
خصوصی سازی، جریان ناکام اقتصاد ایران
بهای معامالت نفت برنت برای تحویل در اوت ۳۸ 
سنت معادل ۰.۵ درصد کاهش یافت و به ۷۱ دالر و ۵۱ 
سنت در هر بشکه رسید. نفت برنت در ابتدای معامالت 
تا مرز ۷۲ دالر و ۲۷ سنت پیشروی کرده بود که باالترین قیمت از 
ماه مه ۲۰۱۹ بود.بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا 
برای تحویل در ژوییه برای نخستین بار از اکتبر سال ۲۰۱۸ به مرز 
۷۰ دالر رسید اما روند افزایشی این شاخص معکوس شد و با ۳۰ 

سنت معادل ۰.۴ درصد کاهش، به ۶۹ دالر و ۳۲ سنت در هر بشکه 
رسید.آوتار ساندو، مدیر ارشد کاال در شرکت فیلیپس فیوچرز گفت: 
سرمایه گذاران ممکن است بخشی قراردادهایشان را برای سودگیری 
از صعود وست تگزاس اینترمدیت به ۷۰ دالر فروخته باشند. نگرانی 
اصلی درباره بازگشت نفت ایران به بازار است اما تصور نمی کنم پیش 

از انتخابات ریاست جمهوری ایران توافقی در کار باشد.
صفحه ۳

یک نماینده مجلس  مطرح کرد؛

تالش برای ممنوع الخروجی مدیران دولتی
 تا ۳ سال بعد از پایان فعالیت

تاخیر در تزریق دز دوم واکسن تاثیری در اثربخشی آن ندارد!
علوم  دانشگاه  رئیس  کوهپایه زاده«  »جلیل 
پزشکی ایران و عضو ستاد کرونای استان تهران، 
درباره اینکه گفته می شود، برای تزریق دز دوم، 
پایگاه های واکسیناسیون با کمبود واکسن مواجه 
هستند، بیان کرد: از ابتدا چهار نوع واکسن در ایران شروع به 
تزریق شد؛ اسپوتنیک، بهارات هند، سینوفارم و آسترازنیکا که 
همه ی اینها غیر از اسپوتنیک که دوز یک و دو آن با هم تفاوت 
دارد، تفاوتی در نوع دز یک و دو آنها وجود ندارد.وی ادامه داد: 
واکسن اسپوتنیک بیشتر برای کادر درمان مورد استفاده قرار 
گرفت و واردات آن نیز ادامه خواهد داشت، اما مسئله ای که 
وجود دارد، این است که ما تعدادی واکسن آسترازنیکا تزریق 
کردیم و ترجیح این است که برای دز دوم هم به افراد از 
همان آسترازنیکا تزریق شود، اما با توجه به وضعیت فعلی 
این امکان وجود دارد که فاصله زمانی بین تزریق اول و دوم 
کمی بیشتر طول بکشد، که در این رابطه نگرانی وجود ندارد.
صفحه ۲

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی اردبیل:

واگذاری زمین شهرک های صنعتی
 به صورت اقساط

4
فدراسیون بسکتبال عامل اصلی شکست بسکتبال سه نفره زنان!

صفحه 6
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
ساناز سماواتي: 

مردم سریال هاي 
قدیمي را بیشتر 

دوست دارند

6ورزش
سکوت مدیران 

استقالل از رضایت 
است!؟

هنگ 7فر

ساناز سماواتي اين روزها به صورت همزمان سريال هاي 
بوتيمار و روزهاي آبي را در حال نمايش دارد و از اين 
حيث در اين روزهاي كرونايي يكي از پركارترين هاي اين 

عرصه به شمار مي رود.

به صحبت های  واكنشی  تهران هيچ  استقالل  مديران 
سرمربی  اين  اكنون  و  نداشته اند  تيم  اين  سرمربی 
بيشتر از اعضای كادرمديريتی مورد اعتماد طرفداران 

است.

گفت:  تهران  كتابفروشان  و  ناشران  اتحاديه  رئيس 
طرح های فصلی فروش كتاب برای هماهنگی و برنامه ها 
نيازمند دبيرخانه دايمی است تا نقاط ضعف و قوت آن 

شناسايی شود

طرح های فصلی، 
ضرورتی در رکود 

فروش کتاب

مذاکراتی برجام، موجب کاهش قیمت نفت شد!  تاریخ ثبت  نام آزمون کاردانی 
به کارشناسی ناپیوسته اعالم شد

سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور با اعالم اینکه ثبت 
نام و انتخاب رشته آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۴۰۰ 
از ۲۳ خرداد آغاز می شود، گفت: آزمون آن دسته از رشته هایی که 
پذیرش آنها به صورت »با آزمون« است در روز جمعه مورخ ۲۲ مرداد برگزار 

خواهد شد.
صفحه ۲

طبق اعالم قبلی وزارت راه و شهرسازی قرار 
بود روز گذشته)دوشنبه(ثبت نام جدید مسکن ملی 
آغاز شود که بنا به گفته معاون این وزارتخانه به 

۱۹ خردادماه موکول شده است.
وزارت راه و شهرسازی چند روز قبل به نقل از محمود 
محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی اعالم کرده بود که 

ثبت نام جدید از متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن در ۲۳۰ 
شهر از روز ۱۷ خردادماه ۱۴۰۰ آغاز می شود. با این حال 
روز گذشته محمودزاده به رادیو گفت که ظرفیت جدید در 
از ۱۹ خردادماه  نام نویسی دوباره  ایجاد شده و  ۲۴۰ شهر 

آغاز خواهد شد.
صفحه ۳

ثبت نام مسکن ملی فردا انجام می شود

DONYAYEJAVANANMAG.IR

سيستم یکپارچه مدیریت 
 کد فرم 10/43/00/ف

آگهي مناقصه عمومي یک مرحله اي )شماره 26/م ع/1400(
نوبت اول 

شرکت آب و فاضالب استان البرز درنظر دارد تهیه مصالح , لوله و اتصاالت, انجام عملیات ویدئومتری , تکمیل و اصالح شبکه 
فاضالب روستای حسنکدر طالقان را از محل اعتبارات طرحهای عمرانی و از طریق مناقصه عمومي به پیمانکار واجد شرایط و 

داراي حداقل رتبه 5 در رشته آب واگذار نماید.
تدارکات  سامانه  درگاه  طریق  از  ها  پاکت  بازگشایي  و  گران  مناقصه  پیشنهاد  ارائه  تا  مناقصه  اسناد  دریافت  از  مناقصه  برگزاري  مراحل  کلیه 
است  الزم  و  شد  خواهد  انجام   ۲۰۰۰۰۰۵۱۸۶۰۰۰۰۱۴ فراخوان  شماره  با   www.setadiran .ir آدرس  به   ) )ستاد  دولت   الکترونیکي 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلي , مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهي امضاي الکترونیکي را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

شبکه  و  بنیه  ا ء  بها فهارس  براساس  ورد  برآ  : ر  کا رجاع  ا یند  فرآ در  شرکت  تضمین  مبلغ  و  پروژه  جراي  ا مدت   , پروژه  ورد   برآ
ارجاع کار  فرآیند  ماه و مبلغ تضمین شرکت در  اجراي کار ۸ )هشت(  ریال و مدت  انتقال فاضالب سال ۱۴۰۰, مبلغ ۱۰,۱۲۳,۰۷۵,۸۷۳  و  آوری  جمع 

۵۰۶,۱۵۳,۷۹۴ ریال بصورت واریز نقدي به حساب شرکت , ضمانتنامه بانکي یا اوراق مشارکت مي باشد.
مناقصه گران عالوه بر بارگذاري فایل های PDF اسناد , موظف به ارائه آن در پاکت الک و مهر شده تا ساعت ۱۴:۳۰ روز  شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۵ به 

دفتر قراردادهاي شرکت آب و فاضالب استان البرز مي باشند.
مهلت تحویل اسناد مناقصه : پیشنهاد دهندگان مي بایست مدارک الزم را مطابق مندرجات برگ شرایط تا ساعت ۱۹ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۵ بصورت 

فایل pdf در سامانه فوق بارگذاري نمایند.
تاریخ بازگشایي پاکات : ساعت ۱۳:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ خواهد بود.

داوطلبان مي توانند به منظور دریافت اسناد مناقصه از تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ تا ساعت ۱۹ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ از طریق سامانه ستاد به آدرس 
www.setadiran.ir اقدام نمایند. تلفن تماس : ۳۲۱۱۷۱۵۰ - ۰۲۶

 )iets.mporg.ir( سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است. جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات به آدرس
مراجعه نمایید.شناسه آگهی : ۱۱۴۵۴۳۶

شرکت آب و فاضالب استان البرز
» سهامي خاص«

یــک اقتصاد دان گفــت: اولین 
مناظــره انتخاباتــی ســیزدهمین 
دوره انتخابــات ریاســت جمهــوری 
ــه  ــا برنام ــه کاندیداه نشــان داد ک
اقتصــادی دقیــق و روشــنی ندارنــد 
و صرفــا بــه بیــان کلــی و بدیهیات 
گویــی چــون تقویــت تولیــد، رشــد 

صــادرات و ... بســنده کردنــد. 
ــار  ــی اظه ــم خان ــم هاش میث
کــرد: در طــول پخــش اولیــن 
حرف هــای  انتخاباتــی،  مناظــره 
شــفاف و صریــح اقتصــادی زده 
نشــد و بخــش اعظــم مناظــره بــه 
جواب هــای متقابــل کاندیداهــا بــه 
ــاره  ــی درب ــی گوی ــر و کل یکدیگ
ــد.  ــه ش ــادی پرداخت ــائل اقتص مس
اگــر کســی نمی دانســت کــه ایــن 
یــک مناظــره اقتصــادی اســت، بــا 
ــد،  ــه نمی ش ــم متوج ــدن آن ه دی
زیــرا در کل مناظره اقتصــادی نبود.

از  یــک دهــم  افــزود:  وی 
مناظــره حرف هــای  زمــان  کل 
مشــخصی زده شــد کــه آن هــا هم 

کلــی و بدیهــه گویــی بودنــد کــه 
ــتند.  ــنجش نیس ــل س قاب

ایــن کارشــناس اقتصــادی بــا 
ــه دو موضــوع اقتصــادی  ــاره ب اش
فرامــوش شــده در اولیــن مناظــره 
موضــوع  دو  گفــت:  انتخاباتــی 
ــاال  ــورم ب ــی ت ــاد یک ــروز اقتص ام
ــط  ــادی و رواب ــی اقتص و دیپلماس

خارجــی کمــک کننــده بــه اقتصــاد 
اســت کــه به آن ها اشــاره ای نشــد، 
ــه  ــت هم درحالیکــه انتظــار می رف
ــات  ــن موضوع ــه ای ــا ب کاندیداه
توجــه کننــد.  هاشــم خانــی ادامــه 
ــره  ــول مناظ ــن، در ط داد: همچنی
خاصــی  صحبت هــای  تقریبــا 
ــاوت   ــوان تف ــه بت ــد ک ــه نش گفت

دربــاره  را  کاندیداهــا  دیــدگاه 
موضوعــات اقتصــادی مختلــف 
تمــام  بنابرایــن،  کــرد.  درک 
ــوری  ــت جمه ــای ریاس کاندیداه
برنامــه اقتصــادی دقیقــی ندارنــد و 
از آغــاز تبلیغــات تاکنــون در حــال 
ــاق  ــه اتف ــتند ک ــردن هس ــر ک فک

ــت. ــی اس تلخ

یک کارشناس اقتصادی:

نامزدهای ریاست جمهوری برنامه اقتصادی روشنی ندارند

صفحه ۳
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یک نماینده مجلس  مطرح کرد؛
از  بعد  تا 3 سال  دولتی  مدیران  الخروجی  ممنوع  برای  تالش 

پایان فعاليت
نایب رییس کمیسیون قضاییی و حقوقی مجلس گفت: در مجلس در حال 
پایان فعالیت خود در سال آخر  تصویب طرحی هستیم که مسئوالن دولتی در 

دولت حق خروج از کشور را به مدت سه سال ندارند.
حقوقی  و  قضاییی  کمیسیون  رییس  نایب  نوروزی  حسن  االسالم  حجت 
انتخابات پیش رو گفت: ستادهای  با اشاره به اهمیت  مجلس شورای اسالمی، 
فعالیت های  خوشبختانه  و  کردیم  راه اندازی  تهران  شهر  سطح  در  را  مختلفی 
خوبی در حال انجام است و استقبال مردم از آیت اهلل رییسی و دیدگاه های وی 

همچنان ادامه دارد.
وی با اشاره به برگزاری اولین مناظره بین نامزدهای مختلف گفت: همان 
گونه که مقام معظم رهبری فرمودند نامزدها نباید به یکدیگر توهین کنند و یا 
تهمت بزنند و همدیگر و همچنین نظام را زیر سوال نبرند زیرا این کار خواست 

دشمن است و حرفی را نزنند که دشمن را خوشحال کند.
نوروزی ادامه داد: نامزدهای محترم بهتر است که برنامه های خود را ارائه کنند 
و یکدیگر را بدون مدرک و سند به مسائل مختلف متهم نکنند ما در این مناظره 
دیدیم که آیت اهلل رییسی بدون ورود به حواشی فقط برنامه های خود را ارائه کردند.

لزوم  و  مردم  مشکالت  حل  برای  رییسی  برنامه های  به  اشاره  با  وی 
عنوان  به  شدن  انتخاب  صورت  در  برنامه ها  این  اجرای  برای  فرصت دهی 
رییس جمهور گفت: شرایط کشور برای اجرای برنامه های درست و حل مشکالت 
فراهم است و اگر ما جلوی ریخت و پاش های اقتصادی را با اصالح ساختارها 
مشکالت  حل  در  بزرگی  گام  بگیریم،  گمرک  همچنین  و  مالیاتی  نظام های  و 

کشور برداشته ایم.
از آن  نفت و گاز و درآمد حاصل  باید وضعیت فروش  داد:  ادامه  نوروزی 
کامال روشن شود و به جای آنکه نگاه مان به اروپا باشد، به ظرفیت های منطقه ای 
ابریشم توجه کنیم و همچنین روابط خود  و آسیایی خود همچون احیای جاده 
را با کشورهای منطقه و آسیایی مانند هند، چین، افغانستان گسترش دهیم، در 

اینصورت قطعا می توانیم موفق باشیم.
وی ادامه داد: در داخل نیز باید به جوانان توجه کرد و موانع را از پیش پای 
تولیدکنندگان برداشت؛ زیرا تولیدکنندگان خودشان می توانند در صورتی که دولت 
سنگ اندازی نکند، مشکالت را حل کرده، کاالهایشان را نه تنها در داخل بلکه 

به بازارهای بین المللی و منطقه ای نیز صادر کنند.
نوروزی با اشاره به تحریم های بین المللی علیه ایران گفت: هر چند تحریم ها 
به اقتصاد ما ضربه زده است اما ما می توانیم با استفاده از ظرفیت کشورهایی که 
با ما روابط خوبی دارند، مانند روسیه، چین، ترکیه نه تنها مراکز اقتصادی ویژه را 
راه اندازی کنیم بلکه حتی می توانیم به سمت تاسیس بانک های مشترک حرکت 

کنیم و حتی می توان دالر و یورو را از نظام اقتصادی خود حذف کنیم.
وی با انتقاد از دولت روحانی افزود: ما قطعا مذاکره خواهیم کرد اما مذاکرات 
ما از موضع باال خواهد بود و نباید مذاکرات شرایطی را فراهم کند که منجر به 

جاسوسی بیگانگان از ما شود.
وی ادامه داد: ما کشورهای دست پایین و ذلیلی مانند ژاپن و کره جنوبی 
نیستیم که هر چه دیگران بگویند گوش کنیم. ما اگر مذاکره می کنیم با عنوان 
یک کشور پرقدرت و مستقل به نام ایران و از موضع باال مذاکره می کنیم و امروز 

ایران در منطقه و میدان حرف اول را در منطقه می زند.
و  اقتصادی  و ظرفیت های  پتانسیل ها  به  داخل  در  اگر  داد:  ادامه  نوروزی 
شهرک های صنعتی توجه شود، نه تنها ما بیکاری نخواهیم داشت بلکه کمبود 

نیروی کار را نیز خواهیم داشت.

یک نماینده مجلس:
نامزدها در مناظرات اخالق را رعایت کنند!

رئیس مجمع نمایندگان استان گلستان، نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 
را به رعایت بیشتر اخالق دعوت کرد و با استناد به روند مناظره اول انتخابات 

ریاست جمهوری، از آنها خواست تا به ارائه برنامه های خود بپردازند.
رحمت اهلل نوروزی در مورد اولین مناظره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 
۱۴۰۰ اظهار کرد: ما در نظام جمهوری اسالمی هستیم و اسالم دین اخالق است. 
روی سر پیامبر اسالم )ص( خاک روبه می ریختند و پیامبر ما صبوری می کردند. 
مکتب اهل بیت )ع( و پیامبر اسالم، مکتب اخالق است. نماینده مردم علی آباد 
کتول در مجلس یازدهم با استناد به تاریخ جمهوری اسالمی ایران، از صبر و رعایت 
اخالق امام خمینی )ره( در زمان تبعید سخن گفت و افزود: مقام معظم رهبری نیز 
خود فردی اخالق مدار هستند و مکررا مسئوالن را به رعایت اخالق دعوت کردند. 
توصیه من به نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ رعایت بیشتر اخالق است.

این عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس 
نیستیم که  آمریکا  ما کشور  است.  اسالم  ما  و دین  ایران  ما  اظهار کرد: کشور 
۳۰۰ – ۴۰۰ سال قدمت داشته باشیم. نباید همچون نامزدهای انتخابات کشورها 
غربی رفتار کنیم. ما سابقه تمدنی چندهزار ساله داریم. ایرانی ها در رعایت اخالق 

و آداب در تاریخ زبانزد بوده و هستند. آمدن اسالم به ایران، ما را کامل کرد.
نوروزی تأکید کرد: به نظرم در شأن نظام جمهوری اسالمی و ملت رشید ایران 
نیست که از سوی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری دروغ، توهین، تخریب یا 
تهمت بشنوند. یک انتخابات ارزش زیر پا گذاشتن مبانی اخالقی و اسالمی را ندارد. 
وی در خصوص ضرورت ارائه برنامه های حکمرانی از سوی نامزدها گفت: 
به نظرم نامزدها موظفند که به پرسش مشخص مجری پاسخ دهند. نامزدها در 
زمان آزاد خود می بایست از برنامه ها و دیدگاه ها حرف بزنند و کارنامه یا رزومه و 

قابلیت هایشان را معرفی کنند.

استاندار تهران:
تجمعات انتخاباتی در فضای بسته ممنوع است

استاندار تهران گفت: هرگونه برگزاری تجمعات انتخاباتی در فضای 
بسته ممنوع است.

انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران گفت: شیوع ویروس کرونا 
در یک شیب مالیم قرار دارد و تعداد مبتالیان نسبت به ۲ هفته قبل کمی 

کاهش یافته است.
این  است.  بخش  رضایت  تهران  استان  در  وضعیت  داد:  ادامه  وی 
وضعیت نشان دهنده ضرورت تشدید نظارت ها، مراقبت ها و رعایت فاصله 

گذاری اجتماعی می باشد.
انتخاباتی هر گونه تجمع و  تبلیغات  استاندار تهران خاطرنشان کرد: 
برگزاری مراسم داوطلبان در فضای بسته ممنوع است و از آنان می خواهیم 
در فضای  و  اجتماعی  فاصله گذاری  رعایت  با  را  تبلیغاتی خود  برنامه های 

باز اجرا کنند.
در  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  کرد:  عنوان  تهران سپس  استاندار 
زمان تبلیغات انتخاباتی ضروری است که همه دانشگاه های علوم پزشکی 
و فرمانداران مکلف شدند تا مصوبات ستاد ملی کرونا را رعایت کنند تا پس 

از ۲۸ خرداد شاهد رشد بیماری نباشیم.
وی ادامه داد: نگرانی در مورد اطمینان از حفظ سالمت عوامل اجرایی 
انتخابات وجود دارد؛ چرا که در تهران شمارش آرا الکترونیکی نیست و تعداد 

صندوق های رای و همچنین میزان جمعیت زیاد است.
افزود: نگرانی فرماندار تهران در مورد واکسن عوامل اجرایی و  وی 
کاهش ناظرین کاندیداهای شورا در صندوق های رای مطرح شده که در 
کمیته امنیت اجتماعی و قرارگاه بررسی می شود تا اطمینانی برای عوامل 

اجرایی فراهم شود و نگرانی پیش نیاید.
 ۷۵ نیز  واکسن  مورد  در  کرد:  خاطرنشان  همچنین  تهران  استاندار 
مرکز برای تزریق واکسن در استان تهران بر طبق گروه بندی سنی که 
ستاد ملی مصوب کرده مشخص شده که ۸۳۸ هزار و ۳۰۰ نفر در استان 
تهران واکسن دریافت کردند که ۵.۸ دهم درصد جمعیت است که نسبت 

به میانگین کشوری ۵.۷ درصد جلوتر هستیم.

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان:

کاندیداها به جای وعده وام، به جوانان تعهد اشتغال بدهند!
رفع  جوانان  امور  معاون 
و  اشتغال  پیرامون  مشکالت 
مهم ترین  را  نان  جوا بیکاری 
مطالبه جوانان از دولت سیزدهم 
دانست و با اشاره به وعده  پرداخت وام ازدواج 
۵۰۰ میلیون تومانی یکی از کاندیداها، گفت: 
به طور کلی پرداخت مبالغ این چنینی با هر 
عدد و رقمی دردی از جوانان دوا نمی کند. 
اگر کاندیداها بجای وعده افزایش یارانه یا 
وام ازدواج، تعهد دهند که می توانند در عرض 
یک ماه ۵۰۰ هزار اشتغال ایجاد کنند، قطعا 
را  رییس جمهوری  مقام  به  رسیدن  لیاقت 

خواهند داشت.
اشاره  با  تندگویان،  مهدی  محمد 
میلیون   ۵۰۰ ازدواج  وام  پرداخت  وعده  به 
تومانی، اظهار کرد: بجای اعالم مبالغ این 
توجه  اشتغال جوانان  تامین  به  باید  چنینی 
کرد که در آن صورت دیگر نیازی به پرداخت 
وام نخواهد بود. مهم ترین مطالبه جوانان از 
دولت سیزدهم به بحث اشتغال و رفع معضل 
بیکاری معطوف می شود چراکه جوانی که 
اشتغالش تامین نشده چگونه می تواند اقساط 

وام را بپردازد؟
و  ورزش  وزارت  جوانان  امور  معاون 
جوانان ادامه داد: یکی از آسیب های جدی 
ما در بحث مشارکت در انتخابات، وعده های 
انباشته شده ای است که در دورهای قبلی 
نیز داده شده و عملیاتی نشده است. توصیه 
به  ندهند که  کاندیداها وعده هایی  می کنم 
وعده های قبلی اضافه شود و این ناامیدی 

سال به سال در جوانان بیشتر شود.
وی معتقد است: کاندیداها می توانند به 
جای سر دادن وعده هایی که به وعده های 
پیشین دولت های قبل اضافه شده و تبدیل 
به مطالبه مضاعف می شود، وعده ندهند و 
تنها ترسیمی از واقعیت موجود ارائه دهند و 

سپس برنامه درستی را مطرح کنند. 
پس از اشتغال و رفع بیکاری، تامین 

مسکن جوانان مهم است
تندگویان ادامه داد: به ویژه جوانانی که 
علیرغم گرفتن مدارک دانشگاهی خروجی 
اشتغال ندارند عمدتا معتقدند اگر اشتغالشان 
نند  می توا شود،  تامین  ایمن  و  درست 
از  پس  کنند.  رفع  را  خود  دیگر  مشکالت 
اشتغال و بیکاری بحث تامین مسکن نیز به 
ویژه برای جوانانی که قصد تشکیل خانواده 
استیجاری  تامین  چراکه  است  مهم  دارند 
کدام  هیچ  نظر  به  و  شده  سخت  ملک 

مهر  مسکن  نظیر  شده  اجرا  طرحهای  از 
نتوانسته مشکل مسکن جوانان را حل کند.

تامین  منبع  است  سوال  مردم  برای 
وعده های انتخاباتی چیست؟

معاون امور جوانان با بیان اینکه برای 
مردم سوال است که منبع تامین وعده های 
وام ها  این  و  چیست  کاندیداها  انتخاباتی 
با  تامین خواهند شد؟، گفت: حتی  از کجا 
تومانی  میلیون   ۵۰۰ ازدواج  وام  پرداخت 
بحث  در  نباشد  تامین  جوان  اشتغال  اگر 
خواهد  مواجه  مشکل  با  وام  بازپرداخت 
است  اشتغال  جوانان  اصلی  مطالبه  شد. 
این  وعده های  دادن  جای  به  کاندیداها  و 
چنینی باید وعده تامین اشتغال مشخص و 

ایمن جوانان را سر بدهند.
اشتغال«  سرزمینی  »آمایش  اهمیت 

و »آمایش سرزمینی تحصیالت تکمیلی”
تندگویان با بیان اینکه تامین اشتغال 
جوانان به دو مولفه اصلی »آمایش سرزمینی 
تحصیالت  سرزمینی  »آمایش  و  اشتغال« 
تکمیلی« معطوف می شود، تصریح کرد:  تا 
زمانی که این دو آمایش انجام نشود مطالبات 
جوانان باقی می ماند. البته بخشی از کارهای 
سازمان  و  شده  انجام  سرزمینی  آمایش 
استخدامی  امور  سازمان  و  بودجه  و  برنامه 
و  داده  انجام  را  آن  اولیه  اقدامات  کشور 
بخشهایی از الیه های آمایش به استانها و 
وزارت خانه ها ارسال شده است. اگر وضعیت 
موجود احصاء شود، آمایش تجمیع و برش 
ملی آن آماده شود بحث اشتغال و مدرک 

گرایی حل می شود.
معاون امور جوانان، ادامه داد: برشهای 
استانی این آمایش به استانها ابالغ شده اما 
جامع نیست چراکه الیه های مختلف اشتغال 
باید روی هم بنشیند و عمال اعالم رسمی 

اعالم  دقیق  طور  به  صورت  این  در  شود. 
دانشگاهی  رشته های  کدام  به  که  می شود 
به دلیل عدم امکان تامین شغل آن نیازی 
به  کشور  نیاز  میزان  بنابراین  ندارد.  وجود 
مقاطع تحصیلی باید مشخص شود که در 
این صورت برخی رشته ها حدف می  شوند. 
به گفته وی، با اجرای آمایش سرزمینی 
مشخص می شود که برای مثال پس از مقطع 
دیپلم با اجرای مدل آموزش مهارتی، ادامه 
تحصیالت تکمیلی حذف و نیاز به آموزش 
مهارت حرفه ای جایگزین آن شده که خود 
منجر به تامین اشتغال جوان می شود. جوان 
نیز آزادانه می تواند بین دریافت مدرک و ورود 

به بازار کار انتخاب کند.
تندگویان با تاکید بر اینکه رفع موانع 
یاد شده جدی است، افزود: اکنون جوانان به 
قدر کافی دارای ایده و خالقیت هستند اما 
برای گرفتن یک مجوز ساده باید یک سال 
دوندگی کنند، حتی پروسه دریافت وام تولید 
و اشتغال به قدری باال است که ممکن است 
جوان سهمیه وامی که قرار است پرداخت 
شود را از دست دهد و بسیاری از جوانان در 
اشتغال  تسهیالت  اخذ  پرونده های  پروسه 
دچار مشکل می شوند. این پروسه به قدری 
طوالنی است که وام اشتغال به ندرت توسط 

یک جوان اخذ می  شود.
لزوم اهمیت به »پنجره واحد خدمت”

واحد  »پنجره  بحث  به  اشاره  با  وی 
»پنجره  درباره  سالها  شد:  یادآور  خدمت«، 
واحد خدمت« در کشور صحبت، اما اجرایی 
نشده است. مطابق با آن اگر کسی خواهان 
ورود به چرخه تولید است، به جای گرفتن 
نهاد  یک  به  تنها  می تواند  مجوز  چندین 
مراجعه و تمام مجوزهای الزم را اخذ کند 
اینها  و  هستیم  آن  فاقد  حاضر  درحال  که 

چرخه  به  جوان  ورود  برای  بزرگی  مانع 
تولید هستند.

و  ورزش  وزارت  جوانان  امور  معاون 
جوانان تاکید کرد: با پیگیری مناسب، استفاده 
از ظرفیت نیروهای موجود با سیاست گذاری 
مرکزی مشخص و اخذ نظرات دستگاه های 
اقدام یک ساله »آمایش  ذی ربط در یک 
آن  در  که  است  انجام  قابل  سرزمینی« 
را  اشتغالها  از  بسیاری  انداز  چشم  می توان 

تعریف کرد. 
و  وعده  به  نیازی  جوانان  انتصاب 

قانون ندارد
سخنان  دیگر  بخش  در  تندگویان 
در دولت  انتصابات جوانان  اهمیت  به  خود 
حوزه  در  گفت:  و  کرد  اشاره  نیز  سیزدهم 
قانون  و  وعده  به  نیازی  جوانان  انتصابات 
نیست. به قدر کافی قانون داریم و وعده هایی 
داده شده که هیچ گاه عملیاتی نشده است. 
در  جوانان«  به  »اعتماد  به  اصلی  موضوع 
عرصه های مدیریتی کشور معطوف می شود. 
به نظر بنده هیچ محدودیتی برای انتصاب 
آنها حتی  از ظرفیت  جوانان و بهره برداری 
در جایگاه های حساس کشوری وجود ندارد. 
و  ورزش  وزارت  جوانان  امور  معاون 
جوانان تصریح کرد: باید به ارتقای جوانانی 
مشغول  دولتی  در سیستم های  اکنون  که 
هستند بپردازیم اما متاسفانه شاهد برخورد 
درون  جوانان  رشد  برای  ساالرانه   شایسته 
اساس  بر  ما  انتصابات  نیستیم.   سیستم 
روابط و نه شایسته ساالری شکل می گرد. 
هستند  وزارتخانه ها  در  جوانانی  هم اکنون 
هستند  وزیر  سطح  در  فعالیت  مستعد  که 
وزارت  در  را  جوانان  می توانیم همین  ما  و 
خانه ها ارتقاء دهیم و شایسته ساالری را از 

راس هرم استخدامی آغاز کنیم. 
به  شد:  یادآور  پایان  در  تندگویان 
لیستی  دولتی  انتصابات  برای  اینکه  جای 
سیاسی  وابستگی  که  مشخص  اسامی  از 
به کاندیداهای ریاست جمهوری دارند تهیه 
کنیم، این انتصابات را از جوانانی آغاز کنیم 
اکنون در وزارتخانه ها هستند و تجربه  که 
الزم و استعداد ارتقای سمت را دارند. اگر به 
جای استخدام افرادی که مدعی سهم طلبی 
در کابینه هستند، نیروهای جوان موجود را 
رونق  شاهد  دهیم،  ارتقاء  وزراء  سطح  در 

انتخابات خواهیم بود.

