد دانش آموزان رایگان، ۱۰ درصد نیم بها 
و تمامی دانش آموزان عشایر هم به شکل 

رایگان سنجش خواهند شد.
- سال گذشته یک نوع پایگاه سنجش 
وجود داشت اما در سال جاری دو نوع پایگاه 
»الف« و »ب« وجود دارد که در پایگاه های 
نفر سنجش   36 تا   33 روزانه  »الف«  وع  ن
خواهند شد و این در حالی است که در سال 
گذشته در هر پایگاه حداکثر 2۰ نفر سنجش 
شامل  سنجش  پایگاه های  تعداد  می شدند. 
پایگاه های اولیه، پایگاه های تخصصی، سیار 
و عشایری در سال جاری به بیش از 22۰۰ 

پایگاه خواهد رسید.
در  نوآموزان  برای  سنجش  تعرفه   -
سال جاری ۵۰ هزار تومان است. حق الزحمه 
عوامل اجرایی پایگاه های سنجش در سال 
و  داشت  خواهد  افزایش  درصد   3۰ اری  ج
پایگاه های  موردنیاز  دستگاه های  مامی  ت
سنجش خصوصًا 2۰۰ دستگاه ادیومتر تهیه 
شده است و ۴۰ دستگاه دیگر نیز به زودی 
سنجش  پایگاه های  اختیار  در  و  ریداری  خ

قرار خواهد گرفت.
- 3۵ مدرس استانی جهت آموزش و 
بازآموزی موارد مرتبط با سنجش در سطح 
استان ها مشخص شده اند و نیروهای ارزیابی 
تخصصی طیف اوتیسم در استان ها افزایش 
یافته است. یکی از اقدامات جدید در سال 
جاری راه اندازی اتاق های آکوستیک جهت 
تمامی  در  تخصصی  آزمون های  نجش  س

استان ها است.
- مرحله مقدماتی در پایگاههای اولیه 
سنجش: ضمن رعایت تمام پروتکل های 
بهداشتی وزارت بهداشت و ستاد ملی کرونا 
در ارتباط با بیماری کووید۱۹ شامل ارزیابی 
گفتاری،  شنوایی،  رنگ،  دید  بینایی،  ای  ه
آمادگی تحصیلی، اختالالت جسمی حرکتی، 
ندازه گیری توده بدنی، قد، وزن، دهان و  ا
دندان، بیماری های پوست و مو و بیماری 
است. همچنین  ویژه  مراقبت های  یازمند  ن
بررسی وضعیت واکسیناسیون توسط مراقب 

سالمت صورت می پذیرد.
سنجش  انجام  جهت  الزم  دارک  م

در پایگاه ها:
اصل شناسنامه دانش آموز  و والدین، 
یک  شده،  تکمیل  واکسیناسیون  ارت  ک
تومان  قطعه عکس 3در ۴، مبلغ ۵۰ هزار 
صرفا از طریق دستگاه پوز یا درگاه پرداخت 

الکترونیکی برای سنجش مورد نیاز است.

از امروز صورت می گیرد؛

آغاز سنجش سالمت نوآموزان بدو ورود به دبستان
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یک کارشناس اقتصادی 
که  دولتی  از  داشت:  ظهار  ا
مسئولیت های خود را نمی داند 
و  رونق  انتظار  نمی توان  نمی فهمد،  و 
حفظ تعادل اقتصادی را داشت. معتقدم 
دولت،  آمیزترین  فاجعه  زمینه  این  ر  د
این  در  و  بود  احمدی نژاد  آقای  ولت  د
اداره  برای  دولتی  کمترین شعور  دوره 

اقتصاد وجود نداشت.
فیروز دولت آبادی درباره اثرپذیری 
اظهار  وین  مذاکرات  از  ایران  قتصاد  ا
داشت: اگر پایان مذاکرات وین احیای 
برجام باشد به طور مستقل تاثیری در 
فعل  یک  درباره  وقتی  ندارد.  قتصاد  ا
فعل  این  می کنیم  صحبت  قتصادی  ا
اقتصادی شامل مجموعه ای از فعالیت ها 
است برای مثال مسائلی مانند حمل و 
نقل، مبادالت بانکی، مدیریت، قوانین، 
گرایشات قوانین و مقررات و... از عوامل 
مهم در فعالیت های اقتصادی محسوب 

می شوند.
در  توافقی  اگر  داد:  ادامه  ی  و
بخش هایی  دهد  رخ  وین  ذاکرات  م
می کند  تسهیل  را  اقتصادی  فعل  ز  ا
مدیریتی  ساختار  با  ارتباطی  اساسا  ما  ا
اساسی  مشکل  یکی   و  ندارد  شور  ک
مدیریتی  بحث  کشورمان  اقتصاد  ر  د
آموزش  تکنولوژی،  همچنین  ست.  ا
و... از دیگر مشکالت اساسی ایران با 
احیای برجام تغییری در بهبود این روند 

ایجاد نمی شود.  
سیاسی  اقتصاد  کارشناس  ین  ا
گفت: البته احیای برجام در حمل ونقل 
ایجاد  را  تسهیالتی  مالی  خدمات  و 
یک  در  موضوعات  این  تاثیر  ی کند؛  م
عمل اقتصادی ممکن است حداکثر ۵ 

تا 7 درصد باشد.
دولت آبادی افزود: اما در کنار اینها 
احیای برجام  به دولت فرصت می دهد 
که ذهن و زمان خود را برای دور زدن 
و  مالی  انتقاالت  و  نقل  و  حریم ها  ت
پرداخت ها صرف نکند و در این بخش 
که  زمانی  اما  می کند  کمک  دولت  ه  ب
باشد  نکرده  تغییری  اقتصادی  اختار  س
لغو تحریم ها چگونه در ترمیم و اصالح 
روند می تواند موثر باشد؟ بنابراین نباید 
در کوتاه مدت از احیای برجام و توافقات 
سریع  بهبود  انتظار  وین  مذاکرات  ر  د

اقتصاد کشور داشت.
وی در پاسخ به این سوال که تا چه 

حد این عوامل موثر در اقتصاد در اختیار 
دولت است و دولت می تواند درباره آن 
تصمیم بگیرد، اظهار داشت: در یک دوره 
امنیت  حفظ  دولت ها  وظایف  اریخی  ت
مرزها و صیانت از ساختارهای سیاسی 
بود. پس از آدام اسمیت وظایف دیگری 
برای دولت ها تعریف شد که طبق آن 
آموزش، بهداشت به وظایف دولت اضافه 
شد تا فرصت برابر زندگی و بهداشت و 

آموزش را به مردم بدهند.
از  : بعد  داد  ادامه  ابادی  ولت  د
بحران سال ۱۹2۹ دولت مسئولیت های 
جدیدی پیدا می کند؛ تا قبل از آن فکر 
تعادل است  بر  اقتصاد  بنیان  می کردند 
و در صورت ایجاد عدم تعادل، اقتصاد 
باز هم به تعادل بر می گردد اما اعتقاد 
کینز بر این بود که ذات اقتصاد گرایش 
به عدم تعادل دارد و دستی باید تعادل 
در  اقتصاد را حفظ کند که آن دست 

دولت است.
دولت  وظیفه  اینکه  بیان  با  ی  و
این  از  و  است  اقتصادی  تعادل  حفظ 
زاویه هیچ نهاد و هیچ فردی جز دولت 
نمی تواند این مسئولیت را به جای دولت 
موضوع  این  اگر  گفت:  باشد،  عهده دار 
چه  دولت  که  می یابیم  در  شود  رک  د
وظایفی و چه نقشی دارد و تنها دولت 
تعادل  این  است که می تواند در حفظ 
موثر باشد. از دولتی که مسئولیت های 
خود را نمی داند و نمی فهمد، نمی توان 
اقتصادی  تعادل  حفظ  و  رونق  نتظار  ا

را داشت. معتقدم در این زمینه فاجعه 
آمیزترین دولت، دولت آقای احمدی نژاد 
بود و در این دوره کمترین شعور دولتی 

برای اداره اقتصاد وجود نداشت.
کرد:   تاکید  با  دانشگاه  استاد  ین  ا
چیز   همه  اقتصادی  امور  اصالح  رای  ب
بدون  و  دارد  قرار  دولت  اختیار  ر  د
است  غیرممکن  جمعی  رستگار  ولت  د
هم  ناتوان  دولت  یک  با  همزمان  ما  ا
و  است  ممکن  غیر  جمعی  ستگاری  ر

جامعه هر روز بحرانی تر می شود.
وی در پاسخ درباره پاسخ به اینکه 
چیست؟  دولتی  چند  درباره  شما  ظر  ن
ناتوانی  زاییده  یا  دولتی  چند  فت:  گ
دولت های بعدی است واگر دولتی توانا 
باشد می تواند نواقص دولت قبلی را رفع 
کند. اگر نقصی باقی مانده به این دلیل 
است که این دولت هم توانایی الزم را 
برای رفع اشکاالت نداشته. بنابراین یا 
آن دولت کار خود را در این زمینه به 
خوبی انجام داده یا این دولت در رفع 

نواقص ناتوان است.
نوسانات  به  اشاره  با  دولت آبادی 
نرخ ارز در بازار و ارتباط آن با مذاکرات 
شاخص  یک  ارز  نرخ  گفت:  وین  ر  د
بنیان های  عملکرد  نتیجه  و  قتصادی  ا
عملکرد  اقتصادی  اگر  است.  قتصاد  ا
خوبی داشته باشد، این شاخص ممکن 
است به سمت پایین حرکت کند و یا 
به  بنا  عملکرد  آن  است  ممکن  تی  ح
پرداخت ها،  تراز  کسری  مانند  دالیلی 

تمایل به افزایش صادرات، نرخ ارز به 
صورت برنامه ریزی شده افزایش یابد. 
آن تصمیم ارادی که از شناخت و علم 
نشات می گیرد، مقوله جداگانه ای است 
اما این رفتارهایی که تابع هیچ قاعده 
علمی و نتیجه هیچ گونه شناخت از فعل 
و انفعاالت اقتصادی و زیرساخت های 
اقتصادی نیست موضوع کامال متفاوت 
مدیریتی  شدید  ضعف  تاثیر  تحت  و 

است.
بیان  با  اقتصادی  کارشناس  ین  ا
و  است  شاخص  یک  ارز  نرخ  ینکه  ا
متاسفانه می خواهند با تغییر آن اقتصاد 
غیر  امر  یک  این  اما  دهند  بهبود  ا  ر
ممکن است اظهار داشت: باید اقتصاد 
اصالح شود تا این شاخص اقتصادی به 
سمت درست حرکت کند. ارز به دلیل 
اینکه بسیار آسان در اختیار دولت ها قرار 
می گیرد بنابراین به سهولت برای مقاصد 
غیر اقتصادی و زیان بار در اقتصاد کشور 

مورد سو استفاده واقع می شود.
وی افزود: بنابراین این افت  و خیز 
نرخ ارز نه مثبت و نه منفی است و تمام 
این تغییرات باید براساس اهداف تعیین 
شده سنجیده  شود و به آسانی نمی توان 
گفت اگر این شاخص افزایش یا کاهش 
پیدا کرد حاکی از  عملکرد خوب یا بد 
دولت است و این خوب و بد تلقی کردن 
با  ارز در رابطه  فزایش و کاهش نرخ  ا
اهداف و برنامه ها، سیاست ها و گرایشات 

یک سیستم قابل ارزیابی است.

محدودیت سفر و کاهش 8 درصدی مصرف بنزین 
در اردیبهشت ماه

با توجه به کاهش سفرها و همچنین  اردیبهشت امسال  بنزین در  مصرف 
اعمال محدودیت های کرونایی، با کاهشی ۸ درصدی نسبت به فرودین همراه بود.

مصرف بنزین در ۱۵ ماه گذشته و از زمان شیوع کرونا در کشور با نوسان همراه 
بوده است. در ماه های ابتدایی شیوع کرونا، نگرانی و ناشناخته بودن نحوه برخورد با 
این ویروس، باعث شد تا تردد افراد جامعه به حداقل برسد و همین موضوع رکورد 
کاهش مصرف را در نوروز سال ۹۹ به ثبت رساند و تا آنجا که در روزهایی از فروردین 
سال گذشته، مصرف بنزین به ۴۰ میلیون لیتر در روز رسید و میانگین مصرف نیز از 

۵۰ میلیون لیتر در آن ماه باالتر نرفت.
بنزین را در  باالترین رکورد مصرف  ایرانی ها همواره  ین در حالی بود که  ا

سفرهای نوروزی به ثبت می رساندند.
کاهش  و  کرونا  نسبی  کنترل  با  و  نرفت  پیش  شکل  همین  به  روال  ما  ا
محدودیت ها مصرف بنزین نیز افزایش پیدا کرد. با این حال هر زمان که کرونا 

شدت گرفت، مصرف بنزین نیز پایین آمد.
در آخرین نمونه آن نیز اگرچه میانگین مصرف بنزین در فروردین امسال با 
افزایش سفرهای نوروزی به 7۹.6 میلیون لیتر در روز رسید اما با موج چهارم کرونا 
و تعطیلی برخی کسب و کارها، میانگین مصرف در اردیبهشت کاهشی ۸ درصدی 
را تجربه کرد و ایرانی ها به صورت میانگین روزانه ۹3.6 میلیون لیتر بنزین سوزاندند.

البته میزان مصرف بنزین در اردیبهشت امسال در مقایسه با مدت مشابه سال 
قبل، رشدی ۵ درصدی را نشان می دهد. میانگین مصرف بنزین در اردیبهشت سال 

۹۹، روزانه 7۰ میلون لیتر بوده است.
ایران که تا 2 سال پیش واردکننده بنزین بود و حتی در سال ۹7 روزانه تا 
۴.۵ میلیون لیتر بنزین به کشور وارد می کرد،  حاال به عنوان صادرکننده این فرآورده 
استراتژیک در منطقه و جهان شناخته می شود. این در شرایطی است که در سال 
۸۵،  ایران روزانه بیش از 27 میلیون لیتر بنزین وارد می کرد که موجب خروج ارز از 

کشور و وابستگی شدید برای تامین امنیت انرژی کشور بود.
همین وابستگی باعث شد تا در تحریم هایی که از ابتدای دهه ۹۰ شمسی آغاز 
شد،  تحریم بنزین در صدر آنها قرار گرفت و ایران حتی در سال هایی مجبور شد تا 
با تغییر در فرآیندهای برخی پتروشیمی ها،  از ریفورمیت به جای بنزین استفاده کند 

تا خالیی در تامین این سوخت به وجود نیاید.
به ظرفیت سازی  توجه  امید،  و  تدبیر  آمدن دولت  با روی کار  رو  ز همین  ا
برای تولید بنزین در کشور مورد توجه قرار گرفت و افزایش تولید و بهبود کیفیت 

پاالیشگاه های قدیمی در این مسیر انجام شد.
اما مهمترین اقدام تکمیل پاالیشگاه ستاره خلیج فارس بود که سابقه آن به 
آخرین سال های دولت اصالحات باز می گشت. با اولویت بندی توسعه این پاالیشگاه، 
فازهای آن یکی به یک به مدار تولید آمدند و حاال پس از دو سال از بهره برداری 
فاز سوم و پایانی پاالیشگاه ستاره خلیج فارس و ارتقاء کیفی واحدهای پاالیشگاهی 
در تولید بنزین استاندارد و تبدیل شدن ایران به صادرکننده بنزین، ایران نه تنها 
وارد کننده بنزین نیست بلکه در هفت ماهه پارسال حدود ۱.۴ میلیارد دالر درآمد از 
محل صادرات بنزین داشته است.مختومه شدن پرونده واردات بنزین از مهرماه سال 
۹7 برگ جدیدی پیش روی صنعت پاالیش کشور باز کرد. بدین ترتیب واحدهای 
پاالیشی عالوه بر تامین نیاز داخلی بتواند پاسخگوی درخواست های صادراتی بنزین از 
کشورهای خارجی نیز باشد. امروز با توسعه صنعت پاالیش کشور و تکمیل پاالیشگاه 
ستاره خلیج فارس، ظرفیت پاالیش نفت خام و میعانات گازی به رقم 2 میلیون و 
2۰۰ هزار بشکه در روز رسیده است و دیگر خبری از کنار گذاشتن هزینه به منظور 

واردات بنزین به کشور نیست.
با توجه به مصرف افسار گسیخته بنزین در سال های گذشته بیم آن می رفت 
که میزان تولیدات پاالیشگاه ها کفاف نیازهای داخلی را ندهد و در نتیجه به افزایش 
واردات بنزین منجر شود. این اتفاق می توانست در شرایط تحریم، صنعت نفت که 

به شدت در تنگنا قرار گرفته را دچار بحران عمیق تری کند.
اگر نگاهی به وضعیت کشور ونزوئال انداخته شود می توان وخامت اوضاع را 
در این خصوص بهتر و عمیق تر درک کرد. فلج شدن پاالیشگاه های کشور ونزوئال 
و در نتیجه کمبود سوخت بحران سختی را پیش روی این کشور قرار داده است، 
اما ایران با برگ برنده خود یعنی ستاره خلیج فارس توانست از عهده این مسوولیت 
به خوبی برآید و حتی با ارسال محموله های بنزین به ونزوئال قدرت و اقتدار خود را 

مقابل سایر کشورها گوشزد کند.

یک کارشناس اقتصاد سیاسی:

مشکل اساسی در اقتصاد کشور، بحث مدیریتی است 

مه
و بی
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زیر نظر: سعید صفری

خرید نفت از ایران، پس از پایان تحریم ها
اعالم  است،  هند  نفت  پاالیشگر  بزرگترین  که  اویل  ایندین  شرکت 
کرد اگر تحریمهای واشنگتن علیه تهران رفع شود، خرید نفت ایران را از 

سر خواهد گرفت.
با  اویل در یک جلسه  ایندین  فاینانس شرکت  اس کی گوپتا، مدیر 
تحلیلگران گفت: ما پیش از تحریمها نفت ایران را خریداری می کردیم و 
اگر تحریمها رفع شوند، درباره خرید نفت ایران در آینده تردیدی ندارم زیرا 
مناسب سیستم پاالیش هند است بنابراین ما قطعا نفت ایران را خریداری 

خواهیم کرد.
هند که سومین مصرف کننده و واردکننده نفت جهان است، خرید نفت 
از تحریمهای آمریکا  یران را در سال 2۰۱۹ در پی عدم تمدید معافیتها  ا
متوقف کرد. دونالد ترامپ، رییس جمهور سابق آمریکا در سال 2۰۱۸ به 
صورت یکجانبه از توافق 2۰۱۵ برجام خارج شد و تحریمهای ضد ایرانی را 
دوباره وضع کرد. اکنون دولت جو بایدن، رییس جمهور دموکرات آمریکا و 
ایران سرگرم مذاکرات غیرمستقیم برای احیای برجام هستند که میتواند به 

برچیده شدن تحریمها علیه صادرات نفت ایران منتهی شود.
یک مقام اتحادیه اروپا که مذاکرات برای احیای برجام را هدایت می 
کند، روز چهارشنبه اظهار کرد: مطمئن است توافقی حاصل خواهد شد. هر 
چند دیپلماتهای اروپایی گفته اند موفقیت تضمین شده نیست زیرا مسائل 

بسیار متفاوتی به قوت خود باقی مانده اند.
پاالیشگاه های هندی با انتظار برای رفع تحریمهای آمریکا، قصد دارند 
خرید محموله های تکی نفت را در نیمه دوم سال کاهش دهند تا فضا برای 

ازسرگیری واردات نفت ایران فراهم شود.
ام کی سورانا، رییس هیات مدیره شرکت دولتی هندوستان پترولیوم 
اظهار کرد: عرضه نفت از سوی ایران توازن بیشتری در بازار ایجاد می کند 
که به نفع کشورهای مصرف کننده خواهد بود. وی گفت: اگر تحریمها رفع 
شوند، شرکت هندوستان پترولیوم خرید نفت از ایران را بررسی خواهد کرد 

و امیدوار است که ایران همچنان در فروش و حمل نفت تخفیف دهد.
دو  میان  جانبه  دو  مذاکرات  مبنای  بر  همواره  امر  این  گفت:  سورانا 
طرف بوده است. صادرکنندگان ایرانی در گذشته شرایط پرداخت و شرایط 
حمل بار بهتری به ما عرضه می کردند و انتظار می رود که شرایط مذکور 

همچنان حفظ شوند.
گوپتا همچنین گفت: شرکت ایندین اویل ممکن است به کاهش تولید 
پاالیشگاهی تا پایان ماه جاری ادامه دهد. این شرکت که با ظرفیت ۹6 درصد 
در آوریل فعالیت کرد، تولیدش را به دلیل قرنطینه که فعالیتهای صنعتی و 
مصرف سوخت را محدود کرده، به طور متوسط به ۸۴ درصد کاهش داده 
است. وی پیش بینی کرد حاشیه سود و تقاضا برای سوخت به دلیل پیشرفت 
برنامه های واکسیناسیون در سراسر جهان برای مقابله با شیوع ویروس کرونا 

بهبود پیدا خواهد کرد.
بر اساس گزارش رویترز، دستکم یک پاالیشگاه اروپایی هم مذاکراتی 
را با شرکت ملی نفت ایران برای ازسرگیری خرید داشته است. تا پیش از 
بازگشت مجدد تحریمها، اروپا و ترکیه حدود ۵۰۰ هزار بشکه در روز نفت 

ایران را مصرف می کردند.
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زیر نظر: بهنام مومنی

فقط در طی 24 ساعت صوت گرفت؛
ریزش یک تریلیون دالری ارزش ارزهای دیجیتالی!

ارزش ارزهای دیجیتالی در ساعاتی از چهارشنبه گذشته تا ۱.۵ تریلیون 
دالر هم کاهش پیدا کرد که تقریبا یک تریلیون دالر کمتر از اوج ثبت شده 

آن در ماه آوریل بوده است.  
به گزارش راشاتودی، روز چهارشنبه گذشته یکی از کم سابقه ترین ریزش 
های ارزهای دیجیتالی در طول تاریخ آن ها رقم خورد تا جایی که برخی از 
آن ها یک سوم تا نصف ارزش خود را طی 2۴ ساعت از دست دادند. بیتکوین 
از  این مدت ۱2 هزار دالر  ارز دیجیتالی جهان طی  ترین  باارزش  ه عنوان  ب
ارزش خود را از دست داد و تا 3۰ هزار دالر هم سقوط کرد. اتریوم- دومین ارز 
دیجیتالی بزرگ جهان- هم حدود ۴۰ درصد و دوج کوین- محبوب ترین ارز 

دیجیتالی فعلی- حدود نصف ارزش خود را از دست دادند.  
توسط  بیتکوین  فروش  شایعه  با  ابتدا  در  دیجیتالی  ارزهای  نزولی  وند  ر
تسال و قبول نکردن آن توسط این خودروساز آمریکایی آغاز شد و انتشار خبر 
بازارها حکمفرما  ممنوعیت مبادالت رمزارزها در چین وحشت سراسری را در 
کرد. البته این تصمیم چین مساله جدیدی نیست و دلیل اثرگذاری آن تا چنین 

حدی جای سوال دارد.   
پاول هاسول- کارشناس بازارهای مالی در موسسه پینسن میسون- گفت: 
تصمیم چینی ها دالیل زیادی دارد. بخشی از آن با هدف جلوگیری از خروج 
سرمایه و بخشی از آن هم به جلوگیری از کالهبرداری های احتمالی مربوط 

می شود.  
ارزش ارزهای دیجیتالی در ساعاتی از مبادالت چهارشنبه تا ۱.۵ تریلیون 
دالر هم کاهش پیدا کرد که تقریبا یک تریلیون دالر کمتر از اوج ثبت شده آن 

در ماه آوریل بوده است.  
اولریک لیکه- مدیر اجرایی صندوق پوشش ریسک ارک 36- در مصاحبه 
با بلومبرگ با انتقاد از رفتارهای اخیر ایالن ماسک گفت: اولین بار نیست که 
توییت های این فرد بیش از حد غیرمعمول و پر از اطالعات گمراه کننده بوده 
است. بازار ارزهای دیجیتالی خیلی تابع احساسات شده و هیجانات لحظه ای و 
انتظارات غیرمعقوالنه باعث می شود تا معامله گران در مواقعی دست به اقداماتی 

بزنند که نتیجه ای جز زیان وحشتناک خودشان ندارد.  

وزیر اقتصاد:

با تقویت اقتصاد هوشمند مانع فرار مالیاتی می شویم!
وزیر اقتصاد با بیان اینکه بهره وری 
بهینه از وفور منابع تولیدی در کشور با 
اقتصاد هوشمند محقق می شود، گفت: 
با حضور و تقویت اقتصاد هوشمند مودیان 
مالیاتی دیگر نمی توانند از پرداخت مالیات 

خود فرار کنند.
فرهاد دژپسند در همایش اقتصاد 
هوشمند گفت: کشورمان با وجود اینکه 
منابع زیادی دارد اما وقتی درباره شاخص 
های رفاه اجتماعی صحبت می کنیم با 
حسرت به بیان آن ها می پردازیم.  اگر 
ما از نظر منابع و ذخایر جزو بهترین ها 
هستیم، باید بپرسیم که درآمد سرانه و 

رفاه اجتماعی ما چگونه است؟  
وی افزود: عوامل تولیدی و استفاده 
بهینه از آنها سر لوحه اقدامات ما نیست. 
انسان و ابزار دیروز یک الگوی بهینه را 
به ما ارائه می کرد که ابزار و انسان امروز 
ارائه  ما  به  متفاوت  الگوی  فردا یک  و 
است  تفکری  بهینه  استفاده  کند.  ی  م
برای  ابزارها  نوسازی، مدرن سازی  که 
افزایش توانمندی انسان از بهره مندی 
از طبیعت و عوامل تولیدی را در پی دارد.

