
یک مدیر صنعتی:

آشفتگی و عدم شفافیت، بزرگترین مشکل صنعت است

رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر 
تهران با اشاره به وضعیت ایمنی پایتخت گفت: بر 
اساس اعالم سازمان آتش نشانی با خرید چهار پهباد 
و تجهیزات پیشرفته برای آتش نشانی، امروزه تهران از لحاظ 

ایمنی در وضعیت خوبی به سر می برد.
مجید فراهانی پس از استماع سخنان شهردار تهران در 

دویست و نودو نهمین جلسه شورای شهر تهران گفت: پنجشنبه 
۳۰ دی ماه ساختمان پالسکو در چهارراه استانبول در مرکز تهران 
پس از آتش سوزی ۴ ساعته به طور کامل فروریخت که بیش از 
۲۰ کشته و ۲۳۵ مجروح به خود دید و همچنین ۱۵۰۰ میلیارد 

تومان در همین مورد زیان دیدیم.
صفحه ۲

رییس اتاق بازرگانی ایران و ترکیه:

با شفاف تر شدن سیاست های ارزی
 صادرات افزایش می یابد

راهکار افزایش انگیزه درس خواندن
و  کودک  تخصصی  تیم  عضو 
خانواده  و  ازدواج  انجمن  نوجوان 
فعلی  شرایط  در  اینکه  بیان  با  کشور 
و  دارند  کمی  خواندن  درس  انگیزه  نوجوانان 
درس  به  نسبت  آنها  بجای  والدین  مقابل  در 
خواندن فرزندان حساس، دغدغه مند و نگرانند، 
گفت: تا زمانی که این نگرانی نسبت به درس 
باشد،  داشته  وجود  والدین  در  نوجوان  خواندن 
بی انگیزگی برای درس خواندن نیز در نوجوان 
باید مسئولیت  ادامه پیدا می کند چراکه والدین 
درس خواندن را بر عهده نوجوان گذاشته و دست 

از کمال گرایی بردارند.
صفحه ۲

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه مطرح کرد:

ضرورت اجرای هرچه سریع تر طرح تحول دیجیتال
 در فوالد مبارکه

4
پایان انزوای بوکس ایران!

صفحه6

3
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
امیر غفارمنش: 
مسئوالن نباید 

نسبت به هنرمندان 
بي تفاوت باشند

6ورزش
طارمی دهمین 

بازیکنان گلزن و گل 
ساز اروپا!

هنگ 7فر

اين روزها با اينكه كماكان كرونا در زندگي ها جريان دارد و 
هنوزهم ترس از بيماري در همه ما وجود دارد، با اين حال 
نمي شود فعاليت هاي مختلف را از زندگي حذف كرد. در اين 
بين هنرمندان هم سعي مي كنند به كارهاي خود ادامه داده و 
هرچند رعايت پروتكل هاي بهداشتي براي هنرمندان خصوصا 

بازيگران بسيار سخت است....

فصل 2020-2021 رقابت های فوتبالی در اروپا نيز به پايان 
رسيد و پرداختن به آمار و ارقام به ثبت رسيده در ليگ های 
اروپايی قابل توجه است. وب سايت GiveMeSport در مطلبی 
به بررسی موثرترين بازيكنان فوتبال اروپا در فصل گذشته 

در زمينه گلزنی و گلسازی پرداخته است.

محمد قاسم زاده با بيان اين كه االن زمانش نيست به كرونا 
بحران مشخص  اين  مختلف  ابعاد  بايد  می گويد:  بپردازيم، 
شود و با تأمل به سمت آن رفت وگرنه نتيجه اش می شود 

يک كتاب بازاری.

بحران ها ذهن 
نویسندگان را به 

سمت خود می برد

وضعیت ایمنی تهران خوب است روند بازگشت نفت ایران به بازار جهانی منظم 
و شفاف خواهد بود

دبیرکل اوپک معتقد است که روند بازگشت عرضه و صادرات ایران 
به بازار نفت به طور منظم و شفاف خواهد بود.

به گزارش دبیرخانه اوپک، پنجاه ودومین نشست کمیته مشترک فنی 
اوپک و غیراوپک روز دوشنبه گذشته )دهم خردادماه( )JTC( برای بررسی شرایط بازار 

نفت به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد.
صفحه ۳

پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت 
را  مصوبات هفتاد ویکمین جلسه ستاد ملی کرونا 
اعالم کرد و بر اساس یکی از این مصوبات سفر بین 
استانی از ساعت ۱۲ چهارشنبه ۱۲ خرداد تا ۱۲ ظهر دوشنبه 
۱۷ خرداد در سراسر کشور ممنوع است و خودروهای متخلف 

جریمه می شوند.

در هفتاد و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا 
که با حضور رئیس جمهوری برگزار شد، مصوباتی اخذ شد که 
از جمله آنها، می توان به ممنوعیت سفر بین استانی از ساعت ۱۲ 
ظهر امروز چهارشنبه ۱۲ خرداد تا ساعت ۱۲ ظهر روز دوشنبه 

۱۷ خرداد اشاره کرد.
صفحه ۲

سفر از امروز ممنوع!

DONYAYEJAVANANMAG.IR

شركت ملي گاز ایران
)S.G.P.C( شركت پاالیش گاز شهید هاشمي نژاد

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

۱- شماره و موضوع مناقصه: تجدید مرتبه اول فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه شماره 99۰۳۲۰ )پیمان خدمات نگهداري و تعمیرات شرکت پاالیش گاز شهید 
هاشمي نژاد(با شماره فراخوان ۲۰۰۰۰9۲۱۳۴۰۰۰۰۳6 در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد(.

۲- نام و نشاني مناقصه گزار: استان خراسان رضوي–کیلومتر ۱6۵ جاده مشهد/سرخس-شرکت پاالیش گاز شهید هاشمي نژاد.
۳- شرایط مناقصه گر: کلیه شرکتهاي داراي پایه ۵ )پنج( رشته نفت و گاز از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا دارا بودن رتبه ۷ )هفت( گواهینامه تایید 
صالحیت اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعي درکد فعالیت ۲-تعمیر و نگهداری وکد فعالیت،  ۷-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 ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ ، 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 ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ استعالم ارزیابي تکمیل شده را به همراه مدارک مورد نیاز در 

سامانه مذکور بارگزاری و ارسال نمایند.
۵ – میزان و نوع تضمین شرکت در مناقصه:  مبلغ ۷.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال )هفت میلیارد و پانصد میلیون ریال( از انواع تضامین مجاز اعالم شده در آیین نامه 

تضمین معامالت دولتي مي باشد.
6- زمان گشایش پاکت ها: پاکت هاي مناقصه راس ساعت ۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰9در 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 : ۱۱۴۲9۱8
روابط عمومی شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد

آگهي فراخوان پیمانکاران براي مناقصه عمومي 
یك مرحله اي همراه با ارزیابي كیفي )فشرده(   شماره 1400-5

نوبت اول

در اجراي بند ))ج(( ماده ۱۲ قانون برگزاري مناقصات ، اداره کل نوسازي مدارس استان بوشهر در نظر دارد پروژه هاي  ذیل را به مناقصه بگذارد . لذا از شرکتهاي 
پیمانکاري داراي رتبه) حداقل ۵ابنیه با ظرفیت الزم ( از سازمان برنامه و بودجه  ، دعوت مي شود که جهت دریافت اطالعات  بیشتر و اسناد مناقصه  به  سامانه 
تدارکات  الکترونیکي دولت به آدرس  www.setadiran.ir  مراجعه نمایند . تلفن تماس ۰۷۷۳۳۳۲۴۵۰۵-۰۷۷۳۳۳۲۴۵۰6- داخلي ۲۲۰ امورقراردادها

  www.setadiran.ir  محل و مهلت دریافت  اسناد مناقصه: سامانه تدارکات  الکترونیکي دولت به آدرس
از ساعت ۱۴ روز  ۱۴۰۰/۰۳/۱۲   تا ساعت 8 روز  ۱۴۰۰/۰۳/۱۷

زمان تسلیم  اسناد مناقصه به سامانه :  تا ساعت 8  روز: ۱۴۰۰/۰۳/۳۱  
محل و زمان بازگشایي مناقصه  : سالن کنفرانس اداره کل نوسازي مدارس  استان ساعت 9صبح روز ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ 

پروژه هاي ذیل با فهرست بهاء سال 99 سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور برآورد گردیده و قرارداد آنها بر اساس بخشنامه سرجمع منعقد میگردد. 
حضور پیشنهاد دهندگان ویا نماینده آنها با معرفي نامه کتبي در جلسه گشایش پاکتها بالمانع است . 

تضمین شرکت در مناقصه-الف : ضمانت نامه بانکي  ب: واریز نقدي به حساب مرکز وجوه سپرده اداره کل نوسازي مدارس استان بوشهر نزد بانک مرکزي 
جمهوري اسالمي ایران به شماره حساب ۴۰۷۳۰۳۰6۰۷8۵۰8۵۷  ) شماره شبا  IR۷9۰۱۰۰۰۰۴۰۷۳۰۳۰6۰۷8۵۰8۵۷ (  با شناسه پرداخت   9۱۲۷-96-

6۷۳۲-۳۵۰۱-۰9۵۱-۴۰۰۰-۲9۳6-۵6۱۵     ج : ضمانت نامه هاي صادرشده از سوي  موسسات اعتباري غیربانکي که داراي مجوز الزم از طرف بانک 
مرکزي جمهوري  اسالمي هستند  .

مبلغ تضمین شرکت در مبلغ برآورد  بریال نام پروژهردیف 
مناقصه بریال

محل اعتبار

 ملي-/457/000/000-/9/127/000/000تكمیل مدرسه شش کالسه بایندر بندرگاه )حداقل امتیاز 70(      1
هدایاي نفت و ملي-/1/250/000/000-/25/000/000/000احداث مدرسه روستاي محمود احمدي )حداقل امتیاز 70(      2

هدایاي نفت و ملي-/2/465/000/000-/49/300/000/000احداث مدرسه روستاي گورك خورشیدي )حداقل امتیاز 75(      3

تاریخ انتشار   : نوبت اول ۱۴۰۰/۰۳/۱۲  نوبت دوم ۱۴۰۰/۰۳/۱۳
      امورقراردادها و روابط عمومي اداره کل نوسازي مدارس استان بوشهر   

صفحه ۳

مدیرکل روابط عمومی دانشگاه پیام نور گفت:مهلت 
ثبت نام و شرکت در مصاحبه علمی دوره دکتری دانشگاه 

پیام نور سال ۱۴۰۰ مجددا تمدید شد.
امیرحسین بهروز افزود: با توجه به درخواست متقاضیان 
دانشگاه،  این  علمی  مصاحبه  در  و شرکت  نام  ثبت  جهت 
مهلت ثبت نام از ۱۳ تا ۱۵ خردادماه سال جاری تمدید شد.

در  نام  ثبت  به  موفق  که  داوطلبانی  شد:  یادآور  وی 
https:// سامانه مدد )سامانه الکترونیکی مصاحبه( به نشانی

madad.pnu.ac.ir  نشده اند می توانند از ۱۳ تا ۱۵ 
اقدام  خردادماه ، نسبت به ثبت نام و تکمیل مدارک خود 
نمایند.دانشگاه پیام نور اعالم کرده است که تاریخ فوق به 
هیچ عنوان تمدید نخواهد شد و همچنین عدم پرداخت هزینه 

به منزله عدم تکمیل ثبت نام بوده و چنانچه در مرحله اول نیز 
داوطلبانی موفق به پرداخت هزینه مصاحبه نشده اند ضروری 

است در این مرحله اقدام و ثبت نام خود را تکمیل کنند.
پیش از این مهلت ثبت نام معرفی شدگان به مصاحبه 
آزمون دوره دکتری دانشگاه پیام نور در سامانه مدد تا روز 

چهارشنبه پنجم خرداد تمدید شده بود.

تمدید مجدد مهلت ثبت نام و شرکت در مصاحبه علمی دوره دکتری دانشگاه پیام نور
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نماینده مردم سبزوار:
برخی از شعارهای نامزدهای ریاست جمهوری

عوام فریبی است
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس معتقد است برخی از شعارهای 
نامزدهای ریاست جمهوری، پوپولیستی همراه با عوام فریبی است و همه 

عقال باید در برابر چنین رفتارهایی روشنگری کنند.
»بهروز محبی نجم آبادی« با اشاره به وعده های اقتصادی و معیشتی 
می خواهد  نامزدی  وقتی  گفت:  جمهوری  ریاست  انتخابات  نامزدهای 
وعده ای بدهد این وعده باید عالمانه، مستند و مبتنی بر واقعیات کشور 
باشد در حالی که با مشاهده رفتار تبلیغاتی بعضی از نامزدها، سخن شهید 
مدرس متبلور می شود که فرمودند بعضی در کالس اول سیاست هستند 

و کالس اول سیاست هم عوام فریبی است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: رفتارهای پوپولیستی و 
دادن قول های نادرست، بی احترامی به شعور مردم است و وظیفه کسانی 
که عقالنیت در ادامه امور را دنبال می کنند،  این است که با روشنگری 
و تنویر افکار عمومی در برابر چنین رفتارهایی بایستند تا افکارعمومی و 

مردم اسیر این وعده ها نشوند.
نماینده مردم سبزوار با اشاره به وعده یکی از نامزدها مبنی بر پرداخت 
وعده ای  چنین  که  نامزدی  گفت:  زوجین  به  تومانی  میلیون   ۵۰۰ وام 
می دهد باید این را موضوع را هم به مردم بگوید که وام ۵۰۰ میلیونی با 
چه بازپرداختی قرار است، داده شود؟ مگر دوستان اطالع ندارند که میزان 
حقوق پرداختی در کشور بسیار پایین است و تعداد قابل توجهی از جامعه 

زیر خط فقر هستند.
محبی با توصیه به نامزدهای انتخابات که بهتر است به جای شعارعوام 
فریبانه برنامه های خود را در حوزه اشتغال و تولید توضیح دهند، عنوان کرد: 
دولت آینده باید بر روی اشتغال مولد، تولید موثر و صادرات دقیق و حساب 
شده کار کند تا تولید در کشور رونق بگیرد. در چنین شرایطی دیگر نیاز به 
دادن وام نیست بلکه خود فرد کار کرده و برای خود درآمد ایجاد می کند.

نماینده مردم سبزوار در عین حال گفت: برخی از وعده های انتخاباتی 
نامزدهای ریاست جمهوری الگوبردای از گذشته است. این الگوها در مقطع 

زمانی کنونی جواب نمی دهد.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر اندیشکده ها و پژوهشکده های 
کشور با بهره گیری از جوانان متخصص و باهوش در حوزه های سیاسی، 
اقتصادی، فرهنگی وظرفیت های کشور را بررسی می کنند و بسیاری از 
آنها تجارب موفق دیگر کشورها را نیز مطالعه کرده و اطالعات دقیقی در 
این زمینه دارند و بهتر است از ظرفیت این جامعه نخبه کشور استفاده شود.

 عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد:  بر اساس آماری 
که دیوان محاسبات درباره اجرایی و عملیاتی شدن قوانین کشور می دهد،   
به نحوی است که نشان می دهد باید در اصالح قوانین، حوزه نظارت و 
تنقیح قوانین به صورت جدی کار کرده و قوانین اضافی را در جمهوری 

اسالمی حذف کنیم تا اصل شفافیت در کشور حاکم شود.
محبی یادآورشد: در واقع اداره کشور باید به نحوی پیش برود که هر 
جا پولی است، شفافیت هم ایجاد شود. این پول نیز تا رسیدن به ذینفع 
نهایی باید در مسیر روشن حرکت کرده و استخدام ها نیز علنی و رسمی و 

بدور از سفارش انجام شود تا  اعتماد عمومی بازسازی شود.
وی خاطرنشان کرد: در حوزه فرهنگ، رفع بی اعتمادی عمومی، در 
بخش اقتصاد ایجاد اشتغال مولد، در مقوله سیاسی دوری از عوام فریبی 
همراه با راستگویی ومبارزه با دروغ از جمله نکات مهمی است که نامزدهای 

انتخابات و رییس جمهور آینده باید مد نظر قرار دهند.

سفر از امروز ممنوع!
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوبات هفتاد ویکمین جلسه ستاد 
ملی کرونا را اعالم کرد و بر اساس یکی از این مصوبات سفر بین استانی از ساعت 
۱۲ چهارشنبه ۱۲ خرداد تا ۱۲ ظهر دوشنبه ۱۷ خرداد در سراسر کشور ممنوع است و 

خودروهای متخلف جریمه می شوند.
در هفتاد و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا که با حضور رئیس 
جمهوری برگزار شد، مصوباتی اخذ شد که از جمله آنها، می توان به ممنوعیت سفر بین 
استانی از ساعت ۱۲ ظهر امروز چهارشنبه ۱۲ خرداد تا ساعت ۱۲ ظهر روز دوشنبه 

۱۷ خرداد اشاره کرد.
بر این اساس، در بند یک مصوبات جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا، 
مقرر شده با عنایت به شرایط شکننده کشور بعد از گذر از پیک چهارم و افزایش 
شاخص بستری در برخی استان های جنوبی و همچنین پیش بینی رشد مسافرت 
در روزهای تعطیل نیمه خرداد ماه، به منظور پیشگیری و جلوگیری از بازگشت 
شرایط صعودی بیماری و مدیریت موضوع با در نظر گرفتن فاصله زمانی کمتر 
از دو هفته به انتخابات آتی، موضوع بررسی و مقرر شد که سفر بین استانی از 
ساعت ۱۲ ظهر امروز چهارشنبه  ۱۲ خرداد تا ساعت ۱۲ ظهر روز دوشنبه ۱۷ 
خرداد ممنوع باشد که البته تمامی این محدودیت ها بدون توجه به رنگ بندی ها 

صورت گرفته است.
خودروهای  ورود  برای  محدودیت ها،  مدیریت  هوشمند،  طرح  برابر  همچنین 
غیربومی به شهرهای قرمز و نارنجی جریمه ها اعمال می شود و برای شهرهای زرد، 
صرفاً در طول این بازه زمانی نیز جریمه ۵۰۰ هزارتومانی برای یک بار اعمال خواهد شد.

براساس مصوبات این جلسه، نیروی انتظامی موظف است نسبت به اتخاذ تدابیر 
و تمهیدات الزم برای تحقق این مصوبه اقدامات ضروری را انجام دهد و کمیته اطالع 
سانی ستاد ملی )وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی( با همکاری صدا و سیما نسبت به 
اطالع رسانی تصمیات متخذه اقدام کند. البته این ممنوعیت شامل حال سیستم حمل 

و نقل عمومی و باری نمی شود.
در بند دوم مصوبات جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا که به تمدید بسته 
حمایت از کسب و کارها و مشاغل به شدت آسیب دیده از کرونا اشاره شده، آمده است: 
حمایت های مالیاتی، بانکی، تسهیالتی و سایر حمایت های خانوارها شامل اعطای 
تسهیالت ودیعه اجاره مسکن، تمدید خودکار قراردادهای اجاره و تعیین سقف مبالغ 
اجاره اماکن مسکونی در سال ۱۴۰۰ در ستاد اقتصادی دولت و جلسه کمیته های ستاد 
ملی کرونا بحث و درصورت تصویب در هر دو جلسه به عنوان مصوبه ستاد ملی کرونا 

برای اجرا ابالغ شود.

عضو شورای شهر تهران:
وضعیت ایمنی تهران خوب است

رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران با اشاره به وضعیت ایمنی 
پایتخت گفت: بر اساس اعالم سازمان آتش نشانی با خرید چهار پهباد و تجهیزات 
پیشرفته برای آتش نشانی، امروزه تهران از لحاظ ایمنی در وضعیت خوبی به سر می برد.

مجید فراهانی پس از استماع سخنان شهردار تهران در دویست و نودو نهمین 
جلسه شورای شهر تهران گفت: پنجشنبه ۳۰ دی ماه ساختمان پالسکو در چهارراه 
استانبول در مرکز تهران پس از آتش سوزی ۴ ساعته به طور کامل فروریخت که 
بیش از ۲۰ کشته و ۲۳۵ مجروح به خود دید و همچنین ۱۵۰۰ میلیارد تومان در 

همین مورد زیان دیدیم.
وی افزود: به مسئله ایمنی و جان شهروندان در این گزارش و تهیه نردبان ها در 
گزارش ملی پالسکو به عنوان یکی از ضعف ها اشاره شد. تجهیزاتی در سال 9۷ بر 
خالف هزینه های این صنعت فراهم شد. این تجهیزات در شرایط تحریم و باال رفتن 
قیمت ارز به سختی ممکن شد و هر ست کامل آتش نشانی بیش از ۱۱۰ میلیون تومان 

ارزش دارد. برای نردبان ها هم ۳۰ میلیون دالر هزینه شد.
وی تاکید کرد: بر اساس اعالم سازمان آتش نشانی با خرید چهار پهباد و این 

تجهیزات ، تهران از لحاظ آتش نشانی و ایمنی در وضعیت خوبی به سر می برد.

مدرس و عضو تیم تخصصی کودك و نوجوان بررسی کرد؛ 

راهکار افزایش انگیزه درس خواندن نوجوانان و رفع نگرانی والدین 
عضو تیم تخصصی کودک 
و نوجوان انجمن ازدواج و خانواده 
شرایط  در  اینکه  بیان  با  کشور 
درس  نگیزه  ا نان  نوجوا فعلی 
خواندن کمی دارند و در مقابل والدین بجای 
آنها نسبت به درس خواندن فرزندان حساس، 
دغدغه مند و نگرانند، گفت: تا زمانی که این 
نگرانی نسبت به درس خواندن نوجوان در 
والدین وجود داشته باشد، بی انگیزگی برای 
پیدا  ادامه  نوجوان  در  نیز  خواندن  درس 
می کند چراکه والدین باید مسئولیت درس 
خواندن را بر عهده نوجوان گذاشته و دست 

از کمال گرایی بردارند.
تلفن  از  استفاده  اناری  آسیه  دکتر 
همراه، حضور در فضای مجازی و نداشتن 
مهم  چالش  را  خواندن  درس  برای  انگیزه 
امروزی والدین و نوجوانان دانست و اظهار 
کرد: والدین نباید نسبت به درس نخواندن 
نوجوانان حساس شده و اصطالحا »حرص« 
بخورند، والدین تنها باید به نوجوانان در مسیر 
درس خواندن کمک کنند و در نهایت اجازه 
خود  را  نخواندن  درس  این  تبعات  دهند 
نوجوان بپردازد. در غیر این صورت حساسیت 
والدین برای نوجوان اهمیتی نخواهد داشت. 
تخصصی  تیم  عضو  و  مدرس  این 
خانواده  و  ازدواج  انجمن  نوجوان  و  کودک 
کشور تصریح کرد: انگیزه درس خواندن باید 
درونی باشد و در صورتی درونی می شود که 
والدین بیشتر از نوجوان برای درس خواندن 
باید  والدین  ندهند.  خرج  به  حساسیت  او 
اجازه دهند نوجوان به عنوان فردی مستقل 
مسئولیت  و  بخواند  درس  چگونه  بیاموزد 
درس خواندن را بپذیرد و بداند در صورت 
عدم مسئولیت پذیری باید تبعاتی را بپردازد.

که  گفت  هم  را  این  همچنین  وی 
درس  به  نسبت  حساسیت  بدون  والدین 
را  نمره ای  حداقل  باید  فرزند،  نخواندن 
کنند  گوشزد  نوجوان  به  و  تعیین  او  برای 
که در صورت عدم کسب نمره تعیین شده، 
برایش  تنبیه  عنوان  به  محرومیت هایی 

اجرا می شود.
پیش از در اختیار گذاشتن تلفن همراه 

قوانینی برای نوجوان وضع کنید
این مدرس دانشگاه با اشاره به چالش 
و  اجتماعی  در شبکه های  نوجوانان  حضور 
استفاده از تلفن همراه، تاکید کرد که والدین 
پیش از آنکه تلفن همراه را در اختیار نوجوان 
از  استفاده  برای  را  قوانینی  باید  دهند  قرار 

آن مشخص کنند و این در حالی است که 
متاسفانه اغلب والدین ابتدا تلفن همراه را در 
اختیار نوجوان گذاشته و سپس از حضور بیش 
از حد او در شبکه های اجتماعی و مجازی 

گله مند می شوند.
اناری با اشاره به لزوم وضع قوانینی 
و  همراه  تلفن  از  نوجوان  استفاده  برای 
خاطر  مجازی،  شبکه های  در  او  حضور 
ید  با لدین  ا و ل  مثا ی  برا  : کرد نشان 
مشخص کنند که فرزند کمتر از ۱8 سال 
آنها از چه ساعتی به بعد باید تلفن همراه 
را تحویل دهد و آن را در اتاق خواب نبرد. 
اینگونه تا پاسی از شب مشغول چت کردن 
شد.  نخواهد  مجازی  فضای  در  حضور  و 
می تواند  قوانین  این  جمله  از  همچنین 
همراه،  تلفن  روی  بر  گذاشتن  رمز  عدم 
و  محدود  اجتماعی  شبکه های  در  حضور 
شبکه های  اطالعات  به  والدین  دسترسی 

باشد. او  اجتماعی 
وی معتقد است که ساعات استفاده از 
تلفن همراه برای نوجوان باید مشخص باشد، 
برای مثال در روزهای تعطیل برای سنین 
دبستان استفاده از تلفن همراه بین دو تا سه 
ساعت و برای سنین دبیرستان بین چهار تا 
پنج ساعت باشد و در روزهای درسی و خارج 
از ساعات کالس این استفاده از گوشی باید 

یک تا دو ساعت در روز باشد.
قرار دادن محدودیت هایی برای حضور 

نوجوان در شبکه های مجازی
به گفته این عضو تیم تخصصی کودک 
و نوجوان انجمن ازدواج و خانواده کشور، به 
را  محدودیت هایی  باید  والدین  حتم  طور 
نوجوانان در  برای حضور  قوانین  به عنوان 
شبکه های مجازی قائل شوند، به طوری که 

والدین تعیین کنند استفاده از چه شبکه های 
در صورت  و  ممنوع  نوجوان  برای  مجازی 
توسط  پیام هایشان  شبکه هایی  چه  نصب 

والدین کنترل می شود. 
این روانشناس فاصله گرفتن نوجوان 
از خانواده و رفتن به سوی همساالن را از 
و   دانست  نوجوانی  دوران  بارز  ویژگی های 
گفت: انتظار اشتباهی است که والدین تصور 
می کنند باید مهم ترین افراد زندگی نوجوان 
باشند و نوجوان تمام مسائل و مشکالتش 
را با آنها مطرح کند چراکه در دوران نوجوانی 
نوجوان  و  می شود  کمرنگ  خانواده  نقش 

ترجیح می دهد به سوی دوستانش برود.
به گفته این مدرس دانشگاه، والدین 
با گذراندن وقت مثبت با نوجوان، پرهیز از 
توصیه، نصیحت، سرزنش، انتقاد و مقایسه 
نوجوان با دیگران، برقراری رابطه دوستانه با 
نوجوان و در عین حال حفظ قوانین خانواده 
و پذیرفتن نوجوان، به او فرصت می دهند تا 
دوباره آنها را همانند دوران کودکی بپذیرد، 
به والدین اعتماد کند و این گذار از دوستان 

به خانواده را طی کند. 
وی با تاکید بر اهمیت رفتار والدین در 
گذار نوجوان از دوستان به خانواده، تصریح 
خانواده  از  دوره ای  در  نوجوان  حتما  کرد: 
دور می شود اما اگر والدین با نوجوان رفتار 
به  دوباره  نوجوان  باشند،  داشته  دوستانه 
سمت والدین بازخواهد گشت. در مقابل اگر 
، نوجوان  از والدین سر زند  رفتار اشتباهی 
برای همیشه سوی دوستانش خواهد ماند و 
این مهم مگر با صبوری، متانت و احترام به 

نوجوان محقق نمی شود.
والدین دوست بچه ها نیستند

دوست  والدین  که  است  معتقد  وی 

آنها  میان  مرزهایی  چراکه  نیستند  بچه ها 
و  والد  رابطه  یک  و  دارد  وجود  فرزندان  و 
فرزندی میان آنها برقرار است. این در حالی 
است که والدین باید با فرزندان خود همدلی 
کنند، به حرفهایشان گوش کنند و سعی در 
گذراندن وقت مثبت متناسب با سن و عالئق 
فرزندان با آنها داشته باشند. همچنین قوانین 
وضع شده خانواده رابطه میان والد و فرزند را 

از رابطه دوستانه متفاوت می سازد.
بر  مبتنی  اناری، هر خانواده  به گفته 
فرهنگ خود قوانینی دارد که شامل یک یا دو 
قانون غیر قابل مذاکره و اصلی و چند قانون 
محدود قابل مذاکره می شود و از خانواده ای 
به خانواده دیگر متفاوت است. همین قوانین 
است که نوع رابطه والد و فرزندی را از رابطه 

دوستانه متمایز می کند. 
این روانشناس با بیان اینکه باید درباره 
قواینن خانواده با نوجوان به طور مشخص 
صحبت کرد، تاکید کرد: والدین باید نسبت به 
نوجوان خود همدلی داشته و وقت بگذرانند و 
به سخنانش فعاالنه گوش دهند اما این به 
معنای زیر پا گذاشتن قوانین خانواده نیست. 
نوجوان باید بداند یک الی دو قانون خانواده 
غیر قابل مذاکره است و زیر پا گذاشتن آنها 
نیز  برایش تبعاتی خواهد داشت. در مقابل 
چند قانون محدود قابل مذاکره وجود دارد که 
میتوان درباره آنها با والدین به توافق رسید.

رفتن  دست  از  و  دائمی  نهی  و  امر 
جایگاه والدین 

مدرس و عضو تیم تخصصی کودک 
و نوجوان انجمن ازدواج و خانواده کشور در 
عین حال این را هم گفت که تعداد قوانین 
چراکه  باشد  اجرا  قابل  و  کم  باید  خانواده 
از  به  منجر  نوجوان  به  دائمی  نهی  و  امر 
و  والدین  و شخصیت  جایگاه  رفتن  دست 
عدم توجه نوجوان نسبت به قوانین خانواده 
می شود. همچنین در وضع این قوانین باید 
استقالل و احترام به شخصیت نوجوان را 

در نظر گرفت. 
اناری در پایان تاکید کرد: والدین باید 
در عین حالی که به قوانین پای بند هستند 
به نوجوان حق انتخاب دهند تا در صورت 
کردن  رعایت  عدم  تبعات  اشتباه  انتخاب 
خانواده  قوانین  گیرد.  عهده  بر  را  قوانین 
نباید دست و پا گیر بلکه باید انگشت شمار 
باشند. همچنین والدین به دور از غر زدن، 
انتقاد کردن، سرزنش کردن و نصیحت کردن 

نوجوان، قوانین خانواده را اجرا کنند.
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زیر نظر: علی هوشمند

رییس سازمان امور دانشجویان:
چین به دانشجویان ایرانی بورسیه و تسهیالت ویزا می دهد

رییس سازمان امور دانشجویان از آمادگی کشور چین برای تخصیص بورس 
تحصیلی با کمیت باال و تسهیالت ارائه ویزا به دانشجویان ایرانی خبر داد.

