
گرما دلیل بعدی قطعی برق؛

خاموشی در راه است، منتظر باشید!
اینکه  بیان  با  اسالمی  شورای  مجلس  نماینده 
نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری فاصله زیادی از هم 
ندارند، گفت: آنچه برای نظام و کشور اهمیت حیاتی دارد، 

در وهله اول مشارکت حداکثری مردم در انتخابات است.
داوطلبان  احراز صالحیت  فرایند  به  اشاره  با  مالی  دنیا  احمد 
برای نظام و کشور اهمیت  آنچه  انتخابات ریاست جمهوری گفت: 
حیاتی دارد، در وهله اول مشارکت حداکثری مردم در انتخابات است.

وی اضافه کرد: این در حالی است که نامزدهای تایید صالحیت 
شده فاصله زیادی با یکدیگر ندارند از سوی دیگر فضای فعلی جامعه 
هنوز سیاسی نشده است. نماینده مردم انزلی خاطرنشان کرد: مشکالتی 
مانند معیشت، بیکاری و مبارزه با فساد در جامعه وجود دارد و طبیعی 
است که مردم به نامزدی رای می دهند که بتواند نظر آنها را در حوزه 

اقتصادی،  اجتماعی،  اشتغال، تولید و مبارزه با فساد تامین کند.
صفحه 3

رئیس کارگروه انجمن بالک چین ایران:

توقف استخراج رمز ارزها
 از دست رفتن فرصت است!

روز به روز؛ صادرات ایران در حال کاهش است 
رییس کمیته مشترک بازرگانی ایران 
یا سه هفته  تا دو  اظهار داشت:  و لهستان 
دیگر امضاهای مربوطه را می گیریم و بعد 
از ماه آگوست یعنی مردادماه که تعطیالت اروپایی ها 
تمام می شود اتاق مشترک بازرگانی ایران و لهستان را 
افتتاح می کنیم. رحیم بناموالیی در مورد آخرین وضعیت 
تجارت ایران و لهستان اظهار کرد: صادرات ما به لهستان 
بیشتر در مورد کاالهایی مانند دمنوش و خشکبار است و 
واردات در بخش های ماشین آالت و لوازم برقی هستند. 
لهستانی ها عالقه مند هستند که ارتباطات تجاری خود را 
با ما افزایش دهند حتی آمادگی دارند که در پایان سال 
جاری میالدی یک نمایشگاه در ایران داشته باشند. منتظر 
هستیم تا نتیحه مذاکرات وین و انتخابات مشخص شود.
صفحه 3

تولیت آستان قدس رضوی تأکید کرد؛

لزوم نوآوری در فعالیت های فرهنگی
 برای انتقال مفاهیم دینی به نسل جدید

4
ستاره های فوتبال ایران در سخت ترین آزمون سال!

صفحه 6

3

سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1750- شنبه 8  خرداد  1400- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
احمد بهرامي: 
جشنواره فجر 

از بهترین 
جشنواره هاي 

دنیاست

7فرهنگ
 برخی

 از نویسندگان
 جلوتر از اتفاقات 

هستند

نک 1با

ادامه  خود  كار  به  فجر  جهاني  حالي جشنواره  در  روزها  اين 
انتظار  كه  است  چيزي  از  بيش  آن  از  استقبال  كه  مي دهد 
مي رفت. درواقع بسياري معتفد بودند كه در اين دوران كرونا 
شايد سينمادوستان استقبالي از جشنواره جهاني نداشته باشند 
ولي اينطور نشد و اين روزها شاهد استقبال نسبتا خوبي از 

جشنواره هستيم.

فرهاد حسن زاده می گويد: برخی از نويسندگان جلوتر از اتفاقات 
هستند؛ در سال های پيش ما شاهد فيلم ها يا داستان هايی 
بوديم كه ايده اصلی شان نابودی زندگی بر روی زمين به خاطر 
يا ويرانی محيط زيست و  بحران هايی مثل ويروسی كشنده 
بحران هايی از اين دست بوده است. انگار واقعيت ها را از روی 

داستان ها نوشته اند نه داستان ها را از روی واقعيت ها. 

 همايش ملی اسوه های ايثار وزارت امور اقتصادی و دارايی 
مقارن با گراميداشت آزادسازی خرمشهر و همزمان با چهارم 
خرداد »روز دزفول، مقاومت و پايداری« با تجليل از سه جانباز 

و ايثارگر بانک صادرات ايران برگزار شد.

تجلیل از سه جانباز و 
ایثارگر بانک صادرات 
ایران در همایش ملی 

اسوه های ایثار

مشارکت حداکثری مردم در انتخابات اهمیت حیاتی دارد!  یارانه ها حذف شود، دیپلماسی تجاری 
در اولویت باشد 

میثم هاشم خانی، درباره مهم ترین اولویت های ۴ سال آینده کشور 
در زمینه اقتصادی، اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که خیلی کم مورد 
توجه قرار می گیرد، دیپلماسی تجاری یا اقتصادی است که دولت آینده 
باید با کشورهای مختلف به یک تعامل بُرد بُرد برسد به گونه ای که تغییرات در دولت 
و مجلس چه در داخل کشور و چه در درون کشور هدف، به این تعامل لطمه نزند.  
صفحه 3

مجرمان سایبری با تبلیغات اغواکننده و اینکه انتقال 
به   کشوری  هر  مرزهای  از  خارج  به  دیجیتال  رزهای  ا
راحتی صورت گرفته و بهترین راه برای سرمایه گذاری در 
کشورهای دیگر است شهروندان را فریب داده و از آن ها کالهبرداری 

می کنند.
خرید و فروش ارز دیجیتال و سرمایه گذاری در حوزه ارزهای 
دیجیتال از شگردهای مجرمان سایبری است. با این شگرد و تبلیغات 

فراوان در کانال ها و گروه های شبکه های اجتماعی حجم گسترده ای 
پول را به صورت مستقیم یا با سرقت اطالعات کارت بانکی شهروندان 
به سرقت برده اند. این مجرمان از بی اطالعی افراد بهره برده و با اخذ 
وجه از متقاضیان، به آن ها وعده ایجاد حساب ارزهای دیجیتال را 
می دهند؛ درحالی که ارزهای دیجیتال بانک نیست که نیاز به افتتاح 

حساب داشته باشد.
صفحه 2

شیادان دیجیتالی، هر روز بیشتر از دیروز!

DONYAYEJAVANANMAG.IR

آگهی مزایده عمومی
 3 فقره ملک در مالکیت

 اداره کل امور اقتصادی و دارایی خوزستان
نوبت دوم

اداره کل امور اقتصادی و دارایی خوزستان در نظر دارد در اجرای جزء 3 بند د تبصره 12 قانون بودجه سال 
99 سه فقره ملک را در شهرستان های شوشتر و آبادان از طریق برگزاری مزایده عمومی بر مبنای قیمت 
کارشناسی و با رعایت قوانین و مقررات با شرایط نقدی از طریق سامانه تدارکات دولت )ستاد( بفروش برساند.

آدرس امالک:
1- شوشتر، کمیته سوخت کشتارگاه سابق )قصابخانه( با شماره پالک ثبتی 636 بخش یک به متراژ 6۴7/15 متر مربع

2- شوشتر، میدان باطنی محله مستوفی جنب پل آزادگان بعد از نهر داریون پست و تلگراف سابق با شماره پالک ثبتی 13 
بخش یک شوشتر به متراژ 996/87 متر مربع

3- آبادان، احمدآباد لین چهار اصلی تقاطع چهار فرعی با پالک ثبتی 756/1 بخش سه با متراژ 202.6۴ متر مربع
کلیه مراحل برگزاری مزایده از قبیل دریافت اسناد مزایده، ارائه پیشنهاد قیمت جهت شرکت در مزایده، بازگشایی پاکات و اعالم 
نتایج از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد )الزم به ذکر 
است شرکت کنندگان می بایست عالوه بر بارگذاری مدارک در سامانه ستاد، پاکت الف را به صورت فیزیکی و پس از ثبت در 
دبیرخانه اداره کل امور اقتصادی و دارایی خوزستان واقع در خیابان 10 پادادشهر، تقاطع جواداالئمه تحویل دفتر حراست واقع در 

همان ساختمان طبقه 2 اتاق 305 نمایند.(
تاریخ انتشار مزایده در سامانه 1۴00/03/10 می باشد.

مهلت زمان دریافت اسناد مزایده: از ساعت 8 صبح مورخ 1۴00/03/10 لغایت پایان وقت اداری مورخ 1۴00/03/23 
مهلت زمانی بازدید و ارائه پیشنهاد قیمت: از ساعت 8 صبح مورخ 1۴00/03/10 لغایت پایان وقت اداری مورخ 1۴00/03/23

زمان بازگشایی پاکات: ساعت 10 صبح 1۴00/03/2۴
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 180-170-06135530160 داخلی 309 تماس حاصل فرمایید.

شناسه آگهی: 11۴1389

روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی خوزستان

آگهي مناقصه عمومی یک مرحله اي )نوبت دوم( شماره ۴-1۴00قردیف  

نام دستگاه مناقصه گزار : شرکت آب و فاضالب استان گیالن 1

شرح مختصر موضوع مناقصه :    عملیات تکمیلی احداث ساختمان مأمور سرای  شرکت در شهر تهران2

مهلت خرید اسناد : تا پایان وقت اداري روز   چهارشنبه  مورخ   31۴00/3/12

محل خرید حضوري اسناد : رشت ، جنب پارک قدس – شرکت آب و فاضالب شهري استان گیالن، دفتر قراردادها                      تلفن : ۴33368۴82

قیمت اسناد و نحوه واریز وجه :5
مبلغ 3000000ریال   بحساب 1-122222222 -۴3-2902  بانک انصار شعبه شهدای گمنام رشت   به نشاني رشت ، فلکه یخسازی بنام شرکت آب و فاضالب استان گیالن  

میزان سپرده شرکت در مناقصه 1,537,803,692 ریال -)انواع تضمین : چک بانکي تضمیني، واریز وجه ،ضمانتنامه بانکي ( 6
مبلغ برآورد کل  : ۴6,926,789,720ریال  بر اساس فهارس بها ابنیه، تاسیسات مکانیکی وتاسیسات برقی سال 1۴00

مهلت و محل تحویل پیشنهاد: تا ساعت 1۴ روز    سه شنبه  مورخ    1۴00/3/25   دبیرخانه شرکت آب و فاضالب استان گیالن7

زمان و مکان گشایش پیشنهادها : ساعت 10صبح روز چهارشنبه     مور خ   1۴00/3/26       ،سالن جلسات 8

رشته پیمانکار :  ابنیه – شرایط الزامی پیمانکاران شرکت کننده در مناقصه:9
دارای تجربه ی ساخت حداقل دو ساختمان، در پنج سال گذشته، در شهر تهران، باشند.- 1
 دفتر پیمانکاری در شهر تهران داشته باشند.- 2

ارائه ی مدارک مثبته شامل: موافقتنامه ی اسناد پیمان ها ی مربوطه که طی پنج سال گذشته انجام و در آن موضوع پیمان ، شرح مختصر کار ، مدت پیمان و مبلغ اولیه مشخص 
باشد، به انضمام صورتجلسه تحویل موقت پیمان ها الزامی است و چنانچه عملیات فوق الذکر بخشی از یک پروژه ی ناتمام باشد ، ارایه ی تاییدیه کارفرما مبنی بر انجام پیشرفت 
فیزیکی پروژه، برابر یا باالتر از 85 درصد، به همراه آخرین صورت وضعیت تایید شده، که در آن ریز متره کار انجام شده وجود داشته باشد ، الزامی است . ارایه کپی برابر با اصل:  

ابالغ قرارداد از طرف کارفرما ، صورتجلسه تحویل موقت پروژه و آخرین صورت وضعیت تایید شده، الزامی می باشد.
محل تامین اعتبار :جاری 10

دستگاه نظارت:  معاونت بهره برداری وتوسعه فاضالب  11

12  http://iets.mporg.ir :سایت ملی مناقصات کشور
 www.abfa-guilan.ir  :سایت شرکت آب و فاضالب استان گیالن

مهلت اعتبار پیشنهاد: 3 ماه) برای مدت سه ماه دیگر قابل تمدید می باشد(13

هزینه دو نوبت آگهي مندرج در روزنامه کثیراالنتشار کشور  به عهده برنده مناقصه مي باشد.1۴
نوبت اول:1۴00/3/6      نوبت دوم:1۴00/3/8                                                                                                         

شرکت آب و فاضالب استان گیالن

صفحه 3

وزارت  ایثار  اسوه های  ملی  همایش   
امور اقتصادی و دارایی مقارن با گرامیداشت 
آزادسازی خرمشهر و همزمان با چهارم خرداد 
»روز دزفول، مقاومت و پایداری« با تجلیل 
ایران  بانک صادرات  ایثارگر  و  ز سه جانباز  ا

برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات 
سعید  حضور  با  که  همایش  این  در  یران،  ا
اوحدی، معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد 
شهید و امور ایثارگران، حجت االسالم یوسفعلی 
شکری نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید امور 
ایثارگران، حجت االسالم حسن ثقفی، مشاور 
وزیرامور اقتصادی و دارایی در امور ایثارگران 
و جمعی از جانبازان، ایثارگران و خانواده های 
سازمان های  و  بیمه ها  بانک ها،  شهدای 
زیرمجموعه وزارت اقتصاد و امور دارایی برگزار 
شد، شناسایی ظرفیت ها و توانمندی ایثارگران 
و  اقتصادی  امور  وزارت  مجموعه  در  اغل  ش
دارایی و تقویت فرهنگ و روحیه ایثار و شهادت 
مورد تاکید قرار گرفت. همچنین در این مراسم 
که با تصاویری از شهدای بانک ها و نهادهای 
مذکور مزین شده بود از مقام شامخ 72 هزار 

شهید و ایثارگر، خانواده های معظم ایثارگران 
و جانبازان مجموعه وزارت امور اقتصادی و 

دارایی تجلیل شد.
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در این 
همایش نگاه عمیق به جوهره و کنه حوادث 
آزادسازی  و  مقدس  دفاع  جمله  از  اریخی  ت
خرمشهر را مورد توجه قرار داد و با اشاره به 
اینکه نگاه عمیق به تاریخ همواره موجب عبرت 
بشر بوده گفت: آزادسازی خرمشهر نقطه ای 
مقدس  دفاع  سال  تاریخ هشت  در  رجسته  ب
است. وجود 72 هزار شهید، ایثارگر، جانباز و 
خانواده های معظم شهدا در مجموعه وزارت 
امور اقتصادی و دارایی برای زندگی ما عبرت 
است و مرور بنیان حماسه آزادسازی خرمشهر 
نشان می دهد که این پیروزی اهمیت واالیی در 
سرنوشت ما انسان ها در ایران، در عالم خلقت و 

در جهان و جبهه مقاومت داشته است.
اینکه نام واقعی  با بیان  سعید اوحدی 
عملیات آزادسازی خرمشهر »الی بیت المقدس« 
بود، افزود: ما همچنان استمرار پیروزی های 
خودمان  زندگی  در  را  بیت المقدس  ملیات  ع
آزادی خواهان  جبهه  در  و  مقاومت  جبهه  و 

جهان می بینیم.
افتخار در  با  تاکید کرد: هر سال  وی 
و  می شویم  حاضر  خرمشهر  آزادی  راسم  م
عملیات آزادسازی خرمشهر ورای تحلیل های 

ظاهری  و یک اتفاق تاریخی است.
اوحدی با بیان این پرسش که چرا بعد 
از آزادسازی خرمشهر جنگ را ادامه دادیم؟ 
را  بیت المقدس  الی  عملیات  اگر  کرد:  اکید  ت
ادامه نمی دادیم، امروز باید با ذلت و خواری به 
دنبال میزهای مذاکره برای حفظ ارزش های 

خودمان می بودیم.
با  ایثارگران  امور  بنیاد شهید و  رئیس 
گرامیداشت ایثارگری های سردار دل ها، حاج 
قاسم سلیمانی  اظهار کرد: فتنه داعش، فتنه ای 
همسو با اهداف صدام افلقی بود و آمده بودند تا 

اهداف اسراییل را در منطقه دنبال کنند.
نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور 
ایثارگران نیز در این مراسم با بیان اینکه در 
آغاز دفاع مقدس، دشمن برای براندازی نظام 
به طمع افتاده بود، گفت: چهار نسل به هم 
پیوسته در کنار هم ایستادند و برای خدا قیام 
کردند و با اطاعت، ارتباط معنوی و تبدیل شدن 

به امت واحده، آزادسازی خرمشهر را رقم زدند و 
حماسه بزرگی را آفریدند.

حجت االسالم یوسفعلی شکری تاکید 
امروز می خواهیم مشکالت جامعه  اگر  کرد: 
موفق شوند  می توانند  آنهایی  کنیم،  ا حل  ر

تجلیل از سه جانباز و ایثارگر بانک صادرات ایران در همایش ملی اسوه های ایثار

که این مسیر را پیموده باشند. هر کس برای 
کمال مطلق، با دانایی تمام و تشخیص درست 
و خردمندانه تالش کند و دنیا برایش کوچک 
و آخرت برایش بزرگ باشد، می تواند با فکر 

عمیق منشأ آثار بزرگ باشد.
وی تاکید کرد: نباید از کار خیر خسته 
شویم و هر جا کار خیر کردیم بدانیم که آنجا 

جایگاه شهادت است.

دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر  شاور  م
با  مراسم  این  ابتدای  در  ایثارگران  امور  ر  د
گرامیداشت سالروز آزادی خرمشهر از آن به 
عنوان فتح الفتوح عظیم یاد کرد و گفت: این 
پیروزی بیانگر تاثیر ایمان راسخ و اخالص بر 
اساس ارزش های دینی بود که رزمندگان با 
دست خالی حرکتی بزرک را رقم زدند به نحوی 
که امام راحل فرمودند: خرمشهر را خدا آزاد کرد.

حجت االسالم حسن ثقفی با گرامیداشت 
یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس افزود: این 
پیام حضرت امام دو پیام داشت. اول اینکه این 
پیروزی مانع غرور نشود و دوم اینکه درسی 
که  بود  کشور  مسئولین  و  مردم  همه  رای  ب
تضمین پیروزی برای همیشه نیاز به اخالص، 
ایمان راسخ دارد و الزم است که انسان خود را 

وقف دین و توحید کند.
در  رهبری  معظم  مقام  سخنان  ی  و
خصوص زنده نگاهداشتن یاد و خاطره شهدا را 
مورد توجه قرار داد و اظهار کرد: زنده نگاه داشتن 
یاد و خاطره شهدا نیاز اساسی کشور است و باید 
از وجود ایثارگران در فکر، فرهنگ و اندیشه و 
همچنین در ارکان اجرایی کشور استفاده کرد.

دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر  شاور  م
در امور ایثارگران با بیان اینکه در مجموعه 
از 75  بیش  دارایی  و  اقتصادی  امور  زارت  و

هزار ایثارگر داریم، از استخدام پنج هزار فرزند 
شهید در سازمان امور مالیاتی خبر داد و افزود: 
افراد دارای تحصیالت کارشناسی  این  همه 
ارشد و دکتری بوده اند. در بخش های مختلف 
وزارت خانه نیز برای بهبود فضای کسب و کار، 
و  بانکی  نظام  ودجه ریزی عملیاتی، اصالح  ب
مالیاتی، حسابداری و حسابرسی و... از وجود 

ایثارگران استفاده شده است.
در این مراسم از حسین هوشت آشتیانی، 
عبداله بهنامی نیا و عبدالرحیم فرخ سهراب سه 
تن از جانبازان و ایثارگران بانک صادرات ایران 
از  مقدس  دفاع  جانبازان  از  دیگر  تن  و سه 
سازمان امور مالیاتی و مجموعه وزارت اقتصاد 

تجلیل شد.
حسین هوشت آشتیانی جانباز شاغل در 
بانک صادرات ایران که در سال 67 در سه راه 
حسینی منطقه دارخوین مجروح و به درجه 
جانبازی نایل شده است، در حاشیه این مراسم 
با مهم برشمردن توسعه فرهنگ ایثار و شهادت، 
خواستار توجه ویژه به ظرفیت های ایثارگران شد 
و افزود: ظرفیت ها و استعدادهای علمی فراوانی 
در این حوزه وجود دارد و ایثارگران با وجود 
مشکالت و مسایل ویژه ای که دارند، با اخالص 
و جدیت، تالش فراوانی در پیشبرد فعالیت های 
بانک صادرات ایران به کار می گیرند که توجه 

بیشتر مدیران را می طلبد.
بانک  کارمند  دیگر  بهنامی نیا  بداله  ع
اهمیت  خصوص  در  نیز  ایران  ادرات  ص
از  ایثار و شهادت و استفاده  وسعه فرهنگ  ت
وضعیت  بهبود  در  ایثارگران  وانمندی های  ت
اقتصادی کشور گفت: افرادی که در زمان جنگ 
زحمت کشیده اند، اگر در حوزه مدیریت و سایر 
تخصص هایی که مورد نیاز جامعه ماست، به 
کار گرفته شوند، برای پیشبرد و تحقق اهدافی 
که به واسطه آنها مردم می توانند راحت تر زندگی 

کنند، مثمرثمر خواهند بود.
دیگر همکار  فرخ سهراب،  بدالرحیم  ع
بانک صادرات ایران نیز با تاکید وجود استعدادها 
و توانمندی های جامعه ایثارگری در مجموعه 
وزارت اقتصاد، گفت: من عالوه بر حضور در 
شبکه بانکی کشور، دبیرکل جمعیت آزادگان 
تا در  داریم  نیز هستم. تالش  دفاع مقدس 
و  ظرفیت ها  همایشی،  برگزاری  با  ینده  آ
توانمندی ایثارگران شبکه بانکی را برای تحقق 
اهداف اقتصاد مقاومتی به نحو بهینه ای به کار 
بگیریم. این تجربه طی 10 سال دوران اسارت 
مورد توجه قرار گرفته و امیدواریم بتوانیم از آن 
تجربیات استفاده کنیم. این تجربیات در حوزه 
فرهنگ مورد استفاده قرار گرفته اما در حوزه 

اقتصاد هنوز معرفی نشده اند.
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نماینده مردم انزلی:
مشارکت حداکثری مردم در انتخابات اهمیت حیاتی دارد!

انتخابات ریاست  اینکه نامزدهای  با بیان  نماینده مجلس شورای اسالمی 
جمهوری فاصله زیادی از هم ندارند، گفت: آنچه برای نظام و کشور اهمیت حیاتی 

دارد، در وهله اول مشارکت حداکثری مردم در انتخابات است.
احمد دنیا مالی با اشاره به فرایند احراز صالحیت داوطلبان انتخابات ریاست 
جمهوری گفت: آنچه برای نظام و کشور اهمیت حیاتی دارد، در وهله اول مشارکت 

حداکثری مردم در انتخابات است.
وی اضافه کرد: این در حالی است که نامزدهای تایید صالحیت شده فاصله 
زیادی با یکدیگر ندارند از سوی دیگر فضای فعلی جامعه هنوز سیاسی نشده است.

بیکاری و  انزلی خاطرنشان کرد: مشکالتی مانند معیشت،  نماینده مردم   
مبارزه با فساد در جامعه وجود دارد و طبیعی است که مردم به نامزدی رای می 
دهند که بتواند نظر آنها را در حوزه اقتصادی،  اجتماعی،  اشتغال، تولید و مبارزه 

با فساد تامین کند.
 عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی افزود: رقابت های سیاسی 
بر حوزه مشارکت عمومی اثرگذار است ولی به نظر می آید رقابت سیاسی انتخابات 
ریاست جمهوری به جای داشتن عمق، بیشتر شکلی است و دعواها و رقابت های 

جناحی و سیاسی به صورت عمقی مطرح نیست.
وی با بیان اینکه فضای تک قطبی در انتخابات به نفع منافع ملی نیست،  
گفت: الریجانی بعنوان رییس سابق مجلس جایگاه ویژه ای دارد و حضور وی در 

انتخابات می توانست فضای رقابتی خوبی را بوجود بیاورد.
با تمام وجود  انزلی در مجلس تاکید کرد: دشمنان کشور  نماینده مردم 
این شرایط  انتخابتت دلسرد کنند و در  از شرکت در  را  تالش می کنند مردم 
آنچه امروز برای کشور مهم است،  مشارکت حداکثری مردم پای صندوق های 

رای است.  
فضای  کرونا  شیوع  و  اقتصادی  شرایط  که  هرچند  کرد:  خاطرنشان  وی 
سختی را در کشور ایجاد کرده است،  ولی معتقدم باید شرایطی ایجاد می شد که 
مشارکت حداکثری محقق شود در عین حال امیدوارم شاهد اتفاق های پرشوری 

در این دوره انتخابات باشیم.

نماینده مردم گنبدکاووس:
مردم منتظر برنامه ای جامع از سوی کاندیداها هستند 

یک عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با تاکید بر اهمیت برنامه 
محور بودن کاندیداهای انتخابات پیش رو گفت: کاندیداها باید مشخص کنند در 
شرایط نابسامانی معیشتی و اقتصادی امروز چه اولویت هایی را در برنامه خود 

مورد توجه قرار خواهند داد.
امانقلیچ شادمهر، درباره مسائلی که کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری 
باید به آن توجه داشته باشند، گفت: یکی از مهم ترین مسائل، موضوع برنامه 
محور بودن است، امروز مردم منتظر برنامه ای مدون و جامع از سوی کاندیداها 
اقتصادی امروز چه  نابسامانی معیشتی و  باید مشخص کنند در شرایط  هستند، 

اولویت هایی را در برنامه خود مورد توجه قرار خواهند داد.
دیگر  مهم  موضوع  فزود:  ا مجلس  در  گنبدکاووس  مردم  ینده  ما ن
عهده  بر  را  مسئولیتی  هرکدام  امروز  به  تا  کاندیدا  آقایان  که  است  ین  ا
پیگیری  خود  مسئولیت  دوران  در  که  هایی  برنامه  دید  باید  حال  اشتند  د
هستند  شاهدش  آنچه  اساس  بر  مردم  خیر،  یا  است  داشته  پیشرفت  کردند 

کرد. خواهند  ضاوت  ق
این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس همچنین بیان کرد: باید 
ارائه  برنامه های جدیدی که  با  انتخاباتی  رقایت های  این  در  کاندیداها  بینیم  ب
می کنند چگونه عمل خواهند کرد، اما فعال که آن وعده و وعیدهایی که در دوران 

مسئولیتشان مطرح کرده بودند، محقق نشده است.
شادمهر عنوان کرد: قطعا اگر برنامه ها به صورت دقیق ارائه شود، اولویت 
کاندیداها مردم و مشکالتشان باشد، به مسائل اقتصادی و معیشتی مردم توجه 
استقبال  باشند، ان شاءاهلل شاهد  آبادانی  برای  واقعی  ارده  دارای عزم و  کنند و 

پرشور مردم از انتخابات خواهیم بود.

دولت تصویب کرد؛
درج نشان »اهدای عضو« بر روی »کارت های ملی«

نشان  درج  و تصویب  پیگیری  از  ایرانیان  اهدای عضو  انجمن  مدیرعامل 
»اهدای عضو« بر روی »کارت های ملی« خبر داد.

دکتر نجفی زاده گفت: متاسفانه در ایران حدود 10 درصد بزرگساالنمان 
درصد   56 به  آمریکا  در  آمار  این  که  حالیست  در  دارند،  عضو  اهدای  ارت  ک
دارند.  عضو  اهدای  کارت  بزرگساالن  یک سوم  از  بیش  انگلیس  در  و  سید  ر
به  تمایل  فرد  که  می شود  درج  گواهی نامه  روی  بر  غربی  کشورهای  در  یرا  ز

اهدای عضو دارد.
وی افزود: در ایران هشت سال است که پیگیری کردیم که نشان تمایل 
به اهدای عضو بر روی گواهی نامه درج شود، اما موفق نشده بودیم. حتی یکبار 
تا کمیسیون اجتماعی دولت رفت و رد شد. ما مجددا از طریق وزارت بهداشت، 
وزارت کشور و راهنمایی رانندگی اقدام کردیم و با پیگیری دکتر جهانگیری دوباره 
موضوع در کمیسیون اجتماعی مطرح شد که ما را دعوت کردند و دالیل مان را 
توضیح دادیم. خوشبختانه پذیرفتند و چند روز قبل در هیات دولت تصویب شد. 
حتی به این صورت تصویب شد که نه تنها کارت گواهی نامه، بلکه در اطالعات 
کارت ملی ثبت شود که فرد تمایل به اهدای عضو دارد. قرار است طی روزهای 

آینده این مصوبه ابالغ شود و بعد باید برای اجرای آن را پیگیری کنیم.
کاهش 50 درصدی اهدای عضو بعد از کرونا

درباره  صحبت هایش  ادامه  در  ایرانیان  عضو  اهدای  انجمن  دیرعامل  م
تاثیر کرونا بر روند اهدای عضو، گفت: متاسفانه کرونا باعث شد که آمار اهدای 
عضو در کل جهان کاهش یابد. البته برخی کشورها بعد از این اُفت، توانستند 
بازگردانند.  اولیه  سطح  سوم  دو  یا  اولیه  سطح  به  را  عضوشان  اهدای  وباره  د
در ایران متاسفانه آمار اهدای عضو نصف شد و به حالت عادی هم برنگشته 
است. بر این اساس ما کاهش 50 درصدی داشتیم. پیش از این محاسبه کرده 
بودیم که روزی هفت تا 10 نفر به دلیل نرسیدن عضو پیوندی در لیست انتظار 
پیوند، فوت می کنند. حال تصور کنید که اکنون چند نفر به دلیل نرسیدن عضو 
تجهیزات  و  انسانی  نیروی  تمام  که  نیست  این  فقط  علت هم  می کنند.  فوت 
بیمارستانی برای کرونا به کار گرفته شده و در عین حال علت فقط این نیست 
برخی  در  بلکه  ندارد،  کرونا  کننده  اهدا  یک  که  کنید  ثابت  است  مشکل  که 
باید توجه کرد که حتی  البته  اُفت کرده است.  مناطق به بهانه کرونا آمارمان 
یک ویروس کرونا می تواند فرد پیوندی را از بین ببرد. حدود هفت تا 10 برابر 
کار تیم ها سخت تر شده است؛ چراکه باید مطمئن باشند که اهداکننده ویروس 

کرونا را در بدنش ندارد.
نجفی زاده با بیان اینکه ساالنه از 3000 مورد بالقوه مرگ مغزی مناسب 
فقط 1000 مورد اهدا می شود، گفت: در عین حال 56 واحد اهدای عضو در کل 
کشور داریم. دوسال قبل 1078 مورد اهدا داشتیم که سال گذشته حدود 500 

اهدا بود و نشان می دهد که آمار بسیار اُفت داشته است.
چگونه کارت اهدای عضو دریافت کنیم؟

وی گفت: مردم از هر طریقی که کارت اهدای عضو دریافت کنند اعم از 
دانشگاه های علوم پزشکی و... کامال معتبر است. زیرا کارت اهدای عضو جنبه 
اطالع رسانی به خانواده دارد. ما در انجمن سامانه مرکزی کارت اهدای عضو به 
نشانی ehdacenter.ir  را راه انداختیم. در این سامانه که از تمام کشور قابل 
دسترس است، تمام اطالعات ثبت می شود و مردم می توانند از تمام کشور به آن 
دسترسی داشته باشند. در عین حال برای آسان تر کردن پروسه کاری کردیم که 
مردم می توانند کد ملی خود را به شماره 3۴32 ارسال کنند و در عرض 30 ثانیه 
ارسال شده و اطالعاتشان هم در سامانه  افراد  ینک کارت اهدای عضو برای  ل
مرکزی ثبت می شود. در عین حال از مردم می خواهیم که اگر از جاهای دیگر هم 
کارت گرفتند باز در سامانه مرکزی یا از طریق ارسال کد ملی به شماره 3۴32 

ثبت نام کنند تا اطالعات شان به صورت سراسری ثبت شود.

شهروندان، در دام سود کاذب رمزارزها!

