
رئیس فراکسیون کارگری شورای شهر تهران:

مردم ایران حقشان را می خواهند نه صدقه!
استاد اقتصاد اظهار داشت: تحریم های اقتصادی و 
FATF دو موضوع کاماًل بهم پیوسته هستند و هر دولتی 
که می خواهد برای کشور و ملت کار کند باید از تحریم ها 
خارج و همچنین به ترتیبات بین المللی ملحق شود، بنابراین این دو 
مورد اولویتی بر یکدیگر ندارند. هرچند نظر بنده شاید آرمانی و حریف 
مسائل پشت پرده نباشد اما این پروسه الزم است طی و هر دو مورد 
 FATF حل شوند.محمد طبیبیان در مورد ضرورت پیوستن کشور به

اظهار داشت: جای تردید و صحبتی در پیوستن به این ترتیب بین المللی 
نیست، در حال حاضر حدود ۲۰۰ کشور و منطقه حقوقی بجز تعدادی 
معدود و انگشت شمار به این پیمان مالی پیوسته اند. بیرون ماندن از 
قلمروی ترتیب های بین المللی و جرگه سایر کشورها برای ما زیان بار 
 FATF به پیوستن  از همین روی جای بحثی در  و پرهزینه است، 
وجود ندارد. حاال عده ای نمی خواهند آن را بپذیرند حرف دیگری است.
صفحه 3

وزیر بهداشت خبر داد؛

آغاز واکسیناسیون علیه کرونا
 با واکسن ایرانی از هفته آینده

مردم مقصر گرانی نیستند پس تنبیه مالیاتی نشوند
گفت:  مسکن  اقتصاد  کارشناس  یک 
طرح مالیات بر عایدی سرمایه دارای حداقل 
پنج ایراد است که از مهمترین آنها تفکیک 
احتمال  دالالن،  از  واقعی  خریداران  نشدن 
تورم  لحاظ  عدم  همچنین  و  پنهانکاری  فضای  ایجاد 
معمول اقتصاد ایران است؛ به نظرم باید این برنامه در 
قالب الیحه از طرف دولت ارایه و در مجلس چکش کاری 
شود.مهدی روانشادنیا اظهار کرد: تردیدی نیست که طرح 
مالیات بر عایدی سرمایه که کلیات آن به تصویب مجلس 
التهاب  از  جلوگیری  و  سوداگری  کنترل  برای  رسیده 
بازارهایی همچون مسکن، خودرو، طال و ارز الزم است. 
کشورهای توسعه یافته نیز از سالها قبل مالیاتهای مشابه 
کشور  شرایط  با  متناسب  باید  ما  ولی  کرده اند.  وضع  را 

نسخه ای بپیچیم که قابلیت اجرا داشته باشد.
صفحه 3

آغاز برداشت خوشه های طالیی گندم در آرادان؛

 3600 هکتار از مزارع شهرستان آرادان
 زیر کشت گندم است

4
صفحه 6دست اسکوچیچ مقابل هنگ کنگ رو می شود!

2

سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1753- سه شنبه 11  خرداد  1400- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
فواد شافعي: 

مسئوليت سنگيني 
در قبال بچه ها 

داريم

7فرهنگ
بهره برداری

 از مرکز فرهنگی 
سعدی

نک 1با

از چندسال پيش ساخت انيميشن در كشور رونق گرفته و با 
حضوري برخي هنرمندان مستعد در اين زمينه موفقيت هايي 
هم حاصل شده است. از طرف ديگر حضور بازيگران مطرح به 
عنوان صداپيشه در برخي از انيميشن هاي سينمايي سال هاي 
اخير باعث شده تا حاال سينماگران نگاه ويژه تري به اين مديوم 

داشته باشند

وزير ميراث فرهنگی، گردشگری و صنايع دستی در پيامی در 
حساب كاربری خود در شبکه اجتماعی توئيتر با اشاره به سفر 
به استان فارس از بهره برداری چند مراكز فرهنگی؛ از جمله 

مركز فرهنگی سعدی خبر داد.

 نمايشگاه توانمند سازی و حمايت از شركت های پتروشيمی 
با مشاركت و اعالم  منطقه ماهشهر و بندر امام خمينی)ره( 
آمادگی بانک صادرات ايران برای مشاركت در تأمين مالی و 
پشتيبانی از طرح های توسعه ای اين صنعت آغاز به كار كرد.

آغاز نمايشگاه 
شرکت های پتروشيمی 

ماهشهر و بندر امام
 با حضور بانک صادرات 

ايران

پيوستن به FATF منافع عده ای را به خطر می اندازد! توسعه سرمایه گذاری خارجی
 در دولت آینده یک ضرورت است

حمید حاج اسماعیلی بر ضرورت توسعه سرمایه گذاری خارجی در دولت آینده 
باید به سمت جذب سرمایه های خارجی  آینده  اکید و اظهار کرد: در چهار سال  ت
برویم و رئیس جمهور منتخب به دنبال فاینانس خارجی برای طرح های بزرگ در 
کشور باشد. از طرفی الزم است که منابع داخلی را هم به سمت و سوی اشتغال 
سوق دهیم چرا که اشتغال یک موضوع بسیار مهم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است و تبعات 

مسایل اقتصادی را به سرعت در عرصه اجتماعی می بینیم.
صفحه 3

نمایندگان مجلس شورای اسالمی با اولویت 
بررسی الیحه رتبه بندی معلمان موافقت کردند تا 
این الیحه در جلسات آینده در دستور رسیدگی قرار 
بگیرد.نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی روز 
گذشته با اولویت دادن به الیحه نظام رتبه بندی معلمان  را با 
۱۵۶ رای موافق، ۹ رای مخالف و ۴ رای ممتنع موافقت کردند.

آموزش،  کمیسیون  رییس  نایب  وحیدی«  محمد  «
تحقیقات و فناوری در توضیح این الیحه گفت: رسیدگی به 
نظام رتبه بندی معلمان بیش از ۱۰ سال است که مسکوت 
از سوی  ارائه الیحه ای  با  سرانجام  سال ها  از  پس  و  انده  م
دولت رتبه بندی نظام معلمان در دستور کار قرار گرفته است.
صفحه ۲

موافقت مجلس با اولويت بررسی اليحه رتبه بندی معلمان 
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شرکت ملي گاز ایران
)S.G.P.C( شرکت پاالیش گاز شهید هاشمي نژاد

تجدید مرتبه اول فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومي )یك مرحله اي(
نوبت اول

۱- شماره و موضوع مناقصه: تجدید مرتبه اول فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه شماره ۹۹۰3۲۰ )پیمان خدمات نگهداري و تعمیرات شرکت پاالیش گاز شهید 
هاشمي نژاد(با شماره فراخوان ۲۰۰۰۰۹۲۱3۴۰۰۰۰3۶ در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد(.

۲- نام و نشاني مناقصه گزار: استان خراسان رضوي–کیلومتر ۱۶۵ جاده مشهد/سرخس-شرکت پاالیش گاز شهید هاشمي نژاد.
3- شرایط مناقصه گر: کلیه شرکتهاي داراي پایه ۵ )پنج( رشته نفت و گاز از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا دارا بودن رتبه 7 )هفت( گواهینامه تایید 
صالحیت اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعي درکد فعالیت ۲-تعمیر و نگهداری وکد فعالیت،  7-امور تاسیساتی )دارا بودن هردو کد فعالیت الزامی می باشد( که 
در ارزیابي کیفي مرتبط، امتیاز الزم را وفق معیارهاي اعالم شده کسب نمایند. با توجه به اینکه در برخی از استانها رتبه شرکت پیمانکاری در گواهینامه تایید 
صالحیت اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعي درج نشده است مناقصه گرانی که از این استانها دارای گواهی صالحیت می باشند موظفند به اداره کل تعاون،کار و 
رفاه اجتماعی استان محل صدور گواهینامه مراجعه و نسبت به دریافت رتبه خود به صورت کتبی اقدام و هنگام بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی عالوه بر گواهینامه 
صالحیت، اعالمیه کتبی رتبه بندی را نیز بارگذاری نمایند .الزم به ذکر است در صورت عدم بارگذاری اعالم رتبه توسط مناقصه گر، به هیچ عنوان به فرمهای 

ارزیابی کیفی مناقصه گر ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
۴- مهلت و آدرس دریافت اسناد: حداکثر تا ساعت ۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۰3/۱7 ، متقاضیان می توانند از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)سامانه ستاد( 
به آدرس https://www.setadiran.ir اسناد استعالم ارزیابی  کیفی را دریافت و در مناقصه شرکت نمایند، الزم به ذکر است کلیه مراحل برگزاری 
مناقصه از جمله ارزیابی کیفی )از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه( و سایر مراحل مناقصه، از طریق 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )سامانه ستاد( انجام خواهد شد، بدیهی است اسناد مناقصه پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی به مناقصه گران تایید شده 

از طریق سامانه ستاد ارسال خواهد شد. 
متقاضیان بعد از دریافت استعالم ارزیابي مي بایست حداکثر تا ساعت ۱۲  مورخ ۱۴۰۰/۰3/3۱ استعالم ارزیابي تکمیل شده را به همراه مدارك مورد نیاز در 

سامانه مذکور بارگزاری و ارسال نمایند.
۵ – میزان و نوع تضمین شرکت در مناقصه:  مبلغ 7.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال )هفت میلیارد و پانصد میلیون ریال( از انواع تضامین مجاز اعالم شده در آیین نامه 

تضمین معامالت دولتي مي باشد.
۶- زمان گشایش پاکت ها: پاکت هاي مناقصه راس ساعت ۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹در حضور پیشنهاد دهندگان و با حداقل ۲ پیشنهاد قیمت گشایش خواهد 
یافت. الزم به ذکر است تاریخ اعالم شده در خصوص گشایش پیشنهادهاي قیمت قطعي نبوده و با توجه به روند ارزیابي کیفی امکان تغییر تاریخ وجود خواهد 

داشت.شناسه آگهی : ۱۱۴۲۹۱8
روابط عمومی شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد

آگهی 
مزایده عمومی

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

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

7.۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰37۲.۰۰۰.۰۰۰۵۱۰۰۰۰۵3۱۵۰۰۰۰۰۹اجاره یکسالهاجاره یکساله پارکینگ طبقاتی طوی    ۱
کد ثبت مزایده در سامانه ستاد ایران  : ۵۰۰۰۰۰۵3۱۵۰۰۰۰۰۶

مزایده گران واجد شرایط میتوانند اسناد مزایده  را از تاریخ درج در سامانه ستاد ایران   به مدت7 روز از طریق سامانه ستاد ایران به آدرس www.setadiran.ir  خریداری 
http://iets.  کنند مبلغ واریزی شده غیر قابل استرداد است و اطالعات تکمیلي مزایده  فوق از طریق وب سایت پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات کشور به آدرس

mporg.ir  قابل دسترسي میباشد.
مهلت و محل تسلیم پیشنهادها: شرکت کنندگان تا ۱۰ روز پس از آخرین مهلت دریافت اسناد ازسایت ستاد ایران نسبت به تکمیل فرمها وارسال اقدام نمایند .

مبلغ سپرده شرکت در مزایده: مبلغ تضمین قید شده در جدول را به شماره حساب سپهر ۰۱۰۶۶3۰7۶۲۰۰۴ بنام شهرداری اردبیل نزد بانک صادرات شعبه میدان ورزش 
واریز و تصویر آن در سایت ستاد ایران  قرار دهید  ضمنا  شرکت کنندگان از طریق سامانه ستاد جهت سهولت در رسیدگی  اصل فیش واریزی و یا به همان مبلغ ضمانت 
نامه بانکی را در پاکت تضمین  )پاکت الف ( قرارداده و مهر و موم نموده و مشخصات کامل شرکت کننده وفراخوان و شماره تلفن را قید نموده وتا ساعت ۱3 آخرین روز 
تحویل اسناد به دبیر خانه شهرداری مرکز تحویل گردد الزم به ذکر است الزم به ذکر می باشد تمامی اسناد مزایده باید در سامانه ستاد ایران بارگذاری شود و در صورت عدم 

بارگذاری مزایده گر از روند برگزاری مزایده حذف خواهد شد. 
توضیحات الزم:

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

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

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

حمید لطف اللهیان- شهردار
علی مسیب زاده- معاون امور زیربنایی و حمل و نقل شهری

شماره: ۵7۱۰۲۶/۱۰۱
تاریخ:۱۴۰۰/۰3/۰۵

کد رهگیری:۲۲۲۶۴۱3

مجتبی کاشی

به  واکنش  در  تخصصان  م
واکسن  تزریق  پیرامون  ایعاتی  ش
برخی  از  نقل  به  گاها  که  رونا  ک
در  و  دنیا  معروف  یروس شناسان  و
می شود،  مطرح  مجازی  ضای  ف
معتقدند که متاسفانه به علت خالء 
اطالع رسانی وزارت بهداشت و صدا و سیما، جلوی شایعاتی نظیر 
همین شایعه اخیر مبنی بر اینکه »افراد ۲ سال پس از تزریق واکسن 
کرونا فوت می کنند« گرفته نمی شود. چنین موضوعی به لحاظ علمی 
اصال امکان پذیر نیست و هیچ مطالعه ای در این باره صورت نگرفته 
است. البته در تمام دورانی که واکسیناسیون کرونا در حال انجام است 
تیم های فرانسوی به علت شکست اقتصادی که در ساخت واکسن 
داشتند، بدون مطالعه مشخص صحبت های اینچنینی مطرح می کنند.

هر خبری که اعالم می شود باید با مطالعات علمی تطابق داشته 
باشد و اینکه آن حرف از قول چه کسی نقل می شود، مهم نیست؛ 
بلکه تطابق با مستندات علمی است که اولویت دارد. نکته مهم تر 
این است که واریانت های ویروس، ناشی از واکسیناسیون نیست، 
اکثر واریانت های کنونی اتفاقا پیش از آغاز واکسیناسیون اتفاق افتاده 
با گردش در جوامع  از ویژگی های ویروس است که  این  است و 
جهش پیدا می کند و اینگونه نیست که با آغاز فرایند واکسیناسیون 
شاهد جهش های ویروس باشیم. در برخی مناطق بدون اینکه ارتباط 
جغرافیایی بین دو واریانت وجود داشته باشد، می بینیم برخی افراد دچار 

واریانت و موتاسیون های مشابه در نقاط دیگر شدند و این موضوع به 
دلیل هوشمندی ویروس است.

دومین گزاره نادرستی که اعالم شد این بود که تزریق واکسن 
برخی  در  می شود.  بیماری  بدتر شدن  سبب  آنتی بادی  تشکیل   و 
بیماری های ویروسی به واسطه تشکیل آنتی بادی وضعیت بیماری 
اصال  کرونا  ویروس  در خصوص  موردی  چنین  اما،  می شود  دتر  ب
شناسایی نشده است. در حال حاضر حدود ۱.8 میلیارد نفر در دنیا 
واکسن کرونا دریافت کردند اما آیا دچار چنین مشکالتی شده اند؟ در 
مواجهه با اخبار باید دنبال تایید آن باشیم. متاسفانه برخی افراِد کاسب 
ضد سالمت موجب انتشار شایعات شدند و حتی از برخی می شنویم که 
به خاطر این شایعات می خواهند نوبت دوم واکسن را دریافت نکنند 
و این جای تاسف دارد که چرا واکنش ها به شایعات به موقع نیست.

درباره اینکه پس از چه مدت از تزریق واکسن، در برابر کرونا 
ایمن می شویم، اظهار کرد: معموال ۲۱ روز  بعد از تزریق ُدز دوم 

واکسن مصونیت کاملی شکل خواهد گرفت.
: آخرین واریانتی که اطالعاتی از آن داریم باز هم مربوط به 
انگلستان است. نکته جالب این است که محل هایی که واریانت ها 
را شناسایی می کنیم مناطقی هستند که توریستی هستند. البته در 
انگلستان و سایر نقاطی که سعی کردند میزان واکسیناسیون را افزایش 
دهند هرچقدر هم که واریانت های مختلفی به وجود آید ممکن است 
میزان شیوع بیماری تغییر کند؛ اما موارد شدید و مرگ و میر بیماری 

رخ نمی دهد و این از اثرات واکسن است.
بریتانیایی  و  برزیلی، هندی  واریانت های  برابر  در   واکسن ها 
تا حدودی پوشش دهی مناسبی دارند ولی بیشترین نگرانی ما از 

واریانت آفریقای جنوبی است که واکسن ها عملکرد خیلی خوبی در 
برابر آن ندارند ولی نمی توان گفت کامال هم بی اثر هستند. از این 
رو شرکت های داروسازی بزرگ شروع به تولید واکسن هایی علیه 

این جهش کرده اند.
با توجه به اینکه مواردی از ویروس هندی و آفریقایی در کشور 
ما هم مشاهده شده است و با توجه به اینکه سرعت واکسیناسیون 
باالیی نداریم، باید بر کنترل بیماری اهتمام ورزیم. با توجه به اینکه 
به نظر می رسد واریانت های آفریقای جنوبی و هندی در حال پخش 
شدن در کشور هستند و تعداد موارد ابتالی روزانه باال است، این 
موضوع نشان از گردش ویروس در جامعه دارد و باید با روش های 

بهداشتی و محدودیت اجتماعی جلوی آن را بگیریم.
در حال حاضر علی رغم تمام مشکالت اقتصادی در مورد باز 
شدن تاالرهای پذیرایی نگرانی هایی داریم ولی باید بدانیم کنترل 

بیماری نکته بسیار مهمی است.
در حال حاضر واکسن فایزر و مدرنا برای افراد ۱۲ تا ۱8 
سال تزریق می شود و واکسن اسپوتنیک برای خود روسیه مجوز 
این تزریق را با ُدزهای متفاوت داده است. در ایران هم واکسن 
و  است  زمینه  این  در  مطالعاتی  انجام  حال  در  پاستور  نستیتو  ا
ان شاءاهلل بتوانیم پیش از مهر ماه افراد زیر ۱8 سال را واکسینه 
این  امیدوارم  نشد  توفیقی حاصل  تا مهرماه چنین  اگر  اما  کنیم 
امکان وجود داشته باشد که برای دانش آموزان واکسن هایی که 
مجوز تزریق به این گروه سنی را گرفتند، وارد کنیم. کودکان و 
اپیدمی  کنترل  و  هستند  ویروس  انتقال  مهم  منابع  از  وجوانان  ن

بدون واکسیناسیون آنها امکان پذیر نیست.

سرمقاله

کاسبی از کرونا ویروس!

صفحه ۲

 نمایشگاه توانمند سازی و حمایت از شرکت های پتروشیمی 
منطقه ماهشهر و بندر امام خمینی)ره( با مشارکت و اعالم آمادگی 
بانک صادرات ایران برای مشارکت در تأمین مالی و پشتیبانی از 

طرح های توسعه ای این صنعت آغاز به کار کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، نمایشگاه 
و  ماهشهر  منطقه  شرکت های  از  حمایت  و  وانمندسازی  ت
تخصصی  و  عمومی  نیازهای  تأمین  در  امام خمینی)ره(  ندر  ب
شرکت های پتروشیمی ماهشهر توسط شرکت صنایع پتروشیمی 
خلیج فارس و با مشارکت بانک صادرات ایران در محل سالن 

تالش شهرك بعثت بندر ماهشهر آغاز به کار کرد.

پشتیبانی ها،  »تولید؛  سال  در  ایران  صادرات  انک  ب
عنوان  به  پتروشیمی  از صنعت  حمایت  برای  انع زدایی ها«  م
صنعت آینده دار و پرظرفیت و در عین حال مهمترین جایگزین 
و  کشور، طرح ها  نفت  در صنعت  افزوده  ارزش  ایجاد  رای  ب
بانکی را به کار گرفته به نحوی که  خدمات متنوع مالی و 
طرح ویژه اعتباری تولید )طراوت( در دو بخش طراوت تولید 
و طراوت توسعه قابلیت های فراوانی برای تامین سرمایه در 
گردش واحدهای تولیدی و افزایش ظرفیت و توسعه خطوط 
تولیدی فراهم کرده و از ابتدای سال ۹8 تاکنون مورد استقبال 

صنایع قرار گرفته است.

آغاز نمایشگاه شرکت های پتروشیمی ماهشهر و بندر امام
 با حضور بانک صادرات ایران

 بانک صادرات ایران طی اطالعیه ای اعالم کرد تمامی 
سهامداران شرکت »گروه صنایع کاغذ پارس« با نماد »چکاپا« 
می توانند از روز   شنبه 8 خردادماه ۱۴۰۰ به مدت یک سال 
برای دریافت سود سهام این شرکت در سال مالی منتهی به 
3۰ آبان ماه ۹۹ به شعب بانک صادرات ایران در سراسر کشور 

مراجعه کنند.
در  ایران،  صادرات  بانک  روابط عمومی  گزارش  ه  ب
کاغذ  صنایع  »گروه  شرکت  سهامداران  از  اطالعیه  ین  ا
شعب  به  حضوری  مراجعه  ضمن  شده  خواسته  ارس«  پ
بانک صادرات ایران در سراسر کشور، با ارائه اصل کارت 

نسبت  بورسی(  )کد  سهامداری  کد  و  شناسنامه  یا  لی  م
سپهری  حساب های  به  آن  واریز  یا  نقدی  دریافت  ه  ب

کنند. اقدام  خود 
عالوه بر این، پرداخت سود سهام افراد کمتر از ۱8 سال، 
پس از احراز هویت کامل و دریافت کپی شناسنامه، صرفًا به 

ولی )پدر( بالمانع خواهد بود.
پرداخت سود سهام به نماینده قانونی سهامدار تنها با ارائه 
وکالت نامه رسمی معتبر به همراه اصل کارت ملی یا شناسنامه، 
گواهی نقل و انتقال سپرده سهام سازمان بورس و یا اعالم 

شفاهی کد بورسی سهامدار امکان پذیر است.

سهامداران شرکت »گروه صنایع کاغذ پارس« سود سهام خود را 
در شعب بانک صادرات ایران دریافت کنند
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موافقت مجلس با اولویت بررسی الیحه رتبه بندی معلمان 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی با اولویت بررسی الیحه رتبه بندی معلمان 

موافقت کردند تا این الیحه در جلسات آینده در دستور رسیدگی قرار بگیرد.
اولویت  با  روز گذشته  علنی  در جلسه  اسالمی  مایندگان مجلس شورای  ن
دادن به الیحه نظام رتبه بندی معلمان  را با ۱۵۶ رای موافق، ۹ رای مخالف و 

۴ رای ممتنع موافقت کردند.
»محمد وحیدی« نایب رییس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در 
توضیح این الیحه گفت: رسیدگی به نظام رتبه بندی معلمان بیش از ۱۰ سال 
است که مسکوت مانده و پس از سال ها سرانجام با ارائه الیحه ای از سوی دولت 

رتبه بندی نظام معلمان در دستور کار قرار گرفته است.
مهمترین  معلمان  شرایط  به  رسیدگی  عدم  افزود:  بجنورد  مردم  ماینده  ن
مسئله ای است که تا امروز به درستی به آن رسیدگی نشده در حالی که آموزش و 
پرورش باید مطلوب و کیفی باشد. طبق این نظام، افرادی که شایسته تر هستند، 

باید شایسته تر هم دریافت کنند.
این الیحه  به  رسیدگی  فرهنگی  جامعه  همه  تقاضای  داشت:  اظهار  وی 
است تا این انتظار ۱۰ سال پایان یافته و به نظام شایسته ساالری و محور قرار 
دادن معلم مورد توجه شود.»حسن نوروزی نماینده مردم رباط کریم در مجلس 
هم در مخالفت با این الیحه گفت: رتبه بندی معلمان در سال های ۹7، ۹8 و ۹۹ 
در دستور کار قرار گرفت و ۶ هزار میلیارد تومان از سوی دولت به این موضوع 
اختصاص یافت و در نهایت با پیگیری نمایندگان ۱۵ هزار میلیارد تومان به این 

موضوع تعلق گرفت.
نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی  مجلس افزود: آموزش و پرورش به 
۱۹۰ هزار معلم نیاز دارد و کمیسیون آموزش و پرورش می گوید که چرا به معلم 
۴ یا ۵ میلیون حقوق داده می شود و  چرا مثال ۶ میلیون حقوق داده نمی شود. 
معلمانی داریم که با مدرك دکتری یا کارشناسی ارشد با حقوق زیر یک میلیون 
تومان تدریس می کنند و از طرفی افرادی بازنشسته هستند که مدرسه غیرانتفاعی 

افتتاح کرده و در حقیقت با پرداخت حقوق کم، برده داری می کنند.
نوروزی خاطرنشان کرد: بهتر است که کمیسیون آموزش و تحقیقات یک 
سال وقت گذاشته و طرح را ارائه دهد که به سود همه اقشار مختلف معلمان قرار 

بگیرد و همه مشکالت این بخش را رفع کند.
»محمد حسین فرهنگی«   در موافقت با این الیحه با بیان اینکه مسئله ای 
فوری تر از موضوع توجه به نظام تربیت و تربیت کشور نیست، گفت: البته نواقصی 
در این الیحه وجود دارد و پیشنهاد کردیم که این نواقص در کمیسیون برطرف 
شود ولی اگر تعداد اضافات و پیشنهادها به الیحه زیاد شود، ممکن است از طرف 

شورای نگهبان برگشت داده شود.
تبریز خاطرنشان کرد: مطالبه معلمان مورد حمایت مجلس  ماینده مردم  ن
است و امیدواریم با این الیحه تبعیض هایی که وجود دارد، از بین برود و اصالحات 

الزم به آن اضافه شود.

نماینده خلخال و کوثر:
سرمایه مردم در بورس ضایع شده است

یک عضو کمیسیون اقتصادی گفت: بورس در حال سقوط است و سرمایه 
مردم ذوب می شود و حقوق مردم ضایع شده است، نمی شود مردم با حسن نیت 

وارد بورس شوند اما با سوء نیت شما دچار ضرر شوند.
سیدغنی نظری خانقاه در نشست علنی مجلس شورای اسالمی در تذکر 
شفاهی خود خطاب به هیأت رئیسه گفت: رئیس مجلس باید بر اساس آیین نامه 
عمل کند و عدالت را رعایت کند. من در جریان سوال از وزیر راه، ثبت کرده بودم 
را مطرح نکرد، همچنین ۱۲ مورد در دور گذشته عملکرد  اما هیأت رئیسه آن 
خالف آیین نامه از هیأت رئیسه یادداشت نمودم که اگر تکرار شود قطعا از حرف 

خود عدول نمی کنم و آن را پیگیری خواهم کرد.
نماینده خلخال و کوثر در مجلس شورای اسالمی در تذکری خطاب به وزیر 
اقتصاد و رئیس جمهور گفت: آقای رئیس جمهور مردم با دعوت دولت به بورس 
آمدند اما شاخص های بورس در حال سقوط است و سرمایه مردم ذوب می شود و 
حقوق مردم ضایع شده است، نمی شود مردم با حسن نیت وارد بورس شوند اما با 

سوء نیت شما دچار ضرر شوند و پاسخگویی نیابند

وزیر بهداشت خبر داد؛
آغاز واکسیناسیون علیه کرونا با واکسن ایرانی از هفته آینده

وزیر بهداشت از آغاز واکسیناسیون علیه کرونا با واکسن ایرانی و در 
مرحله اول به صورت داوطلبانه )به دلیل رعایت برخی پروتکلها(، از هفته 

آینده خبر داد.
ستاد  از  گفت:  گیالن،  استان  کرونای  ستاد  در  نمکی  سعید  دکتر 
استانی مدیریت کرونا در گیالن تشکر می کنم. از استاندار دلسوز، پیگیر 
هجمه های  سخت ترین  از  یکی  مدیریت  روزهای  اولین  از  که  صبور  و 
بیولوژیک تاریخ این مملکت در ۱۵۰ سال گذشته آن هم در استانی که 
شاید از اولین پایگاه  های هجمه این ویروس بود، حضور داشتند، تشکر 
می کنم. همچنین از مقامات نظامی و انتظامی و عزیزان سپاه و بسیج به 
نام شهید  به  با کرونا در قالب طرحی مزین  ایام مبارزه  خصوص که در 
در  همیشه  که  انتظامی  نیروی  و  کردند  همراهی  ما  با  سلیمانی  قاسم 
کنار ما بود، رسانه ها اعم از صدا وسیما و... از همه مهمتر کسبه و مردم 
شریفی که در این ایام صبوری کردند و همه عزیزانی که تا امروز افتخار 
همراهی شان را در مدیریت یکی از سنگین ترین اتفاقات ۱۵۰ ساله تاریخ 
بلند همه  اپیدمی های جهان را داشتیم، تشکر می کنم. همچنین به روح 
شهدا اعم از دفاع مقدس، مدافع حرم و به خصوص مدافع سالمت درود 
این عزیزان  برای همه خانواده هایی که  اجر  آرزوی صبر و  می فرستم و 

یگانه نازنین را از دست دادند، دارم.
نمکی در آیین پویش ره سالمت در استان گیالن درباره واکسن کرونا 
تولید داخل گفت: خوشبختانه مطالعات فاز دوم واکسن کرونا در مجموعه 
انستیتو پاستور کشور به عنوان اولین پایگاه و همچنین مجموعه برکت کامال 

تایید شد و فاز سوم دارد به خوبی پیش می رود.
وی افزود: قرارمان این بود اگر فاز یک و دو انسانی را به خوبی پاس 
کنند و فاز سه را شروع کنند و مقداری پیش رویم، مانند همان کاری که 
انجام دادند و فاز سه را برای  انگلیس و هند  چینی ها، روسها، آمریکا و 
مطالعات بالینی بردند در کشورهایی مثل امارات و غیره، چرا ما این کار را 

برای واکسن خودمان در کشور خودمان انجام ندهیم.
وی گفت: بنابراین همانطور که قول داده بودم که در خردادماه و پایان 
بهار واکسن ایرانی روی میز است و برای تزریق در مردم آماده است، ان 
شاءاهلل این کار را تا هفته دیگر آغاز خواهیم کرد. اما برای رعایت برخی 
پروتکلها این کار را داوطلبانه خواهیم کرد و خودم و همکارانم داوطلب این 

اقدام هستیم.
واکسن  ضررترین  بی  و  ترین  امروزسالم  گفت:  بهداشت  وزیر 
فنی  دانش  انتقال  با  که  پاستور  واکسن  چه  داریم؛  اختیار  در  را  بومی 
یک  از  کمتر  در  توانستیم  بنابراین  و.  و...  برکت  واکسن  چه  و  است 
 ۲۰ راه  و  دنیا  ساز  واکسن  با عظمت  های  به مجموعه  بپیوندیم  سال 
بچه  روزه   ۶۰ را  رمدسیویر  که  همانطور  کنیم.  ساله طی  را یک  ساله 

ساختند. ما  های 
وی در خاتمه گفت: خوشبختانه واکسیناسیون علیه کووید در کشور به 
خوبی پیش می رود و ان شاءهلل تا پایان خرداد ماه گروه های هدف را شامل 
جمعیت باالی ۶۰ سال و بیماران صعب العالج و خاص را واکسینه می کنیم. 
8۵ درصد مرگ های ما در این افراد است که با واکسینه شدن آنها حداقل 
از 8۰ درصد مرگ ها جلوگیری خواهیم کرد و سپس با ترکیب واکسن ایرانی 

و وارداتی وارد فاز واکسیناسیون سایر گروه ها می شویم.