)مجازی(  تخصصی  نشست  فناوری،  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  گزارش  به 
ایران و چین روز  راهبردی  برنامه  دانشگاهی در  فناوری و  همکاری های علمی، 

گذشته در وزارت علوم برگزار شد.
مجتبی صدیقی در این نشست درباره زمینه ها و فرصت های همکاری های 
افزون علمی و  پتانسیل روز  افزود:  تبادل دانشجو  با کشور چین در حوزه  علمی 
تحقیقاتی چین، عالیق مشترک ۲ طرف به توسعه زبان و ادبیات فارسی و چینی، 
ارتباط مناسب سیاسی ۲ کشور، امکانات فراوان تحقیق در حوزه علوم تجربی و 
افزایش جسارت های علمی و سیاسی چین در مقابل غرب از اعم این فرصت ها 

محسوب می شود.
رییس سازمان امور دانشجویان با اشاره به سایر فرصت های همکاری مشترک 
علمی، گفت: آمادگی طرف چینی برای تخصیص بورس با کمیت باال، تسهیالت 
ارائه ویزا، انعقاد احتمالی قراردادهای اقتصادی بزرگ در آینده از دیگر نکات مهم 

در فرصت های همکاری میان ۲ کشور به شمار می رود.
معاون وزیر علوم درباره بخشی از چالش های موجود در این زمینه اظهار داشت: 
ناهماهنگی بین سیستم آموزشی ۲ طرف، مشکالت زبان تحصیل، فقدان سابقه 
ارتباط  ۲ طرف اساتید،  نبود  ارتباط علمی بین دانشگاه های ۲ طرف،  قابل توجه 
دشواری وصل دانشجویان دکتری برای اخذ پذیرش در دوره های کوتاه مدت و 
بین همکاری های  چالش های  و  از مشکالت  ۲ کشور  فرهنگی  ناهماهنگی های 

ایران و چین به شمار می رود.
زمینه خاطرنشان  این  در  توصیه های الزم  و  راه حل ها  صدیقی درخصوص 
کرد: استقرار هر چه سریع تر رایزن علمی در چین، تمرکز بر رشته های وابسته به 
تجهیزات آزمایشگاهی ، انعقاد تفاهم نامه های کاربردی ۲ طرفه، استقبال از حضور 
اعضای هیأت علمی ۲ طرف در کنفرانس های علمی ۲ کشور، استفاده از تشکل های 
دانشجویی ایرانی در چین، حرکت متقابل در اعطای بورس به دانشجویان چینی 
و جذب غیربورسیه، بهره گیری از قراردادهای اقتصادی کالن برای پیوست علمی 
و تبادل محقق و رصد بودجه های متمرکز احتمالی برای شریک شدن در آنها از 

راه حل های اساسی در بستر همکاری های ۲ جانبه محسوب می شود.
شتاب رشد چین حیرت آور است

در ادامه این نشست، غالمحسین رحیمی شعرباف، معاون پژوهشی و فناوری 
وزارت علوم، اظهار داشت: چین مسیر توسعه اقتصادی، فنی و علمی خود را در ۲۵ 

سال اخیر پیدا کرد. شتاب رشد و توسعه چین بسیار حیرت آور است.
وی با بیان اینکه در طول قرن اخیر کشوری نبوده که از چنین رشد شتابنده ای 
برخوردار باشد، ادامه داد: اینکه چگونه راه خود را پیدا کرد باید در گروه های علمی 

ما مورد بررسی قرار گیرد.
فنی  و  اقتصادی  توسعه  مسیر  در  چین  گفت:  علوم،  وزیر  پژوهشی  معاون 
اولویت دهی را به برنامه های کالن و تولید قرار داد؛ همچنین ارزش افزوده تولید را 

پشتوانه فناوری پیشرفته کرد و سپس به توسعه علمی پرداخت.
رحیمی تاکید کرد: کشور چین تمام یافته های مالی فناوری را پشتوانه توسعه 
و پیشرفت کرد؛ بنابراین  ارتباط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در اولویت باید 

در حوزه فناوری های پیشرفته باشد.
وی افزود: چین در زمینه هوش مصنوعی سرآمد دنیا است و ارتباطات فناوری 
به این معنا است که هر کدام از دانشگاه های کشورمان باید در حوزه فناوری های 

پیشرفته اهتمام کنند.
وی خاطرنشان کرد: تعدادی از پژوهشگاه های ما نقاط قوت عرصه علم و 
دانش به شمار می روند که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باید از طریق همین 
پژوهشگاه ها و دانشگاه ها اولویت کاری خود را به فناوری پیشرفته دهد و با این 
هدف با کشور چین ارتباط برقرار و حتی تبادالت هم سطح انجام شود. در حقیقت 
کشور چین برای ما یک فرصت به شمار می رود که باید با برنامه ریزی دقیق از 

آن استفاده کنیم.

انهدام باند جیب برهای اتوبوس های بی آر تی
سرکالنتر یازدهم پلیس پیشگیری تهران بزرگ از انهدام باند سه نفره جیب بران 

اتوبوس های بی آر تی خیابان انقالب خبر داد.
سرهنگ اردشیر نادری در خصوص جزییات دستگیری این سارقان ،گفت: با 
مراجعه تعدادی از شهروندان به کالنتری نامجو در خصوص سرقت تلفن همراه و 
وجوه نقدشان در ایستگاه بی آر تی، تیمی از ماموران کالنتری شناسایی و دستگیری 

سارق یا سارقان را در دستور کار قرار دادند.
وی با بیان اینکه در بررسی پرونده ها مشخص شد که سرقت ها در ایستگاه بی 
آر تی اتفاق افتاده است، ادامه داد: بر اساس اطالعات به دست آمده سرقت ها توسط 
سه مرد جوان انجام شده بود.سرکالنتر یازدهم پلیس پیشگیری تهران با بیان اینکه 
تعدادی از مال باختگان توانسته بودند، چهره سارقان را به خاطر بسپارند تصریح کرد: 
سارقان از شلوغی اتوبوس سوء استفاده می کردند و با تنه زدن و همکاری با یکدیگر 

اموال شهروندان را از جیبشان سرقت می کردند.
وی گفت: گشت زنی های محسوس و نامحسوس توسط ماموران عملیات 
کالنتری نامجو آغاز شد تا اینکه ماموران، سارقان را هنگام پرسه زنی مشاهده و نسبت 
به بازداشت آنها اقدام کردند. سرهنگ نادری با بیان اینکه تا کنون تعدادی از مالباختگان 
چهره سارقان را شناسایی کردند، افزود: متهمان در کالنتری به ۲۰ فقره سرقت با 

همکاری یکدیگر اعتراف کرده اند و هر سه سارق به مرجع قضایی معرفی شدند.

دستگیری دزد دورهمی های فامیلی 
رئیس پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری سارقی خبر داد که 

در دور همی ها و مهمانی های فامیلی، از اقوامش سرقت می کرد.
سرهنگ کارآگاه سعید مجیدی در این باره اظهار کرد: خانمی با مراجبه به پلیس 
اظهار کرد که بیست و یکم آبان سال گذشته برای تولد فرزندش در منزل خود یک 
مهمانی تدارک می بیند. حوالی ساعت ۲۱ پس از اتمام مهمانی و خروج مهمانان از 
منزل، متوجه می شوند که سارق یا سارقانی وجه نقد، ارز و مقادیری طال جمعاً به 

ارزش ۱۵۰ میلیون تومان را سرقت کردند.
وی با اشاره به اینکه کلیه مهمانان تحت تحقیقات پلیسی قرار گرفتند، گفت: 
طی بررسی های میدانی و مشخص شد سرقت های مشابه دیگری نیز از دوستان و 

اقوام مشترک افراد حاضر در مهمانی صورت گرفته است.
رئیس پایگاه چهارم پلیس آگاهی اظهار کرد: با توجه به حساسیت و سریالی بودن 
سرقت ها، تحقیقات پلیسی به صورت دقیق و منسجم ادامه داشت تا اینکه کارآگاهان 
به یکی از مهمانان به نام »کیارش« مشوک شدند. در نهایت پس از جمع بندی 
سرنخ های پلیسی مشخص شد پس از تاریخ سرقت از منزل شاکی، مبلغ چشمگیری 
از یکی از طال فروشی های سطح شهر تهران به حساب وی واریز شده است.وی ادامه 
داد: مدیر طالفروشی به این پایگاه احضار شد و در خصوص مبالغ واریزی به حساب 
فرد گفت که مقداری طال به صورت بدون فاکتور از متهم خریده است.وی ادامه داد: 
پس از تالش کارآگاهان در نهایت متهم به هشت  فقره سرقت دیگر به همین شیوه 

از سایر اقوام اعتراف کرد.
رئیس پایگاه چهارم پلیس آگاهی در پایان گفت:  سارق و مالخر پس از تحقیقات 
تکمیلی به دادسرا معرفی شدند که با توجه به نسبت فامیلی بین سارق و مالباخته 

ها متهمان پس اخذ رضایت از کلیه شاکیان متهمان با صدور قرار تامین آزاد شدند
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مراقب اثرانگشت مخفی 
عكس های خود باشید

دوربین دیجیتالی یا گوشی هوشمند شما داخل فایل هر عکس »متادیتا« 
یا فراداده ذخیره می کند. این متادیتا که درواقع اطالعاتی درباره اطالعات است، 
به صورت خودکار و انگل وار وارد هر عکسی می شود که ثبت می کنید و داده ای 
شناسایی شدنی و ردگیری پذیری درباره این امر به اشتراک می گذارد که عکس ِکی 

و کجا و با چه دوربینی گرفته شده است.
مانند  رایگانی  ابزارهای  به کمک  عکس  روی  از  متادیتا  پاک کردن 
ExifTool امکان پذیر است؛ اما مسئله اینجا است خیلی از افراد حتی نمی دانند 
چنین اطالعاتی در عکس هایشان مخفی شده، چه برسد به اینکه چه استفاده ای 
ممکن است از آن ها شود. ازاین رو، بسیاری از کاربران عکس های خود را بدون 

پاک کردن متادیتا در اینترنت منتشر می کنند. 
برخی از پلتفرم های شبکه های اجتماعی، ازجمله اینستاگرام و فیسبوک 
از روی عکس  را به طور خودکار  با موقعیت مکانی  و توییتر اطالعات مرتبط 
وب سایت ها  از  بسیاری  بااین حال،  عموم.  چشم  از  فقط  البته  می کنند؛  حذف 
کاربران  دیگر  برای  منتشرشده  عکس های  متادیتای  و  ندارند  قابلیتی  چنین 

است. دردسترس 
ناآگاهی بسیاری از کاربران از اطالعاتی که عکس هایشان به طور مخفی 
افشا می کند،  برای بازپرسان و گیرانداختن مجرمان در محل جرم مفید بوده 
است؛ اما حریم شخصی شهروندان قانون مدار را نقض می کند و امنیت آن ها 
این اطالعات مطلع اند،  از  بارها پیش آمده مجرمانی که  را به خطر می اندازد. 
تعقیب  و  دزدی  به  دست  شده،  گرفته  کجا  و  ِکی  عکسی  اینکه  دانستن  با 

آزارنده زده اند. 

اثرانگشت عکس؛ خطرناک تر و پنهان تر از متادیتا
متادیتا، تنها اطالعاتی نیست که در عکس های دیجیتالی شما پنهان شده 
است و شناسه شخصی منحصر به فردی نیز وجود دارد که نشان می دهد هر تصویر 
دقیقا با چه دوربینی گرفته شده است. این شناسه حتی از متادیتا هم مخفی تر است 
و احتماال تاکنون از وجودش خبر نداشته اید. حتی عکاسان حرفه ای هم ممکن است 
کامال از وجود آن بی اطالع باشند یا فراموش کنند چنین شناسه ای وجود دارد. این 
شناسه مثل مکانیزم ردیابی اسلحه عمل می کند. وقتی گلوله ای شلیک می شود، 
لوله تفنگ روی آن نشانه های منحصر به فردی به جا می گذارد که به پلیس کمک 

می کند بفهمد هر گلوله از کدام اسلحه شلیک شده است. 
برای اینکه با طرزکار این شناسه در عکاسی آشنا شوید، ابتدا باید درباره فرایند 
عکس برداری بدانید. بخش اصلی هر دوربین دیجیتال، ازجمله دوربین های داخل 
گوشی های هوشمند، حسگر تصویر آن است. این حسگر از شبکه ای از میلیون ها 
»فوتوسایت« ))Photosite سیلیکونی تشکیل شده است که درواقع حفره هایی 
هستند که فوتون ها )نور(  را جذب و در اثر پدیده ای موسوم به اثر فوتوالکتریک 
را دفع می کنند. هر فوتوسایت معادل یک پیکسل در تصویر است؛  الکترون ها 
می شود.  استفاده  فوتوسایت  به جای  پیکسل  کلمه  از  رایج  به طور  به همین دلیل، 
کمیتی  به  و  اندازه گیری  فوتوسایت  هر  از  آزادشده  الکترون های  الکتریکی  بار 
دیجیتالی تبدیل می شود. بدین ترتیب، هر فوتوسایت مقدار واحدی دارد که میزان 

نور ثبت شده را نشان می دهد.
حاال که بحث دغدغه های حریم شخصی مطرح است، باید سراغ تکنولوژی 
دیگری نیز رفت که مثل PRNU اطالعات پنهانی را درباره کاربر فاش می کند. 
مخفیانه  به طور  رنگی  پرینترهای  از  بسیاری  بدانید  باشد  جالب  برایتان  شاید 
نقطه های نامحسوس زردرنگی به اسناد اضافه می کنند که حاوی اطالعاتی شامل 
شماره سریال پرینتر و تاریخ و زمان چاپ اسناد است. این نقطه های زردرنگ که 
با چشم غیرمسلح شناسایی شدنی نیستند، به احتمال زیاد سال ۲۰۱۷ به اف بی آی 
در شناسایی و دستگیری ریلتی وینر کمک کرده بودند. وینر کسی بود که سند 
ریاست جمهوری  انتخابات  در  روسیه  ادعاهای دخالت  درباره  ملی  امنیت  آژانس 

آمریکا را به رسانه ها افشا کرده بود.

ی
هر

ش

زیر نظر: محبوبه مهدوی غروی

مجری مطالعات بالینی واکسن ایرانی کرونا مطرح کرد؛
ایمنی ۸0 درصدی واکسن برکت برای افرادی 

که تاکنون کرونایی نشدند!
مجری مطالعات بالینی واکسن ایرانی کرونا گفت: طبق نتایجی که به دست 
آوردیم، واکسن کوو ایران برکت، بیش از 8۰ درصد افرادی را که قبال با ویروس 

در ارتباط نبودند را در برابر انواع خفیف و شدید بیماری کرونا ایمن می کند.
»محمدرضا صالحی« مجری مطالعات بالینی واکسن ایرانی کرونا با اشاره 
به وضعیت روند فازهای واکسن برکت ساخت داخل، بیان کرد: واکسن کوو ایران 
برکت تقریبا فاز یک را کامل به پایان رسانده، برای فاز دو هم تقریبا می توان 
گفت که در حد نتایج اولیه به پایان رسیده است، هرچند که نتایج نهایی را باید 

آماده کنیم، اما نتایج اولیه خیلی امیدوارکننده بوده است.
وی ادامه داد: این نتایج چه از نظر ایمنی زایی باال و چه از نظر بی ضرر بودن 
خوب بوده و ما حدس می زنیم، طبق نتایجی که به دست آوردیم این واکسن 
موفقیت آمیز باشد و بیش از 8۰ درصد افرادی را که قباًل با ویروس در ارتباط 

نبودند را در برابر انواع خفیف و شدید بیماری ایمن کند.
صالحی در مورد عوارض واکسن افزود: در واقع میزان عوارضی که واکسن 
داشته، کمتر از ۲۵ درصد در افراد بوده که همه ی عوارض هم از نوع خفیف بوده 

است و عارضه ی متوسط یا شدید گزارش نشده است.
وی ادامه داد: االن در میانه های فاز ۳ هستیم که بیش از ده هزار داوطلب 
در این مرحله واکسن یا واکسن نما را دریافت کردند، مجموع داوطلب های فاز ۳، 

۲۰ هزار نفر هستند که نیمی از آنها واکسن دریافت کردند.
صالحی گفت: خوشبختانه شرایط به خوبی پیش می رود و فکر می کنم ظرف 
دو هفته ی آینده بقیه شهرستان ها را برای مطالعه اضافه کنیم، در همین راستا دو 

روز گذشته هم استان البرز را اضافه کردیم.
از  با دپوی مقداری  ایرانی کرونا در رابطه  بالینی واکسن  مجری مطالعات 
تولیدات واکسن برکت، افزود: در رابطه با دپو باید بگویم، که شرکت ایران برکت، 
امکانات تولید انبوه واکسن را فراهم کرده و دوستان در ایران برکت موفق شدند 
تا ظرفیت حدود یک و نیم میلیون دز را تولید کنند و کنار بگذارند، اما استفاده از 

این یک و نیم میلیون دز نیازمند این است که نتایج نهایی آن تایید شود.
وی گفت: وزارت بهداشت بر اساس نتیجه ای که ما اعالم می کنیم تصمیم 

می گیرد که واکسن ایران برکت به سبد واکسیناسیون کشوری اضافه شود.
صالحی در مورد شرایط نگهداری واکسن ایران برکت ادامه داد: واکسن ها 
بر اساس پلتفرم های مختلف نگهداری  های متفاوتی دارند، به طور مثال واکسن 
باید نگهداری شود،  با دمای منفی 6۰ درجه سانتی گراد  فایزر در یخچال هایی 
حال واکسن سینوفارم یا برکت نیاز به دمای بسیار سرد ندارد و در دمای یخچال 
بین ۲ تا 8 درجه سانتیگراد قابل نگهداری هستند و از این نظر مشکلی برای 

نگهداری واکسن های دپو شده نخواهیم داشت.
وی با اشاره به اثربخشی واکسن در برابر جهش های ویروسی، بیان کرد: 
بررسی بر روی جهش ویروس و مقاومت واکسن کم کم در دنیا در حال انجام 
شدن است، به طور مثال اخیرا در مورد واکسن آسترازنیکا مقاله ای معتبر منتشر 

شد که نشان داده بود این واکسن در برابر ویروس آفریقایی خیلی قوی نیست.
صالحی افزود: طبق بررسی که ما انجام دادیم واکسن در برابر ویروس ووهان 
و بریتانیایی موثر است و در مورد سایر جهش هایی که در دنیا اتفاق می افتد مثل 
هندی، آفریقایی و برزیلی هنوز آزمایشی انجام ندادیم، چون دسترسی هم به آنها 
خیلی آسان نیست، اما به محض اینکه به این جهش ها دسترسی داشته باشیم 

روی آنها هم بررسی را انجام خواهیم داد.
وی در مورد تولید انبوه گفت: طبق چیزی که می دانم در حال حاضر امکان 
تولید در حد یک و نیم تا ۳ میلیون دز در ماه برای واکسن برکت وجود دارد و 
این میزان طبق گفته ی کارشناس های واکسن برکت در ماه های آینده بالغ بر 

ده میلیون دز خواهد رسید.
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ه  یر مد هیئت  عضو 
انجمن مدیران صنایع با تاکید 
بر اینکه دولت بعدی چه بخواهد با دنیا 
صلح کند و چه جنگ، به یک صنعت 
قوی نیاز دارد گفت: صنعت کشور اکنون 
دارای آشفتگی و عدم شفافیت است که 
دولت جدید باید از اندام و ارکان صنعتی 

کشور محافظت کند.
نصراهلل محمد حسین فالح، با بیان 
اینکه در دولت دوم آقای روحانی و حتی 
چندی قبل از آن به خاطر تبعات منفی 
عملکرد دولت آقای احمدی نژاد، و پاره 
ای رویکردهای دولت دوازدهم، صنعت 
وضعیت بسیار بدی را تجربه کرد،  گفت: 
در بیش از یک دهه شاهد کاهش قدرت 
خرید مردم بودیم. بنابراین اولین کاری 
که یک دولت مردمی باید پیگیری کند 
برگرداندن تدریجی قدرت خرید به توده 

مردم است.  
اما به گفته وی افزایش قدرت خرید 
مردم مقدماتی نیاز دارد که مهمترین آن 
مربوط به بهبود تعامل تجاری با جهان 
است. بنابراین گام اول به این برمی گردد 
پیدا  المللی کشور بهبود  که روابط بین 
منابع  صرف  و  انتقال  همچنین  کند. 
محدود ملی در چنین شرایطی به خارج 
روابط  ندارد.  توجیه  کشور  مرزهای  از 
خارجی باید به گونه ای تنظیم شود که 
دولت بتواند نفت بفروشد و درآمد آن را 
به داخل وارد شود و بازارهای صادراتی 
که دچار مشکل شده اند به حالت عادی 
برگردند. دولت جدید باید برای این کارها 

برنامه داشته باشد.  
عضو هیئت مدیره انجمن مدیران 
اینکه بزرگترین مشکل  بیان  با  صنایع 
غیر  و  آشفتگی  در حال حاضر  صنعت 
سرمایه  فعالیت  قواعد  بودن  شفاف 
گذاری در کشور است، تصریح کرد: یک 
سرمایه گذار نمی داند روی کدام حرف 
برای  کند.  باز  حساب  تواند  می  دولت 
مثال اگر سرمایه گذاری آب یا برق تولید 
کند آیا دولت آن را می خرد؟ اگر پاسخ 
دولت  بدهی های  علت  پس  است،  بله 
به بنگاههای تولید کننده برق چیست؟  
ز  ا پس  ینکه  ا ن  بیا با  فالح 
نیست  مشخص  هنوز  دهه،  ر  چها
سرمایه گذاران در کشور اختیار سرمایه 
خود را دارند یا نه، اظهار کرد: با توجه 
به برخی روش های قیمت گذاری به 
نظر می رسد سرمایه گذار چندان اختیار 
سرمایه خود را ندارد. چرا که در مواردی 

بعد از تحقق تولید توسط سرمایه گذار، 
بجای فعال کردن سازوکار رقابت، این 
دولت است که خود را مجاز به تعیین 

قیمت فروش کاال می داند.  
مواد  تامین  جریان  وی  گفته  به 
یا  اختیار  در  بازار  حتی  و  انرژی  اولیه، 
نیست.  گذاران صنعتی  سرمایه  کنترل 
انرژی  دریافت  تدام  از  تواند  نمی  او 
شاهد  باشد.  داشته  جمع  خاطر  هم 
تازه جریان  مالیات  هستیم گاهی یک 
می  مواجه  خطر  با  را  گذاری  سرمایه 
بر  مالیات  قانونی  آن طرح  نمونه  کند. 
عایدی سرمایه است که حتی برخی از 
امتیازات سرمایه گذاری در مناطق آزاد و 
ویژه را هم می نوردد. در خصوصی سازی 
صنایع دولتی هم تکلیف سرمایه گذاران 
مشخص نیست. تضمینی وجود ندارد که 
مشکل  با  بعدا  دولت  اموال  خریداران 

مواجه نشوند.  
عضو هیئت مدیره انجمن مدیران 
به  افزود: گاهی جریان سرمایه   صنایع 
سویی خاص هدایت می شود ولی با تغییر 
سیاست ها بنگاه با واردات غیرمنتظره، 
شده  انجام  های  سرمایه گذاری  امنیت 
در  گذاران  سرمایه  می شود.  مخدوش 
صنایع پایین دستی گاز این نوسان در 
سیاست ها را بخوبی لمس کرده اند.  

بازار  با  دولت  رفتار  گفت:  فالح 
اوراق بهادار و بورس نیز موردی پیش 
رونقی  خود  ابتدا  دولت  ماست.  روی 
سریع در  بورس ایجاد کرد و بعد از مدتی 
این توجه او به جای دیگری منتقل شد. 
این خود نوع دیگری از رفتارهای غیر 
این  در  که  است  نادرست  و  منتظره 
سال ها شاهد آن بودیم. رفتارهای غیر 

منتظره این سال ها در روابط سیاسی 
کشور هم مشاهده می شود. بنگاه ها و 
فعاالنی که در گذشته با قطر، عربستان 
یا امارات مراودات مالی و تجاری داشتند 

حاال در شرایط خوبی نیستند.  
است  مشهود  اینکه  بیان  با  وی 
اخیر نقش دولت در  که در سال های 
گفت  است  شده  کم رنگ  کشور  اداره 
حکومتی  نظام  اندام  همه  اکنون  که 
باید پاسخگوی شرایط فعلی اقتصادی 
باشند، تصریح کرد: مبارزه با فساد یکی 
از موانع بزرگ توسعه اقتصادی است که 
دولت آقای روحانی در آن  موفق نبود یا 
شاید هم اقتدار الزم برای مقابله با آن را 
نداشت. وضعیت اسفبار گمرکات کشور 
در نیمه دوم سال گذشته و ضربه ای که 
به جریان کار و اشتغال زد غم انگیز بود.  
جنبه  کارشناس  ین  ا گفته  به 
دیگری که باید مدنظر دولت آینده قرار 
گیرد بزرگی دولت است، چراکه هزینه 
کندی  ضمن  فربه،  اندام  این  اداره 
گردش اقتصاد کشور، موجب زیر سوال 
بردن توان دولت شده است. در مجموع 
اغتشاش در ارتباطات ارکان حکومت با 
یکدیگر مشکل اصلی هر دولتی است که 
روی کار بیاید. این وضعیت باعث شده 
که گروهی در نظام سیاسی به این فکر 
افتاده اند که اگر جمعی یک دست بر 
قوای مختلف حاکم شوند دیگر مشکلی 
در اداره امور اقتصادی مردم بروز نمی 
گره  بخواهند  که  آن  بدون  آنان  کند. 
یک  بگشایند  را  سیاسی  ساختار  های 
تصور مکانیکی ساده از عملکرد پیچیده 
اقتصاد دارند. اما این یک اشتباه محض 
نیروهای  توسط  دنیا  در  قباًل  است که 

شکست  و  شده  تجربه  خواه  تمامیت 
خورده است.

فالح با بیان این که هیچ دولت مردی 
نمی تواند فقط چند کار اصالحی خاص را 
هدف گیرد و همه مشکالت را حل کند، 
تصریح کرد: ابتدا دولت آتی باید مشخص 
کند چقدر اختیار دارد و سپس بر اساس 
آن به مردم قول دهد. اعالم وعده هایی 
مثل پرداخت یارانه ۴۵۰ هزار تومانی که 
از سوی فردی که خود را اقتصاددان هم 
افراد  اما  نیست.  منطقی  میکند   معرفی 
برای نشستن بر کرسی ریاست جمهوری 

وعده هایی عجیب می دهند.  
اشاره  با  همچنین  کارشناس  این 
حوزه  در  که  متفاوتی  بحث های  به 
نرخ بیکاری وجود دارد، گفت: در حال 
حاضر با نرخ بیکاری حدود ۱6 درصد 
مواجه هستیم. مهمتر از تعداد بیکاران 
ایجاد یک شغل  بدانیم که هزینه  باید 
در صنایع سنگین ایران از چهار میلیارد 
این  بنابراین  است.  تجاوز کرده  تومان 
وعده که دیگری مطرح کرده که با ۵۰۰ 
میلیون تومان مشکل اشتغال،  ازدواج و 
مسکن جوانان را برطرف می کنند، بیشتر 

به یک شوخی می ماند.
وی همچنین گفت که به عنوان 
بعدی  مرد  دولت  به  صنعتگر  یک 
می گویم چه بخواهد با دنیا صلح کند و 
چه جنگ، به یک صنعت قوی نیاز دارد، 
پس باید از اندام و ارکان صنعتی کشور 
محافظت کند. در این زمانه پر آشوب 
باید راهی پیدا کند که سرمایه گذاران 
کنند  امنیت  احساس  خارجی  یا  ایرانی 
در  فناوری  و  سرمایه  گیری  بکار  با  و 
اختیار خود به کمک اقتصاد کشور بیایند.

حضور بانك تجارت در نخستین نمایشگاه توانمندسازی و حمایت 
از شركت های منطقه ماهشهر و بندر امام

درنخستین  پتروشیمی  صنعت  تخصصی  بانک  عنوان  به  تجارت  بانک 
نمایشگاه توانمندسازی وحمایت از شرکت های منطقه ماهشهر و بندر امام خمینی) 

ره (حضور پیدا کرد.
نمایشگاه  نخستین  افتتاحیه  ،آیین  تجارت  بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 
توانمندسازی و حمایت از شرکت های منطقه ماهشهر و بندر امام خمینی) ره ( به 
منظور حمایت و تامین نیاز های شرکت های پتروشیمی با حضور شریفیان معاون 
مدیرعامل بانک در راهبری بازار و توسعه کسب و کار، مدیران شرکت های پتروشیمی 
و جمعی از مسئوالن و مدیران این حوزه برگزار و بانک تجارت با برپایی غرفه، 

پذیرای مدیران شرکت های تخصصی پتروشیمی بود.
معاون مدیرعامل بانک تجارت با حضور دراین نمایشگاه در دیدار باتعدادی از 
مدیران عامل پتروشیمی در منطقه ماهشهر و بندر امام برحمایت بانک تجارت از 

شرکت های پتروشیمی تاکید کرد.
شریفیان همچنین در بازدید از شرکت های پتروشیمی با تاکید برتجربیات 
ارزشمند بانک تجارت در ارائه خدمات ارزی و ریالی و صدور ضمانتنامه و گشایش 
برای  کامل  آمادگی  بانک  افزود:این  پتروشیمی  شرکت های  به  اسنادی  اعتبارات 
به کارگیری توان و ظرفیت فنی و تخصصی مجموعه، برای گسترش پروژه های 

آتی پتروشیمی درشرکت های مستقر درماهشهر و بندر امام را دارد.
نخستین نمایشگاه توانمندسازی و حمایت از شرکت های منطقه ماهشهر و 
بندر امام خمینی) ره (با همت شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در ماهشهر 
و با هدف تامین نیازهای عمومی و تخصصی شرکت های پتروشیمی و حمایت از 
کارآفرینی و اشتغال زایی منطقه در حال برگزاری است و بانک تجارت به عنوان 

بانک تخصصی صنعت پتروشیمی در این نمایشگاه حضور فعالی دارد.