شیادان دیجیتالی، هر روز بیشتر از دیروز!
احمد جاوید

درگاه های  به  شهروندان  دایت  ه
دیجیتال  ارز  خرید  برای  بانکی  یشینگ  ف
برای  سایبری  مجرمانه  از شگردهای  کی  ی
سرقت اطالعات بانکی شهروندان است به 
همین دلیل پلیس فتا همواره نسبت به تبلیغ 
فروش ارزهای دیجیتال در کانال و گروه های 

اجتماعی هشدار می دهد.
مجرمان سایبری با تبلیغات اغواکننده 
و اینکه انتقال ارزهای دیجیتال به خارج از 
مرزهای هر کشوری به  راحتی صورت گرفته و 
بهترین راه برای سرمایه گذاری در کشورهای 
دیگر است شهروندان را فریب داده و از آن ها 

کالهبرداری می کنند.
و  دیجیتال  رز  ا فروش  و  رید  خ
از  ارزهای دیجیتال  سرمایه گذاری در حوزه 
این  با  است.  سایبری  مجرمان  شگردهای 
شگرد و تبلیغات فراوان در کانال ها و گروه های 
شبکه های اجتماعی حجم گسترده ای پول را 
اطالعات  سرقت  با  یا  مستقیم  صورت  ه  ب
برده اند.  سرقت  به  شهروندان  بانکی  ارت  ک
این مجرمان از بی اطالعی افراد بهره برده 
آن ها وعده  به  متقاضیان،  از  اخذ وجه  با  و 
ایجاد حساب ارزهای دیجیتال را می دهند؛ 
درحالی که ارزهای دیجیتال بانک نیست که 

نیاز به افتتاح حساب داشته باشد.
گردانندگان سایت های خرید و فروش 
ارز دیجیتال با سودهای باال و کارمزد اندک 
سرمایه گذاری  و  کاربران  جذب  دنبال  ه  ب
به هدف خود  زمانی که  و  بوده  آنها  یشتر  ب
رسیدند اقدام به مسدود کردن حساب کاربری 

طعمه های خود می کنند.
پلیس فتا  به کاربران خرید و فروش 
کند  می  توصیه  دیجیتال  ارزهای  نالین  آ
برای  مجوزی  هیچگونه  اینکه  به  توجه  ا  ب
فعالیت صرافی های آنالین وجود ندارد این 
سودجویان  سوءاستفاده  مورد  می تواند  مر  ا
قرار گرفته و از آن طریق اقدام به کالهبرداری 
کرده و ضرر و زیان جبران ناپذیری به کاربران 

وارد کنند.
در ادامه به نمونه ای از کالهبرداری 
های انجام شده در این زمینه اشاره می شود:

کالهبرداری در قالب سایت های تبادل 
ارز دیجیتال

سرهنگ عبدالرسول خسرویی رییس 
اداره مبارزه با جرائم پلیس فتا خوزستان بر 
لزوم هوشیاری شهروندان در هنگام برخورد با 
تبلیغات اغوا کننده و لینک های ناشناس تاکید 
کرد و گفت: یکی از شگردهای کالهبرداران 
قالب  در  مجرمانه  فعالیت های  ایبری،  س
سایت های تبادل ارز دیجیتال )رمز ارز( است.

شخصی  زمینه  این  در  افزود:  ی  و
داشت  بیان  و  کرده  مراجعه  فتا  پلیس  ه  ب
دیجیتال،  ارز  تبادل  سایت های  از  یکی  ر  د
اقدام به فروش رمز ارز خود کردم تا اینجای 
کار مشکلی نداشتم ولیکن پس از چند روز 
تماسی دریافت کردم که فرد تماس گیرنده 
مدعی هک شدن حساب وی توسط من شد. 
حال برای پیگیری درخواست رسیدگی دارم.

خسرویی افزود: با ثبت اظهارات شاکی، 
از  پس  و  شده  تشکیل  مقدماتی  رونده  پ
از  شاکی  که  شد  مشخص  اولیه  حقیقات  ت
یکی از سایت های تبادل ارز دیجیتال استفاده 
شیوه  سایت  این  شناسایی  با  است.   رده  ک
کالهبرداری گردانندگان آن نیز کشف گردید.

وی ادامه داد: این سایت  برای تماس 
لینک  از  با کاربران خود  تبادل اطالعات  و 
تلگرام استفاده کرده که همین موضوع برای 
اثبات غیرمجاز و کالهبردار بودن سایت کافی 
می باشد. شهروندان دقت کنند که از فعالیت 
در این گونه سایت ها به شدت خودداری کنند.  
اینکه  بیان  ضمن  مسئول  مقام  ین  ا
سایت  گردانندگان  تکمیلی  بررسی های  ا  ب
رسیدگی  ادامه  برای  پرونده  و  ناسایی  ش
گفت:  گرفت،  قرار  قضایی  مقام  اختیار  ر  د
با ایجاد سایت ها و درگاه های  کالهبرداران 
پوشش های  در  فیشینگ  همان  یا  علی  ج
مختلف از قبیل ثبت نام یارانه، فروش کاال با 
تخفیف باال فعالیت های مجرمانه خود را انجام 
می دهند و اطالعات حساب بانکی کاربران را 
شناسایی  اینکه  تصور  با  و  برده  سرقت  ه  ب
نمی شوند، اقدام به خرید ارز دیجیتال یا همان 

رمز ارز می  کنند.   
کالهبرداری 900میلیون ریالی از طریق 

خرید و فروش ارز مجازی
سرهنگ روح اهلل شهبازی پور رئیس 
پلیس فتا کهگیلویه و بویراحمد از شناسایی 
با  اینترنتی  کالهبرداری  پرونده  کشف  و 
موضوع سرمایه گذاری با ارز دیجیتال خبر 
داد و گفت: متهم با سوء استفاده از اعتماد 
کاربران همچنین استفاده از عناوین ادارات 
دولتی در بستر اینترنت اهداف مجرمانه خود 

را عملی می کرد.
وی در تشریح این خبر افزود: با مراجعه 
شهروندی مبنی بر سرمایه گذاری و دریافت 
سود به صورت ارز دیجیتال از یک وب سایت 
ینترنتی موضوع در دستور کار کارشناسان  ا

پلیس فتا قرار گرفت.
شاکی  گفت:  شهبازی پور  سرهنگ 
توسط  داشت  اظهار  مقدماتی  تحقیقات  ر  د
یکی از آشنایان با وب سایتی که تحت عنوان 
سرمایه گذاری فعالیت می کرد آشنا شدم بنده 
تحقیقات  انجام  عدم  و  بی جا  اعتماد  با  یز  ن
این  در  به عضو شدن  اقدام  زمینه  این  ر  د

ریال  میلیون  مبلغ 900  و  کردم  وب سایت 
جهت سرمایه گذاری به حساب متهم و فرد 
ناشناس دیگری انتقال دادم و قرار شد پس 
مبالغی  نوبت  ماه طی یک  ز گذشت یک  ا
گذاری  سرمایه  از  حاصله  سود  عنوان  ه  ب
متوجه  مدتی  گذشت  با  که  شود  رداخت  پ
شدم وب سایت مذکور از دسترس خارج شده 

و دیگر فعالیتی ندارد.
وی در ادامه افزود: بالفاصله با انجام 
کارشناسان  توسط  پلیسی  و  فنی  قدامات  ا
پلیس فتا متهمان که به صورت شرکت های 
هرمی فعالیت داشتند شناسایی شدند و پس 
از مسدودسازی حساب های مالی، پرونده آنها 
مقامات  تحویل  قانونی  مراحل  سیر  جهت 

قضایی شد.
اینکه  بیان  با  انتظامی  مقام  ین  ا
شهروندان به تبلیغات اغفال کننده در فضای 
مجازی به ویژه شبکه های اجتماعی که با 
عناوینی همچون سرمایه گذاری، کسب درآمد 
های میلیونی فعالیت می  کنند توجه نکنند 
چراکه انگیزه ایجاد و راه اندازی چنین سایت ها 
و گروه هایی در فضای مجازی کالهبرداری 

مالی از شهروندان است.
کشف پرونده سرقت ارزهای دیجیتالی 

به ارزش بالغ بر 15هزار دالر
سرهنگ جواد جهانشیری رئیس پلیس 
فتا خراسان رضوی از شناسایی و دستگیری 
عامل سرقت یک و نیم بیت کوین ارز رمز 
توسط  کارشناسان پلیس فتا استان خبر داد و 
گفت: با شکایت یک شهروند مشهدی مبنی 
برسرقت ارزهای دیجیتالی اش با ارزشی بالغ 
بر 15هزار دالر رسیدگی به موضوع در دستور 
کار کارشناسان پلیس فتا استان قرار گرفت.

وی افزود: شاکیه بدنبال ضرر هنگفت 
مالی  سرمایه  تمام  که  حالی  در  خود  الی  م
چند ساله خود را دست داده می دید عنوان 
داشت؛ در جمعی از دوستانش می شنود که 
آینده ارزهای دیجیتالی شگفت انگیز بوده و 
سرمایه گذاری در این بخش از آورده مالی 
با طمع  و  شد  خواهد  برخوردار  چشمگیری 
کسب منفعت مالی سرمایه زندگی بیست ساله 
و تمام پس انداز مالی و سرپناه خود را در این 
مسیر بدون دانش فنی و مهارت در حوزه ارز 
رمز ها سرمایه گذاری می کند و پس از چند 
روز متوجه می شود، فردی بادسترسی به رمز 
وی موفق به سرقت بیت کوین ها شده است.

رئیس پلیس فتا استان خراسان رضوی 
شاکیه  اولیه  اظهارات  از  پس  کرد:  صریح  ت
تالش  با  همچنین  و  موجود  مستندات  و 
این  در  مظنونی  فرد  فتا  پلیس  ارشناسان  ک
به  اظهاراتش  اخذ  برای  و  شناسایی  ابطه  ر

پلیس فتا فراخوانده شد.
جهانشیری گفت: کارشناسان پلیس فتا 
استان پس از اخذ اظهارات متهم و بررسی 
های  رمز  ارز  بین  ارتباط  موجود  فنی  دله  ا
سرقت شده و مدارک موجود را کشف واثبات 
نمودند عامل ایجاد کیف پول با دسترسی به 

رمز 2۴ رقمی اقدام به سرقت و فروش بیت 
کوین ها کرده است.  متهم در مواجه با ادله 
دیجیتالی جرم خود را پذیرفت و اعتراف کرد؛ 
از سادگی و عدم شناخت شاکیه از ارز رمز ها 

سوء استفاده کرده است.
سرهنگ جهانشیری با اشاره به انتقال 
متهم به همراه پرونده به دادسرای رسیدگی 
به جرایم رایانه ای گفت: با توجه به ماهیت 
مراقب  شود  می  توصیه  سایبری  ضای  ف
تبلیغات اغوا کننده فضای سایبر در خصوص 

کسب درآمد در حوزه ارز رمزها  باشند.
فروش  و  ترفند خرید  با  کالهبرداری 

ارز دیجیتال
سرهنگ داود معظمی گودرزی رئیس 
پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات پایتخت 
از کشف پرونده و دستگیری مجرم سایبری 
در خصوص سرقت ارز دیجیتال به ارزش سه 
میلیارد و پانصد میلیون ریال نموده بود خبر 
داد و گفت:  با مراجعه یکی از شهروندان به 
این پلیس مبنی بر سرقت ارز دیجیتال از وی  
به ارزش تقریبی سه میلیارد و پانصد میلیون 
ریال، موضوع در دستور کار پلیس فتا پایتخت 

قرار گرفت.
این مقام مسئول ادامه داد : شاکی در 
اظهارات خود عنوان داشت چند وقت پیش 
شخصی  با  اینستاگرام  اجتماعی  شبکه  ر  د
دیجیتال  ارزهای  زمینه  در  بود  مدعی  ه  ک
فعالیت می کند، آشنا شده است و متهم پس 
از جلب اعتماد وی به ایمیل شخصی و رمز 
عبور و حساب  ارز دیجیتال قربانی دسترسی 

پیدا می کند.  
سرهنگ گودرزی ادامه داد: کارشناسان 
پلیس فتا تهران بزرگ پس از بررسی های 
همه جانبه و تالش بی وقفه برای شناسایی 
مجرم با انجام اقدامات تخصصی و پلیسی 
اطالعاتی از مجرم به دست آوردند و سرانجام 

این شیاد اینترنتی شناسایی شد.
رئیس پلیس فتا پایتخت اظهار داشت: با 
به دست آمدن هویت متهم و پس از تشریفات 
قضایی توسط تیم عملیات پلیس فتا،  مجرم 
در یکی از محله های شرق تهران دستگیر 

شد و به پلیس فتا منتقل گردید.
این مقام سایبری با بیان اینکه متهم 
پس از انتقال به پلیس فتا و مواجهه با شاکی 
به جرم خود اقرار کرده است، افزود: این مجرم 
سایبری با هویتی جعلی و جلب اعتماد شاکی و 
با به دست آوردن اطالعات شخصی حساب 
پانصد  و  میلیارد  قربانی، حدود سه  اربری  ک
میلیون ریال ارز دیجیتال از وی کالهبرداری 

کرده است.
وی افزود: ساده ترین و مؤثرترین راه 
سایبری،  مجرمانه  اقدامات  با  مقابله  رای  ب
به  نسبت  کاربران  آگاهی  سطح  فزایش  ا
موضوعات مختلف فضای مجازی بوده و این 
امر مهم جز با احساس مسئولیت و برنامه ریزی 

و صرف زمان کافی محقق نخواهد شد.
رمزنگاری  ارز  و  دیجیتال  ارز  فاوت  ت

شده در چیست؟
ارز دیجیتال مانند بقیه ارز های رایج 
معادل  هیچ  که  تفاوت  این  با  دنیاست  ر  د
ارز  این  اعتبار  به عبارت دیگر  ندارد.  یزیکی  ف
بسته به صفر و یک هایی است که کامپیوتر 
آن ها را شناسایی کرده و ثبت می کند. درست 
مثل پول نقد سنتی، ارزهای دیجیتال به عنوان 
وجه قانونی پذیرفته شده و می توانند برای خرید 
کاالها و پرداخت اینترنتی و انتقال وجه بین 

کاربران مورداستفاده قرار گیرند.
نکته قابل توجه ارز دیجیتالی، ماهیت 
کامپیوتر(  مبنای  یک،  و  )صفر  یجیتالی  د
این نوع ارز است که موجب محدودیت آن 
نمی شود. چراکه می توانید آن را به پول نقد 
تبدیل کرده و یا با پول نقد آن را خریداری 
نمایید. مهم ترین قابلیتی که این نوع ارز در 
که  است  این  می دهد  قرار  کاربران  ختیار  ا
وابسته به مرزهای جغرافیایی نبوده و درنتیجه 
انجام هر تراکنش مالی را بدون وابستگی به 

نوع ارز و تبدیل آن آسان می کند.
از  یکی  شده  رمزنگاری  ارز  لیکن  و
و  باشد  می  دیجیتالی  ارز  یرمجموعه های  ز

هدف اصلی در آن افزایش حریم خصوصی 
است.

ساختارهای  رمزها  ارز  کار  ساس  ا
غیرمتمرکز است. یعنی توسط هیچ مرکز و 
نمی شود.  کنترل  و  ممیزی  سومی  ازمان  س
شده،  ارزرمزنگاری  نمونه های  ایج ترین  ر
بیت کوین، اتریوم، الیت کوین هستند. اما 
گذشته از ساختار غیرمتمرکز ارز رمزنگاری 
شده تفاوت های دیگری با ارز دیجیتالی دارد.

با وجود اینکه این دو نوع ارز شباهت 
از  برخی  در  اما  دارند،  یکدیگر  به  یادی  ز
دارند.  زیادی  تفاوت  یکدیگر  با  ابلیت ها  ق
ارز  ارز رمزنگاری شده و  تفاوت  در مبحث 
حساب  اطالعات  ماندن  مخفی  یجیتال،  د
است.  برخوردار  زیادی  اهمیت  از  اربری  ک
حفظ حریم شخصی و پنهان ماندن اطالعات 
ارزهای  از  استفاده  با  مالی  راکنش های  ت
دیجیتال غیرممکن است. چراکه شما برای 
ایجاد  باید حساب کاربری  از آن ها  استفاده 
تکمیل  عکس،  ارسال  به  نیاز  که  مایید  ن
پی  مانند  است.   … و  شخصی  طالعات  ا
پال، وسترن یونیون و … . بنابراین با توجه 
به داده هایی که شما در اختیار سیستم ها قرار 
می دهید، امکان ردیابی را در اختیارشان قرار 
می دهید. از سوی دیگر، هنگام استفاده از یک 
کیف پول برای معامله مخفی و رمزنگاری 
شده، لزوماً نیازی به افشای اطالعات شخصی 

خود نخواهید داشت.
به عنوان  که  مواردی  از  دیگر  کی  ی
تفاوت ارز دیجیتال و رمزنگاری شده در نظر 
گرفته می شود، میزان دسترسی به اطالعات 
تراکنش های مختلف است. به عبارت دیگر اگر 
در یک تراکنش شما به صورت مستقیم نقشی 
نداشته باشید، نمی توانید به اطالعات تراکنش 

نیز دسترسی داشته باشید.
یک  توسط  دیجیتال  ارزهای  یشتر  ب
مقام مرکزی به رسمیت شناخته شده است. 
موسسه  و  دولت  سوی  از  قانونی  مایت  ح
مالی، استفاده و پذیرش عمومی آن ها را تائید 
شده  رمزنگاری  ارزهای  درحالی که  می کند. 
توسط هیچ سازمانی به رسمیت شناخته نشده 

و تائید نمی گردند.
ارز  از  که  حمایت هایی  به  توجه  ا  ب
دیجیتال در سراسر جهان صورت می گیرد، 
ارزهای دیجیتال در جهان به رسمیت شناخته 
می شوند. به همین دلیل انجام معامالت با ارز 
دیجیتالی محدود به مرزهای جغرافیایی، نژادها 
و حتی سیستم های اعتقادی نیست. باوجود 
اینکه بسیاری از تحلیلگران اقتصادی معتقد 
هستند که به زودی شرایط ارز رمزنگاری شده 
تغییر پیدا می کند و توسط بسیاری به رسمیت 
گروه های  توسط  فعاًل  اما  می شود،  ناخته  ش

کوچکی به رسمیت شناخته می شود.
از  استفاده  با  اینکه معامالت  ه دلیل  ب
ارزهای دیجیتال توسط مراکز امنیتی مورد 
بررسی قرار می گیرند، در صورتی که تراکنش 
مشکوک باشد و یا توسط صاحب حساب تائید 
نگردند، قابل برگشت هستند. درحالی که در 
بالک  در  رمزنگاری شده همه چیز  رزهای  ا
چین انجام شده و درنتیجه غیر قابل بازیابی 
است. به همین دلیل است که اگر حساب شما 
هک شود، موجودی آن قابل بازیابی نیست. 
این مورد یکی از مهم ترین نکاتی است که 
در رابطه با تفاوت ارز رمزنگاری شده و ارز 

دیجیتال مد نظر داشته باشید.
راههای پیشگیری از سرقت کیف پول 

الکترونیکی چیست؟
سطح  افزایش  با  اخیر  سال  چند  ر  د
فروش  و  خرید  فضای  به  مندی  عالقه 
این حوزه  به  افراد  ورود  دیجیتال،  رزهای  ا
رشد قابل توجهی داشته است و به موازات 
آن ورود مجرمین و کالهبرداران سایبری 
پیدا  افزایش  ارزهای دیجیتال  یز به حوزه  ن
کرده است.  در سال های اخیر با افزایش 
سطح عالقه مندی به فضای خرید و فروش 
این حوزه  به  افراد  ورود  دیجیتال،  رزهای  ا
رشد قابل توجهی داشته است و به موازات 
آن ورود مجرمین و کالهبرداران سایبری 
پیدا  افزایش  ارزهای دیجیتال  یز به حوزه  ن

کرده است.
متأسفانه در حوزه ارزهای دیجیتال این 
کالهبرداری ها بسیار بیشتر به چشم می خورند. 
در حقیقت وعده سودهای نجومی از طرف 
طرح های کالهبرداری و کسب درآمد از راه 
اسان دست به دست هم داده اند و تعداد زیادی 
از مردم را به دام خودمی کشانند. همچنین 
دیجیتال  ارزهای  تراکنش های  که  آنجا  ز  ا
ناشناس یا نیمه ناشناس هستند و به سهولت 
انجام می شوند، پیگیری قضایی این جرائم 
رشد  موجب  امر  این  و  است  دشوار  سیار  ب

کالهبرداری در این حوزه شده است.
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معاون دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
پذیرش در خوابگاه ها به صورت فازبندی خواهد بود

معاون دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با بیان اینکه خوابگاه های این 
دانشگاه در دوران شیوع کرونا تعطیل نبودند، گفت: شرایط خوابگاه ها تقریبا هر 

۴5 روز یک بار به صورت فازبندی تغییر می کند.
دکتر جواد شکراهلل مغانی، ضمن بیان این مطلب اظهار کرد: خوابگاه های 
ما تعطیل نیستند و فقط ظرفیت ها کم شده است. به این ترتیب در حال حاضر 
اتاق هایی که برای دانشجویان در نظر گرفته شده، به صورت تک نفره است. 

وی ادامه داد: دانشجویان تحصیالت تکمیلی و آن دسته از دانشجویانی 
حضور  خوابگاه ها  در  باشند،   دانشگاه  در  باید  و  است  تجربی  آنها  پروژه  ه  ک
دارند ولی با کاهش ظرفیت ها،  هر ۴5 روز یک بار با توحه به اوضاع و احوال 
فازبندی  به صورت  و شرایط  نظر می شود  تجدید  ها  اسکان  در  انشجویان  د
تغییر پیدا می کند. به عنوان مثال دانشجویانی که دفاع آنها تمام شده و نیاز به 
حضور برای پروژه های خود ندارند،  از خوابگاه ها خارج می شوند و دانشجویان 

جدید جایگزین آنها می شوند. 
در  پذیرش  برای  دانشجویان  انتخاب  چگونگی  به  راجع  مغانی  کتر  د
اتاق های  کرونا ظرفیت  از  قبل  روزهای  و  عادی  حالت  در  گفت:  خوابگاه ها 
خوابگاه های ما تا ۴ نفر هم بود ولی با توجه به شرایط بعد از شیوع کرونا و 
رعایت پروتکل های بهداشتی اتاق ها تک نفره ارائه می شوند و ظرفیت اسکان 
به حدود 1000 نفر رسیده است. دانشجویان حائز شرایط حضور در خوابگاه ها 
نیز از نظر پورتال و استاد راهنما به ما معرفی می شوند و سپس بنا به شرایط، 

استقرار دانشجویان در خوابگاه انجام می شود.
وی ادامه داد: شرایط آموزشی دانشجویان باید به نحوی باشد که مجبور 
به حضور در دانشگاه باشند و اگر شرایط آزمایشگاهی و پروژه ای آنها طوری 
باشد که باید در دانشگاه حضور داشته باشند، امکان حضور آنها وجود دارد ولی 
اگر دانشجویی امکان فعالیت به صورت رایانه ای را داشته باشد و یا پروژه ای 
مطالعاتی داشته باشد، لزومی برای حضور وی در شهر تهران نیست. پس خوابگاه 
به این دسته از دانشجویان تعلق نمی گیرد. البته این دانشجویان هم از طریق 

فضای مجازی با اساتید خود در ارتباط هستند.
طرح  اجرای  به  اشاره  با  امیرکبیر  صنعتی  دانشگاه  دانشجویی  عاون  م
در  دانشجویان  حضور  اولیه  شرط  افزود:  دانشگاه،  این  در  کرونا  ربالگری  غ
خوابگاه ها، غربالگری آنهاست. ما برای دانشجویانی که برای اولین بار در این 
چند وقت اخیر از شهرهای دیگر به تهران می آیند، طرح غربالگری را انجام 
می دهیم و فرآیند چکاپ پزشکی برای آنها باید انجام شود تا در صورت منفی 

بودن تست کرونا آنها، در خوابگاه استقرار یابند. 
وی در این رابطه ادامه داد: دانشجویانی که در خوابگاه ها مستقر می شوند، 
هر یک یا دو هفته یک بار در مرکز بهداشت تست کرونا می دهند تا برای باقی 

افرادی که در خوابگاه  هستند، مشکلی ایجاد نشود.
کرد:  تصریح  مثبت  کرونا  دانشجویان  قرنطینه  به  راجع  مغانی  کتر  د
خوشبختانه تاکنون با چنین موردی مواجه نشده ایم ولی در صورت مثبت بودن 
تست کرونای دانشجو، مرکز بهداشت دانشگاه اقدامات الزم را انجام می دهد 

و قرنطینه انجام می شود.
ما  اینکه  بیان  با  پایان  امیرکبیر در  دانشگاه صنعتی  معاون دانشجویی 
کرد:  عنوان  باشند،   آماده  ماه  مهر  برای  خوابگاه ها  می کنیم  تالش  شدیدا 
اعمال  را  گرفته ایم  نظر  در  که  طرفیتی  افزایش  ماه،  مهر  برای  میدواریم  ا
کنیم. سال گذشته یکی از خوابگاه های ما به صورت کامل بازسازی شد و 
در ادامه و در دو تا سه ماهه آتی ما اقداماتی برای تجهیز خوابگاه ها انجام 
قسمتی  به  قبلی  ساختمان  از  ماه  مهر  تا  نیز  دانشجویی  داد. سلف  خواهیم 
جدید منتقل خواهد شد تا با حضور مجدد دانشجویان در مهر ماه پیش رو، 

مشکلی برای دانشجویان وجود نداشته باشد.

سرقت از همسایه برای سفر به کیش
رئیس پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری زوج سارق که از 

منزل همسایه خود 3 میلیارد ریال سرقت کردند خبر داد.
سرهنگ کارآگاه »علی کنجوریان« بیان داشت: چهاردهم فروردین ماه پرونده 
رسیدگی  برای  و  تشکیل  غیاثی  در کالنتری 11۴  منزل  از  موضوع سرقت  با  ی  ا

تخصصی به این یگان ارجاع شد.
وی عنوان کرد: محتویات پرونده و اظهارات شاکی حاکی از آن بود، وی ساعت 
7 صبح پنجم فروردین ماه برای مسافرت منزل خود را واقع در آدرس خیابان خاوران، 
خارج می شود، ساعت 2300 چهاردهم فروردین ماه پس از مراجعه به منزل، متوجه 
می گردد سارق یا سارقان از طریق باز نمودن درب پشت بام و تخریب قفل درب وارد 
منزل گردیده و با پیدا نمودن کلید گاوصندوق از داخل منزل اقدام به سرقت مقادیر 

زیادی طالو نقره جات به ارزش تقریبی 3 میلیارد ریال کرده اند.
و  اهمیت  به  توجه  با  کرد:  تصریح  آگاهی  پلیس  ششم  پایگاه  ئیس  ر
موضوع  سارقان  شناسایی  لزوم  و  حقیقت  کشف  مطروحه،  موضوع  ساسیت  ح
که  گرفت  قرار  پایگاه  منزل  سرقت  با  مبارزه  تیم  کار  دستور  در  ویژه  بصورت 
در این راستا کارآگاهان جهت بررسی موضوع، بازدید از محل، بررسی دوربین 
سرقت  محل  به  میدانی  و  محلی  تحقیقات  انجام  و  احتمالی  مداربسته  ای  ه
راه  تنها  گردید  گرفته مشخص  بررسی های صورت  و  عزیمت، طی مشاهدات 

به  متعلق  که  ایشان  مجاور  همسایه  بام  پشت  طریق  از  شاکی  منزل  به  رود  و
نادر  است،  می باشد. شخصی به اسم 

این مقام انتظامی ابراز داشت: یافته های کارآگاهان حکایت از آن داشت سارقان 
با اطالع از موقعیت فیزیکی و مکانی منزل و عدم حضور شاکی و مکان دقیق طالجات 
وارد و سرقت بدون بهم ریختگی اسباب و اثاثیه منزل و از گاوصندوق صورت گرفته 
است و این فرضیه که سرقت یا توسط همسایه شاکی و اعضای خانواده ایشان یا با 
مساعدت مشارالیهم صورت گرفته باشد قوت گرفت. لذا تحقیقات میدانی نا محسوس 
در خصوص ساکنین ملک مجاور صورت پذیرفت و مشخص گردید صاحب ملک 
مجاور دارای دختری بنام مرجان بوده که مدتی است بدلیل اعتیاد از منزل طرد و با 
فردی بهویت اسماعیل بصورت موقت ازدواج نموده است و اکنون در خیایان پیروزی، 

در یک زیرزمین اجاره ای با یکدیگر زندگی می نمایند
و  اهالی  اظهارات  و  گرفته  تحقیقات صورت  برابر  افزود:  کنجوریان  سرهنگ 
همسایگان مشخص گردید در زمان نبود شاکی، همسایه مجاور نیز در منزل حضور 
نداشته لیکن یک زن به همراه یک مرد مشاهده گردیده که به منزل همسایه شاکی 
دارای تردد بوده که این امر کنجکاوی کارآگاهان را برانگیخته که نفرات مذکور چه 
ارتباطی با منزل همسایه شاکی دارند؟ و آیا سرقت توسط این دو نفر صورت گرفته 
است؟ لذا با استفاده سوابق کیفری مشارالیهم استعالم که مشخص شد مرجان فاقد 

سابقه و اسماعیل دارای سوابق کیفری متعدد منجمله سرقت هستند.
این مقام پلیسی در ادامه بیان داشت: بررسی علمی کارآگاهان نیز حاکی از 
آن بود اسمایل و مرجان در سرقت از منزل همسایه نقش داشته اند لیکن با توجه 
به تکمیل تحقیقات، مستندات، شواهد و قراین موجود و شناسایی هویت سارقان 
مراتب به دادسرا ارسال، دستورات الزم اخذ و سوم اردیبهشت ماه اسماعیل در 
حالی که با موتورسیکلت در منطقه خاوران در حال تردد بود شناسایی، دستگیر 
کشف،  هویتی  مدارک  و  فاکتور  طالجات،  مقادیری  وی  از  بدنی  بازرسی  در  و 
انجام  و  قانونی  مراحل  سیر  جهت  متهم  و  پارکینگ  به  موتورسیکلت  و  ضبط 

پایگاه داللت گردید. به  تحقیقات 
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درخواست ژاپن از سونی و TSMC برای احداث 
کارخانه  ی تولید تراشه  ی 20 نانومتری در این کشور

کمبود تراشه در دنیا نه تنها شرکت های تولیدکننده که نیاز به قطعات نیمه رسانا 
دارند، بلکه برخی از کشورهای دنیا از جمله ایاالت متحده، اتحادیه ی اروپا و ژاپن 
را نگران کرده است. گزارش هایی به گوش می رسد مبنی بر اینکه کشورهایی مانند 
کره ی جنوبی، ایاالت متحده و ژاپن روی به سرمایه گذاری کالن بر تولید قطعات 

نیمه رسانا آورده اند.
به گزارش GizmoChina، ژاپن از سونی و TSMC درخواست کرده 
است تا کارخانه هایی برای تولید تراشه با لیتوگرافی 20 نانومتری را در خاک این 
کشور بسازند. چنین اقدامی در شرایط فعلی نه تنها ضروری است؛ بلکه می تواند 

موقعیت ژاپن در بازار رقابت های داخلی و خارجی را حفظ کند.
اولین اطالعات از اهداف دولت ژاپن توسط روزنامه ای محلی به نام نیکان 
کوقیو منتشر شد. رسانه ی ژاپنی در گزارشی اشاره دارد که سرمایه گذاری برای احداث 
کارخانه های مورد نظر در حدود 1 تریلیون ین )معادل 9٫2 میلیارد دالر( برآورد شده 
است و اگر TSMC و سونی بر سر این موضوع به توافق برسند، کارخانه ها در جنوب 
غربی ژاپن، نزدیک به کارخانه های ساخت حسگر تصویر سونی احداث خواهند شد.