نگاه  از  رمزارزها  مدیریت  حوه  ن
دژپسند

بودجه  اینکه  بیان  با  اقتصاد  وزیر 
بانک  از  استقراض  بدون  گذشته  ال  س
در  مدیریت  گفت:  شد،  تامین  رکزی  م
نباید  و  باشد  فعال  باید  رمزارزها  وزه  ح
مدیریت انفعالی داشته باشیم. باید بتوانیم 
مزایای رمزارزها را به حداکثر و معایب آن 

را به حداقل برسانیم.
وی ادامه داد: وقتی انسان در مقام 
می تواند  برمی آید،  خود  از  مندی  هره  ب

عوامل تولیدی را به توسعه تولید تبدیل 
کند و زمانی که هوش انسان به تکامل 
رسید و از هوش مصنوعی کمک گرفت، 
پیدا  تغییر  نفت  صور  از  را  ما  اورهای  ب

می کند.   
وزیر اقتصاد با بیان اینکه هیچگاه به 
پایان هوش انسانی نمی رسیم و همواره در 
حال تکامل است، گفت: اقتصاد هوشمند 
به این دلیل مورد توجه قرار دارد که مسیر 
استفاده از منابع را میسرتر از پیش می کند 
و موجب استفاده اعال از امکانات و منابع 
می شود تا اتالف و اصراف نداشته باشیم.

اقتصاد  با  کرد:  بیان  ژپسند  د
هوشمند، مودی مالیاتی در مقام پرداخت 
کردن یا نکردن مالیات قرار نمی گیرد و 
فضای فرار مالیاتی را بسته است. وقتی 
که به اقتصاد هوشمند رسیدیم، فلسفه 
بیان  با  می کند.وی  تغییر  دولت  حضور 
اطالعات  وفور  هوشمند  اقتصاد  ینکه  ا
گفت:  است،  کرده  فراهم  ما  برای  ا  ر
باید بدانیم مسیر تحول هوش انسانی و 
هوش مصنوعی با سرعت در حال طی 
مسیر است که در این زمنیه برنامه ریزی 
باید انجام شود که اقتصاد هوشمند این 

فرصت را برای ما فراهم می کند.  
وزیر اقتصاد افزود: اقتصاد هوشمند 
مانع از پایش کاالها توسط فرد در گمرک 
می شود بنابراین، مرزبانی اقتصادی بدین 
تغییر می کند. گفته می شود که  وسیله 
اقتصاد هوشمند و هوش مصنوعی اشتغال 
را کاهش می دهد اما باید بگویم که هر 
بطالت  می کند،  پیشرفت  فناوری  ه  چ

انسانی هم کاهش پیدا می کند.
اقتصاد  همایش  حاشیه  در  ی  و

مورد  در  خبرنگاران  جمع  در  هوشمند 
استقراض دولت از بانک مرکزی گفت: 
سال ۹۹ از نظر تامین مالی بحرانی ترین 
و موفق ترین سال بوده و از بودجه ۵7۱ 
هزار میلیارد تومانی فقط ۱2 هزار و 6۰۰ 
میلیارد تومان را از  طریق فروش نفت 

تامین کردیم.  
بدون   ۹۹ سال  بودجه  امین  ت

استقراض از بانک مرکزی
وزیر اقتصاد با بیان اینکه بدون یک 
ریال استقراض از بانک مرکزی توانستیم 
گفت:  کنیم،  تامین  را   ۹۹ سال  ودجه  ب
قرض  مرکزی  بانک  از  اینکه  جای  ه  ب
بگیریم اوراق فروختیم و از مردم برای 
تامین مالی استقراض کردیم.  همچنین 
در بخش مالیات در سال گذشته تحقق 

۱۰7درصدی داشتیم.
وی ادامه داد: در اقتصاد هوشمند، 
فرایند ورودی ها باید با خروجی متناسب 
واحد  یک  اگر  تولید  فرایند  در  و  اشد  ب
ورودی داشتیم باید خروجی آن بیشتر از 
یک واحد باشد. فناوری های نو همواره 
پیدا  توسعه  ابزارها  توسعه  با  تناسب  م
می کنند و باید از عوامل تولید به بهترین 
نحو استفاده کنیم.  برای مثال اگر میزان 

امروز میانگین 3 تن در  رداشت گندم  ب
هکتار است با این ابزارها باید آن را به ۹ 

تن در هکتار برسانیم.  
در  الکترونیک  تجارت  فزایش  ا

دوران کرونا
دژپسند با اشاره به افزایش تجارت 
گفت: سهم  کرونا  دوره  در  لکترونیک  ا
تجارت الکترونیک در این دوره 2.2 برابر 

شده است.  
وی در مورد آمارهای منتشر شده از 
فعالیت ایرانی ها در بازار ارزهای دیجیتال 
گفت: این آمارها قابل تایید کردن نیستند 
اعالم  که  آمارهایی  این  بسیاری  و 
تایید  را  آنها  نمی توان صحت  می شود، 
زیادی  فاصله  واقعیت  با  برآوردها  رد.  ک
دارد. معتقدم مدیریت در این حوزه باید 
فعال باشد و نباید مدیریت انفعالی داشته 
باشیم. باید بتوانیم مزایای رمزارزها را به 
حداکثر و معایب آن را به حداقل برسانیم.  
در حال حاضر در بخش ماینیگ دولت 
مصوبه ای دارد اما یا باید آن را اصالح کرد 

یا این مصوبه باید دقیق تر شود.  
فروش 2۱3 هزار میلیارد اوراق در 

سال گذشته
انتشار  میزان  به  اشاره  با  ژپسند  د
اوراق در سال گذشته تصریح کرد: سال 
گذشته در یک مرحله ۱۹3 هزار میلیارد 
تومان اوراق فروختیم که در پایان سال 
آن را به 2۱3 هزار میلیارد تومان رساندیم.

وی در پایان تاکید کرد: همچنین از 
طریق خصوصی سازی هم برای تامین 
مالی اقدام کردیم به طوری که درآمدها 
از محل خصوصی سازی در سال گذشته 

6 برابر سال ۹۸ بود.  

نشست مشترک مدیرعامل بانک ملت و رییس صندوق نوآوری 
و شکوفایی

مدیرعامل بانک ملت و رییس صندوق نوآوری و شکوفایی، در نشستی 
مشترک راه های تقویت همکاری های دو مجموعه را مورد بررسی قرار دادند.

به گزارش روابط عمومی بانک ملت، دکتر محمد بیگدلی مدیرعامل بانک 
ملت در این جلسه که مجید ابراهیمی و سیدابوطالب دیبایی معاونان مدیرعامل، 
محسن شجاع مدیر امور ناحیه یک و حسین مومنی نژاد مدیر شعب منطقه پنج 
تهران، وی را همراهی می کردند، با تبیین سطح همکاری ها با صندوق در طول 
دو سال گذشته بر لزوم توسعه ارائه خدمات بانکی به این مجموعه، تاکید کرد.

وی به منحصر نبودن خدمات بانکی به تسهیالت و ضمانتنامه و لزوم 
افزایش و تعدد خدمات اعتباری از جمله اعتبار اسنادی داخلی و خرید دین اشاره 
و با معرفی سامانه سامیار، ویژگی های منحصر به فرد و بسیار متمایز این سامانه 
را  در کمک به زنجیره خرید و فروش و تولید کاال تشریح کرد و از آمادگی بانک 

ملت برای در اختیار قرار دادن این  ابزار پیشرفته خبر داد.
وی همچنین خواستار توسعه و تمدید تفاهمنامه فی ما بین بانک ملت و 
صندوق نوآوری و شکوفایی با هدف افزایش سطح تعامالت دو مجموعه شد.

دکتر وحدت، رییس صندوق نوآوری و شکوفایی هم در این جلسه با ارائه 
گزارش عملکرد بانک ملت، از  همکاری های این بانک قدردانی و  بر ادامه 
همکاری فی ما بین با توجه به ارزنده بودن گروه هدف سرویس های بانکی و 

ارائه خدمات با کیفیت و مبتنی بر تکنولوژی تاکید کرد.
در این جلسه مجید ابراهیمی و سیدابوطالب دیبایی، معاونان مدیرعامل 
بانک ملت نیز نکاتی را درباره وضعیت و شرایط همکاری های گذشته دو 

مجموعه و برنامه های آینده، ارائه کردند.

خبردوم
تبریک مدیرعامل بانک شهر به مناسبت روز روابط عمومی

مدیرعامل بانک شهر در پیامی به مناسبت روزجهانی ارتباطات، از روابط 
عمومی به عنوان مجموعه ای موثر در مسیر توسعه ارتباطات اجتماعی فراگیر 

و سازنده یاد کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک شهر ، متن پیام احمد درخشنده، به شرح 

زیر است:
»27اردیبهشت ماه«در تقویم کشور عزیزمان ایران، به نام روز ارتباطات 
و روابط عمومی مزین شده تا دریچه ای فعال و فراگیر برای تبادل اندیشه هاٰ و 
تجربه ها در بین مجموعه ها و مردم باشد و جامعه را به سوی توسعه ارتباطات 

اجتماعی کارآمد و پایدار رهنمون سازد.
روابط عمومی، همچون آینه ای شفاف نظرات و پیشنهادات مخاطبان را 
انعکاس داده که محتوای این دیدگاه ها به عنوان پایه ای برای شناسایی شرایط، 

انسجام،بهبود، پیشرفت و توسعه راهبردها استفاده می شود.
برای تمام اعضای خدمتگزار روابط عمومی ها، که با تالش های ارزنده 
خود و جدی گرفتن اهمیت و نقش ارتباطات، موجب افزایش روحیه تعالی در 
سازمانها می باشند، سالمتی و توفیق روزافزون در عرصه خدمت به مردم و 

کشور را آرزومندم.

نرخ  کاهش  و  اشتغال  توسعه  از  پارسیان  بانک  مایت  ح
بیکاری

چرخش منابع مالی به سمت تولید با ارزش افزوده

کورش پرویزیان مدیرعامل بانک پارسیان در مراسم شکرانه ایجاد 22۰ 
هزار شغل بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( در سال جهش تولید و 
آغاز عملیاتی اجرایی 27۰ هزار شغل برکت، گفت: خوشحالم که توانستیم نقشی 
در خدمات بزرگ ستاد اجرایی فرمان امام)ره( داشته باشیم و بر این اساس جا 
دارد که از مدیران در مجموعه صندوق قرض الحسنه پارسیان و بانک پارسیان 

که موجبات این اتفاق و همکاری را فراهم کرده اند، تشکر و قدردانی کنم.
مدیرعامل بانک پارسیان با تاکید بر اینکه حمایت از تولید و مانع زدایی 
ها باید سرلوحه شبکه پولی و مالی کشور قرار گیرد, افزود: گردش مالی و پولی 
کشور باید به سمت ایجاد تولید و اشتغالزایی برود و شفافیت و عملکرد موفق 
نهادی مانند بنیاد برکت ، فرصت مناسبی برای همکاری و مشارکت بانکها 

در این زمینه است.
وی افزود: ایجاد پلتفرم برکت برپایه آی تی ، اقدام ارزشمندی است که 

امکان نظارت سیستماتیک را هم فراهم می کند.
مدیرعامل بانک پارسیان همچنین با بیان اینکه منابع بانکی کشور محدود 
بوده و باید در هزینه کرد آن دقت الزم صورت گیرد، ادامه داد : چرخش مالی 

کشور باید به سمت بخش هایی برود که ارزش افزوده ایجاد کند.
وی در ادامه مشکالت نظام بانکی را مورد اشاره قرار داد و گفت : به دلیل 
برخی از مشکالتی که در کشور وجود دارد؛ بخش زیادی از منابع بانک ها در 
سال های گذشته به غارت رفته است و این مساله دست نظام پولی در پرداخت 

تسهیالت را بسته و سیستم بانکی را به نوعی قفل کرده است .
مدیرعامل بانک پارسیان در ادامه سخنان خود لزوم همکاری دستگاه های 
نظارتی و قوه قضاییه با نظام بانکی را مورد اشاره قرار داد و از دستگاه های 
نظارتی و قوه قضاییه خواست تا با اصالح رویه های اشتباهی که موجب سوء 
استفاده تعدادی از افراد خاص شده، منابع مالی به شبکه بانکی کشور بازگردد.

گفتنی است ؛ بانک پارسیان طی سال های ۹۸ و ۹۹در همکاری با بنیاد 
برکت، 3۵ هزار طرح اشتغالزایی اجتماع محور این بنیاد را اجرایی و موجبات 

اشتغال بیش از یکصد هزار نفر را فراهم کرده است.
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مشترک  نشست  ر  د
و  آبفا  معاونان  و  دیران  م
صداوسیمای مرکز اصفهان 
تاکید  شهروندان  آبی  سواد  ارتقاء  ر  ب

شد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
به  نشست  این  در  اصفهان  ستان  ا
خشکسالی  ز  ا ناشی  های  الش  چ
اطالع  با  باید  گفت:  و  کرد  شاره  ا
رسانی گسترده و پخش برنامه های 
آموزشی، مردم را از کاهش منابع آبی 
پایدار  شرب  آب  تامین  مشکالت  و 

آگاه ساخت.
برنامه  مثبت  تأثیر  امینی  هاشم 
های صداوسیما بر مخاطبان را یادآور 
اصفهان،  آبفای  تالش  گفت:  و  شد 
تعامل همه جانبه با رسانه ملی برای 
به  رسانی  اطالع  و  بخشی  گاهی  آ
تولید  به  کمک  طریق  از  خاطبان  م
در  و  آموزشی  و  خبری  های  رنامه  ب
شهروندان  آبی  سواد  افزایش  هایت  ن

است.
وی در عین حال مهمترین هدف 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
آب  تامین  را  رو  پیش  تابستان  ر  د
شهری  مشترکین  برای  پایدار  شرب 
سامانه  از  گیری  بهره  با  روستایی  و 
های تله متری، تله کنترل و مدیریت 

فشار شبکه عنوان کرد.
مرکز  وسیمای  صدا دیرکل  م
سازمان  این  آمادگی  نیز  صفهان  ا

را برای افزایش همکاری با شرکت 
گفت:  و  کرد  اعالم  فاضالب  و  آب 
باید نگاه ملی به موضوع آب داشته 
باشیم و بر همین اساس درصدد تولید 
و پخش مجموعه ای از برنامه های 
با  سازی  سرگرم  و  آموزشی  خبری، 
آب  بهینه  مصرف  مدیریت  ویکرد  ر

هستیم.

 : د و فز ا لحسینی  ا عبد م  ا هر ب
اطالع رسانی به مردم و مسئوالن در 
اتاق فکر  به تشکیل  نیاز  زمینه آب 
و تدوین پیوست رسانه ای دارد که 
به زودی  با همکاری آبفای استان 
و  شده  عملیاتی  کار  این  صفهان  ا
اجرا  به  ای  نامه  تفاهم  قالب  ر  د

در می آید.

تاکید مدیران ارشد آبفا و صدا و سیمای مرکز اصفهان
 بر افزایش سواد آبی شهروندان

مدیرکل تامین اجتماعی استان بوشهر:
تحقق  ؛  ن ا بگیر ی  مستمر ق  حقو ی  ز سا سب  تنا م

مطالبه ای 12ساله

به گزارش روابط عمومی اداره کل تامین اجتماعی استان بوشهر؛ 
مدیر کل تامین اجتماعی استان بوشهر با اشاره به اجرای طرح متناسب 
سازی حقوق مستمری بگیران این سازمان طی دو مرحله گفت:  حداقل 
دریافتی مستمری بگیران تامین اجتماعی بعد از اجرای طرح همسان 

سازی، رشد 2 تا 2,۵ برابری پیدا کرده است.
این متناسب سازی حقوق مستمری بگیران  عباس دیری گفت: 
تامین اجتماعی مطالبه ای ۱2 ساله بود که با تالش های دکتر ساالری 
مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی، حمایت های وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی، دولت، سازمان برنامه و بودجه و نمایندگان مجلس انجام شد 
که گامی مهم برای تکریم هر چه بیشتر بازنشستگان محسوب می شود.

مدیر کل تامین اجتماعی بوشهر با اشاره به اینکه بیش از ۸3 درصد 
جمعیت استان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند گفت: بیش 

از ۴6 هزار مستمری بگیر تامین اجتماعی نیز در استان وجود دارند.
دیری با ذکر اینکه ماده ۹6 قانون تامین اجتماعی، ماده ۱۱۱ قانون 
تامین اجتماعی و ماده ۴۱ قانون کار را از جمله الزامات برای افزایش 
حقوق بازنشسته های تامین اجتماعی دانست و تصریح کرد: بر اساس 
بند »ب« ماده ۱2 قانون برنامه ششم توسعه کل کشور، سازمان تامین 
اجتماعی موظف است مطابق قوانین مربوطه در طول اجرای قانون برنامه، 
حقوق مستمری بگیران را متناسب سازی کند که مشموالن آن، همه 

مستمری بگیران بازنشسته، از کارافتادگان کلی و بازماندگان هستند.
 ۱3۹۹ سال  در  سازی  همسان  اول  مرحله  اجرای  با  افزود:  وی 
مصارف سازمان تامین اجتماعی کشور از 6 هزار میلیارد تومان به بیش 
از ۹ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد و پرداخت حقوق به مستمری 
از ۸3 میلیارد  به بیش  از ۵۹ میلیارد تومان در ماه  نیز  استان  بگیران 

تومان افزایش یافت.
وی در ادامه گفت: با اجرای مرحله دوم نیز مصارف تامین اجتماعی 
در کشور به ۱7 هزار میلیارد تومان و حقوق به مستمری بگیران استان 

به بیش از ۱3۰ میلیارد تومان در ماه افزایش یافت.
وی با اشاره به بار مالی ایجاد شده بر دوش سازمان گفت: به نوعی 
بار مالی مضاعفی بر دوش سازمان تامین اجتماعی  اجرای این طرح 
گذاشت اما مانع از اجرای این طرح بزرگ و ارزشمند برای مستمری 
بگیران کشور نشد و با اجرا شدن طرح همسان سازی حقوق مستمری 

بگیران، موجی از رضایت را می توان بین آنان مشاهده کرد.

ایالم  پروازهای فرودگاه  به  پروازی جدید  یک خط 
اضافه شد 

مدیر فرودگاه شهدای ایالم گفت: یک خط پروازی جدید از سوی 
شرکت هواپیمایی زاگرس به خطوط هوایی این فرودگاه اضافه شد.

محمد جواد یگانه افزود: با توجه به درخواست  متقاضیان و هماهنگی 
های بعمل آمده استان، خط پروازی کیش - ایالم - کیش از سوی 

شرکت هواپیمایی زاگرس در فرودگاه ایالم برقرار شده است.
وی افزود: این خط پروازی جدید از روز یکشنبه دوم خرداد ماه 
با دو پرواز در هفته)یکشنبه و چهارشنبه هر هفته( در فرودگاه شهدای 

ایالم انجام می شود.
مدیر فرودگاه شهدای ایالم یادآور شد: با اضافه شدن این پرواز 
جدید تعداد پروازهای فرودگاه ایالم به 2۵ پرواز در هفته افزایش می یابد.

یگانه گفت: در حال حاضر تنها در مسیر تهران - ایالم - تهران 
در این فرودگاه پرواز انجام می شود و پرواز ایالم - مشهد و بالعکس 
نیز به دلیل پیشگیری از شیوع کرونا تا اطالع ثانوی انجام نمی شود 
که در صورت پایدار ماندن وضعیت زرد کرونا این خط پروازی در استان 

از سر گرفته خواهد شد.
وی اضافه کرد: روزانه سه الی چهار و هفتگی 2۵پرواز با 6۰ درصد 
ظرفیت مسافر با رعایت پروتکل ها و دستورالعمل های بهداشتی از طریق 

فرودگاه شهدای ایالم انجام می شود.
شرکت های هواپیمایی آسمان، ماهان، ایران ایر و زاگرس در زمینه 

جابچایی مسافر و حمل بار با فرودگاه شهدای ایالم همکاری دارند.

رئیس امور HSE شرکت گاز خبر داد:
بهره برداری از۳4529مترمربع مساحت فضای سبز 

در شرکت گاز استان سمنان 
 H.S.E به گزارش روابط عمومي؛ ابوالفضل شیرپوري رییس امور
شرکت گاز استان سمنان از کاشت 3۴۸ نهال مثمر و غیر مثمر در محوطه 
ي مجموعه ساختمان هاي این شرکت خبر داد و گفت: این اقدام در 
راستاي پیاده سازي ماده ۱۵ قانون هواي پاک جهت کاهش آالینده 

هاي هوا و کاهش گازهاي گلخانه اي صورت گرفته است.
امور  افزود:  سمنان،  استان  اقلیمی  شرایط  به  توجه  با  یرپوري  ش
HSE شرکت گاز استان سمنان با همکاري رؤساي محترم امور اداري 
شرکت هاي گاز نواحي و ستاد، نسبت به توسعه ي فضاي سبز با خرید و 
کاشت 3۴۸ نهال درخت مثمر و غیر مثمر سازگار با آب و هواي شهرهاي 
مختلف استان سمنان در محوطه ي ساختمان هاي ادارات گاز نواحي، 
ستاد، انبار کاال و مجتمع فرهنگی ورزشی شهداي نفت سمنان اقدام 
نموده است که با احتساب توسعه ۱۰۴۴ متر مربع، در نتیجه مجموع 
بهره برداری از فضای سبز در این شرکت به 3۴۵2۹ متر مربع رسید که 
درصد فضاي سبز به مساحت تأسیسات استان در سال ۱3۹۹ نسبت به 
سال ۱3۹۸ افزایش داشته است. وی در پایان افزود: به یاد داشته باشید 
که طراوت زندگی امروز و بقای فردا با حفاظت از محیط زیست امکان 
پذیر است؛ بنابراین کارکنان دولت می توانند به عنوان افراد پیشرو و 
الگوی جامعه در این زمینه اقدام به توسعه فضای سبز ادارات و محیط 
پیرامون خود نموده و از سوی دیگر به توسعه فرهنگ درختکاری که 

توصیه تمامی انبیاء و اوصیاء بوده است جامه عمل بپوشانند.

حضور مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر 
در سامانه سامد

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب 
استان بوشهر: مدیرعامل، معاونان و مدیر روابط عمومی شرکت آب و 
پاسخگویی  و  رجوع  ارباب  تکریم  راستای  در  بوشهر  استان  اضالب  ف
مستقیم به مردم، با حضور در دفتر سامانه ارتباط دولت و مردم سامد به 

شماره ۱۱۱ ، پاسخگوی مستقیم سواالت مردمی بودند.
حمزه پور  عبدالحمید  شد  برگزار   ۱۱ ساعت  از  که  برنامه  این  ر  د
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب، مدیر امور آبفای شهرستان بوشهر، 
معاون بهره برداری و توسعه شبکه آب و مدیر روابط عمومی شرکت 
به مدت ۱ ساعت در دفتر سامانه ارتباط دولت و مردم ضمن بررسی 

مشکالت، پاسخگوی شکایات و درخواست های مردمی بودند.
مدیرعامل و معاونان شرکت، از طریق این خط ارتباطی به سواالت 
و چالش های مختلف تعدادی از مردم در شهرها و روستاهای استان در 

خصوص مسایل مختلف بخش آب استان پاسخ گفتند.
وی گفت : خدمت رسانی و نیز پاسخگویی به هم استانی های 
عزیز از مهمترین وظایف و اولویت های شرکت آب و فاضالب استان 
بوشهر می باشد و با توجه به بستر مناسب ایجاد شده در سامانه سامد 
جهت تسهیل در رسیدگی به مشکالت و درخواست های مردمی در این 
ارتباط درخواست هایی دریافت گردید که انشااهلل پیگیری خواهد شد و 
نتیجه آن به متقاضیان منعکس خواهد شد، ضمن اینکه عالوه بر آن 
کلیه درخواست های مردمی از شرکت آب و فاضالب استان بوشهر در 

سامانه ۱22 قابل طرح و پیگیری می باشد.
حمزه پور بر مدیریت مصرف آب در بخش  های مختلف تاکید کرد 
و گفت: تنها راه گذر بدون تنش از بحران کم آبی در تابستان پیش رو 

مدیریت مصرف آب با مشارکت همه مردم است.

رئیس صمت اردبیل مطرح کرد
تولید ۳5 درصد نیاز ام.دی.اف کشور در اردبیل  

صادقی، رئیس سازمان صمت اردبیل گفت: استان اردبیل با تولید 
3۵ درصد نیاز ام.دی.اف کشور توانسته جزو استان های موفق باشد.

و صنعتی محور کردن  داشت: صنعتی سازی  اظهار  امین صادقی  ر
استان اردبیل یکی از اهداف مهم و اساسی برای ما محسوب می شود 
که به همین منظور توجه ها معطوف به این زمینه شده و درصدد هستیم 
با توسعه کارخانجات و واحدهای تولیدی به خصوص در شهرک های 

صنعتی استان به اهداف مورد نظر جامه عمل بپوشانیم.
وی بیان کرد: یکی از ظرفیت های مهم استان در حوزه صنعتی تولید 
مصنوعات چوبی است که خوشبختانه این استان با تولید 3۵ درصد نیاز 
ام. دی. اف کشور توانسته جزو استان های موفق باشد و با توجه به این 
که در حوزه تولید نئوپان خام نیز این استان توانسته بخش عمده ای از 
نیاز کشور را برطرف کند می توان با حمایت از این بخش وضعیت بسیار 

مناسبی را در این زمینه شاهد بود.
رئیس سازمان صمت استان اردبیل بیان کرد: عالوه بر تأمین نیاز 
داخلی کارخانجات تولید ام. دی. اف استان در بخش صادرات نیز کارنامه 
درخشانی دارند و در تولید انواع متعدد مصنوعات چوبی جزو برترین ها 
هستند که باید با ارائه تسهیالت و حمایت های همه جانبه یاریگر آنان بود.