رئیس فراکسیون کارگری شورای شهر تهران:

مردم ایران حقشان را می خواهند نه صدقه!
ن  کسـیو ا فر ئیـس  ر
کارگری شـورای شـهر تهران 
گفـت: مـردم ایـران، چه خیل 
انبـوه فقیـران چـه جمعیـت بـه نسـبت 
انـدك اغنیـا، صاحب کرامت و شـرافت 
هسـتند. صدقه و هبه نمی خواهند. آن ها 
حـق خـود را می خواهند، حق کار کردن، 
ثروت اندوختـن و سـاختن زندگی خود و 

جامعـه را می خواهنـد.
افشین حبیب زاده در دویست و نود 
و هشـتیمن جلسـه شورای شـهر تهران 
در نطق پیش از دسـتور گفت: من پیش 
از  ایـن بـه مناسـبت های گوناگـون  از 
مسـئله فقر و مشـکالت اقشار فرودست 
و آسـیب پذیر و کارگـران گفتـه ام. امروز 
سـخنانی کوتـاه  با رئیس جمهـور آینده، 
دربـاره سرگذشـت فقـر در چهـار دهـه 
گذشـته و ضرورت هـای رسـیدگی بـه 
آن در آینـده و بزنگاهـی کـه امـروز در 

دارم.   آنیم 
او بـا بیـان اینکـه داسـتان فقـر در 
کشـور مـا داسـتانی سیاسـی اسـت، نه 
اقتصـادی، گفت: فقر و تـورم و گرانی و 
رکـود و بیـکاری معلول روابط سیاسـی 
تصـورات  و  خـاص  منافـع  صاحبـان 
نادرسـت تصمیم گیرانی اسـت که اغلب 
بی هیـچ پشـتوانه ای از دانـش سیاسـت 
و اقتصـاد و تاریـخ و جامعه شناسـی و 
حقـوق، بر کرسـی های سیاسـت گذاری 

و قانونگـذاری تکیـه می زننـد. 
رییس فراکسـیون کارگری شورای 
شـهر تهـران ادامـه داد: قـدری به عقب 
بازگردیـم. بـه یـاد بیاوریـم شـعارهای 
انقـالب اسـالمی را که رفـاه و آبادانی و 
کرامـت انسـانی و رفع دغدغه معیشـت 
و  فقـرا  کـه  شـعارهایی  همـان  بـود. 
مسـتضعفان بدان پیوستند. می پنداشتیم 
و قـرار هم ایـن بود که هم دنیایمان آباد 
می شـود هم آخرتمـان. به پای عمل که 

رسـیدیم، دیدیـم که افتاد مشـکل ها. 
عـرق  هنـوز  افـزود:  زاده  حبیـب 
انقـالب خشـک نشـده بـود کـه جنگ 
خـاك  از  چیـزی  افتـاد.  راه  تحمیلـی 
وطـن مقدس تـر نبـود. همـه، به سـهم 
خـود، بـه دفـاع از سـرزمین شـتافتیم. 
جنـگ کـه تمام شـد، البد وقـت تحقق 
شـعارها رسـیده بـود. امـا بـاز دنـدان به 
خرابی هـای  از  سـر  تـا  نهادیـم  جگـر 
تـا  انقـالب  از  آوریـم.  بیـرون  جنـگ 
سـالهای پـس از جنـگ صـرف آزمـون 
و خطـا شـد. صرف اینکه سیاسـتمداران 
و مدیـران تـازه به قدرت رسـیده در کنار 
بوروکرات هـای قدیمـی دسـتگاه اداری 
کشـور، تجربه اندوزند و یاد بگیرند اداره 
کشـور چگونـه اسـت، اقتصاد چیسـت، 
جامعه چیسـت، فرهنگ چیسـت، روابط 

بین الملـل چیسـت. 
او ادامه داد: در دهه 7۰، موسِم امید 
وزیـدن گرفته بود کـه اینک دیگر زمان 
تحقق شـعارهای انقالب رسـیده اسـت. 
بعـد از همـه سـالهای دشـوار، اقتصاد به 
ثباتی نسـبی رسـیده بود و سیاست های 
اقتصـادی دولت می رفت تا از پوپولیسـم 
و توزیـع بی محابـای منابـع کشـور دور 
شـود و بـر مدار عقـل و علم قـرار گیرد. 
حبیـب زاده گفـت: بعـد از سـال ها 
تجربـه، زعمـای کشـور با ایـن واقعیت 
سـخت روبه رو می شـدند که برای مرفه 
کـردن مـردم و آبادانـی کشـور و تحقق 
شـعارهای انقـالب، اول باید تولید ثروت 
کرد. اگـر می خواهند تامیـن اجتماعی و 
مسـکن و رفـاه و معیشـت فراهم کنند، 
باید کارخانه و تولید و اشـتغال و تجارت 
خارجی رونق داشـته باشـد. اما دریغ! آن 
موسـم امید یکباره در طوفان سـهمگین 
عوامفریبی و غوغاسـاالری گم شـد. آن 
همـه سـال تجربه انـدوزی و هزینـه ای 
کـه صـرف آزمـون و خطـا شـد گویـی 
یک شـبه بـر بـاد رفـت. خیل نوبـاوگان 
سیاسـت کـه بـه کرسـی قدرت رسـیده 
بودنـد و می پنداشـتند منابع کشـور مال 
بایـد می تـوان  اسـت کـه  بـادآورده ای 

و  ریخت وپـاش  جمعـی  ابـواب  میـان 
میـان گروه هایـی از مردم توزیـع کرد تا 
از ایـن راه، محبوبیـت و توجهـی خرید. 
هرقـدر بخـت با مـردم ایـران یـار نبود، 
با این خیل عوامفریبـان یار بود. دوره ای 
که بهترین سـال ها برای رشـد و توسعه 
اقتصادی کشـور، بـرای سـرمایه گذاری 
در زیرسـاخت ها و واحدهـای تولیـدی و 
توسـعه صنعتی بـه پشـتوانه درآمدهای 
نفتـی بی نظیـر تاریـخ ایـران بـود، … 
سـوخت! مانند افـرادی که یکبـاره ارث 
هنگفتـی بـه دسـت آورده باشـند، امـا 
ظـرف چند سـال همـه را حیـف و میل 
کنند و آخر سـر، محتاج نان شب بمانند. 
ریاسـت  دوران  بـه  زاده  حبیـب 
جمهـوری احمـدی نـژاد اشـاره کـرد و 
گفـت: در همـه آن هشـت سـالی کـه 
می شـد اقتصـاد کشـور را متحـول کرد، 
خالـص  شـغل  هـزار   ۱۴ مجمـوع  در 
ایجـاد شـد. ثمـره نشسـتن افـراد خـام 
بـر کرسـی های بلنـد و سـپردن امـور 
گـران بـه افـراد نابَلَد، بر بـاد رفتن منابع 
کشـور اسـت و زحمـت بـرای مـردم. 
آن هـا کـه بی هیچ شایسـتگی یکباره به 
قـدرت رسـیده بودنـد، نه تنهـا تجربه و 
درس هـای سـه دهـه اول انقـالب را به 
پـای سـوداهای توخالـی کنار گذاشـتند 
– تـا چـرخ را از نو اختـراع کنند – بلکه 
تجربه چند هزارسـاله حکمت و اندیشـه 
ایرانـی را هـم وانهادنـد. قدمـای مـا از 
دیربـاز می گفتنـد »تلخ تریـن تلخی ها« 
آن اسـت که مردم حاجتی داشـته باشند 
و آن حاجـت را از کسـی طلـب کننـد 
کـه اهـل و الیق نباشـد. سـهم فقـرا و 
فرودسـتان از آن دوره، علی رغم خوشی 
کوتاه مـدِت ناشـی از پخـش پول هـای 
بـادآورده، در نهایـت فقیرتـر شـدن بود. 
وقتـی حرکـت صنعـت از رونـق افتـاد؛ 
تـورم اوج گرفـت و ارزش پـول ملـی 
سـقوط کرد؛ مناسـبات اقتصادی به جای 
فعالیت هـای  روبه سـوی  مولّـد  امـور 
آورد؛  غیرتولیـدی  ناشـفاف  و  کاذب 
ساختاری سـفت و سخت از تحریم های 
بین المللـی شـکل گرفت که تجـارت و 
اقتصـاد ایـران را خفه می کـرد؛ دیگر به 
چـاه ویلی فروافتاده بودیم که تا سـال ها 

بـرون رفتـن از آن ممکـن نبـود. 
حبیـب زاده تاکیـد کـرد: از وقتـی 
بـه ایـن چـاه افتادیـم، گویـی الزامـات 
زحمت افـزای آن هـم بـر مـا تحمیـل 
شـد. بـا اقبـال مـردم بـه بازگشـت بـه 
عقـل و تجربـه، چنـد سـالی توانسـتیم 
از برخـی کاردانـان در امـور اقتصـادی و 
سیاسـی اسـتفاده کنیـم و نتیجـه آن را 
هـم در آرامـش نسـبی اقتصـادی، مهار 
تـورم، و حرکـت بـه سـوی تنش زدایـی 
در دولـت یازدهـم دیدیـم. جوانه امیدی 
کـه در دل جامعـه دوبـاره سـبز شـده 
بـود دوبـاره به دسـت تندبـادی از خارج 
و داخـل پژمـرد. در داخـل، کاردانانـی 
کـه چنـد سـالی مشـغول آواربـرداری از 
اقتصـاد کشـور بودنـد، کنـار رفتنـد و در 
خارج، سرسـخت ترین دشـمنان کشـور 

به قـدرت رسـیدند. 
و  چهـل  اکنـون،  داد:  ادامـه  او 
انقـالب شـکوهمند  از  پـس  دو سـال 
جامعـه ای  و  مانده ایـم  مـا  اسـالمی، 
فقـر  باتـالق  در  بیشـتر  روز  هـر  کـه 
روزگارشـان  کـه  فقرایـی  فرومـی رود، 
آنقـدر تیره اسـت که چشـمی بـه آینده 

ندارنـد، طبقـه متوسـطی کـه با شـتابی 
باورنکردنـی فرومی ریـزد و به خیل فقرا 
و فرودسـتان می پیونـدد، صنعتگـران و 
کارآفرینانـی که سـرمایه های خـود را بر 
بـاد می بیننـد و نـه امـکان و نـه انگیزه 
چندانـی بـرای سـرمایه گذاری بلندمدت 

در بخـش تولیـد دارنـد. 
کـه  زمانـی  گفـت:  زاده  حبیـب 
انقـالب کردیـم فقر بیـداد می کـرد، اما 
تـا سـال ها بعـد از آن، هنوز تـوان آن را 
داشـتیم که بـه آینده بنگریـم، برخیزیم 
و در سـیمای آینده ای که برمی ساختیم، 
جامعـه ای بـر مـدار عدالـت و صلـح و 
رفـاه را تصـور کنیـم. حـال، امـا، آنقـدر 
در امـروز گرفتاریـم که از نـگاه به آینده 
می هراسـیم. پـدر و مـادری کـه در نان 
شـب سفره فرزندانشـان مانده اند، هزینه 
مدرسـه و قلم و دفتر را ندارند، در هراس 
سـر ماه هسـتند که اجاره خانه را تأمین 
کنند، امنیت شـغلی و اطمینانی از درآمد 
و اشـتغال ندارنـد؛ بـرای آن هـا آینـده 
کابوسـی اسـت که باید از آن فـرار کرد. 
سرنوشـت این انبـوه خانواده های فقیر و 
فرودسـت، در این منجالب اقتصادی که 
هیچ نقطه ای از آینده اش معلوم نیسـت، 

چه خواهد شـد؟ 
دنیـا  می خواسـتیم  گفـت:  وی 
هنـوز  امـا  شـود،  آبـاد  آخرتمـان  و 
امیرالمؤمنیـن  سـخن  واقعـی  معنـای 
را نمی دانسـتیم کـه از دری کـه فقـر 
وارد شـود، از در دیگـر ایمـان بیـرون 
مـی رود. چهـار دهـه زمانی کافیسـت تا 
آموخته باشـیم دنیا را بـا عقل و کاردانی 
و تخصـص و علـم در کنـار همراهـی 
و مشـارکت مـردم بایـد سـاخت. اگـر 
می خواهیـم آخـرت مـردم را آبـاد کنیم، 
همانقـدر کافیسـت کـه دنیـای آن ها را 
ویـران نکنیـم. ایـن مـردم آنقـدر آگاه و 
ریشـه دار و نجیب هستند که برای حفظ 
ایمان خود نیازمند شـحنه و زور نباشـند. 
حبیـب زاده بـا بیـان اینکـه اکنون 
می شـویم،  انقـالب  دوم  گام  وارد  کـه 
بعـدی  جمهـور  رئیـس  پرسـید  بایـد 
ابرچالش هـای  بـا  می خواهـد  چگونـه 
اقتصـادی ماننـد فقـر و تـورم و بیکاری 
مواجـه شـود؟ ادامه داد: تـا اینجا صداها 
و وعده هایـی که می شـنویم همه تکرار 
سـابق  پرفریـب  و  بی پایـه  شـعارهای 
اسـت کـه خالصـه می شـود در پخـش 
و توزیـع منابـع و پـول. یکـی می خواهد 
وام ۵۰۰ میلیـون تومانـی بـه زوج هـای 
جـوان بدهـد، آن یکی یارانـه ۴۵۰ هزار 
تومانـی. انـگار آمده انـد رأی مـردم را به 
نـرخ روز پیش خرید کنند. سیاسـتمداری 
میهن پرسـت  و  دلسـوز  و  کاردان  کـه 
و  شـرافت  و  وجـدان  روی  پـا  باشـد، 
عقـل نگذاشـته و رو به مـردم حقیقت را 
می گویـد. می گویـد نـه پولی در بسـاط 
اسـت کـه دولـت بخواهـد وعـده پـوچ 
بدهـد، نه اساسـا دولت کارخانـه چاپ و 
توزیـع پول اسـت. صالح ُملـک و ملّت 
مخـارج  و  فریبکاری هـا  ایـن  در  هـم 

نیسـت. هزینه زا 
او افـزود: بایـد اول ثـروت تولیـد 
شـود و دخلـی باشـد که بتـوان از محل 
آن ثـروت، خـرج کرد. زمانـی پول نفت 
فراوان بود، و سیاسـتمدار ناالیق به جای 
آنکـه درآمد نفت را برای آیندگان ذخیره 
یا برای توسـعه سـاختار اقتصادی کشور 
سـرمایه گذاری کنـد، همه را بر بـاد داد. 

امروز از آن پول نفت هم خبری نیسـت. 
هـر سیاسـتی کـه بـه دنبـال توزیـع و 
خـرج پول میـان جمعیت باشـد، موجب 
می شـود،  دولـت  هزینه هـای  افزایـش 
دولتـی کـه از کسـری بودجه شـدید در 
رنج اسـت و تـوان تامین مخـارج جاری 
خـود را هم در ایـن هنگامه تحریم های 
سـنگین و رکود اقتصـاد، به زحمت دارد. 
کارگـر  خانـه  ارشـد  عضـو  ایـن 
تصریـح کـرد: مـردم ایـران، چـه خیـل 
انبـوه فقیـران چـه جمعیـت بـه نسـبت 
انـدك اغنیـا، صاحب کرامت و شـرافت 
هسـتند. صدقه و هبه نمی خواهند. آن ها 
حـق خـود را می خواهند، حق کار کردن، 
ثروت اندوختـن و سـاختن زندگی خود و 

جامعـه را می خواهنـد. 
وی گفـت: رئیـس جمهـور بعدی 
اقتصـادی کشـور  اسـت سـکان  قـرار 
رونـق  اقتصـادی،  رشـد  سـوی  بـه  را 
ترکیـب  تنـوع  و  توسـعه  کارخانه هـا، 
تجـارت  افزایـش  صنعتـی،  تولیـدات 
مولـد  خصوصـی  بخـش  گسـترش  و 
و آزاد بگردانـد، یـا می خواهـد فرمـان 
بـه  را  اقتصـادی کشـور  سیاسـت های 
بسـپارد  رویـازده ای  و  ذهن هـای خـام 
کـه پیکر نحیف اقتصاد کشـور را قربانی 
بـا دشـمنان خیالـی داخلـی و  مبـارزه 
خارجـی می کننـد و دون کیشـوت وار به 
جنـگ غول هـای خودسـاخته ای تحت 
نـام لیبرال هـا و نئولیبرال ها و راسـت ها 
و چپ هـا و غیـره می رونـد؟ قـرار اسـت 
دولـت در حوزه هـای مولّـد بـرای رشـد 
افزایـش  پایـدار و  صنعتـی و مشـاغل 
تجارت محصوالت سـرمایه گذاری کند، 
یا باز با دسـتاویز به ایده شکسـت خورده 
»مسـکن به عنـوان پیشـران اقتصاد!«، 
سـرمایه عظیمی از کشـور را خرج منافع 
انبوه سـازان و ساخت وساز کند تا کاالیی 
غیرقابـل تجـارت تولید شـود و باز مانند 
سـابق، نقدینگـی در خانه هـای خالـی 
یـا مال هـا و مگامال هـا حبـس شـود و 
سـرانجام مشـاغل پایـداری هـم ایجاد 
نشـود؟ قـرار اسـت سیاسـت خارجـی 
کشـور را بـه سـود توسـعه اقتصـادی 
و رهایـی مـردم به ویـژه فقـرا از رنـج 
و گرفتـاری تنظیـم کنیـم، یـا بـاز بـه 
آتـش دشـمنی های بی ثمـر و انـزواآور 
بدمیـم؟ خالصـه بگویـم قرار اسـت به 
آینـده ایـران بیاندیشـیم، یا به سـال 8۴ 

بازگردیـم؟ 
تهـران  شـهر  شـورای  عضـو 
بـرای  زیـادی  فرصـت  نـه  داد:  ادامـه 
بازسـازی اقتصـاد کشـور داریـم و نـه 
بـا ایـن مخمصه هـای پیچیـده داخلـی 
در  زیـادی  گزینه هـای  بین المللـی،  و 
پیـش رویمـان فراهم اسـت، قرار اسـت 
بـا اسـتمداد از علـم و دانش و تخصص، 
قـدم بـه قدم راه آرامش و توسـعه و رفاه 
بـرای ملّـت را بپیماییم، یا با برگماشـتن 
افـراد ناالیـق و اذهـان شـعارزده، در زیر 
حجـاب شـعارها و وعده هـای دروغین، 
منافـع خـاص و گروهـی را بـه هزینـه 
مصالـح کشـور و ملّـت پیـش ببریـم؟ 
انتخـاب رئیـس جمهـوری بعـدی کدام 
اسـت؟ عقالنیـت و تخصـص و مصالح 
و  ناشایسـتگی  و  فریـب  یـا  عمومـی، 

خاص؟  منافـع 
گفـت:  پایـان  در  زاده  حبیـب 
خـط  بعـدی،  رئیس جمهـور  کاش  ای 
بطالنـی بـر خـط و ربط هـای جناحی و 
ایدئولوژیـک بکشـد و القائـات خطرناك 
افـراد خـام یـا مغرضـی کـه اقتصـاد و 
سیاسـت و کیـان کشـور را بـه مخاطره 
می اندازد، کنار بگذارد، و در مسـیر منافع 
ملّـی گام برداشـته و بکوشـد اجماعـی 
از نخبـگان و متخصصـان و نیروهـای 
سیاسـی ورای روابـط جناحی ایجاد کند، 
شـاید بتـوان از ایـن بزنـگاه تاریخـی و 
حیاتی کشـور را گـذر داد و در تاریخ دراز 
این سـرزمین کهن سـال، نامـی نیک از 
خـود باقی گذاشـت. باشـد کـه قضاوت 
تاریخ از دوران ما مایه سـربلندی باشـد، 
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زیر نظر: علی هوشمند

اضافه  بهشتی  پزشکی شهید  ۱۷ رشته جدید در دانشگاه علوم 
می شود

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: در سال تحصیلی 
جدید ۱7 رشته در مقاطع مختلف تحصیلی به رشته های تحصیلی دانشگاه علوم 

پزشکی شهیدبهشتی اضافه خواهد شد.
محمد مهدی صدوقی در مراسم پانزدهمین جشنواره آموزشی دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی ضمن تشریح بخشی از عملکرد معاونت آموزشی دانشگاه 
در سالی که گذشت اظهارداشت: شیوع گسترده کرونا در اسفند ۱3۹8 کالس های 

حضوری و آزمون های دانشگاهیان را به تعطیلی کشاند.
دنیا  سراسر  در  یکسال  از  بیش  گذشت  از  بعد  اپیدمی  این  افزود:  وی 
همچنان ادامه دارد و حوزه آموزش و برگزاری حضوری کالس ها را با چالش 

هایی روبرو کرده است.
در  که  این  بیان  با  شهیدبهشتی  پزشکی  علوم  دانشگاه  آموزشی  معاون 
ابتدای شیوع ویروس کووید ۱۹ آموزش ها با سکون مواجه شدند، خاطرنشان 
کرد: خوشبختانه در سالی که گذشت آموزش دروس در بستری فضای مجازی 
در دانشگاه علوم پزشکی به اوج خود رسید و پیشرفت های چشمگیری در این 

حوزه داشته ایم.
دکترصدوقی همچنین گفت: از ۱۶ فروردین ماه ۱3۹۹ فعالیت های مجازی 

در باالترین سطح به دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارایه شده است.
وی با اشاره به روند آموزش مجازی در سامانه نوید، از برگزاری کلیه دروس 
به صورت مجازی و تعاملی در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه با بهره 

گیری از سامانه مذکور خبر داد.
معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، افزود: افزایش پهنای 
باند آموزش مجازی، ارتقا شاخص کل کالس های آنالین، بارگذاری تعداد محتوای 
الکترونیکی بر روی وب سایت گروههای آموزشی و برگزاری ۲۹ هزار کالس 

آنالین از دیگر برنامه های دانشگاه در عرصه آموزش است.
وی ادامه داد: در سالی که گذشت مرکز آزمون الکترونیک دانشگاه علوم 
پزشکی شهیدبهشتی با ۲۵۲ رایانه برای خدمت باکیفیت تر آموزشی به اساتید 

و دانشجویان افتتاح شده است.
معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در ادامه با اشاره به 
تجهیز دانشگاه به مرکز آموزش های شبیه سازی شده اظهارکرد: این مرکز با هدف 
ارتقا آموزش در حوزه پایه و بالین فعالیت های منحصر بفردی در دستور کار دارد.

دکتر صدوقی ادامه داد: در دوسال اخیر دونوبت فراخوان در دانشگاه علوم 
پزشکی شهیدبهشتی برگزار شد؛ در نوبت اول  77  عضو هیئت علمی و در نوبت 

دوم ۶۴ عضوهیئت علمی جذب شدند.
به گفته وی، جذب بیش از ۵۶ عضو هیئت علمی با تعهدات قانونی و تبدیل 
وضعیت استخدامی 3۰ نفر از اساتید دانشگاه نیز در دوسال اخیر انجام شده است.

صدوقی در ادامه به روند عملکرد هیئت ممیزه دانشگاه در سالی که گذشت 
اشاره کرد و توضیح داد: در سال سخت مبارزه با کرونا جلسات هیئت ممیزه 
دانشگاه تعطیل نشد و ۲۱۵ پرونده ارتقا اعضای هیئت علمی مورد بررسی قرار 

گرفت، این روند در مقایسه با سال مشابه قبل رشد سه برابری داشته است.
المپیاد علمی و کسب رتبه  از درخشش دانشجویان دانشگاه در ۱۲  وی 
های درخشان دانشجویی خبر داد و گفت: کسب ۱7 رتبه و دریافت مدال های 
طال، نقره و برنز ازسوی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی موجب 

افتخار و بالندگی این دانشگاه است.
تداوم  به  اشاره  با  بهشتی  شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه  آموزشی  معاون 
روند آموزش مداوم در بحران کرونا به اجرای ۲۶۴ برنامه عملیاتی توسط این 

واحد اشاره کرد.
وی در ادامه به راه اندازی سامانه ارزشیابی یکپارچه اعضای هیئت علمی با 
عنوان سامانه ساعی اشاره کرد و افزود: ثبت فعالیت های علمی و ارتقای مرتبه 

اساتید دانشگاه در بستر این سامانه آماده ودرحال بارگذاری است.

دستگیری قاتل ۲ محیط بان شهید زنجانی
رییس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان زنجان گفت: با توجه به بررسی ها و 
تحقیقات خاص به عمل آمده، قاتل ۲ محیط بان شهید زنجانی، شناسایی و به منظور 

اعمال قانون به مرجع قضایی استان معرفی شد.
سرهنگ کارآگاه جعفر رحمتی، افزود: در رابطه با به شهادت رساندن ۲ محیط بان 
این استان، ۲ شکارچی از سوی پلیس آگاهی زنجان به عنوان متهم دستگیر شده بودند 
اما در بازجویی های فنی و تخصصی به عمل آمده و روشن شدن زوایای پنهان قضیه، 
مشخص شد که یکی از این شکارچیان هیچ نقشی در وقوع این حادثه تلخ نداشته است.

وی با بیان اینکه پلیس در کشف حقایق از هیچ تالش و کوششی فروگذار نیست، 
اظهار داشت: با توجه به عمل مجرمانه صورت گرفته از سوی قاتل، نامبرده به زودی 

قصاص شده و به سزای کار ناشایست خود خواهد رسید.  
فرمانده یگان حفاظت اداره کل محیط زیست استان زنجان نیز گفت: قاتل اصلی 
در ادامه بازجویی های عوامل پلیس آگاهی زنجان به صراحت به جرم خود اقرار کرده و 
گفته است که این ۲ محیط بان زنجانی را خود به تنهایی به شهادت رسانده و شریک 

جرم نداشته است.
اسماعیل قلی زاده، افزود: قاتل که شکارچی دیگری را در جنایت ارتکابی خود به 
عنوان شریک جرم معرفی کرده بود باالخره قتل این ۲ محیط بان را گردن گرفت که 
پرونده نامبرده از دادسرا به دادگاه رفته است و اکنون در یک قدمی قصاص قرار دارد.

شهید مهدی مجلل و مکائیل هاشمی، ۱۶ فروردین ماه امسال /دوشنبه شب/ 

حین عملیات تعقیب و گریز شکارچی خاطی و غیرمجاز در منطقه حفاظت شده فیله 
خاصه که از سال 8۶ جزو مناطق شکار ممنوع استان زنجان اعالم شد و وسعت آن 
رفیع  فیض  به  جنگی  گلوله سالح  اصابت  اثر  بر  است  هکتار   ۵3۲ و  هزار   ۱۱۰ نیز 

آمدند. نایل  شهادت 
در  بالفاصله  آن  خبر  که  بود  و سنگین  دلخراش  جانسوز،  دردناك،  آنقدر  حادثه 
سطح استان و کشور پیچید و این واقعه تلخ و ناگوار نه تنها مورد نکوهش افراد و گروه 
قاتالن  تا هرچه سریعتر  دعا شدند  به  مردم دست  مختلف  اقشار  بلکه  گرفت  قرار  ها 
این شهدای مدافع محیط زیست و حیات وحش دستگیر و در کمترین زمان ممکن به 

سزای عمل ننگین و ناجوانمردانه خود برسند.

مرگ چهار نفر به علت برق گرفتگی 
مدیرکل پزشکی قانونی استان همدان گفت که طی ۲ ماه نخست سالجاری چهار 

نفر بر اثر برق گرفتگی در این استان جان خود را از دست دادند.
افزود: روز گذشته جوان 3۰ ساله ای حین جوشکاری در  دکتر »ارتین کمالی« 

منزل مسکونی به علت اتصال برق، جان خود را از دست داد.
وی با اشاره به اینکه چندی پیش نیز کودك پنج ساله قهاوندی هنگام بازی در 
بالکن منزل مسکونی دچار برق  گرفتگی شد و جان باخت، اظهار داشت: البته پس از 
بروز این حادثه تلخ، مادر کودك با دیدن پیکر بی جان فرزندش برای نجات او تالش 
کرد اما بالفاصله پس از لمس بدن کودك وی نیز دچار برق گرفتگی و آسیب جزیی شد.

کمالی با اشاره به فوت ۲ نفر دیگر طی سال جاری در استان بر اثر برق گرفتگی، 
که  است  ناخوشایندی  حوادث  از  یکی  برق گرفتگی  همان  یا  الکتریکی  شوك  افزود: 
می تواند بر اثر بی احتیاطی و ایمن نبودن محیط زندگی برای افراد به خصوص کودکان 

روی دهد.    
به گفته وی، برق گرفتگی با توجه به قدرت و نوع جریان برق و مدت تماس کودك 
می تواند باعث ایجاد لرزشی لحظه ای، سوختگی و یا آسیب جدی منجر به مرگ شود.

مدیرکل پزشکی قانونی استان همدان اظهار داشت : شوك الکتریکی وارده اگر 
قوی باشد می تواند کودك را بیهوش، تنفس او را قطع و سبب تشنج یا ایست قلبی، 

آسیب به مغز، قلب یا سایر اندام ها و حتی مرگ شود.
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آیا پردازنده های اینتل لیک فیلد کیفیت 
و کارایی موردانتظار را دارند؟

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

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

درباره ی آن ها ارائه کرد.
پردازنده  لیک فیلد )عبارت صحیح تر برای آن SoC است( پردازنده ی 7 واتی 
 Sunny و یک هسته ی پردازشی Tremont با چهار هسته ی پردازش مرکزی
Cove است که از هایبرتردینگ هم بهره نمی برد. قطعا چنین پردازنده  ای رقیب 
و  مقایسه ها  درنتیجه،  بود؛  نخواهد   )Core( کور  خانواده ی  کامل  محصوالت 
بنچمارك هایی که بین لیک فیلد و پردازنده های کامل کور می شود، هیچ گاه برتری 
 CB۱۵ مذکور در بنچمارك SoC پردازنده ی کوچک تر را نشان نمی دهد. امتیاز
 8۱۰۰y-Core m3 در بخش پردازش تک رشته ای کمتر از امتیاز پردازنده ی
گزارش می شود )3/88 دربرابر ۲/۹۶(. البته در پردازش چندهسته ای شاهد نتایج 

بهتری هستیم و لیک فیلد امتیاز ۲۵۵ را دربرابر امتیاز ۱۶۲ رقیب ثبت می کند.
پردازنده ی 8۱۰۰y-m3 را می توان بهترین گزینه در خانواده ی x8۶ برای 
مقایسه با Lekefield SoC دانست. پردازنده ی سری Core M تراشه ای 
دوهسته ای با چهار رشته ی پردازشی محسوب می شود که توان طراحی گرمایی 
آن ۵ وات و سرعت کالك پایه  اش ۱/۱ و سرعت کالك تقویت شده ی آن ۴/3 

گیگاهرتز است.
الگوی رقابتی لیک فیلد دربرابر کور ام )ضعف در امتیاز تک رشته ای و برتری 
 R۲۰ و R۱۵ و R۱۰ در امتیاز چند رشته ای( در تمامی بنچمارك های ساین بنچ
و گیگ بنچ ۵.۱ دیده می شود. پردازنده ی 8۱۰۰Y-m3 در تمامی آزمایش های 
تک رشته  ای پیروز می شود و فاصله ی زیادی هم با رقیب دارد. درمقابل، در تمامی 
آزمایش های چند هسته ای شاهد پیروزی پردازنده ی لیک فیلد هستیم که فاصله ی 

بیشتری با فاصله ی رقابت تک رشته ای را هم نشان می دهد.
بررسی ها،  نتیجه ی  به  نگاه  با  کوالکام  دارند  اعتقاد  کارشناسان   برخی 
پیروزی  به قطع نمی توان  البته  )تِک رادار(؛  پیروزی می زند  نشانه ی  به  پوزخندی 
کوالکام را در وظایف پردازشی تأیید کرد. به هرحال، پلتفرم ویندوز روی آرم اکنون 
برای هماهنگی با x8۶ مبتنی بر شبیه سازی 3۲ بیتی است که به تنهایی برخی از 
نتایج آزمایش را خدشه دار می کند. درمقابل، لیک فیلد در عملکرد تک رشته ای در 
بسیاری از آزمایش ها از پردازنده ی کواکاك 8cx بهتر ظاهر شده )7۹7 دربرابر 
7۰۰(؛ اما درنهایت در پردازش چندرشته ای، 8cx با امتیاز ۲،7۶۰ دربرابر ۱،۴۴۱ 
پیروز می شود. درنهایت، شاید کوالکام با نسل بعدی پردازنده های خود رقابت را 
شدیدتر هم بکند؛ اما هنوز نمی توان نتیجه گیری کاملی از پیش بینی های آتی کرد.