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

 تاریخ ثبت  نام آزمون کاردانی به کارشناسی ناپيوسته اعالم شد
سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور با اعالم اینکه ثبت نام و انتخاب 
رشته آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۴۰۰ از ۲۳ خرداد آغاز می شود، 
گفت: آزمون آن دسته از رشته هایی که پذیرش آنها به صورت »با آزمون« است 

در روز جمعه مورخ ۲۲ مرداد برگزار خواهد شد.
و شرکت  ثبت نام  اظهار کرد:  این مطلب  بیان  آمیزی ضمن  زرین  فاطمه 
در آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۴۰۰ از روز یکشنبه مورخ ۲۳ 
خرداد ماه آغاز می شود و تا روز یکشنبه ۳۰ این ماه ادامه دارد. لذا متقاضیان 
می توانند در مهلت مقرر برای شرکت در آزمون مذکور به درگاه اطالع رسانی 
و  مراجعه   www.sanjesh.org نشانی  به  کشور  آموزش  سنجش  سازمان 

برای ثبت نام اقدام کنند. 
سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور تاکید کرد: دفترچه راهنمای ثبت نام 
و انتخاب رشته به همراه اطالعیه تکمیلی ثبت نام در آزمون کاردانی به کارشناسی 
ناپیوسته سال ۱۴۰۰ همزمان با شروع ثبت نام از طریق درگاه اطالع رسانی این 

سازمان قابل دسترس خواهد بود. 
وی تصریح کرد: متقاضیان الزم است برای اطالع از شرایط و ضوابط شرکت در 
این آزمون و نوع پذیرش رشته های امتحانی با آزمون و یا براساس سوابق تحصیلی 

»بدون آزمون« دفترچه راهنمای مذکور را به دقت مطالعه کنند.
زرین در پایان تاکید کرد: آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۴۰۰ 
آنها به صورت »با آزمون« می باشد در روز  از رشته هایی که پذیرش  آن دسته 

جمعه مورخ ۲۲ مرداد برگزار خواهد شد.

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی:
نظام دانشگاهی نيازمند تحول است

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی گفت: ما دانشگاهیان باید خود را با چالش های 
جامعه درگیر کنیم و دولت آینده باید تحول مورد نیاز جامعه دانشگاهی را تضمین کند.

دکتر محمدمهدی طهرانچی، با اشاره به فعالیت تشکل های دانشجویی در 
انتخابات پیش رو اظهار کرد: ما از تشکل ها حمایت جدی می کنیم و با توجه به 

شرایط کرونایی جامعه باید این حمایت ها را در فضای مجازی گسترش دهیم. 
وی ادامه داد: با ابالغیه جدیدی که به معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسالمی 
ارائه شده، نمایندگان تشکل ها باید با کاندیداها نشست سراسری برگزار کنند. به 
این ترتیب که معاونت فرهنگی باید از کاندیدها برای حضور و اعالم برنامه هایشان 

در محل دانشگاه آزاد دعوت کند.
طهرانچی تاکید کرد: دعوت نامه هایی با محوریت تشکل ها آماده شده که برآمده 
از محورهای مطرح شده در کرسی های آزاد اندیشی دانشگاه آزاد اسالمی است. 
ما آماده ایم با رعایت پروتکل ها، برای برنامه  حضور کاندیدها در جمع دانشجویان 
اقدامات الزم را انجام دهیم تا کاندیداها بتوانند سخنان و برنامه های خود را به 
گوش دانشجویان برسانند تا به این ترتیب هم مطالبات دانشجویی را بشوند و هم 

پاسخگوی این مطالبات باشند. 
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی اضافه کرد: با توجه به اینکه تمام دانشجویان در 
بستر فضای مجازی با دانشگاه در ارتباط هستند، ما در کالس ها دو روز را به عنوان 
زنگ توجه دادن به موضوع »حضور در انتخابات« برنامه ریزی کرده ایم. چراکه کل 
شبکه دانشگاهی باید قانع شود که شرکت در انتخابات مهم ترین کاری است که 

می شود برای کشور انجام داد.
وی افزود: فارغ از اینکه چه فردی انتخاب می شود، اصل انتخابات برای کشور 
موفقیت است و این امر تضمین کننده شتابی است که در دولت ایجاد می شود. هر 
و  کند  درست  را  معیشت  انتخاب شود، می خواهد  دولت  ریاست  برای  که  فردی 
معیشت زمانی درست می شود که شرکت در انتخابات قوی باشد. چراکه در خارج 
نیز، دشمن اهداف و برنامه های خود را با همت مردم تنظیم می کند نه نماینده 

مردم و این همت مردم »میزان مشارکت« است.
طهرانچی در این رابطه تصریح کرد: اگر تک تک مردم از وضع موجود 
ناراضی هستند، با این وجود باید این نارضایتی را در صندوق های رای اعالم 

کنند. 

انهدام ناصرخسروی مجازی در پایتخت
رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات پایتخت از شناسایی و دستگیری عامل 
فروش داروهای غیرمجاز در فضای مجازی خبر داد و گفت: از متهم دستگیر شده بیش 

از ۵۴ هزار قلم انواع داروی نایاب و کمیاب کشف شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی پلیس فتا، سرهنگ داود معظمی گودرزی افزود: در 
راستای مبارزه با فروشندگان دارو در فضای مجازی و طی رصد و پایش صورت گرفته 
توسط کارشناسان این پلیس، یک کانال تلگرامی با تعداد ۱۸۹ هزار دنبال کننده که اقدام 

به فروش انواع داروی نایاب و کمیاب می کردند، شناسایی شد.
کردند  آغاز  را  خود  ویژه  اقدامات  پایتخت  فتا  پلیس  کارشناسان  داد:  ادامه  وی 
را در فضای مجازی  از روش های فنی و علمی موفق شدند مجرم  بهره گیری  با  و 

کنند. شناسایی 
معظمی اضافه کرد: پس از به دست آمدن اطالعات هویتی متهم و پس از تشریفات 
قضایی، مجرم در محل اختفای خود در یکی از مناطق جنوبی تهران دستگیر شد و بیش 
از ۵۴ هزار قلم انواع داروی کمیاب و نایاب از وی کشف شد و در نهایت، این  مجرم 

سایبری به همراه داروهای مکشوفه به پلیس فتا انتقال داده شد.
رئیس پلیس فتا پایتخت افزود: مجرم پس از انتقال به پلیس فتا ضمن پذیرش جرم 
ارتکابی اش، پرده از اقدامات مجرمانه خود برداشت و گفت با فعالیت گسترده و وسیع 
خرید و فروش داروهای کمیاب و نایاب در سطح کشور قصد داشتم یک ناصرخسروی 

مجازی را در فضای مجازی ایجاد کنم.

سرهنگ گودرزی با اشاره به اینکه این شخص فعالیت گسترده ای جهت فروش 
دارو در فضای مجازی داشت، افزود: پلیس فتا با رصدهای مستمر و شبانه روزی خود در 
فضای مجازی با کسانی در این فضا اقدام به فروش این گونه اقالم کنند، مطابق قانون 

برخورد خواهد کرد.

2۹ مصدوم و یک کشته بر اثر تصادف اتوبوس و کاميون 
مدیرعامل هالل احمر اردبیل گفت: بر اثر تصادف اتوبوس و کامیون در جاده سرچم۲۹ 

نفر مصدوم و یک نفر کشته شد.
عزت اهلل ضربی مدیرعامل هالل احمر اردبیل گفت: پیرو گزارش دریافتی ساعت 
۰۰:۴۰ بامداد روز ۱۷ خرداد از اورژانس مبنی بر تصادف یک دستگاه اتوبوس و کامیون 
در کیلومتر ۹۰ جاده کوثر _ سرچم )حوالی فیروز آباد( بالفاصله ۷ تیم عملیاتی از جمعیت 
هالل احمر شهرستان های کوثر و خلحال متشکل از ۱۸ نفر نجاتگر با ۷ دستگاه خودروی 

امدادی به محل حادثه اعزام شدند.
وی ادامه داد: این حادثه ۲۹ مصدوم و یک نفر کشته داشت که ۱۰ نفر از مصدومین 
توسط نجاتگران جمعیت هالل احمر به مراکز درمانی شهرستان های کوثر و خلخال انتقال 

و یک فوتی حادثه نیز بعد از رهاسازی تحویل عوامل شهرداری شد.

تصادف آتشين مينی بوس و سمند در اتوبان کرج - تهران
سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران از تصادف آتشین 

میان یک دستگاه سواری سمند و مینی بوس خبر داد.
سید جالل ملکی، دراین باره گفت: حوالی ساعت ۱۴:۵۴ روز گذشته حادثه تصادف 
میان یک دستگاه سواری سمند و مینی بوس به سامانه ۱۲۵ اطالع داده شد که درپی آن 
ستاد فرماندهی آتش نشانان دو ایستگاه را از دو مسیر متفاوت به محل حادثه واقع در 
مسیر غرب به شرق بزرگراه کرج تهران نرسیده به بزرگراه  شهید همدانی اعزام کردند. 

وی با اشاره به حضور آتش نشانان در محل گفت: با حضور آتش نشانان در محل 
مشاهده شد که مینی بوس در حال حرکت در مسیربوده که ناگهان با قسمت عقب یکدستگاه 
سواری سمند برخورد کرده و شدت آن به حدی بوده که هر دو خودرو به بیرون از جاده 

منحرف و ناگهان شعله ور شده اند.
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بلومبرگ: iPadOS 15 شامل بهبودهایی 
ازجمله در بخش چندوظیفگی خواهد بود

به گفته مارک ِگرمن، iPadOS ۱۵ احتماال شامل بهبودهایی نظیر عملکرد 
بهتر در بخش چندوظیفگی و iOS ۱۵ نیز شامل بهبودهایی در قسمت مدیریت 

پیشرفته نوتیفیکیشن ها خواهد بود.
 WWDC( کمتر از ۲۴ ساعت تا سی ودومین رویداد توسعه دهندگان اپل
۲۰۲۱( باقی مانده است و بازار شایعات درباره محصوالت احتمالی کوپرتینویی ها 
اصلی اش،  سخنرانی  از  بخشی  در  احتماال  اپل  است.  شده  داغ  بیش از پیش 
 iOS پیش نمایشی از سیستم عامل های بعدی  خود را ارائه خواهد داد و بی شک
و iPadOS ۱۵ از اهمیت بسیاری برخوردار خواهند بود. حال مارک ِگرمن از 
بلومبرگ با نزدیک شدن به رویداد یادشده گزارشی منتشر کرده و در آن، به برخی 

از قابلیت های موردانتظار نسخه بعدی این دو سیستم عامل اشاره کرده است.
به طورکلی، گفته های مارک ِگرمن هم سو با گزارش های پیشین اوست و 
 iPadOS درعین حال اطالعات جدیدی نیز ارائه می دهد. ِگرمن پیش تر گفته بود
۱۵ به کاربران امکان می دهد ویجت ها را در هر نقطه از هوم اسکرین قرار دهند. 
شامل  نیز  را  چندوظیفگی  پیشرفت های  جدید  نسخه  می کند  پیش بینی  اکنون، 

خواهد بود. گرمن در این باره می گوید:
قرار دادن  از  و  دهد  تغییر  را  اسکرین  هوم  دارد  قصد  اپل  آیپد،  برای 
در  سهام  و  آب وهوا  تقویم،  همچون  پویا  اطالعات  از  قطعه هایی  ویجت ها، 
که  آیپد  است  درخواستی  ویژگی ای  این  کند.  پشتیبانی  صفحه  کجای  هر 
کار  سهولت  برای  شرکت  این  می دهد.  قرار  اندرویدی  رقبای  مسیر  در  را 
بهبودیافته ای  چندوظیفگی  ویژگی های  احتماال  برنامه،  چندین  با  هم زمان 

است. گرفته  نظر  در  نیز 
افزون براین، مارک ِگرمن معتقد است اپل در حال توسعه انبوهی از قابلیت های 
جدید آی مسیج ))iMessage است که پیام رسان کوپرتینویی ها را به رقیبی جدی 
برای واتساپ تبدیل می کند. این شرکت احتماال iOS ۱۵ را نیز به گزینه ای برای 
تنظیم پاسخ خودکار پیام ها بسته به وضعیتشان مجهز می کند. این بهبودی دربرابر 
ویژگی پاسخ خودکار فعلی است که فقط حین رانندگی دردسترس است و شاید 

صفحه نوتیفیکیشن های الک اسکرین نیز با تغییراتی مواجه شود.
مارک ِگرمن بیان کرد: »در به روزرسانی نرم افزاری آینده آیفون و آیپد، کاربران 
می توانند تعیین کنند در وضعیتی همچون رانندگی و خوابیدن و کار قرار دارند و 
نمی خواهند کسی مزاحمشان شود. این امر نحوه رسیدگی به نوتیفیکیشن های 
به  بر پاسخ خودکار  بیشتر  یادشده تمرکز  به روزرسانی  تعیین می کند.  را  ورودی 
پیام ها و طراحی جدید برای آگهی نوتیفیکیشن های ورودی در باالی صفحه را 

نیز شامل خواهد بود.«
قابلیتی  دربردارنده   ۱۵  iOS می دهد  نشان  مجزا  گزارشی  است  گفتنی 
به  می تواند  این  است.   )Health( برنامه سالمتی  در  مواد غذایی  ردیابی  برای 
شبیه   FoodNoms و   MyFitnessPal مانند  ثالث  شخص  برنامه های 
باشد؛ اما تفاوت اصلی در این است که ویژگی مذکور در سیستم عامل به صورت 
یکپارچه درآمده است. سایر شایعات حاکی از آن است که نسخه جدید iOS به 
کنترل سنتر بازطراحی مجهز خواهد شد و از احراز هویت بیومتریک دومرحله ای 

نیز پشتیبانی خواهد کرد.
اسکرین  الک  روی  کار  مشغول  اپل  کرد  خاطرنشان  ِگرمن  درپایان، 
بازطراحی شده برای آیپد و آیفون است؛ اما گمان می رود برخی از این تغییرات به 
 macOS ۱۶ در سال آینده موکول شود. همچنین، اعتقاد بر این است iOS

۱۲ و tvOS ۱۵ و watchOS ۸ به روزرسانی کوچکی را دریافت می کنند.
ناگفته نماند رویداد اصلی توسعه دهندگان امسال دوشنبه ۱۷ خرداد برگزار 
می شود که درحقیقت، بازگشت به برنامه های ُسنتی اپل است؛ زیرا شیوع بیماری 
پایان  تا  را   WWDC رویداد  کرد  مجبور  را  اپل   ۱۹-COVID همه گیر 
مجازی اش  قالب  از  قطعا  اپل  است  گفتنی  بیندازد.  به تأخیر  گذشته  سال  ژوئن 
برای WWDC ۲۰۲۱ نیز پیروی می کند؛ ازاین رو، سخنرانی اصلی ویدئویی 
از پیش ضبط شده و فیلم برداری زیبا از اپل پارک و حضور چندین مدیر و مهندس 

اپل خواهد بود.
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عضو ستاد کرونای استان تهران:
تاخیر در تزریق دز دوم واکسن تاثیری

 در اثربخشی آن ندارد!
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران و عضو ستاد کرونای استان تهران گفت: 
افرادی که در فضای مجازی در رابطه با تاخیر تزریق دز اول و دوم واکسن ابراز 
نگرانی کردند، باید بدانند تاخیری در واکسیناسیون رخ نمی دهد و اگر هم رخ دهد 

در اثربخشی آن تاثیری ندارد.
رئیس  ده«  ا یه ز کوهپا »جلیل 
عضو  و  ایران  پزشکی  علوم  دانشگاه 
درباره  تهران،  استان  کرونای  ستاد 
دز  تزریق  برای  می شود،  گفته  اینکه 
دوم، پایگاه های واکسیناسیون با کمبود 
واکسن مواجه هستند، بیان کرد: از ابتدا 
به  شروع  ایران  در  واکسن  نوع  چهار 
هند،  بهارات  اسپوتنیک،  شد؛  تزریق 
سینوفارم و آسترازنیکا که همه ی اینها 
غیر از اسپوتنیک که دوز یک و دو آن 
با هم تفاوت دارد، تفاوتی در نوع دز یک 

و دو آنها وجود ندارد.وی ادامه داد: واکسن اسپوتنیک بیشتر برای کادر درمان 
مورد استفاده قرار گرفت و واردات آن نیز ادامه خواهد داشت، اما مسئله ای که 
وجود دارد، این است که ما تعدادی واکسن آسترازنیکا تزریق کردیم و ترجیح این 
است که برای دز دوم هم به افراد از همان آسترازنیکا تزریق شود، اما با توجه به 
وضعیت فعلی این امکان وجود دارد که فاصله زمانی بین تزریق اول و دوم کمی 

بیشتر طول بکشد، که در این رابطه نگرانی وجود ندارد.
کوهپایه زاده افزود: اینطور نیست که اگر فاصله ی بین تزریق از مدت مشخص 
بیشتر شد، اثر بخشی دز اول کم شود، چیزی که االن در بازار بیشتر است و بیشتر 
هم وارد می شود، سینوفارم است، بیشترین واکسنی که به گروه سالمندان تزریق شد 
هم از سینوفارم بود.در مجموع جای نگرانی نیست و واردات ادامه خواهد داشت.

او ضمن اشاره به اینکه در حال حاضر مشکل عمده ای نداریم، ادامه داد: 

این هفته  که احتمااًل باالی دو میلیون دوز وارد  با آمدن واکسن در  امیدواریم 
می شود، طبق برنامه همه چیز جلو رود و فقط ممکن است در این مدت نوبت 
تزریق واکسن فردی که به طور مثال امروز است به شنبه آینده موکول شود، 
افرادی که در فضای مجازی از این موضوع ابراز نگرانی کردند، باید بدانند تاخیری 
در واکسیناسیون رخ نمی دهد و اگر هم رخ دهد در اثربخشی آن تاثیری ندارد. 

وی در مورد اینکه آیا با وجود کمبود واکسن برای تزریق دز دوم، آیا این 
احتمال وجود دارد، دز اول از یک واکسن و دوز دوم از واکسن دیگر تزریق شود، 
ایجاد  بدن  در  ایمنی که  و  دارد  فرق  با هم  واکسن ها  این  فرموالسیون  افزود: 
می کند با هم متفاوت است، طبیعی است که وقتی یک واکسن را از یک جنس 
تزریق می کنید، دز بعد هم از همان جنس باید باشد، مگر اینکه ایمنی واکسن ها 

و مکانیزم آنها مثل هم باشد.
کوهپایه زاده در مورد اینکه اگر در زمان توزیع واکسن داخلی، افرادی بخواهند 
واکسن خارجی دریافت کنند، تکلیف شان چیست؟ گفت: تا اطالع ثانوی هر واکسنی 
که توسط سازمان جهانی و سازمان غذا و دارو تایید شد را مردم استفاده کنند و صبر 
نکنند تا واکسن دیگری بیاید، چون چنین دستوری در این شرایط فعلی دنیا وجود 
ندارد.اولین واکسنی که طبق مقررات و 
پروتکل به دست هر هموطن رسید، چه 
ایرانی و چه خارجی، حتما تزریق کنند.

درخواست  به  واکنش  در  وی 
برای صدور مجوز اضطراری واکسن 
کوو برکت، بیان کرد: باید بین مصرف 
عمومی و کارآزمایی تفاوت قائل شد، 
برای هر واکسن فازهای تست یک، 
که  می شود  انجام  انسانی  سه  و  دو 
برکت  مثل  واکسنی  دو  و  یک  فاز 
انجام  کم  عوارض  و  باال  کیفیت  با 
انسانی هم،  فاز سوم تست  شد و در 
نتیجه اش ایمنی باال بود و در رابطه با موضوع مورد اشاره هم باید بگویم، این 
از همان  خیلی کشورها  یعنی  انجام می دهند،  دنیا  از جاهای  خیلی  در  را  کار 
چهارم،  فاز  که  چند  هر  می دهند،  انجام  هم  عمومی  تزریق  سوم،  فاز  شروع 

تزریق عمومی واکسن است.
کوهپایه زاده گفت: در فاز سه طبیعی است که داوطلب ها وسیع تر می شوند و 
در فاز بعد همه گروه های سنی و جنسی را شامل می شود و در این تزریق کسی 
که داوطلب می شود، از موفقیت فاز یک و دو اطمینان حاصل کرده است و حتما 

قبل از تزریق مشخصات الزم، بررسی و بعد تزریق انجام می شود.
وی در پایان در مورد نحوه ی ثبت نام داوطلبان، افزود: برای ثبت نام هر فرد 
می تواند به سایت همان واکسن مراجعه کند و اینکه چه تعداد داوطلب کافی است 

به روند مطالعه ی واکسن مربوط است و برای هر کدام متفاوت است.
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ی  ا بر ش  تال فقط 
با  نیست که  خصوصی سازی 
بلکه  می شود  دنبال  قدرت 
قانون  کارگری  ضد  اصالح  دنبال  به 
که  حالیست  در  این  هستند؛  نیز  کار 
می خواهند؛  را  این  خالف  کارگران 
پررنگ تر  هدف  با  کار  قانون  اصالح 
کردن سویه های حمایتی و رفع ابهامات 
جمعی  لبه   مطا مشکل ساز،  نکات  و 

کارگران است.
واگذاری هفت   ابطال  صدور رای 
امید  شعله   کوتاهی،  مدت  برای  تپه، 
برانگیخت  کارگران  دل  در  آینده  به 
که  جانانه ای  دفاع  به  توجه  با  اما 
دولت  اقتصادی  تفکر  شکل دهندگان 
بعدی از واگذاری به بخش خصوصی و 
خصوصی سازی صورت می دهند، به نظر 
واگذاری های  ابطال  روند  که  نمی رسد 
اشتباِه صورت گرفته، تداوم داشته باشد.

همراهی  و  همفکری  به  توجه  با 
که نمایندگان مجلس یازدهم با تفکرات 
دست راستی در حوزه های مختلف دارند 
و دفاعی که اتاق ایران و اتاق بازرگانی از 
خصوصی سازی به عنوان راهکار خروج 
اقتصاد از بحران و رکود صورت داده اند، 
تنها می توان یک نتیجه گرفت؛ همراهی 
در  آن ها  حامیان  و  نمایندگان  برخی 
کارگران  تالش های  با  باالتر،  سطوح 
این  واگذاری  ابطال  برای  تپه  هفت 
مجموعه، بیشتر یک تالش سیاسی و 
رویه کاری با هدف جلب آرای کارگران 
اجمالی  نگاهی  با  چراکه  است؛  بوده 
جمهور  رئیس  به  پیشنهادی  اسناد  بر 
حاکم  گروه های  که  درمی یابیم  بعدی 
کرده اند  جزم  را  خود  عزم  اقتصاد،  بر 
تا از یک طرف ارزان سازی نیروی کار 
را با شتاب بسیار و به بهانه ی تسهیل 
سوی  از  و  ببرند  پیش  سرمایه گذاری 
دیگر، تتمه  بنگاه های اقتصادی بزرگ 
و مادر که هنوز قربانی مناسبات رانتی 
نشده و به سرنوشت ناکام هفت تپه و 
به  نزدیکان  به  را  نشده اند  دچار  هپکو 

بلوک های ثروت و قدرت هبه کنند.
خصوصی سازی  عیوب  برشمردن 
دشواری  چندان  کار  دیگر  ایران،  در 
نیست؛ کافیست به سرنوشت واحدهای 
واگذار شده در طول دو دهه )دهه ی ۸۰ 
بیندازیم  و دهه ی ۹۰ شمسی( نگاهی 
و  سازندگی  و  تولید  چطور  دریابیم  تا 
همچنین آسایش و رفاه کارگران، قربانی 
خصولتی سازی و واگذاری به نزدیکان به 

ثمن بخس شده است.
فقط  خصوصی سازی  نیان  قربا
هفت  مانند  مطرحی  و  برند  واحدهای 
و  شهر  هر  در  نیستند؛  هپکو  و  تپه 
استان کشور به سراغ هر واحد برجسته 
واگذاری  لطف  به  می بینیم  برویم،  که 
به خاک سیاه نشسته است؛ واحدهای 
صنعتی تولیدی، کشاورزی و خدماتی، 
و  بی حساب  اجرای  قربانیان  همگی 
قانون اساسی شده اند؛  کتاب اصل ۴۴ 
کنتورسازی  مغان،  صنعت  و  کشت 
قزوین، قند فسا، کشت و صنعت مهاباد، 
ماشین سازی ها و صدها واحد بزرگ و 
متوسط دیگر، سال هاست که در چنبره  
روابط رانتی و فسادآلود گرفتار شده و 
با  کرده اند.  سقوط  بحران  حضیض  به 
خیلی ها  را  مسلم  واقعیت  یک  اینهمه 
خصوصی سازی  بپذیرند:  نمی خواهند 
و   است  »چاه«  بلکه  نیست،  »راه« 
شده  ملی  تولید  ورشکستگی  موجب 

است.
همه آن ها که قرار است تفکرات 
اقتصادی دولت بعدی را شکل بدهند، 
با  بیشتر  چه  هر  خصوصی سازی  از 
از  دفاع  این  می کنند؛  دفاع  توان  تمام 
خصوصی سازی را اگر کنار تالش آن ها 
برای اصالح قانون کار با هدف از میان 
حمایت ها  و  محدودیت ها  برداشتن 
این  با  اگر  که  درمی یابیم  دهیم،  قرار 
تفکرات مقابله نشود )البته پیش از آن 
که خیلی دیر شود( سرنوشت کارگران 
پانزدهم  قرن  اول  ده ی  در  ایرانی 

که  سالی  ده  همین  در  یعنی  شمسی 
تلخ  بسیار  سرنوشتی  داریم،  رو  پیش 
از  باید  کارگران  بود:  خواهد  ناگوار  و 
سالگی   ۱۵ همان  یا  جوانی  عنفوان 
و  توافقی  مزد  با  سالگی   ۷۵ یا   ۷۰ تا 
سراسری  مزد  حداقل  از  کمتر  بسیار 
براساس  که  کار  شورایعالی  مصوب 
معیار بهره وری مورد نظر کارفرما تعیین 
رانتی و  می شود، در بخش خصوصِی 
خصولتی و با قراردادهای موقت یکماهه 
و سه ماهه یا حتی بدون قرارداد مکتوب 
بازنشسته  که  هم  وقتی  و  کنند  کار 
شوند، به دلیل تغییر مبنای محاسبه ی 
ناچیزی  ر  بسیا حقوق   ، مستمری ها
زمان  در  دستمزد  این  چون  و  بگیرند 
پیری بسیار ناکافی ست، دوباره به سراغ 
مشاغل غیررسمی همچون دستفروشی 

و مسافرکشی بروند.
اتاق های  و  بازار  تفکرات  حامیان 
به سمت شکل  گام  به  گام  اقتصادی، 
حرکت اند؛  در  باال  معادالت  به  دادن 
اتاق  گزارشی که  به  نگاهی  کافی ست 
جمهور  رئیس  به  پیشنهاد  برای  ایران 
دریابیم  تا  بیندازیم  کرده  تهیه  بعدی 
چطور بدون در نظر گرفتن شکست های 
آشکار واگذاری ها و بدون توجه به لزوم 
حمایت دولت از صنایع مادر و کلیدی 
تاکید  وضوح  به  اساسی  قانون  در  که 
شده، مدافع سینه چاک خصوصی سازی 

هستند.
گزارش  این  از  بخش  آخرین  در 
آمده است: »دولت در ایران از وظایف 
اصلی خود دور شده و در فعالیت هایی 
بخش  لیت  فعا جزو  که  شده  رد  وا
ریاست  نامزدهای  از  است.  خصوصی 
مورد  در  تا  می رود  انتظار  جمهوری 
شرکت های دولتی بازاندیشی کنند. اگر 
خصوصی  بخش  رقیب  شرکت ها  این 
هستند باید هرچه سریعتر واگذار شوند 
بخش  رانت  و  منصفانه شود  رقابت  تا 
بخش  لیت  فعا زیان  موجب  دولتی 
این  زیان ده  فعالیت  یا  نشود  خصوصی 
شرکت های دولتی متوجه دولت نشود. 
خصوصی سازی  سالم از جمله مطالبات 
مورد  در  دولت  از  خصوصی  بخش 

شرکت های دولتی است.«
بعدی  دولت  از  اقتصادی  فعاالن 
می خواهند خصوصی سازی را با قدرت 
بیشتر پیش ببرد؛ به زعم این گروه ها، 
را  بنگاه ها  است؛  مهم  چیز  یک  فقط 
باقی ماجرا  واگذار کنند و بدهند برود! 
هیچ اهمیتی ندارد! همین که بنگاه های 
تولیدی را در این فضای رانتی اقتصاد 
موفقیت  خصوصی،  بخش  به  بدهند 
که  نیست  مهم  دیگر  شده؛  حاصل 
برندگان مناقصه ها، دستگاه ها را خورد 
می کنند و در بازار می فروشند چون سود 
بیشتری دارد یا اینکه اعالم ورشکستگی 
می کنند تا زمین های پرارزش مجموعه 
مسکن  و  زمین  معیوب  بازار  در  را 
)نمونه اش  کنند  حراج  باال  قیمت  به 
که  است  ری  چیت  دردناک  سرنوشت 
بعد از دهه ها تولید سازنده، امروز تبدیل 

به زمینی بایر و دورافتاده شده است(.

