
سوء استفاده از نیاز جوانان به شغل؛

مراقب باشید، سر کار گذاشته نشوید!
با کم سابقه ترین  ماه  اردیبهشت  برق در  مصرف 
رشد در ۱۰ سال اخیر و باالترین میزان در روز بیست و 
نهم آن با مصرف ۳۵ هزار و ۷۵۹مگاوات سپری شد. 
مصرف برق در این ماه در مقایسه با اردیبهشت سال ۹۹، جهشی 
۲۰ درصدی را نشان می دهد.بررسی روند مصرف برق در اردیبهشت 
ماه امسال نشان می دهد که در تداوم مصرف باال در فروردین ماه، 
این ماه نیز پله های پر مصرفی را یکی یکی طی کرده تا رکوردی 

کم سابقه از خود به جا بگذارد.
بررسی آمار شرکت مدیریت شبکه برق ایران بیانگر آن است 
که نخستین روز اردیبهشت برق با مصرف ۴۴ هزار و ۹۳۶ مگاوات 
حرکت جهشی خود را درحالی آغاز کرد که این میزان مصرف در 
مقایسه با روز مشابه آن در سال گذشته که ۳۷ هزار و ۲۶ مگاوات برق 
مصرف شده بود از رشدی بیش از هفت هزار مگاواتی داشته است.
صفحه 3

وزیر علوم ابالغ کرد:

آیین نامه فعالیت های دانشجویی
 در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰

تحریم ها، عامل اصلی تصمیمات غلط مدیران 
تاق  ا ن  یندگا نما هیئت  عضو 
بازرگانی تهران اظهار داشت:  اگر روابط 
بین المللی ما همانطور که شنیده ها حاکی 
از آن است پیش برود؛ همه مسائل ختم به خیر 
شود و همه به برجام برگردند، تازه به اول خط 
می رسیم. مهراد عباد در مورد روند اقتصادی کشور 
اظهار داشت: اگر روابط بین المللی ما همانطور که 
شنیده ها حاکی از آن است پیش برود، همه مسائل 
ختم به خیر شود و همه به برجام برگردند، تازه به 
اول خط می رسیم. ما مشکالت داخلی اقتصادی 
اساسی که در این چند سال تحریم برایمان به وجود 

آمده نیز داریم که باید حل کنیم.

مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه در تبیین نقش روابط عمومی ها:

گفتگو با مردم، جلب اعتماد عمومی را 
در پی دارد

4
بدون عذر و بهانه کاالهای اساسی را ترخیص کنید
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سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1745- یکشنبه 2  خرداد  ۱۴۰۰- قیمت ۱۰۰۰ تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
بامداد افشار: 

آهنگسازي در تئاتر 
را بیشتر از سینما 

دوست دارم

6ورزش
سپهر حیدری: 

پرسپولیس هیچ گاه به 
فرد متکی نیست

هنگ 7فر

موسيقي امروز كشورمان با ظهور آهنگسازان جوان و البته خوش فكر و 
كاربلد باعث شده تا دريچه جديدي در اين زمينه باز شود و هرچند كه 
اين روزها بسياري از كارهاي عرصه موسيقي از كيفيت چنداني برخوردار 
نيستند، ولي در همين وانفسا هستند چهره هايي كه با دانش، تفكر و 
البته سواد كافي در آهنگسازي، به چهره هايي شاخص تبديل شده اند. 

پيشكسوت تيم فوتبال پرسپوليس گفت: سپاهان در ادامه رقابت های 
ليگ امتياز از دست می دهد و پرسپوليس ۲ هفته مانده به پايان ليگ 
قهرمان خواهد شد.تيم فوتبال پرسپوليس روز سه شنبه گذشته موفق 
شد تا در مرحله يک هشتم نهايی رقابت های جام حذفی شاهين بندر عامری 

را از پيش رو بردارد و به مرحله يک چهارم اين رقابت ها راه پيدا كند.

اول خرداد سالروز تولد مردی است كه خود را وقف 
نظم و نثر كودكان كرد، او كه در معرفی اش گفت: »من 
نغمه سرای كودكانم، شاد است ز مهرشان روانم، عباس 

يمينی شريفم، گيريد ز كودكان نشانم«.

شعرهای یمینی 
شریف نوعی 

آموزش مدرن است

رشد بی سابقه مصرف برق در اردیبهشت ماه کاندیداها از دادن وعده های توخالی 
پرهیز کنند

اسالمی  شورای  مجلس  انرژی  کمیسیون  رئیس  نایب 
و  خدا  رضای  برای  دوره  این  در  انتخابات  نامزدهای  گفت: 
رضای مردم هم که شده جناح های سیاسی را کنار گذاشته 
و هدف اصلی هر یک از آنان حل مشکالت مردم با ارائه برنامه باشد.

صفحه ۲

وزیـران کشـور، امـور اقتصـادی و دارایـی، 
نفـت، اطالعـات، نیـرو، آمـوزش و پـرورش، راه و 
شهرسـازی، جهاد کشاورزی و صنعت و معدن این 
هفتـه در کمیسـیون های تخصصی مجلس حضـور می یابند.

کمیسـیون های تخصصـی مجلـس این هفتـه میهمان 
بیـژن  دارایـی،  و  اقتصـادی  امـور  وزیـر  دژپسـند  فرهـاد 

زنگنـه وزیـر نفـت، عبدالرضـا رحمانـی فضلـی وزیر کشـور، 
سـیدمحمود علـوی وزیـر اطالعـات، رضـا اردکانیـان وزیـر 
پـرورش،  و  آمـوزش  وزیـر  حاجی میرزایـی  محسـن  نیـرو، 
علیرضـا رزم حسـینی وزیر صنعـت و معدن و کاظـم خاوازی 

وزیـر جهـاد کشـاورزی خواهنـد.  
صفحه ۲

احضار ۹ وزیر به کمیسیون های تخصصی مجلس 

DONYAYEJAVANANMAG.IR

شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل 
آگهی مناقصه عمومی

 یک مرحله ای 
نوبت دوم

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 ۲ 

شهرک صنعتی 
۹۴/8۲۵/۹۷۰/۲۱۳۴/۷۴۱/۲۹8/۵۱۱ملی اردبیل ۲

فهارس بهای 
ابنیه و تاسیسات 
برقی سال ۱۴۰۰ 

و برآورد اولیه 
پیوستی 

آب ۱۲۰۰/۰۲ 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 ۴۰۰۱۱۱8۹۰۷۱۴۵۰۷۳ 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 8۵ 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 ۱۴۰۰/۰۳/۰۵

- مخلت تحویل اسناد: تا آخر وقت اداری ۱۴۰۰/۰۳/۱۷
- زمان بازگشایی پاکات الف و ب و ج: ساعت ۱۲:۳۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱8

* 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  ۱۴۰۰/۰۳/۰۱
نوبت دوم – یکشنبه  ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ 

آگهی مناقصه )نوبت دوم(
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
۱7,575,۰۰۰,۰۰۰.    .     97۱۰5۱9شرکت 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 ۱۰ 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 ۰6۱-3۴۱۴6257  

نحوه دریافت

مرکزی  بانک  نزد   ۴۰۰۱۱۱۴۰۰۴۰2۰۴9۱ شماره  حساب  به  مبلغ ۱9۰,۰۰۰ ریال  به  واریزی  بانکی  فیش  اصل  ارائه   -۱
جمهوری اسالمی ایران تحت عنوان تمرکز وجوه در آمد شرکت ملی حفاری ایران                                       )شماره شبا: 

)IR 52۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۱۱۴۰۰۴۰2۰۴9۱(
۲- 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 ۱۰7- دبیرخانه کمیسیون مناقصات- شماره تماس 3۴۱۴8569 – ۰6۱-3۴۱۴858۰

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 ۹8/۱۳8۶۶۵ مورخ ۹8/۰۴/۰۳ 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 :  ۱۱۳۵8۰۷

احمد اسعدی
 جامعه شناسی دانشگاه شهید بهشتی

و مدرس دانشگاه شاهد

بین سیاست فرهنگی و فرهنگی سیاسی رابطه ی مستقیم و 
بسیار مهم وجود دارد؛ اما تفاوت این دو با همدیگر مانند تفاوت بین 
ایی که عموما به صورت مترادف  واقعیت و حقیقت است دو واژه 
انگاشته و به کار برده می شوند در حالیکه دارای مفاهیم متفاوتی 

هستند
به مفهوم آن چه هست  برداشت جامعه شناختی  واقعییت در 

اطالق می شود ولی حقیقت مطلق درستی و آنچه باید باشد؛ اطالق 
می شود برای روشن شدن ذهن می توان اشاره کرد که مثاًل جنگ 
یک واقعه ی اتفاق افتاده می تواند باشد ولی جنگ ؛ حقیقت نیست! با 
این مقدمه به سراغ فرهنگ سیاسی و سیاست های فرهنگی می رویم

بین  روشنی  دیدگاههای  مفهوم  دو  ین  ا بین  نه  متاسفا
سیاستگذاران ) نامزد های انتخابات ریاست جمهوری( و مردم صورت 
آمده است که »  این تصور غلط بوجود  آنجا که  تا  نپذیرفته است 

فرهنگ« چه نقشی در سیاست می تواند داشت؟
انتخاب  آگاه  مردم  است  ملت  یک  درونی  بنیه ی  ؛  فرهنگ 

آگاهانه دارند

تجربه  از طریق  مطالبات  پیگیری  و  فرهنگ حقیقت جویی 
و  هنجار  ما  های  قعییت«  وا  « تغییر  برای  جمعی  تالش  و 

است نادرست 
فرهنگ است که باعث افزایش زایشمندی فرهنگ سیاسی است

مهمترین  از  یکی  سیاسی  فرهنگ  سطح  افزایش  چگونگی 
اهداف سیاستمداران اجرایی است؛ اما آیا چقدربرای سیاستهایی که 
باعث ایجاد فرهنگ سیاسی مردم می شود؛ از سوی سیاستمداران 

ارایه و یا طرح شده است
این موضوع یک شاخص مهم برای انتخاب اصلح از میان افراد 

نامزد ریاست جمهوری است۰

سرمقاله
و انتخاب می کنم؛ پس هستم! پروتکل ها  درباره  کرونا  با  مقابله  ملی  ستاد  سخنگوی 

تبلیغات  و  انتخابات  برگزاری  چگونگی  برای  اتخاذ  تصمیمات 
نامزدها در شرایط فعلی کرونا توضیح داد.

مقابله  ملی  ستاد  جلسه  حاشیه  در  رئیسی  علیرضا  دکتر 
با کرونا، درباره تصمیمات اتخاذ شده برای انتخابات پیش رو 
گفت: در خصوص پروتکل های انتخابات هدف اصلی ما این 
پروتکل ها  رعایت  و  باشد  سالم  گونه ای  به  محیط  که  است 
پر  مشارکت  به  منجر  که  باشد  بخش  اطمینان  گونه ای  به 

شکوه مردم شود.
نظر سالمتی  از  مردم  اگر  که  است  واضح  پر  افزود:  وی 
احساس اطمینان نکنند ممکن است برای شرکت در انتخابات 
که  کنند  کاری  محترم  کاندیداهای  باید  بنابراین  کنند.  تردید 

حداکثر رعایت پروتکل ها به عمل آید تا مردم با خیال راحت در 
انتخابات شرکت کنند.  بنابراین ما اصل را بر تبلیغات حداکثری 

گذاشتیم و تجمعات باید به حداقل برسد.
تاکید کرد: هرگونه تجمع در فضای بسته برای  رییسی 
اجتماعات،  سالن  قبیل  از  اماکن  این  است.  ممنوع  نامزدها 
مساجد، سالن ورزشی، سالن پذیزایی و... به جز موارد خاص 
جمعیت  با  و  خبری  نشست  شکل  به  که  سیما  و  صدا  در 
وجود  امکان  این  باز  فضای  در  اما  می شود.  برگزار  محدود 
فاصله  و  پروتکل ها  رعایت  با  انتخاباتی  نامزدهای  که  دارد 
همچون  مراکز  این  کنند.  سخنرانی  بتوانند  فیزیکی  گذاری 
سازمان هایی  سایر  و  مدارس  باز  فضای  روباز،  استادیوم های 

که چنین محیطی دارند، است.

کارناوال های تبلیغاتی، ممنوع!

صفحه ۲
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مرادی: کاندیداها از دادن وعده های توخالی پرهیز کنند
نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی گفت: نامزدهای 
انتخابات در این دوره برای رضای خدا و رضای مردم هم که شده جناح 
های سیاسی را کنار گذاشته و هدف اصلی هر یک از آنان حل مشکالت 

مردم با ارائه برنامه باشد.
انتخابات ریاست  احمد مرادی با اشاره به طیف هایی که داوطلب 
جمهوری شدند و پیش بینی از آرایش سیاسی کاندیداها، بیان کرد: در 
وهله اول تاکید من به همه مردم این است که با شور و منطق وارد عرصه 
انتخابات شوند و مشارکت باالیی در انتخابات داشته باشند. آرزوی همه 
را  آینده خوبی  با صالبت،  انتخابات  با  بتوانیم  است که  این  ایران  ملت 

برای کشور تضمین کنیم.
وی در ادامه اظهار کرد: کشور امروز دارای مشکالت فراوانی است، 

ولی عدم استقبال از انتخابات راهی برای حل مشکالت نخواهد بود.
مرادی گفت: کاندیداهایی که از طیف های مختلف این توانایی و 
ظرفیت را در خود دیده و به صحنه آمدند باید اجازه دهند پس از تایید 

صالحیت از سوی شورای نگهبان، انتخاب گر اصلی مردم باشند.
نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسالمی، تصریح کرد: 
کاندیداها باید از سر دادن شعارهای بی جهت و وعده هایی که توانایی 
اجرای آن را ندارند پرهیز کنند. مردم ما دیگر سرخورده شدند که اینقدر 
شعار و وعده های توخالی از کاندیداها شنیدند. فردی باید بر مسند ریاست 
جمهوری بنشیند که از همین االن تکلیفش را با خودش روشن کرده باشد 
و برای حل مشکالت مردم بدون نگاه سیاسی و جناحی برنامه داشته باشد.

مرادی در پایان تاکید کرد: امروز وضعیت اقتصاد کشور نیاز به یک 
جراحی عمیق دارد. از نظر بنده در این دوره برای رضای خدا و رضای 
و هدف  گذاشته  کنار  را  نامزدها جناح های سیاسی  مردم هم که شده 
اصلی هر یک از آنان حل مشکالت مردم با ارائه برنامه باشد. بعد هم هر 
فردی که رئیس جمهور شد از مدیران توانمند و خوش نام و جوان برای 

حل مشکالت استفاده کند.

احضار ۹ وزیر به کمیسیون های تخصصی مجلس 
وزیران کشور، امور اقتصادی و دارایی، نفت، اطالعات، نیرو، آموزش و پرورش، 
در کمیسیون های  این هفته  و معدن  راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و صنعت 

تخصصی مجلس حضور می یابند.
کمیسیون های تخصصی مجلس این هفته میهمان فرهاد دژپسند وزیر امور 
وزیر کشور،  فضلی  رحمانی  عبدالرضا  نفت،  وزیر  زنگنه  بیژن  دارایی،  و  اقتصادی 
سیدمحمود علوی وزیر اطالعات، رضا اردکانیان وزیر نیرو، محسن حاجی میرزایی 
وزیر آموزش و پرورش، علیرضا رزم حسینی وزیر صنعت و معدن و کاظم خاوازی 

وزیر جهاد کشاورزی خواهند.  
دژپسند به کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید می رود

فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی دوشنبه این هفته میهمان کمیسیون 
ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی برای بررسی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ 
با تاکید بر رفع موانع تولید، بهبود محیط کسب و کار و تسهیل صدور مجوزها و 
استفاده از ظرفیت ماده ۷ قانون اصل ۴۴ قانون اساسی، پشتیبانی از تولید با تاکید 
بر تامین مالی و استفاده از ظرفیت های قانونی بودجه ۱۴۰۰ با حضور سازمان برنامه 
و بودجه کشور، اتاق ایران، دیوان محاسبات به کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید 

و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی می رود.
بیژن زنگنه به کمیسیون آموزش می رود

بیژن زنگنه وزیر نفت سه شنبه این هفته میهمان کمیسیون آموزش، تحقیقات 
و فناوری خواهد بود.

وزیر نفت برای پاسخگویی به سواالت سید محمد مولوی نماینده مردم آبادان، 
محمدرضا صباغیان نماینده مردم مهریز، ابرکوه، بافق، بهاباد و خاتم به کمیسیون 

آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس می رود.
وزیران اقتصاد و کشور به کمیسیون اقتصادی می روند

عبدالرضا  و  یکشنبه  امروز  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر  دژپسند  فرهاد 
رحمانی فضلی سه شنبه این هفته میهمان کمیسیون اقتصادی مجلس خواهند بود.

ارائه گزارش تصمیمات و  فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی برای 
به  رمزارزها  درخصوص  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزارت  و  مرکزی  بانک  اقدامات 

کمیسیون اقتصادی می رود.
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور هم روز سه شنبه برای پاسخ به سوال محمد 
سرگزی نماینده زابل، زهک، هیرمند، نیمروز و هامون، شیوا قاسمی نماینده مریوان 
و سروآباد، سیدمحمد مولوی نماینده آبادان و کمال حسین پور نماینده پیرانشهر و 

سردشت به کمیسیون اقتصادی می رود.
وزیر اطالعات به کمیسیون امنیت ملی می رود

سید محمود علوی وزیر اطالعات سه شنبه این هفته میهمان اعضای کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی است.

وزیر اطالعات برای بررسی و پاسخگویی به سوال ۷ نماینده به کمیسیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی به این کمیسیون دعوت شده است.

زنگنه و اردکانیان به کمیسیون انرژی می روند
رضا اردکانیان وزیر نیرو و بیژن زنگنه وزیر نفت دوشنبه این هفته میهمان 

کمیسیون انرژی مجلس خواهند بود.
رضا اردکانیان وزیر نیرو برای پاسخ به سوال ۲۳ نماینده و بیژن زنگنه وزیر 

نفت برای پاسخ به سوال ۲۲ نماینده به کمیسیون انرژی می روند.
وزیر نفت همچنین روز سه شنبه هم برای بررسی وضعیت میدان گازی پارس 
جنوبی و افت فشار آن و همچنین مسائل و مشکالت نفت، گاز، پتروشیمی و پاالیش 

و پخش حوزه های انتخابیه اعضای کمیسیون به کمیسیون انرژی می رود.
حاجی میرزایی به کمیسیون بهداشت می رود

دعوت  به  یکشنبه  امروز  پرورش  و  آموزش  وزیر  حاجی میرزایی  محسن 
به  نماینده شیراز  قادری  به سئوال  پاسخگوئی  برای  درمان  و  بهداشت  کمیسیون 

این کمیسیون می رود.
بررسی طرح استفساریه ردیف ۷۰ پیوست قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر 
در حوزه سالمت، بررسی میزان تحقق احکام بخش سالمت برنامه پنج ساله ششم 
از  توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی، بررسی طرح حمایت 

خیرین سالمت هم در دستور کار این هفته کمیسیون بهداشت و درمان قرار دارد.
رزم حسینی به کمیسیون صنایع و معادن می رود

کمیسیون  دعوت  به  روز سه شنبه  معدن  و  وزیر صنعت  رزم حسینی  علیرضا 
صنایع و معادن میهمان این کمیسیون خواهد بود.

وزیر صنعت و معدن برای ادامه جلسه بررسی وضعیت بازار و صنعت خودرو با 
حضور رییس شورای رقابت و مدیران عامل شرکت های خودروسازی ایران خودرو 

و سایپا به کمیسیون صنعت می رود.
اسالمی و زنگنه به کمیسیون عمران می روند

کمیسیون عمران مجلس این هفته میهمان محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی 
و بیژن زنگنه وزیر نفت خواهد بود.

وزیر راه و شهرسازی برای پاسخ به سوال 8 نماینده و بیژن زنگنه وزیر نفت 
برای پاسخ به سوال جلیل مختار نماینده آبادان به کمیسیون عمران خواهند رفت.

وزیر جهاد کشاورزی به کمیسیون کشاورزی می رود
کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس سه شنبه این 
هفته میهمان کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی خواهد بود. وی برای پاسخ به 

سوال ۱۴ نماینده به این کمیسیون می رود.
کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست این هفته همچنین 
بررسی مسائل و مشکالت تولید تخم مرغ در سال ۱۴۰۰ و اتخاذ تدابیر الزم با دعوت 
از مسئولین ذیربط دستگاه های اجرایی ذیربط و تولیدکنندگان بخش خصوصی را 

در دستور کار خود دارد.

سوء استفاده از نیاز جوانان به شغل؛
مراقب باشید، سر کار گذاشته نشوید!

نیاز  از  سایبری  شیادان 
جوانان به اشتغال سوءاستفاده 
آگهی های  درج  با  و  کرده 
مجازی،  فضای  در  کاذب  استخدامی 
همچنین  و  عی  جتما ا ی  شبکه ها
آن ها  ز  ا آنالین  آگهی  سایت های 

کالهبرداری می کنند.
فراگیر شدن  و  اینترنت  توسعه  با 
فضای مجازی، بستر انتشار آگهی بسیار 
قرار  همه  دسترس  در  و  شده  آسان تر 
گرفته است، در این بین فرصت مناسبی 
نیز برای جویندگان کار فراهم شده تا در 
بین انبوه آگهی ها در جستجوی کار و 
استخدام باشند براین اساس از عناوینی 
مانند کار در منزل با درآمد باال، استخدام 
با پورسانت عالی، استخدام در مراکز و 
عناوینی  از  معتبر  دولتی  سازمان های 
هستند که کالهبرداران در آگهی های 

خود بسیار از آنها استفاده می کنند.
اغوا  وعده های  با  کالهبرداران 
کننده و استفاده از آدرس ها و مشخصات 
از  استخدام،  آگهی های  در  ساختگی 
افراد جویای کار می خواهند که تصاویر 
مدارک هویتی خود را ارسال کرده و در 
گام بعدی با ارائه شماره کارت یا هدایت 
آن ها به سایت های جعلی و درگاه های 
بانکی فیشینگ برای واریز وجه ثبت نام، 
از آن ها سوءاستفاده های مالی می کنند.

ی  فندها تر یبری  سا ن  ما مجر
مختلفی را برای به دام انداختن طعمه 
های خود به کار می گیرند، برخی در 
گام اول از فرد رزومه اطالعاتی فردی 
و کاری می خواهند که در پی جمع آوری 
این اطالعات در گام بعدی با ارائه شماره 
سایت های  به  آن ها  هدایت  یا  حساب 
جعلی و درگاه های بانکی فیشینگ برای 
از آن ها  آزمون استخدامی  واریز وجه 

سوءاستفاده های مالی می کنند.
بهتر  کند،  می  توصیه  فتا  پلیس 
به  وجهی  هرگونه  واریز  از  قبل  است 
حساب های اعالمی از سوی این افراد 
یا واریز از طریق درگاه های جعلی بانکی 
آگهی  آن ها  که  شرکتی  خصوص  در 
استخدام داده اند تحقیق کرده تا از واقعی 
بودن این شرکت اطمینان حاصل شود.

فریبنده  پیشنهادهای  تبلیغات، 
فضای  در  متعارف  غیر  حقوق های  و 
برای  می  دا است  ممکن  مجازی 
یک  درج  صرفا  و  بوده  کار  متقاضیان 
شماره تلفن و آدرس های گمراه کننده 
صورت  به  باید  اساس  براین  باشد 
صاحب  با  استخدام  از  قبل  حضوری 
آگهی مالقات کرده،  از محل فعالیت 
اطمینان  در صورت  و  شده  مطلع  وی 
بعدی  اقدامات  موضوع،  صحت  از 

انجام شود.
فتا،  پلیس  کارشناسان  گفته  به 
برای جلوگیری  شهروندان جویای کار 
مجرمان  توسط  خود  هویت  سرقت  از 
تصاویر  نباید  عنوان  هیچ  به  سایبری، 
تحقیق  بدون  را  خود  هویتی  مدارک 
در  استخدامی،  آگهی های  بررسی  و 
اختیار آگهی دهنده ها قرار دهند و پس 
آگهی،  اعتبار  و  صحت  از  اطمینان  از 
به  دهنده،  آگهی  از  آدرس  دریافت  با 
و  نظر  مورد  مکان  حضوری  صورت 

مجوزهای آن را بررسی کنند.  
موسسات  که  است  حالی  در  این 
لیت  فعا حال  در  بسیاری  بی  یا ر کا
برای  شهروندان  که  هستند  رسمی 
جستجوی شغل مناسب خود می توانند 
به این موسسات مراجعه کنند و نیازی 
در  نامعتبر  آگهی های  به  که  نیست 
سایت ها و شبکه های اجتماعی مراجعه 
توجه  کار  متقاضیان  همچنین  کنند. 
شرکت ها  در  استخدام  باشند  داشته 
شرایط  دارای  دولتی  سازمان های  و 
طریق  از  و  بوده  خاص  ضوابط  و 
در  آگهی  و  عمومی  فراخوان های 
سایت های خبری معتبر، نشریات رسمی  

صورت می گیرد.

ل  نبا د به  یبری  سا ن  ما مجر
از  انگاری  سهل  و  غفلت  کوچکترین 
شوم  نقشه های  تا  هستند  افراد  طرف 
خود را عملی کنند براین اساس در این 
گزاترش به برخی از ترفندهای شیادان 

فضای مجازی اشاره می شود: 
استخدام حسابدار ترفند سودجویان 

سایبری
سرهنگ علی کریمی رئیس پلیس 
آگهی های  خصوص  در  کرمانشاه  فتا 

داد و گفت:  به کاریابی هشدار  مربوط 
یکی از روش های مجرمان برای پاک 
کردن رد خود و سخت تر کردن مراحل 
استخدام  و  شناسایی  پرونده،  کشف 
است.  مجازی  فضای  طریق  از  افراد 
به  اقدام  ابتدا  سایبری  کالهبرداران 
نیاز  عنوان  تحت  کاریابی  آگهی  درج 
و  اداری  امور  کارگزار  حسابدار،  به 
فاکتورنویس با وعده کسب درآمد باال 

می کنند.
وی ادامه داد:هنگامی که قربانی به 
فرد درج کننده آگهی تماس می گیرد، به 
او گفته می شود که یک شرکت فروش 
محصوالت خارجی نیاز به حسابدار و یا 
فاکتورنویسی دارد که تمام فروش روزانه 
به حساب وی واریز و فرد استخدام شده 
به  اقدام  آنالین  از طریق صرافی  باید 
خرید ارز مجازی و ارسال آن به کیف 

پول شرکت کند.
سرهنگ کریمی گفت: قربانیان با 
توجه به ساده بودن این کار و حقوق باال، 
فریب خورده و با ارسال مدارک شناسایی 
و اطالعات حساب بانکی خود،  بدون 
هیچ اطالع و آگاهی از مجرمانه بودن 
این کار همکاری خود را با مجرمان را 

آغاز می کنند.
از  مجرمان  متاسفانه  گفت:  وی 
را  وجه  سرقت،  دیگران  حساب های 
ارز  و  کرده  واریز  قربانیان  حساب  به 
کار  این  که  دریافت می کنند  دیجیتال 
حساب  مدتی  از  پس  می شود  باعث 
بانکی حسابداران استخدام شده مسدود 
کالهبرداری  به  متهم  عنوان  به  و 

اینترنتی تحت تعقیب قرار گیرند.  
فریب برخی از آگهی های استخدام 

را نخورید
ر  پو نش  ا د ی  مهد هنگ  سر
از  کردستان  استان  فتا  پلیس  رئیس 
کاربران  بی جای  واعتماد  کالهبرداری 
به اغلب سایت های کاریابی خبر داد و 
گفت: با شکایت یکی از شهروندان مبنی 
از  بر کالهبرداری چند میلیون تومانی 
وی در پوشش سایت های فروش واسط 
و کاریابی، رسیدگی به موضوع در دستور 

کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.
صورت  تحقیقات  در  افزود:  وی 
گرفته مشخص شد، شاکی با مشاهده 
باال  مزایای  حقوق  با  استخدام  آگهی 
در سایت واسطه گر دیوار،  برای احراز 
هویت کپی مدارکش دو شماره حساب در 
بانک موردنظر افتتاح نموده و مدارک ها 
را از طریق شبکه اجتماعی تلگرام برای 

متهم ارسال کرده است.
دانش پور گفت: در ادامه اظهارات 
شاکی مشخص شد پس از ارسال مدارک 
هویتی و مشخصات حساب های بانکی، 
متهم وجه مسروقه را به حساب بانکی 
می خواسته  آن ها  از  و  واریز  کاربران 

است تا برای وی ارز دیجیتال بخرند و 
به ازای آن مبلغی به کاربران پرداخت 

می کرده است.
با  داد:  ادامه  انتظامی  مقام  این 
تالش کارشناسان پلیس فتا سرنخ هایی 
از این حساب های واسط به دست آمد 
فتا  پلیس  به  متهم  احضار  از  پس  که 
نیز  شناسایی شده  فرد  شد  مشخص 
خود قربانی ناآگاهی اش بوده و در دام 

کالهبرداران گرفتارشده است.