در مراسم امضای تفاهم نامه با دانشكده کارآفرینی دانشگاه 
تهران:

بانك رفاه كارگران از استارتاپ ها و فین تك ها به ویژه در حوزه 
بانکداری حمایت می كند

فعالیت  زمینه  گفت:  کارگران  رفاه  بانک  زاده-مدیرعامل  داداش  اکرم 
استارتاپ ها و فین تک ها از جمله در حوزه بانکداری فراهم شده است و این بانک 
با تأسیس مرکز نوآوری رفاتک در صدد است از ایده های نو و خالق جوانان و 
تحصیل کرده های دانشگاهی استفاده کند تا خدمات بانکی بهتر و مطلوب تری 

به مشتریان ارائه دهد.
به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران، اسماعیل هلل گانی در مراسم 
امضای تفاهم نامه همکاری های متقابل بین بانک و دانشکده کارآفرینی دانشگاه 
تهران با بیان این مطلب افزود: ارتباط بانک رفاه کارگران با افراد خالق و کارآفرین 
در سه حالت استخدام، مشارکت در طرح و ایده های جدید برای عملیاتی شدن 
آن ها و در اختیار قرار دادن زیر ساخت های مناسب بانک برای گسترش ایده ها 
امکان پذیر است و می تواند با جوانان خالقی که در قالب استارتاپ ها فعالیت می 

کنند، همکاری داشته باشد.
هلل گانی با اشاره به ظرفیت های دانشکده کارآفرینی تصریح کرد: جامعه نیاز 
به کسب و کارهای زیادی دارد و اینکه جوانان تحصیلکرده فقط گزینه استخدام 
در سازمان های دولتی را دنبال کنند، چندان مطلوب نیست. در برخی بخش ها 
ظرفیت  پتروشیمی  و  گاز  نفت،  کشاورزی،  گردشگری،  دستی،  صنایع  همچون 
اشتغال و کارآفرینی باالیی وجود دارد و این دانشکده می تواند دانشجویان خالق و 
کارآفرینی تربیت کند که نیازی به استخدام در سازمان های دولتی نداشته باشند و 

خود به عنوان کارآفرین به دنبال خلق ثروت و اشتغال زایی باشند.
مدیرعامل بانک رفاه کارگران اظهار داشت: دانشگاه ها با برنامه های تحقیقاتی 
و پژوهشی توانایی ایجاد ظرفیت های جدید در حوزه های مختلف اقتصادی را دارند 
و در این میان دانشکده کارآفرینی می تواند محوریت داشته باشد. بانک رفاه کارگران 

نیز همکاری و مشارکت الزم در این مسیر را نیز خواهد داشت.
هلل گانی در پایان تأکید کرد: امیدواریم با امضای تفاهم نامه، زمینه همکاری 
های متقابل افزایش یابد و نتیجه این همکاری ها، تولید خدمات جدیدی باشد که با 
ارائه آن به مشتریان و شهروندان بتوانیم در مسیر حل مشکالت موجود گام برداریم.

نیا رئیس دانشکده کارآفرینی دانشگاه  ابتدای این مراسم، دکتر حسینی  در 
تهران با ارائه گزارشی از فعالیت های این دانشکده گفت: کارآفرینی موتور محرکه 
اقتصاد کشور است و با توجه به اهمیت این موضوع، دانشکده کارآفرینی ۱۴ سال 
قبل فعالیت خود را شروع کرد و با پذیرش دانشجویان در مقاطع تحصیالت تکمیلی 

زمینه مناسبی برای تربیت نیروهای خالق و نوآور فراهم کرده است.
دکتر حسینی نیا افزود: امضای تفاهم نامه با بانک رفاه کارگران که یکی از 
بانک های پیشرو در حوزه صنعت کشور است، برای طرفین آثار مثبتی به همراه 
از همکاری ها بین دانشگاه و  الگویی  خواهد داشت. این همکاری های متقابل، 
صنعت است و این تفاهم نامه می تواند الگویی برای سایرین باشد.گفتنی است، 

در پایان این نشست، تفاهم نامه همکاری های متقابل به امضای طرفین رسید.

انتشار كتب تخصصی بیمه، توسط بیمه پاسارگاد در استان 
خوزستان

شرکت بیمه پاسارگاد در حوزه نویسندگی و چاپ کتب تخصصی بیمه 
در سال گذشته گوی سبقت را در استان خوزستان ربود و دو کتاب تخصصی 
مجموعه قوانین و مقررات بیمه نامه شخص ثالث و بدنه خودرو و اهمیت آن 
را به بازار کتاب معرفی کرد.این دو کتاب در حوزه قوانین و مقررات بیمه نامه 
شخص ثالث و بدنه خودرو و اهمیت آن توسط علیرضا طاهری راد رئیس شعبه 
دزفول به بازار کتاب در استان خوزستان معرفی شد. این کتاب ها طبق نظر 

سنجی ناشر مورد استقبال فعاالن در صنعت بیمه قرار گرفت.
گفتنی است هدف از تهیه و تدوین این کتاب ها؛ ایجاد یک وحدت رویه در 
رسیدگی به پرونده تصادفات در شرکت های بیمه و نیز فرهنگ سازی در جامعه 
و آگاهی رساندن عموم مردم از قوانین موجود در بیمه نامه شخص ثالث و بدنه 
خودرو که امری ضروری و الزم است ، ذکر شده است. همچنین در این کتاب 
برگزیده ای از قوانین و مقررات بیمه نامه بدنه و بیمه اجباری وارد شده به شخص 
ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقیله مصوب ۱۳9۵/۲/۲۰ و نیز برخی از آیین 
نامه های اجرائی و قوانین مرتبط و همچنین راهنمایی در خصوص طریقه اعالم 
خسارت ، مدارک مورد نیاز و نهایتأ تکمیل مدارک کلیه پرونده خسارات مالی ، 
جانی )بدنی( و حوادث راننده مسبب حادثه در شرکت های بیمه و مدارک مورد 

نیاز و نحوه صدور بیمه نامه شخص ثالث و بدنه به زبانی ساده بیان شده است.
صورت  در  شود  می  دعوت  ای  بیمه  معلومات  کسب  به  مشتاقان  از 
تمایل به تهیه کتب مذکور با ناشر مربوطه به شماره های ۰9۰۴6۳۳۲۷۱۱ و 

۰6۱۳۳۳۳۲۴۰۵ تماس حاصل فرمایند.

دبیرکل اوپک:
روند بازگشت نفت ایران به بازار جهانی منظم و شفاف خواهد بود

دبیرکل اوپک معتقد است که روند بازگشت عرضه و صادرات ایران به بازار 
نفت به طور منظم و شفاف خواهد بود.

به گزارش دبیرخانه اوپک، پنجاه ودومین نشست کمیته مشترک فنی اوپک 
و غیراوپک روز دوشنبه گذشته )دهم خردادماه( )JTC( برای بررسی شرایط بازار 

نفت به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد.
این نشست پیش از سی امین نشست کمیته مشترک نظارت بر توافق اوپک و 
 )ONOMM( و هفدهمین نشست وزیران اوپک و غیر اوپک )JMMC( غیراوپک

که امروز )سه شنبه، ۱۱ خردادماه( برگزار می شوند، تشکیل شد.
محمد سانوسی بارکیندو، دبیرکل اوپک ضمن تشکر از تالش مداوم اعضا 
موفقیت  در  نقش مهمی  کمیته  این  کرد  اظهار  کمیته  این  اهداف  تحقق  برای 

توافق نامه همکاری تاریخی )DoC( داشته است.
وی گفت: عوامل متغیر بسیاری بر بازار جهانی نفت مؤثرند که یکی از آنها 

سرعت تغییر مؤلفه ها در زمان شیوع ویروس کروناست.
وجود  با  همکاری  توافقنامه  در  ما  شرکای  کرد:  تصریح  اوپک  دبیرکل 
تردیدهای بسیار موجود در بازار، همچنان عنصری قابل اعتماد برای ثبات بازار 

نفت هستند.
اوپک است،  بنیانگذار  پنج عضو  از  ایران یکی  اینکه  به  اشاره  با  بارکیندو 
درباره تحوالت مربوط به برنامه جامع اقدام مشترک گفت: جمهوری اسالمی ایران 

عضوی بسیار مهم و باارزش سازمان ماست.
وی افزود: پیش بینی می کنیم بازگشت تولید و صادرات ایران به بازار جهانی 
به صورت منظم و شفاف اتفاق بیفتد و در نتیجه ثبات نسبی بازار را که ما از آوریل 
۲۰۲۰ برای رسیدن به آن سخت تالش کرده ایم، حفظ کند. دبیرکل اوپک همچنین 
بر اهمیت سرمایه گذاری برای آینده نفت تأکید و اظهار کرد این مسئله مایه حیات 
این صنعت است. بارکیندو به نقل از فئودور داستایوفسکی، نویسنده روس گفت: 

هرچه شب تاریک تر باشد، ستاره ها درخشان تر می شوند.

معاون اول رئیس جمهوری:
با برنامه ریزی بیش از ۷ تا 10 میلیون بشکه نفت تولید می كنیم

معاون اول رئیس جمهوری گفت: ایران می تواند با برنامه ریزی بیش از ۷ تا 
۱۰ میلیون بشکه نفت تولید کند. این یک ضرورت است و هر کس مانع آن شود 

می خواهد ایران را از سرمایه خدادادی خود محروم کند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی معاون اول رئیس جمهوری، اسحاق جهانگیری، 
روز گذشته )سه شنبه، ۱۱ خردادماه( در آیین گشایش دوازدهمین کنفرانس ملی 
اقتصاد کشاورزی ایران که به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد، گفت: فرصت های 
طالیی ایران در حال سپری شدن است و ما در ۲۰ سال نخست قرن ۱۵ هجری 
ایران مسیر توسعه را  باید تالش کنیم  تعیین کننده است  شمسی که سال هایی 
با شتاب طی و فاصله خود را با رقبای منطقه ای جبران کند و به جایگاه واقعی 
فرصت  افزود:  کشور  روی  پیش  طالیی  فرصت های  تبیین  با  وی  برسد.  خود 
نخست استفاده از ذخایر عظیم نفت، گاز و منابع معدنی است. امروز با توجه به 
حال  در  گلخانه ای  گازهای  درباره  بین المللی  سطح  در  که  سیاست گذاری هایی 
اجراست پیش بینی می کنیم در ۲۰ سال آینده به نقطه ای برسیم که محدودیت ها 
برای استفاده از انرژی، نفت و گاز بیشتر شود و ایجاد گازهای گلخانه ای مشمول 
تحریم ها و مجازات های بین المللی شود، در این مقطع باید تالش کنیم این ذخایر 

به ثروت و ظرفیت برای توسعه کشور تبدیل باشد.
دالیل  به  گذشته  سال   ۴۰ در  کرد:  تصریح  رئیس جمهوری  اول  معاون 
مختلف نتوانسته ایم به جایگاه خود در بازار انرژی دست یابیم. در مقاطعی ایران 
۱۰ درصد تولید نفت جهان را در اختیار داشته، اما امروز از ۱۰۰ میلیون بشکه 
تولید نفت حدود ۴ میلیون در شرایط غیرتحریمی ایران می تواند نفت تولید کند، 
همچنین ایران می تواند با برنامه ریزی بیش از ۷ تا ۱۰ میلیون بشکه نفت تولید 
کند. این یک ضرورت است و هرکس مانع آن شود می خواهد ایران را از سرمایه 

خدادادی خود محروم کند.

یک مدیر صنعتی:

آشفتگی و عدم شفافیت، بزرگترین مشکل صنعت است
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زیر نظر: محمد امامی

کاهش صادرات ایران رشد تولید اوپک را 
محدود کرد

نتایج نظرسنجی رویترز نشان داد تولید نفت اوپک در ماه مه تحت تاثیر 
تسهیل محدودیت عرضه این گروه افزایش یافت اما کاهش صادرات ایران و 
کاهش ناخواسته تولید اعضای آفریقایی، رشد تولید این گروه را محدود کرد.

نظرسنجی رویترز نشان داد اوپک که متشکل از ۱۳ کشور عضو است، 
در ماه مه ۲۵.۵۲ میلیون بشکه در روز نفت تولید کرد که ۲8۰ هزار بشکه 
در روز در مقایسه با آوریل افزایش داشت. تولید نفت این گروه از ژوئن سال 

۲۰۲۰ هر ماه بجز فوریه افزایش داشته است.
اوپک و متحدانش با امیدواری به احیای تقاضای جهانی برای نفت 
تصمیم گرفتند از اول ماه مه بخشی از محدودیت عرضه خود را که از ماه 
مه سال ۲۰۲۰ به اجرا گذاشته اند، تسهیل کنند. وزیران اوپک پالس روز 
سه شنبه دیدار می کنند و نمایندگان این گروه انتظار دارند برنامه فعلی برای 

افزایش تولید ادامه پیدا کند.
به گفته اوژن واینبرگ از کومرس بانک، به نظر می رسد بازار نفت در 
آستانه دیدار روز سه شنبه وزیران اوپک پالس در وضعیت خوبی قرار دارد. 
با وجود محدودیتهای رفت و آمد که همچنان وجود دارند، تقاضا برای نفت 

در سراسر جهان رو به بهبود است.
بشکه  یافت ۲۷۷ هزار  اجازه  اوپک  تولید  اوپک پالس،  توافق  طبق 
در روز در ماه مه نسبت به آوریل افزایش پیدا کند. عربستان سعودی هم 
متعهد شد کاهش تولید داوطلبانه ای که در فوریه، مارس و آوریل انجام 
داده بود را به صورت تدریجی خاتمه دهد و در مه ۲۵۰ هزار بشکه در روز 

به تولیدش اضافه کند.
طبق نظرسنجی رویترز، اما کاهش تولید در کشورهای دیگر افزایش 
تولید عربستان سعودی را تحت الشعاع قرار داد و افزایش تولید اوپک در 
ماه مه کمتر از حد انتظار شد. این گروه همچنان کمتر از سقف مجاز تحت 

توافق محدودیت عرضه، نفت تولید می کند.
نرخ پایبندی اوپک به توافق محدودیت عرضه در ماه مه ۱۲۲ درصد 

در مقایسه با ۱۲۳ درصد در آوریل بود.
بزرگترین افزایش تولید در میان اعضای اوپک در ماه مه مربوط به 
عربستان سعودی بود که تولیدش را ۳۴۰ هزار بشکه در روز افزایش داد. 
تولید  بیشتری  نفت  مه  ماه  در  است  اوپک  بزرگ  دومین عضو  که  عراق 
کرد و ۷۰ هزار بشکه در روز به تولیدش افزود و از سهمیه اش فراتر رفت.

لیبی که از مشارکت در محدودیت عرضه معاف شده است پس از لغو 
وضعیت اضطراری برای بارگیری نفت از یکی از بنادر این کشور، تولیدش 

را در ماه مه افزایش داد.
اما کاهش تولید در کشورهای دیگر افزایش تولید اوپک را محدود کرد. 
بزرگترین کاهش تولید مربوط به نیجریه بود که صادرات در شماری از پایانه 

های این کشور کاهش یافت. تولید آنگوال هم کاهش داشت.
ایران که از سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۰ با وجود تحریمهای آمریکا 
صادراتش را افزایش داده است در ماه مه به دلیل تقاضای کمتر چین، نفت 

کمتری صادر کرد.
نظرسنجی رویترز با هدف رصد عرضه نفت به بازار انجام می شود و 
آمار رفینیتیو  از سوی منابع خارجی،  آمار کشتیرانی فراهم شده  بر مبنای 
و  کپلر  و  پترولجستیک  مانند  نفتکشها  رصد  شرکتهای  اطالعات  آیکان، 
شرکتهای  و  اوپک  شرکتها،  داخلی  منابع  سوی  از  شده  فراهم  اطالعات 

مشاوره انرژی است.
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یک کارشناس اقتصادی:
راهكار عبور از بحران اقتصادی

 اصالحات ساختاری است
با  آینده  اینکه چالش  و بحران هایی که دولت  بیان  وحید شقاقی ضمن 
آن روبرو است، تنها راهکار عبور از این بحران را اصالحات ساختاری دانست.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دهه ۱۴۰۰ حساس ترین دهه کشور 
است، اظهار کرد: اگر نتوانیم در این دهه اصالحات ساختاری انجام دهیم، کشور 

به نقطه برگشت ناپذیر می رسد و امکان اصالحات از بین می رود. 
وی ضمن تقسیم چالش های دهه پیش رو به سه الیه، گفت: در الیه 
پایان عصر  و  بازنشستگی  آب، جمعیت، صندوق  بحران  با چهار  اول، کشور 

صادرات مواجه خواهد بود. 
این کارشناس اقتصادی از نظام بانکی به عنوان ابر چالش دهه آینده نام 
برد و ادامه داد: در الیه سوم چالش هایی چون محیط زیست، فضای نامناسب 
کسب وکار، نابرابری، بیکاری، فساد و ... وجود دارد. در بحث آب، معادل ۷۰ 
درصد سرزمین به مرحله تنش آبی رسیده است که اگر نتوانیم آن را کنترل کنیم، 

در چند سال آینده شاهد درگیری بین استان ها، شهر و روستاها خواهیم بود. 
وی افزود: در سال گذشته رشد جمعیت به کمترین میزان رسید که اگر 
نتوانیم این کاهش رشد جمعیت را متوقف کنیم، در پایان دهه پیش رو رشد 

نیز  بازنشستگی  است. صندوق های  بسیار خطرناک  که  جمعیت صفر می شود 
ناترازی بیش از ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان دارند که برای رفع آن به ۱۵۰۰ هزار 
میلیارد تومان منابع مالی نیاز است و در صورت رفع نشدن آن احتماال تا پایان 

دهه ۱۴۰۰ باید نصف بودجه عمومی کشور صرف صندوق بازنشستگی شود. 
عبور  نفت  واردات  از  دنیا  میالدی،   ۲۰۳۰ سال  تا  اینکه  بیان  با  شقاقی 
می کند که پایان عصر صادرات نفت ایران است، گفت: نظام بانکی کشور ۱۰۰۰ 
هزار میلیارد ناترازی دارد که برای رفع آن به این میزان منابع، اصالح قوانین 
و نظارت سختگیرانه بانک مرکزی احتیاج است. همچنین، نابرابری در اقتصاد 
ایران تشدید شده است؛ به گونه ای ضریب جینی به ۴۱ درصد رسیده که حکایت 

از عمیق تر شدن فاصله طبقاتی دارد. 
این تحلیلگر اقتصادی مطرح کرد که کشور به دلیل عدم اصالحات ساختاری 
درگیر ابر چالش های انباشت شده است که کار دولت بعدی را سخت می کند 
و در حساس ترین دوره ایران مجبور است که اصالحات ساختاری برای کنترل 
انجام دهد که تحقق این اصالحات به یک  اقتصادی  بحران ها و چالش های 

گفت وگو و اجماع ملی، عزم جدی و اجماع نخبگان نیاز دارد.

رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران 
که  آماری  طبق  داشت:   اظهار  ترکیه  و 
گمرک ایران ارائه داده، در سه ماهه امسال 
با رشد صادرات در همه حوزه ها  در کل 
مواجه بودیم. این رشد در تجارت با ترکیه 
نیز اتفاق افتاده است، باید توجه داشت که 
تغییر سیاست های ارزی و برگشت ارز در 

این موضوع بسیار تاثیرگذار بود.
دالیل  مورد  در  سعادت  مهرداد 
ترکیه  و  ایران  تجاری  مراوادات  افزایش 
اظهار کرد: همانطور که پیش از گفتیم که 
اگر اخالقیات و یک سری از مسائل بین 
ایران و ترکیه رعایت شود حجم تجارت 
دو کشور بیشتر خواهد شد که این اتفاق 
درحال رخ دادن است. مذاکرات وین که 
در راستای برداشته شدن تحریم ها بوده 
است.  نبوده  بی تاثیر  موضوع  این  در  نیز 
سرنوشت  که  هستند  منتظر  نیز  ترک ها 

تحریم ها مشخص شود.
دو  تجار  بین  ارتباط  افزود:  وی 
کشور کم کم در حال بازگشت به جایگاه 
اصلی خود است. امیدواریم که به زودی 
این اتفاق محقق شود و نتیجه مذاکرات 
وین تاثیر خود را در تجارت بین ایران و 

ترکیه ببینیم.
سعادت اضافه کرد:  تالش های اتاق 
ارتباطاتی  و  کشور  دو  تجار  و  مشترک 
که از این طریق برقرار شده و همچنین 

کمیسیون مشترکی که در ماه گذشته بین 
نبوده  بی تاثیر  شد  برگزار  ترکیه  و  ایران 
سیاست های  تغییر  این  بر  عالوه  است. 
ارزی کشور طی ماه های گذشته هم در 
افزایش تجارت اثر داشته است. مجموع 
با  ایران  تجارت  که  می دهد  نشان  اینها 
امیدواریم  و  است  رشد  حال  در  ترکیه 
بتوانیم به میزان قبل از تحریم ها برسیم.

رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران 
گمرک  که  آماری  طبق  گفت:  ترکیه  و 
در  امسال  ماهه  در سه  داده،  ارائه  ایران 
کل با رشد صادرات در همه حوزه ها مواجه 

نیز  با ترکیه  این رشد در تجارت  بودیم، 
که  داشت  توجه  باید  است.  افتاده  اتفاق 
ارز  برگشت  و  ارزی  سیاست های  تغییر 
در  بود.  تاثیرگذار  بسیار  موضوع  این  در 
مشکالت  ما  گذشته  سال  مشابه  مدت 
رفع تعهدات ارزی را داشتیم که بسیار در 
مشکالت تاثیر داشتند. امسال با شفاف تر 
صادرکنندگان  ارزی،  سیاست های  شدن 
راه  نقشه  یک  خود  برای  توانستند  هم 
برای سال ۱۴۰۰ تعیین کنند و به تبع آن 
تا حد زیادی این مسائل حل شده است.

نجات  راه  کرد:  خاطرنشان  وی 

در  ما  است،  صاردات  توسعه  ما  کشور 
راه  هیچ  اقتصادی  مسائل  برای  کشور 
اینکه صادرات  چاره دیگری نداریم مگر 
را توسعه دهیم و بتوانیم از ظرفیت های 
اینکه  امید  با  کنیم.  استفاده  خالی کشور 
و  شوند  برداشته  تحریم ها  زودتر  هرچه 
بازارهای صادراتی  در  اهداف خود  به  ما 
که سالیان سال برای آن زحمت کشیدیم 
برسیم. ما مشتریان خوبی در جهان داریم 
اما شرایط سخت شده است اگر این شرایط 
به حالت اولیه خود برگردد این توانمندی 
در بخش خصوصی وجود دارد که وظایف 

خود را انجام نمی دهد.
سعادت در پاسخ به سوالی در مورد 
منابع پولی ایران در ترکیه و واردات کاال 
مسائل  این  گفت:  منابع  این  محل  از 
وابسته به موضوع رفع تحریم ها است، اگر 
تحریم ها برداشته شوند این منابع به داخل 
کشور بازمی  گردند و نیازی به واردات کاال 
در برابر این پول نیست. ما بیشتر به دنبال 
آزاد شدن منابع هستیم تا در اختیار بانک 
است  الزم  هرجا  که  گیرد  قرار  مرکزی 
صرف کند. اما اینکه در مقابل پول های 
خود در خارج از کشور و به خصوص ترکیه 
واردات مواد اولیه انجام دهیم خواسته ما 
نیست و بیشتر مایل هستیم و به نفع کشور 
است که منابع به صورت کامل برگردد و 

در اختیار خودمان باشد.

رییس اتاق بازرگانی ایران و ترکیه:

با شفاف تر شدن سیاست های ارزی، صادرات افزایش می یابد
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مین  تا ن  ما در مدیر 
اجتماعی استان ایالم گفت: 
بازنشسته  کارکنان  تکریم 
موجب دلگرمی سایر کارکنان و ایجاد 

انگیزه در بین آنان می شود .
آیین  در  رمضانی  عیلرضا  دکتر 
این  پیشکسوتان  کارکنان  از  تجلیل 
این  کارکنان  کرد:  اظهار  مدیریت، 
بخش همواره با صداقت و حسن نیت 
به قشر مولد جامعه خدمت می کنند.

به  که  همکارانی  افزود:  وی 
از  اند  شده  نائل  بازنشستگی  افتخار 
بهترین کارکنان ما بوده که در هرجا 
برکت  و  خیر  مایه  اند  کرده  خدمت 

بوده است.
مدیر درمان ایالم با بیان اینکه 
بازنشستگی فصل جدیدی از زندگی 
است که باید بیشترین بهره را از آن 
امینی  افراد مشاوران  این  برد، گفت: 
از  باید  که  هستند  مدیر  این  برای 
باید  عزیزان  این  ارزشمند  تجربیات 

استفاده شود.

وی تاکید کرد: در راستای خدمت 
بیشتر و بهتر تجلیل از کارکنان درمان 
استان در مناسبت های مختلف امری 

مهم و ضروری است.
دکتر رمضانی یاد آور شد: سال 
بخش  کارکنان  از  تعدادی  گذشته 
خدمت  عمری  بعد  استان  درمان 

به  تجربه  از  باری  کوله  با  صادقانه 
که  شدند  نائل  بازنشستگی  افتخار 
در  نستیم  نتوا کرونا  شرایط  بعلت 
تجلیل  عزیزان  این  از  مقرر  موعد 

شود.
دکتر رمضانی بیان داشت: تالش 
و  مناسب  ریزی  برنامه  با  شود  می 

هدف  جامعه  رضایت  خدمات،  ارتقاء 
فراهم شود.

الزم به ذکر است، در پایان این 
لوح  اهدا  با  ایالم  درمان  مدیر  آیین 
فتعلی  عباس  بازنشسته  همکاران  از 
پور،کمال بزرگ زاده و حنانه کوهن 

تقدیر و تشکر کرد.

مدیر درمان تامین اجتماعی ایالم عنوان کرد :

تکریم كاركنان بازنشسته موجب دلگرمی سایر كاركنان می شود
هر ماه یك روستا 

در شهرستان ملکشاهی گاز دار می شود

ایالم_مدیر عامل شرکت گاز استان ایالم با اشاره به اینکه هر ماه 
یک روستا در شهرستان ملکشاهی گازدار می شود

عباس شمس الهی با اعالم این خبر اظهار داشت: در سال جاری، 
گاز دار شده و سه روستای  توابع دهستان شوهان  از  نادر آباد  روستای 

توت، گراب و دول کبود خوشادول نیز تا پایان تیرماه گازدار می شوند.
وی با بیان اینکه تالش می شود تا پایان سال جاری روستاهای 
باقیمانده این شهرستان گازدار شوند، افزود: شرکت گاز استان برنامه های 
مدونی برای گاز رسانی به روستاهای منطقه در دست اقدام دارد که تا 

پایان امسال اجرایی می شوند.
مدیر عامل شرکت گاز ایالم با بیان اینکه تالش می شود شهرستان 
ملکشاهی نیز تا پایان امسال به مناطق سبز استان بپیوندد، تصریح کرد: 
اولویت اصلی شرکت، توسعه و تکمیل گاز رسانی به دور ترین نقاط منطقه 

و برقرای پایدار و ایمن جریان گاز برای مشترکین است.
وی با اشاره به اینکه ضریب نفوذ گازرسانی در حوزه خانوار شهری 
است،  درصد   9۰ و   ۱۰۰ ترتیب  به  ملکشاهی  شهرستان  روستایی  و 
خاطرنشان کرد: برای گاز رسانی به این شهرستان تا کنون ۵ ایستگاه 
تقلیل فشار TBSو CGS و مجموعًا ۲8۰ کیلومتر شامل ۴۵ کیلومتر 

خط تغذیه و ۲۳۵ کیلومتر شبکه طراحی و اجرا شده است.
شمس الهی با بیان اینکه تا کنون 8۱ واحد تولیدی و صنعتی در 
این شهرستان گازدار شده است، تصریح کرد: برنامه های شرکت برای 
تحقق شعار سال، توسعه گاز رسانی به تمامی مناطق روستایی دور دست 

و صعب العبور و نیز صنایع شهرستان است.
وی با بیان اینکه هر ۳ شهر این شهرستان شامل شهرهای ارکواز، 
مهر و دلگشا گازدار شده اند، اظهار داشت: شهرستان ملکشاهی دارای 
۲۷ روستا می باشد که تاکنون ۱8 روستای آن از نعمت گاز برخوردار و 
تالش می شود در صورت رفع موانع قانونی، مابقی روستاها نیز تا پایان 

سال جاری گاز دار شوند.
 ۱۵۷ هزار و   ۷ تا کنون  شد:  یادآور  ایالم  گاز  شرکت  مدیر عامل 
مشترک در مناطق شهری و روستایی شهرستان اشتراک پذیری شده اند.

در فرهنگسرای امید خانواده؛
پروتکل  كامل  رعایت  با  فرهنگی  آموزشی،  كارگاه 

های بهداشتی برگزار می شود
سرپرست سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری سمنان 
از اجرای برنامه های آموزشی، فرهنگی  با رعایت کامل پروتکل های 

بهداشتی در فرهنگسرای امید خانواده سمنان خبر داد.
به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، 
محمودرضا دارایی با اشاره به اینکه کالس های متعددی در فرهنگسرای 
در  را  فعالیت هایی  سازمان  این  افزود:  می شود،  برگزار  خانواده  امید 
بخش های مختلف هنری، فرهنگی، آموزشی، نقاشی، داستان نویسی و 

غیره طراحی کرده تا شهروندان بتوانند از این امکانات بهره مند شوند.
فعالیت هایی گفت: گاه  تأکید بر ضرورت و اهمیت چنین  با  وی 
مسیر زندگی یک هنرجو با شرکت در کالس ها و در مسیر آموزش های 
رشته مورد عالقه خود در قالب کالس های آموزشی تعیین می شود و بر 
حسب عالقه، خالقیت و استعدادی که دارد می تواند سرنوشت و مسیر 

زندگی را تعیین کند.

