
درخواست سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا؛

سالمت مردم و کرونا را سیاسی نکنید!
یک نماینده مجلس شورای اسالمی گفت: مردم در 
انتخابات رییس جمهوری به نامزد پاکدست، استکبارستیز، 
جهادگر، ساده زیست، خادم مخلص و استقالل طلب با 
تکیه بر توان بومی و داخلی رای دهند.رحمت اهلل فیروزی پور افزود: 
مردم در بین تمامی نامزدها یک نفر واجد همه نوع شرایط را از جمله 
فردی که دنبال استقالل کشور، مجری قوی در اداره امور کشور و 

به دنبال تالش برای رفع مشکالت و نارضایتی مردم باشد انتخاب 
کنند.وی با تاکید بر انتخاب آگاهانه فرد آشنا به امور اجرایی، صادق و 
بدون حاشیه اظهار داشت: باید دولتی انتخاب شود که خدمت بی منت 
به ملت را وظیفه خود می داند و به دنبال ایجاد اتحاد، انسجام مسووالن 

و رفع مشکالت اقتصادی کشور به ویژه بیکاری است.
صفحه 2

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش

آموزش و پرورش باید اولویت اصلی
 دولت آینده باشد

اما و اگرهای رسیدن به مرحله بعد
صورت  در  ایران  فوتبال  ملی  تیم 
دوم،  رتبه  کسب  و  عراق  مقابل  تساوی 
به  برای صعود  را  پیچیده ای  بسیار  شرایط 
پیش روی  انتخابی جام جهانی 2۰22  نهایی  مرحله 

خود خواهد داشت.
دوم  دور  چارچوب  در  ایران  فوتبال  ملی  تیم 
جام  و  قطر   2۰22 جهانی  جام  انتخابی  رقابت های 
صفر  بر   ۱۰ پرگل  نتیجه  با  چین   2۰2۳ ملت های 
امتیازی  تا در گروه سوم ۱۵  از سد کامبوج گذشت 
این وجود برد یک بر صفر عراق در مقابل  با  شود. 
امتیاز در صدر جدول  با ۱۷  را  این تیم  هنگ کنگ، 
قرار داد تا جدال هفته آخر ایران و عراق سرنوشت ساز 

و حساس باقی بماند.
صفحه 6

قاسم پور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان کرج:

صیانت از آراء و سالمت مردم
 در انتخابات اولویت اساسی است

5
ورود سرمایه گذاران غیر حرفه ای عامل اصلی نزولی شدن بورس

صفحه 3

2
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
قهرماني: براي حقوق 

زنان شعار مي دهیم 
ولي عدالتي وجود 

ندارد!

3اقتصاد
مقاومت بانک مرکزی 

مانع از رشد بازار 
سرمایه شد!

5ایران زمین

ناصر قهرمانی در گفت وگو با دنیاي جوانان درباره فیلم 
مراسم تدفین کالغ ها توضیح داد: در واقع من یک فیلم 
بی زمان و بی مکان ساخته ام. نیاز داشتم تا با اتمسفر 

درست و صحیحی صحنه ها را بیارایم. 

وزیر اقتصاد با بیان اینکه فرصت اجرای مصوبات طالیی 
برای بازگشت بازار سرمایه را ندادند، اظهار داشت: بعد 
از پایان دوره خدمتم به دانشگاه شهید بهشتی که در 

منطقه خوش آب و هوای اوین است، برمی گردم.

سید محمود هاشمی در تشریح این خبر گفت: 100 درصد 
خانوار شهری و بیش از 94 درصد خانوار روستایی استان 
تحت پوشش گاز طبیعی قرار دارند و در حال حاضر برخورداری 
از گاز طبیعی در استان اعم ازحوزه شهری و روستایی به بیش 

از 97 درصد افزایش یافته است.

خراسان جنوبی 
به استان های سبز 
کشور پیوسته است

مردم رییس جمهوری پاکدست انتخاب کنند تعیین وقت برای دفاع دولت
 در مقابل انتقادات

از  جمهوری  ریاست  انتخابات  تبلیغات  بر  نظارت  کمیسیون  عضو 
برگزاری جلسه برای تغییر در نحوه ساختاری مناظره سوم خبر داد و گفت: 
بر اساس مصوبه کمیسیون، مقرر شد دولت در یک برنامه ضبط شده به 
مدت ۸ دقیقه، به اظهارات نامزدهای انتخابات در جریان نخستین مناظره پاسخ داده و 

از عملکرد خود دفاع کند.
صفحه 2

 

پزشکی گفت: در  آموزش  و  بهداشت، درمان  وزیر 
دوران کرونا و تحریم ، هیچ بیماری به دلیل بی پولی پشت 
درهای بیمارستان نماند و به قوم کرد، بلوچ، سنی و شیعه 
خدمات رسانی شد.سعید نمکی روز گذشته)شنبه( در حاشیه مراسم رونمایی 
از مستند »شنا با دست های بسته« و عکس مدافعان سالمت که در 
محل وزارتخانه برگزار شد، افزود: در دوران کرونایی به 2۵6 هزار تبعه 
افغانستانی نیز خدمات درمانی ارائه شد و اینها جز افتخارات ایران است 

که در اوج تحریم ها کسب شد. وی اظهار داشت: ناگفته های زیادی 
است که در راه مبارزه با کرونا وجود دارد و باید یک روزی نگاشته شود، 
ما بیماری کووید۱۹ را مدیریت کردیم و در واقع پلی ساختیم برای عبور 
این سرزمین از این بیماری، رشد اقتصادی کشور در این دوران مثبت 
بود، خیال تولید کننده، مهندس، کارگر و غیره از این بابت راحت بود که 
اگر کرونا گرفت تخت های خالی در بیمارستان ها برای درمان وجود دارد.
صفحه 2

در راه مبارزه با کرونا ناگفته های زیادی وجود دارد!

DONYAYEJAVANANMAG.IR

فراخوان مناقصه عمومی
 یک مرحله ای 

نوبت اول 
و  روسازی  و  معابر  بستر  سطح  سازی  آماده  خاکی،  عملیات  پروژه  اجرای  عمومی  مناقصه  دارد  نظر  در  رضوی  خراسان  صنعتی  شهرکهای  شرکت 
جدولگذاری بلوار اصلی فاز توسعه شهرک صنعتی کاشمر با مشخصات زیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل 
برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به 
آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شدو الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت 

گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ۱4۰۰/۳/2۳ می باشد. 
آخرین مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت ۱4 مورخ ۱4۰۰/۳/2۷

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت ۱4 مورخ ۱4۰۰/4/6
زمان بازگشایی پاکتها: ساعت ۱۳ مورخ ۱4۰۰/4/۷

اطالعات تماس شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای الف: مشهد – بلوار 
خیام – بعد از خیام ۳۵ – تلفن: ۳۷642۰۰۵ – نمابر ۳۷642۰۰۳ 

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 4۱۹۳4 – ۰2۱ دفتر ثبت نام در تهران ۸۸۹6۹۷۳۷ و ۰2۱-۸۵۱۹۳۷6۸ 
و در مشهد ۰۵۱-۳۷62۸۳26

مشخصات کار: اجرای حدود 2۸۰۰۰ متر مکعب عملیات خاکی، 2۰۰۰ متر مکعب زیر اساس ۱۵۰۰ متر طول جدول پرسی ماشین به ارتفاع ۵۰ سانتیمتر 
مبلغ برآورد: ۹/۱24/6۷۸/264 ریال بر اساس فهارس بهای سال ۱4۰۰ )اعتبار طرح غیر عمرانی( 

مدت انجام کار: 6 ماه 
تضمین شرکت در مناقصه: چهارصد و پنجاه و شش میلیون و سیصد هزار ریال به صورت تضامین قابل قبول مربوط مندرج در آیین نامه تضمین 

معامالت دولتی به شماره ۱2۳4۰2/ت۵۰6۵۹ هـ مورخ ۹4/۹/22
رشته و پایه تشخیص صالحیت پیمانکاران: راه و ترابری – تمامی پایه ها 

شناسه آگهی : ۱۱4۷۵۵۵
شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی 

صفحه ۳

پیشکسوت فوتبال ایران می گوید بازی پایانی 
تیم ملی برابر عراق از دیدار برابر بحرین حساس تر 
است اما ایران می تواند این حریف را شکست دهد.