در  را  چندهسته ای  پردازش  مقیاس دهی  عامل   ۵.۲ گیک بنچ  اپلیکیشن 
پذیرفتنی  به هیچ وجه  عامل  این  می کند.  بیان   8/۱ با  برابر  لیک فیلد  پردازنده ی 
نیست و حتی می توان مدل آزمایش کردن اپلیکیشن را هم درباره ی آن نقد کرد. 
البته نمی توان به طورحتم نتیجه ی آزمایش را رد کرد؛ اما درنهایت 8/۱ برابر از 

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

باتری و قیمت پردازنده ی تیم آبی نداریم. 
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ر  ظها ا د  قتصا ا د  ستا ا
اقتصادی  داشت: تحریم های 
کاماًل  موضوع  دو   FATF و 
که  دولتی  هر  و  هستند  پیوسته  بهم 
می خواهد برای کشور و ملت کار کند 
به  همچنین  و  خارج  تحریم ها  از  باید 
ترتیبات بین المللی ملحق شود، بنابراین 
این دو مورد اولویتی بر یکدیگر ندارند. 
هرچند نظر بنده شاید آرمانی و حریف 
مسائل پشت پرده نباشد اما این پروسه 
الزم است طی و هر دو مورد حل شوند.

محمد طبیبیان در مورد ضرورت 
پیوستن کشور به FATF اظهار داشت: 
جای تردید و صحبتی در پیوستن به این 
ترتیب بین المللی نیست، در حال حاضر 
حدود ۲۰۰ کشور و منطقه حقوقی بجز 
تعدادی معدود و انگشت شمار به این 
پیمان مالی پیوسته اند. بیرون ماندن از 
قلمروی ترتیب های بین المللی و جرگه 
سایر کشورها برای ما زیان بار و پرهزینه 
در  بحثی  جای  روی  همین  از  است، 
حاال  ندارد.  وجود   FATF به  پیوستن 
عده ای نمی خواهند آن را بپذیرند حرف 

دیگری است.
داشت  توجه  باید  داد:  ادامه  وی 

شاید پیوستن به این پیمان مالی ایده 
همین  است  ممکن  مثاًل  نباشد،  آل 
ندانیم  ایده آل  احتماال  را  سازمان ملل 
نبودن  از  بهتر  آن  در  عضویت  اما 
است. اف ای تی اف هم یک ترتیب 
همه  تقریبا  چون  و  است  بین المللی 
باید  نیز  ما  هستند  آن  عضو  کشورها 
منافع  موضوع  این  شاید  بپیوندیم. 
مانع  و  می اندازد  خطر  به  را  عده ای 
به  می شوند؛  آن  در  کشور  عضویت 
نوعی زور منافع خاص بر منافع عموم 

می چربد.
کرد:  تصریح  اقتصاد  استاد  این 
بنابراین در این مورد عقل سلیم حکم 
به پیوستن ایران را می کند و حتی نیاز 
ندارد.  هم  پیچیده  کارشناسی  نظر  به 

وقتی تقریبا همه کشورها به یک ترتیب 
بین المللی پیوسته اند، بیرون ماندن از آن 
بنده به یکی  کار اشتباهی است. حتی 
همه  کنید  فرض  گفتم؛  سیاسیون  از 
بهتر  پریده اند،  گودالی  داخل  کشورها 
باشیم  گودال  این  داخل  نیز  ما  است 

تا بیرون آن.
طبیبیان با بیان اینکه بیرون ماندن 
ملت  و  کشور  برای  جهانی  جامعه  از 
عده ای  شاید  داد:  ادامه  است،  زیانبار 
منافعی در نپیوستن به این پیمان مالی 
دارند که با اهرم های در دسترس خود از 
آن دفاع می کنند اما این گروه نمی توانند 
در زمینه منافع ملی توجیه کنند. یعنی 
نپیوستن به FATF براساس منافع ملی 
قابل توجیه نیست و شاید پشت پرده آن 

بعداً مشخص شود.
این کارشناس اقتصاد با تاکید بر 
ضرورت رفع تحریم های اقتصادی کشور 
و  اقتصادی  تحریم های  اظهارداشت: 
پیوسته  بهم  کاماًل  دو موضوع   FATF
هستند و هر دولتی که می خواهد برای 
کشور و ملت کار کند باید از تحریم ها 
خارج و همچنین به ترتیبات بین المللی 
مورد  دو  این  بنابراین  شود،  ملحق 
اولویتی بر یکدیگر ندارند. هرچند نظر 
بنده شاید آرمانی و حریف مسائل پشت 
پرده نباشد اما این پروسه الزم است طی 

و هر دو مورد حل شوند.
طبیبیان افزود: کشور ما در مخمصه 
تحریم ها گیر افتاده که بسیار پرهزینه است، 
شاید رفع تحریم ها سال ها طول بکشد 
یعنی با برگزاری چند جلسه در یک اتاق 
موضوع حل نمی شود. کسانی که روزی 
این تحریم ها را کاغذ پاره می خواندند باید 
پاسخگو باشند. باید تجربه جامعه بشری 
را فراموش نکرد، در حال حاضر برخی از 
تحریم های ژاپن و آلمان پس از جنگ 
جهانی دوم هنوز پابرجاست، بنابراین پروسه 
رفع تحریم ها و پیوستن به FATF مراحلی 

دارد که الزم است با تدبیر طی بشود.

امکان فعالیت در بورس با نرم افزار فام موسسه اعتباری ملل
افزایش  و  مشتریان  رضایت  جلب  منظور  به 
در  نوین  خدمات  سرمایه  بازار  فعاالن  برای  مزیت 

نرم افزار فام ارائه می شود.
اعتباری  موسسه  عمومی  روابط  گزارش  به 
بازار  برای رضایت و سهولت در  این موسسه  ملل: 
سرمایه اقدام به ارائه خدمات متنوعی در نرم افزار 

فام نموده است.
متقاضیان محترم می توانند با نصب نرم افزار فام از خدماتی از قبیل 
احراز هویت الکترونیکی سجام، خدمات کارگزاری ملل پویا، ثبت نام سجام، 
سامانه مشاهده و فروش سهام عدالت، درگاه یکپارچه ذینفعان بازار سرمایه 

و صندوق سرمایه گزاری اعتماد ملل بهره مند شوند.
کلیه  و  بمانید  خانه  در  ملل  اعتباری  فام موسسه  افزار  نرم  با نصب 

فعالیت های بانکی، اداری خود را انجام دهید.

حساب  گردشگری  بانک  در  ثانیه  چند  عرض  در  و  آنالین   
باز کنید:

افتتاح حساب با اپلیکیشن »گردش پی« و تحویل رایگان 
»گردش  اپلیکیشن  قابلیت های  از  استفاده  با 
پی« و ورود به بخش »شباهنگ« بانک گردشگری، 
حساب  افتتاح  به  نسبت  ثانیه  چند  در  توانید  می 

غیرحضوری)آنالین( اقدام کنید.
که  است  هوشمند  اپلیکیشنی  »گردش پی«، 

بواسطه »شباهنگ« بانک گردشگری، امکان احراز هویت و افتتاح سپرده 
کامال آنالین در بانک گردشگری را بدون حضور در شعبه ، در کمترین 

زمان برای شما فراهم می کند.
شما می توانید پس از نصب اپلیکیشن »گردش پی« با ورود به بخش 
از احراز هویت ، سپرده مورد نظر خود را ایجاد کنید .  »شباهنگ« پس 
همچنین امکان درخواست صدور کارت و کاربری اینترنت بانک و موبایل 
بانک برای شما فراهم بوده و کارت و کاربری های مذکور پس از احراز هویت 

، در محل اعالمی شما به صورت رایگان تحویل می شود.
شدن  اجرایی  زمان  از  گردشگری،  بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 
گشایش حساب غیرحضوری این بانک، شمار زیادی  از مردم و همچنین 
هواداران پرسپولیس موفق به ثبت نام شدند که استعالم بسیاری از آنان 

موفقیت آمیز بوده است.
موارد ثبت شده شامل مشتریان جدید، حساب هواداری، حساب کوتاه 
مدت، حساب قرض الحسنه، درخواست صدور کارت، درخواست اینترنت 

بانک و همچنین درخواست اینترنت موبایل بانک بوده است.
با توجه به استقبال مردم از خدمت جدید بانک گردشگری، متقاضیان 
در استان های کشور می توانند با دانلود کردن اپلیکیشن مذکور در نزدیکترین 
شهر یا استان به محل سکونت خود نسبت به افتتاح حساب آنالین اقدام کنند.

از طریق  به طور مستقیم  گزارش حاکیست: همچنین می توان  این 
آدرس shabahang.tourism-bank.com نسبت به افتتاح حساب 

آنالین اقدام کرد.
گردش پی، اپلیکیشنی رایگان است که امکان استفاده از خدمات بانکی 
و پرداختی را برای همه کاربران فراهم کرده و امکان افتتاح حساب آنالین 
 IOS در بانک و نسخه وب اپلیکیشن برای تمامی گوشی های هوشمند و

، به صورت غیر حضوری را فراهم کرده است.

نامه  تفاهم  امضا  مراسم  در  ایران  بانک  پست  مدیرعامل 
همکاری مشترک با شرکت ملی پست:

یکی از راهبردهای پست بانك ایران تدوین فصل مشترک کاری 
با شرکت پست بوده است

اکرم داداش زاده-مدیرعامل پست بانک ایران در 
مراسم امضا تفاهم نامه همکاری مشترك با شرکت 
ملی پست ایران با اشاره به اینکه شرکت ملی پست 
بزرگترین شبکه حمل و نقل در سراسر کشور را دارا 
ایران  بانک  پست  راهبردهای  از  یکی  گفت:  است، 
تدوین فصل مشترك کاری با شرکت ملی پست بوده 

است تا ذینفعان بانک بتوانند با حداقل قیمت، خدمات بانکی را دریافت کنند.
به گزارش روابط عمومی پست بانک ایران، بهزاد شیری مدیر عامل 
پست بانک ایران در این مراسم که با حضور رمضانعلی سبحانی فر معاون 
بیان  برگزار شد.با  ایران  پست  ملی  عامل شرکت  مدیر  و  ارتباطات  وزیر 
با شرکت ملی  ایران  بانک  امروز فصل جدیدی در مناسبات پست  اینکه 
پست باز شده است، گفت: دو ماموریت در قانون برای پست بانک ایران در 
نظر گرفته شده است، اول خدمت در بخش ICT و بانک توسعه ای حوزه 
فناوری اطالعات و دوم بانکداری خرد در مناطق کم برخوردار و روستایی 

که در هر دو ماموریت، شرکت ملی پست نقش پررنگی دارد.
وی با اشاره به اینکه حوزه ICT دو بخش جدا از همIT و CT دارد، 
افزود: در بخش CT شرکت ملی پست نقش برجسته ای دارد و در بخش 
IT هم ماموریت پست بانک ارائه خدمات مالی و بانکی به فعاالن حوزه 
فناوری اطالعات است و بنابراین یکی از راهبردهای پست بانک تدوین 
فصل مشترك کاری با شرکت ملی پست بوده که امروز به تفاهم نامه تبدیل 

شد و به زودی قرار دادهای عملیاتی آن به امضا می رسد.
شیری با تاکید بر اینکه بیش از ۱۵ میلیون شخص حقیقی و حقوقی 
به عنوان مشتری فعالیت مالی و بانکی خود را در پست بانک ایران انجام 
می دهند، تصریح کرد: روستاییان بیش از دو سوم مشتریان بانک را تشکیل 
می دهند که مشتری وفادار و پایدار بانک هستند و با همکاری شرکت ملی 
پست به عنوان دارنده بزرگترین شبکه حمل و نقل در سراسر کشور، به 
دنبال این هستیم که با حداقل قیمت تمام شده محصوالت و خدمات مالی 

و بانکی را به آنان ارائه دهیم.
شیری با بیان اینکه پست بانک تنها به دنبال ایفای مسئولیت های 
اجتماعی نیست، تصریح کرد: ۴۹ درصد سهام پست بانک ایران در دست 
انجام  فعالیت هایی که  باید در  بانک  و  اشخاص حقیقی و حقوقی است 
می دهد، انتفاع و منافع مادی و اقتصادی آنان را هم در نظر داشته باشد.

در ادامه این مراسم، سبحانی فر معاون وزیر ارتباطات و مدیر عامل 
شرکت ملی پست ایران با بیان اینکه پست و پست بانک ایران یک روح 
در دو کالبد هستند و باید با هم همکاری و قرابت بیشتری داشته باشند، 
گفت: دو سازمان ظرفیت های بسیار باالیی دارند و حتی ظرفیت هایی وجود 
دارد که هنوز شناسایی نشده و اگر این ظرفیت ها را در کنار هم بگذاریم 
یک مجموعه خدماتی، اقتصادی، تجاری و مالی که از بدنه پست برآمده 
است شکل می گیرد. بر اساس این گزارش، بر طبق این تفاهمنامه که 
به مدت یکسال به امضا طرفین رسید، پست بانک ایران متعهد می شود، 
زمینه استفاده از زیر ساخت شبکه پرداخت بانکداری الکترونیک ) دستگاه

pos ( و بهره برداری از ظرفیت شرکت های های PSPطرف قرارداد با 
پست بانک ایران را برای موزعین شرکت پست فراهم کند و شرکت ملی 
پست ایران، تمامی حسابهای غیردولتی خود از قبیل وجوه امانی، صندوق 
قرض الحسنه، صندوق مسکن و … را به پست بانک ایران منتقل می کند.

ملزومات  و  تجهیزات  حمل  خدمات،  ایران،  پست  شرکت  همچنین 
بانکی، ارسال وتحویل دعوتنامه تحویل دسته چک و چک های شخصی 
سازی شده به نشانی متقاضیان، دریافت اطالعات چاپ، رهسپاری و توزیع 
اخطاریه و ابالغیه های بانک، انطباق و ارائه اطالعات نشانی مکان محور 
به صورت  مشتری  مکانی  هویت  احراز  درخواست، سرویس  مورد  اماکن 

فیزیکی و الکترونیک و … را به بانک ارائه می دهد.

بشکه  میلیون   6/5 روزانه  تولید  امکان  زنگنه: 
نفت را داریم!

وزیر نفت با بیان اینکه به راحتی می توانیم به تولید روزانه ۶.۵ میلیون بشکه 
باید تولید نفت را به ۶.۵ میلیون بشکه  بیاید  نفت برسیم، گفت: هر دولتی که 

برساند، اما این واقعیتی است که برخی  نمی خواهند بپذیرند.
بیژن زنگنه در مراسم امضای تفاهم نامه مطالعات توسعه میدان مشترك 
ایستگاه های تقویت فشار گاز در میادین  آزادگان و آغاز عملیات اجرای احداث 
هما، وراوی و تابناك، ادامه داد: در وضعیتی هستیم که ناچاریم برای تدام تولید و 
نگهداشت بازیافت قراردادهایی را امضا کنیم که به ۲۵ تا 3۰ میلیارد دالر نیاز است.

وی افزود: اینکارها به افزایش اشتغال در داخل منجر می شود و تمام تجهیزات 
در ایران ساخته خواهد شد.

زنگنه با اشاره به اینکه کاری که در منطقه پارسیان انجام می شود، تضمین 
برای تامین خوراك پاالیشگاه های گاز منطقه است، گفت : 3.3 میلیون تن خوراك 

در آن منطقه ایجاد خواهد شد.
وی با اشاره بر اینکه بر بکارگیری نیروهای بومی و مسیولیت های اجتماعی 
تاکید داریم، گفت: اما مشکل این است که اصرار دارند بعد از اجرای طرح، تمام 
نیروها در بهره برداری بمانند و این شبیه این است که تمام کارگران در ساخت 
یک خانه در همان خانه بمانند. به گفته وزیر نفت این اصراری است که سرمایه 
باید جریان سرمایه گذاری را زنده  گذاری ها را متوقف می کند.زنگنه تاکید کرد: 

نگه داریم تا جریان کار در کشور حفظ شود. 
وی ادامه داد: میزان سرمایه گذاری ها کمتر از نیاز کشور است، اگرچه در 
این سال های تحریم کارهای بزرگی انجام شد با این حال کشور ظرفیتی که در 

نیروی انسانی دارد با این حجم سرمایه گذاری پاسخگو نیست.
وزیر نفت با اشاره به اینکه طرح هایی که در منطقه پارسیان و کنگان برای 
افزایش ظرفیت گاز داریم، گفت: طرح ضربتی افزایش تولید گاز را داریم . اگرچه 
اما رشد  بودیم  آینده موکول کرده  به  را  این طرح ها  اجرای  این، زمان  از  پیش 
مصرف گاز بسیار باالتر از برنامه ریزی ها بود، این طرح ها را تسریع کردیم تا گاز 

مورد نیاز تامین شود . 
وی با تاکید بر اینکه در خصوص توسعه میدان آزادگان، دولت آینده تصمیم 
نهایی را خواهد گرفت افزود:  میدان آزادگان بیش از مطالعه است البته که اقدام 
اجرایی نیست بلکه ارایه پیشنهاد فنی و مالی برای امضای قرارداد  توسعه است 

و به ۴.۵ میلیارد دالر تامین مالی نیاز  دارد. 
زنگنه تاکید کرد: باید اصل را بر این بگذاریم که از بازارهای داخلی این 

نیاز مالی تامین شود. 
وی ادامه داد: شرکت های جی سی باید در بخش نفت فعال شود. همچنین 
شرکت های اکتشاف تولید مهم هستند اما برخی به اسم انقالبی گری گفتند شرکت 

های اکتشاف تولید گرگ زاده هستند. 
وزیر نفت افزود: زحمت زیادی کشیده شد و ۱7 شرکت با سطوح توانمندی 

مختلف شناسایی شدند. 
وی تاکید کرد: امیدوارم درست عمل شود و شرکت های ایرانی در امر معامالت 
توانستیم شرکت های  تحریم  دلیل  به  البته  باشند  داشته  فرآورده حضور  و  نفت 

بازرگانی را در این زمینه تعریف کنیم و امیدوارم بعد از تحریم بمانند. 
زنگنه ادامه داد: این سه قرارداد باید با هم پیوند بخورند زیرا زمانی که تولید 

می کنند روی هم اثر منفی نداشته باشند.
زنگنه افزود: با وجود تحریم های مالی و فناوری فقط با اتکای داخل کار 
بزرگی کردیم و غرب کارون از تولید 7۰ هزار بشکه به ۴۰۰ هزار بشکه رسیده 
است. کسی که یک بشکه نفت اضافه کرده باشد معنای این افزایش تولید را می داند.

وی گفت: اگر تولید میدان آذر را اضافه کنیم به ۴۶۰ هزار بشکه رسیده است. 
این کارها در شرایط تحریم و زمانی که صندوق توسعه پولی نداشت انجام شد.

به گفته وزیر نفت، تحریم که آمد نه تنها توقف نکردیم بلکه به رکوردهای 
افتخازآفرینی در صنعت نفت رسیدیم. از همین رو باید افتخارات خود را بزرگ 
بداریم نه اینکه با دست خودمان خراب کنیم.وی تاکید کرد: در آزادگان اینکار 
قدم اول است و با فرض این است که ضریب بازیافت اضافه نشود، این مدل ها 
ارائه خواهد شد. وزیر نفت ادامه داد: اکنون ضریب بازیافت از میدان آزادگان، ۵.۵ 
درصد است  و ۱۰ میلیارد دالر با یک درصد افزایش ضریب بازیافت به درامد 

کشور اضافه می شود. 
وی افزود: زمان این قرارداد ۶ ماه است و این برای کشور افتخاری شود. 

اگر خارجی هم خواستند بیایند می توانند ملحق شوند.
زنگنه گفت: به راحتی می توانیم به ۶.۵ میلیون بشکه تولید نفت در روز 
برسیم  اما این واقعیتی است که برخی ها نمی خواهند بپذیرند. با این حال هر 

دولتی که بیاید باید تولید نفت را به ۶.۵ میلیون بشکه برساند. 
وی ادامه داد: در سیاست های کلی نظام بر افزایش تولید نفت برای باالبردن 

قدرت امنیتی و سیاسی کشور تاکید شده است. 
وی افزود: این وابستگی به نفت نیست بلکه استقالل از نفت است. اگر پول 
نفت را در بخش خصوصی سرمایه گذاری کردند و ثروت زیر زمینی به ثروت رو 

زمینی تبدیل شود ما از بودجه نفتی فاصله گرفته ایم. 
زنگنه موضوع بازار برای نفت تولید نیز حل شده دانست و گفت: عراقی که 
هیچ وقت سه میلیون بشکه نفت تولید نمی کرد اکنون پنج میلیون بشکه تولید می 
کند و بازار دارد. در واقع به هر کاری که اراده داشته باشید و تدبیر کنید می شود. 
وی ادامه داد: من دیگر در صنعت نفت و هیچ کار دولتی نخواهم بود اما 
برای ایران دلم می سوزد و هر اطالعاتی که می خواهند می دهم.به گفته وزیر نفت، 
زمان زیادی طول نخواهد کشید که کنوانسیون هایی وضع خواهد شد که  تولید نفت 
کشورها را محدود می کند، بنابراین تا زمان داریم باید ظرفیت تولید نفت خود را 

افزایش دهیم زیرا محدودیت های بین المللی یقه ما را می گیرد.

یک استاد اقتصاد:

پیوستن به FATF منافع عده ای را به خطر می اندازد!
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زیر نظر: محمد امامی

قیمت نفت در مدار صعودی ماند
قیمت نفت در معامالت روز دوشنبه بازار آسیا تحت تاثیر دورنمای روشن رشد 

تقاضا برای سوخت در سه ماهه سوم صعود کرد.
بهای معامالت نفت برنت برای تحویل در اوت ۴۴ سنت معادل ۰.۶ درصد 
افزایش یافت و به ۶۹ دالر و ۱۶ سنت در هر بشکه رسید. بهای معامالت وست 
درصد   ۰.7 معادل  سنت   ۴۶ با  ژوییه  در  تحویل  برای  آمریکا  اینترمدیت  تگزاس 

افزایش، به ۶۶ دالر و 78 سنت در هر بشکه رسید.
هر دو قرارداد در مسیر ثبت دومین رشد ماهانه قرار دارند. با وجود احتمال 
بازگشت صادرات نفت و میعانات ایران به بازار جهانی، تحلیلگران پیش بینی می 

کنند رشد تقاضا برای نفت در ماههای آینده از رشد عرضه فراتر می رود.
ایران از آوریل سرگرم مذاکره با قدرتهای جهانی برای احیای برجام است که 
به نتیجه رسیدن آن برچیده شدن تحریمهای واشنگتن علیه تهران را به دنبال خواهد 
داشت. تحلیلگران پیش بینی می کنند در صورت توافق، ایران می تواند صادراتش 
را پیش از پایان امسال به میزان ۱.۵ میلیون بشکه در روز افزایش دهد و ضرورت 

عرضه بیشتر از سوی کشورهای اوپک پالس را محدود کند.
تحلیلگران گروه ANZ پیش بینی کردند میزان تقاضا از عرضه ۶۵۰ هزار بشکه 
در روز در سه ماهه سوم و ۹۵۰ هزار بشکه در روز در سه ماهه چهارم فراتر می رود 
و عرضه برآورد شده شامل افزایش ۵۰۰ هزار بشکه در روز تولید نفت ایران است.

اوپک و متحدانش شامل روسیه روز سه شنبه دیدار می کنند. این تولیدکنندگان 
که در قالب گروه اوپک پالس همکاری می کنند درصدد تسهیل تدریجی محدودیت 
عرضه تا ژوییه هستند. نمایندگان اوپک پالس اظهار کردند: وزیران این گروه در 
نشست سه شنبه هفته جاری به نهایی کردن افزایش تولید برنامه ریزی در دو ماه 

آینده خواهند پرداخت.
باره گفت: تصور  این  انرژی اسپکتس در  ویرندرا چائوهان، تحلیلگر شرکت 
نمی رود مسئله بازگشت نفت ایران به بازار جهانی باعث تغییر توافقات اوپک پالس 
شود بنابراین پیش بینی می شود توافقی که پیش از این برای افزایش تولید از ژوییه 

شده بود، ادامه پیدا کند.
بر اساس گزارش رویترز، در این بین، اداره اطالعات انرژی آمریکا روز جمعه 
اعالم کرد تولید نفت این کشور در مارس ۱۴.3 درصد رشد کرده است. آمار شرکت 
خدمات انرژی بیکرهیوز هم نشان داد شمار دکلهای حفاری نفت و گاز برای دهمین 

ماه متوالی افزایش پیدا کرده و هفته گذشته نیز افزایش داشت.
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زیر نظر: بهنام مومنی

کارشناس حوزه کار:
توسعه سرمایه گذاری خارجی در دولت آینده 

یک ضرورت است
یک کارشناس حوزه کار با اشاره به راهکار جذب فارغ التحصیالن به بازار کار، 
جمهور  رئیس  مهم  اولویتهای  از  را  آینده  سال  چهار  در  خارجی  های  سرمایه  جذب 

منتخب مردم دانست.
آینده  حمید حاج اسماعیلی بر ضرورت توسعه سرمایه گذاری خارجی در دولت 
تاکید و اظهار کرد: در چهار سال آینده باید به سمت جذب سرمایه های خارجی برویم و 
رئیس جمهور منتخب به دنبال فاینانس خارجی برای طرح های بزرگ در کشور باشد. 
از طرفی الزم است که منابع داخلی را هم به سمت و سوی اشتغال سوق دهیم چرا که 
اشتغال یک موضوع بسیار مهم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است و تبعات مسایل 

اقتصادی را به سرعت در عرصه اجتماعی می بینیم.

وی ادامه داد: بیشتر ناهنجاری هایی که در جامعه پدیدار شده ناشی از مشکالت 
اقتصادی، تورم و گرانی است که گریبانگیر خانواده ها شده است. جوانی که شغل نداشته 
باشد مطمئنا به سمت کارهای خالف کشیده می شود تا از آن کسب درآمد کند. سرقت 
از منازل و گوشی تلفن همراه به یک پدیده نگران کننده در عرصه اجتماع تبدیل شده 
است لذا توجه به موضوع اشتغال، یک اصل مهم و حیاتی در شرایط حاضر است و در 

چهار سال آینده باید برای آن برنامه جدی داشته باشیم.
این کارشناس حوزه کار حرکت به سمت اقتصاد تولید محور را مدنظر قرارداد و 
گفت: اشتغال در بخش خدمات، ثبات و پایداری الزم را ندارد و شوکهایی مثل کرونا 
می تواند آن را به سرعت تحت تاثیر قرار بدهد بنابراین نیازمند راهکارهایی هستیم که 
کمترین میزان آسیب پذیری را متوجه اقتصاد کند.حاج اسماعیلی درعین حال بهترین 
راهکار برای جذب فارغ التحصیالن به بازار کار را استفاده از ظرفیت تشکل های تعاونی 
دانست و ادامه داد: دولت آینده باید از تعاونی ها و ظرفیت آنها در تمام بخشها استفاده 
کند. در حال حاضر نرخ بیکاری فارغ التحصیالن باالی ۴۵ درصد است و می توانیم فارغ 
التحصیالن دانشگاهی را به عرصه فعالیتهای تعاونی و شرکتهای دانش بنیان وارد کنیم 
تا از این طریق شرکتهای توزیعی و تولیدی تشکیل دهند، تولید را در کشور راه اندازی و 

سرمایه جذب کنند و به درآمدزایی و اشتغالزایی در جامعه کمک کنند.
به گفته این کارشناس حوزه کار، دولت بر اساس شرایطی که امسال در بودجه 
دارد، باید سهام و اوراق بفروشد و بخشی از دارایی هایش را واگذار کند؛ لذا توصیه می 
شود که در بحث واگذاری ها و اشتغال در چهار سال آینده به سمت و سویی برویم که 
امکانات و شرکتهای دولت به تعاونی ها واگذار شود. اگر تعاونی ها هدف رئیس جمهور 
آینده باشند هم موجب توسعه و تقویت تشکل های تعاونی شده و هم به حفظ اشتغال و 

ایجاد ظرفیتهای گسترده در این بخش منجر خواهد شد.

طرح های  مور  ا دفتر  مدیرکل 
وزارت صمت اظهار داشت:  کشورهای 
خارجی به صورت مستقیم در استخراج 
اینها  ندارند،  فعالیت  ایران  در  رمزارز 
که  هستند  ایرانی  بنگاه های  قالب  در 
هیچ  رند.  دا خارجی  سرمایه گذاری 
شرکت خارجی از ما مجوز نگرفته است.

علیرضا هادی در مورد روند صدور 
ممنوعیت  به  توجه  با  رمزارز  مجوز 
اظهار  شهریورماه  تا  رمزارز  استخراج 
کرد:  ما تابع دستور برای توقف فعالیت ها 
و  تاسیس  جواز  ما  مجوزهای  هستیم. 
پروانه بهره برداری هستند؛ وقتی بنگاهی 
پروانه بهره برداری کسب می کند مجوز 
فعالیت دارد اما االن که بنا به مصالح 
بنگاه های  که  آمده  دستوری  کشور 
نداشته  فعالیت  اجازه  هم  مجوز  دارای 
باشد، پس این بنگاه هم باید کار خود 

را متوقف کند.
برای صدور مجوز  اما  افزود:   وی 
ما می  توانیم  نمی شود.  ایجاد  مزاحمتی 
فصلی  برای  تا  کنیم  را صادر  مجوزها 
که اجازه فعالیت داشته باشند. فعالیت و 
استخراج رمزارز تا آن زمان متوقف است 
اما می توانند مجوز بگیرند، زیرساخت ها 
را آماده کرده و تجهیزات خود را وارد 

کنند. بنابراین اگر متقاضی وجود داشته 
هم  را  الزم  شرایط  و  اهلیت  باشد، 
داشته باشد، مجوز صادر می شود اما تا 

شهریورماه اجازه فعالیت ندارند.
هادی با اشاره به مراحل دریافت 
مجوز تصریح کرد:  همه پروسه دریافت 
مجوز در سامانه بهین یاب و به صورت 
الکترونیکی انجام می شود. بعد از بازدید 
در صورتی که مطابق دستور العمل ها بوده 
باشد، جواز صادر می شود. تقاضا تقریبا 
تثبیت شده و چندان تقاضای جدیدی 
تقاضاهایی  بیشتر  بلکه  ندارد،  وجود 

هستند که از قبل درخواست ثبت شده 
و برای دریافت مجوز پیش رفته اند.

وی افزود: حدود ۱۰۰ جواز تاسیس 
 ۵ از  بیش  آنها  پیشرفت  که  داریم 
باید  آنها  پیشرفت  است،  بوده  درصد 
بتوانند پروانه  به ۱۰۰ درصد برسد که 
داشته  فعالیت  و  گرفته  بهره برداری 
حق  تاسیس  ز  جوا با  کسی  باشند. 
فعالیت ندارد بلکه تنها می توانند زمین 
را بگیرند و زیرساخت را آماده کنند. بعد 
از دریافت پروانه اگر این محدودیتی که 
دولت تا پایان شهریورماه تعیین کرده به 

پایان برسد اجازه فعالیت پیدا می کنند. 
تاکنون حدود ۲۰ واحد تا کنون پروانه 

بهره برداری دریافت کرده اند.
طرح های  مور  ا دفتر  مدیرکل 
سوالی  به  پاسخ  در  صمت  وزارت 
در  خارجی ها  حضور  میزان  مورد  در 
استخراج رمزارز در کشور گفت:   حوزه 
مستقیم  به صورت  خارجی  کشورهای 
فعالیت  ایران  در  رمزارز  استخراج  در 
ایرانی  اینها در قالب بنگاه های  ندارند، 
هستند که سرمایه گذاری خارجی دارند. 
هیچ شرکت خارجی از ما مجوز نگرفته 
یک  از  درصد  چند  اینکه  مثل  است. 
ملیت  با  برای شخصی  داخلی  شرکت 

دیگر باشد.
این  در  کرد:  بیان  همچنین  وی 
اعالم  ما  به  را  بنگاه  سه  اسم  مورد 
است،  غلط  یکی  اطالعات  که  کردند 
یکی از آنها هم شرکت سرمایه گذاری 
ز  ا بخشی  که  است  چین  و  یران  ا
سرمایه آن که فکر می کنم حدود ۵۰ 
 ۵۰ و  چینی  یک  برای  باشد  درصد 
است که  ایرانی  برای یک  درصد هم 
هستند.  کار  به  مشغول  رفسنجان  در 
اطالعات شرکت دیگر هم معتبر نبود 

و به پروانه منجر نشد.