اگر این بخش از گزارش را کنار 
که  گزارش  همین  از  دیگری  بخش 
ندارد  توان  می گوید »بخش خصوصی 
دستمزدهای  که  داشت  انتظار  نباید  و 
بگذاریم،  بدهد«  خود  کارگران  به  باال 
نیروی  تامین  هدف،  که  درمی یابیم 
کار ارزان برای بخش خصولتی است و 
قرار است کارگران را با نصف یا حتی 
واحدهای  در  مزد  حداقل  یک چهارم 

بخش خصوصی به کار بگمارند!
گزارش  این  از  دیگر  بخشی  در 
و  خصوصی  بخش  »در  می خوانیم: 
خصوصاً شرکت ها و بنگاه های اقتصادی 
کوچک، باال بردن قدرت خرید شاغالن 
ابداً قابل اجرا نیست. در بخش خصوصی 
دستمزد افراد تابعی از بهره وری و میزان 
مولد بودن آن هاست و میزان مولد بودن 
افراد تابعی از سطح فناوری، قدرت خرید 
در  است.  بازار  و ساختار  )تقاضا(  مردم 
بیشتر بنگاه های اقتصادی ایران به دلیل 
تحریم های پیاپی، سطح فناوری عقب 
مانده است و به همین دلیل میزان تولید 
و کیفیت تولید هر نیروی کار )بهره وری( 
باال نیست و درآمد زیادی ایجاد نمی کند 
نمی کند،  ایجاد  زیادی  درآمد  چون  و 
صاحب  از  باالیی  دستمزد  نمی تواند 

بنگاه طلب کند.«
کنارهم قرار دادن این پاراگراف ها؛ 
یعنی گره زدن مزد به بهره وری و نظر 
در  که  بنگاه هایی  در  کارفرما،  رای  و 
مناسبات رانتی به بخش مثاًل خصوصی 

واگذار شده اند!
هدف این گروه های دست راستی 
قانون  می شود:  جمله خالصه  در یک 
کار را به نفع خودمان و به ضرر کارگر 
به  را  اقتصاد  همه  و  می کنیم  عوض 
می سپاریم؛  خصوصی  بخش  دست 
بیشتر،  برفش  بیش،  بامش  هرکه 
دارد،  بیشتری  قدرت  و  رابطه  هرکه 
ارزاِن  کارگر  و  بنگاه  زمین،  صاحب 
بیشتری می شود و جالب اینجاست که 
در هیچ یک از این گزارش های دست 
بخش  پیشنهادی  بسته  در  نه  راستی، 
آینده  جمهور  رئیس  برای  خصوصی 
اتاق  که  ایران«  »بنای  در طرح  نه  و 
بازرگانی با همکاری اندیشکده شریف 
قانون  به  اشاره ای  هیچ  کرده،  تهیه 
اساسی و الزامات آن نمی شود گویا ما 
سندی باالدستی به نام قانون اساسی 
و راهکارهایی که خطوط کلی اقتصاد 

را تعیین کرده، اصاًل نداریم!
در این بین، تالش های صوری و 
سیاسی صورت گرفته در ماه های اخیر 
یا  خصوصی سازی  با  مخالفت  برای 
برگرداندن هفت تپه به دولت را چطور 
آقاجری  ناصر  کرد؟  تحلیل  می توان 
رابطه  این  در  مستقل(  کارگری  )فعال 
چند  بازگرداندن  ترفند های  می گوید: 
دولت  به  خصوصی  بخش  از  کارخانه 
کارخانه  به  کارگر  چند  بازگرداندن  و 
اصلی  نمی تواند  آوردن،  رای  برای 
تا  زیرا  باشد  ثابت  رویه ای  یا  ماندگار 
زمانی که مناسبات تعدیل ساختاری و 
خصوصی سازی، حامیان قدرتمندی در 

میان فرداستان دارد و با قدرت، کاربردی 
می شود، همین که آب ها از آسیب بیفتد 
و انتخابات تمام شود، با یک ترفند دیگر 
می توانند این کارخانه ها را باز به بخش 
استدالل  این  با  بازگردانند،  خصوصی 
باعث  نمی تواند  دولتی  مدیریت  که 
به  آلوده  زیرا  شود!  اقتصادی  توسعه 

فساد اقتصادی است!
»تعدیل  ایراِن  در  وی،  گفته  به 
ساختاری« واقعیتی است گریزناپذیر و 
عینی؛ گرچه این واقعیت با قانون اساسی 
و  مدافعان  اما  است  کامل  تعارض  در 
پیش بردندگان آن، اساسًا هیچ توجهی 

به قانون اساسی و الزامات آن ندارند!
فقط تالش برای خصوصی سازی 
نیست که با قدرت دنبال می شود بلکه 
قانون  کارگری  ضد  اصالح  دنبال  به 
که   حالیست  در  این  هستند؛  نیز  کار 
می خواهند؛  را  این  خالف  کارگران 
پررنگ تر  هدف  با  کار  قانون  اصالح 
کردن سویه های حمایتی و رفع ابهامات 
جمعی  مطالبه ی  مشکل ساز،  نکات  و 

کارگران است.
آقاجری در این رابطه می گوید: 
ند  ا نمی تو د  جو مو ر  کا ن  نو قا
که  باشد  مواردی  همه  دربرگیرنده ی 
مندرج در اصول ۳۰ و ۳۱ و ۴۳ قانون 
و  کارگران  به حقوق  و  است  اساسی 
لذا  است؛  پرداخته  زحمتکشان  دیگر 
با توجه به این اصول، بایستی قانون 
کار به نفع کارگران اصالح شود. در 
بگویم،  قاطعیت  با  باید  میان،  این 
ساختاری  تعدیل  دالل های  تالش 
برای  را  مجلس  نمایندگان  کمک  با 
کارگران  کار،  قانون  تعدیل  و  حذف 
کارگران  نمی پذیرند؛  هرگز  یران  ا
این تالش های مذبوحانه را به شدت 

می کنند. محکوم 
کارگران باید هوشیار و آگاه باشند 
زیرکانه ی  ترفندهای  ندهند  اجازه  و 
حساس  مقطع  این  در  نئولیبرال ها 
با  البیگری  با  بتوانند  و  دهد  نتیجه 
حقنه  و  جمهوری  ریاست  کاندیداهای 
خود،  کارگری  ضد  دیدگاه های  کردن 
به  این ها  اگر  که  برسند  نتیجه  به 
جنگ  این  در  و  برسند  دل شان  ُمراد 
سال  ده  شوند،  برنده  نابرابر،  ظاهر  به 
قبل  از  دشوارتر  بسیار  سال هایی  آتی، 

خواهد بود.
تصور  را  آینده ای  چنین  بیایید   
یک  دستمزِد  با  که  کارگرانی  کنیم: 
در   ، فقر خط  رم  یک چها یا  سوم 
رفته  تاراج  به  و  ورشکسته  بنگاه های 
اولیه ی  حقوق  از  برخورداری  بدون 
و  می کنند  کار  بیمه  بدون  حتی  کار، 
بازنشستگی  آینده ی  به  امیدی  هیچ 
کار  بازهم  آن ها   آینده ی  ندارند؛  خود 
بعد  بود؛  خواهد  کردن  کار  و  کردن 
کنند،  مسافرکشی  باید  سالگی   ۷۰ از 
راننده ی اسنپ شوند یا به فروشندگی و 
بپردازند؛ این جنگ، بدون  دستفروشی 
تردید نابرابر است اما کارگران هوشیار، 
متحد و آگاه، هرگز اجازه ی پیروزی به 

»آن  طرفی ها« نمی دهند!

گامی دیگر در راستای مسئولیت های اجتماعی بانک پاسارگاد؛
و  خوزستان  استان های  در  مدرسه   6 افتتاح  و  کلنگ زنی 

لرستان

بانک پاسارگاد در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی خود در حوزه 
ساخت مدرسه و توسعه فضاهای آموزشی کشور، سه باب مدرسه در استان 
لرستان، دو باب مدرسه در استان خوزستان افتتاح و عملیات احداث مدرسه 

۱۲کالسه در دزفول را آغاز کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک پاسارگاد، در روزهای ۴ و ۵خرداد با 
حضور دکتر مجید قاسمی مدیر عامل بانک پاسارگاد و شماری از مسئوالن 
استانی و محلی ۵ باب مدرسه در استان های لرستان و خوزستان افتتاح و 
همزمان با روز دزفول عملیات احداث مدرسه ۱۲ کالسه در منطقه مهرشهر 

شهرستان دزفول آغاز شد.
راحله شهرابی مدیر امور حوزه راهبری و روابط عمومی بانک پاسارگاد 
اجتماعی  مسئولیت  حوزه  در  بانک  گسترده  فعالیت های  به  اشاره  ضمن 
به  را  اجتماعی  مسئولیت  آموزشی،  و  فرهنگی  حوزه های  در  به خصوص 
عنوان فرهنگی نهادینه و بخشی جدایی ناپذیر از فعالیت های بانک پاسارگاد 
و  اقدامات  همواره  بانک پاسارگاد  کرد:  تصریح  در این خصوص  و  دانست 
فعالیت های متنوع و گسترده ای را در بخش های مختلف علمی، فرهنگی، 
آموزشی، ورزشی و نیز اعطای کمک های انسان دوستانه و خیرخواهانه با 
هدف مشارکت سازنده در توسعه اجتماعی به انجام می رساند. از جمله این 
اقدامات می توان به ساخت مدرسه و کتابخانه در مناطق آسیب دیده از سیل 

و زلزله و مناطق کمتر برخوردار استان های مختلف کشور اشاره داشت.
وی در ادامه افزود: بانک پاسارگاد تاکنون ۲۵ مدرسه در استان های 
کهگیلویه و بویراحمد، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، 
البرز، آذربایجان شرقی، خوزستان، لرستان و گلستان ساخته است و ساخت 
در حوزه  دارد.  کار خود  دستور  در  را  لرستان  استان  در  دیگر  مدرسه   ۱۱
ساخت کتابخانه نیز، ۱۷کتابخانه در استان های اردبیل، همدان، کهگیلویه 
و بویراحمد، لرستان و فارس توسط بانک احداث شده که تنها بخشی از 

اقدامات بانک در حوزه فرهنگی می باشد.
گفتنی است مدارس افتتاح شده در استان لرستان شامل ۳ مدرسه در 
روستاهای شیراوند، دمرود علیا و همت آباد می باشند. با افتتاح این مدارس 
از ۱۲۰۰ مترمربع به مجموعه فضای آموزشی  ۱۴ کالس درس و بیش 
استان لرستان افزوده شد. همچنین با افتتاح ۲ مدرسه در روستای ذبید دبات 
و شهر الوان در استان خوزستان، ۱۲ کالس درس و بیش از ۲۰۰۰ مترمربع 
به فضای آموزشی استان نیز افزوده شد. آغاز عملیات احداث مدرسه ۱۲ 
کالسه در مهرشهر دزفول نیز موجب شد تا فرزندان عزیزمان در این منطقه 
در آینده ای نزدیک از وجود مدرسه ای در مقطع متوسطه برخوردار شوند.

پيام تسليت مدیرعامل بانک ملت به مناسبت ارتحال بنيانگذار 
انقالب اسالمی

مدیرعامل بانک ملت در پیامی سالروز ارتحال بنیانگذار انقالب اسالمی 
حضرت امام خمینی)ره( را تسلیت گفت.

این  در  بیگدلی  محمد  دکتر  ملت،  بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 
پیام با اشاره به نقش تاثیرگذار حضرت امام خمینی)ره( در پیروزی انقالب 
اسالمی، از ایشان به عنوان اسطوره صبر و مقاومت در برابر ظلم و ستم 
طاغوت و استکبار جهانی یاد کرد و گفت: بی تردید یاد و خاطره آن امام 
بزرگوار به عنوان یکی از مهم ترین استوانه های نظام مقدس جمهوری 

اسالمی، همیشه در یاد و خاطره مردم قدرشناس ایران باقی خواهد ماند.
در ادامه پیام دکتر بیگدلی آمده است: نام رهبر کبیر انقالب اسالمی، 
به عنوان یکی از رهبران مقتدر، تاثیرگذار و حاکم بر دل های مردم ایران، 

برای همیشه در تاریخ جاودان خواهد بود.
مدیرعامل بانک ملت به فرمایش بنیانگذار انقالب اسالمی مبنی بر 
بزرگان،  به گفته  بنا  اشاره کرد و گفت:  این که”میزان، رای ملت است” 
شرکت در انتخابات برای حفظ و استحکام پایه های نظام جمهوری اسالمی، 
انتظار می رود تا با حضور پرشور در پای  بنابراین از همه  واجب است و 
صندوق های رای، ضمن تجدید بیعت با آرمان های امام بزرگوار و رهبر 
فرزانه انقالب حضرت آیت اهلل خامنه ای، یک بار دیگر دشمنان کشور را 

از دستیابی به اهداف شوم خود، ناامید سازند.

در پی اخذ مجوز تبدیل شدن به بانک؛
موسسه ملل سرمایه خود را 4 برابر می کند

بانک،  به  شدن  تبدیل  برای  مجوز  اخذ  راستای  در  ملل  اعتباری  موسسه 
افزایش سرمایه چهار برابری را در دستور کار دارد.

درصد   ۶۰ سال جاری  در  ملل  اعتباری  سسه  مو  منابع  می شود  پیشی بینی 
رشد داشته باشد. این خبر را محمدرضا مروجی، قائم مقام موسسه اعتباری ملل 
اعالم کرد. وی میزان رشد مصارف را به نسبت رشد منابع دانست و گفت: در 
سال گذشته نیز ۵۱ درصد رشد در جذب منابع داشتیم، اما این رقم در تسهیالت 
۲۶درصد بوده است. وی میزان افزایش درآمد موسسه اعتباری ملل در سال جاری 

را نیز ۲۰ درصد عنوان کرد.
موسسه اعتباری ملل به عنوان یکی از موسسات قدیمی  با پیشینه ای بیش 
از ۳۰ سال در پی اخذ مجوز و تبدیل شدن به بانک است. در این راستا یکی از 
اقدامات این موسسه افزایش سرمایه و به تناسب آن بهبود کفایت سرمایه است.

سرمایه موسسه در سال گذشته نیز به ۱ ۰هزار میلیارد ریال افزایش یافت. 
در این اطالعیه ای که در پایان فروردین ماه سال گذشته منتشر شد، اعالم شده 
با توجه به ماده ۳ دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت های ثبت شده 
نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، گزارش توجیهی پیشنهاد افزایش سرمایه از مبلغ 
۶هزارمیلیارد ریال به مبلغ ده هزار میلیارد ریال از محل آورده نقدی سهامداران 
قصد  که  است  ریال  میلیارد  ده هزار  موسسه  این  تی  ثب سرمایه  است.  شده  ارائه 
افزایش دهد و از محل تجدیدارزیابی دارایی ها و  دارد این سرمایه را چهاربرابر 
سود انباشته و آورده نقدی به چهل هزار میلیارد ریال برساند. با این رقم کفایت 

سرمایه موسسه نیز بهبود می یابد.

مذاکراتی برجام، موجب کاهش قيمت نفت شد!
قیمت نفت روز دوشنبه پس از این که به رکورد باالی جدیدی صعود کرد 
با انتظار سرمایه گذاران برای مذاکرات هفته جاری میان ایران و قدرتهای جهانی 

برای احیای برجام، کاهش پیدا کرد.
بهای معامالت نفت برنت برای تحویل در اوت ۳۸ سنت معادل ۰.۵ درصد 
کاهش یافت و به ۷۱ دالر و ۵۱ سنت در هر بشکه رسید. نفت برنت در ابتدای 
معامالت تا مرز ۷۲ دالر و ۲۷ سنت پیشروی کرده بود که باالترین قیمت از ماه 
مه ۲۰۱۹ بود.بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا برای تحویل در ژوییه 
برای نخستین بار از اکتبر سال ۲۰۱۸ به مرز ۷۰ دالر رسید اما روند افزایشی این 
شاخص معکوس شد و با ۳۰ سنت معادل ۰.۴ درصد کاهش، به ۶۹ دالر و ۳۲ 
سنت در هر بشکه رسید.آوتار ساندو، مدیر ارشد کاال در شرکت فیلیپس فیوچرز 
از  گفت: سرمایه گذاران ممکن است بخشی قراردادهایشان را برای سودگیری 
صعود وست تگزاس اینترمدیت به ۷۰ دالر فروخته باشند. نگرانی اصلی درباره 
انتخابات ریاست  از  اما تصور نمی کنم پیش  بازار است  ایران به  بازگشت نفت 

جمهوری ایران توافقی در کار باشد.
آماری که نشان داد واردات نفت چین در ماه مه بر مبنای ساالنه ۱۴.۶ درصد 

کاهش پیدا کرده است در عقب نشینی قیمتها موثر بود.
تاثیر بهبود تقاضا برای سوخت  هر دو شاخص در دو هفته گذشته تحت 
در آمریکا و اروپا که در پی کاهش محدودیتهای کرونایی در آستانه تعطیالت 
تابستانی روی داده است، رشد هفتگی داشته اند.به گفته تحلیلگران، با وجود تسهیل 
محدودیت عرضه اوپک پالس، انتظار می رود تقاضا برای نفت از عرضه در نیمه 
دوم سال ۲۰۲۱ فراتر رود.طوالنی شدن مذاکرات میان ایران و قدرتهای جهان 
برای احیای توافق ۲۰۱۵ برجام و کاهش شمار دکلهای حفاری نفت آمریکا از 
قیمتهای نفت پشتیبانی کرده است.ایران و قدرتهای جهانی در دهم ژوئن وارد 
پنجمین دور مذاکرات در وین می شوند که ممکن است شامل رفع تحریمهای 
اقتصادی واشنگتن علیه صادرات نفت ایران باشد.در حالی که مقام اروپایی مسئول 
هماهنگی مذاکرات اظهار کرده که بر این باور است در هفته جاری توافق صورت 
خواهد گرفت، سایر دیپلماتهای ارشد اظهار کرده اند دشوارترین تصمیمات پیش 
رو قرار دارند.تحلیلگران انتظار دارند ایران بمحض رفع تحریمها، تولید نفت خود 

را به میزان ۵۰۰ هزار تا یک میلیون بشکه در روز افزایش دهد.
بر اساس گزارش رویترز، در آمریکا شمار دکلهای حفاری نفت و گاز طبیعی 
هفته گذشته برای نخستین بار در شش هفته اخیر کاهش یافت. کلوین وانگ، 
تحلیلگر شرکت سی ام سی مارکتس در این باره گفت: این آمار نشان می دهد 
شرکتهای حفاری نفت آمریکایی اشتیاق کمتری برای افزودن به تولید نفت دارند 
و بنابراین ریسک اشباع عرضه بازار نفت در نیمه دوم سال ۲۰۲۱ کمتر می شود.

وزیر انرژی عربستان:
از این به بعد توليد کننده انرژی هستيم نه نفت!

دیگر  سعودی  عربستان  گفت  سعودی  عربستان  انرژی  وزیر  که  هنگامی 
یک کشور تولیدکننده نفت نیست، احتماال به معنای واقعی کلمه چنین حرفی زد.

شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان هفته گذشته به پایگاه خبری »اس اند پی 
گلوبال پالتس« گفت: عربستان سعودی دیگر یک کشور تولیدکننده نفت نیست 

بلکه یک کشور تولیدکننده انرژی است.
عربستان سعودی بلندپروازیهای باالیی در زمینه انرژی سبز شامل تولید گاز، 
تجدیدپذیرها و هیدروژن دارد. شاهزاده عبدالعزیز گفت: من از دنیا می خواهم این 

موضوع را به عنوان واقعیت قبول کند. ما برنده همه این فعالیتها خواهیم بود.
عربستان سعودی قطعا از گذار انرژی سود می برد. در حالی که غولهای نفتی 
نظیر اکسون موبیل، شورون و رویال داچ شل سرگرم کشمکش با فعاالن اقلیمی 
اتاقهای هیات مدیره و دادگاهها هستند، شرکتهای ملی نفت در کشورهای  در 

مختلف عضو اوپک مشتاقانه از قیمتهای باالتر نفت سود می برند.
به  ژوییه  در  بارگیری  برای  نفت  رسمی  فروش  قیمت  سعودی  عربستان 
مقصد آسیا را افزایش داده است اما این موضوع مانع از پیگیری پروژه های انرژی 
سبز از سوی این کشور نمی شود. ریاض قصد دارد ۵۰ درصد از انرژی خود را تا 
سال ۲۰۳۰ از تجدیدپذیرها تولید کند تا وابستگی به نفت را کاهش دهد. در سال 
۲۰۱۷ سهم تجدیدپذیرها از سبد انرژی در عربستان سعودی تنها ۰.۰۲ درصد بود.

اما این به معنای آن نیست که عربستان سعودی قصد دارد نفت کمتری تولید 
کند و به معنای آن نیست که عربستان سعودی درصدد توقف تامین مالی پروژه 
های جدید نفت و گاز است. این کشور توصیه اخیر آژانس بین المللی انرژی مبنی 
بر این که جهان برای رسیدن به سطح کربن خنثی تا سال ۲۰۵۰ باید سرمایه 
گذاری در نفت و گاز را متوقف کند، رد کرده است. عربستان سعودی همواره تاکید 

کرده که نفت منبع انرژی برتر در دهه های آینده خواهد ماند.
وزیر انرژی عربستان سعودی درخواست آژانس بین المللی انرژی در گزارش 
اخیرش را مانند دنباله ای برای فیلم الال لند خوانده است. در واقع کشورهای 

تولیدکننده و مصرف کننده متعدد نفت با این گزارش مخالفت کرده اند.
درآمد نفتی عربستان سعودی که برای تامین مالی هر گونه برنامه انرژی 
سبز مورد استفاده قرار خواهد گرفت، در یک سال و نیم گذشته کاهش پیدا کرده 
و شرکت دولتی آرامکوی سعودی ناچار شده است برای پرداخت سود نقدی سنگین 

به دولت که بزرگترین سهامدارش است، اوراق قرضه منتشر کند.

راه یا چاه...!؟

خصوصی سازی، جریان ناکام اقتصاد ایران
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زیر نظر: محمد امامی

کنترل قیمت نفت دست اوپک پالس است
یکی از مدیران ارشد گروه ویتول که بزرگترین بازرگان نفت دنیاست، 
در اظهاراتی گفت با پایین ماندن سطح تولید آمریکا نسبت به دوران پیش از 
پاندمی، به نظر می رسد اوپک پالس کنترل کامل قیمت نفت را در دست دارد.

مایک مولر، مدیر منطقه آسیا گروه ویتول در یک کنفرانس آنالین 
که به میزبانی شرکت گلف اینتلیجنس برگزار شد، گفت: کاهش حفاری و 
تولید آمریکا، رقابت متوجه اوپک پالس در مدیریت بازار نفت را کمتر می 
کند. بهای نفت برنت هفته گذشته برای نخستین بار در دو سال اخیر تحت 

تاثیر فرا رفتن تقاضا از عرضه، به باالی ۷۰ دالر در هر بشکه صعود کرد.
تولیدکنندگان نفت آمریکا همچنان از نیمی از دکلهای مورد استفاده 
پیش از شیوع ویروس کرونا استفاده می کنند. در این بین گروه اوپک پالس 

در حال افزایش تدریجی عرضه به بازار در واکنش به بهبود تقاضاست.
مولر گفت: این دیدگاه در بازار وجود دارد که کنترل در دست اوپک 
پالس است. زمان زیادی خواهد برد تا نفت آمریکا به سطح تولیدی که 

پیش از دوران پاندمی داشت بازگردد.
اوپک و شرکایش هفته گذشته برنامه افزایش تولید در ژوییه را تایید 
کردند اما بازار را درباره سیاست تولید در اوت و پس از آن در حدس و گمان 
نگه داشتند. اوپک پالس در ماه مه سال ۲۰۲۰ کاهش تولید به میزان ۹.۷ 
میلیون بشکه در روز را در واکنش به فروپاشی تقاضا در اوج پاندمی آغاز 
کرد و اکنون تولیدش را همچنان حدود شش میلیون بشکه در روز محدود 

نگه داشته است.
رشد  همچنان  چین  اقتصاد  گفت:  ویتول  گروه  آسیای  منطقه  مدیر 
خواهد  ذخایر کمک  کاهش سطح  و  نفت  برای  تقاضا  تقویت  به  و  کرده 
کرد. توسعه اقتصادی و تغییرات رگوالتوری موجب می شود پاالیشگاههای 
سطح  کاهش  تجاری،  نظر  نقطه  از  و  کنند  پاالیش  بیشتری  نفت  چینی 

ذخایر ادامه خواهد یافت.
لغو  و  ای  هسته  توافق  در صورت  امسال  کرد:  اظهار  همچنین  وی 
تحریمهای آمریکا، احتماال میزان بیشتری نفت ایران وارد بازار خواهد شد. 
بازار برگرداند محدودیت  به  با سرعت  تواند  ایران در میزان نفتی که می 
دارد زیرا میزان زیادی از بشکه های ذخیره شده، میعانات هستند که ممکن 

است فروش آنها دشوارتر باشد.
بر اساس گزارش بلومبرگ، با طوالنی شدن روند مذاکرات برجام، مولر 
گرفت: به احتمال اندک میزان بیشتری نفت از سوی ایران پیش از سه ماهه 

چهارم وارد بازار خواهد شد.
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زیر نظر: بهنام مومنی

ثبت نام مسکن ملی فردا انجام می شود
طبق اعالم قبلی وزارت راه و شهرسازی قرار بود روز گذشته)دوشنبه(

ثبت نام جدید مسکن ملی آغاز شود که بنا به گفته معاون این وزارتخانه 
به ۱۹ خردادماه موکول شده است.

وزارت راه و شهرسازی چند روز قبل به نقل از محمود محمودزاده 
معاون وزیر راه و شهرسازی اعالم کرده بود که ثبت نام جدید از متقاضیان 
طرح اقدام ملی مسکن در ۲۳۰ شهر از روز ۱۷ خردادماه ۱۴۰۰ آغاز می 
شود. با این حال روز گذشته محمودزاده به رادیو گفت که ظرفیت جدید در 
۲۴۰ شهر ایجاد شده و نام نویسی دوباره از ۱۹ خردادماه آغاز خواهد شد.

این چهارمین مرحله از ثبت نام خواهد بود. در مراحل قبلی ۱.۶میلیون 
که  کردند  نام  ثبت  پیامک  و   tem.mrud.ir سایت  طریق  از  نفر 
۴۶۰ هزار نفر واجد شرایط شناخته شدند. محمد اسالمی ـ وزیر راه و 
شهرسازی ـ می گوید که ۵۳۰ هزار واحد در مرحله اجرا قرار دارد. با این 
حال آمار کسانی که تا ۱۵ فروردین ماه پول واریز کرده اند ۱۵۰ هزار و 
۳۳۸ هزار نفر است که نشان می دهد تعداد متقاضیان موثر، کمتر از یک 

سوم ظرفیت این پروژه است.
قیمت هر متر مسکن ملی ۳.۷ میلیون تومان

همچنین قیمت به روز واحدهای اقدام ملی مسکن به ۳.۷ میلیون 
تومان در هر متر مربع رسیده است. این موضوع را اواخر اردیبهشت ماه 
یاسر لک ـ معاون اداره کل راه و شهرسازی استان تهران اعالم کرد و 
گفت: با توجه به ضرایب اعمال شده به قیمت پایه واحدهای اقدام ملی 
مسکن که سه ماهه دوم سال گذشته اعالم شد در حال حاضر قیمت هر 
متر مسکن ملی به سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده است. در آینده 

نیز ممکن است تعدیل ها کاهشی یا افزایشی باشد.
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ایرج بیگدلی مدیر کل 
فرمانده  و  گزینش  هسته 
زمان  سا ومت  مقا ه  یگا پا
ای  جاده  نقل  و  حمل  و  راهداری 
:همه ارکان سازمان راهداری و حمل و 
نقل آماده عمل به فرامین مقام معظم 
رهبری و مشارکت پر شور در انتخابات 

ریاست جمهوری هستند.
وی در نشست شورای معاونین و 
حضور ویدئو کنفرانس روسای ادارات 
شهرستای اداره کل راهداری و حمل 
و نقل جاده ای استان بوشهر ضمن 
مجموعه  کامل  بیطرفی  بر  تاکید 
راهداری و حمل و نقل در انتخابات 
پیش رو افزود:سیاست رسمی سازمان 
ای  جاده  نقل  و  حمل  و  راهداری 
از کاندیدای خاص و  عدم طرفداری 
مشارکت فعاالنه و پرشور در انتخابات 

ریاست جمهوری است.
بیانات  به  اشاره  با  بیگدلی  ایرج 
لزوم  مورد  در  رهبری  معظم  مقام 
مشارکت فعاالنه در انتخابات ریاست 
جمهوری تصریح کرد:در مقطع حساس 
فعلی که نظام و کشور بیش از گذشته 
نیازمند وحدت و همدلی است همگان 
وظیفه داریم با عمل به فرامین رهبری 
دین خود را به اسالم و نظام ادا کنیم. 
و  گزینش  هسته  کل  مدیر 
سازمان  مقاومت  ه  یگا پا نده  فرما
ای  جاده  نقل  و  حمل  و  راهداری 
برلزوم هوشیاری کارکنان این سازمان 
در مقابل توطئه دشمنان نظام تاکید 
کرد و بیان داشت:دشمنان نظام با تمام 
توان آمده اند تا مردم را  از حضور در 
از  کنند  مایوس  و  دلسرد  انتخابات 
این رو الزم است همکاران استانی با 
توطئه  انتخابات  فعاالنه در  مشارکت 

دشمنان را نقش بر آب کنند.
سید  همچنین  نشست   این  در 
و  راهداری  کل  مدیر  علم  حمیدرضا 
بوشهر  استان  ای  جاده  نقل  و  حمل 
کل  اداره  این  آمادگی  اعالم  ضمن 
برای همکاری با مسئوالن برگزاری 
گفت:  جمهوری  ریاست  انتخابات 
ما  مربوطه  جلسات  و  ها  نشست  در 
آمادگی بخش راهداری و حمل و نقل 
را برای هرگونه همکاری و مشارکت 

فعاالنه در انتخابات اعالم کرده ایم .
بخش  رکنان  کا فزود:  ا وی 
ای  جاده  نقل  و  حمل  و  راهداری 
اقشار  دیگر  همانند  بوشهر  استان 
جامعه اماده حضور پای صندوق های 

رای گیری هستند.
همچنین  علم  حمیدرضا  سید 
از روند اجرای طرح  ارائه گزارشی  با 
بوشهر  استان  در  محوری  راهداری 
راهدار  نفر   ۲۰۰ حدود  کرد:  تصریح 

و بیش از ۱۲۰ دستگاه ماشین االت 
راهداری  سنگین  نیمه  و  سنگین 
استان  محوری  راهداری  طرح  در 
خوب  اقدامات  و  داشتند  مشارکت 
محور  کشی  خط  جمله  از  موثری  و 
الیروبی   ، شیروانی  شیب  ایجاد   ،
وتنقیه پل ها،تعمیر و نصب مجدد و 
رنگ آمیزی عالئم و تابلوها،هرس و 
پاکسازی حریم را در محورهای استان 

را انجام داده اند.