کنیچیرو یوشیدا، مدیرعامل  سونی، در مورد تراشه و قطعات نیمه رسانا توضیح 
داده است که شرکت های ژاپنی برای ماندن در عرصه ی رقابت، نیاز جدی به تراشه 
برای محصوالتشان دارند؛ اما وی در مورد اینکه تراشه های مورد نظر به زودی در 
ژاپن تولید خواهند شد یا از کشورهای دیگر مانند تایوان تأمین می شوند، توضیحی 
نداد.  البته یکی از سخنگویان دولت ژاپن گفت گزارش منتشرشده صحت ندارد؛ اما 

از توضیح بیشتر خودداری کرد.
چندی پیش دولت بایدن از اختصاص بودجه ی 50 میلیارد دالری برای افزایش 
حجم تولید تراشه در خاک آمریکا خبر داد و چندی بعد مشخص شد شرکت هایی مانند 
سامسونگ، TSMC، اینتل و کوالکام به صورت جدی در تالش هستند تا بخشی از 
این بودجه را به دست آورند. سران کشور کره نیز اعالم کردند که برنامه ای بلندمدت 
برای افزایش تولید تراشه در خاک کره ی جنوبی دارند و می خواهند به فناوری های 

روز تولید تراشه برای رقابت با شرکت هایی مانند TSMC برسند.
کوچک سازی بیشتر فناوری های استفاده شده در صنعت نیمه هادی مقاومت در 
تماس را افزایش می دهد و به موجب آن، عملکرد آن ها نیز محدود می شود؛ بنابراین، 
TSMC و سایر تراشه سازان باید ماده تماسی را پیدا کنند که مقاومت بسیار کمی 
داشته باشد، جریان های زیادی را انتقال دهد و از همه مهم تر برای تولید در حجم 

انبوه مقرون به صرفه باشد.
الکترود  به عنوان   Bi(( نیمه فلزی  بیسموت  از  استفاده  که  می شود  فته  گ
تماس ترانزیستور می تواند مقاومت را تا حد زیادی کاهش داده و انتقال جریان 
با  )ساخته شده  تنگستن  اتصاالت  از  در حال حاضر   TSMC دهد.  افزایش  ا  ر
استفاده از فرایند رسوب تنگستن انتخابی( استفاده می کند. این درحالی است که 
اینتل از اتصاالت کبالت بهره می گیرد. هر دو مزایای خود را دارند و هر دو به 

ابزار کارخانه های خاصی نیاز دارند.
دلیل تالش های صورت گرفته توسط کشورهای مختلف در دو موضوع خالصه 
می شود. در ابتدا باید به کمبود تراشه در دنیا به خاطر اثرگذاری مخرب شیوع بیماری 
کرونا و عدم توانایی کشورها در کنترل آن اشاره کرد. موضوع دوم تنش ایاالت متحده 
آمریکا و چین است. چین در زمینه های مختلف، بزرگ ترین یا یکی از بزرگ ترین 
تولیدکنندگان محسوب می شود و تولید قطعات نیمه رساناُ بخش کوچکی از فعالیت های 

اقتصادی این کشور آسیایی محسوب می شوند.
با گسترش تنش چین و آمریکا، بسیاری از کشورها مانند کره ی جنوبی و تایوان 
در تالش هستند جایگزین چین در بازار جهانی شوند. برخی از کشورها مانند ژاپن 
که مصرف کننده ی محصوالت چینی محسوب می شوند، می خواهند خأل احتمالی 

محصوالت چینی را با ساخت قطعات مورد نیاز در کشورشان پر کنند.
با این حساب، دور از انتظار نیست که خبر منتشرشده در مورد احداث کارخانه های 
تولید تراشه در ژاپن صحت داشته باشد و حتی گسترش آن در آینده به تولید تراشه هایی 

با لیتوگرافی پایین تر محقق شود.
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شته  گذ هفته  ز  ا
گاه  بی  و  گاه  اموشی های  خ
مهمان خانه های مردم شده، 
هر چند که چندین روز است که میزان 
خاموشی ها کاهش یافته اما پیش بینی 
می شود که در هفته پیش رو با افزایش 

دما شاهد تکرار خاموشی ها باشیم.
خاموشی های پراکنده در کشور در 
اتفاق می افتاد  قبلی  اطالع  بدون  بتدا  ا
شد  مردم  گله  و  نارضایتی  موجب  ه  ک
از  عبور  از  پس  برق  صنعت  رانجام  س
دوره غافلگیری اقدام به انتشار جداول 
چندان  که  جداولی  کرد،  اموشی  خ
منطبق بر واقعیت نبود، در نهایت پس 
از تحمیل خاموشی های مکرر بر مردم 
جداول نسبتا درستی منتشر شد. با این 
حال در روزهای گذشته شاهد کاهش 

خاموشی ها هستیم.
گفته  طبق  که  عی  ضو و م
نخواهد  پایدار  برق  صنعت  مسووالن 
در  موشی ها  خا منتظر  ید  با و  ود  ب
باشیم، مصطفی رجبی  هفته پیش رو 
در  برق  صنعت  سخنگوی  مشهدی 
ها  خاموشی  کاهش  دالیل  خصوص 
بهبود  به  باتوجه  گفت:  کشورا  ر  د
شرایط دمایی کشور و کاهش دما که 
و  از کولرها  استفاده  به کاهش  منجر 
کاهش  شاهد  شده  سرمایشی  وسایل 
بودیم  برق  مصرف  مگاواتی   ۴ 500
خانگی  مشترکان  آن  بر  عالوه  و 
مصرف  مدیریت  ی  برا صنعتی  و 
به  منجر  که  داشتند  جدی  شارکت  م

کاهش مصرف برق شد.
جمع آوری 352 مگاوات رمز ارز 

غیرمجاز
انجام  اقدامات  به  اشاره   با  ی  و
شده برای جمع آوری رمزارزهای غیر 
مجاز، اظهار کرد: تاکنون بیش از 352 
مگاوات از مراکز استخراج رمزارز جمع 
انتظامی و  آوری و در اختیار نهادهای 
قضایی قرار گرفتند و این طرح در بیش 
از 2600 مرکز اتفاق افتاده است و طی 

روزهای آتی نیز این روند ادامه دارد.
نیروگاه بوشهر به کمک روشنایی 

کشور آمد
برق  صنعت  سخنگوی  گفته  ه  ب
کشور از اواخر هفته گذشته نیروگاه اتمی 
بوشهر وارد مدار شده و در حداکثر تولید 
خود قرار دارد و بخشی از برق کشور را 

تامین می کند.
افزایش دما و خاموشی در راه است

به  ه  ر شا ا با  مشهدی  جبی  ر
برای  گرفته  صورت  یش بینی های  پ
نقاط  اغلب  در  گفت:  نیز  آینده  فته  ه
کشور شاهد افزایش دما خواهیم بود و 
پیش بینی می شود که میزان مصرف نیز 
رشد قابل توجهی داشته باشد و ما تمام 
تالش خود را می کنیم که با اقدامات 
مدیریت مصرف و طرح های تشویقی که 
در اختیار داریم بتوانیم محدودیت های 

احتمالی را به حداقل ممکن برسانیم.
مردم همکاری کنند

صورتی  در  قطعا  داد:  ادامه  ی  و
که امکان رفع محدودیت ها مقدور نشد 

به شرکت های توزیع، سامانه برق من 
اطالع رسانی خواهیم کرد. تقاضای ما 
این است که مشترکان در ساعات اوج 
کاهش  را  خود  مصرف  میزان  مصرف 
را  ما  شرایط  این  از  گذر  در  و  هد  د

همراهی کنند.
که  سوال  این  به  پاسخ  در  ی  و
خاموشی  احتمال  آینده  هفته  رای  ب
اساس  بر  یا خیر؟ گفت:  و  دارد  وجود 
آینده  رزیابی های صورت گرفته هفته  ا
و  است  افزایش  به  رو  دمایی  وضعیت 
جداول  انتشار  برای  آینده  روزهای  ر  د
اطالع رسانی خواهیم کرد، ولی هفته 
نیازمند  و  داریم  رو  پیش  گرمی  سیار  ب

همکاری مردم هستیم.

پاسخگویی صریح  رییس کل بیمه مرکزی به سواالت بیمه ای در 
بستر کالب هاوس

در این گفت و گو که با حضور بیش از دویست نفر از کاربران این رسانه 
ارتباطی برگزارشد، رئیس کل بیمه مرکزی بصورت کامال شفاف و بی پرده با 

آنان به گفت و گو پرداخت.
وی دراین گفت و گوی صمیمانه از دیجیتالی کردن فعالیت های بیمه ای 
به عنوان مهم ترین محور فعالیت های خود در صنعت بیمه یاد کرد و ادامه داد؛ 
فعالیت های استارتاپی بیمه ای هیچ گونه خدشه ای بر فعالیت های بیمه ای 
توسط همکاران شبکه فروش اعم از نمایندگان و کارگزاران و ارزیابان خسارت 

وارد نمی کند و فعالیت در این دو عرصه هیچ منافاتی با هم ندارد.
وی از حضور یکی از اعضای صنعت بیمه در جمع کاندیداهای نهایی ریاست 
جمهوری به عنوان یکی از ظرفیت های پر دامنه ی این صنعت یاد کرد و ادامه داد : 
مسلما بیمه مرکزی بنا به ماهیت دولتی خود نمی تواند بصورت مستقیم از کاندیداها 
حمایت کند، این صنعت هم به مانند سایر حوزه ها در این انتخابات مشارکت کرده 
و تالش می کند که زمینه های الزم را برای افزایش مشارکت مردم فراهم کند.

دکتر سلیمانی از ارائه مجوزهای جدید به شرکت های بیمه ای به عنوان 
یک فرایند طبیعی یاد کرد و گفت: صدور مجوز ها به شرکتهای جدید در امتداد 
تقاضاهای واصل شده انجام شده و این سیاست در جهت تخصصی شدن شرکتهای 
بیمه ای سیر می کند ضمن آنکه در مسیر این فعالیت،  تغییراتی در جهت افزایش 
توانمندیهای مالی و سرمایه گذاری  تخصصی برای شرکت ها و متعاقب آن کمک 

به بهبود خدمات ارائه شده، صورت گرفته است.
دکتر سلیمانی در بخش دیگری از این گفت و گو به فعالیتها و برنامه های 
تبلیغاتی و فرهنگی مانند برنامه های تلویزیونی، گنجاندن مفاهیم بیمه ای در 
کتابهای درسی حضور فیزیکی در مدارس، انتشار کتب تخصصی  و هم چنین 
برگزاری همایش بزرگ بیمه و توسعه بصورت انالین و با حضورربیش از 17 هزار 
نفر  اشاره کرد و گفت؛ اجرای برنامه های تبلیغاتی در صدا و سیما بسیار هزینه بر 
هست و صنعت بیمه کشور هم در حد بضاعت خودش در این عرصه به فعالیت 
پرداخته است. رئیس کل بیمه مرکزی در بخش دیگری از این گفت و گوی بی 
تعارف، از تعدیل هزینه  های بیمه های درمانی به عنوان یکی از برنامه های 
ضروری نام برد و گفت: تحریم ها مشکالت زیادی برای بیمه ایجاد کرد و باعث 
شد توزیع ریسک در خارج از کشور با محدودیت های زیادی مواجه و این ریسک 
ها به داخل کشور منتقل شود. وی ابراز امیدواری کرد که با گشایش های جدید، 

زمینه های الزم برای همکاری های بین المللی ایجاد شود.
دکتر سلیمانی با اشاره به مطالعات انجام شده در خصوص ظرفیت های جدید 
بیمه ای در کشور،  گفت : این ظرفیت همچنان وجود دارد و برای افزایش ضریب 
نفوذ بیمه، الزم  است بر اساس اصول علمی و فنی به شرکتهای بیمه ای موجود 
اضافه شود، ضمن آنکه ما موظفیم که به همه تقاضاهای دریافتی رسیدگی کنیم.

خبردوم
دکتر کاردگر در جلسه هم اندیشی مدیران:

به  خسارت  مناسب  و  سریع  پرداخت  دانا،  بیمه  برنده  برگ 
بیمه گذاران است

نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بیمه دانا، برگ برنده این شرکت را 
پرداخت مناسب و سریع خسارات به بیمه گذاران عنوان کرد.

به گزارش روابط عمومی بیمه دانا، دکتر ابراهیم کاردگر در نخستین جلسه 
هم اندیشی مدیران این شرکت که بعد از ظهر چهارم خرداد ماه در سالن اجتماعات 
ساختمان سعدی برگزار شد، ضمن تشریح عملکرد این شرکت در سال گذشته، 
به بررسی چالش های احتمالی پیش روی پرداخت و مهمترین برنامه ها، اهداف، 

سیاست ها و انتظارات هیئت مدیره را تشریح کرد.
در این جلسه که رئیس و اعضای هیئت مدیره، قائم مقام، معاونان مدیرعامل 
و مدیران ستادی حضور داشتند و سرپرستان مناطق و روسای شعب  نیز از طریق 
ویدئو کنفرانس مطالب طرح شده را دنبال می کردند، دکتر کاردگر از تمامی همکاران 
شرکت بابت عملکرد مثبت سال گذشته قدردانی و بر ادامه تالش مضاعف آنها در 

سال جاری برای تحقق بودجه پیش بینی شده تاکید کرد.
وی اظهار داشت: شرکتی در صنعت بیمه موفق خواهد بود که در عملکرد 
خود، ترازنامه و جدول سود و زیان مناسب و قابل دفاعی برای سهامداران خود 
داشته باشد، خوشبختانه بیمه دانا سال گذشته با تالش و جدیت همکاران خود 
توانست در حوزه صدور و پرداخت خسارت، کارنامه موفقی از خود به جای گذارد 
که این برای ما برگ برنده و زرینی است که تقدیم بیمه گذاران محترم می کنیم.

مدیرعامل بیمه دانا، جلوگیری از پرداخت خسارات غیر واقعی را، بخشی از 
چالش های موجود صنعت بیمه عنوان و بر ضرورت تقویت کنترل و نظارت شعب 
بر این پروسه تاکید کرد.دکتر کاردگر، شعار امسال این شرکت را »نظارت و کنترل« 
اعالم کرد و با اشاره به عملکرد بیمه دانا در تولید حق بیمه در بخش های صدور 
و خسارت در سال گذشته اظهار داشت: خوشبختانه با طراحی و اجرایی شدن 
طرح موفق مهردانا در سراسر کشور، توانستیم ضمن کسب رضایت مردم و شبکه 
فروش، اثر مثبت آن را بر شرکت ثبت کنیم.  وی به تغییر ساختار تولید بیمه اشاره 
کرد و افزود: با داشتن دانش فنی خوب در این شرکت، به تدریج در حال حرکت 
به سمت تولید حق بیمه سود محور هستیم تا با تحلیل مناسب ریسک، بهترین 

نوع پرتفوی را جذب کنیم.
مدیرعامل بیمه دانا، بر ضرورت رشد سهم پرتفوی بیمه های اموال تاکید 
کرد و اظهار داشت: بر اساس تئوری مشهور »کوچک، زیباست« باید به سمت 
جذب پرتفوی های خرد در حوزه اموال حرکت کنیم و با اجتناب از حرکات فرد 

محور، نسبت به گسترش نگاه سازمان محور همراه با خرد جمعی اقدام کنیم.
دکتر کاردگر، بار دیگر بر ضرورت کنترل مستمر و دقیق بر شعب، به ویژه 
در حوزه بیمه های درمان تاکید کرد و یادآور شد: از این پس روسای شعب موظف 
هستند روزانه، فرایند عملیات صدور و خسارت را کنترل، نظارت و گزارش کنند.

وی، توزیع فصلی بودجه را در تحقق آن مهم دانست و با اشاره به توانمندی 
این شرکت در پرداخت خسارت، پرداخت خسارت به شرکت لبنیاتی میهن را برگ 
زرینی در کارنامه درخشان بیمه دانا عنوان کرد و افزود: تسریع در پرداخت خسارت 

برای ما یک اصل مهم و حیاتی به شمار می رود.
مدیرعامل بیمه دانا در بخش دیگری از اظهارات خود، به تسهیالت رفاهی 
پرداختی به کارکنان و حجم سرمایه گذاری های انجام شده در بورس اشاره کرد.

دکتر کاردگر در بخش پایانی سخنان خود از اقدامات و برنامه های زیرساختی 
مناسب این شرکت، به ویژه در حوزه فاوا خبر داد و افزود: به زودی با رونمایی از 
نرم افزارهای جدید که توسط  مرکز فاوای این شرکت تهیه و عملیاتی خواهد 
شد، تحول اساسی در حوزه عملیات صدور و پرداخت خسارت ایجاد خواهد شد.

گزارش پالتس:
ایران به دنبال تولید نفت با ذائقه چینی ها

پالتس به نقل از منابع بازار گزارش کرد به دلیل تغییر ذائقه مشتریان چینی 
که بِلِندهای نفت سبک تر و مدیوم را می پسندند، گریدهای نفتی پرچمدار ایران 

احتماال از نظر کیفیت به سمت سبکتر شدن پیش می روند.
بِلِندهای صادراتی نفت ایران همزمان با افزایش  تغییر جزئی در برخی از 
تولید از میادین نفتی غرب کارون در آستانه انتظار برای رفع تحریم های آمریکا 

روی می دهد.
تغییر کیفیت ممکن است ایران را در رقابت بیشتر با تولیدکنندگان غرب 

آفریقا و همچنین رقیبان خاورمیانه ای سنتی خود قرار دهد.
گریدهای نفتی ایران به دلیل داشتن سولفور باال معموال ترش بوده و چگالی 
باالتری دارند و به عنوان نفت سنگین یا متوسط با گرانش ای پی آی 27 تا 3۴ 

درجه طبقه بندی می شوند.
ایران گرید  ایران، گرید صادراتی اصلی  طبق اطالعات شرکت ملی نفت 
ایران الیت است که یک گرید ترش مدیوم با گرانش ای پی آی 33.6 درجه و 
سولفور 1.۴6 درصد است. گرید صادرات ایران ِهوی هم یک نفت ترش سنگین 

با گرانش ای پی آی  29.5 درجه و سولفور 1.77 درصد است.
با این حال منابع بازرگانی چینی می گویند بشکه های نفت سبک ایران که 
دریافت می کنند گرانش ای پی آی فراتر از 35 درجه دارند. نفتی که گرانش ای 

پی آی بیش از 3۴ درجه داشته باشد، نفت سبک محسوب می شود.
منابع آگاه به اس اند پی گلوبال پالتس گفتند پاالیشگاههای چینی از ایران 
گریدهای نفتی سبکتری را درخواست کرده اند و شرکت ملی نفت ایران در تالش 

برای تامین تقاضای آنهاست.
با وجود تحریمهای آمریکا، پاالیشگاههای خصوصی چین به واردات نفت 
ایران به خصوص ایران الیت و ایران ِهوی در چند سال اخیر ادامه دادند. این 
ایران الیت را مستقیما در واحدهای تقطیر نفت خود استفاده می  پاالیشگاهها 
به عنوان خوراک  تا  ترکیب شود  با گریدهای سبکتر  باید  ِهوی  ایران  اما  کنند 

قابل استفاده شود.
 SVB Energy International سارا وخشوری، رییس شرکت مشاوره
اظهار کرد: شرکت ملی نفت ایران در حال افزایش سهم ایران الیت در سبد صادرات 
است و صادرات نفت پارس را که فوق سنگین است متوقف خواهد کرد. در دوران 
تحریمها ایران گریدهای نفتی مختلفی را بر مبنای نیازهای مشتری صادر می کرد. 
ایران همچنین در دوران تحریمها نفت سبکتر را در داخل کشور مصرف می کرد.

دلیل  به  است  ممکن  ایران  نفت  شدن  تر  سبک  گفتند:  آگاه  منابع  ایر  س
برداشت مقادیر قابل توجه گریدهای سبکتر و میعانات از ذخایر باشد که در دوران 

تحریمها رشد کردند.
یک منبع آگاه گفت: تغییر کیفیت نفت ایران ممکن است یک موضوع موقتی 

و برای تامین خواسته مشتریان فعلی باشد.
گریدهای نفتی ایران به دلیل تولید باالتر از میادین نفتی جدید غرب کارون 
اندکی سبکتر و در بعضی موارد شیرین تر می شوند. میادین نفتی غرب کارون 
یاران  شمالی،  یاران  جنوبی،  آزادگان  شمالی،  آزادگان  بزرگ  میدان  پنج  امل  ش

جنوبی و یادآوران هستند.
حجم نفت در ذخایر شناور ایران از اواسط ژانویه که جو بایدن به ریاست 
جمهوری آمریکا رسید و ایران خود را برای بازگشت به بازار جهانی آماده کرد 
تقریبا بیش از دو برابر افزایش پیدا کرده است. طبق برآورد شرکت تحقیقاتی کپلر، 
نفتکشهای ایران حدود 32 میلیون بشکه نفت خام و میعانات را در دریا از هفته ای 

که از 2۴ ماه مه آغاز شده، نگهداری می کنند.
نفت ایران رقابت مستقیمی با گریدهای نفتی مانند عرب ِهوی، عرب الین 
و عرب مدیوم عربستان سعودی، بصره الیت، بصره مدیوم و بصره ِهوی عراق، 
اکسپورت  نفت  عمان،  بِلِند  نفت  عربی،  متحده  امارات  آپرزاکوم  روسیه،  ورال  ا
کویت، مسا 30 و ِمری 16 ونزوئال و ماتای مکزیک دارد. تغییر کیفیت نفت ایران 
به معنای آن است که رقابت بیشتری با گریدهای نفتی گابن، آنگوال و جمهوری 
کنگو پیدا می کند.ایران در حال آماده سازی افزایش سریع تولید و صادرات نفت 
است. طبق نظرسنجی ماهانه اس اند پی گلوبال پالتس از تولید اوپک، ایران در 
آوریل 2.۴3 میلیون بشکه در روز نفت تولید کرد که باالتر از دو میلیون بشکه در 
روز در اواخر سال 2020 بود. تولید ایران پیش از بازگشت تحریمها در سال 2018 
در اوج 3.8 تا 3.9 میلیون بشکه در روز بود.طبق پیش بینی اس اند پی گلوبال 
پالتس آنالیتیکس که بر مبنای توافق جدید و رفع کامل تحریمها تا سپتامبر است، 
صادرات نفت و میعانات ایران از حدود 600 هزار بشکه در روز در مه به 1.5 میلیون 

بشکه در روز در دسامبر رشد خواهد کرد.

گرما دلیل بعدی قطعی برق؛

خاموشی در راه است، منتظر باشید!
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زیر نظر: محمد امامی

انجمن نفت ژاپن اعالم کرد:
واردان نفت از ایران، سه ماه بعد از رفع تحریم ها

رییس انجمن نفت ژاپن اعالم کرد پاالیشگاههای ژاپنی می توانند 
واردات نفت ایران را سه ماه بعد از این که رفع تحریم ها علیه ایران تایید 

شد، ازسربگیرند.
تسوتومو سوگیموری در یک کنفرانس مطبوعاتی آنالین اظهار کرد: 
ما  که  است  زمانی  شد،  تایید  ایران  علیه  تحریم ها  رفع  که  این  از  س  پ
مالحظاتمان را آغاز می کنیم و ازسرگیری واردات نفت ایران ممکن است 

بعد از سه ماه آغاز شود.
است،   ENEOS Holdings مدیره شرکت  هیات  رییس  که  وی 
خاطرنشان کرد: بدون تایید رفع تحریم ها، پاالیشگاههای ژاپنی نمی توانند 
ازسرگیری واردات نفت ایران را بررسی کنند. شرکت ENEOS هم هنوز 

بررسی جزییات ازسرگیری واردات نفت ایران را آغاز نکرده است.
اظهارات سوگیموری به دنبال اظهارات هفته گذشته حجت االسالم 
والمسلمین حسن روحانی، رییس جمهوری اسالمی ایران مطرح شد که اعالم 
کرد توافق اصلی برای احیای برجام و رفع تحریم های اصلی علیه بخشهای 

نفت، پتروشیمی و کشتیرانی ایران حاصل شده است.
سه پاالیشگاه بزرگ ژاپن شامل ENEOS، ایدمیتسو کوسان و کاسمو 
اویل 21 مه اعالم کردند امکان ازسرگیری واردات نفت ایران را پس از این که 
تایید شد تحریم ها علیه ایران برداشته شده اند، به دقت بررسی خواهند کرد.

یک مقام ایدمیتسو کوسان اظهار کرد: اگرچه این امر به تصمیم رسمی 
برچیده شدن تحریم های آمریکا و همچنین جزییات آن بستگی دارد اما ما 
با دولت ژاپن و موسسات مالی و شرکتهای کشتیرانی هماهنگی نزدیکی 

خواهیم داشت.
ژاپن واردات نفت ایران را در ماه مه سال 2019 مدت کوتاهی پس از این 
که وارداتش را در فوریه ازسرگرفته بود متوقف کرد زیرا آمریکا معافیت 180 
روزه هشت کشور شامل ژاپن برای ادامه واردات نفت ایران را تمدید نکرد.

طبق آمار وزارت اقتصاد، بازرگانی و صنعت ژاپن، واردات نفت ژاپن 
از ایران در سال 2019 به 17.10 میلیون بشکه بالغ شد که 63.2 درصد در 

مقایسه با ۴6.51 میلیون بشکه در سال 2018 کاهش داشت.
به گفته مقامات پاالیشگاهی و بازرگانی در چین، کره جنوبی، ژاپن، 
هنگ کنگ و هند، بازگشت میعانات و بسیاری از گریدهای نفتی دیگر ایران 
به بازار احتماال زمینه را برای رقابت جدید برای بازارهای آسیایی ایجاد می 
کند و باعث می شود تولیدکنندگان بزرگ پیشنهادهای رقابتی عرضه کنند 
که اقتصاد خوراک پاالیشگاههای آسیایی و همچنین حاشیه سود تولید آنها 

را بهبود خواهد بخشید.
بر اساس گزارش پالتس، قیمت فروش نفت سبک ایران در برابر گرید 
مشابه عرب الیت عربستان برای بارگیری در ژوئن 20 سنت در هر بشکه 
ارزانتر است که بزرگترین تخفیف گرید ایرانی در برابر قیمت نفت عربستان 
از هنگامی است که به منفی 35 سنت در هر بشکه برای محموله های 

بارگیری در مارس 2020 رسیده بود.
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زیر نظر: بهنام مومنی

رئیس کارگروه انجمن بالک چین ایران:
توقف استخراج رمز ارزها از دست رفتن 

فرصت است!
رئیس کارگروه استخراج رمزارز انجمن بالک چین ایران با تاکید بر اینکه پیش 
از دستور رئیس جمهور استخراج رمزارز توقف شده بود، گفت: توقف استخراج رمز 

ارزها از دست رفتن فرصت است.
رئیس جمهور در جریان آخرین جلسه هیات دولت گفت: تولید و استخراج رمز 
ارزها در کشور حتی مراکز دارای مجوز، تا پایان شهریور ممنوع است.  وی تاکید 
کرد: از امروز تا پایان شهریور هر نوع استخراج رمز ارز ممنوع و غیر قانونی است.

این دستور در حالی است که از نگاه کارشناسان استخراج رمرز ارزها می تواند 
راهکاری برای کاهش فشار تحریم ها در شرایط سخت اقتصادی باشد.   

محمدرضا شرفی، رئیس کارگروه استخراج رمزارز انجمن بالک چین ایران، 
درباره دستور رئیس جمهور درباره توقف استخراج رمرز ارزها، اظهار کرد: قبل از 
دستور رئیس جمهور در جلسه هیات دولت  فعالیت استخرهای استخراج رمز ارز 
متوقف شده بود.وی ادامه داد: به نظر می رسد دستور رئیس جمهور در این جلسه 

بیشتر جنبه رسمیت دادن به توقف استخراج یا اطالع عمومی بوده است.
شرفی معتقد است؛ دستور به توقف با توجه به منافع آن برای کشور و ظرفیت 

اضافه برق تولیدی اشتباه است.
وی افزود: ضمن اینکه استخراج رمز ارزها در مقایسه با برخی از صنایع مصرف 

کمتری از برق کشور دارد.
شرفی با تاکید بر اینکه استخراج رمز ارزها در شرایط کنونی برای کشور ما 
یک فرصت است، گفت: توقف استخراج رمز ارزها در حالی که می توان با یک 
مدیریت درست و هوشمندانه از آن استفاده کرد از دست رفتن فرصت درآمدزایی 

از یک صنعت نو برای کشور است.
وی تصریح کرد: مسئوالن کشور به دوره مسئولیت خود به عنوان دوره گذار 
نگاه می کنند و این خود مانع بزرگی برای گرفتن تصمیمات کارشناسی و مطابق 

به تحوالت روز و رسیدن به نتایج مثبت در بلند مدت است.
شرفی همچنین کم کاری مسئوالن در ایجاد ظرفیت های جدید تولید برق با 

مطابق به نیاز روز مردم و صنایع را نیز در شرایط پیش آمده موثر دانست.
وی گفت: اگر مطابق با نیاز روز کشور منابع تامین برق دیده می شد اکنون 
شاهد بی برقی نبودیم و انگشت اتهام را به سمت یک صنعت با فرصت درآمدزایی 

نمی گرفتیم.
چند روز پیش نیز رضا اردکانیان، وزیر نیرو، در نشست خبری گفته بود: طبق 
برنامه قرار بود که هر سال 5000 مگاوات ظرفیت جدید داشته باشیم که در مدت 
5 سال 25 هزار مگاوات می شود، اما اکنون با توجه به اینکه سال 1۴00 سال آخر 
برنامه ششم است، فقط 57 درصد برنامه جهت تحقق ظرفیت جدید نیروگاهی 

محقق شده است.

یک مدیر اقتصادی:
روز به روز؛ صادرات ایران در حال کاهش است 

رییس کمیته مشترک بازرگانی ایران و لهستان اظهار داشت: تا دو یا سه هفته 
دیگر امضاهای مربوطه را می گیریم و بعد از ماه آگوست یعنی مردادماه که تعطیالت 
اروپایی ها تمام می شود اتاق مشترک بازرگانی ایران و لهستان را افتتاح می کنیم.

رحیم بناموالیی در مورد آخرین وضعیت تجارت ایران و لهستان اظهار کرد: 
صادرات ما به لهستان بیشتر در مورد کاالهایی مانند دمنوش و خشکبار است و 
واردات در بخش های ماشین آالت و لوازم برقی هستند. لهستانی ها عالقه مند 
هستند که ارتباطات تجاری خود را با ما افزایش دهند حتی آمادگی دارند که در 
پایان سال جاری میالدی یک نمایشگاه در ایران داشته باشند. منتظر هستیم تا 

نتیحه مذاکرات وین و انتخابات مشخص شود.
وی افزود:  در حال تالش هستیم که اتاق مشترک بازگانی ایران و لهستان 
را افتتاح کنیم. توصیه ما این است که اتاق کشورها در اتاق ایران مستقر شوند 
اما به نظر می رسد اما متمایل به این کار نیستند. احتماال تا دو یا سه هفته دیگر 
امضاهای مربوطه را می گیریم و بعد از ماه آگوست یعنی مردادماه که تعطیالت 
اروپایی ها تمام می شود اتاق مشترک بازرگانی ایران و لهستان را افتتاح می کنیم. 
ان شا اهلل تا آن زمان ثبات سیاسی هم پیدا می کند. البته در حال حاضر سفارتخانه ها 

هم به دلیل کرونا نیمه فعال هستند.
بناموالیی با اشاره به اهمیت حمل و نقل بین دو کشور گفت: یکی از کارهایی 
که باید آن را در اولویت قرار دهیم این است که بتوانیم الین مستقیم به ورشو 
درست کنیم. امیدواریم که وزارت راه کابینه جدید در این مورد توافقاتی انجام دهد 
تا بتوانیم برای گسترش مبادالت اقتصادی و تجاری برنامه ریزی کنیم، چون االن 

میزان مبادالت دو کشور عدد قابل توجهی نیست.
رییس کمیته مشترک بازرگانی ایران و لهستان بیان کرد: لهستان عالقه مند 
است که ما در تجارت حالل آنها را کمک کنیم تا بتوانند کاالهایی مانند گوشت 

و مرغ را با برند حالل به بازارهای اروپایی صادر کنند.
وی خاطرنشان ساخت:  یکی از مسائل بسیار مهمی که در نشست بخش 
خصوصی با آقای رییسی هم مطرح شد این است که تعامل ما با دنیا چگونه خواهد 
بود؟ مراودات ما به چه شکلی خواهد بود؟ اگر مشکل FATF حل نشود، از آنجا که 
مبادالت بانکی انجام نمی شود، دوباره تالش می شود که برای تهاتر تالش کنیم که 
کار بسیار سختی است، به هرحال ما باید به سیستم بانکی بپیوندیم. این موضوع 
بستگی به حاکمیت دارد و باید در این مورد اقدام کند. روز به روز صادرات ما در 
حال کاهش است و با توجه به مشکالت بانکی و سیاسی چالش های زیادی دارد.