دارایی در ادامه با بیان اینکه این سازمان محیطی شاد و مفرح در 
فرهنگسرای امید خانواده برای تمامی افراد خانواده فراهم کرده است، 
اظهار داشت: فعالیت های ورزشی شامل دوچرخه سواری ویژه نوجوانان، 
فوتبال دستی، پینگ پنگ و ماشین شارژی ویژه کودکان جهت تامین 

نیازهای ورزشی شهروندان مهیا شده است.
سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری سمنان 
افزود: برنامه های آموزشی شامل آموزش مزاج شناسی)گیاهان دارویی 
وطب سنتی(، کارگاه آموزشی تراش سنگ، آموزش نقاشی برای همه 
نوش،  سرد  و  دمنوش  کارگاه  زندگی،  های  مهارت  آموزش  سنین، 
کارگاه آموزشی جواهر سازی و کارگاه NA در خانواده و کافه کتاب در 
فرهنگسرای امید خانواده  با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی  و با 

حداقل جمعیت ) بین دو تا ده نفر(  برگزار می شود.
محمودرضا دارایی در ادامه عنوان کرد: عالقه مندان جهت شرکت 
در این کالسها و کسب اطالعات بیشتر می توانند با شماره ۳۳۴669۵۳ 
امید  فرهنگسرای  کار  است، ساعات  ذکر  نمایند.شایان  تماس حاصل 

خانواده از ۷:۳۰ صبح الی ۱۴:۳۰ می باشد.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان ایالم:
كتابخانه ها عمومی استان ایالم در شهرهای نارنجی 

فعال است
ایالم_مدیرکل کتابخانه های عمومی استان ایالم از فراهم شدن امکان 

امانت کتاب به صورت حضوری در شهرهای با وضعیت نارنجی خبر داد.
سمیه حیدری در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به ابالغ جدید 
پیش  از  تمهیدات  و  نهاد  کتابخوانی  ترویج  و  کتابخانه ها  توسعه  معاونت 
تعیین شده در خصوص ادامه فعالیت حضوری کتابخانه های عمومی، از روز 
8 خردادماه ۱۴۰۰ کتابخانه های عمومی واقع در مناطق با سطح هشدار 

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

8 خرداد فراهم شد.
مدیرکل کتابخانه های عمومی ایالم گفت: بر این اساس از روز شنبه 
8 خرداد ماه کتابخانه های عمومی کشور که در مناطق با رنگ بندی نارنجی 
به لحاظ شرایط کرونایی قرار دارند به ارائه خدمات امانت منابع می پردازند.

وی ادامه داد: در این شرایط سالن های مطالعه تعطیل بوده اما بخش 
امانت کتابخانه به روال سابق و بر اساس شیوه نامه های بهداشتی ستاد 
ملی مبارزه با کرونا و شیوه  نامه های ابالغی معاونت توسعه کتابخانه ها و 

ترویج کتابخوانی به ارائه خدمات خواهند پرداخت.
حیدری افزود: در این شرایط رعایت شیوه نامه های بهداشتی از جمله 
استفاده از ماسک، فاصله گذاری اجتماعی و جلوگیری از تجمع افراد در بخش 
های مختلف کتابخانه شامل البی، راهروهای مخازن، مقابل میز امانت و 

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

شیوه نامه های بهداشتی به ارائه خدمات حضوری به اعضا می پردازند.

یــك بــاب تصفیــه خانــه فاضــالب در مســکن مهر 
لنگــرود احــداث می شــود

 بــه گــزارش دفتــر روابــط عمومــی و آمــوزش همگانــی شــرکت 
آب و فاضــالب اســتان گیــالن؛ رئیــس هیــأت مدیــره و مدیرعامل این 
شــرکت در جلســه بــا فرمانــدار لنگــرود بــا اعــالم ایــن خبــر گفــت: 

بــه زودی ایــن پــروژه وارد مناقصــه خواهــد شــد.
ــه  ــه خان ــداث تصفی ــرای اح ــزود: ب ــینی اف ــن حس ــید محس س
ــا  ــه ب ــاز اســت ک ــن نی ــر زمی ــه ۱۰۰۰ مت ــر ب فاضــالب مســکن مه

ــود. ــی ش ــام م ــک انج ــات ژئوتکنی ــل آن مطالع تحوی
وی بــا اشــاره بــه پیشــرفت ۱۱ درصــدی پــروژه هــای فاضــالب 
ــا  ــروژه ه ــن پ ــرای ای ــد اج ــار داشــت: رون ــرود، اظه ــتان لنگ شهرس

براســاس میــزان اعتبــارات تخصیصــی مــی باشــد.
مدیرعامــل آبفــای گیــالن، بــا بیــان اینکــه ۳ پــروژه فاضــالب 
در شــهر لنگــرود از درآمــد حاصــل از محــل تبصــره ۳ تعریــف شــده، 
گفــت: ۲ پــروژه بــه اتمــام رســیده و در مــدار بهــره بــرداری اســت و 

پــروژه دیگــر 6۰ درصــد پیشــرفت کار دارد.
حســینی افــزود: بــرای ایــن پــروژه ۱۵9۳ متــر لوله گــذاری پیش 
بینــی شــده کــه تاکنــون ۱۴۵۰ متــر بــا اعتبــاری بالــغ بــر ۱ میلیــارد و 

۳۰۰ میلیــون تومــان اجرا شــده اســت.
ــر تســریع در  ــز در ادامــه ب ــدار لنگــرود نی ــدری فرمان رحیــم حی
ــارات تبصــره ۳  ــروژه هــای فاضــالب از محــل اعتب ــد اجــرای پ رون

تأکیــد نمــود.

ــهرک  ــان از ش ــه اصفه ــرات منطق ــر مخاب مدی
ــد ــل آوردن ــد بعم ــان بازدی ــالمت اصفه س

بــه نقــل از روابــط عمومــی مخابــرات منطقــه اصفهــان، مهندس 
ــروی انســانی و  ــت نی ــت شــبکه ، مدیری ــا همراهــی معاون ــی ب قربان
ــه منظــور ایجــاد راهــکار و تعامــالت بیشــتر  ــوان ب مشــاور امــور بان
درجهــت بهــره منــدی همــکاران و خانــواده هــای آنهــا از خدمــات و 
ســرویس هــای شــهرک ســالمت، مرکــز رســا و آزمایشــگاه ملــل در 
راســتای بهبــود و حفــظ ســالمت همــکاران،  از ایــن مجموعــه بازدیــد 

بعمــل آوردنــد.
در ایــن بازدیــد مدیــر مخابــرات منطقــه بــا اشــاره  بــه ویژگــی 
هــای ممتــاز ایــن شــهرک عنــوان نمــود : شــهرک ســالمت بــا عــزم 
و اراده شــرکت پرســتیژلند ایــران بــرای ایجــاد تحولــی در پزشــکی و 
ســالمت شــهر اصفهــان در چهــار قســمت مجهــز بــه مســاحت ۳۱6 

هــزار متــر مربــع در ســال ۱۳9۵  بــه بهربــرداری رســید.
مهنــدس قربانــی افــزود: پــارت اول ایــن شــهرک،  ۳6 کلینیــک 
تخصصــی بــا مســاحت ۱۲ هــزار و پانصــد متــر مربــع میباشــد کــه در 
حــال حاضــر ۱6 کلینیــک آن اعــم از ) کلینیــک دندانپزشــکی، کلینیک 
قلــب، کلینیــک مغــز و اعصــاب، کلینیــک زنــان و زایمــان، کلینیــک 
پوســت و ... ( ،بــه مرحلــه بهــره بــرداری رســیده اســت و قســمت دوم 
ــی  ــات تشــخیصی و درمان ــو پزشــکی شــامل امکان مرکــز جامــع پرت
ماننــد ام آر ای، ســیتی اســکن و ...، پــارت ســوم در قالــب هتــل چهــار 
ســتاره بــه منظــور رفــاه و پذیرایــی از بیمــاران غیربومــی و همراهــان 
ــارت چهــارم بیمارســتان فــوق  آنهــا از داخــل و خــارج از کشــور و پ
تخصصــی هــزار تختخوابــی بــا رویکــرد جــذب توریســت ســالمت در 
کشــوردر قالــب چندیــن ســاختمان جداگانــه بــا کاربــری تمامی رشــته 

هــای تخصصــی تاســیس و در حــال تکمیــل مــی باشــد.
ــدی  ــره من ــد را به ــن بازدی ــی از ای ــداف اصل ــی از اه وی یک
همــکاران از فضــای مجهــز و مــدرن پزشــکی اعــالم نمــود و افــزود : 
بــا انعقــاد قــرارداد فــی مابیــن مخابرات و شــهرک ســالمت ، همکاران 

مــی تواننــد از خدمــات بــروز ایــن شــهرک بهــره منــد گردنــد.
در ادامــه مدیــر مخابــرات منطقــه اصفهــان بــه همراه تیــم بازدید 
کننــده بــه منظــور تســهیل فرآیندهــای زیــر ســاختی و رفع مشــکالت 
مخابراتــی از  پــروژه فــدک واقــع در شــمال شــهر اصفهان بازیــر بنای 

۱۳۴ هــزار متــر مربــع بازدیــد نمودند.

در اجــرای ســفر اســتانی ریاســت ســازمان زنــدان هــای 
کشــور از زنــدان هــای اســتان بوشــهر:

ــی  ــی عملکرد،بازرس ــركل ارزیاب ــد مدی بازدی
ــدان  ــا از زن ــدان ه ــازمان زن ــخگویی س وپاس

ــتان دشتس
ــه  ــیدگی ب ــی و رس ــی عملکرد،بازرس ــر کل ارزیاب ــان مدی جمالی
شــکایات ســازمان زندانهــای کشــور در معیــت کارشــناس قضایــی و 
آمــار و رایانــه ســازمان بــا حضــور در زنــدان دشتســتان از بخشــهای 

مختلــف ایــن زنــدان بازدیــد نمودنــد.
درایــن بازدیــد جمالیــان و خــرم آبــادی کارشــناس قضایــی و آمار 
و رایانــه ســازمان بــه همــراه ارشــدی سرپرســت زنــدان دشتســتان و 
جمعــی از معاونیــن و مســئولین دوایــر زنــدان ابتــدا در بدو ورود توســط 
گــروه ســرود معــراج زنــدان دشتســتان مــورد اســتقبال قــرار گرفتــه و 
ســپس بــا حضــور در مدرســه قرآنی غدیــر رونــد برنامه های آموزشــی 
و قرآنــی زنــدان را مــورد ارزیابــی قــرار داده و بــا اهــدای لــوح تقدیــر 

و هدایایــی از فعــاالن قرآنــی زنــدان تقدیــر نمودنــد.
ــرض  ــره وع ــه چه ــره ب ــدار چه ــا و دی ــدرزگاه ه ــد از ان بازدی
حضــوری در جمــع مددجویــان انــدرزگاه هــا و بررســی رونــد حبــس 
ــی  ــکالت قضای ــی مش ــی و بررس ــای فرهنگ ــه ه ــری و برنام پذی
مددجویــان بــا حضــور مــددکاران و اســتماع و رســیدگی به درخواســت 
ــان ازدیگــر برنامــه هــای نماینــده گان ســفر اســتانی  هــای مددجوی
رئیــس ســازمان زندانهــا از زنــدان هــای اســتان از زنــدان دشتســتان 
بــود. بازدیــد از حــوزه یــگان حفاظــت و گفتگــو بــا عوامــل نگهبانــی 
ــن  ــات ای ــوه خدم ــدان و نح ــداری زن ــی از به ــل و خارج،سرکش داخ
مجموعــه و همچنیــن سرکشــی از انبــار و آشــپزخانه و واحــد اجــرای 

ــود. ــد ب احــکام از اقدامــات هیئــت ســازمان در ایــن بازدی

مدیر عامل شرکت گاز استان خوزستان:
بیــش از ۹۶ درصــد مصــرف گاز خوزســتان صنعتی 

ست ا
عبدالــه ابــول پــور مدیرعامل شــرکت گاز اســتان خوزســتان از 96 

درصــد مصــرف گاز خوزســتان در بخــش صنعتــی خبرداد.
ــور مدیرعامــل گاز خوزســتان گفــت: اســتان خوزســتان  ــول پ اب
ــورت راه  ــت و در ص ــرف گاز اس ــور در مص ــوم کش ــه س دارای رتب
ــدازی پاالیشــگاه اندیمشــک، پــس از تهــران رتبــه دوم کشــور در  ان

ــد شــد.  مصــرف گاز خواه
ــی  ــزان گاز مصرف ــه می ــاره ب ــا اش ــتان ب ــل گاز خوزس مدیرعام
در بخــش خانگــی افــزود: ایــن اســتان کمتــر از ۴ درصــد در بخــش 
خانگــی گاز مصــرف مــی کنــد و ایــن امــر نشــان از باال بــودن ظرفیت 

هــای اســتان خوزســتان در بخــش صنعتــی اســت. 
وی بــا بیــان اینکــه بیشــترین میــزان گاز مصرفــی در صنایع فوق 
ــه ســازی، نیــروگاه  عمــده اســت، تصریــح کــرد: صنایــع فــوالد، لول
ــی اســت  ــه صنایع ــع پتروشــیمی از جمل ــا و صنای ــا، پاالیشــگاه ه ه
کــه بیشــترین میــزان مصــرف گاز را بــه خــود اختصــاص مــی دهنــد.

ابــول پــور در خصــوص مصــرف گاز در بخــش خانگــی گفــت: 
اســتان خوزســتان بیــش از یــک میلیــون و ۲۰۰ هزار مشــترک خانگی 
دارد کــه از ایــن تعــداد حــدود 8۰ درصــد خانوار در شــهرها و ۲۰ درصد 

خانوار در روســتاها ســاکن هســتند.

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه 
امضای  ز  ا خرسندی  ز  برا ا ضمن 
ایرانسل  با  مبارکه  فوالد  تفاهم نامه 
تحول  طرح  که  دارم  آرزو  گفت: 
و  شود  انجام  سرعت  با  دیجیتال 
تغییر  باعث  کشور  مدیریتی  تغییرات 

در سرعت این طرح نشود.
یین  آ ر  د ن  عظیمیا حمیدرضا
مبارکه  فوالد  تفاهم نامه  امضای 
این  کرد:  خاطرنشان  یرانسل  ا با 
تفاهم نامه شروع بسیار خوبی است تا 
پروژه های  ایرانسل  شرکت  کمک  با 
طرح تحول دیجیتال در فوالد مبارکه 

اجرا شوند.
عزم  و  اراده  قطعًا  افزود:  وی 
قطعی فوالد مبارکه نه به عنوان یک 
یک  عنوان  به  بلکه  ظاهری  اقدام 
نسل  از  استفاده  جهت  در  ضرورت 

پنجم تلفن همراه برای اجرای طرح 
تحول دیجیتال بسیار جدی است.

عظیمیان یادآور شد: امروز فوالد 
مبارکه با این اقدام اراده قطعی خود 
را برای اجرای طرح تحول دیجیتال 
شرکت  هی  همرا که  د  ا د ن  نشا

یاری رسان  راستا  این  در  ایرانسل 
ما خواهد بود.

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه 
تصریح کرد: تفاهم نامه فوالد مبارکه 
با ایرانسل در راستای هوشمندسازی 
تولید در این شرکت، پیام مهمی برای 

استارتاپ ها  دانش بنیان،  شرکت های 
و شرکت های فعال در حوزه فناوری 
اطالعات دارد تا آن ها هم در این راه 

در کنار ما قرار بگیرند.
وی با تأکید بر ضرورت استفاده 
بیشتر و بهتر فوالد مبارکه از خدمات 
شرکت ایرانسل اذعان داشت: شرکت 
سطح  رتقای  ا جهت  در  نسل  یرا ا
تکنولوژی ارتباطات کشور بسیار فعال 
است و همواره درصدد افزایش راندمان 
می تواند  لذا  است،  بوده  بهره وری  و 
همراه خوبی برای فوالد مبارکه باشد .

خرسندی  ابراز  ضمن  عظیمیان 
از امضای تفاهم نامه فوالد مبارکه با 
ایرانسل بیان کرد: آرزو دارم که طرح 
تحول دیجیتال با سرعت انجام شود 
و تغییرات مدیریتی کشور باعث تغییر 

در سرعت این طرح نشود.

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه مطرح کرد:

ضرورت اجرای هرچه سریع تر طرح تحول دیجیتال در فوالد مبارکه

مشهد  شهرستان  خبری  گروه 
قدس  آستان  وحیدی-تولیت  زهره 
رضوی گفت: صیانت از جایگاه والیت 
فقیه یکی از مهمترین وظایف مؤسسه 

نشر آثار امام خمینی)ره( است.
حجت االسالم والمسلمین احمد 
مؤسسه  سرپرست  دیدار  در  مروی 
تنظیم و نشر آثار امام خمینی)ره( که 
رضوی  مطهر  حرم  والیت  تاالر  در 
سالگرد  ایام  به  اشاره  با  شد،  انجام 
کرد:  اظهار  خمینی)ره(،  امام  ارتحال 
امام  به  نسبت  مردم  معرفت  باید 
که  چرا  کنیم  عمیق  را  خمینی)ره( 
دوام  شعاری  و  ظاهری  شناخت 
می خواهیم  اگر  ما  داشت،  نخواهد 
مستحکم  و  برجا  پا  اسالمی  انقالب 
نسبت  را  جامعه  معرفت  باید  بماند، 
به اندیشه ها و اصول امام)ره( افزایش 
امام مشمول گذر  یاد  و  نام  تا  دهیم 

زمان و کهنگی نشود.
وی در ادامه به صفات متضادی 
که در شخصیت امیرالمؤمنین علی)ع( 
گفت:  و  کرد  اشاره  بود،  شده  جمع 
را  خود  رسالت  علی)ع(  حضرت 
بود،  نکرده  محدود  خاصی  امر  به 
اشقیا  با  نبرد  میدان  در  حضرت  این 
شجاع ترین و قاطع ترین، در محراب 
یتیمان  برابر  در  و  عابدترین  عبادت 
بود،  رئوف ترین  و  مهربان  ضعفا  و 
جد  همچون  نیز  خمینی)ره(  امام 
بزرگوارشان  چنین شخصیتی داشتند.

لمسلمین  ا و م  سال ال ا حجت 
در  امام)ره(  اینکه  بیان  با  مروی 
قدرت  و  استکبار  با  مبارزه  میدان 
کوه  همچون  جهان  ظاهری  های 
با  برخورد  در  و  استوار  و  با صالبت 

مردم و ضعفا همچون پدری مهربان 
و دلسوز بود، تصریح کرد: اگر اندیشه 
و آرمان های حضرت امام خمینی)ره( 
در اذهان مردم جامعه به خوبی تعمیق 
توطئه های  و  هجمه ها  دیگر  گردد، 
ذهن  از  را  آن  نمی تواند  بدخواهان 

جامعه پاک و یا منحرف کند.
وی با تأکید بر لزوم توجه و معرفی 
اندیشه های واالی امام خمینی)ره( در 
کرد:  تصریح  علمیه،  حوزه  های 
امام)ره(  اندیشه های  گاهی  متأسفانه 
حوزه های  و  جامعه  در  رهبری  و 
نباید  می شود،  واقع  غریب  علمیه 
حضور  امام)ره(  شاگردان  رحلت  با 
علمیه  حوزه های  در  امام)ره(  اندیشه 

کم رنگ شود.
تولیت آستان قدس رضوی ابراز 
اندیشه های  نشر  مرکز  احداث  کرد: 
امام خمینی)ره( در حوزه علمیه به ویژه 
برای تبیین دیدگاه های آن بزرگوار در 
مباحث فقهی و اصولی بسیار خوب و 

الزم است.
اندیشه های  اینکه  بیان  با  وی 

مام  ا سیاسی  و  نی  عرفا فلسفی، 
غفلت  مورد  نباید  نیز  خمینی)ره( 
نشر  مرکز  کرد:  اظهار  بگیرد،  قرار 
نباید  خمینی)ره(  امام  اندیشه های 
مبدل  باشگاه جریان های سیاسی  به 
نعمت  خداوند  قرن ها  از  پس  شود، 
وجود امام خمینی)ره( را به مسلمانان 
عنایت کرده، باید از این نعمت عظمی 
صیانت کنیم و آن را در مسائل کوچک 

و جزئی هزینه نکنیم.
لمسلمین  ا و م  سال ال ا حجت 
طول  در  همواره  کرد:  اظهار  مروی 
روشنگر  و  اصیل  جریان های  تاریخ 
ناصحیح  تفسیر  و  تبیین  خاطر  به 
دچار انحراف شده است، که انقالب 
عظیم  راحل  امام  مبانی  و  اسالمی 
مصون  آسیب  ین  ا ز  ا نیز  لشان  ا
و  تبیین  ینکه  ا مگر  بود،  نخواهد 
جمهوری  ر  نگذا بنیا نی  مبا تفسیر 
اسالمی توسط شایسته ترین ها که 
سالهای طوالنی با آن عبد صالح خدا 
حشر و نشر داشتند، صورت گیرد و 
انصافا چه کسی شایسته تر از رهبر 

عظیم الشان، این خلف به حق صالح 
این رسالت  راحل که می توانند  امام 

سنگین را به انجام برسانند.
با  رضوی  قدس  آستان  تولیت 
بیان اینکه امام خمینی)ره( با آن علم، 
تقوا، زهد، عرفان، فقاهت، شجاعت و 
... افتخار روحانیت است، اظهار کرد: 
امام)ره( از گوشه نجف قدرت ها بزرگ 
و  انگلیس  آمریکا،  همچون  جهان 
حکومتی  و  درآورد  زانو  به  را  شوری 
که قدرت های جهان حامی آن بودند 

را سرنگون کرد.
والیت  نظریه  کرد:  اظهار  وی 
فقیه یکی از مهم ترین ارکان اندیشه 
تفکر،  عصاره  و  خمینی)ره(  امام 
دیدگاه ها و یک عمر تالش ایشان بود، 
لذا مؤسسه نشر آثار امام خمینی)ره( 
امام)ره( یکی  و دفتر وابسته به بیت 
از مهمترین وظایفشان صیانت از این 
اندیشه بوده و باید در دفاع از والیت 

فقیه پیشتاز باشد.
تولیت آستان قدس رضوی تفکر 
در  که  را  خمینی)ره(  امام  سیاسی 
والیت فقیه متبلور شده است، را ریشه 
انقالب اسالمی دانست و با اشاره به 
برای  والیت  به  دشمن  هجمه های 
ضربه  به نظام اسالمی، تصریح کرد: 
با  انقالب  خارجی  و  داخلی  دشمنان 
نیات سوء به دنبال زدن ریشه انقالب 
یا  مسئوالن  به  چنانچه  اگر  هستند، 
مجموعه هایی انتقاد  داریم، نباید آن 
بهانه ای برای زدن ریشه شود، مرکز 
باید نسبت  امام خمینی)ره(  آثار  نشر 
والیت  زیرا  کند  مراقبت  امر  این  به 
فقیه بزرگ میراث و یادگار گرانسنگ 

امام)ره( است.

تولیت آستان قدس رضوی:

صیانت از جایگاه والیت فقیه 
یكی از مهمترین وظایف مؤسسه نشر آثار امام خمینی)ره( است

استان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
آذربایجان غربی گفت: ۱۷۰۰ مشترک 
بهینه سازی  ملی  در طرح  استان  گاز 
رایگان موتورخانه ها ثبت نام کرده اند.

آذربایجان   - صمدزاده  فاطمه 
با  غربی- علیرضا شیخی، در گفتگو 
آذربایجان  خبرنگار دنیای جوانان در 
بهینه سازی  طرح  کرد:  اظهار  غربی، 
صرفه جویی  راستای  در  موتورخانه ها 
سوی  از  مشترکان  بهینه  مصرف  و 
شرکت ملی گاز ایران به مرحله اجرا 
از پاییز سال  درآمده و در این زمینه 
گذشته تاکنون حدود ۱۷۰۰ مشترک 
گاز آذربایجان غربی جهت بهینه سازی 
مورتوخانه هایشان اقدام به ثبت نام در 

سایت شرکت گاز کرده اند.
 ۴۴ تاکنون  اینکه  اعالم  با  وی 
ثبت  موتورخانه   ۱۷۰۰ از  موتورخانه 

کامل  بهینه سازی  مورد  شده،  نام 
نیز  اخیرا  افزود:  است،  گرفته  قرار 
اتمام  به  بهینه سازی ۱۰۴ موتورخانه 
رسیده و در مرحله نظارت و بازرسی 
هم  نیز  موتورخانه   ۴۴۷ و  است 

اینک در دست اجراست  ضمن اینکه 
و  بوده  رایگان  طرح  این  اجرای 
مشترکان  به  هزینه ای  هیچگونه 

تحمیل نمی شود.
توجه  با   : کرد تاکید  شیخی 
یران  ا گاز  ملی  شرکت  ینکه  ا به 
مصمم است در قالب طرح مذکور، تا 
آخرین موتورخانه را مورد بهینه سازی 
دارای  مشترکان  همه  از  دهد،  قرار 
موتورخانه که مصرف  گاز آنها بیشتر 
از حد نرمال است، درخواست داریم با 
مراجعه به سایت شرکت گاز، در این 
طرح ثبت نام کرده و از مزیت رایگان 

بودن آن بهره مند شوند.
استان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
اینکه  به  اشاره  با  آذربایجان غربی 
هدف گذاری شرکت ملی گاز ایران از 
اجرای طرح بهینه سازی موتورخانه ها، 

گاز  مصرف  درصدی   ۱۰ کاهش 
بوده  موتورخانه  دارای  مشترکان 
زی  بهینه سا  : د کر ر  ظها ا ست،  ا
و  رسیده  اتمام  به  موتورخانه های 
و  قبل  با  آنها  گاز  مصرف  بررسی 
بعد از اجرای طرح، حاکی از کاهش 
این  گاز  ۳۰ درصدی مصرف  تا   ۲۵

مشترکان بوده است.
 ۱۷ وجود  به  اشاره  با  شیخی، 
و  خانگی  موتورخانه   6۰۰ و  هزار 
ادامه  آذربایجان غربی،  در  تجاری 
که  موتورخانه  دارای  مشترکان  داد: 
میانگین مصرف گاز ساالنه آنها طی 
 ۲۵۰۰ از  بیشتر   9۷ و   96 سال های 
این  در  توانند  می  باشد  مترمکعب 
یارانه  شامل  و  کرده  نام  ثبت  طرح 
رایگان  بهینه سازی  برای  تخصیصی 

موتورخانه شان شوند.

ثبت نام 1700 مشترك گاز آذربایجان غربی در طرح بهینه سازی موتورخانه ها
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بط  ا و ر رش  ا گز به 
زندانهای  اداره کل  عمومی 
لیان  جما  ، بوشهر  استان 
مدیر کل ارزیابی عملکرد ، بازرسی و 
پاسخگویی به شکایات سازمان زندان 
کارشناس  آبادی  خرم  و  های کشور 
کشور  های  زندان  سازمان  قضایی 
در معیت انصاری رئیس اداره بازرسی 
حفاظت  رئیس  توسلی  و  کل  اداره 
در  اداره کل ضمن حضور  اطالعات 
مختلف  بخشهای  از  دشتی  زندان 
زندان بازدید نموده و از نزدیک روند 
فرهنگی،امنیتی  مختلف  های  برنامه 
ارزیابی  مورد  را  زندان  عمرانی  و 

قرار دادند.
مدیر  لیان  جما ورود  بدو  در 
و  بازرسی   ، عملکرد  ارزیابی  کل 
پاسخگویی به شکایات سازمان زندان 
کارشناس  آبادی  خرم  و  های کشور 

قضایی سازمان زندان های کشور از 
بند و اطاق های زندان دشتی بازدید 

نمودند.
دست  در  جدید  بنای  از  بازدید 
احداث زندان دشتی و همچنین دیدار 
چهره به چهره با مددجویان و بررسی 
درخواست های قضایی آنان با حضور 
مسئولین از دیگر برنامه های بازرسین 
زندان  از  کشور  های  زندان  سازمان 

دشتی بود.
انصاری  بازدید  این  جریان  در 
اداره کل ضمن  بازرسی  اداره  رئیس 
خیر مقدم به بازرسین سازمان زندان 
های کشور ، همکاری مراجع قضایی 
را در بهبود اقدامات تأمینی و تربیتی 
و  مهم  کیفری  جمعیت  کاهش  و 
تاثیرگذار دانست و اذعان کرد: تالش 
اصالح  سنگربانان  و  قضایی  مراجع 
سالم  بازگشت  راستای  در  تربیت  و 

زندانیان به جامعه و عدم تکرار جرم 
است که با برنامه ریزی های منسجم 
و هدفمند شاهد نتایج مطلوب و مثبت 

آن خواهیم بود.
بی  یا ز ر ا کل  مدیر  ن  لیا جما
پاسخگویی  و  بازرسی   ، عملکرد 
های  زندان  سازمان  شکایات  به 
به  اشاره  با  توضیحاتی  در  کشور 
مبنی  نها  زندا سازمان  سیاستهای 
کیفری  جمعیت  درکاهش  برتالش 
زندانها ، سیر نزولی موجودی زندانیان 
در  گذشته  سنوات  با  درمقایسه  را 
سایه تعامل مثبت و سازنده با مراجع 
داشت:  ر  اظها و  نست  دا قضایی 
حوزه  این  در  شده  کسب  توفیقات 
قضایی  مراجع  مثبت  نگاه  مرهون 
های  معاضدت  ارائه  در  اهتمام  و 
قضایی به مددجویان توسط واحدهای 
اجرای احکام و مددکاری در زندانها 

می باشد.
در ادامه آزادی نژاد رئیس زندان 
ضمن  مقدم  خیر  عرض  با  دشتی 
فعالیتهای  از  مبسوطی  گزارش  ارائه 
های  حوزه  درتمام  گرفته  نجام  ا
کاری گفت: تعامل با مراجع محترم 
کاری  اولویت  عنوان  به  را  قضایی 
مشکالت  رفع  و  انعکاس  جهت  در 
آن  نتیجه  که  مددجویان  قضایی 
باشد  می  کیفری  جمعیت  کاهش 
و  ایم  قرارداده  کار  دستور  در  را 
زندان  همکاران  مجموعه  موفقیت 
کیفری  جمعیت  کاهش  در  دشتی 
نتیجه تعامالت خوب و اثر بخش با 
دستگاه قضا است و حضور مسئولین 
قضایی استانی و شهرستانی به طور 
مستمر و بازدید از این زندان آرامش 
خوبی بر مجموعه حاکم نموده است 

که جای تقدیر ویژه دارد.

بازدید و دیدار چهره به چهره مدیر كل ارزیابی عملکرد ، بازرسی و پاسخگویی به 
شکایات سازمان زندان های كشور با مددجویان زندان دشتی

دیدار شهردار اهواز با آیت اهلل شفیعی نماینده مردم 
خوزستان در مجلس خبرگان رهبری

ابراهیم نوشادی شهردار اهواز به همراه تعدادی از مدیران شهرداری 
با حضور در دفتر حضرت آیت اهلل شفیعی نماینده مردم خوزستان در 

مجلس خبرگان رهبری از نزدیک با ایشان دیدار و گفتگو کرد.
و  شهردار  برای  توفیق  آرزوی  ضمن  شفیعی  اهلل  آیت  حضرت 
محوله  وظایف  به  عمل  جمله  از  نکاتی  بر  ایشان،  تالشگر  مجموعه 
بر اساس شرح وظایف مصوب؛ داشتن نگاه ویژه به مناطق محروم و 
کمتر برخوردار، پرهیز از تساهل و تسامح و مقدم داشتن رضایت الهی 
و مصلحت عموم بر رضایت افراد یا نهادهای خاص، شفاف سازی در امور 
و گره گشایی از مشکالت مردم و رعایت حرمت ارباب رجوع تاکید کرد.