همه ارکان سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای آماده حضور 
و مشارکت فعاالنه در انتخابات ریاست جمهوری هستند

شهردار شاهرود:
تبدیل کاربری ساختمان فعلی شهرداری شاهرود به 

فضای سبز

به  انتقال ساختمان شهرداری  اینکه  به  اشاره  با  شهردار شاهرود 
گفت:  است،  انجام  حال  در  شرقی  البرز  در  شهری  مدیریت  امالک 
شهروندان  بیشتر  رفاه  منظور  به  شاهرود  شهرداری  فعلی  ساختمان 

شاهرودی به بوستان تبدیل می شود.
علیرضا حاجی محمد علی با بیان این خبر که در احداث ساختمان 
بنا، زیبایی های بصری داخلی و خارجی  به  جدید شهرداری شاهرود 
و امکانات رفاهی ، خدماتی و فضای سبز توجه شده است، افزود: در 
راستای انتقال ساختمان شهرداری ، شورای اسالمی شهر نیز به مکان 

جدید انتقال خواهد یافت.
وی ضمن بیان این خبر که مکان ساختمان فعلی به دلیل موقعیت 
سوق الجیشی می تواند منبع درآمد بسیار خوبی برای مدیریت شهری 
شاهرود باشد، ابراز داشت: شهرداری شاهرود به منظور تکریم حقوق 
شهروندی و عدم فضای سبز مناسب در این منطقه از شهر این مکان 
را با طراحی زیبا و امکانات رفاهی بهینه تبدیل به بوستان و در اختیار 

شهروندان عزیز شاهرودی قرار خواهد داد.
شایان ذکر است، شهردار شاهرود با اشاره به اینکه انتقال ساختمان 
فعلی به مکان جدید به دلیل فرسودگی ساختمان، عدم پارکینگ مناسب 
جهت رفاه شهروندان و رفع گره ترافیکی سنگین همچنین تمرکز زدایی 
از هسته مرکزی انجام می شود، اظهار داشت:ساختمان جدید شهرداری 
امکاناتی  با  البرز شرقی  شاهرود در ضلع جنوبی امالک شهرداری در 
چون پارکینگ، فضای سبز مناسب، ساختمان اداری، نماز خانه، آبنما 

و... خواهد بود.

معاون بهره برداری و توسعه آب آبفای استان اصفهان:
برداشت  فشار آب گرمای زودرس،  افت شدید  علل 

های بی رویه و کاهش حجم آب ورودی است

گرمـای زودرس، برداشـت هـای بـی رویـه و کاهـش حجـم آب 
ورودی بـه تصفیـه خانه باباشـیخعلی مهمترین علل افت شـدید فشـار 

آب در روزهـای اخیر اسـت
معاون بهره برداری و توسـعه آب شـرکت آب و فاضالب اسـتان 
اصفهـان دالیـل کاهـش شـدید فشـار آب در روزهای اخیر را تشـریح 

کرد.
ناصـر اکبـری گفـت: گرمـای زودرس و افزایـش ناگهانـی دمـا 
نخسـتین عامـل افزایـش مصـرف آب اسـت زیـرا موجـب شـد تعـداد 
زیـادی از کولرهـای آبـی زودتـر از موعد مقرر روشـن شـده و افزایش 

مصـرف آب را در پـی داشـته باشـد.
وی عامـل دیگـر کاهش شـدید فشـار آب را کاهش حجم ورودی 
بـه تصفیـه خانـه آب اصفهـان اعالم کـرد و گفـت: متولـی تأمین آب 
اسـتان، شـرکت آب منطقه ای اسـت که باید آب مورد نیاز را در ورودی 
سـد چم آسـمان تحویل شـرکت آب و فاضالب اسـتان اصفهان دهد 
امـا متأسـفانه در روزهـای اخیـر بـه دلیـل برداشـت های بـی رویه در 
حدفاصـل سـدزاینده رود تاسـد چم آسـمان، میزان آب تحویلی بسـیار 

کاهش یافته اسـت.
اکبـری بـا بیان این که شـرکت های مدیریـت یکپارچه رودخانه 
زاینـده رود و آب منطقـه ای باید تدابیری برای جلوگیری از برداشـت 
هـای بـی رویـه در باالدسـت رودخانه زاینـده رود اتخـاذ کنند گفت: 
تصفیـه خانـه آب اصفهـان در روسـتای باباشـیخعلی ظرفیـت تصفیه 
۱۱,۵ مترمکعـب آب در ثانیـه را دارد ولـی در روزهـای اخیـر، آب 
ورودی بـه ایـن تصفیـه خانـه و در نتیجـه میـزان آب تصفیـه شـده 

کاهش داشـته اسـت.
وی بـه پیگیـری های صـورت گرفته برای افزایـش آب تحویلی 
بـه شـرکت آب و فاضالب اسـتان اصفهان اشـاره و اظهـار امیدواری 
کـرد بـا افزایـش حجـم آب ورودی بـه تصفیـه خانـه آب اصفهان، از 
سـاعات پایانـی امـروز شـاهد افزایـش فشـار آب در مناطـق تحـت 

باشیم. پوشـش 
معـاون بهـره برداری و توسـعه آب آبفای اسـتان اصفهـان با بیان 
ایـن کـه هـم اکنون آب شـرب مـورد نیاز جمعیت سـاکن در ۵۷ شـهر 
و ۳۸۰ روسـتا از سـامانه اول یـا طـرح آبرسـانی اصفهان بـزرگ تأمین 
مـی شـود گفـت: هـم اکنـون در هرثانیـه بـا کمبـود ۳ مترمکعـب آب 
مواجـه هسـتیم که پیش بینی می شـود با گرمتر شـدن هـوا و افزایش 

مصـرف ایـن کمبـود بـه ۴,۳ مترمکعب در ثانیه برسـد.
وی در عیـن حـال بـار دیگـر تاکیـد کـرد سیاسـت شـرکت آب و 
فاضالب اسـتان اصفهان به هیچ عنوان جیره بندی و قطع آب نیسـت 
امـا شـهروندان نیـز بایـد همچون گذشـته بـا صرفه جویـی و مدیریت 
مصـرف آب، ایـن شـرکت را در تامیـن آب شـرب پایـدار بـرای همـه 

جمعیـت تحت پوشـش یـاری دهند.

به همت سازمان جهاد کشاورزی  بسته معيشتی   26۵
استان سمنان بين نيازمندان توزیع می شود

استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  در  فقیه  ولی  نمایندگی  مسئول 
سمنان گفت: ۲۶۵ بسته معیشتی به همت حوزه نمایندگی ولی فقیه 
در سازمان جهاد کشاورزی و گروه جهادی حیدریون در بین نیازمندان 

استان سمنان توزیع می شود.
به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان، 
حجت االسالم و المسلمین عبداهلل قربانیان در جمع خبرنگاران اظهار 
انقالب  بنیانگذار  خمینی)ره(  امام  حضرت  رحلت  مناسبت  به  داشت: 
بسته   ۲۶۵ السالم  علیه  صادق  جعفر  امام  شهادت  و  ایران  اسالمی 

معیشتی در بین نیازمندان سطح استان توزیع می شود.

ایمنی و محیط زیست شرکت فوالد  مدیر بهداشت حرفه ای 
مبارکه به مناسبت روز جهانی محیط زیست اظهار کرد:

با  محيط زیست  حوزه  در  بهره وری  درصدی   ۹0 افزایش 
طرح تحول دیجيتال

مدیر بهداشت حرفه ای ایمنی و محیط زیست شرکت فوالد مبارکه با 
اشاره به اهمیت آینده پژوهی در حوزه فوالد و به مناسبت روز جهانی محیط 
زیست گفت: طرح تحول دیجیتال فوالد مبارکه در راستای همین مسئله 
رخ داده است. طرح تحول دیجیتال شاه کلید بحث مصارف انرژی، منابع و 
حفظ محیط زیست است. گسترش این طرح در صنایع فوالد، تقریبا افزایش 

۹۰ درصدی بهره وری در حوزه های یادشده را به دنبال خواهد داشت.
حسین مدرسی فر درباره محیط زیست اظهار کرد: مقوله محیط زیست 
از دیرباز تاکنون بسیار حائز اهمیت بوده است. ما برای زندگی یک کره 
زمین بیشتر نداریم و باید به گونه ای از آن حفاظت کنیم که برای آیندگان 
نیز قابل سکونت باشد. همین اهمیت باعث شده است که در سطح جهانی 
در  ۱۵ خردادماه  با  )مصادف  روز جهانی محیط زیست  به عنوان  روز  یک 

ایران( نام گذاری شود.
وی افزود: فوالد مبارکه نیز از ابتدای تأسیس با درک این اهمیت، 
دیگر  بیان  به  یا  محیط زیست  دوستدار  فناوری های  دنبال  به  همواره 
خود  موردنیاز  فناوری های  انتخاب  در  بنابراین  و  بوده  سبز  فناوری های 
دقت بسیاری داشته است. استفاده از فناوری احیای مستقیم در تولید آهن 
اسفنجی، استفاده از کوره های ویژه برای فرایند پیش گرم در نورد گرم و 
ایجاد تصفیه خانه با فناوری های تک در بخش نورد سرد به منظور تصفیه 

پساب ناشی از واحدهای گالوانیزه و ورق رنگی ازجمله این موارد است.
ایمنی و محیط زیست شرکت فوالد مبارکه  مدیر بهداشت حرفه ای 
گفت: استفاده از تصفیه خانه ها برای بازیافت آب یا به بیان دیگر بازچرخانی 
آب به منظور کاهش مصرف آب تازه و افزایش بهره وری در این حوزه یکی 
از استراتژی های فوالد مبارکه در جهت صیانت از محیط زیست کارخانه، 
ایفای مسئولیت های اجتماعی خود در این حوزه و همچنین کاهش مصرف 

این نعمت ارزشمند بوده است.  

مدیرعامل شرکت توزیع برق اردبیل:
ظرفيت توليد نيروگاه های خورشيدی اردبيل به 2۵ مگاوات 

افزایش می یابد
اردبیل- مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اردبیل گفت: با راه اندازی 
کارخانه تولید پنل های خورشیدی در اردبیل و افتتاح مزارع مرتبط با این 

انرژی ها ظرفیت تولید تا ۲۵ مگاوات افزایش می یابد.
 : کرد ر  ظها ا ر  ا ز با ر  خبرنگا با  گو  گفت و  در  قدیمی  حسین 
نیروگاه های  اردبیل در بخش توسعه  سرمایه گذاری های خوبی در استان 
خورشیدی و تجدیدپذیر انجام شده تا ظرفیت تولید استان در این حوزه 
از ۲.۵ مگاوات کنونی به ۲۵ مگاوات و در سال های آینده تا ۶۰ مگاوات 

ارتقا یابد.
وی مشارکت سرمایه گذار و بانک ملی را در احداث این نیروگاه ها و 
تولید تجهیزات پنل های خورشیدی یادآور شد و تصریح کرد: این ظرفیت 

در شمالغرب کشور بی نظیر است.
برنامه های  اولویت  به  اردبیل  استان  برق  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
شرکت توزیع برق در سال جاری اشاره کرد و گفت: در کنار احداث خط 
توزیع منطقه فندقلو به تعداد پنج واحد پست فوق توزیع در مناطق مختلف 
استان اردبیل آماده بهره برداری است که این پروژه ها ظرفیت تولید و توزیع 

برق را ارتقا خواهد داد.
قدیمی افزود: شرکت توزیع برق استان به ارزش ۶۰۰ میلیارد ریال 
پروژه زیربنایی در استان اردبیل در حال اجرا دارد که در نیمه اول امسال 
هفت پروژه در حوزه های مختلف به ویژه توسعه کابل های خودنگهدار به 

جای کابل های سیمی هدف گذاری شده است.
و  روشنایی  توسعه  طرح های  و  جدید  فیدرهای  راه اندازی  از  وی 
همچنین بحث نگهداری و تبدیل سیم های مسی به کابل های خودنگهدار 
خبر داد و اظهار کرد: در سال جاری نیروگاه زمین گرمایی مشگین شهر نیز 

با سرمایه گذاری ۳۷ میلیارد تومان به بهره برداری خواهد رسید.
 ۹۹ به  برق رسانی  و  هوشمند  کنتور   ۲۰۰ و  یک هزار  نصب  قدیمی 
کرد  اعالم  برق  توزیع  شرکت  برنامه های  از  را  خانوار  پنج  زیر  روستای 
و ادامه داد: در شرایط کنونی بزرگترین کمک مشترکان کاهش مصرف 
برق است که از ۵۷۰ هزار مشترک خانگی، صنعتی، تجاری، اداری و... 
انتظار داریم تا با کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی مصرف برق از خاموشی های 

نابجا جلوگیری کنند.

در  کار  و  کسب  مشاوره  تخصصي  کلينيک  اولين  برگزاري 
مازندران

به گزارش روابط عمومي شرکت شهرکهاي صنعتي مازندران، علي 
عمراني راد در این مراسم گفت: برگزاري کلینیک تخصصي کسب و کار 
و ارائه مشاوره به واحدهاي صنعتي که در حوزه هاي مختلف داراي مشکل 

هستند بسیار حائز اهمیت است.
قائم مقام مدیرعامل و معاون فني شرکت شهرکهاي صنعتي مازندران 
بسیار  تولیدي  واحدهاي  براي  متخصص  مشاورهاي  از  استفاده  افزود: 
ظرفیت  از  مندي  بهره  براي  بایستي  صنعتي  واحدهاي  و  بوده  راهگشا 
با معاونت صنایع کوچک شرکت شهرکهاي صنعتي  مشاوران متخصص 

همآهنگي الزم را داشته باشند.
و  کسب  مشاوران  دانش  و  تجارب  از  استفاده  با  داشت:  بیان  وي 
کار شاهد رفع مشکالت واحدهاي صنعتي و رشد و توسعه تولید داخلي، 
اشتغال پایدار و پویایي هرچه بیشتر اقتصاد و صنعت استان در سال تولید، 

پشتیباني ها، مانع زدایي ها خواهیم بود.
در  نیز  مازندران  صنعتي  شهرکهاي  شرکت  کوچک  صنایع  معاون 
این مراسم گفت: با ایجاد ساز و کارهاي فراهم شده، شرایط براي ارائه 
و  کارشناسان  همکاري  با  یابي،  عارضه  و  آموزشي  اي،  مشاوره  خدمات 
مشاوران با تجربه و متخصص در حوزه هاي امور مالي و سرمایه گذاري، 
بهینه سازي  حقوقي،  بازرگاني،  و  بازاریابي  زیست،  محیط  گمرکي،  امور 
سیستم ها، کاهش هزینه هاي تولید و مدیریت کیفیت، مهیا گردیده است.

کامران علي پور تصریح کرد: هدف از راه اندازي کلینیک تخصصي 
و  دانشگاه  و  علم  عرصه  گرفتن  قرار  هم  کنار  در  کار،  و  مشاوره کسب 
صنعت و تولید و ایجاد ارتباط مستمر بین این دو حوزه است که قطعًا در 

فرآیند تولید، تأثیرگذار خواهد بود. 

کل  اداره  رسانه ای  و  فرهنگی  معاونت  سرپرست  قربانی 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان البرز:

کرج کاندید هفتمين دوره پایتخت کتاب ایران می شود
در جلسه ای با حضور مسئوالن فرهنگی شهرداری کرج و اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان البرز اعالم شد که کرج کاندید هفتمین 

دوره پایتخت کتاب ایران می شود.
باقر قربانی سرپرست معاونت فرهنگی و رسانه ای اداره کل فرهنگ 
کرج  شدن  کاندید  هماهنگی  جلسه  در  البرز  استان  اسالمی  ارشاد  و 
به عنوان پایتخت کتاب ایران، از نگاه ویژه شهردار کرج و رئیس سازمان 
فرهنگی ورزشی شهرداری کرج برای پیشبرد اهداف و برنامه های کتاب 

و کتاب خوانی تقدیر و تشکر کرد و گفت:
 با مشارکت همه دستگاه های فرهنگی شهرستان کرج، به زودی شاهد 
آن باشیم که کرج به عنوان پایتخت کتاب ایران به همگان معرفی شود.

در ادامه این جلسه؛پورمحمد، معاون فرهنگی سازمان فرهنگی ورزشی 
اجتماعی شهرداری کرج ضمن اعالم آمادگی شهرداری برای تحقق این 
مهم، عنوان کرد: شهرداری کرج آمادگی هرگونه همکاری برای شرکت 

شایسته در هفتمین دوره پایتخت کتاب ایران دارد.
البرز  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره  شد؛  مقرر  جلسه  این  در 
ارسال  کرج  شهردار  برای  را  ملی  برنامه  این  اجرای  روند  و  فراخوان 
دوره  هفتمین  طرح  شدن  اجرایی  برای  الزم  ارتباطات  و  هماهنگی  و 
پایتخت  به عنوان  انتخاب کرج  برای  باهدف تالش  ایران  پایتخت کتاب 

کتاب ایران صورت گیرد.

مل  عا یر مد هلی،  ا بیل-  د ر ا
اردبیل  صنعتی  شهرک های  شرکت 
گفت: برای حمایت از تولید و حضور 
سرمایه گذاران واقعی در شهرک های 
صنعتی، مشوقات و تسهیالت ویژه ای 
گرفته  نظر  در  سرمایه گذاران  برای 

شده است.
با  گفت وگو  در  اهلی  محمد 
شرکت  داشت:  اظهار  بازار  خبرنگار 
مه های  نا بر صنعتی،  شهرک های 
متنوعی برای حمایت از تولید و صنایع 
کوچک دارد که اعمال تخفیفات ویژه 
از  پیش  که  صنعتی  طرح های  برای 
برداری  بهره  مرحله  به  مقرر  موعد 
می رسند نیز یکی از این نوع حمایت 

هاست.
نوع  این  در  کرد:  تصریح  اهلی 
و  بزرگی  به  توجه  با  حمایتی،  طرح 
در  مشخصی  زمان  فرجه  طرح،  نوع 
و  می شود  داده  قرار  متقاضی  اختیار 
بتواند  سرمایه گذار  که  صورتی  در 
مقرر  زمان  در  را  خود  صنعتی  واحد 
اعالم  بندی  زمان  جدول  مطابق  و 
شده به پایان رسانده و موفق به اخذ 
پایان کار و پروانه بهره برداری شود، 
باقیمانده اقساط واحد صنعتی مشمول 

مشوق و بخشودگی می شود.
شهرک های  شرکت  مدیرعامل 
طرح  این  اجرای  اردبیل،  صنعتی 

سرمایه  تشویق  باعث  را  حمایتی 
چه  هر  بهره برداری  برای  گذاران 
سریعتر از واحد صنعتی خود برشمرد 
و افزود: با ادامه و اجرای این طرح در 
با تخفیفات داده شده به  سال ۹۹ و 
تولیدی  واحد   ۱۳ صنعتی،  واحدهای 
پیش از موعد به بهره برداری رسیدند 
که این نشان از موفق بودن این طرح 

حمایتی دارد.
وی تخفیفات را بیش از ۱۳ میلیارد 
ریال در سال گذشته ذکر کرد و افزود: 

حمایت از سرمایه گذاران یکی از اهداف 
مهم شرکت شهرک های صنعتی است 
و این شرکت از هیچ تالش و کوششی 
سرمایه  افزایش  از  حمایت  جهت  در 
گذاری در بخش صنعت استان از خود 

دریغ نخواهد کرد.
اهلی از آمادگی این شرکت برای 
حمایت از سرمایه گذاران در استان خبر 
داد و گفت: با توجه به زیرساخت های 
صنعتی  شهرک های  در  شده  تامین 
و کاهش هزینه های سرمایه گذاری 

از  برخورداری  همچنین  و  آن  در 
ساله،   ۱۳ تا   ۸ مالیاتی  معافیت های 
مکان  بهترین  صنعتی  شهرک های 
و  طرح ها  ر  ستقرا ا برای  ممکن 

واحدهای تولیدی است.
وی ادامه داد: واگذاری زمین در 
شهرک های صنعتی به صورت نقد و 
اقساط طوالنی مدت است که همین 
حضور  افزایش  و  استقبال  سبب  امر 
سرمایه گذاران در شهرک های صنعتی 

می شود.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی اردبیل:

واگذاری زمین شهرک های صنعتی به صورت اقساط

بهزیســتی  ایالم_مدیــرکل 
ایــالم گفت: پوشــش واکسیناســیون 
کرونــا مراکــز توانبخشــی و مراقبتــی 
 ۷۸.۵ تاکنــون  ایــالم  بهزیســتی 

ــت. ــد اس درص
ــن  ــالم ای ــا اع ــی ب ــرا همت زه
خبــر اظهــار داشــت: تزریق واکســن 
۳۷۷نفــر  بــرای  تاکنــون  کرونــا 
معلولیــت،  دارای  افــراد  ســالمند، 
ــاغل در  ــنل ش ــی و پرس ــار روان بیم
ــوده  ــن اداره کل ب ــز ای ــش مرک ش
ــق  ــه تزری ــان اینک ــا بی اســت.وی ب
واکسیناســیون ایــن افــراد طــی 
دومرحلــه انجــام گرفتــه افــزود: 
و  ســالمندان  ویــژه  اول  مرحلــه 

ــوده  ــر ب ــداد ۸۹ نف ــه تع ــنل ب پرس
ــی  ــق و مابق ــز تزری ــه دوز دوم نی ک
ــون دوز نخســت را  ــان تاکن مددجوی

ــد. ــرده ان ــت ک دریاف
مدیــر کل بهزیســتی ایــالم 
گفــت: فــاز ســوم واکسیناســیون 

ــژه  ــن اداره کل وی ــه هــدف ای جامع
ســاکنان کمــپ هــا، مراکــز اورژانس 
ــت. ــی اس ــه توانبخش ــز روزان ومراک

بــه محــض  داد:  ادامــه  وی 
اعــالم دانشــگاه علــوم پزشــکی 
ــه  ــتان مرحل ــهمیه اس ــالم س و اع
تزریــق واکسیناســیون ایــن گروه هــا 

ــد. ــد ش ــام خواه ــز انج نی
م  عــد علــت  همتــی 
درصــدی   ۱۰۰ پوشــش  تحقــق 
واکسیناســیون مددجویــان ســاکن در 
مراکــز ایــن اداره کل را افــراد زیر ۱۸ 
ســال عنــوان کــرد کــه بــر اســاس 
پروتــکل نبایــد تزریق واکسیناســیون 

ــود. ــام ش ــا انج آنه

پوشش واکسیناسیون مراکز توانبخشی 
و مراقبتی بهزیستی ایالم ۷۸.5 درصد است

حیدریان  مجتبی  عمومی؛  روابط  گزارش  به 
گاز  اخالقی شرکت  مقاومت شهید  پایگاه  فرمانده 
بسیج سال  اولین جلسه شورای  در  استان سمنان 
برگزار  شرکت  این  کنفرانس  سالن  در  که  جاری 
شد، گفت: این جلسه با حضور اعضای فعال بسیج 
و با هدف تدوین و جمع بندی برنامه های مرتبط  و 

تعیین مسئول اجرا برگزار شد.
فرمانده پایگاه بسیج شهید اخالقی شرکت گاز 
ابتدای جلسه ضمن گرامیداشت  استان سمنان در 
سالگرد ارتحال امام)ره( و قیام خونین ۱۵ خرداد به 
شهداي جنگ تحمیلي اداي احترام نمود و افزود: 
فعالیت اعضاي شورای بسیج کاماًل ساختارمند و بر 

پایه شرح برنامه  ابالغي سال ۱۴۰۰ شرکت ملي 
گاز و بسیج ادارات استان تدوین شده است؛ در فرایند 
این برنامه گزارش عملکرد کارگروه در زمستان هر 

سال جمع بندی و ارائه می شود.
حیدریان در این نشست در خصوص یکي از 
به  گاز،  ملي  بسیج شرکت  ابالغي  برنامه  بندهاي 
موضوع » تشکیل هیئت اندیشه ورز« اشاره کرد و 
افزود: این هیئت برخورداری از ایده ها و اندیشه های 
جدید و اثر بخش، همچنین هم افزایی کارگروهی 
را مورد توجه قرار داده است؛ اعضای هیئت موارد 
روند  کیفي  بهبود  منظور   به  گذار  اثر  پیشنهادي 
از  بعد  و  نموده  آوری  جمع  را  بسیج  هاي  فعالیت 

طرح در جلسات شورا، به منظور تصمیم گیری به 
فرمانده پایگاه تحویل می نمایند.

وی شرایط موجود را فرصت مناسبی به منظور 
استفاده از پتانسیل فضاي مجازي و ارتباط گیري با 
تمامی اعضاي بسیج و جاري سازي بیانیه گام دوم 
بودن  نزدیک  به  توجه  با  افزود:  و  دانست  انقالب 
برنامه ریزی تشکیل  انتخابات، در فضاي مجازي 
گروهي به نام پایگاه بسیج شهید اخالقي با عضویت 
تمام بسیجیان صورت پذیرفته شده است؛ امید است 
با اشتراک گذاری مسائل روز و مطالب کاربردی و 
با ایجاد شفافیت و فضاسازی مناسب شاهد حضور 

حداکثری باشیم.

اولین جلسه کارگروه اعضای شورای بسیج شرکت گاز استان سمنان 
در سال جاری برگزارشد
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ی  سخنگو _ م یال ا
برق  نیروی  توزیع  شرکت 
 ۱۹ کشف  از  ایالم  استان 
در  دیجیتال  ارز  استخراج  دستگاه 

شهرستان چوار خبر داد.
اظهار  شمالی  محمدیان  محمد 
تعداد  این  کشف  بر  عالوه  داشت: 
شهرستان  در  دیجیتال  ارز  دستگاه 
چوار روز گذشته و در هفدهمین مانور 
شرکت توزیع برق در سطح استان یک 
مورد مزرعه ارز دیجیتال غیرمجاز در 

شهرستان هلیالن کشف شد.
وی افزود: در این مزرعه غیرمجاز 
استخراج ارز دیجیتال ۳۰ دستگاه ماینر 
و مبدل غیرمجاز کشف و ضبط شد.

نیروی  توزیع  سخنگوی شرکت 
برق ایالم تاکید کرد: هر دستگاه ماینر 
نیم کیلووات ساعت برق  معادل ۲ و 
یعنی معادل یک دستگاه کولرگازی ۲۴ 
هزار مصرف برق دارد که این مهم فشار 
بسیار زیادی را بر شبکه تحمیل و زمینه 
آسیب جدی به تجهیزات شبکه و لوازم 
برقی شهروندان را فراهم خواهد کرد.

عملیات  به  ره  اشا با  لی  شما
دستگاه های  کشف  برای  گسترده 
از  گفت:  استان  در  غیرمجاز  ارز  رمز 
منظور  به  داریم  تقاضا  شهروندان 
ایجاد رفاه و آسایش عمومی در صورت 
مشاهده موارد مشکوک، مراتب را به 
سامانه ۱۲۱ فوریت برق گزارش کنند.