محسن خلیلی درباره دیدار پیش روی تیم ملی 
فوتبال ایران برابر عراق اظهار کرد: در زمانی که 
بازی های رفت در مقدمات جام جهانی برگزار می 
شد اتفاقات بدی برای فوتبال ایران رخ داد و این 
مساله باعث شد کار صعود ما از این مرحله بسیار 
سخت شود اما با درایت و تالش و جان فشانی 
که بازیکنان انجام دادند تیم ما بازی های بسیار 
خوبی در سه بازی اخیر انجام داد و حاال می تواند 
با کسب یک پیروزی شیرین برابر عراق از گروه 
صعود کند. ما االن امیدوار هستیم چون با خالقیتی 
که بازیکنان در بازی های اخیر از خود به نمایش 
گذاشتند نشان دادند که هیچ حریف آسیایی نمی 
تواند مقابل آن ها بایستد به همین خاطر آن ها می 
توانند با شایستگی برابر عراق به برتری برسند و به 

مرحله بعد صعود کنند.
وی افزود: بازیکنان ما نشان دادند تیم ملی 
فوتبال ایران قدرت اول آسیاست و بیهوده نیست 
که سال هاست جزء 4۰ تیم برتر جهان قرار داریم. 
در خط حمله دو بازیکن بسیار ارزشمند مثل مهدی 
طارمی و سردار آزمون را در اختیار داریم که زوج 

بسیار خوبی تشکیل داده اند. در کنار آن ها علیرضا 
است  برخوردار  زیادی  تجربه  از  که  جهانبخش 
حضور دارد و می تواند بیشتر به تیم ملی کمک 
کند. پتانسیل باالی تیم ملی و همین طور خالقیت 
بازیکنان و استفاده از فرصت ها کمک کرد تیم ما 
العاده ای داشته  اخیر عملکرد فوق  بازی  در سه 
باشد و به بازی برابر عراق امیدوار باشیم. امیدوارم 
با همین روحیه باال تیم برابر عراق به میدان برود 
و به عنوان تیم اول به مرحله بعد صعود کند. االن 
چشم همه مردم ایران به ساق پای بازیکنان است.

وی همچنین درباره تیم ملی فوتبال عراق هم 
گفت: عراق از تیم های خوب آسیا محسوب می شود 
و کیفیت بازی این تیم قاعدتا بهتر از بحرین خواهد 
بود. بازی های فوتبال تیم ملی ما برابر عراق همیشه از 
جذابیت خاصی برخوردار بوده و در سال های اخیر هم 
این بازی های برایمان سخت شده است و با شکست 
در جام ملت های آسیای 2۰۱۵ دیگر خاطرات خوبی 
از این بازی نداریم و حاال امیدواریم بازیکنان ما با 
انجام یک بازی هوشمندانه برد پرگلی به دست آورند 

و روزهای درخشانی را برای فوتبال ایران رقم بزنند.
خلیلی همچنین گفت: دیدار برابر عراق از بازی 
برابر بحرین برای ما حساس تر است و مسلما کادر 
فنی باید تالش کند فراتر مباحث فنی، حاشیه های 

اطراف تیم را هم کنترل کند تا این حاشیه ها به 
تیم ضربه نزند. تیم های حرفه ای همیشه مسائل 
حاشیه ای را مدیریت می کنند تا به زمین منتقل 
نشود. قطعا تیم مدیریتی همراه تیم ملی هم به 
خوبی این مساله را می داند و به دنبال آن است 

که تیم بدون حاشیه برابر عراق بازی کند.
وی در پایان خاطر نشان کرد: با وجود اینکه 
بازیکنان تیم ملی ما مدت بود با هم بازی نکرده 
بودند و بازی های تدارکاتی هم قبل از شروع این 
بازی ها نداشتیم اما کم کم تیم به هماهنگی مطلوبی 
رسیده است. این نشان می دهد بازیکنان چقدر حرفه 
ای هستند و چقدر خوب می توانند در شرایط سخت 
عملکرد خوب خود را به نمایش بگذارند. تیم ما ستاره 
های بسیار خوبی را در اختیار دارد که قطعا این موضوع 
می تواند دست کادر فنی را برای انتخاب ترکیب باز 
بگذارد. بازیکنان ما آنقدر کیفیت مطلوبی دارند که هر 
وقت یک بازیکن تعویض می شود و بازیکن بعدی 
به میدان می رود بازیکن جایگزین کیفیت بازیکن 
فیکس را به نمایش می گذارد که این نشان می دهد 
همه بازیکنان ما از کیفیت بسیار مطلوبی برخوردار 
هستند. با این حال امیدوارم تیم ملی ما با اتکا به این 
ستاره ها برابر عراق برد پرگلی به دست آورد و مردم 

ایران را خوشحال کند.

محسن خلیلی: 

ایران می تواند عراق را شکست دهد
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نماینده نطنز و قمصر: 
مردم رییس جمهوری پاکدست انتخاب کنند

یک نماینده مجلس شورای اسالمی گفت: مردم در انتخابات رییس جمهوری 
به نامزد پاکدست، استکبارستیز، جهادگر، ساده زیست، خادم مخلص و استقالل 

طلب با تکیه بر توان بومی و داخلی رای دهند.
رحمت اهلل فیروزی پور افزود: مردم در بین تمامی نامزدها یک نفر واجد همه 
نوع شرایط را از جمله فردی که دنبال استقالل کشور، مجری قوی در اداره امور 
کشور و به دنبال تالش برای رفع مشکالت و نارضایتی مردم باشد انتخاب کنند.

بدون  و  اجرایی، صادق  امور  به  آشنا  فرد  آگاهانه  انتخاب  بر  تاکید  با  وی 
حاشیه اظهار داشت: باید دولتی انتخاب شود که خدمت بی منت به ملت را وظیفه 
خود می داند و به دنبال ایجاد اتحاد، انسجام مسووالن و رفع مشکالت اقتصادی 

کشور به ویژه بیکاری است.
نماینده نطنز و قمصر در مجلس شورای اسالمی با تاکید بر نیاز کشور به 
رییس جمهوری مقتدر در مقابله با مسایل اقتصادی به عنوان یکی از مشکالت 
اساسی کشور ادامه داد: مردم باید نامزد رییس جمهوری را انتخاب کنند که دنبال 

اولویت های کشور باشد.
فیروزی پور شرکت در انتخابات را بیعت با شهیدان و رهبر معظم انقالب 
اسالمی ایران دانست و گفت: انتخابات یکی از ارکان مهم نظام جمهوری اسالمی 

ایران است که طی 42 انقالب اسالمی موظف به شرکت در آن بوده و هستیم.
وی با یادآوری اینکه انقالب اسالمی حاصل خون هزاران شهید، مجاهدت 
رزمندگان و ایثارگری خانواده معظم شهیدان، جانبازان و آزادگان است، تصریح 

کرد: حفظ جمهوری اسالمی ایران از اوجب واجبات است.
نماینده مردم نطنز و قمصر در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه شرکت 
هر فرد با وجود هر نوع دیدگاه، سلیقه و خط مشی سیاسی در راستای حفظ نظام 
جمهوری اسالمی و تبعیت از فرامین رهبری در انتخابات رییس جمهوری ضروری 
است، خاطر نشان کرد: همه در لوای پرچم مقدس جمهوری اسالمی ایران، یک 
و  پشتوانه مردمی همواره در عرصه های سیاسی  با  نظامی هستیم که  و  کشور 

بین المللی بویژه انتخابات مقتدر و عزتمند بوده است.
فیروزی پور با یادآوری احراز نشدن صالحیت برخی داوطلبان انتخابات رییس 
جمهوری گفت: این موضوع تصمیم شورای نگهبان بوده و در شرایط کنونی قهر معنا 
ندارد، بلکه همه دست در دست یکدیگر باید با اتحاد، همدلی و مشارکت حداکثری 

در انتخابات اقتدار، استقالل و عزت ایران اسالمی را به رخ جهانیان بکشیم.
سیزدهمین دوره انتخابات رییس جمهوری و ششمین دوره شوراهای اسالمی 
شهر، روستا و عشایری و میاندوره ای پنجمین دوره خبرگان رهبری و یازدهمین 

دوره مجلس شورای اسالمی روز جمعه 2۸ خرداد ۱4۰۰ برگزار می شود.

قاضی زاده هاشمی خبر داد؛
تعیین وقت برای دفاع دولت در مقابل انتقادات

عضو کمیسیون نظارت بر تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری از برگزاری 
جلسه برای تغییر در نحوه ساختاری مناظره سوم خبر داد و گفت: بر اساس مصوبه 
کمیسیون، مقرر شد دولت در یک برنامه ضبط شده به مدت ۸ دقیقه، به اظهارات 
نامزدهای انتخابات در جریان نخستین مناظره پاسخ داده و از عملکرد خود دفاع کند.