مدیرکل دفتر امور طرح های وزارت صمت:

صدور مجوز برای استخراج رمزارز ادامه خواهد داشت!

یک کارشناس اقتصاد مسکن گفت: 
دارای  سرمایه  عایدی  بر  مالیات  طرح 
مهمترین  از  که  است  ایراد  پنج  حداقل 
از  واقعی  خریداران  نشدن  تفکیک  آنها 
دالالن، احتمال ایجاد فضای پنهانکاری و 
اقتصاد  معمول  تورم  لحاظ  عدم  همچنین 
در  برنامه  این  باید  نظرم  به  است؛  ایران 
در  و  ارایه  دولت  طرف  از  الیحه  قالب 

مجلس چکش کاری شود.
مهدی روانشادنیا اظهار کرد: تردیدی 
نیست که طرح مالیات بر عایدی سرمایه که 
کلیات آن به تصویب مجلس رسیده برای 
التهاب  از  جلوگیری  و  سوداگری  کنترل 
و  طال  خودرو،  مسکن،  همچون  بازارهایی 
ارز الزم است. کشورهای توسعه یافته نیز از 
سالها قبل مالیاتهای مشابه را وضع کرده اند. 
ولی ما باید متناسب با شرایط کشور نسخه ای 

بپیچیم که قابلیت اجرا داشته باشد.
وی افزود: مردم عادی کمترین نقشی 
اقتصادی  نوسانات  و  بازارها  تالطمات  در 
اقتصادی  متغیرهای  گرانی ها  علت  ندارند. 
کاهش  باعث  که  است  سیاسی  بعضا  و 
برای  را  زمینه  و  می شود  ملی  پول  ارزش 
بازارهای  در  دالالن  و  نوسان گیران  ورود 
غیرمولد فراهم می کند. تلفیق این دو اتفاق 
دامن اقشار جامعه را می گیرد. بنابراین نباید 
و  پایین  اقشار  معیشت  قوانین،  وضع  در 
متوسط را هدف قرار داد و به نوعی آنها را 

تنبیه مالیاتی کرد.
با  مسکن  ر  ا ز با شناس  ر کا ین  ا
قانون  این  ضعف  مهمترین  اینکه  بیان 
ایران  اقتصاد  معمول  تورم  به  بی توجهی 

است گفت: در وضع این مالیات باید تورم 
یا  مسکن  خودرو،  که  کسی  شود.  کسر 
او  قیمت کاالی  اگر  طال خریداری کرده 
بعد از چند ماه افزایش یابد تورم نیز باال 
می رود که در زمان فروش باید به نسبت 
در  گرفت.  نظر  در  معافیت  او  برای  تورم 
این خصوص شاخص تورم عمومی یا هر 
شاخص دیگری که قانونگذار مدنظر قرار 

می دهد می تواند لحاظ شود.
این  طبق  کرد:  تصریح  روانشادنیا 
سال  یک  از  قبل  را  خانه  کسی  اگر  طرح 
از زمان خرید بفروشد باید ۴۰ درصد سود 
آن را مالیات بدهد. سالیانه 3 درصد از این 
رقم کاسته می شود تا سال دوازدهم که نرخ 
مالیات به ۴ درصد می رسد. به هر دلیلی یک 
جوان ممکن است خانه کوچکی خریداری و 
بعد بخواهد آن را تبدیل به احسن کند. عمال 
این قانون ارتقای زندگی آن جوان را دچار 
قدیمی  خانه  است  ممکن  می کند.  مشکل 
باشد که در مدت ۱۲ سال مستهلک شود و 

ارزش خود را از دست بدهد.
در  معامله  یک  کردن  مستثنی  وی 
سال از وضع مالیات را الزم دانست و گفت: 
فرض کنیم شخصی خودرو یا مسکنی را به 
می کند  خریداری  سکونت  و  استفاده  قصد 
و  پیش می آید  برایش  یکدفعه مشکلی  اما 
می خواهد آن را بفروشد. باید بین این فرد 
و داللی که در سال چندین خودرو یا خانه 

خریداری می کند تفاوت قائل شد.
این کارشناس بازار مسکن تاکید کرد: 
این طرح، فضایی را برای معامالت پنهانی 
فراهم می کند. همچنین ممکن است مالک 
برای فرار از مالیات مجبور شود خانه را به 
نام اشخاص دیگر کند که به از دست رفتن 
فرآیند  این  نتیجه  شود.  منجر  سرمایه اش 
مسکن  بخش  جذابیت  آمدن  پایین  باعث 
سرمایه ها  فرار  جز  نتیجه ای  که  می شود 

نخواهد داشت.
بسته  یک  باید  روانشادنیا  گفته  به 
مالیاتی درخصوص مالیات بر خانه های خالی، 

معامالت مکرر، عایدی سرمایه و ... ایجاد 
شود. در واقع اصالح نظام مالیاتی کشور که 
سالها مدنظر است در دستور کار قرار گیرد. 
از  طرحها  نوع  این  که  است  این  واقعیت 
جنس الیحه است. دولت باید طی یک کار 
بر عایدی  کارشناسی مفصل، طرح مالیات 
سرمایه را در قالب الیحه به مجلس تقدیم 
کند و سپس در مجلس چکش کاری شود. 
حل مقطعی و موردی مساله مالیات نه تنها 
به کاهش مشکالت منجر نخواهد شد بلکه 

ممکن است معضالت را تشدید کند.
روز پنجم خردادماه ۱۴۰۰ نمایندگان 
مجلس کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه 
را تصویب کردند که از این پس طبق مدت 
تملک، اگر فردی طال، ارز، مسکن و خودرو 
خریداری و سپس اقدام به فروش آن کند 
را  بخشی  معامله،  این  سود  محل  از  باید 
پرداخت کند. طبق طرح  مالیات  به عنوان 
جدید مجلس،  امالك در صورت نگهداری 
کمتر از یکسال مشمول ۴۰ درصد مالیات بر 
عایدی سرمایه می شوند. همچنین نگهداری 
انواع خودرو در کمتر از یکسال معادل 3۰ 
درصد مشمول مالیات می شود و در صورت 
نگهداری بیش از یکسال، ساالنه ۱۰ واحد 
درصد از نرخ کم و مالیات مربوطه از سال 
درصد  صفر  ثابت  نرخ  با  بعد  به  چهارهم 
محاسبه می شود. درخصوص سایر دارایی ها 
نگهداری  و...با  جواهرآالت  ارز،  طال،  مثل 
با  درصد،   3۰ معادل  سال  یک  از  کمتر 
نگهداری بیش از یک تا دو سال ساالنه ۲۰ 
درصد و بیش از دو سال معادل ۱۰ درصد 

باید مالیات متعلقه پرداخت شود.

بررسی ایرادهای مالیات بر عایدی سرمایه؛

مردم مقصر گرانی نیستند پس تنبیه مالیاتی نشوند
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کت  شر مل  عا یر مد
فاضالب  و  آب  مهندسی 
کشور در جلسه ستاد پایش 
تنش آبی اصفهان که به صورت ویدئو 
آب  تامین  بر  شد،  برگزار  کنفراس 
تابستان  فصل  در  مردم  پایدار  شرب 

تاکید کرد.
حمید رضا جانباز با بیان این که 
امسال تابستان بسیار سختی در پیش 
در  دما  افزایش  با  کرد:  عنوان  داریم 
مردم  نیاز  از یک سو  تابستان  فصل 
می  افزایش  مراتب  به  شرب  آب  به 
تامین  ظرفیت  دیگر  از سوی  و  یابد 

آب شرب در اصفهان محدود است.
به  که  تدابیری  باید  افزود:  وی 
مردم  شرب  آب  پایدار  تامین  منظور 
کار  دستور  در  اصفهان  استان  در 
نزدیک  آینده  در  است  گرفته  قرار 
عملیاتی شود.جانباز تامین پایدار آب 
شرب را یکی از خواسته های اساسی 
مردم دانست و بیان داشت: با وجود 
منابع  محدودیت  و  مالی  تنگناهای 
آبی باید بر تبعات ناشی از تنش آبی 
در کشور غلبه کرد تا  همچنان رضایت 

مردم حاصل شود.
وی با اشاره به قطع برق در طول 

شبانه روز اظهار داشت: شرکت های 
باید  کشور  در سطح  فاضالب  و  آب 
راهکارهای مختلفی برای تامین برق 
تاسیسات آبی در نظر گرفته باشند تا 
با هیچ گونه چالشی برای تامین پایدار 

آب شرب مردم مواجه نشوند.
در ادامه این نشست مدیرعامل 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
مردم  شرب  آب  تامین  خصوص  در 
اکنون  هم  گفت:  تابستان  فصل  در 
در زمان قطع برق 8۵ دیزل ژنراتور 

در  اضطراری  برق  تامین  منظور  به 
سطح  در  آبرسانی  بزرگ  تاسیسات 
استان در مدار بهره برداری قرار می 
گیرد تا در فرایند تامین آب شرب مردم 

هیچ گونه مشکلی ایجاد نشود.
اوج  به  اشاره  با  امینی  هاشم 
مصرف آب در فصل تابستان تصریح 
کرد: با هدف تامین پایدار آب شرب 
مردم در فصل تابستان، مدیریت فشار 
در شبکه توزیع آب در دستور کار قرار 
نقاط  در  با نصب فشار شکن  و  دارد 

سامانه  از  استفاده  و  شبکه  مختلف 
های تله متری و تله کنترل، آب به 
صورت عادالنه میان مشترکین توزیع 

می شود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
تمام  در  کرد:  اعالم  اصفهان  استان 
شهر ها و روستاهای استان گروه های 
مروجین مصرف بهینه آب فعال شده 
و عملیات زون بندی شبکه به منظور 
تامین پایدار آب شرب در سطح استان 

اجرایی شده است.  

مدیرعامل آبفای کشور در جلسه ستاد پایش تنش آبی اصفهان تاکیدکرد؛

تامین پایدار آب شرب مردم در فصل تابستان
میزان بارش ها در استان مرکزی ۴5 درصد

 کاهش یافت
مرکزی _ حامد نوروزی : مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت 
آب منطقه ای مرکزی گفت: میزان نزوالت جوی در استان به علت بارش 

کمتر نسبت به سال قبل، ۴۵ درصد کاهش یافته است.
»مجتبی مرادی«  افزود: در جمع بندی کلی میزان بارندگی استان 
در هشت ماهه ابتدایی سال آبی ۱۹۵ میلی متر بوده است که  نسبت به 
سال آبی گذشته در همین مدت ۴۵ و 3۰ صدم درصد کاهش و نسبت 
به دوره آماری بلند مدت نیز ۲7 و ۲۵ صدم درصد کاهش داشته است.

این  سنجی  باران  ایستگاه های  آمار  برمبنای  داشت:  اظهار  وی 
شرکت، میانگین بارندگی استان در اردیبهشت ماه امسال ۱۶ و سه دهم 
میلی متر ثبت شده که نسبت به بارندگی ماه مشابه در سال گذشته و 
دوره آماری بلند مدت به ترتیب به میزان 38 و ۲۶ صدم و ۵۰ و ۶۱ 

صدم درصد کاهش داشته است.
ماه  اردیبهشت  انتهای  تا  استان  بارندگی  مقایسه  کرد:  بیان  وی 
سال آبی ۱۴۰۰-۱3۹۹ نسبت به سال گذشته یعنی پایان اردیبهشت 
ماه سال آبی  ۱3۹۹-۱3۹8 در اغلب مناطق استان تغییرات بارندگی 

ثبت شده است.
مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای مرکزی 
گفت: کمترین میزان تغییرات بارندگی در این مدت مربوط به ایستگاه 
آستانه با 3۲ و ۱7 صدم درصد کاهش و بیشترین میزان کاهش نیز مربوط 

به ایستگاه »دوریدان« با ۵8 و 73 صدم درصد بوده است.
مرادی ادامه داد: مقایسه بارندگی از ابتدای مهر سال ۱3۹۹ تا پایان 
اردیبهشت ماه سال جاری با ارقام دراز مدت، تغییرات بارندگی در اغلب 

ایستگاه های استان قابل مشاهده است.
وی اظهار داشت: ارقام ثبت شده نشان می دهد بیشترین افزایش 
بارندگی به میزان ۶ و 83 صدم درصد در ایستگاه »کریم آباد« زرندیه 
و بیشترین کاهش بارندگی به میزان ۵۵ و ۲۱ صدم درصد مربوط به 

ایستگاه »دوریدان« بوده است

آغاز برداشت خوشه های طالیی گندم در آرادان؛
 3600 هکتار از مزارع شهرستان آرادان زیر کشت 

گندم است
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آرادان از آغاز برداشت خوشه های 
طالیی گندم از مزارع این شهرستان خبر داد و گفت: امسال سه هزار و 

۶۰۰ هکتار از مزارع شهرستان آرادان زیر کشت گندم است.
به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان، 
امیرحسین شاه حسینی در جمع خبرنگاران به ارقام کشت شده گندم در 
مزارع این شهرستان اشاره کرد و اظهار داشت: ارقام کشت شده شامل 

سیوند، پارسی و رخشان است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آرادان افزود: برداشت گندم از چهارم 

خردادماه آغاز و پیش بینی می شود تا پایان خرداد ادامه یابد.
شاه حسینی تصریح کرد: تعداد هفت دستگاه کمباین بومی و ۲۵ 
دستگاه کمباین مهاجر کار برداشت گندم را در این شهرستان به عهده 

دارند.
وی گفت: همچنین تعداد ۱۰ اکیپ برداشت متشکل از کارشناسان 
مجرب در مراکز جهاد کشاورزی این شهرستان بر کار برداشت و تنظیم 

کمباین ها و خرید گندم مازاد بر نیاز کشاورزان نظارت دارند.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آرادان از فعالیت و استقرار ۲ مرکز 
خرید گندم در آرادان و داورآباد خبر داد و افزود: در این ۲ مرکز خرید 

گندم مازاد بر نیاز کشاورزان صورت می گیرد.
کشاورزان  از  حمایت  برای  شده  انجام  اقدامات  به  شاه حسینی 
ارائه  شده،  اصالح  بذر  توزیع  گفت:  و  کرد  اشاره  آرادان  شهرستان 
خدمات فنی و کارشناسی مانند برگزاری کالس های آموزشی ترویجی 
و اطالع رسانی برای سمپاشی به موقع علیه عوامل خسارت های گیاهی 

برخی از این اقدامات است.
وی پیگیری در زمینه اعمال مدیریت بهینه تغذیه گیاهی، اجرای 
مزرعه تحقیقی و ترویجی مقایسه ارقام گندم و انتقال یافته های نوین 
به کشاورزان و اطالع رسانی و پیگیری بیمه محصول را از دیگر اقدامات 

حمایتی مدیریت جهاد کشاورزی آرادان از کشاورزان عنوان کرد.

 ۷۷ رضوی  خراسان  برق  نیروگاه های  به  گازرسانی 
درصد افزایش یافت

شرکت  باقرزاده-مدیرعامل  سمیه  مشهد  شهرستان  خبری  گروه 
گاز خراسان رضوی گفت: در دو ماهه ابتدایی امسال رقمی بالغ بر 88۹ 
میلیون مترمکعب گاز طبیعی تحویل بخش نیروگاهی استان شده که 

این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته 77 درصد افزایش دارد.
حسن افتخاری با اشاره به تالش و کوشش شبانه روزی کارکنان 
شرکت گاز برای ایجاد رفاه و آرامش مردم اظهار کرد: از مجموع 88۹ 
میلیون و ۴37 هزار مترمکعب گاز طبیعی گفته شده، ۴۱3 میلیون و ۶8۲ 
هزار مترمکعب در فروردین ماه و ۴7۵ میلیون و 7۵۵ هزار مترمکعب 

نیز در اردیبهشت امسال تحویل شش نیروگاه تولید برق استان شد.
بخش  تمام  در  خراسان رضوی  گاز مصرفی  افزود: مجموع  وی 
های مصرفی طی دو ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰، دو میلیارد و ۱۴۱ هزار 
مترمکعب بوده که بیش از ۴۰ درصد این رقم در بخش نیروگاهی و 

برای تولید برق مصرف شده است.
بخش  به  تحویلی  گاز  داد:  ادامه  استان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
در  و  درصد  ماه ۱۴۰۰، ۱۲۰  فروردین  در  رضوی  خراسان  نیروگاهی 
اردیبهشت ماه نیز ۵۱ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش 
داشته که این مهم نشان دهنده رشد گازرسانی به این بخش می باشد.

افتخاری گفت: شرکت گاز در روزهای گرم تابستانی هیچ محدودیتی 
برای گازرسانی به نیروگاه ها نداشته و گازرسانی به این بخش به صورت 

منظم انجام می شود.
مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی، افزایش سهم نیروگاه ها از 
گاز طبیعی را موجب کاهش انتشار گازهای گلخانه ای، مشارکت مستقیم 
در توسعه پایدار و از مسئولیت های اجتماعی این شرکت عنوان کرد 
و گفت: مصرف کنندگان انرژی در دو بخش گاز و برق نیز می توانند 
با صرفه جویی سهم بزرگی در بهره مندی صنایع و واحدهای تولیدی 

صنعتی از انرژی را فراهم کنند.

دادستان ایالم مقابله با کرونا اقدامات کارشناسی تر 
و اجرای قوی تر را می طلبد

افشار خسروی زاد گفت : شرایط فعلی ایجاب می کند که با اقدامات 
کارشناسی تر و به دنبال آن اجرای قوی تر مصوبات، طوری عمل کنیم 

که وارد شرایط سخت تری نشویم
اینکه  به  اشاره  با  استان  کرونای  ستاد  جلسه  در  ایالم  دادستان 
: فعال  افزود  انجام نشده است  واکسیناسیون هنوز به صورت عمومی 
سن باالی 7۰ سال واکسینه شدند و از هفته ی آینده نیز ۶۵ سال به 
باال واکسینه خواهد شد، بنابراین هنوز خطر کرونا کمرنگ نشده است 

و همچنان باید پروتکلها را به شدت رعایت کرد
افشار خسروی زاد تصریح کرد : آنچه که در پارکها و تفرجگاهها 
مشاهده می شود این است که جمعیت در این مکانها خیلی باالست، 
و کافیست که یک نفر در این میان مبتال باشد که همه را به راحتی 
درگیر کند، بنابراین باید محدودیتهایی را برای این مکانها در نظر بگیریم

وی افزود : استفاده از ماسک تا حدودی فراموش شده و اگر اینگونه 
پیش برویم شک نکنید که وضعیت سختی را پیش رو خواهیم داشت.

استاندار البرز:
جاده هشتگرد طالقان پس از ۲ دهه انتظار مردم به 

بهره برداری رسید
نماینده عالی دولت در استان البرز با اشاره به افتتاح جاده هشتگرد 
این  بود،گفت:بر  مردم  انتظار  و  نیاز  مورد  دهه   ۲ از  بیش  که  طالقان 
اندیشیده شد،این پروژه مهم مورد بهره  با تدابیری که  اساس  ۱۴۰۰ 

برداری قرار گرفت.
عزیزاهلل شهبازی عنوان کرد: در مدت ۲ سال پیگیری مجدانه و 
جلب توجه و اعتبارات ملی،شاهد 37 درصد پیشرفت در پروژه معطل 
مانده هشتگرد طالقان بودیم و اکنون نیز این پروژه مهم و حیاتی پس 

از ۲ دهه انتظار مردم در حال بهره برداری است.
شده،  آغاز   7۹ سال  از  جاده  این  اینکه  بیان  با  البرز  استاندار 
اظهارداشت:در مدت ۲ سال اخیر، تمامی موانع پیشرفت این پروژه که 
در حدود مسئولیت دولت بود با پیگیری های جدی برطرف شد تا پیمانکار 

با فراغ بال به کار خود ادامه دهد.
شهبازی اذعان کرد:در ابتدا این مسیر یک جاده دسترسی روستایی 
بود و زیرساخت مناسبی برای آن تامین نشده بود ولی اکنون تمامی 
ای شهری  و جاده  استفاده گردشگری  ریزی های الزم جهت  برنامه 

برای تردد مردم طالقان به سمت شهرجدید هشتگرد پیش بینی شده.
استاندار البرز بیان داشت:بیش از ۱3۰ میلیارد تومان تاکنون برای 
این جاده هزینه شده و در خصوص تونل نیز امور در حال انجام است 
و حفاری آن صورت گرفته و ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار جهت تکمیل 

تونل نیز الزم است.
شهبازی در پایان اضافه کرد: 

از  به طول ۴۲ کیلومتر مسیر سفر  و  راه اصلی طالقان-هشتگرد 
طالقان به سمت کرج و تهران را حدود ۴۰ کیلومتر نزدیک تر کرده و 

به نصف می رساند.

قائم مقام شهردار اهواز:
توسعه  ها،  پروژه  در  ذیصالح  مجریان  مستمر  حضور 

پایدار در اهواز به وجود می آورد
سعیدی نیا قائم مقام شهردار اهواز با مجریان شهرداری دیدار و 

گفتگو کرد.
قائم مقام شهردار اهوز در خصوص این جلسه عنوان کرد: در راستای 
پیشبرد اهداف شهرداری و طبق تاکید شهردار محترم و باتوجه به ظرفیت 
بسیار باالی نیروی انسانی متخصص در امور شهری و فنی در شهرداری 
اهواز ضرورت ایجاب می کند، استفاده الزم را با بکارگیری این نیروها 

در جهت تحقق اهداف سازمانی ببریم.
وی افزود: در همین راستا ماموریتهایی با توجه به سابقه و تجربه 

این افراد به آنها واگذار می شود.
سعیدی نیا ادامه داد: از آنجاییکه هرسیستمی برای نیروهای خود 
هزینه می کند، انتظار دارد با توجه به تفویض اختیارات به ایشان متفاوت 

تر از سایرین عمل کنند.
وی گفت: پروژه های مختلفی در شهرداری اهواز وجود دارد که در 
سطح شهر در حال اجرا هستند و می طلبد که در کنار مدیران، مجریانی 
قرار بگیرند که بر پروژه ها تمرکز کرده و آنها را اجرایی کنند تا سرعت 
پیشرفت پروژه بیشتر شود. چرا که حضور مستمر مجریان ذیصالح در 

پروژه ها، توسعه پایدار در اهواز به وجود می آورد
قائم مقام شهردار اهواز عنوان کرد: با مجریان جلساتی داشتیم و 
خواستیم که این عزیزان گزارش پیشرفت پروژه را بصورت هفتگی در 

اختیار ما قرار دهند.
وی گفت: هم اکنون ۲۵ مجری در شهرداری اهواز داریم که حکم 
مجری دارند و عمدتا نیروهائی هستند که دارای سوابق متعدد مدیریتی 

در شهرداری اهواز بودند.
با  هم  افراد  این  گزینش  نحوه ی  کرد:  عنوان  مسئول  مقام  این 
توجه به مسئولیتها و تخصص هایی است که قبال به عهده آنان گذاشته 

شده بود.
پروژه های  و کیفی  ارتقا کمی  این مجریان  انتخاب  از  ما  هدف 
شهرداری است و در پایان نیز عملکرد این دوستان ارزیابی خواهد شد.

با اهدای لوح سپاس انجام شد؛
قدردانی وزیر بهداشت از مدیرکل بنادر و دریانوردی 

استان خوزستان
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به پاس خدمات اداره کل 
مدافعان  به  یاری رسانی  زمینه  در  خوزستان  استان  دریانوردی  و  بنادر 
سالمت و اجرای اقدامات الزم برای مقابله با ویروس منحوس کرونا با 
اهدای لوح سپاس از عادل دریس مدیر کل بنادر و دریانوردی استان 
خوزستان قدردانی کرد.دکتر سعید نمکی در این لوح سپاس با اشاره به 
تالش ها و هم افزایی های اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان 
در زمینه یاری رسانی به مدافعان سالمت و مجموعه اقدامات پیشگرانه 
با هدف مقابله با ویروس کرونا، از عادل دریس به پاس این خدمات 

سپاسگزاری کرد.
یادآور می شود بندرامام خمینی)ره( به عنوان یکی از مرزهای پرتردد 
دریایی کشور با اتخاذ روش های علمی، شیوه نامه های بهداشتی را 7۰ 
کیلومتر دورتر از ساحل مجتمع بندری اجرا کرده است که این موضوع 
موجب شده از شیوع و انتقال ویروس کرونا به مرزهای داخلی پیشگیری 
شود. در همین زمینه نیز  از ابتدای شیوع ویروس کرونا این اداره کل عالوه 
بر اجرای شیوه نامه های بهداشتی در تمامی بخش های اداری و عملیاتی 
مجتمع بندری امام خمینی)ره(، با عمل به مسئولیت های اجتماعی خود 
به  یاری رسانی  و  حمایت  برای  متعددی  اقدامات  شهروندان  قبال  در 
مدافعان سالمت از جمله اهدای لوازم حفاظت فردی،کاالهای بهداشتی 

و تجهیزات پزشکی به مرحله اجرا گذاشت.

و  زالیان  مرکزی،  بخش های  از  خانوار   800 اتصال 
سربند شهرستان شازند به شبکه ملی اطالعات 

با  افزود:  مرکزی  استان  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  کل  مدیر 
احداث و راه اندازی سایت روستای ظهیرآباد آستانه از محل طرح خدمات 
اجباری روستایی، بالغ بر8۰۰ خانوار از بخش های مرکزی، زالیان و سربند 

شهرستان شازند به شبکه ملی اطالعات متصل شده اند.
به  استان  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  الدن مهدوی، مدیر کل 
وضعیت  شازند  شهرستان  مردم  نماینده  بیغش  احمدی  محمود  همراه 
ارتباطی روستای ظهیرآباد آستانه از توابع شهرستان شازند را بازدید کرده 

و وضعیت ارتباطی این مناطق را مورد بررسی قرار دادند.
مهدوی در این بازدید ایجاد عدالت ارتباطی را یکی از اولویت های 
اتصال  افزود:  و  برشمرد  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزارت  اصلی 
روستاهای باالی ۲۰ خانوار کشور به شبکه ملی اطالعات گامی مهم در 

راستای ایجاد عدالت ارتباطی است.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان تصریح کرد: با احداث 
  ۲G، 3G، ۴G و راه اندازی سایت ارتباطی اپراتور ایرانسل  با تکنولوژی
در مجاورت روستای ظهیرآباد آستانه، روستاهای ظهیرآباد، کتیران پایین 
و باال، حاج یوسف، پرکله و آقچه قلعه، قرینه دره، ده داوود و ده کوثر 

به شبکه ملی اطالعات متصل شده است.
مهدوی ادامه داد: با احداث و راه اندازی این سایت از محل طرح 
خدمات اجباری روستایی، بالغ بر 8۰۰  خانوار و دو هزار و ۴۰۰ نفر اهالی 
روستاهای یاد شده، از مزیت دسترسی به شبکه ملی اطالعات و اینترنت 

پرسرعت نسل سوم و چهارم بهره مند شده اند.

مشهد  شهرستان  خبری  گروه 
قدس  آستان  صدقی-تولیت  فاطمه 
ملت  ایستادگی  و  مقاومت  رضوی 
استکبار  توطئه های  برابر  در  سوریه 
اگرچه  گفت:  و  دانست  ستودنی  را 
خسارات  سوریه  در  استکبار  توطئه 
زیرساختی  و  قتصادی  ا نی،  عمرا
روحیه  اما  داشت،  به همراه  را  بسیار 
برابر  در  مقاومت  و  استکبارستیزی 
تقویت  را در ملت سوریه  مستکبران 
مقاومت  نتیجه  در  خداوند  و  کرد 
عزت  مستکبران  و  ظالمان  برابر  در 

عنایت می کند.
لمسلمین  وا االسالم  حجت   
حرم  تولیت  دیدار  در  مروی  احمد 
مطهر حضرت رقیه)س( که در تاالر 
والیت حرم مطهر رضوی برگزار شد، 
اعتاب مقدس حضرات معصومین)ع( 
را مرکز  الشأن  زادگان عظیم  امام  و 
اسالم  ناب  معارف  ترویج  و  نشر 
که  همانگونه  کرد:  اظهار  و  دانست 
امامزادگان  و  معصومین)ع(  حضرات 
حیاتشان  زمان  در  التعظیم  واجب 
و  افزایی  معرفت  برکات،  خیر،  منشأ 
تربیت جامعه بودند، اکنون نیز مضجع 
شریف شان باید مرکز نشر انوار، معارف 
برای  تربیتی  و  دینی  آموزه های  و 

بشریت باشد.
رهبر  فرمایش  به  اشاره  با  وی 
معظم انقالب مبنی بر قطب فرهنگی 
شدن بقاع متبرکه، ابراز کرد: در این 
بارگاه های  اخیر  راستا طی سال های 
اسالمی  ایران  زادگان  امام  مطهر 
کارکردهای اجتماعی و فرهنگی بسیار 

خوبی یافته اند.
حجت االسالم والمسلمین مروی 
با عنوان  رقیه)س(  بارگاه حضرت  از 
»حرم پاره تن حضرت اباعبداهلل)ع(« 

شریف  حرم  این  گفت:  و  کرد  یاد 
باید پایگاه تبیین اهداف قدسی قیام 
حضرت اباعبداهلل الحسین)ع( و مرکز 
نشر پیام مظلومیت امام حسین)ع( و 
امام شهید و معارف و  بیت آن  اهل 

آموزه های دین باشد.
وی در بخش دیگری از سخنان 
خود با اشاره به مقاومت و ایستادگی 
توطئه های  بر  برا در  سوریه  ملت 
کرد:  ابراز  منطقه،  ارتجاع  و  استکبار 
ملت  ایستادگی  و  مقاومت  روحیه 
برابر  در  آن ها  پیروزی  باعث  سوریه 
توطئه های دشمنان شد و امروز همان 
هزینه های  صرف  با  که  کشورهایی 
نقشه های  اجرای  در  سعی  فراوان 
شوم استکبار در سوریه داشتند و روابط 
خود را با این کشور قطع کرده بودند، 
دیپلماتیک  روابط  برقراری  دنبال  به 
نتیجه  عزت  این  و  هستند  سوریه  با 

مقاومت است.

با  رضوی  قدس  آستان  تولیت 
تأثیرگذار سید حسن  نقش  به  اشاره 
و  لبنان  اهلل  حزب  دبیرکل  نصراهلل 
فرمانده  سلیمانی  قاسم  حاج  سردار 
پاسداران  سپاه  قدس  نیروی  شهید 
سوریه،  در  داعش  فتنه  شکست  در 
ابراز کرد: با تالش و مجاهدت ملت و 
ارتش سوریه و کمک های مشاوره ای 
تاثیرگذار  و  فعاالنه  حضور  و  ایران 
سلیمانی،  قاسم  حاج  شهید  سردار 
سوریه در این امتحان بزرگ سرفراز 

بیرون آمد.
وی افزود: اگرچه توطئه استکبار 
در سوریه خسارات عمرانی، اقتصادی 
و زیرساختی بسیار را به همراه داشت، 
مقاومت  و  استکبارستیزی  روحیه  اما 
در برابر مستکبران را در ملت سوریه 
تقویت کرد و خداوند در نتیجه مقاومت 
عزت  مستکبران  و  ظالمان  برابر  در 

عنایت می کند.