کرد:  تصریح  پور  دانش  سرهنگ 
اصلی  عامل  رد  پلیسی  اقدامات  با 
کالهبرداری که با درج آگهی در قالب 
فروش کاال و استخدام، سوژه های خود 
دنبال  شهرستان ها  دیوار  درسایت  را 
می کرد توسط کارشناسان پلیس فتا به 
دست آمد و متهم  پس از هماهنگی با 

مقام قضائی دستگیر شد.
رئیس پلیس فتا استان کردستان 
تأکید کرد: ازآنجایی که افراد زیادی در 
و  هستند  شغل  جویای  جامعه  سطح 
اساسی  نیازهای  از  یکی  مناسب  شغل 
شیادان  همین رو  از  می باشد؛  جوانان 
این موضوع  از  با سوءاستفاده  سایبری 
با درج آگهی های استخدامی کاذب در 
و همچنین سایت های  فضای مجازی 
کالهبرداری  به  اقدام  آنالین  آگهی 

ازشهروندان می کنند.
آگهی  لب  قا در  ری  کالهبردا

استخدام و کاریابی در فضای مجازی
ه  عیسی پر نس  یو ن  ا ستو
از  پیشگیری  و  تشخیص  کارشناس 
جرایم پلیس فتا خوزستان با هشدار در 
گفت:  کالهبرداری  جدید  شیوه  مورد 
تحقیق،  بدون  کنند  دقت  شهروندان 
شرکت  اعتبار  از  اطمینان  و  بررسی 
پرداخت  را  مبلغی  هیچ  دهنده  آگهی 
ناشناس  لینک های  روی  و  نکرده 

نکنید. کلیک 
مراجعه  با  شخصی  افزود:  وی 
غیر  برداشت  مدعی  پلیس  اداره   به 
لذا بررسی  بود،  از حسابش شده  مجاز 
در  ویژه  صورت  به  موضوع  این  به 
شاکی  گرفت.   قرار  پلیس  کار  دستور 
در ادامه اظهارات خود بیان داشت که 
با تکمیل فرم موجود خرید اینترنتی در 
اینکه ثبت   یک سایت جعلی به گمان 
نام تمام شده، برای پرداخت هزینه که 
پرداخت  لینک  روی  بود  ناچیزی  مبلغ 
کردم  کلیک  سایت  در  شده  داده  قرار 
و به درگاه پرداخت بانکی هدایت شدم 
که منجر به سرقت اطالعات بانکی  و 

خالی شدن حسابم شد.
این مقام مسئول ادامه داد: با ثبت 
شده  تشکیل  پرونده  شاکی،  اظهارات 
در دستورکار کارشناسان پلیس فتا قرار 
گرفت. با بررسی های انجام شده توسط 
انتشار  بسترهای  روی  بر  کارشناسان 
دهنده آگهی استخدامی جعلی، هویت 
اخذ  با  ادامه  در  شد؛   شناسایی  متهم 
مجوز مقام قضایی و اعزام تیمی زبده 
که  متهم  محل،  به  پلیس  مأموران  از 
نفر  به همراه چند  بود  سر دسته گروه 
برای  و  از همکاران وی دستگیر شده 
این  کارشناسان  اختیار  در  تحقیقات 

پلیس قرار گرفت.
پیشگیری  و  تشخیص  کارشناس 
متهم  کرد:  بیان  خوزستان  فتا  پلیس 

ناپذیر  انکار  شواهد  و  ادله  مشاهده  با 
بزه  و  گشود  اعتراف  به  لب  ناچار  به 
انتسابی خود را مبنی بر ایجاد  گروهی 
برای کالهبرداری  پذیرفت. با بررسی 
سوابق این شخص کالهبردار مشخص 
فقره کالهبرداری  شد که وی چندین 
دیگر نیز در پرونده خود دارد و مدتهاست 
که مشغول فعالیت های مجرمانه است 
قضایی  مقام  اختیار  در  ادامه  در  که 

قرار گرفت.
ت  موسسا گفت:  ه  پر عیسی 
کاریابی بسیاری در حال فعالیت رسمی 
هستند که شهروندان برای جستجوی 
این  به  می توانند  خود  مناسب  شغل 
موسسات مراجعه کنند و نیازی نیست 
که به سایت های نامعتبر مراجعه کنند. 
همچنین شهروندان توجه داشته باشند 
سازمان های  و  شرکت ها  در  گزینش 
خاص  ضوابط  و  شرایط  دارای  دولتی 
فراخوان های عمومی  از طریق  و  بوده 
و یا آگهی در سایت های خبری معتبر، 
نیرو  جذب  آگهی  و  رسمی  نشریات 

منتشر می شود.
وی تاکید کرد: مجرمان سایبری و 
افراد سودجو همیشه از نیازهای جامعه 
کالهبرداری های  و  کرده  سوءاستفاده 
خود را بر این نیازها متمرکز می کنند. 
ازآنجایی که افراد زیادی در سطح جامعه 
جویای شغل هستند و شغل مناسب یکی 
براین  نیازهای اساسی جوانان است  از 
سوءاستفاده  با  سایبری  شیادان  اساس 
آگهی های  درج  با  موضوع  این  ز  ا
استخدامی کاذب در فضای مجازی و 
همچنین سایت های آگهی آنالین اقدام 
به کالهبرداری از عموم مردم می کنند.

اخاذی اینترنتی، این بار با شگرد 
استخدام بازیگری

مرتضوی  سیدمرتضی  سرهنگ 
نقشه  ز  ا اصفهان  فتا  پلیس  رئیس 
شوم فردی که با درج آگهی استخدام 
از  اخاذی  و  تهدید  به  اقدام  بازیگری 
دختر جوان کرده بود، خبر داد و گفت: 
اینکه  بر  مبنی  جوان  دختر  شکایت  با 
به  اقدام  بازیگری،  استخدام  هدف  با 
ارسال رزومه و تصاویر خصوصی خود 
برای فردی ناشناس کرده و پس از آن 
مورد تهدید و اخاذی قرار گرفته است، 
بررسی موضوع در دستور کار پلیس فتا 

قرار گرفت.
وی افزود: شاکی عنوان کرد پس 
از مشاهده آگهی استخدام بازیگری در 
یکی از سایت های تبلیغاتی درخواست 
طریق  از  دهنده  آگهی  فرد  به  را  خود 
کردم،  ارسال  اجتماعی  شبکه های 
سپس وی درخواست تصاویر خصوصی 
تصاویر  دریافت  از  پس  کرد،  من  از 
آمیز  تهدید  های  پیام  ارسال  به  اقدام 
انتشار  عدم  قبال  در  وجه  تقاضای  و 

تصاویر کرده است.
سرهنگ مرتضوی عنوان داشت: 
و  موجود  مدارک  و  به شواهد  توجه  با 
تحقیقات تخصصی صورت گرفته نهایتًا 
متهم شناسایی و در یک عملیات پلیسی 

دستگیر شد.
شهروندان  به  مرتضوی  سرهنگ 
کنونی  معضالت  از  یکی  کرد:  توصیه 
افراد  خصوصی  حریم  حفظ  ما  جامعه 
توسط  مختلف  اشکال  به  که  است 
سودجویان و کالهبرداران نادیده گرفته 
شده و با سوء استفاده از مصادیق مختلف 
نقض این موضوع، از قربانیان اخاذی و 

هتک حیثیت می شود.
بیان  با  آخر  در  مقام مسئول  این 
این که برخی افراد تمایل دارند که مورد 
توجه دیگران قرار بگیرند، تصریح کرد: 
سودجویان و کالهبرداران از طعمه های 
خود می خواهند که تن به خواسته های 
شیطانی آنها داده و اگر این کار را انجام 
ندهند، اقدام به انتشار تصاویر خصوصی 
طعمه ها در فضای مجازی و شبکه های 

اجتماعی می کنند.

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

وزیر علوم ابالغ کرد:
آیین نامه فعالیت های دانشجویی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰

 وزیر علوم با ابالغ آیین نامه فعالیت های دانشجویی در انتخابات ریاست جمهوری سال 
۱۴۰۰ تاکید کرد: در دوران انتخابات هیچکس مجاز به ایجاد اخالل در برنامه های دارای 
مجوز از مراجع تصمیم گیری دانشگاه نیست و هرگونه اقدام در جهت نادیده گرفتن تصمیمات 

نهادهای مسوول دانشگاه، خالف مقررات است.
منصور غالمی روز گذشته)شنبه( آیین نامه فعالیت های دانشجویی در انتخابات ریاست 

جمهوری سال ۱۴۰۰ را به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور ابالغ کرد. 
متن این آیین نامه که خطاب به رؤسای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور نوشته 

شده به این شرح است: 

با سالم و احترام؛ 
 ۲8 در  جمهوری  ریاست  انتخابات  دوره  سیزدهمین  برگزاری  بودن  نزدیک  به  ظر  ن
خرداد ماه سال جاری، اهمیت تالش برای ایجاد شور و تحرک سیاسی در راستای تحقق 
مردم ساالری دینی دوچندان می باشد. با توجه به شیوع و همه گیری ویروس کرونا وعدم 
حضور دانشجویان در محیط دانشگاه و انجام عمده مأموریت های آموزشی دانشگاه ها و مراکز 
آموزش عالی در فضای مجازی، ضروری است دانشگاه به عنوان یکی از نهادهای مرجع و 
اثرگذار، نقش سازنده خود را در این مورد نیز با استفاده حداکثری از ظرفیت های فناوری های 
جدید و فضای مجازی، به شایستگی ایفا نماید. لذا شایسته است برای تحقق این مهم تدابیر 

و تمهیدات الزم به شرح زیر اتخاذ گردد: 
۱- انتخابات فرصتی برای ایجاد همدلی و تحکیم همبستگی ملی و همچنین طرح 
مطالبات و خواست های مردم است، ضروری است برای تحقق این مهم، حمایت های الزم برای 
ایجاد فضای مناسب، پویا و مبتنی بر آگاهی و پیشتازی دانشگاهیان فراهم شود و اطالعات 

الزم در این خصوص، به رسانه ها و تشکل های دانشجویی ارائه شود. 
۲- دانشگاه به عنوان مرکز علم و فرهنگ، باید محور و الگوی تعامل، گفت و گو و 
مدارای سیاسی و فرهنگی باشد. لذا ایجاد تنش یا ابراز خشونت در هر قالب و بیانی و علیه 
هر گروه سیاسی و فکری و هر قشری از جامعه خالف جایگاه فرهنگی و علمی دانشگاهیان 
است. مقتضی است چنانچه مواردی از این دست در دانشگاه مشاهده شد، نسبت به جلوگیری 

از آن اقدام موثر به عمل آید. 
۳- دانشگاه فضایی برای طرح دیدگاه های مختلف، ترویج مدارا و قانونمندی است؛ 
همچنین واجد قوانین و مقررات الزم برای فعالیت های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی است. 
از این رو، الزم است دانشگاه در چارچوب مقررات و آیین نامه ها نسبت به پیشبرد اهداف و 
انجام وظایف خود )با توجه به اقتضائات فضای مجازی( اقدام نماید. بدیهی است هیچکس 
مجاز به اخالل در برنامه های دارای مجوز از مراجع تصمیم گیری دانشگاه نیست و هرگونه 
اقدام در جهت نادیده گرفتن تصمیمات نهادهای مسئول دانشگاه خالف مقررات و ضوابط 

قانونی محسوب می شود. 
۴- مسووالن دانشگاه باید در ایام انتخابات همکاری و حمایت الزم را از تشکل ها و 
نشریات دانشجویی که برای برنامه  های خود نیازمند اخذ مجوز و حمایت و پشتیبانی هستند، 
به عمل آورده و ضمن استفاده از ظرفیت های فضای مجازی، نسبت به برگزاری منظم جلسات 
شوراهای مختلف )هیات نظارت، شورای فرهنگی و کمیته ناظر بر نشریات و…( اهتمام 
داشته و در تعاملی سازنده و غیر جانبدارانه، فعالیت کلیه تشکل ها را در فضای مجازی رصد 

نموده و اهتمام جدی برای نظارت بر این فعالیت ها داشته باشند. 
۵- مسووالن دانشگاه می بایست تشکل های دانشجویی را به رعایت اعتدال در امور و 
پرهیز از دوقطبی سازی فضای دانشگاه ترغیب نمایند. همچنین الزم است به تفکیک نقش 
و  انجمن های علمی، کانون های فرهنگی و هنری، شوراهای صنفی  تشکل های اسالمی، 
ناصحیح  مطالبات  از طرح  استفاده  و سوء  نقش ها  تداخل  مراقب  و  داشته  ویژه  توجه   …

و غیرمعمول باشند. 
۶- دانشگاه ها در چارچوب قوانین و مقررات و در حدود وظایف خود در اموری که نیاز 
به همکاری متقابل با دستگاه های اجرایی )به ویژه استانداری  ها و فرمانداری ها( وجود دارد با 

حفظ استقالل و جایگاه دانشگاه، همکاری مناسب را انجام دهند. 
۷- اگر چه دانشگاه ها وظیفه ای خطیر در آگاهی بخشی و افزایش مشارکت سیاسی 
در انتخابات دارند، اما ضروری است که از برگزاری هر گونه فضای تبلیغاتی یا ایجاد 
جلوگیری  دانشگاهی  فضاهای  داخل  در  انتخابات  کاندیداهای  برای  انتخاباتی  ستاد 
دقت  انتخابات  ایام  در  تبلیغات  شیوه نامه  به  التزام  و  رعایت  به  نسبت  و  آید  به عمل 

باشند.  داشته  را  کامل 
8- نشریات دانشگاهی و دانشجویی که مجوز فعالیت رسمی دارند، می توانند گزارش 
سخنرانی ها و مناظرات را منتشر نمایند، مشروط بر اینکه کلیه چارچوب ها و ضوابط مندرج 
در دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات را رعایت کنند. بدیهی است کلیه 
کامل  طور  به  آن ها  بودجه  که  نامه هایی  ویژه  و  نشریات  و  دانشگاه  به  وابسته  نشریات 
یا علیه کاندیداها نمی باشند.  له  انتخاباتی  تبلیغات  به  تامین می شود مجاز  توسط دانشگاه 
بخش های رسمی دانشگاه ها در برنامه های خود تنها می توانند در راستای افزایش مشارکت 

در انتخابات فعالیت نمایند. 
برای  نهادهایی  و  افراد  از طرف  است  ممکن  که  اقداماتی  به  نسبت  دانشگاه ها   -۹
و  علوم  وزارت  ابالغی  تنها سیاست های  و  بوده  آگاه  برنامه ها صورت می گیرد،  در  دخالت 
مقررات انتخابات را مدنظر قرار دهند. همچنین در صورت برخورد نهادهای غیردانشگاهی با 
دانشجویان و اساتید، نشریات و تشکل های دانشجویی که دارای مجوز فعالیت هستند، مقتضی 

است موضوع را در اولین فرصت به معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارتخانه منعکس نمایند.

ریزش تونل در شهرستانک با دو کشته و یک
معاون عملیات سازمان امدادونجات هالل احمر از مصدومیت و فوت ۳ نفر به دلیل 

ریزش تونل در شهرستانک خبر داد.
»محمد باقر محمدی« معاون عملیات سازمان امدادونجات هالل احمر گفت: ظهر 
روز گذشته گزارش حادثه ای مبنی بر ریزش تونل در شهرستانک استان البرز به هالل 
تجسس  های  همراه سگ  به  عملیاتی  و  امدادی  تیم   ۵ بالفاصله  که  شد  اعالم  احمر 

هالل احمر اعزام شدند.
وی ادامه داد: در این حادثه دو نفر جان خود را از دست دادند و تنها مصدوم این حادثه 

هم برای ادامه ی مراحل درمان به بیمارستان منتقل شد. 

کشف ۲ قالده سگ سرقت شده هالل احمر در سنندج
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان کردستان گفت: ۲ قالده سگ سرقت شده 

هالل احمر کردستان توسط پلیس آگاهی کشف و تحویل هالل احمر شدند.
پیام جاللی گفت: دو قالده سگ  به گزارش روابط عمومی جمعیت هالل احمر؛ 
تجسس جمعیت هالل احمر که در مهر ماه سال گذشته به سرقت رفته بودند توسط پلیس 

آگاهی نیروی انتظامی پیدا شده و به هالل احمر کردستان تحویل داده شد. 
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان کردستان با ذکر این مطلب گفت: پس از  به 
سرقت رفتن ۲ قالده سگ تجسس جمعیت هالل احمر کردستان در سال گذشته اقدامات 
گسترده ای برای یافتن آنها صورت گرفت و خوشبختانه جمعه شب گذشته نیروهای آگاهی 

پلیس استان در باغ های حومه سنندج آنها را شناسایی و به هالل احمر تحویل دادند.
پیام جاللی افزود: پیگیری های قانونی توسط جمعیت هالل احمر از طریق مبادی 

ذیربط در حال انجام بوده و بزودی خبر های تکمیلی اعالم خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: پس از سرقت سگ های تجسس هالل احمر کردستان، بالفاصله 
تیم آنست )آموزش و نگهداری سگ های تجسس( ما با ۳ قالده سگ اهدایی فعالیت 

خود را از سرگرفته و حتی یک روز هم ماموریت های این جمعیت با خلل مواجه نشد.
وی تصریح کرد: در حال حاضر تیم آنست جمعیت هالل احمر عالوه بر ۲ قالده 
سگ پیداشده از ۳ قالده سگ اهدایی آموزش دیده ی دیگر هم بهره مند بوده و با تمام 

توان  آماده ی خدمات رسانی به حوادث احتمالی است.

دستگیری کالهبردار۳ میلیارد ریالی مامور قالبی در جنت آباد
رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ از دستگیری فردی که با جعل عنوان مامور ۳ 

میلیارد ریال از شهروندان کالهبرداری کرده بود خبر داد.
سرهنگ«جلیل موقوفه ای« درباره جزئیات این خبر، گفت: درپی مرجوعه ای قضائی 
مبنی بر اخاذی و کالهبرداری از شهروندان توسط فردی با عناوین جعلی ، موضوع در 

دستور کار ماموران کالنتری ۱۳8 جنت آباد  قرار گرفت.
وی افزود: تیم عملیات کالنتری ۱۳8  با بررسی های انجام شده و تحقیقات گسترده 

پلیسی موفق به شناسایی و دستگیری متهم در عملیاتی غافلگیرانه شدند .
رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ ، خاطرنشان کرد: متهم که با جعل عنوان مامور 
نهادهای دولتی و انتظامی اقدام به اخاذی و کالهبرداری از مردم کرده بود در بازجوئی 
های به عمل آمده به کالهبرداری و اخاذی از ۵ نفر از شهروندان در مجموع به مبلغ۳ 

میلیارد  ریال اعتراف کرد .
این مقام انتظامی در خاتمه با اشاره به این که متهم پس از تشکیل پرونده به مرجع 
قضائی معرفی شد، از شهروندان خواست: ضمن رعایت هشدارهای انتظامی و عدم ارائه 
هرگونه پاسخ یا توضیحی از مسائل قانونی خود به افرادی که به عنوان مأمور به آنان 
مراجعه می کنند در صورت مراجهه با چنین افرادی در خواست رویت کارت شناسایی و 
حکم ماموریت کنند و در صورت امتناع مامور مراجعه کننده  مراتب را در اسرع وقت به 

مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ و یا مرکز فوریت های بازرسی ۱۹۷ اعالم دارند.
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تیم کوک در آخرین جلسه دادگاه اپل 
و اپیک به چالش کشیده شد

بحث و حاشیه های پرونده ی اپل و اپیک تمامی ندارد و دو غول فناوری همچنان 
بر سر سیستم پرداخت خریدهای درون برنامه ای فورتنایت یکدیگر را در دادگاه به چالش 
می کشند. در این مدت به لطف ارائه ی اسناد محرمانه و طبقه بندی شده از سوی طرفین 
پرونده، اطالعات جالبی از وقایع پشت پرده این دو غول صنعت تکنولوژی و ویدئو گیم 
برمال شده است که هر هفته در خبرگزاری های مختلف به آن پرداخته می شود. در آخرین 
جلسه ی دادگاه اپل در برابر اپیک، تیم کوک به عنوان شاهد نهایی برای ارائه ی اظهارات 

حاضر شد و به سؤاالت قاضی پرونده پاسخ داد.
طبق گزارش Venturebeat، سؤاالت ایوان گونزالز راجرز، قاضی پرونده، در 
یک جلسه ی ۱۰ دقیقه ای خطاب به تیم کوک مطرح شد و به دلیل اینکه این بار راجرز 
که ریاست دادگاه منطقه ای ایاالت متحده آمریکا در شمال کالیفرنیا در اوکلند را نیز بر 
عهده دارد، به جای هیئت  منصفه پرسش هایی مطرح کرد، از اهمیت باالیی برخوردار است.

در جریان این پرسش و پاسخ، راجرز نتایج مربوط به یک نظرسنجی را فاش کرد 
که نشان می دهد ۳۹ درصد توسعه دهندگانی که با اپل همکاری می کنند، با سیاست های 
این شرکت مشکل دارند. کوک در پاسخ به این ادعا اظهار داشت که اکثر درآمد فروشگاه 
نرم افزار اپل از طریق بازی  و بیشتر از خرید درون برنامه ای بازی ها حاصل می شود. ضمن 
اینکه اپل برای کاهش تبلیغات در بازی ها و برنامه ها هزینه ای از توسعه دهندگان دریافت 
نمی کند؛ بنابراین در کاهش هزینه های اداره ی این فروشگاه مشارکت ندارد.قاضی پرونده 
در ادامه متذکر شد که به نظر می رسد اپل بار پرداخت هزینه های عملیاتی اپ استور و 
سایر پروژه های سرمایه گذاری خود را به طرز نامتناسبی روی دوش بازی سازان می گذارد.

تیم کوک با اشاره به اینکه از میان ۱٫8 میلیون اپلیکیشنی که در اپ استور عرضه 
می شود، 8۵ درصد آن ها، برنامه های رایگان هستند، خاطرنشان کرد که این شرکت ارزش 
زیادی برای برنامه های رایگان قائل است؛ چراکه این اپلیکیشن ها بازدیدهای زیادی برای 
اپ استور ایجاد می کنند و این به نوعی به نفع همه است. درواقع هرچه استقبال مردم از 
برنامه های رایگان بیشتر باشد، درنهایت تعداد بیشتری به جمع کاربران پولی این برنامه ها 
خواهند پیوست و هم اپل و هم توسعه دهندگان از این اتفاق سود خواهند برد. قاضی پرونده 
بالفاصله پاسخ داد: »اما برنامه هایی مانند Wells Fargo نیز وجود دارند که ظاهراً شما از 
گیمرها برای پرداخت کمک هزینه ها استفاده می کنید که این اصاًل روش متناسبی نیست.«

گونزالز راجرز در ادامه اضافه کرد که شاید اپل از طریق برنامه های رایگان کاربران 
زیادی را به اپ استور جذب می کند، اما بعد از اینکه کاربر برای اولین بار برنامه را باز 
می کند، سازندگان بازی به حال خود رها می شوند و به عبارت دیگر، این توسعه دهندگان 

هستند که کاربران را در بازی های خود حفظ می کنند.
اپیک در آغاز اظهارات خود اعالم کرد که اپل دیگر به سهم ۳۰ درصدی از خرید 
برنامه از طریق اپ استور بسنده نمی کند و از هر تراکنشی که کاربر بعد از دانلود بازی 
انجام می دهد نیز امتیاز دریافت می کند. این شرایط باید تغییر کند. اپیک این رویکرد را 
با یک مثال در زمینه خرید خودرو مقایسه کرد و گفت: »این مثل حالتی است که اپل 
یک بار بخشی از هزینه خرید یک خودرو را از خریدار دریافت کند و بعد از آن، در هر بار 
سوخت گیری برای آن خودرو نیز ۳۰ درصد هزینه بنزین را از مالک خودرو طلب کند.«

اپل استدالل کرد که این شرکت هزینه های زیادی صرف برنامه نویسی ۱۵۰ هزار 
رابط کاربری، تعمیر و نگه داری سرورها، امنیت و بررسی برنامه ها و سایر مسئولیت های 
محوله در سیستم عامل خود می کند و این سهم ۳۰ درصدی به آن ها کمک می کند 
تا این هزینه ها را جبران و به بازده سرمایه گذاری خود دست پیدا کند. کوک در ادامه 
خاطرنشان کرد که از زمان معرفی اولین آیفون، ۱۰۰ میلیارد دالر صرف این هزینه ها 
شده و اپل در این مدت هیچ گاه نرخ ۳۰ درصدی خود را افزایش نداده است. او در ادامه 
ارائه نظرات و بررسی برنامه ها در اپ استور را عامل مهمی در حمایت از مصرف کنندگان 
معرفی کرد و گفت فروشگاه نرم افزار اپل بدون این بررسی ها به یک »پلتفرم آشفته و 

پر از آسیب« تبدیل خواهد شد.
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ت  با مصو غ  بال ا با 
مربوط به رفع مشکل رسوب 
کاالهای اساسی در گمرک و 
بنادر ، معاون فنی گمرک ایران اعالم 
اساسی  کاالهای  صاحبان  که  کرد 
عذر  بدون  و  شده  تعیین  شرایط  طبق 
و بهانه ای در مهلت تعیین شده جهت 
تعیین تکلیف و ترخیص فوری کاالها 
اقدام کنند ، در غیر این صورت بر اساس 

مقررات با آنها برخورد خواهد شد.
در  اساسی  کاالهای  انباشت  با 
گمرک و بنادر در دو ماه ابتدایی سال 
جاری و افزایش آن تا مرز شش میلیون 
تن، بررسی هایی در رابطه با موانع ایجاد 
رسوب کاالهای اساسی صورت گرفت 
جهت  پیشنهادات  با  همراه  گزارشی  و 
تسهیل ترخیص کاال  به رییس جمهور 
ارائه و  وی نیز موافقت خود را اعالم 
از  هفته  چند  از  بعد  سرانجام  که  کرد 
صدور دستور روحانی، پایان هفته گذشته 

ابالغیه مربوطه به گمرک اعالم شد.
معاون   - ارونقی  جمال  مهرداد 
فنی گمرک ایران - در رابطه با آخرین 
اساسی  کاالهای  ترخیص  وضعیت 
براساس مصوبه اخیر گفت که مصوبه 
اقتصادی  هماهنگی  ستاد  به  مربوط 
دولت در خصوص رفع مشکل رسوب 
کاالهای اساسی در گمرک و بنادر به 
ویژه بندر امام خمینی )ره( که به تایید 
رئیس جمهور رسیده، از امروز به تمامی 

گمرکات اجرایی ابالغ شده است.
گمرکات اطالعات صاحبان کاالی 

اساسی را اعالم کنند
این مقام مسئول در گمرک ایران 
با اشاره به تکلیف گمرکات اجرایی در 
توضیح  مصوبات  این  اجرای  راستای 
داد که به گمرکات اجرایی تکلیف شده 

تا ظرف سه روز و تا سوم خرداد ماه با 
دریانوردی  و  بنادر  سازمان  به  مراجعه 
مشخصات  دقیق  احصای  به  نسبت 
اقالم  که  اساسی  کاالهای  صاحبان 
مربوطه در بندر تخلیه شده است، اقدام 
و لیست مربوطه به تفکیک نوع کاال ، 
نام صاحب کاال و سایر مشخصات جمع 
بندی و به گمرک ایران اعالم شود. در 
عین حال از سوم تا پنجم خردادماه نیز 
باید نسبت به اخذ شماره ثبت سفارش 
کاالهای اساسی تخلیه شده در بنادر از 
صاحبان کاال اقدام و در اختیار گمرک 
ایران و ستاد تنظیم بازار و سایر مراجع 

مربوطه قرار گیرد.
متقاضیان استفاده از رویه اعتباری 

تا ۱۳ خرداد فرصت دارند
مصوبه  طبق  اینکه  بیان  با  وی 
باید طی فراخوانی  ایران  اخیر، گمرک 
به تمامی متقاضیانی که تمایل دارند از 
رویه اعتباری استفاده کنند اعالم کند تا 
درخواست خود را به بانک مرکزی ارائه و 

بانک به فوریت و ظرف سه روز کاری 
نسبت به موافقت با درخواست آنها اقدام 
کند، یادآور شد: براین اساس از هشتم 
به  رسمی  و  کتبی  نامه  طی  خردادماه 
این  اساسی  کاالهای  صاحبان  کلیه 
مورد ابالغ و صرفا تا سیزدهم خردادماه 
خود  مراجعات  نتیجه  دارند  فرصت 
ایران  گمرک  به  را  مرکزی  بانک  به 

ابالغ کنند.
ترخیص قطعی فقط با کد رهگیری

ارونقی با اشاره به مصوبه مربوط 
کاالهای  درصدی   ۹۰ ترخیص  به 
اساسی اضافه کرد: براین اساس گمرک 
 ۹۰ ترخیص  به  نسبت  تا  شد  مجاز 
درصدی کاالهای اساسی با درخواست 
مجوز  و  کاال  صاحب  از  تعهد  اخذ  و 
وزارت جهاد کشاورزی برای کاالهای 
دانه های  و  جو  سویا،  کنجاله  ذرت، 
و  بازارگاه  با عرضه در سامانه  روغنی 
همچنین برای روغن و گندم با مجوز 
شرکت بازرگانی دولتی اقدام کند. این 

در حالی است که ترخیص کل کاالها 
به  منوط  مانده  باقی  درصد   ۱۰ یعنی 
کد  یا  ارز  تامین  اعالمیه  ارائه  و  اخذ 

رهگیری بانک خواهد بود.
بهانه برای ترخیص تمام شد

معاون فنی گمرک ایران همچین 
فورا  باید  کاال  صاحبان  اینکه  بیان  با 
تکلیف کاالهای خود  تعیین  به  نسبت 
به  توجه  با  کرد:  تاکید  کنند  اقدام 
اخیرا جهت  که  مصوباتی  و  تسهیالت 
شده  تعیین  اساسی  کاالهای  ترخیص 
به  باید  اساسی  کاالهای  صاحبان 
و  تکلیف  تعیین  به  نسبت  فوریت  قید 
وقت  اسرع  در  خود  کاالهای  ترخیص 
اقدام کنند ولی اگر عذر موجهی در این 
رابطه وجود دارد به صورت مکتوب به 

گمرک اعالم شود.
به گفته وی، در صورت عدم اقدام 
براساس  به موقع توسط صاحبان کاال 
که  شد  خواهد  اقدام  آنها  با  مقررات 

متروکه شدن کاال امر بعیدی نیست.

پشتیانی از تولید ایرانی با طرح »مردم یار« بانک آینده 
مشتریان  بیش تر  چه  هر  بهره مندی  به منظور 
آینده،  بانک  محصوالت  و  خدمات  سبد  از  عزیز 
»طرح مردم یار« این بانک، تسهیالت اعطا می نماید.

این تسهیالت برای خرید کاال و خدمات تولید 
داخل یا تعمیر و بازسازی واحد مسکونی است که 
 ۱۰۰ اعطا  قابل  تسهیالت  مبلغ  حداکثر  و  حداقل 
دوره  و  ریال  میلیارد  )یک(   ۱ تا  میلیون  )یک صد( 

بازپرداخت آن، حداکثر ۳۶ )شی و شش ماهه( است.
به شماره  آینده  بانک  ارتباط  مرکز  با  بیش تر  اطالعات  کسب  برای 

۲۷۶۶۳۲۰۰-۰۲۱ تماس بگیرید.

دیدار مدیرعامل بیمه ایران با کارکنان روابط عمومی شرکت 
در روز ملی ارتباطات و روابط عمومی

یادآوری اهمیت و  برای  ارتباطات و روابط عمومی، روزی  روز ملی 
نقش حیاتی هنر - صنعت روابط عمومی در دنیای بی انتهای  ارتباطات و  
مهم ترین هنر روابط عمومی نیز برقراری ارتباط صادقانه و خیرخواهانه با 

مردم و ایجاد اعتماد بین مردم و دستگاه های اجرایی است.
 به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، سید مجید بختیاری مدیرعامل 
این  با کارشناسان روابط عمومی  این مطلب در دیدار  بیان  با  ایران  بیمه 
از  انجام شد،  ارتباطات و روابط عمومی  به مناسبت روز ملی  شرکت که 

اقدامات و فعالیت  های این اداره کل قدردانی و تشکر کرد.
 در این دیدار که در فضایی صمیمی برپا شد، مدیرعامل بیمه ایران، 
و  اقدامات  خصوص  در  عمومی  روابط  و  ارتباطات  روز  تبریک  ضمن 
فعالیت های روابط عمومی با کارکنان این واحد به گفتگو پرداخت و همکاران 

این حوزه نیز نظرات ودیدگاه های خود را مطرح کردند.
 مدیر عامل بیمه ایران در سخنانی روابط عمومی را دارای خصوصیات  
برون گرا، خالق وپویا، امین و حافظ کیان و برند شرکت دانست و تاکید کرد 
: فعالیت های حوزه روابط عمومی، فقط به برگزاری همایش ها، مراسم ها، 
اطالع رسانی و خبر خالصه نمی شود و با توجه به امکانات، متدولوژی و 
فناوری های های جدید در  عرصه گسترده ارتباطات می توان از قدرت 
این ابزارها وامکانات در افزایش ضریب نفود بیمه وهمچنین اجرای برنامه 

ها و اهداف تعالی بخش شرکت استفاده کرد.
 وی در ادامه افزود: این مناسبت تنها مربوط به فعاالن حوزه روابط 
عمومی نیست بلکه متعلق به تمام کسانی است که با  اخالق خوب و روی 
آنها عطا  به  فراوانی که  نعمت  های  به خاطر   را  گشاده، خداوند متعال 
بیمه  نیاز های مشتریان و  پاسخگوی  با روی خوش  و  کرده شکرگزارند 

گذاران هستند. 
بختیاری، در پایان، روز ملی ارتباطات و روابط عمومی را  به تمامی 
مدیران، مسئوالن، کارمندان  و همه دست اندرکاران ساعی و پرتالش عرصه 
ارتباطات و روابط عمومی بیمه ایران در سراسر کشور تبریک و تهنیت گفت  

و از درگاه ایزد منان برایشان سالمتی و توفیق روزافزون  مسئلت نمود. 