تغییر در برگزاری مناظره ها  به  اشاره  با  سید احسان قاضی زاده هاشمی 
اظهار داشت: ما در مناظره اول یک پیک مشارکت زدیم که برای ما راضی کننده 
بود اما روی مناظره دوم برآوردمان این است که تأثیرگذاری چندانی نداشته است.

وی با بیان اینکه مناظرات 4۰درصد مخاطب داشته است؛ گفت: این میزان 
مخاطب با حد انتظارمان فاصله دارد.

این عضو کمیسیون نظارت بر تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری از برگزاری 
جلسه برای تغییر در نحوه ساختاری مناظره سوم خبرداد و گفت: این جلسه عصر 
امروز در صدا و سیما برگزار خواهد شد. مناظره سوم درباره مشکالت و دغدغه های 

مردم خواهد بود.
قاضی زاده هاشمی در بخش دیگری از سخنان خود به درخواست دولت برای 
پاسخ به اظهارات برخی نامزدها اشاره کرد و گفت: بر اساس مصوبه کمیسیون، 
مقرر شد دولت در یک برنامه ضبط شده به مدت ۸ دقیقه، به اظهارات نامزدهای 

انتخابات در جریان نخستین مناظره پاسخ داده و از عملکرد خود دفاع کند.
برنامه  پخش  زمان  جمهوری  ریاست  تبلیغات  بر  نظارت  کمیسیون  عضو 
دفاعیه دولت را پیش از آغاز سومین مناظره عنوان کرد و گفت: در صورتی که در 
مناظره سوم نیز درخواست  و شکایتی به کمیسیون ارسال شود، تا پیش از پایان 

زمان تبلیغات، شکایت ها قابل رسیدگی و پخش است.

وزیر بهداشت:
در راه مبارزه با کرونا ناگفته های زیادی وجود دارد!

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: در دوران کرونا و تحریم ، 
هیچ بیماری به دلیل بی پولی پشت درهای بیمارستان نماند و به قوم کرد، 

بلوچ، سنی و شیعه خدمات رسانی شد.
سعید نمکی روز گذشته)شنبه( در حاشیه مراسم رونمایی از مستند »شنا 
با دست های بسته« و عکس مدافعان سالمت که در محل وزارتخانه برگزار 
شد، افزود: در دوران کرونایی به 2۵6 هزار تبعه افغانستانی نیز خدمات درمانی 

ارائه شد و اینها جز افتخارات ایران است که در اوج تحریم ها کسب شد.
وی اظهار داشت: ناگفته های زیادی است که در راه مبارزه با کرونا 
وجود دارد و باید یک روزی نگاشته شود، ما بیماری کووید۱۹ را مدیریت 
کردیم و در واقع پلی ساختیم برای عبور این سرزمین از این بیماری، رشد 
اقتصادی کشور در این دوران مثبت بود، خیال تولید کننده، مهندس، کارگر 
در  اگر کرونا گرفت تخت های خالی  بود که  راحت  بابت  این  از  غیره  و 

بیمارستان ها برای درمان وجود دارد.
وزیر بهداشت با بیان اینکه در این دوران ۳۰ درصد به ظرفیت تخت 
های خالی بیمارستان ها اضافه شد، گفت: با توجه به اینکه در اوج تحریم 
به  ساز  اکسیژن   46۰ و  برابر   2 یو  سی  آی  های  بخش  ظرفیت  بودیم 
بیمارستان ارائه شد و بیماران مبتال به کرونا از لحاظ دسترسی به اکسیژن 

مشکلی نداشتند.
نمکی تصریح کرد: چهار هزار و ۷۵۰قلم دارو در اوج تحریم و کرونا 
به بیمارستان ارائه شد که مردم سرگردان نباشند و یک دقیقه اتاق عمل به 

دلیل کمبود دارو تعطیل نشد.
 وی افزود: داروهای بیهوشی و مایحتاج پرستار و پزشک را تولید کردیم 
و داروهای موثر در کرونا به 2 برابر تولید داخلی رسید و با یک دهم قیمت 

داروهای وارداتی عرضه کردیم.
وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: عالوه بر اینکه بیماران مبتال به کرونا 
مشکل بستری در بخش های آی سی یو نداشتند بیماران دیگر نیز مانند 

مرگ های مغزی، سوانح و غیره پشت درهای ای سی یو نمانند .
وی ادامه داد: به رغم تحریم ها برای تامین دارو و تجهیزات پزشکی 
مشکلی پیش نیامد و یک میلیارد تومان از صندوق گرفتیم و البته این پول 
افتخار  این منابع و تحریم های ظالمانه  با  را قطره چکانی به ما دادند و 

کسب کردیم.
نمکی خاطرنشان کرد: کرونا در سال ۹۸، سالی پربحران بود و در فشار 
سنگین تحریم ها بودیم همکاران کادر درمان با فشار سنگین از حوادث رخ 
داده در سال ۹۷ که زلزله ، شیوع آنفلوآنزا و غیره وارد بحران کرونا شدند و 

رشادت های زیادی در این مسیر انجام دادند.
وی افزود: همکاران کادر درمان تابلویی که از ترس کرونا ایجاد شده 

بود را با فداکاری هایشان شکستند.
وزیر بهداشت در پایان در مورد مستند شنا با دست های آلوده و عکس 
مدافعان سالمت گفت: این آثار فاخر و ماندگار در حمایت از جانفشانی های 
کادر درمان است و روزهایی که در دوران کرونا به شدت با سختی گذشت 

را باید به تصویر کشید و حماسه ای ماندگار و با عشق ایجاد کرد.

درخواست سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا؛

سالمت مردم و کرونا را سیاسی نکنید!
ملی  د  ستا سخنگوی 
مقابله با کرونا آخرین وضعیت 
همچنین  و  کرونا  بیماری 
واکسیناسیون علیه این بیماری در کشور 

را تشریح کرد.
حاشیه  در  رییسی  علیرضا  دکتر 
هفتاد و دومین جلسه ستاد ملی مقابله 
و  اعضا  همه  حضور  با  که  کرونا  با 
ریاست رییس جمهور برگزار شد، گفت: 
در ایام دهه کرامت دعا کنیم که از شر 
خوشبختانه  یابیم.  رهایی  ویروس  این 
سایر  و  جمهور  رئیس  با حضور  جلسه 
به  جلسه  این  در  شد.  برگزار  اعضا 
و  ایران  در  بیماری  وضعیت  بررسی 
جهان پرداختیم. نوع مدیریت و دستاور 
ما در مدیریت موج چهارم کرونا بررسی 
دنیا  سطح  وضعیت  بر  مروری  و  شد 
داشتیم بویژه کشور هندوستان و سایر 
کشورهایی که دچار ویروس جهش یافته 
هستند. در مجموع کماکان توصیه این 
حتی  و  باشیم  مراقب  خیلی  که  است 
افرادی که واکسن زدند باید پروتکل ها 

را رعایت کنند.
رعایت ۷۰ درصدی پروتکل های 

ضدکرونا در کشور
یت  عا ر وضعیت  ه  ر با ر د وی 
پروتکل ها در کشور نیز گفت: وضعیت 
به  کشور  سطح  در  پروتکل ها  رعایت 
باید  اما  است،  حدود ۷۰ درصد رسیده 

بیش از این پروتکل ها رعایت شود.
رییسی درباره برگزاری آزمون های 
پایه نهم و دوازدهم نیز گفت: بر اساس 
ارزیابی ها که بیش از ۳۰۰ هزار نظارت 
آن  از  حاکی  شد،  انجام  رابطه  این  در 
است که در اغلب حوزه ها پروتکل ها به 
خوبی رعایت شده است که از خانواده ها 
دارد.  پرورش جای تشکر  آموزش و  و 
اما  داشتیم  نواقص  از  گزارشی  البته 
رعایت  پروتکل ها  درصد   ۹۰ باالی 
نکات  آزمون ها،  برگزاری  برای  و  شد 

پروتکل ها رعایت شد.
کرونا در کشور نزولی و در 4 استان 

صعودی است
خرین  آ ه  ر با ر د همچنین  وی 

وضعیت بیماری کرونا در کشور گفت: 
بیماری،  موج  نظر  از  کشور  کلی  روند 
روند نزولی است؛ اما در استانهای جنوبی 
وجود  درگیری هایی  کشور  شرقی  و 
دارد و آن روند نزولی در این استان ها 
برخی  در  حتی  و  شود  نمی  مشاهده 