1۹ دستگاه استخراج ارز دیجيتال در چوار کشف شد   تعميرات اساسي همزمان  4  واحد  عملياتي  در شرکت 
پاالیش نفت اصفهان آغاز مي شود

به منظور تعمیرات اساسي،خوراک  واحد هاي آیزوماکس و  هیدروژن 
و  آمین کنتکتور شماره ۲  شرکت پاالیش نفت اصفهان قطع شده و  به 

واحد نگهداري و  تعمیرات شرکت  واگذار  مي شود. 
مدیر نگهداري  وتعمیرات شرکت پاالیش نفت اصفهان  با اعالم 
این خبر و بیان اینکه  واحد گوگرد و  مشعل شماره ۲ شرکت نیز تعمیرات 
اساسي خواهد شد، گفت:  از آنجایي که در جهت بهبود کیفیت عملکرد و 
پیشگیري تبعات ناشي از فعالیت بي وفقه دستگاه هاي پاالیشي، واحدهاي 
عملیاتي باید در فواصل ۳ تا ۴ سال تعمیرات اساسي شوند، این شرکت 
حتي با وجود شرایط شیوع کرونا،  ناگزیر به انجام تعمیرات است، بنابراین 
برنامه ریزي هاي الزم به گونه اي  صورت گرفته  که در کنار حفظ 

مسایل ایمني،  تمام  پروتکل هاي بهداشتي با دقت ویژه رعایت شود.
علیرضا قزویني زاده  افزود: طبق پیش بیني ها تعمیرات  اساسي 
شرکت  به مدت ۲۸ روز  طول خواهد کشید که البته با هدف  سرعت 
بخشي کار براي در مدار قرار گرفتن  واحدها، تالش مي کنیم  با فعالیت 
مستمر ۲۴ ساعته و تالش بي وقفه، مدت زمان پیش بیني را  به حداقل 
برسانیم. وي تصریح کرد:  در این دوره از تعمیرات  به علت حجم باالي 

کار،  حدود ۱۴۰۰ نفر نیروي انساني فعال خواهند بود.
قزویني زاده ادامه داد:  خوراک  واحد آیزوماکس  شماره دو    به طور 
متوسط روزانه   ۲۲ هزار  و ۵۰۰بشکه در روز  و واحد هیدروژن   ۷۰۰۰ 
کیلوگرم در ساعت  است؛  بنزین،گاز مایع، نفت سفید،سوخت هوائي و 
نفت گاز  از  تولیدات واحد آیزوماکس  است. و آمین کنتکتور  نیز حذف 

گوگرد از محصوالت  را بر عهده دارد.
مدیر نگهداي و تعمیرات  شرکت پاالیش نفت اصفهان گفت:   تمام  
پرسنل شرکت  و پیمانکاری درگیر در تعمیرات اساسی، قبل از آغاز به 
کار تعمیرات، دوره آموزشی ایمنی را زیر نظر اداره HSE پاالیشگاه 
اصفهان گذرانده اند. بدین سبب خوشبختانه تا کنون شاهد بروز حادثه ای 
و  ایمنی  پاالیشگاه  این  اجرایی  مسئوالن  اول  اولویت  زیرا  نبوده ایم 

برنامه ریزی تعریف

مدیر روابط عمومي شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان: 
برق مصرفي کولرها در ایران معادل برق مصرفي 3 

کشورهمسایه است
مدیر روابط عمومي شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نشست 

خبري با اصحاب رسانه 
با اشاره به عدم تراز تولید و مصرف برق در کشور که علت اصلي 
خاموشي هاي اخیر در کشور بوده گفت: شبکه برق کشور به صورت 
شبکه سراسري و رینگ است؛ یعني همه به هم متصل اند و اینطور 
نیست که ما در یک شهرستان یا استان برق تولید کنیم و در همان 
استان یا شهرستان آن را مصرف کنیم و قطعًا هر نیروگاهي که انرژي 
برق تولید مي کند اصطالحًا آن را وارد شبکه برق کشور مي کند و 
کلیه مصرف کنندگان هم از این شبکه برق دریافت مي کنند و اینکه 
ما فکر کنیم در حال حاضر تراز تولید برق در این استان پایین تر از 
تراز مصرفمان است براي همین دچار خاموشي مي شویم یا برعکس، 
اشتباه است چرا که این به صورت کلي است؛ یعني اگر در کل کشور 
میزان تولید برق با میزان مصرف برابر نباشد و میزان مصرف باالتر از 
تولید باشد شبکه برق دچار اختالل مي شود و اصالحًا در شبکه برق 

افت فرکانس پیش مي آید. 
دچار  نباید  اینکه  به  اشاره  با  از سخنانش  دیگري  بخش  در  وي 
خاموشي و قطعي برق مي شدیم اما شدیم حاال خواسته و حداقل حق 
شهروندي مردم است که طبق یک نظم و برنامه اي این خاموشي ها 
انجام شود تا بتوانند بر اساس آن مدیریت و برنامه ریزي کنند گفت: به 
همین دلیل در اصفهان در شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان از اواخر 
سال ۹۷ سامانه اي راه اندازي کردیم به نام »سپام« )سامانه پاسخگویي 
و اطالع رساني مشترکین( که در هیچکدام از شرکت هاي توزیع برق 
دیگر کشور پیاده سازي نشده و با وجود این سامانه اگر شما هیچ اطالعي 
از برق مشترکتان نداشته باشید ولي مي خواهید علت خاموشي یا زمان 
خاموشي برق خود را بدانید، راحت ترین راه آن این است که مکان مورد 
نظرتان را روي نقشه در این سامانه پیدا کنید و برنامه ریزي کنید و این 
سامانه نیاز شما به تماس با ۱۲۱ و معطل شدن پشت صف انتظار را بر 
طرف مي کند، چرا که در لحظه به شما درباره علت قطعي برق و مرحله 
زمان وصل شدن  بیني  پیش  و  برق  عملیات شرکت  انجام  مرحله  به 

اطالع رساني مي کند.
االن  که  تولید  کمبود  هاي  خاموشي  هفتگي  برنامه  افزود:  وي 
با آن مواجهیم نیز در این سامانه براي مشترکین قابل مشاهده است 
از روي نقشه اطالعات مورد نظر خود را دریافت  که هم مي توانید 
کنید یا اینکه به وسیله رمز رایانه قبض برق خود، مکان دقیق مورد 
نظرتان را روي نقشه بیابید. حتي مي توانید با اعالم ساعت مورد نظر 
در  یا  است  مواجه  احتمالي  خاموشي  با  هایي  مکان  چه  که  دریابید 
روشي دیگر با مشاهده جدول درج شده در این سامانه از خاموشي ها 
مطلع شوید. مدیر روابط عمومي شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 
عنوان کرد: در این سامانه بخش هاي متعددي لحاظ شده از جمله 
ثبت گزارشات مردمي که باعث مي شود دقیق ترین نظارت مردمي 
ثبت شود و پاسخگویي هم بهتر و زودتر از ۱۲۱ انجام مي شود، به 
دلیل ثبت دقیق مکان و حتي امکان ارسال تصویر که باعث مي شود 
پیمانکار شرکت برق مکان مورد نظر مشترک را بهتر روي تبلت خود 

پیدا کرده و در رفع مشکل اقدام کند. 
علي اکبري با اشاره به اینکه ما از برنامه خاموشي ثبت شده در سامانه 
»سپتام« عدول نمي کنیم گفت: این برنامه هفتگي و احتمالي است؛ یعني 
بر اساس میزان مصرف و تولید است که اگر میزان مصرف پایین باشد و 
تولید افزایش یابد عماًل نیازي به خاموشي نداریم براي مثال از هفته گذشته 

نیروگاه اتمي بوشهر هم وارد مدار شد تا تولید جوابگوي مصرف باشد.

یساولی مدیر منطقه 4 شهرداری کالنشهرکرج:
الزامی  انتخابات  شدن  برگزار  پرشور  برای  مردم  شرکت 

است
سرپرست منطقه ۴ شهرداری کرج با صدور پیامی از شهروندان 
برای حضور پرشور و گسترده درانتخابات و تجدید میثاق با آرمان های 

امام خمینی )ره( و نظام مقدس جمهوری دعوت به عمل آورد.
انتخابات  در  شور  پر  حضور  اهمیت  به  اشاره  با  یساولی  محمد 
اسالمی  شورای  دوره  ششمین  و  جمهوری  ریاست  دوره  سیزدهمین 
این  کرد:در  می شود،عنوان  برگزار  خردادماه  هشتم  و  بیست  که  شهر 
روز سرنوشت ساز مردم ایران اسالمی برای شرکت در انتخابات پای 
با حضور پرشور و مثال  زدنی خود  صندوق های رای خواهند رفت، و 
در چهل و دومین سال بهار انقالب اسالمی برگ زرین دیگری را در 

کارنامه نظام مقدس اسالمی به ثبت خواهند رساند.
وی افزود:شهروندان والیتمدار، بابصیرت و همیشه در صحنه بار 
دیگر با انتخابی آگاهانه سکان هدایت کشور و به تبع شهر را به دست 
صالحان و نیکان می  سپارند، و در این مسیر با انتخاب افراد اصلح در 
تعیین سرنوشت خود همانند همیشه به صورت پرشور مشارکت خواهند 

داشت.
مدیر منطقه ۴ شهرداری مرکز استان البرز اظهارداشت:بدینوسیله 
از تمامی مردم آگاه،فهیم و همیشه در صحنه شهر کرج دعوت می کنم 
تا با حضور پرشور خود در انتخابات تجدید میثاقی با آرمان های نظام 
مقدس جمهوری اسالمی،مقام معظم رهبری و شهدای گرانقدر انقالب 

داشته باشند، تا تجلی همدلی مردم این سرزمین عینیتی دوباره یابد.

زی  شهرسا و  ه  ا ر مدیرکل 
مازندران گفت: این اداره کل آمادگی 
مسکن  معضالت  رفع  در  را  کامل 
و  امداد  کمیته  مددجویان  جامعه 
تامین  برای  و  داشته  را  بهزیستی 
مسکن این قشر از جامعه نیازمند به 
اتحاد و بسیج همگانی و حمایت همه 

جانبه تمام دستگاههاست.
و  ارتباطات  اداره  گزارش  به 
اطالع رسانی راه و شهرسازی استان 
مشاور  میرشفیع  مهندس  مازندران، 
دکتر  شهرسازی،  و  راه  وزیر  محترم 
امداد  کمیته  مسکن  مدیرکل  دالوند 
کشور، مهندس ربوبی مدیرکل مسکن 
و  راه  مدیرکل  با  کشور  بهزیستی 

شهرسازی دیدار و گفتگو کردند.
ری  همیا نظری  محمد  سید 

زمین  تامین  در  دولتی  دستگاههای 
تغییر  در  ها  شهرداری  همکاری  و 
عوارض  تخفیف  و  امالک  کاربری 
خدمات  دستگاههای  پروانه،  صدور 
تامین  برای  گاز  و  برق   ، آب  رسان 
بیان  ضروریات  از  را  مرتبط  خدمات 

نمودند.
مهندس نظری در ادامه افزود : 
تامین زمین مورد نیاز در چند منطقه 
و شهر استان از منابع موجود زمینهای 
اداره کل راه و شهرسازی در این جلسه 
مصوب گردید و مقرر شد با توجه به 
بهزیستی  و  امداد  کمیته  اعتبارات 
آتی  سال   ۲ ظرف  حداکثر  استان، 
و  تحویل  و  ساخت  عملیات  اتمام 
فاقد  متقاضیان  به  واحدها  واگذاری 
و  امداد  کمیته  پوشش  مسکن تحت 

بهزیستی انجام گردد.
مهندس ربوبی، مدیرکل مسکن 
ز  ا تشکر  ضمن  کشور  بهزیستی 
بهزیستی  مسکن  ه  ز حو عملکرد 
و  راه  کل  اداره  همراهی  و  مازندران 
شهرسازی استان در واگذاری بیش از 
هزار واحد مسکن مهر به مددجویان 
بهزیستی، اظهار کرد: با توجه به تامین 
مناسب  و  چشمگیر  بسیار  اعتبارات 
ها  استان  در سطح  در حوزه مسکن 
انتظار می رود با حمایت اداره کل راه 
و شهرسازی و واگذاری زمین جهت 
ساخت مسکن مددجویان و همچنین 
در  استان  بهزیستی  مجدانه  پیگیری 
سال  در  بتوانیم  ساز  و  ساخت  حوزه 
در  ارزشمندی  توفیقات  شاهد  جاری 

راستای ارتقا جامعه هدف باشیم.

کل  مدیران  که  جلسه  این  در 
بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی 
ذیربط  معاونین  ه  همرا به  استان 
حضور داشتند، مدیرکل مسکن کمیته 
 : ساخت  نشان  خاطر  کشور  امداد 
بهزیستی  و  امداد  کمیته  مددجویان 
معیشتی،  شدید  مشکالت  رای  دا
به  نیاز  و  بوده  مسکن  بویژه  درمانی 
امر  مسئولین  همیاری  و  مساعدت 

می باشد.
گوهردهی  کتر  د تمه  خا ر  د
به  ن  ا ندر ز ما بهزیستی  مدیرکل 
اقدامات انجام شده در حوزه مسکن 
کرد  اشاره  پوشش  تحت  مددجویان 
ز  ا نفر  ر  هزا  ۳ از  بیش  گفت:  و 
و  زمین  فاقد  بهزیستی  مددجویان 

مسکن شناسایی شدند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان مازندران:

تأمین مسکن مددجویان کمیته امداد و بهزیستی نیازمند اتحاد و حمایت همه جانبه 
تمام دستگاههاست

چهارمین جلسه ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرائم و تخلفات انتخاباتی
 استان ایالم برگزار شد

تاکیــد رئیــس کل دادگســتری 
ــات  ــه تخلف ــیدگی ب ــر رس ــالم ب ای
و جرائــم انتخاباتــی بــا رویکــرد 

ــگیرانه پیش
ــی  ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
دادگســتری اســتان ایالم، چهارمین 
جلســه ســتاد پیشــگیری و رسیدگی 
ــی  ــات انتخابات ــم و تخلف ــه جرائ ب
ــی  ــر عل ــت دکت ــه ریاس ــتان ب اس
دهقانــی رئیــس کل دادگســتری 
ــتاد  ــاء س ــور اعض ــا حض ــالم و ب ای
ــت  ــوزه ریاس ــات ح ــالن جلس در س
ــد. ــزار ش ــتان برگ ــتری اس دادگس

ــی  ــر دهقان ــن جلســه دکت در ای
در ســخنانی اظهــار داشــت: از همــه 
اقشــار مختلــف مــردم بــرای حضــور 
در انتخابــات دعوت مــی کنیم و الزم 
اســت هــر کــس در هــر جایگاهــی 
ــرای حضــور در  ــود ب ــف خ ــه تکلی ب

ــام  ــان مق ــق فرم ــات و تحق انتخاب
معظــم رهبری)مــد ظلــه العالــی( 
مبنــی بــر حضــور حداکثــری عمــل 
کنــد. رئیــس کل دادگســتری اســتان 
ایــالم ادامــه داد: همــه ســازمان هــا، 
ــه در  ــانی ک ــران و کس ــا، مدی نهاده
ــد  ــد بای ــات نقــش دارن زمینــه انتخاب
ــر  ــو موث ــه نح ــود ب ــف خ ــه تکلی ب
ــا انشــااهلل مشــارکت  ــد ت ــل کنن عم

ــد. ــری تحقــق یای حداکث
ــاس  ــر اس ــرد: ب ــد ک وی تاکی
ــه  ــات، کلی ــون انتخاب ــاده ۲۱ قان م
ــا، ادارات  ــازمان ه ــا، س وزارتخانه ه
دولتــی، مؤسســات وابســته بــه 
دولــت و نهادهــای انقالبــی موظفند 
وزارت  خواســت  در  حســب  کــه 
فرمانــداران  اســتانداران،  کشــور،  
ســایر  و  کارکنــان  وبخشــداران، 
خاتمــه  تــا  را  خــود  امکانــات 

انتخابــات در اختیــار آنــان قــرار 
ــن  ــه بهتری ــات ب ــا انتخاب ــد ت دهن

ــود. ــزار ش ــن برگ ــکل ممک ش
ــرد:  ــد ک ــی تاکی ــر دهقان دکت
هــر گونــه جهــت گیــری و خــروج 
ــان  ــوی مجری ــی از س ــی طرف از ب
انتخابــات منــع قانونــی دارد و بایــد 
در رفتــار ســازمانی مدیــران بــه این 
نکتــه توجــه ویــژه شــود و هــر گونه 
ــود  ــد وج ــب داری نبای ــائبه جان ش

داشــته باشــد.
ــی  ــام قضای ــن مق ــی تری عال
ــژه و  ــگاه وی ــر جای ــالم ب اســتان ای
اهمیــت وظایــف ســازمان بازرســی 
اســتان در نظــارت بــر عملکــرد 
دســتگاه هــای اجرایــی و نهادهــای 
انتخابــات  برگــزاری  در  مســئول 
داشــت:  اذعــان  و  کــرد  اشــاره 
دســتگاه قضایــی اســتان بــا نظــارت 

دقیــق و اتخــاذ رویکــرد پیشــگیرانه 
مانــع از ســوء اســتفاده از بیــت 
ــا  ــه ی ــی ل ــوال عموم ــال و ام الم
نامزدهــای  از  یــک  هــر  علیــه 

ــود. ــی ش ــات م انتخاب
رئیــس کل دادگســتری اســتان 
ایــالم افــزود: در راســتای رســیدگی 
ــی،  ــات انتخابات ــم و تخلف ــه جرائ ب
شــعب ویــژه بــرای رســیدگی تعیین 
شــده اســت و بــه تخلفــات و جرائــم 
رویکــرد  بــا  لبتــه  ا انتخاباتــی 
پیشــگیرانه و در وقــت فــوق العــاده 
رســیدگی خواهــد شــد.دکتر دهقانی 
ادامــه داد: ارتــکاب جــرم و تخلــف 
انتخاباتــی توســط هرکســی و در هر 
ــتگاه  ــرد دس ــی صــورت گی جایگاه
قضایــی بــا رعایــت اصــل بــی 
طرفــی و اســتقالل به آن رســیدگی 

خواهــد کــرد.

دوره های آموزشی بدو خدمت بانک ایران زمين برگزار شد
ایران  بانک  االستخدام  جدید  کارکنان  خدمت  بدو  آموزشی  دوره 
زمین در استان های تهران، البرز، قزوین و زنجان با رعایت پروتکل های 

بهداشتی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی بانک ایران زمین؛ در این دوره ها که در یکی 
از مراکز آموزشی مجهز تهران برگزار شد، درس هایی همچون بانکداری 
داخلی ۱ و۲، رفتار سازمانی، بازاریابی و مشتری مداری، هشدارهای بازرسی، 
اصول حسابداری و آشنایی با نرم افزار نگین و … توسط مدرسین مجرب 

حوزه بانکی ارائه شد.
در پایان این دوره ها از دانش آموختگان امتحان جامع ا مطالب به 
عمل خواهد آمد. این اقدام در راستای استراتژی تعیین شده در مدیریت امور 
سرمایه انسانی و آموزش بانک ایران زمین انجام می گیرد تا افراد جذب 
شده برای فعالیت در بانک با آخرین تحوالت حوزه بانکی آشنایی پیدا کنند.

با توجه به برگزاری آزمون استخدامی در استان های دیگر و پس از 
افراد  آموزش  آتی جهت  این دوره در روزهای  مراحل گزینشی طی شده 
جدید االستخدام در استان های فارس، بوشهر و کهکیلویه و بویراحمد نیز 

برگزار خواهد شد.

مشاور مدیرعامل و مدیرکل حراست بیمه دانا اعالم کرد:
امنيت، الزمه فعاليت و موفقيت بنگاه های اقتصادی

مشاور مدیرعامل و مدیرکل دفتر حراست بیمه دانا، وجود امنیت را از 
دالیل موفقیت این شرکت در صنعت بیمه عنوان کرد.

به گزارش روابط عمومی بیمه دانا، دکتر اکبر بهاروند در جمع مدیران 
ستادی و اجرایی این شرکت، ضمن قدردانی از تالش ها و حمایت های دکتر 
کارگر، نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره به دلیل 
تقویت حس همدلی و همکاری در پیشبرد اهداف شرکت اظهار داشت: الزمه 
فعالیت بنگاه های اقتصادی، استقرار امنیت و تثبیت حس امنیت در الیه های 
مختلف سازمانی است که خوشبختانه این امنیت در شرکت بیمه دانا، به 

دلیل حضور دکتر کاردگر بیشتر احساس می شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، به بحث برگزاری انتخابات در 
پایان خرداد ماه جاری اشاره و تاکید کرد: از همه همکاران درخواست داریم 
تا با حضور و مشارکت گسترده خود در این عرصه، به تکلیف و وظیفه ملی، 

شرعی و میهنی خود عمل کنند.
دکتر بهاروند به صیانت از اموال و نظارت بر عدم استفاده از آن به 
نفع یا له کاندیدای خاصی تاکید و به مباحث مشارکت حداکثری، امنیت و 
دشمن شناسی اشاره کرد و از همکاران خواست با هوشیاری و آگاهی ضمن 
همکاری در تقویت امنیت محیط های خود، به تکلیف و وظیفه شرعی در 

قبال حضور گسترده در انتخابات عمل کنند.
این  دارایی های  و  اموال  از  دانا، صیانت  بیمه  دفتر حراست  مدیرکل 
شرکت را مورد توجه قرار داد و با ذکر اقدامات انجام شده، به ویژه در حوزه 
مالی، بر لزوم تقویت اهرم های نظارتی تاکید کرد و افزود: صیانت از اموال 
شرکت مصداق »حق الناس«است که در این حوزه با تمام قدرت به حرکت 

خود ادامه داده و قطعًا جلوی هرگونه تخلفات احتمالی را خواهیم گرفت.
وی، سال ۱۴۰۰ را سال نگاه نظارتی در حوزه اجرا قلمداد کرد و با 
تاکید بر ضرورت رعایت اصول اخالقی یادآور شد: با اصالح و ارتقاء ساختار 
دفتر مدیریت حراست، وظیفه و رسالت همکاران این بخش بیشتر شده و از 
این پس نیز تالش می شود تا با اتکا بر این نگاه و سیاستگذاری، به وظیفه 

نظارتی خود در حوزه سازمانی با دقت بیشتری عمل کنیم.

درخشش بانک سپه در جشنواره روابط عمومی
رابط عمومی بانک سپه موفق به دریافت دو لوح ستاره مدیریت روابط 

عمومی و ستاره طالیی روابط عمومی شد
اداره کل روابط عمومی بانک سپه در جشنواره ستارگان روابط عمومی 
ایران موفق به دریافت دو لوح ستاره مدیریت روابط عمومی و ستاره طالیی 

روابط عمومی شد.
در لوح تقدیر رئیس انجمن بین المللی روابط عمومی فیلیپ بورمانس 
و رئیس جشنواره ستارگان روابط عمومی ایران، خطاب به دکتر غالمرضا 
اسکندری رئیس اداره کل روابط عمومی بانک سپه در لوح ستاره مدیریت 
روابط عمومی آمده است: فرصت خدمت در حرفه فاخر روابط عمومی و 
مدیریت آن، فرصتی نیکو و خاطره ای ماندگار است، به ویژه زمانی که این 
فرصت، همراه با مدیریت اثربخش و مطلوب باشد و بتواند در ارائه خدمت 

به ذی نفعان حوزه مربوط به خود، اقدامات ارزنده ای ارائه کند.
با اعطای لوح  ایران  هیئت داوران »جشنواره ستارگان روابط عمومی 
از درخشش و  به جنابعالی الزم می داند  روابط عمومی«  »ستاره مدیریت 
توفیقات آن مدیر ارجمند در سال ۱۳۹۹ در منصب مدیریت روابط عمومی 
بانک سپه تقدیر کند. امید آنکه همچنان شاهد حضور موفق شما در عرصه 

مدیریت روابط عمومی باشیم.«
از  پس  سپه  بانک  عمومی  روابط  کل  اداره  گزارش  این  اساس  بر 
بررسی های انجام شده توسط هیئت داوران جشنواره موفق به کسب بیشترین 
امتیاز در بین روابط عمومی های ستاره سال ۱۳۹۹ و دریافت لوح )ستاره 

طالیی روابط عمومی( نیز شد.
غالمرضا اسکندری نیز با بیان اینکه کسب موفقیت های واصله تصادفی 
نیست و بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته، استراتژی تدوین شده و 
آمده  به دست  سپه  بانک  عمومی  روابط  در  شبانه روزی همکارانم  تالش 
است، اظهار داشت: بی شک برنامه ریزی و برنامه محوری از ضروریات کسب 
موفقیت و دستیابی به اهداف و شاخص های موردنظر است و با همین اصول 

امروز شاهد خبرهای خوبی در بانک سپه هستیم.
وی تصریح کرد: استراتژی های کاربردی متناسب با واقعیت ها و شرایط 
موجود در تمام بخش ها خصوصًا با توجه به مأموریت ملی ادغام تدوین و 
به مرحله اجرا درآمد.در این مدت رئیس اداره کل روابط عمومی بانک سپه 
به سبب طراحی نظام ارتباطی شایسته و اهتمام در توسعه کمی و کیفی 
فعالیت های روابط عمومی این بانک، لوح سپاس مدیر برتر روابط عمومی 

کشور را دریافت کرد.
جشنواره  هفدهمین  و  بین المللی  سمپوزیوم  هیئت داوران  همچنین 
از  بهینه  استفاده  دلیل  به  را  بانک سپه  ایران،  روابط عمومی  برترین های 
ظرفیت های روابط عمومی و کاربرد خردمندانه آنها در فرآیند ادغام بانک ها 
طی دو سال اخیر شایسته دریافت نشان ویژه دانست و نشان ویژه روابط 
عمومی اثربخش را به اداره کل روابط عمومی بانک سپه اعطا کرد و همچنین 
مجازی  و  الکترونیک  ارتباطات  رشته  در  برتر  عمومی  روابط  سپاس  لوح 
جشنواره یادشده به دلیل رعایت استانداردهای علمی، صنفی، خالقیت در 
کار، داشتن کیفیت و کمیت مناسب فعالیت ها به اداره کل روابط عمومی 

بانک سپه تعلق گرفت.
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مدیر  شهمرادی  دکترغالمعلی 
مخابرات منطقه گلستان از توسعه بیش 
از پیش مخابرات در نقاط کم برخوردار 

خبر داد.
عمومی  روابط  اداره  گزارش  به 
دکتر   ، گلستان  منطقه  برات  مخا
غالمعلی شهمرادی در جلسه ای که 
فناوری  سازمان  مدیر  احمدی  دکتر 
اطالعات و ارتباطات استان نیز حضور 
داشت ، بر توسعه مخابرات در نقاط کم 
امیدواری  ابراز  و  کرد  تاکید  برخوردار 
دستگاههای  مجموعه  تالش  با  کرد 
زیرساختهای  بتوانیم  ذیربط  اجرایی 
مناسب را طراحی و  در مناطق محروم 

اجرا نماییم .
وی با اشاره به برنامه های مخابرات 

 : usoگفت  های  پروژه  اجرای  در 
uso های  پروژه  اجرای  در شاخص 

و  ارتباطات  وزارت  سوی  از  ابالغی 
فناوری اطالعات در استان ، عملکرد 
بسیار خوبی داشتیم و در این زمینه جزء 
استانهای برتر کشور محسوب می شویم.

گلستان  منطقه  مخابرات  مدیر 
ارتباط رسانی به روستاها را به سبب اینکه 
نیمی از جمعیت استان در نقاط روستایی 
اسکان دارند را با اهمیت دانست و گفت 
: توسعه مخابرات در نقاط روستایی و  
های  الویت  از  همیشه  برخوردار  کم 
مخابرات استان بوده و دراین زمینه از 
تمامی ظرفیت ها و امکانات بهره برده تا 
بتوانیم بصورت عادالنه به توزیع خدمات 

مخابراتی بپردازیم.

توسعه بیش از پیش مخابرات 
در نقاط کم برخوردار در دستور کار قرار گرفت

و  باربری،کشتی  مسئولیت،  های  بیمه  مدیر 
هواپیما شرکت بیمه »ما« رشد حق بیمه بیمه های 
باربری را مطلوب دانست وگفت: در دو ماهه ابتدای 
باربری  های  بیمه  تولیدی   بیمه  سال ۱۴۰۰، حق 
 ۱۵۶ گذشته  سال  مشابه  مدت  به  نسبت  شرکت 

درصد رشد پیدا کرده است.
به گزارش روابط عمومی بیمه »ما« ، مصطفی 

آقارضی مدیر بیمه های مسئولیت، باربری،کشتی و 
هواپیما با اشاره به رشد حق بیمه تولیدی بیمه های 
باربری گفت: در دو ماهه نخست سال ۱۴۰۰، با ۱۵۶ 
درصد رشد در میزان حق بیمه و ۴۴ درصد رشد در 
تعداد بیمه نامه صادره، ۱۷۳ درصد از بودجه پیش 

بینی شده دو ماهه سال جاری محقق شد.
بیمه های مسئولیت  در  وی خاطرنشان کرد: 

ازاء  به  بیمه؛ بطور متوسط  تولید حق  به لحاظ  نیز 
هر فقره بیمه نامه، رشد دو برابری داشته و موفق 
در  شدیم.  مصوب  بودجه  درصدی   ۱۱۰ تحقق  به 
راستای ایفای تعهدات نیز  در تامین خسارت های 
موجود ، ۵۰% رشد در ایفای تعهدات داشته ایم که 
باالی شرکت  از مدیریت صحیح در سطوح  نشان 

بیمه »ما« است .

رشد1۵6 درصدی حق بيمه توليدی بيمه های باربری بيمه »ما«



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1757- سه شنبه 18 خرداد 61400 ورزش دنیای 

درخشش دوباره پاسور باتجربه؛ 
سعيد معروف، مسی واليبال ایران!

تیم  ترکیب  به  معروف  بازگشت 
ملی والیبال و درخشش او که با پیروزی 
های ایران همراه شد، مورد توجه عالقه 
مندان به این رشته قرار گرفت و بازتاب 

های زیادی در فضای مجازی داشت.
لیگ ملت های والیبال از چند روز 
شد.  آغاز  ایتالیا  ریمینی  شهر  در  پیش 
به  شد  قرار  مسابقات  این   ۲۰۲۱ نسخه 
توکیو  تابستانی  المپیک  برگزاری  دلیل 
در ژوئیه، زودتر از نسخه قبلی آغاز شود.

تیم ملی والیبال ایران در نخستین 
بازی خود به مصاف ژاپن رفت. در حالیکه 
انتظار می رفت شاگردان آلکنو در دیدار 

نخست گام را محکم بردارند، اما خط خوردن سعید معروف پاسور نامدار تیم ملی 
و سپس شکست دور از انتظار ۳ بر صفر مقابل سامورایی ها، شوک نخست را به 

ملی پوشان وارد کرد.
تیم ملی در دومین بازی خود نیز با شکست زمین را ترک کرد. آنها در برابر 
روسیه قدرتمند با نتیجه ۳ بر یک تن به شکست دادند تا اینکه در دیدار سوم و 

با پیوستن سعید معروف به جمع ملی پوشان، پیروزی های ایران نیز از راه رسید.
معروف که به دلیل سرما خوردگی دو بازی ابتدایی را از دست داد، در دیدار 
مقابل هلند به میدان رفت که این بازی با برتری ۳ بر صفر ایران به پایان رسید. 
هر چند دقایق حضور معروف زیاد نبود ولی حضور او روی کار تیمی و روحیه ملی 

پوشان تأثیرگذار بود.
تأثیرگذاری خود  نیز  بلغارستان  ایتالیا و  او در سه جدال دیگر مقابل کانادا، 
را نشان داد و اوج کار او در بازی با بلغاری ها بود. مغز متفکر والیبال ایران که با 
اضافه شدنش به ترکیب ایران از بازی سوم بار دیگر توانایی های خود را به رخ 
کشید و باعث صعودی شدن نمودار نتایج ایران در لیگ ملت های ۲۰۲۱ شد، بعد 
از شب خوبی که در برابر ایتالیا سپری کرد، مقابل بلغارستان از ابتدا به زمین نرفت.