گفتنی است در انتهای این دیدار ، ابراهیم نوشادی شهردار اهواز 
ضمن قدردانی از رهنمودهای سازنده حضرت آیت اهلل شفیعی ضمن 
ارائه گزارشی از عملکرد شهرداری به محضر ایشان، ابراز امیدواری کرد 
که این دیدار منشا خیر و برکت برای تمامی خادمین مردم در شهرداری 

کالنشهر اهواز باشد.

استاندار خوزستان گفت:
 خرمشهر حق زیادی به گردن همه ما دارد

خرمشهر قهرمان دوران دفاع مقدس است و به گفته امام خمینی 
)ره( خرمشهر را خدا آزاد کرد و این افتخاری برای مردم بزرگ خرمشهر 

است.
قاسم سلیمانی دشتکی استاندار خوزستان روز سه شنبه در آئین 
آغاز عملیات اجرایی ساخت باند دوم محور اهواز – خرمشهر یادآور شد: 
به گردن همه ما دارد. خرمشهر قهرمان دوران  خرمشهر حق زیادی 
دفاع مقدس است و به گفته امام خمینی )ره( خرمشهر را خدا آزاد کرد 

و این افتخاری برای مردم بزرگ خرمشهر است.
امر  و  اینهاست  از  بیش  خرمشهر  حق  افزود:  خوزستان  استاندار 
نشست  امروز سومین  ما  است.  این شهرستان طول کشیده  بازسازی 

بررسی مشکالت این شهرستان را خواهیم داشت.
سلیمانی بیان کرد: باید به سرعت دنبال تامین منابع پروژه باشیم. 
وزارت راه عددی در سال 99 برای شروع این پروژه در نظر گرفته است 

و بایست برای امسال نیز عددی لحاظ شود.
استاندار خورستان ادامه داد: منطقه آزاد اروند نیز باید به سرعت 
وارد چرخه تزریق اعتبار به پروژه شود. همچنین از منابع استان هم برای 

تکمیل فازهای بعدی پروژه اختصاص خواهد یافت.
از  با استفاده  باید  نماینده عالی دولت در استان اظهار داشت: 
فازهای  به  مربوط  اعتبار  پروژه  عامل  بانک  مشارکت  و   ۵6 ماده 
را در خصوص  برنامه و بودجه  تامین شود؛ من هم سازمان  بعدی 
پروژه اقناع خواهم کرد که برای تسهیل این فرآیند اقدامات الزم 

دهند. انجام  را 
وی در پایان ابراز امیدواری کرد: امیدواریم این پروژه به سرعت 

ادامه داشته باشد و حتی برای یک روز هم متوقف نشود.

ایجاد  و  كارشناسان  هشدارهای  هدف  مقدم:  ناصر 
شهروندان  سالمت  حفظ  كرونائی،  های  محدودیت 

است.
به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
البرز، ناصر مقدم پس از جلسه قرارگاه عملیاتی مبارزه با بیماری کرونا 
البرز گفت: بر اساس اعالم رنگ بندی جدید کرونائی شهرستان های 
استان البرز، وضعیت کرونائی استان ثابت مانده و بهبودی خاصی در 

این حوزه اتفاق نیافتاده است. 
شهرستان های کرج - فردیس -ساوجبالغ - نظرآباد و چهارباغ 
نارنجی و شهرستان های طالقان و اشتهارد در وضعیت  در وضعیت 
زرد قرار دارند. همانطور که قبال نیز گفته شد، وضعیت کرونائی البرز 
شکننده و مستعد پیشرفت یا پسرفت است فلذا شهروندان عزیز باید 
مستمر  اهتمام  بهداشتی  های  پروتکل  و  ها  دستورالعمل  رعایت  به 

داشته باشند.
مسئول کمیته اطالع رسانی و مدیریت جو روانی استان البرز افزود: 
با عنایت به تعطیالتی که در نیمه ماه خرداد با آن مواجه هستیم، برخی 
شهروندان اقدام به سفر به سایر شهرستان ها می کنند که این اقدام 
در شرایط کنونی بسیار پرمخاطره است و همچنان که در مناسبت های 
قبلی شاهد بودیم، افزایش سفرهای بین استانی شهروندان موجب تسریع 
انتشار ویروس کرونا در بین شهرها و ایجاد تالطم در حوزه سالمت و 
بهداشت عمومی می گردد. فلذا از کلیه شهروندان عزیز خواهش میکنیم 
که از هرگونه سفر به شهرستان های خارج از استان البرز پرهیز نمایند 
با مشارکت و همراهی خود، کادر درمان را در حفظ ثبات وضعیت  و 

فعلی یاری نمایند.
  مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان البرز خاطر نشان کرد: 
بنا بر تصمیمات و مصوبات ستاد ملی کرونا و نیز تصمیمات متخذه از 
البرز هرگونه سفر بین  بیماری کرونا  با  سوی قرارگاه عملیاتی مبارزه 
استانی از ظهر روز چهارشنبه ۱۲ خرداد لغایت تا ساعت ۱۲ روز دوشنبه 
۱۷ خرداد ۱۴۰۰ در سطح تمامی جاده های کشور ممنوع می باشد و 
به تناسب وضعیت کرونائی شهرهای محل تردد، جریمه های سنگین 

راهنمائی و رانندگی درخصوص متخلفین اجرا خواهد شد.
ناصر مقدم در پایان گفت: از همه شهروندان عزیز در خواست داریم 
تا ضمن جدی گرفتن توصیه ها و دستورالعمل های صادره از سوی مراجع 
و دستگاه های حاکمیتی، در حفظ سالمت عمومی خود و شهروندان 
و  کارشناسان  چرا که هدف هشدارهای  باشند  داشته  مشارکت جدی 
و  است  شهروندان  حفظ سالمت  کرونائی، صرفا  محدودیتهای  ایجاد 
رسیدن به این هدف نیز تنها در پرتو مشارکت و همراهی عمومی مردم 

میسر می گردد.

شهرجدید  عمران  شركت  مدیرعامل  لطفی  حق 
هشتگرد:

۴۲۰ واحد مسکن مهر، افتتاح و ۳۷۰ واحد مسکنی در طرح اقدام 
ملی مسکن در شهر جدید هشتگرد کلنگ زنی شد

مدیرعامل شرکت عمران شهرجدید هشتگرد گفت:با حضور وزیر راه 
و شهرسازی،استاندار البرز،مدیرکل راه و شهرسازی استان البرز،فرماندار 
ساوجبالغ و جمعی از مسئوالن کشوری و استانی ۴۲۰ واحد مسکن 
مهر، افتتاح و ۳۷۰ واحد مسکنی در طرح اقدام ملی مسکن در شهر 

جدید هشتگرد کلنگ زنی شد.
مسعود حق لطفی عنوان کرد:همزمان با افتتاح پروژه جاده شهرجدید 
هشتگرد_طالقان،عملیات ساخت یک هزار و ۴۴8 واحد مسکونی طرح 
اقدام ملی مسکن در استان البرز آغاز شد که سهم شهرجدید هشتگرد 

۳۷۰ واحد بود.
مدیرعامل شرکت عمران شهرجدید هشتگرد اظهار داشت:همچنین 
یک هزار و ۷۰8 واحد مسکونی مهر در شهرهای مختلف استان البرز 
بهره  به  مهر  مسکن  واحد   ۴۲۰ هشتگرد  شهرجدید  در  و  شد  افتتاح 

برداری رسید.
حق لطفی در پایان اضافه کرد:

 در زمان حاضر مجموعه شرکت عمران عزم خود را جزم کرده تا 
با رفع مشکالت مسکن مهر، پرونده آنرا در شهرجدیدهشتگرد ببندد، 
در  باقیمانده  پروژه های  اجرایی  اظهار داشت: در زمان حاضر عملیات 
در  طرح  این  پرونده  زودی  به  انشاا…  و  است  تکمیل  و  اجرا  دست 

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری اردبیل طی دیدار معاون هماهنگی امور 
عمرانی استاندار، مدیر کل دفتر فنی استانداری، 
لطف  دکتر  و  استان  شهرسازی  و  راه  کل  مدیر 
صادق  دکتر  با  اردبیل  کالنشهر  شهردار  اللهیان 
معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی 
ایران  و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری 
جامع   مباحث  درخصوص  الزم  های  بررسی 

کالنشهر اردبیل بعمل آمد.
در این دیدار مسائل طرح جامع شهری اردبیل، 
بازنگری  به شریعت،  موسوم  باغ  اردبیل،  پادگان 
های  کاربری  ساماندهی  و  شورابیل  جامع  طرح 

عمومی رایزنی و پیگیری شد.

مسائل جامع شهر اردبیل در دیدار با معاون وزیر راه و شهرسازی مطرح شد

سه هزار تن قیر با هزینه 24 میلیارد تومان اعتبار خریداری شد 
جلسه  در  للهیان  لطف ا دکتر 
اظهار  اردبیل  شهر  شورای  رسمی 
شورای  مجموعه  پشتیبانی  با  کرد: 
شهر اردبیل در خرید تجهیزات و مواد 
اولیه مورد نیاز برای کارخانه آسفالت 
و سایر مجموعه ها، سعی داریم تا از 
فصل کاری به نفع عمران و آبادانی 

شهر بیشتر استفاده کنیم
د  و محد ی  ر کا فصل  ی  و
متفاوت  جوی  شرایط  با  را  اردبیل 
توجه  با  کرد:  تصریح  و  یادآور شد 
مورد  نقدینگی  شهرداری  اینکه  به 
قیر  تن  هزار  سه  خرید  برای  نیاز 
شرکت  با  یزنی  را در  نداشت،  را 
بورس  طریق  از  و  پاسارگاد  نفت 
کردیم  اقدام  قیر  خرید  به  نسبت 

ماهه  سه  چک  با  روند  ین  ا که 
است افتاده  اتفاق 

محصول  را  قیر  اردبیل  شهردار 
در  را  آن  قیمتی  تغییر  و  استراتژیک 
بازار بورس به روز اعالم کرد و گفت: 
هیچ شرکتی حاضر نیست با چک سه 
ماهه قیر عرضه کند اما با تالشی که 
در یک ماه اخیر انجام دادیم، شرکت 
به  نسبت  تا  کردیم  قانع  را  پاسارگاد 
تأمین قیر مورد نیاز کارخانه آسفالت 

شهرداری اردبیل اقدام کند
وی به قیمت باالی هر تن قیر 
به ارزش هشت میلیون تومان اعالم 
کرد و افزود: برای تهیه سه هزار تن 
قیر شهرداری ۲۴ میلیارد تومان منابع 

پرداخت خواهد کرد.

رونمایی از سامانه هوشمند هم  بیمه گران بیمه رازی

سامانه هم  بیمه گران تالشی از صنعت بیمه کشور جهت بهره گیری از 
تکنولوژی های نوین در عملیات بیمه گری است. این سامانه در نتیجه راهبری 
بیمه  پژوهشکده  و  ایران  بیمه گران  پشتیبانی سندیکای  و  رازی  بیمه  شرکت 
مرکزی به بهره برداری رسیده است و میتواند سامانه ای برای انجام هرگونه 

عملیات بیمه گری گروهی با مشارکت همه شرکت های صنعت بیمه باشد.
اکرم داداش زاده-به گزارش روابط عمومی و بین الملل بیمه رازی ؛ مراسم 
رونمایی ازاین سامانه با حضور دکتر جباری مدیرعامل و عضو هیات مدیره بیمه 
رازی، دکتر سید محمد کریمی دبیر کل سندیکای بیمه گران ، مدیران و اصحاب 

رسانه در شرکت بیمه رازی برگزار شد.
کرد  بیان  با  رازی  بیمه  نوآوری  و  ریزی  برنامه  معاون  ملکی  مهندس 
کلیه عملیات کنسرسیوم  تکنولوژی بالکچین  از  بهره گیری  با  دراین سامانه 
قراردادهای  زیرساخت  از  بهره گیری  با  و  آتش سوزی  مکانیزه گردیده است 
هوشمند یا Smart Contract و همچنین رای گیری، کلیه پورتفوهای 
قابلیت  دبیرخانه  هدایت  با  و  کنسرسیوم  اعضای  کلیه  مشارکت  با  ای  بیمه 

مدیریت خواهند داشت.
وی افزود : .شفافیت، سرعت عمل و اعتماد باال در فرآیند اجرایی کنسرسیوم 
نتیجه بهره گیری از سامانه هم بیمه گران است. عالوه بر آن در هرگونه فعالیت 
گروهی و جمعی نیازمند به تکنولوژی بالک چین روی این سامانه فراهم است.

دبیرخانه  این سیستم  راهبر  که  کرد  اشاره  نکته  این  به  پایان  در  ملکی 
کنسرسیوم آتش سوزی است و این سامانه می تواند برای سایر رشته های بیمه 
ای هم استفاده شود و بیمه رازی به نمایندگی از صنعت و با پیشنهاد سندیکا و 
پژوهشکده بیمه پیشگام شد تا این سامانه را بر روی بستر بالکچین ایجاد کند 

اما این سامانه متعلق به کل صنعت بیمه خواهد بود.

حضور بیمه “ما” در نمایشگاه حمایت از شركت های منطقه 
ماهشهر

نمایشگاه توانمندسازی شرکت های منطقه ماهشهر با هدف حمایت 
از شرکت های منطقه ماهشهر درتامین نیازهای عمومی وتخصصی شرکت 
های پتروشیمی در ماهشهر آغاز به کار کرد و شرکت بیمه »ما« با برپایی 

غرفه در این نمایشگاه حضوری فعال دارد.
به گزارش روابط عمومی بیمه “ما” ایجاد و راه اندازی مشاغل مستعد 
با شرایط منطقه و همچنین شناسایی محصوالت و  اثربخش متناسب  و 
خدمات عمومی و تخصصی مورد نیاز شرکت های پتروشیمی از جمله اهداف 
از شرکت های  تعداد زیادی  با حضور  باشد که  نمایشگاه می  این  برپایی 
در  ای  بازارسرمایه  و  بانکی  نیروگاهی،  پتروشیمی،  و  گاز  نفت،  صنعت 

حال برگزاری است.
بر اساس این گزارش کارشناسان فنی و روابط عمومی شرکت بیمه 
“ما” در راستای ارتباط موثر با حوزه های پتروشیمی کشور اقدام به معرفی 
خدمات بیمه ای به فعاالن حوزه کرده و به ارائه مشاوره در خصوص انواع 

بیمه نامه ها به مراجعان می پردازند.
الزم به ذکر است نمایشگاه توانمندسازی شرکت های منطقه ماهشهر 
با محوریت تامین نیازهای عمومی وتخصصی شرکت های پتروشیمی از 

نهم تا یازدهم خرداد در بندر ماهشهر دایر خواهد بود.

شعبه  مطلوب  خدمات  ارائه  از  لرستان  شهید  بنیاد  تقدیر 
خرم  آباد بانك دی به خانواده های شهدا و ایثارگران

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان لرستان از شعبه خرم آباد 
بانک دی تقدیر کرد.

اکرم داداش زاده-به گزارش روابط عمومی بانک دی، در جریان 
بیرانوند  تقی  محمد  شهید  خانواده  با  آباد  خرم  شعبه  همکاران  دیدار 
زرین  شد،محمود  انجام  خرمهشر  آزادسازی  سالروز  مناسبت  به  که 
اعطای  با  لرستان  استان  ایثارگران  امور  و  شهید  بنیاد  مدیرکل  جویی، 
ایثارگری  به جامعه  آباد  ارائه خدمات مطلوب شعبه خرم  از  لوح سپاس 
این شعبه قدردانی کرد. استان و تالش بی شائبه و صادقانه همکاران 

متن تقدیر مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان لرستان از شعبه 
خرم آباد به شرح زیر است:

جناب آقای حامد صادقی ریاست محترم بانک دی استان لرستان
با تالش و  سپاس بیکران بر همدلی، همراهی و همگامی جنابعالی 
جدیت بی دریغ و در خدمت رسانی به بهترین بندگان خدا و غرور آفرینی 
ایران اسالمی، بی شک توفیق خدمت گذاری به خانواده های معظم شهدا و 
ایثارگران موهبتی الهی است که نصیب بندگان خاص خدا می گردد و به 
آورده و سجده  تعظیم فرود  پر عظمتش سر  آستان  بر  توفیق  این  آستانه 

شکر بجا می آوریم.
از  الخالق(  یشکر  لم  و  المخلوق  یشکر  لم  )من  به مصداق  اینجانب 
حضرتعالی، مدیر الیق برجسته و ساعی استان به واسطه مکارم اخالقی، ارائه 
خدمات مطلوب و حمایت های مستمر و مدبرانه از جامعه ذینفعان که همانا 
خانواده های محترم شهدا و ایثارگران می باشند، همچنین کارکنان صدیق 
و تالشگر تحت تصدی تقدیر و تشکر بعمل آورده، کوشش های بی دریغ و 

همت بلندتان را می ستایم.
        

تقدیر اداره امور مالیاتی اهر از بیمه آسیا
اداره امور مالیاتی شهر اهر در استان آذربایجان شرقی، از راه اندازی و 

عملکرد شعبه بیمه آسیا در اهر تقدیر و تشکر کرد.
به گزارش روابط عمومی بیمه آسیا، رییس اداره امور مالیاتی شهرستان 
اهر با ارسال نامه، از تالش و همکاری مسئولین بیمه آسیا در استان آذربایجان 

شرقی در راستای راه اندازی شعبه بیمه آسیا در این شهر قدردانی کرد.
بنا بر این گزارش، وی همچنین ضمن ابراز رضایت از تعامل و همکاری 
اداره امور مالیاتی شهرستان اهر و بیمه آسیا، روند پرداخت خسارت و صدور 

بیمه نامه های کارکنان این اداره را بسیار خوب ارزیابی کرد.
گفتنی است، شعبه ارسباران بیمه آسیا در شهر اهر، در راستای گسترش 
خدمات بیمه آسیا و تسهیل شبکه فروش در استان آذربایجان شرقی در 

مهرماه سال ۱۳99 راه اندازی شد.

یسوگند رام
مال

ت 
دیری

سم
ور

ب

رونوشت آگهی حصر وراثت 
 آقای / خانم   امیر شیخ محمدی دارای شناسنامه ۴۷6 به شرح دادخواست 
به کالسه ۱۲۲/۱۴۰۰/۵ از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان مرحومه طاهره آزادی به شناسنامه ۴۴9۰۰۵8۷۵6 در تاریخ 
۱۳99/۱۲/۷ در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته . مرثه آنمرحوم منحصر است به : 
ملی  کد   6۴/۴/۲۵ متولد   ) متوفی  همسر   ( محمدی  شیخ  امیر   -۱

 ۴۵۰۱۱۰۲۷۱۳
۲- مجید آزادی ) پدر متوفی( متولد ۱۳۳۴/8/۱9 کدملی ۴۵۰۰۳۷۳6۴۰ 
ملی  متولد  ۱۳9۲/6/9 شماره  متوفی(  فرزند   ( آتوسا شیخ محمدی   -۳

 ۴۴9۰9۵۴86۷
ملی  شماره    ۱۳۴۰ /6 /۲ متولد  متوفی(  یار)مادر  دشت  کلثوم   -۴

 ۴۵۰۰69۴89۷
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد وی می 
باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی 

صادر خواهد شد 
دفتر شعبه پنجم شورای حل و اختالف  شهرستان ایالم  

آگهی فقدان سند مالکیت پالک ۵/۲9/۲۰9 اصلی 
مورخ   ۵۲۲۵ شماره  وارده  درخواست  طی  سلیمانی  محمد  علی  آقای 
۱۴۰۰/۳/۱۱ منضم به دو برگ استشهاد محلی که به تایید دفتر اسناد رسمی 
شماره ۱۲ ایالم رسیده مدعی است سند مالکیت شش دانگ یک باب مغازه 
پالک ۵/۲9/۲۰9 اصلی واقع در ایالم به علت جابجایی مفقود گردیده است که 
برابر پرونده ثبتی سند مالکیت ششدانگ پالک مذکور اصلی ذیل ثبت 6۵۵6۵ 
صفحه ۳۱9 دفتر ۳8۲ صادر و تسلیم گردیده است لذا مراتب در اجرای تبصره 
ذیل ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت اعالم تا هر کس که سند مالکیت نزد وی 
بوده و یا مدعی انجام معامله می باشد ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این 
آگهی اصل سند مالکیت و یا سند معامله را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
ایالم ارائه نماید در غیر این صورت پس از انقضای مهلت قانونی نسبت به صدور 

سند مالکیت المثنی اقدام قانونی به عمل خواهد آمد. 
رستمی 

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان ایالم 
 

آگهی حصر وراثت 
خانم خاور فالحی دارای شناسنامه شماره ۲666۲ به شرح دادخواست به 
وراثت  حصر  گواهی  درخواست  شورا  این  از  ۰۰۰۰۳۱6/۱۴۰۰ش۵/ح  کالسه 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان رحمن فالحی به شناسنامه 8۳ سردشت 

اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم /  در تاریخ 99/۷/۱۷ 
مرحومه منحصر است به سه پسر و چهار دختر 

۱- صدیق فالحی فرزند رحمن دارای ش ش ۱6۲۳۵ پسر متوفی 
۲- ابوبکر فالحی فرزند رحمن دارای ش ش ۲۳۲ پسر متوفی

۳- جعفر فالحی فرزند رحمن دارای ش ش ۱۷9۳۵ پسر متوفی
۴- زبیده فالحی فرزند رحمن دارای ش ش ۱6۲۳6 دختر متوفی

۵- فاطمه فالحی فرزند رحمن دارای ش ش ۲۲۲۱۱ دختر متوفی
6- خاور فالحی فرزند رحمن دارای ش ش ۲666۲ دختر متوفی
۷- خدیجه فالحی فرزند رحمن دارای ش ش ۵۴۰ دختر متوفی

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

به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 
رئیس شعبه پنجم شورای حل اختالف مهاباد 

آگهی فقدان سند مالکیت 
نظر به اینکه خانم فهیمه صفائی پور به استناد ۲ برگ استشهادیه گواهی 
امضاء شده دفتر اسناد رسمی ۳۲9 مشهد منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت سند 
مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است سند مالکیت وی 
به علت سهل انگاری مفقود گردیده است با بررسی سامانه جامع امالک الکترونیک 
و سوابق پرونده ثبتی مشخص گردید ششدانگ یک واحد آپارتمان مسکونی به 
مساحت ۱۰۵/۰9 متر مربع به شماره پالک ۷۲9۵8 فرعی از ۱۷۵- اصلی واقع در 
بخش ۱۰ مشهد با شماره دفتر امالک الکترونیکی ۱۳96۲۰۳۰6۲6۷۰۰۳۲۱۳ به 
نام خانم فهیمه صفائی پور ثبت و سند مالکیت 6۰۳۳۳۰/د 9۴ به نامش صادر و 
تسلیم گردیده سپس برابر سند رهنی ۱۷96۳ مورخ ۱۳96/۰۲/۰۳ دفتر ۱68 مشهد 
در رهن بانک مسکن قرار گرفته سامانه جامع امالک الکترونیک و سوابق پرونده 
ثبتی بیش از این حکایتی ندارد و این بخشنامه به استناد تبصره یک اصالحی 
ماده ۱۲۰- آیین نامه قانون ثبت مصوب بهمن ۱۳8۰ صادر گردیده است مراتب 
یک نوبت آگهی و متذکر می گردد هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله 
ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد بایستی ظرف مدت 
ده روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا 
سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید. بدیهی است در صورت عدم وصول 
اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله 
رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. 

محمد مقدسی 
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه چهار مشهد مقدس 

م / الف ۳۲۷
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مشت هایی برای حضور در جمع بزرگان؛
پایان انزوای بوكس ایران!

عملکرد مطلوب ملی پوشان بوکس ایران در مسابقات قهرمانی آسیا موجب شد 
تا انزوای این رشته پس از سال ها به پایان برسد.

 رقابت های بوکس قهرمانی بزرگساالن آسیا در حالی دوشنبه شب در امارات به 
اتمام رسید که مطابق انتظار، ازبکستان با اقتدار مدال های طالی بخش مردان را درو 

کرد و مغولستان نیز سه طال به دست آورد.
تیم ایران با هشت بوکسور )اشکان رضایی، امید احمدی صفا، دانیال شه بخش، 
مسلم مقصودی، شاهین موسوی، میثم قشالقی، احسان روزبهانی و پوریا امیری( و با 
هدایت »علیرضا استکی« در این آزمون مهم شرکت کرد و با کسب ۲ مدال نقره و 
۲ برنز به کار خود پایان داد که در این بین ناداوری موجب شد مدال طالی قشالقی 

به نقره تبدیل شود.
تیم ایران بیش از یک دهه بود که در مسابقات قهرمانی آسیا فینالیست نداشت 
و به این طلسم پایان داد. دانیال شه بخش بوکسور المپیکی کشورمان و میثم قشالقی 

نفراتی بودند که با شایستگی به فینال رسیدند.
تیم ایران در دوره گذشته با کادر فنی پیشین و ایرانی خود تنها به یک مدال برنز 

رسیده بود و دوره قبل تر از آن هم با سرمربی کوبایی تنها یک برنز گرفت.
با این اوصاف پیشرفت چشمگیر بوکس ایران در مسابقات آسیایی ۲۰۲۱ به 
وضوح مشخص است و این تیم از نظر مدال آوری قابل قیاس با تیم های یک دهه 

اخیر خود نیست.
جدا از چهار مدال کسب شده عملکرد خوب اکثریت بوکسورهای ایران و مبارزات 
ارائه شده نشان از پیشرفت تیمی دارد که هر روز امیدوار کننده تر می شود. تیمی که به 
دو سهمیه المپیک توکیو رسید و اگر بی عدالتی نبود این سهمیه به عدد سه می رسید.

در زیر نگاهی به عملکرد بوکسورهای ایران در مسابقات آسیایی داریم
وزن ۵۲ کیلوگرم: امید احمدی صفا؛ کمتر از حد انتظار

احمدی صفا از بوکسورهای باتجربه کشورمان در دور اول توانست »علی جاسم« 
کویتی را در ۲۰ ثانیه ناک اوت کند. امید در یک چهارم نهایی برابر »آزائت اوسنالیف« 
دارنده مدال برنز جهان از قرقیزستان عملکرد خوبی نداشت و تسلیم شد تا از دور 
مسابقات کنار برود. هرچند داور ضربه سر خطرناک نماینده قرقیزستان را نادیده گرفت.

بدون تردید انتظارات از احمدی صفا بسیار بیشتر بود و چنانچه او بخواهد همچنان 
در تیم ملی بوده و جایگاهش را از دست ندهد باید تالش بیشتری از خود نشان دهد.

وزن 6۰ کیلوگرم: دانیال شه بخش؛ درخشش در یک وزن باالتر
پایان انزوای بوکس ایران؛ مشت هایی برای حضور در جمع بزرگان

بوکسور المپیکی ایران با تصمیم کادر فنی در یک وزن باالتر روی رینگ رفت 
و بازهم عملکرد درخشانی داشت.

شه بخش ابتدا مقابل »سریک« بوکسور پرافتخار قزاقستانی در مبارزه ای نزدیک 
به برتری رسید و سپس نماینده کویت را ناک اوت کرد. او در نیمه نهایی موفق شد 

نماینده پرتالش هند را مغلوب کرده و به فینال برسد.
دانیال که برای جلوگیری از وزن کم کردن های متوالی در آستانه المپیک در یک 
وزن باالتر شرکت کرده بود در فینال برابر »ارنبات« ملی پوش عنوان دار مغولستانی 

مبارزه کرد اما باید پذیرفت زورش به حریف نرسید و نقره ای شد.
شه بخش با جابه جایی های مداوم، پاهای بیدار، استفاده به موقع از ضربات دست 

جلو و عقب؛ بدون تردید آینده درخشانی دارد.
وزن 6۴ کیلوگرم: اشکان رضایی؛ به حقش نرسید

جسارت و شجاعت، خصیصه اصلی بوکس اشکان رضایی است اما او همواره 
در قرعه کشی بدشانس است.

جوان بوکس ایران در همان دور نخست برابر»سافیولین« حریف نامداری از 
قزاقستان ایستاد و مبارزه ای جانانه که تحسین همگان را برانگیخت ارائه کرد اما با رای 

داوران بازنده شد و به حقش نرسید. او می تواند آینده خوبی داشته باشد.
وزن 69 کیلوگرم: مسلم مقصودی؛ جنگجو و بداقبال

مقصودی در همان نخستین مبارزه به مصاف »ویکاش کریشان« بوکسوری با 
کوله باری از مدال های جهانی و آسیایی از هند رفت و شکست را پذیرا شد. او بوکسوری 
پرتالش و جنگنده است اما بنظر می رسد هنوز از لحاظ فنی و تصمیم گیری در لحظات 

حساس، جای کار دارد.
وزن ۷۵ کیلوگرم: شاهین موسوی؛ قابل اتکا

شاهین که در دوره قبلی تنها مدال تیم ایران را به ارمغان آورده بود، امسال نیز 
برنزی شد. بوکسور المپیکی ایران در دور نخست حریف تاجیکستانی را با مبارزه ای 

حساب شده شکست داد.
او در نیمه نهایی مقابل نماینده قزاقستان شکست را پذیرا شد. موسوی مهره 
قابل اتکایی برای کادر فنی است اما در مبارزات سخت نیاز به تغییر تاکتیک و مبارزه 
رو به جلو دارد. موسوی می تواند با تنوع تاکتیک های مبارزه و شجاعت بیشتر، در 

المپیک هم موفق شود.
وزن 8۱ کیلوگرم: میثم قشالقی؛ تایسون ایرانی ستاره مسابقات

پایان انزوای بوکس ایران؛ مشت هایی برای حضور در جمع بزرگان
قشالقی به گفته مربیان کشورهای حاضر در مسابقات، ستاره این رویداد بود. 
از کارشناسان  ایرانی را  ارائه کرد، لقب تایسون  با مبارزات جذابی که در رینگ  او 

خارجی گرفت.
بوکسور جوان اهل خراسان شمالی که پیش از این در وزن ۷۵ کیلوگرم مبارزه 
می کرد با تصمیم هوشمندانه کادرفنی و برای اینکه پشت خط شاهین موسوی نماند، 

یک وزن باالتر آمد و ستاره تیم ایران شد.
او در گام نخست »سومیت« هندی را شکست داد و سپس »نورتائولتوف« 
قامت  درحالی که  داشت.  پیش  در  را  قزاقستان  از  روسیه  مسابقات جهانی  قهرمان 
نماینده قزاقستان بلندتر از میثم بود، اما بوکسور جوان ایرانی با نزدیک شدن به حریف 
و استفاده از ضربان سنگین دست عقب و هوک های خود، قهرمان جهان را گوشه 

رینگ گرفتار کرد و برنده شد.
او در نیمه نهایی نیز حریف قرقیزستانی را برد و به فینال رسید تا برای کسب 
مدال طال به مصاف »روزمتوف دیلشودبک« نایب قهرمان جهان از ازبکستان رفت.