استانها روند بیماری افزایشی است.
وی درباره استان هایی که نیازمند 
روند  گفت:  هستند،  مراقبت  بیشترین 
استان هرمزگان هنوز یک  در  بیماری 
استان  در  بیماری  دارد.  صعودی  روند 
سیستان و بلوچستان هم هنوز صعودی 
است. حتی استان های کرمان و بوشهر 
نیز حتما نیاز است که مراقبت های بسیار 

بیشتری را انجام دهند.
در  شهر   2۰۸ و  قرمز  شهر   ۱۳

وضعیت نارنجی کرونا
وضعیت  آخرین  درباره  رییسی 
رنگ بندی شهرهای کشور گفت: هنوز 
داریم.  کشور  سطح  در  قرمز  شهر   ۱۳
همچنین 2۰۸ شهر نارنجی و 22۷شهر 

نیز در وضعیت زرد قرار دارند.
اسامی شهرهای قرمز

وی درباره شهرهای قرمز گفت: ۳ 
شهر شامل شهرهای ایرانشهر، چابهار و 
نیکشهر در استان سیستان و بلوچستان و 
همچنین شهر پاوه در استان کرمانشاه 
و بقیه شهرهای قرمز مربوط به استان 
هرمزگان است و تنها مرکز استان قرمز 
نیز بندرعباس است. شهرهای بستک، 
بندرلنگه، بندرعباس، جاسک، حاجی آباد، 
جزو  میناب  و  قشم  پارسیان،  رودان، 

شهرهای قرمز هرمزگان هستند.
است  آن  خواهشم  گفت:  وی 
بیشتری رعایت  به شدت و قدرت  که 
نظارت ها  و  گیرد  صورت  پروتکل ها 
نزولی  روند  این  مبادا  تا  شود  دقیق تر 

بیماری متوقف شود.
با  بله  مقا ملی  ستاد  سخنگوی 
کرونا  واکسن  درباره  همچنین  کرونا 
گفت:  کشور  در  واکسیناسیون  روند  و 
کادر  که شامل  واکسیناسیون  فاز یک 
بهداشت و درمان بود به اتمام رسید. به 
افراد باالی ۷۰ سال را در  این ترتیب 
برنامه واکسیناسیون قرار دادیم و برخی 
بیماری  دارای  پذیر  آسیب  گروه های 

زمینه ای نیز واکسینه شدند.
محموله  تحویل  در  بدعهدی 

۳میلیون ُدزی واکسن به ایران
وی افزود: متاسفانه یک بد عهدی 
واکسن  دریافت  برای  معمول  طبق 
ُدزی  میلیون   ۳ محموله  که  داشتیم 
به دستمان  بود 2 هفته پیش  که قرار 
برسد، به دستمان نرسید و ان شاءهلل در 
دستمان  به  آن  از  قسمتی  هفته  این 

خواهد رسید.
اعالم نتیجه بررسی فاز دوم یکی 

از واکسن های ایرانی کرونا 
رییسی گفت: خبر خوب اینکه روز 
یکشنبه)امروز(، بررسی آخرین نتایج فاز 
کمیته های  توسط  ایرانی  واکسن  دوم 
ناظر اعالم می شود. اگر موفق به اخذ 
گواهی شویم، می توانند مجوز مصرف 
اضطراری را بدهند تا از واکسن داخلی 

استفاده کنیم.
تا هفته آینده، دوز دوم واکسن ها 

انجام خواهد شد
با  بله  مقا ملی  ستاد  سخنگوی 
کرونا افزود: کسانی که ُدز اول واکسن 
دوم شان  دز  نوبت  و  کردند  دریافت  را 
است، نگران نباشند و ان شاءهلل آخر این 
هفته تا هفته آینده دوز دوم واکسن ها را 
انجام خواهیم داد. همچنین بعد از اینکه 
تعداد قابل توجهی واکسن در تیر ماه از 
دستمان  به  خارجی  و  داخلی  واکسن 
رسد، روند واکسیناسیون و اعالم گروه 

سنی را خواهیم داشت.
برای  واکسن  اول  ز  ُد تزریق 

گروه های هدف تا پایان امسال
هموطنان  کرد:  تاکید  رییسی 
اطمینان  داشته باشند با  زیرساخت های 
تولید  برای  کشور  سطح  در  که  قوی 
واکسن داریم، به هیچ وجه نباید نگران 
واکسیناسیون باشیم و همه گروه هدف 
را  واکسن  اول  ُدز  سال  پایان  تا  قطعا 

خواهد گرفت.
انتخاباتی  ستادهای  و  نامزدها 

پروتکل ها را رعایت کنند
بهداشت  وزارت  بهداشت  معاون 
ز  ا ی  یگر د بخش  ر  د همچنین 
رو  پیش  انتخابات  به  صحبت هایش 
اشاره و تاکید کرد: از نامزدهای انتخابات 
ریاست جمهوری ممنونیم که پروتکل ها 
نواقصی  جایی  اگر  و  کردند  رعایت  را 
و  مردم  می کنم  خواهش  دارد  وجود 
برای  را  الزم  دقت  نامزدها  و  ستادها 
تا  آورند  عمل  به  پروتکل ها  رعایت 
درستی  به  سالمتی  نظر  از  انتخابات 

برگزار شود. 
سالمت و کرونا را سیاسی نکنید

وی افزود: به عنوان یک کارشناس 
مردم  سالمت  بحث  می کنم  خواهش 
با  نکنیم .  سیاسی  را  کرونا  بیماری  و 
و  کرد  شوخی  باید  نه  مردم  سالمت 
بگذارید  و  کرد  سیاسی  را  آن  باید  نه 
با  تا  باشد  امر  متخصصین  با  کار  این 
همدلی و همیاری برای کنترل بیماری 

تالش کنیم.

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور: 
کنکور در موعد مقرر برگزار می شود

سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور با بیان اینکه کارت ورود 
به جلسه کنکوری ها از 6 تیر قابل دریافت است، گفت: این آزمون طی 

روزهای ۹ تا ۱2 تیر ماه برگزار می شود.
فاطمه زرین آمیزی ضمن اعالم این خبر اظهار کرد: با توجه به مصوبه 
شصت و هشتمین جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا، آزمون مذکور 

طبق زمان بندی اعالم شده برگزار خواهد شد.
آزمون  سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور خاطر نشان کرد: 
گروه آزمایشی هنر صبح روز چهارشنبه نهم، گروه آزمایشی علوم ریاضی 
و فنی و گروه آزمایشی علوم انسانی صبح روز پنجشنبه دهم تیرماه، گروه 
آزمایشی علوم تجربی صبح روز جمعه ۱۱ تیر و  گروه آزمایشی زبان های 

خارجی نیز صبح روز ۱2 تیر ماه برگزار خواهد شد.
وی در ادامه تصریح کرد: متقاضیان الزم است از روز یکشنبه 6 تیر 
ماه سال جاری نسبت به پرینت کارت شرکت در جلسه آزمون سراسری 
اقدام کنند . در این راستا اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درخصوص 
جزئیات برگزاری آزمون در تاریخ ۳۰ خرداد از طریق درگاه اطالع رسانی 

این سازمان منتشر خواهد شد.
***

مهلت ثبت نام آزمون استخدامی دانشگاه ها تمدید شد
سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور از تمدید مهلت ثبت نام در 
آزمون استخدام پیمانی دانشگاه ها، موسسات آموزشی، پژوهشی و پارک 
های علم و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سال ۱4۰۰ خبر داد.

فاطمه زرین آمیزی ضمن بیان این مطلب اظهار کرد: با توجه به 
انتشار دفترچه راهنمای ثبت نام در آزمون استخدام پیمانی دانشگاه ها، 
موسسات آموزشی، پژوهشی و پارک های علم و فناوری وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری سال ۱4۰۰ در تاریخ ۱۸ خرداد و پیرو اعالم وزارت 
علوم مبنی بر اصالحات دفترچه راهنمای مذکور، ضمن اعالم اصالحات 
آن  برای  بیشتر  تسهیالت  نمودن  فراهم  منظور  به  راهنما،  دفترچه  در 
دسته از متقاضیانی که تا امروز 22 خرداد برای ثبت نام در این آزمون 
اقدام ننموده اند، ترتیبی اتخاذ شد که بتوانند تا روز چهارشنبه  26 خرداد 

نسبت به ثبت نام اقدام کنند.
 وی با بیان اینکه تا کنون بیش از 2۰ هزار دوطلب در آزمون استخدام 
پیمانی دانشگاه ها، موسسات آموزشی، پژوهشی و پارک های علم و فناوری 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سال ۱4۰۰ ثبت نام کردند، تصریح کرد: 
متقاضیان، ضرورت دارد که در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه 
دقیق دفترچه راهنمای ثبت نام و مندرجات این اطالعیه، به درگاه اطالع 
رسانی  این سازمان به نشانی www.sanjesh.org مراجعه و با توجه 

به رشته و مقطع تحصیلی خود نسبت به ثبت نام اقدام کنند.
به  باتوجه  کرد:  تاکید  کشور  آموزش  سنجش  سازمان  سخنگوی 
اصالحات اعالم شده مقرر شد امکان ویرایش اطالعات برای متقاضیان 
ایجاد شد. بر این اساس، آن دسته از متقاضیانی که قبال نسبت به ثبت 
نام اقدام نموده اند، می توانند در صورت تمایل تا تاریخ فوق، نسبت به 

ویرایش اطالعات خود اقدام کنند.
زرین تاکید کرد: آزمون  استخدام پیمانی دانشگاه ها، موسسات آموزشی 
پژوهشی و پارک های علم و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در 

روز جمعه مورخ 22 مرداد برگزار خواهد شد.