معروف زمانی به زمین رفت که ایران در ست دوم ۲۳-۲۰ از حریف عقب 
بود. ورود همزمان کاپیتان معروف و صابر کاظمی روند بازی را تغییر داد و ایران 
بعد از به تساوی کشاندن بازی در امتیاز ۲۴، باالخره توانست برتری ۳۳ بر ۳۱ را 
رقم بزند. حضور موثر معروف روی این پیروزی بسیار تأثیرگذار بود به نحوی که 

کولف مدافع بلغاری در میکسدزون پس از بازی به آن اعتراف کرد.
سعید معروف که اکنون ۳۵ ساله شده است، نشان داد هیچ نشانه ای از افزایش 
سن در عملکرد او دیده نمی شود و همچون سالهای گذشته به مهره ای قابل اتکا 
و کامال موثر و در خدمت تیم تبدیل شده است. عملکرد معروف باعث تمجیدهای 
غیر والیبالی ها از او نیز شد ضمن اینکه صفحه رسمی فدراسیون جهانی والیبال از 

عملکرد پاسور تیم ملی تمجید کرد.
در زیر گزیده ای از واکنش های توئیتری به درخشش سعید معروف در بازی 

های قبلی را مرور می کنیم:
شبنم روحی: اونایی که سعید معروف رو به خاطر خصومت شخصی میزدن 

حاال در مدحش گزارش می نویسن!
آبنبات چوبی: سعید معروف چقد پیر شده :)

اعظم: نمیشه سعید معروف اینا بیان با عراق و بحرین هم بازی کنند؟
مجتبی: کال اگه توی والیبال ده حرکت خارق العاده دیده باشم نه تای اون 

رو سعید معروف انجام داده!
محمد آقایی فرد:

 داشتم میکسدزون والیبال رو می دیدم. این تیکه از مصاحبه کولف، مدافع 
بلغارستان خیلی برام جالب بود. خبرنگار ازش پرسید فکر می کنی امروز به کی 

یا چی باختین؟
دنیا  به  هنوز  سعادت  بردیا  شد  ملی  تیم  وارد  وقتی  معروف  سعید  شهروز: 

نیومده بود!
هادی: شما ببین این والیبال چقدر ورزش ناشناسی هست! جایگاه االن سعید 
معروف در والیبال جهان یچیزی تو مایه های زیدان تو جام جهانی ۲۰۰۶ هست، 

اما تو کشور خودش در حد پیام صادقیان نمی شناسنش!
اکبر: یه سعید معروف دیگه برای نسل بعدی کشف کنید هرچی جام میخواید 

واستون کسب میکنن!
سجاد: وجود سعید معروف تو تیم خیلی ضروریه

مرتضی: ولی سعید معروف بازنشسته شه خیلی بد میشه
 صفحه اینستاگرام فدراسیون جهانی والیبال با انتشار عکس سعید معروف پاسور 

تیم ایران در کنار »نوتسارا« پاسور تیم والیبال زنان تایلند نوشت: 
“دو تن از بهترین پاسورهای جهان که به دلیل مهارت و رهبری خود باعث 

افتخار کشورهای خود شده اند. ماهم به شما افتخار می کنیم آقای معروف!
نرگس: هر موی سفیدی که به سر سعید معروف اضافه میشه انگار سن من یه 
سال باالتر رفته روزی که این آدم از تیم ملی بره منم خودمو بازنشسته اعالم میکنم

آریو: کاش تو زندگی هم سر لحظات حساس یه سعید معروف بود میاوردیمش 
تو کار رو برامون درمیاورد

حنا: کاش سعید معروف ۱۰ سال کوچیک میشد
محمد: فک کنم تنها چیزی که همه ایرانیا اتفاق نظر دارن و بخاطرش دو  

گروه موافق و مخالف نمیشن اینه که سعید معروف واقعا خوبه
زهره: قشنگ ترین حرکت الکنو تو بازی قبلی، تعویض سعید معروف و صابر 
کاظمی با وادی و سعادت توی ست دوم بود موقعی که ۳ امتیاز عقب بودیم! قشنگ 

ورق بازی رو برگردوند.
مریم: واقعا یه روزی سعید معروف بازنشسته شه میخوایم چیکار کنیم؟

تصور  قابل  غیر  نبودنش  داره  رو  بارسا  تو  معروف حکم مسی  احمد: سعید 
بودنش امید صد درصد برد

رحمانی: سعید معروف تو ترکیب نیست تیم یه چی کم داره انگار
محمد: احساس می کنم تمام درک ۹۰ درصد مردم از والیبال اینه که سعید 

معروف خوبه فقط همین و دیگه هیچی...
رضا: اوج شاهکار و نبوغ سعید معروف رو توی امتیازای ۲۰ به بعد که اومد 

تو زمین دیدیم واقعا نابغست این بشر
جعفر: اصال وقت هایی که سعید معروف تو زمینه آرامش فکری دارم

فرشته آبی: سعید معروف رو یکم تپل و قد کوتاه کنیم هومن سیدی نمیشه؟
ناسل: پاسای سعید معروف تو این تورنمنت مصداق بارز هلو برو گلوعه!

فدراسيون بسکتبال عامل اصلی شکست بسکتبال سه نفره زنان!

فدراسیون بسکتبال با بی توجهی به زنان باعث اعزام تیمی ناآماده به مسابقات 
انتخابی المپیک شد که جز شکست چیزی را به همراه نداشت.

تیم ملی بسکتبال سه نفره زنان ایران خرداد ماه در دو مسابقه انتخابی المپیک 
به میزبانی اتریش و سپس مجارستان شرکت کرد و با ۷ شکست پیاپی از دور رقابت ها 
حذف شد تا بیش از پیش به این نتیجه برسیم که در وضعیت کنونی، رسیدن به 
المپیک رویایی دور از دسترس است و هیچ گاه با نوع مدیریت و برنامه ریزی موجود 

فدراسیون ایران محقق نمی شود.
ملی پوشان ایران در مسابقات انتخابی اتریش چهار دیدار مقابل تیم های ژاپن، 
تایلند، اوکراین و استرالیا انجام دادند که حاصل کار آنها به ترتیب شکست ۱۲ بر 
۴، ۲۱ بر ۲۰، ۱۷ بر ۷ و ۲۲ بر ۲ بود. در مجارستان هم به مصاف چین تایپه، 
ایتالیا و هلند رفتند که به ترتیب با نتایج ۱۶ بر ۱۰، ۲۱ بر ۵ و ۲۰ بر ۱۰ شکست 
خوردند؛ نتایجی ضعیف که از ابتدا هم قابل پیش بینی بود و می شد حدس زد در 
میدانی که تیم ها با قدرت برای کسب سهمیه حضور پیدا می کنند، ایران نمی تواند 

کاری از پیش ببرد.

بازار متلک ها در آستانه یورو ۲0۲0؛ 
طعنه »دشان« به »مورینيو«

بدنبال اظهارات »خوزه مورینیو« مبنی بر اینکه اگر قهرمان جام جهانی نتواند 
جام ملت ها را فتح کند، یک شکست بزرگ برای آبی ها رقم خواهد خورد، سرمربی 

تیم ملی فرانسه دوران حضور آقای خاص را در تاتنهام به تمسخر گرفت.
آبی های فرانسه بدنبال این هستند تا بعد از اسپانیا که در سال های ۲۰۰۸ و 
۲۰۱۲ جام ملت های اروپا را به طور متوالی فتح کرد، این تورنمنت را برای دومین 

دوره پیاپی فتح کنند.
مورینیو به تازگی در گفت وگو با نشریه سان گفته بود »هیچ نقطه ضعفی برای 
دیدن وجود ندارد. اگر مجبور باشم یک تیم را نام ببرم، فرانسه را انتخاب خواهم کرد 
زیرا مجموعه بازیکنان فوق العاده هستند. آنها باید قهرمان شوند در غیر اینصورت 

یورو موفقی را پشت سر نگذاشته اند.«
»دیدیه دشان« سرمربی تیم ملی فرانسه در پاسخ به اظهارات مورینیو اظهار 
داشت: من هم نظر مشابهی در مورد تاتنهاِم تحت هدایت وی داشتم اما پایان کار 
آنها خوش نبود. درست است، ما به دلیل جایگاه مان به عنوان قهرمان جهان گزینه 

محتمل قهرمانی در یورو هستیم.
وی افزود: از این بابت فشاری حس نمی کنیم؛ این موضوع واقعیت دارد و ما 
از اینکه فرانسه در جمع گزینه های محتمل قهرمانی است، فرار نمی کنیم. بدیهی 
است که قوای هجومی خوبی داریم اما این کافی نیست؛ باید تعادل داشته باشیم. 

امیدوارم تا حد ممکن توپ را در مالکیت داشته باشیم.
مورینیو در ماه آوریل و پس از ۱۷ ماه حضور روی نیمکت تاتنهام از سمت 
خود برکنار شد اما پس از امضای قرارداید سه ساله با آ.اس رم، بازگشتی غافلگیر 

کننده به ایتالیا وسری آ خواهد داشت.
فرانسه ماجراجویی خود را در یورو ۲۰۲۰ در مونیخ و با دیدار برابر آلمان آغاز و 

در ادامه در گروه ششم رقابت ها با مجارستان و پرتغال مصاف خواهد کرد.
جام ملت های اروپا قرار است از ۱۱ ژوئن تا ۱۱ جوالی سال جاری)۲۱ خردادماه 
تا ۲۰ تیرماه ۱۴۰۰( با حضور ۲۴ تیم در ۱۱ شهر اروپا برگزار شود؛ فینال این تورنمنت 

در ورزشگاه ومبلی لندن برگزار خواهد شد.

غوغا در بارسا؛
هفته جدایی و فروش!

بازیکنان  برنامه  مدیران  بارسلونا 
متعددی را به دفتر این باشگاه فراخوانده 
تا درباره فروش و جدایی آنها از باشگاه 

مذاکره کنند.
باالخره آن هفته سرنوشت سازی 
که بارسلونا مجبور به گرفتن تصمیمات 
فرا  است،  تیم  بازیکنان  درباره  اساسی 
رسید. و از امروز به بعد قرار است مدیران 
برنامه چندین بازیکن بلوگرانا به باشگاه 
فراخوانده شوند تا درباره جدایی برخی 
از آنها و یا کاهش دستمزد برخی دیگر 
وضع  به  توجه  با  شود.  گرفته  تصمیم 
مالی آشفته بلوگرانا، پایین آوردن مبلغ 

قرارداد تنها راه تمدید برای ادامه همکاری با بعضی از ستاره های این تیم است.
موندو دیپورتیوو گزارش کرده است که همانطور که الپورتا پیشتر تایید کرد، 
بارسلونا در صدد راه اندازی انقالبی در تیم است. بنابر این هر تغییر و تحولی در 
راستای رسیدن به این هدف است. به همین دلیل است که باشگاه در این هفته با 
چندین بازیکن صحبت خواهد کرد؛ سرخی روبرتو ۲۹ ساله به عنوان مثال در سال 
۲۰۲۲ به پایان قرارداد خود خواهد رسید و باید دید دو طرف به توافقی برای ادامه 
همکاری می رسند؟ مدیر برنامه های او، جوزپ ماریا اوروبیت، تایید کرده است که 
هنوز دعوتنامه ای برای مالقات با مدیران بارسا دریافت نکرده و همچنین اشاره 
کرده است که یک ماه پیش اشاره شده بود که درباره تمدید قرارداد با سرخی روبرتو 
صحبت خواهد شد. اکنون اما چنین رویکردی اولویت بارسلونا نیست و بعید است 

که پیشنهاد تمدید به روبرتو داده شود.
برای دمبله ۲۴ ساله هم اوضاع به همین صورت است؛ قرارداد او نیز در ۲۰۲۲ 
به پایان خواهد رسید و باشگاه مشتاق است تا با او برای تمدید به توافق برسد اما 
اگر چنین نشد، بارسا سعی خواهد کرد تا برای او مشتری پیدا کند. البته در روزهای 
اخیر این شایعه به گوش می رسد که ستاره فرانسوی با یوونتوس پیش قرارداد امضا 

کرده است، یووه مدت ها بود که برای به خدمت گرفتن دمبله تالش می کرد.
برای بارسا موضوع روشن است: اگر دمبله تمدید قرارداد و یا انتقال به تیمی 
دیگر را نپذیرد، در فصل آینده طرد خواهد شد. اکنون هنگام تصمیم گیری عثمان 
دمبله است.اوضاع درباره ساموئل اومتیتی ۲۷ ساله روشن تر است: در باشگاه همه 
بر این عقیده هستند که به او به اندازه کافی از زمانی که در سال ۲۰۱۸ مشکل 
مصدومیت های زانویش شروع شد و همچنین با تمدید قرارداد، فرصت داده شده است.

از آن زمان او امتیازات بسیاری دریافت کرده و هرگز حاضر نشده تا پای مصدوم 
خود را به تیغ جراحی بسپارد تا به این مصدومیت های پیاپی که او را از یکی از بهترین 
بازیکنان جهان به بازیکنی ذخیره که معموال جایی در تیم ندارد، تبدیل کرده است. 
او تا سال ۲۰۲۳ با بارسا قرارداد دارد اما ممکن است رضایتنامه اومتیتی به دستش 
داده شود.در این میان کلمنت لنگله ۲۵ ساله نیز از ادامه کار خود با بارسا مطمئن 
نیست. در چشم باشگاه او یکی از بازیکنان خوب تیم است اما بازیکنی سرنوشت 
ساز و حیاتی نیست، مخصوصا که سال گذشته نیز چندان به کار تیم نیامده است. 
لزوم برقرار کردن تعادل بین بازیکنان ورودی و خروجی باشگاه لنگله را در موقعیتی 
قرار می دهد که هر اتفاقی ممکن است برای او بیافتد؛ او ممکن است از باشگاه جدا 
شود، چه به دلیل رسیدن پیشنهاد مالی خوب از باشگاهی دیگر که در این بحران 
اقتصادی به بارسا کمک خواهد کرد و چه به این دلیل که باشگاه تصمیم بگیرد 
برای به خدمت گرفتن یکی از اهداف خود در بازار نقل و انتقاالت او را مبادله کند.

بازیکن دیگری که باشگاه می خواهد با او صحبت کند یوردی آلبای ۳۲ ساله 
است. او که از بازیکنان ثابت بارسا است تنها گناه او تمدید قرارداد سخاوتمندانه ای 

است که بارتومئو، رییس قبلی باشگاه، با او صورت داد.
بارسا مایل است با آلبا مذاکره کند تا شاید بشود دستمزد باالی او را کاهش 
داد و با شرایط اقتصادی فعلی باشگاه هماهنگ کرد. آلبا تا سال ۲۰۲۴ با بارسلونا 
قرارداد دارد و هنوز سه سال دیگر در نوکمپ فرصت خواهد داشت. او به تازگی گفته 
است که قصد دارد تا آخر قراردادش در بارسا بماند و در این باشگاه بازنشسته شود.

عملکرد او جای هیچ شک و تردیدی را باقی نمی گذارد و تنها مشکل دستمزد 
او است. اینکه حتی مسی پذیرفته دستمزدش را پایین بیاورد یکی از نکاتی است که 

باشگاه برای پایین آوردن دستمزد دیگر بازیکنان روی آن تاکید می کند.
مدیران بارسا همچنین با مدیر برنامه های جونیور فیرپوی ۲۴ ساله نیز دیدار 
خواهند کرد. او پس از دو سال نتوانسته جایی برای خود در بین کاتاالن ها دست و 
پا کند و به نظر می رسد که جدایی او غیرقابل اجتناب باشد، چه به صورت انتقال و 
یا به صورت بخشی از قرارداد مبادله. فیرپو از ایتالیا پیشنهاداتی دارد و میالن باشگاهی 

است که بیش از همه به عقد قرارداد با این بازیکن جوان عالقه نشان می دهد.
بازیکنان دیگری مثل نتو مورارا )دروازه بان( که پیش از این تمایل خود به 
جدایی را اعالم کرده بود، هر چند باشگاه تمایل دارد تا همچنان به همکاری با او 
ادامه دهد، یا ماتئوس فرناندس ۲۲ ساله نیز بازیکنانی هستند که در مورد آنها تصمیم 
گیری خواهد شد. در این میان به مدیر برنامه های میرالیم پیانیچ هفته گذشته اطالع 

داده شده است که بهتر است به دنبال باشگاه جدیدی برای او باشد.
ادامه همکاری با مسی

از سوی دیگر بارسا همچنان مشغول نهایی کردن پیشنهاد خود به لیونل مسی 
است و با توجه به اینکه قرار است قراردادی دو ساله باشد و همچنین چند سالی فعالیت 
در آمریکا را به عنوان سفیر بارسلونا در بر بگیرد، رسیدن به شرایط مورد پذیرش 
دو طرف کار آسانی نیست. در این میان مسی هنوز تصمیمی نگرفته و همچنان در 

حال بررسی پروژه ورزشی است که باشگاه به او ارائه داده است.

مدیران استقالل تهران 
هیچ واکنشی به صحبت های 
سرمربی این تیم نداشته اند و 
اعضای  از  بیشتر  سرمربی  این  اکنون 
طرفداران  اعتماد  مورد  کادرمدیریتی 

است.
روز یکشنبه گذشته فرهاد مجیدی 
به سکوت طوالنی مدتش پایان داد و 
تمامی شرایط باشگاه استقالل را برای 
هواداران تشریح کرد. سرمربی آبی ها که 
سابقه اعالم شرایط این باشگاه را داشته 
و در دومین دوره حضور روی نیمکت 
علیه  خود  مواضع  سرمربی  عنوان  به 
بود،  کرده  را مشخص  باشگاه  مدیران 
وقایعی را توصیف کرد که هواداران از 

آن بی اطالع بودند.
مجیدی در اعتراض به منابع مالی 
استقالل اعالم کرد ۹۰ میلیارد تومان 
پول به این باشگاه تزریق شده است اما 
دریافت  را  قراردادشان  بازیکنان  بیشتر 
تومان  میلیارد   ۶۰ اکنون  تا  نکرده اند 
به عنوان کسری بودجه برای رفع این 

مشکل مورد نیاز باشد. 
سرمربی استقالل همینطور اعالم 
ایتالیایی  دستیار  حضور  شرایط  کرد 
مدنظرش در ایران را به شخصه پیگیری 
موجب  مالی  مشکالت  تداوم  و  کرده 
شده تا در آستانه پایان مسابقات فصل 
نه لیست خروجی را مشخص کند و نه 
اسامی بازیکنان حاضر در برنامه هایش 

را اعالم می کند.
برخالف  مجیدی  صحبت های 
احمد  گذشته  دوره  در  که  واکنشی 
حتی  بدون  اکنون  داشت،  سعادتمند 
اعضای  سوی  از  واکنشی  کوچکترین 
است.  بوده  مواجه  باشگاه  مدیریتی 
اعضای  از  به صورت مشخص هم  او 
مدیرعامل  همینطور  و  مدیره  هیات 
اظهار  آنها  از  اما هیچ یک  انتقاد کرد 
به  و  نداشته اند  مورد  این  در  نظری 
که  صحبت هایی  تمامی  می رسد  نظر 
و  دارند  قبول  را  داده  انجام  مجیدی 

نظری  مشکالت  وجود  با  نمی توانند 
درباره آن داشته باشند.

هفته  در  استقالل  مدیره  هیات 
عنوان  به  مددی  احمد  به  گذشته 
مدیرعامل برای یک هفته فرصت داد 
تا مشکالت را برطرف کند و چند شرط 
از جمله برکناری فریاد شیران از آکادمی 
باشگاه را مطرح کردند که به سرعت هم 
انجام شد اما این مدیرعامل که عادت به 
اظهار نظر در فضای مجازی به خصوص 
سایت رسمی باشگاه داشته، برای مدتی 

سکوت کرده است.
همچنین  مددی،  ز  ا غیر  به 
و  عبدیان  مهدی  آصفی،  حمیدرضا 
حجت نظری هم اعضای هیات مدیره 
صحبت هایش  در  مجیدی  که  هستند 
را  بسیاری  انتقاد  هم  آنها  عملکرد  به 
آنها هم به مانند مددی  اما  وارد کرده 

صحبت ها  این  به  واکنشی  هیچگونه 
سازی  شفاف  باید  درحالیکه  و  نداشته 
سکوت  اما  بگیرد  صورت  باره  این  در 
نشان دهنده تایید صحبت های مجیدی 
است که به غیر از مسائل فنی، آنطور 
که مشخص شده روی مسائل مدیریتی 

باشگاه هم متمرکز است.
بعد از دستگیری اسماعیل خلیل 
مدیره  هیات  ریاست  عنوان  به  زاده 
به  نزدیک  گذشت  وجود  با  باشگاه، 
یک ماه هنوز جانشین او هم از سوی 
با  و  نشده  مشخص  ورزش  وزارت 
عملکرد  به  مدیره  هیات  اینکه  وجود 
همچنین  است  معترض  مدیرعامل 
دنبال  به  نها  آ که  نیست  مشخص 
بررسی و انجام چه اموری هستند که 
پایانی  هفته های  در  استقالل  امروز 
ر  دچا گذشته  فصول  نند  هما فصل 

است. متعددی  مشکالت 
**********

با  استقالل:  اسبق  مدیرعامل 
بی اخالقی ها باید برخورد شود!

گفت:  استقالل  اسبق  مدیرعامل 
که  دارد  وجود  چینی  یک ضرب المثل 
می گوید کسی که باد می کارد توفان درو 
می کند و اتفاقاتی که در زمین فوتبال رخ 
می دهد حاصل برخوردهای غیر حرفه ای 

مدیران با فوتبال است.
به  اشاره  با  ولیایی«  ا »کاظم 
ایران  فوتبال  در  اخیر  پرخاشگری های 
باشیم  این  به دنبال  نباید  داشت:  اظهار 
که چرا این اتفاقات افتاده  است بلکه باید 
به این فکر کنیم که چطور این رفتارهای 
غیر ورزشی و غیر اخالقی را از بین ببریم.

ل  ستقال ا سبق  ا مل  عا یر مد
بگوییم چه  باید  االن  خاطرنشان کرد: 
ناهنجار  وضعیت  این  بکنیم  باید  کار 
را تبدیل به هنجار کنیم.این ناهنجاری 

صدای همه را درآورده است.
کمیته   : د کر یح  تصر یی  لیا و ا
باید تقویت شده و  باشگاه ها  انضباطی 
از افرادی تشکیل شود که پیشکسوت 
تیمشان بوده و در طول دورانی که بازی 
کرده اند از نظر اخالقی الگو بوده باشند.

وی تاکید کرد: متاسفانه در فوتبال 
ما پس از هر اتفاقی که می افتد بازیکنان 
و حتی مربیان برخوردهای غیر ورزشی 

با داوران دارند و این رواج یافته است.
اعالم  استقالل  اسبق  مدیرعامل 
این  اشکاالت  ز  ا دیگر  یکی  کرد: 
رفتار  بازیکن  و  مربی  وقتی  که  است 
جریمه  و  دهد  می  انجام  اخالقی  غیر 
پرداخت  به  اقدام  باشگاه ها  می شود، 
جریمه می کنند و این یعنی تشویق به 
تکرار رفتارهایی که صورت گرفته است.

ر  د گفت:  یان  پا ر  د یی  لیا و ا
کمیته  و  انضباطی  کمیته  فعلی  مقطع 
این  با  آیین نامه  طبق  باید  اخالق 
طور  به  پرخاشگری ها  و  بی اخالقی ها 

قاطع برخوردکردند.

افشاگری های مجیدی جوابی نداشت؛ 

سکوت مدیران استقالل از رضایت است!؟

پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس 
پرسپولیس  اصلی  شاکله  باید  گفت: 
این  کنونی  موفقیت های  تا  شود  حفظ 

تیم ادامه پیدا کند.
حامد کاویانپور با اشاره به شرایط 
پرسپولیس پیش از تعطیلی لیگ گفت: 
تیم روند خوبی را در پیش گرفت و در 
چند مسابقه که مهم ترین آنها شهرآورد 
از  پس  امیدوارم  رسید.  برتری  به  بود 

تطیالت هم این روند حفظ شود.
که  پرسش  این  به  پاسخ  در  وی 
هم  لیگ  مجدد  شروع  در  پرسپولیس 
می تواند روند خوبش را در نتیجه گیری 
که  نکاتی  از  یکی  افزود:  کند،  حفظ 
موجب موفقیت تیم شده، همین حفظ 
دانش  از  نشان  و  بوده  تیم  صالبت 
باالی کادر فنی است. پرسپولیس چه در 
فشردگی مسابقات و چه در زمان وقفه 

بازی ها عملکرد خوبی از خود به نماش 
گذاشته است و به طور حتم نیز همین 

روند خوب حفظ خواهد شد.
پیشکسوت سرخپوشان با اشاره به 

اینکه گفته می شود برخی بازیکنان در 
از پرسپولیس جدا خواهند  پایان فصل 
از  یکی  من  نظر  به  کرد:  اضافه  شد، 
دالیل اصلی موفقیت پرسپولیس در سال 

های اخیر این بوده که شاکله اصلی تیم 
حفظ شده است. باشگاه باید برای حفظ 
مهره های موثر تالش کند اما نه به هر 

قیمتی. باید شانیت باشگاه حفظ شود.
ین  ا  : د کر ن  نشا طر خا ی  و
پرسپولیس است که به بازیکنان هویت 
می دهد و آنهایی که می خواهند بروند 
باید از آنهایی که تجربه جدایی دارند، 
به طور حتم پرسپولیس  استفاده کنند. 
به  کند.  نمی  ضرر  نفرات  جدایی  از 
اعتقاد من بهتر است باشگاه و بازیکنان 
تعامل کنند تا موضوع تمدید قراردادها 

انجام شود.
فعلی  تیم  کرد:  تاکید  کاویانپور 
پرسپولیس در ایران و آسیا مدعی است. 
این تیم تا سالیان سال می تواند روند 
قهرمانی اش را حفظ کند به شرطی که 

شاکله تیم حفظ شود.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

باشگاه و بازیکنان تعامل داشته باشند؛

کاویانپور: صالبت پرسپولیس از دانش باالی کادر فنی است

نشریه معتبر دیلی میل در گزارشی 
اسطوره  دایی،  علی  معرفی  به  مفصل 

فوتبال ایران پرداخته است.
به زودی رقابت های یورو ۲۰۲۰ 
در  پرتغال  ملی  تیم  و  شود  می  اغاز 
آلمان،  مصاف  به  باید  دشوار  گروهی 
کریستیانو  برود.  مجارستان  و  فرانسه 
رونالدو، فوق ستاره ۳۶ ساله پرتغال تا 
به حال ۱۰۳ بار برای تیم ملی کشورش 
موفق به گلزنی شده و یکی از مهم ترین 
رکورد  به  رسیدن  تردید  بی  او  اهداف 
و  گلزن  مهاجم  دایی،  علی  گل   ۱۰۹
سابق تیم ملی ایران است. نشریه دیلی 
میل در گزارشی در مورد دوران ورزشی 
صحبت  دایی  علی  فرد  به  منحصر 

کرده است.
۱۵ سال پیش و در تاریخ ۱۷ ژوئن 
۲۰۰۶، کریستیانو رونالدو و علی دایی 
برای اولین بار و آخرین بار با هم دیدار 
کردند. در آن روز رونالدو با گلزنی در 
به  ایران  مقابل   ۰-۲ پیروزی  جریان 
یک  مرحله  به  تا  کرد  کمک  پرتغال 
کند.  صعود  جهانی  جام  نهایی  هشتم 
رونالدو آن روز از نقطه پنالتی ۱۲ امین 
گل خود را برای پرتغال به ثمر برساند.

اما علی دایی ، مهاجم افسانه ای 
ایران بود که با ۱۰۹ گل در ۱۴۹ مسابقه، 
است،  ملی  عرصه  در  گلزنی  رکورددار 
آن روز روی نیمکت حضور داشت. این 
رکورد یکی از معدود مواردی است که 
ستاره  و  نشده  شکسته  رونالدو  توسط 
تورنمنت  در  حضور  آستانه  در  پرتغالی 
به زدن ۱۰۳  تا به حال موفق   ،۲۰۲۰

گل شده است.
زندگی حرفه ای دایی یک داستان 
لیست  قله  در  او  نام  است.  جذاب 
از  بیش  که  است  بازیکنانی  بلندباالی 
سطح باشگاهی در صحنه ملی درخشش 
داشتند و پوشیدن لباس تیم ملی ایران 
بهترین فضا برای درخشش مهاجم شش 

فوت و چهار اینچی بود. علی دایی در 
آسمان به شکلی عجیب قدرتمند بود و 
در محوطه جریمه یک شکارچی بزرگ 

محسوب می شد.
در  حضور  دایی  علی  برای  اما 
عرصه فوتبال ساده نبود. پدرش تا زمانی 
که علی از مدرسه فارغ التحصیل شده 
تحصیل  متالوژی  مهندس  رشته  در  و 
کند، اصال عالقه ای نداشت فرزندش 
به سمت فوتبال کشیده شود. اما مادر 
بداند،  پدرش  اینکه  بدون  دایی  علی 
تا فوتبال را  او کمک کرد  به  مخفیانه 

نیز دنبال بکند.
به   ۱۹۹۸ سال  در  دایی  علی 
نیویورک تایمز گفت: »من بدون لباس 
فوتبالم از خانه خارج می شدم و مادرم 
تا  آن را برای من قاچاقی می فرستاد 

بتوانم بازی کنم.”
دایی اولین بازی خود را در ترکیب 
ایران در سال ۱۹۹۳ در آسیا انجام داد 
و بالفاصله خود را به عنوان مهاجمی 
گلزن به همه معرفی کرد. در واقع، فقط 
۱۳ گل دایی به تیم های خارج از قاره 
آسیا زده شده و همانند درخشش رونالدو 
هنگام بازی مقابل جزایر فارو یا آندورا، 
دایی نیز در برابر تیم هایی مانند نپال و 

سریالنکا به میدان می رفت.
به  موفق   ۱۹۹۶ سال  در  دایی 
به  با  و  شد  ایران  برای  گل   ۲۰ زدن 
ثمر رساندن چهار گل مقابل الیوس در 
سال ۲۰۰۴، اولین گلزن سه رقمی تاریخ 
فوتبال ملی لقب گرفت. گل شماره ۸۴ 
دایی شاید یکی از مهمترین گل های 
او باشد، زیرا اینگونه او به رکورد فرانس 
جدول  صدر  در  مجارستانی  پوشکاش 
رسید، اما رسیدن به این دستاورد بزرگ 

داستان جالبی داشت.
پیش از آن دیدار تیم ملی ایران در 
نوامبر ۲۰۰۳ در ورزشگاه آزادی تهران 
به مصاف کره شمالی رفت و در نیمه 
دوم صاحب یک پنالتی شد. علی دایی 
اما  کرد،  گل  به  تبدیل  را  فرصت  این 
ترقه یک هوادار به صورت بازیکن کره 
شمالی برخورد کرد تا این تیم از ادامه 

بازی انصراف بدهد.
آن دیدار نهایت ۰-۳ به سود ایران 
بود که  بدان معنی  این  اما  اعالم شد، 
پنالتی دایی پاک شده و پوشکاس کمی 
ماند.  می  باقی  جدول  صدر  در  بیشتر 
دایی سرانجام هفته بعد برای همیشه با 
او برابر شد و دوباره از روی نقطه پنالتی 
در دیدار مقابل لبنان در بیروت دروازه 

حریف را باز کرد.
در  دایی  علی   ۱۹۹۸ سال  در 
سیاسی ترین دیدار قرن برابر تیم ملی 
امریکا حضور یافت و اگرچه موفق به 
گلزنی نشد، اما پاس گل دوم را برای 
مهدی مهدوی کیا فراهم کرد و یک بار 
نیز ضربه او از نزدیکی خط دروازه توسط 

مدافع حریف بازگردانده شد.
از  بعد  و  سال ۱۹۹۸  تابستان  در 
حضور در جام جهانی، دایی از بیله فلد 
به بایرن مونیخ پیوسته و او تالش کرد 
تا گلزنی های متوالی خود در ایران را در 
بوندسلیگای آلمان نیز تکرار کند. او در 
طول فصل ۱۹۹۸-۱۹۹۸ در ۳۲ بازی 
فقط شش بار موفق به گلزنی گشته و 
البته تبدیل به اولین بازیکن آسیایی شد 
که در لیگ قهرمانان اروپا بازی می کند.