سالگرد  هجدهمین  مناسبت  به  رازی  بیمه  مدیرعامل  پیام 
تاسیس

علی جباری مدیرعامل بیمه رازی گفت:اینجانب و تعدادی از همکارانم 
به نمایندگی از خانواده بزرگ بیمه رازی توفیق پیدا کردیم تا در آسایشگاه 
ثاراهلل جانبازان ارجمند کشورمان حضور یابیم و جشن سالروز تاسیس شرکت 
بزرگ بیمه رازی را با حضور و نفس گرم جانبازان عزیز و یادگاران ارزشمند 

هشت سال دفاع مقدس برگزار کنیم .
ملت ایران هیچگاه فداکاری، ایثار و از جان گذشتگی جانبازان عزیز 
و شهدا را فراموش نکرده و به عنوان الگوی ناب ، دنباله رو این عزیزان و 

فرهنگ ایجاد شده توسط آن ها خواهند بود.
به همین مناسبت اخذ مجوز افزایش سرمایه شرکت به میزان ۶۰۰ 
درصدی، در عرض کمتر از دو ماه که دستاورد بی نظیری است را به اطالع 

همکاران گرامی می رسانم.
این موفقیت که در راستای استراتژی های شرکت و هدف بنیادین ارتقاء 
جایگاه بیمه رازی در صنعت بیمه و بلکه اقتصاد ملی صورت گرفت و زمینه 
را برای تحقق اهداف شرکت مهیا نمود ، در سایر حوزه ها نیز بیش از گذشته 
ضرورت تالش و فعالیت همه اعضای خانواده بیمه رازی را طلب می کند .

به فضل الهی ، اقدامات اساسی را با تدوین یک برنامه استراتژیک 
و نقشه راه دقیق در دو بخش زیربنایی و امور جاری شرکت انجام دادیم.

با تالش های شبانه روزی و با کمک همه شما همکاران عزیزم ، 
توانستم قدم های اساسی برای موفقیت شرکت ، ارتقاء جایگاه بیمه رازی 
در صنعت بیمه ، کسب سهم بازار مناسب، تقویت و حمایت همه جانبه از 
شبکه فروش ، تسریع در پرداخت خسارت بیمه گزاران و حضور قدرتمند 

در بازار رقابت بردارم .
یکی از این قدم های اساسی که از روز اول حضورم در بیمه رازی 
مورد نظر بود ،برنامه ریزی برای افزایش سرمایه شرکت و تحقق آن در 
کمتر از دو ماه است که شرکت را از لحاظ توانگری مالی متحول می کند.

میزان  به  آور  حیرت  و  سنگین  سرمایه  افزایش  این  با  رازی  بیمه 
بیش از ۶۰۰ درصد از لحاظ میزان سرمایه ، جزو سه شرکت اول صنعت 
بیمه میشود و توانگری مالی شرکت را از ۱۰۲ به باالتر از ۵۰۰ افزایش 

خواهد داد.
این شروع خوب مستلزم کار و تالش و حرکت در سایر بخش ها 
نیز است و چرخش های استراتژیک با کار و اراده تحقق خواهد یافت و 
شعب و نمایندگی ها با کمک و همراهی ستاد ، جایگاه و نقش ویژه ای 
بیمه  بزرگ  برای موفقیت شرکت  انسجام و همدلی  با  باید  دارند و همه 

رازی تالش نماییم .

نفت  بارگیری  و  دریافت  برای  پایانه جاسک  آمادگی 
خام از دریای عمان

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس از پیشرفت ۹8 درصدی پایانه نفتی جاسک 
در بخش راه اندازی خبر داد و گفت: این پایانه برای دریافت، انتقال و بارگیری نفت 

خام از طریق گوی شناور صادراتی آمادگی کامل دارد.
محمد مشکین فام در حاشیه دیدار از مراحل ساخت طرح پایانه نفتی جاسک، 
ارزیابی و  فرآیند پیشرفت این طرح در بخش های خشکی و دریایی را مطلوب 
یادآوری کرد: به دلیل تجربه و تخصص در اجرای طرح های فراساحلی، ساخت این 
پایانه نفتی به شرکت نفت و گاز پارس سپرده شد و خوشبختانه با تالش بی وقفه 

همکارانم، این طرح به پیشرفت قابل مالحظه ای رسیده است.
با  کرد:  اظهار  کار  اجرای  روند  و  انجام شده  تالش های  به  اشاره  با  وی 
بهره برداری از مرحله نخست این پایانه صادراتی به عنوان آخرین حلقه از طرح 
راهبردی انتقال نفت خام از گوره به جاسک در خردادماه امسال، ایران به موقعیتی 
ویژه در خارج از حوزه خلیج فارس دست یافته است و با هدف کاهش وابستگی 
به تنگه هرمز و امکان دسترسی آسان تر به مشتریان خارجی، برای نخستین بار 

از دریای عمان نفت صادر می کند.
مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس با اشاره به اعالم ارسال نفت خام از مبدأ 
گوره به سمت جاسک از سوی شرکت ملی نفت ایران در روزهای اخیر تصریح 
انتقال و  از هم اکنون برای دریافت،  انجام شده  برنامه ریزی های  با  کرد: مطابق 
بارگیری نفت خام از سوی نفتکش های صادراتی از سواحل مکران آماده هستیم.

مشکین فام در پایان از تالش تیم های اجرایی در بخش کارفرما و پیمانکاران 
توانمند داخلی در شرایط سخت تحریمی و محدودیت های فعالیت در دوره رویارویی 

با همه گیری ویروس کرونا قدردانی کرد.

رشد بی سابقه مصرف برق در اردیبهشت ماه
مصرف برق در اردیبهشت ماه با کم سابقه ترین رشد در ۱۰ سال اخیر و 
باالترین میزان در روز بیست و نهم آن با مصرف ۳۵ هزار و ۷۵۹مگاوات سپری 
شد. مصرف برق در این ماه در مقایسه با اردیبهشت سال ۹۹، جهشی ۲۰ درصدی 

را نشان می دهد.
بررسی روند مصرف برق در اردیبهشت ماه امسال نشان می دهد که در 
تداوم مصرف باال در فروردین ماه، این ماه نیز پله های پر مصرفی را یکی یکی 

طی کرده تا رکوردی کم سابقه از خود به جا بگذارد.
بررسی آمار شرکت مدیریت شبکه برق ایران بیانگر آن است که نخستین 
را  با مصرف ۴۴ هزار و ۹۳۶ مگاوات حرکت جهشی خود  اردیبهشت برق  روز 
درحالی آغاز کرد که این میزان مصرف در مقایسه با روز مشابه آن در سال گذشته 
که ۳۷ هزار و ۲۶ مگاوات برق مصرف شده بود از رشدی بیش از هفت هزار 

مگاواتی داشته است.
این روند افزایشی مصرف در طول اردیبهشت ماه تداوم یافته تا در روز بیست 
و نهم به اوج خود رسیده به گونه ای که در این روز ۵۳ هزار و ۷۵۹ مگاوات برق 
مصرف شده است.نگاهی به روز مشابه آن در سال گذشته نشانگر آن است که 
پارسال در این روز ۴۵ هزار و ۲۷۰ مگاوات برق مصرف شده بوده که رشد مصرف 

بیش از هشت هزار مگاواتی را نشان می دهد.
در همین باره پیشتر معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی گفت : امسال سال 
گرمی را شروع کرده ایم که همین امر افزایش هفت تا هشت هزار مگاواتی مصرف 

برق در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته را به همراه داشته است.
به این ترتیب اردیبهشت ماه امسال با روند افزایشی مصرف برق رکورد کم 
از خود برجای نهاد و این موضع درحالی است که دولت مصوبه رایگان  سابقه 
شدن برق کم مصرف ها را دوسال است که اجرایی کرده و براساس آن مشترکان 

کم مصرف از برق رایگان بهره مند می شوند.
اما نکته ای که وجود دارد آن است که امسال صنعت برق با پدیده جدیدتر 
استخراج رمز ارز خانگی به دلیل افزایش بهای این ارز و جذابیت بیشتر آن از برق 
رایگان روبرو است.همین جذابیت سبب فعالیت بیشتر برای استخراج رمز ارز از برق 

با بهای کم خانگی شده و معضل صنعت برق را تشدیدکرده است.
گرچه صنعت برق از برخورد قاطع و جدی با استخراج کنندگان غیرمجاز 
رمزارزها خبر داده و بر آن تاکید دارد اما قیمت سرسام آور ارزهای مجازی دیگ 
طمع خیلی ها را همچنان به جوش می آورد.مدیرعامل شرکت تولید، انتقال و توزیع 
نیروی برق ایران گفت: رشد ۲۰ درصدی مصرف برق در دوماه اخیر بی سابقه است. 
متولی زاده خاطرنشان کرد: امسال با پدیده جدیدی به نام استخراج خانگی 
رمز ارز روبرو شده ایم که به صورت غیر مجاز از برق استفاده کرده و مصرف 

را باالتر برده است.

اولتیماتوم معاون گمرک به وارد کنندگان؛

بدون عذر و بهانه کاالهای اساسی را ترخیص کنید
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زیر نظر: بهراد مومنی

کاهش قیمت نفت با انتشار خبر بازگشت 
احتمالی ایران به بازار

قیمت نفت پس از سه روز کاهش متوالی، روز جمعه تحت تاثیر طوفان 
در خلیج مکزیکو صعود کرد با این حال تحت تاثیر دورنمای بازگشت نفت 

ایران به بازار، نتوانست از کاهش هفتگی اجتناب کند.
بهای معامالت نفت برنت با یک دالر و ۳۳ سنت معادل دو درصد 
افزایش، در ۶۶ دالر و ۴۴ سنت در هر بشکه بسته شد. بهای معامالت 
وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با یک دالر و ۶۴ سنت معادل ۲.۶۵ درصد 

افزایش، در ۶۳ دالر و ۵۴ سنت در هر بشکه بسته شد.
مرکز ملی طوفان آمریکا روز جمعه اعالم کرد سیستم جوی که در 
غرب خلیج مکزیکو در حال شکل گرفتن است به احتمال ۴۰ درصد در ۴8 

ساعت آینده به گردباد تبدیل می شود.
اظهار  فیوچرز در شیکاگو  پرایس  ارشد گروه  فیلیپ فالین، تحلیلگر 
کرد: این طوفان باعث شد معامله گران با این احتمال که روند تولید دچار 

اختالل شود به خرید نفت بپردازند.
با این حال رشد قیمت نفت تحت تاثیر دورنمای افزایش تولید نفت 
ایران در تابستان امسال محدود شد. پس از این که رییس جمهوری اسالمی 
سیستم  نفت،  علیه  اصلی  تحریمهای  رفع  آماده  آمریکا  کرد  اعالم  ایران 
کاهش  درصد  سه  تقریبا  شاخص  دو  هر  است،  ایران  کشتیرانی  و  بانکی 

هفتگی پیدا کردند.
کرد  اعالم  جمعه  روز  بیکرهیوز  انرژی  خدمات  بین، شرکت  این  در 
شمار دکلهای حفاری نفت و گاز طبیعی در هفته منتهی به ۲۱ مه دو حلقه 
افزایش یافته و به ۴۵۵ حلقه رسید که باالترین میزان از آوریل سال ۲۰۲۰ 

به این طرف به شمار می رود.
ایران و قدرتهای جهانی از آوریل برای احیای برجام سرگرم مذاکره 
هستند و مقام اروپایی هماهنگ کننده این مذاکرات روز چهارشنبه اظهار 

کرده بود مطمئن است که توافقی حاصل می شود.
سرمایه گذاران همچنان به بهبود تقاضا برای سوخت در تابستان امسال 
خوش بین مانده اند زیرا برنامه های واکسیناسیون در اروپا و آمریکا اجازه 
می دهد افراد بیشتری مسافرات کنند اما افزایش آمار ابتال در بخشهایی از 

آسیا همچنان مایه نگرانی مانده است.
بانک جی پی مورگان اعالم کرد برای این که نفت به ۱۰۰ دالر صعود 
کند، تقاضا باید در سه ماهه سوم به ۱۰۲.۶ میلیون بشکه در روز و در سه 
ماهه چهارم به ۱۰۳.۶ میلیون بشکه در روز رشد کند البته به شرطی که 
واکنشی از سوی اوپک پالس بواسطه عرضه بیشتر صورت نگیرد. انتظار 
می رود تولید نفت و میعانات ایران در دسامبر به ۳.۲ میلیون بشکه در روز در 
مقایسه با حدود ۲.8 میلیون بشکه در روز در سه ماهه نخست افزایش پیدا کند.

بر اساس گزارش رویترز، بارکلیز پیش بینی کرد در سال ۲۰۲۱ میانگین 
قیمت هر بشکه نفت برنت به ۶۶ دالر و وست تگزاس اینترمدیت به ۶۲ 

دالر می رسد.

زیر نظر : راضیه بخشنده

ی
صاد

اقت
ت

نف

ت
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زیر نظر: شاهین جالل وندی

مرکز آمار ایران اعالم کرد؛
نرخ تورم اردیبهشت ماه ۴۱ درصد شد

ماه ۱۴۰۰  اردیبهشت  تورم ساالنه  نرخ  اعالم کرد که  ایران  آمار  مرکز 
برای خانوارهای ایرانی ۴۱ درصد اعالم شد که نسبت به ماه قبل با افزایش 

دو درصدی همراه بوده است.
نرخ تورم نقطه ای در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ به عدد ۴۶.۹ درصد رسید؛ یعنی 
خانوارهای کشور به طور میانگین ۴۶.۹ درصد بیشتر از اردیبهشت ۱۳۹۹ برای 

خرید یک »مجموعه کاالها و خدمات یکسان« هزینه کرده  اند.
نرخ تورم نقطه ای اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ در مقایسه با ماه قبل ۲.۶ واحد 
درصد کاهش یافته است. نرخ تورم نقطه ای گروه عمده »خوراکی ها، آشامیدنی 
 ها و دخانیات« با کاهش ۲,۰ واحد درصدی به ۶۱.۱ درصد و گروه »کاالهای 
غیرخوراکی و خدمات« با کاهش ۲.۷ واحد درصدی به ۴۰.۳ درصد رسیده است.

این در حالی است که نرخ تورم نقطه ای برای خانوارهای شهری ۴۶.۱ 
درصد است که نسبت به ماه قبل ۲.۷ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین 
این نرخ برای خانوارهای روستایی ۵۱,۰ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۲.۰ 

واحد درصد کاهش داشته است.
کاهش نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور

منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه 
به ۰,۷ درصد  اردیبهشت ۱۴۰۰  براساس آن نرخ تورم ماهانه  قبل است که 
رسیده که در مقایسه با همین اطالع در ماه قبل، ۲.۰ واحد درصد کاهش داشته 
است. تورم ماهانه برای گروه های عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« و 
»کاالهای غیرخوراکی و خدمات« به ترتیب ۰.8- درصد و ۱.۶ درصد بوده است.

این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ۰.۷ درصد 
می باشد که نسبت به ماه قبل ۱.۹ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین 
این نرخ برای خانوارهای روستایی ۰.۷ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۲.۳ 

واحد درصد کاهش داشته است.

افزایش نرخ تورم ساالنه خانوارهای کشور
قیمت  شاخص  اعداد  میانگین  تغییر  درصد  ساالنه،  تورم  نرخ  از  منظور 
در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است که 
براساس آن نرخ تورم ساالنه اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ برای خانوارهای کشور به 
۴۱,۰ درصد رسیده که نسبت به همین اطالع در ماه قبل، ۲.۱ واحد درصد 

افزایش نشان می دهد.
همچنین نرخ تورم ساالنه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب 
۴۰.۵ درصد و ۴۳.۲ درصد می باشد که برای خانوارهای شهری ۱.۹ واحد درصد 

افزایش و برای خانوارهای روستایی ۲.۶ واحد درصد افزایش داشته است.
)آب معدنی، ماء الشعیر و نوشابه(، گروه »قند، شکر و شیرینی« )بستنی 
پاستوریزه، نبات و شکر( و گروه » دخانیات « می باشد. در گروه عمده »کاالهای 
غیرخوراکی و خدمات«، گروه »پوشاک و کفش« )انواع کفش(، گروه »هتل و 
رستوران« )غذاهای سرو شده در رستوران( گروه »بهداشت و درمان« )خدمات 
قبل  ماه  به  نسبت  را  قیمت  افزایش  بیشترین  پزشک(  ویزیت  و  آزمایشگاهی 

داشته اند.
گروه  سیب(،  و  )موز  خشکبار«  و  »میوه  گروه  ماه  این  در  همچنین 
مرغ«  تخم  و  پنیر  »شیر،  گروه  بادمجان(،  و  سبز  لوبیا  )خیار،  »سبزیجات« 
)تخم مرغ( و گروه »ارتباطات« )دستگاه تلفن همراه( نسبت به ماه قبل کاهش 

قیمت داشته است.
درصد تغییرات شاخص قیمت در دهک های هزینه ای کل کشور 

دامنه تغییرات نرخ تورم ساالنه در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ برای دهک های 
مختلف هزینه ای از ۴۰,۱ درصد برای دهک پنجم تا ۴۷.۵ درصد برای دهک 

دهم است.

تاق  ا یندگان  نما هیئت  عضو 
اگر  داشت:   اظهار  تهران  بازرگانی 
که  همانطور  ما  المللی  بین  روابط 
پیش  است  آن  از  حاکی  شنیده ها 
به خیر شود  برود؛ همه مسائل ختم 
و همه به برجام برگردند، تازه به اول 

خط می رسیم.
روند  مورد  در  د  عبا د  ا مهر
اگر  داشت:  اظهار  کشور  اقتصادی 
که  همانطور  ما  المللی  بین  روابط 
پیش  است  آن  از  حاکی  شنیده ها 
به خیر شود  برود، همه مسائل ختم 
و همه به برجام برگردند، تازه به اول 
داخلی  مشکالت  ما  می رسیم.  خط 
اقتصادی اساسی که در این چند سال 
تحریم برایمان به وجود آمده نیز داریم 

که باید حل کنیم.
وی ادامه داد: بعد از این توافقات 
زودی  به  اقتصادی  رشد  بین المللی 
نکنیم  توافق  البته  نمی شود.  حاصل 
هم اوضاع بدتر می شود اما اگر توافق 
حاصل شود و تحریم های بین المللی 
برداشته شوند، شاید بتوانیم ظرف ۳ 
یا ۴ سال به یک رشد اقتصادی مثبت 

دست پیدا کنیم.
سال  چند  ید  شا فزود:  ا وی 
ظرف  که  اتفاقاتی  تا  بکشد  طول 
شود،  برطرف  داده  رخ  سال  چند 
که  یم  ر ا د دی  یا ز مشکالت  ما 
هستند.  داخلی  هم  آنها  از  بسیاری 
مدیران ما به علت تحریم ها مجبور 

به  که  ند  بگیر تی  تصمیما ند  شد
یا  آزادسازی  مثل  بود  اقتصاد  ضرر 
ممنوعیت بعضی کاالها، پروسه ثبت 
سفارش و سیاست های ارزی که باید 

شوند. بازنگری 
تاق  ا یندگان  نما هیئت  عضو 
اهمیت  به  اشاره  با  تهران  بازرگانی 
تصمیمات دولت بعدی گفت: رییس 
جمهور بعدی ما نیز باید کسی باشد 
مدیریت  را  بحران  این  بتواند  که 
اینگونه نباشد شاید پروسه  کند، اگر 
مثبت  قتصادی  ا رشد  به  رسیدن 
رشد  البته  بکشد.  طول  بیشتر  خیلی 
ممکن  سال  چند  طی  که  اقتصادی 
اقتصادی  رشد  برسیم  آن  به  است 

کمی خواهد بود.
مشکالت  به  ه  ر شا ا با  وی 
سال  سالیان  گفت:  کشور  اقتصادی 
سرمایه گذاری  کشور  در  که  است 

روی  همین  از  نشده،  انجام  خارجی 
هستند  قدیمی  ما  ماشین آالت  همه 
چند  این  در  جدید  تکنولوژی های  و 
سال وارد کشور نشده است. ارتباطات 
اولیه  مواد  تهیه  برای  ما  بین المللی 
باکیفیت سال ها است که قطع شده و 
به علت دور زدن تحریم ها در قوانین 
باید  و  شده  ایجاد  زیادی  تغییرات 
بازنگری شود. چند سال پیش پروسه 
ثبت سفارش ۱۰ دقیقه طول می کشید 
اما االن ۲ ماه طول می کشد، در مورد 
مشابهی  شرایط  نیز  ارز  تخصیص 
حاکم است. شاید با نیت خیر باشد اما 
تصمیماتی گرفته شده معموال اشتباه 
بوده است. در شاخص های اقتصادی 
بین المللی نیز ما بسیار عقب هستیم 
بنابراین رییس جمهور بسیار تاثیرگذار 

است.
در  کرد:  اضافه  ادامه  در  عباد 

روزهای اخیر وزارت صمت به کمک 
اتاق بازرگانی لیستی از موانع را منتشر 

کرده است. 
مشخص  موانع  همه  بنابراین 
بوده ولی الزم است که با کارشناسان 
اشراف  موضوع  روی  که  مربوطه 
تخصصی،  انجمن های  مانند  دارند 
بخش خصوصی و غیره مشورت شود 
تا این کار انجام شود. اولین حوزه ای 
که پیشنهاد می دهم به آن ورود شود 
 ۴۲۰۰ ارز  چون  است  ارزی  حوزه 
بخش  برای  مانع  بزرگترین  تومانی 

خصوصی است.
وی در ادامه تصریح کرد: سال 
را  لیست  گذشته وزارت صمت یک 
بیش  واردات  آن  طبق  و  کرد  بروز 
که  کردند  ممنوع  را  کاال   ۲۰۰۰ از 
زیادی  نیاز  آنها  از  بعضی  به  کشور 
آن  تولید  به  قادر  هم  کسی  و  دارد 
ر  بسیا گروه  یک  حتماال  ا نیست، 
نمی شناختند  را  آن کاال  محدود که 
وارد لیست کرده اند یا فکر می کردند 
می توان در داخل تولید کرد، درحالی 
تولید  بی کیفیت  بسیار  کاالهای  که 
را  آن  واردات  جلوی  ولی  می شد 
اینکه یک شبه صادرات  یا  گرفتند. 
در  می کردند  ممنوع  را  کاال  یک 
آن  در  بسیاری  د  فرا ا که  لی  حا
با  که  می کردند  لیت  فعا حوزه ها 
شبه  یک  عه  لسا خلق ا تصمیمات 

می شدند. متضرر 

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران مطرح کرد؛

تحریم ها، عامل اصلی تصمیمات غلط مدیران اقتصادی کشور
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در  نژاد  نباتی  هادی 
فرماندار  صمیمی  نشست 
با مدیران  شهرستان مبارکه 
سازمان  و  ادارات  های  روابط عمومی 
های این شهرستان مطرح و تصریح کرد: 
روابط عمومی ها با برقراری ارتباط مؤثر 
با مردم و با اقدامات بهنگام و شفاف خود 
می توانند زمینه ساز ارتقاء سطح آگاهی 
آحاد مختلف جامعه و تقویت روحیه امید 

و نشاط بین مردم باشند.
فوالد  عمومی  بط  ا و ر مدیر 
به  یابی  دست  برای  افزود:  مبارکه 
که  ها  عمومی  روابط  واالتر  اهداف 
در شرایط فعلی بطور کلی با سنوات 
روابط  باید  است،  شده  متحول  قبل 
و  رتباط  ا برقراری  با  ها  عمومی 
همگرایی هرچه بیشتر با هم در این 

مسیر گام بردارند.  
که  آنچه  کرد  خاطرنشان  وی 
فوالد  شرکت  عمومی  بط  روا در 
مبارکه در در حال انجام است، فقط 
شفاف  و  موقع  به  رسانی  اطالع 
گوشه ای از دستاوردهای مدیریت و 
ارزشمند  خدمات  و  شرکت  کارکنان 
این عزیزان در راه توسعه صنعتی و 

اقتصادی کشور است.  
محل  در  که  نشست  این  در 
برگزار  مبارکه  شهرستان  فرمانداری 
شد،  اصغر هدایت فرماندار شهرستان 
مبارکه با بیان این که اقدامات روابط 
اطالع  در  مبارکه  فوالد  عمومی 
نظام  صنعتی  دستاوردهای  رسانی 

تقدیر  قابل  مردم  روحیه  ارتقای  و 
عمومی  روابط  داشت:  اظهار  است 
های  برنامه  تعریف  با  مبارکه  فوالد 
فعالیت  توسعه  و  جدید  راهبردی 
رسانی  اطالع  حوزه  در  خود  های 
با  صنعت  بیشتر  هرچه  همگرایی  و 
جامعه شرایطی فراهم کرده است که 

فضای روحی و روانی عموم مردم با 
آگاهی از دستاوردهای صنعتی کشور 
در حوزه صنعت فوالد بهبود یابد این 
و  حمایت  و  تولید  که  است  درحالی 
پشتیبانی از آن از سوی مقام معظم 
واقع  تاکید  مورد  همواره  رهبری 

شده است.

مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه در تبیین نقش روابط عمومی ها:

گفتگو با مردم، جلب اعتماد عمومی را در پی دارد
و  گردشـگری  میراث فرهنگـی،  اداره کل  سرپرسـت 

سـمنان: اسـتان  صنایع دسـتی 
مرمـت و حفاظـت بناهـای تاریخی اسـتان نیاز به 

مشـارکت مـردم و سـازمان های مردم نهاد دارد
به گـزارش روابط عمومـی اداره کل میراث فرهنگی، گردشـگری و 
صنایع دسـتی اسـتان سـمنان، حمیدرضا دوسـت محمدی در نشسـت 
هم اندیشـی و مراسـم تجلیـل از فعـاالن میـراث فرهنگی شهرسـتان 
سـمنان بـه مناسـبت قـرار داشـتن در هفتـه میراث فرهنگـی بیـان 
کـرد: »مرمـت، پاسداشـت و نگهداری آثـار تاریخـی به تنهایی وظیفه 
اداره کل میراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی نیسـت و نیاز به 
مشـارکت مـردم، سـازمان های مردم نهـاد، متخصصان، دسـتگاه های 

اجرایـی مرتبط و رسـانه ها دارد.«
در ایـن مراسـم از شـیوه سـنتی پخـت سـبزی پلـوی سـمنانی 
در فهرسـت میـراث معنـوی کشـور رونمایـی شـد. اجرای اشـعاری 
بـه زبـان سـمنانی توسـط »آوا ادب« کـودک هنرمنـد سـمنانی و 
انجمـن  و  میراث فرهنگـی  حـوزه  فعـاالن  از  گزیـده ای  از  تجلیـل 
فعـال حـوزه میراث فرهنگـی شهرسـتان سـمنان  هـای مردم نهـاد 
از دیگـر برنامه هـای ایـن نشسـت بود.شـیوه سـنتی پخـت سـبزی 
پلـوی سـمنانی بـه شـماره ۲۳8۵ در فهرسـت میراث معنوی کشـور 

بـه ثبت رسـیده اسـت.

دبیر کمیسـیون بند 2۰ شهرداری بندرعباس خبر داد:
پلمپ ۳۶ انبار ضایعاتی غیرمجاز در بندرعباس

دبیـر کمیسـیون بند ۲۰ شـهرداری بندرعبـاس از پلمپ ۳۶ انبار 
ضایعاتـی غیـر مجـاز خبـر داد و گفت: برخـورد با انبارهـای غیرمجاز 

با جدیـت دنبال می شـود.
امیـد کاردانـی در ایـن ارتباط اظهار کـرد: فعالیت ایـن انبارهای 
غیرمجـاز آسـیب زیـادی بـه شـهر، زیرسـاخت ها، وجهـه اجتماعـی 

محـالت و غیـره وارد می کنـد.
وی بـا اشـاره بـه اینکه متاسـفانه تعـداد زیادی از ایـن انبارها در 
سـطح شـهر اسـتقرار یافتـه و مشـغول فعالیـت هسـتند، افـزود: یکی 
از دغدغه  هـای اصلـی دسـتگاه قضـا، پلیـس و مجموعـه شـهرداری، 
ایـن اسـت کـه انبارهـای ضایعاتـی غیرمجـاز تعییـن تکلیـف شـوند، 
زیـرا متاسـفانه امـوال سـرقتی قابـل توجهـی در این انبارها مشـاهده 

می شـود.
از  تقدیـر  بـا  بندرعبـاس  ۲۰ شـهرداری  بنـد  دبیـر کمیسـیون 
همـکاری دسـتگاه قضایـی و مجموعـه انتظامـی در این اقـدام، ادامه 
داد: حدود ۱۷۰ انبار ضایعاتی غیرمجاز در شـهر بندرعباس شناسـایی 
شـده کـه برخـورد قانونـی بـا آنهـا در دسـتور کار قـرار دارد و طـی 

روزهـای اخیـر ۳۶ مـورد آن پلمپ شـده اسـت.
کاردانـی بـا تاکیـد بر اینکـه نظارت جـدی پس از پلمـپ انبارها 
اعمـال می شـود تا شـاهد بازگشـایی مجـدد آنها نباشـیم، بیـان کرد: 
در سـال گذشـته نیـز ۲۵ انبـار ضایعاتـی غیرمجـاز بـا پیگیـری ایـن 

کمیسـیون و بـا حکـم قضایی پلمپ شـده اسـت.
بـر اسـاس ایـن گـزارش، معـاون دادسـتان، رئیـس و دو عضـو 
شـورای اسـالمی شـهر، معاون خدمات شهری شـهرداری بندرعباس 

و دبیـر کمیسـیون بنـد ۲۰ اعضـای این کمیسـیون هسـتند.

دو فروند کشتی حامل جو 
در بندر امام خمینی)ره( پهلو گرفتند

۲ فروند کشـتی دیگر حامل ۱۲۹ هزار تن جو پنجشـنبه سـی ام 
اردیبهشـت ماه در مجتمـع بندری امام خمینـی)ره( پهلو گرفتند.

بـا پهلوگیـری این ۲ کشـتی، تعداد کشـتی های حامـل جو دامی 
ورودی بـه بنـدر امـام خمینـی)ره( در سـه روز اخیـر بـه ۶ فرونـد و 

مجمـوع تنـاژ آنـان بـه ۳۹۲هزار تن رسـید.
ایـن محمـوالت وارداتـی از طریـق ناوگان حمـل و نقل جاده ای 
و ریلـی در حـال ارسـال بـه مناطق مختلف کشـور اسـت و  بـا تداوم 
تخلیـه ایـن نوع کاالها، امسـال واردات نهاده های دامـی طبق برنامه 

از طریـق بنـدر امـام خمینی)ره( ادامـه می یابد.
بنـا بـر اظهارات مدیران پشـتیبانی امور دام کشـور، روند واردات 
نهاده هـای دامـی بـه کشـور را روان اسـت و بـرای تامیـن نهاده های 

مـورد نیـاز بخـش دام و طیور مشـکلی وجـود ندارد.
بـا توجـه به خشکسـالی سـال زراعی جـاری، تالش خواهد شـد 
نهاده هـای دامـی بـه موقـع و بـا قیمـت مصـوب بیـن تولیدکنندگان 

دام و طیـور کشـور توزیع شـود.
متولـی واردات نهاده هـای دامـی و طیـور شـامل سـویا ، کنجاله 
، ذرت و جـو شـرکت پشـتیبانی امـور دام و بخـش خصوصی اسـت و 
واردات غلـه شـامل گندم ، برنج، شـکر و روغن خـام خوراکی برعهده 

شـرکت بازرگانـی دولتی ایران اسـت.
حـدود 8۵ درصـد حجـم واردات نهـاده های دامـی و غالت )به 
صـورت فله(مـورد نیـاز کشـور از طریـق بنـدر امـام خمینـی)ره( وارد 

می شود. کشـور 
بنـدر امام خمینـی)ره( دارای بزرگترین اسـکله تخلیه و بارگیری 

غالت در سـطح بنادر کشـور است.
پارسـال حـدود ۱۳.۷میلیـون تـن کاالهـای اساسـی )غـالت و 
نهاده هـای دامـی(از طریق بنـدر امام خمینی)ره( در جنوب خوزسـتان 

وارد کشـور شد.