دستگیری تهدیدکننده بانوان آملی با سالح گرم در فضای مجازی
رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات مازندران از شناسایی و دستگیری متهمی 
خبر داد که با ایجاد مزاحمت در فضای مجازی برای برخی از بانوان، آنان را تهدید به قتل 

با سالح گرم می کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی پلیس فتا مازندران، سرهنگ سامع خورشاد گفت: در 
پی مراجعه چند تن از بانوان به پلیس فتا شهرستان آمل مبنی بر مزاحمت در شبکه های 
اجتماعی و تهدید به قتل ، در این راستا پرونده اولیه با هماهنگی مقام قضایی تشکیل شد و با 

ثبت اظهارات شاکیان موضوع در دستور کار کارشناسان  قرار گرفت.
وی افزود : با توجه به ارائه مستندات توسط شاکیان و با بررسی های اولیه و اقدامات 
تخصصی صورت گرفته توسط تیم کارشناسان پلیس فتا، مشخص شد که متهم ارتباط دوستی 
با شاکیان داشته است و با استفاده از بستر شبکه اجتماعی اینستاگرام با اکانت های مختلف 
، اقدام به تهدید به قتل شاکیان و خانواده هایشان به صورت الیو با سالح گرم می نمود که 
در نهایت با هماهنگی مقام قضائی این مجرم سایبری به مقامات ذی صالح قانونی تحویل 
داده شد.رئیس پلیس فتا مازندران افزود: در بازرسی به عمل آمده از خانه متهم یک قبضه 

سالح گرم پنج تیر با مقادیری قابل توجه فشنگ کشف شده است.
وی بیان داشت: متهم پس از دستگیری، ابتدا منکر هرگونه بزه ارتکابی شد ولی وقتی 
با ادله دیجیتال انکارناپذیر روبه رو شد ، به جرمش اعتراف و انگیزه اش را اخاذی اعالم کرد.

سرهنگ خورشاد به هموطنان توصیه کرد در صورتی که با مواردی همچون موضوع 
این پرونده مواجه شدند به هیچ وجه به درخواست ها و تهدیدات شخصی که اقدام به اخاذی 

می کند، توجه نکرده و به سرعت موضوع را به کارشناسان پلیس فتا اطالع دهند.
وی با بیان اینکه شبکه های اجتماعی و فضای مجازی محل امنی برای نگهداری 
تصاویر خصوصی و خانوادگی افراد نیست، از شهروندان خواست از بارگذاری عکس های 
شخصی و خانوادگی به  عنوان عکس پروفایل در حساب های کاربری و اشتراک گذاری در 

سایت ها و شبکه های اجتماعی جدا خودداری کنند.
www. آدرس  به  فتا  پلیس  سایت  معرفی  با  مازندران  استان  فتا  پلیس  رئیس 

cyberpolice.ir از کاربران درخواست کرد تا از مطالب آموزشی این سایت استفاده و در 
صورت مواجهه با هرگونه موارد مشکوک و مجرمانه، آن را از طریق لینک سامانه پاسخگویی 

به فوریت های سایبری اعالم کنند.

سرقت میلیاردی پرستارنما از خانه سالخوردگان
ماموران پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری زنی خبر دادند که با همدستی دو تن 

دیگر اقدام به سرقت ۱۵ میلیاردی از خانه افراد سالمند می کردند.
در تاریخ بیستم فروردین ماه امسال مرد مسنی به پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران مراجعه 
و اعالم کرد که مدتی است که خانمی را از طریق فضای مجازی برای پرستاری  و  نظافت 
منزلش استخدام کرده است، اما روز گذشته این زن پس از حضور در منزلش یک استکان چای 
حاوی داروی بیهوشی به او داده و پس از به هوش آمدن متوجه شده که کارت عابر بانکش 
حاوی مبلغ شش میلیارد ریال به همراه تعدادی از اموال با ارزش منزلش  سرقت شده است.

در ادامه و با انجام بررسی های پلیسی مشخص شد که متهم با همکاری راننده یک 
دستگاه خودروی 2۰6 پس از بیهوش کردن مالباخته ، سرقت را انجام داده است و  از محل 
متواری شده است. با شناسایی مالک خودرو و مخفیگاه وی در محله  نواب، پس از هماهنگی 
های قضائی هر دو متهم در مخفیگاهشان دستگیر و در  بازرسی از مخفیگاه آنان  تعدادی 

اموال سرقتی کشف شد.
با انتقال متهمان به مقر پلیس، این افراد تحت بازجویی قرار گرفتند که در جریان آن 
به پنج فقره سرقت به همین شیوه اعتراف کرده و گفتند که پس از جلب اعتماد مالباختگان 
و به دست آوردن رمز کارت عابر بانکشان سرقت ها را انجام داده اند و با همکاری همدست 
دیگر شان که خانم میانسالی است طال و سکه خریده اند که این زن نیز  در حوالی سیدخندان 

دستگیر شد.
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macOS Monterey از یک قابلیت گیمینگ 
بسیار مهم پشتیبانی خواهد کرد.

 Adaptive Sync اپل تأیید کرده است که مک اواس مانتری از قابلیت
در نمایشگرهای خارجی پشتیبانی خواهد کرد که منجر به تجربه بهتر و روان تر 

در اجرای بازی  می شود.
قابلیت  از   macOS Monterey در  اپل  دیجیتال ترندز،  گزارش  به 
همگام سازی تطبیقی ))Adaptive Sync پشتیبانی خواهد کرد. این مورد در 
جریان سخنرانی اصلی کنفرانس جهانی توسعه دهندگان ذکر نشده بود؛ اما غول 
دنیای فناوری در خالل جلسه ی مجازی با توسعه دهندگان از پشتیبانی قابلیت 

مذکور خبر داده است.
عامل  سیستم   از  نسخه  آخرین   MacOS Monterey کلی،  به طور 
کامپیوترهای مک محسوب می شود و به زودی در کامپیوترهای سازگار اپل در 
جدید  دستگاه های  از  بسیاری  برای  تطبیقی  همگام سازی  بود.  خواهد  دسترس 
از نرخ نوسازی متغیر محتوا را فراهم می کند و باعث می شود  امکان پشتیبانی 
کامپیوترهای مک بیشتر از گذشته برای گیمرها جذاب باشند؛ البته قرار نیست 
تمامی کامپیوترهای مک همگام سازی تطبیقی پشتیبانی کنند؛ اما اپل اذعان دارد 

که بسیاری از آن ها توانایی ارائه ی قابلیت مذکور را خواهند داشت.
اپل  تراشه های  دارای  دستگاه های  تمامی  در  یادشده  فناوری  عبارتی،  به 
از  برخی  همچنین  و   M۱ تراشه ی  به  مجهز  مدل های  تمامی  نظیر  سیلیکون 
مک های جدید مبتنی بر تراشه های اینتل ارائه خواهد شد. یکی از پیش نیازهای 
 ۱.2a DisplayPort اتصال به درگاه ،Adaptive Sync استفاده از قابلیت
فناوری های  زیرا  نبود؛  انتظار  از  دور   ۱.2a  DisplayPort از  استفاده  است. 
مشابه همچون G-Sync انویدیا و FreeSync ای ام  دی نیز به این پیش نیاز 

متکی هستند.
اپل ادعا می کند که فعال کردن این ویژگی آسان خواهد بود. پس از اتصال 
یک نمایشگر با قابلیت پشتیبانی از نرخ نوسازی متغیر به کامپیوترهای مک سازگار، 
 Variable( گزینه ی  که  است  این  بدهند  انجام  باید  کاربران  که  کاری  تنها 
 System سربرگ  به  مراجعه  با  را  متغیر  ریت  (رفرش   refresh rate