هواداران چلسی احتماال نام او را 
بخاطر سپرده اند. دایی فصل بعد به هرتا 
برلین پیوست و در لیگ قهرمانان اروپا 
مقابل چلسی با ستاره هایی چون مارسل 
دساییلی، جانفرانکو زوال و دیدیه دشان، 

دو بار موفق به گلزنی شد.
دایی در سال ۲۰۰۷ و در سایپا از 
فوتبال خداحافظی کرده و از آن زمان 
در تیم های مختلفی از جمله تیم ملی 
ایران مربیگری کرده است  با این وجود 
دایی کامال آماده رکوردشکنی رونالدو در 

این تابستان است.
با  گفتگو  در  نوامبر  ماه  در  او 
توتواسپورت ایتالیا گفت: »من صمیمانه 
رکورد  به  رونالدو  کریستیانو  امیدوارم 
اگر  برسد.  ملی  تیم  در  من  گلزنی 
بازیکنی در کالس رونالدو بتواند این کار 
را انجام دهد برای من یک افتخار بزرگ 
خواهد بود و من هرگز ناراحت نخواهم 
شد. رونالدو نه تنها در این مقطع، بلکه 
در طول تاریخ یکی از بهترین بازیکنان 
بابت  محسوب می شود و من شخصا 
این موفقیت به او تبریک خواهم گفت.«

گزارش مفصل دیلی میل از زندگی آقای گل جهان؛

زندگی حرفه ای دایی یک داستان جذاب است!
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از تولیدات کانون پرورش فکری کودکان   ۳۲ عنوان کتاب 
و نوجوانان از فردا )۱۸ خرداد( در سایت فروش محصوالت کانون 

با ۲۵درصد تخفیف عرضه می شود.
دنیای  روزنامه  گزارش  به 
امور  و  عمومی  روابط  از  جوانان 
بر  نظارت  مدیر  کانون،  بین الملل 
کانون  محصوالت  توزیع  و  چاپ 
پرورش فکری گفت: کانون هر چند 
وقت یک بار بخشی از کتاب های خود 
را به مناسبت های مختلف با تخفیف 

ویژه به مخاطبان عرضه می کند.
آستانه  در  افزود:  برنگی  رضا 
فصل تابستان و برای پرکردن اوقات 
 ۱۸ از  نوجوانان  و  کودکان  فراغت 

)هر هفته هشت  ماه ۳۲ عنوان کتاب  به مدت یک  خرداد ۱۴۰۰ 
عنوان( با ۲۵درصد تخفیف در سایت فروش محصوالت کانون برای 
عالقه مندان ارائه می شود. برای هفته اول، سه عنوان کتاب شعر، 
سه عنوان کتاب داستان کودک و دو عنوان رمان برای نوجوانان در 

نظر گرفته شده است.
برنگی یادآور شد: ابر اومد باد اومد، سروده افسانه شعبان نژاد، از 
آسمون تا اینجا )از مجموعه ترانه های 
خانه( سروده گروه شاعران، خدا چه 
کوکاگه  آکی  سروده   است  مهربان 
و  ایزدپناه  عبدالوحید  ترجمه  یاما، 
ابراهیمی  جعفر  شعر  به  برگردان 
نوشته  آورد  نان  آمد،  بابا  )شاهد(، 
مصطفی رحماندوست، تولدت مبارک 
ای ماه قشنگ نوشته فرنگ آیش و 
خوب،  چه  طاهری،  فریده  ترجمه 
چه بد به نویسندگی جوآن لوکسو و 
ترجمه اعظم السادات امینی، دختری 
با روبان سفید به نویسندگی مژگان 
کلهر و دلقک به نویسندگی هدی حدادی عنوان کتاب ها در هفته 

اول است. 
عنوان  کتاب هایی که در هفته های آتی با تخفیف ۲۵درصد در 

اختیار مخاطبان قرار می گیرد به مرور اعالم خواهد شد.

عرضه ۳۲ عنوان کتاب کانون با ۲5 درصد تخفیف

ناشران  اتحادیه  رئیس 
گفت:  تهران  کتابفروشان  و 
طرح های فصلی فروش کتاب 
نیازمند  برنامه ها  و  هماهنگی  برای 
دبیرخانه دایمی است تا نقاط ضعف و 

قوت آن شناسایی شود
اتحادیه  رییس  حسن پور،  هومان 
درباره  تهران  کتابفروشان  و  ناشران 
از طریق  کتاب  یارانه  توزیع  طرح های 
کتابفروشی ها )طرح های فصلی فروش 
این طرح ها  به اهمیت  اشاره  با  کتاب( 
بیان کرد: یکی از موضوعات مهم که 
توجه  آن  به  باید  طرح  برگزارکنندگان 
کنند راه اندازی یک دبیرخانه دایم است 
فاصله  در  آن  قوت  و  ضعف  نقاط  تا 

طرح های بعدی شناسایی شود.
با  دایم  دبیرخانه  زمینه  این  در 
برای  مختلف  نظرسنجی های  تنظیم 
خریداران و کتابفروشان می تواند ایرادات 
را شناسایی و نسبت به رفع و اصالح 

آن ها اقدام کند.
شروع  زمان  در  افزود:  پور  حسن 
میانگین قیمت یک کتاب ۱۵  طرح ها 
تومان  هزار  که۱۰۰  بود  تومان  هزار 
یارانه در نظر گرفته شده بود. اما اکنون 
و  رفته  باالتر  کتاب  قیمت  میانگین 
۲۰۰ هزار تومان یارانه برای آن در نظر 
باید  مواردی  چنین  است،  شده  گرفته 

بررسی شود.
و  ن  ا شر نا یه  د تحا ا ییس  ر
ضرورت  درباره  تهران  کتابفروشان 
بفروشان  کتا سهم  بموقع  پرداخت 
است  بهتر  زمینه  این  در  کرد:  عنوان 

سازوکاری پیش بینی شود که همزمان 
پول  مشتریان  از سوی  کتاب  خرید  با 
مستقیم به حساب کتابفروشی ها واریز 
شود نه این که مدتی بعد از طرح تسویه 

حساب ها انجام شود.
وی همچنین درباره گالیه برخی 
میزان  کاهش  درباره  بفروشان  کتا
برگزاری  از  بعد  و  قبل  مراجعه کننده 
نیز  کتاب  فروش  فصلی  طرح های 
مردم  عنوان کردند  برخی  داد:  توضیح 
قبل از شروع طرح به کتابفروشی می آیند 
و به دنبال زمان شروع طرح هستند تا 
کتاب بخرند و معموال قبل و بعد از زمان 
برگزاری طرح های فصلی فروش کتاب 

رکود ایجاد می شود.
فصلی  طرح های  کلی  به صورت 

فروش کتاب از آغاز تاکنون نشان دهنده 
و  بوده  کتابفروشان  سمت  به  گرایش 
ذات مثبتی داشت؛ اما برای رفع ایراد و 
محتوایی  تحلیل  نیازمند  آن  مشکالت 
طرح ها بر پایه نمونه گیری و آمارگیری 

ثابت هستیم.
صحبت های  پایان  در  حسن پور 
خود تاکید کرد: اگر از شش سال پیش 
فصلی  طرح های  برای  دایم  دبیرخانه 
نستیم  می توا داشتیم  کتاب  فروش 
کنیم.  آسیب شناسی  زودتر  را  طرح ها 
افرادی  سوءاستفاده  آسیب ها  از  یکی 
که کتابفروش نیستند از طرح ها بود که 
طی سال های اخیر موسسه خانه کتاب 
و ادبیات ایران با اتحادیه تعامالتی داشته 
تا واحدهایی که از اتحادیه جواز نداشتند 

نتوانند در طرح شرکت کنند.

طرح های فصلی فروش کتاب
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت 
هدفمندکردن  برای   ۱۳۹۴ سال  از 
فروش  فصلی  های  طرح  نشر  یارانه 
ها  طرح  این  در  کرد؛  آغاز  را  کتاب 
کتابفروشی ها می توانند روی فروش 
و  بدهند  تخفیف  خریداران  به  کتاب 
وزارت  از  را  شده  داده  تخفیف  مبلغ 

خانه دریافت کنند.
طرح  نام  با  که  ها  طرح  این  در 
اند،  شده  مشهور  فصلی  فروش  های 
را  الزم  شرایط  که  هایی  کتابفروشی 
داشته باشند، پس از ثبت نام، می توانند 
کتاب های خود را که با شرایط تعیین 
شده مطابقت داشته باشند به خریداران 
پانزدهمین   ،۹۹ کتاب  پاییزه  بفروشند. 
دوره از طرح های فصلی فروش کتاب، 
با هدف حمایت از کتابفروشان در آبان 

ماه برگزار شد.
این طرح ها از جمله مزیت هایی 
است که کتابفروشان حضور آن را در ایام 
رکود فروش کتاب در همه گیری کووید 

۱۹ ضروری می دانند.
طرح بهارانه کتاب ۱۴۰۰ از امروز 
)۱۷ خرداد( جاری در کتابفروشی های 
یک  مدت  به  و  آغاز  کشور  سراسر 
از  بیش  تاکنون  یابد.  می  ادامه  هفته 
۱۶ طرح فصلی کتاب برگزار شده که 
از  کتابفروشی   ۹۳۶ دوره  درآخرین 
مشارکت  طرح  این  در  کشور  سراسر 

اند. فعال داشته 

رییس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران:

طرح های فصلی، ضرورتی در رکود فروش کتاب

2 کتاب از »یزدانپناه عسکری« نویسنده کرمانشاهی منتشر شد

 انتشارات سرانه در مدتی کمتر از سه ماه پس از انتشار کتاب »شرح 
معرفتی ۴۰ غزل از دیوان شمس« اثر »یزدانپناه عسکری«، ۲ کتاب جدید 
با شعر سپهری« و »داستان های  نام های »غزل مرگ و زندگی  با  دیگر 

بیکرانگی« را از این نویسنده کرمانشاهی منتشر و روانه بازار کرد.
 موضوع این کتاب ها همانگونه که از نامشان پیداست به ترتیب به 
شرح و تاویل اشعار سهراب سپهری و حکایات اسرارالتوحید پرداخته است.

این ۲ کتاب هر یک در اندازه رقعی، جلد شومیز چهار رنگ، متن تک 
رنگ، کاغذ سفید، ۹۵ صفحه، به بهای ۵۰ هزار تومان، تیراژ ۱۰۰۰ نسخه 

برای نوبت اول در سال ۱۴۰۰ چاپ شده است.
را  آنها  جلد  طراحی  و  مرادی«  »هستی  را  کتاب ها  این  صف آرایی 

»فاطمه یزدانی فر« انجام داده است.
عسکری متولد ۱۳۳۵ کرمانشاه و دارای مدرک تحصیلی دیپلم از خرم 
آباد است؛ وی به عنوان کتابدار سازمان آموزش و پرورش کرمانشاه در سال 
۱۳۸۲ پس از ۳۰ سال خدمت بازنشسته شده و از اساتید و بزرگان فرهنگ 
و هنر کرمانشاه، کتابخانه ها، مرکز اسناد علوم پزشکی کرمانشاه فهرست 
نویسی و اعالم نویسی و صحافی آموخته است؛ او چندین سال از محضر 
استاد مرحوم حسین مریدی فتوحات افسوس ابن عربی را فرا گرفته است.
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پروانه رسولی خوشبخت

مراتب ثبت 1۸ ميراث ناملموس به استاندار اردبيل ابالغ شد
 وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در نامه ای به استاندار اردبیل 
با ابالغ مراتب ثبت ملی هجده اثر میراث فرهنگی ناملموس بر هرگونه اقدام برای 

حفظ و احیای این میراث تاکید کرد.
 علی اصغر مونسان در نامه ای به اکبر بهنام جو استاندار اردبیل نوشت: در اجرای 
ماده یک از قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب سال ۱۳۸۲ 
و مواد ۱۱ و ۱۲ از قانون الحاق جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون بین المللی 
حفظ میراث فرهنگی ناملموس مصوب سال ۱۳۸۴ و مواد ۲.۳ آیین نامه اجرایی قانون 
مذکور مصوب ۶/۱۱/۱۳۸۷ هیئت وزیران و با رعایت مقررات آیین نامه اجرایی مذکور، 
میراث فرهنگی ناملموس با عنوان بازی قنیش گوتدی، قنیش قاپدی، قنیش قاچیددی 
به شماره ۲۳۲۵ و قورما؛ شیوه نگهداری گوشت در عشایر شاهسون مغان به شماره 
۲۳۲۶ و مراسم آیینی یاشیل سفره )سفره سبز( به شماره ۲۳۲۷ در تاریخ ۲۸ بهمن 

۱۳۹۹ در فهرست ملی میراث فرهنگی ناملموس به ثبت رسیده است.
وزیر میراث فرهنگی در این نامه همچنین مراتب ثبت ملی مراسم باران خواهی 
چمچه خاتون یا چمچه گلین به شماره ۲۳۳۸، مهارت تهیه قره شیقاالت به شماره 
۲۳۳۹، آیین و مراسم خیدیر نبی به شماره ۲۳۳۰، مهارت پخت گیلدیک آشی به 
شماره ۲۳۳۱، بازی چیلینگ آغاجی )پله دسته، پیل دسته( به شماره ۲۳۳۲ و همچنین 
مراسم گلین چیخدی؛ عروس بران  به شماره ۲۳۳۳ را به استاندار اردبیل ابالغ کرد.

مهارت پخت خشیل به شماره ۲۳۳۴، آیین و مراسم برپایی قارقارا به شماره 
۲۳۳۵، مهارت ججیم توخوما؛ جاجیم بافی )به پیشنهاد استان آذربایجان شرقی( به 
شماره ۲۳۰۶، مهارت پخت آیران آشی )به پیشنهاد استان آذربایجان غربی( به شماره 
۲۳۱۹، مهارت پخت دوشاب حالواسی )به پیشنهاد استان آذربایجان غربی( به شماره 
۲۳۲۱، هم از دیگر آثار ناملموس فرهنگی است که مونسان مراتب ثبت ملی آنها 

را به بهنام جو ابالغ کرده است.
وزیر میراث فرهنگی همچنین در این نامه ثبت ملی مهارت پخت غذای سنتی 
یارما شیله سی )به پیشنهاد استان آذربایجان غربی( به شماره ۲۳۲۲، مهارت پخت 
زنجفیل حالواسی )حلوای زنجبیلی( )به پیشنهاد استان آذربایجان غربی(« به شماره 
۲۳۲۳، مهارت پخت غذای سنتی اووماج آشی )به پیشنهاد استان آذربایجان غربی( 
به شماره ۲۳۳۶، ثبت ملی مهارت تهیه شکالت روسته به شماره ۱۲۵ در فهرست 
ناملموس  فرهنگی  میراث  ملی  فهرست  در  را  فوری  پاسداری  نیازمند  و  در خطر 

ابالغ و بر هرگونه اقدام که موجب حفظ و احیای آنها می شود، تأکید کرده است.

آگهی فقدان سند مالکیت پالک ۱۲۴۹/۴۶۶/۴۹۸ اصلی
مورخ   ۵۴۷۶ شماره  وارده  درخواست  طی  نژاد  رفعت  فاطمه  خانم 

۱۴۰۰/۳/۱۷
منضم به دو برگ استشهاد محلی که به تایید دفتر اسناد رسمی شماره 
مالکیت شش  سند  است  مدعی  رسیده  ایالم   است  مدعی  رسیده  ایالم   ۴۴
علت  به  ایالم  در  واقع  اصلی   ۱۲۴۹/۴۶۶/۴۹۸ پالک  خانه  باب  یک  دانگ 
ششدانگ  مالکیت  سند  ثبتی  پرونده  برابر  که  است  گردیده  مفقود  جابجایی 
تسلیم  و  صادر   ۱۰ دفتر   ۲۴۴ صفحه   ۱۲۷۷ ثبت  ذیل  اصلی  مذکور  پالک 
قانون  نامه  آیین   ۱۲۰ ماده  ذیل   تبصره  اجرای  در  مراتب  لذا   است.  گردیه 
ثبت اعالم تا هرکسی 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 
المثنی  قانونی نسبت به صدور سند مالکیت  انقضای مهلت  از  اینصورت پس 

قانونی بعمل خواهد آمد.  اقدام 
 رستمی – رئیس ثبت اسنادو امالک   شهرستان ایالم 

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

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

خانم عبدالرضا شریفی نژاد صادره از امیدیه فرزند محسن دارای کد ملی شماره 
۵۲۷۹۸۴۶۱۳۹ نسبت به یکباب ساختمان به مساحت ۱۸۱ متر مربع در قسمتی 
از ششدانگ پالک ثبتی ۲۶۹۲ تا ۲۶۹۴ در بخش ۲ اهواز اخبار خروجی بنام سید 
کمال و سید جالل احمدزاده بصدور رای گردیده برابر ماده ۳ قانون مزبور مراتب 
تا هرکس  گردد  می  آگهی  عموم  اطالع  روز جهت   ۱۵ فاصله  به  نوبت  دو  در 
نسبت به تصرفات مفروزه و مالکیت ایشان اعتراض داشته باشد از تاریخ انتشار 
نوبت اول این آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را مستقیما به اداره ثبت اسناد 
و امالک اهواز تسلیم و رسید دریافت نمایند و معترض مکلف است ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست به مقامات قضایی تقدیم و گواهی 
تقدیم دادخواست اخذ و به اداره ثبت محل تحویل نمایند. بدیهی است در صورت 
اقدام بصدور سند  مقررات  برابر  ثبت  اداره  مقرر  در موعد  اعتراض  عدم وصول 

مالکیت خواهد نمود.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۰/۰۳/۰۲
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۰/۰۳/۱۸

شناسه آگهی: ۵/۳۷۲/م-الف
نصرت اله – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو اهواز

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

تعیین  قانون  برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۸۰۰۰۱۷۷۳ هیئت موضوع 
واحد  در  مستقر  رسمی  فاقد سند  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت 
ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض کالسه ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۲۰۸۳ تقاضای 
سکینه خاتون رائیجی به شناسنامه ۷۷۷ کدملی ۲۱۸۰۹۰۸۲۹۶ صادره از بهشهر 
فرزند علی اصغر در ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است 
به مساحت ۳۰۰ متر مربع از پالک ۱۰۸ اصلی واقع در اراضی باکر محله بخش 
متقاضی  تصرفات  از  رای صادره حکایت  گرگان طبق  دو  ناحیه  ثبت  ۳ حوزه 
دارد. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز آگهی 
می شود از این رو اشخاصی که نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض 
اعتراض  ماه  دو  مدت  به  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته 
خود را با ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 
مرجع  به  را  خود  دادخواست  ثبتی  مرجع  به  اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک 

ذیصالح قضائی تقدیم نماید. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۳/۰۲
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۳/۱۸

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

م / الف ۶۸۷۳

و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اختصاصی  آگهی 
ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر ماده ۳ و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
برابر رای شماره ۱۵۲۳ الی ۱۵۱۷/۱۴۰۰ و ۱۵۲۶ الی ۱۵۳۰/۱۴۰۰ هیئت 
سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
 ۲۳۲۳ های  کالسه  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی 
الی ۲۳۱۲/۱۳۹۹ تقاضای ۱- فاطمه نائینی زاده قمی به شناسنامه ۶۱۸ کدملی 
۰۰۴۷۲۵۴۸۹۰ صادره از تهران فرزند حسین در ۲۹۲. ۴۰ سهم مشاع از ۳۹۸,۲۵۰ 
سهم ششدانگ عرصه یک قطعه زمین که دارای سند اعیانی به پالک ۳۲۴۰ 
فرعی از ۱۰۷- اصلی بخش ۳ می باشد. ۲- بهناز نیک پیام به شناسنامه ۹۹۰۴ 
سهم   ۳۹  .۱۴۰ در  مصطفی  فرزند  کردکوی  از  صادره   ۲۲۴۸۵۱۹۱۸۴ کدملی 

مشاع از ۲۵۰. ۳۹۸ سهم ششدانگ عرصه یک قطعه زمین که دارای سند اعیانی 
به پالک ۳۲۳۷ فرعی از ۱۰۷- اصلی بخش ۳ می باشد. ۳- فاطمه کبودوند به 
شناسنامه ۱۳۱ کدملی ۲۰۳۱۵۶۶۵۵۵ صادره از گنبد کابوس فرزند محمد علی 
در ۳۹,۱۴۰ سهم مشاع از ۳۹۸,۲۵۰ سهم ششدانگ عرصه یک قطعه زمین که 
دارای سند اعیانی به پالک ۳۲۴۲ فرعی از ۱۰۷- اصلی بخش ۳ می باشد. ۴- بیتا 
طباطبائی عمید به شناسنامه ۷۵۶ کدملی ۰۹۳۷۸۳۱۸۵۹ صادره از مشهد فرزند 
فریدون در ۴۰,۳۷۷ سهم مشاع از ۳۹۸,۲۵۰ سهم ششدانگ عرصه یک قطعه 
زمین که دارای سنداعیانی به پالک ۳۲۳۸ فرعی از ۱۰۷- اصلی بخش ۳ می 
باشد. ۵- فائزه جاللی به شناسنامه ۲۱۲۱۶۸۸۹۶۱ کدملی ۲۱۲۱۶۸۸۹۶۱ صادره 
از گرگان فرزند عباسعلی در ۳۷,۵۰۷ سهم مشاع از ۳۹۸,۲۵۰ سهم ششدانگ 
عرصه یک قطعه زمین که دارای سند اعیانی به پالک ۳۲۴۱ فرعی از ۱۰۷- اصلی 
بخش ۳ می باشد. ۶- سید جواد حسینی راد به شناسنامه ۱ کدملی ۶۲۴۹۸۲۵۴۱۱ 
سهم   ۳۹۸,۲۵۰ از  مشاع  سهم   ۳۹,۳۱۰ در  یداله  فرزند  کاوس  گنبد  از  صادره 
ششدانگ عرصه یک قطعه زمین که دارای سند اعیانی به پالک ۳۲۴۴ فرعی از 
۱۰۷- اصلی بخش ۳ می باشد. ۷- منیره رحیمیان به شناسنامه ۲۱۱۰۶۵۲۵۱۹ 
کدملی ۲۱۱۰۶۵۲۵۱۹ صادره از گرگان فرزند تاج محمد در ۴۰,۷۸۴ سهم مشاع 
از ۳۹۸,۲۵۰ سهم ششدانگ عرصه یک قطعه زمین که دارای سند اعیانی به پالک 
۳۲۴۵ فرعی از ۱۰۷- اصلی بخش ۳ می باشد. ۸- فرشته جاللی به شناسنامه 
۴۳۹۶ کدملی ۲۱۲۱۶۰۰۹۲۲ صادره از گرگان فرزند عباسعلی در ۳۸,۵۸۳ سهم 
مشاع از ۳۹۸,۲۵۰ سهم ششدانگ عرصه یک قطعه زمین که دارای سند اعیانی به 
پالک ۳۲۳۶ فرعی از ۱۰۷- اصلی بخش ۳ می باشد. ۹- جواد فردین به شناسنامه 
۹۲۵ کدملی ۴۵۹۱۱۲۲۹۱۳ صادره از شاهرود فرزند محمد علی در ۲۰/۲۹۶ سهم 
مشاع از ۳۹۸,۲۵۰ سهم ششدانگ عرصه یک قطعه زمین که دارای سند اعیانی 
به پالک ۳۲۳۹ فرعی از ۱۰۷- اصلی بخش ۳ می باشد. ۱۰- مرضیه رحیمی به 
شناسنامه ۳۹۸ کدملی ۰۸۳۹۵۲۳۸۸۲ صادره از طبس فرزند جانعلی در ۲۰,۲۹۶ 
سهم مشاع از ۳۹۸,۲۵۰ سهم ششدانگ عرصه یک قطعه زمین که دارای سند 
الهام   -۱۱ باشد.  می   ۳ بخش  اصلی   -۱۰۷ از  فرعی   ۳۲۳۹ پالک  به  اعیانی 
از گلوگاه  به شناسنامه ۱۵۹۹ کدملی ۵۷۹۹۹۴۱۹۰۱ صادره  مجریان گلوگاهی 
فرزند انوشیروان در ۲۰,۳۶۷ سهم مشاع از ۳۹۸,۲۵۰ سهم ششدانگ عرصه یک 
قطعه زمین که دارای سند اعیانی به پالک ۳۲۴۳ فرعی از ۱۰۷- اصلی بخش ۳ 
می باشد. ۱۲- سید محمود حجازی به شناسنامه ۱۵۲۸ کدملی ۲۱۲۱۷۵۵۱۳۶ 
سهم   ۳۹۸,۲۵۰ از  مشاع  سهم   ۲۰,۳۶۷ در  جواد  سید  فرزند  گرگان  از  صادره 
ششدانگ عرصه یک قطعه زمین که دارای سند اعیانی به پالک ۳۲۴۳ فرعی از 
۱۰۷- اصلی بخش ۳ می باشد به مساحت کل ششدانگ ۳۹۸/۲۵۰ متر مربع از 

پالک ۳۸۶۶ فرعی از ۱۰۷- اصلی واقع در اراضی خارج از مزرعه موقوفه محمد 
صادق بابا صادقیان بخش ۳ حوزه ثبت گرگان طبق رای صادره حکایت از انتقال 
فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  اطالع عموم  منظور  به  لذا  دارد.  مالک رسمی  از 
پانزده روز آگهی می شود از این رو اشخاصی که نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواست خود را به 

مرجع ذیصالح قضایی تقدیم نماید. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۳/۰۲
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۳/۱۸

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

م / الف ۶۸۷۶

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

برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۱۰۶۰۰۰۰۲۳۴ هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای / خانم شهین 
آذری چوکاملو فرزند حسن به شماره شناسنامه ۳۰۹۲۲ صادره از بجنورد ششدانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت ۹۵ متر مربع قسمتی از قطعه 
۱۸ تفکیکی مفروز و مجزی شده از پالک ۲/۲۰ از صورتمجلس تفکیکی شماره 
۵۸۲۲۵ مورخ ۷۵/۱۲/۸ خریداری از مالک اسفندیار بختیاری محرز گردیده است 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۳/۳
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۳/۱۸

محمد داودی 
رئیس ثبت اسناد و امالک 

م / الف ۶۹

مدیرکل مرمت و حفاظت سازمان اسناد و کتابخانه ملی 
ایران در تشریح عملکرد چهارساله این اداره کل گفت: طی 
این سال ها ۱۲۱ هزار و ۴۵۴ برگ، معادل ۱۱۶ هزار و ۸۸۹ 

برگ اسناد تاریخی، کتب خطی و چاپی نفیس مرمت شد.
به گزارش روز دوشنبه گروه فرهنگی ایرنا از سازمان 
اسناد و کتابخانه ملی ایران، محمد حدادی گفت: اداره کل 
در  ایران  ملی  کتابخانه  و  اسناد  سازمان  حفاظت  و  مرمت 
حوزه های مختلف اعم از مرمت و بازسازی و ساخت جعبه 
حفاظتی، ضدعفونی و آفت زدایی، پایش محیطی منابع و 
مخازن سازمان، تدوین و ترجمه استانداردهای نگهداری و 
حفاظتی اسناد، ارائه مشاوره فنی، برگزاری نشست و کارگاه 

آموزشی فعالیت دارد.
 ۲۶ به  توان  می  اساس  برهمین  داد:  ادامه  وی 
درخواست دریافتی برای مشاوره های فنی و پایش مخازن، 
راه، مسکن  مجموعه هایی چون کتابخانه مرکز تحقیقات 
و شهرسازی، مرکز اسناد سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری، کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه 
هنر تهران، کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شیراز 
موزه مرحوم انجبی شیرازی، موسسه لغتنامه دهخدا و مرکز 
المللی آموزش زبان فارسی، کتابخانه مکتب ولیعصر،  بین 

علی  دکتر  موزه  خانه  کشور،  وزارت  حراست  مرکزاسناد 
کتابخانه  فرهنگی،  و  علمی  انتشارات  سازمان  شریعتی، 
مطالعات  و  انسانی  علوم  پژوهشگاه  )س(،  الزهرا  دانشگاه 
فرهنگی، کتابخانه استاد مینوی سازمان ثبت احوال کشور، 
تهران  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  فنون  و  علوم  کتابخانه 
بنادر و دریانوردی  اداره کل  شمال، موزه هنرهای معاصر، 
مازندران،  استان  دارایی  و  اقتصاد  اداره کل  بوشهر،  استان 

کتابخانه مرحوم استاد سید احمد فردید اشاره کرد.
مدیرکل مرمت و حفاظت سازمان اسناد و کتابخانه ملی 
ایران گفت: طی این سال ها ۱۲۱ هزار و  ۴۵۴ برگ، معادل 
۱۱۶ هزار و  ۸۸۹ برگ A۴ از اسناد تاریخی، کتب خطی و 
چاپی نفیس مرمت شد که از شاخص ترین آنها می توان به 
مرمت صفحات یک جلد نسخه خطی به نام جواهرالتفسیر 
لتحفه االمیر از کشور قزاقستان، به تعداد ۴۶۱ برگ و ساخت 
جعبه حفاظتی برای این نسخه نفیس و مرمت و بازسازی، 
تعداد ۲ برگ از قدیمی ترین »یرلیغ« )فرمان( و اسناد موجود 
در مخازن آرشیو ملی دوره ی ایلخانی ۷۲۶ ه.ق ، »رقم« 
)فرمان( شاه عباس متعلق به سال ۹۹۹ )۱۰۰۰( ه.ق ، ساخت 
۲ قاب حفاظتی جهت اجرای راهبردهای حفاظت پیشگیرانه 
و نگهداری طوالنی مدت، مرمت و بازسازی تعداد ۱۱۰ فقره 

از وقفنامه های سازمان اوقاف و امور خیریه مربوط به سال 
های ۱۲۰۰ تا ۱۳۰۰ ه.ق اشاره کرد. 

حدادی ادامه داد: ۲۷۶ عدد جلد مربوط به کتب خطی 
و نفیس چاپی مرمت شده است که شاخص ترین آنها مرمت 
و بازسازی یک جلد آلبوم بیوتات متعلق به آثار و نقاشی های 
ناصرالدین شاه، چهار جلدآلبوم بیوتات حاوی مکاتبات و نامه 
های مهم مربوط به دوران قاجارو آلبوم عکس ملکه ها و 
شاهزاده های اروپایی مربوط به دهه ۱۸۸۰ میالدی است.