برگـزاری آییـن تجلیـل بـه مناسـبت روزجهانی 
ارتباطات و روابط عمومی در شـهرداری کمالشـهر

آئیـن  عمومـی،  روابـط  و  ارتباطـات  جهانـی  روز  بـا  همزمـان 
. شـد  برگـزار  کمالشـهر  درشـهرداری  روز  ایـن  گرامیداشـت 

در این مراسـم که با حضور مسـئول و کارشناسـان حوزه معاونت 
فرهنگـی اجتماعـی و روابـط عمومی برگزار گردیـد. مهندس ناصری 
مقبل شـهردار کمالشـهر ضمن گرامیداشـت این روز، گفت: نامگذاری 
۲۷ اردیبهشت  ماه به عنوان روز ارتباطات و روابط عمومی ،  نشانگر 
اهمیـت و جایـگاه روابـط عمومـی در دنیـای ارتباطـات اسـت که به 
راسـتی بـا اقدامـات مهـم و شـاخص ، ایـن مجموعه امـروزه به قلب 

تپنده سـازمانها و ادارات مختلف  بدل گشـته اسـت.
وی افـزود: خدمات ارزشـمند و کوشـش خردمندانه همکاران و 
کارشناسـان حـوزه ارتباطـات و روابـط عمومی کـه در جهت تدوین 
و ایفـای هرچـه بهتـر رسـالت خطیـر و حسـاس اطـالع رسـانی و 
تنویـر افـکار عمومـی همـراه بـا صداقـت و صحت اخبار می باشـد ،  
بـه  قـدری تعییـن کننده و شـاخص اسـت که مـی توانـد در تقویت 
شـاخص هـای پیشـرفت جوامـع نقـش مهـم و تعییـن کننـده ای را 

نماید. ایفـا 
در ادامـه ایـن مراسـم ، امیـر مکنـدی نـژاد معـاون فرهنگـی 
اجتماعـی و مسـئول روابـط عمومی شـهرداری کمالشـهر ضمن بیان 
مختصـری از اقدامـات و برنامه هـای انجام گرفتـه در مجموعه روابط 
عمومـی شـهرداری کمالشـهر ، اهمیـت تخصص وکاَرآمدی پرسـنل 
ایـن حـوزه را بسـیار محـرز  خواند و افـزود: با توجه به شـرح وظایف 
روابـط عمومـی ها ، سـعی شـده تا بـا تخصصی شـدن موضوعات به 
نحـو مطلوبـی ظرفیت های موجـود را تقویت و بروز رسـانی نمائیم.در 
پایـان ایـن مراسـم بااهـدای لـوح تقدیر ، از مسـئول و پرسـنل حوزه 
معاونـت فرهنگـی و روابـط عمومـی شـهرداری کمالشـهر تجلیـل به 

عمـل آمد.

مدیر منابع انسانی نفت و گاز مارون:
مزیت هـای رقابتی بـا رویكرد پژوهش محـور ارتقا 

بد می یا
مدیـر منابع انسـانی شـرکت بهره بـرداری نفت و گاز مـارون اظهار 
داشـت: با رویکرد و سـازماندهی جدید کمیته پژوهشـی، عالوه بر تالش 
در جهـت تحقـق تولید پایدار، ایجاد مزیت رقابتی شـرکت در بخش ملی 
و بیـن المللـی نیز با نگاه پژوهش محور در سـازمان محقق خواهد شـد.

یدالـه پیامنـی که از سـوی مدیرعامل این شـرکت به عنـوان رابط 
پژوهشـی شرکت معرفی شده اسـت، در نشست ویژهی کمیته پژوهشی 
بـا بیـان اینکـه پژوهـش از ارکان زیربنایـی سـازمان بـه شـمار می رود 
و بسـیاری از دسـتاوردهای شـرکت ریشـه در پژوهـش هـای بنیـادی، 
کاربـردی و توسـعه ای دارد، گفـت: به تبع نـگاه ویژه مدیر عامل محترم 
شـرکت و رویکرد نوین اداره پژوهش و فن آوری مناطق نفتخیز جنوب، 
کمیتـه پژوهـش شـرکت بهره برداری نفـت و گاز مارون با سـازماندهی 
نویـن، سـال پیـش رو را جهـت اسـتفاده حداکثـری از پتانسـیل¬های 

پژوهشـی سـازمان آغاز کرده اسـت.
وی افزود: ۱۹ نفر از کارکنان که توسـط مدیران و روسـای سـتادی 
و عملیاتـی شـرکت بهـره بـرداری نفـت و گاز مـارون بر اسـاس توان و 
سـابقه علمی- پژوهشـی انتخاب شـده اند، به عنوان رابطین پژوهشـی 
ادارات مختلـف انتخـاب تـا بـا هدایت زیرگـروه های تخصصـی، مبانی 
پژوهشـی سـازمان را بازآرایـی و کلیـه اقدامـات پژوهشـی این شـرکت 
را مدیریـت نماینـد، بطوریکـه ایـن فرآیند شـامل اقداماتی چـون برنامه 
ریزی، سـازمان دهی، هدایت و کنترل بوده که مشـکالتی مثل کندی، 
پراکندگی کاری عدم پاسـخگویی، عدم انسـجام، عدم پویایی و و فقدان 

تفکـر سیسـتمی فعالیـت ها را مرتفع می سـازد.
مدیر منابع انسـانی شـرکت بهره برداری نفت و گاز مارون، سازمان 
را یک نظام فنی- اجتماعی توصیف کرد و اظهار داشـت: تعامل مسـتمر 
و مدیریت پژوهش¬هاي سـازمان با دانشـگاه ها، مراکز علمی پژوهشی 
و شـرکت هـای دانـش بنیـان موجب توسـعه دسـتاوردها و محصوالت 
شـرکت، رضایت مندي مشـتریان و در نهایت موجب دستیابی به اهداف 

و چشـم اندازهاي تعریف شـده در صنعت نفت خواهد شـد.
وی پـس از اعطـای احـکام رابطیـن پژوهشـی یادآور شـد: با توجه 
به شـناخت سـرمایه های انسـانی و مقوله مدیریت دانش، منابع انسـاني 
شـرکت بهـره برداری نفت و گاز مـارون را  میتوان یکی از جوانترین زیر 
مجموعه های شـرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب که داراي شایسـتگي 
باالیـي  همچـون توانایـي، دانـش و مهارت مي باشـند؛ برشـمرد که  با 
اجـرای یـک نظـام مدیریتـی یکپارچه مبتني بـر راهکارهاي انگیزشـي، 
زمـان رسـیدن بـه اهداف پژوهشـي با عملکـرد و بهره وري بـاال، کوتاه 

شد. خواهد 

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران:
همیـاری نیـروی انتظامـی نقـش مهمی در شـتاب 
بخشـی به عملیات حفاری چاه های نفـت و گاز دارد

مدیرعامـل و رئیـس هیئـت مدیـره شـرکت ملـی حفاری ایـران با 
اشـاره بـه خدمـات ارزشـمند نیـروی انتظامی، اظهـار کرد: همـکاری و 
همیاری نیروی انتظامی در شـتاب بخشـی به عملیات حفاری چاه های 
نفـت و گاز در مناطـق نفتخیـز خشـکی کشـور نقـش مهـم و اثرگذاری 

ایفا مـی کند.
 مدیرعامـل و رئیـس هیئـت مدیـره شـرکت ملـی حفـاری ایـران 
بـا اشـاره بـه خدمات ارزشـمند نیـروی انتظامـی، اظهار کـرد: همکاری 
و همیـاری نیـروی انتظامـی در شـتاب بخشـی بـه  عملیـات حفـاری 
چـاه هـای نفـت و گاز در مناطـق نفتخیز خشـکی کشـور نقـش مهم و 

اثرگـذاری ایفـا مـی کند.
دکتـر حمیـد رضـا گلپایگانی در نشسـت با فرمانده انتظامی اسـتان 
خوزسـتان، افزود: به روال معمول جابجایی هر دسـتگاه حفاری در جاده 
هـا و راه هـای مواصالتـی کشـور با بکارگیـری افزون بر ۱۰۰ دسـتگاه 
خودروهای سـنگین و فوق سـنگین و اکیپ های تخصصی صورت می 
پذیـرد کـه بـا توجه بـه  حجـم و وزن محموله های بعضـاً ترافیکی، نیاز 

مبـرم به هماهنگـی، همکاری و همراهی پلیـس راهور دارد.
وی گفـت: همـکاری پلیـس موجب آسـان سـازی تـردد و متعاقب 
آن کوتـاه شـدن زمـان جابجایـی و در نتیجـه عملیاتی شـدن زودهنگام 
دکل حفـاری و تولیـدی شـدن چـاه مـی گردد کـه هر یک روز تسـریع 
در  انجـام کار از نظـر حفـظ، نگهداشـت و افزایـش تولیـد و ایجاد درآمد 

اقتصـادی برای کشـور بسـیار بااهمیت اسـت.
گلپایگانـی اظهـار کـرد: از سـوی دیگـر مأمـوران خـدوم نیـروی 
انتظامـی اعـم از  مرزبانـان در مناطق مرزی و پلیس  در مناطق شـهری 
کـه دسـتگاه هـای حفـاری و کارگاه های عملیاتی و پشـتیبانی اسـتقرار 
دارد هـم افزایـی و همـکاری مطلوبـی بـا کارکنان حراسـت شـرکت در 
راسـتای حفاظـت پرسـنلی و فیزیکـی و حفظ سـرمایه های ملـی دارند 

کـه جـای تقدیـر و قدردانی بسـیار  دارد.
مدیرعامـل شـرکت ملـی حفـاری ایـران بـا ایـن توضیح کـه این 
شـرکت بزرگترین شـرکت حفاری در منطقه و کشـور اسـت و به عنوان 
رنجیـره اصلـی در فرآینـد تولیـد نفـت و گاز نقـش محـوری عهـده دار 
اسـت، بـر تـداوم و تقویـت همـکاری هـا میـان این سـازمان بـا نیروی 

انتظامـی تاکیـد کرد.
در ایـن نشسـت صمیمـی که شـماری از فرمانده هان و مسـئوالن 
نیروی انتظامی اسـتان و مشـاور مدیر عامل و سرپرسـت مدیریت های 
خدمات و منابع انسـانی و رئیس اداره حراسـت  شرکت نیز حضور داشتند 
سـردار صالحـی فرمانـده نیروی انتظامی اسـتان خوزسـتان اظهـار کرد: 
نیـروی انتظامـی تمـام تالش خـود را در جهت ارتقـای امنیت اجتماعی 
و آسـایش شـهروندان و همـکاری بـا سـازمان هـا و نهـاد هـا بـه کار 
گرفتـه اسـت . وی افـزود: پرسـنل خدوم نیروی انتظامی اسـتان شـبانه 
روزی در تـالش هسـتند تـا خدمتگـزاری صدیـق بـرای مـردم اسـتان 

خوزسـتان باشند.

بازدیـد مدیـر کل دفتر فنی سـازمان ملـی زمین و 
مسـكن از پـروژه ۱۲۰۰ واحدی کرج

ناجـی در معیـت مدیـر کل راه و شهرسـازی اسـتان البـرز از پروژه 
۱۲۰۰ واحـدی طـرح اقدام ملی مسـکن اقشـار ویژه سـیاهکالهان کرج 

از نزدیـک بازدیـد کردند .
به گزارش اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی 
اسـتان البرز از عملیات اجرائی پروژه ۱۲۰۰ واحدی اقشـار ویژه در قالب 
طـرح اقـدام ملـی مسـکن دیدن کـرد و خواسـتار آخرین طرح مشـاور و 
عملیـات انجـام کار پیمانـکار گردید سـپس برای جدول گـذاری و خاک 

ریـزی و خاکبـرداری و کانـال آب موضوعاتی مطرح کرد .
مهنـدس خالقـی مدیر کل راه و شهرسـازی اسـتان البرز از تعهدات 
انجـام کار و چگونگـی تحویـل بـه بنیـاد شـهید بـرای احـداث واحدهـا 
توضیحاتـی ارائـه داد و بیـان داشـت مشـاور و ناظـر پـروژه در عملیـات 
اجرائی نهایت دقت را داشـته باشـند و کار به نحو احسـن اجرائی شـود .

پـس از آن مشـاور و ناظـر پـروژه هـر کـدام موضوعاتـی مطـرح 
نمودنـد و آنـگاه پیمانـکار در خصـوص کارهـای در دسـت اقـدام مثـل 
خـاک بـرداری و کانـال کشـی و جـدول گـذاری و کارهای انجام شـده 
و شـیفت بنـدی کارکنـان کارگاه گفـت مـا تمام تـالش را بـکار گرفته 
ایـم و تعـداد کارگـران را افزایـش داده ایـم تـا کار بـه نحـو احسـن و با 
پیشـرفت خـوب انجـام پذیرد و در زمان مشـخص شـده کار باید خاتمه 

و تحویـل کارفرمـا گردد .

مشترک  همکاری  نامه  تفاهم 
موزش  آ عمومی،  های  نه  بخا کتا
ادارات  روسای  و  استان  پرورش 
نهای  شهرستا پرورش  و  آموزش 

دهلران و آبدانان و امضا شد.
تفاهم   – بهاری  ترنم   – ایالم 
نامه همکاری مشترک کتابخانه های 
و  استان  پرورش  آموزش  عمومی، 
پرورش  و  آموزش  ادارات  روسای 
و  آبدانان  و  دهلران  شهرستانهای 

امضا شد.
ترنم  خبری  پایگاه  گزارش  به 
های  کتابخانه  مدیرکل   ، بهاری 
این نشست  عمومی استان ایالم در 
مرکز  فرهنگی  اقدامات  از  تقدیر  با 
رفع  راستای  در  جام  نیکوکاری 
طق  منا ر  د هنگی  فر میت  و محر
مختلف استان، گفت: مهین عباسی، 
و  مرکز)جام(  بانوان  جامعه  مدیر 
عضو هیئت موسس جامعه ایالمیان 
با  گسترده  رایزنیهای  طی  مرکز، 
طرح  کشور،  عمومی  کتابخانه  نهاد 
با  فرهنگی  مراکز  ایجاد  بتکاری  ا
مناطق  در  کتاب  پیشخوان  عنوان 
کتابخانه  فاقد  روستایی  و  محروم 
با  و  بومی  ظرفیتهای  از  استفاده  با 
به  هدف توسعه کتابخوانی و کمک 
رفع آسیبهای اجتماعی مطرح نمود.

وی افزود: این طرح به صورت 
آزمایشی و طی تفاهم نامه سه جانبه 
و  دهلران  آبدانان،  شهرستانهای  در 
بدره اجرا می شود و براساس توافق 
در  نزدیک  آینده  در  گرفت  صورت 
سایر شهرستانهای استان به صورت 

مشابه ایجاد می گردد.
مدیرکل کتابخانه های عمومی 
ایالم اظهار کرد: موضوع این تفاهم 
در  نه  بخا کتا د  یجا ا در  همکاری 
فضاهای منتخب سطح شهرستانهای 

دهلران، آبدانان و بدره درجهت باال 
به  و  اطالعاتی  سواد  سطح  بردن 
منظور جلوگیری از بروز آسیب های 
فرهنگ  سطح  رتقاء  ا و  اجتماعی 
جامعه با توجه به دستورالعمل ارسالی 
کشور  عمومی  های  کتابخانه  نهاد 

می باشد.
همچنین   : د ا د مه  ا د ا ی  و
نهادینه  و  اشاعه  زمینه  در  همکاری 
کتابخوانی  و  مطالعه  فرهنگ  کردن 
در مناطق روستایی و عشایری، تأمین 
تجهیزات کتابخانه و منابع کتابخانه 
و  منتخب  فضای  ز  نیا با  بق  مطا
انجام برنامه های شاخص فرهنگی، 
ذکر  مورد  موضوعات  دیگر  جمله  از 

است.
اساس  بر  کرد:  اضافه  حیدری 
موسسه   ، مه نا هم  تفا ین  ا د  مفا
نیکوکاری جام به عنوان طرف سوم 
این تفاهم نامه مشترک متعهد شده 
های  کارگاه  برگزاری  در  که  است 

آموزشی مشاوره ،مهارت های زندگی 
و آسیب های اجتماعی جهت آشنایی 
خانواده های روستایی و عشایر نشین 

نماید. همکاری 
ین  ا  : د کر ن  نشا طر خا وی 
مورد  اهداف  پیشبر  جهت  موسسه 
معرفی  مانند  دیگری  اقدامات  نظر، 
حوزه  در  متخصصین  و  کارشناسان 
های  کارگاه  جهت  مختلف  های 
آموزشی،مهارت های زندگی و آسیب 
تجهیزات  تأمین  جتماعی،  ا های 
و  نوجوانان،کتاب  و  کودکان  بخش 
سایر بسته های فرهنگی به کتابخانه 
در  مستمر  همکاری  و  شده  ایجاد 
اجرای برنامه های فرهنگی را انجام 

می دهد.
مدیرکل کتابخانه های عمومی 
کل  اداره  این  کرد:  تصرح  ایالم 
موظف به ایجاد تسهیالت الزم برای 
در  عضویت  منظور  به  جامعه  عموم 
نمودن  فراهم  عمومی،  نه  بخا کتا

تمهیدات الزم جهت برگزاری نشست 
نمایشگاه کتاب  برگزاری  کتابخوان، 
مین  تأ کتاب،  معرفی  جلسات  و 
به  توجه  با  ای  کتابخانه  تجهیزات 
فضاهای تعیین شده از سوی آموزش 
و  پشتیبانی  همچنین  و  پرورش  و 
کتابخانه  مسئول  عملکرد  بر  نظارت 

توسط کتابخانه معین شده است.
رات  دا ا است؛  ذکر  به  الزم 
نهای  شهرستا پرورش  و  آموزش 
عنوان  به  بدره،  و  آبدانان  دهلران، 
طرف سوم این تفاهم نامه، تعهداتی 
مینه  ز ر  د م  الز ری  همکا نند  ما
جهت  در  مناسب  فضای  اختصاص 
عمومی  کتابخانه  اندازی  وراه  ایجاد 
همکاری  هدف،  مورد  مدارس  در 
و  فرهنگی  های  برنامه  اجرای  در 
از  حفاظت  و  نگهداری  و  ترویجی 
وسایل و تجهیزات امانی ارائه شده به 
کتابخانه از سوی اداره کل کتابخانه 

ها، پذیرفته اند.

با هدف توسعه فرهنگ مطالعه در بین دانش آموزان مناطق محروم استان ایالم :

امضا تفاهم نامه همکاری مشترک سه جانبه کتابخانه ها ، آموزش و پرورش
 و روسای ادارات آموزش و پرورش دهلران و آبدانان

شرکت  فروش  و  بازاریابی  مدیر 
نفت ستاره خلیج فارس به تشریح دو 
این شرکت در رینگ  عرضه ی موفق 
بین الملل بورس انرژی پرداخت و تأکید 
کرد: ستاره خلیج فارس به سبب حجم 
تولید، اصلی ترین تعیین کننده ی قیمت 
نفتا در منطقه خلیج فارس و در بورس 

انرژی کشور است.
به گزارش روابط عمومی شرکت 
ضا  »ر رس،  فا خلیج  ه  ر ستا نفت 
موفق  عرضه ی  تشریح  در  کارآمد« 
نفتای سبک شرکت نفت ستاره خلیج 
بورس  لملل  بین ا رینگ  در  فارس 
روز  عرضه  این  داشت:  بیان  انرژی 
تن  متریک  هزار   ۶۰ با حجم  گذشته 
صورت پذیرفت که با استقبال فعاالن 
قیمت  کماکان  و  شد  مواجه  ر  ا ز با
خلیج  ستاره  پاالیشگاه  نفتای  فروش 
فارس باالترین قیمت صادراتی فروش 
از  فروش  این  و  است  ایران  در  نفتا 
شرکت  نفتای  فراورده  بازار  تثبیت 
نفت ستاره خلیج فارس در شرق آسیا 

دارد. حکایت 
ز  ا دیگر  یکی  مه  دا ا در  وی 
ستاره  نفت  شرکت  اخیر  عرضه های 
را  بین الملل  رینگ  در  فارس  خلیج 
یا برش    Heavy End عرضه ی 
و  کرد  عنوان  پاالیشگاه  این  سنگین 
کشف  برای  نیز  فرآورده  این  افزود: 
در  بشکه  هزار   ۶۲۰ تناژ  به  قیمت 
که  شد  عرضه  ایران  انرژی  بورس 

تاریخ  در  کم سابقه  و  موفق  عرضه ای 
بورس انرژی کشور بود.

شرکت  فروش  و  بازاریابی  مدیر 
عرضه ی  فارس،  خلیج  ستاره  نفت 
سبب  را  انرژی  بورس  در  فرآورده ها 
فروش  نحوه ی  در  بیشتر  شفافیت 
کرد:  تأکید  و  نست  دا محصوالت 
امیدواریم با برنامه ریزی های اصولی و 
استفاده از تمام ظرفیت ها شاهد فعالیت 

ستاره  بیشتر  درخشش  و  گسترده تر 
خلیج فارس در بورس انرژی باشیم.

برپاالیشگاه  ا پایان  در  کارآمد 
حجم  سبب  به  را  فارس  خلیج  ستاره 
تحلیل  و  مدون  برنامه ریزی  تولید، 
ین  صلی تر ا هدف،  ر  ا ز با رصد  و 
ده های  ور ا فر قیمت  تعیین کننده ی 
بورس  ر  د نفتا  خصوص  به  یژه  و
داشت:  اظهار  و  کرد  معرفی  انرژی 
با  نی،  جها ر  ستکبا ا ر  فشا علی رغم 
و  داخلی  توان  از  بهره گیری  حداکثر 
نقش  توانستیم  موجود  ظرفیت های 
سوخت  سبد  تأمین  در  ا  ر مؤثری 
کشور، تهیه خوراک صنایع پتروشیمی 
و همچنین صادرات فرآورده های ویژه 
در بازار جهانی ایفا کنیم و امیدواریم 
در سال پیش رو نیز همچون گذشته 
وحیه ی  ر و  تالش  نه ی  ا پشتو به 
جهادی همکاران و شناسایی بازارهای 
جدید مصرف و تمرکز بر مقاصد جدید 
صادراتی شاهد افزایش ارزآوری برای 

باشیم. اسالمی  ایران 

هفته موفق ستاره خلیج فارس در رینگ بین المللی بورس انرژی ایران

منطقه  مخابرات  عمومی  روابط  گزارش  به 
اصفهان،اسماعیل قربانی در این جلسه با اشاره به عزم 
جدی مخابرات بر ایجاد عدالت ارتباطی گفت: از نظر 
ما در اجرای طرح های توسعه ای هیچ تفاوتی بین 
مناطق شهری و روستایی نیست و آمار زیاد افتتاحات 
صورت گرفته در مناطق روستایی استان در سالهای 

متمادی، گویای این حقیقت است.
وی با ارائه گزارشی از  عملکرد مخابرات منطقه 

اظهار کرد: همت مخابرات  مناطق،  این  در  اصفهان 
منطقه اصفهان همواره در راستای خدمت رسانی به 
هم استانی های عزیز در هر نقطه از استان معطوف 
از هیچ  به صورت شبانه روزی  راستا  این  بوده و در 

فعالیتی دریغ نمی کنند.
حسین محمد صالحی نیز در این نشست صمیمی 
از  گزارشی  حضار،  به  ارتباطات  هفته  تبریک  ضمن 
مشکالت و دغدغه ای ارتباطی مناطق حوزه انتخابیه 

خود در زمینه شبکه ثابت و سیار ارائه کرد.
مسئوالن  که  ر  دیدا این  در  است  گفتنی   
اصفهان  منطقه  مخابرات  مختلف  های  معاونت 
ین  خر آ رسی  بر به  ر  حضا ؛  شتند ا د ر  حضو نیز 
انتخابیه  حوزه  های  شهرستان  ارتباطی  وضعیت 
و  یتا  د و  ه  ا همر بت، ثا تلفن  مینه  ز ر  د ر  مذکو
ین  ا در  رتباطات  ا توسعه  و  ء  رتقا ا راهکارهای 

ختند. ا پرد مناطق 

دیدار مدیر مخابرات منطقه اصفهان
 با نماینده حوزه انتخابیه فریدن،فریدون شهر،،چادگان و بویین میان دشت
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یت  یر مد کل  یر مد
و  ایالم  استانداری  بحران 
ز  ا طبیعی  منابع  مدیرکل 
حریق  اطفاء  تجهیزات  و  امکانات 
با فرا رسیدن  احتمالی  برای حوادث 

فصل تابستان بازدید کردند.
اداره  روابط عمومی  به گزارش 
کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 
استان  طبیعی  منابع  مدیرکل  ایالم 
فصل  در  ما  اصلی  دغدغه  گفت: 
تابستان شناسائی نقاط بحرانی حریق 
در همه شهرستان ها و اجرای برنامه 
های و اقدام های پیشگیرانه از آتش 

سوزی است.
برای  ین که  ا بیان  با  یشان  ا
عنوان  به  طبیعی  منابع  از  صیانت 
باید گروه های مردمی با  ثروت  ملی 
یگان حفاظت منابع طبیعی همکاری 
امسال  کرد:  اظهار  باشند  داشته 
پیشگیری  و  بیشتر  حفاظت  درصدد 

تمامی  از  گیری  بهره  با  حریق  از 
ظرفیت ها هستیم

خودرویی  مانور  ادامه  نیز  در 
حریق  هرگونه  برای  آمادگی  جهت 

ستان  ا های  جنگل  در  لی  حتما ا
برگزار شد.

آماده باش یگان حفاظت منابع طبیعی برای حریق های احتمالی
توســعه ارتباطــات مخابراتــی نیازمنــد حمایت 

ــت ــدی از مخابرات اس ج
ــا  ــری ب ــت خب ــه در نشس ــتان ک ــه گلس ــرات منطق مخاب
رســانه هــای محلــی اســتان ســخن مــی گفــت : حمایــت جــدی 

ــت. ــی دانس ــات مخابرات ــعه ارتباط ــه توس ــرات را الزم از مخاب
در نشســت خبــری کــه بــا حضــور رســانه هــای محلــی در 
مخابــرات برگــزار شــد دکتــر غالمعلــی شــهمرادی ضمــن تبریک 
هفتــه ارتباطــات و روز جهانــی مخابــرات و جامعــه اطالعاتــی و 
قدردانــی از زحمــات کارکنــان مخابــرات اســتان ، بــا اشــاره بــه 
عملکــرد مخابــرات در ایــام چالــش برانگیــز شــیوع ویــروس کرونا 
ــک در شــبکه  ــری ترافی ــش ســه براب ــم افزای ــی رغ ــت : عل گف
ــا تــالش و اقدامــات انجــام شــده توســط  مخابراتــی اســتان ، ب
ــی در  ــن نارضایت ــه گلســتان ، کمتری ــرات منطق ــه مخاب مجموع
بیــن مــردم مشــاهده شــده و توانســتیم زیرســاخت هــا را تامیــن 
ــر کاهــش اختــالل در ارتباطــات  ــا عــالوه ب و تقویــت نمــوده ت

مخابراتــی ،کیفیــت ارتباطــات را نیــز افزایــش دهیــم .
ــزاری  ــوان اب ــا بعن ــانه ه ــه رس ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
ــرای  ــردم ب ــه م ــی بخشــی ب ــانی و آگاه ــت اطــالع رس درجه
ســازمان هــا محســوب مــی شــوند گفــت : انعــکاس درخواســت 
هــا و مشــکالت مردمــی از طریــق رســانه هــا بســیار ارزشــمند 
ــی  ــد ول ــع آن کمــک میکن اســت و ســازمان هــا در جهــت رف
در مقابــل ترویــج و اشــاعه عملکــرد ســازمانهای خدمــت رســان 
همچــون مخابــرات نیــز در ایجــاد همدلــی و اعتمــاد بیــن مــردم 

ــی دارد . ــر فراوان و مســئوالن تاثی
ــرقت  ــمردن س ــا برش ــتان ب ــه گلس ــرات منطق ــر مخاب مدی
ــک  ــای الزم در تملی ــکاری ه ــدم هم ــی ، ع ــزات مخابرات تجهی
ــدم  ــن ع ــراه اول و همچنی ــای هم ــایت ه ــداث س ــت اح جه
حمایــت نهادهــای تصمیــم گیرنــده در خصــوص بازنگــری تعرفه 
هــای مخابــرات را بعنــوان ســه مانــع بــزرگ در توســعه بیشــتر 
مخابــرات  در اســتان افــزود: حمایــت و انعــکاس ایــن معضــالت 
در رســانه هــا و فرهنــگ ســازی در بیــن جامعــه ،کمــک بزرگــی 
بــه مخابــرات خواهــد کــرد تــا بتوانــد بــا رفــع موانــع و پشــتیبانی 

، خدمــات مطلــوب تــری بــه هــم اســتانی هــا ارائــه نماییــم .
ــش  ــمردن نق ــم برش ــا مه ــهمرادی ب ــی ش ــر غالمعل دکت
ارتباطــات و مخابــرات در عصــر کنونــی و اشــاره بــه شــعار روز 
ــد تحــت  ــی در ســال جدی ــه اطالعات ــرات و جامع ــی مخاب جهان
ــان  ــی در زم ــول دیجیتال ــه تح ــیدن ب ــرعت بخش ــوان » س عن
تهدیــد« گفــت : مخابــرات توانســت در ســال گذشــته و شــرایط 
ــرده و  ــن فرصــت بهــره ب ــا از ای ــروس کرون ــی شــیوع وی بحران
تحــول عظیمــی در حــوزه دیجیتــال ایجــاد کــرده و بــا تقویــت 
زیرســاخت هــا از بخــش هــای مختلف اعــم از آمــوزش مجازی و 
کســب و کار الکترونیکــی حمایــت کــرده و موجب شــود از آســیب 

بــه بســیاری از کســب و کارهــا جلوگیــری کنــد.
وی ظرفیــت ســازی در بســترهای مخابراتــی  را از اقدامــات 
مهــم مخابــرات اســتان در ســال گذشــته دانســت و اضافــه کــرد 
ــا  ــات ب ــه خدم ــاء شــبکه ، ارائ همــه تــالش هــا در جهــت ارتق
کیفیــت و رضایــت مشــتریان اســت کــه امیدواریــم هــم اســتانی 
هــا هــم حمایــت و همراهــی الزم را داشــته تــا در کنــار هــم از 

بهتریــن امکانــات مخابراتــی بهــره منــد شــویم.