Preferences در بخش Displays انتخاب کنند.
اخیرا گزارشی منتشر شده است که بر اساس آن، اپل در حال توسعه کنسول 
بازی قابل حمل است که می تواند شباهت بسیاری به نینتندو سوییچ داشته باشد. 
معروف  استودیوهای  از  تعدادی  با  مذاکره  حال  در  اپل  می شود  گفته  همچنین 
بازی سازی از جمله یوبیسافت ))Ubisoft، سازنده عناوین مشهوری همچون 
اساسینز کرید، فارکرای، واچ داگز و... در مورد ساخت بازی برای دستگاه جدیدش 
است؛ بنابراین شاید پشتیبانی از قابلیت های گیمینگ در مک اواس مانتری ُمهر 
تأیید دیگری بر عالقه ی اپل به حضور همه جانبه در صنعت گیم باشد. در حقیقت 
Adaptive Sync قابلیتی است که بسیاری از عالقه مندان خواستار ارائه ی 
آن در کامپیوترهای مک بودند. این فناوری چند سالی است در دسترس کاربران 

ویندوز قرار دارد و کاربران مک نیز از آن بهره مند خواهند شد.
اواخر امسال فقط در MacOS راه اندازی خواهد شد؛  قابلیت مذکور در 
اما این فناوری قباًل در سایر محصوالت اپل وجود داشت. از مدت ها پیش آیپد 
پرو از ویژگی پروموشن دیسپلی )ProMotion Display( پشتیبانی می کند 
که اجازه می دهد این تبلت ها از نرخ نوسازی متغیر صفحه تا ۱2۰ هرتز بهره مند 
شوند؛ اما فناوری پروموشن هرگز در هیچ یک از رایانه های اپل استفاده نشد. ورود 
پشتیبانی آداپتیو سینک می تواند حاکی از آن باشد که اپل قصد دارد مک بوک های 

آینده را به نمایشگرهایی با نرخ نوسازی باالتر مجهز کند.
در حال حاضر  MacOS Monterey در مرحله بتا و فقط در دسترس 
ماه  بازه ی  در  را  عمومی  بتا  آزمایش  دارد  قصد  اپل  دارد.  قرار  توسعه دهندگان 
جوالی )تیر و مرداد( آغاز کند و به برخی از کاربران اجازه می دهد زودتر از موعد 
از Adaptive Sync استفاده کنند. اگر همه چیز طبق برنامه پیش برود، نسخه ی 
جدید سیستم عامل پی سی اپل باید برای تمام دستگاه های سازگار در پاییز سال 

جاری میالدی منتشر شود.

عالی  شورای  دبیرکل 
گفت:  پرورش  و  آموزش 
قلب  پرورش  و  موزش  آ
سوی  به  حرکت  برای  کشور  تپبنده 

توسعه و پیشرفت است.
دبیرکل  طهرانی  امانی  محمود 
پرورش  و  موزش  آ لی  عا شورای 
و  نود  و  نهصد  جلسه  به  اشاره  با 
حضور  با  که  شورای عالی  چهارمین 
وزیرآموزش و پرورش و سایر اعضای 
برگزار  کنفرانس  ویدئو  به صورت  آن 
اعضای  جلسه  ین  ا در  گفت:  شد، 
ریاست  کاندیداهای  از  عالی  شورای 
جمهوری درخواست کردند با توجه به 
اصلی  محور  پرورش  و  آموزش  اینکه 
توسعه کشور در همه زمینه ها از جمله 
اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، 
آموزشی و… است، دیدگاه ها  علمی، 
زمینه  این  در  را  خود  برنامه های  و 

اعالم نمایند.
و  آموزش  اینکه  به  اشاره  با  وی 
پرورش قلب تپبنده کشور برای حرکت 
به سوی توسعه و پیشرفت است، افزود: 
و  اول  اولویت  باید  پرورش  و  آموزش 
آینده  جمهور  رئیس  کار  اصلی  محور 
کشور باشد و برای اجرای کامل سند 
بهبود وضع معیشتی  و  بنیادین  تحول 
و  مدون  برنامه  فرهنگیان  رفاهی  و 

عملیاتی ارائه نماید.
اینکه  به  اشاره  با  طهرانی  امانی 
آینده  پرورش  و  آموزش  به  توجه 
داشت:  اظهار  می کند،  بیمه  را  کشور 
پرورش  و  آموزش  وضع  بهبود  برای 
اصلی،  ضلع  سه  که  است  ضروری 
و  بودجه  تصویب  )با  مجلس  یعنی 

و  نگهداشت  نامه ضوابط جذب،  آئین 
و  متخصص  انسانی  نیروی  استخدام 
پرورش( دولت  آموزش و  متعهد ویژه 
)در اولویت قرار دادن آموزش و پرورش 
با اختصاص بودجه مناسب( و جامعه )با 
تبدیل آموزش و پرورش به گفتمان و 
دست  در  دست  جامعه(  اصلی  مطالبه 
برای اعتالی آموزش و  هم قرارداده، 
پرورش کشور از هیچ تالش و کوششی 
همراه  و  همکار  و  نکرده  فروگذاری 
به  حرکت  برای  پرورش  و  آموزش 
سوی جامعه ای توسعه یافته بر اساس 
باشند. در  معیارهای حکومت اسالمی 
این صورت است که آموزش و پرورش 
از مشکالت مزمنی که به آن ها گرفتار 

شده است، رهایی می یابد.
آموزش  عالی  شورای  دبیرکل 

این  ادامه  در  کرد:  اضافه  پرورش  و 
جلسه وزیر آموزش و پرورش بر لزوم 
توجه جدی به امر مهارت آموزی دانش 
آموزان و تهیه سند مهارت آموزی در 

آموزش و پرورش تاکید کرد.
ارائه  به  اشاره  با  طهرانی  امانی 
مصوبات  اجرای  روند  ز  ا گزارشی 
شورای عالی افزود: ماده واحده جذب، 
استخدام و نگهداشت نیروی انسانی در 
آموزش و پرورش و آیین نامه مشارکت 
موسسات  و  دانشگاه ها  همکاری  و 
علمیه  حوزه های  و  آموزشی  و  علمی 
نیاز  مورد  انسانی  نیروی  تامین  برای 
آموزش و پرورش که به تایید شورای 
تایید  برای  بودند،  رسیده  هم  عالی 
نهایی به شورای عالی انقالب فرهنگی 

ارسال شدند.

و  آموزش  عالی  شورای  دبیرکل 
آئین  همچنین  داشت:  ابراز  پرورش 
تایید  از  پس  معلمی  صالحیت  نامه 
پرورش  و  آموزش  عالی  شورای  در 
دولت  هیات  به  نهایی  تصویب  برای 
در  اکنون  هم  که  است  شده  ارسال 
هیات  فرهنگی  کمیسیون  کار  دستور 

دولت قرار دارد.
از  گزارشی  جلسه  این  ادامه  در 
سند  آوری  بروز  و  ترمیم  چگونگی 
و  پرورش  و  آموزش  بنیادین  تحول 
دکتر  توسط  آن  کمیته های  تشکیل 
شورای  دبیرکل  معاون  رعنایی  مجید 

عالی آموزش و پرورش ارائه شد.
وی افزود: با عنایت به اینکه یکی 
از اصول بازنگری و تدوین سند تحول 
اساس  بر  پرورش  و  آموزش  بنیادین 
عالی،  شورای  مصوب  واحده  ماده 
تجارب  به  توجه  و  محوری  پژوهش 
پژوهش  سه  می باشد،  اجرایی  زیسته 
در  و  شده  تعریف  منظور  این  برای 

مرحله اجراست.
کمیته  داشت:  ر  ظها ا یی  رعنا
هر  تحول  سند  بروزرسانی  و  ترمیم 
هفته روزهای یکشنبه با حضور صاحب 
نظران و نمایندگان حوزه های مختلف 
تشکیل  عالی  شورای  دبیرخانه  در 

می شود.
لی  عا شورای  دبیرکل  معاون 
گزارش  ادامه  در  پرورش  و  آموزش 
به  وابسته  کمیسیون های  گفت:  خود 
پیشنهادهای  ارائه  با  نیز  شورای عالی 
اصالحی و تکمیلی در طول بازنگری و 
ترمیم سند تحول مشارکت و همکاری 

فعال دارند.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش

آموزش و پرورش باید اولویت اصلی دولت آینده باشد
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گزارش: مهندس کیسان 
سعیدایی

ر  د و  ر د خو لید  تو
و  )ایران خودرو  بزرگ  خودروسازان 
سایپا( در اردیبهشت ماه سال جاری به 
از  که  ثبت شده  کاهشی  طرز عجیبی 
دنده عقب خودروسازان آن هم برخالف 
شعارهایی مبنی بر عزم جدی در افزایش 
تولید حکایت دارد؛ این در حالی است 
افزایش عمق  با  گفته خودشان  به  که 
آن ها  قطعات  و  خودروها  داخلی سازی 
واردات،  به  وابستگی  عدم  همچنین  و 
بهانه ی  نمی تواند  هم  تحریم ها  دیگر 
مناسبی برای توجیه این افت تولید باشد.