صادقی تصریح کرد: خوشبختانه اگر توانسته ایم با تأمین بخشی از 
نیاز کشور در این زمینه در طول سالیان گذشته به پیشرفت های قابل 
و  دلیل تالش سرمایه گذاران بخش خصوصی  به  یابیم  توجهی دست 
همکاری بخش دولتی است که توانسته خروجی های بسیار مناسبی را 

نیز به دنبال داشته باشد.
بزرگ ترین و مهم ترین شهرک  فعالیت  به  اشاره  با  ادامه  وی در 
تخصصی آب معدنی کشور نیز بیان کرد: با راه اندازی پنج طرح در استان 
تأمین آب معدنی کشور تا 3۵ درصد افزایش خواهد یافت که این مسئله 

در حال حاضر بسیار حائز اهمیت است.
صادقی بیان کرد: برنامه ریزی شده تا تمهیدات الزم در راستای رفع 
مشکالت مربوطه و رفع موانع سرمایه گذاری با جدیت ادامه داشته باشد 
تا بتوانیم به تمامی اهداف خود در راستای تحقق اهداف مورد نظر جامه 
عمل پوشانده و توسعه استان را در شرایط کنونی اقتصادی با اشتغال زایی 

و نیز ایجاد کسب و کارهای مناسب رقم بزنیم.

مدیر کل امور مالیاتی:
شفافیت  بانکی  های  تراکنش  بررسی  اصلی  دف  ه

مبادالت اقتصادی و مبارزه با فرار مالیاتی است
به گزارش روابط عمومی اداره کل، قلی زاده مدیر کل امور مالیاتی 
استان اردبیل در جلسه کارگروه ویژه تراکنش های بانکی، هدف اصلی 
بررسی تراکنش های بانکی را شفافیت مبادالت اقتصادی و مبارزه با 

فرار مالیاتی دانست.
در این جلسه که به ریاست مدیر کل محترم امور مالیاتی و با حضور 
معاونین، گروه تخصصی حسابرسی تراکنش های بانکی و سرپرست 
حراست اداره کل برگزار گردید قلی زاده ضمن آرزوی قبولی طاعات 
۱6/۹۹/2۰۰مورخ  شماره  دستورالعمل   ۱۸ بند  رعایت  بر  عبادات  و 
 : گفت  آن،  تشریح  و  تبیین  ضمن  و  نمود  تاکید  سازمان   3۰/۱/۹۹
هیئت های  و  رسیدگی  مراحل  در  اخیر  بخشنامه  از ظرفیت  ستفاده  ا
حل اختالف برای حل مشکل اختالف نظر ماموران مالیاتی و مودیان 
کرد:  نشان  خاطر  مالیاتی  امور  کل  بود.مدیر  خواهد  راهگشا  حترم  م
همکاران باید گزارشات خود را بر مبنای مدارک و بر اساس تحقیق و 
بررسی دقیق استوار نموده و تصمیم گیری کنند و در مرحله رسیدگی 

و حسابرسی دقت الزم را داشته باشند.
تراکنش های  به  باید در رسیدگی  افزود:همکاران  پایان  در   وی 
بانکی با مودیان محترم تعامل و همکاری الزم را داشته باشند و بیش 

از پیش با آنان منصفانه رفتار نمایند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیجار هشدار داد
کشاورزان مبارزه با پوره سن را جدی بگیرند

با توجه به  –مدیرجهاد کشاورزی شهرستان بیجار گفت:  سنندج 
شرایط خاص آب و هوایی در سال جاری و باال بودن تراکم پوره سن 
گندم در مزارع و محدودیت زمان مبارزه، ضروری است کشاورزان هر 

چه سریعتر نسبت به سمپاشی مزارع خود اقدام نمایند.
پیمان قمری در گفتگو با روابط عمومی جهاد کشاورزی شهرستان 
بیجار مطرح کرد: در سال جاری در ۵۸677 هکتار از مزارع شهرستان 
سمپاشی در مرحله سن مادر، 62۰۰ هکتار در مرحله پوره سن، 2۰۸۹۵ 
مبارزه با علف هرز و ۱۵۰6۰ هکتار محلول پاشی کود انجام شده است.

وی افزود:بهترین زمان مبارزه با این آفت زمانی است که سن مادر 
تخم گذاری نکرده است و کشاورزانی که در این برهه همزمان با سمپاشی 
مزارع، اقدام به محلول پاشی کود NPK کرده اند خسارت کمتری دیده 

و پوره سن در مزارع آنها از حد نرمال کمتر است.
در  مادر  سن  آفت  گفت:  بیجار  شهرستان  کشاورزی  جهاد  دیر  م
کمیت مزارع تاثیر می گذارد اما سن پوره عالوه بر کمیت بر کیفیت 
گندم و در نهایت آرد حاصل نیز موثر است و اگر کنترل نشود نابودی 

محصول را به دنبال دارد.
قمری اظهار داشت: در سال زراعی جاری استمرار خشکسالی کم 
سابقه، پوشش گیاهی ضعیف در مراتع، زمستان با آب و هوای معتدل و 
از طرفی ریزش تدریجی باعث طغیان آفت سن و موجب گردیده مزارع 
اکثر مناطق شهرستان در معرض خطر خسارت شدید  گندم و جو در 

سن قرار گیرد.

باقرزاده-با  سمیه  شهدمقدس  م
حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس 
شورای اسالمی و محمدصادق معتمدیان 
استاندار خراسان رضوی، عملیات حفاری 
خط چهار قطار شهری مشهد از دو جبهه 
مهر مادر واقع در خواجه ربیع و حر واقع 

در شهرک شهید رجایی آغاز شد.
اسالمی  شورای  مجلس  ئیس  ر
به  اشاره  با  مراسم  این  از  بخشی  ر  د
اینکه سیاست های غلط و عدم اجرای 
درست برنامه ها باعث مهاجرت مردم به 
کالنشهرها می شود، اظهار کرد: وقتی 
می زنیم،  خوب  زندگی  یک  از  حرف 
اقتصاد شهری و معیشت مردم هم جزو 

آن ماموریت ها است.
قالیباف افزود: ما در حوزه مسائل 
شهری به هیچ عنوان رویکرد و نگاه 
سیاسی نباید داشته باشیم و هر رفتار 

سیاسی سم مهلک برای مدیران شهری 
و مردم آن شهر است.

قطار  چهار  خط  است؛  فتنی  گ
شهری مشهد به طول ۱7.۵ کیلومتر با 
۱۵ ایستگاه از انتهای مهر مادر تا شهرک 

در  و  احداث خواهد شد  رجایی  شهید 
میدان شهدا به خطوط دو و سه متصل 
رونمایی  است؛  ذکر  به  ی شود.الزم  م
پروژه  اول  فاز  و  نوآورانه  ز طرح های  ا
شهر هوشمند تحت عنوان »شهروند 

سپاری«، آغاز عملیات بهسازی امتداد 7۵ 
متری رضویه و آغاز عملیات حفاری خط 
سه مترو مشهد از مسیر غرب به صورت 
ویدئو کنفرانس از دیگر برنامه های این 

مراسم بود.

با حضور رئیس مجلس شورای اسالمی و استاندار خراسان رضوی صورت گرفت؛

آغاز عملیات حفاری خط 4 قطار شهری مشهد

گفت:   پور  خجسته  اهلل  بیب  ح
پیروزی  کلید   عنوان  به  خرمشهر  
با  شد   آزاد  وقتی  و  بود  درجنگ  ا  م
بلکه   نشد  آزاد  نظامی   حاسبات   م
چیزی فراتر از محاسبات نظامی بود.

معاون  پور  خجسته  اهلل  بیب  ح
سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری 
سمنان  درجلسه ستاد بزرگداشت سوم 
خرداد، اظهار داشت: در آستانه ماه پر 
اسالمی  انقالب  تاریخ  در  حادثه  ز  ا
سالروز  آن  سرآغاز  که  داریم  رار  ق
خرداد   ۴ و  خرمشهر  فتح  ماسه   ح
پایداری و تجلیل  ماه روز مقاومت،  
شهر  قهرمان   مردمان  پایمردی  ز  ا
دزفول قرار داریم  که باید این  روزها 

را گرامی بداریم . 
وی گفت: سوم خرداد روزی بود  
که دل همه  مردم ایران  با هر گرایش 
وعقیده ای شاد شد  و  همه تالش 
کردند و سرزومین و خاک اشغال شده  

ایران پس گرفته شد.
خجسته پور گفت:  آن چه  که 
باعث پیروزی  ما  شد، وحدت مردم، 
در  مردم   اقشار  حداکثری  ضور  ح
صحنه های  رزم دوران  دفاع مقدس 
که نقطه اوج آن  فتح خرمشهر بود،  
و  خودگذشتگی  از  و  ایثار  وحیه  ر
پیروی محض از فرماندهی کل قواو 

رهبری بود . 
به  خرمشهر   داد:   ادامه  ی  و

درجنگ  ما  پیروزی  کلید   نوان  ع
محاسبات   با  شد   آزاد  وقتی  و  ود  ب
نظامی  آزاد نشد بلکه  چیزی فراتر 
از محاسبات نظامی بود و امروز  هم 
حضور  به  نیاز  دوران   آن  انند   م
ز  ا رهایی  برای  مردم  داکثری  ح
محاصره  اقتصادی دشمن  داریم . 

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
استانداری سمنان  با بیان این که ما 
امروز نیاز به حضور مردم در صحنه 
های مختلف از جمله انتخابات هستیم 
ادامه داد:  همانند رزمندگان  و جوانان  
حضور   دوران  آن  در  که   6۱ ال  س
داشتند و خرمشهر را آزاد کردند در 2۸ 
خرداد سال جاری نیز باید همه حضور 

و مشارکت داشته باشیم . 
توجه  با  داد:  ادامه  پور  خجسته 
به شرایط  کرونا  دستور العمل های 
مراسمات  برگزاری  در  هداشتی  ب
فضا  ظرفیت   از  و  شود   عایت  ر
مراسمات   برگزاری  در  مجازی  ی 

استفاده شود . 
بزرگداشت  خصوص  در  ی  و
ومت  مقا و  مقدس  ع  دفا مه  نا ر ب
۱۴۰۰گفت:  کارگروههای  استانی و 
شهرستانی در  برنامه ریزی و اجرای 
دفاع  های  مناسبت  در  ها  رنامه  ب
تا   باشند  داشته  ویژه  اهتمام  قدس  م
برنامه هایی قابل قبولی را  در استان  

داشته باشیم .

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری سمنان  ؛

خرمشهر  به عنوان کلید  پیروزی ما درجنگ بود  

 ۹7 اینکـه  بیـان  بـا  سـدی  ا
درصـد جمعیت اسـتان ایـالم تحت 
پوشـش شـبکه تلفـن همـراه قـرار 
دارد، گفـت: تعـداد 2۵ شـهر و ۸۵ 
روسـتای اسـتان از شـبکه اینترنـت 

هسـتند. برخـوردار  خانگـی 
ت  ا بـر مخا کت  شـر یـر  د م
ایـالم، در نشسـت خبـری  منطقـه 
مطوعـات  و  رسـانه  اصحـاب  ـا  ب
جهانـی  روز  تبریـک  بـا  ـتان،   س ا
مخابـرات و روابـط عمومـی اظهـار 
کـرد: اهمیت ارتباطـات و مخابرات 
در دنیـای امـروز هماننـد اکسـیژن 
اهمیـت  حایـز  بسـیار  کـه  ـت  س ا
بـوده و صنعـت ارتباطـات در دنیای 
امـروز نقـش موثری تسـهیل کننده 

در امـورات مختلـف دارد.
» حشـمت اسـدی«  با اشـاره 
و  ارتباطـات  ثیرگـذار  ا ت قـش  ن ـه  ب
صنعـت مخابرات در توسـعه کشـور 
و اسـتان، یادآور شـد: امـروز انجام 
بسـیاری از کارهـای اقتصـادی بـر 
بسـتر وب صـورت مـی گیـرد کـه 
زیرسـاخت ایـن اقتصـاد را شـبکه 
هـای مخابراتـی و اینترنتـی  فراهم 
مـی کننـد، بـا توجـه به گسـتردگی 
بـازار آی.سـی.تی و نقـش موثـری 
کـه در اقتصـاد کشـور مـی توانـد 
داشـته باشـد، اهمیـت و ضـرورت 
توجـه بـه زیرسـاخت هـای حـوزه 

مخابراتـی مضاعـف شـده اسـت.
وی بـا تاکیـد بـر اینکه کسـب 
و کارهـای دانـش بنیان و اسـتارت 
تـاپ هـا بـا حداقـل سـرمایه در 
بسـتر اینترنـت مـی تواننـد موجـب 

فـزود: کسـب و  اشـتغال شـوند، ا
کارهـای الکترونیکـی امروز بسـیار 
در امـر اشـتغال و توسـعه فنـاوری 
ن  میـزا توجـه  ـا  ب موثـر هسـتند، 
گردش سـرمایه ای کـه در این این 
حـوزه وجـود دارد، توجه زیرسـاخت 
هـای مخابراتـی مـی توانـد در امـر 
درأمدزایـی بـرای اشـتغال جوانـان  
در  بسـتر  یـن  ا ز  ا و  بـوده  موثـر 
راسـتای ایجـاد کسـب و کار هـای 

جدیـد و تولیـد بهـره بـرد.
ت  ا ر ـ ب ا خ م ت  ک ر ـ ش ر  ـ ی د م
لیـت هـای  فعا بـه  یـالم  ا منطقـه 
حـوزه فنـاوری ارتباطـات از جملـه 
ـت  ی ر ی د م  ، ت ا ـ غ ی ل ب ت  ، ی ـ ب ا ی ر ا ز ا ب
هوشـمند تولیـد و نظـام اداری و 
سـاختارهای اداری کشـور و ایجـاد 
لکترونیـک  ا دولـت  زمینـه هـای 
ری  و ـا ن ف گفـت:  و  د  کـر ه  ر ا شـ ا

در  مـروز  ا نیـای  د در  تباطـات  ر ا
واقـع اتصـال مـردم بـا مردم اسـت 
یـن تحـول در کشـور  ا گـر  ا کـه 
اتفـاق بیافتـد بسـیاری از امورات و 
تکنولـوژی های فنـاوری اطالعات 
و همچنیـن بهـره وری سـازمان ها 
و نهادهـا افزایـش خواهـد یافـت و  
موجبـات رضایتمنـدی افـراد جامعه 

را فراهـم خواهـد کـرد.
ینکـه  ا بـر  تاکیـد  بـا  اسـدی 
شـیوع کرونـا امـروز سـبک زندگی 
را تغییـر داده اسـت و از زندگـی 
حقیقـی بـه سـمت زندگـی مجازی 
پیـش بـرده اسـت، افـزود: شـیوع 
کرونـا بـه رونـد نیـاز بـه امکانـات 
دسترسـی اقشـار مختلـف مـردم از 
طریـق اینترنـت سـرعت بخشـیده 
اسـت و ایـن امـر مسـتلزم فراهـم 
کـردن زیرسـاخت هـای مطمئـن و 

سـرمایه گذاری اسـت، البته شـیوع 
کرونـا و نیازهـای ارتباطـی جدیـد، 
موجـب شـد برخـی از ضعـف هـا 
در اسـتان شناسـایی شـود و  زمینه  
تقویـت و ایجـاد زیرسـاخت هـای 
مناسـب در حـوزه هـای مختلـف 

مخابراتـی گـردد.
وی بـا بیـان اینکـه بـا اجـرا و 
بهـره بـرداری از طرح های اسـتان 
تـا پایـان شـهریورماه و هفته دولت 
تحـول عظیمـی در سـطح مخابرات 
و فنـاوری ارتباطـات اسـتان روی 
مـروز  ا د، تصریـح کرد: خواهـد دا
اسـتان ایـالم در زمینـه مخابـرات 
دارای رتبـه زیـر پانـزده در کشـور 
و رتبـه اول در غرب کشـور  اسـت 
و در رتبـه بنـدی شـاخص پایداری 
توسـعه یافتگی صنعت آی.سـی.تی 
اسـتان ایـالم بـا اجرای طـرح های 
مختلـف امـروز در رتبه مناسـبی در 

سـطح کشـور  قـرار دارد.
 اسـدی بیـان کـرد: بـرا ی 
توسـعه شـبکه انتقال  تلفن همراه و 
شـبکه مخابراتـی اسـتان نزدیک به 
۱7۵کیلومتـر فیبـر نوری در اسـتان 
پیش بینی شـده اسـت، شـبکه فیبر 
نـوری بسـتر مطمئنـی اسـت کـه 
مـی تـوان هر سـرویس را در بسـتر 
۹۸3مدرسـه  یـه داد،  را ینترنـت ا ا
شـهری و روسـتایی اسـتان نیـز به 
اینترنت پر سـرعت بـا پهنای هفتاد 
گیـگ اینترنت رایگان متصل شـده 
۸6درصـد روسـتاهای  نـد حـداد  ا
بـاالی بیسـت خانـوار اسـتان بـه 

شـبکه موبایـل متصـل شـده اند.

مدیر شرکت مخابرات استان ایالم:
توسعه شبکه فیبر نوری اولویت اصلی مخابرات استان

97 درصد جمعیت استان تحت پوشش شبکه تلفن همراه است
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سمیه  س  مقد شهد م
االسالم  اقرزاده-حجت  ب
از  مروی  احمد  المسلمین  و
پروژه های عمرانی توسعه حرم مطهر 
شیخ  بست  زیرسطحی  در  ضوی  ر
و  بازدید  گوهرشاد  مسجد  و  هایی  ب
ضمن گفت وگو با مهندسان این پروژه، 
از نزدیک در جریان روند اقدامات انجام 
شده قرار گرفت.رئیس سازمان فنی و 
این  در  گهداری حرم مطهر رضوی  ن
بازدید گزارشی از اقدامات انجام شده و 
مقاوم سازی های صورت گرفته برای 
پیش برد این پروژه در کنار ساختمان 

های قدیمی حرم مطهر ارائه کرد.
م  مالز ظم  محمدکا هندس  م
الحسینی با تأکید بر اینکه در اجرای 

این پروژه ها تمام اصول و استانداردهای 
تاریخی  ابنیه  سازی  مقاوم  و  حفظ 
این  کرد:  اظهار  است،  شده  عایت  ر
بست  زیرین  طبقه  از  فضایی  روژه  پ

شیخ بهایی، حیاط مسجد گوهرشاد و 
همچنین بخشی از طبقه زیرین صحن 

جمهوری را در بر می گیرد، 
از  پس  پروژه  این  گفت:  ی  و

زیارتی  فضای  بر  مشتمل  کمیل  ت
و  تأسیسات  زائر،  خدمات  رواق(،  (
وابسته  پشتیبانی  و  اداری  بخش های 
 ۵۰۰ و  هزار   ۱۰ تقریبی  عرصه  ر  د
مترمربع با زیربنای کل حدود 3۴ هزار 
مترمربع خواهد بود و ضمن ساخت آن 
به تحکیم و مقاوم سازی بناهای مجاور 

آن نیز پرداخته خواهد شد.
رئیس سازمان فنی و نگهداری 
حرم مطهر رضوی ابراز کرد: با تکمیل 
جامع  طرح  عمرانی،  پروژه های  ین  ا
رواق های زیر سطحی حرم مطهر کامل 
و تمامی این رواق ها به یکدیگر متصل 
و امکان تردد زائران در میان رواق های 
زیر سطحی حرم مطهر امام رضا)ع( 

ممکن خواهد شد.

بازدید تولیت آستان قدس از پروژه های عمرانی
 توسعه فضاهای زیارتی حرم امام رضا)ع(

گســترش خدمــات مطلــوب در شــرایط تهدیــد 
و منطقــي نمــودن تعرفــه هــا

ســنندج –مدیــر مخابــرات منطقــه کردســتان ارائــه خدمــات 
ــال  ــه ح ــتریان در هم ــه مش ــتر ب ــت بیش ــا کیفی ــر و ب ــوب ت مطل
ــه  ــرات منطق ــاي مخاب ــت ه ــد از اولوی ــان تهدی بخصــوص در زم

اســت.
آزاد حکمــت در نشســت بــا خبرگزاریهــا کــه بــه مناســبت روز 
جهانــی مخابــرات و جامعــه اطالعاتــی برگــزار شــد، اظهــار کــرد: 
در ســال ۹۹ در تمامــی بخــش هــای مخابراتــی در کردســتان 7۰2 

پــروژه بــه بهــره بــرداری رســید.
وی بــا اشــاره بــه ســرمایه گــذاری هــای مخابــرات منطقــه در 
اســتان، افــزود: در ســال ۱3۹۹ در مجمــوع در چهــار بخــش تلفــن 
ثابــت، اینترنــت، موبایــل و سیســتم هــای انتقــال یک هــزار و ۴۱2 

میلیــارد ریــال ســرمایه گــذاری صــورت گرفتــه اســت.
ــوط  ــردم مرب ــاز م ــی بیشــترین نی ــت: در شــرایط فعل وی گف
بــه بخــش ارتباطــات ســیار اســت و بــه همیــن دلیــل یــک هــزار 
ــارد ریــال در حــوزه ارتباطــات ســیار ســرمایه گــذاری  و ۱۰7 میلی

شــده اســت.
ــن  ــتایی و بی ــایت روس ــایت،۱36 س ــو س ــداث 33 نی وی، اح
شــهری و جــاده ایــی و ارتقــا تکنولــوژی ۱۴۸ ســایت بــه ۴G در 
نقــاط شــهری بــا هــدف برخــورداری مشــتریان از کیفیــت اینترنــت 
همــراه ، از اقدامــات مخابــرات بــرای توســعه ارتباطات ســیار اســت.

مدیــر مخابــرات منطقــه کردســتان افزایش ۱2 درصــدی تعداد 
 BTS مشــتریان تلفــن همــراه اول،افزایــش 6 درصدی ســایت های
و افزایــش 26 درصــدی ارتقــا تکنولــوژی ســایت های تلفــن همراه 

را از دیگــر پــروژه هــای حــوزه ارتباطات ســیار دانســت.
حکمــت ادامــه داد: در بخــش فیبــر نــوری در اســتان در ســال 
گذشــته 36 میلیــارد ریــال ســرمایه گــذاری صــورت گرفتــه اســت 
ــتایی  ــق روس ــه مناط ــوط ب ــذاری مرب ــرمایه گ ــترین س ــه بیش ک

بــوده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه در ســال گذشــته 223 کیلومتــر فیبرنــوری 
روســتایی کردســتان انجــام شــده اســت، اظهــار کــرد: در بخــش 
شــهری و بیــن شــهری نیــز در ســال قبــل 3۴ کیلومتــر فیبــر نوری 

اجــرا شــده اســت.
مدیــر مخابــرات منطقــه کردســتان، ســرمایه گذاری ۱۰۵ 
ــزار و  ــاد 27 ه ــی،  ایج ــتم های مخابرات ــی در سیس ــارد ریال میلی
6۵2 پــورت مخابراتــی، بروزرســانی 67 مرکــز روســتایی و اقمــاری 
و ســرمایه گذاری 3۹ میلیــارد ریالــی در حــوزه دیتــا را هــم بخشــی 

ــرات در کردســتان ذکــر کــرد. از اقدامــات مخاب
ــرف را 26  ــک مص ــتان در پی ــت اس ــرف اینترن ــت مص حکم
ــرکت  ــای ش ــت ه ــی از اولوی ــت: یک ــرد و گف ــوان ک ــگ عن گی
مخابــرات کردســتان افزایــش پهنــای بانــد اینترنــت اســت کــه در 
همیــن راســتا در ســال قبــل ظرفیــت پهنــای بانــد اســتان 2۰ گیگ 

افزایــش پیــدا کــرده و بــه ۵۰ گیــگ رســید. 
وی بــا بیــان اینکــه توســعه اینترنــت جــز تعهــدات مخابــرات 
ــر ۵۴۴  ــال حاض ــت در ح ــن وضعی ــم ای ــزود: علیرغ ــت، اف نیس
روســتای کردســتان تحــت پوشــش اینترنــت پرســرعت مخابــرات 

هســتند.
حکمــت افــزود: افزایــش ۱6۴ درصــدی ظرفیــت پهنــای بانــد 
اینترنــت اســتان،افزایش ۵2 درصــدی دایــری تلفــن ثابــت ، افزایش 
ــت و افزایــش ۴۹ درصــدی  ــال اینترن 3۹ درصــدی مشــترکین فع
دایــری پورتهــای ADSL  جــز برنامــه هــای محقق شــده مخابرات 

منطقــه در ســال گذشــته اســت.
وی گفت: مخابرات کردســتان در توســعه فیبرنوری روســتایی، 
دایــری تلفــن ثابــت، پروژه هــای توســعه و نگهداری ســیار و افزایش 
پهنــای بانــد اینترنــت حائــز رتبــه اول و حوزه هــای روابــط عمومــی، 

نظــام پیشــنهادات، تجاری و بازرســی رتبه ســوم کشــوری دارد.  
ــای  ــرخ تعرفه ه ــون ن ــال ۸۴ تاکن ــد: از س ــت یادآورش حکم
مخابراتــی افزایــش پیــدا نکــرده و اکنــون هزینه هــا و درآمدهــای 
ــه  ــا ب ــه هزینه ه ــدارد در حالیک ــی ن ــم همخوان ــا ه ــی ب مخابرات
ــا  ــا ب ــت ؛قطع ــته اس ــی داش ــش قابل توجه ــته افزای ــبت گذش نس
منطقــي نمــودن تعرفــه هــا ایــن امــکان فراهــم مــي شــود کــه 
ارائــه خدمــات مطلــوب و بــا کیفیــت، متناســب بــا نیازهــاي مــردم 
بــه ویــژه در شــرایط تهدیــد و وضعیــت کرونایــي دســت یابیــم و 

ــا رونــد تندتــري انجــام پذیــرد. ب
مدیــر مخابــرات منطقــه کردســتان ، بــا بیــان اینکــه اتحادیــه 
جهانــی مخابــرات« سرعت بخشــی بــه تحــول دیجیتــال در زمــان 
تهدیــد« را شــعار امســال عنــوان کــرده اســت اظهارداشــت: نقــش 
ــدو  ــر باش ــد پررنگ ت ــه بای ــن زمین ــانه ای در ای ــانی رس اطالع رس
ــا ایــن مجموعــه  خواســتار همــکاری و تعامــل اصحــاب رســانه ب
بیــش از پیــش را شــد.انتطار مــی رود در ســایه ایــن تعامــل شــاهد 

ارتقــاء خدمــت رســانی بــه مــردم اســتان کردســتان باشــیم.