ســه هــزار تــن قیــر بــا هزینــه ۲۴ میلیــارد 
تومــان اعتبــار خریــداری شــد

دکتــر لطف اللهیــان در جلســه رســمی شــورای شــهر اردبیــل 
ــا پشــتیبانی مجموعــه شــورای شــهر اردبیــل در  اظهــار کــرد: ب
خریــد تجهیــزات و مــواد اولیــه مــورد نیاز بــرای کارخانه آســفالت 
ــه نفــع  ــا از فصــل کاری ب و ســایر مجموعه هــا، ســعی داریــم ت

عمــران و آبادانــی شــهر بیشــتر اســتفاده کنیــم
ــوی  ــرایط ج ــا ش ــل را ب ــدود اردبی ــل کاری مح وی فص
ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــرد: ب ــح ک ــد و تصری ــادآور ش ــاوت ی متف
شــهرداری نقدینگــی مــورد نیــاز بــرای خریــد ســه هــزار تــن 
ــارگاد و از  ــت پاس ــرکت نف ــا ش ــی ب ــت، در رایزن ــر را نداش قی
طریــق بــورس نســبت بــه خریــد قیــر اقــدام کردیــم کــه ایــن 

ــاده اســت ــاق افت ــا چــک ســه ماهــه اتف ــد ب رون
ــر  ــتراتژیک و تغیی ــول اس ــر را محص ــل قی ــهردار اردبی ش
قیمتــی آن را در بــازار بــورس بــه روز اعــالم کــرد و گفــت: هیــچ 
شــرکتی حاضــر نیســت بــا چــک ســه ماهــه قیــر عرضــه کنــد 
امــا بــا تالشــی کــه در یــک مــاه اخیــر انجــام دادیــم، شــرکت 
پاســارگاد را قانــع کردیــم تــا نســبت بــه تأمیــن قیــر مــورد نیــاز 

کارخانــه آســفالت شــهرداری اردبیــل اقــدام کنــد
وی بــه قیمــت بــاالی هــر تــن قیر بــه ارزش هشــت میلیون 
تومــان اعــالم کــرد و افــزود: بــرای تهیــه ســه هــزار تــن قیــر 

شــهرداری ۲۴ میلیــارد تومــان منابــع پرداخــت خواهــد کــرد.

ارجمندزاده عنوان کرد:
بهره برداری از تجهیزات لجستیكی

 در بندر بوشهر
مدیــرکل بنــادر و دریانوردی اســتان بوشــهر از بهــره برداری 
از تجهیــزات لجســتیک در بنــدر بوشــهر بــا ســرمایه گــذاری ۱۲ 

میلیــارد تومانــی بخــش خصوصی خبــر داد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی، ســیاوش ارجمنــدزاده مدیرکل 
بنــادر و دریانــوردی اســتان بوشــهر در ابتــدای آئیــن بهــره برداری 
از تجهیــزات لجســتیکی در بنــدر بوشــهر گفــت: شــرکت توســعه 
خدمــات دریایــی و بنــدری ســینا از اوایــل  دهــه هشــتاد بعنــوان 
شــریک تجــاری در بنــدر بوشــهر حضــور داشــته و بخــش زیادی 
از رونــق تجــاری بنــدر بوشــهر برگرفتــه از زحماتــی اســت کــه 

ایــن شــرکت در بنــدر بوشــهر انجــام داده اســت.
ارجمنــد زاده افــزود: امیــد داریــم بــا برطــرف شــدن  تحریــم 
هــا در ســال جــاری شــاهد رشــد و شــکوفایی هرچــه بیشــتر بندر 
بوشــهر و ایجاد ســرمایه گذاری بیشــتر از ســوی شــرکت توســعه 

خدمــات دریایــی و بنــدری ســینا در بندر باشــیم.
 در ادامــه مراســم فــرخ طــراح زادگان مدیرعامل شــرکت 
توســعه خدمــات دریایــی و بنــدری ســینا  در ایــن خصــوص 
ــان   ــارد توم ــغ ۱۲ میلی ــه مبل ــذاری ب ــن ســرمایه گ ــت: ای گف
ــعه  ــرکت توس ــای ش ــاد قرارداده ــرای مف ــتای اج و در راس
ــورت  ــهر ص ــدر بوش ــینا در بن ــدری س ــی و بن ــات دریای خدم
گرفتــه کــه شــامل  بهــره بــرداری از یــک دســتگاه جرثقیــل 
۵۵ تنــی، ۳ دســتگاه خــودرو عملیاتــی و همچنیــن نــرم 
ــه نیروهــای عملیاتــی  افــزاری کــه نقــش موثــر در کمــک ب
ــن  ــدری نگی ــع بن ــه درمجتم ــری فل ــه و بارگی ــد تخلی و فراین

ــد دارد میباش
طــراح زادگان اضافــه کــرد: شــرکت توســعه خدمــات دریایی 
ــادر  ــزات در  بن ــادی از تجهی ــه زی ــا مجموع ــینا ب ــدری س و بن
پنجگانــه ایــران حضــور دارد امــا مجموعــه بنــدر بوشــهر بعنــوان 
ــن  ــی در تامی ــت باالی ــرکت از اولوی ــن ش ــی ای ــت اصل مرکزی

ــزات برخــوردار میباشــد. تجهی

فرمانده انتظامی استان خبر داد:

کشف محموله 25 تنی نهاده دامی قاچاق در ایالم
ایالم  استان  انتظامی  فرمانده 
پلیس  کارآگاهان  تالش  با  گفت: 
امنیت اقتصادی استان ۲۵ تن نهاده 
دامی قاچاق و خارج از شبکه توزیع 
در استان به ارزش بیش از ۵ میلیارد 

ریال کشف شد.
مهر«  القاصی  دالور   »سردار 
اظهار داشت: کارآگاهان پلیس امنیت 
اقتصادی در پی رصد و اشراف اطالعاتی 
مبنی بر فعالیت شخصی سودجو در زمینه 
قاچاق  دامی  نهاده  داری  نگه  و  دپو 
فروش  متعاقباً  و  غیرمجاز  به صورت 
بازار سیاه،  اندازی  راه  و  آزاد  قیمت  با 
رسیدگی به این موضوع را به صورت 

ویژه در دستور کار خود قرار دادند.

وي افزود: با رصد و بررسی های 
فرد  این  فعالیت  و  دپو  پلیسی محل 
های  شهرستان  از  یکی  در  سودجو 

استان شناسایی و مشخص شد.
فرمانده انتظامی استان ایالم با 
بیان اینکه پس از هماهنگی با مرجع 

قضائی در بازرسی از محل این انبار 
کشف  غیرمجاز  دامی  نهاده  تن   ۲۵
این  در  ساخت:  نشان  خاطر  شد، 
راستا یک متهم دستگیر و با تشکیل 
پرونده، جهت سیر مراحل قانونی به 

مرجع قضائی معرفی شد.
»سردار القاصی مهر« با اشاره 
محموله  این  ریالی  ارزش  اینکه  به 
توسط کارشناسان مربوطه  ۵ میلیارد 
و ۲۵۰ میلیون ریال برآورد شده است، 
تصریح کرد: به شهروندان توصیه می 
افراد  مجرمانه  فعالیت  هرگونه  شود 
از طریق  را  فرصت طلب  و  سودجو 
سامانه تلفنی ۱۱۰ به مدافعان امنیت 

اقتصادی در استان اطالع دهند.

معاون بین الملل خبر داد:
انعقاد قرارداد بانک دی با شرکت های پتروشیمی برای فروش 

وجوه ارز حاصل از صادرات
بانک دی با امضای قراردادهای همکاری با شرکت های پتروشیمی، اقدام 

به فروش ارز حاصل از صادرات محصوالت آن ها در سامانه نیما می کند.
به گزارش روابط عمومی بانک دی، نادر حسن پور، معاون بین الملل بانک 
دی، با اعالم این خبر افزود: بانک دی به  منظور تسهیل در انجام خدمات ارزی 
مشتریان، با ۲۷ شعبه ارزی فعال و اخذ تمامی مجوزهای مرتبط با فعالیت های 
ارزی از بانک مرکزی، ضمن گسترش روابط کارگزاری با بانک های داخلی و 
خارجی، آمادگی ارائه سبد جامع خدمات ارزی بین المللی را در چارچوب مقررات 

و ضوابط ارزی بانک مرکزی به مشتریان دارد.
وی افزود: در سال جاری در راستای توسعه دامنه و تنوع خدمات ارزی 
بانک به شرکت های فعال در حوزهای واردات، صادرات و خدمات، برنامه های 
مدونی برای بازاریابی، شناسایی و جذب سازمان ها و شرکت ها تدوین شده است 
و انتظار می رود با بازاریابی فعاالنه شعب ارزی، به عنوان بازوی عملیاتی و اجرایی 
معاونت بین الملل و همچنین ارائه آموزش های تخصصی به همکاران شعب، گام 
مؤثری در مسیر نیل به اهداف مورد انتظار بانک و افزایش رضایت مشتریان 
برداشته شود. حسن پور تمرکز بر درآمدهای کارمزدی و غیرمشاع خدمات ارزی 
را یک مزیت رقابتی ویژه برای بانک دانست و تصریح کرد: در حال حاضر با 
توجه به یکسانی خدمات ارائه شده در بخش ریالی در نظام بانکی، توجه به 
ارائه  از طریق  ارزی به مشتریان  ارائه خدمات  از  درآمدهای غیرمشاع حاصل 
سبد متنوعی از محصوالت، یک گام استراتژیک در سیستم درآمدی بانک ها 
محسوب می شود که در بانک دی نیز با جذب شرکت های بزرگ اقدامات مؤثری 

در این زمینه انجام شده است.  
وی افزود: ایجاد روابط و انعقاد قرارداد با شرکت های مطرح صادراتی کشور 
در حوزه پتروشیمی و خرید و فروش وجوه ارزي حاصل از صادرات این شرکت ها 
در سامانه نیما از جمله اقدامات معاونت بین الملل بانک دی بوده است که در 
افزایش و رسوب منابع ریالی  ایجاد درآمد برای گروه مالی دی، موجب  کنار 

ارزان قیمت این شرکت ها در شعب بانک شده است.
معاون بین الملل بانک دی با اشاره به گسترش روابط کارگزاری بانک گفت: 
از دیگر اقدامات و خدمات بانک دی در سال جاری، توسعه روابط کارگزاری 
فروش،  منظور  به  خارج کشور  و  داخل  در  معتبر  تراستی های  و  کارگزاران  با 
کارسازی، تبدیل و تهاتر وجوه ارز در حساب های خارج از کشور با انواع ارزهای 
مورد درخواست متقاضیان است که از طریق شعب ارزی و شرکت خدمات ارزی 

صرافی دی به مشتریان ارائه می شود.
پذیرش  مدت دار(،  قرض الحسنه/  ارزی)جاری/  سپرده های  انواع  افتتاح 
سپرده های ارزی در قالب اسکناس و تضمین بازپرداخت اصل و سود سپرده 
به ارز، صدور حوالجات ارزی، ثبت سفارش بروات اسنادی، گشایش اعتبارات 
اسنادی، صدور ضمانت نامه های ارزی )مشروط به شرایط تحریم، نوع ارز و کشور 
ذی نغ(، صدور گواهی موجودی و گردش حساب/ نامه تمکن مالی، خرید و فروش 
ارز و همچنین تبدیل و تهاتر موجودی صاحبان انواع ارز در حساب های خارج از 
کشور با انواع ارزهای مورد درخواست در چارچوب مقررات و ضوابط ارزی بانک 

مرکزی از دیگر خدمات ارزی بانک دی است.

در هشتمین جشنواره ستارگان روابط عمومی ایران صورت گرفت:
اعطای لوح ستاره ارتباطی مدیر ارشد به مدیرعامل بانک سینا

لوح ستاره ارتباطی مدیر ارشد هشتمین جشنواره ستارگان روابط عمومی 
ایران به مدیرعامل بانک سینا اعطا شد.

به گزارش روابط عمومی بانک سینا در هشتمین جشنواره ستارگان روابط 
عمومی ایران و آیین نکوداشت روز ملی روابط عمومی که با حضور جمعی از 
مسئوالن، مدیران روابط عمومی نظام بانکی، وزارتخانه ها، شرکت های صنعتی، 
معدنی و فوالدی و همچنین کارشناسان و دست اندرکاران حوزه روابط عمومی 

همراه بود، لوح ستاره ارتباطی مدیر ارشد به مدیرعامل بانک سینا اعطا شد.
ارشد خطاب  ارتباطی مدیر  لوح سپاس ستاره  در  این گزارش  اساس  بر 
به سیدضیاء ایمانی مدیرعامل بانک سینا آمده است: »بی تردید حرکت رو به 
تکامل و تعالی روابط عمومی، مرهون حمایت ها و نگاه حمایتگرانه شخصیت 
هایی است که با حمایت خود به درخشش روابط عمومی در کشور و حرکت رو 

به رشد آن سهم شایسته ای را به عهده می گیرند.
نظر به اینکه بر اساس رأی هیأت داوران و با عنایت به بررسی های انجام 
گرفته، شخصیت ارتباطی، منش، روحیه تعاملی و نقش تعیین کننده در بهبود 
ارتباطات و روابط  به حوزه  تعالی جویانه حضرتعالی  نگاه  با ذینفعان و  ارتباط 
از طرف  بوده و  بارز، موثر و کارساز  افکار عمومی، همیشه  عمومی، رسانه و 
دیگر روابط عمومی تحت امر جنابعالی همواره از حمایت های فکری و عملی 
لوح ستاره  است،  قرار گرفته  پیشرفت  در مسیر  و  بوده  منده  بهره  حضرتعالی 
ارتباطی مدیر ارشد به دلیل نگاه و عملکرد حمایتی از حوزه ارتباطی تحت امر 

و شخصیت برجسته ارتباطی به جنابعالی اعطا می شود«.
درخشش  دلیل  به  سینا  بانک  عمومی  روابط  همایش  این  در  همچنین 
در مجموعه فعالیت های ارتباطی در طول سال ۹۹ به ویژه کمپین مسئولیت 
های اجتماعی، موفق به کسب تندیس و لوح ستاره طالیی روابط عمومی شد.

سال گذشته نیز روابط عمومی بانک سینا در کنفرانس هوش تجاری ایران 
که با هدف بررسی و بهبود عملکرد ادارات روابط عمومی و بازاریابی صنعت 
بانکداری کشور در بخش رسانه های دیجیتال برگزار شد، تندیس و گواهینامه 

رتبه برتر در فاز تاثیرگذار بلوغ رسانه های دیجیتال را از آن خود کرد

تودیع و معارفه مدیر حراست و بازرسی بیمه آسیا
مراسم تودیع و معارفه مدیر حراست و بازرسی بیمه آسیا با حضور مدیرعامل 
و اعضای هیات مدیره بیمه آسیا، معاونان مدیرعامل، رییس کل مرکز حراست 
وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونان این مرکز  و مدیر حراست بیمه مرکزی 

ج.ا.ایران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی بیمه آسیا ، در این مراسم مسعود بادین، نایب 
رییس هیأت مدیره و مدیرعامل بیمه آسیا در سخنانی با تقدیر از عملکرد مدیر 
سابق و آرزوی موفقیت برای مدیر جدید حراست و بازرسی، با اشاره به توانمندی 
های بیمه آسیا، گفت: بیمه آسیا گنجینه ارزشمند نظام مقدس جمهوری اسالمی 
ایران است، که همواره برای ارائه خدمات بیمه ای به مردم به ویژه در فجایع 

بزرگ طبیعی و شیوع ویروس کرونا  آماده و مهیا بوده است.
مدیر عامل بیمه آسیا با تاکید بر توانمندی ها و ویژگی های بی نظیر بیمه 
نیاز به همدلی و همیاری   ، بیمه آسیا  آسیا تصریح کرد: تداوم موفقیت های 

بیش از پیش اجزای آن دارد که در فضایی آرام و به دور تنش محقق شود.
در ادامه این مراسم، سید مهدی فاطمی، رییس کل مرکز حراست وزارت 
امور اقتصادی و دارایی نیز ضمن تقدیر و تشکر از مدیر سابق حراست و بازرسی 
بیمه آسیا، در سخنانی ،اخالق محور بودن و ایجاد آرامش در سازمان ها را از 
از سوی مدیر عامل  احکامی  برشمرد.  گفتنی است، طی  اهداف حراست ها 
بیمه آسیا، نعمت اله قیاسوند به عنوان مدیر جدید حراست و بازرسی بیمه آسیا 
و مرتضی پیر علی، به عنوان مشاور و بازرس ویژه مدیر عامل  منصوب شدند.

برگزاری آزمون استعدادیابی کارکنان در بانک ایران زمین
بوشهر،  فارس،  های  استان  مدیریت شعب  کارکنان  استعدادیابی  آزمون 
کهکیلویه و بویراحمد بانک ایران زمین در محل مرکز آموزش این استان ها 
برگزار شد.به گزارش روابط عمومی بانک ایران زمین: بر اساس اعالم مدیریت 
امور سرمایه انسانی و آموزش که در اجرای برنامه پیش بینی شده برای توسعه 
سرمایه انسانی و ارتقا شغلی و جانشین پروری صورت پذیرفت، آزمونی با رقابت 
بیش از ۷۰ نفر از همکاران شاغل در شعب مدیریت استان های فارس بوشهر، 
کهکیلویه و بویراحمد در سه مرحله از تاریخ ۲۵ لغایت ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ 
به مصاحبه  امتیاز دعوت  باالترین  دارندگان  برگزار شد، که حائزین شرایط و 
تخصصی شده و پس از طی فرآیند تدوین در سمت باالتر منصوب خواهند شد.

براساس این گزارش در راستای استمرار برنامه های کیفیت بخشی حوزه 
سرمایه انسانی کشف استعدادها و بهره وری بیشتر در طول دو سال گذشته بیش 
از ۴۰۰ نفر از همکاران در سمت های رییس شعبه، معاون و رئیس دایره منصوب 
شدند و با توجه به قابلیت و توانایی همکاران شاغل که قریب دو دهه در بانک 

فعالیت موثر داشته اند این برنامه استمرار خواهد داشت.
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رئیس شورای اسالمی کالنشهر 
شیوه های  ز  ا استفاده  گفت: کرج 
ارتباطی  پل های  می تواند  خالقانه 
و  مدیران شهری  میان  را  منسجمی 
شهروندان رقم بزند و میزان همدلی 
و همراهی مردم با برنامه ها و طرح ها 

در توسعه شهری را افزایش دهد.
اکبر سلیم نژاد عنوان کرد:خدمات 
ارزشمند و کوشش خردمندانه دست 
روابط  و  ارتباطات  حوزه  اندرکاران 
عمومی شورای شهر و مدیریت شهری 
خطیر  رسالت  ایفای  جهت  در  که 
اطالع رسانی و تنویر افکار عمومی و 
تسهیل خدمت رسانی به مردم گام بر 

می دارند قابل تقدیر است.
می  سال ا ی  ا ر شو ئیس  ر
مرکزاستان البرز اظهارداشت: پویایی 
سازگاری  معنای  به  روابط عمومی ها 
به  دست یابی  و  محیطی  تغییرات  با 
جتماعی،  ا تکنولوژیک،  تحوالت 
بتوان  تا  است  فرهنگی  و  علمی 
و  برداشت  قدم  کارآمدتر  و  موفق تر 
جامعه،در  در  تحوالت  با  هماهنگ 
نیز به سطح  توسعه مدیریت شهری 

قابل توجهی از پیشرفت دست یافت 
و البته مسیر تحوالت در آینده را نیز 
به خوبی پیش بینی کرد و به نیازهای 

شهروندان واقف بود.
سلیم نژاد اذعان کرد:نقش روابط 
عمومی در مدیریت شهری دارای ابعاد 
وسیعی است که با انتظارات و سطح 
مدیریت شهری سنجیده  در  توقعات 
وخط  سیاست ها  می تواند  و  می شود 
مشی های مدیریت شهری را در مسیر 
پیشرفت و تعالی دنبال کند و مشارکت 
جدی شهروندان را در پیشبرد اهداف و 

برنامه های کالن جلب نماید.
رئیس شورای اسالمی کالنشهر 
کرج بیان داشت:مدیریت شهری در 
و  فرهنگی  جایگاه  به  توجه  با  کرج 
دارای  مختلف  های  قومیت  وجود 
است  سنگینی  رسالت  و  مسئولیت 
در  برنامه ها  و  عملکرد  تمامی  و 
مواجهه با شهروندان قابلیت ارزیابی 
عمومی  روابط  بین،  این  در  و  دارد 
فرآیندی  کرج،  شهری  مدیریت  در 
به  خطیرتر  مسئولیتی  با  پیچیده تر 
بیشتری  انتظارات  و  می رود  شمار 

نیز از فعالیت ها و برنامه های روابط 
عمومی وجود دارد.

 : د کر یح  تصر د  ا نژ سلیم 
توانمندی  بتواند  باید  روابط عمومی 
خدمات  و  نیازها  ارزیابی  در  را  الزم 
روحیه مخاطب  با  و  بیاورد  به دست 
مدیریت  وظایف  تبیین  در   شناسی، 
اهداف  و  نماید  تالش  نیز  شهری 
کرده  تبیین  خوبی  به  را  شده  تعیین 
عملکرد  از  جامعی  بررسی  و  نقد  و 
مدیریت شهری داشته باشد و همواره 
یک  شهروندان،  مطالبه  گری  برای 

پاسخگوی دقیق و شفاف باشد.
رئیس شورای اسالمی کالنشهر 
کرج درپایان اضافه کرد:ارائه خدمت 
و  دشوار  کاری  شهری،  حوزه  در 
ضعف  کوچکترین  و  است  سخت 
سطح  ند  ا می تو ری  نگا سهل ا و 
توجهی  قابل  شکل  به  را  نارضایتی 
در  عمومی  روابط  دهد،پس  افزایش 
شهرداری،ساختاری راکد و بی اهمیت 
در  اثری  آن،  نبود  و  بود  که  نیست 
کیفیت  در  عقب گرد  یا  و  پیشرفت 

خدمات نداشته باشد.

سلیم نژاد رئیس شورای اسالمی کالنشهر کرج:

نقش روابط عمومی در مدیریت شهری دارای ابعاد وسیعی است

آگهی حصر وراثت 
آقای حمید دهقان دارای شناسنامه شماره ۴8۰ به شرح دادخواست به کالسه 
۰۰۰۰۱۹۰/ح۱ از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان محمدرضا دهقان به شناسنامه شماره ۱۳۵ در تاریخ ۱۴۰۰/۲/۵ در 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 

۱- مریم زینعلی فرزند قربانعلی ش ش ۱ متولد ۱۲۳8 همسر متوفی
۲- مجید دهقان فرزند محمدرضا ش ش ۱۶۱ متولد ۱۳۵۹ پسر متوفی 
۳- حمید دهقان فرزند محمدرضا ش ش ۴8۰ متولد ۱۳۶۰ پسر متوفی 

۴- توحید دهقان فرزند محمدرضا ش ش ۳۰۰۶ فرزند ۱۳۶۵ پسر متوفی 
 ۱۳۷۰ متولد   ۲8۴۰۱۳۱۵۵۲ محمدرضا ش ش  فرزند  دهقان  مهناز   -۵

دختر متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه متوفی نزد او باشد ازتاریخ نشر 
نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

جوان قره باغ 
رئیس شعبه اول شورای حل اختالف سلماس 

آگهی حصر وراثت 
خانم مریم عزیزپور با وکالت امینی دارای شناسنامه شماره ۱۷8۲ به شرح 
دادخواست به کالسه ۰۰۰۰۱8۱/۱۴۰۰ ش ۵/ح از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد کریمی به شناسنامه 
۲۰۴ سیمینه )برکان( در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۳۱ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 

ورثه آن مرحوم / مرحومه منحصر است به یک پسر، سه دختر و سه زوجه 
۱- محسن کریمی فرزند عمر دارای ش ش  ۲8۶۰۲۷۲۶۹۰ پسر متوفی 
۲- فاطمه کریمی فرزند عمر دارای ش ش ۲8۶۰۲۰۳8۴۲ دختر متوفی 

۳ – گالن کریمی فرزند عمر دارای ش ش ۳۰۳۰۴ دختر متوفی 
۴- کوثر کریمی فرزند عمر دارای ش ش ۲8۶۱۱88۴۲۱ دختر متوفی 

۵- مریم عزیزپور فرزند قادر دارای ش ش ۱۷8۲ زوجین متوفی 
۶- زینب غوثی فرزند ابوبکر دارای ش ش ۶۳۹ زوجین متوفی 
۷- مستوره پیر فرزند محمد دارای ش ش ۵۱۶ زوجین متوفی 

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور به استناد ماده ۳۶۲ قانون 
امور حسبی را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد. 
رئیس شعبه پنجم شورای حل اختالف مهاباد

آگهی فقدان سند مالکیت 
نظر به اینکه خانم محبوبه مولوی پور به استناد ۲ برگ استشهادیه گواهی امضا 
شده دفتر اسناد رسمی ۲۴۷ مشهد منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت سند مالکیت 

المثنی به این اداره مراجعه نموده و مدعی است سند مالکیت وی به علت سهل انگاری 
مفقود شده است. با بررسی سامانه جامع امالک الکترونیک و سوابق پرونده ثبتی 
مشخص گردید که ششدانگ یک واحد آپارتمان به شماره پالک ۱۳۳۳8 فرعی از 
۱۷۶- اصلی بخش ده مشهد با شماره دفتر الکترونیکی ۱۳۹8۲۰۳۰۶۲۶۷۰۰۳۶۷۱ 
به نام خانم محبوبه مولوی پور ثبت و سند مالکیت برگی به شماره چاپی ۴8۹۰8۷ 
سری ج ۹۷ صادر و تسلیم شده است سپس ششدانگ مورد ثبت برابر اسناد رهنی 
شماره ۷۰۲۱۲ مورخ ۱۳۹8/۰۱/۲۹ و ۷۱۶۱۷ مورخ ۱۳۹8/۱۲/۰۵ دفترخانه ۴۶ 
مشهد در رهن بانک رفاه کارگران قرار گرفته است. سوابق پرونده و سیستم بیش از 
این حکایتی ندارد و این بخشنامه به استناد تبصره یک اصالحی ماده ۱۲۰- آیین 
نامه قانون ثبت مصوب بهمن ۱۳8۰ صادر گردیده است مراتب یک نوبت آگهی و 
متذکر می گردد هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی 
وجود سند مالکیت نزد خود می باشد بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی 
اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره 
تسلیم نماید بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول 
اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت 

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

رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه چهار مشهد مقدس 
م / الف ۳۲۶

»آگهی موضوع ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی«

نظر به اینکه در اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی برابر رای ۳۴۳۷ -۱۳۹۹ مورخ ۹۹/۱۲/۰۹ تصرفات آقای/

خانم عبدالرضا شریفی نژاد صادره از امیدیه فرزند محسن دارای کد ملی شماره 
۵۲۷۹8۴۶۱۳۹ نسبت به یکباب ساختمان به مساحت ۱8۱ متر مربع در قسمتی 
از ششدانگ پالک ثبتی ۲۶۹۲ تا ۲۶۹۴ در بخش ۲ اهواز اخبار خروجی بنام سید 
کمال و سید جالل احمدزاده بصدور رای گردیده برابر ماده ۳ قانون مزبور مراتب 
در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز جهت اطالع عموم آگهی می گردد تا هرکس نسبت 
به تصرفات مفروزه و مالکیت ایشان اعتراض داشته باشد از تاریخ انتشار نوبت اول 
این آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را مستقیما به اداره ثبت اسناد و امالک اهواز 
تسلیم و رسید دریافت نمایند و معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض دادخواست به مقامات قضایی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست اخذ 
و به اداره ثبت محل تحویل نمایند. بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در 

موعد مقرر اداره ثبت برابر مقررات اقدام بصدور سند مالکیت خواهد نمود.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۰/۰۳/۰۲
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۰/۰۳/۱8

شناسه آگهی: ۵/۳۷۲/م-الف
نصرت اله – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو اهواز
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خرداد آخرین ماه کسب سهمیه المپیک

خردادماه آخرین ماه برای کسب آخرین سهمیه های المپیک ۲۰۲۰ توکیو است 
که پرونده نهایی نفرات اعزامی کاروان ایران با مشخص شدن سهمیه های المپیکی 
در ۶ رشته وزنه برداری، تکواندو، کاراته، شنا، ژیمناستیک و دوومیدانی بسته می شود.

سهمیه  کسب  رقابت های  در  امسال  ماه  اردیبهشت  در  ایران  نمایندگان 
رشته های کشتی، قایقرانی، شمشیربازی، شیرجه، کاراته و تکواندو شرکت کردند 
که در کشتی فرنگی ایران در صوفیه بلغارستان به دنبال یک سهیمه باقی مانده در 
وزن 8۷ کیلوگرم توسط »ناصر علیزاده« بود، محقق نشد و در نتیجه پرونده کشتی 
فرنگی با همان پنج سهمیه بسته شد و در شمشیر بازی انفرادی و شیرجه هم ناکام 

ماند. کشتی آزاد نیز با ۶ سهمیه کامل راهی توکیو خواهد شد.
در وزنه برداری یکی از امیدهای ایران در توکیو »سهراب مردادی« بود که برای 
حضور در آخرین تورنمنت گزینشی المپیک توکیو در مسابقات وزنه برداری گزینشی 
المپیک در کلمبیا شرکت کرد و در حرکت نخست یک ضرب موفق به مهار وزنه 
۱۷۰ کیلوگرمی شد. اما مرادی روی حرکت دوم یک ضرب مصدوم شد و از ادامه 
مسابقه انصراف می دهد تا هیچ امتیازی از این گزینشی به دست نیاورد. قرار بود 
امتیاز این گزینشی برای سهراب مرادی جایگزین مسابقات قهرمانی آسیا در تاشکند 
شود. با مصدومیت مرادی او عمال شانس حضور در المپیک توکیو را از دست داد.

به  برتر دسته  نفر  اکنون »علی داودی« و »علی هاشمی« در جمع هشت 
اضافه ۱۰۹ و ۱۰۹ کیلوگرم قرار دارند و سهمیه آنها با اعالم فدراسیون بین المللی 

وزنه برداری تا نیمه اول خردادماه قطعی می شود.   
هاشمی در وزن ۱۰۹ کیلوگرم با سه هزار و ۶۷۲ امتیاز در جایگاه هشتم قرار 
دارد و داودی در دسته به اضافه ۱۰۹ کیلوگرم با سه هزار و ۷۱۶ امتیاز در جایگاه 

ششم قرار دارد.  
البته بر اساس سیستم جدید گزینشی فدراسیون بین المللی وزنه برداری هشت 
نفر برتر هر دسته از نظر امتیاز گزینشی جواز حضور در توکیو را کسب خواهند کرد 
و نفرات برتر قاره ها به این هشت نفر اضافه می شوند که »علی میری« در دسته ۹۶ 
کیلوگرم ممکن است با امتیاز برترین ورزشکار قاره کهن سهمیه توکیو را کسب کند.

حال با حذف مرادی و انصراف رستمی از مسابقات تیم ایران در دسته ۹۶ 
کیلوگرم نماینده ای در توکیو نخواهد داشت. اما اگر نامه درخواستی فدراسیون به 
فدراسیون بین المللی با واکنش مثبت مسووالن فدراسیون بین المللی وزنه برداری 
مواجه شود، »کیانوش رستمی« عنوان بهترین وزنه بردار دسته ۹۶ کیلوگرم آسیا 
را کسب خواهد کرد و به همراه کاروان ایران به توکیو خواهد رفت. رستمی اکنون 
با سه هزار و ۱۴ امتیاز در رده سی و دوم این دسته قرار دارد. اگر این اتفاق رخ 
ندهد توفیق اجباری نصیب »علی هاشمی« خواهد شد تا به عنوان نماینده ایران در 
توکیو و در دومین تجربه المپیکی خود در دسته ۱۰۹ کیلوگرم به روی تخته برود. 
حال فدراسیون وزنه برداری ایران باید از بین این سه نفر ۲ نفر اعزامی را اعالم کند.

تک سهمیه در ژیمناستیک
ژیمناستیک رشته ای که قرار بود رقابت های گزینشی المپیک خرداد امسال به 
میزبانی چین برگزار شود که با انصراف این کشور ژاپن به عنوان میزبان انتخاب شد.