حجت االسالم والمسلمین مروی 
روابط  تعمیق  و  توسعه  بر  همچنین 
مطهر  حرم  و  رضوی  قدس  آستان 
عرصه های  در  رقیه)س(  حضرت 
گوناگون تأکید و آمادگی خود را برای 
انتقال تجربیات این آستان مقدس در 
فرهنگی  حوزه های مختلف عمرانی، 
و بهداشتی به حرم حضرت رقیه)س( 

اعالم کرد.
این  ابتدای  در  است،  گفتنی 
حرم  تولیت  االشقر«  »احمد  دیدار 
ابراز  رقیه)س( ضمن  مطهر حضرت 
بارگاه  به  تشرف  توفیق  از  خرسندی 
الرضا)ع(  امام علی بن موسی  مطهر 
حضرت  منور  بارگاه  ز  ا گزارشی 
و  تمایل  ادامه  در  و  ارائه  رقیه)س( 
خواست خود را برای بهره مندی هر چه 
بیشتر از تجربیات آستان قدس رضوی 
در حوزه های مختلف برای اداره حرم 

مطهر حضرت رقیه)س( اعالم کرد.

حجت االسالم والمسلمین مروی در دیدار تولیت حرم حضرت رقیه)س(

عزت، پاداش مقاومت و ایستادگی در برابر مستکبران است

مدیرعامل شرکت شهرك های 
واگذاری ۴۰۰ قطعه  از  ایالم  صنعتی 
زمین برای متقاضیان احداث واحد در 

شهرك صنفی استان خبر داد. 
خبر  جمع  در  اسماعیلی   اقبال 
این  متقاضیان  داشت:  اظهار  نگاران 
آلومینیوم  آالینده  صنوف  از  واحدها 
شهر  درودگران  و  جوشکاران  کاران، 
توسط  آنها  لیست  که  هستند  ایالم 
اتاق اصناف و اتحادیه های مربوطه به 
شهرك صنعتی ایالم معرفی شده است.

های  زیرساخت  کار  افزود:  وی 
شهرك صنفی نظیر آب رسانی، برق، 
جدول  و  بندی  خیابان  و  کشی  گاز 
گذاری شهرك صنفی به اتمام رسیده 
است.مدیرعامل شرکت شهرك های 
همچنین  کرد:  تاکید  ایالم  صنعتی 
نقشه  اساس  بر  واحدها  این  اجرای 

تیپ با هماهنگی نظام مهندسی ایالم 
در دستور کار قرار دارد.

واحدهایی  یادآور شد:  اسماعیلی 
که بر اساس مهلت زمانی تعیین شده 
در بازه زمانی اعالمی اقدام به ساخت و 
ساز نکنند، زمین از آنها بر اساس تاکید 

استاندار گرفته و به متقاضی دیگر واگذار 
می شود.

شهرك  این  کرد:  اضافه  وی 
صنفی در راستای انتقال صنوف آالینده 
و  ترافیک  کاهش  سهر،  از  خارج  به 
شهر  داخل  از  مزاحم  صنوف  حذف 

احداث  و ساماندهی و تمرکز واحدها 
شده است.

مدیرعامل شرکت شهرك های 
با  کرد  امیدواری  ابراز  ایالم  صنعتی 
تسریع در روند اجرای این واحدها هرچه 
سریعتر شاهد خروج صنوف آالینده از 
سطح شهر ایالم و افتتاح این شهرك 

صنفی باشیم.
دست  از  همچنین  اسماعیلی 
احداث بودن ۲ ناحیه صنعتی دیگر در 
استان برای توسعه واحدهای صنعتی 

ایالم خبر داد.
وی گفت: مراحل ابتدایی و اخذ 
در  صنعتی  نواحی  این  زمین  مجوز 
مراحل پایانی کار قرار دارد که اطالع 
رسانی در زمینه میزان اراضی و سایر 
اطالعات الزم پس از نهایی شدن کار 

انجام می گیرد.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی: 

400 قطعه زمین شهرک صنفی ایالم واگذار شد

معاون فرهنگی و امور استانهای 
نشست  در  اجتماعی  تامین  سازمان 
بازنشسته  کارکنان  کانون  رئیس  با 
با  بوشهر  استان  اجتماعی  تامین 
برنامه های متنوع سازمان  به  اشاره 
برای تکریم و منزلت بخشی به آحاد 
کارکنان و خانواده های تحت پوشش 
گفت :با بهبود وضعیت کرونا دد سطح 
کشور برابر سنوات گذشته تسهیالت 
سیاحتی و زیارتی در شهرهای هدف 
گردشگری مذهبی مثل مشهد مقدس  
بیشتر از قبل در اختیار بازنشستگان 

استان بوشهر قرار خواهد گرفت.

عادل دهدشتی افزود: به منظور 
فراهم نمودن زمینه خدمت رسانی  بیشتر 
به کارکنان  بازنشسته سازمان،مقرر شد 
ساختمان قدیمی تامین اجتماعی پس از 
بازسازی و نوسازی به کانون واگذار شود 
تا دایره فعالیت های این کانون گسترده 

تر ادامه پیدا  کند
بهی  ر پو . . . . نشست. ین  ا ر  د
بازنشسته  کارکنان  کانون  ،رئیس 
تامین اجتماعی استان بوشهر ضمن 
و  ها  فعالیت  روند  از  گزارشی  ارائه 
و  پیگیری  خواستار  کانون  خدمات 
رفع مشکالت بازنشستگان استان شد .

خدمات ویژه به بازنشستگان استان بوشهر 
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و  هنگی  فر ن  و معا
تأمین  زمان  سا جتماعی  ا
سال  در  گفت:  اجتماعی 
از  تومان  میلیارد  هزار   ۴8 گذشته 
دولت  از  اجتماعی  تامین  مطالبات 

وصول شد.
در  شنبه  روز  دهدشتی  عادل 
تامین  مدیران  معارفه  و  تکریم  آیین 
افزود:  بوشهر  استان  در  اجتماعی 
قانون   ۲ تبصره  و  بند  در  همچنین 
شده   بینی  پیش  امسال  برای  بودجه 
است 8۹ هزار میلیارد تومان مطالبات 
دولت  از  اجتماعی  تامین  سازمان 
به  موارد  این   همه  که  شود  دریافت 
در  سازی  متناسب  انجام  پشتوانه 

سازمان تامین اجتماعی است.
تامین  مصارف  داد:  ادمه  وی 
اجتماعی ماهانه چیزی در حدود ۲۱ 
هزار میلیارد تومان در حوزه پرداخت 
مستمری  ها است که باید ماه به ماه در 
حوزه درمان و سایر هزینه  های جاری 
طبیعی  و  شود  پرداخت  سازمان  این 
به  اجتماعی  تامین  است که سازمان 
همین میزان نیز باید منابع داشته باشد 
تا بتواند تعهدات کوتاه و بلندمدت خود 
را در قبال ۴۵ میلیون نفر انجام دهد.

وی گفت: در ۲ سال اخیر خدمات 
اجتماعی  تامین  سازمان  در  شایانی 
انجام شده است و به واسطه اقدام  های 
ریشه  ای و اساسی که صورت گرفته 
و  دولت  ها  تغییر  با  می  رسد  نظر  به 
مسیر  این  به  بتوانند  نیز  مدیریت  ها 

ادامه دهد.
از  یکی  کرد:  اظهار  دهدشی 
موضوع  هایی که مطالبه جدی جامعه 
ذی نفعان سازمان تامین اجتماعی در 
برخورد با کارکنان بود تفاسیر متعدد 
از بخشنامه  ها، دستور العمل  ها و قانون 
بود که با اولویت   بندی صورت گرفته 

حدود ۹۰درصد کار جلو رفته است.
با  زمینه  این  در  افزود:  وی 

امروز  به  تا  گرفته  اقدام های صورت 
در  دستورالعمل  و  بخشنامه  هزار   ۲
سازمان تامین اجتماعی تنویر، تخلیص 
و اصالح شده که کاری بسیار بزرگ 
با  است در مواجهه کارکنان سازمان 

مردم به ثمر خواهد نشست.
سازمان  کرد:  بیان  دهدشتی 
میلیون  نیم  و  سه  اجتماعی  تامین 
دارد  بگیر  مستمری  و  بازنشسته  نفر 
بخش  ین  ا در  جدی  لبه  مطا که 
 ۹۶ ماده  اعمال  از  فارغ  که  بود  این 
با  آنها  مستمری  و  حقوق  افزایش 
نرخ تورم همخوانی داشته باشد که با 
متناسب  سازی صورت گرفته در مرداد 
قابل  امسال بخش  اردیبهشت  و   ۹۹
توجهی از این مهم محقق شده است.

از  میانگین  طور  به  گفت:  وی 
اردیبهشت ۱۴۰۰  تا   ۹8 اسفند سال 
بگیران،  حداقلی  در  حقوق  افزایش 
به  بگیرها  حداکثر  و  بگیرها  میانه 
مستمری  طیف های  همه  عنوان 
طور  به  درصد   ۱3۰ بگیر  حقوق  و 

میانگین افزایش یافته است.

این  داشت:  اظهار  دهدشتی 
به  نسبت  بزرگ  بسیاری  کار  اقدام 
رضایت مندی  که  بود  سازمان  منابع 
دنبال  به  را  سازمان  شده  های  بیمه 

داشته است.
تحول  حوزه  در  فزود:  ا وی 
و  بیمه ای  بخش  در  نیز  دیجیتال 
درمانی سازمان گام  های بسیار بزرگ 

و موثری برداشته است.
این  در  کرد:  اظهار  دهدشتی 
عنوان  به  الکترونیک  نسخه  ارتباط 
تکلیف قانونی در برنامه ششم توسعه 
سازمان  آن  پایانی  سال  در  که  بود 
تامین اجتماعی خود را مکلف به پیاده 

سازی این قانون کرد.
اقدام  این  نتیجه  در  گفت:  وی 
سازمان تامین اجتماعی اکنون پیشتاز 
است  کشور  در  الکترونیک  نسخه 
طرح  قالب  در  نیز  بیمه  حوزه  در  و 
سازمان  اصلی  خدمت   3۰   ،3۰7۰
شده های  بیمه  مراجعه  بیشترین  که 
خدمت  به  تبدیل  داشتند  را  سازمان 

غیرحضوری شده است.

این  در  داشت:  اظهار  دهدشتی 
مسیر اشکال هایی نیز وجود دارد که 
با شناسایی آنها در حال برطرف شدن 
است که با تحقق کامل آن 7۰ میلیون 
اجتماعی  تامین  سازمان  به  مراجعه 

کاهش خواهد یافت.
گفت:  دیگری  بخش  در  وی 
احداث ۶۱ مرکز درمانی جدید تامین 
بودجه ۱۴۰۰ پیش  بینی  اجتماعی در 
چهار  میزان  این  از  که  شده است 
درمانگاه آن سهم استان بوشهر است 
با پیشرفت قابل توجه امسال به  که 

بهره برداری می  رسند.
دیری  عباس  یین  آ ین  ا در 
تامین  سازمان  مدیرکل  عنوان  به 
به  رکاب پور  جواد  سید  و  اجتماعی 
اجتماعی  تامین  درمان  مدیر  عنوان 
معرفی شدند و از تالش  های عبداهلل 
به عنوان مدیرکل سابق و  شیرکوند 
زهرا نویدی فرد به عنوان مدیر سابق 
درمان تامین اجتماعی در استان بوشهر 

تجلیل شد.

۴8 هزار میلیارد تومان مطالبات تامین اجتماعی از دولت وصول شد ملی مسکن  اقدام  ۱۴۴8 واحد طرح  کلنگ احداث 
استان البرز به زمین زده شد

واحد   ۱7۰8 افتتاح  و  طالقان  هشتگرد  جاده  افتتاح  با  همزمان 
مسکن مهر استان البرز عملیات ساختمانی احداث ۱۴۴8 واحد مسکن 

ملی آغاز شد.
 به گزارش اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی 
استان البرز مدیرکل راه و شهرسازی استان البرز پس از افتتاح تعداد 
۱7۰8 واحد از واحدهای مسکن مهر استان البرز که با حضور وزیر راه 
و شهرسازی در طالقان و به صورت ویدئو کنفرانس در کرج صورت 
پذیرفت از شروع عملیات اجرائی تعداد ۱۴۴8 واحد مسکن در قالب طرح 

اقدام ملی مسکن خبر داد .
اقدام ملی  اینکه مأموریت بعدی ما در حوزه  بیان  با  رضا خالقی 
مسکن بود، تصریح کرد: هم زمان با افتتاح این پروژه ها، عملیات ساخت 
یک هزار و ۴۴8 واحد مسکونی طرح اقدام ملی شهرستان های کرج، 
فردیس، نظرآباد، اشتهارد و شهر جدید هشتگرد استان البرز نیز، آغاز 

می شود.
مسکن  ملی  اقدام  حوزه  در  نفر  هزار   ۵۰ حدود  شد:  متذکر  وی 
ثبت نام کردند که از این تعداد ۵ هزار و ۹۴۱ نفر واجد شرایط شدند و 
جزو معدود استان هایی هستیم که برای تمامی افراد تخصیص زمین 
انجام شده است.پس از آن ردائی رئیس طرح اقدام ملی مسکن استان 
البرز نیز که در این افتتاحیه در محل پروژه فردیس به صورت ویدئو 
کنفرانس همزمان با افتتاح جاده هشتگرد طالقان حضور داشت ضمن 
ارائه گزارشی از پروژه های طرح اقدام ملی مسکن استان البرز کلنگ 
البرز را به صورت نمادین به اتفاق قلی پور رئیس  پروژه های استان 
اداره راه و شهرسازی نظرآباد و ناصری فر عضو هیات مدیره شرکت 

عمران شهر جدید هشتگرد به زمین زدند .

در  کرونا  واکسیناسیون  تجمیعی  مراکز  اندازی  راه 
شهرستانهای استان هرمزگان

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در نشست مشترکی 
که با موضوع راه اندازی مراکز تجمیعی واکسیناسیون کرونا با مدیران 
شبکه های بهداشت و درمان تعدادی از شهرستان ها در مرکز بهداشت 
استان برگزار شد؛ گفت: این اقدام با هدف دسترسی آسان شهروندان 

به مراکز تزریق واکسن و تسریع در روند واکسیناسیون اجرایی شد.
واکسیناسیون  اولویت  بر  تاکید  ضمن  پور  حسین  محمود  دکتر 
گروههای پرخطر گفت: با توجه به شرایط جسمی افراد پرخطر تزریق 
واکسن با اولویت این گروه آغاز شد و این روند تا پایان طرح و واکسینه 

شدن همه آحاد جامعه ادامه دارد.
سنین  در  واکسن  تزریق  زمانبندی  به  توجه  با  کرد:  عنوان  وی 
مختلف از سالمندان و بیماران خاص تا سایر افراد جامعه و همچنین 
افزایش تعداد مراجعین جهت واکسیناسیون در سنین پایین تر راه اندازی 
و افزایش مراکز تجمیعی واکسیناسیون  در دستور کار معاونت بهداشتی 

دانشگاه قرار گرفت.
دکترحسین پور با اشاره به دسترسی راحت تر شهروندان به این 
از دریافت  توانند پس  مراکز گفت: شهروندان و ساکنان محالت می 
پیامک مبنی بر حضور در مرکز واکسیناسیون بدون معطلی واکسن خود 

را در موعد مقرر دریافت کنند.
وی درباره واکسیناسیون افراد باالی 8۰ سال در هرمزگان گفت: 
بیش از ۱۲ هزار و ۱3۴ نفر از افراد باالی 8۰ سال در هرمزگان واکسن 

دریافت کرده اند.

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای گیالن: 
اولویت در مدیریت مصرف برق، وسایل سرمایشی است 
اولین جلسه کارگروه تخصصی انرژی و آب پدافند غیر عامل استان 
گیالن در سال جاری با حضور رئیس کارگروه انرژی و آب و مدیرکل 
و  برداری  بهره  معاونت  و  همراه  هئیت  و  استانداری  پدافندغیرعامل 

بصورت ویدئو کنفرانسی اعضای کار گروه برگزار شد. 
بهمن داراب زاده« در این کارگروه گفت: اگرچه در شروع فصل 
برق  انرژی  رشد مصرف  و  افزایش  با  سال  گرم  های  ماه  و  تابستان 
مواجهیم، اما سال جاری از حساسیت بیشتری برخوردار می باشد. چرا 
که در فروردین ماه سال جاری افزایش دما در کشور و استان رخ داد 

و ما شاهد افزایش ۲۲ درصدی مصرف برق در استان گیالن بودیم.
وی افزود: بارش کم و خشکسالی به همراه رشد مصرف برق و پیش 
بینی های هواشناسی مبنی بر گرم تر شدن امسال نسبت به سال قبل 
و افزایش دو درجه دما در سال جاری، شرایط ویژه ای را برای صنعت 
برق رقم زده است و باید بیشتر از سال گذشته با استفاده بهینه از انرژی 

برق ، استفاده همگانی از این نعمت برق را فراهم سازیم.
داراب زاده گفت: با توجه به انتخابات ریاست جمهوری که بخشی 
از این فرایند به صورت الکترونیکی انجام می شود، تامین انرژی برق 

و مدیریت مصرف انرژی برق از اهمیت دو چندانی برخوردار است.
برداشت  به  اشاره  با  گیالن  ای  منطقه  برق  شرکت  عامل  مدیر 
زودهنگام آب از چاه های کشاورزی گفت: وقوع این پدیده، تایید کننده 
کم آبی، خشکسالی و شرایط حاد پیش رو است. این شرایط به همراه 
میزان  به  برق  انرژی  از  غیرقانونی  بطور  که  رمزارز  غیرمجاز  مراکز 
باالیی استفاده می کنند انسجام و پیگیری مستمر و بسیج همگانی در 
برنامه های مدیریت مصرف برق را می طلبد و باید با مصرف منطقی، 
هوشمندانه و مناسب انرژی برق، دست در دست هم دهیم تا پیک بار 

سال جاری را به مانند سال های گذشته با موفقیت سپری کنیم.
زیربنایی، حیاتی و  با  مدیر عامل شرکت برق منطقه ای گیالن 
ضروری عنوان کردن حوزه انرژی و آب گفت: انتظار می رود اعضای 
کارگروه اهتمام ویژه ای در مکاتبات، گزارشات و مصوبات کارگروه داشته 
باشند تا تاخیر و مشکلی در اجرای مصوبات کارگروه پیش نیاید. به منظور 
تسریع در اجرای مصوبات کارگروه، دستگاه های اجرایی بطور ثابت یک 
نفر را که تصمیم گیر و تام االختیار باشد به عنوان عضو کارگروه معرفی 
نمایند تا این افراد با اشرافیت بیشتر مصوبات کارگروه را دنبال و در 

اسرع وقت اجرایی کنند.
»ویشکایی« مدیر کل پدافند غیر عامل استانداری گیالن ضمن 
تشکر از برگزاری این جلسه با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی، گفت: 
شرایط حساس انتخابات بزرگ پیش رو به همراه رضایت بخش نبودن 
میزان بارش ها، چالش بزرگی را برای صنعت برق به وجود آورده که 
امیدواریم با تدبیر و برنامه ریزی بتوانیم از این شرایط خاص عبور کنیم.

مدیر کل پدافند غیر عامل استانداری گیالن با اشاره به توانمندی 
باالی مدیر عامل شرکت برق گیالن و موفقیت های ایشان در زمینه 
های مختلف، گفت: با رونمایی طرح جامع پدافند غیر عامل، باید برنامه و 
فعالیت ها بر اساس این طرح باشد. طرح ها باید بر اساس کار کارشناسی 
و کامال علمی باشد. اما مهمترین موضوع، موضوع اتمام طرح های نیمه 

تمام در اسرع وقت است که باید اهتمام ویژه ای به آن شود.

شهردار شاهرود:

اجرای ۲1۵0 تن آسفالت در باند رفت رینگ شمال غرب
شـهردار شـاهرود بـا اشـاره به 
اجـرای۲۱۵۰ تـن آسـفالت در بانـد 
رفـت رینگ شـمال غربی)از مصلی 
تـا انتهـای فاز یک بـاغ راه(، گفت: 
در حال حاضر زیر سـازی، آسـفالت 
و همزمان جدولکشـی این پروژه در 

حال انجام اسـت.
 علیرضـا حاجـی محمـد علی 
ضمـن بیان این مطلب که آسـفالت 
ریـزی باند رفت ایـن پروژه ۱3هزار 

متـر مربـع اسـت، افـزود: در ایـن 
پـروژه کیفیـت اجـرا و دوره عمـر 
روسـازی هـای آسـفالت از اولویت 

ها اسـت.
وی در ادامـه، اعـالم داشـت: 
ایـن  پروژه عـالوه بر پاسـخگویی 
امـکان  شـهر،  حرکتـی  نیـاز  بـه 
اسـتفاده از مناظـر زیبـا  چـون بـاغ 
راه را بـرای شـهروندان مهیـا مـی 

سـازد، عنـوان داشـت.

باجه های بانك دی در همه شهرهای استان تهران راه اندازی 
می شوند

در دیدار مدیرعامل بانک دی و مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران 
شهرستان های استان تهران مقرر شد در همه شهرهای استان تهران باجه های 

بانک دی راه اندازی شود.
به گزارش روابط عمومی بانک دی، برات کریمی، مدیرعامل بانک دی 
در این دیدار با اشاره به این که سهولت دسترسی خانواده های شهدا و ایثاگران 
به خدمات بانک به عنوان جامعه هدف به طور جدی در دستور کار بانک دی 
قرار گرفته است، گفت: در نظر داریم در همه مراکز استان ها و شهرهای 
مهم کشور باجه های بانک دی را برای ارائه خدمات بانکی راه اندازی کنیم 
و به انتظار چندین ساله خانواده شهدا و ایثارگران برای در دسترس بودن 

بیشتر شعب بانک دی، پاسخ دهیم.
در  بانک دی  باجه  از ۶۰  بیش  راه اندازی  در حال حاضر  افزود:  وی 
ادارات بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرهای مختلف کشور و مراکز استان ها 

طرح ریزی شده است.
کریمی راه اندازی باجه های بانک دی در همه شهرهای استان تهران 
خواستار  و  کرد  عنوان  بانک  مشتریان  مکرر  درخواست های  از  یکی  را 
همکاری های بیشتر بانک دی و بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان های 

استان تهران برای تحقق این موضوع شد.
عبداهلل مرتضوی، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان های 
استان تهران نیز در این دیدار اظهار داشت: توسعه فیزیکی و خدماتی بانک 
دی برای ارائه خدمت به خانواده های شاهد و ایثارگر در یک سال گذشته 
بسیار قابل توجه بوده و امیدواریم با مشارکت بانک و بنیاد شهید، قدم های 
بزرگ تری برای افزایش رضایتمندی این گروه هدف از خدمات ارائه شده 

بانکی برداریم.
وی از آمادگی بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان های استان تهران 
برای در اختیار قرار دادن فضاهای فیزیکی در ادارات بنیاد شهید شهرهای 

استان جهت استقرار باجه های بانک دی خبر داد.
در این دیدار مقرر شد به سرعت مقدمات راه اندازی باجه های بانک دی 

در همه شهرهای استان تهران در کارگروه مشترکی فراهم شود.

استودیو خبر بیمه رازی افتتاح شد
اکرم داداش زاده-مراسم رونمایی از استودیو خبر شرکت بیمه رازی با 
حضور دکتر علی جباری مدیرعامل و عضو هیات مدیره، دکتر سید محمد 
کریمی دبیر کل سندیکای بیمه گران ، مدیران و اصحاب رسانه در شرکت 

بیمه رازی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی و بین الملل بیمه رازی ؛ افتتاح این استودیو 
خبر به منظور افزایش بهره گیری از فضای مجازی و با هدف ثبت تجارب 
ای  بیمه  خدمات  گسترش  و  توسعه  برای  بیمه  فعاالن صنعت  و  مدیران 

صورت گرفته است.
با  محتوا  تولید  برای  جدید  فضاهای  ایجاد  ؛  گزارش  این  اساس  بر 
موضوع بیمه می تواند به تسریع روند توسعه فرهنگ بیمه نقش بسزایی 
داشته باشد و در شرایط جاری زمینه  مناسبی برای نمایش محصوالت آینده 

این شرکت است.
به کارگیری تمامی ظرفیت های رسانه ای و شیوه های ارتباطی از 
ابزارهای توسعه صنعت بیمه است و تاسیس این استودیو خبر می تواند 
صنعت  مدیران  با  تنگاتنگ  ارتباط  و  ای  رسانه  تعامالت  تقویت  باعث 

بیمه باشد.

قائم مقام بیمه دانا مطرح کرد؛
حرکت به سمت مدل های جدید کسب و کار با تغییر نگاه سنتی

اکرم داداش زاده-قائم مقام بیمه دانا با اشاره به تفاوت مدل های کسب 
و کار در بازار رقابتی امروز، خواستار تغییر نگاه سنتی و حرکت به سمت 

مدل های جدید کسب وکار شد.
به گزارش روابط عمومی بیمه دانا، حسین حسینی در نشست هم اندیشی 
مدیران این شرکت، ضمن قدردانی از همکاران بابت افزایش نقدینگی و 
پرداخت خسارت به بیمه گذاران، از حاکمیت تیم قوی و یکدست مدیریتی 
در این شرکت سخن گفت و اظهار داشت: مدل های کسب و کار امروز در 
بازار متفاوت شده و وجود 77 هزار شبکه فروش در بازار می طلبد که نگاه 

دقیق تری به این مقوله داشته باشیم.
کاربرد  و  بازار  در  موجود  دیجیتالی  بستر های  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
گسترده هوش مصنوعی یکی از چالش های اساسی آینده بیمه خواهد بود، 
ضرورت تغییر نگاه مدیریتی در این حوزه را یادآور شد و افزود: با توجه به 
این مهم، دستورالعملی با عنوان »نظارت و کنترل«تدوین و ارائه شده که 
هدف اصلی آن، تغییر نظام سنتی و حرکت به سمت مدل های جدید کسب 

و کار برای جذب بازارهای جدید است.
قائم مقام بیمه دانا، خواستار بهره گیری از تخصص مدیران توانمند 
نوع پوشش  بهترین  ارائه  برای  افزود:  و  اتاق های فکر سازمانی شد  در 
داشت  مشاغل  از  دقیقی  و  کامل  شناخت  باید  بیمه گذاران،  به  بیمه ای 
ارائه پوشش های بیمه ای  از آن، نسبت به  با بهره گیری  بتوان  تا سپس 

اقدام کرد. مناسب 
حسینی، تغییر نگرش به شبکه فروش و استفاده از تئوری های جدید 
کسب و کار را مورد اشاره قرار داد و گفت: برای موفقیت در کار و پیشبرد 
باشد.وی،  برخوردار  اطالعاتی  کامل  اشراف  از  مدیر  باید  گروهی،  کار 
پرداخت به موقع خسارت به بیمه گذاران را در جذب بازار و حفظ مشتری 

مورد تاکید قرارداد.

۴380میلیارد ریال تسهیالت قرض الحسنه ازدواج بانك رفاه 
کارگران در اردیبهشت ماه

اکرم داداش زاده-بانک رفاه کارگران در اردیبهشت ماه سال جاری 
۴.38۰ میلیارد ریال تسهیالت قرض الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه پرداخت 

کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران، در راستای تحکیم بنیان 
اردیبهشت ماه سال جاری  بانک در  این  خانواده و کمک به تشکیل آن، 
۵۲۴۹ فقره تسهیالت ازدواج و تهیه جهیزیه به مبلغ۴٫38۰ میلیارد ریال 
پرداخت کرد. براساس این گزارش و بر مبنای اطالعات استخراج شده از 
سامانه ازدواج بانک مرکزی، تعداد ۲8٫۶۲۰ متقاضی نیز تا پایان اردیبهشت 
ماه در صف دریافت تسهیالت قرض الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه از بانک 

رفاه کارگران قرار دارند.
شایان ذکر است، این بانک از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا 3۱ اردیبهشت 
 ۴٫۹88 مبلغ  به  جمعًا  فقره   ۶٫۱۱۱ تعداد  مجموعًا  جاری،  سال  ماه 
ازدواج و تهیه جهیزیه پرداخت  الحسنه  میلیارد ریال، تسهیالت قرض 
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خراسان  استان  خبری  گروه 
شهرستان سبزوار سمیه باقرزاده-مدیر 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
ماهه  دو  در  گفت:  سبزوار  منطقه 
 ۱۲ به  نزدیک  سال جاری  نخست 
میلیون لیتر در مصرف بنزین در سطح 

منطقه صرفه جویی شده است.
به گزارش روابط عمومی شرکت 
ملی پخش فرآورد ه های نفتی منطقه 
سبزوار، محمد صادقی در توضیح این 
خبر افزود: در هفت شهرستان تحت 
خراسان  غرب  در  منطقه  پوشش 
توزیع  جایگاه  باب   ۲3 تعداد  رضوی 
به صورت  که  دارد  وجود  سی ان جی 
به  خدمت رسانی  آماده  شبانه روزی 

شهروندان عزیز هستند.
کرد:  اظهار  ادامه  در  صادقی 
آمارها حاکی از آن است که در دو ماه 
با توجه به میزان  نخست سال جاری 
منطقه،  سطح  در  سی ان جی  مصرف 
نزدیک به ۱۲ میلیون لیتر در مصرف 

بنزین صرفه جویی شده است.
مدیر منطقه سبزوار ضمن تاکید 
بر مصرف سی ان جی به عنوان سوختی 
سازگار با محیط زیست، بیان داشت: با 
توجه به استقبال خوب مردم، مصرف 
این فرآورده در فروردین و اردیبهشت 
مشابه  مدت  به  نسبت  سال جاری 
افزایش  درصد   ۱8 حدود   ،۹۹ سال 

داشته است.