خطاب  اقتصادی  کارشناس  یک 
به رئیس جمهور آینده کشور دو توصیه 
مهم اقتصادی کرد که به اعتقاد وی در 
طول چهار سال پیش رو باید به آن ها 

توجه ویژه شود.  
میثم هاشم خانی، درباره مهم ترین 
اولویت های ۴ سال آینده کشور در زمینه 
اقتصادی، اظهار کرد: یکی از موضوعاتی 
که خیلی کم مورد توجه قرار می گیرد، 
دیپلماسی تجاری یا اقتصادی است که 
با کشورهای مختلف  باید  آینده  دولت 
به یک تعامل بُرد بُرد برسد به گونه ای 

که تغییرات در دولت و مجلس چه در 
داخل کشور و چه در درون کشور هدف، 

به این تعامل لطمه نزند.  
یا  تجاری  دیپلماسی  افزود:  ی  و
اقتصادی از آن جهت موضوعی کلیدی 
ایران  تفاوت های  از  یکی  که  ست  ا
فعال  دیپلماسی  در  کشورها  سایر  ا  ب
بیشتر  پذیری  آسیب  موجب  و  ست  ا
اینرو  از  که  می شود  تحریم ها  قابل  م
توجه  مورد  اقتصادی  دیپلماسی  اید  ب

قرار گیرد.
بهترین  اقتصادی  کارشناس  ین  ا

تجارت  را  اقتصادی  دیپلماسی  شکل 
آزاد دانست و گفت: از طریق تجارت 
از  که  کاالهایی  درصد   80 باید  زاد  آ
ایران وارد کشور مورد نظر می شود و 
ایران  وارد  کشور  آن  از  که  کاالهایی 
می شود هم تعرفه آن ها برای ابد معادل 

صفر باشد.  
کشورها  بهترین  داد:  ادامه  ی  و
کشورهای  آن ها  با  آزاد  تجارت  رای  ب
همسایه و خاورمیانه هستند زیرا، سطح 
و  است  ایران  مشابه  آن ها  قتصادی  ا
پیچیدگی  واردات،  تعرفه  کردن  صفر 

ایجاد نمی کند. کشورهایی چون امارات،  
مالزی و هندوستان با بیش از 60 کشور 
که  دارند  آزاد  تجارت  پیمان  دنیا  ر  د
اقتصاد آن ها با اقتصاد چند کشور دیگر 
در هم تنیده است و تحریم ها تاثیری 

بر آن ها نمی گذارد.
هاشم خانی دومین توصیه خود به 
ساختار  اصالح  را  آینده  ئیس جمهور  ر
گفت:  و  کرد  اعالم  کشور  در  ارانه ها  ی
ده ها  که  هستیم  کشورهایی  جزو  ا  م
خانوارهای  از  حمایت  برای  رنامه  ب
می شود  اجرا  جامعه  متوسط  و  عیف  ض
مناسب  خانوارها  ما همچنان وضعیت  ا
زمینه،  این  در  کار  بهترین  که  یست  ن
بی  و  مخرب  یارانه های  انواع  حذف 

فایده در کشور است.
طبق گفته این تحلیلگر اقتصادی 
کاهش  موجب  یارانه ها  از  کدام  یچ  ه
قیمت ها به نفع مردم نشده است و نه 
خودروی دولتی و نه دالر ۴200 تومانی 
تاثیری بر قیمت خودرو و کاالها نداشته 
است بلکه از این طریق سودهای کالنی 
است  طبیعی  که  شده  دالالن  صیب  ن

حذف شوند.
وی در پایان سخنانش مطرح کرد 
که حذف این یارانه ها، تجمیع درآمدهای 
حاصل از یکپارچه و شفاف کردن آن ها 
و توزیع بین مردم به صورت مساوی، 
پیشنهادی برای از بین رفتن فسادهای 

شکل گرفته از بستر آن ها است.

توصیه های یک کارشناس اقتصادی به رئیس جمهور آینده؛

 یارانه ها حذف شود، دیپلماسی تجاری در اولویت باشد 
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ه  د لعا ا ق  فو لسه  ج
منابع،  از  حفاظت  شورای 
ت  سیسا تا و  ی  ر جا م
فرمانداران  حضور  با  مغان،  بی  آ
سوار  بیله  آباد،  پارس  شهرستانهای 
بهره  و  حفاظت  معاون  اصالندوز،  و 
برداری شرکت آب منطقه ای اردبیل، 
معاون جهاد کشاورزی استان و جمعی 

از مدیران شهرستانی برگزار شد.
پیگیری  منظور  به  جلسه  ین  ا
قرارگاه  صورتجلسه  مفاد  اجرای  و 
با  سازگاری  استانی  کارگروه  ب،  آ
منابع  از  حفاظت  شورای  و  آبی  م  ک
وقوع  به  توجه  با  اردبیل  استان  ب  آ
پوشش  شدید  کاهش  شکسالی،  خ
برفی در سرشاخه های رودخانه ارس 
و  ارس  آبریز  حوضه  آورد  کاهش  و 
عدم امکان تامین آب کشت تابستانه 

برگزار شد.

فرماندار شهرستان پارس آباد در 
استفاده  لزوم  بر  تاکید  با  جلسه  ین  ا
های  بخش  در  آب  منابع  از  هینه  ب
اطالع  ضرورت  مصرف،  ختلف  م
دستگاههای  همکاری  و  نی  سا ر
را  آب  بخش  متولیان  با  ختلف  م

خواستار شد.
معاون  و  مدیره  هئیت  ضو  ع
آب  شرکت  برداری  بهره  و  فاظت  ح
جلسه  این  در  نیز  اردبیل  ای  نطقه  م
گزارش اجمالی از وضعیت منابع آبی 
و بارندگی ها و مقایسه آن با سنوات 
گذشته و بلند مدت  در سطح استان 

و منطقه ارائه داد.
مهندس فیروز ندایی با اشاره به 
نزوالت جوی  قابل مالحظه  کاهش 
و  ارس  مخزنی  سدهای  ورودی  و 
از  بهینه  استفاده  لزوم  به  داآفرین  خ
منابع آبی و همکاری نهادهای ذیربط 

لی  خشکسا بحران  ز  ا گذر  هت  ج
در  الزم  های  محدودیت  اعمال  و 
ثانویه  کشت  و  شبکه  لگوی کشت  ا
درشبکه مغان و خداآفرین و خصوصا 
دلیل قطع  به  پمپاژ  ایستگاههای  در 

مکرر برق ایستگاهها  تاکید کرد.
مدیران منابع آب مغان و شرکت 
و  آبیاری  شبکه  از  برداری  هره  ب
زهکشی مغان نیز ضمن ارائه گزارش 
اتفاق  کشت  وضعیت  از  بسوطی  م
خشکسالی  به  اشاره  با  شبکه  فتاده  ا
حادث شده خواستار همکاری نهادهای 
از  تمکین مشترکین شبکه  و  ذیربط 
برنامه های تبیین شده جهت مدیریت 
شبکه و کاهش تنش آبی و خسارت 

های احتمالی  شدند.
در این جلسه همچنین با تاکید 
وکشت  شرب  آب  تامین  الویت  ر  ب
اول، بر لزوم اطالع رسانی از وضعیت 

از  خشکسالی  و  موجود  آبی  نابع  م
طریق نصب بنر، رسانه های مختلف، 
فضای مجازی و ...در خصوص مصرف 
و  مختلف  های  بخش  در  آب  هینه  ب
ریزی  برنامه  و  همدلی  و  همکاری 
کلیه نهادهای ذیربط  جهت مدیریت 
الگوی  اصالح  و  خشکسالی  حران  ب
کشت و استفاده از  شیوه ها و سیستم 
های نوین آبیاری به منظور مدیریت و 
استفاده بهینه از منابع آبی تاکید شد.

جلسه  این  ادامه  در  مچنین  ه
و  آب  مصرف  مدیریت  به  سبت  ن
انجام  خصوص  در  گیری  صمیم  ت
کشت دوم در شبکه آبیاری و زهکشی 
مغان و خداآفرین با توجه کاهش قابل 
مالحظه نزوالت جوی و پوشش برفی 
ارس  رودخانه  باالدست  حوضه  ر  د
مخزنی  سدهای  ورودی  کاهش  و 

باالدست تصمیماتی اتخاذ گردید.

در جلسه فوق العاده شورای حفاظت از منابع، مجاری و تاسیسات آبی مغان تاکید شد؛

لزوم اطالع رسانی و رعایت دستورالعمل ها و استفاده بهینه
 از منابع آبی برای گذر از بحران خشکسالی

زنجیره تولید فوالد خراسان روی نوار رکوردشکنی
گروه خبری استان خراسان شهرستان نیشابور سید موسی الرضا 
فوالد  مجتمع  تولید  ناحیه  سه  در  سابقه  کم  رکوردشکنی  حسینی-با 
خراسان در یک ماه، این مجتمع بر روی نوار رکوردشکنی قرار گرفته 

است.
به گزارش خبرنگار روزنامه جوانان از نیشابور  مدیرعمل مجتمع 
شاهد  امسال  ماه  اردیبهشت  در  مجتمع  این  گفت:  خراسان  والد  ف
رکوردشکنی بی سابقه ای در اغلب حلقه های زنجیره تولید خود بود  
احیا  گندله سازی،  کارخانه  نظیر هر سه  اتفاقی کم  در  ه طوری که  ب
مستقیم و فوالدسازی شرکت در باالترین نصاب های خود را از ابتدای 
راه اندازی ثبت کردند و این در حالی است که با گذشت تنها دو ماه از 
سال جدید، بزرگ ترین فوالدساز شرق کشور تا کنون 11 رکورد تازه 

در زنجیره تولید خود خلق کرده است.
به گفته کسری غفوری، واحد احیا مستقیم شماره 2 مجتمع فوالد 
از  از ظرفیت اسمی خود در حال تولید است، پس  باالتر  خراسان که 
گذشت 5 سال از ثبت آخرین رکورد خود موفق شده با افزایش ۴1۴ 
تنی تولید آهن اسفنجی، رکورد پیشین خود را که در اردیبهشت سال 

1395 به ثبت رسانده بود به عدد 71۴15 تن برساند.
از  ادامه داد: فوالدمردان خراسانی همچنین به فاصله کمتر  وی 
یک ماه از رکورد زنی پیشیِن خود در ناحیه گندله سازی، موفق شدند با 
قریب به 3000تن افزایش در تولید گندله، به رکورد 19۴575 تن تولید 

در اردیبهشت ماه دست یابند.
مدیرعامل مجتمع فوالد خراسان در این باره تشریح کرد: همکاران 
پرتالش ما در ناحیه گندله سازی در حالی موفق به افزایش 2998 تنی 
تولید در این ناحیه شدند که در فروردین ماه امسال با تولید 191577 

تن توانسته بودند به رکوردی جدید دست یابند.
کسری غفوری همچنین از ارتقای رکورد 52589 تنی فروردین 
ماه، به تناژ 5۴079 تن در پایان اردیبهشت ماه خبر داد که حاکی از 
1۴90 تن ارتقای تولید شمش فوالدی در بزرگ ترین مجتمع صنعتی 

شرق کشور است.

بیش از ۲۰۷ هزار خدمت در میز خدمت شرکت گاز 
ایالم انجام شد

ــت: در  ــالم گف ــتان ای ــرکت گاز اس ــی ش ــط عموم ــس رواب رئی
ــت  ــز خدم ــق می ــت از طری ــزارو 228 خدم ــته 207 ه ــال گذش س
شــرکت گاز اســتان ایــالم انجــام شــده اســت کــه انجــام 187 هــزارو 
۴68 خدمــت بصــورت غیرحضــوری و الکترونیکــی و 19 هــزارو 760 
ــف  ــاد مختل ــه آح ــه، ب ــن مجموع ــوری در ای ــورت حض ــت بص خدم

ــه شــده اســت. ــن ارائ جامعــه شــهری و روســتایی و ســایر مراجعی
ــات از  ــن خدم ــه ای ــان اینک ــا بی ــی” ب ــمه چاه ــیر چش  “اردش
ــتریان )crm(، وب  ــا مش ــاط ب ــی ارتب ــع اینترنت ــامانه جام ــق س طری
ســایت اینترنتــی، تلفــن گویــای  2۴ســاعته، اپلیکیشــن تلفــن همــراه، 
سیســتم پیامکــی و مراجعــه حضــوری انجــام شده اســت، افــزود: طــی 
نظرســنجی بیــش از 83 درصــد خدمــات ارائــه شــده بصــورت غیــر 

ــت. ــی بوده اس ــوری و الکترونیک حض
وی بــا بیــان اینکــه ایــن خدمــات شــامل انتقــاد تلفنــی، ثبــت 
شــماره کنتــور، ثبــت و رســیدگی بــه شــکایات مشــترکین، دریافــت 
آخریــن قبــض، شــکایات تلفنــی، اســتعالمات و غیــره بــوده اســت، 
اظهــار داشــت: عــالوه بــر خدمــات غیرحضــوری، بیــش از 19هــزار و 

ــه شده اســت. ــه جامعــه هــدف ارائ ــز ب 760خدمــت حضــوری نی
رئیــس روابــط عمومــی شــرکت گاز اســتان ایــالم بــا اشــاره بــه 
ــن شــرکت در خدمــات رســانی  ــز خدمــت الکترونیکــی ای اینکــه می
فعــال اســت، تصریــح کــرد: بدلیــل شــیوع ویــروس کرونــا و جلوگیری 
ــای  ــکل ه ــت پروت ــه حضــوری و رعای ــات ناشــی از مراجع از تجمع
بهداشــتی، میــز خدمــت الکترونیکــی در ایــن مجموعــه فعــال گردیده 
تــا اربــاب رجــوع بــدون نیــاز بــه ترددهــای غیر ضــروری بــه راحتــی 

بتواننــد مشــکالت خــود را مطــرح و پیگیــری کننــد.
چشــمه چاهــی ادامه داد: شــرکت گاز اســتان از طریــق راه اندازی 
ســامانه جامــع ارتبــاط بــا مشــتریان )crm( بــه صــورت الکترونیکــی 
بــه آدرس http://crm.nigc-ilam.ir بــه کلیــه مشــترکین 

بصــورت غیرحضــوری خدمــات ارائــه مــی کنــد.
ــح  ــالم تصری ــتان ای ــرکت گاز اس ــی ش ــط عموم ــس رواب رئی
کــرد: در راســتای توســعه میــز خدمــت الکترونیکــی و خدمــات دهــی 
غیرحضــوری ســامانه جامــع ارتبــاط بــا مشــتریان از 5 طریــق مختلف 
شــامل ســامانه اینترنتی CRM، وب ســایت شــرکت، ســامانه پیامکی، 
تلفــن گویــای 2۴ســاعته و اپلیکیشــن اندرویــد تلفــن همــراه اقــدام به 
خدمــات دهــی غیرحضــوری بــه مشــترکین و اربــاب رجــوع مــی کند.

ــورت  ــات بص ــام خدم ــرد: انج ــان ک ــی خاطر نش ــمه چاه چش
غیرحضــوری عــالوه بــر صرفــه جویــی در زمــان، تســریع در انجــام 
و پیگیــری امــور، دقــت در انجــام خدمــات، کاهــش هزینــه و تــردد 
ــرای  ــز ب ــدی نی ــرای مشــترکین، ســبب ایجــاد رضایتمن حضــوری ب

ــردد. ــه می گ ــن مجموع ای
ــت: در  ــالم گف ــتان ای ــرکت گاز اس ــی ش ــط عموم ــس رواب رئی
ســامانه مذکــور 1۴2خدمــت شــامل دریافــت و پرداخــت آنالین قبض 
بصــورت پیامــک، درخواســت اســتعالم، شــکایات ، انتقــاد، پیشــنهاد ، 

پاســخ بــه اســتعالمات و غیــره قابــل انجــام مــی باشــد.

اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و  سرپرست 
صنایع دستی استان سمنان:

جریان سازی در حوزه گردشگری و میراث فرهنگی 
مانعی بر سر راه تخریب آثار تاریخی است

سرپرسـت اداره کل میراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایع دسـتی 
اسـتان سـمنان گفـت: »چنانچـه جریان سـازی در حـوزه گردشـگری 
و میراث فرهنگـی صـورت گیـرد، دیگـر شـاهد تخریـب آثـار تاریخـی 

نخواهیـم بود.«
به گـزارش روابط عمومـی اداره کل میراث فرهنگـی، گردشـگری و 
صنایع دسـتی اسـتان سـمنان، حمیدرضـا دوسـت محمدی در نشسـت 
میراث فرهنگـی،  فعـاالن حـوزه  از  و مراسـم تجلیـل  دیشـی  ن ا هم 
میراث بانـان و حافظـان میراث فرهنگی شهرسـتان شـاهرود، بیان کرد: 
»جامعـه محلـی، شـهرداری ها و انجمن هـای مردم نهـاد می تواننـد در 

ایـن زمینـه نقـش مؤثری داشـته باشـند.«
وی بـا اشـاره بـه اینکـه بدنـه زیبـا و بـا هویـت معماری مسـجد 
امـام حسـن عسـگری)ع( شـاهرود نباید تخریـب می شـد،  گفت: »در 

حـال حاضـر نیـز بایـد رأی به بازسـازی داده شـود.«

مدیر عامل شرکت گاز استان خراسان رضوی؛
ــانی در  ــات گازرس ــدی خدم ــش 1۰۰درص پوش

ــهد ــهر مش ــیه ش ــق حاش مناط
ــل  ــمیه باقرزاده-مدیرعام ــهد س ــتان مش ــری شهرس ــروه خب گ
شــرکت گاز خراســان رضــوی گفــت: محــالت هــدف و مناطــق کمتــر 
برخــوردار شــهری مشــهد کــه در غالــب طرح بازآفرینی شــناخته شــده 

اســت، تحــت پوشــش 100 درصــدی خدمــات گازرســانی قــرار دارد.
بــه گــزارش روابــط عمومی شــرکت گاز اســتان خراســان رضوی، 
حســن افتخــاری بــا اعــالم ایــن مطلــب اظهــار کــرد: مطابــق اعــالم 
ســتاد بازآفرینــی اســتان، 72 محلــه هدف)کمتربرخــوردار( در مشــهد 
مقــدس وجــود دارد و شــرکت گاز تاکنــون بــه متقاضیــان واحد شــرایط 
قانونــی ایــن مناطــق 100 درصــد خدمات گازرســانی شــامل 1۴3 هزار 

و 88 مــورد علمــک گاز را ارائــه کــرده اســت.
وی بــا اشــاره بــه سیاســت هــای کلــی نظــام و تاکیــدات صــورت 
گرفتــه مبنــی بــر تســهیل در ارائــه خدمــات بــه  مناطق حاشــیه شــهر 
ــزار و 71۴  ــه ۴67 ه ــانی ب ــون گازرس ــزود: تاکن ــدس اف ــهد مق مش
ــداد 5583  ــه تع مشــترک در مناطــق هــدف مشــهد انجــام شــده ک
مــورد تحــت پوشــش کمیتــه امــداد یــا بهزیســتی بــه صــورت رایــگان 

ــده اند. ــوردار ش ــعاب گاز برخ از انش
مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان تصریــح کــرد: باتوجــه بــه رشــد 
روزافــزون جمعیتــی شــهر مقــدس مشــهد و نیــاز بــه تقویــت شــبکه 
ــانی  ــبکه گازرس ــری ش ــی و بازنگ ــای بازآفرین ــرح ه ــانی، ط گازرس
ــون 33  ــتا تاکن ــن راس ــه در همی ــوده ک ــرا ب ــال اج ــن شــهر در ح ای
ایســتگاه جدیــد گازرســانی اجــرا و 13 ایســتگاه دیگــر نیــز در مناطــق 
ــرح  ــن دو ط ــد . همچنی ــی باش ــداث م ــه اح ــهد در برنام ــدف مش ه
خــط تغذیــه و خــط انتقــال تقویتــی جنــوب ایــن شــهر نیــز در دســت 

اقــدام مــی باشــد.
ــه  ــگام در ارائ ــوی را پیش ــان رض ــرکت گاز خراس ــاری، ش افتخ
ــت  ــد جمعی ــزود: 100 درص ــرد و اف ــی ک ــردم معرف ــه م ــت ب خدم
مناطــق بازآفرینــی در مشــهد کــه دارای مجوزهــای قانونــی هســتند 
گازدارنــد  و شــرکت گاز هیــچ گونــه محدودیتــی بــرای ارائــه خدمــات 
بــه واحدهایــی کــه قــادر بــه ارائــه مجوزهــای قانونــی باشــند نــدارد.

اضافــه مــی کنــد؛ جمعیــت حاشــیه نشــین شــهر مشــهد مقــدس 
بالــغ بــر یــک میلیــون و 300 هــزار نفــر تخمیــن زده مــی شــود کــه 
ــی از جمعیــت دوازده اســتان کشــور  ــه تنهای ــزان جمعیــت ب ــن می ای

بیشــتر اســت.

هیــچ مرکــز مجــاز  رمــز ارز در اصفهــان فعالیت 
ــی نمایند  نم

ایــن روزهــا شــاهد خاموشــی هــای  در ســطح کشــور هســتیم و 
ایــن فراینــد جــدا از محدویــت نیروگاههــای بــرق آبــی کــه کاهــش 
تولیــد را ایجــاد کــرده دلیــل دیگــری از جملــه ازدیــاد مصــرف کــه 
از مهــم تریــن آنهــا تولیــد غیــر مجــاز رمــز ارز مــی باشــد را موجــب  
شــده اســت بــه عبارتــی یکــی از مهــم تریــن محورهــای تعییــن شــده 
بــرای کاهــش مصــرف بــرق و کمــک بــه تامیــن بــرق پایــدار جمــع 

آوری مراکــز تولیــد غیــر  مجــاز رمــز ارزهــا مــی باشــد 
مهنــدس باطنــی مدیــر بــرق نواحــی شــمالی شــرکت توزیــع برق 
اصفهــان گفــت : اســتخراج رمــز ارزهــا نیــاز بــه مصــرف بــاالی بــرق 
دارد و متاســفانه افــراد منفعــت طلــب بــا اســتفاده از تعرفــه هــای یارانه 

ای اقــدام بــه اســتخراج رمــز ارز مــی کننــد 
وی تاکیــد کــرد بــا نصــب کنتورهــای هوشــمند بــر روی 
اشــتراکات دیمانــدی ، کشــاورزی و ســایر مشــترکین مــی توانیــم بــه 
محــل تولیــد رمــز ارزهــا  پــی ببریــم و بــا اســتفاده از نــرم افزارهــای 
خــاص تهیــه شــده در شــرکت توزیــع بــرق اصفهــان کــه بــه تحلیــل 
ــی  ــون م ــر اســاس پارامترهــای گوناگ ــرژی مشــترکین ب مصــرف ان
پــردازد  کشــف ماینرهــای غیــر مجــاز ) تولیــد کننــدگان رمــز ارز ( 

امــکان پذیــر مــی باشــد 
باطنــی عنــوان کــرد : در یــک مــورد 500 دســتگاه ماینــر  توســط 
ــن  ــر حراســت ای ــدازه گیــری و دفت ــوازم ان همــکاران  مشــترکین ؛ ل

امــور  و ســتاد کشــف شــد .
وی ابــراز داشــت ارزش دســتگاههای ماینــر بــه مبلــغ 8میلیــارد 
ــرق مصرفــی یــک مــگاوات مــی  ــرژی ب ــوان  ان ــزان ت ــان و می توم
باشــد و ایــن میــزان تــوان مصرفــی برابــر 500 خانــوار مــی باشــد 

ــت  ــر اســت جه ــه ذک ــرد : الزم ب ــح ک ــی تصری ــدس باطن مهن
معرفــی مراکــز تولیــد رمــز ارزهــای غیــر مجــاز نیــز پــاداش مناســبی 

توســط صنعــت بــرق کشــور پرداخــت مــی گــردد
وی خاطــر نشــان کــرد تــا کنــون هیــچ مرکــز مجــاز  رمــز ارز 

در اصفهــان فعالیــت نمــی نماینــد .
باطنــی در پایــان از زحمــات نیــروی انتظامــی تشــکر و قدردانــی 
ــا کمــک نیــروی  کــرد و گفــت : کشــف و ضبــط ایــن دســتگاهها ب
انتظامــی صــورت مــی گیــرد و در نهایــت پــس از جمــع آوری طــی 

مراحــل بعــدی تحویــل پلیــس قضایــی مــی شــود.

معــاون توســعه مدیریت و پشــتیبانی ســازمان نوســازی 
مــدارس کشــور خبــر داد:

سیســتم یکپارچــه مدیریــت پروژه هــای عمرانــی 
ــود ــدازی می ش راه ان

ــی  ــای عمران ــت پروژه ه ــع مدیری ــامانه جام ــهری: س ــی ش عل
ســازمان نوســازی، توســعه و تجهیــز مدارس کشــور بــه زودی رونمایی 

ــود. ــدازی می ش و راه ان
ــعه  ــازی، توس ــازمان نوس ــانی س ــگاه اطالع رس ــزارش پای ــه گ ب
و تجهیــز مــدارس کشــور، علــی شــهری معــاون توســعه مدیریــت و 
پشــتیبانی از راه انــدازی ســامانه یکپارچــه جامــع مدیریــت پروژه هــای 

عمرانــی در آینــده نزدیــک خبــر داد.
وی بــا بیــان اینکــه نســخه جدیــد نــرم افــزار ســامانه مدیریــت 
پــروژه تغییــرات زیــادی داشــته و پاســخگوی انتظارات و نیازســنجی ها 
صــورت گرفتــه خواهــد بــود، افــزود: طــی مناقصــه رســمی قــرارداد 
ــی آن  ــخه آزمایش ــد و نس ــور منعق ــزار مذک ــرم اف ــی ن برنامه نویس
راه انــدازی شــده کــه در حــال حاضــر در ســازمان مرکــزی و هشــت 

ــرداری آزمایشــی اســت. اســتان کشــور درحــال بهره ب
معــاون توســعه مدیریــت و پشــتیبانی ســازمان نوســازی، توســعه 
و تجهیــز مــدارس کشــور، بــا اشــاره بــه اینکــه فراینــد بومی ســازی 
ــر  ــروژه شــامل زی ــت پ ــامانه مدیری ــت: س ــال اجراســت گف آن در ح
سیســتم های قراردادهــا، توزیــع، کنتــرل و مدیریــت اعتبــارات و زیــر 

ــی مــی باشــد. سیســتم  هــای فنــی، نظــارت بر اجــرا و مال
ــی را از  ــی و اجرای ــی، فن ــای مال ــازی فراینده ــهری شفاف س ش
ــا  ــرد: ب ــه ک ــمرد و اضاف ــر ش ــامانه ب ــن س ــای ای ــن مزیت ه مهمتری
ــا  ــور و فعالیت ه ــام ام ــا انج ــت پروژه ه ــتم مدیری ــتفاده از سیس اس
تســریع مــی یابــد و بــا امــکان اخــذ گزارش هــای آنالیــن و تحلیــل 
داده هــا مدیــران و تصمیــم ســازان را درشناســایی زودهنــگام و دقیــق 

ــرد. ــد ک ــاری خواه ــت گذاری ی ــزی و سیاس ــکالت و برنامه ری مش
معــاون توســعه مدیریــت و پشــتیبانی ســازمان نوســازی، توســعه 
و تجهیــز مــدارس کشــور بهره منــدی از آخریــن تکنولــوژی روز، رفــع 
ضعف هــای نســخه های قبلــی، گزارشــات لحظــه ای، رصــد و کنتــرل 
ــروژه  ــت پ ــع مدیری ــامانه جام ــای س ــر ویژگی ه ــی از دیگ چندوجه
برشــمرد و از رونمایــی از ایــن ســامانه در آینــده ی نزدیــک خبــر داد.

گروه خبری شهرستان مشهد 
فاطمه صدقی-تولیت آستان قدس 
رضوی بر لزوم نوآوری در فعالیت های 
فرهنگی برای انتقال مفاهیم دینی به 

نسل جدید تأکید کرد.
حجت االسالم والمسلمین احمد 
مروی در جلسه ستاد مناسبت های 
با  که  رضوی  قدس  ن  ا ست آ ه  ژ ی و
موضوع ویژه برنامه های دهه کرامت 
1۴00 در تاالر والیت حرم مطهر 
تقارن دهه  به  ر شد،  رگزا ب رضوی 
برگزاری  با  ی  ر ا ج ل  ا س مت  ا ر ک
نتخابات ریاست جمهوری اشاره و  ا
اظهار کرد: اصل انقالب اسالمی و 
)ره( و رهبری معظم  مام  ا گفتمان 
شاه بیت تمام اقدامات آستان قدس 
است، اما این دستگاه مقدس به هیچ 
عنوان در مسائل جناحی و گروهی 

وارد نخواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه آستان قدس 
تنها باید دعوت به حضور حداکثری 
مردم در انتخابات داشته باشد، افزود: 
ویژه برنامه های فرهنگی دهه کرامت 
آستان قدس نباید کوچک ترین شبهه 
و تلقی از دخالت مصداقی این نهاد 
کاندیدا،  از  حمایت  و  ات  ب خا ت ن ا ر  د
جناح و جریانی خاص را در مخاطب 

ایجاد کند.
تولیت آستان قدس رضوی ابراز 
کرد: بخش های فرهنگی و رسانه ای 

کرامت  دهه  ایام  در  س  د ق ن  ا ت س آ
تالش کنند تا فضای انتخابات تحت 
این  گیرد؛  قرار  رضوی  ه  ر ی س ر  ی ث أ ت
امر به معنای کم رنگ کردن فضای 
به  بلکه  نیست  کشور  در  ی  ت ا ب خا ت ن ا
این  کردن  نورانی  و  رک  ا ب م ی  ا ن ع م

فضا به معارف رضوی است.
وی در بخش دیگری از سخنان 
خالقیت  به کارگیری  وم  ز ل ر  ب د  و خ
برنامه های دهه  وآوری در ویژه  ن و 
کرامت اشاره و تصریح کرد: امروزه 
جمعی  ارتباط  وری های  ا ن ف ه  ع س و ت
یک  به  را  جهان  جازی  م ی  فضا و 
دهکده ی جهانی واحد تبدیل کرده 
کارهای  شرایطی  نین  چ ر  د  ، ست ا
تکراری و کلیشه ای اثرگذاری الزم 
بر نسلی که هر روز با پدیده ای جدید 
مواجه می شود را نداشته و مسئوالن 

و دستگاه های فرهنگی کار دشواری 
برای ایجاد جاذبه در مسائل دینی و 

معنوی در پیش دارند.
حجت االسالم والمسلمین مروی 
گفت: ستاد مناسبت های ویژه آستان 
به طور  سال  طول  در  د  ی ا ب س  د ق
منظم تشکیل شود و برای برگزاری 
نوآورانه برنامه های دهه کرامت چه 
از بعد محتوایی و چه اجرایی برنامه 

ریزی کند.
وی با بیان اینکه نوآوری نقش 
به سزایی در انتقال یا تحکیم مفاهیم، 
فرهنگی  و  دینی  مزایای  و  ل  صو ا
کرد:  تصریح  دارد،  جدید  سل  ن ه  ب
جاذبه  ایجاد  اصلی  عنصر  ه  ز و ر م ا
بهره  دنیا  فرهنگی  یت های  ل ا ع ف ر  د
گیری همراه با خالقیت و نوآوری از 
فناوری های نوین است و ما نباید از 

این جریان عقب بمانیم.
با  رضوی  قدس  ستان  آ یت  ل و ت
از سوی  نامگذاری سال ها  اشاره به 
کرد:  تصریح  انقالب،  ظم  ع م ر  ب ه ر
آستان قدس نیز باید بر اساس اهداف 
خود شعاری محوری را برای هر سال 
تعیین و به مثابه یک نقشه راه، تمام 
برای  را  خود  بخش های  و  ا  ه حد ا و

محقق شدن آن بسیج کند.
مثال  عنوان  به  د:  و ز ف ا ی  و
شعارهایی همچون »رفتار مجاورین 
با زائرین«، »زائر و خدام«، »معرفی 
محور  را  غیره  و  )ع(«  ا  ض ر م  ا م ا
سال  یک  برای  خود  های  ت  ی ل ا ع ف
قرار دهیم و با آسیب شناسی، تمرکز 
ظرفیت ها و برنامه ریزی، برای تحقق 
آن تالش کنیم، تا بتوانیم بعد از چند 
موضوع  سه  یا  دو  در  وییم  گ ب ل  ا س
نقطه  به  و  کردیم  را حل  مشکالت 

مطلوبی رسیده ایم.
لمسلمین  ا و السالم  ا ت  ج ح
مروی با بیان اینکه گزارش کارهای 
نتایج  بدون  صفحه ای  زار  ه د  ن چ
محسوس و اثربخش مطلوب نیست، 
کنار  در  قدس  آستان  کرد:  ح  ی صر ت
باید  دارد  که  متنوعی  ت های  ی ل ا ع ف
برای حل  هر سال شعاری محوری 
چالش ها و آسیب های مرتبط با اهداف 
متعالی خود داشته باشد و تمام ظرفیت 
خود را برای تحقق آن شعار بکار گیرد.

تولیت آستان قدس رضوی تأکید کرد؛

لزوم نوآوری در فعالیت های فرهنگی برای انتقال مفاهیم دینی به نسل جدید

دکتر شیرخانی مدیرعامل شرکت 
نشست  در  ایالم  استان  برق  ع  ی ز و ت
مقابله  کارگروه  در  مجازی  ی  ر ب خ
مورد  سه  کنون  تا   : گفت  ونا  ر ک ا  ب
مزرعه بیت کوین در استان پیدا شده 
و برخورد قانونی الزم با آنها صورت 

گرفته است .
فرصت  همین  از   : زود  ف ا ی  و
استدعا دارم که اهالی محترم رسانه 
که  مزارعی  بفرمایید  رسانی  طالع  ا
اطالع  ما  خوب  مردم  یا  کین  ر شت م
دارند و بدون مجوز اقدام به ماینینگ 
شود  رسانی  اطالع  حتما  نند  ک ی  م
برای  خوبی  بسیار  پاداشهای  ا  ن ضم
این موضوع در نظر گرفته شده است .