مدیر عامل شرکت گاز اردبیل:

198 هزار انشعاب گاز در اردبیل نشت یابی شد
اردبیل- اسماعیلی، مدیر عامل 
شرکت گاز اردبیل از نشت یابی ۱۹۸ 
۵3۸ انشعاب گاز در سطح  هزار و 

استان طی سال ۹۹ خبر داد.
سردار اسماعیلی استفاده ایمن 
از گاز طبیعی را در گرو ارتقاء ضریب 
اطمینان شبکه و انشعابات گاز طبیعی 
عنوان کرد و اظهار داشت: بازرسی 
همیت  ا ی  ب ا ی نشت  و  مر  مست های 
بسیار زیادی در برنامه های گاز استان 
داشته و انجام دقیق عملیات نشت یابی 
و بررسی مستمر خطوط و  تاسیسات 
و پایش از مناطق پر خطر از طریق 
GPS های نفرات همراه نشت یاب 
از به وجود آمدن حوادث ناگوار و 
هدر رفت این سرمایه ملی جلوگیری 

کرده است.
 ۸۰ از  بیش  نشت یابی  ه  ب وی 
درصدی انشعابات گاز طبیعی در استان 
اشاره کرد و افزود: پس از شناسایی 
نشت  نفرات  توسط  ی  شت ن د  ر ا و م
یاب، موارد نشتی و مخاطره آمیز در 
اسرع وقت به واحد بهره برداری اداره 
گازرسانی اعالم و واحدهای مربوطه 
در سریع ترین زمان ممکن، نسبت به 

رفع نشتی اقدام می کنند.

اردبیل  گاز  شرکت  مل  ا ع ر ی د م
نشت  یابی بیش از هشت هزار و ۴۱۰ 
را طی  تغذیه  و خط  شبکه  ر  ت م و ل ی ک
سال گذشته از دستاوردهای شرکت 
گاز استان در حوزه بازرسی از  خطوط 
انتقال و شبکه گازرسانی عنوان کرد 
و گفت: در این حوزه نیز با نشت یابی 
بیش از ۸6 درصدی کل خطوط تغذیه 
و شبکه های گازرسانی در سطح استان 
از حیث ایمن سازی خطوط گازرسانی 
و کشف نشتی های زیرزمینی عملکرد 
خوبی داشته ایم که بنابر آمار ارایه شده 
مورد   6۹۵ تعداد  گذشته  ل  سا طی 
نشتی زیرزمینی شناسایی و اقدامات 

انجام  نشتی  رفع  ظور  ن م ب ضی  ت ق م
گرفته است.اسماعیلی با تأکید بر جدی 
گرفتن نشت گاز، به مشترکین توصیه 
اطمینان  حصول  منظور  ه  ب ؛   د ر ک
ز عدم وجود نشت گاز، الزم است  ا
های  سیستم  خانگی  از  گ ن  ی ک ر شت م
لوله کشی گاز داخلی منازل خود را 
حداقل شش ماه یکبار با کف صابون 

نشت یابی کنند.
اردبیل  گاز  شرکت  مل  ا ع ر ی د م
ادامه داد: گاز طبیعی به عنوان انرژی 
سبز و همسو با محیط زیست به عنوان 
اصلی ترین منبع تامین انرژی مطرح 
است و الزم است با فرهنگ سازی از 

طریق رسانه ها به عنوان ابزار ارتباطی 
با همه اقشار جامعه، استفاده صحیح از 
این نعمت خدادادی را در جامعه مان 

نهادینه کنیم.
وی به تأثیر باالی رسانه ها در 
بهینه  فرهنگ  و  موزش ها  آ ل  ا ق ت ن ا
در  موفقیت  و  کرد  ره  ا ش ا ف  صر م
برنامه ریزی و  را مرهون  ین حوزه  ا
رسانه های  طریق  از  ی  ز ا س گ ن ه ر ف
ملی و شبکه های مجازی عنوان کرد.

ی  ا بر  : گفت ی  ل ی ع ا م س ا
بهینه گاز  فرهنگ سازی در مصرف 
نامه های جامعی می توانیم  ر ب یعی  طب
انجام دهیم تا با استفاده از ظرفیت 
های رسانه ای و جامعه به فرهنگ 
انرژی  از منابع  استفاده  ز  ا صحیحی 

دست یابیم.
اردبیل  گاز  شرکت  مل  ا ع ر ی د م
تصریح کرد: نقش رسانه در ارتقای 
انکارناپذیر  جامعه  گی  ن ه ر ف سطح 
است و در این میان رادیو و تلویزیون 
به عنوان پرمخاطب ترین رسانه های 
فعال در کشور می توانند نقش پررنگی 
و  مصرف  الگوی  هبود  ب جهت  ر  د
صرفه جویی در مصرف گاز طبیعی 

ایفا نمایند.

عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران:
دستفروشان، ساماندهی می شوند

عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران گفت: ما می دانیم که کاشی 
به کاشی قیمت ها فرق می کند و به همین دلیل پیشنهاد دادیم که در طی 
روز جمع آوری نداشته باشیم و در شبانه روز برای حضور آن ها ساعت تعیین 

کنیم اما با شیوع کرونا به محدودیت تردد در شهر برخوردیم.
زهرا نژادبهرام عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران درباره دستگیری 
سه مامور متجاوز به حقوق شهروند دستفروش در شهرری گفت: در سه سال 
و نیم گذشته موارد این چنینی نداشتیم چرا که رویکرد مدیریت شهری به 

ویژه پس از شیوع کرونا با دستفروشان بسیار متفاوت بوده است. 
رویکرد مدیریت شهری حمایت از دستفروشان بوده است

دوره  این  در  کار  با دستفروشان یک دستور  داد: همدلی  مه  ا د ا و  ا
ایجاد  را  این منظور فضایی  برای  است و سعی کردیم  مدیریت شهری 
دستفروش ها  هم  و  شود  رعایت  پروتکل ها  هم  فضاها  این  در  ا  ت م  ی ن ک

فعالیت داشته باشند. 
برای  تومان  میلیارد   ۹ حدود  در  گذشته  سال  در  افزود:  ام  هر ب د  ا ژ ن
دستفروشان کمک هزینه تامین و توزیع کردیم و رویکرد مدیریت شهری 

برخورد اینچنینی با دستفروشان نیست و به شدت با آن مقابله می کند. 
او با اشاره به اقدامات منطقه در این ماجرا گفت: شهردار منطقه ضمن 
اینکه از دستفروشان دلجویی کرده بود، مامورانی که درگیر شده بودند را در 
اختیار کارگزینی قرار داد و از منطقه خلعشان کرده بود. تحقیقات بیشتری 
نیز انجام شده است تا اگر کسان دیگری نیز درگیر مساله هستند از نظر 
اداری در اختیار کارگزینی قرار گیرند و مراحل اداری مربوط به تخلفی که 

مرتکب شدند برای آن ها طی شود. 
امکان  انتظامی  نیروی  با حضور  ورود مستقیم به سدمعبر ممنوع و 

پذیر است
عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران افزود: شهردار منطقه دستورالعملی 
دادند که به هیچ وجه کسی حق ندارد در ارتباط با سدمعبر مستقیم ورود کند 

و اگر قرار است اقدامی صورت گیرد حتما با حضور نیروی انتظامی باشد. 
نژاد بهرام ضمن عذرخواهی از شهروندان و تمام کسانی که به نوعی 
در این مساله درگیر شدند ادامه داد: شهروندان یقین بدانند که مدیریت 
شهری پیگیر این مساله خواهد بود و اصال رویکرد اینچنینی نخواهد داشت 
و با الیحه ساماندهی مشاغل سیار و بی کانون به شدت بدنبال ساماندهی 

این مساله هستیم. 
پیشنهاد ایجاد صنف دستفروشان به اتاق اصناف

او در ادامه درباره تعداد دستفروشان شهر تهران گفن: در حدود ۵ هزار 
نفر در سامانه »سامان بازار« ثبت نام کردند که هم بتوانیم فضایی را در 
اختیارشان قرار دهیم تا از کسب درآمد دور نمانند و هم نظم خیابان حفظ 

شود. به اتاق اصناف نیز پیشنهاد ایجاد صنف دستفروشان را داده ایم. 
نژادبهرام با بیان اینکه رویکرد مدیریت شهری در زمینه دستفروشان 
حمایتی بوده است، در پاسخ به این سوال که رویکردی بودن یک حمایت 
با عملی بودن آن متفاوت است، گفت: در گذشته اینگونه بوده اما االن اصال 
اینگونه نیست. مدیریت شهری صراحتا این کار را کرده است و می دانند 
در  متعددی  است. مصوبه های  این مساله حساس  به  به شدت  ا  که شور
شورا داشتیم و با کمک مدیریت شهری آنرا به اجرا رساندیم. ما دغد غه 
دستفروشان را داریم و با مدیریتی روبرو هستید که اکنون دغدغه آن ها را 

دارد در حالیکه در گذشته در تقابل با آن ها بوده است. 
عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران گفت که شهرداری فضاهایی را 

برای دستفروشان ایجاد کرده است. 
او در واکنش به اینکه در یک سال و نیم گذشته تعداد دستفروشان 
بیشتر شده است، اما رویکرد حمایتی شهرداری به تناسب شرایطی که برای 
مردم به وجود آمده پیش نرفته است و از طرفی تقاضای پول از دستفروشان 
که  شنیده ام  من هم  گفت:  می کنند،  دستفروشی  در محل  سکان  ا ی  را ب
اما هیچ دستفروشی چنین  نیروهای سد معبر می شود  از  درخواست پول 

حرفی به من نزده است. 
او در واکنش به اینکه حتی در مکان هایی که شهرداری تعیین کرده 
است نیز مافیایی در دریافت پول از شهروندان به وجود آمده و دستفروشان 
از این مساله ناراضی هستند، گفت: حرف شما درست است و امکان بوجود 
آمدن آن وجود دارد. هرجایی که نظارت نباشد و شفافیت وجود نداشته 
باشد حتما ممکن است چنین مساله ای پیش آید و برای همین است که 
سایتی را طراحی کردیم چرا که مکان را مشخص می کند و مشخصات 

را ارائه می دهد. 
نژادبهرام ادامه داد: متاسفانه برعکس این مساله نیز وجود دارد و به 
رغم تبلیغات و درخواست ها اما دستفروشان نسبت به ثبت نام در سامانه 
اقدام نمی کنند. وقتی دستفروش ثبت نام کند دارای مشخصات می شود 
و امکان بروز تخلف از بین می رود. برخی می گویند تحت پوشش شبکه 
دستفروشی برای مثال هستیم و نمی خواهند اسم بدهند و وقتی به هر 
اتفاقات  چنین  که  می کند  ایجاد  را  روزنه  این  نمی کنند  نام  بت  ث ی  ل ی ل د

احتمالی به وقوع بپیوندد. 
درخواست از دستفروشان برای ثبت نام در سامانه »سامان بازار«

او از دستفروشان درخواست کرد که در سامانه »سامان بازار« ثبت نام 
کنند تا جلوی این قبیل مسائل گرفته شود و گفت: تاکنون ۵ هزار نفر در 
سامانه سامان بازار ثبت نام کرده اند و حداقل دو برابر این رقم دستفروش 
داریم. هرچند آمار صحیحی از این ارقام وجود ندارد. برخی دستفروشان تمایلی 
برای ثبت نام ندارند و برخی نمی خواهند اسم خود را بدهند و طبیعی است 
که عدم شفافیت در چنین شرایطی وجود دارد. این یک رابطه تعاملی است 
و از همه دستفروشان می خواهم به سایت بروند و ثبت نام کنند تا شاهد 

ساماندهی و به نظم رسیدن فعالیت دستفروشان باشیم. 
به  افزود:  نسیت،  دستفروشی  جای  خیابان  اینکه  بیان  با  ام  ر ه ب د ا ژ ن
شرکت ساماندهی مشاغل پیشنهاد داده ایم که تعیین ساعت برای حضور 
دستفروشان را بررسی کند. ما می دانیم که کاشی به کاشی قیمت ها فرق 
می کند و به همین دلیل پیشنهاد دادیم که در طی روز جمع آوری نداشته 
باشیم و در شبانه روز برای حضور آن ها ساعت تعیین کنیم اما با شیوع کرونا 

به محدودیت تردد در شهر برخوردیم. 
عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران افزود: در مصوبه شهر بیدار این 
مساله را دیده بودیم و در ۵ محله ای که قرار بود این طرح انجام شود برای 
دستفروشان نیز مکان هایی را منظور کرده بودیم. اما موانع را در نظر بگیرید 

که با وجود آن ها نمی توان تمام طرح ها را اجرائی کرد.

سوگند رام

ازار
ب

هر
ش

تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین زراعی به مساحت 7۵۱متر مربع 
دارای پالک ثبتی ۴2۱6 فرعی از ۴6 اصلی واقع در مجن بخش سه ملکی رقیه رنجبر 
فرزند علی، به ش ش ۸۹، به علل منعکسه درپرونده ثبتی بعمل نیامده. لذا حسب در 
خواست مالک پالک مذکور، تحدید حدود اختصاصی در مورخه ۱۴۰۰/۴/2در محل 
انجام خواهد گرفت. مراتب طبق ماده ۱۴ قانون ثبت به مالک، مجاورین و صاحبان 
حقوق ارتفاقی پالک فوق الذکر اعالم میگرددکه در ساعت ۱۰صبح روز تعیین شده 
جهت معرفی حدود ملک خود ونظارت بر عملیات تحدید در محل حضور داشته باشند 
و چنانچه هر یک از مجاورین و اشخاص حقیقی وحقوقی نسبت به حدود وحقوق 
ارتفاقی و انتفاعی ملک مورد تحدید حقی برای خود قائل می باشند، برابر ماده 2۰ 
قانون ثبت ظرف مدت 3۰ روز از تاریخ تنظیم صورتجلسه تحدید حدود، اعتراض خود 
را کتبا به دادگاه محل تحویل و گواهی آنرا به این اداره تسلیم نمایند. در غیر اینصورت 
عملیات ثبتی بنام متقاضی ادامه خواهد یافت.الزم به ذکر است که حضورمالک در 
ساعت ۱۰ صبح روز مقرر در اداره ثبت شاهرود جهت هماهنگی با نماینده و نقشه 

بردار این اداره الزامی میباشد.
مصطفی بخشی 

رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان شاهرود
تاریخ انتشار:۱۴۰۰/3/۱

تحدید حدود اختصاصی
مربع  متر  مساحت ۵366/2۱  به  باغ  قطعه  تحدید حدود ششدانگ یک  چون 
دارای پالک ثبتی ۴2۱۵ فرعی از ۴6 اصلی واقع در مجن بخش 3 ملکی خانم حبیبه 
مزجی به ش ش ۱6۰ به علل منعکسه در پرونده ثبتی بعمل نیامده. لذا حسب در 
خواست مالک پالک مذکور، تحدید حدود اختصاصی در مورخه 2/ ۱۴۰۰/۴ در محل 
انجام خواهد گرفت. مراتب طبق ماده ۱۴ قانون ثبت به مالک، مجاورین و صاحبان 
حقوق ارتفاقی پالک فوق الذکر اعالم میگردد که در ساعت ۱۰ صبح روزتعیین شده 
جهت معرفی حدود ملک خود و نظارت بر عملیات تحدید حدود در محل حضور داشته 
باشند و چنانچه هر یک از مجاورین و اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به حدود و 
حقوق ارتفاقی و انتفاعی ملک مورد تحدید حقی برای حود قائل می باشند، برابر ماده 
2۰ قانون ثبت ظرف مدت 3۰روز از تاریخ تنظیم صورتجلسه تحدید حدود، اعتراض 
خود را کتبًا به دادگاه محل تحویل و گواهی آنرا به این اداره تسلیم نمایند. در غیر 
اینصورت عملیات ثبتی بنام متقاضی ادامه خواهد یافت. الزم به ذکر است که حضور 
مالک در ساعت ۱۰ صبح روز مقرر در اداره ثبت شاهرود جهت هماهنگی با نماینده 

و نقشه بردار این اداره الزامی میباشد.
مصطفی بخشی 

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان شاهرود
تاریخ انتشار:شنبه ۱۴۰۰/3/۱

مفقودی 
))تولید پشتیبانی های مانع زدایی ها ((

۱2مورخ  /۵۸62 ره  شما به  طبیعی  قیر  معدن  کتشاف  ا نه  ا رو پ
۱3۸۸/۰3/۱6وشماره شناسایی ۱77627صادره به نام آقای فریبرز مرادی نیا ، 
واقع در شهرستان گیالنغرب ،مفقود گردیده است. لذا هرکس نسبت به پروانه 
اکتشاف مذکور مدعی می باشد ، الزه است حد اکثر ظرف مدت ده روز پس از 
انتشار این آگهی به سازمان صنعت ، معدن وتجارت استان )واقع در شهرستان 
کرمانشاه ،بلوار شهید بهشتی ، جنب سینما استقالل ( مراجعه واعتراض خود 
را ضمن تسلیم اصل پروانه اکتشاف معدن مذکور ارائه نماید واگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضی نرسد ویا در صورت اعتراض اصل پروانه اکتشاف معدن ارائه نشود 
سازمان صنعت ومعدن وتجارت استان پروانه اکتشاف المثنی را طبق مقررات به 

نام آقای فریبرز مرادی نیا صادر وبه وی تسلیم خواهد نمود ."
محسن دارابی رئیس سازمان از طرف رسول اسکندری

شماره : ۴۸۹/م الف/۱2  
کرمانشاه 

روابط عمومی پل دو سویه ارتباط مردم و سازمان است
باقرزاده-  سمیه  شهدمقدس  م
مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی 
را پل دو سویه مردم  روابط عمومی 
هدف  گفت:  و  دانست  سازمان  و 
نهایی خدمت رسانی، رضایت خدمت 

گیرنده است.
حسن افتخاری  به مناسبت  روز 
بین  در  ارتباطات  و  عمومی  وابط  ر
شرکت  این  عمومی  روابط  ارکنان  ک
حضور یافت و با تقدیر از تالش های 
انجام شده گفت: وظیفه روابط عمومی 
و  زحمات  رسانی  اطالع  سو  یک  ز  ا
از  و  مردم  به  همکاران  های  تالش 
به  جامعه  نظرات  انتقال  دیگر  سوی 

الیه های سازمان است.
ما  وجودی  فلسفه  افزود:  وی 
خدمت  این  و  است  رسانی  خدمت 
باید بر اساس نیاز ذی نفعان  رسانی 

انجام شود.
روابط  کرد:  تصریح  افتخاری 
عمومی شرکت گاز خراسان رضوی با 
بهره گیری از کارشناسان متخصص و 
متعهد، اقدامات و فعالیت های خوبی را 
در حوزه های مختلف ارتباطی انجام 
داده و باید این مسیر را با قدرت بیشتر 

ادامه دهد.
خراسان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
رضوی همچنین در پیامی به مناسبت 
رتباطات  ا و  عمومی  بط  روا روز 

پیچیدگی های  با  امروز  نوشت:دنیای 
گسترده علمی و مهارتی، نیازمند هنر 
»برقراری ارتباط« به عنوان یکی از 
است.  بشری  زندگی  اساسی  الزامات 
در این بین نقش پررنگ ارتباطات و 
روابط عمومی در کالبد جان سازمان ها 
همانند روح و معنایی است که به رفتار 
و گفتار آنها شخصیت داده و موجب 

پیشبرد اهداف می شود.
مردم  به  درست  آگاهی بخشی 
پویا  و  دقیق  شفاف،  اطالع رسانی  و 

سازمان  های  فعالیت  و  اقدامات  از 
»انقالب  طالیی  دوران  در  ویژه  به 
ارباب  تکریم  ارتقای  گازرسانی«، 
حقوق  موضوع  به  توجه  رجوع، 
شهروندی و ایجاد بسترهای مناسب 
برای ارتباط مستقیم و موثر ذی نفعان 
روابط  امروز  وظایف  ترین  اصلی  از 
جایگاه  شک  بدون  است.  عمومی 
صنعت  مجموعه  در  عمومی  روابط 
فاخر گاز به عنوان متولی اصلی تامین 
انرژی مصرفی استان در بخش های 

مختلف، وظیفه ای حساس، خطیر و 
با اهمیت است.

اینجانب با تبریک 27 اردیبهشت 
و  عمومی  روابط  جهانی  روز  ماه 
و  خدمات  از  قدردانی  و  ارتباطات 
همکاران  جنابعالی،  ارزشمند  زحمات 
محترم و کارشناسان پرتالش روابط 
خراسان  استان  گاز  شرکت  عمومی 
و  شما  سربلندی  و  توفیق  رضوی، 
خانواده محترمتان را از درگاه ایزدمنان 

خواستارم.

رئیس کل بیمه مرکزی:
روابط عمومی ها زبان گویا و شیوای مفاهیم پیچیده صنعت بیمه هستند

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، دکتر غالمرضا سلیمانی 
که در آیین اختتامیه هشتمین جشنواره روابط عمومی های برتر صنعت بیمه سخن می گفت 
با اعالم این مطلب، افزود: در عصر ارتباطات و انفجار ارتباطات در پیش گرفتن رفتار سنتی 
توسط روابط عمومی ها قابل قبول نیست.رئیس کل بیمه مرکزی، رقابت در فضای ارتباطات را 
موضوعی قابل تامل ارزیابی کرد و افزود: روابط عمومی ها با نیازسنجی و سنجش ظرفیت ها 
باید به شرکتهای بیمه کمک کنند تا طرح های جدید و متناسب با نیاز بازار تهیه و عرضه شود.

وی جذب سرمایه های خرد مردم را از مهم ترین اهداف صنعت بیمه دانست و اظهار داشت: 
روابط عمومی ها می توانند با تکیه بر اصل اعتماد سازی و تبیین اهمیت امنیت روانی آحاد جامعه، 

مأموریت همگانی سازی محصوالت بیمه ای را با جدیت بیشتری دنبال کنند.
رئیس شورای عالی بیمه، بلندپروازی  با رعایت واقع گرایی را از ویژگی های روابط عمومی 
های کارآمد، نام برد و افزود: خالقیت، نوآوری، درک ضرورت تغییر و بهره بردن از زبان ساده 
و گویا در انتقال مفاهیم پیچیده صنعت بیمه به آحاد جامعه یک ماموریت بزرگ برای روابط 

عمومی ها به شمار می رود.

برای پنجمین سال متوالی؛
درخشش بیمه »ما« در جشنواره روابط عمومی های برتر صنعت بیمه

روابط عمومی بیمه »ما« برای پنجمین سال متوالی به عنوان روابط عمومی برتر صنعت 
بیمه شناخته شد.

به گزارش روابط عمومی، بیمه »ما« در هشتمین جشنواره روابط عمومی های برتر صنعت 
بیمه با حضور دکتر سلیمانی رییس کل بیمه مرکزی، رحیم مصدق معاون طرح و توسعه، مفید 
امینی معاون نظارت، جلیل قاسمی مدیرکل حوزه ریاست، مصطفی زندی مدیرکل روابط عمومی 
بیمه مرکزی و دکتر زارعیان به عنوان نماینده هیات داوران برای پنجمین سال متوالی موفق به 
کسب عنوان روابط عمومی برتر در امور تبلیغات، نمایشگاهی و سمعی بصری این جشنواره شد.

بر اساس این گزارش، در این جشنواره که با حضور و مشارکت روابط عمومی های صنعت 
بیمه برگزار شد، روابط عمومی شرکت سهامی بیمه »ما« در بخش تبلیغات عنوان روابط عمومی 

برتر صنعت بیمه را به دست آورد.
حضور در برنامه تلویزیونی عصرجدید؛ پرمخاطب ترین برنامه تلویزیونی صدا و سیمای 

ج.ا.ا و حمایت از استعدادهای ایرانی در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی، ایجاد فضای متقابل و 
متعامل در برنامه تلویزیونی خندوانه و در راستای ترویج فرهنگ بیمه و ارائه خدمات مشترک با 
بانک ملت در قالب تعامالت بانکی و بیمه ای از جمله دالیل انتخاب  بیمه »ما« توسط هیات 

داوران منتخب بیمه مرکزی ج.ا.ا در جشنواره مذکور بود.