در  خودروها  نواع  ا تولید  آمار 
آن  مقایسه  و  امسال  ماه  اردیبهشت 
از  نشان  گذشته  سال  مشابه  مدت  با 
افت 2۹ درصدی تولید در گروه صنعتی 
گروه  در  ۱۵.4 درصدی  و  ایران خودرو 
طی  تولید  تجمعی  آمار  در  دارد.  سایپا 
ایران خودرو  نیز  امسال  نخست  ماه  دو 
با کاهش ۱.4 درصدی تولید نسبت به 
دوماهه ابتدایی سال گذشته مواجه شده 
اما سایپا در دو ماهه امسال نسبت به 
دو ماه نخست سال گذشته، رشد 24.۳ 

درصدی تولید داشته است.
در  یران خودرو  ا صنعتی  گروه 
هزار   ۳6 جاری  سال  ماه  اردیبهشت 
و ۷26 دستگاه از انواع خودروها تولید 
و  هزار   ۵۱ به  نسبت  که  است  کرده 
۷۳6 دستگاه تولید شده در دومین ماه 
از سال گذشته ۱۳۹۹ با افت 2۹ درصدی 
این میزان خودرو  از  روبرو شده است. 
 ۱4۰۰ ماه  اردیبهشت  در  شده  تولید 

متعلق  دستگاه  و ۳۱۰  هزار  حدود ۳6 
به سواری های تولیدی است که نسبت 
به ۵۰ هزار و 6۷6 دستگاه تولید شده 
درمدت مشابه سال گذشته 2۸.۳ درصد 

کاهش تولید را نشان می دهد.
تولید وانت که در اردیبهشت ماه 
سال گذشته ۸22 دستگاه بوده، امسال 
رسیده  دستگاه  یک  به  ماه  همین  در 
ثبت  را  تولید  کاهش  درصد   ۹۹.۹ و 
این در حالی است که در  کرده است. 
اردیبهشت ماه امسال هیچ وانتی تولید 
نشده و نسبت به 4۷ ون تولید شده در 
مدت مشابه سال گذشته، ۱۰۰ درصد 

کاهشی است.
صنعتی  گروه  در  اما  مقابل  در 
ایران خودرو در دومین ماه سال جاری 
آمار تولید خودروهای سنگین افزایشی 
ثبت شده است. اردیبهشت ماه امسال 
دستگاه   ۵۷ درصدی   ۱۵۹.۱ رشد  با 
تولید  اتوبوس  مینی بوس، میدل باس و 
شده است. در مدت مشابه سال ۱۳۹۹، 
تنها 22 دستگاه از خودروهای مذکور به 

مرحله تولید رسیده بود.
کامیونت،  تولید  نیز  نهایت  در 
کامیون و کشنده نیز از ۱6۹ دستگاه در 
اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ به ۳۵۸ دستگاه در 
اردیبهشت ۱4۰۰ رسیده که رشد ۱۱۱.۸ 

درصدی تولید را نشان می دهد. 
 آمار تجمعی تولید انواع خودروها از 
ابتدای سال جاری تا پایان اردیبهشت ماه 
نشان می دهد که تولید در ایران خودرو 
از 66 هزار و ۸۷۵ دستگاه تولیدی در 
دو ماه نخست سال گذشته ۱.4 درصد 
کمتر شده و به 6۵ هزار و ۹6۹ دستگاه 

رسیده است.
ماه  اردیبهشت  در  سایپا  در  تولید 
کاهشی اما در مجموع دوماه افزایشی 

در دیگر خودروساز بزرگ کشور نیز 
گزارش وضعیت تولید نشان می دهد که 
این خودروساز از 44 هزار و ۵۵۳ دستگاه 
اردیبهشت ماه  انواع خودرو تولید شده 
در  و 6۹6 دستگاه  به ۳۷ هزار   ۱۳۹۹
مدت مشابه سال ۱4۰۰ رسیده و ۱۵.4 

درصد افت تولید را رقم زده است. 
در  تولیدی  خودرو  تعداد  این  از 
اردیبهشت ماه امسال، ۳2 هزار و ۹۷۷ 
سایپا  سواری های  تولید  آمار  دستگاه 
است که با افت ۱6 درصدی نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته که ۳۹ هزار و 

۳2۵۱ بوده، مواجه شده است.
افت ۱۰۰  نیز  در سایپا  تولید ون 
درصدی داشته و همان یک دستگاهی 
که در اردیبهشت ماه سال گذشته تولید 
اردیبهشت ۱4۰۰  در  تولید  به  شد هم 
سال  همچون  ین  عالوه برا نرسید. 
امسال هیچ  ماه  اردیبهشت  در  گذشته 
در  اتوبوسی  و  میدل باس  مینی بوس، 

سایپا تولید نشد. 
در مدت مشابه سال ۱۳۹۹، تنها 
به  مذکور  خودروهای  از  دستگاه   22

مرحله تولید رسیده بود.
کامیونت،  نواع  ا و  وانت  تولید 
بوده  افزایشی  اما  کشنده  و  کامیون 
است. تعداد وانت های تولیدی سایپا در 
دستگاه   4666 جاری  سال  اردیبشهت 
است که نسبت به ۵2۵۱ دستگاه تولید 
شده در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ رشد ۱۱.۱ 

درصدی داشته است.

کشنده  و  کامیون  کامیونت،   ۵۳
تولید شده در اردیبهشت ماه امسال نیز 
سه دستگاه بیشتر از سال گذشته بوده 
و شش درصد رشد را ثبت کرده است.

برخالف ایران خودرو آمار تجمعی 
دو  طی  سایپا  در  خودروها  انواع  تولید 
ماه نخست سال جاری نشان از افزایش 
ماه  دو  به  نسبت  تولید  درصدی   24.۳
نخست سال گذشته دارد که از مجموع 
۵۳ هزار و 6۷2 دستگاه به 66 هزار و 

6۹4 دستگاه رسیده است.
سوال اینجاست که پس از گذراندن 
سال های رونق تولید، جهش تولید و البته 
رسیدن به مراحل باالیی از خودکفایی و 
)به گفته  افزایش عمق داخلی سازی ها 
تولید،  سال  در  چرا  خودروسازان(  خود 
پشتیبانی ها، مانع زدایی ها، خودروسازان 

با افت تولید مواجه شده اند؟
این درحالی است که گزارش ارائه 
شده، آمار تولیدات خودروسازان بوده و 
خودروهای  این   از  کثیری  تعداد  به تبع 
سبب  به  سواری ها  در  به ویژه  تولیدی 
کسری قطعات یا هر عامل دیگر، ناقص 
می مانند و امکان عرضه به بازار را پیدا 

نخواهند کرد.
آیا علت این افت تولید یا افزایش 
و  ناقص، همان صحبت ها  خودروهای 
قطعه سازان  و  خودروسازان  گالیه های 
بدهی  افزایش  نقدینگی ،  کمبود  از 
خودروسازان به قطعه سازان یا زیان دهی 
قیمت گذاری  از  ناشی  خودروسازان 
دستوری خودروهاست یا عاملی غیر از 
خودروسازان  کوتاهی  همچون  این ها، 

دارد؟!