نشست  این  در  شیرخانی  ر  دکت
مناطق  را  استان  مصرف  پر  طق  ا ن م
جنوبی به علت شدت دما بر شمرد و 
در خصوص اینکه آیا برنامه ای برای 

حرکت به سمت کاهش خاموشی ها 
وجود دارد یا خیر، اظهار داشت : تمامی 
دوستان را به تابستان سال 97 ارجاع 
می دهم، ما در تابستان سال 97 با 

سال  هر  و  شدیم  مواجه  پدیده  ن  ی ا
های  حوزه  در  متعددی  مه های  ا ن ر ب
کار  دستور  در  محور   9 با  و  لف  مخت
اقدامات موجب  این  ر گرفت که  قرا
و   99 و   98 سالهای  در  ما  ه  ک شد 
ایالم  استان  در   99 زمستان  ی  ت ح
خاموشی نداشته باشیم ولی متاسفانه 
شدت مصرف و از طرفی مطابق اعالم 
افزایش 5 درجه  سازمان هواشناسی 
درجه  یک  افزایش  هر  که  وا  ه ی  ا
هزارمگاوات  افزایش  معادل  هوا  ای 
از طرف دیگر  برق مصرفی است و 
موضوع پیش بینی نشده خشکسالی 
مزید بر علتی بود که با این خاموشی 

ها بصورت ناگهانی مواجه شویم.

مدیرعامل شرکت برق استان ایالم:

مزرعه های بیت کوین را گزارش دهید، پاداش بگیرید

به گزارش روابط عمومی مخابرات 
عمومی  روابط  اصفهان،رئیس  ه  طق ن م
ضمن  اصفهان   منطقه  رات  ب ا خ م
گرامیداشت مقام واالی شهدای فتح 
های  ویژگی  به  اشاره  با  شهر،  م خر
رتفاعات کرکس گفت: کوه کرکس  ا
متر  ارتفاع حدود 3900  با  ای  له  ق ا  ب
و  نطنز  شهر  کنار  در  دریا  سطح  ز  ا
بادرود  های  کویر  غربی  اشیه  ح ر  د
اصفهان  استان  شمالی  یرهای  و ک و 

قرار دارد.
شاهین ملک زاده افزود: کوههای 
با دره های  لند و تودرتوی کرکس  ب

پر پیچ و خم و سرسبز آن، مجموعه 
آورده که همسایگي  پدید  را  یي  ا ب ی ز
آن با کویر، زیبایي آن را دو چندان 

ساخته است. 
وی ادامه داد: رشته کوه کرکس 
شمار  به  ایران  مرکزي  وههاي  ک ز  ا
 3۴00 وسعت  به  اي  پهنه  و  د  و ر ی م
کیلومترمربع را زیر پوشش قرار داده 
که در جهت شمال غربي – جنوب 
شرقي امتداد یافته و بخشي از نیمه 
شمالي رشته کوههاي مرکزی ایران 
غربي شهرستان  از شمال  که  ست  ا
شهرستان  شرقي  جنوب  تا  ن  ا ش ا ک

نطنز ادامه دارد. 
محمد علی نجفی از پیشکسوتان 
منطقه  مخابرات  کوهنوردی  ه  و ر گ
از  یکی  مراسم  این  در  نیز  ان  ه صف ا
افتخارات مخابرات منطقه اصفهان را 
ارتفاعات  در  پناهگاه کرکس  ساخت 
این  و گفت: ساخت  دانست  کرکس 
واالی  همت  حاصل  که  گاه  ه ا ن پ
احیای  راستای  در  است؛  ران  ا ک م ه
وظیفه خطیر مسئولیت های اجتماعی 

انجام شده است. 
وی ادامه داد:  پناهگاه کوهنوردی 
از  که  )کرکس(  مخابرات  ی  ا د شه

بزرگترین پناهگاه های کوهنوردی در 
سراسر ایران است یادگار سالهای 82 
الی 8۴ مخابرات اصفهان است که در 
ارتفاع 3100 متری جبهه جنوبی کوه 
کرکس با همکاری گروه کوهنوردی 

مخابرات اصفهان ساخته شد. 
نجفی افزود: این پناهگاه دارای 
سرویس   ، آشامیدنی  آب  نات  ا ک م ا
بهداشتی ، سیستم روشنایی خورشیدی 

و  خط تلفن نیز می باشد.
گفتنی است این مراسم به صورت 
مخابرات  اینستاگرام  از صفحه  ده  ن ز

منطقه اصفهان پخش شد.

برنامه کوهنوردی صعود مقاومت در مخابرات اصفهان برگزار شد
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فرمانده انتظامی استان 
ایالم از دستگیری کالهبردار 
فقره   20 با  میلیاردی   7

پرونده خبر داد.
مهر«  القاصی  دالور  »سردار 
پي  در  گفت:  خبر  ین  ا اعالم  ا  ب
به  پرونده  فقره   20 از  بیش  رجاع  ا
یک  اینکه  بر  مبنی  آگاهی  لیس  پ
نفر با پوشش مامور دولتی در زمینه 
برنج  و  )روغن  خوراکي  ارزاق  هیه  ت
بازاریان و کسبه،  از  ..( و اخذ وجه  .
رسیدگی  است،  کرده  کالهبرداری 
دستور  در  ویژه  بصورت  موضوع  ه  ب

کار قرار گرفت
وی اظهار داشت: کارآگاهان اداره 
پلیس  با جعل و کالهبرداري  مبارزه 

آگاهی با انجام اقدامات پلیسی، متهم 
پرونده را شناسائی و پس از هماهنگی 
با مقام قضائی در یکی از محله های 

شهرستان ایالم دستگیر کردند.

ایالم  استان  انتظامی  رمانده  ف
فني  تحقیقات  در  متهم  شد:  ادآور  ی
و تخصصي کارآگاهان پلیس آگاهی 
 7 کالهبرداری  و  انتسابي  بزه  ه  ب

میلیارد ریالی در پوشش مامور دولتی 
اعتراف کرد.

بیان  با  مهر«  القاصی  »سردار 
امنیت  از  توان  تمام  با  پلیس  ینکه  ا
مردم دفاع می کند، تصریح کرد: در 
مطالبه  و  قانونی  مراحل  سیر  جهت 
همراه  به  متهم  مالباختگان،  حق  ب
پرونده تحویل مقام قضائي و با قرار 
متناسب کیفري روانه زندان مرکزي 

ایالم شد.
وی از مردم خواست در صورت 
مشاهده چنین مواردی، سریعًا موضوع 
را از طریق مرکز فوریت های تلفنی 
110 به پلیس اطالع دهند تا در اسرع 
وقت با افراد سودجو و هنجار شکن 

برخورد قاطع و قانونی شود.

فرمانده انتظامی استان خبر داد:

دستگیری کالهبردار ۷ میلیاردی با ۲۰ فقره پرونده در ایالم!
فرمانـده قـرارگاه نظارتی و عملیاتی سـتاد مدیریت کرونا 

در خوزستان خبر داد؛
رسـیدگی به تخلفـات کرونایی کاندیداها در شـعبه 

ویژه رسـیدگی بـه تخلفات و جرایـم انتخاباتی
فرمانـده قـرارگاه نظارتـی و عملیاتـی سـتاد مدیریـت کرونـا در 
خوزسـتان از رسـیدگی بـه تخلفـات کرونایـی کاندیداها در شـعبه ویژه 

رسـیدگی بـه تخلفـات و جرایـم انتخاباتـی خبـر داد.
ولی الـه حیاتـی در نشسـت قـرارگاه نظارتـی و عملیاتـی سـتاد 
مدیریـت کرونـا که امـروز )چهارم خردادماه( در اسـتانداری خوزسـتان 
برگـزار شـد، اظهار کـرد: در این قرارگاه تدابیـر الزم برگزاری انتخابات 
در شـرایط کرونایی اندیشـیده شـده و مقرر شـده اسـت که فرمانداران 
بـا همـکاری روسـای شـبکه های بهداشـت و درمـان هـر شهرسـتان، 
مکان هـای روباز را بـرای فعالیت در زمان تبلیغات کاندیداها شناسـایی 

و بـه قـرارگاه عملیاتـی کرونا معرفـی کنند.
وی افـزود: دانشـگاه های علـوم پزشـکی نیـز تیم هایی بـه منظور 
نظـارت و ارزیابـی فعالیـت کاندیداهـا از نظـر مخاطـرات بهداشـتی در 
شـرایط کرونایـی تشـکیل داده انـد کـه در موعـد قانونـی، فعالیـت این 

تیم هـا آغـاز خواهد شـد.
فعالیـت در سـتادهای  بیـان کـرد: دسـتورالعمل نحـوه  تـی  ا حی
انتخاباتـی در شـرایط کرونـا و در روز اخـذ رای نیـز بـه سـتاد انتخابات 

خوزسـتان اعـالم شـده اسـت.
فرمانـده قـرارگاه نظارتـی و عملیاتـی سـتاد مدیریـت کرونـا در 
خوزسـتان تصریـح کـرد: برابـر مصوبـه سـتاد اسـتانی مدیریـت کرونا 
و سـتاد امنیـت انتخابـات، تخلفـات کرونایـی کاندیداها در شـعبه ویژه 

رسـیدگی بـه تخلفـات و جرایـم انتخاباتـی رسـیدگی می شـود.
وی عنـوان کـرد: برگـزاری امتحانـات پایه هـای نهـم و دوازدهم 
نیـز در شـرایط بسـیار خـوب و بـا رعایـت پروتکل هـای بهداشـتی در 

حـال انجام اسـت.
حیاتـی گفـت: اصنـاف مراقـب باشـند و رعایـت پروتکل هـای 
بهداشـتی را جـدی بگیرنـد. در وضعیـت بسـیار شـکننده ای بـه سـر 
می بریم و هر آن ممکن اسـت وضعیت خوزسـتان قرمز شـود و سـپس 
بـا محدودیـت فعالیت اصناف مواجه می شـویم. اصنـاف اگر می خواهند 
همچنـان فعالیـت با دوامی داشـته باشـند، باید پروتکل های بهداشـتی 

را بـا دقـت رعایـت کنند.

بحران شدید تولید آب شرب در گلستان 
مدیرعامل شـرکت آب و فاضالب اسـتان گلستان از تاثیر مستقیم 
قطعی برق در تامین آب شـرب گرگان خبر داد و گفت: در کنار بحران 
تولید آب در گلسـتان و خشکسـالی حاکم بر اسـتان، قطعی های مکرر 

برق ما را به شـدت با مشـکل مواجه کرده اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومـی و آمـوزش همگانـی شـرکت آب و 
فاضـالب اسـتان گلسـتان ،  مهنـدس بهـزاد هرمـزی مدیـر عامـل 
شـرکت آب و فاضـالب اسـتان گلسـتان در گفتگـو بـا پایـگاه خبـری 
شـرکت  در خصـوص آخریـن وضعیـت تولیـد و توزیـع آب شـرب در 
اسـتان گلسـتان و قطع آب شـرب در سـاعات شـبانگاهی به خصوص 
در شـهر گرگان، اظهار کرد: اسـتان گلسـتان یکی از اسـتان هایی است 
کـه منابـع خوبـی ندارد و خشکسـالی امسـال که در ۴5 سـال گذشـته 
دومین خشکسـالی گسـترده در اسـتان گلسـتان اسـت تاثیر باالیی در 

کاهـش منابـع آبی داشـته اسـت.
وی ادامـه داد: میـزان آورد رودخانه هـا، بیـن 30 تـا 70 درصـد 
کاهـش داشـته و بارندگی هـا حـدود 30 درصد کاهش داشـته و سـطح 

سـفره های آب زیرزمینـی بـه شـدت پاییـن رفته اسـت.
مدیرعامـل شـرکت آب و فاضـالب اسـتان گلسـتان تصریح کرد: 
تمام منابع آبی اسـتان متکی به 600 حلقه آب شـرب اسـت که در کنار 
35 هزار حلقه چاه آبی که در عرصه کشـاورزی از آن اسـتفاده می کند.

هرمزی بیان کرد: با روشـن شـدن چاه های آب کشـاورزی، سطح 
سـفره های آب زیرزمینـی بـه شـدت کاهـش پیدا می کنـد و به صورت 
طبیعی ما در تامین آب شـرب در اسـتان با مشـکل مواجه خواهیم شـد.

وی اضافـه کرد: گرگان مرکز اسـتان گلسـتان تنها مرکز اسـتانی 
اسـت کـه از هیچگونـه سـدی برای تامین آب شـرب برخوردار نیسـت 
البته احداث سـد برای اسـتان به خصوص برای مرکز اسـتان گلسـتان 

مصوب شـده اسـت تا اجرا شـود.
مدیرعامـل شـرکت آب و فاضالب اسـتان گلسـتان بـا بیان اینکه 
در اسـتان گلسـتان کمبـود یـک هـزار و 500 لیتـر بـر ثانیـه کمبـود 
تولیـد آب وجـود دارد، بیـان کـرد: شـهر گـرگان یک هـزار و 750 لیتر 
بـر ثانیـه نیـاز آبـی دارد امـا در حـال حاضر یـک هـزار و 270 لیتر آب 
توسـط آب منطقه ای به آب و فاضالب برای تامین آب شـرب تحویل 
داده می شـود کـه مـا بـا کمبـود ۴70 لیتـر با کمبـود سیسـتمی آب در 

گـرگان مواجه هسـتیم.
هرمـزی گفـت: در تابسـتان کـه بـه پیک مصـرف می رسـیم، ما 
یـک سـوم نیـاز آبـی شـهر را در اختیار نداریـم و طی روزهای گذشـته 
در کنـار ایـن کمبـود، نوسـانات بـرق و کمبـود تولیـد برق باعث شـده 

تمـام چاه هـای آب بـا خاموشـی های پـی در پـی مواجه شـوند.
وی افـزود: طـی یـک هفتـه گذشـته مـا بـا قطعی های گسـترده 
بـرق چاه هـای آب مواجـه بودیم و برای مثال در روز شـنبه از 78 حلقه 
چـاه گـرگان ۴1 حلقـه بیـن یک تا سـه سـاعت بـه دلیل قطعـی برق 

خاموش بـوده و تولید نداشـتند.
مدیرعامل شـرکت آب و فاضالب اسـتان گلسـتان تصریح کرد: از 
سـوی دیگر نیاز اسـت با توجه به وضعیت خشکسـالی گلسـتان، مردم 

بیش از پیش در اصالح الگوی مصرف دقت الزم را داشـته باشـند.
هرمـزی گفـت: بـرای شسـتن پارکینگ هـا، شسـتن خـودرو و 

کارهـای غیرضـرور از آب شـرب و لوله کشـی اسـتفاده نکننـد.
وی در خصـوص علـت کاهـش فشـار آب در سـاعات شـبانگاهی 
بیـان کـرد: این کاهش فشـار آب در راسـتای پایدار نگه داشـتن توزیع 
آب در طـول روز اسـت و اگـر ایـن مدیریت فشـار را اعمـال نکنیم، در 
طـول روز به دلیل نرسـیدن حجـم مخازن به اندازه نیـاز، در تامین آب 
شـرب دچـار مشـکل خواهیم شـد. مدیرعامـل شـرکت آب و فاضالب 
اسـتان گلسـتان تاکید کرد: از سـاعت 23 تا 6 صبح مدیریت مصرف و 
افت فشـار آب در سـطح شـهر گرگان را تا اطالع ثانوی خواهیم داشت 

و حتـی سـعی مـا بـر این اسـت این میزان بـه حداقل ممکن برسـد.
هرمـزی گفـت: آب در سـطح لوله هـا وجود دارد اما با فشـار کمتر 
و عمـوم مـردم گـرگان تـا طبقه همکـف، آب شـرب را از طریـق لوله 
دریافـت می کننـد و تقاضـا دارم مـردم عزیـز در شـهر گـرگان از منبع 
ذخیـره آب و پمـپ اسـتفاده کننـد تـا در سـاعات شـبانگاهی مشـکلی 

نداشـته باشند.
وی اضافـه کـرد: 35 هـزار حلقـه چـاه در اسـتان گلسـتان حفـر 
شـده کـه فقـط 600 چـاه برای تامین آب شـرب اختصـاص دارد و این 
مشـکل بسـیار بزرگی اسـت که باید برای رفع آن فکری اساسـی کرد.

مدیرعامـل شـرکت آب و فاضـالب اسـتان گلسـتان بیـان کـرد: 
اصـالح الگـوی کشـف و اسـتفاده از فاضالب تسـویه شـده بـا کیفیت 
کـه در حـال حاضـر در اسـتان گلسـتان شـرایط آن وجـود دارد یکی از 

راهکارهـای مهـم و تاثیرگـذار در ایـن عرصه اسـت.
هرمـزی گفـت: رودخانـه زیـارت کـه تنهـا رودخانه ای اسـت که 
بـرای تامیـن آب شـرب از آن اسـتفاده می کنیـم که در حـال حاضر به 
هیـچ عنـوان شـرایط خوبـی نـدارد و از سـوی دیگـر تمـام ذخیره های 
بـرف اسـتان گلسـتان صفـر شـده اسـت و این یعنـی برفی بـرای آب 

شـدن و جـاری شـدن در رودخانه هـا وجـود ندارد.

در تاریخ 5  خرداد ماه راس ساعت 12:۴5 
حسب تماس تلفنی مردمی مبنی بر وقوع آتش 
سوزی در حدفاصل اراضی کشاورزی و اراضی ملی 
روستای چاه دول، مامورین حفاظتی بخش آقایان 
حکمت پور و قلی پور، ضمن اطالع رسانی جهت 
جلب مشارکت مردمی بالفاصله به محل عزیمت 

13 در محل آتش  نموده و  در حدود ساعت 
سوزی حضور یافته بوسیله شاخ برگ درختان و با 
همکاری تنی چند از آهالی روستاهای سراج آباد و 
محمدجمالی شروع به اطفا حریق نمودند که پس 
از حدود 1 ساعت جدال طاقت فرسا با آتش و از راه 
رسیدن آتشنشانی شبانکاره، حوالی ساعت 1۴ آتش 

کامال مهار گردید.
از روشن شدن  اطمینان   که جهت حصول 
مجدد آتش تا ساعت 1۴:30 در منطقه حضور داشته 
و پس از آن ازمنطقه خارج شدند. در این آتش سوزی 
که به دلیل نا معلوم به وقوع پیوست حدود 10 هکتار 

از اراضی ملی مرتعی دچار حریق شد.

مهار آتش سوزی در مراتع بخش شبانكاره
 به همت مامورین حفاظتی بخش و نیروهای مردمی* 

اختصاص 1۵ دستگاه ماشین آالت راهسازی به طرح های عام المنفعه 
در روستاهای اهواز و مسجدسلیمان

رابـری و  ت ـات  ی ریـت عمل مدی
پشـتیبانی تولید شـرکت ملـی مناطق 
ختصـاص 15  ا ز  ا ـوب  ز جن ـ تخی ف ن
دسـتگاه ماشـین آالت راهسـازی بـه 
طرح هـای عام المنفعـه در روسـتاهای 

اهـواز و مسجدسـلیمان خبـر داد.
بـه گزارش پایگاه اطالع رسـانی 
نفتخیـز، مهنـدس مهـران حسـنوند 
گفـت: در ایـن راسـتا بـه درخواسـت 
اسـتانداری خوزسـتان و شـهردای 

منطقه 3و 7 اهواز و با دسـتور مسـاعد 
مدیرعامـل شـرکت ملـی مناطـق 
نفتخیز جنـوب، برای محرومیت زدایی 
مناطـق حاشـیه شـهر اهـواز و کمک 
به جمع آوری پسـماندها،  2 دسـتگاه 
لودر، 2 دسـتگاه بولدوزر و 3 دسـتگاه 

کمپرسـی اختصـاص یافته اسـت.
وی افـزود: همچنیـن جهـت 
ی  ـ ن ا ر م ع ی  ا ـ ه ت  ی ل ا ع ف ی  ا ر ـ ج ا
از قبیـل تسـطیح راه، بسترسـازی 

معابـر روسـتایی در بخـش غیزانیـه 
یک دسـتگاه گریدر، یک دستگاه لودر، 
یک دسـتگاه غلطـک، یک دسـتگاه 
کمپرسـی و یک دسـتگاه تانکـرآب 
یمان یک دسـتگاه  ل و در مسجدسـ
لـودر، یک دسـتگاه بیل مکانیکـی و 
یک دسـتگاه غلطـک اختصـاص داده 
شـد که هـم اکنـون در حـال فعالیت 

هسـتند.
مهنـدس حسـنوند تاکیـد کـرد: 

مدیریـت ترابـری و پشـتیبانی تولیـد 
مناطـق نفتخیـز جنـوب بـا در اختیار 
داشـتن ناوگان تخصصی حمل و نقل، 
وظیفـه پشـتیبانی تولیـد را بـر عهده 
راسـتای  در  آن  ر  ا ـ ن ک ر  د و  د  ر ا د
عمـل بـه مسـئولیت های اجتماعـی، 
و  شـهرها  ه  ـ ب ی  ن ا سـ ر خدمت  ر  د
روسـتاهای واقع در محـدوده فعالیت 
مناطـق نفتخیزجنـوب نیـز پیشـگام 

. ست ا

روابط عمومی اثربخش تضمین کننده موفقیت سازمان است

مدیر عامل بانک توسعه تعاون ضمن تجلیل از خدمات ارزنده همکاران روابط 
عمومی به تبیین نقش آنها در موفقیت بانک پرداخت.

حجت اله مهدیان مدیر عامل بانک توسعه تعاون در دیدار حضوری با کارکنان 
روابط عمومی ستاد و ارتباط ویدئو کنفرانسی با مدیران استانی بانک و کارشناسان 
روابط عمومی استان ها اظهار داشت: مناسبت هفته روابط عمومی و ارتباطات فرصتی 
است تا ضمن تکریم از کارکنان این بخش، مأموریت ها و کارکردهای ارکان روابط 

عمومی در سازمان های امروزی مورد بررسی قرار گیرد.
توسعه  و  رشد  در  عمومی  روابط  ارکان  و  ارتباطی  سیستم های  اثیر  ت ی  و
اقتصادی و اجتماعی کشورها را مهم ارزیابی نمود و گفت: گستردگی دانش و بروز 
راهکارهای ارتباطی جدید و ظهور مبادالت و مناسبت جدید اقتصادی و مالی و نیز 
با  عمومی  روابط  واحدهای  گردیده شکل گیری  موجب  اطالعات  گردش  سرعت 

رویکردهای نوین الزم جلوه نماید.
از  تعاون  توسعه  بانک  ارشد  مدیران  حداکثری  رضایت  به  اشاره  با  ان  مهدی
عملکرد روابط عمومی گفت: به رغم کارنامه مناسب روابط عمومی در برنامه ریزی 
و اجرا ، برای رسیدن به اهداف جدید و بهینه سازی وضعیت موجود نیاز روزافزون به 
استمرار در تالش و کوشش وجود دارد و ارتقای مهارت ها و استفاده موثر از ابزارها 

می تواند در این مسیر کارگشا باشد.
مدیر عامل بانک توسعه تعاون وی حضور کادر جوان و مجرب در مجموعه 
روابط عمومی را از مزیت های این بانک جوان دولتی برشمرد و گفت: این ظرفیت 
و فرصت در تداوم مسیر خدمت رسانی بانک و تامین حداکثری رضایت مشتریان به 

ویژه تعاونگران بکار گرفته شده است.
مدیر عامل بانک توسعه تعاون حضور و فعالیت همکاران روابط عمومی در 
استان ها را مهم قلمداد نمود و گفت: همکاران ستادی در جایگاه ها و حرفه های 
تخصصی روابط عمومی مشغول فعالیت هستند و نیاز است با هدایت و سازماندهی 
فعالیت همکاران استانی، موجب تقویت راهبردهای ارتباطی بانک در سراسر کشور 

شوند.
وی با اشاره به ارتقای نقش روابط عمومی از نقش تشریفاتی و اجرایی به 
سطح راهبردی و تصمیم سازی طی سال های اخیر گفت: تاثیر اقدامات و برنامه ها و 
کمپین روابط عمومی بانک در شهرت و اعتبار برند بانک بسیار موثر است و ذهنیت 
موجود در میان مشتریان و مخاطبین را به سمت مثبت پیش می برد و در ایجاد 

انگیزه برای همکاران نیز بسیار اثر گذار است.
وی خاطر نشان کرد: حضور مخاطبین هوشمند و آگاه به مسائل موجب گردیده 
مدیران سازمان های امروزی برنامه ها و تدابیر مناسبی برای ارتباط صحیح و متعالی 

با کاربران و حاضرین فضای مجازی در سطح مطلوب تدارک نمایند.
شهرام بخشا رییس اداره کل روابط عمومی بانک توسعه تعاون گفت :کلیه 
ارکان روابط عمومی در ستاد و استان ها دارای برنامه عملیاتی هستند و هدف این 
نحو  به  ارتباطی  حوزه های  در  بانک  اهداف  حرفه ای،  و  اصولی  رویکرد  با  ست  ا

شایسته ای محقق گردد.
وی افزود: دامنه فعالیت های روابط عمومی بسیار گسترده بوده و در حوزه های ، 
اطالع رسانی شفاف، انواع تبلیغات، آگاه سازی مخاطبین، ترویج فرهنگ تعاونی، ارتباط 
با رسانه، برگزاری رویدادها، حضور در نمایشگاه ها، امور فرهنگی، تکریم مناسبت ها، 
ارتباطی، نظرسنجی، ساماندهی وضعیت  چاپ نشریه درون سازمانی، سامانه های 
ظاهری شعب، مستندسازی خدمات توسعه ای بانک ، ایفای مسئولیت اجتماعی و 

مطرح سازی برند بانک صورت می پذیرد.
در این برنامه از زحمات حبیب عشایری همکار پیشین اداره کل روابط عمومی 
تجلیل به عمل آمد و همچنین دقایقی نیز صرف گرامیداشت نام زنده یاد مریم والیزاده 

امیری همکار فقید روابط عمومی استان لرستان گردید.
گفتنی است در این نشست سید علی میرفخرایی معاون فرهنگی و سارا شمس 
معاون اطالع رسانی، تبلیغات و انتشارات اداره کل روابط عمومی بانک توسعه تعاون 
به تبیین اقدامات این دو حوزه پرداختند و مدیران و همکاران استانهای خراسان 
جنوبی، اردبیل، آذربایجان شرقی، اصفهان، گلستان و یزد نیز به نمایندگی از استانها 

مطالب تخصصی را مطرح نمودند.

منابع  ادارات  هماهنگی  شورای  جلسه  پنجمین  و  پنجاه  و  د  ص سی
انسانی بانک های دولتی به میزبانی بانک صنعت و معدن برگزار شد

سیصد و پنجاه و پنجمین جلسه شوراي هماهنگي ادارات منابع انساني 
بانک های دولتی به میزبانی بانک صنعت و معدن با حضور رؤسا و کارشناسان 
ادارات منابع انساني بانک های دولتی و نمایندگان شورای هماهنگی و صندوق 

بازنشستگی بانک ها برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطالع رساني بانک صنعت و معدن، در این جلسه که 
روز یکشنبه دوم خردادماه سال جاري به میزباني این بانک برگزار شد، محمد 
رضایي دبیر کمیسیون شوراي هماهنگي بانک ها اظهار داشت: به مدد دانش و 
تخصص اعضاي این کمیسیون که همگي از مدیران و کارشناسان زبده منابع 
با  بانک هاي دولتي هستند، گام هاي مثبتي در موضوعات مرتبط  نساني در  ا
بازنشستگان برداشته شده و شاهد  بانکي و  حقوق و معیشت کارکنان شبکه 
اقدامات ارزشمند و مؤثري بوده ایم.وي استفاده از تمام ظرفیت هاي قانوني 
شوراي هماهنگي ادارات منابع انساني در حوزه سرمایه انساني و بهره مندي از 
تجارب و دانش خبرگاني که به قوانین و نیازهاي سرمایه انساني اشراف دارند 
را موهبتي دانست که همواره براي بهره مندي از ظرفیتهاي قانوني جهت بهبود 

وضعیت اصلي ترین سرمایه بانکها راهگشا بوده است. 
رضایي عنوان داشت: راز موفقیت این کمیسیون حضور با انگیزه و فعاالنه 
همکاران این بخش و هماهنگي و تشریک مساعي موجود بین اعضاي آن و 
سازمان هاي ذیربط است که با ارائه راهکارهاي مناسب فراخور هر موضوع 
به موفقیت هاي بسیاري در چارچوب قوانین و مقررات موجود دست یافته اند.

در ادامه، مریم اسلمي رییس اداره منابع انساني بانک صنعت و معدن، 
ضمن تقدیر از همت و تالش هاي بي شائبه کارکنان بخش سرمایه انساني 
شبکه بانکي و اعضاي کمیسیون شوراي هماهنگي ابراز داشت: اهمیت و جایگاه 
کلیدي مدیریت سرمایه انساني در افزایش بهره وري و کارایي سازماني، ایجاد 

تعهد شغلي و بهبود عملکرد کارکنان بر کسي پوشیده نیست.
وي افزود: هر سازماني براي دستیابي به اهداف خود متکي به مهم ترین 
سرمایه خود یعني نیروي انساني آن است و موفقیت نیروي انساني نیز در گرو 
میزان رضایت و تعلقي است که کارکنان به شغل و محیط کار خود دارند بنابر 
این قدم اول در تحقق اهداف و مأموریت هاي هر مجموعه اي ایجاد رضایت در 
نیروي انساني و رسیدگي به مشکالت آنان است. در این رهگذر کارکنان خدوم 
شبکه بانکي به دلیل بانک محور بودن اقتصاد کشور در هر شرایطي همواره به 
ارائه خدمت مشغول بوده و هیچ تالشي براي انجام وظایف خود فروگذار نکرده اند. 
گفتني است، در خالل این جلسه دبیر و اعضاي شورا موارد مطرح شده 
در دستور جلسه را مورد بررسي قرار دادند و در مورد پیشنهادها و راهکارهاي 
مناسب براي رفع موانع و معضالت شاغالن و بازنشستگان شبکه بانکي که از 
سوي مدیران و کارشناسان حوزه منابع انساني ارائه شده بود به بحث و تبادل 
میان  رویه  وحدت  و  بیشتر  هماهنگی  ایجاد  جهت  تصمیماتی  اتخاذ  و  ظر  ن

بانک های دولتی پرداختند.
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از  کرج  شهر  شورای  س  ی ئ ر
برگزاری آیین ثبت ملی پارک ایران 
کوچک به عنوان نخستین باغ فرهنگ 
کشور از سوی سازمان جهانی یونسکو 

خبر داد. 
کرد:  اظهار  د  نژا سلیم  ر  ب ک ا
از  گرفته  صورت  بازدیدهای  طی 
پارک ایران کوچک از سوی اعضای 
کمیسیون مربوطه در سازمان جهانی 
و  علمی  آموزشی،  )سازمان  یونسکو 
فرهنگی سازمان ملل متحد( و انجام 
توافقات بعدی، این مجموعه به عنوان 
ایران  کشور  فرهنگ  باغ  ستین  خ ن
مناسبت  به  و  گردیده  جهانی  ت  ب ث
بیان های  تنوع  و  اقوام  جهانی  ز  و ر
بازگشایی  مراسمی  طی  نگی  ه ر ف

می شود.
وی از برگزاری آیین ثبت ملی 
پارک ایران کوچک به عنوان نخستین 
سوی  از  ایران  کشور  فرهنگ  غ  ا ب
سازمان جهانی یونسکو طی مراسمی 
از  ا حضور سفرای خارجی، تعدادی  ب
رسانه های  و  دولت  کابینه  ای  ض ع ا
گروهی خبر داد و آن را رویدادی مهم 

برای این کالن شهر دانست. 

شهر  اسالمی  شورای  یس  ئ ر
کوچک  ایران  پارک  افزود:  ج  ر ک
به عنوان مرکز باغ فرهنگ در ایران 
جهانی  سازمان  دفتر  و  خته شده  ا ن ش
یونسکو نیز در آن راه اندازی می شود 
از  تعدادی  با حضور  مراسمی  و طی 
سفرای خارجی، اعضای کابینه دولت، 
اصحاب  و  محلی  مسئوالن  م،  د ر م
خواهیم  آن  بازگشایی  شاهد  نه  ا س ر
بود که گامی در جهت تثبیت جایگاه 
کالن شهر کرج به عنوان ایران کوچک 
گویش های  و  قومیت ها  سرزمیِن  و 

ایرانی است.