اما با انصراف  ژاپن از میزبانی این دوره از مسابقات، کنفدراسیون ژیمناستیک 
آسیا در ایمیلی به کشورهای عضو اعالم کرد رقابت های هنری مردان و زنان و 
قرار است  البته  رقابت دیگری جایگزین آن نمی شود.  لغو شده و هیچ  ترامپولین 
رقابت های گزینشی ژیمناستیک  همین ماه در دوحه برگزار شود که اگر این اتفاق 
آیین نامه  براساس  توکیو،  المپیک  بازی های  برای  آسیا  قاره  تکلیف سهمیه   نیفتد 
اصالح شده ی کسب سهمیه، توسط فدراسیون جهانی )FIG( اعالم شود که به 

احتمال زیاد »سعیدرضا کیخاه« سهمیه را خواهد گرفت.
شنا و یک سهمیه یونیورسیالیتی

در شنا تالش بر این است تا با حضور در رویدادی سهمیه توکیو کسب شود 
ایران داده  به  یا جهانی  یونیورسالیتی  این رویداد برگزار نشود یک سهمیه  اگر  و 

می شود که احتمال دارد آن یک نفر »متین بالسینی« باشد.
کاراته و احتمال کسب ۲ سهمیه

از  دیگر رقابت های کسب سهمیه کاراته است که ۲۷ خردادماه برگزار می شود 
در بخش کومیته »رزیتا علیپور« و »امیر مهدی زاده« و در کاتا »فاطمه صادقی« و 
»ابوالفضل شهرجردی« به این رویداد اعزام می شوند. حال از بین چهار سهمیه باقی 

مانده در این رشته احتمال کسب حداقل ۲ سهمیه دیگر وجود دارد.
تکواندو 

رقابت های تکواندو کسب سهمیه المپیک در قاره آسیا در حال برگزاری است 
منهای  وزن  در  کشورمان،  نماینده  دیگر  کیانی«  »ناهید  )شنبه(  گذشته  روز  که 
۵۷کیلوگرم در گام نخست به مصاف نماینده هنگ کنگ می رود و در ادامه برابر 
»فاناپا هارنسوجین« از تایلند دارنده طالی قهرمانی جهان و طال و نقره قهرمانی آسیا 
قرار می گیرد. کیانی در مرحله نیمه نهایی نیز باید یکی از نمایندگان اردن، فلسطین، 
پاکستان و کامبوج را از پیش رو بردارد تا به فینال برسد و سهمیه المپیک توکیو 
را بدست آورد. »مهال مومن زاده« نماینده دیگر ایران از رسیدن به سهمیه بازماند.

دوومیدانی و سهمیه ای رکوردی
آخرین رشته برای کسب سهمیه رقابت های دو و میدانی قهرمانی بزرگساالن 
امتیاز رنکینگ  این مسابقات  ۱۰۰  برگزاری است و  اراک در حال  کشور که در 

فدراسیون جهانی برای کسب سهمیه حضور در بازی های المپیک توکیو دارد.
بدبینانه ترین حالت   در  و  اما در خوشبینانه ترین حالت کسب هفت سهمیه  
کسب چهار سهمیه  برای ایران قطعی است اما در هر ۲ صورت رکورد بیشترین 

کسب سهمیه ها در ادوار المپیک شکسته می شود.

تست کرونای تیم ملی والیبال منفی شد
با منفی شدن تست کرونای تمام اردونشینان تیم ملی والیبال مردان ایران، 
این تیم امشب با ترکیب کامل ۲۵ نفره خود به ریمینی ایتالیا )محل برگزاری لیگ 

ملت ها( اعزام خواهد شد.
براساس مقررات لیگ ملت ها  والیبال،  به گزارش روابط عمومی فدراسیون 
تیم های حاضر در این پیکارها باید هنگام ورود به ایتالیا تست منفی کرونای اعضای 
ایتالیا را همراه داشته باشند که نتیجه  خود طی ۴8 ساعت پیش از ورودشان به 
تست های تیم ملی ایران، نشان دهنده اعزام کاروان ایران به این رقابت ها با ترکیب 

کامل )۲۵ نفره( است.
از عملکرد دکتر سیامک  تقدیر ویژه  با  تیم ملی  امیر خوش خبر سرپرست   
افروزی پزشک و تراپیست تیم ملی که مامور بهداشت ایران در جریان مسابقات 
لیگ ملت ها نیز نام گرفته، به روابط عمومی فدراسیون والیبال گفت: دقت و جدیت 
دکتر افروزی در رعایت سختگیرانه پروتکل های بهداشتی مربوط به ویروس کرونا 
طی اردوهای مختلف تیم ملی، مهم ترین عاملی است که سبب شده تیم ایران در 
سالمت و ترکیب کامل به ریمینی اعزام شود. سالمت و کامل بودن تیم اعزامی، 
کارنامه مثبتی است که دکتر افروزی از خود به جا گذاشته است. دکتر افروزی را 
عالوه بر امور تخصصی که در تیم ملی به عهده دارد، به عنوان مامور بهداشت هم 
به فدراسیون جهانی معرفی کرده ایم تا در جریان لیگ ملت ها بتواند به نمایندگی 
به شیوه نامه های ویروس کرونا در طول مسابقات  آنچه  ایران درخصوص  تیم  از 

اختصاص دارد، با کادر برگزاری رقابت ها همکاری کند.
مامور بهداشت عنوان تازه ای است که فدراسیون جهانی الزام کرده همه تیم ها 
باید یکی از اعضای کادر همراه خود را با این عنوان به کمیته برگزاری معرفی کنند تا 
در زمینه دریافت آخرین دستورالعمل های مربوط به کرونا و تهیه و ارائه گزارش های 

مورد نیاز کمیته برگزاری از تیم با کمیته برگزاری همکاری کند.
سعید معروف، سیدمحمد موسوی، پوریا فیاضی، امیر غفور، میالد عبادی پور، 
محمدطاهر وادی، مسعود غالمی، رضا عابدینی، علی شفیعی، علی اصغر مجرد، 
صابر کاظمی، بردیا سعادت، امیرحسین اسفندیار، میثم صالحی، مرتضی شریفی، 
محمدرضا حضرت پور و آرمان صالحی ۱۷ بازیکن اعزامی ایران به لیگ ملت ها 
تندروان  محمدرضا  اول(،  )دستیار  توتولو  توماسو  )سرمربی(،  آلکنو  والدیمیر  و 
)دستیار دوم(، دکتر سیامک افروزی )پزشک، تراپیست و مامور بهداشت(، مهدی 
کادر  اعضای  )مترجم(  مانلی کسرایی  و  )آنالیزور(  نوید مشجری  )بدنساز(،  خباز 
فنی تیم ملی در این پیکارها خواهند بود. سرپرستی تیم ملی نیز بر عهده امیر 

خوش خبر است.

فرزندان من برنامه زندگی ما را تعیین می کنند؛
لیونل مسی: دوست داشتم لباس رونالدو را می گرفتم!

لیونل مسی، کاپیتان ۳۳ ساله بارسلونا در گفت و گویی طوالنی با نشریه 
اوله در مورد بسیاری از مسائل صحبت کرده است.

روزنامه آرژانتینی اوله، مصاحبه ای یک ساعته با لئو مسی ستاره بارسا منتشر 
کرده است. لیونل مسی در این گفت و گو در مورد قهرمانی در کوپا دل ری در 
این فصل، تاثیر آکادمی الماسیا در زندگی خود، برنامه زندگی روزانه، دوران حرفه 
ای درخشان، کودکی در روساریو و شیوع ویروس کرونا و مسائلی از این دست 

حرف زده است.
 در ادامه صحبت های لیونل مسی در این مصاحبه را با هم مرور می کنیم؛

ریش گذاشتن: برای مدت طوالنی صورتم را اصالح می کردم. من با کمپانی 
ژیلت قرارداد بستم و آنها پیشنهاد می دادند که صورت خود را اصالح کنم. من 
فکر می کنم در سال ۲۰۱۶ در کوپا آمه ریکا در ایاالت متحده بازیکنان زیادی 
مانند من ریش گذاشته بودند و در اردوی ما چند بازیکن با این ظاهر وجود داشت.

غذای مورد عالقه: مالنیسا با دستپخت مادرم، من فکر می کنم دلیل این 
عالقه نیز سسی است که مادرم روی آن می ریزد. دیگران نیز دستپخت مادرم را 

امتحان کرده و گفتند که بسیار خوب است.
دوران کودکی و مهاجرت به اسپانیا: بعد از سفر به اسپانیا در آن زمان دوستان 
زیادی را از دست دادم، زیرا ارتباطات در آن دوران دشوارتر بود. حاال هر کودک 

۱۳ ساله ای هم تلفن دارد، اما در آن زمان اینطور نبود.
گاهی اوقات یک ساعت تلفنی حرف می زدیم، اما بعد همه چیز دشوارتر و 
حفظ دوستان سخت شد. البته من در زندگی حسرتی ندارم، زیرا پدر من همیشه 
کار می کرد تا ما چیزی کم نداشته باشیم. پدرم گاهی اوقات به اضافه کاری می 

رفت اما من دوستانی داشتم که غذا، آب و برق هم نداشتند.
از آنچه در برخی فیلم ها می بینم، قهرمانی در مسابقات محلی را به خاطر 
می آورم. در ادامه در برخی از این مسابقات مهم در نیوول حضور داشتم اما ... 
، اگر آن لحظات یا فیلم را ببینم، آن روزها را به یاد می آورم. البته من کوچک 
بودم و چیز زیادی به خاطر نمی آورم. در برخی روزها دوستانم از من بزرگ تر 

بودند و من با ترس از مصدومیت اجازه نداشتم با آنها بازی کنم.
من بچه تر که بودم واقعا درک نمی کردم ترک کشور و زندگی در جایی دیگر 
که خیلی دور از خانه است به چه معناست. شرایط در ابتدا سخت بود، زیرا ابتدا به 
علت مشکالتی که داشتم امکان بازی کردن نبود و بعد هم آسیب دیدم. تقریبا 
یک سال گذشت، اما بعد خوش شانس بودم که همه چیز خیلی سریع رقم خورد.

مصدومیت گونه در دوران نوجوانی: فکر می کنم ۱۴ یا ۱۵ ساله بودم که 
در دیدار در آخر هفته مقابل اسپانیول، بازیکن حریف با آرنج به من ضربه زد و 
استخوان گونه ام شکست. و آخر هفته بعد ما فینال جام کاتالونیا را برگزار کردیم، 
این جام در آن مقطع برگزار می شد و من نمی دانم که همچنان ادامه دارد یا نه 

... اما در آن سن برای ما مانند یک تورنمنت بسیار مهم حساب می شد.
فکر می کنم دو گل به ثمر رساندم و ۳-۰ پیروز شدیم. اما در دقیقه ۳۰ من 
تعویض شدم و سرم فریاد زدند که نه، بدون ماسک بازی نکن. در آن لحظه فقط 
عالقه داشتم بازی کنم و نمی دانستم چه خطری ممکن است من را تهدید بکند.

من فقط می خواستم بازی کنم، چه در باشگاه، چه در محله و هر جای 
دیگری. من بسیار مسئولیت پذیر هستم و وقتی مجبور به انجام کاری باشم، سعی 

می کنم تمام تالش خود را انجام داده و با نهایت توان در میدان حاضر شوم.
زندگی خانوادگی در بارسلونا: من آنقدر خوش شانس هستم که عمال کل 
روز را با فرزندانم می گذرانم، می توانم آنها را به مدرسه برده، به دنبال آنها بروم، 

با بچه هایم فوتبال بازی کرده و به فعالیت های دیگر بپردازم.
وقت بیشتری که با خانواده می گذرانم و از این جهت آدم خوش شانسی 
هستم، زیرا بسیاری از والدین تمام طول روز را برای کار بیرون رفته و در کنار 
خانواده نیستند. فرزندان من برنامه زندگی ما را تعیین می کنند و البته من عالقه 
دارم بعد از ظهر را با آنها بگذارم. ما خیلی زود صبحانه خورده و زود هم  می خوابیم.

دوران تحصیل در آرژانتین: اگرچه عالقه زیادی به درس خواندن نداشتم، 
اما نمرات خوبی می گرفتم. البته دوران دبیرستان خود را در اسپانیا تمام کردم و 

با توجه به عدم تمرکز این کار برایم دشوار بود.
را که در روزهای  بازیکنانی  لباس  اینکه  از  لیونل مسی:  لباس  کلکسیون 
اول فوتبالم با انها روبرو شدم، نگرفتم، ناراحتم. بازیکنانی مثل رونالدو نازاریو و 
روبرتو کارلوس. اگرچه االن لباس های زیادی دارم، اما دوست داشتم لباس آنها 

را نیز می گرفتم.
روحیات و خلقیات لیونل مسی: وقتی اتفاق تلخی در دنیا رخ می دهد ناراحت 
می شوم. گاهی مردم می توانند بگویند تو فقط حرف می زنی و از مشکالت مردم 
اگاه نیستی. اما من از همه اتفاقات در آرژانتین و اسپانیا خبر داشته و مانند دیگر 

مردم از مشکالت رنج می برم.
عالقه لیونل مسی به تماشای فوتبال: من بازی های زیادی را در لیگ های 
مختلف تماشا می کنم. البته عالقه به آنالیز بازی ها ندارم و به عنوان یک بیننده 
عادی فوتبال می بینم. فقط عالقمند به تحلیل سبک بازی های رقبای خودمان 

هستم و در باقی موارد چنین کاری نمی کنم.
قهرمانی در کوپا دل ری: من همیشه برای کسب موفقیت و پیروزی تالش 
می کنم و این قهرمانی با توجه به شرایط که بارسلونا پشت سر گذاشت، برای 

من موفقیت خاصی محسوب می شد.
رقابت های کوپا آمه ریکا: دفعه قبل به علت شیوع ویروس کرونا اردوی تیم 
ملی برگزار نشد و به همین دلیل این بار کل تیم برای مالقات دوباره با یکدیگر 
هیجان زده هستند. تورنمنت متفاوتی پیش رو داریم، زیرا هواداران قادر به حضور 

در استادیوم ها نیستند و البته من مشتاقانه منتظر شروع رقابت ها هستم.

بنزما: بازی کنار »امباپه« آسان است
ل  تبا فو تیم  نسوی  ا فر مهاجم 
کیلیان  کنار  در  بازی  گفت:  رئال مادرید 
استعداد  او  که  چرا  است  آسان  امباپه 

بسیار زیادی دارد.
ملی  تیم  سرمربی  دشان  دیدیه 
برای  را  خود  نفره   ۲۶ فهرست  فرانسه 
 ،۲۰۲۰ یورو  افتاده  تعویق  به  تورنمنت 
اعالم کرد که در آن نام »کریم بنزما« 
پس از ۶ سال دیده شد. این یک سورپرایز 
برای هواداران تیم ملی فرانسه بود، چرا 
که مهاجم رئال مادرید از سال ۲۰۱۵ از 

تیم ملی کنار گذاشته شده بود. 
»کیلیان امباپه« پس از اعالم اسامی تیم ملی فرانسه، با انتشار پستی در 

فضای مجازی، خوشحالی خود را از دعوت بنزما نشان داد.
بنزما نیز پس از بازگشت خود به تیم ملی فرانسه در مصاحبه با اُنزه موندیال 
گفت: این واضح است که من در این روزها بازخورد زیادی از دعوت دوباره به 
تیم ملی داشته ام.  وی در مورد همبازی شدنش با امباپه بیان کرد: بازی با او 
آسان است. درست است که کیلیان بازیکن جوانی است، اما استعداد بسیار زیادی 
دارد. من حرکات و نحوه بازی او را دوست دارم. حاال این به ما بستگی دارد که 
در زمین با همدیگر به خوبی کنار بیاییم. البته من تردیدی ندارم که این اتفاق به 
خوبی رخ می دهد. مهاجم رئال مادرید افزود: ما نباید تنها روی زوج بنزما و امباپه 
تمرکز کنیم. بازیکنان بسیار با استعدادی مانند آنتوان گریزمان، اولیویه ژیرود، پل 
پوگبا، عثمان دمبله، کینگزلی کومان و ویسام بن یدر در تیم هستند که می توانند 
به تیم کمک زیادی کنند. بنزما در خصوص حس خود از بازگشت به تیم ملی 
پس از ۶ سال گفت: این اتفاق چیزی فراتر از شاد بودن است و افتخار می کنم 
که می توانم دوباره برای فرانسه بازی کنم. من مدت زیادی منتظر بودم. همیشه 
تالش خودم را انجام دادم و هرگز تسلیم نشدم. هیچوقت این کار راه رها نکردم 

و در پایان، دعوتم به تیم ملی یک پاداش برای آن سختی ها بود.
وی اضافه کرد: بسیار خوشحالم. نمی توانم بیش از این صبر کنم. فرانسه 

بازیکنان فوق العاده ای دارد و من هم می خواهم کنار آن ها بازی کنم.

فوتبال  تیم  پیشکسوت 
پرسپولیس گفت: سپاهان در 
امتیاز  لیگ  رقابت های  ادامه 
از دست می دهد و پرسپولیس ۲ هفته 
مانده به پایان لیگ قهرمان خواهد شد.

سه  روز  پرسپولیس  فوتبال  تیم 
مرحله  در  تا  شد  موفق  گذشته  شنبه 
جام  رقابت های  نهایی  هشتم  یک 
از پیش  را  بندر عامری  حذفی شاهین 
این  رو بردارد و به مرحله یک چهارم 

رقابت ها راه پیدا کند.
در همین راستا سپهر حیدری، در 
مورد عملکرد سرخپوشان برابر شاهین 
بر  برا رو  پیش  دیدار  عامری،  بندر 
داد  انجام  ... صحبت هایی  و  ذوب آهن 

که در زیر می خوانید:
بندرعامری  شاهین  مقابل  بازی 

چطور بود؟
بودیم.  شاهد  را  خوبی  بازی 

پرسپولیس در این مسابقه نشان داد که 
نیست  دلیل  بی  اخیرش  موفقیت های 
حرفه ای  رفتار  شاهین  برابر  کامال  و 
از خود نشان داد. پرسپولیس حریف را 
ارائه یک بازی  با  دست کم نگرفت و 
خوب و منطقی توانست در این دیدار به 
برتری برسد و حریف را شکست دهد. 
رده های  تیم های  مقابل  احتیاطی  بی 
پایین تر ممکن است برخی اوقات مشکل 

ساز شود اما تیم به بازی مسلط بود.
تا  نیز  بازی  این  در  پرسپولیس 
قبل از حضور مهدی ترابی در زمین در 
نظر  به  داشت.  مشکل  موقعیت  ایجاد 
ترابی  به  حد  از  بیش  پرسپولیس  شما 

وابسته نیست؟
پرسپولیس هیچ گاه به فرد متکی 
نیست و از طرفی هم شکی نیست که 
ترابی بازیکن قابلی است و نقش موثری 
در ترکیب پرسپولیس ایفا می کند. ترابی 

از دفاع به حمله خیلی  انتقال توپ  در 
خوب است و این توانایی را دارد تا دفاع 
رقبا را بشکافد. او در موفقیت های تیمی 
نقش دارد اما پرسپولیس هیچ گاه به فرد 

وابسته نیست.
حساس  از  یکی  در  پرسپولیس 
مصاف  به  باید  خود  دیدارهای  ترین 
چطور  را  دیدار  این  برود.  ذوب آهن 

می بینید؟
حریف  وجه  هیچ  به  آهن  ذوب 
دست و پا بسته ای نخواهد بود. جایگاه 
فعلی ذوب آهن نشان گر جایگاه واقعی 
این تیم نیست. این تیم فوتبال با کیفیتی 
را ارائه می دهد. پرسپولیس هم از طرفی 
ویژه  برنامه  بازی  برای هر  داده  نشان 

خود را دارد.
سقوط  در خطر  آهن  ذوب  اینکه 
پرسپولیس  برای  را  کار  دارد،  قرار 

سخت نمی کند؟

آهن  ذوب  هم  و  پرسپولیس  هم 
آهن  تیم های سابق من هستند. ذوب 
به هیچ وجه دوست ندارد که جایگاهش 
در لیگ به خطر بیافتد. پرسپولیس هم 
به امتیازات این دیدار نگاه ویژه ای دارد 
شاهد  را  جذابی  بازی  حتم  طور  به  و 
خواهیم. ذوب آهن فوتبال خوبی ارائه 
می دهد. هر تیمی که در زمین بدنبال 
فوتبل باشد، پرسپولیس بهتر مقابل آن 

بازی می کند.
فقیت  مو ی  ا بر نس  شا ر  چقد
پرسپولیس برای کسب قهرمانی پنجم 

قائل هستید؟
یکی از نکات موفقیت پرسپولیس 
این است که بازی به بازی پیش می رود. 
به طور حتم سپاهان در ادامه راه امتیاز از 
دست خواهد داد و پرسپولیس ۲ هفته 
قهرمان  لیگ  پایان مسابقات  به  مانده 

خواهد شد.........

۲ هفته مانده به پایان لیگ قهرمان می شویم؛
سپهر حیدری: پرسپولیس هیچ گاه به فرد متكی نیست

سوی  ز  ا ید  جد تصمیم  یک 
کنفدراسیون فوتبال آسیا می تواند تیم 
های ایرانی را برای قهرمانی در مسیر 

آسان تری قرار دهد.
فوتبال  نمایندگان  میزبانی  بحث 
ایران در رقابت های باشگاهی و ملی در 
شرایط پاندمی کووید-۱۹طی این چند 
وقت اخیر حواشی زیادی به دنبال داشته 
است. گرفتن میزبانی تیم ملی ایران در 
جام  مقدماتی  مانده  باقی  های  بازی 
جهانی ۲۰۲۲ اوج این حواشی بود که 
با وجود پیگیری و اعتراضات فدراسیون 
فوتبال ایران به نتیجه نرسید و شاگردان 
اسکوچیچ باید در بحرین، ۴ دیدار نهایی 
خود در دور گروهی را برگزار کنند؛ این 
طبق  این  از  پیش  که  است  حالی  در 
ایران  تیم ملی  میزبان-میهمان،  عرف 
باید حداقل ۳ دیدار خود را که در دور 
رفت به عنوان میهمان در خانه حریف 
بازی کرده بود در تهران برگزار می کرد.

این  ایرانی هم طی  باشگاه های 
چند وقت اخیر از بحث میزبانی متضرر 
 ۴ داشتن  وجود  با  ایران  اند.  شده 
نماینده در ۵ گروه، هیچ میزبانی را در 
دور گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۲۱ 

تراکتور،  فوالد،  های  تیم  نداشت. 
استقالل و پرسپولیس در شرایطی نابرابر 
کشورها  دیگر  در  را  خود  های  بازی 
)عربستان، امارات و هندوستان( برگزار 
کردند؛ این در حالی بود که طبق پیش 
دو  یا  یک  میزبانی  حداقل  اولیه  بینی 

گروه می توانست به ایران تعلق یابد.
لیگ  فینال  در  را  مشکلی  چنین 
قهرمانان آسیا ۲۰۲۰ هم داشتیم؛ جایی 
که پرسپولیس به دیدار پایانی مسابقات 
از  اولیه،  تصور  برخالف  اما  یافت  راه 
در  بازماند.  حساس  دیدار  این  میزبانی 

ایران  کشور  می رفت  انتظار  که  حالی 
فینال،  به  پرسپولیس  به واسطه صعود 
نهایت  در  باشد  نهایی  دیدار  میزبان 
کنفدراسیون فوتبال آسیا اعالم کرد که 
دوحه قطر میزبان این بازی است؛ بازی 
که پرسپولیس در آن شکست خورد و از 

کسب جام بازماند.
بر اساس تصمیم گیری های جدید 
اما تیم های ایرانی این شانس را دارند 
پایانی  دیدار  به  صعود  صورت  در  که 
لیگ قهرمانان آسیا در فصل جاری، از 
امتیاز میزبانی بهره ببرند؛ اتفاقی که بی 

شک می تواند به شدت به نفع این تیم 
ها باشد و به یک حسرت طوالنی برای 

فوتبال ایران پایان دهد.
ندمی  پا یط  شرا به  توجه  با   
به  منجر  که  گذشته  سال  کووید-۱۹ 
برگزاری مسابقات فینال لیگ قهرمانان 
آسیا در سال ۲۰۲۰ به صورت تک  بازی 
اساس  بر  و   شد  بی طرف  زمین  در  و 
آن تیم های فینالیست از حق میزبانی 
محروم گردیدند، لذا بر اساس تصمیمات 
جلسه ۲۹ آپریل ۲۰۲۱ کمیته مسابقات 
دوم  بازی  آسیا،  فوتبال  کنفدراسیون 
فینال مسابقات لیگ قهرمانان آسیا در 
سال ۲۰۲۱ در منطقه غرب و به میزبانی 
تیم فینالیست منطقه غرب آسیا برگزار 

خواهد شد.
صورت  گیری  تصمیم  اساس  بر 
گرفته، این چرخش میزبانی در منطقه 
شرق و غرب آسیا در سالهای آتی ادامه 
های  تیم  ترتیب  این  به  یافت.  خواهد 
صعود  صورت  در  توانند  می  ایرانی 
آسیا،  قهرمانان  لیگ  پایانی  دیدار  به 
از  یکی  در  میزبانی  فرصت  داشتن  با 
قهرمانی  شانس  مرحله،  این  دیدار  دو 
بیشتری نسبت به ادوار قبل داشته باشند.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

میزبانی فینال آسیا  2۰2۱چرخشی شد؛

استقالل و پرسپولیس در مسیری راحت تر!

باشگاه پرسپولیس با وجود تامین 
نشدن منابع مالی مورد نیاز، امکان اتمام 

همکاری با کارگزارش را ندارد.
با رسیدن به پایان اردیبهشت، سال 
کارگزارش  و  پرسپولیس  قرارداد  اول 
بودند  انتظار  در  و همه  رسید  اتمام  به 
پرسپولیس  همکاری  ادامه  تکلیف  تا 
قرارداد  این  شود.  مشخص  کارگزار  و 
در آبان ۱۳۹8 به امضا رسید. به خاطر 
باشگاه،  نیاز  مورد  منابع  نشدن  تامین 
نامه   ۱۳۹۹ اردیبهشت  در  پرسپولیس 
اما  داد  کارگزار  به  را  قرارداد  فسخ 
امضای  با  که  کردند  توافق  طرف  دو 
داشته  ادامه  قرارداد طرفین  الحاقیه ای 

باشد.
ساله  سه  قرارداد  این  براساس 
)که هرسال با توافق طرفین ادامه پیدا 
فضاهای  تمام  پرسپولیس  می کند(، 
در  رسمی  رسانه های  خود،  تبلیغاتی 
شبکه های اجتماعی و سایت رسمی اش 
این  تا  داده  قرار  کارگزار  اختیار  در  را 
به  و  کند  درآمدزایی  به  اقدام  شرکت 
باشگاه پول بدهد. از این حیث مدیران 
پرسپولیس دیگر عمال راهی برای برای 
فضاها  تمام  چون  ندارند  درآمدزایی 
»انحصارا« به کارگزار داده شده است. 
با وجود اینکه در یک سال اخیر، 8 

الحاقیه به قرارداد اولیه اضافه شده اما در 
کف درآمدها تغییر حاصل نشده است. بر 
این اساس در سال اول کارگزار باید بعد 
از کسر سهم خود، ۹۵ میلیارد تومان به 
پرسپولیس می داد که تا به حال حدود 
8۵ میلیارد تومان این رقم وصول شده 
اما این رقم کفاف هزینه های پرسپولیس 
شده  باعث  مساله  همین  و  نداده  را 
به  هزینه ها  تامین  برای  فعلی  مدیران 

قرض گرفتن روی بیاورند.
با نزدیک شدن به پایان سال اول 
قرارداد، با وجود اینکه پرسپولیس تمایلی 
به ادامه همکاری نداشت اما از آنجایی 
که فسخ یک طرفه تبعات سنگینی برای 
باشگاه داشت، به کارگزار نامه ای نوشت 
تا شرایط همکاری در سال دوم بازبینی 
شود. تا به حال هم پاسخ رسمی از سوی 

کارگزار به باشگاه ارائه نشده است.

حال  به  تا  پرسپولیس  باشگاه 
بازیکنان  قرارداد  پایه  حدود ۵۵ درصد 
برای  و  کرده  پرداخت  را  فنی  کادر  و 
تامین ۴۵ درصد پایانی قرارداد اعضای 
تیم، باید حدود ۴۰ میلیارد تومان دیگر 
در  به  توجه  با  امر  این  که  کند  تامین 
اختیار نبودن فضاهای درآمدی از سوی 
را  باشگاه  این  پرسپولیس، کار مدیران 

سخت کرده است.

قرارداد پرسپولیس و کارگزار؛ 

ادامه همکاری با وجود نارضایتی ها!
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عمومی  فرهنگ  شورای 
در  یلدا(  )شب  آذر،  سی ام  ثبت 
روز  نام  به  کشور  رسمی  تقویم 
»قصه و قصه گویی« را تصویب 

کرد.
تقویم  در  آذر  سی ام  ثبت 
رسمی کشور به عنوان روز قصه 
کانون  سوی  از  قصه گویی،  و 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
به شورای عالی انقالب فرهنگی 

پیشنهاد شده بود که به تازگی در شورای فرهنگ عمومی به 
و  طرح  از  پس  مناسبت  این  اساس،  همین  رسید.بر  تصویب 
تصویب نهایی در جلسه شورای عالی انقالب فرهنگی، در تقویم 
پیشین  مدیرعامل  این  از  ثبت خواهد شد.پیش  رسمی کشور 
کانون سال گذشته با ارسال نامه ای رسمی به دبیر شورای عالی 
انقالب فرهنگی این پیشنهاد را با هدف پاس داشت و هدایت 

و  یلدا  معنوی  میراث  هدف مند 
سنت ارزشمند قصه و قصه گویی 
به صورت رسمی مطرح کرده بود.

در این زمینه پس از موافقت 
دبیر این شورا، موضوع به شورای 
ارجاع  کشور  عمومی  فرهنگ 
و  مستندات  نیز  کانون  و  شد 
قصه  حوزه  در  پژوهش هایی 
فرهنگ  ستاد  به  قصه گویی  و 
انقالب  عالی  شورای  دبیرخانه 
فرهنگی ارسال کرد.ایده نام گذاری یلدا به عنوان روز قصه و 
قصه گویی در تقویم رسمی کشور سال های گذشته از سوی کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان مطرح شده بود اما بررسی این 
پیشنهاد به صورت رسمی در سال ۱۳۹۹ ارایه و در دستور کار 
شورای عالی انقالب فرهنگی قرار گرفت که امید می رود این 

شورا به زودی با این پیشنهاد موافقت کند.