قشالقی در راند نخست این مبارزه چندان عملکرد خوبی نداشت اما در راند 
دوم و سوم از شگرد خود استفاده کرد و با کشاندن حریف به گوشه رینگ و ضربات 
سنگینش، مبارزه را در اختیار داشت و درحالی که همگان در انتظار برتری وی بودند، 
رای داوران سه بر دو به سود حریف ازبکستانی شد تا تایسون ایرانی با بی عدالتی از 
رسیدن به طال بازبماند. قشالقی روزهای درخشانی در پیش دارد و سال ها می تواند 

ستاره بوکس ایران باشد.
وزن 9۱ کیلوگرم: احسان روزبهانی؛ نزدیِک پایان دوران قهرمانی

کاپیتان تیم ایران در دور نخست حریف کویتی را ناک اوت کرد و در ادامه مقابل 
»واسیلی لویت« ستاره بوکس قزاقستان ایستاد و با وجود ارائه مبارزه ای نسبتا، برابر 
شکست خورد.روزبهانی؛ آمادگی، جسارت و ضربات سنگین روزهای جوانی را ندارد و 
شاید زمان خداحافظی وی با دنیای قهرمانی فرا رسیده باشد. احسان می تواند با حضور 

در جمع مربیان، تجریباتش را در اختیار جوانان قرار دهد.
زحمات او برای بوکس ایران قابل ستایش است اما نباید نفرات جوانی چون 

»طوفان شریفی« نباید پشت خط او بمانند.
وزن به اضافه 9۱ کیلوگرم: پوریا امیری؛ بوکسور خوش اقبال

پوریا در دور نخست استراحت داشت و در ادامه نیز نماینده میزبان به بهانه 
مصدومیت برابر او حاضر نشد تا سنگین وزن ایران برنزش قطعی شود. او در نیمه 

نهایی به نماینده قزاقستان باخت و با مدال برنز به کارش پایان داد.
امیری مقابل حریف قزاقستانی ترسی نداشت و در راند دوم خوب مبارزه کرد 

اما توانش بیش از برنز نبود.
کادرفنی: موفق و امیدوار به آینده

پایان انزوای بوکس ایران؛ مشت هایی برای حضور در جمع بزرگان
»علیرضا استکی« از حدود ۲ سال قبل هدایت تیم ملی ایران را برعهده گرفته 

و اکنون تغییرات و پیشرفت در جمع مشتزنان کشورمان خیلی خوب دیده می شود.
استکی با همکاری »همایون امیری«، »مرتضی کریمی«، »اصغر اشرفی«، 
»محمود نهتانی« و »دانیال تیماجی«، تیمی را ساخته اند که از انزوا خارج شد و به 

جمع بزرگان بوکس آسیا بازگشت.
برتری مقابل نمایندگان قزاقستان و هند که از برترین های جهان هستند. مبارزه 
جانانه برابر ازبک ها که تنها ناداوری موجب توفق نماینده ایران شد، استعدادیابی و 
پرورش جوانان شایسته، سخت کوشی، نگاه به منافع ملی و ... فاکتورهایی است که 

نشان از عملکرد خوب کادر فنی دارد.
فراموش نمی کنیم که بوکس ایران تا چند سال پیش تنها به چند مهره خاص 
متکی بود و رسیدن به فینال برای بیش از ۱۰ سال آرزو شده بود اما اکنون ستاره های 

آینده داری در این رشته حضور دارند.
برگزاری  برای  اشاره کرد تالش های مسووالن فدراسیون  باید  این راستا  در 

اردوهای منظم داخلی و خارجی نیز نقش مهمی در این موفقیت داشت.
در پایان امیدواریم که نمایندگان بوکس ایران در المپیک نیز مبارزات خوبی به 
نمایش گذاشته و شاهد موفقیت های این رشته پرطرفدار در مسابقات قاره ای، جهانی، 

المپیک و بازی های آسیایی باشیم.

مانچینی: سبك ایتالیا دیگر دفاع و ضد حمله نیست

ــد ذهنیــت  ــا می گوی ــی ایتالی ــم مل ــو مانچینــی ســرمربی تی روبرت
آتــزوری تغییــر کــرده اســت.

تیــم ملــی ایتالیــا در هــر ۱۰ مســابقه خــود در جریــان رقابت هــای 
مقدماتــی یــورو بــه پیــروزی رســید و حــاال خــود را بــرای حضــور در 
ایــن مســابقات کــه بــه دلیــل شــیوع گســترده ویــروس کرونــا بــا یــک 
ســال تاخیــر و در تابســتان امســال برگــزار خواهــد شــد، آمــاده مــی کند.

ایتالیــا در اولیــن مســابقه خــود بــه مصــاف ترکیــه خواهــد رفــت و 
حــاال  بعــد از درخشــش ایــن تیــم طــی ماه هــای اخیــر انتظــارات از آن 
بــاال رفتــه و بســیاری آتــزوری را یکــی از شــانس های اصلــی کســب 

قهرمانــی یــورو تلقــی مــی کننــد.
ــه ای  ــا، در مصاحب ــی ایتالی ــم مل ــرمربی تی ــی، س ــو مانچین روبرت
بــا اســکای اســپورتس می گویــد: »مــا همیشــه بــه عنــوان تیمــی بــا 
ســبک دفــاع و ضــد حملــه شــناخته شــده ایــم امــا همــه چیــز تغییــر 

مــی کنــد و مــا تــالش مــی کنیــم.
مــا ذهنیــت دیگــری را در پیــش گرفتــه ایــم و در صــورت رســیدن 
نتایــج، همــه چیــز راحــت تــر اســت.  همــه چیــز خــوب پیــش مــی رود 
و مــا مطمئــن هســتیم کــه مــی توانیــم فوتبــال خوبــی بــازی کنیــم و 

در آخــر شــانس پیــروزی داشــته باشــیم. »

تردیدهای دمبله؛
ستاره فرانسوی از بارسا می رود؟

هنوز  ولی  کرده  دریافت  بارسا  از  ساله   ۵ پیشنهادی  دمبله  عثمان 
پاسخی به آن نداده است.

بارسلونا  در روزهای گذشته اقدام به جذب دو بازیکن کرد. ابتدا 
جذب  منچسترسیتی  از  دو  هر  گارسیا  اریک  سپس  و  آگوئرو  سرخیو 
و  واینالدوم  جینی  زودی  به  شود  می  گفته  و  شدند  کاتاالن  باشگاه 
ممفیس دیپای نیز راهی بارسا خواهند شد. هر ۴ بازیکن تحت قرارداد 
تحمیل  بارسا  به  را  ای  هزینه  و جذب شان  نیستند  باشگاهی  هیچ  با 

نکرده و نخواهد کرد.
در کنار جذب بازیکن، بارسا به دنبال تمدید قرارداد با چند بازیکن 
است. جدای از لیونل مسی که در صدر فهرست تمدیدی هاست، عثمان 
دمبله ستاره فرانسوی بارسا نیز بازیکنی است که باشگاه به وی پیشنهایدی 
ارائه کرده ولی طبق ادعای موندودپورتیوو، دمبله هنوز پاسخی به آن نداده 

و تردیدهایی جدی برای پذیرش آن دارد.
دمبله از ۴ سال پیش برای بارسا بازی می کند و پس از سه سال 
که درگیر مصدومیت ها بود، فصل گذشته توانست ۴۴ بازی انجام دهد و 
۱۱ گل نیز به ثمر برساند. در باشگاه روی او برای فصول بعد نیز حساب 
کرده اند و معتقدند دمبله با ۲۴ سال سن و تجربه باالیی که از ۴ سال 
حضور در این باشگاه کسب کرده، می تواند مهره ای قابل اتکا برای سال 

های بعد باشد.
با دمبله  چه رونالد کومان بماند و چه برود، هدف بارسا در تمدید 
تغییر نخواهد کرد. به او پیشنهادی ۵ ساله با افزایش دستمزد ارائه شده 
و سران باشگاه منتظر پاسخ او هستند. اگر دمبله حاضر به تمدید نشود، 
باشگاه چاره ای جز فروش او در تابستان نخواهد داشت تا از جدایی وی 
به عنوان بازیکن آزاد در تابستان ۲۰۲۲ جلوگیری شود. دمبله در دو سال 
گذشته جزو بازیکنان مازاد بارسا قلمداد می شد ولی با درخشش در فصل 

گذشته، ورق را کامال به سود خود برگرداند.

ادعای مارکا؛
لوكاس واسکز در آستانه تمدید قرارداد با رئال

لــوکاس واســکز بــر ســر تمدیــد قــرارداد ســه ســاله بــا رئــال بــه 
توافــق رســیده اســت.

تــا بــه امــروز آینــده لــوکاس واســکز در رئــال مادریــد نامشــخص 
ــی از  ــار خوب ــده و اخب ــاه باقیمان ــک م ــر از ی ــرارداد او کمت ــود. از ق ب
مذاکــرات تمدیــد او بــه گــوش نمــی رســید. مــاه گذشــته گزارشــاتی 
ــن  ــی ای ــد ول ــرای تمدی ــرف ب ــق دو ط ــر تواف ــی ب ــد مبن ــر ش منتش

ــداد. ــاق رخ ن اتف
لــوکاس از ســال ۲۰۱۵ بــرای تیــم اول رئــال بــازی مــی کنــد و 
یکــی از مفیــد تریــن بازیکنــان رئــال در ســال هــای اخیــر محســوب 
مــی شــود. بازیکنــی چنــد پســته کــه فصــل جــاری بــه خوبــی جــای 
دنــی کارواخــال را در دفــاع راســت پــر کــرد. او دو مــاه پیــش بــه دلیــل 
مصدومیــت در ال کالســیکو فصــل را از دســت داد و رئــال جــای خالــی 

او را بــه خوبــی حــس کــرد.
در حالــی کــه بــه نظــر مــی رســید لــوکاس از رئــال رفتنــی اســت، 
ــا ۲۰۲۴ داد. طبــق  ــرارداد او ت ــد ق ــر از تمدی مــارکا دقایقــی پیــش خب
ایــن گــزارش، لــوکاس بــا ســران رئــال بــر ســر تمدیــد ســه ســاله بــه 
توافــق رســیده اســت. در مذاکــرات قبلــی دســتمزد لــوکاس از ســوی 
باشــگاه ثابــت مانــده بــود و پیــش بینــی مــی شــود رقــم درخواســتی او 

بــا موافقــت مســئوالن باشــگاه روبــرو شــده اســت.
اگــر اتفــاق خاصــی رخ ندهــد، کارلــو آنچلوتــی تا امشــب ســرمربی 
رئــال خواهــد شــد و لــوکاس بــرای اولیــن بــار تجربــه کار کــردن بــا 
ایــن مربــی را پیــدا خواهــد کــرد. او تابســتان ۲۰۱۵ زمانــی بــه رئــال 

ملحــق شــد کــه کارلتــو از ایــن باشــگاه برکنــار شــده بــود.

گزارش از محمد قهرمان
در  ایران  فوتبال  ملی  تیم 
حالی عازم یکی از تاریخی ترین 
که  آنطور  شاید  که  شد  خود  آوردگاه های 
در  که  مهمی  بسیار  مسابقات  آماده  باید 

پیش دارد، نشد. 
من هم یکی از تقریبا پنجاه خبرنگاری 
بودم که دو سه روزی در جزیره کیش فرصت 
مشاهده شرایط  تیم ملی فوتبال ایران در 
برایم مهیا  آن  تاریخی  بزنگاه های  از  یکی 
شده بود. دوشنبه دهم خردادماه سال ۱۴۰۰ 
حالی  در  روزه  دو سه  کاری  ماموریت  این 
برایم تمام شد که نکاتی ذهنم را طی مدت 
حضورم شدیدا به خود مشغول کرده بودند 
و گاها همین نکات موضوع اصلی بحث های 
چند نفره  با دیگر خبرنگاران بود و مقایسه 
شرایط تیم ملی با دوران گذشته نیز اجتناب 

ناپذیر می شد. 
مسیر  شخصی  دالیل  به  وقتی  پس 
متفاوتی نسبت به سایر همکاران مقابلم قرار 
گرفته بود، در هنگام پرواز بهترین فرصت 
برای نوشتن در مورد چیزهایی که دیده بودم 
را پیدا کردم؛ نکاتی که مانند تمام مسائل 
دیگر در این دنیا مطلق نیستند؛ شاید برخی 
از آنها درست باشد و برخی  هم اشتباه، اما 
به عنوان یک خبرنگار وظیفه خودم دانستم 
آنهایی که مثل خودم  به  را  آنها  تا حداقل 
دغدغه فوتبال دارند و این روزها به شدت 
نگران نتایج تیم ملی در مسیر جام جهانی 

۲۰۲۲ هستند، انتقال دهم. 
ما در آستانه شروع یک رویداد تاریخی 
دیگر هستیم؛ تورنمتی که نباید اتفاقاِت آن 
طوری رقم بخورد که مثل جام جهانی ۲۰۰۲ 
یا حتی ۲۰۱۰ در آن حضور نداشته باشیم و 
یک نسل پرستاره دیگر هم پاسوز اشتباهات 
که  بشود  تصمیماتی  و  فنی  مدیریتی، 
می توانست با سنجش بهتر شرایط و اتخاذ 
تصمیم بهتر آینده را طور دیگری رقم بزند. 

*چرا این تعداد رسانه؟!
با جامعه کاری خودمان شروع می کنم؛ 
حضور بیشتر از پنجاه خبرنگار و عکاس و 
فیلمبردار در جزیره کیش آن هم در شرایطی 
که ویروس کرونا تمام فعالیت های دنیا را 
تحت تاثیر خودش قرار داده، شاید از همان 
که  تصمیمی  بود.  اشتباهی  تصمیم  ابتدا 

نظیر  مصالحی  گرفتن  نظر  در  با  احتماال 
حمایت حداکثری از تیم ملی در این برهه 
سرنوشت ساز از سوی رئیس جدید فدراسیون 
آنچه  درنهایت  اما  بود،  شده  اتخاذ  فوتبال 
رقم خورد، بیشتر از حمایت به ایجاد حاشیه 
پیرامون تیم ملی منجر شد و به خصوص در 
روز اول انتشار برخی اخبار نادرست از نحوه 
اقامت خبرنگاران در کیش، موید آن است.

*چرا هتل داریوش؟
اسکان  برای  داریوش  هتل  انتخاب 
تیم  که  شرایطی  در  ملی  تیم  بازیکنان 
ملی روزهای بسیار حساس و پرمخاطره ای 
از  یکی  بتوان  شاید  را  می کند  تجربه  را 
فوتبال  فدراسیون  استراتژیک  اشتباهات 
سایر  و  بازیکنان  که  جایی  آورد.  شمار  به 
تماس  در  راحت  خیلی  ملی  تیم  اعضای 
هتل  این  که  بودند  مسافرانی  با  مستقیم 
را برای اقامتشان در جزیره کیش برگزیده 
بودند. حتی شنیده می شود روز دوشنبه که 
به  برای سفر  بازیکنان در حال ترک هتل 
بحرین بودند، ازدحام زیادی در البی هتل 
داریوش ایجاد شده و در شرایطی که مراسم 
بدرقه تیم ملی با حضور خبرنگاران لغو شد، 
بسیاری از هواداران تیم ملی و مردم عادی 
با  یادگاری  فیلم  و  عکس  گرفتن  حال  در 

ملی پوشان دیده شده اند! 
در نظر گرفتن یک کمپ در یک کشور 
دیگر  بهترین انتخاب برای تمرینات متمرکز 
برای حضور در چهار بازی پیش رو بود اما 
فدراسیون فوتبال و البته سرمربی تیم ملی 

از آن غفلت کردند . 
*رفت و بازگشت عجیب اخباری

که  تصمیماتی  عجیب ترین  از  یکی 
گرفته  ملی  تیم  علیه  اخیر  روزهای  طی 
اخباری  محمدرضا  بازگشت  و  رفت  شد، 
سازی  ماشین  با  مصاف  برای  تراکتور  گلر 
بود. مسابقه ای که قطعا می توانست بدون 
تا  شود،  برگزار  اخباری  محمدرضا  حضور 
فوتبال  فدراسیون  مسئوالن  یا  اسکوچیچ 
به  بازیکن  این  بازگشت  و  مخاطرات رفت 

اردوی تیم ملی را به جان نخرند.
*وعده و وعید برای آینده  

یکی دیگر از نکات قابل تامل اردوی 
وزیر  فر  سلطانی  مسعود  حضور  ملی  تیم 
ورزش و جوانان در آخرین تمرین تیم ملی 

درست یک روز پس از  آشکار شدن اختالف 
سر  بر  فدراسیون  و  وزارت  میلیاردی   ۳۲
کمک سازمان برنامه و بودجه به فدراسیون 
فوتبال در مسیر جام جهانی و انتشار مصاحبه 
و بیانیه علیه یکدیگر در کنار عزیزی خادم 
از آن  بود و  او  با همراهی کامال رسمی  و 
بدون  پاداش  اختصاص  وعده  عجیب تر، 
محدودیت از سوی وزیر در صورت راهیابی 
ملی پوشان به مرحله دوم جام جهانی. شاید 
بهتر بود وزیر ورزش به جای دادن وعده و 
وعیدهای بدون محدودیت، مبلغ مشخصی 
را برای ملی پوشان در نظر بگیرد یا حتی 
برای دلگرمی و تزریق روحیه پیش از سفر 
معینی  پاداش  تیم  اعضای  به  بحرین  به 
شاید  گفت  باید  درنهایت  بدهد.  اختصاص 
بهتر بود در این شرایط خاص، وزیر ورزش 
حاضر  جزیره  در  اصال  همراهش  هیئت  و 
تماس  یک  با  فر  سلطانی  و  نمی شدند 
به  داشت،  نظر  در  که  را  آنچه  تصویری 
بازیکنان تیم ملی و کادر فنی انتقال می داد؛ 
این حضور شلوغی آخرین تمرین تیم ملی 

در کیش را دوچندان کرده بود.
*دعوت غیرمنتظره از سیامک نعمتی 
جزیره  راهی  بازیکن   ۲6 با  ملی  تیم 
کیش شد و شب قبل از آخرین تمرین ملی 
پوشان، سیامک نعمتی با انتشار توئیتی خبر 
این موضوع  تیم ملی داد.  به  بازگشتش  از 
پیرامون  غیرمنتظره  اتفاقات  از  دیگر  یکی 
تعجب  باعث  که  بود  ملی  تیم  اردوی 
خبرنگاران شد. اینکه اگر بازیکن تیم فوتبال 
پرسپولیس مدنظر کادر فنی قرار داشت، چرا 
مانند اردوهای قبلی در فهرست ابتدایی قرار 
نگرفت. در واقع دلیل این دعوت هنوز مبهم 
است و باید دید چه در سر کادر فنی تیم ملی 
می گذشته که این بازیکن را چهار روز پیش 
فراخوانده  اردو  به  ملی  تیم  بازی  اولین  از 
اضافه شدن سامان  و  این دعوت  با  است. 
قدوس به سایر نفرات، تعداد بازیکنان حاضر 

در اردو به عدد ۲8 رسید.
*کادر فنی و انتظارات باالتر 

دراگان اسکوچیچ به خوبی می داند که 
این ۴ بازی تاثیر زیادی در سرنوشت کاری 
او در آینده خواهد داشت. خبرنگاران به دلیل 
اینکه تنها در ۲ تمرین تیم ملی در روزهای 
شنبه و یکشنبه در ۱۵ دقیقه ابتدایی حضور 

انجام  درگیر  هم  مدت  این  طی  و  داشتند 
مصاحبه بودند، چیزی از شرایط فنی و بدنی 
این  شاید  اما  نشد،  دستگیرشان  ملی  تیم 
انتظار از سرمربی کروات تیم ملی به عنوان 
نفر اولی که مسئولیت شکست یا پیروزی بر 
شانه های او خواهد بود، وجود داشت که از 
ایجاد بی نظمی هایی که در همان ۱۵ دقیقه 
مشاهده کردیم، جلوگیری می کرد و حتی اگر 
مسئوالن فدراسیون فوتبال در تصمیم گیری 
اشتباه عمل می کردند، او با مداخله شرایط 
را آنطور که مناسب تر می داند، تغییر دهد.

مشکل  یک  سازماندهی؛  *ضعف 
همیشگی

به طور کلی ورزش  ایران و  تیم ملی 
آستانه  در  بارها  گذشته  سالیان  طی  ایران 
آغاز رویدادهای مهم با مشکالت مربوط به 
سازماندهی مناسب مواجه بوده و گاها همین 
اشتباهات سبب ناکامی ورزشکاران ایرانی شده 
بوده اند تورنمنت هایی که  این حال  با  است. 
ضعف سازماندهی را پیش از شروع آنها مشاهده 
کرده ایم، ولی نیروی انسانی توانمند توانسته بر 
این مشکالت فائق بیاید و اتفاقات خوشی را در 
تاریخ ورزش ایران رقم بزند. تیم ملی فوتبال 
ایران نیز در این برهه ستاره های تاثیرگذاری را 
در اختیار دارد که نشان داده اند با توانایی های 
که از خود نشان داده اند، می توانند این بزنگاه 

تاریخی را نیز با موفقیت پشت سر بگذارند.
استوری  انتشار  مانع  شرایط  *درک 

اعتراضی  
بازیکنان تیم ملی از آنچه در اردوی 
کیش اتفاق افتاد، راضی به نظر نمی رسیدند 
و شنیده شد حتی قصد انتشار یک استوری 
دسته جمعی در توضیح ماجرا را داشتند، با 
این حال آنها با توجه به شرایط خاص تیم 
ملی و درک شرایط از این اقدام خودداری 
و  سر  و  حاشیه  بدون  ملی  تیم  تا  کردند، 
صدای خاصی عازم بحرین شود. آنچه که 
مسلم است بازیکنان با درک کامل شرایط 
خاص تیم ملی، تا پایان این تورنمنت همان 
سربازانی خواهند بود، که ازشان انتظار داریم؛ 
چیزی که شاید کمتر در اردوهای پیشین و 
قدیمی تیم ملی وجود داشت. این یک تیم 
کامال همدل و با اراده برای صعود به جام 
جهانی است و همه امیدواریم همین اتفاق 

هم رخ بدهد.

همه مردم ایران نگرانند؛
ستاره های فوتبال ایران در آوردگاهی تاریخی 

اروپا در زمینه  بازیکنان  بهترین  مهدی طارمی در رده دهم 
گلزنی و گلسازی و باالتر از ستاره هایی همچون رونالدو، بنزما، مولر 

و لوکاکو قرار گرفت.
فصل ۲۰۲۰-۲۰۲۱ رقابت های فوتبالی در اروپا نیز به پایان 
رسید و پرداختن به آمار و ارقام به ثبت رسیده در لیگ های اروپایی 
قابل توجه است. وب سایت GiveMeSport در مطلبی به بررسی 
موثرترین بازیکنان فوتبال اروپا در فصل گذشته در زمینه گلزنی و 

گلسازی پرداخته است.
در این لیست ۳۰ نفره که با در نظر گرفتن مجموع گلهای زده 
و گل های ساخته شده، بازیکنان رتبه بندی شده اند، مهدی طارمی 
مهاجم ایرانی پورتو با تأثیرگذاری مستقیم بر روی ۴۱ گل پورتو در 

طول فصل گذشته، رتبه فوق العاده ۱۰ را از آن خود کرد.
طارمی در این بخش باالتر از بازیکنان بزرگی چون کریستیانو 
رونالدو، روملو لوکاکو، کریم بنزما، هونگ مین سون، توماس مولر، 

محمد صالح، مارکوس رشفورد، ممفیس دپای و... قرار گرفت.
طارمی که فصل درخشانی را در پورتو سپری کرد، در ابتدای 
فصل آنچنان توسط سرجیو کونسیسائو سرمربی بندرنشینان به کار 
گرفته نشد اما در ادامه با اثبات توانایی و شایستگی هایش، به مهره 
اصلی و غیرقابل جانشین خط حمله پورتو تبدیل شد و چندین ماه نیز 

عنوان بهترین بازیکن ماه پرتغال را از آن خود کرد.
وب سایت GiveMeSport در ادامه با تمجید از توانایی 
های لواندوفسکی نوشته است که  بهترین گلزن بایرن مونیخ در تمام 
مدت مبارزات در بهترین فرم خود بود و برای سرگرمی در بوندس 
لیگا گل می زد. گلزن برجسته لهستان ۴۱ گل از این تعداد را در لیگ 
آلمان به ثبت رساند و در مجموع رکورد ۴۰ ساله گرد مولر را شکست.

در همه مسابقات، لواندوفسکی در ۴8 گل برای بایرن به ثمر 
رساند و همچنین 8 پاس گل داد. این اعداد به این معنی است که 
لوای ۳۲ ساله رسما بازیکنی است که بیشترین گل را در رقابت های 

فوتبالی در فصل ۲۱/۲۰۲۰ به ثمر رسانده است.
در زیر می توانید لیست ۳۰ بازیکن برتر از ۱۵ لیگ برتر اروپا را 
که بیشترین تأثیر بر روی گل های تیم خود در تمام مسابقات فصل 
سایت  از  آمارها  تمام  اینکه  کنید. ضمن  بررسی  دارند،   ۲۱/۲۰۲۰

Transfermarkt تهیه شده اند.
۳۰. چیرو ایموبیله )التزیو(: تأثیرگذاری بر روی ۳۳ گل

تعداد بازی انجام داده: ۴۱
تعداد گل های به ثمر رسانده: ۲۵

تعداد پاس گل: 8
۲9. هریس سفروویچ )بنفیکا(: تأثیرگذاری بر روی ۳۳ گل

تعداد بازی انجام داده: ۴8
تعداد گل های به ثمر رسانده: ۲6

تعداد پاس گل: ۷
۲8. ممفیس دپای )لیون(: تأثیرگذاری بر روی ۳۴ گل

تعداد بازی انجام داده: ۴۰
تعداد گل های به ثمر رسانده: ۲۲

تعداد پاس گل: ۱۲
۲۷. ووت وگورست )ولفسبورگ(: تأثیرگذاری بر روی ۳۴ گل

تعداد بازی انجام داده: ۴۱
تعداد گل های به ثمر رسانده: ۲۵

تعداد پاس گل: 9
۲6. پل اونوآچو )خنک(: تأثیرگذاری بر روی ۳۴ گل

تعداد بازی انجام داده: ۳6
تعداد گل های به ثمر رسانده: ۳۱

تعداد پاس گل: ۳
۲۵. استیون برگویس )فاینورد(: تأثیرگذاری بر روی ۳۵ گل

تعداد بازی انجام داده: ۳9
تعداد گل های به ثمر رسانده: ۲۰

تعداد پاس گل: ۱۵
۲۴. جیدون سانچو )بروسیا دورتموند(: تأثیرگذاری بر روی ۳6 گل

تعداد بازی انجام داده: ۳8
تعداد گل های به ثمر رسانده: ۱6

تعداد پاس گل: ۲۰
۲۳. مارکوس رشفورد )منچستر یونایتد(: تأثیرگذاری بر روی ۳6 گل

تعداد بازی انجام داده: ۵۷
تعداد گل های به ثمر رسانده: ۲۱

تعداد پاس گل: ۱۵
۲۲. مرگیم بریشا )ردبول سالزبورگ(: تأثیرگذاری بر روی ۳6 گل

تعداد بازی انجام داده: ۴۲
تعداد گل های به ثمر رسانده: ۲۲

تعداد پاس گل: ۱۴
۲۱. مایکل لیندل )ولفسبرگر(: تأثیرگذاری بر روی ۳۷ گل

تعداد بازی انجام داده: ۴۳
تعداد گل های به ثمر رسانده: ۱۷

تعداد پاس گل: ۲۰
۲۰. جان پیر انسامی )یانگ بویز(: تأثیرگذاری بر روی ۳۷ گل

تعداد بازی انجام داده: ۴۲
تعداد گل های به ثمر رسانده: ۲6

تعداد پاس گل: ۱۱
۱9. لوئیز موریل )آتاالنتا(: تأثیرگذاری بر روی ۳۷ گل

تعداد بازی انجام داده: ۴8
تعداد گل های به ثمر رسانده: ۲6

تعداد پاس گل: ۱۱
۱8. دونیل مالن )آیندهوون(: تأثیرگذاری بر روی ۳۷ گل

تعداد بازی انجام داده: ۴۵
تعداد گل های به ثمر رسانده: ۲۷

تعداد پاس گل: ۱۰
۱۷. محمد صالح )لیورپول(: تأثیرگذاری بر روی ۳۷ گل

تعداد بازی انجام داده: ۵۱
تعداد گل های به ثمر رسانده: ۳۱

تعداد پاس گل: 6
۱6. توماس مولر )بایرن مونیخ(: تأثیرگذاری بر روی ۳9 گل

تعداد بازی انجام داده: ۴۵
تعداد گل های به ثمر رسانده: ۱۵

تعداد پاس گل: ۲۴
۱۵. هیونگ مین سون )تاتنهام هاتسپور(: تأثیرگذاری بر روی ۳9 گل

تعداد بازی انجام داده: ۵۱
تعداد گل های به ثمر رسانده: ۲۲

تعداد پاس گل: ۱۷

۱۴. آندره سیلوا )اینتراخت فرانکفورت(: تأثیرگذاری بر روی ۳9 گل
تعداد بازی انجام داده: ۳۴

تعداد گل های به ثمر رسانده: ۲9
تعداد پاس گل: ۱۰

۱۳. کریم بنزما )رئال مادرید(: تأثیرگذاری بر روی ۳9 گل
تعداد بازی انجام داده: ۴6

تعداد گل های به ثمر رسانده: ۳۰
تعداد پاس گل: 9

۱۲. روملو لوکاکو )اینترمیالن(: تأثیرگذاری بر روی ۴۰ گل
تعداد بازی انجام داده: ۴۴

تعداد گل های به ثمر رسانده: ۳۰
تعداد پاس گل: ۱۰

۱۱. کریستیانو رونالدو )یوونتوس(: تأثیرگذاری بر روی ۴۰ گل
تعداد بازی انجام داده: ۴۴

تعداد گل های به ثمر رسانده: ۳6
تعداد پاس گل: ۴

۱۰. مهدی طارمی )پورتو(: تأثیرگذاری بر روی ۴۱ گل
تعداد بازی انجام داده: ۴8

تعداد گل های به ثمر رسانده: ۲۳
تعداد پاس گل: ۱8

9. جرارد مورنو )ویارئال(: تأثیرگذاری بر روی ۴۱ گل
تعداد بازی انجام داده: ۴6

تعداد گل های به ثمر رسانده: ۳۰
تعداد پاس گل: ۱۱

8. برونو فرناندز )منچستر یونایتد(: تأثیرگذاری بر روی ۴۵ گل
تعداد بازی انجام داده: ۵8

تعداد گل های به ثمر رسانده: ۲8
تعداد پاس گل: ۱۷

۷. پاتسون داکا )ردبول سالزبورگ(: تأثیرگذاری بر روی ۴6 گل
تعداد بازی انجام داده: ۴۲

تعداد گل های به ثمر رسانده: ۳۴
تعداد پاس گل: ۱۲

6. دوشان تادیچ )آژاکس(: تأثیرگذاری بر روی ۴8 گل
تعداد بازی انجام داده: ۵۱

تعداد گل های به ثمر رسانده: ۲۲
تعداد پاس گل: ۲6

۵. هری کین )تاتنهام(: تأثیرگذاری بر روی ۵۰ گل
تعداد بازی انجام داده: ۴9

تعداد گل های به ثمر رسانده: ۳۳
تعداد پاس گل: ۱۷

۴. لیونل مسی )بارسلونا(: تأثیرگذاری بر روی ۵۲ گل
تعداد بازی انجام داده: ۴۷

تعداد گل های به ثمر رسانده: ۳8
تعداد پاس گل: ۱۴

۳. ارلینگ هالند )بروسیا دورتموند(: تأثیرگذاری بر روی ۵۳ گل
تعداد بازی انجام داده: ۴۱

تعداد گل های به ثمر رسانده: ۴۱
تعداد پاس گل: ۱۲

۲. کیلیان امباپه )پاری سن ژرمن(: تأثیرگذاری بر روی ۵۳ گل
تعداد بازی انجام داده: ۴۷

تعداد گل های به ثمر رسانده: ۴۲
تعداد پاس گل: ۱۱

۱. رابرت لواندوفسکی )بایرن مونیخ(: تأثیرگذاری بر روی ۵6 گل
تعداد بازی انجام داده: ۳9

تعداد گل های به ثمر رسانده: ۴8
تعداد پاس گل: 8
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محمدرضا هاشمی کهندانی

افتخاری دیگر برای مهدی؛

طارمی دهمین بازیكنان گلزن و گل ساز اروپا!