مایه  کرد:  اضافه  نژاد  یم  ل س
مسرت است که پارک ایران کوچک از 
استانداردها و زیبایی الزم برای دریافت 
این عنواِن ملی و ثبت جهانی برخوردار 
بوده، درحالی که سایر کالن شهرهای 
از  میزبانی  به  عالقه مند  نیز  شور  ک
باغ فرهنگ بوده اند؛ مجموعه ای که 
افتتاح آن با حضور سفرای خارجی و 
وزرای دولت نشان دهنده اهمیت آن 
در حوزه فرهنگی است و نشان دهنده 
تنوع  اقوام و  اتحاد  روِح صلح جویی، 

فرهنگی در شهرمان است.
ز  ا ها  ر با بنده  گفت:  ی  و

مجموعه های فرهنگی شهر تقاضای 
توجه بیشتر به ظرفیِت تنوع فرهنگی 
بهره برداری  با  که  داشته ام  را  ج  ر ک
آن  تجلی  اقوام شاهد  ملی  پارک  ز  ا
همین طور  بودیم،  ملی  سطح  ر  د
انتخاب پارک ایران کوچک به عنوان 
راستا  همین  در  گامی  فرهنگ  غ  ا ب
برگزاری  با  که  داریم  انتظار  و  است 
به  را  آن  بتوانیم  ملی  شنواره های  ج

جاذبه گردشگری تبدیل کنیم.
رئیس شورای اسالمی شهر کرج 
دوره  در  الهی  حمد  به  کرد:  وان  ن ع
اتفاقات  شهر  اسالمی  شورای  جم  ن پ
مهمی را در سطح شهر شاهد بوده ایم 
و امیدواریم در آینده ای نزدیک بتوانیم 
مترو به عنوان مهم ترین وعده خود و 
تاریخ  پروژه  کالن ترین  ین طور  م ه
عمرانی شهر را به مرحله بهره برداری 
و مسافر گیری برسانیم تا کارنامه ای 
بگذاریم. یادگار  به  از خود  درخشان 

باغ  این  افتتاح  مراسم  است؛  تنی  ف گ
ساعت  خرداد  ششم  پنجشنبه  دا  ر ف
17 در پارک ملی ایران کوچک واقع 
در بلوار ماهان شرقی کسری )شهید 

کلهر( برگزار می شود.

حضور مسئوالن کشوری در کرج برای آغاز بكار »باغ فرهنگ

شهرجدید  گمنام  شهداي  زار  ل گ
با  همزمان  مراسمي  در  تگرد  ش ه
سالروز آزاد سازي خرمشهر غبار روبي 

و عطرافشاني شد.
به گزارش روابط عمومي شوراي 
شهرجدید  شهرداري  و  المي  س ا
سوم  بزرگداشت  مراسم  شتگرد،  ه
االسالم  حجت  باحضور  د  ا د ر خ
جمعه  مام  ا صفدري  لمسلمین  ا و
شمس  و  راد  کیهاني  مرتضي  ر،  شه
شوراي  عضو  و  رئیس  ارمندئي  هلل  ا
اسالمي، حاجي زاده عضو هیئت مدیره 
شهید  بنیاد  رئیس  عمران،  شرکت 
خانواده  شهرستان،  ایثارگران  امور  و 

از  ایثارگران و جمعي  و  معظم شهدا 
شهداري  مزار  جوار  در  شهروندان 
گمنام شهرجدید هشتگرد برگزار شد. 
لمسلمین  ا و السالم  ا جت  ح
صفدري سخنران مراسم ضمن تأکید 
بر تداوم راه شهیدان واالمقام انقالب 
این  ایمان  و  ایثار  تبیین  و  سالمی  ا
قهرمانان ملي، آزادسازي خرمشهر را 
مقدمه به زانو درآمدن نیروهاي بعثي 
دانست که سرانجام با قبول آتش بس 
به مرزهاي بین المللي شناخته شده 2 
کشور انجامید و حتي یک وجب از این 
خاک را در اشغال دشمن نگاه نداشت.

آزادسازی  داد:  توضیح  ایشان   

اصلی  هدف های  از  یکی  خرمشهر 
عملیات بیت المقدس در خالل جنگ 
ایران و عراق بود که پس از این نبرد، 
شهر خرمشهر پس از 576 روز اشغال 
از سوی نیروهای ارتش بعثی عراق، 
با تالش  در سوم خرداد سال 1361 
نیروهای مسلح ایران بازپس گرفته شد. 
هشتگرد  شهرجدید  جمعه  مام  ا
در انتها تأکید کرد: خوشبختانه امروزه 
رویکرد بسیار خوبی از نسل جوان به 
ارزش های دفاع مقدس و به شهدای 
شاخص در فضاهاي عمومي داریم که 
واقعا قابل تجلیل و قدردانی است و 
این خود از برکت خون پاک شهدایي 

است که با جان و مال و آبرو از کیان 
این کشور مقدس و از اسالم و انقالب 

دفاع نمودند.
 شایان ذکر است در این برنامه 
با مداحي رحیم محمدي  معنوی که 
و  علیهم  اهلل  سالم  بیت  اهل  داح  م
بیت مهدي  اهل  ا شعرخواني شاعر  ب
کاظمي در جوار قبور مطهر شهدای 
گمنام برگزار شد، ضمن یادبود رشادت 
ها و دالوري هاي رزمندگان و شهداي 
عملیات بیت المقدس و فتح خرمشهر، 
یاد و خاطره مادر بزرگوار و درگذشته 
نیز  عامریان  بني  اهلل  نصرت  شهید 

گرامي داشته شد.

همزمان با سالروز آزادسازي خرمشهر، مراسم بزرگداشت فتح الفتوح 
در شهرجدید هشتگرد برگزار شد

شماره  شناسنامه  نورعلی  سید  فرزند  میری  فاطمه  سید  به  وسیله  دین  ب
نژاد  هاشمی  خیابان شهید  ملی 2170575601 ساکن  2170575601 شماره 
جنب بنیاد شهید شهرستان بهشهر احدی از ورثه مرحوم سید نور علی میری 
مهریه  اجرایی  پرونده  بستانکار  اسدی  معصومه  خانم سید  که  بالغ می شود  ا
علیه آقای سید نورعلی میری )مرحوم( جهت وصول 250 عدد سکه تمام بهار 
آزادی طال از مجموع تعداد 250 عدد سکه تمام بهار آزادی طال و هفت مثقال 
طالی ساخته شده هیجده عیار به قیمت یوم الرد به استناد مهریه مندرج در 
سند ازدواج شماره 10296 مورخ 1381/10/16 علیه شما اجراییه صادر نموده و 
پرونده اجرایی به کالسه 1۴000005۴ در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش 
بستانکار  تقاضای  به  بنا  لذا  نبوده  میسر  واقعی  ابالغ  مامور   1۴00/2/3 ورخ  م
طبق ماده 18 آیین نامه اجرا مفاد اجراییه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه 
های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ 
این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام 

ننمایید، عملیات اجرایی جریان خواهد یافت. 
شناسه آگهی : 11۴1۴78 

مسئول واحد اجرای اسناد رسمی بهشهر 
محسن جعفری 

هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 

تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 
12000507 مورخ 1۴00/02/12 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک نکا تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی نیروی انتظامی شهرستان نکا به 
شناسنامه ملی 1۴0032۴7176 در 5 دانگ و 2۴ سیر و 8 مثقال مشاع عرصه 
به انضمام ششدانگ اعیانی یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 129/۴5 
متر مربع از پالک 28- اصلی به کالسه ۴32/98 واقع در اراضی نکابخش 9 ثبت 
نکا که مقدار 15 سیر و 8 مثقال مشاع عرصه وقف می باشد خریداری شده از 
آقای قاسمعلی بابایی محرز گردیده لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 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 اعتراض دادخواست اعتراض بر ثبت خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴00/03/08
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴00/03/22

شناسه آگهی  : 11۴1153
امیر خندان رباطی 

سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نکا 



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1750- شنبه 8 خرداد 61400 ورزش نیای  د

آزاد کار تیم ملی ایران:
جهانی مجارستان تلخ ترین خاطره زندگیم شد

نماینده تیم ملی کشتی آزاد ایران در وزن 61 کیلوگرم در پیکارهای جهانی 
2018 مجارستان گفت: جهانی مجارستان را هیچ وقت نمی توانم فراموش کنم 
و آن کابوسی است که به عنوان تلخ ترین خاطره زندگیم در ذهنم مانده است.

محمدباقر یخکشی آزادکاری که در پیکارهای انتخابی تیم ملی در سال 
97 همه حریفان را شکست داد و به عنوان نفر نخست تیم ملی عازم پیکارهای 

جهانی 2018 بوداپست مجارستان شد.
یخکشی در آن رقابت ها با کسب 2 پیروزی و 2 شکست به عنوان 
پنجمی بسنده کرد در حالی که این ظرفیت و توانایی را هم داشت تا حتی 

به فینال این پیکارها برسد.
او در خرداد ماه سال 98 به همراه تیم منتخب کشتی آزاد کشورمان در 
رقابت های کشتی آزاد جام ساساری ایتالیا که جزء سیستم رنکینگ اتحادیه 

جهانی کشتی نیز محسوب می شد شرکت کرد و به مدال طال رسید.
در آن رقابت ها یک اتفاق حاشیه ای، سبب شد تا کشتی کشورمان با 
چالش جدید مواجه شود. یخکشی از کشتی گیران آینده دار و با انگیزه تیم ملی 
کشتی آزاد به دلیل عدم اطالع از مقررات و پروتکل مسابقات بعد از کسب 
مدال طالی وزن 61 کیلوگرم که 1۴ امتیاز رنکینگ به جمع امتیازات وی 
اضافه می شد و او را از رده هفتم تا پنجم ارتقا می داد به دلیل پوشیدن تیشرت 
و نپوشیدن لباس ورزشی رسمی، برگزار کنندگان مدال طال را از او گرفتند و 

به نفر دوم این وزن یعنی »رسول کالیف« از قزاقستان دادند.
البته فدارسیون کشتی این موضوع را به صورت جدی پیگیری کرد و با 

اعالم اتحادیه جهانی کشتی، مدال طالی یخکشی بازگردانده شد.
متاسفانه سال گذشته او تصادفی داشت که موجب شد حدود یک سال 
و نیم از میادین کشتی به دور باشد. او پنجشنبه هفته گذشته در جام جهانی 

پهلوان تختی شرکت کرد و عنوان دهم را بدست آورد.
یخکشی گفت: آمادگی من در جام تختی در حدی نبود که بتوانم موفقیتی 
داشته باشم؛ ضمن آنکه االن سرباز هستم و جام تختی نیز نخستین مسابقه 

رسمی من بعد از حدود یک سال و نیم دوری از مسابقات بود.
وی اظهار داشت: متاسفانه تصادفی در روستای خودمان یعنی قلعه پایان 
از توابع شهرستان بهشهر داشتم و سبب شد که رباط پایم پاره شود و عمل 
جراحی کنم و شرایط بدی برایم به وجود آورد. در جام تختی آن آمادگی را 
که می خواستم نداشتم و باقر یخکشی سال های قبل نبودم، اما قول می دهم 
که دوباره با آمادگی کامل برگردم. یخکشی در خصوص اینکه با وجود کسب 
عنوان دهمی جام تختی شانسی برای حضور در جهانی 2021 نروژ متصور 
البته وزن بدنم هم حدود  البته هنوز چیزی مشخص نیست.  است، گفت: 
6۴ کیلوگرم است و بنا دارم در همین وزن 61 کیلوگرم به کارم ادامه دهم.   
پیکارهای جهانی 2018  زادکار مازندرانی در خصوص حضورش در  آ
مجارستان نیز یادآور شد: آن جهانی را نمی توانم فراموش کنم و جزو تلخ ترین 
خاطره زندگیم و به نوعی کابوسی برایم شده است و هیچ وقت نمی توانم آنرا 
فراموش کنم. قول می دهم که قویتر از گذشته بازگردم و هدفم پیکارهای 

جهانی 2022 و بازی های المپیک 202۴ پاریس است.  

شروع دوباره تمرینات کمانداران ملی پوش از دهم خرداد

تیم ملی تیراندازی با کمان متشکل از 16 کماندار زن و مرد از فردا 
یکشنبه )دهم خرداد ماه( اردوی آماده سازی خود را برای حضور در آخرین 

مرحله کسب سهمیه المپیک از  سر می گیرند.
کمانداران کشورمان در 2 رشته ریکرو و کامپوند تمرینات خود را در  
سایت تیراندازی با کمان آزادی آغاز می کنند تا برای حضور در مسابقات جام 
جهانی فرانسه و آزمودن شانس خود برای کسب سهمیه تیمی و انفرادی زنان 
آماده شوند.  زهرا نعمتی، شیوا شجاع مهر، سوگند رحمانی،  مهتا عبدالهی، 
رشته  کمانداران  شبانی  رضا  و  پیرعلی  امین   صادق اشرفی،  وزیری،  یالد  م
ریکرو هستند و  آرزو طاهریان، ویدا حلیمیان، راحله فارسی ، گیسا بایبوردی 
محمدصالح پالیزبان، آرمین پاکزاد، سیدحسام کوثر و احمد اکبری نیز کمانداران 

رشته کامپوند هستند.
پاکزاد  بهزاد  و  است  عبادی  اسماعیل  عهده  به  کامپوند  تیم  دایت  ه

کمانداران ریکرو را به عنوان سر مربی همراهی می کند.
این اردو تا 26 خردادماه ادامه خواهد داشت و در نهایت 2 تیم 6 نفره 

ریکرو و کامپوند راهی فرانسه خواهند شد.

توافق ستاره والیبال ایران با فنرباغچه
های  زنی  گمانه  عداز  ب
سیدمحمد   ، خیر ا وزهای  ر
با  ا  ر خود  فق  توا وسوی  م

فنرباغچه ترکیه نهایی کرد.
سیدمحمد موسوی، ستاره 
باتجربه والیبال ایران که در دو 
فصل اخیر در لیگ های لهستان 
و ایتالیا به میدان رفته، گویا قصد 
دارد بعد از المپیک توکیو چالش 

جدیدی را تجربه کند.
برخی  قبل  روز  چند  ز  ا

رسانه های ترکیه ای خبر از مذاکرات جدی این مدافع ایرانی با فنرباغچه 
داده بودند و امروز خبر توافق نهایی موسوی با این باشگاه ترکیه ای منتشر 

شده است.
بدین ترتیب لژیونر والیبال ایران که در سال گذشته در لیگ ایتالیا و در 
تیم پیاچنزا توپ می زد امسال قصد دارد که در لیگ ترکیه حضور داشته باشد. 

البته این ملی پوش والیبال اکنون پیشنهادهای دیگری هم دارد.
باتوجه به اخبار منتشر شده از رسانه های ترکیه ای انتقال محمد موسوی 
قطعی شده چرا که از او به عنوان بمب نقل و انتقاالت تیم فنرباغچه یاد 

می شود.
دانیل کاستالنی، سرمربی آرژانتنینی سابق موسوی در لهستان اخیرا 
هدایت فنرباغچه را برعهده گرفته و دلیل اصلی حضور موسوی در استانبول 

نیز حضور همین مربی به نظر می رسد.

مارکا: رونالدو در مسیر جدایی از یووه!

کریستیانو رونالدو به هم تیمی های خود در یوونتوس گفته است که قصد ترک 
این باشگاه را دارد.

قرار داد کریستیانو رونالدو و یوونتوس تا سال 2022 اعتبار دارد اما رونالدو به 
هم تیمی هایش گفته است که در پنجره نقل و انتقاالتی تابستان قصد جدایی از 
یووه را دارد. در ماه های گذشته شایعات زیادی در رابطه با جدایی این فوق ستاره 

پرتغالی از بیانکونری مطرح شده بود.
رونالدو در سال 2018 و پس از 9 سال موفقیت آمیز با رئال مادرید، از این 
تیم جدا شد و به یوونتوس پیوست. از آن زمان تا کنون در طول سه فصلی که 
کریستیانو در تورین بازی کرده است، در تمام رقابت ها 101 گل به ثمر رسانده و 

22 پاس گل نیز داده است.
اکامی یوونتوس و رونالدو در کسب قهرمانی در چمپیونزلیگ اما با وجود  ن
عظیم  ناامیدی  و  شکست  یک  عنوان  به  دیگر،  قهرمانی  عنوان  چندین  کسب 

محسوب شده است.
پس از حذف یوونتوس در مرحله یک هشتم نهایی رقابت های چمپیونزلیگ 
در این فصل، بر شدت شایعات مبنی بر تمایل رونالدو به جدایی از یووه افزوده شد. 
اکنون مارکا گزارش کرده است که CR7 در جلسه ای با رختکن یوونتوس به هم 

تیمی های خود اطالع داده است که قصد دارد از این باشگاه جدا شود.
ستاره 36 ساله پرتغالی به رغم اینکه هنوز یک سال از قراردادش باقی مانده 
است، می تواند تابستان امسال یوونتوس را ترک کند. با وجودی که گفته می شود 
رونالدو ناوگان اتومبیل های لوکس خود را در اوایل ماه جاری به مادرید برگردانده، 
فلورنتینو پرز، رییس رئال مادرید، پیش از این احتمال بازگشت رونالدو به سانتیاگو 

برنابئو را رد کرده است.
منچستر یونایتد و اسپورتینگ لیسبون، دوباشگاه سابق رونالدو، هر دو مشتاقند 
تا برنده 5 توپ طالی جهان دوران فوتبال خود را با آنها به پایان برساند و بازنشسته 
شود، اما رونالدو ممکن است هنوز به فکر پایان دادن به مسائل و بازنشستگی نباشد.

عملکرد او در فصل گذشته دچار افت خاصی نشده است، بنابراین بعید است 
رونالدو قرارداد »بازنشستگی« را با هر باشگاهی بپذیرد. با این حال پیوستن به لیگ 

آمریکا ممکن است یک گزینه بسیار سودآور و وسوسه کننده باشد.
رونالدو خود با انتشار پستی در شبکه های اجتماعی با اشاره به اینکه در یوونتوس 
به هدف خود رسیده است، تلویحا به تمایل خود برای ترک این باشگاه اشاره کرده 
است. در هر صورت پنجره نقل و انتقاالت تابستانی بسیار جالب خواهد بود؛ به جز 
رونالدو سرنوشت بازیکنان بزرگی مانند لیونل مسی، سرخیو راموس و کیلیان امباپه 

نیز همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد.

الپورتا: هم مسی می ماند هم کومان!

رئیس بارسلونا برای اولین بار در کنفرانسی خبری شرکت کرد و به بسیاری 
از ابهامات باشگاه کاتاالن پاسخ گفت. او تاکید کرد که ناکامی های اخیر، تاوانی 

سخت خواهند داشت.
خوان الپورتا اسفند ماه گذشته بود که با پیروزی در انتخابات بارسلونا برای 
دومین بار رئیس باشگاه کاتاالن شد. او یک مقطع بین 2003 تا 2010 بر مسند کار 
بود و بارسا با او افتخارات زیادی کسب کرد.الپورتا از زمان انتخابش به عنوان رئیس 
باشگاه، نشست خبری نداشت و روز گذشته برای نخستین بار مقابل خبرنگاران قرار 
گرفت و در مورد مسائل مختالف صحبت کرد. بارسلونا فصل را با فتح کوپا دل ری 
به اتمام برد و در اللیگا و لیگ قهرمانان ناکام ماند. گفته می شود الپورتا از عملکرد 
تیم و کادر فنی راضی نیست و قصد پاکسازی دارد. آینده لیونل مسی و رونالد کومان 

سرمربی باشگاه نیز همچنان نامشخص است.
الپورتا در نشست خبری خود گفت:» اینجا هستم تا توضیحات الزم را ارائه 
بدهم. باید مسائل مختلف پیرامون بارسا را برای مردم توضیح داد. تصمیماتی که قرار 
است گرفته شود، باید به اطالع هواداران برسد. همچنین دوست دارم آنها نقشه راه 
ما برای رسیدن به موفقیت را نیز بدانند. نیمه های فصل به باشگاه آمدم و معتقدم 
دوره ای در بارسلونا با پایان فصل به اتمام رسید و باید پروژه ای جدید را شروع کنیم. 

پروژه ای که معتقدم شادی را به دوست داران بارسا بر می گرداند.«
الپورتا در مورد انقالب در تیم گفت:» فصل را خوب تمام نکردیم و کاری که 
هرگز نباید انجام داد، بدون عواقب گذاشتن شکست هاست. در سال های اخیر ما 
ناکامی های زیادی را تجربه کرده ایم ولی به درستی برای رفع شان تصمیم گیری 
نشد اما در حال کار کردن روی این قضیه هستیم و خبرهای بیشتری خواهید شنید. 
شکست ها و ناکامی ها بدون عواقب نمی مانند.«وضعیت لیونل مسی:» مورد تمدید 
قرارداد مسی روندش را به خوبی طی می کند ولی هنوز چیزی قطعی نشده است. 

ایران  فوتبال  ملی  تیم 
با ستاره های سرشناس خود 
می رود تا یک مسیر دشوار را 

با موفقیت به پایان برساند.
ایران از روز 13  تیم ملی فوتبال 
نهایی  دور  به  صعود  برای  ماه  خرداد 
مقدماتی جام جهانی تالش خواهد کرد. 
این تیم طی ۴ بازی اخیر خود در گروه 
سوم مسابقات مقدماتی، دو برد کسب 
کرده و متحمل دو شکست شده است. 
شاگردان اسکوچیچ در حال حاضر با 6 
امتیاز در رتبه سوم جدول رده بندی قرار 
دارند و عراق 11 امتیازی و بحرین 9 
امتیازی، دو رقیب آنها در راه صعود به 

شمار می روند.
کنفدراسیون  تصمیم  اساس  بر 
فوتبال آسیا، تیم ملی ۴ بازی باقی مانده 
گروه  های  تیم  دیگر  مانند  به  را  خود 
سوم در کشور بحرین انجام خواهد داد؛ 
تصمیمی که باعث شد تیم ملی شانس 
میزبانی در 3 دیدار را که تقابل با عراق 
و بحرین هم در بین شان بود را از دست 
بدهد. فدراسیون فوتبال ایران همچنان 
به این تصمیم معترض است و تالش 
می کند تا شرایط را به نفع تیم ملی تغییر 
دهد اما به نظر نمی رسد که این تالش 

ها راه به جایی ببرد.
 برگزاری ۴ دیدار در عرض 12 روز 
چالشی جدی برای دراگان اسکوچیچ و 
از  کنار  در  باید  آنها  است؛  شاگردانش 
با  را  میزبانی، خود  دادن شانس  دست 
شرایط کشور بحرین وفق داده و برای 
 3 زمانی  های  فاصله  در  بازی  انجام 
آماده کنند؛ فشردگی کار  را  روزه خود 
در این شرایط بسیار باالست و کادرفنی 
باید انتخاب های هوشمندانه ای را در 
۴ بازی سرنوشت سازی انجام دهد تا 
زمینه  امتیازات،  حداکثر  کسب  ضمن 
ملی  توانایی  حداکثر  از  استفاده  برای 

پوشان نیز فراهم شود.
ین  مهمتر یطی  ا شر چنین  ر  د
هایی  ستاره  فوتبال،  اهالی  امیدواری 
هستند که تیم ملی ایران را از هر نظر 
یک سر و گردن باالتر از حریفان خود 
جهانی  جام  مقدماتی  سوم  گروه  در 
تیم  درخشان  عملکرد  دهد.  می  قرار 
 ACL گروهی  دور  در  ایرانی  های 
2021 یک بار دیگر عیار فوتبال ایران 
در آسیا را نشان داد؛ تیم هایی که با 
تیم  مقابل  خود  های  ستاره  درخشش 
قدرت  عربی  متمول  باشگاهی  های 

نمایی کردند.
حال همین ستاره ها در کنار ستاره 
هایی که در فوتبال اروپا شاغل هستند 
در کنار جمع شده اند تا تیم ملی را از 
یک مسیر دشوار با موفقیت عبور دهند. 
ترین  جدی  از  یکی  عنوان  به  عراق 
رقبای فوتبال ایران که هر دو نماینده 
اش در ACL از صعود بازماندند با حاشیه 

ای بزرگ طی روزهای اخیر روبرو شد؛ 
سرکو کاتانچ سرمربی تیم ملی فوتبال 
الشرطه  بازیکن   6 بازگشت  با  عراق 
جام  بازی های  در  خاطر حضور  به  که 
حذفی سر خود اردوی تیم ملی را ترک 
کرده بودند، مخالفت کرد. به این ترتیب 
عراق در غیاب این بازیکنان در منامه 
است  حالی  در  این  و  یابد  می  حضور 
که خوشبختانه ستاره های تیم ملی با 
آماده  را  خود  باال  بسیار  روحی  شرایط 
روزهای سختی که در منامه انتظارشان 

را می کشد، کرده اند.
طارمی  مهدی  هایی چون  ستاره 
و سردار آزمون در خط حمله تیم ملی، 
بود.  خواهند  حریفان  دردسر  بزرگترین 
ممکن  کیفیت  بهترین  که  مهاجمانی 
را در تیم های باشگاهی خود داشتند؛ 
طارمی در کنار گل های زیبا و حساس 
پایان  در  ای  کننده  خیره  آمار  خود، 
او در کنار 11 پاس گل  فصل داشت؛ 
فصل  این  در  گل  پاس  خود)بیشترین 
پرتغال( 16 گل نیز برای پورتو به ثمر 
رساند تا در ۴8 درصد از گل های تیمش 
باشد.  زمین سهیم  در  زمان حضور  در 
البته نباید از پنالتی های سرنوشت سازی 
که مهدی برای پورتو گرفت هم چشم 
پوشی کنیم که همه و همه در کنار هم 
او را در تیم منتخب فصل 2020-21 

پرتغال قرار داد.
را  آزمون  سردار  خود  کنار  در  او 
بهترین  عنوان  به  که  داشت  خواهد 
بازیکن این فصل لیگ روسیه انتخاب 
شد؛ ستاره ایرانی زنیت سنت پترزبورگ 
این مدت  انجام داد که طی  بازی   2۴
و  رسانده  ثمر  به  گل   19 شد  موفق 
عمده ای  نقش  تا  بدهد  گل  پاس   2
البته  باشد.  داشته  تیمش  قهرمانی  در 
دست اسکوچیچ در خط حمله، بازتر از 
این حرف هاست. او به غیر از دو سوپر 
استاری که به آنها اشاره کردیم، نفرات 

انصاری  کریم  چون  دیگری  شاخص 
را  رضایی  کاوه  و  قایدی  مهدی  فرد، 
هم می تواند در خط حمله به کار بگیرد؛ 
بازیکنانی که تک تک شان در تیم های 
باشگاهی خود، فصل موفقی را پشت سر 

گذاشته اند.
تیم ملی در میانه میدان هم ستاره 
کم ندارد. مثل علیرضا جهانبخش که 
جزیره  در  را  دیگر  دشوار  فصل  یک 
همه  وجود  با  او  گذاشت.  سر  پشت 
مصدومیت  همچون  عجیبی  اتفاقات 
نسبتا طوالنی مدت که در طول فصل 
برایش رخ داد و در بیرون ماندنش از 
ترکیب برایتون موثر بود، پایان خوبی 
همراه با آبی ها داشت و ضمن چشیدن 
بازی   ۴ طی  برتر،  لیگ  در  بقا  طعم 
پایانی فصل )از جمله بازی با آرسنال 
و منچسترسیتی( روی هم 225 دقیقه 
به میدان رفت تا با آمادگی فنی و روانی 
یافت.  ملی حضور  تیم  اردوی  در  باال 
شاخص  های  چهره  علیرضا،  کنار  در 
دیگری هم دارد؛ از جمله سعید عزت 
و  جوان  بازیکن  یک  دیگر  که  اللهی 
کم تجربه در لباس ملی به شمار نمی 
رود. او با 2۴ سال سن، 31 بازی ملی 
 6 شماره  صاحب  اینک  و  داده  انجام 
های  دهه  طی  که  ای  شماره  است؛ 
بازیکنان سرشناسی چون  به تن  اخیر 
ایم.  باقری و جواد نکونام دیده  کریم 
را پشت  موفقی  وایله، فصل  در  سعید 
سر گذاشت و در 29 مسابقه این فصل 
سوپر لیگ دانمارک به میدان رفت و 
در این مدت موفق شد ۴ گل به ثمر 
برساند. علی قلی زاده و سامان قدوس 
میانه  در  ملی  تیم  لژیونرهای  دیگر 

میدان هستند.
احسان حاج صفی، احمد نوراللهی، 
کمال کامیابی نیا، مهدی ترابی و وحید 
امیر هم نفراتی هستند که از لیگ برتر 
یافته  ملی حضور  تیم  هافبک  در خط 

اند؛ این بازیکنان به غیر احسان بقیه از 
پرسپولیس هستند و این می تواند یک 
باشد؛  توجیه  قابل  البته  و  جالب  اتفاق 
بازیکنانی از پرسپولیس، تیمی که نایب 
قهرمان ACL 2020 و این فصل هم 
صعود بی دردسری به مرحله حذفی این 

مسابقات داشت.
یک خط عقب تر و در فاز دفاعی 
سرشناسی  های  ستاره  ملی  تیم  هم 
دارد؛ چه در خط دفاعی و چه در درون 
با  های  ستاره  دفاعی  خط  در  دروازه. 
تجربه ای چون مرتضی پور علی گنجی 
می  لژیونر  عنوان  به  که  دارند  حضور 
به  تدافعی  فاز  در  را  ملی  تیم  توانند 
همراه چهره های شاخصی که از لیگ 
حضور یافته اند یاری کنند. کاری که در 
حضور دروازه بانان سرشناس تیم ملی 
کار سختی به نظر نمی رسد. علیرضا 
در  حضور  فصل  یک  از  بعد  بیرانوند 
در  المللی  بین  های  تجربه  آنتورپ 
عرصه باشگاهی را هم به تجارب ملی 
خود افزوده و پیش بینی می شود که 
به  هم  رو  پیش  حساس  بازی   ۴ در 
تیم  دروازه  درون  یک،  شماره  عنوان 

ملی حضور داشته باشد.
البته بیرانوند و پورعلی گنجی به 
عنوان با تجربه های فاز دفاعی، چهره 
را در کنار خود می  اتکایی  قابل  های 
بینند. در خط دروازه ترافیک به شدت 
فصل  از  پس  عابدزاده  امیر  باالست؛ 
رویایی اش که همراه با حضور در تیم 
پیام  بود،  پرتغال  لیگ  سوپر  منتخب 
پس  هم  اخباری  محمدرضا  و  نیازمند 
و  سپاهان  های  تیم  در  درخشش  از 
تراکتور، بک آپ های مطمئن اسکو در 
درون دروازه به شمار می روند. در خط 
دفاعی هم شجاع، مجید حسینی، حسین 
کنعانی، صادقی محرمی و چند بازیکن 
دیگر، تعادلی قابل قبول را در تیم ملی 

به وجود آورده اند.

شروع اردوی تیم ملی در کیش؛

ستاره های فوتبال ایران در سخت ترین آزمون سال!

ESPN در گزارشی درباره شرایط 
تیم ها برای صعود به جام جهانی نوشته 
سخت  را  ایران  ملی  تیم  کار  و  است 

توصیف کرد.
آستانه  در   ،ESPN گزارش  به 
جام  انتخابی  های  رقابت  سرگیری  از 
گروه  در  شرایط  آسیا  قاره  در  جهانی 
به  از  پس  است.  شده  پیچیده  ایران 
یادماندنی ترین نمایش سال های اخیر 
ایران در جام جهانی، شانس  تیم ملی 
ایران برای صعود به سومین جام جهانی 
از شروع کند رقابت های  متوالی پس 

مقدماتی در خطر است.
ابتدای کار خود  از  دو پیروزی از 
به  کامبوج  صفر  بر   1۴ پیروزی  جمله 
از  صعود  برای  ایران  جزم  عزم  معنای 
حال،  این  با  بود.  مقدماتی  مسابقات 
شکست های پشت سر هم از بحرین و 
عراق کار را برای این تیم بسیار سخت 

کرده است.
ایران در حال حاضر با شش امتیاز 
و یک بازی کمتر در رده سوم گروه قرار 

دارد، پنج امتیاز عقب تر از عراق که در 
صدر گروه قرار دارد و سه امتیاز کمتر از 

بحرین در رده دوم است.
مارک ویلموتس از آن زمان سمت 

مربیگری را ترک کرده است و این مربی 
کروات یعنی دراگان اسکوچیچ است که 
وظیفه اجتناب ناپذیری دارد که ماه آینده 
شرایط تیم ملی را در بحرین تغییر دهد.