نام گذاری روز آخر پاییز به نام قصه و قصه گویی

تولد  سالروز  خرداد  اول   
وقف  را  خود  که  است  مردی 
نظم و نثر کودکان کرد، او که در 
معرفی اش گفت: »من نغمه سرای کودکانم، 
شاد است ز مهرشان روانم، عباس یمینی 

شریفم، گیرید ز کودکان نشانم«.
نخستین  از  شریف،  یمینی  عباس 
شاعران و نویسندگان کودک ایران است. 
محله  در   ۱۲۹8 سال  خرداد  اول  در  او 
پامنار تهران زاده شد و کودکی خود را در 
روستای دربند سپری کرد، از دوران کودکی 
کودکان  برای  سرودن  اما  سرود  می  شعر 
دانشسرای  در  که  کرد  آغاز  هنگامی  را 
مقدماتی آموزگاری با ادبیات کودکان دیگر 

کشورها آشنا شد.
در سال ۱۳۲۱ برای نخستین بار یکی 
از سروده هایش در روزنامه نونهاالن چاپ 
شد. یک سال بعد با برنده شدن در نخستین 
مسابقه شعر برای کودکان به عنوان شاعر 
کودکان شناخته شد و از سال ۱۳۲۴ سروده 
هایش به کتاب های درسی دوره دبستان 

راه یافت.
 او بیش از ۳۰ کتاب برای کودکان 
دارد که از آن میان شعر با الفبا، باغ دوستی،  
پلنگ یکه تاز، کتاب توکا و... می توان نام 
برد. برخی از این آثار از کانون های ادبی و 
فرهنگی ایرانی و بین المللی جوایزی دریافت 
کرده است. او از بنیان گذاران شورای کتاب 
کودک و انجمن پژوهش های آموزشی پویا 
بود و سردبیری و مدیریت شماری از مجله 

های کودکان را نیز بر عهده داشته است.
مجله  سال  همان  در  شریف  یمینی 
»بازی کودکان« را منتشر کرد که توانست 
به سبب زبان و محتوای مناسب با کودکان 
از  گروهی  چنانچه  کند  برقرار  ارتباط 
نخستین  را  کودکان«  »بازی  کارشناسان 
نشریه  دیگر  از  دانند.  می  کودکان  نشریه 
هایی که مدیریت آن ها را بر عهده داشت، 
و  شیر  سازمان  آموز،  دانش  های  مجله 
می  را  ها  بچه  کیهان  و  ایران  خورشید 

توان نام برد.

گیرید ز کودکان نشانم
گذراندن  برای   ۱۳۳۲ سال  در  وی 
دوره کارشناسی آموزش و ادبیات کودکان 
به امریکا سفر کرد. تجربه های تلخش از 

دوران مکتب و آشنایی با دیدگاه های نو در 
آموزش و پرورش کودکان او را بر آن داشت 
تا پس از بازگشت به ایران در سال ۱۳۳۶ 
با همراهی همسرش توران مقومی، دبستان 
روش نو را باز کند. دبستان روش نو پس 
از مدتی از کودکستان تا دبیرستان گسترش 

یافت و تا ۱۳۵8 به کار خود ادامه داد.
بنیانگذاری  او،  از دیگر فعالیت های 
برای  شریف  یمینی  عباس  ادبی  جایزه 
ایرانی،  تصویرگران  و  نویسندگان  تشویق 
نگارش کتاب اول ابتدایی، کتاب اول و دوم 
برای بزرگساالن نوآموز، کتاب های آموزشی 
برای پدران ومادران و مقاله های آموزشی و 

اجتماعی در روزنامه کیهان آن زمان بود.

گیرید ز کودکان نشانم
شعر نوستالژی »من یار مهربانم/ دانا 
و خوش بیانم/ گویم سخن فراوان/ من یار 
پند دانم« از دروس کتاب فارسی دبستان 
سه دهه قبل از سروده های خاطره انگیز 

این شاعران کودکان است.
یمینی شریف به دلیل کمبود آثار نظم 
و نثر کودکان، به سرودن شعر برای کودکان 
پرداخت و هنر خود را وقف آن کرد و پس 
از نیم سده فعالیت برای کودکان در ۲8 آذر 

۱۳۶8 به سبب بیماری درگذشت.
یادداشتی  در  کودک  کتاب  شورای 
به مناسبت سالروز تولد این شاعر کودک 
نوشت:عباس یمینی شریف سابقه نیم قرن 
فعالیت در پهنه فرهنگ کودکی داشت. او 
نویس. هم  جریده  و هم  بود  آموزگار  هم 
مولف بود و هم مترجم. هم نهادگذار بود و 
هم دستی در مدیریت اجرایی داشت. لیکن 

به رغم همه این اوصاف؛ وجه شاعری او 
داشت.  غلبه  فعالیت هایش  وجوه  دیگر  بر 

اما چرا؟
دو  در  را می توان  پرسش  این  پاسخ 
حوزه جستجو کرد:۱- کودکی های »نغمه 
سرای کودکان«: خانواده، نخستین بذرهای 
او  او کاشت.  را در ذهن و ضمیر  شاعری 
فرزند نخست خانواده ای بود که در آن کسی 
باور نداشت بچه بی الالیی، خوش بخوابد.

او در این باره چنین می نویسد: در ایام 
کودکی من، خانواده و خویشانم همگی به 
شعر عالقه داشتند و عالوه بر خواندن اشعار 
حافظ به عنوان فال و برای شور و حال و 
اشعار سعدی و مولوی برای فیض از مقال 
و پند و امثال، اشعار روز نیز بینشان رایج بود.

همراه  به  که  بود  ساله  پنج  عباس، 
خانواده از پامنار به روستای دربند مهاجرت 
کرد. در این روستا بود که همسایگی با فرخی 
یزدی، پیش درآمد گره خوردگی زندگی او با 
جز  به  یزدی  فرخی  شد:  شاعری  و  شعر 
انتشار شعرهایش در نشریه ها، آوازه خوانی 
را به کار گرفته بود تا روزهای تعطیل در 
دربند، شعرهای سیاسی و انتقادی او را برای 
مردمی که به گردش می آمدند، با آواز بلند 
بخواند. چون این آوازه خوان سواد نداشت، 
فرخی یزدی یمینی شریف را که آن زمان 
کودکی ده ساله بود، مامور کرد کنار آوازه 
خوان بنشیند و با صدای آهسته شعرها را 

برای او بخواند.
یمینی شریف خاطره ای را از این دوران 
نقل می کند که گویای تاثیرپذیری اوست: 
در کنار باغچه گل کاری که باغبانان به آن 
نوشته  و  بودم  ایستاده  گویند،  می  قالیچه 
شدن بیت اول را تماشا می کردم. فرخی رو 
به من کرده گفت: آمیز عباس خان، این دو 
مصرع را برایت می خوانم. گوش بده، بگو 
برابر  او گفتم من در  به  کدام بهتر است؟ 
شما چه می توانم بگویم؟ جواب داد، ذوق 
بگو.  را  نظرت  حاال  است،  خوب  تو  شعر 
گفتم به نظرمن ›برفراز مجمر گیتی‹ بهتر 

است و آن را انتخاب کرد.
تجارب  شرایطی،  چنین  مجموعه 
کودکی عباس - از خانه، مکتب، مدرسه تا 
مسجد و تکیه و... - را در هاله ای از اصوات و 
آواهای شعری فرو برد و میل به شاعری را در 
وجود او به غلیان درآورد. چندانکه نخستین 

جوانه های شعری او در دوره دبیرستان سبز 
شد. اولین شعر منتشر شده اش در بیست و 
سه سالگی و در مجله »نونهاالن« درج شد 
و سه سال بعد اشعارش وارد کتب درسی شد.

در  شریف  یمینی  عباس  ۲-جایگاه 
تاریخ شعر کودک: او فرزند زمانه ای بود که 
»سخن، به خصوص شعر از انحصار برای 
دربار و ادبا و فضال بیرون آمده و به فرهنگ 

عامه روی آورده و مردمی شده بود«
نهاد  از سوی دیگر رشد روزافزون   
در  تغییر  آن  درپی  و  مدرسه  آموزشی 
محتوای دروس و نحوه تدریس؛ رخدادی 
تاثیر گذار بر نهاد کودکی و ادبیات کودک 
بود. یکی از این تاثیرات خروج شعر کودک 
از تفنن شاعرانه به یک ضرورت بود. پیش 
دیگر  از  اشعاری  شریف،  یمینی  اشعار  از 
شعرا به کتاب های درسی راه یافته بودند. 
اما هیچ یک از آنان شاعر کودک به معنای 
تمام کلمه نبودند. یمینی شریف نخستین 
او  معنا شعر سرود.  این  در  بود که  کسی 
شعر کودک را هم از حیث لفظ و هم به 
لحاظ معنا ساده تر و به کودکی نزدیک تر 
ساخت. اگر چه اشعارش محتوایی تربیتی 

و اندرزگویانه داشت. از این حیث
امروزه انتقاداتی متوجه اشعار او شده 
زمان  عنصر  می رسد  نظر  به  اما  است. 
است.اشعار  انتقادات  این  مفقوده  حلقه 
از  تاثیرپذیری  واسطه  به  شریف  یمینی 
او  حرفه  داشت.  آموزشی  محتوای  دوران 
او  تا  بود  علت  بر  مزید  نیز  -آموزگاری- 
نباشد.  بند جوهر شعری  و  قید  در  چندان 
محتوای تربیتی شعر برای او ارجح بود. از 
اینرو از نگاه برخی تحلیل گران »شعرهای 
یمینی شریف نوعی آموزش مدرن است«.

یمینی شریف در یکی از سروده هایش 
از گوی و میدان شاعری سخن گفته است: 
هر کس که دارد ادعای بهتر/آید به میدان 

عمل، این گوی و میدان
امروزه اقلیم شعر کودک، چون زمانه 
یمینی شریف نیست. اینک شعرای بسیاری 
مقیم این اقلیم اند. با اشعاری نزدیک تر به 
سلیقه مخاطب کودک و به دور از اندرز. اما 
نه گوی آنان و نه میدانشان با گوی و میدان 
»نغمه سرای کودکان« یکی نیست. چرا که 
شعرکودک، همچون خود کودکی، مفهومی 
تاریخی دارد و تخته بند زمان و مکان است.

به بهانه زادروز عباس یمینی شریف؛

شعرهای یمینی شریف نوعی آموزش مدرن است

درنگی در سكوت عرفانی
عرفانی«  سکوت  در  »درنگی  کتاب 
تازه ترین اثر منتشر شده از قربان ولیئی شاعر 
ادبیات  و پژوهشگر معاصر است که در زمینه 
قابل  تامالت  عرفانی و عرفان صاحب نظر و 

توجهی است.
که  عرفانی  سکوت  در  درنگی  کتاب 
ولیئی شاعر  قربان  پایان نامه دکتری  قالب  در 
در  و  تدوین  این  از  پیش  معاصر  پژوهشگر  و 
درباره  بود،  شده  دفاع  مدرس  تربیت  دانشگاه 
موضوع سکوت و خاموشی در ادبیات و عرفان 
ایرانی اسالمی و با نگاهی به برخی از مهمترین 
آثار ادبی عرفانی ایران از جمله کشف المهجوب، 

رساله قشیریه، مرصاد العباد، مصباح الهدایه، مقاالت شمس، فیه مافیه و برخی دیگر از 
متون از این دست نگارش یافته است.

ولیئی در چهار فصل این کتاب انواع خاموشی در عرفان اسالمی، تحلیل محتوای 
چرایی خاموشی عرفانی، خاموشی در منازل سلوک عرفانی و فلسفه سکوت و خاموشی 

و سخن گفتن در فلسفه و عرفان ایرانی اسالمی را مورد توجه قرار داده است.
وی در بخشی از مقدمه خود بر این اثر می نویسد:

در میان مجموعه اعمالی که در سلوک عرفانی وجود دارد، برخی جایگاهی ویژه 
دارند و در زبان اهل عرفان به »اصول« معروفند. بسیاری از عارفان خاموشی را از 
اصول دانسته اند؛ زیرا خاموشی در منظر عارفان، در رساندن سالک به معرفت شهودی 

از طریق فنای در حضرت حق، نقشی بنیادی دارد.
تأکید بر خاموشی زبان، از عناصر کلیدی در اخالق عرفانی است. چنان که 
می دانیم، در تقسیم بندی معروف مراحل عرفان به شریعت، طریقت و حقیقت، دو 

مرحله اّول در واقع بخش عملی سلوک عرفانی را تشکیل می دهند.
همین بخش است که مشتمل بر اوامر و نواهی یا همان اخالق عرفانی است. 
رویکرد بنیادی این پژوهش، تبیین چیستی و چرایی خاموشی به مثابه مدار و محور 
اخالق عرفانی و کشف ارتباط آن با دیگر منازل و مراحل نظام سلوک عرفانی است...

ولیئی در زمره شاعرانی است که چه در مقام سرایش و چه تدریس و پژوهش، 
نگاهی ویژه به موضوع عرفان داشته است و این مساله بخش مهمی از دغدغه و 
فعالیت های فکری و ادبی او را شامل شده است. کتاب نیستان در همین زمینه به 
تازگی نیز دفتر شعر فقط تویی که منم را روانه بازار کتاب کرده است. قربان ولیئی 
متولد ۱۳۴۹ در شهرستان صحنه کرمانشاه است. او دکترای زبان و ادبیات فارسی 
دارد و هم اکنون به عنوان دانشیار در دانشگاه زنجان مشغول به تدریس است. در سال 

۱۳۷۹ اولین کتاب وی در مجموعه گزیده ادبیات معاصر منتشر شد.
در بخشی از این کتاب می خوانیم:  خلوت از جمله ارکان بسیار مهم سلوک 
عرفانی و از مستحسنات صوفیه است و »بنای سلوک راه دین و وصول به مقامات 
یقین بر خلوت و عزلت است و انقطاع از خلق و جملگی انبیاء و اولیا در بدایت حال 
داد خلوت داده اند تا به مق۴صود رسیده اند«.درنگی در سکوت عرفانی را انتشارات 

نیستان در ۲۰8 صفحه و شمارگان 8۰۰ نسخه منتشر کرده است.
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پروانه رسولی خوشبخت

چاپ آخرین رمان »جان لوکاره«
 یک سال پس از مرگ

از  لوکاره«،  »جان  رمان  آخرین   
جهان،  جاسوسی نویسان  معروف ترین 
مرگش  از  سال  یک  به  قریب  باگذشت 

منتشر می شود.
به گزارش از روزنامه گاردین، آخرین 
جاسوسی نویس  لوکاره  جان  که  رمانی 
معروف انگلیسی در دوران حیات خود قلم 
زد، پاییز امسال چاپ و روانه بازار می شود؛ 

سرویس های  ماهیت  و  دارد  نام   )Silverview( سیلورویو  رمان  این 
جاسوسی مدرن را واکاوی می کند.

سیلورویو بیست و ششمین رمان از لوکاره است که وی همزمان با 
نوشتن میراث جاسوسان )۲۰۱۷( و مأمور در میدان می دود )۲۰۱۹( روی 
آن کار می کرد و پیش از دنیا برود تمامش کرد. این رمان داستان شخصیتی 
به نام جولیان لوندزلی را روایت می کند که شغل خوب خود در نیویورک 
را رها کرده تا در یک شهر کوچک ساحلی در انگلیس یک کتابفروشی باز 
کند اما کمتر از چند ماه بعد در عمارت سیلورویو با یک مهاجر لهستانی به 
نام ادوارد مالقات می کند و این مالقات مسیر زندگیش را تغییر می دهد. 
پیچیدگی داستان از جایی شروع می شود که رابطه  بین ادوارد و جولیان توجه 

یک جاسوس انگلیسی را به خود جلب می کند.
رمان سیلورویو ۱۴ اکتبر امسال )۲۲ مهر ۱۴۰۰( به مناسبت تولد ۹۰ 

سالگی لوکاره توسط انتشارات وایکینگ منتشر می شود.
نام دیوید کورنول در شهری واقع  با  لوکاره در سال ۱۹۳۱ میالدی 
در جنوب غرب انگلیس متولد شد. وی در اواخر دهه ۴۰ میالدی همزمان 
با تحصیل زبان آلمانی در دانشگاه برن سوئیس با سرویس های جاسوسی 
شروع به همکاری کرد. این نویسنده انگلیسی پس از تدریس زبان فرانسه 
به سرویس جاسوسی  اطالعاتی  مامور  عنوان  به  ایتن،  کالج  در  آلمانی  و 
مدیریت  جذب،  به  ام.آی.فایو  ساختمان  در  دفتری  از  و  پیوست  انگلیس 
و نظارت بر جاسوسان پرده آهنین مشغول شد. او در دهه های ۵۰ و ۶۰ 
میالدی هم برای MI۵ کار کرد و هم MI۶. بنابراین ریشه تبحر لوکاره 
در نوشتن داستان های جاسوسی را می توان در تجربه وی از همکاری با 

این سرویس های جاسوسی جستجو کرد.
کورنول با الهام از جان بینگهام همکار رمان نویسش در ام.آی.فایو، با 
نام مستعار لوکاره شروع به چاپ کتابهای هیجانی کرد. جاسوسی که وی از 
روی بینگهام خلق کرده بود فوق العاده معمولی بود، کوتاه قد، چاق و آرام.  
تلفن به مرد مرده )۱۹۶۱(، قتل بی عیب و نقص )۱۹۶۲( دو رمان اول 
لوکاره، آثاری در ژانر معمایی بودند. در هر دوی این رمان ها یک جاسوس 
بازنشسته به نام جورج اسمایلی درباره پرونده یک قتل تحقیق می کند. اگرچه 
رمان تلفن به مرد مرده به تدریج به یک داستان جاسوسی تبدیل می شود اما 
انگیزه های اسمایلی بیش از آن که سیاسی باشند، شخصی بودند. رمان سوم 
لوکاره با نام جاسوسی که از سردسیر آمد در سال ۱۹۶۳ منتشر شد. این رمان 
در زمانی کوتاه به کتابی پرفروش در سطح جهانی تبدیل شد و هنوز هم به 
عنوان یکی از معروفترین آثار این نویسنده شناخته می شود. پس از چاپ این 
کتاب، لوکاره MI۶ را رها کرد تا به یک نویسنده تمام وقت تبدیل شود.

بیشتر رمان های لوکاره داستان های جاسوسی هستند که در دوران جنگ 
سرد )۹۱-۱۹۴۵( اتفاق می افتند. در این داستان ها که بیشتر روانشناختی 
هستند تا فیزیکی، ماموران اطالعاتی انگلیس به شکل کارگزاران سیاسی 

ضدقهرمانی تصویر شده اند که کامال به ابهام اخالقی کارشان واقفند.
طرفدارانی  جهان  سراسر  در  که  جاسوسی  ادبیات  مسلم  استاد  این 
داشت، ۲۲ آذر سال ۹۹ بر اثر ابتال به ذات الریه در 8۹ سالگی درگذشت. 
این نویسنده و سبک خاصش در ایران نیز مخاطب داشت؛ از مجموعه آثار 
لوکاره جاسوسی که از سردسیر آمد، پیله ور، خیاط، سرباز، جاسوس، قتل 

بی عیب و نقص و میراث جاسوسان به فارسی ترجمه شده اند.

واژه نامه تخصصی مجامع عمومی 
شرکت های دولتی منتشر شد

کتاب واژه نامه تخصصی مجامع عمومی شرکت های دولتی به منظور کمک به 
تصمیم گیران و تصمیم سازان در جلسات مجامع عمومی شرکت های دولتی منتشر شد.

کتاب واژه نامه تخصصی مجامع عمومی شرکت های دولتی شامل تعریفات، 
معانی و توضیحات مختصر الزم در خصوص واژه ها و اصطالحات تخصصی است 
که عمدتا در هنگام بررسی موارد دستور جلسه و مذاکرات جلسات مجامع عمومی 

شرکت های دولتی مورد استفاده قرار می گیرد.
شرکت های دولتی در قالب شرکت های سهامی خاص تشکیل شده یا می 
شوند که در شرکت های دولتی اصلی و مادرتخصصی یعنی شرکت هایی که تمام 
سرمایه یا سهام آن ها متعلق به دولت است به استناد تبصره ۷۲ قانون بودجه اصالحی 
سال ۱۳۵۲ و قانون بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور و اصالحیه سال ۷۹ آن و همچنین 
اساسنامه آن ها، نمایندگی سهام دولت در مجامع عمومی به عهده وزیر مسئول، 
وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و یک یا چند 
وزیر دیگر که با تصویب هیات وزیران تعیین می شوند یا نمایندگان آنان خواهد بود.

ترکیب مجمع عمومی در شرکت های دولتی فرعی که تمام سهام آن ها متعلق 
به شرکت های دولتی مادرتخصصی یا اصلی است، به استناد اساسنامه آنها متشکل 

از اعضای هیات مدیره شرکت مادرتخصصی یا اصلی ذیربط است.
مهمترین وظایف مجامع عمومی صاحبان سهام یک شرکت عبارتند از انتخاب 
اعضای هیات مدیره، اتخاذ تصمیم نسبت به اهداف، خط مشی، برنامه ها، سرمایه 
گذاری ها و بودجه ساالنه شرکت، انتخاب حسابرس و بازرس قانونی، تصویب ساختار 
و تشکیالت کالن و آیین نامه های داخلی شرکت، اصالح اساسنامه و تغییرات سرمایه. 
های  شرکت  عمومی  مجامع  در  نویسندگان  تجربیات  حاصل  مذکور  کتاب 
دولتی بوده و با بهره گیری یا استناد به قوانین و مقررات مرتبط با شرکت های 
دولتی، مفاهیم نظری و استانداردهای حسابداری و حسابرسی و سایر منابع موجود با 
هدف کمک به تصمیم گیران، تصمیم سازان و حاضران در جلسات مجامع عمومی 
شرکت های دولتی اعم از اعضای مجمع عمومی و نمایندگان آنان، مدیران شرکت 
ها و همچنین مشاوران و کارشناسانی تهیه شده است که وظیفه بررسی، اعالم نظر 

یا تهیه گزارش نسبت به موارد مطرح در دستور جلسات مجمع عمومی را دارند.
کتاب واژه نامه تخصصی مجامع عمومی شرکت های دولتی توسط سیدمهدی 
رمضانی، علی رضا خسرونژاد، علی سیف تبار و بهاره قوامی در ۱۵۴ صفحه و شمارگان 

هزار جلد در زمستان سال ۹۹ توسط انتشارات شاپرک سرخ منتشر شده است.

مفقودی نوبت دوم 
مجوز حمل سالح شکاری ساچمه زنی ته پر کوسه کالیبر 
۱۲ به شماره پرونده ۷8۹۹ و به شماره بدنه ۹۰۵۹۱۱۷۵ 
اله مفقود  ساخت روسیه به نام فاطمه درینی فرزند امین 

گردیده است
آگهی فقدان سند مالکیت

آقای بهزاد محمدی به وکالت از طرف آقای فتح اهلل شا محمدی مالک بیست 
وچهارهفتاد وسوم شعیر مشاع از ششدانگ پالک۱۵۳8 فرعی از ۲۷۴8 – اصلی بخش 
۳ سنندج با تقدیم یکبرگ استشهادیه که به تایید دفتر اسناد رسمی ۶۵ کامیاران رسیده 
، مدعی است سند مالکیت پالک مرقوم را با شماره سریال که به نام موکل ایشان 
دارد.لذا  را  المثنی  مالکیت  تقاضای صدورسند  اداره  این  واز  صادرگردیده،مفقودنموده 
مراتب در اجرای ماده ۱۲۰- آیین نامه اصالحی قانون ثبت مصوب ۱۳8۰ در یک نوبت 
آگهی می گردد تا هرکس مدعی انجام معامله ویا وجود سند فوق نزد خود است از تاریخ 
انتشار آگهی ظرف مدت ۱۰ روز به این اداره مراجعه وبا ارایه اصل سند یا خالصه معامله 
نسبت به اعتراض به صدور سند المثنی اقدام نماید. درغیر اینصورت سند مالکیت المثنی 

طبق مقررات صادر وتسلیم خواهد شد. م الف ۱۲
بهنام قباد،رئیس ثبت منطقه ۱ سنندج

از طرف موسوی نیا،معاون 

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

برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴8۰۰۰۱۷۷۳ هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات 
مالکانه بالمعارض کالسه ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۲۰8۳ تقاضای سکینه خاتون رائیجی 
به شناسنامه ۷۷۷ کدملی ۲۱8۰۹۰8۲۹۶ صادره از بهشهر فرزند علی اصغر در ششدانگ 
یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است به مساحت ۳۰۰ متر مربع از پالک ۱۰8 
اصلی واقع در اراضی باکر محله بخش ۳ حوزه ثبت ناحیه دو گرگان طبق رای صادره 
حکایت از تصرفات متقاضی دارد. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
پانزده روز آگهی می شود از این رو اشخاصی که نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را با ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم نماید. 

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۳/۰۲
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۳/۱8

حجت اهلل تجری
مدیر واحد ثبت یحوزه ثبتی ملک منطقه دو گرگان 

م / الف ۶8۷۳

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک ورامین
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره ....۱۳۹۹۶۰۳۰۱۰۶۰۰۰۶۲۶۵.... هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم لیال طالبی فرزند علی به 
شماره شناسنامه ۴۳ صادره از ورامین در *** ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 

در آن *** به مساحت ۱۴۵ متر مربع پالک شماره 8- اصلی واقع در قریه جعفرآباد اخوان 
بخش حوزه ثبت ملک ورامین *** عباسعلی کدخدا فرزند محمد صادق *** به مساحت 
۱۴۵ متر مربع پالک شماره 8- اصلی واقع در قریه جعفرآباد اخوان بخش حوزه ثبت ملک 
ورامین *** عباسعلی کدخدا فرزند محمد صادق *** محرز گردیده است لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. م الف ۴۷
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۲/۱8
تاریخ انتشار نوبت  دوم: ۱۴۰۰/۳/۲

محمد رحیم پوررانی 
رئیس ثبت اسناد و امالک 

آگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی برابر ماده ۳ و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

برابر رای شماره ۱۵۲۳ الی ۱۵۱۷/۱۴۰۰ و ۱۵۲۶ الی ۱۵۳۰/۱۴۰۰ هیئت موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض کالسه های ۲۳۲۳ الی ۲۳۱۲/۱۳۹۹ تقاضای 
۱- فاطمه نائینی زاده قمی به شناسنامه ۶۱8 کدملی ۰۰۴۷۲۵۴8۹۰ صادره از تهران 
فرزند حسین در ۲۹۲. ۴۰ سهم مشاع از ۳۹8,۲۵۰ سهم ششدانگ عرصه یک قطعه 
زمین که دارای سند اعیانی به پالک ۳۲۴۰ فرعی از ۱۰۷- اصلی بخش ۳ می باشد. 
۲- بهناز نیک پیام به شناسنامه ۹۹۰۴ کدملی ۲۲۴8۵۱۹۱8۴ صادره از کردکوی فرزند 
مصطفی در ۱۴۰. ۳۹ سهم مشاع از ۲۵۰. ۳۹8 سهم ششدانگ عرصه یک قطعه زمین 
که دارای سند اعیانی به پالک ۳۲۳۷ فرعی از ۱۰۷- اصلی بخش ۳ می باشد. ۳- فاطمه 
کبودوند به شناسنامه ۱۳۱ کدملی ۲۰۳۱۵۶۶۵۵۵ صادره از گنبد کابوس فرزند محمد 
علی در ۳۹,۱۴۰ سهم مشاع از ۳۹8,۲۵۰ سهم ششدانگ عرصه یک قطعه زمین که 
دارای سند اعیانی به پالک ۳۲۴۲ فرعی از ۱۰۷- اصلی بخش ۳ می باشد. ۴- بیتا 
طباطبائی عمید به شناسنامه ۷۵۶ کدملی ۰۹۳۷8۳۱8۵۹ صادره از مشهد فرزند فریدون 
در ۴۰,۳۷۷ سهم مشاع از ۳۹8,۲۵۰ سهم ششدانگ عرصه یک قطعه زمین که دارای 
سنداعیانی به پالک ۳۲۳8 فرعی از ۱۰۷- اصلی بخش ۳ می باشد. ۵- فائزه جاللی 
به شناسنامه ۲۱۲۱۶88۹۶۱ کدملی ۲۱۲۱۶88۹۶۱ صادره از گرگان فرزند عباسعلی در 
۳۷,۵۰۷ سهم مشاع از ۳۹8,۲۵۰ سهم ششدانگ عرصه یک قطعه زمین که دارای 
سند اعیانی به پالک ۳۲۴۱ فرعی از ۱۰۷- اصلی بخش ۳ می باشد. ۶- سید جواد 
حسینی راد به شناسنامه ۱ کدملی ۶۲۴۹8۲۵۴۱۱ صادره از گنبد کاوس فرزند یداله در 
۳۹,۳۱۰ سهم مشاع از ۳۹8,۲۵۰ سهم ششدانگ عرصه یک قطعه زمین که دارای سند 
اعیانی به پالک ۳۲۴۴ فرعی از ۱۰۷- اصلی بخش ۳ می باشد. ۷- منیره رحیمیان به 
شناسنامه ۲۱۱۰۶۵۲۵۱۹ کدملی ۲۱۱۰۶۵۲۵۱۹ صادره از گرگان فرزند تاج محمد در 
۴۰,۷8۴ سهم مشاع از ۳۹8,۲۵۰ سهم ششدانگ عرصه یک قطعه زمین که دارای سند 
اعیانی به پالک ۳۲۴۵ فرعی از ۱۰۷- اصلی بخش ۳ می باشد. 8- فرشته جاللی به 
شناسنامه ۴۳۹۶ کدملی ۲۱۲۱۶۰۰۹۲۲ صادره از گرگان فرزند عباسعلی در ۳8,۵8۳ 
سهم مشاع از ۳۹8,۲۵۰ سهم ششدانگ عرصه یک قطعه زمین که دارای سند اعیانی 
به پالک ۳۲۳۶ فرعی از ۱۰۷- اصلی بخش ۳ می باشد. ۹- جواد فردین به شناسنامه 
۹۲۵ کدملی ۴۵۹۱۱۲۲۹۱۳ صادره از شاهرود فرزند محمد علی در ۲۰/۲۹۶ سهم مشاع 
از ۳۹8,۲۵۰ سهم ششدانگ عرصه یک قطعه زمین که دارای سند اعیانی به پالک 
۳۲۳۹ فرعی از ۱۰۷- اصلی بخش ۳ می باشد. ۱۰- مرضیه رحیمی به شناسنامه ۳۹8 
کدملی ۰8۳۹۵۲۳88۲ صادره از طبس فرزند جانعلی در ۲۰,۲۹۶ سهم مشاع از ۳۹8,۲۵۰ 

سهم ششدانگ عرصه یک قطعه زمین که دارای سند اعیانی به پالک ۳۲۳۹ فرعی از 
۱۰۷- اصلی بخش ۳ می باشد. ۱۱- الهام مجریان گلوگاهی به شناسنامه ۱۵۹۹ کدملی 
۵۷۹۹۹۴۱۹۰۱ صادره از گلوگاه فرزند انوشیروان در ۲۰,۳۶۷ سهم مشاع از ۳۹8,۲۵۰ 
سهم ششدانگ عرصه یک قطعه زمین که دارای سند اعیانی به پالک ۳۲۴۳ فرعی از 
۱۰۷- اصلی بخش ۳ می باشد. ۱۲- سید محمود حجازی به شناسنامه ۱۵۲8 کدملی 
۲۱۲۱۷۵۵۱۳۶ صادره از گرگان فرزند سید جواد در ۲۰,۳۶۷ سهم مشاع از ۳۹8,۲۵۰ 
سهم ششدانگ عرصه یک قطعه زمین که دارای سند اعیانی به پالک ۳۲۴۳ فرعی از 
۱۰۷- اصلی بخش ۳ می باشد به مساحت کل ششدانگ ۳۹8/۲۵۰ متر مربع از پالک 
۳8۶۶ فرعی از ۱۰۷- اصلی واقع در اراضی خارج از مزرعه موقوفه محمد صادق بابا 
صادقیان بخش ۳ حوزه ثبت گرگان طبق رای صادره حکایت از انتقال از مالک رسمی 
دارد. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز آگهی می شود 
از این رو اشخاصی که نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به 

مرجع ثبتی دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم نماید. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۳/۰۲
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۳/۱8

حجت اهلل تجری 
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو گرگان 

م / الف ۶8۷۶

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

تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   ۱۴۰۰۶۰۳۰۱۰۶۰۰۰۰۳۵۹ شماره  رای  برابر 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم لیال خانی فرزند ولی اهلل به 
شماره شناسنامه ۹۴۶ صادره از ورامین ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در 
آن به مساحت ۶۴ متر مربع از پالک شماره ۷۵۴ فرعی از 8 اصلی واقع در جعفرآباد 
اخوان بخش حوزه ثبت ملک ورامین از مالکیت محمد کدخدایی محرز گردیده است لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می تواند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۴۰۰/۳/۲

تاریخ انتشار نوبت دوم: ۴۰۰/۳/۱۷
محمود داودی 

رئیس ثبت اسناد و امالک 
م  / الف ۶8

آگهی مفقودی
شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه)برگ سبز( خودرو کوئیک R به شماره 
 NAPX۲۱۲AAM۱۰۲۴۷۴۰پالک ایران ۲۷- 8۷۱و8۹ ، شماره شاسی
و شماره موتورM۱۵۹۱۱۳۹۲۴ به رنگ سفید مشکی مفقود شده و از 

درجه اعتبار ساقط است./.