صرفه جویی 1۲ میلیون لیتری مصرف بنزین در منطقه سبزوار

اگهی 
بدین وسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت آرمه سازان کبار سهامی خاص  به شماره 
ثبت 3۴83 و شناسه ملی ۱۰۵۰۰۰۶۹8۲۲ دعوت به عمل می آید در جلسه مجمع عمومی 
عادی مورخ ۲۴ /۱۴۰۰/۰3 که در ساعت ۹ صبح در محل شرکت واقع در زاهدان، خیابان 

بهشتی ۲۹ حضور بهم رسانند. 
دستور جلسه :

انتخاب مدیران
انتخاب روزنامه 

انتخاب بازرسین 
سابر موارد

مقام دعوت : 
که به امضای اعضای هیئت مدیره رسیده

آگهی اصالحی موضوع ماده3قانون وماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

 برابررای اصالحی  شماره ۱۴۰۰۶۰3۱۹۰۱۴۰۰۰۰۵۶- ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
درواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ارسالن 
آفتابی فرزند محمد علی بشماره شناسنامه 3۰۲۰۰۶7۹۱۱  صادره از جیرفت درششدانگ 
یک باب خانه به مساحت ۴۹۱ متر مربع پالك۱۹7-فرعی از ۵۶۵-اصلی مفروز و مجزا 
شده از پالك -فرعی از ۵۶۵-اصلی قطعه دو واقع در اراضی بهجرد جیرفت بخش ۴۵ 
کرمان خریداری از مالک رسمی آقای محمد علی آفتابی  محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در یک نوبت آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت یک 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت 
انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰3/۱۱
جواد فاریابی رئیس ثبت اسناد و امالك

آگهی فقدان سند
خانم فرشته بهمنی مالک ششدانگ پالك ۶۰۰ فرعی از ۲7۱۴- اصلی بخش 3 
اسناد رسمی ۵۰ سنندج رسیده،  تایید دفتر  به  استشهادیه که  تقدیم یکبرگ  با  سنندج 
مدعی است سند مالکیت ششدانگ پالك مرقوم را که به نام ایشان صادر گردیده، مفقود 
نموده واز این اداره تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را دارد،لذا مراتب در اجرای ماده 

تا  قانون ثبت مصوب ۱38۰ در یک نوبت آگهی می گردد  نامه اصالحی  آیین   -۱۲۰
هرکس مدعی انجام معامله ویا وجود سند فوق نزد خود است از تاریخ انتشارآگهی ظرف 
مدت ۱۰ روز به این اداره مراجعه وبا ارایه اصل سند یا خالصه معا مله نسبت به اعتراض 
مقررات  المثنی طبق  مالکیت  سند  اینصورت  غیر  در  نماید.  اقدام  المثنی  به صدورسند 

صادر وتسلیم خواهد شد.
بهنام قباد،رئیس ثبت منطقه ۱ سنندج م الف ۱۵۵۵

از طرف موسوی نیا،معاون 

آگهی فقدان سند مالکیت 
بنا به درخواست وکیل مالک اصغر ثمودی به شماره یکتا ۱3۹۹8۰۰۰۱۱۱۰۰۰۱۵۹ 
دو  تسلیم  با  تقاضا  مورد  مالکیت ملک  مفقودی سند  اعالم  بر  مبنی  مورخ ۹۹/۱۰/۱8 
برگ استشهادیه گواهی امضا شده ذیل شماره ۵7۹۴ مورخ ۹۹/7/۶ در دفترخانه اسناد 
رسمی 7 ورامین به ضمیمه درخواست مالک ۱3۹۹۲۱7۱۰۱۰۶۰۰۱۵3۶۱ مورخ ۹۹/۹/۲ 
که تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است مراتب در اجرای ماده ۱۲۰ آیین نامه 

قانون ثبت به شرح ذیل آگهی می گردد 
۱- نام و نام خانوادگی مالک: آقای اصغر ثمودی 

۲- میزان مالکیت: چنانچه سند مالکیت شش دانگ یکدستگاه آپارتمان مسکونی 
واقع سمت غربی در طبقه یک به مساحت ۶3.38  متر مربع قطعه ۱ تفکیکی تحت پالك 
3۱۵3 فرعی از ۲ اصلی بانضمام پارکینگ قطعه یک به مساحت ۱۰.۵۶ متر مربع طبقه 
همکف واقع در قریه باغرین ورامین بخش بهنام پازوکی ورامین که به نام اصغر ثمودی 
در دفتر ۵۲۰ ص ۲۰۶ ذیل ثبت ۱38۹۶۶3 ثبت و سند مالکیت به شماره چاپی 3۴۴۲3 
ثبت و صادر گردید با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک 
آپارتمانها و آیین نامه اجرایی آن و برابر سند رهنی شماره ۲۴78 مورخ ۹۱/۱/۱8 دفتر 7 

ورامین در رهن بانک مسکن شهید باهنر ورامین می باشد. 
3- علت از بین رفتن: جابجایی 

۴- به حکایت سوابق ثبتی و ثبت دفتر امالك تا کنون نسبت به مورد ثبت معامله 
ای صورت نگرفته است لذا با توجه به فقدان سند مالکیت ملک فوق الذکر و درخواست 
المثنی مراتب اعالم تا شخص یا اشخاصی نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام 
داده اند و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ انتشار 
آگهی به ثبت اسناد ورامین مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا 
سند انتقال تسلیم نماید و چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضی واصل نشود سند مالکیت 

المثنی طبق قانون و مقررات صادر و تسلیم خواهد شد. 
محمود داودی 

رئیس ثبت اسناد و امالك شهرستان ورامین 
8۹ ث / م الف 

مفقودی
شناسنامه مالکیت سواری ساینا EX به رنگ سفید 
مدل ۱۴۰۰ به شماره انتظامی ۴۹۵ ص ۲۴-ایران 3۰ 
شاسی  شماره  به   ۹۱۴۰۰۴۹/M۱۵ موتور  شماره  به 
NAS83۱۱۰۰M۵7۱87۵۰ متعلق به بهناز یعقوبی 

مفقود وازدرجه اعتبار ساقط می باشد.
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وزنه برداری جوانان جهان؛
نقره و برنز فوق سنگین به ایران رسید

وزنه برداران ایران در دسته فوق سنگین مسابقات قهرمانی جوانان جهان مدال 
نقره و برنز مجموع را کسب کردند.

رقابت دسته فوق سنگین وزنه برداری قهرمانی جوانان جهان در تاشکند ازبکستان 
برگزار شد و ایران در این وزن صاحب مدال نقره و برنز مجموع شد. 

رضا حسن پور رکورد ۱7۲ یک ضرب، ۲۲۶ دوضرب و مجموع 3۹8 کیلوگرم 
را به ثبت رساند و نایب قهرمان جوانان جهان شد.

علیرضا زندی دیگر نماینده ایران رکور ۱73 یک ضرب،۲۲۱ دوضرب  و مجموع 
3۹۴ کیلوگرم را ثبت کرد و بر سکوی سوم جوانان جهان ایستاد.

عملکرد نمایندگان ایران به شرح زیر است:
حرکت یک ضرب

علیرضا زندی وزنه های ۱۶۱، ۱7۰ و ۱73 کیلوگرم را باالی سر برد و مدال 
نقره یک ضرب را کسب کرد.

رضا حسن پور وزنه های ۱۶۵ و ۱7۲ کیلوگرم را مهار کرد اما وزنه ۱7۶ کیلوگرم 
را انداخت و برنز گرفت.

مدال طال به نماینده هلند با رکورد ۱8۰ کیلوگرم رسید.
حرکت دوضرب

حسن پور در دوضرب وزنه های ۲۱۰، ۲۲۱ و ۲۲۶ کیلوگرم را مهار کرد و در 
دوضرب و مجموع نقره گرفت.

زندی دیگر نماینده ایران وزنه های ۲۰۵، ۲۲۱ را مهار کرد اما وزنه ۲۲۶ کیلوگرم 
را نتوانست بزند و در نهایت در دوضرب  و مجموع به مدال برنز رسید.

*مدال آوران دسته فوق سنگین جوانان جهان:
۱-انزو کوفی از هلند با رکورد ۱8۰ یک ضرب،۲3۱ دوضرب  و مجموع ۴۱۱ 

کیلوگرم) 3 مدال طال(
۲-رضا حسن پور از ایران با رکورد ۱7۲ یک ضرب، ۲۲۶ دوضرب  و مجموع 

3۹8 کیلوگرم )۲نقره دوضرب  و مجموع و برنز یک ضرب(
3-علیرضا زندی از ایران رکور ۱73 یک ضرب،۲۲۱ دوضرب  و مجموع 3۹۴ 

کیلوگرم)نقره یک ضرب  و ۲ مدال برنز دوضرب و مجموع(

پرتابگر پارالمپیکی: هم طال می خواهم هم رکوردشکنی!

پرتابگر نیزه پس از قرار گرفتن در لیست نفرات اعزامی به پارالمپیک توکیو، 
گفت: به سختی تمرین می کنم تا در پرتاب نیزه عالوه بر کسب طال، رکوردشکنی 

نیز داشته باشم.
امان اهلل پاپی اظهار کرد: از 3۰ فروردین که تمرینات خود را در پرتاب نیزه با 
حمایت فدراسیون جانبازان و معلوالن و کمیته ملی پارالمپیک در کیش آعاز کردم، 
تالشم کسب بهترین نتیجه در آخرین مرحله رکوردگیری دوومیدانی و قرار گرفتن در 
لیست نفرات اعزامی به توکیو بود، هر چند در تهران به دلیل تغییرات آب و هوایی و 
فشردگی تمرینات در کیش به رکوردی که انتظار داشتم، دست پیدا نکردم، اما عملکردم 
راضی کننده بود و با ثبت رکورد ۴۹ متر و ۲۴ سانتی متر بیشتر از رکورد ورودی تیم 
ملی که )۴۶ متر و ۴۹سانتی متر بود( توانستم برای نخستین بار در بازیهای پارالمپیک 

توکیو حضور پیدا کنم.
وی گفت: در حال حاضر تمریناتم را به گونه ای برنامه ریزی کرده ام که اگر 
مشکلی پیش نیاید بهترین رکورد )حداقل باالی ۵۰ متر( را در پرتاب نیزه به ثبت 
برسانم و عالوه بر کسب مدال طال در پارالمپیک توکیو رکوردشکنی نیز داشته باشم.

این پرتابگر پارالمپیکی در خصوص تجهیزات خود نیز خاطرنشان کرد: با حمایت 
فدراسیون و کمیته ملی پارالمپیک هیچ مشکلی از نظر تجهیزات ندارم و حتی در 

اردوها از بهترین تجهیزات استفاده می کنیم تا رکوردهای خوبی را به ثبت برسانیم.
وی افزود: هر چند قرار است اردوها از هفته آینده در الهیجان برگزار شود، اما 
من از زمان پایان مسابقات رکوردگیری دوومیدانی تمرینات خود را زیر نظر مصطفی 
بهرامی )مربی پرتاب نیزه( در خرم آباد پیگیری کردم تا با آمادگی خوبی در اردوی 

تیم ملی حضور پیدا کنم.
پاپی در پایان از انجام ۲ بار تست دوپینگ توسط افسران وادا از ابتدای سال 

تاکنون خبر داد.

نخستین مدال آور وزنه برداری دختران ایران:
توصیف احساسم قابل گفتن نیست

دختران  وزنه برداری  مدال آور  نخستین 
گفت:  جهان  جوانان  قهرمانی  رقابت های  در 
قهرمانی جهان  مسابقات  در  که  را شکر  خدا 
برنز رسیدم. خیلی  ازبکستان به سه مدال  در 
روی  ایستادن  برای  احساسم  و  خوشحالم 
قابل  جهان  قهرمانی  مسابقات  سوم  سکوی 

توصیف نیست.
مدال  کسب  خصوص  در  جمالی  یکتا 
برنز رقابت های قهرمانی جوانان جهان اظهار 
جهانی  مسابقات  در  تجربه ام  اولین  داشت: 
ازبکستان خوب بود و حس بسیارعالی نسبت 
به این رقابت ها داشتم و سطح مسابقات هم 

خیلی باال بود.
دختر  اولین  عنوان  به  اینکه  درباره  وی 
ایرانی در این رقابت ها به مدال رسیده است 
و احساس خود بابت این افتخار آفرینی، گفت: 
خدا را شکر توانستم در مسابقات قهرمانی جهان 

ازبکستان سه مدال برنز را کسب کنم و حس خیلی خوبی داشتم و و خیلی خوشحال 
بودم و نمی دانم این حس را چگونه توصیف کنم. ایستادن بر سکوی سوم مسابقات 

قهرمانی جهان قابل توصیف نیست.
این  نوجوانان جهان عنوان کرد: رقبای خوبی در  برنز قهرمانی  دارنده مدال 
آنها  از  با یک تعدادی  مسابقات از کشورهای مختلف حضور داشتند و رکوردهایم 
نزدیک به هم بود. وی با اشاره به اینکه در این مدت مشکل چندانی در تمرینات نداشته 
است، افزود: همه شرایط ما در اردوها عالی بود و هیچ وقت در تمرینات به مشکلی 
برخورد نکردم.جمالی تصریح کرد: از زمانی که وزنه برداری زنان در ایران شروع شد، 
تعداد ورزشکاران عالقمند به این رشته زیاد شده است و خیلی پیشرفت کردند و باز 
هم جای پیشرفت دارد و اگر این روال همینطور ادامه یابد خیلی آینده وزنه برداری 
زنان روشن خواهد بود.وی با تشکر از حمایت های فدراسیون خاطرنشان کرد: در این 
مدت فدراسیون زحمات زیادی کشید و باید از مسووالن نیز برای برگزاری اردوها و 

تمرینات مداوم و خوب تشکر کنم.
»یکتا جمالی« وزنه بردار دسته 87 کیلوگرم تیم ملی جوانان دختر ایران روز 
گذشته در پیکارهای جهانی تاریخ ساز شد. او توانست با ثبت وزنه ۹۲ کیلوگرم در 
حرکت یک ضرب، ۱۱۶ کیلوگرم در حرکت دوضرب و مجموع ۲۰8 کیلوگرم به سه 
مدال برنز دست یابد و اولین مدال های تاریخ وزنه برداری زنان کشورمان را در مسابقات 

جهانی کسب کند.

نامه زیدان به هواداران رئال؛
روزهای سختی را در مادرید گذراندم!

زیدان  الدین  زین  جنجالی  نامه 
همچون  مادرید،  رئال  هواداران  برای 
آوار بر سر مدیران باشگاه و به خصوص 

فلورنتینو پرز فرود آمد.
در حالی به نظر می رسید بروفکس 
سال گذشته لیونل مسی برای باشگاه 
بارسلونا و درخواست جدایی او جنجالی 
فوتبال  اخیر  های  سال  سند  ترین 
اسپانیا باشد، نامه سرگشاده زیدان برای 
هواداران رئال از راه رسید. نامه ای که 
او در آن از دالیل استعفای خود خبر داد.

همچون  زیدان  الدین  زین  نامه 
بر چهره  یک سیلی سنگین و محکم 

فلورنتینو پرز رئیس باشگاه و دوست قدیمی اش بود.
زیدان از نبود اطمینان، از یاد بردن افتخارات و موفقیت های گذشته، درز دادن 
عامدانه اخبار به رسانه ها از سوی باشگاه و نبود یک پروژه محکم ورزشی به عنوان 
دالیل استعفایش صحبت کرد تا مشخص شود که یک سال پس از کسب قهرمانی 

اللیگا، چه بین او و سران باشگاه گذشته است.
رئال با زیدان در اللیگا و لیگ قهرمانان تا به انتها پیش رفت و شانس قهرمانی 

داشت ولی هیچکدام برای ماندنی شدن او کفایت نمی کرد.
اکنون فلورنتینو پرز رئیس رئال، پس از نامه زیدان دو راه پیش رو دارد. یا به 
همان بیانیه پذیرش استعفای زیدان بسنده کند یا همچون روزی که برای توضیح 
در مورد سوپرلیگ به ال چیرینگیتو رفت، در یک برنامه پاسخ اتهامات زیدان را بدهد؛ 
پاسخ کسی که با سه قهرمانی متوالی در چمپیونزلیگ، دوران باشکوهی را برای رئال 
رقم زد. کسی که همواره به نظر می رسید با او یک ارتباط قلبی محکم و مشترك دارد.

زیدان این بار قلبش را به روی هواداران باز کرد و البته در نامه خود به خبرنگاران 
نیز حمله کرد. زیدان گالیه دارد که در نشست های خبری بیشتر وقت را به سوال 
های حاشیه ای و به جنجال بردن تیم اختصاص می دادند و کمتر سوالی در مورد 

مسائل فنی و فوتبال مطرح می شد.
زیدان فصل گذشته در چند مقطع روزهای بسیار سختی را پشت سر گذاشت 
و نشست های خبری او ناآرام به نظر می رسید، پس از نتایج بد در دور گروهی لیگ 
قهرمانان و به خصوص پس از حذف برابر آلکویانو در کوپا دل ری اما او توانست 
رئال را تا روز پایانی فصل امیدوار به قهرمانی نگاه دارد و فضای حاکم بر نشست 
های خبری نیز رفته رفته آرام تر شد ولی زیدان مشخصا آن روزهای سخت را 

هرگز فراموش نکرد.
جدایی زیدان با گذشت زمان تاثیر منفی خود را نشان خواهد داد. اتفاقی بد برای 
هر دو طرف، برای باشگاهی که نتوانست بهترین مربی تاریخ خود را راضی نگاه دارد 
و برای زیدانی که نتوانست به خاطر باشگاه و بازیکنان، خود را با شرایط وفق بدهد.

شاید جذب کیلیان امباپه در تابستان بتواند مسکنی بر درد جدایی زیدان باشد 
ولی همه اتفاقات غرور انگیز انتهای یک فصل خسته کننده و پرفشار، تنها با یک 

نامه تحت تاثیر قرار گرفت؛ نامه سرگشاده زیدان.

مورد عجیب ستاره چلسی؛
CL ۱۷ دقیقه، ۴ قهرمانی

عنوان  چهارمین  توانست  شنبه شب  کروات چلسی  هافبک  کوواچیچ  متئو 
قهرمانی چمپیونزلیگش را تجربه کند.

چلسی شنبه شب در ورزشگاه اختصاصی باشگاه پورتو توانست با گل کای 
هاورتز بر سیتی پیروز شده و برای دومین بار در تاریخش فاتح لیگ قهرمانان شود. 

عنوانی که به شایستگی نیز کسب کرد.
در ترکیب چلسی متئو کوواچیچ نیز ۱7 دقیقه بازی کرد و جالب اینکه او برای 

چهارمین بار توانست قهرمانی چمپیونزلیگ را تجربه کند.
کوواچیچ سال ۲۰۱۵ از اینتر به رئال پیوست و با این باشگاه سه بار متوالی 

توانست قهرمان اروپا شود.
فصل ۱۶-۲۰۱۵ رئال در فینال و در ضربات پنالتی بر اتلتیکو پیروز شد و جام 
را باالی سر برد. فصل ۱7-۲۰۱۶ رئال ۴-۱ یوونتوس را برد و فصل ۱8-۲۰۱7 نیز 
رئال 3-۱ لیورپول را شکست داد و قهرمان چمپیونزلیگ شد. در هیچ کدام از این 
فینال ها متئو کوواچیچ فرصت بازی پیدا نکرد ولی شنبه برای اولین بار در فینال ۱7 

دقیقه بازی کرد و چهارمین قهرمانی اش را به دست آورد.
۱7 دقیقه بازی در فینال های لیگ قهرمانان و کسب ۴ جام، رکوردی است 

که فقط کوواچیچ در اختیار دارد.

: PSG باشگاه
پوچتینو هیچ جایی نمی رود

جدایی  به  ژرمن  سن  پاری  باشگاه 
آن  و  داد  نشان  واکنش  پوچتینو  احتمالی 

را رد کرد.
روزهای  در  بلو،  فرانس  گزارش  به 
اخیر خبرهای زیادی درباره جدایی احتمالی 
گوش  به  ژرمن  سن  پاری  از  پوچتینو 

رسیده است.
لئوناردو مدیر ورزشی تیم پاریسی در 
این باره گفت: پوچتینو قرارداد دو ساله با ما 
دارد و خبر حضور او در رئال یا بازگشت به 
تاتنهام صحت ندارد. ما از کار کردن با این 
مربی خوشحال هستیم و قصد اخراج این 

مربی را نداریم.
او درباره فصل ناامید کننده تیم گفت: ما قهرمان جام حذفی و سوپر جام شدیم 
و در لیگ قهرمانان اروپا هم به نیمه نهایی راه پیدا کردیم. در رقابت های لیگ 
هم تا آخرین هفته شانس قهرمانی داشتیم و فکر می کنم که نتایج تیم خوب بوده 
است. نباید فراموش کرد که شمار بازیکنان مصدوم ما زیاد بود و در میانه فصل با 

تغییر مربی مواجه شدیم.
لئوناردو درباره قهرمانی توخل با چلسی گفت: انتظار بدتر از این را داشتم)باخنده(.

این در فوتبال طبیعی است و برای توخل خوشحال هستیم چرا که او برای تیم ما 
زحمت کشید. باید به سیلوا هم تبریک بگویم و برای او هم خوشحال هستیم.

آنری در کادر مربیگری بلژیك
تیری آنری در یورو ۲۰۲۰ به عنوان 
خواهد  حضور  بلژیک  کادرفنی  در  مربی 

داشت.
به گزارش ساکرنت، تیری آنری کمک 
dمربی فرانسوی که سابقه هدایت تیم ها

در  را  ایمپکت  مونترال  و  موناکو  ی چون 
کارنامه دارد، در آستانه شروع یورو ۲۰۲۰ بار 
دیگر به نیمکت مربیگری تیم ملی فوتبال 

بلژیک برگشت. 
با  فیفا  بندی  رده  اول  تیم  بلژیک 
هدایت روبرتو مارتینس اسپانیایی از شانس 
محسوب  یورو  در  قهرمانی  اصلی  های 

می شود. 
یورو ۲۰۲۰ قرار است از ۲3 خردادماه با دیدارایتالیا و ترکیه در شهر رم ایتالیا 

شروع شود.  
یورو ۲۰۲۰ که قرار بود سال گذشته برگزار شود به دلیل شیوع ویروس کرونا 

یک سال به تعویق افتاد و قرار است به میزبانی ۱۲ شهر در قاره اروپا برگزار شود.

حالی  در  ایران  ملی  تیم 
در  خود  حریفان  با  مصاف  آماده 
مقدماتی جام جهانی می شود که 
نداشتن بازی تدارکاتی باعث شده 
تا پیش بینی ترکیب اصلی و سیستم بازی تیم 

ملی به کار دشواری تبدیل شود.
دراگان اسکوچیچ تا کنون در سه بازی 
دوستانه هدایت تیم ملی ایران را در دست 
داشته و اکنون و پس از بازی مقابل سوریه، 
او برای اولین بار در یک بازی رسمی ایران 
را به مصاف هنگ کنگ خواهد فرستاد. همین 
فاصله زیاد بین بازی سوریه و هنگ کنگ و 
همچنین عدم برگزاری بازی دوستانه قبل از 
بازی های پیش رو باعث شده تا چندان دست 
اسکوچیچ برای رقبا و همچنین هواداران تیم 
ملی و رسانه ها رو نشده باشد. به خصوص 
هم  گذشته  بازی  سه  در  او  بدانیم  اینکه 
تصویر روشنی از سیستم مورد عالقه ی خود 

ارائه نداده است.
مقابل  دوستانه  بازی  در  اسکوچیچ 
بوسنی از سیستمی متفاوت با دو بازی مقابل 
ازبکستان و سوریه استفاده کرد. مهمترین 
تفاوت سیستم بازی ایران در آن بازی مقابل 
حریف اروپایی استفاده از سه دفاع میانی و 
یا به عبارتی دفاع سه نفره بود. اضافه کردن 
یک نفر به دفاع در آن بازی منجر به کاسته 
شدن یک مهاجم از ترکیب اصلی شده بود. 
در دو بازی دیگر مقابل ازبکستان و سوریه 
او از دو مدافع میانی و دو مهاجم در ترکیب 
سیستم  ترتیب  بدین  تا  کرد  استفاده  خود 
بازی لوزی را در مقابله با دو حریف آسیایی 

تجربه کند. 
بگیریم  فاکتور  را  بوسنی  با  بازی  اگر 
می توان گفت که سرمربی تیم ملی راغب به 
استفاده از دو مهاجم در ترکیب اصلی تیمش 
است. به خصوص آنکه در بازی های پیش رو 
نیاز به بردن و گلزنی به شدت احساس می شود 
و خط حمله تیم ملی باید زور کافی را برای 
فشار به مدافعان بحرین و عراق داشته باشد. 
انتخاب اصلی اسکوچیچ برای خط حمله نیز 
به احتمال زیاد طارمی و آزمون خواهند بود 
که با آمادگی زیاد از بازی های باشگاهی خود 
به اردوی تیم ملی اضافه شده اند. با این حال 
این بدان معنا نیست که سیستم لوزی در خط 
میانی بهترین انتخاب برای مقابله با بحرین و 

عراق نیز است. کافیست تا تعداد موقعیت های 
گلی که سوریه روی دروازه ایران ایجاد کرد 
را به خاطر بیاوریم تا متوجه ضعف های این 
اجرای  در  اساسی  مشکل  شویم.  سیستم 
به  بازیکنان  هماهنگی  عدم  لوزی  سیستم 
دلیل بازی نکردن در این سیستم و در کنار 
هم است. سیستم لوزی، در سال های اخیر و 
به خصوص در زمان حضور کیروش چندان 
در تیم ملی به کار گرفته نشد. در جایی که این 
مربی اولویت  را به دفاع تیمی می داد و با حذف 
پلی میکر بار خلق حمله را به دوش وینگرهای 
خود می گذاشت، تیم ملی با یک مهاجم در 
رأس گارد هجومی خود بازی می کرد. اگرچه 
اسکوچیچ همانند کیروش  عالقه زیادی به 
استفاده از طارمی و آزمون در ترکیب اصلی 
کیروش  که  کرد  توجه  باید  اما  داده  نشان 
استفاده  وینگری  نقش  در  بیشتر  طارمی  از 
دفاعی مشخصی  وظایف  اتفاقا  که  می کرد 
نیز برایش تعریف شده بود. اما آنچه از طارمی 
در دو بازی مقابل سوریه و ازبکستان دیده ایم 
بازی در نقش مهاجمی است که شاید کمی 
عقب تر از آزمون بازی کند تا توپ ها را راحت تر 
به محوطه جریمه حریفان انتقال دهد. پس 
نتیجه  پیش نیازهای  از  یکی  گفت  می توان 
گرفتن اسکو با سیستم لوزی مورد عالقه اش، 
تعریف وظایفی فراتر از وظایف یک مهاجم 
کالسیک برای طارمی است. در مقام مقایسه 
می توان گفت که طارمی می تواند همان نقشی 
را که عالیشاه اخیرا در ترکیب پرسپولیس ایفا 
می کند و بسیار هم موثر ظاهر شده را در در 

دست بگیرد.

اسکوچیچ در سه بازی دوستانه، تقریبا 
از یک ترکیب ثابت خط میانی نیز استفاده 
کرده است. احسان حاج صفی، احمد نوراللهی، 
وحید امیری و علی قلی زاده. اما نکته مهم در 
مورد چهار بازیکنی که در این سه بازی به 
میدان رفته اند تفاوت استقرار آنها در زمین و 
نقش تاکتیکی هر کدام در این بازی ها بوده 
است. در بازی با دو حریف آسیایی استفاده از 
سیستم لوزی باعث شده بود تا نوراللهی نقش 
هافبک دفاعی و حاج صفی نقش هافبک چپ 
را بازی کند اما در بازی با بوسنی این دو در 
کنار هم بیشتر نقش پوشش دهنده هم را به 
عنوان دو هافبک دفاعی بر عهده داشتند و 
از  امیری جلوتر  و  قلی زاده  نیز  از آن طرف 
این دو هافبک های نفوذی تیم ملی بودند. 
کیروش  همانند  نیز  اسکو  ظاهرا  بنابراین 
تمایلی به استفاده از پلی میکر صرف ندارد 
و روی توان بازیسازی نوراللهی و حاج صفی 
حساب باز کرده است. اگر اسکوچیچ آرایش 
خط میانی تیمش را همانند بازی با بوسنی 
نفوذی  هافبک  دو  و  دفاعی  هافبک  دو  با 
بچیند می توان گفت تا حدودی به سیستم 
کیروش نزدیک شده است اما در این صورت 
نکته مهم در تفاوت خط میانی کی روش و 
اسکوچیچ در نقش هایی است که کیروش به 
ظاهرا  و  می گذاشت  خود  وینگرهای  عهده 
اسکو آنها را آزادتر و رهاتر از وظایف دفاعی 

نسبت به دوران کیروش می خواهد.
ذهن  خواندن  تفاسیر  این  همه  با 
چندان  قبلی  بازی  سه  روی  از  اسکوچیچ 
سعید  مثل  بازیکنانی  حاال  او  نیست.  آسان 

مرتضی  جهانبخش،  علیرضا  عزت اللهی، 
پورعلی گنجی و ... را در اختیار دارد که چندان 
نبرد.  بهره  بازی دوستانه  آنها در آن سه  از 
حضور هر کدام از این بازیکنان در ترکیب 
اصلی می تواند معادله های سیستم بازی اسکو 
را به هم بزند. اما آنچه در این میان مهم است 
انتخاب سیستمی است که هم همچون بازی 
با سوریه موقعیت زیادی به حریف ندهیم و 
هم زور الزم را در خط حمله داشته باشیم. به 
نظر می رسد که با سیستم لوزی که در بازی 
استفاده  و  گرفت  قرار  استفاده  مورد  سوریه 
این سه  از یک هافبک دفاعی که در  تنها 
ساختار  است،  بوده  نوراللهی  احمد  بازی 
کیروش  زمان  انسجام  به  ملی  تیم  دفاعی 
نرسد. شاید اگر اسکوچیچ بخواهد با سیستم 
مصاف  به  را  تیمش  میانی  خط  در  لوزی 
حریفان بفرستد مجبور شود از عزت اللهی که 
قابلیت های دفاعی بیشتری نسبت به نوراللهی 
و حاج صفی دارد در ترکیب اصلی استفاده کند. 
اما گزینه دیگر او استفاده از دو هافبک دفاعی 
به نحوی است که یکی آزادتر  و دیگر نقش 
است،  باشد  داشته  را  دیگری  پوشش دهنده 
چیزی شبیه آنچه در بازی با بوسنی به عهده 
حاج صفی و نوراللهی گذاشته بود. یا این حال 
آنچه مایه نگرانی در ساختار دفاعی تیم ملی 
در سه بازی اخیرش بوده است، ضعف در 
در  ریشه  شاید  که  ضعفی  است.  کناره  ها 
برای  دفاعی  نشده  تعریف  وظایف  همان 
وینگرها داشته باشد و به نظر هم نمی رسد 
که سرمربی تیم ملی بخواهد همانند بازی با 
بوسنی و استفاده از دفاع سه نفره و آزادتر 
کناره ها  در  محرمی  و  محمدی  گذاشتن 
اسکوچیچ  کند. شاید  را جبران  این ضعف 
برای کنترل بازی در زمان هایی که نیاز به 
حفظ گل زده داشته باشد به سیستم بازی 
با بوسنی برگردد و آن بازی تمرینی برای 
می توان  اما  است  بوده  شرایطی  چنین 
نیز  اسکوچیچ  چالش  مهمترین  که  گفت 
در انتخاب سیستم و ترکیب اصلی تیمش 
چه  تا  وینگرهایش  از  اینکه  باشد.  همین 
خط  زور  که  بخواهد  دفاعی  وظایف  حد 
حمله تیمش کم نشود. آن هم در شرایطی 
بازی مقابل بحرین و  که گل زدن در دو 
برای  باید  و  اتفاق سپرد  به  نباید  را  عراق 

آن کامال برنامه داشت.

سیستم تیم ملی هنوز مشخص نیست؛

دست اسکوچیچ مقابل هنگ کنگ رو می شود!