تیم ملی ایران در بازی اول خود در 
بحرین باید به دیدار هنگ کنگ برود. 
ملی پوشان در دیدار رفت در زمین این 
تیم توانستند با دو گل به برتری برسند.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

گزارش ESPN؛

اسكوچیچ باید جور ویلموتس را بكشد

تسویه  برای  پرسپولیس  باشگاه 
حساب مالیاتی سرمربی سابق خود باید 

حدود 11 میلیارد تومان هزینه کند.
باشگاه  حساب  تسویه  ز  ا پس 
و  نکوویچ  یوا ا نکو  برا با  پرسپولیس 
ز  ا کروات  مربی  ین  ا رانش،  دستیا
به  توجه  با  که  خواست  پرسپولیس 
مفاد قرارداد، مالیات دستمزد او توسط 
تسویه  برگه  و  شود  پرداخت  باشگاه 
رو  این  از  برسد.  دستش  به  حساب 
مدیران پرسپولیس در آخرین مذاکرات 
خود با سرمربی کروات، به او قول دادند 
که به زودی مشکل مالیاتی او را حال 
برانکو  مالیاتی  بدهی  میزان  اما  کنند 

چقدر است؟
بر اساس اطالعاتی که منابعی در 
باشگاه پرسپولیس در اختیار ایسنا قرار 
اداره   ،1399 سال  ماه  آبان   در  دادند، 
تومانی  میلیارد   3 حدود  بدهی  مالیات 
را که مربوط به دستمزد برانکو بود به 
باشگاه پرسپولیس اعالم می کند، نکته 

پرداخت  خاطر  به  که  اینجاست  جالب 
چهار  حدود  طی  مالیاتی  بدهی  نشدن 
به  پرسپولیس،  در  برانکو  حضور  سال 
 500 و  میلیارد   3 حدود  بدهی  اصل 
میلیون هم جریمه اضافه شده بود؛ یعنی 
تا پیش از اینکه برانکو یک میلیون و 
قراردادش  پایانی  یوروی  هزار   150
پرداخت   99 سال  اواسط  در  که   - را 
شد- گ بگیرد، حدود 6 میلیارد و 500 

میلیون تومان بدهی مالیاتی داشت.
سال  چهار  طی  معلوم  قرار  از 
حضور این مربی کروات در ایران، هر 
زمانی که نیاز به خروج از کشور داشت، 
پرسپولیسی ها مبلغ اندکی را به عنوان 
تا  می کردند  پرداخت  لحساب  علی ا
مشکلی برای خروج برانکو ایجاد نشود 
که   - او  قرارداد  مالیات  هیچگاه  اما 
پرداخت آن بر عهده باشگاه بود - تسویه 

نشده است.
این 6 میلیارد و 500 میلیون تومان 
صرفا مربوط به دریافتی های برانکو تا 
پایان سال 1398 است و بابت دریافت 
یک میلیون و 150 هزار یورویی که در 
مجدداً  باید  کرده  دریافت   1399 سال 

مالیات پرداخت شود. 
به  تی  لیا ما نین  ا قو ساس  ا بر 
برانکو،  به  پرسپولیس  آخر  پرداختی 
نرخ  با  یورو   500 و  هزار   172 حدود 
 99 سال  در  مرکزی  بانک  رسمی 
یعنی  ین  ا  . د می گیر تعلق  لیات  ما
هم  مبلغ  ین  ا برای  پرسپولیسی ها 
حدود ۴ میلیارد و 500 میلیون تومان 

باید مالیات بدهند.
البته باشگاه پرسپولیس امید زیادی 
دارد که بخشی از جرایم دیرکرد مالیات 
برانکو از سوی اداره مالیات بخشیده شود 
که در غیر این صورت سرخ ها باید برای 
تسویه حساب مالیاتی برانکو حدود 11 

میلیارد تومان پرداخت کنند.

بدهی جدید پرسپولیس؛

11 میلیارد تومان؛ مالیات برانكو 
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 با توجه به ابالغ جدید معاونت توسعه کتابخانه ها و ترویج 
کتابخوانی نهاد و تمهیدات از پیش تعیین شده در خصوص 
ادامه فعالیت حضوری کتابخانه های عمومی، از هشتم خردادماه 
1۴00 کتابخانه های عمومی واقع در مناطق با سطح هشدار 

نارنجی ارائه خدمات منابع خود را آغاز خواهند کرد.
نهاد  رسانی  اطالع  پایگاه  از  جوانان  دنیای  گزارش  به 
کتابخانه های عمومی کشور، با توجه به رنگ بندی کرونایی 
از  اندیشیده شده  تمهیدات  اساس  بر  و  نقاط مختلف کشور 
نهاد،  کتابخوانی  ترویج  و  کتابخانه ها  توسعه  معاونت  سوی 
های  کتابخانه  اعضای  به  کتاب  امانت  خدمات  ارائه  امکان 
عمومی مناطق با رنگ بندی نارنجی از نظر شرایط کرونایی 

از روز شنبه شتم خرداد فراهم شد.
بر این اساس از روز شنبه کتابخانه های عمومی کشور 
که در مناطق با رنگ بندی نارنجی به لحاظ شرایط کرونایی 
این  منابع می پردازند. در  امانت  ارائه خدمات  به  دارند  قرار 
امانت  بخش  اما  بوده  تعطیل  مطالعه  های  سالن  شرایط  

کتابخانه به روال سابق و بر اساس شیوه نامه های بهداشتی 
ستاد ملی مبارزه با کرونا و شیوه  نامه های ابالغی معاونت 
خدمات  ارائه  به  کتابخوانی  ترویج  و  کتابخانه ها  توسعه 

خواهند پرداخت.  
در این شرایط رعایت شیوه نامه های بهداشتی از جمله 
استفاده از ماسک، فاصله گذاری اجتماعی و جلوگیری از تجمع 
افراد در بخش های مختلف کتابخانه شامل البی، راهروهای 
مخازن، مقابل میز امانت و محوطه کتابخانه الزامی بوده و 

اجرا خواهد شد.
الزم به ذکر است به جز شهرهای با سطح هشدار قرمز که 
کتابخانه های عمومی تنها به ارائه خدمات مجازی می پردازند، 
کتابخانه های عمومی سراسر کشور در مناطق با سطح هشدار 
نارنجی، زرد و آبی با رعایت شیوه نامه های بهداشتی به ارائه 

خدمات حضوری به اعضا می پردازند.
در حال حاضر 8 شهر کشور در وضعیت قرمز، 233 شهر 

در وضعیت نارنجی و 207 شهر در وضعیت زرد قرار دارند.

آغاز خدمات حضوری کتابخانه های عمومی کشور
 در مناطق نارنجی از هشتم خرداد

ه  د ا حسن ز د  ها فر
می گوید: برخی از نویسندگان 
هستند؛  تفاقات  ا ز  ا جلوتر 
یا  فیلم ها  شاهد  ما  پیش  سال های  در 
داستان هایی بودیم که ایده اصلی شان 
به خاطر  زمین  روی  بر  زندگی  نابودی 
یا  کشنده  ویروسی  مثل  بحران هایی 
ویرانی محیط زیست و بحران هایی از 
این دست بوده است. انگار واقعیت ها را 
از روی داستان ها نوشته اند نه داستان ها 

را از روی واقعیت ها. 
کودک  بیات  د ا نویسنده  ین  ا
با  ادبیات  مواجهه  درباره  نوجوان  و 
بحران هایی مثل جنگ، بالیای طبیعی 
از جمله کرونا،  و بیماری های همه گیر 
و  شکلی  تبعات  فعال  ما  کرد:  اظهار 
ظاهری کرونا را می بینیم مثل آمارهای 
تلفات و تاثیرات آنی که این بیماری بر 
دیده   آن چه  اما  می گذارد.  آدم ها  جسم 
آسیب های  است،  پنهان  و  نمی شود 
روحی و روانی آن است که تا سال های 
سال در ذهن و روح و روان مردم و در 
می ماند.  سرزمین  این  جمعی  خاطرات 
بعضی از عواقب این بیماری سال های 
ما  عمومی  رفتارهای  در  و  ما  با  سال 
خواهد ماند؛ مثل عواقبی که جنگ بر 
ما تحمیل کرد. یعنی با گذشت سال های 
سال از جنگ هشت ساله ایران و عراق 
بر  آن  روانی  و  روحی  تاثیرات  سایه  
و  است  حاکم  جامعه  اعصاب  سلسله 
خودمان خبر نداریم. بنابراین کرونا هم 

این تاثیرات را خواهد گذاشت.
حسن زاده در ادامه با بیان این که 
گفت:  است،  کودکان  نگران  بیشتر 
تخلیه  را  خود  به گونه ای  بزرگ ترها 
روزمرگی  و  کار  درگیر  آن ها  می کنند. 
هستند و تجربه بیشتری در مواجهه با 
بحران ها دارند. اما کودکان دوران رشد 
خود را طی می کنند و این دوران زمان 
یادگیری و تکامل شخصیت آن هاست. 

طبیعی  رشد  دیگر  کودکان  بنابراین 
گلخانه  در  گویی  و  داشت  نخواهند 
بزرگ می شوند. محصوالت گلخانه ای 
هم همان طور که می دانید با محصوالت 
طبیعی و ارگانیک تفاوت زیادی دارند. 
با  مقایسه جنگ هشت ساله  با  او 
کرونا بیان کرد: بخشی از آثارم مربوط به 
جنگ و موقعیت هایی بوده که نوجوانان 
در جنگ قرار گرفته  و با مقاومت، تفکر 
را  بحران  آن  توانسته اند  خالقیت  و 
کرونا  یک جورهایی  بگذارند،  پشت سر 
دوره ای  در  ماست،  تجربه جنگ  مانند 
به  می نوشتم  جنگی  کارهای  من  که 
گونه ای آماده کردن بچه ها و بزرگ ترها 
برای موقعیت های این چنینی هم بوده 
که  دارد  را  خصلت  این  ادبیات  است. 
می تواند با تصویرسازی و بیان داستان 
و روایت ها ذهن مخاطب خود را برای 

شرایط و دوران بحرانی آماده کند.
هوا«،  به  سر  »موش  نویسنده 
»هستی« و »آهنگی برای چهارشنبه ها« 
درباره تولیدات ادبی مرتبط با کرونا در 
دوران کرونایی هم گفت: نوشتن درباره 
اما تمام نشده و هر  کرونا شروع شده 
نویسنده ای با توجه به تجربه و توان خود، 

کارهایی را انجام داده یا انجام می دهد، 
دارد.  ادامه  و  نشده  تمام  موضوع  این 
همان طور که هنوز درباره جنگ جهانی 
فیلم  داریم  خودمان  جنگ  یا  و  دوم 
قطعا  می نویسیم،  داستان  و  می سازیم 
اصلی  عامل  که  کرونا،  داستان های 
رخدادهای فعلی است، در آینده شکل 
می گیرد. اما عمده داستان هایی که در 
بیشتر  بوده،  گذشته  نیم  و  سال  یک 
داشته اند،  بازدارندگی  و  آموزشی  نقش 
تعدادی ترجمه بوده و درصد کمی هم 
تالیف اما داستان هایی که به آن ادبیات 
محض می گوییم، باید زمان بگذرد که 
نویسنده شکل  ذهن  در  کرونا  داستان 

بگیرد و نوشته شود.
کرد:  تصریح  ادامه  در  حسن زاده 
من چند داستان کوتاه با موضوع کرونا 
شده  منتشر  مجالت  در  که  نوشته ام 
است. داستان »سیب زمینی سرخ کردن 
بدون سس« در مجله رشد دانش آموز 
و داستان »تاریخ انقضای سلجوقیان« 
در نشریه دوچرخه چاپ شد. دو داستان 
بزرگساالن  برای  که  هست  هم  دیگر 
این  دارد  وجود  که  مسئله ای  است. 
است که همیشه هنرمندان و نویسندگان 

متاثر از اتفاقات اجتماع خود هستند، این 
و  تاثیر می گذارد  در ذهن شان  اتفاقات 
آن ها نه به عنوان دارو بلکه به عنوان 
نشان دادن محل درد، آن وقایع را به 

تصویر می کشند. 
پیرامون  در  داستان ها  افزود:  او 
از  به سادگی  آدم ها  و  ما موج می زنند 
کنار این داستان ها و حتی داستان های 
که  درحالی  می کنند.  عبور  خودشان 
کلمات  جادویی  قدرت  با  نویسندگان 
ثبت  داستان ها  در  و  متوقف  را  زمان 
می کنند. برخی از نویسندگان معموال 
را  هولناک  حادثه  یک  ابعاد  و  بزرگی 
از  برخی  حتی  می کشند.  تصویر  به 
هستند؛  اتفاقات  از  جلوتر  نویسندگان 
یا  فیلم ها  شاهد  ما  پیش  سال های  در 
داستان هایی بودیم که ایده اصلی شان 
به خاطر  زمین  روی  بر  زندگی  نابودی 
یا  کشنده  ویروسی  مثل  بحران هایی 
ویرانی محیط زیست و بحران هایی از 
این دست بوده است. انگار واقعیت ها را 
از روی داستان ها نوشته اند نه داستان ها 

را از روی واقعیت ها. 
نویسنده »قصه های کوتی کوتی«، 
»زیبا صدایم کن« و »عقرب های کشتی 
کرونا  این که  درباره  همچنین  بمبک« 
جهانی  سوژه  یک  عنوان  به  می تواند 
دریچه ای رو به ادبیات جهان باز کند، 
گفت: کرونا بحرانی است که تمام دنیا 
با آن درگیر شده و هر کشوری بنا بر 
تجربیات خود با آن برخورد کرده است. 
ما اگر نگاهی بومی به این اتفاق جهانی 
داشته باشیم و بتوانیم از این منظر در 
می توان  بپردازیم  آن  به  ادبیات مان 
امیدوار بود که حرفی تازه برای جهانیان 
خواهیم داشت. باید دید کرونا در ایران 
چگونه بر زندگی ایرانی ها تاثیر گذاشته 
و با آن مقابله یا مواجهه داشته اند. اما 
اگر تکرارکننده مضامین دیگران باشیم 

اتفاق خاصی نخواهد افتاد.

گفت وگو با فرهاد حسن زاده

 برخی از نویسندگان جلوتر از اتفاقات هستند

»دلدادگان« اولین داستان بلند ایتالیا به فارسی ترجمه شد
بازنویسی  نسخه  ایرنا-  تهران- 
داستان  اولین  عنوان  به  »دلدادگان« 
بلند ایتالیا، اثری از اومبرتو اکو، توسط 
مترجم  و  نویسنده  امامی  غالمرضا 
پیشکسوت کشور به فارسی ترجمه و 

وارد بازار کتاب کودک شد.
اکو  اومبرتو  اثر  دلدادگان  کتاب 
که به تازگی از سوی غالمرضا امامی 
کشور  پیشکسوت  نویسنده  و  مترجم 
از  است  شده  برگردانده  فارسی  به 
کتاب  ناشر  پرتقال:  انتشارات  سوی 
های کودک و نوجوان وارد بازار کتاب 

شده است.
این کتاب نسخه بازنویسی شده 
شاعر  مانزونی  آلساندرو  معروف  اثر 

معروف ایتالیایی )1785-1873( است. او نوشتن داستان دلدادگان را در سال 1821 
شروع کرد. یعنی 200 سال پیش و 20 سال از عمرش را برای نوشتن این قصه گذاشت. 
دلدادگان اولین داستان بلند مهم ایتالیاست و تاثیر شگرفی بر نویسندگان بعد از 
خودش داشت. این داستان بر پایه زندگی مستند دو دلداده در سال های طاغوتی است.

در سال 1628 استان لومباردی در شمال ایتالیا، تحت اشغال ظالمانه  حکومت 
اسپانیا و  جنگ سی ساله بود. دلدادگان جوان، لورنزو و لوچیا، هر دو از خانواده های  
دهقان، در حال برنامه ریزی برای عروسی خود هستند. اما دن رودریگو که از اشراف 
معروف شهر است، برای لوچیا نقشه ای در سر دارد؛ از این رو دلدادگان داستان مجبور 
به فرار می شوند. سفر خطرناکشان، آن ها را به یکی از حساس ترین دوران تاریخ ایتالیا 
ـ دورانی پر از جنگ، قحطی و طاعون می کشاند. آیا در این مسیر سخت عشق به 

مقصد خوشبختی می رسند؟

 اکو این داستان قدیمی را به شیوه ای نو روایت کرده است.
کتاب اینگونه آغاز می شود: قصه ای که می خواهیم برای شما تعریف کنیم 
تقریبا واقعی است، می گویم »تقریبا« چون کسی که این قصه را تعریف کرد نجیب 
زاده ای است به نام آلساندرو که حدود دویست سال پیش در میالن زندگی می کرد 
و چهره زیبایی داشت. چهره ای که شبیه چهره اسب غمگینی بود. آلساندرو می گفت 
قصه را سال ها پیش در میان برگه هایی مربوط به چهارصد سال پیش پیدا کرده 

است، یعنی زمان قصه ما حدود قرن شانزدهم است.
خب بگذارید قصه را از اول شروع کنیم. بله روزی روزگاری پادشاهی بود پادشاه 
اسپانیا. اما در قصه ما اصال از او خبری نیست، مگر دورادور. در آن زمان کشیش بسیار 
ترسویی زندگی می کرد، آن قدر ترسو که کافی بود باد پنجره ای را به هم بزند تا 
خودش را از ترس خیس کند...اومبرتو اکو، متولد 5 ژانویه 1932 و درگذشته 19 فوریه 
2016، نشانه شناس، فیلسوف، متخصص قرون وسطی، منتقد ادبی و رمان نویس 
ایتالیایی بود. او پس از گرفتن مدرک دکترا در دانشگاه تورینو، در دانشگاه های میالن، 

فلورانس، بولونیا و کولژ دو فرانس تدریس کرد.
اکو بیشتر به عنوان رمان نویس معروف است. درحالی که او در وهله اول یک 
نشانه شناس و فلسفه دان است و در برابر بیش از ۴0 کتاب علمی و صدها مقاله، تنها 
5 رمان نوشته است. وی یکی از مهم ترین و پرکارترین اندیشمندان و روشنفکران 
دنیای معاصر به شمار می رفت و از هواداران افزایش ارتباطات و فهم متقابل در محیط 

بین المللی بود و عالقٔه زیادی به زبان بین المللی اسپرانتو داشت.
وی مدتی رئیس دانشکدٔه انسان شناسی دانشگاه بولونیا بود. او همچنین متن های 
آکادمیک فراوانی درزمینٔه فلسفه، نشانه شناسی و نقد ادبی و کتاب هایی برای کودکان 
نوشت. سیارک 13069 به نام اوست. اکو در سال 2005 همراه با راجر آنگل موفق به 
کسب جایزٔه دست آورد ادبی مجله کنیون ریوو شد.دلدادگان توسط غالمرضا امامی 

برای رده سنی 10 سال به باال در 100 صفحه ترجمه شده است.
غالمرضا امامی )متولد 6 شهریور 1325 در شهر اراک( نویسنده، مترجم، پژوهشگر 
و سرویراستار ایرانی است. امامی در سال 1325 در اراک زاده شد. او تاکنون بیش از 

70 عنوان اثر چاپ کرده است. 

تجدید چاپ دو رمان آئینی در انتشارات کتاب نیستان
عاشق،  »تنهاترین  رمان  دو 
عاشق ترین تنها« دومین مجلد از چهارگانه 
سعید  باران«  »بار  و  قادری  نصراهلل 

تشکری به چاپ دوم رسیدند.
میان آنچه در تاریخ آمده است و 
می شود  خلق  داستانی  ادبیات  در  آنچه 
که  همچنین  است .  عمیق  ای  فاصله 
بین واقعیت و شهود پلی میان حقیقت و 
واقعیت است. سعید تشکری در بار باران 
از منظر شهودی به زندگی گوهرشاد بیگم 
عروس تیموری پرداخته است . گوهر شاد 
بیگم و شاهرخ پس از مرگ تیمور به سوی 
سرزمین هرات حرکت می کنند تا جا پای 
تیمور نور جهانگشای بگذارند و بخشی از 
سرزمین او را به نام تیمور پادشاهی کنند. 

تیمور در راه چین و ماچین در سودای فتح سرزمین تازه و توبه خویش جان می دهد . تیمور 
در پندار این که مسلمانان بسیاری را کشته است و خدای مسلمانان با او قهر کرده است ، 
می خواهد در کشتاری تازه از کفار بازگشت خود را به سوی خداوند بنا کند، اما مرگ او 
این فرصت جهانگشایی را از او می گیرد. از سوی دیگر گوهرشاد و شاهرخ در راه رسیدن 
به طوس با مادر بیمار گوهرشاد روبرو می شوند. آنها می شنوند که در طوس سلطانی به 
نام رضا )ع( شفای عرب و عجم، ترک و تاتار را با بهای شکستن دل می دهد. گوهرشاد 
عهد می بندد در صورت بهبود مادرش خانه ای در کنار بارگاه سلطانی رضا بسازد. مادر 

بهبود می یابد و گوهرشاد به عهد خویش پافشاری می کند.
قوام الدین شیرازی معماری حاذق بر کار گمارده می شود. اما پیرزنی حاضر نیست 
که تکه زمین خود را به گوهرشاد بفروشد. پریزاد خادمه گوهرشاد و از سوی دیگر پسران 
گوهرشادبیگم بایسنقرمیرزا و ابراهیم میرزا شوالی سلطانی پدر را به دور انداخته اند و هر 
کدام چون گوهرشاد در بین فضیلت و خدمت ، خدمت به سلطان را تا ماندن در امیری 
تیموری ترجیح می دهند. شاهرخ که در میان قوم تیموری دشمنان بسیار دارد در حرم 
سلطانی رضا به خون می نشیند و نوادگان تیموری قصد جان او را می کنند. شاهرخ از 
مهلکه ترور خویش با دعای همسر و فرزندان جان سالم به در می برد. قوام الدین شیرازی 
بنای مسجد گوهرشاد را به اتمام می رساند اما او دچار چالشی عظیم است زیرا می داند در 
آینده نامی از او در این مسجد باقی نخواهد ماند. همچنان که گوهرشاد دریافته است در 
فضیلتی که یافته از میان فرزندان خود جانشینی برای قوم تیموری باقی نخواهد گذاشت. 
در آفتاب افتتاح مسجد همه قهرمانان گویی کبوترانی شده اند که در بام مسجد گوهرشاد 

سلطانی به نام رضا )ع( را طواف می کنند.
چاپ دوم بار باران نوشته سعید تشکری در 1۴0 صفحه رقعی با طرح جلدی جدید 

از سوی انتشارات کتاب نیستان به بازار نشر عرضه شده است.
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پروانه رسولی خوشبخت

یک هفته با کتاب؛
آغاز ثبت نام بهارانه کتاب و افتتاح کتابشهر بوشهر

آغاز ثبت نام کتابفروشی های کشور در طرح بهارانه کتاب و افتتاح کتابفروشی 
کتابشهر در بوشهر از جمله اخبار مهم حوزه کتاب و نشر در این هفته بودند.

 تعداد اخبار برگزیده هفته کتاب در اولین هفته خرداد 1۴00، نسبت به هفته گذشته 
دوبرابر شده و گزارش »یک هفته با کتاب« این هفته، دربرگیرنده 1۴ خبر از رویدادهای 

داخلی حوزه کتاب و نشر است.
گزارش این هفته با 2 خبر از موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران شروع می شود 
و سپس با اخباری از دانشنامه ایرانیستیکا و سازمان جهاد دانشگاهی تهران ادامه پیدا 
می کند. تمدید مهلت جشنواره دوساالنه حسین منزوی، تمدید مهلت ششمین کنگره 
متخصصان علوم اطالعات، کنگره بین المللی شعر قدس و جشنواره داستان نویسی خاتم 

هم موضوع اخبار بعدی این گزارش هستند.
حضور تصویرگران ایرانی در مسابقه تصویرگری شارجه، تولد 10 سالگی موسسه 
شهرستان ادب، بزرگداشت الیق شیرعلی از شاعران تاجیکستان و برگزاری دو مراسم 
رونمایی کتاب حوزه دفاع مقدس همزمان با 3 خرداد سالروز آزادی خرمشهر از دیگر 

خبرهایی هستند که در این گزارش مرور می کنیم.
در ادامه مشروح گزارش »یک هفته با کتاب« اولین هفته خرداد 1۴00 را می خوانیم؛

آغاز ثبت نام کتابفروشی ها در بهارانه کتاب
طبق اعالم موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران، ثبت نام کتابفروشی ها در طرح 

»بهارانه کتاب 1۴00« از سه شنبه ۴ خرداد در سراسر کشور آغاز شد.
آغاز ثبت نام دوره مجازی کارگاه های شعر پایگاه نقد شعر

ثبت نام دومین دوره مجازی کارگاه های شعر ویژه شاعران پایگاه نقد شعر هم 
که توسط موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران برگزار می شود، این هفته آغاز شد. پایان 

فرصت ثبت نام نیز 15 خرداد اعالم شد.
آغاز به کار اولین دانشنامه ایرانشناسی به زبان روسی

روز  زبان روسی  به  ایرانشناسی  دانشنامه  اولین  به عنوان  ایرانیستیکا  دانشنامه 
چهارشنبه این هفته با امضای تفاهمنامه مؤسسه مطالعات ایران و اوراسیا »ایراس«، 

دانشگاه دولتی سن پترزبورگ و دانشگاه تهران به طور رسمی کار خود را آغاز کرد.
انتشار فراخوان مسابقه کتابخوانی »جنایت و مکافات«

فراخوان دومین آزمون از سری جدید مسابقات کتابخوانی هشت بهشت، با محوریت 
رمان »جنایات و مکافات« اثر فئودور داستایوفسکی برای دانشجویان و عالقه مندان، 

توسط معاونت فرهنگی سازمان جهاد دانشگاهی تهران منتشر شد.
تمدید مهلت جشنواره دوساالنه حسین منزوی

با  اندیشی برگزاری جایزه دوساالنه ملی غزل »حسین منزوی«  نشست هم 
حضور اسماعیل امینی شاعر و دبیر علمی نخستین دوره جایزه غزل منزوی، مصطفی 
راضی جاللی مدیر دفتر گسترش شعر و ادبیات داستانی خانه کتاب و ادبیات ایران، 
احمدخانی مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی زنجان، مدیران این اداره کل و نیز 
جمعی از اهالی ادبیات و فرهنگ استان زنجان، پنجشنبه 30 اردیبهشت 1۴00 برگزار 

شد که خبر آن روز یکشنبه این هفته روی خروجی قرار گرفت.
در این نشست رئیس گروه فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان زنجان 
گفت مهلت ارسال آثار به جشنواره دوساالنه حسین منزوی تا 15 خردادماه تمدید شد.

تمدید مهلت ششمین کنگره متخصصان علوم اطالعات
مهلت ارسال تجربه و ایده کتابدارانه )تاک( به ششمین کنگره ساالنه متخصصان 
علوم اطالعات با محوریت موضوع »ما و تحول دیجیتال« هم تا پایان شهریورماه تمدید 

شد که دلیل این تمدید، در تغییر تاریخ برگزاری کنگره اعالم شد.
معرفی برگزیدگان کنگره بین المللی شعر قدس

برگزیدگان اولین کنگره بین المللی شعر قدس که به هفت زبان زنده دنیا برگزار 
شده بود، روز سه شنبه این هفته در فرهنگسرای شهید سلیمانی معرفی و تقدیر شدند.

معرفی آثار راه یافته به مرحله دوم جشنواره خاتم
دبیرخانه ششمین جشنواره ادبی خاتم، این هفته نامزدهای راه یافته به مرحله دوم 

داوری این جایزه را معرفی کرد.
راه یابی هشت تصویرگر ایرانی به مسابقه تصویرگری شارجه

طبق خبری که کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان این هفته اعالم کرد، 
113 تصویرگر راه یافته به بخش پایانی مسابقه تصویرگری شارجه معرفی شدند که 
بین آن ها نام هشت تصویرگر ایرانی شامل محمدعلی بنی اسدی، محمدحسین ماتک، 
مژگان سعیدیان، نگین احتسابیان، علی بوذری، حسن عامه کن، هاله قربانی و نوشین 

صادقیان به چشم می خورد.
برگزاری جشن تولد 10 سالگی شهرستان ادب

نشست خبری و سپس جشن تولد 10 سالگی موسسه شهرستان ادب، به ترتیب 
روزهای شنبه اول و یکشنبه دوم خرداد در موسسه مذکور و مجموعه شهدای سرچشمه 

برگزار شدند.
برگزاری بزرگداشت الیق شیرعلی

مراسم بزرگداشت الیق شیرعلی ادیب و شاعر فقید تاجیکستان روز سه شنبه 
این هفته توسط انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در فضای مجازی برگزار شد.

افتتاح فروشگاه کتابشهر بوشهر
پس از افتتاح فروشگاه کتابشهر شهرکرد در روز چهارشنبه هفته پیش، مراسم 
افتتاح »کتابشهر بوشهر« هم همراه با رونمایی از کتاب »تندتر از عقربه ها حرکت کن« 

چهارشنبه 5 خرداد برگزار شد.
رونمایی از هشت ترجمه کتاب »در کمین گل سرخ«

روز دوشنبه این هفته، همزمان با سالروز آزادسازی خرمشهر، آیین رونمایی از هشت 
ترجمه کتاب »در کمین گل سرخ«، روایتی از زندگی شهید سپهبد علی صیاد شیرازی 
به 8 زبان خارجی با حضور امیرسرلشکر سید عبدالرحیم موسوی؛ فرمانده کل ارتش 
جمهوری اسالمی ایران، امیر سرتیپ ناصر آراسته؛ رئیس هیأت معارف جنگ سپهبد 
شهید صیاد شیرازی، حجت االسالم والمسلمین محمدی گلپایگانی؛ رئیس دفتر مقام 
معظم رهبری و خانواده محترم شهید سپهبد علی صیاد شیرازی و جمعی از فرماندهان 
نیروهای چهارگانه ارتش، دیگر فرماندهان، مسئولین و وابستگان نظامی کشورهای 

خارجی در تاالر خلیج فارس موزه ملی انقالب اسالمی و دفاع مقدس برگزار شد.
رونمایی از کتاب »بر بال ققنوس«

کتاب »بر بال ققنوس« سروده رضا اسماعیلی روز دوشنبه این هفته 3 خرداد، 
به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر؛ روز مقاومت، ایثار و پیروزی در خانه کتاب و 

ادبیات ایران رونمایی شد.

برای نخستین بار فقط چند روز قرار 
بر گشایش خانه موزه گذاشتند، آن  هم 
به صورت محدود و برای گروه های کمتر 
از 10 نفر به منظور رعایت پروتکل های 
ثالث«  اخوان  موزه  »خانه  تا  بهداشتی، 
در روزهای پایانی هفته میراث فرهنگی 
فعالیتی هرچند کوچک و محدود داشته 

باشد.
کار مرمت و تجهیز اولیه  خانه موزه 
»اخوان ثالث« درست در روزهای نخست 
شیوع ویروس کرونا به پایان رسید اما در 
طول این مدت زمان به جز برای اجرای 
یکی دو برنامه کوچک موفق به بازگشایی 
و  اعتبار  هنوز  متولیانش  هرچند  نشده، 
زمان برای افتتاح کامل خانه موزه این 

شاعر مطرح معاصر نیاز دارند.
کوچه  غربی،  زرتشت  بان  خیا
پایانی  سال   12 زندگی  شاهد  خجسته 
عمر اخوان ثالث بوده که بعد از درگذشت 
این شاعر و زندگی چندساله خانواده در 
عنوان  به  خانه  پدر،  یادگار  خانه  این 
آثار  فهرست  در  ثالث  اخوان  کتابخانه 
ملی به ثبت می رسد و مدتی بعد توسط 
شهرداری تهران خریداری می شود تا به 

خانه موزه اخوان ثالث تبدیل شود.
هرچند در طول سال های گذشته 
عالقه مندان به این شاعر پیگیر وضعیت 
و  امکانات  نبود همین  و  بودند  او  خانه 
نیاز برای تبدیل خانه به  اقدامات مورد 
موزه، این فرصت را برای درک زندگی 
ساده این شاعر از عالقه مندانش گرفته 
این  گذشت  از  بعد  دست کم  اما  بود، 
سال ها، حاال هرچند با وسایلی اندک از 
اخوان ثالث مانند مبلمان، میز ناهارخوری، 
بخاری، گاز آشپزخانه و تعدادی از کتاب ها 
که در بخش های مختلف قرار گرفته اند، 

خانه موزه را راه انداخته اند.
سرپرست   - ُدرخواه  مهدی  حاال 
خانه موزه اخوان ثالث - به ایسنا می گوید: 
میراث فرهنگی خانه مهدی اخوان ثالث 
را همراه با چند بنای تاریخی دیگر مانند 
خانه سیمین و جالل در سال 1382 در 
فهرست آثار ملی کشور ثبت کرد و چند 
سال بعد شهرداری تهران آن را خرید تا 
اختیار شرکت  در  سرانجام سال 1397 
توسعه فضاهای فرهنگی قرار گرفت و 
خانه  ساماندهی  برای  مرمتی  اقدامات 

و تبدیل آن به خانه - موزه اخوان ثالث 
آغاز شد.