7 هنگسال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1754- چهارشنبه 12 خرداد 1400 فر

 یک استاد کانادایی برای اولین بار در تاریخ موفق شد یکی 
از کتاب های کتابخانه شخصی »ویلیام شکسپیر« را کشف کند.

سی  خبری  پایگاه  از  جوانان  دنیای  روزنامه  گزارش  به 
و  کتابخوان  مورد  در  جهان  فرهنگ  و  ادب  اهالی  سی،  بی 
این  آثار  دارند؛  نظر  اتفاق  شکسپیر  ویلیام  بودن  مطالعه  اهل 
ارجاعات  و  الهام  از  است  پر  انگلیسی  شاعر  و  نمایشنامه نویس 
ادبی که بسیاری از آنها توسط پژوهشگران به  نام تایید و ثبت 
شخصی  کتابخانه  از  کتابی  هیچ  تاامروز  این،  وجود  با  شده اند. 

بود.   نشده  وی کشف 
ویندزور  دانشگاه  اساتید  از   )Robert Weir( ویر  رابرت 
کانادا با کشف جدید خود این خال را پر کرده است. وی می گوید 
قرن  شعر التین  کتاب  یک  می دهد  نشان  که  دارد  متقنی  شواهد 
شانزدهمی به قلم هوراس، شاعر سرشناس رومی، زمانی به شکسسپیر 

تعلق داشته است.
ویر که استادیار زبان، ادبیات و فرهنگ دانشگاه ویندزور است، 
این  از  از عمر آن می گذرد  این کتاب در ۴۰۰ سالی که  می گوید: 
کتابخانه به آن کتابخانه سفر کرد اما حدود ۷ سال از این مدت را 

به ویلیام شکسپیر تعلق داشت.

در  کتشاف  ا ین  ا سند  می گوید  یی  ا د نا کا د  ستا ا ین  ا
این کتاب  آنجا که  از  نهفته است.  حاشیه نویسی های بدخط کتاب 
در سال ۱۷۳۱ میالدی به معنای واقعی کلمه شسته و اصالح شد، 
شد  مجبور  ویر  و  نبود  ساده ای  کار  حاشیه نویسی ها  این  خواندن 
آنها  بازآفرینی   برای  ماورابنفش  اشعه  و  دیجیتال  تصویربرداری  از 

استفاده کند.
کشف اولین کتاب از کتابخانه شخصی شکسپیر

کتاب  کتاب،  این  داد  نشان  من  به  روش ها  این  از  استفاده 
شکسپیر است چون چند بار آن را امضا کرده است و در حاشیه آن 
یادداشت هایی نوشته شده که می گوید وی از این یا آن متن در این 

یا آن نمایشنامه خود استفاده کرده است.
به گفته ویر، امضا کردن صفحات کتاب در دوران شکسپیر 

رواج داشت و امری عادی بود.
وی می گوید: قبل از سال ۱8۰۰ میالدی مردم عادت داشتند 
کلی حاشیه در صفحات کتاب هایشان بنویسند اگرچه قبل از انقالب 
صنعتی کتاب خیلی گران بود مردم از این روش با کتاب هایشان یک 
مکالمه واقعی راه می انداختند. امضا کردن صفحه یک کتاب با حروف 

اول نام خود هم یک کار کامال عادی بود.

کشف اولین کتاب از کتابخانه شخصی شكسپیر

بیان  با  قاسم زاده  محمد 
به  نیست  زمانش  االن  این که 
کرونا بپردازیم، می گوید: باید ابعاد 
مختلف این بحران مشخص شود و با تأمل 
به سمت آن رفت وگرنه نتیجه اش می شود 

یک کتاب بازاری.
این نویسنده درباره مواجهه ادبیات با 
بحران هایی از جمله جنگ، بالیای طبیعی و 
اظهار  از جمله کرونا  بیماری های همه گیر 
کرد: ادبیات در مواجهه با بحران به وجود 
می آید. شهر یا کشوری را تصور کنید که 
باشد،  نداشته  معضلی  و  بحران  هیچ گونه 
خواهد  صورتی  چه  به  آن جا  در  ادبیات 
وجود  شهری  و  کشور  چنین  اصواًل  بود؟ 
ادبیات  کند  تصور  نمی تواند  آدم  و  ندارد 
آثار  اگر  است.  صورتی  چه  به  آن جا  در 
را  جهان  ادبیات  شاهکارهای  و  برجسته 
در نظر بگیرید، جنگ از بحران هایی است 
که بیش از سایر بحران ها در طول تاریخ، 
خود را نشان داده است. کمتر نسلی را در 
تجربه  که  بگیرید  سراغ  می توانید  جهان 
تجربه  است  ممکن  باشد.  نداشته  جنگ 
اما  بیماری ها یا طوفان ها را نداشته باشند 
تجربه جنگ را دارند بخصوص در منطقه ای 

که ما در آن زندگی می کنیم.
او در ادامه گفت: برخی از شاهکارهای 
ادبیات جهان موضوع شان جنگ و برخورد با 
این بحران است؛ نمونه برجسته آن »جنگ 
و صلح« تولستوی، »صومعه پارم« استاندال، 
»سرنوشت  و  همینگوی  اسلحه«  با  »وداع 
بشر« آندره مالرو است. بی شمار کتاب های 
به  با جنگ  مواجهه  در  که  دیگری هستند 

وجود آمده اند.
بحران ها  این که  بیان  با  قاسم زاده 
همیشه دستمایه نویسندگان هستند، تصریح 
گاه  است،  جنگ  بحران ها  این  گاه  کرد: 

معضالت  گاه  و  است  همه گیر  بیماری 
روحی یک فرد است که از نوع زندگی به 
وجود آمده است، نمونه اش »در جست وجوی 
از دست رفته« مارسل پروست است.  زمان 
و  می کند  عمومی  گاه  را  بحران ها  زندگی 
گاه شخصی. قاعدتا بحران ها را نویسندگان 
بزرگ به صورتی مطرح می کنند که خواننده 
ببیند،  این ها  در  را  زندگی  پنهان  زوایای 
چیزهایی که در نگاه اول برای عده  زیادی 

از مردم قابل درک نیستند. 
که  کتابی  معروف ترین  افزود:  او 
بیماری های  درباره  نی  یرا ا نندگان  خوا
کامو  آلبر  دارند، »طاعون«  همه گیر سراغ 
دقت  به  را  کتاب  این  که  زمانی  است؛ 
متوجه  را  ماجرا  این  با  افراد  گره  بخوانید، 
می شوید. کشیشی که تصور می کند مردم 
را  خود  گناه  تاوان  حاال  و  کرده اند  گناه 
در  می کند  دعوت  را  او  دکتر  بدهند،  باید 
و  باشد  دخیل  طاعون  با  مبارزه  جریان 
اثر طاعون  در  را  زمانی که مرگ کودکی 
بین  از  گذشته اش  اعتقادات  تمام  می بیند، 
می رود. کودک ۱۰ ساله چه گناهی کرده 

مبارزه  است؟ کوشنده  تاوانش طاعون  که 
از  می توانست  که  می بینیم  را  طاعون  با 
اما  شهر برود و در جایی امن زندگی کند 
دکتر  می شویم  متوجه  می ماند،  و  نمی رود 
اما  دارد  قرار  کشیش  از  باالتر  پله ای  در 
کوشنده ای  نمی رسد،  کوشنده  آن  پای  به 
از  را گسترده تر  با حرف هایش طاعون  که 
یک بیماری می بیند و به این صورت تمام 
مشکالتی را که بشر به وجود آورده، نوعی 

طاعون می داند.
»مردی  و  باد«  »چیدن  نویسنده 
کرد:  خاطرنشان  می فروخت«  خواب  که 
بیماری های همه گیر از جمله کرونا مشکالت 
بزرگی  مشکالت  بلکه  نیستند  کوچکی 
هستند، مشکالتی نیستند که یک منطقه یا 
شهر یا کشور گرفتارش باشد، االن بشریت 
درگیر این قضیه است. من فکر می کنم در 
آینده کسانی به این قضایا خواهند پرداخت، 
االن زمانش نیست زیرا باید زمانی بر این 
افشا  آن  پشت  پرده  ابعاد  و  بگذرد  قضایا 
شود؛ آیا واقعا ویروس کرونا ویروسی است 
که از خوردن نوعی حیوان به وجود آمده یا 

است؟  کرده  رخنه  بیرون  به  آزمایشگاه  از 
هیچ کدام ما نمی دانیم. باید ابعادش مشخص 
شود، آمارها و گرفتاری ها مشخص شوند و با 
تأمل بسیار به این سمت رفت وگرنه می شود 
یک کتاب بازاری راجع به آن نوشت که مدت 
اما  نیفتد،  یا  بیفتد  زبان ها  کوتاهی هم سر 
زمانی که با تأمل بسیار به سمتش برویم، 
متوجه می شویم که چه ابعاد گسترده ای دارد.

که  زمانی  شد:  متذکر  ادامه  در  او 
تولستوی »جنگ و صلح« را که درباره حمله 
ناپلئون به روسیه بود، می نوشت، ۳۰ سال 
از این واقعه گذشته بود. این حمله در سال 
۱8۱۲ اتفاق می افتد و تولستوی نزدیک ۳۰ 
سال بعد کتاب را می نویسد، زمانی که خیلی 
از قضایای پشت پرده آن حمله روشن شده 
است و تولستوی تأمالت فراوانی بر آن دارد 
و شروع به جست وجو درباره چیزهایی که 
در جنگ اتفاق افتاده، می کند. جنگ زمانی 
نیامده  دنیا  به  تولستوی  که  افتاده  اتفاق 
است. پس لزوما نباید من نوعی که کرونا را 
درک کرده ام یا در این بحرانی دارم زندگی 
می کنم، درباره آن بنویسم. مهم نسل های 
دهند  انجام  را  کار  این  که  هستند  آینده 
همان طور که ما االن داریم راجع به انقالب 
مشروطه می نویسیم. انقالب مشروطه را من 
ندیده ام، پدران ما هم ندیده اند، پدر من زمانی 

که مشروطه پیروز شد به دنیا آمده است.
محمد قاسم زاده در پایان تاکید کرد: 
کرونا بحران بزرگی است و در آینده ذهن 
نویسندگان را به خود اختصاص خواهد داد؛ 
نویسندگان به این سمت خواهند رفت که 
کوچک  بحران های  بنویسند.  آن  درباره 
ذهن نویسندگان را به سمت خود می برد، 
چه رسد به بحرانی که چند میلیون کشته 
دارد و امور زندگی مردم را در دنیا مختل 

کرده است.

محمد قاسم زاده:

بحران ها ذهن نویسندگان را به سمت خود می برد

روایِت مسعود شاه محمدی از سندروم »مرد دونده«

 رمان »مرد دونده« به قلم مسعود شاه محمدی که برشی از زندگی 
را  روزمره گی  جهان سوم،  در  جامعه ای  افراد  دیگر  که همچون  مردی ست 

زیست می کند، به بازار نشر آمد.
مرد دونده عنوان جدیدترین اثر مسعود شاه محمدی است که با اتمسفر و 
روایت ویژه  خود در فضایی انتزاعی و سورئالیستی سعی دارد تا مخاطب خود را 
تحت تاثیر قراردهد.  قصه عجیب و فضایی که ماجرای پرسوناژ اصلی داستان 
درآن زیست می کند از مهمترین ویژگی های مرد دونده محسوب می شود.  
مسعود شاه محمدی در این رمان برشی از زندگی مردی را روایت 
می کند که همچون دیگر افراد جامعه ای در جهان سوم، روزمره گی را زیست 
می کند تا اینکه روزی به ناگهان در پای خود نیروی ویژه ای احساس کرده و 
درمی یابد که دچار سندرمی ناشناخته  است این مهم بی اختیار اورا به دویدن 
وامی دارد. پس نگاه و اخبار همه ی رسانه ها به مرد دونده است او سوژه ی 

خبرنگاران و عکاسان می شود.
مرد دونده دومین همکاری مسعود شاه محمدی، نویسنده، کارگردان 
و تدوینگِر سینما، تئاتر و تلویزیون با انتشارات کوچه می باشد که پیش از 
این، کتاب گربه علف است و ماهی درخت را در دو قالب مکتوب و کتاب 

گویا به بازار نشر عرضه کرده اند. 
رمان مرد دونده نوشته مسعود شامحمدی در انتشارات کتاب کوچه در 
۴۷۱ صفحه و با قیمت 88 هزار تومان چاپ و روانه بازار کتاب شده است.

كتاب منتخبان جایزه »ارغوان« رونمایی شد
میه  ختتا ا ری  برگزا نه  ستا آ در   
داستان نویسی  جایزه  دوره  چهارمین 
جایزه  این  منتخبان  کتاب  از  »ارغوان«، 

رونمایی شد.
پیش گفتاری  با  نقطه  روشنا  کتاب  
با  و  داوران  هیات  عضو  پوری،  احمد  از 
مقدمه ای از اوژن حقیقی، دبیر این جایزه 
ادبی از سوی نشر هفت رنگ منتشر شده 
را  خود  اصلی  هدف  ارغوان  است.جایزه 
پس از کشف استعدادهای جوان، معرفی 

آنان و کمک برای ورود به فضای حرفه ای داستان نویسی و نشر می داند.
از میان ۳۰  با همین هدف،  این جایزه  برگزارکنندگان  سال گذشته 
داستان نویس جوانی که آثارشان در سه دوره گذشته این جایزه برگزیده و 
منتشر شده بود، ۱۰ تن را دعوت کردند تا داستان هایی با موضوع  عشق 

و تنهایی بنویسند.
نویسندگان جوان به دنبال این دعوت، پاییز سال گذشته ۱۰ داستان 
کوتاه با همین موضوع نوشتند که مراحل چاپ و آماده سازی آنها زمستان 
گذشته و بهار امسال انجام شد و حاال کتاب آنان روشنا نقطه منتشر و در 
کتابفروشی ها عرضه شده است. هدف از این کار حمایت از این نویسندگان 
جوان است که همگی از کشف های دوره های پیشین جایزه ارغوان بودند 

و همین طور آشنایی هر چه بیشتر آنان با فضای حرفه ای و نشر کتاب.
بالندگی  به  امید  با  کتاب  این  پیش گفتار  از  بخشی  در  پوری  احمد 
آنها  فنی  پرداخت  داستان ها،  مضمامین  است:  نوشته  نونفس  نویسندگان 
و صیقل خوردگی هنری شان نشان می دهد که این نسل تازه نفس برآنند 

طرحی نو دراندازند در ادبیات داستانی سرزمین ما.
حقیقی،  اوژن  دبیری  با  ارغوان  کوتاه  داستان  جایزه  دوره  چهارمین 
برگزار شد.  زیر ۳۰ سال  داستان نویسان  ویژه  پیشین،  همچون دوره های 
مهلت ارسال آثار از یکم دی ۱۳99 تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۰ اعالم شده بود. 
لیلی گلستان، احمد پوری و حسین سناپور داوران چهارمین جایزه داستان 

کوتاه »ارغوان« بودند.
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پروانه رسولی خوشبخت

مهلت ارسال به جشنواره بین المللی قصه گویی تمدید شد
فراخوان بیست وسومین جشنواره 
پرورش  کانون  قصه گویی  بین المللی 
شعار  با  نوجوانان  و  کودکان  فکری 
»آینده ساختنی است« تا پایان خرداد 

۱۴۰۰ تمدید شد.
به گزارش روزنامه دنیای حوانان 
پرورشی،  کانون  عمومی  روابط  از 
لمللی  بین ا جشنواره  بیست وسومین 
ساختنی  »آینده  شعار  با  قصه گویی 
است« و با محورهای موضوعی امیدها 
و  ایثار  و  غم ها  و  شادی ها  آرزوها،  و 
در  مقاومت  و  )جهاد  از خودگذشتگی 
برگزار  زندگی(  مختلف  عرصه های 

دلیل شیوع  به  از جشنواره قصه گویی  دوره  این  اساس،  می شود.بر همین 
در  عالقه مندان  و  شد  خواهد  برگزار  مجازی  صورت  به  کرونا،  بیماری 
www. حوزه های مختلف می توانند با مراجعه به پایگاه جشنواره به نشانی

kanoonfest.ir نسبت به ثبت نام و ارسال آثار خود اقدام کنند.
بر این اساس، فرآیند اجرایی جشنواره از ۲۵ فروردین ۱۴۰۰ آغاز شده 
و مرحله پایانی آن در آذر امسال و هم زمان با شب یلدا برگزار خواهد شد.

بیست وسومین جشنواره بین المللی قصه گویی شامل بخش های »ملی«، 
»بین الملل«، »برترین قصه های کشور«، »قصه زندگی من« و »پادکست« 
است و پیش از این مهلت ارسال آثار به دبیرخانه ۱۵ خرداد اعالم شده بود 

که این زمان تا پایان بهار تمدید شد.
بخش »ملی« شامل اجرای زنده  )مجازی( قصه گویی از سوی دختران 
و پسران )۱۲ تا ۱8 سال(، زنان و مردان )۱8 سال به باال( و مادربزرگ ها 
و پدربزرگ ها در سه بخش »قصه هایی برای کودکان«، »قصه هایی برای 

نوجوانان« و »قصه هایی برای بزرگساالن« است.
قصه گویان  )مجازی(  صحنه ای  رقابت  شامل  »بین الملل«  بخش 
برگزیده  ۲۲ دوره جشنواره قصه گویی در مراحل منطقه ای، ملی یا بین الملل، 
قصه گویان و مجریان حرفه ای دارای سابقه اجرا در رسانه ملی و تئاتر کشور 
و قصه گویان منتخب سایر کشورها، دو بخشی است که همانند گذشته و با 

تغییراتی جزیی برگزار خواهد شد.
بخش »قصه گوی برتر«، رقابت حرفه ای های حوزه ی قصه گویی است 
که در آن تنها افرادی می توانند شرکت کنند که بر اساس جدول امتیازات 

مشخص شده، امتیاز الزم را در حوزه های مختلف به دست بیاورند.
بین المللی  جشنواره  در  نوپا  بخش  یک  عنوان  به  هم  »پادکست« 
قصه گویی، فرصتی تازه برای آن  دسته از عالقه مندان به قصه گویی است 

که می خواهند از طریق ابزارهای نوین به ترویج این هنر بپردازند.
مسابقه قصه 9۰ ثانیه با عنوان »قصه زندگی من« امسال نیز همچون 

دو دوره گذشته در جشنواره بین المللی قصه گویی برگزار خواهد شد.
بین المللی  جشنواره  بیست وسومین  پایانی  مرحله  می شود  یادآوری 
قصه گویی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هم زمان با شب یلدا 

به صورت مجازی برگزار می شود.

برای احمدرضا احمدی دعا كنید

فرزند احمدرضا احمدی از این که این شاعر در بیمارستان بستری شده 
است خبر داد و نوشت: »نگران نباشید و مثل همیشه دعاها و انرژی های 

خوب تون رو شامل حال بابا کنید.«
ماهور احمدی درباره وضعیت جسمی احمدرضا احمدی در صفحه ای 
به نام این شاعر و نویسنده پیشکسوت نوشته است: »بابا چند روزی پاش 
با  ورم شدید داشت، دکتر داروهاش رو تغییر داد ولی بهتر نشد. دیشب 
دکتر تماس گرفتیم و گفت باید سریع بستری بشه. ساعت ۱۱ دیشب در 
قلبه که ضعیف شده و عملکرد  باتری  از  سی سی یو بستری شد. مشکل 
قلب رو پایین آورده و در نتیجه کلیه درست کار نمی کنه. طی چند روز 
آینده باتری عوض می شه. دوستان خوبم حتما شما رو در جریان وضعیت 
بابا قرار می دم. نگران نباشید و مثل همیشه دعاها و انرژی های خوب تون 

رو شامل حال بابا کنید.«
احمدرضا احمدی در مهرماه سال گذشته نیز دچار سکته مغزی شده 

بود که البته پس از مدتی سالمتی اش به حالت طبیعی بازگشت.
احمدرضا احمدی، شاعر و نویسنده متولد ۳۰ اردیبهشت ۱۳۱9 در کرمان 
است. از آثار او در حوزه شعر می توان به »دفترهای واپسین«، »دفترهای 
سالخوردگی«، »هزار اقاقیا در چشمان تو هیچ بود« و »روزی برای تو خواهم 
از آثار او در حوزه کودک و نوجوان می توان به »دیگر در خانه  گفت« و 
پسرک هفت صندلی بود«، »دخترک ماهی تنهایی« و »مزرعه گل های 

آفتابگردان«  اشاره کرد.

مفقودی
سندکمپانی و شناسنامه مالکیت سواری رنو سپند به 
انتظامی ۲۵۱ د  رنگ آبی روغنی مدل ۱۳۷8 به شماره 
۷8-ایران۴6 به شماره موتور S۰۰8889 به شماره شاسی 
زاده  ربیع  طیبه  خانم  به  متعلق   PSX68E8۰۱۳8۲۷

پیرکالچاهی مفقود وازدرجه اعتبار ساقط می باشد.
آگهی فقدان سند مالکیت 

گواهی  استشهادیه  برگ   ۲ استناد  به  آزاد  محبوبه  خانم  اینکه  به  نظر 
جهت  کتبی  تقاضای  به  منضم  مشهد   ۲۵۷ رسمی  اسناد  دفتر  شده  امضاء 
و مدعی  نموده  مراجعه  اداره  این  به  اول  نوبت  المثنی  مالکیت  دریافت سند 
با بررسی  انگاری مفقود گردیده است  است سند مالکیت وی به علت سهل 
گردید  مشخص  ثبتی  پرونده  سوابق  و  الکترونیک  امالک  جامع  سامانه 
ششدانگ یک واحد آپارتمان مسکونی به مساحت ۷۷/۳ متر مربع به شماره 
پالک 69۰۴۱ فرعی از ۱۷۵- اصلی واقع در بخش ۱۰ مشهد با شماره دفتر 
امالک الکترونیکی ۱۳98۲۰۳۰6۲6۷۰۰۲8۷۵ به نام خانم محبوبه آزاد ثبت 
و سند مالکیت ۴88۳۵۵ / ج 9۷ به نامش صادر و تسلیم گردیده سامانه جامع 
امالک الکترونیک و سوابق پرونده ثبتی بیش از این حکایتی ندارد مراتب یک 

معامله  آگهی  مورد  به ملک  نسبت  متذکر می گردد هر کس  و  آگهی  نوبت 
ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد بایستی ظرف 
اصل  پیوست  به  را  خود  کتبی  اعتراض  آگهی  انتشار  تاریخ  از  روز  ده  مدت 
سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید. بدیهی است در 
صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه 
و  المثنی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  رسمی  معامله  سند  یا  مالکیت  سند 

تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. 
محمد مقدسی 

رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه چهار مشهد مقدس 
م / الف ۳۲8

مفقودی
رنگ  به   ۱۳۲ تیپ  پراید  سواری  مالکیت  شناسنامه 
ط   ۲۲8 پالک  شماره  به   ۱۳8۷ مدل  روغنی  سفید 
9۱-ایران۲۱ به شماره موتور ۲۴۳۴9۷۳ به شماره شاسی 
S۱۴۲۲۲8۷۰۱۱۳۴۴ متعلق به خانم آرزو علی محمدپور 

چهارده مفقود وازدرجه اعتبار ساقط می باشد

سازمان ثبت اسناد وامالک کشور 
آگهی ابالغ نتیجه ارزیابی هیات سه نفره کارشناسان رسمی پرونده 
کالسه :۱۳8۷۰۴۰۱6۰۴۵۰۰۰۷8۵/۱   وبه کالسه دستی ۱۰۳۱8/ م 

به این وسیله به محمد رضا گودینی وشرکت روز نوش غرب ونسرین 
الرتی ورزا صباغی وروزبه صباغی ونسترن صباغی وناهید صباغی و 
مهوش صباغی ومرتضی صباغی ومهرداد صباغی وراث مرحوم ارسالن 
به موجب  ابالغ می گردد  وراث مرحوم مهین  دخت مکری  صباغی 
گزارش وارده به شماره ۴۵۰۴۵۰۰۱۴۳۷ – ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ آقایان عبدالرضا 
آزاد منش ونورالدین پیر خضری وبهمن ملکی هیات سه نفره کارشناسان 
رسمی دادگستری به شرح تصویر پیوست ،پالک ثبتی فرعی :۱۳۱۰/ 
باقیمانده۵۲۱از9۴ اصلی به مبلغ 6۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال وپالک ثبتی 
ریال   6۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ  به  اصلی   -9۴ ۵۲۱از  از  فرعی   ۱۳۱۲

ارزیابی گردیده .
۵۵۷/م الف /۱۲ 

رییس اجرای اسناد رسمی کرمانشاه 
عبدالقادر قادری 

در  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
کتاب های  مجموعه  از  رونمایی  مراسم 
ایران  در  فرهنگی  فکری  »جریان شناسی 
معاصر« بر نیاز ایران معاصر به جریان شناسی 

تاکید کرد.
به  جوانان  دنیای  روزنامه  گزارش  به 
نقل از مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، سیدعباس 
صالحی در ابتدای این مراسم با گرامیداشت 
)ره(  خمینی  امام  حضرت  ارتحال  سالروز 
امام  حضرت  سالگرد  آستانه  در  گفت: 
تاریخ  که  بود  بزرگ مردی  امام  هستیم؛ 
بلکه  و  اسالم  تاریخ  و  تشیع  تاریخ  ایران، 
تاریخ انسانیت به وجود ایشان مفتخر است. 
مقام معظم رهبری هم در ۱۴ خرداد سال 
گذشته درباره شخصیت حضرت امام خمینی 
امام تحول  )ره( فرمودند »امام خمینی)ره( 
بودند« این به این معنی است که امام هم 
حرکت  هم  و  داشت  تحول خواهانه  روحیه 

عظیم تحول خواهانه انجام داد.
او افزود: تحول خواهی حضرت امام در 
قم از درس های اخالق آغاز شد و آن گونه 
که شهید مطهری می گفت: »ما در عطش 
هم  این  از  بعد  بودیم«.  ایشان  درس های 
ایشان ملت را در ابعاد مختلف متحول کردند.

کتاب های  به  ه  ر شا ا با  لحی  صا
ایران  در  فرهنگی  و  فکری  جریان شناسی 
کار  این  که  عزیزانی  کرد:  تاکید  معاصر 
مقدمه ای  و  رساندند  ثمر  به  را  توجه  قابل 
به  کردند  آماده  پسینی  کارهای  برای  را 
زیرا  است  نوپدید  که  پرداختند  موضوعی 
جریان شناسی در ادبیات ما مقوله ای نوپدید 
و  مکتب شناسی  نظریه شناسی،  ما  است. 
اما جریان شناسی یک  داریم  اندیشه  تاریخ 
و  مصداقی  مفهومی،  لحاظ  از  تازه  پدیده 

روش شناسی است.
وقتی  جریان شناسی  داد:  ادامه  او 
کند  پیدا  معنا  مفهومی  لحاظ  از  می خواهد 
کار دشواری است؛ این که می خواهیم افراد 
دغدغه ها،  که  کنیم  پیدا  مجموعه هایی  و 
مشترک  راه حل  های  و  مساله ها  هدف ها، 
کاری سخت  جریان ها  این  گزینش  دارند، 
است. این که گزاره هایی که می خواهیم کنار 
بگذاریم بتواند در یک نظام واره قرار گیرد نیز 
پویا  و  سیال  جریان ها  است.  مهمی  مساله  
هستند و حیات و ممات شان فراز و نشیبی 
با این نگاه این موضوع مهم است  است.  
که چگونه می توانیم متفکران و اندیشمندان 

را داخل یک جریان بگذاریم.
فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  عضو 
همچنین گفت: جریان به این معنا است که 
هم در ساحت عمل و  هم در ساحت نظر با 
هم حضور دارند یعنی وقتی به جریان تبدیل 
می شوند که در کنشگری نقش دارند. این ها 
مفاهیم جریان شناسی را ایجاد می کند و چون 
بدین  ندارد،  سابقه  ایران  در  جریان شناسی 

لحاظ کار سخت می شود.
مکاتب  کرد:  تاکید  حال  عین  در  او 
ادبیات علمی اش  ایران  در  اندیشه  تاریخ  و 
ادبیات  جریان شناسی  در  اما  شده  تعریف 
علمی  در مرحله اولیه است و تازه یک مفهوم 

پیدا کرده است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در ادامه 
جریان شناسی  به  معاصر  ایران  کرد:  بیان 
نیازمند است. در ۱۵۰ سال گذشته  بسیار  
در  مدرنیته  و  سنت  جدال  بستر  ایران 
بوده  معرفتی  و  نهادی  ارزشی،  حوزه های 
این ۱۵۰ سال در منازعه ای  و ما هنوز در 
هستیم که حتی قالب ندارد و خود این تولید 

جریان می کند.

او گفت: ما ۱۵۰ سال است که شاهد 
جنبش های پیوسته اجتماعی در ایران هستیم 
و هیچ کشوری در این مدت بستر جنبش ها 
و نهضت های اجتماعی نبوده و هر نسل ما 
خودش  این  و  بوده  مواجه  جنبش  یک  با 
از  یا  جنبش  چون  است  جریان  بسترساز 
دل یک جریان برمی آید یا جریان ساز است.