روابط عمومی بیمه ایران رتبه های برترجشنواره روابط عمومی های 
صنعت بیمه را درو کرد

هشتمین جشنواره روابط عمومی های صنعت بیمه با درخشش و کسب عناوین برتر، از 
جمله تندیس زرین، 2 رتبه نخست، 2 رتبه دوم و یک رتبه سوم توسط شرکت بیمه ایران به 

کار خود پایان داد.
به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، آیین اختتامیه هشتمین جشنواره روابط عمومی های 

برتر صنعت بیمه کشور با حضور رییس کل بیمه مرکزی برگزار شد.
در این برنامه، برترین های صنعت بیمه درحوزه های نه گانه جشنواره معرفی و تندیس 
و لوح تقدیر خود را از دکتر سلیمانی رییس کل، مصدق و امینی اعضای هیات عامل ، قاسمی 
مدیر کل حوزه ریاست کل، زندی مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی و دکتر 

داوود زارعیان به عنوان نماینده هیات داوران جشنواره دریافت کردند.
به این ترتیب، روابط عمومی شرکت سهامی بیمه ایران  رتبه نخست روابط عمومی های 
برتر را در هشتمین جشنواره روابط عمومی های صنعت بیمه کشور در رشته های »انتشارات« و 
»ارتباطات درون سازمان » کسب کرد، همچنین رتبه دوم در بخش های »خالقیت و نوآوری« 
و »سالمت و بیمه« و رتبه سوم در بخش »روابط عمومی الکترونیکی« از دیگر رتبه های 

کسب شده توسط روابط عمومی بیمه ایران در این جشنواره بوده است. 
در لوح تقدیری که به همین مناسبت به بیمه ایران اعطا شده آمده است  : »دست 
یابی روابط عمومی شرکت سهامی بیمه ایران در کسب رتبه اول بخش های »انتشارات« و 
»ارتباطات درون سازمان«، رتبه دوم در بخش های »خالقیت و نوآوری« و »سالمت و 
بیمه« و رتبه سوم در بخش »روابط عمومی الکترونیکی« در قالب هشتمین جشنواره روابط 
عمومی های صنعت بیمه کشور، شایسته تحسین بوده و می تواند به عنوان یک تجربه موفق 
برای شرکت های دیگر مورد توجه قرار گیرد. بدین وسیله از مجموعه روابط عمومی بیمه ایران 
در تنظیم درست و اجرای مناسب مأموریت ها قدردانی می شود و از پروردگار یگانه برای شما 

بهروزی و موفقیت آرزومندیم.«
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آزادکار کرمانشاهی:
از فدراسیون انتظار دارم حق من را ضایع نکنند! 

وزن ۱2۵  آزادکار  محبی«  »یداهلل 
کیلوگرم که سهمیه المپیکی این وزن را 
در پیکارهای جهانی کسب کرد با انتقاد 
از شیوه انتخابی گفت:در اردوهای تیم ملی 
فقط به عشق المپیک حضور داشتم و فقط 
می خواهم شانس جنگیدن برای حضور در 

المپیک را به من هم بدهند.
رقابت های  دوره  یکمین  و  چهل 
بین المللی کشتی فرنگی و آزاد جام تختی 
از روز چهارشنبه با مسابقات کشتی فرنگی 

آغاز و روز پنجشنبه گذشته با پیکارهای کشتی آزاد در سالن ۱2 هزار نفری آزادی 
تهران به پایان رسید. در مباره فینال وزن ۱2۵ کیلوگرم بین یداهلل محبی و عباس 
فروتن با حساسیت زیادی روبرو بود. در همان ابتدای مبارزه محبی یک امتیاز از 
پوین اخطار حریف بدست آورد و در ادامه 2 کشتی گیر به دلیل برخوردی که داشتند 
به شدت مصدوم شدند. محبی از ناحیه چشم و فروتن از ناحیه سر دچار خونریزی 

شدند. در پایان محبی این مبارزه را با نتیجه ۴ بر یک واگذار کرد.
»یداهلل محبی« پس از مبارزه پرحاشیه فینال وزن ۱2۵ کیلوگرم پیکارهای 
آزاد جام جهان پهلوان تختی مقابل »عباس فروتن« در جمع خبرنگاران  کشتی 
المپیک در جریان مسابقات جهانی قزاقستان را من کسب  اظهار داشت: سهمیه 
المپیک در همه  از آن همیشه صحبت کادر فنی این بود که برای  کردم و پس 
اوزان مسابقات انتخابی بین نفرات اصلی یا بصورت رو در رو یا اعزام به مسابقات 

بین المللی برگزار شود.
وی یادآور شد: انتخابی رو در رو بگذارند هر کسی پیروز شد به المپیک برود 
و هر کسی هم باخت برود خانه. من سهمیه المپیک این وزن را گرفتم، کمترین 
حقم این بود که من هم به مسابقات جام زیلکوفسکی لهستان بروم تا شانس خود را 
برای حضور در المپیک امتحان کنم. حتی اعالم کردم حاضرم با هزینه شخصی اما 
گفتند باید در جام تختی کشتی بگیری. 6 ماه برای رسیدن به المپیک تمرین کردم.

چنین  و  ندارم  و  نداشته  بی احترامی  قصد  هیچوقت  کرد:  خاطرنشان  وی 
شخصیتی ندارم. چند سال از »محمدی« سرمربی تیم ملی کشتی آزاد یاد گرفتم 
و از کار با او لذت بردم اما خواسته من از رییس فدراسیون و سرمربی تیم ملی این 
است حق من را ضایع نکنند. من 6 ماه برای انتخابی المپیک تمرین کردم. از سال 
2۰۱7 به مدت ۴ سال است در اردوهای تیم ملی فقط به عشق المپیک حضور 
داشتم و فقط می خواهم شانس جنگیدن برای حضور در المپیک را به من هم بدهند.

محبی یادآور شد: پس از آن چندین ماه مسابقات و اردوها به دلیل شیوع کرونا 
تعطیل شد تا اینکه برای مسابقات جهانی صربستان مسابقات انتخابی گذاشتند. خدا 
را شاهد می گیرم فقط با ۱۰ درصد آمادگی و فقط بخاطر احترام به مردم و کادر فنی 
برای اینکه از من خواستند حاضر شدم در مسابقات انتخابی کشتی بگیرم. حتی دکتر 
مسابقات پای من را معاینه کرد و گفت شرایط مسابقه ندارم اما من کشتی گرفتم 
و باختم و دیگر ادامه ندادم. هر کسی اول شد حقش بود به مسابقات جهانی برود و 

هیچ بحثی هم در آن نبود اما مسابقات جهانی به دلیل کرونا لغو شد.  
این ملی پوش کرمانشاهی تیم ملی گفت: پس از آن برای مسابقات آسیایی 
»امین طاهری« به رقابت های قهرمانی آسیا اعزام شد. من ۵ یا 6 ماه تمرین کردم 
تا در انتخابی برای المپیک کشتی بگیرم اما باز دیدم خبری از انتخابی نیست و باز 
هم نام 2 نفر دیگر را برای مسابقات لهستان به عنوان مرحله آخری انتخابی المپیک 
اعالم کردند. با کادر فنی صحبت کردم و آن ها گفتند شما در جام تختی کشتی بگیر 
و هیچکس برای المپیک انتخاب نشده است. من هم قبول کردم و مثل همیشه 
گوش به فرمان کادر فنی بودم. هیچ کجا نبوده که من انتخابی نگیرم. سال 2۰۱7 
اول شدم و من را به مسابقات جهانی بردند اگر هم اول نشدم، انتخابم نکردند و 
من هم هیچوقت کوچکترین اعتراضی نکردم چرا که حقی برای خودم قائل نبودم.

دارنده 2 مدال طالی آسیا با اشاره به مبارزه فینال مقابل عباس فروتن، گفت: 
اما االن حاشیه درست می کنند و دوباره حرف و حدیث است. در مبارزه با فروتن، 
کشتی در دستم بود اتفاقی افتاد سر حریف و ابروی من پاره شد. تایم قانونی حق 
استراحت فروتن بخاطر خونریزی سرش تمام شد و حتی هیات ژوری به رییس 
تشک هم اعالم کرد وقت قانونی ۴ دقیقه تمام شد دست محبی را باال ببرید اما 
گفتند کشتی ادامه پیدا کند. کاری به برد و باخت ندارم و جزئی از ورزش است اما 
مردانگی و پهلوانی آن باید حفظ شود. خدا را شاهد می گیرم پس از آسیب چشمم 

نمی دید و به سختی کشتی گرفتم.

آلکنو با کسی شوخی ندارد؛
با قدرت به سوی لیگ ملت های والیبال

است  ای  گونه  به  آلکنو  اخالقیات 
که به نظر میرسد این سرمربی روسی از 
سکوی لیگ ملت های والیبال به آسانی 

نخواهد گذشت.
لیگ ملت های 2۰2۱ در حالی در 
شهر ریمینی ایتالیا برگزار خواهد شد که 
دلیل  به   2۰2۰ سال  در  رقابت ها  این 
شیوع کرونا لغو شده بود. قرار است مرحله 
مقدماتی لیگ ملت ها در گروه مردان از 
به  تیر  دوم  تا  و  شود  آغاز  خرداد  هفتم 

مدت 27 روز ادامه داشته باشد.
ملی پوشان ایران که خود را برای رقابت های لیگ ملت ها آماده می کنند 
در سالن خلوت آزادی مشغول تمرین هستند. آلکنو سرمربی جدید روسی والیبال 
ایران بیشتر بر روی تفکر و آمادگی ذهنی بازیکنان کار می کند. به گفته آلکنو در 
زمان کم باقی مانده تا مسابقات لیگ ملت ها و المپیک، او نمی تواند بحث های 
اصالح تکنیک را جلو ببرد و برای همین قصد داشته تا روحیه ملی پوشان را در 

باالترین سطح ممکن نگه دارد. 
آلکنو که در بدو ورود با سعید معروف و چندی از ملی پوشان صحبت کرد 
به این نتیجه رسید که افزایش روحیه بازیکنان در اولویت قرار دارد و سعی کرد 
تکنیک  اصالح  به  او  مقاطعی  در  که  هرچند  کند؛  کار  موضوع  همین  روی  بر 

بازیکنان پرداخت. 
آلکنو که هدایت تیم زنیت کازان را برعهده داشت از باخت متنفر بود. او پس 
از باخت عصبی می شد مخصوصا اگر بازیکنی کم کاری می کرد. آلکنو بیان داشته 
که بعد از المپیک از دنیای والیبال خداحافظی می کند و این موضوع تنها یک علت 
دارد؛ او نمی تواند توان ۱۰۰ درصدی خود را برای هدایت تیم ها بگذارد و برای 

همین از دنیای والیبال خداحافظی خواهد کرد تا به استراحت بپردازد. 
آلکنو بارها به رسانه های روسی گفته که اگر در بازی توان ۱۰۰ درصدی 
خود و بازیکنان را مشاهده نکند بسیار عصبی می شود. حتی او در تیم زنیت کازان 
با هیچ بازیکنی شوخی نداشت و بالفاصله پس از کم کاری بازیکنی، او را از زمین 

بازی بیرون می کشید و یا سعی می کرد با گفتگو این مشکل را حل کند.
آلکنو به شدت به جنگندگی بازیکنان اعتقاد دارد و او از این که بازیکنی کم 
کاری کند به شدت عصبانی می شود و او را از تیم کنار می گذارد. این موضوع 
هم در اردوی تیم ملی دیده شده و برای همین بازیکنان با تمام توان و جدیت 

درحال تمرین هستند. 
این سرمربی روسی معتقد است که در بازی های بزرگ باید به بازیکنان 
باتجربه بازی داد؛ بنابراین می توان گفت که اگر اتفاق خاصی نیفتد و مصدومیتی 
تنها  المپیک قابل حدس است.  از االن ترکیب تیم ملی والیبال در  نیاید  پیش 
های  رقابت  که  چرا  بوده  المپیک  از  قبل  بازیکنان  مصدومیت  آلکنو  نگرانی 
لیگ ملت ها بسیار فشرده است و برای همین درصد مصدومیت بازیکنان باال 
هم  را  تجربه  کم  جوانان  ایران  والیبال  روسی  سرمربی  همین  برای  رود.  می 
به  باتجربه،  بازیکنان  تا درصورت خستگی  برد  لیگ ملت ها خواهد  به  با خود 

جوانان بازی دهد.
آلکنو می داند که در المپیک کار سختی دارد بنابراین او نیم نگاهی به سکوی 
لیگ ملت ها دارد. به نظر می آید این سرمربی روسی که کارنامه بسیار درخشانی در 
والیبال دارد، به راحتی از سکوی لیگ ملت ها هم نمی گذرد؛ هر چند که او اعالم 
کرده که بازی های لیگ ملت ها جنبه تدارکانی دارد. اما طبق اخالقیات آلکنو باید 
گفت که برای این مربی بازی تدارکاتی هم مهم است چرا که او پس از باخت در 

هر رقابتی به شدت عصبانی می شود. 
آلکنو در گذشته به رسانه های روسی گفته بود: » متأسفانه من هرگز یاد 
نگرفتم که شکست را قبول کنم و این یک عیب بزرگ در کار مربیگری است. 
شکست ها از درون من را می خورند و روز بعد، پیروزی ها را فراموش می کنم.”

سرمربی روسی ایران کال از شکست متنفر است و دوست ندارد در هیچ رقابتی 
حتی تدارکاتی شکست را پذیرا باشد. همین اخالق آلکنو باعث شده که او با هیچ 

بازیکنی شوخی نداشته باشد و از آنها تنها بهترین عملکرد را بخواهد.

علت مرگ داور سرشناس مشخص شد؛
ویروس کرونا قاتل بهترین داور جهان

پل  ساندور  گذشته  پنجشنبه  روز 
داور افسانه ای اهل شرق مجارستان و 
قاضی دیدار خاطره انگیز ایران و استرالیا 

ار فانی را وداع گفت.
روز پنجشنبه رسانه های اروپایی 
خبر از درگذشت ساندور پل در سن 6۵ 
سالگی دادند. پل که چهار بار پیاپی در 
عنوان  به   ۱۹۹7 تا   ۱۹۹۴ های  سال 
بود،  شده  برگزیده  جهان  داور  بهترین 
را  زیادی  دستاوردهای  زندگی خود  در 

کسب کرده بود و بر مشکالت فراوانی فائق آمده بود، اما در پایان این ویروس 
کرونا بود که داور سرشناس از پس شکست دادنش برنیامد.

پل که اغلب در برنامه های تلویزیونی به عنوان کارشناس حضور می یافت 
ناگهان از صحنه تلویزیون محو شد و بسیاری از مردم نگران این موضوع بودند 
که چه اتفاقی برای او افتاده است. در نهایت جستجوها به پایان رسید و مشخص 
شد که ساندور پل در بیمارستان بستری است و به دلیل وخامت حالش با کمک 

ونتیالتور تنفس می کند.
با وجودی که وضعیت او در این مدت در مقطعی رو به بهبودی گذاشته بود 
اما پل پس از یک آلودگی عفونی دیگر و با وجودی که تا آخرین لحظه جنگیده 

بود، نتوانست بیماری را شکست دهد و در بیمارستان درگذشت.
تیبور کلمنت، یکی از دوستان نزدیک این داور افسانه ای، درباره او گفت: 
»من واقعا شوکه شده ام. خیلی روزهای تلخی را می گذرانم. من و تمام خانواده 
فوتبال مجارستان دلتنگ تو خواهیم ماند. تو فردی غیرقابل جایگزینی بودی. بیش 

از هر چیز این آزاردهنده است که من نتوانستم با تو خداحافظی کنم.
دو ماه پیش در ماه مارس در روز تولدت من به تو پیغام دادم و تو دیگر 
نمی توانستی پاسخ دهی. از آن زمان همیشه امیدوار بودم که بتوانم صدای تو را 

دوباره بشنوم اما دیگر این اتفاق رخ نخواهد داد...”
ساندور پل قضاوت را از سن ۱۵ سالگی آغاز کرده و بعد از ورود به این 
حرفه در سال ۱۹7۸ و حرفه ای شدن در سال ۱۹۸2 و بعد از یک دوره مربیگری 
فوتبال از دهه ۱۹۹۰ به عنوان یک داور بین المللی مشغول به کار شد. پس از آن 
فدراسیون فوتبال مجارستان از سال ۱۹۸۸ او را به مسابقات بین المللی اعزام کرد.

او قضاوت مسابقات بزرگی مثل فینال چمپیونزلیگ، فینال جام جهانی و 
فینال جام یوفا را برعهده داشته و البته در دربی تهران نیز یک بار قاضی میدان بود.

و  ایران  بسیار حساس و سرنوشت ساز  داور مسابقه  ساندور پل همچنین 
استرالیا بود و مردم ایران خاطره خوبی از در آغوش کشیده شدن او توسط حمید 

استیلی در پایان مسابقه دارند.

رکوردشکنی تاریخی ستاره آرژانتینی؛
PSG دی ماریا رکورددار بیشترین پاس گل در تاریخ

آرژانتینی  آنخل دی ماریا، ستاره 
PSG، در دیدار فینال جام حذفی فرانسه 
با پاس گلی که به امباپه داد زمینه ساز به 
ثمر رسیدن یکی از دو گل پاریسی ها و 

قهرمانی آنها برابر موناکو شد.
آنخل دی ماریا موفق شد با دادن 
حذفی  جام  فینال  دیدار  در  گل  پاس 
تعداد  بیشترین  تاریخی  رکورد  فرانسه 
پاس گل در PSG که تا امروز در دست 

ساِفت سوشیچ بود را بشکند.
پاری سن ژرمن موفق شد تا در دیدار فینال جام حذفی با دو گل مائورو 
ایکاردی و کیلیان امباپه موناکو را شکست دهد و با وجود یکه تمام توجه ها پس 
از بازی به امباپه بود که به عنوان بهترین بازیکن زمین نیز شناخته شد، اما این 
دی ماریا بود که با دادن پاس گل به ستاره فرانسوی در دقیقه ۸۱ قهرمان این 

بازی بود و رکورددار بیشترین تعداد پاس گل در تاریخ PSG  شد.
دی ماریا اکنون با پیراهن پاری سن ژرمن ۱۰۴ پاس گل داده و یکی از 
باشگاه را پشت سر گذاشته است. دی ماریا  این  تاریخ  بزرگترین اسطوره های 
در دیدار رفت از مرحله نیمه نهایی چمپیونزلیگ برابر سیتی با دادن پاس گل به 
مارکینیوش با رکورد ساِفت سوشیچ برابر شد. اولین پاس گل دی ماریا نیز در 
باشگاه پاری سن ژرمن در تاریخ 3۰ آگوست سال 2۰۱۵ در بازی برابر همین تیم 
موناکو به ثمر رسید و ستاره آرژانتینی در آن بازی به ازکوییل الوتزی پاس گل داد.

برخالف شایعاتی که حکایت از جدایی دی ماریا و پاریسی ها داشتند، این 
ستاره سابق رئال مادرید پس از اینکه توانست اعتماد به نفس از دست رفته خود 
را زیر نظر پوچتینو دوباره به دست بیاورد، قرارداد خود با PSG را برای یک فصل 

دیگر نیز تمدید کرد.

در آستانه جدایی از تاتنهام؛
هری کین سیتِی گواردیوال را به بارسا ترجیح می دهد

ملی  تیم  مهاجم  کین،  هری 
خود  باشگاه  به  تاتنهام،  و  انگلیس 
اعالم کرده که قصد جدایی دارد و به 
این ترتیب توفانی در لیگ برتر به راه 

انداخته است.
در  تا  است  مشتاق  کین  هری 
و  کند  ترک  را  تاتنهام  تابستان  این 
منچسترسیتی پپ گواردیوال جایی است 

که می خواهد برود!
کاپیتان تاتنهام تمایل خود به ترک 

باشگاه شمال لندنی را به اطالع مدیران این باشگاه رسانده و قصد دارد به محض 
باز شدن پنجره نقل و انتقاالت تابستان از تاتنهام جدا شود.

تایمز گزارش کرده است که کین باور دارد قول و قرار لفظی که با دنیل 
لوی، مالک تاتنهام، گذاشته است به او اجازه خواهد داد تا امسال اسپرز را ترک 
کند. سیتی پیش از این در سال 2۰2۰ نیز درباره اینکه ایا کین قادر خواهد بود از 
تاتنهام جدا شود یا نه پرس و جو کرده بود، اما کاپیتان اسپرز در آن زمان تصمیم 
گرفت که همچنان در شمال لندن بماند.با توجه به اینکه از قرارداد شش ساله کین 
و تاتنهام هنوز سه سال باقی مانده است، این باشگاه اطمینان دارد که می تواند 
کاپیتان خود را همچنان حفظ کند، مگر اینکه پیشنهاد مالی قابل توجهی کند. در 
گزارش تایمز آمده است که مدیران تاتنهام به شرط دریافت ۱7۵ میلیون یورو به 
کین اجازه جدایی خواهند داد. همچنین دیلی میل گزارش کرده است که تاتنهام 
از سیتی درخواست خواهد کرد که گابریل ژسوس نیز بخشی از این معامله باشد. 
به هر حال انتقال کین به سیتی باعث خواهد شد تا این بازیکن برزیلی ذخیره 
مهاجم ملی پوش انگلیسی شود.قهرمانان لیگ برتر همچنین به دنبال توافق با 
ارلینگ هالند، ستاره دورتموند، هستند. با توجه به مصدومیت های هری کین 27 
ساله، ارلینگ هالند در صورت پیوستن به سیتی می تواند قول سال های بیشتری 

درخشش در ترکیب سیتیزن ها را بدهد.

ادعای نیویورک تایمز:
اینفانتینو موافق سوپر لیگ اروپا بود!

نیویورک تایمز فاش کرد جیانی اینفانتینو موافق طرح سوپر لیگ اروپا بود 
و مذاکراتی در این رابطه با باشگاه ها انجام داده بود.

پس از علنی شدن برنامه های سوپرلیگ اروپا، فیفا با رد قاطع نسبت به این 
موضوع واکنش نشان داد. با این حال گزارش اخیر  »نیویورک تایمز« اکنون 

حاکی از آن است که فیفا در مراحل اولیه موافق این پروژه بوده است. 
جیانی اینفانتینو رئیس فیفا در پاسخ به برنامه های اعالم شده برای سوپرلیگ 
اروپا ماه گذشته در بیانیه ای اعالم کرد: اگر برخی تصمیم بگیرند که راه خود را 

ادامه دهند، باید با عواقب آن کنار بیایند. 
 همانطور که روزنامه آمریکایی گزارش می دهد، با استناد به اسنادی درباره 
این پروژه گفته می شود که مقامات عالی رتبه فیفا با اطالع اینفانتینو ماه ها با 
روسای سوپرلیگ تبادل نظر کرده اند تا بفهمند آیا فیفا از برگزاری این رقابت ها 
سود می برد یا خیر. از جمله گفته می شود ماتیاس گرافستروم معاون دبیرکل فیفا 

در این گفتگوها شرکت کرده است.
که  می شود  گفته  شد  شناخته  یوفا  در  پروژه  این  برنامه های  که  هنگامی 
الکساندر چفرین رئیس یوفا فوراً خواستار صحبت با جیانی اینفانتینو رئیس فیفا 
شد که وی دست داشتن در برنامه های سوپرلیگ را انکار کرد.فیفا تاکنون واکنشی 

به انتشار خبر موافقت با برگزاری سوپر لیگ اروپا نداشته است.