مرمت  اقدامات  این که  بیان  با  او 
خانه تا اسفند 1398 به سرانجام رسید 
اظهار  شد،  افتتاح  آماده  موزه  خانه  و 
می کند:  متاسفانه در همان زمان،  شیوع 
کرونا باعث شد تا از همان ابتدای کار، 
زمان  تا  قاعدتا  و  بماند  بسته  خانه  دِر 
اعالِم شهرداری تهران برای بازگشایی 
تعطیل  نهاد  این  نظر  زیر  موزه های 

خواهد بود.
ُدرخواه با اشاره به این که در حال 
حاضر تعدادی از وسایل شخصی خانه و 
بیشتر کتاب های اخوان ثالث در معرض 
نمایش در این خانه موزه قرار گرفته اند، 
ادامه می دهد: در مرحله  نخست این خانه 
با عنوان کتابخانه  مهدی اخوان ثالث در 
فهرست آثار ملی به ثبت رسید و حتی 

تا سال 1385 نیز خانواده  اخوان در این 
خانه زندگی می کردند، همچنین وسایلی 
مانند کیف دستی، دوربین عکاسی، ماشین 
ریش تراشی، برگه های دست خط وی و 
این  اختیار  در  او  لباس های  کمد  حتی 
خانه موزه است که برای نمایش آن ها در 
ویترین های مخصوص نیازمند اختصاص 
یک ردیف بودجه مناسب هستیم که در 
صورت اختصاص می توان کار آماده سازی 
و تجهیز موزه را به طور کامل انجام داد. 
در حال  بودجه،  نبود  دلیل  به  متاسفانه 
حاضر حتی اعتباری برای تهیه بروشور 

موزه در اختیار نداریم.
خانواده  اگر  این که  به  اشاره  با  او 
اخوان ثالث همکاری بیشتری با خانه موزه 
داشته باشند، می توان به وجه موزه ای این 
خانه بیشتر پرداخت، می گوید: با استفاده 
از اسناد و تصاویر موجود تالش کردیم 

تا وسایل موجود در خانه در زمان حیات 
خریداری  گذشته  مانند  را  شاعر  این 
با  لباسشویی  ماشین  مانند خرید  کنیم. 
همان مارک و مدل در گذشته، یا بخاری 
قدیمی موجود در طبقه دوم که مشابه آن 
برای طبقه پایین نیز تهیه شد. از سوی 
دیگر مواردی مانند کابینت ها نیز شبیه به 

گذشته بازسازی شدند.
ُدرخواه با بیان این که این خانه در 
حدود سال های 92 تا 93 در اختیار ستاد 
گردشگری شهرداری تهران قرار گرفته 
بود، می افزاید:  این خانه در آن زمان به 
یک مکان اداری تبدیل شد که فضای 
داخلی آن با تغییراتی مواجه می شود و 
حتی در خانه نیز تعویض شده بود که 
بعد از در اختیار گرفتن خانه توسط مرکز 
شهرداری  فرهنگی  فضاهای  گسترش 
به  اسناد موجود  بر اساس  تهران،  خانه 
خود  گذشته  اصالت  و  سابق  وضعیت 

برگشت.
خانه  مهدی اخوان  ثالث که گفته 
ساخته  دوم  پهلوی  دوره  در  می شود 
شده است، در طبقه همکف و یک طبقه 
نقشه ای  دو  هر  و  شده  بنا  آن  باالی 
به  رو  پذیرایی  نشیمن،  دارند؛  یکسان 
در  که  راهرویی  شمالی،  اتاقی  جنوب، 
ضلع شرقی واقع است و در انتها پلکانی 
دسترسی به دو طبقه را فراهم می کند. 
طبقه  اول مخصوص خانواده بوده و از 
همکف  طبقه   در  شاعر  آقای  کار  اتاق 
جدا بوده است، همین تفکیک بندی را در 

طبقه اول خانه نیز می توان دید.

کرونا و میراث فرهنگی خانه مهدی اخوان ثالث
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از چپ احمد مسجد جامعی و عبدالجبار کاکایی
اختصاصی دنیای جوانان

درد فراق آمد و
عشق از دلم نرفت

سجاد سامانی

باشد، تو نیز بر جگرم خنجری بزن
با من دم از هوای کِس دیگری بزن

پرواز با رقیب اگر فرصتی گذاشت
روزی به آشیانه من هم سری بزن

ای دل به جنگ جمع رقیبان شتاب کن
سرباز نیمه جان! به صف لشگری بزن

درد فراق آمد و عشق از دلم نرفت
ای روزگار! سیلِی محکم تری بزن

شاید که جام بشکنم و توبه ای کنم
ای مرگ! پیش از آنکه بیایی دری بزن...
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قطب الدین صادقي و هزینه براي تئاتر

دکتر قطب الدین صادقی، چهره 
با  گذشته  روز  تئاتر  عرصه  شاخص 
و  شانو  تماشاخانه  تعطیلی  به  اشاره 
سالن  سنگین  هزینه های  پرداخت 
متاسفانه  گفت:  شخصی  به صورت 
کرونا  دوران  در  شانو  تماشاخانه 

چون  باشد  داشته  فعالیتی  هیچ  نتوانسته 
درخواستی وجود ندارد و کسی حاضر نیست در سالن بدون تماشاگر اجرا 
برود. البته یکی دو گروه متقاضی اجرا در تماشاخانه به صورت مشارکتی 
هستند اما به دلیل ضرر مالی که مطمئنا نصیبم خواهد شد این پیشنهادات 
را نپذیرفتم. با شرایط پیش آمده و تعطیلی نزدیک به 2ساله تماشاخانه 
مجبور هستم ماهی 30میلیون تومان اجاره ملک را به صورت شخصی 
پرداخت کنم و متاسفانه تا امروز هرچه پس اندازه داشته ام بابت هزینه های 

سالن رفته است.

ستاره پسباني در نقش نقره!

روز گذشته اولین تصویر از ستاره 
پسیانی بازیگر نقش نقره، در سریال 
فتحی  حسن  کارگردانی  به  جیران 
از  بعد  پسیانی  ستاره  شد.  رونمایی 
کردم،  شوخی  سریال   3 در  بازی 

کرگدن و نهنگ آبی، در چهارمین تجربه 
دوربین  مقابل  خانگی  نمایش  در  حضور 
سریال جیران رفته است که به نوعي شاخص ترین سریال در دست تولید 
شبکه نمایش خانگي مي باشد. پسیانی حضور در عرصه بازیگری را با 
بازی در عرصه تئاتر آغاز کرد و در طول سال ها فعالیت در این عرصه با 
کارگردان های مطرحی همچون عباس کیارستمی، رضا درمیشیان، مانی 
حقیقی، رامبد جوان و منیژه حکمت همکاری کرده است. او همچنین در 
سی و نهمین جشنواره فیلم فجر برای بازی در فیلم یدو، دیپلم افتخار 

بهترین بازیگر نقش اول زن را دریافت کرده است.

حمید حامي ناظر یک قطعه موسیقي

صدای  با  عشق،  تک آهنگ 
ایلمان و همکاری جمعی از هنرمندان 
شناخته شده عرصه موسیقی روز گذشته 
علیرضا  قطعه  این  در  شد.  منتشر 
قرایی منش )آهنگساز(، رضا تاجبخش 

)تنظیم کننده( و حامد صوفی پور )ترانه سرا( 
با ایلمان همکاری کرده اند. همچنین حمید 
حامی خواننده مشهور پاپ نیز ناظر ضبط وکال این اثر بوده است. رضا 
نامداری  )پیانو، باس و هورن(، فیروز ویسانلو )گیتار(، هومن  تاجبخش 
)کالرینت(، علی جعفری پویان )ویولن و ویوال( و مهراد عالمی )ویولنسل( 
اثر هستند. ضبط و میکس و مسترینگ قطعه عشق را  این  نوازندگان 
حمیدرضا آداب انجام داده است. این اولین تک آهنگ از آلبوم عشق است 
که در آینده منتشر خواهد شد و همینطور از ویدئوی آن نیز به کارگردانی 

امیرحسین درفشه رونمایی شده است.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  40

شرط بازگشت مردم به سینما...

حبیب اسماعیلي: اگر فیلم ها جذاب 
باشند مردم به سینما برمي گردند

ایـن روزهـا بسـیاري از سـینماگران و مـردم بـر ایـن باور هسـتند 
کـه حتـي بـا پایـان واکسیناسـیون و حتـي بعـد از کرونا هـم نمي توان 
خیلـي روي ایـن موضـوع حسـاب کـرد کـه بـار دیگـر مردم به سـمت 
سـالن هاي سـینما هجـوم ببرنـد. درواقـع در ایـن مدت نمایـش آنالین 
در کشـورمان بـه حـدي موفـق بـوده که شـاید در دوران پسـاکرونا هم 
نتـوان بـه بازگشـت مردم به سـینماها امید داشـت. با این حال هسـتند 
فیلمسـازان و تهیه کنندگانـي کـه معتقـد هسـتند مي شـود مـردم را بـار 
دیگـر بـه سـینما کشـاند اگـر شـرایط مسـاعدي در فیلم ها مهیا باشـد.

حبیـب اسـماعیلی، تهیه کننـده و بازیگر سـینما می گویـد: وضعیت 
نامناسـب فـروش فیلم هـای سـینمایی باعـث شـده اسـت کـه برخی از 
مدیـران سـینماها بـه نمایش برنامـه مناظـره انتخاباتـی و فوتبال روي 
آورنـد! همینطـور گفتـه شـده کـه شـرایط بـه حـدی وخیـم اسـت کـه 
نمی تـوان منتظـر تصمیمـات پخش کننده هـا بـود و باید خودمـان برای 

رونـق اکران دسـت به کار شـویم.
ایـن تهیه کننـده کهنـه کار و مدیـر پخـش سـینما در ایـن بـاره 
بیـان کـرد: قبـل از هرچیـز بایـد آرزو کنیـم کـه کرونا ریشـه کن شـود 
تـا جامعـه بـه آرامـش و حالـت عـادی خـود بازگـردد و سـینماها نیـز 
بتواننـد بـا بازگشـت گسـترده مـردم فـروش و رونـق گذشـته را تجربه 
کننـد. همانطـور کـه در اخبار روزهای قبل دیدیم سـینماهای فرانسـه و 
دیگـر کشـورهای دنیـا با اسـتقبال خوب مواجه شـدند. اکـران فوتبال و 
مناظره هـای انتخاباتـی چاره درد بلندمدت نیسـت و تنها مانند مسـکنی 
در مقطـع کوتـاه مـدت جـواب می دهـد، عـالوه بـر آنکـه پخـش هـر 
فوتبالـی نیـز جـذاب نیسـت بلکـه فوتبالی که پوشـش گسـترده ماندن 

جـام جهانـی یـا فینـال باشـد بـه درد نمایـش می خورد.
او دربـاره نمایـش مناظره هـای انتخاباتـی بیان کـرد: مناظره های 
انتخاباتـی نیـز تنهـا بـرای مـدت کوتاهـی اسـت کـه انتخابـات برگزار 
می شـود، بعـد از آن چطـور؟ چـاره درد اصلـی ایـن اسـت کـه صاحبان 
فیلم هـای مهـم و پرفـروش را مجـاب کنیم که برای اکران وارد شـوند. 
وقتـی فیلـم جذاب باشـد مردم به سـینما بازمی گردند و شـاهد روزهای 
خوب سـینما خواهیم بود. حاال که روند واکسیناسـیون آغاز شـده اسـت 
و مـردم اطمینـان بیشـتری بـرای حضـور در جامعه دارنـد، می توانند به 
سـینماها بیاینـد. فـروش خوب فیلم های سـینمای فرانسـه و آمریکا نیز 
بـه علـت اکـران فیلم هـای خوب و جذاب در سـینما اسـت که توانسـته 
صفـوف مـردم را مقابـل سـینما تشـکیل دهـد. البتـه بایـد بـه صاحبان 
فیلم هـا نیـز حـق داد کـه فیلم هایشـان را اکـران کننـد چراکـه نگـران 

سـرمایه اند.  سوختن 
بـرای همین مسـئولین فرهنگـی ما باید فیلم های آنـان را گارانتی 
کننـد تـا آنهـا نیـز بتواننـد وارد گـود اکـران شـوند. نکتـه دیگـر بـرای 
بهتـر شـدن اکـران ایـن اسـت کـه تنهـا ارشـاد مسـئولیت نـدارد بلکه 
شـهرداری و صداوسـیما نیـز بایـد در تبلیغـات بتواننـد وارد عمل شـوند 
و بـا تبلیـغ بیشـتر بـه اکـران سـینماها کمک کننـد. هنوز برخی سـؤال 
می کننـد کـه آیا سـینماها باز اسـت یـا خیر؟ ایـن یعنی تبلیغـات درباره 
سـینما انقـدر ضعیـف اسـت و مردم باتوجه بـه اینکه برخـی از مراکز به 
خاطـر کرونـا بسـته اند هنـوز فکر می کنند که سـینما بسـته  اسـت. این 
در حالـی اسـت کـه سـینما جـزو مراکـز امـن و کامال بهداشـتی اسـت 
کـه حتـی یـک نفـر مبتـالی بـه کرونـا در آن اعالم نشـده اسـت. اگر 
صداوسـیما و شـهرداری بـه عنـوان متولیـان فرهنگی توجه درسـتی به 
ایـن قضیـه نکننـد کارکنان چرخـه اکران امکان دارد کـه برای چرخش 

اقتصـادی و حـل مشـکالت خود، وارد داللی شـوند.
کـه  انیمیشن سـازان  از  یکـی  بـه صحبت هـای  واکنـش  در  وی 
دفاتـر پخـش مانـع اکـران فیلم هـای مـا هسـتند گفـت: انیمیشـن اگر 
جـذاب باشـد حتمـا جـزو فیلم هـای اکرانـی قـرار می گیـرد و اینکـه بـا 
انیمیشـن تعامـل خوبـی نداشـته باشـیم صحیح نیسـت. دفتـر پخش ما 
دوسـت دارد تنـوع اکـران را داشـته باشـد و بـرای انـواع سـالیق فیلم 
اکـران کنـد. بـه همیـن دلیل اسـت که مـا سـعي مي کنیم انـواع ژانرها 

را در پخش داشـته باشـیم.
ایـن چهره شـاخص سـینمایي در پایان دربـاره پروژه های جدیدی 
کـه بـرای بـازی پیـش رو دارد بیان کـرد: چند پـروژه بازیگـری نیز به 
مـن پیشـنهاد شـده اسـت کـه در حـال حاضـر مشـغول مذاکـره درباره 
آنـان هسـتیم و احتمـاال در برخـی از آنان کـه برای سـینما و تلویزوین 

اسـت بازی خواهـم کرد.

الهام کردا راهي شانگهاي شد

فستیوال  و چهارمین  بیست  در 
فیلم شانگهای، سومین ساخته کاوه 
سجادی حسینی از 21 تا 30 خرداد 
فستیوال  آمد.  خواهد  در  نمایش  به 
رده  در  شانگهای  فیلم  بین المللی 
که  است  جهانی  الف  فستیوال های 

و  بزرگترین  از  توکیو  فستیوال  با  همراه 
این  از  پیش  می شود.  محسوب  آسیا  در  فیلم  جشنواره های  معتبرترین 
فیلم بی سر، در بخش اصلی چهل و چهارمین دوره جشنواره موسترای 
سائوپائولو که مهمترین رویداد سینمایی آمریکای جنوبی است به نمایش 
درآمد و بیشترین ظرفیت نمایش آنالین را به خود اختصاص داد. الهام 
کردا و مهدی کوشکی بازیگران اصلی بی سر هستند. فیلمنامه بی سر را 
پیام الریان، صادق خوشحال و کاوه سجادی حسینی به طور مشترک بر 

اساس طرحی از کاوه سجادی حسینی به نگارش درآورده اند.
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محمد حسین زاده

ایـن روزهـا در حالـي جشـنواره 
جهانـي فجر به کار خـود ادامه مي دهد 
چیـزي  از  بیـش  آن  از  اسـتقبال  کـه 
درواقـع  مي رفـت.  انتظـار  کـه  اسـت 
ایـن  در  کـه  بودنـد  معتفـد  بسـیاري 
سینمادوسـتان  شـاید  کرونـا  دوران 
اسـتقبالي از جشـنواره جهانـي نداشـته 
باشـند ولـي اینطور نشـد و ایـن روزها 
شاهد اسـتقبال نسبتا خوبي از جشنواره 
از  برخـي  حـال  عیـن  در  هسـتیم. 
نیـز  جشـنواره  در  حاضـر  فیلمسـازان 
معتقـد هسـتند ایـن جشـنواره مي تواند 
بسـتري بـراي آشـتي دوبـاره مـردم با 

سـینما باشـد.
فیلـم سـینمایی دشـت خاموش، 
بـه کارگردانـی احمـد بهرامـی و بازی 
علـی باقـری، فـرخ نعمتـی و مهدیـه 
و  کاری  دشـوار  شـرایط  بـه  نسـاج 
روابـط انسـانی پیچیـده چنـد خانواده 
می پـردازد که در یـک محیط کارگری 
کـه  فیلـم  ایـن  می کننـد.  زندگـی 
تاکنـون در جشـنواره های بین المللـی 
متعـدد حضور یافتـه و جوایز مهمی را 
از آن خـود کـرده، در بخش جشـنواره 
هشـتمین  و  سـی  ه های  ر ا جشـنو
بـه  فجـر  فیلـم  جهانـی  جشـنواره 
ایـن  کارگـردان  درمی آیـد.  نمایـش 
اثـر می گویـد اگـر بـه محتـوا و جوایز 
سـینمای ایـران نـگاه کنیـم، می بینیم 
جشـنواره ای نیسـت کـه بـدون فیلـم 
ایرانـی برگـزار شـود و ایـن نشـان از 
قـدرت و اهمیت سـینمای ایران دارد.

احمـد بهرامـی در گفتگو با دنیاي 

جوانـان درباره حضور این فیلم در سـی 
و هشـتمین جشـنواره جهانی فیلم فجر 
گفـت: جشـنواره فیلم فجر و جشـنواره 
فجـر جهانـی در ایـران، مهم تـر از هر 
جشـنواره دیگری هسـتند، چـون اولین 
جایـی کـه بـا مخاطـب داخلـی آثـار 
می تواننـد ارتبـاط برقـرار کننـد ایـن 2 
جشـنواره اسـت. دوست داشـتم دشت 
خامـوش، قبـل از حضـور در جشـنواره 
دیـده  ایـران  جشـنواره های  در  ونیـز 
می شـد و بـا مخاطـب ایرانـی فیلـم را 
می دیـدم کـه ایـن اتفـاق رخ نـداد و 
حـاال ایـن فرصـت را مغتنم می شـمرم 

و از آن اسـتفاده می کنـم.
برگـزاری  دربـاره  ادامـه  در  او 

جشـنواره در دوران کرونـا اظهار کرد: 
عـده ای، مخاطـب را از سـالن سـینما 
ترسـانده اند  غیرعمـد  یـا  عمـد  بـه 
دیگـر  مکان هـای   کـه  حالـی  در 
ماننـد اتوبوس هـا، مترو، فروشـگاه ها، 
ز  بـا همـه  خـوری  غذا لن های  سـا
هسـتند و مـردم در آنهـا تـردد دارنـد. 
تماشـاگران بایـد بداننـد کـه اینطـور 
اگـر  سـینما  سـالن  در  کـه  نیسـت 
حضـور داشـته باشـند کرونـا احتمـال 
ابتـال بـه کرونـا در آنجـا باالسـت، به 
ایـن دلیـل که  همـه ماسـک می زنند 
و پروتکل هـای بهداشـتی نیـز رعایت 
سـینما  کـه   بدانیـم  بایـد  می شـوند. 
بخشـی از نیـاز مـردم اسـت و وقتـی 

شـود،  گرفتـه  مـردم  از  نیـاز  ایـن 
چیزهـای دیگـر جایگزیـن می شـوند. 
امیدوارم جشـنواره جهانی باعث شـود 

مـردم بـا سـینما آشـتی کننـد.
سـینما  ن  ا د گـر ر کا یـن  ا
کـه  ایـن  بـه  اشـاره  بـا  همچنیـن 
الـف  درجـه  جشـنواره های  اکثـر  در 
دنیـا آثـار سـینمای ایـران پـای ثابت 
هسـتند، بیـان کـرد: مـا شـاید جـزو 
جشـنواره های درجه الف دنیا نباشـیم، 
امـا قطعـا جـزو جشـنواره های خـوب 
جوایـز  و  محتـوا  بـه  اگـر  هسـتیم. 
سـینمای ایـران نـگاه کنیـم می بینیم 
بـدون  کـه  نیسـت  جشـنواره ای  کـه 
فیلـم ایرانی برگزار شـود و این نشـان 

از قـدرت و اهمیـت  سـینمای ایـران 
دارد. جشـنواره جهانـی نیـز بـه همین 
شـکل اسـت، تنهـا مشـکل مـا ایـن 
اسـت کـه بـه دلیـل قوانیـن دسـت و 
پاگیـری ماننـد سانسـور نمی توانیـم از 
حضـور همه آثار مهم جهـان بهره مند 
شـویم و ایـن باعث می شـود کسـانی 
کـه انتخـاب فیلـم را برعهـده دارنـد، 
دستشـان بسـته باشـد. ما بسـیاری از 
آثـار را نمی توانیم در جشـنواره جهانی 
داشـته باشـیم چـون برخورد بـازی با 
فیلم هـای روز دنیـا نمی توانیم داشـته 
باشـیم و بـه همین دلیل نیز از سـطح 
پایین تـری نسـبت بـه جشـنواره های 

جهانـی معتبـر برخـوردار هسـتیم.
احمـد بهرامـی در ادامـه دربـاره 
چگونگـی پـرورش ایـده ایـن فیلـم و 
داسـتان دشـت خامـوش، بیـان کـرد: 
پـدر مـن از کارگـران صنعتی بـود و از 
نزدیـک بـا زندگی کارگری آشـنا بودم. 
دوست داشـتم اگر روزی فیلمساز شدم 
دربـاره زندگـی کارگـران فیلم بسـازم. 
پـس از رفتـن بـه دانشـگاه چنـد فیلم 
کوتـاه سـاختم و بعـد از آن نیـز فیلـم 
پنـاه، و احسـاس کـردم االن زمان آن 
فـرا رسـیده اسـت کـه به ایـن موضوع 
دشـت  فیلـم  رو  همیـن  از  بپـردازم، 

خامـوش شـکل گرفت.
او دربـاره نـگارش فیلمنامـه کار 
گفت: از روزی که کار شـروع شـد یک 
سـال و نیم تحقیق و بررسـی آن زمان 
بـرد و مـن بـاالی 600 کوره پزخانـه را 
بـه شـکل کتابخانـه ای مـورد بررسـی 
قـرار دادم و حـدود 1۴0 کـوره فعـال و 
خامـوش در چند اسـتان ایـران ازجمله 

تهـران، البرز، قزوین، خراسـان رضوی 
را از نزدیـک دیـدم و بـا افـرادی کـه 
در آنجـا فعـال بودنـد صحبـت کـردم. 
حـدود 8 مـاه نیـز نـگارش فیلمنامـه 

کشـید. طول 
مـه  ا د ا ر  د مـی  ا بهر حمـد  ا
صحبت هایش دربـاره مابه ازای بیرونی 
 50-50 منصفانـه  گفـت:  کاراکترهـا 
اسـت. یعنـی کاراکترها همیـن افرادی 
هسـتند کـه در کوره ها مشـغول کارند، 
امـا من نـگاه خودم را نیـز دخیل کردم 
چرا که قرار نبود مسـتند بسـازم. شـما 
امـا  می سـازید،  بی واسـطه  را  مسـتند 
در کار داسـتانی شـما دخیل هسـتید و 
نمایـش، ایدئولـوژی و تفکرتـان را بـه 
آنچـه دیده ایـد و واقعیـت اسـت اضافه 
می کنیـد. درواقـع فیلم چیدمانی اسـت 
از واقعیتـی کـه در کوره هـا وجـود دارد 
تـا حقیقـت قابـل گفتن باشـد و مابقی 

نـگاه من فیلمسـاز اسـت.
او در ادامـه در توضیـح میـزان 
ایـن  بـرای  بازیگـران  کـه  تمرینـی 
مـا   : کـرد ر  ظهـا ا شـتند،  دا فیلـم 
را  بازیگـران  روزهـا  و  سـاعت ها 
خانـه  کوره پـز  بـه  دوربیـن  بـدون 
بردیـم و آن هـا آنجـا سـاعت ها مانند 
یـک کارگـر کار کردنـد و از نزدیـک 

گرفتنـد. قـرار  محیـط  در 
در  خامـوش  دشـت  کارگـردان 
پایـان عنـوان کرد: ایـن فیلـم تاکنون 
در بیش از 27 جشـنواره جهانی شرکت 
کـرده و توانسـته بـا مـردم دنیـا ارتباط 
برقـرار کنـد، خوشـحالم کـه مخاطـب 
ایرانـی نیز فیلـم را می بینـد و امیدوارم 

از تماشـای آن راضـی باشـد.

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

محمد حسین زاده

جشـنواره  دوره  سی وهشـتمین 
روز  از  پلیسـی  فیلم هـای  بین المللـی 
در  خـرداد(   5( مـی   26 چهارشـنبه 
فرانسـه به شـکل آنالیـن، آغـاز به کار 
قبـال  معـروف،  ایـن جشـنواره  کـرد. 
در شـهر، کنیـاک و سـپس در شـهر 
اسـت  قـرار  و  می شـد  برگـزار  بـون 
از سـال آینـده درشـهر ریمـس برپـا 
شـود. امسـال 9 فیلـم از کشـورهای 
گوناگـون برای بخش مسـابقه انتخاب 
شـده اند که 2 فیلـم آن، از محصوالت 
فیلم هـاي  اسـت.  ایـران  سـینمای 
متری شـیش و نیم )سـعید روسـتائی( 
و کشـتارگاه )عبـاس امینـی( کـه هـر 
سـینمای  قدرتمنـد  فیلم هـای  از   2
ایـران هسـتند. رئیـس هیـات داوران 
وبـر،  ژاک  جشـنواره،  از  دوره  ایـن 
بنـام فرانسـوی  بازیگـر و کارگـردان 
از  داوران  دیگـر  کنـار  در  کـه  اسـت 
جملـه خانـم نـگار جـوادی، نویسـنده 
ایرانـی مقیـم فرانسـه قـرار اسـت در 

پایـان جشـنواره، 30 مـاه مـی، جوایز 
را بیـن برنـدگان تقسـیم کننـد. جدا از 
این، تماشـاگران نیـز از طریق آنالین، 
فیلـم برگزیده خـود را انتخاب خواهند 
کـرد. فیلم هـای دیگـر بخش مسـابقه 
از آلمـان، فرانسـه، کره جنوبـی، ایتالیا، 
رومانـی، آمریـکا و فیلیپیـن هسـتند. 
فیلم کشـتارگاه، به دلیل شـرایط کرونا 
در ایـران بـه پـرده سـینماها نیامد اما 
بـه شـکل آنالیـن نمایـش داده شـد. 
تـازه  کارگردانـان  از  امینـی  عبـاس 
کشـور  سـینماي  بااسـتعداد  و  نفـس 
اسـت کـه قبـال بـا فیلم هـای خـود از 
جملـه، والدرامـا و هنـدی وهرمـز،  در 
جشـنواره برلین و دیگر جشـنواره هاي 
خوبـی  موفقیت هـای  بـا  بین المللـي 
آخریـن  در  وی  اسـت.  بـوده  روبـرو 
پختگـی  بـه   ، ه گا ر کشـتا ثـرش،  ا
همه پسـند  و  حرفـه ای  فیلم هـای 
دسـت یافتـه کـه آینـده بسـیار خوبی 
برایـش پیش بینـی می شـود. نگاهـش 
بـه پیرامـون خود و مسـایل اجتماعی، 
دقیـق و متعهدانـه اسـت. به مناسـبت 

راه یافتـن فیلـم آخـرش بـه مسـابقه 
گفتگوئـی  او  بـا  پلیسـی،  فیلم هـای 

داشـتیم کـه در ادامـه مي خوانیـد...

پلیسـی  فیلمهـای  -درجشـنواره 
از بیـن 9 فیلـم مسـابقه بیـن المللـی، 
2 فیلـم از ایـران انتخـاب شـده و این 
نکته جالبی اسـت، دوسـت داشتم نظر 

شـما را در ایـن رابطـه بدانیم؟
*شـخصا با این جشنواره آشنائی 
نداشـتم. البتـه حضـور سـینمای ایران 
درجشـنوارها در دنیـا بـا بیـش از یک 
فیلم، چیز تازه ای نیسـت. فسـتیوال ها 
مـا  دارنـد.  عـادت  مسـئله  ایـن  بـه 
همیـن  و  داریـم  خوبـی  فیلمسـازان 

توجیه کننـده ایـن مـورد اسـت.

-بـا توجـه بـه فیلم هـای قبلـی 
آنهـا  در  میزانسـن،  نحـوه  کـه  شـما 
به نظـر سـاده تر می آمـد، درکشـتارگاه 
به سـوی  و  شـده  عمـل  حرفه ای تـر 
جـذب تماشـاگر وسـیع تری رفته ایـد، 

اینطـور نیسـت؟

*بـرای خودم تفاوتـی وجود ندارد، 
انتخـاب  کـه  موضوعـی  بـه  بسـتگی 
بـا  اینجـا  در  اسـت.  داشـته  کـرده ام 
بازیگـران حرفه ای کار کـرده ام چون به 
آنهـا نیاز داشـتم، نابازیگر نمی توانسـت 

ایـن نقـش هـا رابـازی کند.

فیلـم، کشـتارگاه  ایـن  -عنـوان 
را  کشـتارگاه  و  دالر  رابطـه  اسـت! 
هسـته  چـون  ؟  می بینیـد ر  چطـو
قوی تریـن  دربـاره  فیلم تـان،  اصلـی 
و مطرح تریـن پـول جهـان اسـت. آیا 
هرجـا کـه دالر هسـت، کشـتاری هم 

باشـد؟ داشـته  حضـور  می توانـد 
*کمی سـخت اسـت کـه در این 
بـاره توضیـح بدهـم. مـن تحقیقاتـی 
کـردم کـه بدانـم یکسـری پول هائـی 
کـه حسـاب و کتاب ندارنـد چگونه به 
مملکـت وارد می شـوند و از آن خـارج 
می شـوند. روابـط مشـخص و منظمی 
بیـن ایـران و خـارج آن، وجـود ندارد. 

یکـی از مـواردی کـه عده ای بـه این 
صـادرات  یابنـد،  مـی  دسـت  پـول 
گوشـت و گوسـفندهایی اسـت کـه به 
آن طـرف مـرز می رونـد و بـا چمدانی 
برمی گـردد.  ایـران  بـه  دالر  از  پـر 
ایـن  بـه  آن  لوکیشـن  و  کشـتارگاه 
موضـوع ربـط پیـدا می کـرد. از ایـن 
لوکشـین مـن اسـتفاده تصویـری هم 
کـردم کـه نمـادی از شـرایط امـروز 
جامعـه ایران اسـت. در این میان افراد 
برای به دسـت آوردن دالر همدیگر را 

از بیـن می برنـد.

-دریـک سـال اخیر تقریبـا تمام 
برپـا  آنالیـن  به شـکل  جشـنواره ها 
شـده اند و همین جشـنواره پلیسی هم 
همینطوراسـت، آیـا ایـن فـرم نمایش 
آثـار، ضـرری بـه کیفیـت فیلم هـا و 

خـوب دیـده شـدن آنهـا نمی زنـد؟
اکـران  از  چنـدان  مـن  *خـود 
آنالین راضی نیسـتم. وقتـی فیلمی را 

بادقت بسـیار و با دلسـوزی می سازیم 
دقـت  بـا  آن  جزئیـات  همـه  بـه  و 
پرداختـه می شـود، آن را بـرای سـالن 
سـینما سـاخته ایـم و نیـاز بـه تمرکـز 
دیـدن  منتظـر  مـا  داریـم.  تماشـاگر 
لن  سـا در  گر  تماشـا لعمـل  عکس ا
هسـتیم، امـا متاسـفانه فعـال کـه این 
شـکلی اسـت. امیدوارم امسال آخرین 
سـالی باشـد که جشـنواره ها به شـکل 

می شـوند. برگـزار  آنالیـن 

آینده تـان  برنامه هـای  -دربـاره 
می توانیـد صحبتـی بکنیـد، بـه امیـد 
نشـان  سـینما  سـالن های  در  آن کـه 

داده شـود؟
*در دوران کرونـا فرصتـی پیش 
آمـد و فیلمنامـه ای نوشـتم و درضمن 
فیلمنامـه دیگـری هـم از قبل داشـتم 
آنهـا در جنـوب   2 کـه داسـتان هـر 
می گـذرد، حـال بایـد دیـد چـه پیـش 

آمد. خواهـد 

از تهران تا پاریس با کشتارگاه

عباس امیني: از اکران آنالین فیلم هاي سـینمایي رضایت ندارم