پیشکسوت فوتبال ایران از شرایط 
به  صعود  برای  ایران  ملی  تیم  سخت 
جام  انتخابی  مسابقات  بعدی  دوری 

جهانی گفت.
تیم ملی ایران برای حضور در دور 
انتخابی مسابقات جام جهانی ۲۰۲۲ قطر 
راهی بحرین شد. این درحالی است که 
ایران با کسب ۶ امتیاز پایین تر از بحرین 
و عراق در رده سوم گروه خود قرار دارد 
صعود  برای  را  کار  موضوع  همین  که 
تیم ملی به دور بعدی رقابت ها سخت 
خواهد کرد. در همین خصوص خبرنگار 
ما گفتگویی با خداداد عزیزی پیشکسوت 
فوتبال ایران داشته است که در ادامه آن 

را خواهیم خواند.
تیم ملی عازم مسابقات انتخابی جام 
جهانی است، شرایط را چطور می بینید؟

بحرین میزبانی گرفته است که از 
امتیاز آن استفاده کند و صعود کند. کار 
سخت از اما غیرممکن نیست. ما در ایران 
به راحتی می توانستیم بحرین و عراق را 
شکست دهیم. االن اگر بخواهیم بگویم 
منامه  در  راحتی  به  را  بحرین  و  عراق 
قبول  را  این  من  می دهیم  شکست 
ندارم. هر چند در مورد غیرت و تعصب و 
همچنین استعداد و توانایی های بازیکنان 
تیم ملی بخواهیم صحبت کنیم. به نظر 
من کار ما سخت است. من فقط مثل همه 
مردم نگاهم به ساق پای بازیکنان است 
و امیدوارم بچه ها با توانایی خود بتوانند 

کار را برای ما در  بیاورند.
عملکرد فدارسیون و عزیزی خادم 

را چگونه دیده اید؟
و  ندارم  ایشان  از  شناختی  من 
ایشان  خصوص  در  فعال  میکنم  سعی 

از مدیران گذشته  اظهار نظر نکنم. ما 
شناخت داشتیم و به خوبی می دانستیم 
این آقایان کاری برای فوتبال نمی کنند. 
اما از ایشان شناختی ندارم اما امیدوارم 
ایشان  فامیلی  پایانی  قسمت  همچون 
خادمی  فوتبال  برای  است،  خادم  که 
فوتبالی  برای  نیست  ننگ  این  و  کنند 
است  اسفناك  آن  مدیریتی  اوضاع  که 
دهی  نجات  را  فوتبال  و  کنی  خادمی 
و این قطعا یک افتخار است. امیدوارم 
را  کار  این  بتواند  خادم  عزیزی  هستم 
مشکالت  از  بسیاری  دارند  حق  بکند. 
میراث فدراسیون قبلی است اما از این به 
بعد دیگر نمی توانند بگوید کار فدراسیون 
قبلی بوده است. برای همین باید بنشینند 
و یک کار گروه درست کنند و اتاق فکر 
داشته باشند تا فوتبال ما را نجات دهند. 
من اعتقاد دارم فوتبال ما پر از آدم های 
چاپلوس است. من چون آقای عزیزی 
ایشان  از  است  من  فامیلی  هم  خادم 
درخواست دارم از این افراد دوری کند 

ایشان  است.  زیاد  تعدادشان  خیلی  که 
باید به سراغ دلسوزان فوتبال بروند. او 
اگر مشاوران خوبی داشته باشد می تواند 

فوتبال ایران را نجات دهد.
فوتبال و ورزش مشهد با حواشی 
و مشکالت زیادی روبه رو بوده، مشکل 

کجاست؟
ما  اول  درجه  در  نمیفهم.  واقعا 
تفاهمی  هم  با  وقت  هیچ  مشهد  در 
نداشته ایم و همگرایی بین ما صورت 
دومین  می شود  مگر  است.  نگرفته 
یران  ا معنوی  یتخت  پا و  کالنشهر 
یک بایکن در تیم ملی فوتبال نداشته 
اتفاق  این  که  است  سال  چند  باشد؟ 
رخ می دهد و این ضعف فوتبال استان 
را  مشهد  فوتبال  مدیریتی  ضعف  و 
نشان می دهد.  استعدادها که همیشه 
هستند و جایی نرفته اند ما باید آنها را 
به  بدهیم.  آموزش  و  کنیم  مدیریت 
است  این  ما  مشکل  بزرگترین  نظرم 
که ما خودمان در مشهد با هم مشکل 

داریم.  این مشکالت تاکنون حل نشده 
اما امیدوار هستم به زودی حل شود.

هم میزبانی را در جام باشگاه ها را 
از مال گرفتند هم در عرصه ملی، نظر 

شما چیست؟
دو دوتا همیشه چهار تا است. چرا 
باید به ما میزبانی بدهند؟ کجای فوتبال 
که  داریم  چیزی  چه  است؟  درست  ما 
بخواهد کسی را مجاب کند تا ما میزبان 
باشیم. کجایی فوتبال ما درست است که 
حرفی برای گفتن داشته باشیم؟ ما چند 
آسیایی  های  بازی  حد  در  استادیوم  تا 
داریم که همیشه ادعا داریم؟ این حرف 
افکار  بازی رسانه ای و فریب  ها فقط 

عمومی است.
کلیپی از شما منتشر شد که حواشی 

برای شما به وجود آورد!
ادبیات من ادبیات خوبی نبود و من 
نیز این را پذیرفتم و عذرخواهی کردم. 
اما واقعا در خصوص سال ۹۹ چه کلمه 
ای  می شد به کار برد؟ بعید میدان سال 
گذشته برای مردم ما از هر قشری سال 
خوبی بوده باشد. مگر کسانی که در کار 
احتکار  و اختالس بودند. مردم بسیاری 
از عزیزان و نزدیکان خود را بخاطر کرونا 
از دست دادند. همین کرونا در کنار تحریم 
ها مردم را از نظر اقتصادی تحت فشار 
سال   ۵۰  -  ۴۰ نزدیک  من  داد.  قرار 
عقلم  که  زمانی  از  گرفتم  عمر  خدا  از 
می رسد واقعا ندیدم سالی به این اندازه 
تلخ و نکبت بار باشد. اما من هنوز مرگ 
علی انصاریان و مهرداد میناوند را باور 
نکرده ام علی الخصوص مهرداد را درست 
از با علی دوست بودم اما رفاقت نزدیکی 

با مهرداد داشتم.
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امیدوارم عزیزی خادم به فوتبال خدمت کند؛

خداداد: فوتبال ما پر از آدم های چاپلوس است!

ملی پوش فوتبال می گوید زنان ایران 
زیادی  پیشرفت  قبل  سال های  به  نسبت 
داشته اند و پتانسیل این را دارند که در سطح 

اول آسیا قرار بگیرند.
شهریور  ایران  زنان  فوتبال  ملی  تیم 
ماه سال جاری جام ملت های آسیا را پیش 
رو دارد و باید آماده رقابت در دور مقدماتی 
این مسابقات شود. در این راستا دو مرحله 
اردوی آماده سازی را پشت سر گذاشته و قرار 
است اواسط خرداد برای انجام دیدار تدارکاتی 

راهی بالروس شود.  
اردوها  وضعیت  به  خسروی  گلنوش 
دو  کرد:  بیان  ملی  تیم  آماده سازی  روند  و 
اردویی نداشتیم  سال به دلیل شیوع کرونا 
و اکنون که تمرینات تیم ملی از سر گرفته 
شده از امکاناتی که در اختیارمان قرار داده اند 
ملی  تیم  رده های  همه  در  شدیم.  متعجب 
بوده ام و تمام اردوها را پشت سر گذاشته ام 
اما اردوی فعلی از نظر کادر فنی و رسیدگی 
جای  هرچند  دارد.  قرار  باالتری  سطح  در 
پیشرفت داریم اما کادر فنی و خانم شهره 
فدراسیون(  زنان  رئیس  )نایب  موسوی 
فراهم  را  امکانات  همه  تا  می کنند  تالش 
سازند. اردوهای خوبی را پشت سر گذاشتیم 
اما بازیکنان بعد از پایان لیگ دو ماه تمرین 
نداشتند و کار کادر فنی برای آماده کردن 

آنها سخت بود.
پزشکی  کادر  و  فنی   کادر  افزود:  او 
ما خیلی با علم و دانش هستند و برای هر 

اینگونه  داشتند.  برنامه ریزی  اردو  از  لحظه 
شویم  آماده  و  کنیم  تمرین  فقط  که  نبود 
شده  انجام  خاصی  برنامه ریزی های  بلکه 
به  تا حد ممکن  بود. ما هم تالش کردیم 

آمادگی برسیم.  
این بازیکن به اهداف تیم ملی فوتبال 
زنان اشاره کرد و گفت: هدف کوتاه ما این 
است که در اردوها و بازی های دوستانه ای 
که کادر فنی تدارك می بیند با تمام آمادگی 
کنیم.  کسب  قبولی  قابل  نتایج  و  شرکت 
هدف بلند مدت هم قرار گرفتن بین تیم های 
طراز اول آسیا است. امیدوارم با تالش هایی 
بازیکنان انجام  که فدراسیون، کادر فنی و 

می دهند به این اهداف برسیم.  
خسروی به حساسیت خود برای حفظ 
در  تمریناتش  پیگیری  و  شخصی  آمادگی 

و  کرد  اشاره  ندارد،  مسابقه ای  که  مواقعی 
گفت: همیشه روی تغذیه، خواب و تمریناتم 
که  گونه ای  به  دارم  خاصی  سخت گیری 
وقتی فردی عادی یا حتی یک ورزشکار با 
زندگی حرفه ای من آشنا می شود، می گوید 
چگونه تحمل می کنی؟ سال هاست که لب 
هیچ وقت  نزده ام،  شیرینی  و  فست فود  به 
تمریناتم را قطع نکرده ام و در تالش بوده ام 
تا بدنم را آماده نگه دارم. چنین مسائلی برای 

هر بازیکنی نیاز است.
از  خارج  بازیکنان   اینکه  بیان  با  او 
اردو هم باید به زندگی حرفه ای خود توجه 
کنند، ادامه داد: اینگونه کار برای کادر فنی 
با  فنی  کادر  و  می شود  آسان  ملی  تیم  و 
نخواهد  مواجه  آماده  نا  بازیکن  یکسری 
چون  است  سخت  کار  ین  ا لبته  ا شد. 

برخی از بازیکنان وقتی به شهرهای خود 
برمی گردند امکانات خوبی ندارند. باید در 
زمین چمن کار کنند و به حمایت مسئوالن 

دارند. نیاز  استان ها 
ملی پوش فوتبال زنان به تالش کادر 
فنی و بازیکنان برای کسب نتیجه مطلوب 
در قهرمانی آسیا اشاره و بیان کرد: فدراسیون 
و کادر فنی به دنبال فراهم کردن امکانات 
برای تیم ملی هستند و امکانات باالیی هم 
داشتیم. عالوه بر این تمرینات با برنامه ریزی 
انجام شد. هرچند تیم ملی با شیوع ویروس 
خود  تالش  تمام  اما  نداشت  اردویی  کرونا 
بگیریم.  قبولی  قابل  نتایج  تا  می کنیم  را 
نتیجه گیری مقابل کشورهای سطح باالی 
آسیا کار سختی است اما هیچ چیز غیرممکن 

نیست و تالش می کنیم.
زنان  فوتبال  پتانسیل  مورد  در  او 
داریم،  خوبی  خیلی  بازیکنان  گفت:  ایران 
و  کرده ایم  پیشرفت  خیلی  قبل  به  نسبت 
برنامه ریزی  با  و  پایه  رده های  از  بازیکنان 
بیشتر  فوتبال  طرفی  از  می بینند.  آموزش 
ریزی  برنامه  که  زمانی  می شود.  دیده 
مناسبی برای این بازیکنان انجام شود، بستر 
پیشرفت شان فراهم خواهد شد و می توانیم 
حرف های بیشتری برای گفتن داشته باشیم. 
مطمئن باشید همانطور که فوتسال زنان ما 
در آسیا حرف اول را می زند، روزی فوتبال 
زنان هم به این جایگاه خواهد رسید چون 

پتانسیل خوبی داریم.  

ملی پوش فوتبال زنان:

هدف ما قرار گرفتن بین تیم های طراز اول آسیا است
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وزارت  فرهنگی  امور  معاونت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی، صدور هرگونه 
مجوز برای برگزاری نمایشگاه کتاب در 

فضای مجازی را تکذیب کرد.
وزارت  فرهنگی  امور  معاونت   
به  پاسخ  در  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
اینترنتی  فروشگاه  یک  مدیر  اظهارات 
مبنی بر دریافت مجوز از وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی برای برگزاری نمایشگاه 
کتاب در فضای مجازی، اعالم کرد: این 
این  از  اینترنتی هیچ مجوزی  فروشگاه 
وزارتخانه برای برگزای نمایشگاه کتاب 

در فضای مجازی دریافت نکرده است.
این معاونت همچنین ضمن رد این 
ادعا که در تاریخ 8 خرداد جاری در یکی 
»تخفیف های  تیتر  با  ها  خبرگزاری  از 

بازار مجازی کتاب« منتشر  نجومی در 
شده بود، اعالم کرد: فروشگاه  اینترنتی 
دیگری نیز به دنبال برگزاری نمایشگاه 
کتاب در فضای مجازی بود که به نماینده 
آن اعالم شد مدارك و مستندات خود 

موضوع  بررسی  از  تا پس  دهد  ارائه  را 
پاسخ  ذیربط  نهادهای  از  استعالم  و 
مقتضی به آنها داده شود. اما متاسفانه این 
فروشگاه حتی از ارائه مستندات به وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی نیز سر باز زد.  

هیچ مجوزی برای برگزاری نمایشگاه 
در فضای مجازی صادر نشده است

یی  نما و ر یین  آ  
ی  ب ها کتا عه  مجمو ز  ا
ی  فکر سی  ن شنا یا جر «
حضور  با  معاصر«  ایران  در  فرهنگی 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی سه شنبه 
)یازدهم خردادماه ۱۴۰۰( در خانه کتاب 

و ادبیات ایران برگزار می شود.
به گزارش روزنامه دنیای جوانان از 
روابط عمومی خانه کتاب و ادبیات ایران، 
در آیین رونمایی از مجموعه کتاب های 
جریان شناسی فکری فرهنگی در ایران 
کتاب  خانه  همکاری  با  که  معاصر 
فرهنگی  موسسه  و  ایران  ادبیات  و 
سه شنبه  روز  خرد  آفتاب  هنری  و 
برگزار    )۱۴۰۰ خردادماه  )یازدهم 
، جمعی  عباس صالحی  می شود، سید 
فکری،  عرصه  فعاالن  و  نخبگان  از 
فرهنگی و پژوهشی و دست اندرکاران، 
مدیران و اعضای شورای علمی پروژه 
ایران  فرهنگی  فکری  »جریان شناسی 
معاصر« و تعدادی از محققان و مولفان 

حضور می یابند.
مجموعه کتاب های جریان شناسی 
 3۰ معاصر  ایران  در  فرهنگی  فکری 
جلد است که در این آیین رونمایی،  8 
مجلد آن شامل جریان احیاگری دینی، 
عرفان گرایی سنتی شیعی، فلسفه گرای 
حوزوی، فمینیسم اسالمی، آئین گرایی 
عامه پسند، جریان نوپدید دینی و معنوی، 
پساتجددگرایی و جریان اخالق کاربردی 

و حرفه ای رونمایی می شود.
 به دلیل لزوم رعایت شیوه نامه های 
بهداشتی، اصحاب رسانه و عالقه مندان 
صبح   ۹ ساعت  را  آیین  این  می توانند 
فردا )سه شنبه(به صورت زنده از طریق 
https://www. نشانی  به  آپارات 
aparat.com/khaneketab/

live دنبال کنند.

به گفته علی ابراهیمی دبیر شورای 
این  پروژه،  این  اجرایی  مدیر  و  علمی 
با  و  شد  آغاز   ۱3۹۲ سال  از  طرح 
طرح این ایده ضرورت انجام مطالعات 
مقدماتی به منظور شناخت دامنه، گستره 
موضوعی و شناسایی منابع و پتانسیل ها 
مطالعات  راستا  این  در  و  شد  مطرح 
گسترده در چارچوب جریان های فکری 
با  متعددی  مصاحبه های  و  فرهنگی  و 
نخبگان، اندیشمندان و فعاالن این حوزه 
صورت گرفت که در نهایت بعد از حدود 
پروژه  این  اجرای  برای  بستر  سال  دو 
فراهم شد و در سال ۱3۹۴ با همکاری 
ه  نشگا دا جهان  لعات  مطا نشکده  دا
شورای  اعضای  همراهی  با  و  تهران 
برخی  از  مشورت  اخذ  و  طرح  علمی 
اندیشمندان حوزوی و دانشگاهی و  از 
فعاالن حوزه های فکری فرهنگی سیر 
و  جریانات  از  گونه شناسی  و  مطالعاتی 
دسته بندی و ساخت دهی به این کالن 

پروژه آغاز شد.
 وی مشخصات این کالن پروژه 

را چنین برشمرد؛
عالوه  جریان شناسی  پروژه   .۱
زیادی  دامنه  و  گستردگی  از  اینکه  بر 
و  ترکیبی  مطالعه  یک  است  برخوردار 
تلفیقی است که در نهایت بیش از 3۰ 
عنوان پروژه مستقل در حوزه های مختلف 

فکری و فرهنگی را در برگرفته است.
را  مستقل  پروژه های  این   .۲
مستقل  تئوریک  فضای  در  می توان 
فکری  زیست بوم  در  ولی  کرد  تعریف 
پروژه های  ین  ا یران  ا فرهنگی  و 
سی گانه دارای تداخل  ها، همپوشانی ها 
عملکردی  و  کارکردی  ابهام های  و 
هستند که نیاز است متناسب با اهداف 

پروژه تفکیک و تحدید شوند.
در  نگرش ها  تنوع  به  توجه  با   .3
تمایزات  و  جریانات  از  هریک  درون 
پروژه  این  اهداف  از  یکی  آنها،  بین 

دستیابی به بنیان های مشترك برای این 
جریانات بود که در سیر مطالعات علمی 
یگانگی ها،  این  خبرگی  نشست های  و 

همسویی ها و تمایزات حاصل آمد.
بازشناسی،  پروژه  این  هدف   .۴
لگوی  ا یک  به  دستیابی  و  تکمیل 
مناسب از جریانات و نحله های فکری 
در ایران است به همین دلیل تا سرحد 
طراحی  گونه ای  به  می بایست  امکان 
می شد که به تمامی این جریانات فکری 
پوشش داده و از محدود کردن یا تقلیل 

و ادغام های نامناسب پرهیز می شد.
۵. در ترسیم الگوی جریان شناسی 
آنچه برای مدیران این پروژه و شورای 
به  تام  پوشش  داشت  اهمیت  علمی 
تمامی تفکرات و پرهیز از نگاه سیاسی 
یا سوگیرانه بوده است. دستیابی به این 
این  مراحل  پیچیده ترین  از  یکی  الگو 
پروژه بود که بارها دچار دگرگونی شد 
دسترسی  دفاع  قابل  الگوی  به یک  تا 

پیدا کنیم.
۶. انجام کار مطالعاتی در فضای 
معاصر، که کنشگران آن در حال فعالیت 
فرهنگی  و  فکری  تحوالت  و  تغییر  و 
هستند، از یک طرف و عدم وجود منابع، 
ارزیابی و نقد از کنشگری های فکری و 
فرهنگی جریان های فعال از طرف دیگر 
روبه رو  موانع محتوایی  با  را  کار  انجام 
می کند که نیازمند حوصله و بررسی های 
و  پژوهشگران  طرف  از  موشکافانه 

شورای علمی طرح بود.
»جریان شناسی  پروژه  بنابراین   
معاصر«  ایران  در  فرهنگی  و  فکری 
را می توان یک کالن پروژه در فضای 
زیست معاصر دانست که از گستره ایده 
و رفتار های فردی کنشگران پیشتر رفته 
اجتماعی  و  فرهنگی  فکری،  فضای  و 

جامعه را در بر گرفته است.

حضور وزیر فرهنگ در رونمایی از 
»جریان شناسی فکری فرهنگی در ایران معاصر« 

انتشار »رانده و مانده« پس از ۱8 سال
نوشته  مانده«  رمان »رانده و 
آنیتا دسای با ترجمه مهدی غبرائی 
پس از گذشت ۱8 سال از چاپ اول 

آن منتشر شد.
 این کتاب در ۲۱۶ صفحه و 
با قیمت ۵۰هزار تومان توسط نشر 

خزه منتشر شده است.
و  »رانده  رمان  معرفی  در 
شده  عنوان  ناشر  توسط  مانده« 
سال  در  رمان  این  ترجمه  است: 
دیگر  آهنگ  نشر  سوی  از   ۱38۲
نیافت  انتشار  دیگر  اما  شد،  منتشر 
تا اکنون که توسط نشر خزه تجدید 

چاپ شده است.
آنیتا دسای، نویسنده  سرشناس هندی در  این رمان، داستان اوما را 
تعریف می کند؛ دختر ازدواج نکرده  خانواده ای خودمحور که در خانه گیر افتاده 
و اسیر سنت ها و پدر و مادری سلطه جوست. خواهر بلندپروازش آرونا، که 
ازدواج »مناسبی« می کند و برادرش آرون، پسر سرخورده  و وارث خانواده 

که در امریکا تحصیل می کند، ظاهرا برعکس او هستند...
سال  در  است  دسای  آنیتا  شاخص  آثار  جزء  که  مانده«  و  »رانده 
رئیس  که  کاوفمن  جرالد  سال  همان  در  شد.  بوکر  جایزه   نامزد   ۱۹۹۹
نفر دوم هم جایزه  این جایزه  بود، گفت: »اگر قرار بود به  هیئت داوران 
بدهیم، بی  هیچ تردیدی آن را به رانده و مانده می دادیم؛ رمانی بی نهایت 
زیبا، تکان دهنده، کمیک و سخت تصویری از آن چه در دو قسمت مختلف 

جهان بر سر زنان می آید.«
این تنها تایید و تشویق این رمان نبود و نشریه تایمز هم آنیتا دسای 
را از میراث داران تولستوی دانست و درباره رمان »رانده و مانده« نوشت: 
او نیز مانند نوشته های تولستوی حسی، عمیق و بسیار تیزبینانه  »نوشته  
است. رانده و مانده داستانی خواندنی و جذاب است، با زبانی به دقت شعر... 

رمانی بلندپروازانه، موفق و فکربرانگیز.«
نشریه ایندیپندنت نیز در مورد این رمان عنوان کرد: »آنیتا دسای 
در رانده و مانده – آخرین حلقه از رشته ای رمان برجسته – به دنیایی 
در حال نابودی و محیطی که وقایع نگار بی بدیل آن است بازمی گردد... 
این اثری است جالب و پخته که بهترین نویسنده  هندی انگلیسی زبان 

است.« نوشته 

در  فرهنگی  فکری  »جریان شناسی  مجموعه  از  رونمایی 
ایران معاصر«

مجموعه  از  رونمایی  مراسم 
فکری  »جریان شناسی  کتاب های 
برگزار  معاصر«  ایران  در  فرهنگی 

می شود.
به گزارش  روزنامه دنیای جوانان 
به نقل از روابط عمومی خانه کتاب و 
ادبیات ایران، این مراسم با همکاری 
موسسه فرهنگی و هنری آفتاب خرد، 
روز سه شنبه )یازدهم خردادماه ۱۴۰۰( 
از ساعت ۹ صبح در سرای اهل قلم 
با حضور  ایران  ادبیات  و  خانه کتاب 
فرهنگ  )وزیر  صالحی  سیدعباس 

فرهنگی  فکری،  عرصه  فعاالن  و  نخبگان  از  جمعی  اسالمی(،  ارشاد  و 
پروژه  علمی  شورای  اعضای  و  مدیران  دست اندرکاران،  و  پژوهشی  و 
»جریان شناسی فکری فرهنگی در ایران معاصر« و تعدادی از محققان و 

مولفان برگزار می شود.
مجموعه کتاب های »جریان شناسی فکری فرهنگی در ایران معاصر« 
3۰ جلد است که در این آیین رونمایی،  هشت مجلد آن شامل »جریان 
حوزوی«،  »فلسفه گرای  شیعی«،  سنتی  »عرفان گرایی  دینی«،  احیاگری 
دینی  نوپدید  »جریان  عامه پسند«،  »آئین گرایی  اسالمی«،  »فمینیسم 
حرفه ای«  و  کاربردی  اخالق  »جریان  و  »پساتجددگرایی«  معنوی«،  و 

رونمایی می شود.
و  رسانه  اصحاب  بهداشتی،  شیوه نامه های  رعایت  لزوم  دلیل  به 
عالقه مندان می توانند این آیین را به صورت زنده از طریق آپارات به نشانی 
https://www.aparat.com/khaneketab/live دنبال کنند.

امیرحسین مدرس سراغ »مرزبان نامه« رفت
»قند پارسی« در فصل جدید خود و بعد از پایان بوستان سعدی به 

داستان ها و حکایت های مرزبان نامه می پردازد.
به گزارش روزنامه دنیای جوانان به نقل از روابط عمومی رادیو صبا، 
»قندپارسی« برنامه ای است که با زبان ساده و لحنی شیرین اشعار و متون 

کهن ادبیات فارسی را  روایت می کند.       
امیرحسین مدرس، راوی حکایت های کهن »قند پارسی« است که 

این بار به سراغ شیرینی قند پارسی در »مرزبان نامه« رفته است.
ادبیات  آثار روایی کهن  بارزترین ویژگی های  از مهم ترین و  یکی 
اخالقی، سیاسی  مفاهیم  دادن  نشان  و  تصویرکردن  نثر(  و  )نظم  فارسی 

به صورت روایت در شکل های گوناگون حکایت، تمثیل و لطیفه است.
مرزبان نامه، کتابی در پند، امثال و حکم و مسائل گوناگون اخالقی، 
 اجتماعی و در قالب داستان هایی دل انگیز از زبان وحوش و طیور است و از 
لحاظ موضوع با کلیله و دمنه شباهت دارد.اصل آن را مرزبان بن رستم بن 
شروین،  از شاهزادگان آل باوند در اواخر سده ۴ ق به زبان قدیم طبرستان 

نوشت. بعدها این کتاب دو بار به فارسی دری ترجمه شد.
برنامه »قندپارسی« با هدف پاسداشت زبان و ادبیات فارسی و روایت 
داستان هایی پندآموز از متون کهن، هر روز از شنبه تا چهارشنبه  ساعت 
۱3:3۰ با اجرا و کارشناسی امیرحسین مدرس و تهیه کنندگی ساریا چهری 

از گروه مسابقات و تفریحات رادیو صبا پخش می شود.
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پروانه رسولی خوشبخت

داوود  توسط  داستان نویسی  آموزش  کارگاه  برگزاری 
غفارزادگان

 دوره آموزش مجازی داستان کوتاه ویژه اعضای پایگاه نقد داستان با 
تدریس داوود غفارزادگان، نویسنده مطرح، برگزار می شود.

دوره آموزش مجازی داستان کوتاه ویژه اعضای پایگاه نقد داستان با 
تدریس داوود غفارزادگان از سوی خانه کتاب و ادبیات ایران برگزار می شود. 
عالقه مندان با ارائه رزومه ادبی و ارسال داستان کوتاه بین ۵۰۰ تا ۲۰۰۰ 
کلمه، می توانند به جمع فراگیران راه یابند.اعضای پایگاه نقد داستان برای 
ثبت نام باید به درگاه اینترنتی www.naghdedastan.ir مراجعه و 
اطالعات خواسته شده را تکمیل کنند. پذیرش نهایی همه داوطلبان از طریق 
خواندن داستان های کوتاه صورت می گیرد که از سوی داوود غفارزادگان 

انجام خواهد شد.
بر اساس این گزارش و به نقل از خانه کتاب و ادبیات ایران،  اولویت 
پذیرش با متقاضیان زیر 3۵ سال بوده و عالقه مندان تا ۲۰ خردادماه فرصت 

دارند برای حضور در دوره پیشرفته داستان کوتاه نام نویسی کنند.

»چشمه علی« شهرری احیا می شود

مدیــر بافــت تاریخــی شــهرداری تهــران از تصویــب طــرح احیــای 
ــع مشــکالت ســاکنان و توجــه  »چشــمه علی« شــهرری در راســتای رف
بــه موضــوع بافــت تاریخــی و گردشــگری ایــن محــدوده، در کمیســیون 

مــاده پنــج پایتخــت خبــر داد.
»ابوالفتــح شــادمهری« بــا بیــان اینکــه پیش تــر قــرارداد بهســازی 
ایــن طــرح در ســال ۱3۹۰منعقــد شــد ولــی بــا توجه بــه رفت و برگشــت 
ــرح،  ــن ط ــب ای ــا تصوی ــت: ب ــید، گف ــرانجام نرس ــه س ــای اداری ب ه
محــدوده ۱۴۴ هکتــار چشــمه علــی مــورد توجــه قــرار خواهــد گرفــت 
و بــرای اجــرای آن، قــراردادی بیــن معاونــت معمــاری و شهرســازی و 
ــه اهــداف  ــا طــرح راهبــردی و تفضیلــی آن را ب مشــاور بســته شــده ت

نهایــی برســانند.
ــازه  ــرح در ب ــن ط ــی ای ــات مطالعات ــرد: اقدام ــان ک وی خاطرنش
۶ماهــه بــه انجــام رســیدخ اســت تــا بتوانیــم ۶ اثــر ثبــت ملــی و تاریخــی 
شــامل کارخانــه تولیــد گلیســیرن، چشــمه علی)محوطــه و میــراث طبیعی 
چشــمه علــی(، بــرج طغــرل، کارخانــه ســیمان، گورســتان ابــن بابویــه و 

تپــه رشــکان را احیــا کنیــم.
بــه گفتــه شــادمهری، در ایــن طــرح معاونت معمــاری و شهرســازی، 
میــراث فرهنگــی اســتان تهــران و اداره بافــت تاریخــی همــکاری ســه 
جانبــه ای در راســتای توســعه پایــدار ارزش هــای فرهنگــی و برنامــه های 

توســعه راهبــردی بلنــد مــدت وکوتــاه مــدت خواهــد داشــت.
مدیــر بافــت تاریخــی شــهرداری تهــران بیــان کــرد: هــدف از ایــن 
طــرح نیــز ســوای رســیدگی بــه مشــکالت ســاکنان بافــت، رســیدگی بــه 

موضــوع حفــظ و احیــا ایــن آثــار و گردشــگری اســت.
ــه  ــای اولی ــی از کانون ه ــهرری، یک ــی ش ــمه عل ــدوده چش  مح
ــا وجــود ویژگــی  شــکل گیــری ســکونت در فــالت ایــران اســت کــه ب
هــای منحصربفــرد و بــا  ارزش تاریخــی و طبیعــی، در یــک فراینــد نابرابــر 
ــیه ای  ــت و حاش ــکن بی کیفی ــه مس ــی روی ــد ب ــرض رش ــعه در مع توس
قــرار گرفتــه و همزمــان بــا احــداث کارخانــه هــا و کارگاه هــای متعــدد 
صنعتــی، شــاهد بــروز مســائل و مشــکالت مختلــف کالبــدی و زیســت 
محیطــی و بــه تبــع آن هــا، معضــالت اقتصــادی و اجتماعــی فــراوان در 

عرصــه کالبــدی خــود بــوده اســت.
کانــون باســتانی و تاریخــی ری بــه عنــوان قطــب برتــر تاریخــی و 
گردشــگری تهــران، ارزش هــای اصیــل و پایــدار هــزاران ســاله از زندگی، 
کار و معنویــت همــراه بــا حیــات جاودانــه را بــرای گردشــگران ایرانــی و 

خارجــی بــه نمایــش مــی گــذارد.
ــال ۱۴۱۴  ــرح )س ــق ط ــی آن در اف ــر فرهنگ ــی و منظ ــمه عل چش
هجــری خورشــیدی( نمــاد اســتمرار، تــداوم و پویایــی زندگــی و رابطــه 
معنــوی میــان انســان و طبیعــت در طــول تاریــخ اســت و در هماهنگــی 
بــا بســتر تاریخــی ـ مذهبــی ری و بــا همــکاری جوامــع محلــی از ارزش 

هــای منحصــر بــه فــرد ری، پاســداری مــی کنــد.

 وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی در پیامی در حساب کاربری 
خود در شبکه اجتماعی توئیتر با اشاره به 
سفر به استان فارس از بهره برداری چند 
مراکز فرهنگی؛ از جمله مرکز فرهنگی 

سعدی خبر داد.
مونسان  علی اصغر  گزارش  به 
فارس  نوشت:  توئیتری  پیام  این  در 
از محورهای اصلی گردشگری کشور، 
به ویژه در حوزه فرهنگی و ادبی است.

وی افزود: در جریان سفری که به این 
توسعه  به منظور  داشت،  خواهم  استان 
چند  از  وابسته  صنایع  و  گردشگری 
پروژه مهم بهره برداری می شود. مرکز 
آن  آرامگاه  کنار  در  سعدی  فرهنگی 

شاعر بزرگ، از مهم ترین این طرح ها 
است. شیراز شهری است که به واسطه 
بسیاری شاخص های فرهنگی و تمدنی 

آیینه تمام نمای سرزمین مادری و دیار 
مذاهب  و  اقوام  گفتمان  و  همزیستی 
آکنده  شیراز،  است.  بوده  تاریخ  در  

از  شاعرانگی  و  شعر  جاودانه  حس  از 
شهرت  که  نزدیک  و  دور  های  سال 
این کشور  به مرزهای  تنها  شاعرانش 

محدود نمی شود.
شهرت این شهر تنها به حافظ و 
پرآوازه اش خالصه  سعدی و شاعران 
نهای  یادما شهر  ز  شیرا شود.  نمی 
اندیشه  و  اهورایی  باورهای  باستانی، 
دل  از  که  است  اسالمی  پرفروغ  های 

تاریخی باشکوه به جای مانده است.
به گزارش ایرنا، علی اصغر مونسان 
استان  به  سفر  با  نیز  گذشته  هفته 
آماده  طرح  چند  گیالن  و  مازندران 
بهره برداری در حوزه میراث  فرهنگی،  
گردشگری و صنایع دستی افتتاح کرد.