احکام  انضباطی  کمیته 
تخلفات  در خصوص  را  خود 
و   ۹۵ شهرآورد  در  داده  رخ 
و  سپاهان  جنجالی  دیدار  همچنین 
اصفهان  جهان  نقش  در  پرسپولیس 

اعالم کرد.
ی  ا ر آ ر  د طی  نضبا ا کمیته 
پرسپولیس،  های  تیم  نه ای،  گا جدا
را جریمه  استقالل و سپاهان اصفهان 

کرد.
رای دیدار تیم های پرسپولیس و 

استقالل تهران به شرح زیر است:
بی  نتسا ا تخلفات  خصوص  در 
و  تهران  پرسپولیس  باشگاههای  به 
استقالل تهران و بهزاد غالمپور ، محمد 
نادری، مهدی ترابی، فرشاد فرجی و سید 
احمد موسوی مبنی بر مداخله اشخاص 
حقیقی منتسب به هر دو باشگاه در نزاع 
جمعی، ورود به زمین مسابقه از سوی 
 ، موسوی  احمد  سید  و  بهزاد غالمپور 
بدرفتاری بهزاد غالمپور و فرشاد فرجی 
نسبت به یکدیگر و انجام رفتار تهاجمی 
از سوی مهدی ترابی و محمد نادری در 
بازی بین دو تیم در تاریخ 2۴ اردیبهشت 
باشگاه  تخلفات  دیگر  همچنین  و  ماه 
رفتار  سوء  بر  مبنی  تهران  پرسپولیس 
تیمی ناشی از دریافت 6 کارت بازیکنان 
این تیم و نقض پروتکل های بهداشتی از 
طریق عدم جلوگیری از حضور تعدادی 
مازاد بر میزان مجاز افراد در ورزشگاه 
محتویات  و  اوراق  مجموع  به  توجه  با 
پرونده از جمله گزارش مقامات رسمی، 
درگیری  صحنه  از  موجود  تصاویر 
با یکدیگر ، دفاعیات  بازیکنان دو تیم 
ارسالی از سوی هر دو باشگاه، اظهارات 
و دفاعیات بهزاد غالمپور، محمد نادری، 
مهدی ترابی و فرشاد فرجی در جلسه 
کمیته انضباطی و سایر قراین و امارات 
موجود در پرونده تخلفات انتسابی محرز 
و مسلم تشخیص و مستند به مواد ۵۱ ، 
۵6 ، ۵۸ ، 6۴ و ۱۱7 مقررات انضباطی 
سابقه  فقدان  بالحاظ  و   ۱3۹7 مصوب 
تخلفاتی از سوی نامبردگان و همچنین 
و  غالمپور  بهزاد  سوی  از  ندامت  ابراز 
ماده ۹۴  از مصادیق  که  فرجی  فرشاد 
در  تخفیف  جهات  و  موصوف  مقررات 
میزان مجازات محسوب می شود بهزاد 
غالمپور و فرشاد فرجی هر کدام به دو 
مسابقات  در  قطعی  محرومیت  جلسه 
رسمی و یک جلسه محرومیت تعلیقی 
هر  نادری  محمد  و  ترابی  مهدی  و 

تعلیقی  به یک جلسه محرومیت  کدام 
سید  همچنین  و  افراد  این  تمامی  و 
احمد موسوی هر یک به پرداخت مبلغ 
7۵۰ میلیون ریال و باشگاه پرسپولیس 
به پرداخت مبلغ  یک میلیارد و پانصد 
میلیون ریال و باشگاه استقالل نیز به 
پرداخت مبلغ  یک میلیارد ریال جریمه 

نقدی محکوم شدند.
الزم به ذکر است مدت تعلیق تا 
ابتدای شروع فصل جدید مسابقات لیگ 
برتر ادامه خواهد داشت و چنانچه در طی 
این مدت مشارالیهم مرتکب هر گونه 
تخلفی در این مسابقات شوند مجازات 
تعلیق شده به همراه مجازات مربوط به 

تخلف جدید توامان اجرا خواهد شد.
از حیث  و  اجرا  قابل  رأی صادره 
محرومیتهای یک جلسه تعلیقی قطعی 
و نسبت به سایر موارد ظرف مدت هفت 
روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی 
و  بوده  استیناف  محترم  کمیته  نزد 
باشگاههای یاد شده نیز دارای مسئولیت 
تضامنی در خصوص پرداخت محکومیت 

نقدی عوامل خود هستند.
کریم  جوانمردانه  رفتار  از  ضمنًا 
باقری در دو بازی اخیر تیم پرسپولیس 
که مانع از بروز حوادث تلخ تری گردید 

تقدیر و تشکر بعمل می آید.
و  پرسپولیس  دیدار  رای  اعالم 

سپاهان
نتسابی  ا تخلفات  خصوص  در 
و  اصفهان  سپاهان  های  باشگاه  به 
قاز،  پور  اله  عزت  و  تهران  پرسپولیس 

محمد رضا حسینی، یاسر جمال بافقی، 
کنعانی  حسین  حسینی،  جالل  سید 
آقایی و احسان کوراهیه  زادگان، سعید 
عوامل  و  بازیکنان  تعرض  بر  مبنی 
منتسب به هر دو تیم مذکور به یکدیگر، 
بدرفتاری عزت اله پور قاز ، محمد رضا 
حسینی و حسین کنعانی زادگان و سید 
رفتار  یکدیگر،  قبال  در  حسینی  جالل 
و  آقایی  سعید  سوی  از  غیرورزشی 
زمان  در  حسینی  سید جالل  همچنین 
انجام  ایشان،  از  دوپینگ  تست  اخذ 
رفتار تحریک آمیز به خشونت از سوی 
باشگاه  عکاس   ( بافقی  جمال  یاسر 
سپاهان( و احسان کوراهیه ) از عوامل 
منتسب به باشگاه پرسپولیس( با توجه به 
مجموع اوراق و محتویات پرونده از جمله 
گزارش مقامات رسمی مسابقه، تصاویر و 
فیلمهای منتشره مربوط به صحنه خروج 
بازیکنان دو تیم از زمین مسابقه و ورود 
به رختکن ورزشگاه، دفاعیات ارسالی از 
سوی دو باشگاه موصوف و سایر قرائن و 
امارات موجود در پرونده تخلفات انتسابی 
را محرز و مسلم تشخیص و مستند به 
از مقررات  ، 6۴ و ۱۱7   ۵۸ ، مواد ۵۴ 
مفاد  بالحاظ   ۱3۹7 مصوب  انضباطی 
از  یک  هر  موصوف  مقررات   ۹۴ ماده 
سید جالل حسینی و عزت اله پورقاز به 
یک جلسه محرومیت قطعی از همراهی 
تیمهای خود در مسابقات رسمی و سعید 
آقایی و محمد رضا حسینی به یک جلسه 
محرومیت تعلیقی که مدت تعلیق تا پایان 
فصل جاری ادامه خواهد داشت و تمام 

این افراد و همچنین محمد حسین کنعانی 
زادگان نیز هر یک به پرداخت مبلغ 7۵۰ 
میلیون ریال جریمه نقدی و باشگاههای 
به  کدام  هر  نیز  پرسپولیس  و  سپاهان 
پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال جریمه 
همچین  شوند.  می   محکوم  نقدی 
بافقی  جمال  یاسر  و  کوراهیه  احسان 
نیز هر یک به ترتیب به شش ماه و سه 
ماه محرومیت از ورود به ورزشگاه های 
فوتبال کشور و نیز پرداخت مبلغ 2۰۰ 
ریال  میلیون  یکصد  و  ریال  میلیون 

جریمه نقدی محکوم می شوند.
ضمنًا با توجه به وقوع حوادث تلخ 
در چند بازی متعدد در مسابقات گذشته 
دو تیم پرسپولیس و سپاهان در مقابل 
یکدیگر و از باب تکمیل مجازات حکم 
یاد شده  تیم  دو  مسابقات  برگزاری  بر 
در فصل آتی لیگ برتر اعم از رفت و 
برگشت در خارج از ورزشگاههای خانگی 
این دو تیم و در شهر و استان بی طرف 
به  مستند  لیگ  سازمان  تشخیص  به 
ماده ۱۱۸ از مقررات انضباطی موصوف 

صادر می شود.
رأی صادره قابل اجرا بوده و نسبت 
به موضوع یک جلسه محرومیت ) اعم 
تعلیقی( قطعی و نسبت  یا  و  از قطعی 
از  روز   7 مدت  ظرف  موارد  سایر  به 
تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی نزد 
کمیته استیناف بوده و باشگاهها نیز در 
نقدی  محکومیت  پرداخت  خصوص 
تضامنی  مسئولیت  دارای  خود  عوامل 

هستند.

احکام کمیته انضباطی برای جنجال در نقش جهان و آزادی؛

استقالل، پرسپولیس و سپاهان نقره داغ شدند!

رضائیان، مدیرعامل پیشین فوالد 
خوزستان گفت: ما باید باز هم فرصت 
به  باشگاه ها  بدهی های  که  می دادیم 
بحران  بدون  سال  یک  تا  برسد  صفر 
سر  پشت  را  فیفا  نضباطی  ا کمیته 

بگذاریم.
فع  ر ه  ر با ر د ییان  رضا مسعود 
فوتبال  به  خارجی ها  ورود  منع  قانون 
ابتدا  آینده اظهار کرد:  از فصل  ایران 
سوالم این است که در این مدتی که 
چه  بود  ممنوع  خارجی  بازیکن  ورود 
اتفاق بدی افتاد که اکنون این قانون 
گذشته  در  مگر  است.  شده  برداشته 
داشتیم  بزرگی  دستاورد  چه  خودمان 
رو  سمت  همان  به  داریم  دوباره  که 
می آوریم. مگر در گذشته چند بازیکن 
من  شتیم؟  ا د رجی  خا خوب  خیلی 
خارجی ها  ورود  منع  قانون  رفع  این 
یک  این  و  نمی بینم  خوبی  اتفاق  را 
تا   2 نظر شخصی است. ممکن است 
یک  به  که  باشند  لیگ  در  باشگاه   3
مربی خوب یا بازیکن خوب نیاز داشته 
باشند اما رفع این قانون هیچ تاثیری 
و   2 یا  لیگ یک  تیم های  تمام  روی 
و  ندارد  برتری  لیگ  تیم های  بیش تر 
چون  نمی کند  برای شان  فرقی  هیچ 

از همان اول هم پولش را نداشتند.
باشگاه های  همان  داد:  ادامه  او 
به  دست  همیشه  که  هم  خوب مان 
خارجی  مربیان  یا  بازیکنان  دامان 
حقوق  و  حق  توانسته اند  آیا  بوده اند، 
کنند؟  پرداخت  موقع  به  را  خارجی ها 
داشتند  مدت  این  در  باشگاه ها  همه 
تاوان بدهکاری سال های قبل خودشان 
را به این بازیکنان می دادند و همچنان 
این که گفته  با  رابطه  هم می دهند. در 

می شود یک صندوق برای تسویه حساب 
۱۰ درصد قراردادها در فدراسیون درست 
می شود هم باید بگویم پس ۹۰ درصد 
باشگاه ها  می شود؟  چه  مانده  باقی 
را  قراردادها  تا۴۰ درصد  اتوماتیک 3۰ 
می دادند و بابت باقی مانده قرارداده که 
به موقع پرداخت نمی شد چه باید کرد؟ 
پول شان  مانده  باقی  همین  دلیل  به 
می رفتند و شکایت می کردند و کار به 

فیفا کشیده می شد.
مدیرعامل پیشین فوالد خوزستان 
اضافه کرد: ما که در خصوص نداشتن 
مضیقه  و  تنگنا  در  خارجی  بازیکن 
قانون  این  این  سرعت  به  که  نبودیم 
در  داشتیم  ما خوشبختانه  برداشتند.  را 
فوتبال ادامه می دادیم و مربیان ایرانی 
هم خیلی خوب داشتند کار می کردند و 
دوباره پیش خواهیم  این روشی که  با 
را  استعدادها  دیده شدن  جلوی  گرفت 
بازیکنان  از  برخی  می گیریم.  دوباره 
خارجی را که می خریم کیفیت الزم را 
ندارند و جای یک جوان ایرانی که بهتر 
از این بازیکن هم است را پر می کنند. 
نکته بعدی هم این است که بازیکنان 
کیفی خیلی خوب که می تواند در لیگ 

ما بازی کنند، واقعا انگشت شمار و کم 
حداقل  باال  باکیفیت  بازیکنان  هستند. 
۱۰ میلیون یورو قیمت شان است و ما 
چگونه می توانیم این بازیکن را خریداری 
کنیم؟ از کجا قرار است این بودجه را 

تامین کنیم؟
نگاه  این که هر جوری  بیان  با  او 
کیفیت  با  بازیکنان  نمی شود  می کنید 
گفت:  بیاوریم،  لیگ مان  به  را  خارجی 
ممکن  باشد،  پایین  بازیکن  قیمت  اگر 
است کیفیتش هم پایین باشد. اگر هم 
قطعا  بیاوریم  بخواهیم  خوب  بازیکن 
این  که  بپردازیم  باید  هنگفتی  هزینه 
کار را هم نمی توان انجام داد. ما باید باز 
هم فرصت می دادیم که بدهی ها به صفر 
برسد و یک سال بدون بحران کمیته 
اضباطی فیفا را پشت سر بگذاریم و باید 
فصل  یک  خارجی ها  ورود  منع  قانون 
مربی،  آوردن  البته  می کرد.  پیدا  ادامه 
نباشد  بد  شاید  دهند  تمرین  و  مدرس 
فوتبال  رشد  به  می توانند  آن ها  چون 
کمک کنند اما یک بازیکنی که با قیمت 
باال می آید و خیلی زود هم می رود، چه 
تاثیری روی فوتبال ما دارد؟ فقط باعث 
می شود دستمزد بازیکنان ایرانی هم در 

کنار آن ها باال تر برود.
رضاییان درباره عملکرد فدراسیون 
فوتبال جدید بیان کرد: در دو سه ماه 
نمی شود فدراسیون فوتبال را ارزیابی و 
تیم  شرایط  حال  هر  به  کرد.  قضاوت 
ملی و باشگاه های ما محصول عملکرد 
و تصمیمات گذشته است و نمی شود با 
و  کرد  مقایسه  را  آن  جدید  فدراسیون 
کاری  هیچ  جدید  انتصاب  چند  جز  به 
را از نو شروع نکردند. بعدا باید ببینیم 
این انتخاب ها خوب از آب در می آید یا 
خیر. در مجموع هنوز زود است در رابطه 
صحبت  فوتبال  فدراسیون  عملکرد  با 
کرد. تنها نکته این است که بدنه همان 
بدنه است و فقط آدم ها عوض شده اند 
و همان هیاهوها، دعواها و درگیری ها 

هنوز وجود دارد.
او در رابطه با حضور سرپرست ها 
در برخی سمت های فدراسیون و نبود 
کرد:  خاطرنشان  ثابت  جایگاه  یک 
وقتی یک هرم از باال تا پایین لرزان و 
بی ثبات باشد، ممکن است در عملکرد 
فدراسیون تاثیر منفی بگذارد. خیلی ها 
همه  و  ئمی کنند  برنامه ریزی  اصولی 
چیز موقت برنامه ریزی می شود. من به 
جای سرپرست می گویم مسوول موقت 
که این مسوول رفتار و برنامه هایش هم 
این مسوول  البته تقصیر  موقت است. 
چه  بعدش  نمی داند  چون  نیست  هم 
محصول  کلی  طور  به  البته  می شود. 
ما  هم  را  دولت  جایی های  به  جا  این 
بعضی ها  می بینیم.  جامعه مان  ابعاد  در 
مورد تایید دولت قبل بودند و در دولت 
و  نباشد  تایید  مورد  است  ممکن  بعد 
تاثیر  عملکردشان  روی  مساله  این 

بد می گذارد.
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مدیرعامل پیشین فوالد خوزستان:

رفع قانون منع ورود خارجی ها اتفاق خوبی نیست! 

ضعف  گفت:  فوتبال  کارشناس 
برتری  نکردن  قبول  و  شخصیت 
است  پرخاشگری  اصلی  عامل  حریف 
و باید از سنین کودکی رفتارهای خوب 
اجتماعی را آموزش دهند تا در بزرگسالی 
اخالقی  و  فکری  بلوغ  به  ورزشکاران 

رسیده باشند.
ه  ر شا ا با  رنسب  لفقا ا و ذ بیژن 
در  اخیر  نه  پرخاشگرا رفتارهای  به 
پرخاشگری  داشت:  اظهار  فوتبال  
تعریف  بین المللی  استانداردهای  در 
کتابی  اروپا  در  دارد  را  خودش  خاص 
را  اتفاقات  این  آنها  می خواندم،  را 

طبقه بندی کرده اند.
وی افزود: برتری یکجانبه حریف 
و  باشد  تاثیرگذار  امر  این  در  می تواند 

رقابت  فنی  نظر  از  نمی توانند  وقتی 
نمایش  به  خود  از  عصبی  رفتار  کنند 

می گذارند.
مربی اسبق تیم ملی فوتبال ایران 
افتاده  اتفاق  بسیار  کرد:  خاطرنشان 
بازیکنی که در رقابت با رقیب خود کم 

می آورد یا خسته می شود از کوره در رفته 
و خطاهای شدید انجام می دهد که جنبه 

پرخاشگرانه دارد.
 : د کر یح  تصر نسب  ر لفقا ا و ذ
و  مربیان  پیشرفته  کشورهای  در 
آموزش  را  ورزشکاران  روانشناسان 

داده و از نظر اخالقی بستری را فراهم 
در هنگام شکست  او حتی  تا  می کنند 
قبول  و  گذاشته  احترام  حریف  به  نیز 
کند که برای برنده شدن باید تمرین و 

تالش انجام داد.
وی تاکید کرد: ضعف شخصیت و 
قبول نکردن برتری حریف عامل اصلی 
پرخاشگری است و باید از سنین کودکی 
آموزش  را  اجتماعی  خوب  رفتارهای 
دهند تا در بزرگسالی او به بلوغ فکری 

و اخالقی رسیده باشد.
پیشکسوت فوتبال ایران در پایان 
گفت: در میادین ورزشی نقش مربیان 
غیر قابل انکار است و آنها باید آرامش 
خود  شاگردان  به  را  درست  رفتار  و 

انتقال دهند.

ذوالفقارنسب:

برای برنده شدن باید تالش کرد نه پرخاشگری!
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کتاب »فرم و آفرینش در موسیقی ایرانی« نوشته فرهاد 
فخرالدینی توسط انتشارات معین به چاپ چهارم رسید.

، کتاب »فرم و آفرینش در موسیقی ایرانی« نوشته فرهاد 
چهارم  چاپ  به  معین  انتشارات  توسط  به تازگی  فخرالدینی 

رسیده است.
کتاب »فرم و آفرینش در موسیقی ایرانی« در واقع یک 
مدخل درسی و آموزشی است که فخرالدینی آن را نوشته و در 
توضیح درباره آن می گوید: در سال ۱3۵۰ با تاسیس هنرکده 
موسیقی ملی در محل هنرستان عالی موسیقی ملی، ضمن 
تدریس دروس مختلف موسیقی، تدریس درس »فرم و آفرینش 
در موسیقی ایران« هم به عهده من واگذار شد. قبل از آن هم 
در دوره متوسطه هنرستان، تدریس این درس با عنوان »فرم 
موسیقی ایران« با من بود )قبل از من هم آقای حسین دهلوی 
و قبل از ایشان هم فکر می کنم شادروان روح اهلل خالقی آن را 

تدریس می کردند.(
چاپ اول این کتاب سال ۹۴ وارد بازار شد. چاپ دومش 

نیز تیرماه سال ۹7 و چاپ سوم این کتاب نیز ابتدای تابستان 
۹۸ به بازار آمد.

در موسیقی اروپایی یا موسیقی جهانی، ارکان موسیقی 
اما در موسیقی اصیل  از ملودی، ریتم و هارمونی.  عبارت اند 
ارکان شامل  این  است،  ایرانی که یک موسیقی یک صدایی 

ملودی یا لحن و وزن یا ریتم خواهد بود.
فخرالدینی متن این کتاب را در سال ۱3۵2 برای تدریس 
در هنرکده موسیقی نوشت و برای چاپ آن در قالب کتاب، 
اینکه  داد. ضمن  انجام  آن  روی  ویرایش هایی  و  بازنگری ها 
مثال های بیشتری را برای پربارتر شدن مطالب به آن اضافه 

کرده است.
»ارکان  اصلی  بخش   ۵ در  نظر  مورد  کتاب  مطالب 
موسیقی«، »تعریف فرم«، »ساختمان فرم«، »تکرار و تقلید« 

و »فرم های معمولی در موسیقی ایرانی« طبقه بندی شده اند.
چاپ چهارم این کتاب با ۱۰۰ صفحه و قیمت 3۰ هزار 

تومان عرضه شده است.

»فرم و آفرینش در موسیقی ایرانی« به چاپ چهارم رسید

می گوید  تشکری  سعید 
تهرانی  شده  تالش  آن قدر 
فکر  که  بنویسیم  و  بخوانیم 
واژگان  از  خارج  کلمه ای  هر  می کنیم 
تهرانی، نامأنوس است. پس نویسندگان 
بوم گرا باید واژگان ازیادرفته را به ادبیات 

برگردانند.
مخاطبان  برای  تشکری  سعید 
نامی  اقلیمی  و  انقالبی  دینی،  ادبیات 
آشناست. او در حوزه نمایشنامه نویسی 
برای صحنه و رادیو، فیلمنامه نویسی و 
کارآزموده  نویسنده ای  نیز  مقاله نویسی 
به  سال هاست  و  می شود  محسوب 
است.  مشغول  داستان  و  رمان  نوشتن 
در  تشکری  فعالیت های  ز  ا بخشی 
داستان هایی خالصه می شود که درباره 
مبارزات مردم شهر  و  انقالب اسالمی 
مشهد برای پیروزی انقالب نوشته است.

ِر  با یس،  ر یس پا ر پا والدت، 
فیروزه،  و  مفتون  قریب،  غریب  باران، 
هرایی، هندوی شیدا، پاکان و الماس، 
آبی ها، موقف، اوسنه گوهرشاد، سیمیا، 
آبی،  سبز  مایاک،  سینما  آرتیست، 
رمان هایی  عناوین  پریزاد  چهارفانوس، 
تا   ۸۹ سال  از  تشکری  که  هستند 
جدیدترین  است.  رسانده  چاپ  به   ۹۹
دارد  نام  »ِوْسنی«  این نویسنده  رمان 
که اولین قسمت از سه گانه ای است که 
بناست برای نوجوانان بنویسد. این رمان 
چندی پیش توسط نشر ستاره ها منتشر 
شد و به بهانه انتشار آن، با این نویسنده 

به گفتگو نشستیم.

در  تشکری  با  گفتگو  مشروح 
ادامه می آید:

* آقای تشکری اول از همه اسِم 
کتاب بپرسم که احتماال چون ناآشناست، 
 « می کند،  ایجاِد سؤال  مخاطب  براِی 

وسنی « چه معنایی دارد؟
ماندِن  غریب  و  یکه  پرسش  این 
اثبات می کند.  ادبیات عاّمه را میان ما 
آنقدر غریب که وقتی کلمه ای بومی را 
براِی عنوان کتابمان انتخاب می کنیم؛ 
نیازمند هستیم آن را معنا کنیم. کلمه 
»وسنی« در خراسان و شیراز به مفهوِم 
کلمه رقیب، َهوو و کلماِت از این دست 
را شامل می شود که بیشتر نیز سبقه ای 
زنانه دارند. در ُکلِّ ادبیات ایران این کلمه 
به شکِل »ُوسنی« به کار می رود اما در 

شکِل مکتوِب آن واو کسره می گیرد.

»ِوسنی« در فرهنِگ لغِت دهخدا 
نیز به معناِی رقیب و َهوو، آورده شده 
دوم  قسمِت  به  می رسیم  حاال  است. 
براِی  کلمه  این  اینکه چرا  سؤال شما، 

مخاطب ناآشناست.
سعی  آن قدر  می رسد  نظر  به 
بنویسیم  بخوانیم،  تهرانی  کرده ایم، 
هر  می کنیم  فکر  که  بزنیم  حرف  و 
عزیِز  شهِر  واژگان  از  خارج  کلمه ای 
صورتی که  در  است.  نامأنوس  تهران، 
کردن  گوشزد  ادبیات  وظایِف  از  یکی 
خرده فرهنگ ها با برجسته کردِن کلماِت 
بومی است، خرده فرهنگی که در اقلیم 
خود فرهنِگ مادر است، و کلماتی بومی 
که توسِط دوستان فرم گرای ما فراموش 

شده اند و از عرصه ادبیات خارج.

ما  بوم گرای  نویسندگاِن  اکنون 
باید با یک ستیز عالمانه تمامِی واژگان 
بله  ادبیات برگردانند.  از یاد رفته را به 
من این نقد را به خوِد نویسندگان دارم، 
که  فاکنرنویسی  فرم گرای  نویسندگان 

جریان  به  خاصی  عالقه  چون  عمدتا 
روز دارند، تصمیم دارند این نوع ادبیات 
را هم از مخارج و مخزن ادبیات ایرانی 

تخلیه کنند.

* رماِن وسنی را چه بنامیم؟ آن را 
رمان انقالب بدانیم، یا رمان اقلیِم شرق 
در نظرش بگیریم و یا گونه ای دیگر از 

داستاِن امروِز ایران؟
مرزها  آن سوی  که  ادبی  اثر  هر 
چاپ می شود، بالفاصله در مدت زمان 
به  ما  حاذِق  مترجماِن  توسِط  هفته  دو 
شکِل دیکشنری ترجمه می شود و نمونه 
همان ها توسِط نویسندگان زبردست ما 
همین  برای  می شود.  منتشر  و  نوشته 
است که بر این موضوع زیاد اصرار ندارم، 
چون اثری را که در این نقاِط جغرافیایی 
و بومی منتشر می شود، ملی تر می دانم 
منتشر  این صورت  به  که  اثری  آن  تا 
شودباید بگویم از بیِن این سه گزینه، من 
آخری را انتخاب می کنم. بیشتر از همه 
است.  ایران  امروز  داستاِن  دارم  تأکید 
است.  داستانی  اثری  حقیقت  در  چون 
بیایید بحثمان را این گونه ادامه بدهیم: 
هر بار که ما داستانی را در یک گوشه 
از این سرزمین منتشر می کنیم آن را با 
کلماِت این چنینی که اشاره خواهم کرد، 
به انزوا می بریم. کلمات و جمالتی نظیر: 
این اثر داستانی است درباره خوزستان 
یا اینکه داستانی درباره اصفهان نوشته 
روبه رو  داستانی  با  ما  یا  است،  شده 
نوشته  مازندران  درباره  که  هستیم 
اثنا هر  شده است. و درست در همین 
باشد  این حوزه ها  از  غیر  که  داستانی 
داستان  آن  بازگردد،  عزیز  تهراِن  به  و 
باید  می کنیم.  قلمداد  ملی  داستاِن  را 
داستانی که در حوزه هاِی  دقت داشت 
می افتند،  اتفاق  اقلیمی  و  جغرافیایی 
که  اثری  نه  هستند  ملی  داستان هاِی 
چند خیاباِن معروف تهران را به نمایش 
می گذارد، خیابان هایی که بیشتر بافت 

توریستی دارند.
حقیقتش را بخواهید اصال عالقه 
ندارم در این موضع پافشاری کنم. چون 
ِه  گوا به  بلکه  نیست  بنده  نظِر  تنها 
تماِم آثاری است که به سرعت منتشر 
می شود و نرم نرم ادبیاتی را نه ملی بلکه 
ترجمه ای، در تهران شکل می دهد. زیرا 
ادبی که آن سوی مرزها چاپ  اثر  هر 
دو  زمان  مدت  در  بالفاصله  می شود، 
به  ما  حاذِق  مترجماِن  توسِط  هفته 
شکِل دیکشنری ترجمه می شود و نمونه 
همان ها توسِط نویسندگان زبردست ما 
همین  برای  می شود.  منتشر  و  نوشته 
است که بر این موضوع زیاد اصرار ندارم، 
چون اثری را که در این نقاِط جغرافیایی 
و بومی منتشر می شود، ملی تر می دانم تا 
آن اثری که به این صورت منتشر شود.