زل
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ف

از راست محسن بیگی، علیرضا بدیع و محمد سلمانی 
اختصاصی دنیای جوانان

یک چراغ از چلچراغ
آرزوهایت شکست

کاظم بهمنی

قدر نشناس ِ عزیزم، نیمه من نیستی
قلبمی، اما سزاوار تپیدن نیستی   !

 مادر این بوسه های چون مسیحایی، ولی
مرده خیلی زنده کردی، پاکدامن نیستی

 من غبارآلود ِهجرانم، تو اما مدتی ست
عهده دار ِ آن نگاه ِ لرزه افکن نیستی

 یک چراغ از چلچراغ آرزوهایت شکست
بعد ِمن اندازه یک عشق، روشن نیستی!

 الف آزادی زدی؛ حاال که رنگت کرده فصل
از گزنِد بادهای هرزه ایمن نیستی!

 چون قیاسش می کنی با من، پس از من هرکسی
هرچه گوید عاشقم،می گویی: اصال نیستی!

 دست وقتی که تکان دادی عجب حالی شدم
اندکی برگشتم و دیدم که با من نیستی



صاحب امتیاز و مدیرمسئول: هرمز هوشمند راد
قائم مقام مدیر مسئول: شبنم هوشمند راد

معاون اجرایی: بهنام مومنی
سردبیر: مجتبی کاشی

طراحی و گرافیک: ناظم رام
سرویس اجتماعی: روحی الهی

سرویس قضایی و خانواده: فهیمه صابری

سرویس حوادث: علی هوشمند راد
سرویس فرهنگی: ناهید سلطانی

سرویس هنری: محمد حسین زاده
سرویس نرم افزار: محمدرضا هاشمی کهندانی

گروه بازرگانی: محمدرضا الهی،پروانه 
رسولی،فرید توانارضا بهشتی

 خشایار بوذرجمهری، یداهلل ساعدپناه

 مطالب ارسالی شما نزد ما یادگار می ماند و برگردانده نمی شود
 دنیای جوانان در حک و اصالح مطالب دریافتی آزاد است

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

یکشنبه 2  خرداد ۱۴۰۰  قیمت ۱۰۰۰ تومانسال بیست ودوم- شماره مسلسل 1745

vahidmalek282@yahoo.com

انقالب،خیابان جمالزاده شمالی ، نرسیده به خیابان 
نصرت، پالک 275، طبقه پنجم، واحد ۱7

 تلفن: 665628۰۱-669۱73۱2 -669۱5268      
فکس:66۱26۱39

دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  ۴۰

وقتي آهنگسازي هم نیاز به مهندسي دارد...

بامداد افشار: آهنگسازي در تئاتر را بیشتر از سینما دوست دارم

چاپ: کار و کارگر/ تهران - بزرگراه فتح 
)جاده قدیم کرج(  خ. فتح 2۱ - پ. ۱5

نشانی:  رسالت- خیابان منصوری- خیابان مظفری- پالک ۱۰8- واحد9 
تلفن: 263۰582۴- فکس: 263۰582۴ صندوق پستی: ۱۱5- ۱9558 

سازمان شهرستان ها:  ۰9۱22752۱9۰
امور  مشترکین: کلینیک رسانه

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

محمد حسین زاده

موسیقي امروز کشورمان با ظهور 
و  خوش فکر  البته  و  جوان  آهنگسازان 
جدیدي  دریچه  تا  شده  باعث  کاربلد 
در این زمینه باز شود و هرچند که این 
روزها بسیاري از کارهاي عرصه موسیقي 
از کیفیت چنداني برخوردار نیستند، ولي 
در همین وانفسا هستند چهره هایي که 
در  کافي  سواد  البته  و  تفکر  دانش،  با 
آهنگسازي، به چهره هایي شاخص تبدیل 
جشنواره  هشتمین  و  سی  در  شده اند.  
فیلم فجر بود که سیمرغ بلورین بهترین 
آهنگساز به بامداد افشار آهنگساز فیلم 
پوست، به کارگردانی بهمن ارک و بهرام 
ارک تعلق گرفت. آهنگسازی جوان که 
تئاتر  و  سینما  در  آهنگسازی  بر  عالوه 
انجام  نیز  کار مهندسی و طراحی صدا 
می دهد و داشته هایش را در قالب مدرس 
به جوانان عالقمند عرصه صدا و موسیقی 
و  او سبک  بارز  منتقل می کند. ویژگی 
شیوه ای است که در آهنگسازی به کار 
گرفته و این را می توان در آثاری که در 
سینما کار کرده است و یا در آلبوم هایش، 
یافت. درواقع او به دنبال رنگ و امضای 
مشخص خودش است و شاید بتوان این 
رنگ و جنس موسیقی را در آثارش پیدا 
آهنگسازي جذاب  با  کرد. چهره اي که 
توانست  هم  قورباغه  سریال  در  خود 
وجهه دیگري از هنر خود را نشان داد. با 
بامداد افشار همراه شدیم تا بیشتر درباره 
حضورش در عرصه موسیقي و مسیري 

که طي کرده است بدانیم...

-به گذشته برویم... کار موسیقي را 
چطور و از چه زماني آغاز کردید؟

موسیقی  به  ماجرا  این  *پیشینه 
تئاتر برمی گردد. من به موسیقی عالقه 
داشتم و نوازندگی می کردم. درواقع گیتار 
کالسیک می زدم و با آن وارد دانشگاه 
شدم. در امتحان های ورودی دانشگاه هنر 
تهران، بعد از امتحان های تستی و عملی 
که گرفته می شد یک مصاحبه فرهنگی 
نیز وجود داشت که من آن سال در آن 
مرحله رد شدم. خانواده من بسیار دوست 
داشتند که من وارد دانشگاه شوم و در 
همین  و  بخوانم  درس  تهران  دانشگاه 
باعث شد من یک رشته دیگر را انتخاب 
کنم. تصمیم گرفتم رشته ای را انتخاب 
کنم که به موسیقی نزدیک باشد و وقتی 
دیدم یک درس ۲واحدی از موسیقی در 
انتخاب  را  تئاتر  دارد،  تئاتر وجود  رشته 
کردم. به دانشگاه شهسوار رفتم و ۲ترم 
تئاتر خواندم. آنجا با یک گروه خوب و 
درجه یک که سرپرستی اش را رضا ثروتی 
به عهده داشت، آشنا شدم. آن دوره من 
ترم یک بودم و رضا ثروتی ترم 8 بود و 
اولین جرقه های این موضوع را او در ذهن 
موسیقی  می شود  اصال  که  کاشت  من 
تئاتر ساخت و موسیقی تئاتر کار کرد. بعد 
از اینکه او فارغ التحصیل شد، یک گروه 
این  نام گروه مکث تشکیل داد که  به 
گروه یک سری اجراهای موفق ازجمله 
مکبث، از پا نیفتاده، عجایب  المخلوقات 
و ویتسک را در جشنواره های دانشجویی 
انجام  داد اما بعدها اعضای گروه از هم 
جدا شدند و آن گروه از بین رفت. آنجا 
قرار  تئاتر  فضای  تحت تاثیر  که  بود 
گرفتم. چون مجبور شدم موسیقی های 
جدی بسازم و نوازندگی کنم و بعدتر که 
سفرهای خارجی پیش می آمد و نوازنده ها 
متوجه  من  بیایند،  ما  با  نمی توانستند 
موسیقی ضبط  شده می شدم و موسیقی 
را ضبط می کردم. آن باعث شد که من 
با موسیقی کامپیوتر و ضبط موسیقی آشنا 
شوم. بعد کارهای من در تئاتر دیده شد و 
خانم پانته آ پناهی ها من را به آقای هومن 
سیدی معرفی کردند و از طرفی دیگر با 
امید بنکدار و کیوان علیمحمدی آشنایی 

پیدا کردم و دیگر عمال وارد سینما شدم.

-دانشگاه را رها کردید!؟
بعد  و  خواندم  تئاتر  سال  *یک 
دادم. دوباره در کنکور شرکت  انصراف 
کردم و رتبه یک موسیقی را به دست 
آوردم، دوره لیسانسم را در شیراز گذراندم. 
در ادامه فوق لیسانس موسیقی و نوازندگی 
گرفتم و بعد در همان دانشگاه که من 
را به عنوان دانشجو نپذیرفت، شروع به 
بودم  آنجا  در  تدریس کردم. یک سال 
در  که  لحظاتی  اما  آمدم،  بیرون  بعد  و 
لحظات  می دادم  درس  تهران  دانشگاه 
عجیبی بود، به دلیل اینکه من به عنوان 
نشدم  پذیرفته  دانشگاه  آن  در  دانشجو 
و خانواده ام ناامید شده بودند و بعد که 
به عنوان مدرس وارد آن دانشگاه شدم 

خیلی برایم شیرین و دلچسب بود.

تئاتر  در  کارتان  شروع  -پس 
به عنوان نوازنده بود؟

*آهنگسازی هم می کردم ولی نه 
آهنگسازی  دارم  االن  که  شیوه ای  به 
می کنم. بیشتر حکم یک فضای تجربی 
داشت. به هر حال فضای تئاتر محدودتر 
است و شما وقتی به عنوان آهنگساز به 
آنجا می روید هم باید صدا طراحی کنید و 
هم موزیک بسازید. به خصوص با نمایش 

ویتسک و مکبث و بعد با نمایش هایی که 
با کارگردان های دیگر کار کردم، عمال 
وارد آهنگسازی جدی شدم، اما قبل از 
آن کار من در تئاتر نوازندگی بود. گیتار 
بعد  و  می خواندم  و  می زدم  کالسیک 
کم کم یک گروه نوازنده اضافه کردیم و 
سازهای ویولن، ملودیکا، سنتور، متالوفون 
و سازهای افکتیوی که می شد در تئاتر 
استفاده کرد نیز کنار گیتار آمد. از آنجایی 
صدابرداری  نیازمند  ساز  حجم  این  که 
خیلی پیچیده شد، من با این روند آرام آرام 
پیشرفت کردم و به مرور وارد عرصه ضبط 

و ساخت موسیقی نیز شدم.

چه  دانشگاه  حوزه  از  -خارج 
آموزش هایي دیدید؟

۹۰درصد  که  گفت  *می شود 
آموزش من از طریق دوستان و آشنایانی 
بود که من پیش آنها کالس می رفتم. 
مثال دوستانی داشتم که موسیقی کامپیوتر 
سوال  برایم  وقت  هر  من  و  بودند  بلد 
پیش می آمد از آنها می پرسیدم. بخش 
خیلی زیادی از مشکالتی که داشتم نیز 
از طریق اینترنت حل می شد. موسیقی 
چیزی  کامپیوتر  موسیقی  و  الکترونیک 
نبود که شما بتوانید به راحتی آن را یاد 
بگیرید. بخشی از کار مثل سلفژ، تئوری 
موسیقی و هارمونی که مربوط به خود 
موسیقی بود، در دانشگاه هم درس داده 

می شد، اما چیزهایی که من در موسیقی 
بودم  دنبالش  الکترونیک  و  کامپیوتر 
در  می شد.  پیدا  کم  که  بود  چیزهایی 
سفرهایی که در اجراهای تئاتری پیش 
می آمد ممکن بود ورکشاپ هایی باشد که 
من در آن ورکشاپ ها شرکت می کردم 
و درنهایت مجموعه اینها باعث شد که 
بگیرم.  یاد  را  کامپیوتری  موسیقی  من 
به  هم  آکوستیک  موسیقی  ضبط  بعدا 

آن اضافه شد.

یا  صدا  مهندسی  کار  که  -کسی 
چه  دقیقا  می دهد  انجام  صدا  طراحی 

فعالیتی انجام می دهد؟
*تالش زیادی کردم تا بتوانم حوزه 
صدا را از موسیقی تفکیک کنم و در عین 
حال، همزمان در هر ۲حوزه طراحی صدا 
اما  باشم،  داشته  فعالیت  آهنگسازی  و 
عمال از جایی به بعد دیگر چنین اتفاقی 
نیفتاد و من تصمیم گرفتم فقط در حوزه 
آهنگسازی فعالیت کنم و بخش طراحی 
البته  بسپارم.  دیگر  دوستان  به  را  صدا 
موسیقی من در هر صورت با اصوات سر 
و کار دارد. مهندسی صدا یک رشته کامال 
آکوستیک  به  آن  اصل  است که  جدید  
سالن و محیط مربوط می شود. مثال شما 
اگر بخواهید سالنی را طراحی کنید باید 
بدانید نقطه کور آن سالن کجاست، صدا 

چقدر خوب پخش می شود و یک سری 
نکات دیگر. بار اصلی مهندسی صدا در 
همین مرحله است. پس از آن وارد مرحله 
مرحله  این  در  می شوید.  صدابرداری 
و  فیلم ها  از  اینکه چطور  مثل  وظایفی 
دیالوگ ها صدا برداریم، بر عهده کسی 
است که تخصصش مهندسی صداست. 
ما در ایران چنین رشته ای نداریم و اگر 
اسامی هم وجود دارد، به نظرم اسامی 
غلطی است. یک سری افراد اطالعاتی در 
این زمینه دارند ولی هنوز به عنوان یک 
رشته درست از آن استفاده نمی شود. در 
سینما به کسی که باندسازی می کند و 
اطالعات خوبی در مورد باندسازی دارد 
هم می توانیم مهندس صدا بگوییم ولی 
صداگذار  نام  به  چیزی  حاضر  حال  در 
داریم. یعنی در فیلم یک نفر صدابرداری 
صداگذاری.  هم  نفر  یک  و  می کند 
مجموعه اینها می توانند تحت نظر یک نفر 
به نام مهندس صدا کار کنند که ما این را 
در ایران نداریم و االن تفکیک شده است.

-نقش آقاي علویان در فیلم پوست 
و همکاري شما با ایشان چطور بود؟

*ما در کنار همدیگر نبودیم ولی با 
هم تماس می گرفتیم و حرف می زدیم. 
مغزهای  فیلم  در  قبال  ما  اینکه  ضمن 
همکاری  هم  با  نیز  زنگ زده،  کوچک 
داشتیم. من جاهایی از کارم را بر عهده 

می دانستم  چون  می دادم  قرار  ایشان 
دارد.  درستی  برخورد  صوت  با  ایشان 
که  باشد  سرپرستی  یک  وقتی  اصوال 
انجام  را  رفتاری  با موسیقی هم همان 
نتیجه  انجام می دهد،  با صدا  بدهد که 
درست تری اتفاق می افتد. آقای علویان 
سر فیلم مغزهای کوچک زنگ زده گفت 
به من اعتماد کن و تراک ها را به من بده 
تا من برایت میکس کنم. فکر می کنم 
نتیجه این کار هم در فیلم قابل قبول بود.

-از چه زمانی وارد فضای طراحی 
صدا شدید؟

هم  تئاتر،  در  من  که  آنجا  *از 
هم  و  می دادم  انجام  صدا  طراحی  کار 
آهنگسازی، اولین پیشنهادی که به من 
شد فیلم ارغوان، به کارگردانی امید بنکدار 
فیلم  در  بود. من  و کیوان علیمحمدی 
ارغوان به عنوان صداگذار حضور داشتم 
و آهنگساز آن فیلم آقای بردیا کیارس 
بلند  فیلم  در  کار من  بود. عمال شروع 
سینمایی با صداگذاری اتفاق افتاد. جالب 
است که همان سال هومن سیدی هم 
برای فیلم اعترافات ذهن خطرناک من، 
با من تماس گرفت و من در آن فیلم 
آهنگسازی کردم. هر دوی آن فیلم ها در 
بخش سودای سیمرغ شرکت داشتند. من 
جزو معدود کسانی بودم که در ۲ شاخه 
حضور داشتم و اتفاقا از همانجا متوجه 
شدم که نباید در ۲ شاخه فعالیت داشته 
باید  حرفه ای  عرصه  در  حداقل  باشم. 
بتوانید صاحب نام شوید.  در یک شاخه 
عالقه  اینکه  به واسطه  سال  همان  از 
بیشتری به ساخت موسیقی داشتم تصمیم 
گرفتم وارد حوزه آهنگسازی شوم و یا 
در فیلم هایی حضور داشته باشم که هم 
صداگذاری آن را بر عهده داشته باشم و 
هم موسیقی فیلم. مثال در فیلم تمارض، 
اتفاقی  چنین  آبست  عبد  کارگردانی  به 
افتاد و همزمان آهنگسازی و صداگذاری 

آن پروژه را بر عهده داشتم.

سینما  در  که  مي رسد  نظر  -به 
دستتان بسته تر است و نمی توانید کاری 
که دوست دارید را انجام بدهید یا اینکه 

یک سری موانع وجود دارد؟
*من صرفا عالقه زیادی به طراحی 
اصوال  ولی  صداگذاری،  تا  دارم  صدا 
خوب  صداگذار  به  بیشتر  سینمایی ها 
احتیاج دارند. اکثر فیلم های بدنه سینمای 
ایران، فیلم های اجتماعی هستند و کمتر 
طراحی  آن  به  فیلم  یک  می آید  پیش 
صدایی که در ذهن من وجود دارد نیاز 
داشته باشد. در تئاتر نیاز به یک کسی 
که به رنگ صدا توجه می کند بیشتر حس 
به همین خاطر من تصمیم  و  می شود 
همدیگر  از  را  شاخه ها  این  که  گرفتم 
تفکیک کنم. درواقع تصمیم گرفتم در 
سینما بیشتر در نقش یک آهنگساز ظاهر 
شوم. اگر یک پیشنهاد برای طراحی صدا 
داشته باشم قطعا نظرم را خواهم داد ولی 
اصوال اگر بخواهیم حرفه ای عمل کنیم 
بهتر است که در یک شاخه فعالیت کنیم. 
زمانی که تصمیم گرفتم فقط  از  دقیقا 
به عنوان آهنگساز فعالیت کنم، اتفاقات 
بهتری برای من رخ داد و من ابتدا جایزه 
جشنواره  جایزه  سپس  و  حافظ  جشن 
فیلم فجر را دریافت کردم. بنابراین فکر 
درستی  تصمیم  زمینه  این  در  می کنم 
با  نفر  یک  وقتی  این  از  پیش  گرفتم. 
تکلیفم مشخص  می گرفت  تماس  من 
کنم.  کار  سمتی  چه  در  باید  که  نبود 
اساسا مشخص نبود که کار بامداد افشار 
چیست. در هر صورت آن چیزی که من 
به  دنبالش هستم،  به عنوان طراح صدا 
نظرم در سینمای ایران به هیچ وجه اتفاق 
نمی افتد یا کمتر می بینیم که اتفاق بیفتد. 
من عالقه زیادی به طراحی صدا دارم و 
دلم می خواهد تجربیاتی که در صدا دارم 
را در فیلم ها انجام بدهم. مثال ما یک 

طراحی  که  حلقه ها  ارباب  مثل  فیلمی 
صداهای زیادی دارد را در سینمای ایران 
کمتر می بینیم و تقریبا از هر ۱۰ فیلم، 
تنها یک فیلم با چنین طراحی صدایی 
تئاتر  در  که  حالی  در  می شود  پیشنهاد 
اینطور نیست. در آخرین کار تئاتری که 
با آقای امیررضا کوهستانی انجام دادم، 

دستم برای طراحی صدا کامال باز بود.

صحبت  صدا  رنگ  از  -وقتی 
مخاطبان  برای  است  ممکن  می کنید 
صدا  رنگ  که  بیاید  پیش  سوال  این 

دقیقا چیست!؟
جزو  رنگ  دارد.  رنگ  هم  *صدا 
۵ ویژگی صوت است. هر صوتی دارای 
شدت، ارتفاع، طول، بیان و رنگ است. 
رنگ همان چیزی است که شما صدای 
تشخیص  پیانو  صدای  از  را  کمانچه 
می دهید. مثال من در کارهای اتاق، در 
ترومپت  جای  به  الکترونیک  موسیقی 
استفاده می کنم  نی انبان  از صدای ساز 
چون فکر می کنم این ساز می تواند یک 
رنگ جدیدی را به فضای کار اضافه کند.

-در آثارتان چقدر از سازهای ایرانی 
بهره می گیرید؟

*در یکی دو سال اخیر تالش زیادی 
در این زمینه کردم چون از یک جایی به 
بعد احساس کردم اگر یک کاری بخواهد 
متفاوت تر  اصطالح  به  و  باشد  درخور 
صدا بدهد، نیازمند این است که بتواند از 
موسیقی های بومی و ایرانی هم استفاده 
کند. من این تجربه را اولین بار با گروه 
اتاق در آلبوم باالنس داشتم که قرار است 
به زودی منتشر شود. پشت سر آن یک 
آلبوم به نام راز منتشر شد که آهنگسازی 
مشترک من و هوشیار خیام بود. ما تالش 
کردیم که موسیقی سیستان بلوچستان را 
با ترکیب ارکستر و موسیقی الکترونیک 
بعدها در موسیقی  به روزتر کنیم.  کمی 
فیلم پوست و اخیرا در موسیقی سریال 
قورباغه، هم سعی کرده ام که از طعم رنگ 
موسیقی ایرانی استفاده کنم. فکر می کنم 
این اتفاق به شکل روتین برای آهنگساز 
می افتد که از این فضا استفاده کند. ضمن 
اینکه خود پروژه ای که در آن حضور دارید 
هم از اهمیت زیادی برخوردار است. مثال 
یک فیلمی مثل فیلم پوست واقعا چنین 
که  است  جالب  می خواست.  را  چیزی 
بدانید ما در موسیقی فیلم پوست حتی از 
یک نت الکترونیک هم استفاده نکرده ایم.

-فکر می کردید آثارتان در جشنواره 
قرار  موردتوجه  گذشته  سال  فجر  فیلم 

بگیرد؟
که  انتقالی  از  پس  به خصوص   *
از تئاتر به سمت سینما داشتم، دوست 
داشتم که بتوانم خودم را در سینما تثبیت 
کنم و موسیقی های من در فیلم هایی که 
آهنگسازی آنها را بر عهده دارم شنیده 
فیلم  مثال  که  نداشتم  انتظار  اما  شوند، 
پوست وارد بخش مسابقه جشنواره فیلم 
فجر شود. تمام تالشم را کردم که برای 
این فیلم ها موسیقی خوب بسازم و اآلن 
بابت اتفاقاتی که افتاده بسیار خوشحال 

هستم.

-به عنوان آهنگسازی که کارتان را 

از تئاتر شروع کردید، تا چه اندازه برای 
ورودتان به سینما برنامه داشتید؟

که  زمانی  پیش  سال  چند  از   *
احساس کردم در تئاتر ایران آن کارهایی 
که باید انجام می دادم را انجام داده ام برای 
ورود به سینما برنامه داشتم. درواقع همه 
تئاتر تکرار شده بود.  چیز برای من در 
حدود ۷ سال من را به عنوان موزیسین 
تئاتر می شناختند و در تئاتر به یک دور 
باطل رسیده بودم. در سال های اخیر تئاتر 
برای من به شدت بار مالی پایینی داشت 
و زندگی من عمال با تئاتر نمی چرخید. 
ضمن اینکه هیچ پیشرفت دیگری هم 
برای من حاصل نمی شد و به همین خاطر 
تصمیم گرفتم در تئاتر کمی گزیده تر کار 
کنم و کارهای درخور را انتخاب کنم. بر 
همین اساس هم در ۲-۳ سال اخیر شاید 
فقط ۳-۴ پروژه تئاتری را پذیرفتم. یکی 
آنها پروژه سی بود که در آن پروژه  از 
به عنوان طراح صدا نقش داشتم. پس از 
آن در تئاتر بینوایان به کارگردانی آقای 
حسین پارسایی حضور داشتم که در آن 
پروژه بستر بزرگتری برای طراحی صدا 
اینها، در ۲ پروژه  فراهم بود. عالوه بر 
امیررضا کوهستانی که در آلمان اجرا شد 
تجربه  من  برای  که  داشتم  حضور  نیز 
بسیار جالبی بود. از جایی به بعد به این 
نتیجه رسیدم که می توانم در سینما آثاری 
را بسازم که ماندگارتر شوند. بسیاری از 
موسیقی هایی که من در سینما استفاده 
کرده ام، از موسیقی های تئاتری من بوده 
است. حتی در موسیقی فیلم پوست هم 
آثار موسیقی تئاتری من دیده می شود و 

به نظرم مفید واقع شده است.

کارهای تان  از  یکی  برای  -گویا 

زدید!  موزیسین  ربات  ساخت  به  دست 
آن  ایده  و  ربات چطور ساخته شد  این 

از کجا آمد؟
برج  در  رد.  دا مفصلی  *قصه 
آزادی رباتی را دیدم که پیانو می زند و 
آهنگ های انقالبی می خواند. ضمن اینکه 
پیشینه خواندن آثار آیزاک آسیموف را هم 
لیسانسم  دوره  پایان نامه  برای  داشتم. 
تصمیم گرفتم که با آن ربات اجرا داشته 
آن  هزینه  پس  از  نتوانستم  ولی  باشم 
بربیایم و این اتفاق نیفتاد. مجددا در دوره 
ربات ها  با  گرفتم  تصمیم  فوق لیسانسم 
اجرا داشته باشم و ربات ها را هم خودم 
بسازم و این کار را با دانشجویان دانشگاه 
شهید بهشتی آغاز کردیم. از آنجایی که 
دانشگاه شهید بهشتی اولین دانشگاهی 
است که ۳ربات نوازنده ساخته که ۳ اسم 
مشخص دارند. من با مکالمه ای که با این 
دانشگاه داشتم، متوجه شدم که متاسفانه 
بین استادان و دانشجویان دانشگاه  بر سر 
مالکیت ربات ها بحثی به وجود آمده که 
درنهایت آن ربات ها خراب شده اند. آن 
موقع که هنوز هزینه ها باال نرفته بود، 
آنها به من یک پیشنهاد مالی دادند که 
ما حاضر هستیم این ربات را دوباره برای 
شما بسازیم ولی رقم باالیی را گفتند که 
من دیدم این همکاری نمی تواند شکل 
بگیرد. درنهایت تصمیم گرفتم خودم با 
گروهم یک ربات بسازم. البته ربات هایی 
ربات های  چندان  شاید  ساختیم  ما  که 
اتاق  گروه  کار  ولی  نباشند  پیشرفته ای 
را راه می اندازند. من با بچه های دانشگاه 
محمد  بخصوص  و  شریف  صنعتی 
انساني  که  کردم  برقرار  ارتباط  سپاهی 
ساخت  در  او  و  است  درجه یک  بسیار 
ربات به من کمک بسیار زیادی کرد. ما 

مطالعات زیادی انجام دادیم تا توانستیم 
۳ ربات بسازیم و امید داریم که در آینده 
تا  باشیم  داشته  بهتری  تهیه کنندگان 
بتوانیم ایده هایی که برای آلبوم باالنس در 
ذهنم داشتم را پیاده کنیم. چون این فقط 
بخشی از چیزهایی بود که درون ذهن من 
وجود داشت. من دوست داشتم ربات های 
قوی تر و پیشرفته تری بسازیم که در آن 
زمان میسر نشد. هزینه این کار از عهده 
من به تنهایی برنمی آید، اما اگر کسی باشد 
انجام  کند  تقبل  را  که چنین هزینه ای 
می دهم. من دوست داشتم یک دست 
باشد  طبیعی  کامال  که  بسازم  رباتیک 
بپوشد  را  بعد خواننده ما آن دست ها  و 
و کسی متوجه نشود دست های خواننده 
ربات است. در آن زمان که می خواستم 
چنین کاری را انجام بدهم به ۴۰۰ میلیون 
تومان پول احتیاج داشتیم که چنین پولی 
را نداشتیم و درنهایت تصمیم گرفتیم یک 
دست ساده درست کنیم. اگر کسی پیدا 
این طرح سرمایه گذاری  روی  که  شود 
و  شکل  با  را  آلبوم  می توانیم  ما  کند، 

شمایل بهتر کار کنیم.

-چه کارهایی را در دست ساخت 
دارید؟

سیاه،  گربه  اسم  به  پروژه  اي  *در 
و  امینی  کریم  آقای  کارگردانی  به 
تهیه کنندگی بهران رادان کار کردم که 
آماده نمایش است. یک کار موسیقی فیلم 
کودک هم هست که احتماال آن را هم 
انجام بدهم البته فعال که شرایط کارهاي 
نامساعد  دلیل ویروس کرونا  به  هنري 
است و روي کارهاي ما نیز تاثیر گذاشته 
ولي من سعي مي کنم در همین قرنطینه 

هم کارهایم را پیش ببرم.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 

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

فراخوان مناقصه عمومی
 یک مرحله ای خدمات و پشتیبانی 

نوبت دوم 

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 ۲۰۰۰۰۰۴۲۲۲۰۰۰۰۰۱ 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 ۹/۶۷۴/۱۶۳/۴۷۴ 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 ۴۷۴/۳۵8/۱۷۴ 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 ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ می باشد. 

- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت ۱۴/۰۰ روز دوشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۳
- مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت ۱۴:۰۰ روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۳

- زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۰8:۳۰ روز دوشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۷
- 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: ۰۷۷۳۳۵۵۳۵۷۲
۱۱۳8۱۳۷ شناسه آگهی :  

روابط عمومی اداره کل زندان ها واقدامات تامینی و تربیتی استان بوشهر 

مناقصه عمومی اجاره 8 دستگاه نیسان کمپرسی همراه با راننده 
شماره مناقصه

۲۰۰۰۰۰5۱۱۶۰۰۰۰۰۱ 
نوبت اول 

شهرداری کامیاران در نظر دارد جهت انجام امورات خدمات شهری، فضای سبز و عمران شهرداری 8 دستگاه نیسان کمپرسی را از طریق مناقصه 
عمومی اجاره نماید. مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )سامانه ستاد( به آدرس www.setadiran.ir برگزار می گردد. لذا از شرکتهای 
خدماتی یا اشخاص حقیقی واجد صالحیت دعوت می شود که از تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ جهت دریافت اسناد مناقصه به سامانه مذکور 
مراجعه نمایند ضمنًا مهلت ارائه پیشنهاد قیمت و تاریخ بازگشایی پاکتها در سامانه به آدرس فوق مشخص و اعالم گردیده است. آدرس و اطالعات دستگاه 

مناقصه گزار کردستان – کامیاران خیابان صالح الدین ایوبی چهار راه زند یاد ادهم مظفری ساختمان شهرداری با تلفن: ۰8۷۳۵۵۳۱۷۹۰ می باشد. 
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه )ریال( برآورد اولیه ماهیانه طبق نظریه کارشناسی )ریال ( موضوع مناقصه 

۴8۰/۰۰۰/۰۰۰۲88/۰۰۰/۰۰۰اجاره 8 دستگاه نیسان کمپرسی همراه با راننده 
نوبت اول: ۱۴۰۰/۳/۲

نوبت دوم: ۱۴۰۰/۳/۹ 
ولی وفایی - شهردار 