صالحی افزود: انقالب اسالمی نیز به 
قابل  آثار  ایران  تاریخ  بزرگ  پدیده  عنوان 
است.  داشته  جریان ها  تولید  در  توجهی 
حاصل این اتفاقات در ایران معاصر نکاتی 
درگیر  که  ایرانی  یعنی  است؛  قبیل  این  از 
۱۵۰ سال منازعه است، جنبش ها هر نسلی 
را در بر می گیرد و انقالب ایران مدوام است. 
شاهد  جریان ها  در  شده  باعث  این ها  همه 
پدیده هایی باشیم که در منطقه و فرامنطقه 

خیلی خاص است.
خاص  ویژگی های  به  اشاره  با  او 
تکثر  داد:  ادامه  ایران  در  جریان شناسی 
جریان ها یکی از این ویژگی ها است؛ در۱۵۰ 
سال اخیر جریان ها در ایران تکثر داشته و 
با  با کشوری مانند مصر  این تکثر جریانی 

همه تالطم هایش بسیار متفاوت است.
صالحی تصریح کرد: ویژگی جریان ها 
در  است.  عمل  و  نظر  ساحت  در  حضور 
کشورهای دیگر نظام واگرایی و همگرایی 
جریان ها دیده می شود اما در ۱۵۰ سال اخیر 
بحث واگرایی و همگرایی جریان ها در ایران 
خاص است و شاهد اتحادها و اختالف های 
خیلی خاصی هستیم که نتیجه منازعه سنت 
... است. همچنین به  و مدرنیته، انقالب و 
دلیل شرایط جغرافیایی  ایران و نقش آن در 
جریان های  به  خارجی  جریان های  منطقه، 
داخلی ربط پیدا می کند و جریان های داخلی 
 ما ناخودآگاه تاثیرات بیرونی پیدا می کند اما 

در فضای ایران شرایط متفاوت است حتی 
اگر با توهم توطئه نبینیم باز تاثیرات بیرونی 

را بر جریانات داخلی می بینیم.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با اشاره 
به مجموعه کتاب های جریان شناسی فکری 
فرهنگی در ایران معاصر ادامه داد: بدیع بودن 
این کار اهمیت و دشواری آن را مشخص 
که  داریم  قرار  ایرانی  در  ما  کند چون  می 
توجه  است.  جدید  و  قدیمی  جریانات  مهد 
دست اندرکاران این پروژه به جریان شناسی 
با محورهای مختلف خودش پدیده تازه ای 
نداریم.  را  کاری  چنین  سابقه  ما  و  است 
مقاالتی  و  محدود  مکتوب  تک نگاری های 
این  مبسوط  شکل  این  به  اما  دارد  وجود 

کتاب ها و پروژه کار تازه ای است.
صالحی همچنین تاکید کرد: توجه به 
الیه های عمیق تر و پنهان تر جریان ها نیز در 
این کار مهم است. وفاداری به روش شناسی 
و اخالق علمی به معنای رعایت انصاف و 
ادب بسیار مهم است و ادب نقل و نقد که 
دارای ادبیات خاص خود است هم در این اثر 

و کار مورد توجه قرار گرفته است.
این  ادامه  برای  پیشنهادهایی  او  
و  کرد  ارائه  آن  دست اندرکاران  به  پروژه 
هست  مراحلی  بعد  به  این جا  از  داد:  ادامه 
معنی  بدین  باشد  داشته  که می تواند وجود 
گفت وگوی  برای  را  فرصتی  آثار  این  که 
گفت وگوی  گذشته  در  کند.  ایجاد  جریانی 
اما  داشتیم  سیاسی  اندیشه های  و  مکاتب 
میان  گفت وگوی  فرصت  کار  می تواند  این 
جریانی ایجاد کند. جریان ها کمتر از نظریه ها 
همدیگر را تحمل می کنند بنابراین پیشنهاد 
 ۳۰ این  انتشار  از  پس  که  است  این  من 
جلد، گفت وگوهای میان جریانی رخ دهد و 
دغدغه ها و راه حل های مشترک ایجاد شود.

وزیر فرهنگ عنوان کرد

نیاز ایران معاصر به جریان شناسی

زل
ل ع

ص
ف

از راست: سعیده مرادی، دکتر داریوش شایگان، جمال اوبشو و علی دهباشی
اختصاصی دنیای جوانان

دمار از من برآوردی
 نمی گویی برآوردم

حافظ

مرا می بینی و هر دم زیادت می کنی دردم
تو را می بینم و میلم زیادت می شود هر دم

به سامانم نمی پرسی، نمی دانم چه سر داری
به درمانم نمی کوشی، نمی دانی مگر دردم

نه راه است این، که بگذاری مرا بر خاک و بگریزی
گذاری آر و بازم پرس تا خاک رهت گردم

ندارم دستت از دامن، به جز در خاک و آن دم هم
که بر خاکم روان گردی، بگیرد دامنت گردم

فرو رفت از غم عشقت، دمم دم می دهی تا کی
دمار از من برآوردی نمی گویی برآوردم

شبی دل را به تاریکی ز زلفت باز می جستم
رخت می دیدم و جامی هاللی باز می خوردم

کشیدم در برت ناگاه و شد در تاب گیسویت
نهادم بر لبت لب را و جان و دل فدا کردم

تو خوش می باش با حافظ ، برو گو خصم جان می ده
چو گرمی از تو می بینم، چه باک از خصم دم سردم
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شبنم قلي خاني در یک تله تئاتر

روز گذشته پوستر تله تئاتر یک 
آشنایی ساده با بازی شبنم قلی خانی 
و ایوب آقاخانی به کارگردانی محمد 

قنبری منتشر شد. 
این نمایش به کارگردانی محمد 
قنبری اثر والنتین کراسناگوروف است 

که به زودی در یکی از پلتفرم های خصوصی 
اجرا می شود. در این اثر نمایشی شبنم قلی خانی که در سال هاي اخیر 
بیشتر بر روي تئاتر تمرکز داشته در کنار ایوب آقاخانی به ایفای نقش 
می پردازند. یک آشنایی ساده، قصه زن و مردی است که در رستوران 
به زندگی خصوصی مرد  با ورود زن  و  با هم آشنا می  شوند  یک هتل 

کشمکشی اتفاق می افتد.
 این دومین اثر کراسناگوروف پس از سهم زن، است که این کارگردان 

برای پخش در پلتفرم های خصوصی آماده می کند.

مجید واشقاني از سرنوشت مي گوید

رم  چها فصل  تصویربرداری 
سریال از سرنوشت، در رباط کریم در 
حال انجام است و تاکنون ۳۰ درصد از 
این پروژه جلوی دوربین رفته است. 
در بخش هایی که این روزها در حال 

تصویربرداری است، صحنه های مربوط به 
لیال بلوکات و مجید واشقانی تصویربرداری 
می شود. تدوین همزمان سریال هم توسط شوکا زندباف در حال انجام 
است. در این فصل ساناز سعیدی به گروه بازیگران اضافه شده و بازیگران 

جدیدی نیز به این فصل داستان اضافه خواهند شد. 
فصل اول این مجموعه به کارگردانی محمدرضا خردمندان و فصل 
آنتن  دوم و سوم به کارگردانی علیرضا بذرافشان سال 98 و 99 روی 
شبکه دو رفت. فصل چهارم نیز به کارگردانی محمدرضا خردمندان در 

۳۰ قسمت آماده می شود.

حسام منظور هم وارد جزیره شد

حسام منظور جدیدترین بازیگری 
است که مقابل دوربین سریال جزیره، 
به کارگردانی سیروس مقدم رفته است. 
حسام منظور بازیگر سینما و تلویزیون 
در سریال های مطرحی  با حضور  که 

همچون بانوی عمارت، برادر جان و نجال 
توجه مخاطبان را به بازی اش جلب کرده 
است در نخستین تجربه حضور در نمایش خانگی به عنوان جدیدترین 
به  این سریال  است.  رفته  مقابل دوربین  بازیگر سریال سیروس مقدم 
تهیه کنندگی منوچهر محمدی و امیرحسین حیدری ساخته می شود و پیش 
از این حضور محمدرضا فروتن، هنگامه قاضیانی، میترا حجار و امیر مقاره 
در این سریال قطعی شده و دیگر بازیگران این سریال به زودی معرفی 
می شوند. به نظر مي رسد که این سریال با بازیگراني که در آن حضور 

دارند مي تواند یک اثر موفق باشد.
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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

منیژه حكمت در جشنواره دورتموند 

به  بند،  بندر  سینمایي  فیلم 
بخش  در  حکمت  منیژه  کارگردانی 
مسابقه جشنواره زنان دورتموند کلن 
شرکت می کند. در این دوره جشنواره 
فیلم زنان دورتموند کلن که به دلیل 
تا   ۲۵ تاریخ  از  کرونا  بیماری  شیوع 

به  آلمان  کشور  در  جاری  سال  خرداد   ۳۰
شکل آنالین برگزار می شود، فیلم بندر بند به کارگردانی منیژه حکمت، 
تهیه کنندگی منیژه حکمت و مهشید آهنگرانی فراهانی و پخش بین المللی 
شرکت ایریماژ در بخش اصلی رقابتی حضور دارد. این فیلم در نوزدهمین 
حضور بین المللی خود، پس از شرکت در جشنواره هایی چون تورنتو، زوریخ، 
میل ولی و دریافت جایزه بهترین فیلم در کلکته و جایزه نتپک در اولجو، 
در این رویداد معتبر بین المللی رقابت می کند و این امیدواري وجود دارد 

که بتواند در این جشنواره درخشش خود را ادامه دهد.

ما
سین

 

خاطره بازي با فیلم بدوك
مجید مجیدي: سینمای ایران پرچم کشور را 

در همه جا به اهتزاز درآورده است
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محمد حسین زاده

سینمایی  فیلم  مرمت شده  نسخه 
بدوک، نخستین ساخته مجید مجیدی در 
سال ۱۳69، عصر دیروز در سی وهشتمین 
جشنواره جهانی فیلم فجر به نمایش درآمد. 
اتفاق جالبي که باعث شد تا مخاطبان قدیمي 
سینما بار دیگر با این اثر جذاب و محبوب، 
خاطره بازي داشته باشند. فیلمي که در زمان 
ساخت و اکرانش نیز به شدت موردتوجه 
بین المللي  جشنواره هاي  در  و  گرفت  قرار 
تحسین  و  درآمد  نمایش  به  متعددي هم 
شد، حاال با گذشت حدود ۳۰ سال بار دیگر 
در جشنواره اي معتبر مانند جشنواره جهاني 

فحر به نمایش درآمد.
امیر اسفندیاری معاون دبیر و رئیس 
دبیرخانه مرکزی جشنواره در ابتدای نمایش 
 69 سال  ساخته  بدوک  فیلم  گفت:  فیلم 
به  نگاهی  که  بود  فیلم هایی  ازجمله  و 
واقعیات داشت. وقتی این فیلم ساخته شد 
و به کن رفت، یک کارگردان مولف دیگر 
از سینمای ایران معرفی شد. این فیلم در 
دهمین جشنواره فیلم فجر شرکت کرد و 
۲ جایزه برای فیلمنامه گرفت، ضمن اینکه 
جایزه بهترین فیلم اول را هم دریافت کرد. 
مجیدی بعد از این فیلم، ۱۰ فیلم دیگر ساخت 
درخشید.  ونیز  در  فیلمش  جدیدترین  که 
اتفاقاتی که  می توانم به جرات بگویم که 
برای دیگر فیلم او با نام بچه های آسمان 
رخ داد، بازار آمریکا را روی ایران باز کرد. 
بود  ایران  از  فیلم  اولین  آسمان،  بچه های 
که نامزد اسکار شد و در دنیا ۵ میلیون دالر 
فروخت و این راه برای سینمای ایران باز شد، 
به طوری که حاال به فیلم هایی رسیده ایم که 
در دنیا خوب می درخشند، بازار خود را در دنیا 
دارند و پخش کنندگان منتظر هستند تا ببینند 

فیلم بعدی کارگردانان آنها چیست.

مجید مجیدی فیلمساز موفق سینماي 
عرصه  در  شاخص  چهره اي  که  ایران 
از  پیش  مي رود،  شمار  به  نیز  بین الملل 
اظهار  کوتاه  سخنانی  در  فیلم  این  اکران 
آقای  و  آقای عسگرپور  از جشنواره،  کرد: 
اسفندیاری تشکر می کنم که این فرصت 
را برای نمایش دوباره بدوک که ۳۱ سال 
آوردند.  وجود  به  بود،  شده  ساخته  پیش 
تبریک  هم  جشنواره  به  دیگر  سوی  از 
می گویم که توانست در میان ۱6 جشنواره 
امر محصول تالش  این  بگیرد.  قرار  برتر 
همه دست اندرکاران جشنواره، به ویژه رضا 
میرکریمی بود که تالش زیادی کرد، من 
خدا  بودم.  او  نزدیک شاهد تالش های  از 
را شکر که در نهایت تالش دست اندرکاران 
نتیجه داد، چون پیوستن به فیاپف دستاورد 
بزرگی برای سینمای ایران است. جا دارد که 
از همه کسانی که در طول این سال ها برای 
جشنواره زحمت کشیدند، تشکر کنم. من 

دوست دارم اینجا درباره وضعیت سینمای 
ایران کمی صحبت کنم، این سینما با همه 
نامهربانی ها، نقدهای ناصواب و البته گاهی 
صواب، دریچه ای را به روی دنیا باز کرد. 
بارها شاهد بودم که افراد در فستیوال ها تنها 
نامی از ایران شنیده بودند. آن هم از طریق 
برخی جراید که تبلیغات سوئی داشتند. حتی 
در فستیوالی در ژاپن دیدم که مردم بیشتر 
نام ایران را با جمالتی مانند اینکه حامی 
تروریست است، می شناختند. آنها می گفتند 
با دیدن فیلم ها، دریافتیم کشوری که چنین 
آثاری دارد، نمی تواند تروریست باشد. این 
فیلم ها نشان می دهد کشور شما پشتوانه 
بزرگ فرهنگی دارد. سینمای ایران سفیر 
نجیبی از ایران است که پرچم کشور ما را 
در همه جا به اهتزاز درآورده و توانسته کشور 
ما را نمایندگی کند. من هم خوشحالم که 
سهم کوچکی در این معرفی بزرگ داشتم و 
از همه عزیزانی که در طول این سال ها کنار 

ما بودند تا آثار ما دیده شود، تشکر می کنم.
در  شاخص  و  موفق  فیلمساز  این 
بخش دیگري از صحبت هاي خود درباره 
رسالت سینماگران خصوصا در عرصه هاي 
بین المللي عنوان کرد: یکی از رسالت های 
و  آالم  مرهم  که  است  این  سینماگران 
دردهای مردم کشورشان باشند. خیلی وقت ها 
که نقدی می شود، مسئوالن برنمی تابند و این 
موضوع پسندیده نیست، اما وظیفه سینماگر 
نقد و تسهیل کنندگی است و او باید زوایای 
پنهان را نشان بدهد. بدوک، یکی از همان 
و  سیستان  مسائل  فیلم  این  است.  آثار 
بلوچستان را به تصویر می کشد. این منطقه، 
منطقه ای محروم است و توجه کمی به آن 
شده و می شود. بنابراین نمی توانیم چشم مان 
را ببندیم و به مسائل نگاه نکنیم. یادم است 
ساخت بدوک، باعث تحول در منطقه شد 
شدند.  آشنا  منطقه  آن  با  مسئوالن  یعنی 
به  سال ها  از  بعد  وقتی  هنوز  به طوری که 
که  می شوند  نگران  برخی  می رویم  آنجا 
فیلم  وقتی  کنیم.  عیان  را  نقطه ضعف ها 
ساخته شد، بی مهری های زیادی از سوی 
مسئوالن به آن شد، اما مرتضی آوینی یکی 
از حامیان بزرگ فیلم بود و به تنهایی پشت 
فیلم ایستاد. اگر او نبود شاید مسیر فیلم به 
گونه ای دیگر می شد. آن زمان آقا مرتضی 
گفت وظیفه هنرمند تصویرگری آالم است.

داد:  توضیح  پایان  در  کارگردان  این 
بدوک، روزنه بزرگی را برای من باز کرد، 
هرچند باعث شد چندسالی نتوانم کار کنم. 
مورد  من  فیلمنامه های  فیلم،  این  بعداز 
بی مهری قرار گرفتند، اما مجموع این اتفاقات 
باعث شد از حوزه بیرون بیایم. در نهایت 
سختکوشی، تالش و لطف خدا باعث شد 
از همه  پایان  ادامه دار باشد. در  این مسیر 
کسانی که زمینه نمایش مجدد این فیلم را 

به وجود آوردند، تشکر می کنم.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 

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

آگهی 
مناقصه عمومی 

نوبت دوم
شهرداری مینودشت در نظر دارد به استناد بند )ج( مصوبه شماره 37۸ مورخ 1400/01/2۸ شورای اسالمی 
شهر مینودشت نسبت به خرید ژنوممیراین به مساحت 17000 متر مربع با مشخصات به شرح جدول ذیل از طریق 

سامانه ستاد به صورت مناقصه از شرکتهای واجد شرایط سطح استان گلستان اقدام نماید. 

مشخصات مساحت کلعنوان ردیف 
ضختمت یک میلیمتر از جنس پلی اتیلن با چگالی باال HDPE شامل 9۷ ۱۷۰۰۰ متر مربع ژنوممیراین۱

درصد پلی اتیلن ۲/۵ درصد کربن بلک و ۰/۵ درصد آنتی اکسیدان 

۱- شرکت کنندگان در مناقصه می بایست از تاریخ انتشار اول آگهی تا ساعت ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخه ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ مبادرت به 
دریافت اسناد مناقصه از سامانه نمایند و از تاریخ انتشار دوم آگهی ظرف مدت ۱۰ روز کاری مهلت دارند مبلغ پیشنهادی خود را با خط خوانا 
نوشته و بدون قلم خوردگی به انضمام و سایر مدارک خواسته شده را تا ساعت ۱۴ روز چهارشنبه مورخه ۱۴۰۰/۰۳/۲6 در سامانه تدارکات 
الکترونیک به نشانی www.setadiran.ir بارگذاری نمایند و ضمانتنامه بانکی معتبر و دارای ۳ ماه اعتبار و یا فیش واریزی را تحت 
عنوان پالک الف تا پایان وقت اداری ساعت ۱۴ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲6 به دبیرخانه شهرداری به صورت حضور تحویل نمایند. 
۲- شرکت کنندگان در مناقصه می بایست مبلغ 6۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال را به صورت ضمانت نامه بانکی )مدت اعتبار ۳ ماه( و یا وجه 
نقد به شماره حساب ۱۴۷۵۴6۳۴۵ به نام شهرداری مینودشت نزد بانک رفاه واریز و فیش مربوطه را ضمیمه اسناد در سامانه ستاد نمایند. 

۳- کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setsdiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت 

قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 
۴- ضمانت نامه بانکی و یا فیش واریزی در پاکت )الف( تا ساعت ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخه ۱۴۰۰/۰۳/۲6 به صورت حضوری تحویل 

دبیرخانه شهرداری گردد. ضمانتنامه بانکی می بایست به مدت ۳ ماه دارای اعتبار باشد. 
۵- شرکت کنندگانی که مدارک فوق را در سامانه بارگذاری ننمایند به پیشنهادات آنها ترتیب اثر داده نخواهد شد در ضمن مدارک به 

غیر از پاکت )الف( به هیچ وجه حضوری یا دستی تحویل گرفته نخواهد شد. 
۷- کلیه حقوق دولتی اعم از بیمه، مالیات و ... به عهده پیمانکار خواهد بود. 

8- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است. 
9- در صورت انصراف و عدم عقد انعقاد قرارداد سپرده نفرات اول، دوم و سوم به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد. 

۱۰- جهت اطالعات بیشتر با شماره تماس ۳۵۲۲8۱9۰ )امور قراردادها( تماس حاصل فرمائید. 
۱۱- تاریخ بررسی پیشنهادات رسیده روز پنج شنبه مورخه ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱۳ می باشد. 

نوبت  اول : ۱۴۰۰/۰۳/۰۵
نوبت دوم : ۱۴۰۰/۰۳/۱۲

سید علی اصغر موسوی 
شهردار مینودشت 

آگهی مناقصه عمومی یك مرحله ای
نام دستگاه: اداره كل راهداری

 و حمل و نقل جاده ای استان كرمان
نوبت دوم

مبنای برآوردبرآورد ریالینوع مناقصهموضوع مناقصهردیف
میزان تضمین شرکت 
در فرایند ارجاع کار 

)ریال(
شماره ثبتی ستاد ایرانشماره مناقصه

۱

انجام خدمات مشاوره 
نظارت بر احداث 

ساختمانهای ادارات 
راهداری شهرستانهای 

سیرجان رفسنجان 
– انار

یک مرحله 
ای با ارزیابی 

کیفی
14/064/478/735

بر اساس بخشنامه 
دستورالعمل تعیین 
حق الزحمه خدمات 
نظارت به شماره 

99/۱۴۲۰۱۰ مورخ 
99/۳/۳۱

703/224/00023-2-4-002000001551000023

۲

تکمیل و روکش 
آسفالت محور ده شیخ 
در شهرستان ارژوئیه 

)مرحله دوم(

یک مرحله 
ای یا ارزیابی 

کیفی
23/325/699/453

بر اساس فهرست 
بهای راه و باند سال 

۱۴۰۰
1/166/284/97224-2-4-002000001551000024

تکمیل محور سرژه – ۳
ریگان )مرحله دوم(

یک مرحله 
ای با ارزیابی 

کیفی
38/772/895/822

بر اساس فهرست 
بهای راه و باند سال 

۱۴۰۰
1/938/650/00025-2-4-002000001551000025

۴
تکمیل محور 

محمدآباد باش آباداش 
)مرحله دوم(

یک مرحله 
ای یا ارزیابی 

کیفی
28/822/517/043

بر اساس فهرست 
بهای راه و باند سال 

۱۴۰۰
1/441/126/00026-2-4-002000001551000026

تکمیل راه آدوری بم ۵
)مرحله دوم(

یک مرحله 
ای یا ارزیابی 

کیفی
25/493/368/111

بر اساس فهرست 
بهای راه و باند سال 

۱۴۰۰
1/275/000/00027-2-4-002000001551000027

6

احداث و تکمیل محور 
سنگ پهن هارموئیه 
– گوین – بزنگ در 
شنوئیه )مرحله دوم(

یک مرحله 
ای یا ارزیابی 

کیفی
38/207/533/326

بر اساس فهرست 
بهای راه و باند سال 

۱۴۰۰
1/910/227/00028-2-4-002000001551000028

۷
تکمیل جاده دره مورید 
به گوغر بافت )مرحله 

دوم(

یک مرحله 
ای یا ارزیابی 

کیفی
21/087/817/655

بر اساس فهرست 
بهای راه و باند سال 

۱۴۰۰
1/054/400/00029-2-4-002000001551000029

www.setadiran.ir محل دریافت اسناد: سایت ستاد ایران به نشانی
مهلت دریافت اسناد: از ساعت 8:۰۰ روز دوشنبه ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ تا ساعت ۱9 روز دوشنبه ۱۴۰۰/۰۳/۲۰

مهلت تحویل پیشنهادات: روز دوشنبه ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ تا ساعت 8 روز پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۴/۰۵
محل تسلیم پیشنهادات: ثبت در سامانه ستاد ایران و ارسال پاکت ضمانت نامه شرکت در فرایند ارجاع کار به دبیرخانه حراست اداره کل راهداری و 

حمل و نقل جاده ای استان کرمان واقع در کرمان بلوار جمهوری اسالمی بعد از پل راه آهن روبروی سالن ورزشی فجر
زمان و مکان بازگشایی پیشنهادات: ساعت ۰8:۰۰ روز یکشنبه ۱۴۰۰/۰۴/۰6 واقع در اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمان سایر 

اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد و شرایط مناقصه مندرج است.
آگهی فوق در سایت ستاد ایران به نشانی www.setadiran.ir قابل رویت می باشد.

شناسه آگهی : ۱۱۴۳۴6۱

این روزها با اینکه کماکان کرونا در 
زندگي ها جریان دارد و هنوزهم ترس از 
بیماري در همه ما وجود دارد، با این حال 
نمي شود فعالیت هاي مختلف را از زندگي 
هم  هنرمندان  بین  این  در  کرد.  حذف 
سعي مي کنند به کارهاي خود ادامه داده 
و هرچند رعایت پروتکل هاي بهداشتي 
براي هنرمندان خصوصا بازیگران بسیار 
سخت است، ولي نمي توان این قطار را 

متوقف کرد.
آبي  روزهاي  سریال  روزها  این 
از شبکه  که  است  از سریال هایي  یکي 
جذب  در  و  مي باشد  پخش  حال  در   ۵
کرده  عمل  موفق  نسبتا  هم  مخاطب 
و  بازیگر شاخص  غفارمنش  امیر  است. 
موفق نقش هاي کمدي یکي از بازیگران 
این سریال مي باشد، سریالي که در دوران 
کرونا ساخته و حاال در پخش است. امیر 
غفارمنش در مصاحبه اي درباره وضعیت 
منتظر  در حال حاضر  فعلي خود گفت: 
هستیم کرونا به طور کامل رفع شود تا 
قبال  در  مسئولین  سیاست های  ببینیم 
سینما و تئاتر چیست. کرونا فعال سینما و 
تئاتر را نابود کرده است. شیوع کرونا باعث 
شد تا همه بچه های تئاتر خانه نشین شوند.

گفتگو  این  در  غفارمنش  امیر 
پیرامون نقش خود در سریال تلویزیونی 
روزهای آبی گفت: از ابتدا و بر روی کاغذ 
قرار بود نقش یک مقدار بار کمدی سریال 
روزهای آبی را به دوش بکشد و من برای 
این نقش انتخاب شدم و امیدوارم از پس 

آن برآمده باشم.
این بازیگر تئاتر و تلویزیون پیرامون 
قصه و عوامل سریال تلویزیونی روزهای 
آبی ابراز کرد: سریال تلویزیونی روزهای 
آبی بستر قصه و عناصر داستانی خیلی 
خوب داشت و اتفاق های رخ داده در این 
مجموعه نیز فوق العاده درست چیده شده 

بودند از طرفی باید گفت که لوکیشن هایی 
که داشتیم بسیار مناسب و عالی بودند، 
در کنار تمامی این نکات گروه کارگردانی 
و تولید سریال روزهای آبی بسیار خوب 
در  هم  خوبی  خیلی  بازیگران  و  بودند 
شرایط همه گیری کرونا و محدودیت های 
انتخاب  نقش ها  ایفای  برای  آن  خاص 
شدند. گروه بازیگران در هر کاری حائز 
هم  من  برای  و  است  ویژه ای  اهمیت 
این قضیه مهم است. بازیگرانی که در 
سریال روزهای آبی حضور داشتند خیلی 
با همدیگر راحت بودیم و بده بستان های 
بازی هم به خوبی انجام می شد. غیر از 
اکبر عبدی و فریبا متخصص که جزو 
بازیگران پیشکسوت و بزرگ نسل قبل 
ما هستند بازیگران دیگر از جمله علی 
سلیمانی، نادر سلیمانی، رامین ناصرنصیر، 
ویدا جوان، سامان صفاری و بقیه دوستان 

من  اعتقاد  به  بودند.  خوب  خیلی  همه 
روزهای آبی، کار خوش ریتمی در آمده 
و قاب های زیبایی هم دارد. قاعدتا اگر 
جمله  از  دیگری  شبکه   در  سریال  این 
شبکه یک، دو یا سه سیما پخش می شد 
مخاطبان بیشتری آن را می دیدند و اتفاق 
بهتری برای این سریال می افتاد. اگر هم 
خیلی  که  می شد  پخش  سه  شبکه  در 
عالی بود و قطعا مخاطبان بیشتری این 
مجموعه را می دیدند. البته باید بگویم از 
نمایش آن در شبکه پنج ناراضی نیستم 
و فیدبک های خوبی هم گرفتم و به نظرم 

مردم این سریال را تماشا می کنند.
این بازیگر درباره پیشنهادات خود 
در عرصه شبکه نمایش خانگی بیان کرد: 
سال گذشته پیشنهادی برای یک سریال 
در شبکه نمایش خانگی داشتم که بازی 
آن  به  را  سیما  صداو  آبی  روزهای  در 

ترجیح دادم. آن سریال پیشنهادی سبکی 
فانتزی داشت و به این علت که چندین 
بازیگر آماتور از فامیل های تهیه کننده نیز 
در آن بودند کار در آن را نپذیرفتم. زنده یاد 
علی انصاریان نیز از بازی در آن سریال 

منصرف شده بود.
کرونا  تاثیر  درباره  غفارمنش  امیر 
بر تولید آثار اظهار کرد: من کال ترسی 
از کرونا ندارم آن هم به این خاطر که 
من  همکاران  اما  دارم  دوست  را  مرگ 
و  لرز  و  ترس  با  و  بودند  فشار  تحت 
موارد  همه  و  می آمدند  ماسک  و  الکل 
را رعایت می کردیم. در سریال روزهای 
آبی هنروران زیادی هم از گیالن و هم از 
تهران بازی می کردند و کال پشت صحنه 
شلوغی همراه با استرس کرونا حاکم بود. 
در کل شرایط طوری بود که افراد زیادی 
حضور داشتند و با وجود گریم های سنگین 
امکان ماسک زدن وجود نداشت و امکان 
ابتال وجود داشت که خوشبختانه اتفاق 
بدی هم رخ نداد. در حال حاضر منتظر 
هستیم کرونا به طور کامل رفع شود تا 
قبال  در  مسئولین  سیاست های  ببینیم 
سینما و تئاتر چیست. کرونا فعال سینما و 
تئاتر را نابود کرده است. شیوع کرونا باعث 
شد تا همه بچه های تئاتر خانه نشین شوند 
و خیلی ها شرایط بدی دارند و مسئوالن 
متاسفانه در این زمینه سکوت کرده و تنها 
مبالغ بسیار ناچیزی به آنها داده می شود که 
با این شرایط اقتصادی عمال زندگی آنها 
با مشکل مواجه شده است. این در حالی 
است که بچه های خانه تئاتر خانواده بزرگی 
هم نیستند و مسئولین نباید بی تفاوت از 
کنار آنها رد شوند.امیر غفارمنش پیرامون 
عرصه  در  خود  فعالیت های  آخرین 
بازیگری خاطرنشان کرد: قراداد سریالی 
به کارگردانی علیرضا نجف زاده را بسته ام 

و منتظر شروع فیلمبرداری آن هستیم.

کرونا و وضعیت هنرمندان

امیر غفارمنش: مسئوالن نباید نسبت به هنرمندان بي تفاوت باشند