نویسنده در رمان کوشش می کند 

بگذارد.  جدل  و  بحث  به  را  ولد  و  زاد 
انسانی که در هر جا امکاِن زندگی دارد و 
می تواند معاصر باشد. این انسان معاصر 
دینامیک هاِی  مدد  به  می کند  کوشش 
سالی  هر  در  خود  اقلیمی  و  اجتماعی 
که هست رمان خلق کند. توجه داشته 
داستان  اتفاق  محِل  سال  آن  باشید 
از  جدید  نقطۀ  یک  اتفاق  محِل  است. 

یک زادوولد انسانی.

* در داستاِن این کتاب شخصیتی 
به ناِم سعید وجود دارد؛ آیا این شخصیت 
ماجراِی  کتاب  آیا  و  هستید؟  خودتان 

واقعی گذشته شماست؟
خوِد  رمان،  سعیِد  شخصیِت  بله! 
من هستم و این بخش از تاریخ، دقیقا 
است.  شده  گرفته  من  خوِد  زندگِی  از 
این  تمامِی  با شجاعت عرض می کنم 
بیاییم  اما  ماجراها بر خوِد من گذشته. 
از دل این سوال به بحِث جدی دیگری 
من  از  ستاره ها  معزز  انتشارات  برسیم؛ 
درخواستی داشتند مبنی بر اینکه زندگی 
شفاهی خودم را در اختیارشان قرار بدهم 
تا آن را تبدیل به کتاِب شفاهی کنند. 
شفاهی  ادبیاِت  با  مصرانه  بگویم،  باید 
دوربین،  ادبیات  معتقدم  دارم.  مشکل 
صدا و مصاحبه گر نیست. ادبیات سوژه 
ها را به ابژه تبدیل می کند، و نامش را 
داستان می گذاریم. در این تبدیل ادبیات 
شفاهی )سوژه( توسط فردی دست چین 
می شود و نویسنده در مقام تدوین گر با 
جهان بینی خاص خود آنها را با چینشی 
هنرمندانه کناِر هم می گذارد و از دِل 
یک گزارش شفاهی به فانتاستیک روح 

افزا می رسیم.
نویسنده در استفاده از این مصالح 
خام )ادبیات شفاهی( موظف است براِی 
تمام قهرمان هایش »یکی بود و یکی 
نبود« تصور کند تا خواننده را در لذت 
ادبیاِت متن شریک کند. نویسنده باید 
مخاطب را در ساختار رمان قرار دهد، 
نه در بُرشی از طوِل زندگی. می خواهم 
بگویم ادبیات شفاهی تنها یک راف کات 

است. اما رمان محصول نبوغ.
نویسنده در استفاده از این مصالح 
است  موظف  شفاهی(  )ادبیات  خام 
براِی تمام قهرمان هایش »یکی بود و 
یکی نبود« تصور کند تا خواننده را در 
لذت ادبیاِت متن شریک کند. نویسنده 
قرار  رمان  ساختار  در  را  مخاطب  باید 
زندگی.  طوِل  از  بُرشی  در  نه  دهد، 
تنها  شفاهی  ادبیات  بگویم  می خواهم 
یک راف کات است. اما رمان محصول 
است.  رمان  یک  »وسنی«  اما  نبوغو 
ستاره ها  انتشارات  به  تقدیم  که  رمانی 
انجاِم وظیفه  آنها  به  تا هم نسبت  شد 
کرده باشم و هم بخشی از زندگی ام را 
با شجاعت در اختیار مخاطبینم بگذارم. 
نویسندگان  می کنم  احساس  مصرانه 
صادق  بسیار  خود  مخاطبیِن  با  باید 

باشند و آنچه را که بر خودشان گذشته 
بنویسند.  به صورِت یک پرتره زیستی 
مخاطب  برای  و  است  هدیه  این یک 
زیرا  می سازد.  آرام  و  امن  ای  حاشیه 
نویسنده خود را در نهایت صداقت دیده 
من  برای  همین نقطه  است.  خوانده  و 
تا  باعث شد  و  ویژه ای داشت.  اهمیت 
در رمان »وسنی« با یک مستند داستانی 

رماِن پرتره خودم را ارائه کنم.

به  مربوط  کتاب  زمانی  *مقطع 
می خواستید  است.  انقالب  از  پیش 
مشهد پیش از انقالب و زندگی خودتان 
در آن برهه را نشان دهید یا نه مشهد 
در این داستان فقط یک اقلیم و مکان 

شکل گیری حوادث است؟

از  پیش  به  کتاب  داستانی  مقطع 
کامال  اقلیمی  با  می گردد؛  باز  انقالب 
مستند. وقایع آن در سال پنجاه و شش 
و در مشهد اتفاق می افتد. وقتی رمان 
آن جا  شد  منتشر  فیروزه«  و  »مفتون 
زندگی  این رمان  کردم؛  عرض  هم 
خصوصی ملت ایران است. االن هم در 
»ِوسنی« داستان خصوصی قهرمانی به 
ناِم سعید است در ساِل پنجاه و شش. 
ما  که  می آید  پیش  این پرسش  اکنون 
چرا همیشه در مورِد داستان هاِی پیش 
گفت وگو  انقالب  از  بعد  و  انقالب  از 

می کنیم؟
 ، ب نقال ا ز  ا پیش  م  معتقد
داستان هایی وجود دارند که اصاًل نوشته 
نشده اند. روشن بگویم، از یک مقطعی 
انقالب  داستان هاِی  ما  همه  بعد  به 
داستان هایی  به  و  کردیم  فراموش  را 
آن ها  در  تردید  بردیم که  پناه  انتزاعی 
وجود  اجتماعی  تعهد  می زند،  موج 
بیشتر  و  نمی افتد  اتفاق  کنشی  ندارد، 

داستان هاِی آشپزخانه ای هستند.
اورهان  قوِل  به  بگویم؛  دقیق تر 
به  پا  داستانی  اثِر  هر  در  شما  پاموک 

موزه ادبیات می گذارید. 
ادبیات است  هر رمان یک موزه 
موزه  آن  وارد  را  مخاطب  نویسنده  و 
می کند. این در حالی است که مخاطب 
یادش نمی رود در سال هزار چهارصد 
زندگی می کند و در رمانی قدم می زند 
و  پنجاه  و  و سیصد  در سال هزار  که 
خارج  هنگام  خواننده  می گذرد.  شش 
از  کوله باری  با  قطعا  موزه،  از  شدن 
شش  و  پنجاه  ساِل  تجربه  و  دانش 
او  این که  بدون  ترک می کند.  را  آنجا 
را از فضایی که در آن زندگی می کند، 
ما  بگویم،  ساده  باشیم.  کرده  جدا 
گمشده  تاریِخ  از  قسمتی  نویسندگان 
ملت مان را به مخاطب هدیه می دهیم.

انقالب و  تاریخ  از  ما بخشی  اگر 
آن  در  که  شکلی  همان  به  را  جنگ 
با  بودیم،  قهرمانش  و  داشتیم  حضور 
ارائه  برخاستن ها  و  نشستن ها  همه 
آن  کسی  چه  است  قرار  پس  ندهیم، 

را ارائه بدهد؟
 اگر نویسنده این حلقه های مفقوده 
در  جمعی،  یک تریبون  عنوان  به  را 
تماِم  که  ندهد  انجام  ادبیات  ساحِت 
آن چیزی  می شوند.  مفقود  روایت ها 
که در رمان »وسنی« براِی من خیلی 
که  است  شجاعتی  داشت  اهمیت 
زندگی  و  کنند  پیدا  باید  نویسندگان 
خودشان را با حقیقت کامل، با شجاعت 
و  بدهند  هدیه  مخاطب  به  کامل، 
به  که  بسازند  خودشان  از  پرتره ای 

حقیقت خودشان نزدیک باشد.

سعید تشکری مطرح کرد؛

هر رمان یک موزه ادبیات است

»مسلم بن عقیل؛ شهید جاوید«؛ 
نخستین ترجمه اثر عراقی در بازار کتاب ایران

عقیل؛  بن  »مسلم  کتاب 
»حیاه  ترجمه  جاوید«  شهید 
الشهید الخالد مسلم بن عقیل« 
شریف  باقر  عالمه  مشهور  اثر 
مورخان  و  محققان  از  القرشی 
که  است  معاصر  پرکار  عراقی 
به  ایران  در  بار  نخستین  برای 

زبان فارسی ترجمه شده است.
 حیاه الشهید الخالد مسلم 
عالمه  مشهور  ثر  ا عقیل  بن 
از محققان  القرشی  باقر شریف 
کار  پر  و  نگر  ژرف  مورخان  و 
معاصر است که برای نخستین 
مصطفی  توسط  ایران  در  بار 

مهدوی آرا و سید مهدی نوری کیذقانی به زبان فارسی ترجمه شده است.
مسلم بن عقیل در کانون دانش و تقوا و در خانه وحی پرورش یافت، 
کرد،  تربیت  را  او  اش  گسترده  علم  و  نبوغ  با  امیرالمومنین)ع(  عمویش 
پیوسته با امام حسن )ع( و امام حسین)ع( سرور جوانان اهل بهشت همراه 
بود و از رفتار آنها تاثیر پذیرفت و شخصیت مثالی شان در اعماق دل و 

جان وی نقش بست.
مسلم بن عقیل، نخستین پرچم دار و پیشگام در قیام حسینی است 
که در ابالغ رسالت سرورشهیدان امام حسین )ع( به مردم کوفه و بیعت 
گرفتن از آن ها نقش مهمی ایفا کرد، اما کوفیان بعد از اینکه عبیداهلل بن 
زیاد ستمگر، ترس و وحشت در بین صفوف آن ها ایجاد کرد به سرعت 
برگشتند و از اطراف مسلم پراکنده شدند؛ هر چند این فرمانده علوی چون 
تنهایی مقاومت کرد و صف ستمگران و طغیان گران  به  کوهی سرفراز 
مستبد را در هم کوبید. حیات مسلم بن عقیل تصویر درخشانی از جهاد در 
راه باالبردن کلمه توحید در برابر سرکشی امویان ظالم است، از این رو در 
این پژوهش سعی شده زندگی ایشان مورد بحث و پژوهش قرار گیرد تا 

الگوی همگان گردد.
کتاب مسلم بن عقیل، شهید جاوید به بررسی سیره پاک آن شخصیت 
بارگاه  ایستادگی کرد و  برابر ظلم و ستم  پردازد کسی که در  بزرگ می 
مطهرش چراغی شد که پیوسته زائران را از سراسر سرزمین های اسالمی به 
سوی خود فرا می خواند. گنبد شریف و سر به گردون سای مسلم مایه پند 
و اندرز آدمیان است، چرا که نیک فرجامی فقط برای پرهیزگاران، شهیدان 

و انسان های شایسته است.
 این اثر در 6 فصل، نسب درخشان مسلم بن عقیل، والدت و ویژگی 
های اخالقی و روحی یار با وفای امام حسین )ع( می پردازد و در ادامه 
امیه و  بنی  روزگار  در  )ع(  بیت  اهل  بحران های هولناک  و  تلخ  حوادث 
سرشت و طبیعت ناپاک کوفیان را بیان می کند. فصل های دیگر کتاب به 
داستان شهید مسلم بن عقیل و بیعت کوفیان با امام حسین )ع( به واسطه 
او و نیز شکستن بیعت ایشان آن هنگام که عبید اله بن زباد زمام امورشان 

را در دست می گیرد، می پردازد.
ایجاد ترس بین کوفیان و اعدام برخی از شخصیت های بارز قیام، به 
زندان افکندن بسیاری از ایشان و  حوادث هولناک دیگری که مسلم بن 
عقیل تا هنگام شهادتش از آن رنج می برد از دیگر اقدام های ابن زیاد بود 

که در فصل های پایانی کتاب آمده است.
شیوه ترجمه در این کتاب به صورت ارتباطی است و مترجمان سعی 
کرده اند، متنی روان را پیش روی خوانندگان فارسی زبان قرار دهند. در 
ترجمه ابیات عربی تاحد امکان جانب الفاظ رعایت شده است و متن عربی 
اشعار را هم آورده شده تا برای دوستداران ادب عربی قابل تطبیق با ترجمه 

فارسی باشد.
برخی از واژگان مرتبط با فرهنگ عرب قدیم اصطالحات، مثل ها، 
اسم های علم و... در پاورقی  توضیح داده شده تا ابهام احتمالی از ذهن 

خوانندگان  فارسی زبان برطرف شود.

در بخشی از این کتاب آمده است: 
افراد بسیاری از موضعگیری مسلم سؤال می کنند و او را سرزنش می 
کنند و مسئولیت همه حوادثی را که رخ داده است، متوجه وی می دانند. 
استدالل آنها این است که اگر او آن ظالم و ستمگر را ترور میکرد، مسلمانان 
را از خطر بزرگی نجات داده، مانع به وجود آمدن آن بحرانهای دردآور می شد.

اما این انتقاد به هیچوجه، منصفانه و قابل اثبات نیست، زیرا با سیره 
مسلم و حقیقت شخصیت وی سازگاری ندارد. این مرد در پرهیزگاری، تقوا 
و پایبندی به دین از شخصیتهای بینظیر در تاریخ اسالم است. او در خانه 
عمویش، امیرالمؤمنین )ع( ، پرورش یافته و گرایشهای فکری وی را آموخته 
و در زندگی خود منش بی همتای حضرت و سیره درخشان او را چراغ راه 
خود قرار داده است. مسلم در پرتو امیرالمؤمنین )ع( حقیقت حیات خود را 
بر حقانیت نابی بنا کرده بود که هیچ انحرافی در آن راه نمی یافت و در 
سیر و سلوک خویش به شدت خوددار بود؛ بنابراین، هیچگاه از راه هدایت 

و حقیقت منحرف نگردید.
ل الُقلَُّب وجَه الحیلۀ و دونَها حاجٌز  اوست که میفرماید: »قد َیری الحوَّ
به  ثبات است که گاه در کار خویش  انسان متقلّب و بی  من تقوی اهلل؛ 
اندیشد، چیزی که تقوای الهی مانع از آن  نیرنگ بازی و فریبکاری می 

میشود که انسان پرهیزگار بدان روآورد.
پسر عقیل در پرتو این سیره، حیات فکری خویش را بنا نهاد؛ سیره نابی 
که در رفتار و منش علویان به شکل بارزی نمایان بود. دکتر محمدطاهر 
درویش میگوید: »هاشمیان ویژگیهایی دارند که با آن چشم به دنیا گشوده 
و به آن شناخته شده اند. سرشت ایشان از زمانی که رهبری دینی مردم را 
در دوره جاهلی بر عهده داشته اند، با الهام از ایمان و راستگویی، پاکدامنی و 
شرافت شکل گرفته و در فضیلت و بلندمرتبگی و اخالق نمونه و ویژگیهای 

پسندیده و آداب نبوی متبلور شده است...)ص ۱6۰ و ۱6۱(
این اثر در 26۴ صفحه و شمارگان هزار نسخه از سوی به نشر )انتشارات 

آستان قدس رضوی( وارد بازار کتاب شده است.
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پروانه رسولی خوشبخت

توسعه، قدم آخر رسمیت یافتن 
تنوع فرهنگی است

 عضو هیات علمی موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی عقیده دارد: وقتی 
تنوع فرهنگی به رسمیت شناخته شده و در جایگاه های برابر در جامعه در مورد آن 
گفت وگو شود توسعه روی می دهد و به این شکل توسعه معنای همه جانبه نگری 

را در خود دارد.
در تقویم رویدادهای جهانی 2۱ مه برابر با 3۱ اردیبهشت از سوی سازمان ملل 
متحد به عنوان روز جهانی تنوع فرهنگی نام گذاری شده است. اقدامی که تالش 
می کند در سایۀ سنگین جهانی شدن و کوشش ها برای یکسان و یکدست سازی 
جوامع، بر ضرورت و اهمیت حفظ هویت های فرهنگی به عنوان پیش شرطی از 

توسعه صحه گذارد. 
از دریچه چنین نگاهی حفظ هویت های فرهنگی و پاسداشت تنوع آنان به مثابه 
پایه ای برای توسعه ملت ها درنظرگرفته می شود. موضوعی که در ایران به دلیل 
تعدد و تنوع فرهنگی محوری از لزوم توجه و تحقق است به شرط آن که همانطور 
که بیان شد اهمیت و جایگاه پایه ای آن به عنوان یکی از پیش شرط های توسعه از 

رهگذر گفت وگو مورد توجه قرار گیرد.

ایران رنگی کمان تنوع فرهنگی است
توضیح  در  ایرنا  فرهنگی  خبرنگار  با  وگو  گفت  در  ِفِرمی  مهدی حسین زاده 
کرد:  بیان  ایران  مانند  چندفرهنگی   یک  جامعه  برای  رویکردهایی  چنین  اهمیت 
حتما این موضوع در جامعه ایران مصداق دارد زیرا در هرجامعه، منطقه یا کشوری 
ممکن است به هر دلیل ساختاری شرایطی حاکم باشد که امکان تنوع فرهنگی 
برایشان حی و حاضر نبوده است و امروز با تالش بسیار شاید بتوانند حداقلی از تنوع 

را برای خود ایجاد کنند.
اما در ایراِن رنگی کمانی ما از هزاران سال پیش به این سو بسیاری فرهنگ 
هم  کنار  خوب  بسیار  مختلف  های  زبان  و  زندگی  های  سبک  ها،  قومیت  ها، 
زندگی کرده اند؛ بسیار خوب در این معنا که مسالمت آمیز زندگی کرده اند و اگر 
دست باالیی هم وجود داشته که یکی حاکم و باالدست شده است، این تنوع را 

مدیریت کرده است.
وی ادامه داد: و این مدیریت کردن تنوع ها مصداق رئیس باش و ریاست 
این که زوربگویی و  اما  اکثریت باش و باالدست  با  این مفهوم که  نکن بوده در 
دیگران را له کنی نبوده است. این اتفاق سال های سال در جامعه ما افتاده است؛ 
حتی ایران قبل از اسالم و بعد از آن این تنوع را داشته اند و مشکل خاصی در این 

دوران تاریخی وجود نداشته است.

باید ضرورت و اهمیت تنوع فرهنگی درک شود
عضو هیأت علمی موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی با اشاره به مشکالتی 
که سد راه تنوع فرهنگی قرار گرفت یادآور شد: به مرور که مدرنیته آمد )خودش 
به ذات نه، بلکه پیامدهای جهانی شدن( تالش کرد یکدست سازی کرده و آدم ها 
را شبیه هم کند ولی باز مقاومت هایی صورت گرفت یعنی درعین حالی که جهانی 
شدن برجسته شد، محلی گرایی و مقاومت های محلی را هم به وجود آورد و آنان 

را به رسمیت شناخت.
در دوران دانشجویی خودم در کوی دانشگاه تهران، هفته فرهنگ استان ها 
برگزار می شد و چقدر خوب بود که من که از شمال آمده بوده ام و از عرب ها و 
کردها و ترک ها نمی دانستم در چنین مناسبتی می آموختم چه نوع تنوع غذایی، 

موسیقی، صنایع دستی و... دارند.
وی ادامه داد: این اتفاق باید بیفتد اما مسئوالن آنقدر درگیر موضوعات اولیه 
شده اند و آن قدر درگیر موضوعات اقتصادی هستند که چنین موضوعاتی در اولویت 

های بعدی قرار می گیرد.

توسعه قدم آخر احترام به تنوع فرهنگی است
تنوع  اساس شعار سازمان ملل متحد  بر  این پرسش که  به  پاسخ  فرمی در 
فرهنگی چگونه می تواند از رهگذر گفت وگو به توسعه دست یابد، تصریح کرد: 
قدم آخر این مسیر توسعه است؛ یعنی وقتی تنوع فرهنگی به رسمیت شناخته شده و 
در جایگاه های برابر در جامعه مورد گفت وگو و تعامل قرار گیرد توسعه روی می دهد 

و توسعه معنای همه جانبه نگری را در خود دارد.
برای مثال ساخت جامعه نباید این گونه باشد که صرف جمعیت مرکزنشین 
از تمام امکانات برخوردار باشد و هرچه از مرکز دور می شوید به این امکانات 
از  امکانات  شوید  می  دور  مرکز  از  وقتی  مفهوم  این  در  خورید؛  برمی  کمتر 
رسانی ها  خدمات  سایر  تا  گرفته   ... و  آسفالت  و  آن  روشنایی  و  جاده  فضای 

یابد. کاهش می 
وی تاکید کرد: وقتی این تنوع را به رسمیت نشناسید که با آن به گفت وگو 
بپردازید و حقش را ادا نکنید توسعه همه جانبه روی نمی دهد؛ در بهترین حالت 
یک رشد مرکزمحور اتفاق می افتد که در بلندمدت خود آسیب زاست و بعضا حاشیه 
ها و پیرامون بر علیه مرکز دست به طیغان و اعتراض زده و اتفاقاتی از این دست 

را رقم می زنند.
شاید در نگاه اول بگوییم اگر کسی لباس کردی را نپوشد و ما اجازه این 
آن  ادامه  در  که  است  این مسیری  اما  افتد  نمی  اتفاق خاصی  ندهیم  را  پوشش 
انقدر این انباشت غریبگی در آدم ها شکل می گیرد که من معلم یا من کارگر 
یا هر شغل دیگری صرف بحث موظفی است که سرکار می روم و کارم را انجام 
می دهد و بخش دیگر یعنی تعهد وجدانی و جانانه در کار برایم به صورت کامل 
یعنی  هستید  غیرخودی  یا  دوم  نفر  یا  غریبه  کنید  وقتی حس  یابد.  نمی  تحقق 
نیستید،  مرد  ایران(  مردساالرانه  نگاه  )در  حتی  یا  شیعه  و  نشین  مرکز  و  فارس 
این کنشگر صورت نمی گیرد و چنین رویکردی  از سوی  عمال کار جدی تری 

توسعه را به همراه نخواهد آورد.

روز جهانی تنوع فرهنگی برای گفت و گو و توسعه
یونسکو، نوامبر سال 2۰۰۱ میالدی بیانیه  ای در زمینه تنوع فرهنگی صادر کرد 
و پس از آن، مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز 2۱ ماه مه برابر با 3۱ اردیبهشت 

را به عنوان روز جهانی تنوع فرهنگی برای گفت و گو و توسعه نام گذاری کرد.
تا  وجود  آورد  به  را  فرهنگی  تنوع  ارزش  از  عمیق تر  درک  امکان  روز  این 

همزیستی را بهتر بیاموزیم.
یونسکو از تمام اعضای سازمان ملل متحد و تمامی جوامع متمدن درخواست 
که  کنندگان  و شرکت   هنرمندان  از  تعداد  هر  با حضور  را  روز  این  تا  است  کرده 

امکان پذیر است، جشن بگیرند.
با هدف  فرهنگی  بیانیه  ای  تنوع  ترویج  و  حفظ  کنوانسیون   ،2۰۰۵ سال  در 
حمایت و ترویج تنوع بیان  های فرهنگی و تقویت پیوند میان فرهنگ، توسعه  پایدار 
و گفت و گو و تاکید بر لزوم احترام به حقوق و آزادی  های یکسان همه فرهنگ  ها 
در اجالس عمومی یونسکو به تصویب رسید و راه را برای حمایت جهانی از تنوع 

فرهنگی و زبانی به عنوان میراث مشترک بشریت هموار کرد.
بر این اساس مجمع عمومی سازمان ملل متحد سال 2۰۱۰ را به عنوان سال 
برگزار  و  کننده  هدایت  یونسکو  و  کرد  نامگذاری  فرهن گ ها  بین  دوستی  جهانی 

کننده برنامه  های آن بود.

پژوهشگر حوزه ادبیات عامه گفت: مطالعات ادبیات 
عامه در کشورمان سه دوره دارد که دوره سومش، دوران 
پس از انقالب و زمان بالندگی آن است. چون تا پیش از 

انقالب، این حوزه به رسمیت شناخته نمی شد.
به گزارش دنیای جوانان به نقل از روابط عمومی 
کارگروه  ایران،  فارسی  ادب  و  زبان  ترویج  انجمن 
پژوهشی، ادبیات عامه و فرهنگ یکی از دوازده کارگروه 
های پژوهشی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران 
است و در فصل جدید از فعالیت های خود سلسله نشست 
هایی را آغاز کرده که نشست اول این کارگروه با عنوان 
»تلقی درست از فرهنگ عامه در عصر حاضر« دیروز 
چهارشنبه 2۹ اردیبهشت با حضور احمد تمیم داری و 
حسن ذوالفقاری از پژوهشگران ادبیات عامه برگزار شد.

جدی بودن  به  این برنامه  ابتدای  در  تمیم داری 
اساتیدی  گفت:  و  کرد  اشاره  عامه  فرهنگ  مطالعات 

بزرگی که در گذشته در زمینه ادبیات فارسی و ادبیات 
عامه مطالعه و تحقیق می کردند و دانشجویان این رشته، 
بیشتر به تصحیح متون و ... عالقه مند بودند و کمتر به 
بحث ریشه شناسی و روش شناسی تحقیق که از قرن 
۱۸ در غرب آغاز شده بود، توجه می کردند البته دکتر 
محمد معین کمی از این فضا عدول کرد و با نگارش 
برخی از کتاب ها در این حوزه، فصل جدیدی از تحقیق 

را پیش روی اساتید و دانشجویان قرار داد.
وی افزود: برخی از تحقیقاتی که در حوزه ادبیات 
عامه صورت گرفته، بیشتر به جشن ها مانند جشن نوروز 
و جشن مهرگان پرداخته اند که بیشتر جنبه توصیفی و 
تئوری و  این زمینه  تشریحی دارند و همچنان ما در 
نظریه ای نداریم؛ همان طور که حکیم ابن سینا گفته،  
هر کس که می خواهد رشته ای تأسیس کند باید قبل 

تر آن را در تعقل و فلسفه محکم کند.