بهره برداری از مرکز فرهنگی سعدی

فرهاد قربان زاده استفاده از زبان ها و 
گویش های محلی در فیلم ها و برنامه های 
و  می داند  پسندیده  بسیار  را  تلویزیونی 
می گوید: به برنامه سازان صداوسیما پیشنهاد 
می کنم برخی شخصیت های مهم و مثبت 
برنامه های تلویزیونی و رادیویی را از میان 

زبانوران و گویشوران انتخاب کنند.
این فرهنگ نویس و زبان شناس دربارۀ 
پژوهش های محققان زبان ها و گویش های 
ایرانی، به ویژه در فرهنگستان، و چگونگی 
حفظ گویش های در حال فراموشی اظهار 
کرد: متأسفانه در همه جای دنیا بیشتر افراد 
گرایش دارند که گویش محلی خود را کمتر 
به کار ببرند و به زبان معیار سخن بگویند. 
به  افرادی که  از شمار  روزبه روز  درنتیجه، 
گویش های محلی سخن می گویند کاسته 
و  فرهنگستان ها  میان،  این  در  می شود. 
که  دارند  وظیفه  کشور  هر  دانشگاه های 
این گویش ها را ثبت و ضبط کنند تا برای 

آیندگان باقی بماند.
او افزود: در فرهنگستان گروهی به نام 
»زبان ها و گویش های ایرانی« با مدیریت 
از  دارد.  وجود  حسن دوست  محمد  دکتر 
و  گردآوری  گروه  این  ارزشمند  کارهای 
تدوین زبان ها و گویش های ایرانی است. از 
میان ده ها کتابی که فرهنگستان در زمینۀ 
زبان ها و گویش ها منتشر کرده است می توان 

به آثار زیر اشاره کرد:
»واژه نامۀ گویش بختیاری چهارلنگ« 

)رضا سرلک ۱38۱(،
»فرهنگ تطبیقیـ  موضوعی زبان ها 
و گویش های ایرانی نو« )محمد حسن دوست 

،)۱38۹

فارس،  گویش شناسی  »گنجینۀ 
عبدالّنبی سالمی « )دفتر هفتم ۱3۹3(،

آذربایجانی«  ترکی  »امثال وحکم 
هاشم سبحانی  توفیق  تصحیح  و  )ترجمه 

،)۱3۹۴
)تاتی  ایرانی  گویش های  »گنجینۀ 

خلخال(« )جهاندوست سبزعلیپور ۱3۹۴(.

در  کرد:  بیان  همچنین  قربان زاده 
فرهنگستان دوم نیز به گردآوری گویش ها 
اهمیت داده می شد و به جز دکتر یداهلل ثمره 
که در فرهنگستان دوم پژوهشگرانی را برای 
ثبت گویش ها به این سو و آن سوی کشور 
فرستاده بودند، دکتر صادق کیا نیز واژه های 
را  ایرانی  گویش های  از  بسیاری  شمار 
گردآوری کرده بودند. با وقوع انقالب کار 
دکتر ثمره متوقف شد و فرهنگستان دوم 
نیز با چند نهاد علمی و فرهنگی دیگر ادغام 
انسانی و مطالعات  شد و پژوهشگاه علوم 
فرهنگی پدید آمد. پژوهشگاه علوم انسانی 

پس از سال ها، دست نویس های دکتر کیا را 
حروف نگاری و تنظیم کرد و آن را در قالب 
شصت وهفت  »واژه نامه  پربرگ وباِر  کتاب 

گویش ایرانی« )۱3۹۰( منتشر کرد.
برروی  پژوهش ها  دیگر  به  و  ا
کرد:  اظهار  و  اشاره  ایرانی  گویش های 
رشته هایی  دانشجویان  نیز  دانشگاه ها  در 
مانند زبان و ادبیات فارسی، زبان شناسی، و 
فرهنگ و زبان های باستانی پایان نامه های 
گویش های  و  زبان ها  درزمینۀ  پرشماری 
محلی گردآوری و تدوین و تألیف کرده اند. 
دربارۀ  که  است  مقاله هایی  به جز  این 
منتشر  و  تألیف  گویش ها  و  زبان ها  این 
به طور  که  مجله هایی  از  یکی  می شود. 
منتشر  له  مقا زمینه  این  در  تخصصی 
»زبان ها  علمی پژوهشی  مجلۀ  می کند 
بر  افزون  است.  ایرانی«  گویش های  و 
پایان نامه ها  و  فرهنگستان  کتاب های 
در  نیز  بسیاری  کتاب های  مقاله ها،  و 
ایرانی منتشر  زبان ها و گویش های  حوزۀ 

شده است و دکتر علی اشرف صادقی برخی 
معرفی  مقاله هایی  قالب  در  را  آن ها  از 
در  مقاله ها  این  مجموع  کرده اند.  نقد  و 
کتاب »نگاهی به گویش نامه های ایرانی« 

)۱37۹( منتشر شده است.
کرد:  بیان  ادامه  در  زبان شناس  این 
جوی  مانند  ایرانی  گویش های  از  هریک 
کوچکی است و هنگامی که این جوی های 
زبان  بزرگ  رود  بپیوندند،  به هم  کوچک 
فارسی یا هریک از زبان های دیگر ایرانی، 
مانند کردی و لری و بلوچی و گیلکی، را 
جزء  زبان ها  این  همه  می دهند.  تشکیل 
گردآوری  و  ایرانی اند  زبان های  خانواده 
و  تقویت  به  زبان ها  این  گویش های 
در  و  می انجامد  زبان ها  این  ماندگاری 
پژوهش های زبانی نیز به کار زبان شناسان 

می آید.
به  پاسخ  در  سپس  قربان زاده  فرهاد 
پرسشی دربارۀ بیان متفاوت و گاهی نادرست 
زبان ها و گویش ها در فیلم ها و مجموعه های 
در  که  بازیگرانی  برخی  گفت:  تلویزیونی 
فیلم ها به زبان یا گویش محلی خاصی سخن 
می گویند در حال تقلید آن گویش هستند و 
زبان مادری شان زبان دیگری است. شاید 
یکی از دلیل های استفاده نکردن از بازیگر 
بازیگر بومی مناسب برای آن  بومی، نبود 
نقش باشد. درنتیجه، کارگردان ناگزیر است 
که از بازیگر غیربومی استفاده کند و روشن 
دقیقًا  نمی تواند  غیربومی  بازیگر  که  است 
چنین  در  کند.  بومی صحبت  مردم  مانند 
یا  زبانور  از  فیلم ساز  است  بهتر  موقعیتی، 
گویشوری بومی برای آموزش زبان یا گویش 

خود به بازیگران کمک بگیرد.

فرهاد قربان زاده مطرح کرد

پیشنهادی به برنامه سازان صداوسیما

زل
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ص
ف

از راست دکتر شفیعی کدکنی، محمداسالمی، ایرج افشار، منوچهر ستوده، 
هوشنگ دولت آبادی و بابک افشار اختصاصی دنیای جوانان

طعنه از پختگی خویش
به خامی نزدم 

محمد قهرمان 

به دل جمع، در این دایره گامی نزدم 
گرچه پرگار شدم، دور تمامی نزدم 

آهی از دل ندواندم ، به سر راه سحر 
گلی از ناله خود بر سر شامی نزدم 

ضعف تن سایه صفت داشت زمینگیر مرا 
بوسه چون پرتو  مه بر لب بامی نزدم 

ساز افتاده ز کوکم، خجلم ای مطرب 
که به دلخواه تو یک بار مقامی نزدم 

خصلت من چو دگرگونه شد از گشت زمان 
طعنه از پختگی خویش، به خامی نزدم 

تشنه شهرت بیهوده نبودم، چو عقیق 
زخم بر دل به طلبکاری نامی نزدم 



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

معاون اجرایی: بهنام مومنی
سردبیر: مجتبی کاشی

طراحی و گرافیک: ناظم رام
سرویس اجتماعی: روحی الهی

سرویس قضایی و خانواده: فهیمه صابری

سرویس حوادث: علی هوشمند راد
سرویس فرهنگی: ناهید سلطانی

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

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

 خشایار بوذرجمهری، یداهلل ساعدپناه

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

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

سه شنبه 11  خرداد 1400  قیمت 1000 تومانسال بیست ودوم- شماره مسلسل 1753

vahidmalek282@yahoo.com

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

 تلفن: 66۵6۲801-6691731۲ -6691۵۲68      
فکس:661۲6139

درخشش متري شیش ونیم در فرانسه

جشنواره فیلم های پلیسی و تریلر 
در کشور فرانسه، جایزه بزرگ بهترین 
فیلم و جایزه منتقدان خود را به فیلم 
سی  کرد.  اعطا  نیم  و  شیش  متری 
فیلم های  جشنواره   دوره  ششمین  و 
تاریخ  از  پوالر  ریم  پلیسی  و  تریلر 

۲۶ تا 3۰ می )۵ تا ۹ خرداد( در شهر بون 
فرانسه برگزار شد و فیلم متری شیش و نیم، به نویسندگی و کارگردانی 
سعید روستایی که به عنوان نماینده سینمای ایران در این رویداد سینمایی 
حضور داشت، موفق به کسب جایزه بزرگ بهترین فیلم و همچنین بهترین 
فیلم از نگاه هیات داوران منتقدان شد. این فیلم پیش از این جایزه بزرگ 

جشنواره فیلم بوردو را نیز در فرانسه کسب کرده بود.

ستاره اسکندري از سیستان مي گوید

لین  و ا در  اسکندری  ره  ستا
تجربه خود در مقام کارگران به سراغ 
مردم سیستان و بلوچستان رفت و به 
گفته خودش، تصویری جدید از مردم 
این منطقه برای مخاطبان سینما به 

ارمغان آورده است. اسکندری درباره فیلم 
خود گفت: در واقع، هنگامی که سخن از 
نهایی  باید حرف  اثر  آن  کارگران  می آید،  میان  به  فیلم  یک  قضاوت 
بر  را  بلوچستان  من  که  است  این  فیلم  مهم  نکته  بزند.  را  اثر  درباره 
اساس مشاهدات خودم روایت کردم. من بلوچستانی را دیدم که مردمی 
مهربان، مهمان نواز، فرهنگ غنی و موسیقی فوق العاده دارد. عالوه بر 
این موارد، این خطه زبانی دارد که کمتر آن را می شناسیم و به تبع آن 
کمتر شنیده ایم. امیدوارم فیلم من بتواند بخشي از خوبي هاي سیستان 

را نشان دهد.

ریاست شاهین فرهت بر گروه موسیقي

پیوسته  عضو  فرهت،  شاهین 
این  رئیس  از سوی  هنر  فرهنگستان 
گروه  رئیس  ِسمت  به  فرهنگستان 
 . شد منصوب  موسیقی  تخصصی 
بهمن نامور مطلق رئیس فرهنگستان 

هنر در دیدار با شاهین فرهنگ آهنگساز و 
پژوهشگر پیشکسوت موسیقی ضمن بحث 
و گفتگو با این هنرمند پیشکسوت موسیقی درباره مسائل کالن حوزه 
به عنوان رییس گروه تخصصی موسیقی فرهنگستان  را  موسیقی وی 
منصوب کرد. در این دیدار همچنین از خدمات ارزنده مجید کیانی رئیس 
پیشین این گروه، تشکر و قدردانی شد. شاهین فرهت از ۱3 سالگی نواختن 
پیانو را شروع کرد و یکي از چهره هاي برجسته موسیقي کشور در سال هاي 
فعالیتش بوده است و یکي از استاتید برجسته موسیقي به شمار مي رود.
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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

انیمیشن سفرهاي سعدي و حساسیت هاي دوبالژ
فواد شافعي: مسئولیت سنگیني در قبال 

بچه ها داریم
محمد حسین زاده

از چندسال پیش ساخت انیمیشن در کشور رونق گرفته و با حضوري 
برخي هنرمندان مستعد در این زمینه موفقیت هایي هم حاصل شده است. 
از  برخي  در  عنوان صداپیشه  به  مطرح  بازیگران  دیگر حضور  از طرف 
سینماگران  حاال  تا  شده  باعث  اخیر  سال هاي  سینمایي  انیمیشن هاي 
نگاه ویژه تري به این مدیوم داشته باشند. اما حاال خبر رسیده که سریالي 
در راه است و از معدود دفعاتي است که ما در کشور شاهد ساخت یک 
انیمیشن به صورت سریال هستیم. فواد شافعی، مدیریت دوبالژ این سریال 
انیمیشنی را برعهده دارد. سفرهای سعدی، نام این سریال است که به 
تهیه کنندگی الهام نادری فرید و با گروه کارگردانی علیرضا مسکوکی و 
سامان عبدی نژاد تولید شده است. این کار در مدت زمان ۲8۶ دقیقه و 
در ۲ فصل ۱3 قسمتی که سرپرستی نویسندگان آن را عباس کریمی 
عباسی برعهده داشته تولید شده است و به زودی فصل سوم و چهارم آن 
نیز تولید خواهد شد. گروه دوبالژ این سریال عبارتند از تورج نصر، سعید 
مقدم منش، سعید بحرالعلومی، فواد شافعی، اشکان صادقی، علی باقرلی، 
معمارزاده،  مهرداد  مویدی،  علیرضا  آصف وزیر،  دیانوش  سوری،  مهرداد 
سعید نبوی، علیرضا ذوالفقاری، ستاره اهلل دادی، علیرضا ساالرکیا، زهره 
گروسی، مهدی رحیمی و سعدی با صدای یاسر فرهادی. این سریال به 
مرکز  صداوسیمای  در  صداوسیما  سازمان  استان های  سیمای  سفارش 

فارس تولید شده است.
انیمیشن  دوبله  مورد  در  سریال  این  دوبالژ  مدیریت  شافعی،  فواد 
تیم  توسط  کاراکتر  یک  که  زمانی  گفت:  جوانان  دنیاي  به  سریال  این 
هم  را  کاراکتر  صدای  می گوییم  اصطالح  در  می شود  طراحی  انیمیشن 
خلق کرده اند، پارامترهایی چون چاقی، الغری، سن، فرم صورت، حالت 
فک، شغل، جایگاه اجتماعی و... در خلق صدای کاراکتر تاثیرگذار است. 
اما در مجموعه انیمیشن سفرهای سعدی مخصوصا برای کاراکتر سعدی 
کار ما چندین برابر سخت تر بود، آن هم به دلیل شعرخوانی کاراکتر و 
مسئولیتی بود که در قبال سعدی شیرازی به عنوان یک شاعر بزرگ و 
مطرح داشتیم که درنهایت با حساسیت های فراوان یاسر فرهادی برای 

صداپیشگی این نقش انتخاب شد.
جنس  از  انیمیشن هایی  دوبله  پیچیدگی  درباره  دوبالژ  مدیر  این 
سریال  دوبله  گفت:  خارجی  انیمیشنی  آثار  مقابل  در  سعدی  سفرهای 
دوبله  در  بود، چون  انیمیشن های خارجی  از  سفرهای سعدی سخت تر 
انیمیشن خارجی خلق شخصیت وجود ندارد و صرفا رنگ و لعاب کار 
را می توان بیشتر کرد یا اینکه نهایتا کار را می توان ایرانیزه کرد، کاری 
شده  مد  هم  جدیدا  نیست.  خیلی سختی  کار  بنده  نظر شخص  به  که 
که در دوبله انیمیشن های خارجی از شوخی هایی با تاریخ مصرف پایین 
استفاده  زمانی  برهه  آن  در  مجازی  دنیای  سخیف  کالم های  تکیه  و 
می کنند که به شدت به دوبله لطمه می زند. با این حال در دوبله سریال 
سفرهای سعدی، خلق کاراکتر و صداپیشگی وجود دارد و می توان یک 
سنگینی  مسئولیت  حال  عین  در  و  کرد  خلق  جدید  با صدایی  کاراکتر 
هم در قبال خود سعدی شاعر نامدار و هم در مقابل بچه های این مرز 

و بوم بر دوش ما است.
فواد شافعی در مورد شیوه دوبله انیمیشن سعدی بیان کرد: در حقیقت 
دوبله به ۲ صورت انجام می شود یا مانند دوبله سبک انیمیشن های دیزنی 
که در اصل دوبلوری وجود ندارد و از بازیگرها استفاده می کنند و با موشن 
از ساخت  بعد  پیاده سازی می کنند و  را روی کاراکتر  لیب سینک  کپچر 
کامل انیمیشن یک بار دیگر بازیگرها یک روتوش نهایی با حس و حال 
صحنه ها در انیمیشن را بر روی صدای خودشان دوبله می کنند و دومین 
سبک دوبله همین دوبله ای هست که ما انجام دادیم که با توجه به این 
موضوع مطمئنا هر چقدر نسخه ای که به دست ما می رسد مثل سریال 
سفرهای سعدی، نهایی تر باشد و رنگ و لعاب بهتری داشته باشد می تواند 
به احساس بهتر دوبلور در ایفای نقشش کمک کند تا بتواند تمام توانش 

را برای کار بگذارد.
مدیریت دوبالژ انیمیشن سفرهاي سعدي در پایان در مورد دلیل 
انیمیشن سفرهای سعدی گفت:  در  ایران  دوبله  استادان  از  بهره گیری 
بلکه می خواستیم هم  ما قصد نداشتیم تنها یک سریال را دوبله کنیم 
این  که  کشیم  تصویر  به  انیمیشنی  اثر  یک  در  ایران  دوبله  توانمندی 
ایران مثل آقای تورج نصر، آقای  امر به جز حضور پیشکسوتان دوبله 
می خواستیم  اینکه  و  نمی شد  محقق  بحرالعلومی  آقای  و  مقدم منش 
فرزندان  با  مادرها  و  پدر  نسل  نوجوانی  دوره  بین  خاطره انگیز  پیوندی 
از صداهای خاص  نسل خاطر مشترك  دو  ما می خواستیم  باشد  امروز 
نداشته  مشترك  خاطرات  جوان مان  نسل  با  اگر  ما  چون  باشند  داشته 
باشیم رابطه گذشته و آینده کمرنگ می شود و فصول مشترك بین ۲ 
نسل کمرنگ خواهد شد ما می خواستیم در فرصت فراهم شده در این 
کار از بزرگانی که برای نسل ما خاطره ساختند کمک بگیریم تا برای 

فرزندان و نوجوانان این سرزمین نیز خاطره ساز باشند.

جوکر در راه است، آماده باشید...

سینمایي  فیلم  از  دوم  قسمت 
ساخته  فیلمنامه ای  مبنای  بر  جوکر، 
نویسنده  فیلیپس،  تاد  که  می شود 
را  آن  نخست  قسمت  کارگردان  و 
می نویسد. تاد فیلیپس که کارگردان 
و یکی از نویسندگان فیلم جوکر بود، 

فیلم  نویسندگان  از  یکی  عنوان  به  رسما 
بعدی جوکر انتخاب شده است. 

فیلم نخست هم با تحسین منتقدان روبرو شد و هم چندین جایزه 
مهم را از آن خود کرد که جایزه بهترین بازیگر برای یواکین فونیکس 
ساخته  منتظر  به شدت  فیلم  طرفداران  رو  همین  از  بود.  آنها  جمله  از 
شدن قسمت دوم آن هستند. فیلم اول به کارگردانی فیلیپس بر مبنای 
فیلمنامه ای به قلم خود او با همراهی اسکات سیلور ساخته شد و داستان 

یکی از چهره های شرور دنیای دی سی را تصویر کرد.
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محمد حسین زاده

امسال  فحر  جهاني  جشنواره 
خي  بر ي  ا بر سبي  منا صت  فر
در  که  شده  داخلي  زان  فیلمسا
قرار  بي مهري  مورد  فجر  جشنواره 
کاوه  نشد.  دیده  آثارشان  و  گرفتند 
مظاهری با فیلم سینمایی بوتاکس، 
در بخش جشنواره جشنواره ها حضور 
کوتاه  سینمای  از  او  پیشینه  دارد. 
جشنواره های  در  آثارش  و  است 
داخلی و خارجی خوش درخشیده اند. 
این  کوتاه  فیلم  آخرین  شهربازی، 
موفق  که  است  جوان  کارگردان 
ز  ا ری  بسیا یز  ا جو فت  یا ر د به 
جشنواره های بین المللی شده است. 
او در نخستین گام از سینمای بلند 
بوتاکس،  فیلم  ساخت  سراغ  به 
در  نیز  فیلم  این  که  است  رفته 
یافته  حضور  خارجی  جشنواره های 
شده  جایزه  دریافت  به  موفق  و 
پرور،  سوسن  فیلم  این  در  است. 
سعیدی،  موالیی، سروش  مهدخت 
محسن کیانی، مرتضی خانجانی به 
ایفای نقش پرداخته اند. در خالصه 
داستان فیلم نیز امده است: اکرم و 
آذر به همه می گویند که برادرشان 
قاچاقی به آلمان رفته و فعال ازش 
خبری ندارند. به مرور این دروغ در 
تبدیل  واقعیت  یک  به  اکرم  ذهن 
را  شبانه روز  که  حدی  تا  می شود، 
در انتظار برگشتن برادرش از آلمان، 

سپری می کند!
در  فیلم  این  نمایش  بهانه  به 
جهانی  جشنواره  هشتمین  و  سی 
از  که  خوبی  استقبال  و  فجر  فیلم 
به  جوان  کارگردان  این  با  شد  آن 

گفتگو نشستیم.

-ابتدا برایمان از بازخورد فیلم 
در جشنواره جهاني فجر بگویید؟ نظر 
مخاطبان درباره فیلم شما چه بود؟

بود،  مثبت  بسیار  *بازخوردها 
از مسابقه  اینکه در بخش خارج  با 
جشنواره  قوانین  طبق  و  هستیم 
آنچه  از  نداریم،  حضور  مسابقه  در 
بسیار  بازخوردها  می کردم  فکر  که 

اتفاقات خیلی خوبی  مثبت تر بود و 
بابت خوشحالم.  این  از  که  داد  رخ 
عمدتا فیلم های ایرانی که نخستین 
همه  می آیند  در  نمایش  به  بار 
و  هستند  اثر  تماشای  به  عالقمند 
خوشحالم که تماشاگر با حس مثبت 

از سالن سینما خارج شده است.

این  ز  ا پیش  که  -جوایزی 
دریافت کردید تا چه اندازه روی دیده 
شدن اثرتان در جشنواره اثرگذار بود؟

ر  د خیلی   ، کس تا بو *
ر  حضو مختلفی  ی  ه ها ر ا جشنو
حضورش  دور  تازه  و  است  نداشته 
خارجی  معتبر  ره های  جشنوا در 
آغاز شده است. فیلم تاکنون جایزه 
بهترین فیلم و فیلمنامه را از جشنواره 
تورین دریافت کرده و اولین بار بود 
که به یک فیلم ایرانی تعلق گرفت 
و بیشتر فکر می کنم جوایزی که در 
فیلم کوتاه دریافت کردم باعث این 

دیده شدن بوده است.

کوتاه  فیلم  بخش  در  -شما 
این  دارید...  خوبی  بسیار  کارنامه 
به شما کمک  اندازه  تا چه  پیشینه 

کرده است؟
شدن  دیده  باعث  یزه  *جا
مثبت  همیشه  لزوما  اما  می شود، 
منفی  جواب  نیز  گاهی  و  نیست 
ه  تا کو فیلم  وتوش،  ر می دهد. 
هم  هنوز  و  بود  من  پرسروصدای 
فکر  و  است  شدن  دیده  حال  در 

می کنم تماشاگر وقتی فیلم را دید، 
حس بدی از آن دریافت نکرده است 
و این بیشتر اثرگذار بوده تا دریافت 
جوایز، فکر می کنم آن حس بیشتر 
به مخاطب برای تماشای اثر کمک 

کرده است.

به  دارید  قصد  زمانی  چه  -تا 
و  روتوش،  در  آنچه که  از  اتفاقاتی 
فیلم بلندتان بوتاکس که کنش های 
شکل  آثارتان  در  را  قصه  اصلی 

می دهند، بپردازید؟
را  روتوش  من  که  *زمانی 
می کردم  دریافت  پیام هایی  ساختم 
که این اتفاق در ایران رخ نمی دهد یا 
حتی در بوتاکس هم این اتفاق افتاده 
است، ولی همین االن در جامعه ما 
اتفاقی افتاده است که بسیار تلخ تر 
3سال  من  که  است  چیزی  آن  از 
پیش در بوتاکس نوشتم. تصور من 
این است که سطح خشونت عیان و 
باالست.  مخفی در کشور ما بسیار 
شاید بگویید اشتباه است، اما من بر 
مبنای همین تصور فیلمم را ساختم 
و اگر دریافتم از جامعه این نباشد، 
قطعا کار دیگری انجام خواهم داد.

قصه  در  که  اتفاقی  از  -فارغ 
افتاده تنوع هم در نحوه انجام  آن 
لحاظ می کنید... این فلسفه فکری 

شماست که ادامه دهید؟
بود،این  نخواهد  اینطور  *نه 
اولین فیلم بلند من است و معموال در 

فیلم اول آنچه که تجربه کرده اید را 
استفاده می کنید. شاید شباهت هایی 
با هم داشته باشند اما فضای نسبتا 
کمدی سیاه این فیلم با آثار دیگرم 
نتخاب  ا در  حتی  است  متفاوت 
بازیگر، نوع کارگردانی و... کامال این 
تفاوت دیده می شود و این تفاوت در 
فیلمنامه بعدی که مشغول نگارش 
آن هستم باز هم کامال مشهود است.

-باز هم دغدغه های اجتماعی 
را لحاظ کرده اید؟
*بله، قطعا.

امضای  یک  عمدتا  شما  -آثار 
مخصوص به خود دارد که مخاطب 
می تواند حدس بزند این اثر شماست. 
امضا  این  داشتن  در  اندازه  چه  تا 

اصرار دارید ؟
و  است  تحلیل مخاطب  *این 
امضای  این  بگویم  نمی توانم  من 
سازنده  عنوان  به  من  است.  من 
و  می کنم  برخورد  حسی  خیلی 
مخاطب تحلیلی، من چنین تحلیلی 
آثارم  اما  طبیعتا  ندارم،  آثارم  روی 
رند.  دا همدیگر  به  شباهت هایی 
بنابراین من نمی توانم چنین اظهار 
نظری داشته باشم. اما همانطور که 
گفتم اثارم شباهت هایی به هم دارند 
و فیلم بعدی نیز همانند بوتاکس از 
ایران  ناتورالیستی  سینمای  جنس 
دیده  دهه  این  در  بخصوص  که 
و  کارگردانی  در  و  نیست  می شود 

قصه متفاوت خواهد بود.

-چه شد که عنوان بوتاکس را 
برای فیلم انتخاب کردید؟

*ارتباط معنایی بین اتفاقی که 
در بوتاکس می افتد و در فیلم تعریف 
به  بوتاکس  دارد.  وجود  می شود، 
نوعی سمی است که تزریق می شود 
تا چند عضله به شکل موقتی فلج 
شوند برای اینکه یک زیبایی با آن 
تصوری که در ذهن دارید بوجود آید. 
در واقع یک رویایی ساخته می شود 
و این تقریبا همان کاری است که 
انجام  اصلی  کاراکتر  فیلم  کل  در 
می دهد برای رسیدن به آن رویایی 

که مدنظر دارد.

برای  پرور  سوسن  -انتخاب 
کاراکتر اکرم برچه اساسی بود؟

*سوسن پرور یک بسته کامل 
از آنچه که من می خواستم با خود 
به همراه داشت. یک بازیگر باهوش 
که تمرین زیادی داشته باشد، چهره 
خاصی داشته باشد و از سوی دیگر 
هم بتواند کمدی اسلپ استیک انجام 
دهد و هم بتواند نقش تلخ پیچیده 
را بازی کند و بین اینها رفت و آمد 
داشته باشد، که اگر بگردید گزینه ها 
خیلی زیاد نیستند و من به سوسن 
پرور رسیدم  و از این انتخاب نتیجه 

هم گرفتم.

-اینکه گزینه دیگری نداشتید 

در انتخاب شما تا چه اندازه اثرگذار 
محدود  اندازه  چه  تا  را  شما  و  بود 

کرد؟
*همه می دانیم چون سینمای ما  
صنعتی نیست، در آن  تربیت بازیگر 
و مشاغل دیگر هم وجود ندارد  که 
به شکل روتین به روزرسانی شوند 
شکل  سنی  مختلف  گروه های  و 
بگیرند. در بازیگری این روند بیشتر 
سن  بازیگر  ما  مثال  است.  مشهود 
در سن  االن  داریم.  باال خیلی کم 
در  و  داریم  زیاد  بازیگر   ۴۰ تا   3۰
سن  و  نوجوان  و  کودك  کم  سن 
زیاد و مسن بازیگر نداریم و جایشان 
کودك  بازیگر  ما  نمی شود.  پر  هم 
نداریم و آنچه که از آموزشگاه های 
بازیگری دیده می شود خیلی خروجی 

درخشانی نیست.

-اگر سوسن پرور نمی پذیرفت 
این فیلم حضور داشته باشد،  تا در 

آیا گزینه دیگری در نظر داشتید؟
م  د می کر فکر  ال  صو ا *
که  کند  بازی  پرور  سوسن  که 
را  فیلمنامه  که  زمانی  خوشبختانه 
خواند پذیرفت، اما اگر هم این اتفاق 
رخ می داد قطعا  تالش می کردم تا 
بپذیرد، تا االن نشده که در کارم به 
چیزی فکر کنم که درست است و 
نشده باشد. من گروه بازیگرانم را بعد 
از نگارش فیلمنامه انتخاب کردم و 
که  واقعی  کاراکتر  یک  برمبنای 
می شناختم نقش اکرم را نوشتم. البته 
شخصیت  به  شبیه  خیلی  اکرم  که 
واقعی  نیست، اما در خلق آن از او 

الهام گرفتم.

قاب بندی های  شما  کار  -در 
که  می شود  دیده  میزانسن هایی  و 
بسیار به تابلو عکس یا نقاشی شبیه 
هستند، تا چه اندازه برای خلق آن ها 

طراحی داشتید؟
که  ا  ر نچه  آ م  تما *من 
در  و  کردم  عکاسی  می خواستم 
که  می دانستم  فیلمبرداری  زمان 
چه می خواهم. در هنگام کارگردانی 
نگارش  زه  ندا ا به  شاید  دکوپاژ 
در  اما  می گیرد،  را  زمانم  فیلمنامه 
هنگام فیلمبرداری نقشه دوم ندارم 
شده  نوشته  که  چیزی  همان  و 
است را می گیرم. تغییرات در پیش 
لوکیشن ها  بارها  و  انجام شد  تولید 
در  چون  گرفت،  قرار  بازدید  مورد 
و  ندارید  را  کار  این  زمان  تولید 
بودجه آن هم وجود ندارد که شما 
یا  و  کنید  اعمال  تغییری  بخواهید 
 33 ما  بیاندازید.  تعویق  به  را  کار 
روز فیلمبرداری داشتیم که 3۰ روز 
در ایران بود و سه روز هم در آلمان 
و طبق برنامه ریزی عین این برنامه 

اجرا شد.

-برای اکران فیلم چه تصمیمی 
دارید؟

*این فیلم برای پرده سینماست 
نیست،  نالین  آ کران  ا برای  و 
پرده  روی  بر  اکران  تالش مان 
مجبور  و  نشد  اگر  اما  سینماست. 
تفاق  ا کردیم  احساس  و  شدیم 
درستی است و پلتفرم ها نیز همکاری 
کردند، به اکران انالین فکر می کنیم 

و برای آن تصمیم می گیریم.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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