وی اضافه کرد: ساخت ۱۹۲جلد برای کتاب های فاقد 
جلد و ساخت ۱۰۷ مورد جعبه و قاب حفاظتی برای نگهداری 
کتب و اسناد نفیس از دیگر اقدامات صورت گرفته توسط این 

اداره کل در طی چهارسال اخیر است که از شاخص ترین 
آنها می توان به ساخت ۳ عدد جعبه حفاظتی برای نمایشگاه 
آثار مرحوم آیت اهلل هاشمی رفسنجانی، ساخت قاب حفاظتی 
جهت حفاظت و نگهداری بهینه سند آرم صدا وسیما، ساخت 
چهار آلبوم آرشیوی برای نگهداری پرچم های شهرهای ایران 
مربوط به وزارت کشور و ساخت جعبه های حفاظتی برای 
۴۰ عدد طومار بسیار نفیس و خطی اداره کل کتاب های 

خطی و نادر اشاره کرد.
مدیرکل مرمت و حفاظت سازمان اسناد و کتابخانه ملی 
ایران به ضدعفونی و آفت زدایی اسناد و منابع اشاره کرد 
و افزود: ۱۰۲ میلیون و ۲۵۷ هزار برگ از منابع ضدعفونی 
شده است و اقدامات دیگری نظیر سمپاشی و طعمه گذاری 
علیه جانوران موذی نیز صورت گرفته است. همچنین عملیات 
اسیدزدایی، لکه زدایی و غبارزدایی به ترتیب برای یک میلیون 
و ۳ هزار و ۲۴۳ برگ، ۱۵ هزار و ۷۶۹ برگ و یک میلیون و 

۳۱۵ هزار و ۱۰۹ برگ انجام شده است.
نامه  شیوه  و  استاندارد  ترجمه  و  تدوین  درباره  وی 
گذشته  سال  چهار  طی  اسناد  نگهداری  و  حفاظت  های 
 ۱۹۸۱۴  ISO/TR استاندارد  ترجمه  اظهارداشت: 
آرشیو و  برای  –مدیریت مجموعه  »اطالعات و مستندات 

در  اسناد  نگهداری  و  حفظ  نامه  شیوه  تدوین  کتابخانه«، 
بایگانی ها )اصول کلی حفاظت پیشگیرانه(، تدوین کتابچه 
راهنمای عمومی حفاظت و نگهداری اسناد و دست نوشته 
نوین  و  سنتی  روشهای  بررسی  تحقیقاتی  طرح  انجام  ها، 
صحافی و انجام طرح تحقیقاتی بررسی سیستم های اطفاء 
حریق مناسب برای آرشیوها و کتابخانه ها از جمله اقدامات 
انجام شده در این حوزه است ضمن اینکه هم اکنون تدوین 
شیوه نامه حفاظت و نگهداری از منابع دیداری و شنیدار ی 

در دست اقدام بوده و در حال انجام است.
حدادی برگزاری نشست و کارگاه آموزشی را از دیگر 
اقدامات این اداره کل عنوان کرد و افزود: در همین رابطه 
از  متقاضی  کارشناسان  ویژه  خارجی  آموزشی  دوره های 
آرشیوها و کتابخانه های کشورهای متقاضی برگزار شد که 
می توان به برگزاری دوره آموزشی کوتاه مدت حفاظت و 
مرمت آثار کاغذی برای کارشناسان اعزامی از کشور تانزانیا، 
دوره آموزشی کوتاه مدت »حفاظت و مرمت آثار کاغذی« 
برای کارشناسان اعزامی از کشور ازبکستان، دوره آموزشی 
کوتاه مدت حفاظت و مرمت آثار کاغذی برای کارشناسان 
تئوری و عملی  آموزشی  قزاقستان، دوره  از کشور  اعزامی 
»حفاظت و مرمت آثار کاغذی« به هفت  نفر از مدیران و 

مسئوالن کشور پاکستان اشاره کرد؛ همچنین در همین راستا 
دوره های آموزشی داخلی ویژه متقاضیان داخلی نیز برگزار 
شد که می توان به  برگزاری پنج  دوره کوتاه مدت آسیب 
دانشجویان  از  نفر   ۱۱ ویژه  کاغذی  آثار  مرمت  و  شناسی 
کارشناسی ارشد رشته مطالعات آرشیوی  و برگزاری چهار 
دوره آموزشی کوتاه مدت حفاظت و مرمت آثار کاغذی برای 

سایرعالقمندان به مرمت اشاره کرد.
 ۱۰ ها  سال  این  طی  همچنین  شد:  یادآور  وی 
کارگاه ها و نشست در حوزه مرمت و حفاظت اسناد برگزار 
شد که برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با صحافی کتاب 
برای کودکان و نوجوانان به مناسبت روز جهانی کودک در 
آشنایی  آموزشی  کارگاه  برگزاری  ملی،  کتابخانه  ساختمان 
مهربان  یار  نگهداری  های  کارگاه  مجموعه  از  با صحافی 
برگزاری نشست روشهای  به مناسبت روز جهانی کودک، 
حفاظت و نگهداری اسناد و کتابها در سی و یکمین نمایشگاه 
با  »آشنایی  تخصصی  نشست  برگزاری  کتاب  المللی  بین 
مکزیک«،  ملی  آرشیو  در  نگهداری  و  حفاظت  فرایندهای 
برگزاری نشست تخصصی اسناد ملی و جلوه های هنری به 
مناسبت چهل و هفتمین سال تاسیس اسناد ملی و  برگزاری 

نشست تخصصی با عنوان حفاظت آرام از جمله آنهاست.

مرمت بیش از 1۲1 هزار برگ سند تاریخی و کتاب های نفیس
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تصویری دیده نشده از لیلی گلستان و زنده یاد عباس کیارستمی
اختصاصی دنیای جوانان

این فصل سبز 
رنگ زمستان گرفته است

محمدرضا احمدی فر

دست مرا بگیر که توفان گرفته است
با من بمان که غربت من جان گرفته است

شالی برای سوز پریشانی ام بباف
این فصل سبز رنگ زمستان گرفته است

آواره نگاه تو مانده است سال ها
این دل که راه کوه و بیابان گرفته است

یک عمر زیر سقف نگاه تو بوده ایم
امشب خبر رسید که باران گرفته است

باورمکن اگرچه ببینی به چشم خویش 
دل - دوره گرد چشم تو- سامان گرفته است

این آسمان که تکیه به لبخند داده است 
از ما ستاره های فراوان گرفته است

جاری ست خون رگ رگ من در رگ غزل 
این بودن من است که پایان گرفته است
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 مطالب ارسالی شما نزد ما یادگار می ماند و برگردانده نمی شود
 دنیای جوانان در حک و اصالح مطالب دریافتی آزاد است

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

سه شنبه 18  خرداد 1400  قیمت 1000 تومانسال بیست ودوم- شماره مسلسل 1757

vahidmalek282@yahoo.com

انقالب،خیابان جمالزاده شمالی ، نرسیده به خیابان 
نصرت، پالک ۲۷5، طبقه پنجم، واحد 1۷

 تلفن: 6656۲۸01-6691۷۳1۲ -66915۲6۸      
فکس:661۲61۳9

همه چیز درباره کن ۲0۲1
آیا قهرمان اصغر فرهادي، قهرمان کن مي شود!؟

هفتاد و چهارمین جشنواره فیلم کن روز سه شنبه ششم جوالی با حضور افتخاری 
کار  به  آغاز  آمریکایی  تحسین شده  تهیه کننده  و  کارگردان  و  بازیگر  فاستر،  جودی 
می کند. حودي فاستر که پیش از این هم با فیلم های خود در مقام بازیگر و کارگردان 
در جشنواره کن حضور داشته، این بار مهمان ویژه مراسم افتتاحیه است. ضمن اینکه 
سازمان دهندگان کن ۲۰۲۱ جایزه نخل طالیی افتخاری این دوره را هم به فاستر 
اهدا می کنند تا به فهرست چهره هایی چون ژان مورو، برناردو برتولوچی، جین فوندا، 

ژان-پل بلموندو، انیس وارد، مانوئل دی الیویرا، آلن دلون و... بپیوندد.
جودي فاستر نخستین بار در ۱۳ سالگی همراه مارتین اسکورسیزی با راننده 
فیلم  بهترین  طالیی  نخل  با  و  رفت  باال  کن  جشنواره  کاخ  پله های  از  تاکسی 
سال ۱۹۷۶ به خانه بازگشت. ۴۵ سال بعد، او بار دیگر به سواحل جنوب فرانسه 
بازمی گردد تا این بار جایزه نخل طالیی خودش را بگیرد. در این سال ها، فاستر 
است.  ساخته  کارگردان  مقام  در  هم  فیلم   ۴ و  کرده  بازی  فیلم   ۵۰ از  بیش  در 

همبازی های  برخی  واشنگتن  دنزل  و  دنیرو  رابرت  گیبسن،  مل  هاپکینز،  آنتونی 
رابرت  فینچر،  دیوید  چون  نامدار  کارگردانان  با  او  و  بوده اند  فاستر  سرشناس 
زمکیس، اسپایک لی، آلن پارکر و حتی کلود شابرول همکاری کرده است. فاستر 
در ۱۹۸۹ برای متهم ساخته جاناتان کاپالن و در ۱۹۹۱ با سکوت بره ها ساخته 
جاناتان دمی برنده اسکار بهترین بازیگر زن شده است. این ستاره ۵۸ ساله چهره 
بازیگر و کارگردان در  فیلم در مقام   ۷ با  امروز  تا  محبوب جشنواره کن است و 

این رویداد مهم سینمایی شرکت کرده است.
هفتاد و چهارمین جشنواره فیلم کن یا نمایش آنت ساخته لئون کاراکس آغاز 

به کار می کند و قهرمان اصغر فرهادی یکی از ۲۴ فیلم بخش مسابقه آن است.
فهرست فیلم های حاضر در بخش های مختلف کن ۲۰۲۱ روز گذشته در یک 
نشست خبری اعالم شد. بر این اساس، قهرمان با بازی امیر حدیدی و محسن تنابنده 
در بخش مسابقه رسمی حضور دارد و در نخستین نمایش جهانی در کن هفتاد و 
چهارم روی پرده می رود. اصغر فرهادی چهره محبوب جشنواره کن است و پیش از 
این هم با فیلم های خود در بخش مسابقه حضور داشته است. او پس از ساختن همه 
می دانند در اسپانیا، به سرزمین مادری خود ایران بازگشت و قهرمان را تابستان سال 

گذشته در اوج شیوع کرونا در شیراز با بازیگران و عوامل تولید ایرانی کلید زد. 
استودیو آمازون حق پخش فیلم را در آمریکا از آن خود کرده است. خالصه داستان 
فیلم قهرمان از این قرار است: رحیم مردی است که به دلیل بدهی بسیار که 
نتوانسته آن را بپردازد به زندان افتاده، روزی مرخصی ۲ روزه به او داده می شود، 
او پیش کسی که به وی بدهکار بود، می رود تا وی را قانع کند از شکایت خود 
صرف نظر کند و پیشنهاد می کند که بخشی از بدهی خود را به او می دهد، اما 
در این ماجرا آنطور که پیش بینی کرده بود اوضاع بر وفق مراد پیش نمی رود، 

وی در جایی پول زیادی پیدا می کند و در تردید است که صاحب پول را پیدا کند و 
آن را به وی پس دهد، اما...

اودیار،  آپیچاتپونگ ویراستاکول، ژاک  شان پن، پل ورهوفن، میارهانسن الو، 
محمدصالح هارون، وس اندرسن، فرانسوا اوزون و نانی مورتی از جمله فیلمسازان 
نامدار حاضر در بخش مسابقه کن ۲۰۲۱ هستند. اسپایک لی، فیلمساز آمریکایی رئیس 
هیات داوران بخش مسابقه کن امسال است و کریستین مونجیو، سینماگر نامدار رومانی 
ریاست بخش مسابقه هفته منتقدان را بر عهده دارد. جایزه نخل طالیی افتخاری هم 

به جودی فاستر اهدا می شود.
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محمد حسین زاده
در جشـنواره فجـر سـال گذشـته بـود کـه 
نـام گیتـي معیني، بازیگر پیشکسـوت و شـاخص 
عرصـه هنـر در میـان کاندیـداي بهتریـن بازیگر 
نقـش مکمـل زن قـرار گرفـت. او که همـواره در 
ارائه نقش هایش بسـیار درخشـان ظاهر مي شـود، 
سالهاسـت کـه بـا مشـکالت مالي دسـت و پنجه 
نـرم مي کند تا جایي که چندي پیـش در تلویزیون 
نیـز بـه این موضـوع اشـاره کرده بـود! البتـه این 
وضعیـت براي بسـیاري از هنرمندان پیشکسـوت 
وجود دارد و متاسـفانه نه تنها دولت و ارشـاد بلکه 
حتـي اهالـي سـینما هم تدبیـري براي ایـن اتفاق 
نمي اندیشـند. گیتـي معینـي کـه سـال گذشـته با 
فیلـم سـینمایي ابلـق، سـاخته نرگـس آبیـار در 
جشـنواره خوش درخشـید، چندي پیش در سریال 
باخانمـان، سـاخته بـرزو نیک نژاد نیـز ایفاي نقش 
کـرده بـود کـه در پخـش مخاطـب نسـبتا خوبي 

جـذب کرد.
گیتـی معینـی در گفتگویـي پیرامـون آخرین 
فعالیت هـای خود در عرصه بازیگری گفت: در حال 
حاضـر اکثـر پروژه ها به دلیـل اپیدمی کرونا تعطیل 
شـده اسـت. آخرین پروژه  ایی که من در آن حضور 
داشـتم سـریال کمدی باخانمان، به کارگردانی برزو 
نیک نـژاد بـود کـه در مـاه مبـارک رمضـان پخش 
شـد و همچنین فیلم سـینمایی ابلق به کارگردانی 
نرگـس آبیـار کـه هـر ۲ مربـوط به سـال گذشـته 
هسـتند و بعـد از آن فعالیتـی نداشـتم، امیـد دارم با 
بهبود شـرایط دوباره سـر کار جدیدی حاضر شـوم.

ایـن روزهـا واکسیناسـیون براي افراد مسـن 
و همینطـور هنرمنـدان خصوصا پیشکسـوت ها در 
اولویـت قـرار دارد و در ایـن بیـن گیتـي معینـي 
نیـز واکسـن خـود را دریافـت کـرده اسـت تـا بـا 
خیال نسـبتا آسـوده تري به کار و فعالیـت بپردازد. 
وی پیرامـون تزریـق واکسـن کرونـا بیـان کـرد: 
واکسـن کرونـای چینـی را تزریـق کـردم. بـه هر 
حـال مـن سـنم باالسـت و طبیعتـا عوارضـی از 
جملـه سـرگیجه و حالـت تهـوع داشـتم کـه بـه 
مـرور برطـرف شـد. پـس از تزریق واکسـن کرونا 
حـدود ۴ سـاعتی هـم در سـمت چـپ بدنم کمی 
احسـاس سـنگینی می کـردم که آن هـم برطرف 
شـد. مایعـات زیـادی خـوردم و خدا را شـکر االن 
در وضعیـت خوبـی هسـتم و مشـکلی هم نـدارم. 
واکسـن بخـش مهمی بـرای پیشـگیری از درگیر 
شـدن بـا ویـروس کرونـا اسـت اما همچنـان باید 
بـا رعایت تمامی پروتکل های بهداشـتی و رعایت 
حداکثـری از جـان خـود و اطرافیان مان محافظت 
کنیـم. بـرای مـا که سـر پروژه هـای فیلمبـرداری 
فعالیـت می کنیـم بسـیار مهـم اسـت کـه ایـن 
مراقبت ها ادامه دار باشـد. در نظر داشـته باشـید که 
هنـوز بخشـی زیادی از مـردم واکسـن را دریافت 
نکرده انـد و احتمـال خطـر همچنـان بـا ماسـت. 
بی مهابـا ماسـک نـزدن و رعایـت نکـردن مـوارد 
بهداشـتی گاهی باعث تعطیلی کل پروژه  ها شـده 
و می شـود. این ویرس خطرناک و مرموز اسـت و 
همـه ما باید برای سـالم ماندن حواسـمان باشـد.

بازیگـر فیلم سـینمایی ابلق در مـورد رعایت 
آثـار  پروتکل هـای بهداشـتی در پشـت صحنـه 
سـینمایی و تلویزیونـی توضیح داد: بـه طور کامل 
در زمان سـاخت سـریال باخانمان که بودم رعایت 
مـوارد بهداشـتی از طرف همه عوامـل و بازیگران 
رعایت می شـد. عوامل پشـت دوربیـن که همگی 
ماسـک زده بودند و ما هم با اینکه جلوی دوربین 
نباید ماسـک می زدیـم هم رعایـت می کردیم. در 
هـر پـروژه ای امکانـات بهداشـتی مهیا بـود اما در 
فیلـم ابلق به کارگردانی نرگـس آبیار این امکانات 
بیشـتر بود. با اینکه در هوایی گرم همراه با شـیوع 
کرونا و گریمی سـنگین در ابلق حضور داشـتم اما 
بـا عشـق و عالقـه کارکـردم و در همـه مـوارد از 
رعایت پروتکل های بهداشـتی در سر صحنه فیلم 
نرگـس آبیـار خیالم راحـت بود. آمبوالنـس، دکتر، 
ضـد عفونـی کردن مـداوم و... انجام می شـد و در 

کل تجربه دلنشـینی بـرای من بود.
ایـن بازیگر پیشکسـوت با اشـاره به وضعیت 
دسـتمزد بازیگـران پیشکسـوت که ایـن روزها به 
یـک معضـل بـزرگ براي اکثـر آنها تبدیل شـده، 
توضیـح داد: متاسـفانه وضعیـت دسـتمزدها برای 
مـن و افـرادی که سـن باالیی دارند بسـیار پایین 
اسـت و اصال از آن راضی نیسـتم. با کمال تاسـف 
بایـد بگویم بخشـی از این دسـتمزد پاییـن را هم 
گاهـی بـه ما نمی دهنـد، من زن سرپرسـت خانوار 
هسـتم و در شـرایط سـخت هـم کار می کنـم اما 
ایـن بی انصافی هـا بـرای مـن آزاردهنـده اسـت 
و امیـدوارم شـرایط عـوض شـود. برخـی جوانانی 
کـه در دهـه ۸۰ و بـا روابـط و پـول وارد عرصـه 
بازیگـری شـده اند از پـس خودشـان برمی آینـد و 
شـرایط آنهـا بـا مـا خیلـی فـرق دارد. از نزدیـک 
دیـده ام کـه بازیگـران جوانی اگر دسـتمزد خود را 
نگیرنـد در ابتـدا و یـا نیمه فیلم بـرداری کار را رها 
می کننـد و بـه هیچ عنـوان برنمی گردنـد تا اینکه 
دسـتمزد خـود را بگیرنـد. ایـن بازیگـران در ابتـدا 
بخـش اعظمـی از دسـتمزد خـود را می گیرند، اما 
وقتی ما درخواسـت دسـتمزد می کنیـم صحبت از 
کمبـود بودجـه و امکانـات می کنند. مـا برای فیلم 
و کارگـردان ارزش و حرمـت قائـل هسـتیم و کال 
مسـئله را رفاقتـی می بینیـم که باید همـه عوامل 
در خدمت فیلم باشـند و همین ارزش قائل شـدن 
بـرای کار دردسرسـاز شـده اسـت و حـق و حقوق 
مـا پایمال شـده اسـت. نسـل من سال هاسـت در 
ایـن عرصـه فعالیت دارنـد و با شـرافت و صداقت 
بـا همـه برخـورد کرده اند، امـا گاهی بعضـی افراد 

از صداقـت مـا سوءاسـتفاده می کنند.
گیتـی معینـی در انتهـاي این گفتگـو درباره 
روابـط  و  پروژه هـا  از سـوي  بازیگـران  انتخـاب 
خانوادگـي و پارتي بـازي گفـت: بخـش زیـادی از 
بازیگـران و عوامـل فیلم هـا طبق روابط شـخصی 
و خانوادگـی انتخـاب می شـوند و بـرای امثال من 
نقش هـای کمـی وجـود دارد. اکثـر تیتـراژ فیلم ها 
را دقت بکنید می بینید بسـیاری از اسـامی نشان از 
روابـط خانوادگـی می دهند. امیدوارم با بهتر شـدن 
شـرایط محیط کاری برای نسـل من مساعد شود.
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ساناز سماواتي یکي از بازیگراني 
است که اگرچه همواره در نقش هاي 
مکمل حضور داشته ولي بازي هاي 
درخشاني را در این نقش ها از خود 
به  روزها  این  او  است.  داده  نشان 
صورت همزمان سریال هاي بوتیمار 
نمایش  حال  در  را  آبي  روزهاي  و 
دارد و از این حیث در این روزهاي 
کرونایي یکي از پرکارترین هاي این 
عرصه به شمار مي رود. با او همراه 
شدیم تا بیشتر درباره این ۲ سریال 
پرمخاطب و البته کار و شرایط کاري 

در دوران کرونا بیشتر بدانیم...

-با سریال بوتیمار شروع کنیم... 
بازي در این سریال  چطور شد که 

را پذیرفتید؟
حضورم  دلیل  *اصلی ترین 
عوامل  و  گروه  بوتیمار،  سریال  در 
حرفه ای و کاربلد آن بود. صدابردار، 
تهیه کننده  کارگردان،  تصویربردار، 
مل  عوا تمامی  کلی  طور  به  و 
و  قدیمی  عوامل  از  پشت صحنه 
کاربلدی بودند که به عنوان بازیگر 
زمینه  این  در  دغدغه ای  هیچگونه 
بر  تنها  کامل  آرامش  با  و  نداشتم 
نقش خودم تمرکز داشتم. این خیلي 
کار  عواملي  با  شما  که  است  مهم 
کنید که کارشان را به بهترین شکل 
بلد هستند و آن را به حرفه اي ترین 

شکل ممکن انجام مي دهند.

در  هم  شاخصي  -بازیگران 
این سریال حضور دارند که اکثرا از 
شمار  به  طنز  کارهاي  بهترین هاي 

مي روند...
بازیگران  از  کدام  هر  *بله، 
خود  نقش  برای  را  ارائه  بهترین 
نهایت  زمینه  این  در  و  داشتند 
سخت  شرایط  در  را  خود  تالش 
لبان  بر  تا خنده ای  کرونایی کردند 
مردم بنشیند. سعی کردیم کاری را 
به مردم هدیه کنیم که با آن ساعات 
دلنشینی را بگذرانند و بازیگران این 
مجموعه به نظرم فوق العاده بودند.

سریال  این  بازیگران  با  -کار 
چطور بود؟

برخی  با  همکاری  بقه  *سا
را  لوالیی  حمید  جمله  از  بازیگران 
داشتم و چون تیم حرفه ای بازیگران 
شتند  دا حضور  سریال  ین  ا در 
و  حس ها  کردن  بدل  و  رد  قطعا 
بده بستان های بازیگری بسیار خوب 
بازیگران  با  وقتی  گرفت.  صورت 
تازه کار و غیرحرفه ای طرف هستی 

کیفیت الزم از دست می رود و تمام 
تحت الشعاع  را  گروه  یک  زحمات 
قرار می دهد که خوشبختانه در این 

سریال همه حرفه ای بودند.

نقش  ره  با در بیشتر  -کمي 
خودتان برایمان بگویید؟

بازي  را  بانو  مهین تاج  *نقش 
نکته  نقش  این  مورد  در  مي کنم. 
و  داشت  وجود  که  مهمی  فرعی 
متوجه  بازخورد ها  در  خوشبختانه 
شدم مردم به آن توجه داشتند مظلوم 
بودن او به عنوان خواهر شوهر است. 
در فرهنگ ما نقش خواهرشوهر و 
مرسوم  و  معمول  خیلی  مادرشوهر 
است، اما در این سریال عمه خانوم 
شخصیت مظلومی دارد و مورد ظلم 
قرار می گیرد. این مظلومیت و طنز 
نهفته در آن اتفاقا در بهتر دیده شدن 
در  بانو  مهین تاج  کرد.  کمک  آن 
سریال بوتیمار، دختر تحصیلکرده ای 

است که ازدواج نکرده و به اصطالح 
این  است.  مانده  خانه  در  عامیانه 
او  نکردن  ازدواج  و  ماندن  خانه  در 
دالیل متفاوتی دارد که یکی از آنها 
سختگیری های او در انتخاب شریک 
زندگی اش است. به نظر من هم البته 
دالیل او قانع کننده و درست است 
و نباید با مقوله ازدواج سهل انگارانه 
دادن  خانواده  تشکیل  کرد.  برخورد 
انتخاب  که  دارد  پیامد هایی  حتما 
نفر   ۲ و  است  مهم  بسیار  درست 
همدیگر  حرف  و  باشند  جفت  باید 
برادری  بانو  تاج  مهین  بفهمند.  را 
دارند،  هم  با  خوبی  رابطه  که  دارد 
مشکالتی  خانواده  عروس  با  ولی 
دارد که به صورت طنز این ارتباط 

بیان شده است.

مانند  سریالي  مي کنید  -فکر 
اینکه سریالي طنز  علیرغم  بوتیمار 
است، چطور مي توان در زمینه هاي 
آن  به  که  موضوعي  مانند  مختلف 

اشاره کردید، فرهنگسازي کند؟
همه  از  اینجا  از  دارد  *جا 
بخواهم تا نگاه مان راجع به مسئله 
مادرشوهر و خواهر شوهر و عروس 
را عوض کنیم و ارتباطات خودمان را 
درست تعریف کنیم و حدود و جایگاه 
چالشی  اینها  بدانیم.  را  خودمان 
با  خانواده ها  سال  سالیان  که  است 
رفتار  تغییر  با  و  بوده اند  درگیر  آن 
ارتباطات  می توانیم  دیدگاه  نوع  و 
سالم تری داشته باشیم. همین تغییر 
نگاه با زبان طنز در سریال بوتیمار 
گفته شده و امیدوارم تاثیر مثبتی بر 

کانون خانواده ها داشته باشد.

که  است  سال  یک  از  -بیش 
گرفته  بر  در  را  همه  زندگي  کرونا 
است... شرایط کاري براي هنرمندان 

در این ایام چطور بوده است؟
سختی  خیلی  کاری  *شرایط 
داشتیم و فیلم باید برای نوروز آماده 
می شد که البته پخش آن جابجا شد 
و بوتیمار بعد از عید نوروز و در این 
منهای  است.  در حال پخش  شبها 
این مسئله کرونا مشکل اصلی برای 
ساخت این سریال بود. به نظرم با 
ذکاوتی که گروه تولید و کارگردانی 
و تهیه کننده فیلم داشتند تصمیم بر 
این شد که خیلی از صحنه های این 
مجموعه در فضای باز تصویربرداری 
شود و این امر به ما خیلی کمک کرد 
استفاده  باشد.  راحت تر  تا خیال مان 
فاصله گذاری  و  ماسک  و  الکل  از 
میشد.  رعایت  تمامی  به  اجتماعی 

فیلم  تهیه کننده  مهام  مهران  برای 
شتی  ا بهد ی  تکل ها و پر یت  عا ر
تک تک  و  داشت  حیاتی  اهمیت 

بچه ها مواظب و مراقب بودند.

-بازخورد سریال بوتیمار براي 
را  مخاطبان  نظر  بود؟  چطور  شما 

پیگیري مي کنید؟
به نظر مخاطب  *من همیشه 
اهمیت ویژه اي مي دهم. بازخورد های 
مردم نسبت به سریال بوتیمار عالی 
است و همینجا از تمام مردم تشکر 
می کنم به خاطر انرژی خیلی خوبی 
درخواست  خیلی ها  دادند.  ما  به  که 
کردند بوتیمار همچنان ادامه پیدا کند 
و اتفاقات خانواده گالبی و عمه گالبی 
ادامه داشته باشند. خوشحالم که مردم 
با کار ارتباط برقرار کردند و اگر قرار بر 
این باشد که این مجموعه ادامه پیدا 
کند بازهم با کمال میل حضور در آن 
اتفاقا عمه گالبی  قبول می کنم.  را 
کاراکتری است که جای مانور خیلی 
زیادی دارد. جا دارد در اینجا دوباره 
این نکته را یادآوری کنم که به عنوان 
بازرس انجمن صنفی بازیگران سینما 
مردم صحبت  با  وقتی  تلویزیون  و 
شبکه  ما  می گویند  اکثرا  می کنم 
آی فیلم را می بینیم و با سریال های 
جدید و بازیگران جدید ارتباط برقرار 
نمی کنیم. مردم درباره دلیل آن نیز 
می گویند بازیگران قدیمی در فیلم ها 
حضور ندارند و وقتی آنها در فیلمی 
بازی می کنند آن فیلم ها حال و هوا و 
رنگ و بوی بهتری دارد. با همه اینها 
بوتیمار از شبکه ۳ سیما پخش شد 
و همین مردم پای سریال نشستند. 
وجوه  تمام  در  تیمی  وقتی  معتقدم 
می کند  تولید  را  سریالی  حرفه ای 
جذاب  و  دیدنی  کاری  آن  نتیجه 
دیدن  عالقمند  را  مردم  که  است 

آن می کند.

ل  یا سر شما  ز  ا ن  -همزما
پخش  حال  در  نیز  آبي  روزهاي 

است... از آن برایمان بگویید؟
*بله سریال روزهاي آبي را نیز 
بوتیمار  سریال  دارد.  پخش  حال  در 
همزمان  البته  و  درخشید  فوق العاده 
سریال روز های آبی نیز از من در شبکه 
پنج سیما در حال پخش است. روز های 
آبی هم نقش و کاراکتر خیلی خوبی 
آبی  روز های  می کنم  فکر  اما  دارد، 
دیده  بیشتر  مجدد  بازپخش های  در 
می شود. به هر حال پخش سریال ها 
از شبکه های سراسری امکان بیشتر 
دیده شدن را دارند. سریال روز های آبی 
تجربه خیلی خوبی برای من بود و در 
کنار اساتید بازیگری اکبر عبدی و فریبا 
متخصص که نقش های اصلی را داشتند 
از کار لذت بردم. با اینکه به عنوان بازیگر 
مهمان حضور داشتم واقعا از همکاری 
با آنها لذت بردم و فیلم داستان متفاوتی 
را تعریف می کند. کست حرفه ای بود و 
هدایت بازیگران و کارگردانی محمدرضا 

حاجی غالمی عالی بود.

بفرمایید  پایاني  سوال  -براي 
در  هم  را  دیگري  پروژه هاي  که 

حال بازي دارید؟
*با ۲ پروژه جدید صحبت هایی 
شده و منتظر هستم قطعی شود و 
داشته  را  آن  اطالع رسانی  اجازه 

باشیم.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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گالیه هاي یک پیشکسوت هنر

گیتي معیني: از صدافت هنرمندان پیشکسوت
 سوءاستفاده مي شود!