می توان  گفت:  این نشست  در  هم  ذوالفقاری 
مطالعات در حوزه ادبیات عامه را به سه دوره تقسیم کرد؛ 
دوره اول، دوره پیش از مشروطه که آثاری در این حوزه 
مکتوب نشده، دوره دوم، دوران رضا شاهی و دوره سوم 

هم بعد از انقالب که دوره بالندگی ادبیات عامه است.
وی افزود: ادبیات عامه در دوران پیش از انقالب 
به رسمیت شناخته نشده بود و بعد از انقالب به اهمیت 

این گرایش توجه بیشتری شد.
این استاد دانشگاه تربیت مدرس در ادامه گفت: باید 
فرهنگ و ادبیات عامه را با مسائل روز جامعه هماهنگ 
کنیم؛ مثال در همین دوران کرونا تحقیق کردم و تأثیرات 
این دوران را بر فرهنگ و ادبیات عامه مورد تفحص و 
توجه قرار دادم. انشاهلل کارگاه های تخصصی و عمومی 
و نشست های کارگروه ادبیات عامه و فرهنگ ادامه 

خواهد داشت.

فرهنگ و ادبیات عامه را با مسائل روز جامعه هماهنگ کنیم
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از راست: منصور تارجی، جواد مجابی، همراه و صفایی
ناناوج یایند یصاصتخا

اما م ا یناوج راهب زا 
تس هدنام یا هناوج منئمطم

نایرافص نیسحدمحم

تس هدنام یا هنادواج ترسح ،اهنت ما هتسخ یاه سفن رد
تس هدنام یا هنارعاش تولخ ،مزورید قشع یوهایه زا

تسا درد سفن سفن یتشذگ رس ،نادرگرس یاپدر نیا نم زا
تس هدنام یا هناهب متفگش رد ،ار ندیشک سفن متفگش رد

اما ،اه فرب ریز میوسیگ ،دراب یم فرب فرب یه فرب
تس هدنام یا هناوج منئمطم اما م ا یناوج راهب زا

دنام هرطاخ یاهربا یوس نآ ،دوب مقشع مامت هام هک نآ
تس هدنام یا هناشن  نم بش رد ،رودارود لاله نآ زا کنیا

دیدنخ ناتهاگن رد اه لاس ، ار شیاه هیرگ هک منامه نم
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کامبیز دیرباز با جنون در خلیج فارس

به   ، ن جنو یي  سینما فیلم 
و  قدکچیان  مران  کا نی  رگردا کا
نه های  رسا موسسه  تهیه کنندگی 
تصویری به عنوان یکی از محصوالت 
به  زودی  به  فارابی  سینمایی  بنیاد 
شد.  خواهد  اکران  آنالین  صورت 

محرابی،  آشا  حجار،  میترا  دیرباز،  کامبیز 
قربان نجفی، مجید جعفری و مهرناز افالکیان در این فیلم ایفای نقش 
می کنند. در خالصه داستان جنون آمده است: در کنار بنادر خلیج فارس، 
در یک محدوده خاص جغرافیایی، سنتی به نام زار وجود دارد که یک 
مراسم جن گیری در جنوب ایران است و گروهی از مردم آن منطقه آن 
را باور دارند و گروهی دیگر، آن را قبول ندارند. بهزاد بر این باور است 
که روح برساد او را تسخیر کرده و این مرد روان پریش با ورود به خلوت 

غزل ماجراهایی دلهره آور پیش می آورد.

هنگامه قاضیاني هم وارد جزیره شد

هنگامه قاضیانی چهره محبوب 
عنوان  به  و شاخص سینماي کشور 
شبکه  سریال  زیگر  با جدیدترین 
مقدم  سیروس  با  جزیره،  خانگي 
قاضیانی  هنگامه  می کند.  همکاری 

سریال  در  حضور  تجربه  این  از  پیش  که 
هم گناه را در کارنامه دارد در دومین سریال 
نمایش خانگی خود به گروه جزیره پیوست تا در جدیدترین سریال سیروس 
مقدم ایفای نقش کند. سریال جزیره به تهیه کنندگی منوچهر محمدی و 
امیرحسین حیدری به صورت اختصاصی از فیلیمو پخش خواهد شد. پیش 
از این حضور محمدرضا فروتن و امیر مقاره در این سریال قطعی شده 
بود و دیگر بازیگران این سریال به زودی معرفی می شوند و گفته شده 
که این سریال یکي از پربازیگرترین سریال هاي شبکه خانگي خواهد بود.

حمید فرخ نژاد در راه جشنواره فجر

بلند  فیلم   3 اسامی  گذشته  روز 
و  سی   به  یافته  راه  ایرانی  سینمایی 
فجر  فیلم  جهانی  جشنواره  هشتمین 
اعالم شد. در بخش سینمای سعادت 
۱2 فیلم خارجی و 3 فیلم ایرانی میجر 

به کارگردانی احسان عبدی پور، شهربانو به 
به  گیسوم  و  بحرالعلومی  مریم  کارگردانی 
درباره  جالب  نکته  قرار مي گیرند.  داوري  مورد  به تویی  نوید  کارگردانی 
فیلم میجر مي باشد که تهیه کنندگي آن را حمید فرخ نژاد برعهده دارد و 
خود بازیگر اصلي آن مي باشد. اکبر اودود، آرش ملکی، فروغ قجابگلو، 
ایرج صغیری، رامتین بالف، حمید باغکی دیگر بازیگران این فیلم هستند. 
در خالصه داستان این فیلم آمده است: ورود یک سگ ردیاب آلمانی به 
اسکله گمرک که به هیچ وجه من الوجوه قابل مذاکره و معامله نیست، 

نظم شهر را به هم ریخته است.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  40

گاو بعد از نیم قرن به سوئیس مي رود

یک اتفاق جالب و جذاب براي 
سینماي ایران رخ داده است. 6 فیلم 
ایران  سینمای  کالسیک  و  قدیمی 
فیلم های  جشنواره  دوره  هفتمین  در 
ایرانی در زوریخ به نمایش درمی آید. 
به کارگردانی  گاو  سینمایی  فیلم های 

به  خورشید  ناخدا  مهرجویی،  داریوش 
به   کلوزآپ  حاتمی،  علی  کارگردانی  به   مادر  تقوایی،  ناصر  کارگردانی 
کارگردانی عباس کیارستمی، روسری آبی به  کارگردانی رخشان بنی اعتماد 
و پدر به  کارگردانی مجید مجیدی در هفتمین دوره جشنواره فیلم های 
ایرانی زوریخ به نمایش درمی آید. این آثار قرار است از 27 می تا 2 ژوئن 
2۰2۱ میالدی برابر با 6 تا ۱2 خرداد ۱۴۰۰ در زوریخ سوئیس به نمایش 
گذاشته شود و این موضوع براي سینمادوستان خارج از کشور فرصتي 

مناسب است تا مروري بر برترین فیلم هاي ایران داشته باشند.
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تکرار با نمایشنامه تکرار
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به نظر مي رسد که اهالي تئاتر از 
فرصت بازگشایي فعالیت هاي هنري به 
به خوبي  که  بهره مي برند، چرا  خوبي 
واقف هستند که شاید بار دیگر با بیشتر 
فعالیت هاي  کرونایي،  بیماران  شدن 
هنري تعطیل شوند! درواقع فعالیت هاي 
هنري ازجمله اولین مشاغلي هستند که 
از سوي دولت در موج هاي مختلف کرونا 
تعطیل شده اند و هرگز دلیل اصلي این 
موضوع مشخص نشده است. با این حال 
فعالیت هاي  سرگیري  از  با  روزها  این 
هنري، اهالي تئاتر در گوشه و کنار شهر 
مشغول روي صحنه بردن نمایش هاي 
خود هستند. نمایش تکرار، نوشته و کار 
مسعود  تهیه کنندگی  به  شیخی  حامد 
منصوری از هفته گذشته در سالن شماره 
یک خانه نمایش مهرگان روی صحنه 

است. حامد شیخی، تینا سالسل، مهدیه 
رضایی، الهام اصغری، نیکی میرصادقی 
و پیمان رجبی بازیگرانی هستند که در 
این نمایش ایفای نقش دارند. در خالصه 
داستان نمایش تکرار آمده است: آدمی 
واگذار  را  خودش  اختیار  عاجز،  و  گیج 
می کند به مربی دانا و دائمی خودش. 
عالقمندان می توانند بلیت این نمایش 

را از سایت تیوال تهیه کنند.
حامد شیخی کارگردان و بازیگران 
با  گفتگو  در  تئاتر،  خوش فکر  و  جوان 
روند شکل گیری  درباره  جوانان  دنیاي 
نمایش تکرار گفت: گروه هنری تندیس 
در بهمن ماه سال گذشته فراخوانی به 
منظور جذب هنرجو به منظور آموزش 
نمایش  این  و  کرد  منتشر  بازیگری 
هنرجویان  تمرینات  و  آموزش  حاصل 

این دوره است. نمایشنامه تکرار براساس 
مجموعه ای از نمایشنامه های کوتاه به 
قلم سام شپارد با عنوان دکه بین راه با 
با توجه به شرایط روز جامعه  اضافاتی 

نوشته شده است.
او درباره موضوع و مضمون این اثر 
عنوان کرد: در واقع موضوع آن درباره 
انسانی  هیچ  اینکه  و  آدم هاست  تکرار 
بدون خطا نیست. در این نمایش یک 
آدم به عنوان دانای کل در نظر دارد تا 
همه آدم ها را متوجه اشتباهات شان کند 
و آنها به اشباهات خود اعتراف کنند در 
حالی که این اشتباهات در خودش بیشتر 

جریان دارد...
حامد شیخی در بخش دیگري از 
صحبت هاي خود درباره سبک و فضای 
اجرایی نمایش تکرار یادآور شد: سبک 

بی چیز  تئاتر  پیرو  نمایش  این  اجرایی 
است که خالق آن گروتفسکی است. بر 
اساس این سبک همه چیز در این تئاتر 
برپایه بازیگر است و چیز دیگری اعم 
از دکور، موسیقی، نور و... در آن وجود 
اواسط  از  نمایش  این  تمرینات  ندارد. 
اسفند ماه سال گذشته آغاز شد و هدف 
از اجرای نمایش در این شرایط این است 
که دغدغه اصلی من این بود تا مبارزه 
کنم با اینکه هنرمندان سالن ها را خالی 
بگذارند و به سمت تئاتر آنالین بروند و 
به تئاتر زنده پشت کنند. اگر این اتفاق 
صورتی که  در  نمی توانیم  دیگر  بیفتد 
ویروس کرونا هم ریشه کن شود جلوی 
آن را بگیریم. همانطور که این اتفاق در 
سینما نیز رخ داد  تماشاگران، دیگر کمتر 
روی خوش به تماشای فیلم در سینما 

تماشا  به  عالقمند  و  می دهند  نشان 
فیلم ها از پلتفرم های تلویزیونی هستند.

جوان  کارگردان  و  نویسنده  این   
خود  صحبت هاي  پایاني  بخش  در 
بهداشتي  پروتکل هاي  رعایت  درباره 
این  در  مخاطبان  استقبال  همینطور  و 
شرایط گفت: خوشبختانه تئاتر همچنان 
مخاطب دارد و پروتکل های بهداشتی 
نمایش رعایت  به خوبی در سالن های 
ظرفیت  از  نیمی  از  استفاده  می شود. 
سالن اتفاق خوبی است و پیشنهادم به 
مسئوالن این است که به جای تعطیل 
کردن پیاپی سالن های نمایش، پذیرای 
کوتاه تر  زمان  مدت  با  نمایشی  آثار 
حین  در  ماسک  از  استفاده  تا  باشند 
تماشای نمایش، مخاطبان را با مشکل 

مواجه نکند.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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فراخوان مناقصه عمومی
 یک مرحله ای خدمات و پشتیبانی 

نوبت اول 

اداره کل زندانهای استان بوشهر در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی خدمات و پشتیبانی و نظافت و تاسیسات ساختمان های 
زندانهای استان بوشهر به شماره 2۰۰۰۰۰۴222۰۰۰۰۰۱ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید کلیه مراحل 
از طریق درگاه سامانه تدارکات  بازگشایی پاکت ها  ارائه پیشنهاد مناقصه گران و  تا  از دریافت اسناد مناقصه  برگزاری مناقصه 
الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت 

قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 
- برآورد اولیه: مبلغ ۹/67۴/۱63/۴7۴ ریال )نه میلیارد و چهارصد و شصت و هفت میلیون و یکصد و شصت و سه هزار 

و چهارصد و هفتاد و چهار ریال( 
- تضمین: مبلغ ۴7۴/3۵۸/۱7۴ ریال به صورت ضمانتنامه بانکی نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به نام تمرکز 

وجوه سپرده اداره کل زندانهای استان بوشهر 
- تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ ۱۴۰۰/۰3/۰۱ می باشد. 

- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت ۱۴/۰۰ روز دوشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۰3/۰3
- مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت ۱۴:۰۰ روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۰3/۱3

- زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۰۸:3۰ روز دوشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۰3/۱7
- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکات های الف

آدرس: بوشهر – خیابان بهشت صادق – اداره کل زندانهای استان بوشهر و تلفن: ۰7733۵۵3۵72
۱۱3۸۱37 شناسه آگهی :  

اداره کل زندانهای استان بوشهر 

محمد حسین زاده

جملـه  از  امیرسـلیماني  کمنـد 
بازیگراني اسـت که از حواشـي معمول 
ایـن حرفـه دور بـوده و چـون از یـک 
خانـواده کامـال سـینمایي مي آیـد، به 
ایـن  نشـیب هاي  و  فـراز  بـا  خوبـي 
شـغل آشناسـت. او این روزها مشغول 
بـازي در برنامـه کلبـه عمـو پورنـگ 
بـا گریمـي بسـیار جالـب و متفـاوت 
اسـت و در عیـن حال سـریال نمایش 
خانگـی مـردم معمولی بـه کارگرداني 
رامبـد جـوان را نیـز در حـال پخـش 
دارد. کمنـد امیرسـلیمانی بـا بـازی در 
نمایش سـنجاب ها، در سـن 7 سالگی 
فعالیـت خـود در عرصـه تئاتـر را آغاز 
کـرد. از سـال ۱36۰ وارد تلویزیـون 
شـد و سـال ۱36۵ در فیلم سـینمایی 
بـا  پرداخـت.  هنرنمایـی  بـه  ترنـج 
کمنـد امیرسـلیمانی همـراه شـدیم تا 
شـرایط  در  کـردن  کار  درخصـوص 
مـردم  در  نقشـش  و  بـازی  کرونـا، 
معمولی و فاصله ناگهانی اش از سـینما 

بیشـتر بدانیـم...

و  زندگـي  کرونـا  روزهـا  -ایـن 
مشـاغل همـه مـا را تخت تاثیـر خـود 
قـرار داده اسـت... بـراي شـروع از کار 
کردن در این شـرایط و فعالیت در ایام 

بگویید؟ کرونـا 
*روزهـای اولـی کـه کرونـا بـه 
طـور رسـمی اعـالم شـد من سـر کار 
آدم هـای دیگـر  بـودم و مثـل همـه 
بـا  مـدام  داشـتم.  اسـترس شـدیدی 
خـودم می گفتـم خدایـا لطفـا هـر چه 
زودتـر ایـن وضعیـت تمـام شـود تـا 
همـه  مـا جـان سـالم بـه در ببریـم. 
مخصوصـا حرفـه ما که جزو مشـاغل 
ایـن  در  می شـود.  محسـوب  سـخت 
بـه  کـه  بـودم  کارهایـی  سـر  دوره 
صورت فشـرده پخش و ضبط می شـد 
تعطیـل  امـکان  خاطـر  همیـن  بـه 
شـدنش صفـر بـود. امـا دیگر بـه این 
حـال  در  کرده ایـم  عـادت  وضعیـت 
حاضـر یکسـری کارهـا را بـه شـکل 
روتیـن انجـام می دهیـم. چرا کـه باید 
پروتکل هـا را رعایـت کنیـم. بـه هـر 
حـال شـرایط کاری مـا سـخت اسـت 
مخصوصـا زمانی که می شـنویم برخی 
از همکاران مـان کرونـا گرفته انـد و یا 
از دسـت رفته انـد. ولـی بـا تمـام اینها 
معتقـدم که ما انسـان ها بایـد خودمان 
را با هر شـرایطی وفـق بدهیم. ممکن 
اسـت در زندگی وقایـع ناگواری پیش 
بیایـد امـا ایـن مـا هسـتیم کـه نبایـد 

اجـازه دهیـم ایـن مسـائل مانـع ادامه 
رونـد زندگی مـان شـود.

-سـریال مـردم معمولی سـاخته  
رامبـد جوان را در حـال پخش دارید... 
چطـور شـد کـه بـازی در آن را قبـول 

کردید؟
*سـابقه آشـنایی و دوسـتی من 
دور  سـال های  بـه  جـوان  آقـای  بـا 
برمی گـردد. در مجمـوع کار کـردن با 
ایشـان خیلی لذت بخش، شـاد و جالب 
اسـت. بـه هر حـال چون آقـای جوان 
خودشـان هم بازیگر هسـتند به خوبی 
معضـالت بازیگرهـا را می دانند و حال 
خـوب پـروژه و تمامـی تیـم برایشـان 
اولویـت دارد. زمان هایی که با ایشـان 
سـرکار هسـتیم همگی حال مان خوب 
اسـت و خیلی خوشـحال هستیم. البته 
مـن ایـن کار را در درجه اول به خاطر 
حضـور خـود ایشـان قبول کـردم. بعد 
از آن هـم با مشـورت رامبد، یکسـری 
از  کـردم.  اضافـه  نقـش  بـه  چیزهـا 
آنجایـی کـه مـن همیشـه نقش هایی 
را بـازی کـردم کـه معضل و مشـکلی 
برایشـان پیـش می آیـد و یـا همیشـه 
در اشـک و آه هسـتند خـودم بازی در 
ایـن نقـش را به دلیل شـاد و پر انرژی 

بودنـش خیلی دوسـت دارم.

-نحـوه  انتخاب نقش هـا برایتان 
چگونـه اسـت؟ در واقـع گزیـده کاری 

می کنیـد؟
*نحوه انتخـاب نقش ها برایم در 
هـر دوره از سـن و زندگـی ام متفـاوت 
بوده اسـت. بـه عنوان مثـال زمانی که 
خیلـی نوجـوان بـودم عوامـل فیلـم، 
پررنـگ بـودن و جـای بـازی داشـتن 
نقـش برایـم اهمیـت ویژه ای داشـت، 
یـا وقتـی کـه مـادر شـدم بیشـتر بـه 
سـمت نقش هـای کوتاه تـر کـه زمان 
کمتـری از مـن می گرفـت می رفتم تا 
بتوانم بیشـتر به پسـرم رسیدگی کنم. 
درکل می خواهـم بگویـم که رفته رفته 
مالکـم بـرای انتخـاب نقش هـا تغییر 
کـرده امـا در حـال حاضر بایـد بگویم 
چـون مدل هـای مختلفـی از نقش هـا 
را بـازی کـرده ام خیلـی آرزومند ایفای 
نقـش عجیبی نیسـتم. االن هم کاری 
و  خـوب  گـروه  کـه  دارم  دوسـت  را 
بااخالقـی داشـته باشـد، انسـانیت در 
آن حـرف اول را بزنـد و همـه بـه هم 

بگذارند. احتـرام 

-بازخوردهایـی کـه بعـد از بازی 
گرفتیـد،  معمولـی  مـردم  سـریال  در 

چگونـه بـوده اسـت؟

بازیگران و کار در شرایط کرونا

کمند امیرسلیماني: انسان باید خودش را با هر شرایطي وفق بدهد
*خوشـبختانه مردم با نقش هایم 
همیشـه ارتبـاط خوبـی برقـرار کردند. 
شـاید جالـب باشـد اگـر بگویـم هنوز 
از  می بیننـد  را  مـن  مـردم  کـه  هـم 
سـریال پـدر سـاالر یـاد می کننـد. در 
مـورد سـریال مـردم معمولـی هـم به 
ایـن دلیل که پخش سـریال به تازگی 
شـروع شـده اسـت باید اجـازه بدهیم 
تـا کمـی از آن بگـذرد تـا بعـد ببینیم 
کـه نظـر مخاطبیـن در مـورد آن، چه 

بود. خواهـد 

-مـردم معمولـی و کلبـه عمـو 
پورنـگ در ایـام کرونا سـاخته شـد! از 
مشـکالتی کـه در سـاخت ایـن کارها 

بـا آن مواجـه شـدید بگوییـد؟
*بـرای مثـال مـا در زمـان ضبط 
برنامـه کلبـه عمـو پورنـگ، بـه دلیـل 
کاله هایـی کـه روی سـرمان گذاشـته 
می شـود امکان زدن ماسک را حتی در 
پشـت صحنه هم نداریـم. ولی همگی 
مسـئولیت  احسـاس  می کنیـم  سـعی 
زیادی نسـبت به یکدیگر داشته باشیم. 
مخصوصا بازیگـران کار که نمی توانیم 
ماسـک بزنیـم. خـدا را شـکر عوامـل 
پشـت صحنه هـم رعایـت می کنند. در 
مـردم معمولـی هـم بـه همیـن منوال 

اسـت. هنگام کار یک پرسـتار کنارمان 
هسـت تـا هـر روز تـب و اکسـیژن ما 
را چـک کنـد. وسـایل ضدعفونـی هم 
در دسـترس تمامـی بچه هـای گـروه 
قـرار دارد و پروتکل هـای بهداشـتی به 
بهترین شـکل ممکن رعایت می شـود 
امـا بـه هر حال این بیمـاری اصال خبر 

نمی کنـد.

-شـما بازیگری را از 7 سـالگی و 
بـا تئاتـر آغـاز کردید و پـس از آن در 
سـینما و تلویزیون بیشـتر دیده شدید. 
در سـال های اخیـر ناگهـان از سـینما 
فاصله گرفتیـد و حضورتان کمرنگ تر 
برایمـان  ایـن فاصلـه  از دلیـل  شـد. 
بگوییـد آیـا ایـن ترجیـح شماسـت یا 

دالیل دیگـری دارد؟
*بـرای مـن بیـن سـینما، تئاتر و 
تلویزیـون دسـته بندی و تفاوتـی وجود 
نـدارد. مـن بازیگر هسـتم و کارم بازی 
کـردن جلـوی دوربیـن اسـت. حقیقتـا 
دوسـت دارم مخاطـب داشـته باشـم و 
کارم دیده شـود. خدا را شـکر هر وقت 
در تلویزیون، تئاتر و سینما کاری کردم 
مـورد اسـتقبال قـرار گرفتـه. خیلـی به 
این دسـته بندی ها اعتقـادی ندارم مثل 
ایـن می مانـد که شـما به یک پزشـک 

بگوییـد جدیدا چـرا در این بیمارسـتان 
بیشـتر از آن بیمارسـتان مریـض عمل 
می کنیـد؟ خـب او پزشـک اسـت باید 
کارش را انجـام دهـد. مـن هـم بازیگر 
هسـتم و بـه جـز ایفای نقشـم به نحو 
احسـن در یـک پروژه به چیـز دیگری 

نمی کنم. فکـر 

-وقتـی بـه کارنامـه کاری شـما 
می شـویم  متوجـه  می اندازیـم  نـگاه 
که سـابقه بازی در ژانرهـای متفاوتی 
را داشـته اید. خصوصـا به طـور واضح 
روی صحبتـم بـه کارهـای کـودک و 
نوجوان اسـت. اخیرا هـم در کلبه عمو 
پورنـگ کار کردید. کمـی از همکاری 
در ایـن مجموعـه تلویزیونـی بگوییـد 
چقـدر  امیرسـلیمانی  کمنـد  اینکـه  و 

دغدغـه کار بـرای کـودکان را دارد؟
بهتریـن  و  زیباتریـن  از  *یکـی 
کارهایـی کـه در ایـن سـال ها انجـام 
داده ام کارهـای کـودک بـوده اسـت. 
چـرا که مـن از همـان کودکی شـروع 
کارم بـا اثـری بـرای کـودکان بـوده 
کـه در گـروه کـودک ضبـط و پخـش 
شـده اسـت. درخصـوص همـکاری با 
کلبـه عمـو پورنـگ هـم بایـد بگویـم 
کـه خوشـبختانه از سـال پیـش به این 

کار  مشـغول  سال هاسـت  کـه  گـروه 
بودنـد، اضافه شـدم و خوشـحالم که با 
این برنامه دوباره به سـمت کار کودک 
برگشـتم. واقعـا همه چیز سـر ایـن کار 
درجه یـک و عالـی اسـت. چـون هـم 
توانسـته مخاطبش را بـه راحتی جذب 
کنـد و هم پیام ها و بازخوردهای بسـیار 

خوبـی بـرای کودکان داشـته باشـد.

-صحبت پایاني شما...
ایـن  کـه  *بزرگتریـن مشـکلی 
پرداخـت  دارنـد در  بازیگـران  روزهـا 
مـن  مثـال  بـرای  دستمزدهاسـت. 
اسـفند ۹۸ بـازی در یـک سـریال که 
محصول شـبکه پنج بود را تمام کردم 
ولی تسـویه حسـابم دقیقـا هفته پیش 
انجـام شـد. حقیقتا این مـدل از کارها 
مثـل یـک فایـل بـاز در ذهـن بازیگر 
می مانـد و خاطـرش را مکـدر می کند. 
امـا خـدا را شـکر مـا هیچ وقـت چنین 
مشـکلی را در ایـن کار نداشـته ایم. در 
کل بایـد بگویـم کـه اخـالق، رفتـار 
اعضـای گـروه  در همـه  انسـانیت  و 
مـوج می زنـد و ایـن برنامـه از معـدود 
کارهایی اسـت که اگر 2 روز سـر کار 
نرویـم واقعـا دلمـان تنگ می شـود و 
اصـال احسـاس خسـتگی نمی کنیـم.