با اجرای طرح طراوت بانک  آینده کلید خورد: 
حمایت از تولید با تحکیم قدرت خرید

 روی اعتبارتان حساب باز کنید 
بانک آینده با هدف رونق تولید و کسب وکار و 
هم چنین پاسخ گویی به نیازهای اساسی هم میهنان 
اقدامی  گرامی و امکان خریدی آسان و متنوع، در 
نوآورانه و منحصر به فرد، از محصول جدید خود به نام 

»طراوت« رونمایی کرد.
آینده  بانک  حقوقی  و  حقیقی  مشتریان  تمام 

و  نیستند  بانک  مشتری  هم اکنون  که  هم وطنانی  سایر  هم چنین  و 
بانک  شعب  به  مراجعه  با  می توانند  خرد،  اعتبار  دریافت  متقاضیان  حتی 
بانک« مشتریان  ویژه  مجازی،  »پیشخوان  سامانه  در  ثبت نام  یا   آینده 

 ،)ir.sata.ba24( »یا مراجعه به سامانه »ساتا، ویژه عموم )abplus.ir( 
بین  اعتباری  از  اعتباری خود،  رتبه  امتیاز و  یا  بر اساس وثایق سپرده ای 
2۰۰ )دویست( میلیون ریال تا ۵۰۰ )پانصد( میلیون ریال، بهره مند شده و 
با مراجعه حضوری یا خرید اینترنتی از مراکز فروش طرف قرارداد با بانک 

آینده، نسبت به خرید کاال و خدمات موردنظر خود، اقدام کنند. 
نشانی  به  بانک  سایت  در  می توانید  را  فروشگاه ها  کامل  فهرست 

ir.ba24 ببینید. 
بازپرداخت اعتبار در نظر گرفته شده در طرح »طراوت« نیز بسته به 
انتخاب مشتری، تا یک ماه پس از تاریخ دریافت اعتبار، به صورت رایگان 
)بدون دریافت سود(، امکان پذیر خواهد بود. بازپرداخت اقساطی این اعتبار 
نیز طی سه بازه زمانِی یک ساله با نرخ ۱2 درصد، دو ساله با نرخ ۱۵ درصد 
و سه ساله با نرخ ۱۸ درصد، در نظر گرفته شده که زمان پرداخت اولین 

قسط، یک ماه پس از پایان مهلت یک ماهه خرید، خواهد بود.
هم وطنان می توانند با مراجعه به شعب بانک آینده در سراسر کشور، 
وب سایت رسمی بانک به نشانی ir.ba24 یا تماس با مرکز ارتباط بانک 
آینده به شماره 2۷66۳2۰۰-۰2۱، نسبت به کسب اطالعات بیش تر برای 

بهره مندی از مزیت طرح »طراوت« اقدام کنند.

مابین  فی  تعامالت  افزایش  و  همکاری  گسترش  هدف  با 
صورت گرفت؛

امضای تفاهمنامه با شرکت سایپا

در راستای افزایش تعامالت و همکاری های دو جانبه بانک پارسیان 
با  و شرکت سایپا، روز چهارشنبه مورخ ۱2 خرداد ماه ۱4۰۰ جلسه ای 
پارسیان و سید جواد سلیمانی  بانک  پرویزیان مدیرعامل  حضور کورش 

مدیرعامل سایپا در ساختمان مرکزی بانک پارسیان انجام شد.
هدف از این نشست، بهره گیری از ظرفیت های بانک پارسیان و 
شرکت سایپا به منظور افزایش تعامالت و همکاری های دوجانبه برای 
رفع موانع تولید و رونق اقتصادی اعالم و تفاهمنامه ای به همین منظور 

نیز به امضای طرفین رسید.

امیر یوسفیان خبر داد:
حمایت بانک صادرات ایران از تولید تجهیزات دیالیز

 نایب رئیس هیئت مدیره بانک صادرات ایران در بازدید از مجموعه 
کنسرسیوم دیالیز در استان البرز برای حمایت از تولید تجهیزات دیالیز در این 
مجموعه و کمک به رفع دغدغه بیماران کلیوی در کشور اعالم آمادگی کرد.

در  یوسفیان  امیر  ایران،  صادرات  بانک  روابط عمومی  گزارش  به 
جریان این بازدید که با حضور مدیران ارشد بانک و مدیریت شعب بانک 
صادرات استان البرز انجام شد، اظهار کرد: زحمات مجموعه کنسرسیوم 
واردات  دغدغه  تحریم  شرایط  در  شده  باعث  و  است  تقدیر  قابل  دیالیز 
دستگاه و تجهیزات دیالیز و درمان بیماران کلیوی کاهش پیدا کند. این 
تالش ها در راستای نیاز کشور است و بانک صادرات ایران هم فعالیت 
در این زمینه  را از اولویت های خود می داند و در کنار این مجموعه برای 

رفع موانع و مشکالت آن تالش خواهد کرد.
اقتصادی  فعالیت  دیالیز هم  کنسرسیوم  فعالیت های  داد:  ادامه  وی 
است و هم خدمت و این فضا در بانک هم ملموس است. بانک صادرات 
ایران در کنار رفع مشکالت مالی مردم، پرداخت تسهیالت به کادر درمان یا 
پرداخت حقوق و مزایای کارگران مجموعه های تولیدی در قالب تسهیالت 
با  که  ارائه شده  می کند. طرح هایی  دنبال  با جدیت  نیز  را  همیان  طرح 
استفاده از آنها تسهیالت با نرخ صفر درصد یا تسهیالت بدون واریز قسط 
پرداخت می شود و در همه این مدل ها بانک به دنبال سود زیاد نیست بلکه 

به دنبال منفعت بیشتر برای اقتصاد و تولید کننده است.  
یوسفیان افزود: وضعیت نظام بانکی در ایران به گونه ای است که شاید 
ارزانترین نرخ تسهیالت در دنیا را داشته باشیم؛ از طرف دیگر عدم امکان 
استفاده از اعتبارهای خارجی باعث می شود که همه راهها به ریال ختم 
شود و باید با استفاده از طرح های متنوع بانکی تمامی نیازها از پرداخت 
را  غیره  و  تولیدی  واحدهای  تسهیالت  تا  گرفته  قرض الحسنه  وام های 
پوشش داد بنابراین در بانک صادرات ایران یک اولویت بندی داریم که در 
آن هر بخشی مانند مجموعه های دانش بنیان، درمان، توسعه و ... تعریف 
خاص خود را دارد و در همه این بخش ها بانک در کنار مشتریان است.

کنسرسیوم  مجموعه  مدیرعامل  حاجی پور،  رامبد  نشست  این  طی 
دیالیز نیز توضیحاتی درخصوص نحوه فعالیت این مجموعه ارائه کرد و 
ساخت  همچون  مختلفی  های  فعالیت  دیالیز  کنسرسیوم  خدمات  گفت: 
تجهیزات دیالیز، درمان بیماری و تامین داروهای مورد نیاز دیالیز را در 
با شرکت مدی  را  فعالیت خود   ۱۳۸۰ از سال  این مجموعه  برمی گیرد. 
تکسیس آغاز کرده که کار اصلی آن تولید صافی دیالیز بوده است و به 
تدریج تا سال ۱۳۹2 سایر شرکت های مجموعه با فعالیت در بخش های 
این کار شده اند که برخی  نیاز درمان دیالیز وارد چرخه  مختلف و مورد 
جمله  از  دیالیز  کنسرسیوم  هستند.  فرد  به  منحصر  خاورمیانه  در  آنها  از 
شرکت های دانش بنیان و صادرکننده برتر کشور است و در سال گذشته 
حدود 4 میلیون یورو فناوری ساخت خط تولید را به خارج از کشور صادر 
کرده است. وی ادامه داد: ۷۵ درصد از نیاز کشور در بخش دیالیز را این 
مجموعه تامین می کند و ما تا مدت ها واردکننده دستگاه دیالیز بودیم اما 
اکنون فناوری ساخت این دستگاه را داریم. این مجموعه ظرفیت افزایش 
سالیانه ۱۰۰ تخت درمانی به کشور را دارد و عمده کار ما در بخش درمان 
دولتی است. در ادامه مذاکرات مقرر شد مدیران شرکت درخواستهای خود 
را به بانک ارائه دهند و نیاز های این مشتری با بررسی یک تیم کارشناسی 
تامین مبلغ  برای  اعتباری ویژه  قالب یک بسته  در کوتاهترین زمان در 

۱۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار به شرکت ارائه شود.

حفظ جایگاه چهارم در اوپک برای ایران
مه  ماه  در  اوپک  گزارش  تازه ترین  اساس  بر  ایران  خام  نفت  تولید 
)اردیبهشت ماه - خردادماه( با افزایش 42 هزار بشکه ای به 2 میلیون و 44۵ 

هزار بشکه رسید و جایگاه چهارم خود را در اوپک حفظ کرد.
به گزارش دبیرخانه سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک(، گزارش 
ماه ژوئن اوپک نشان می دهد ۱۳ عضو این سازمان براساس گزارش منابع ثانویه 
در ماه مه 2۵ میلیون و 46۳ هزار بشکه نفت خام تولید کردند که ۳۹۰ هزار 

بشکه بیشتر از 2۵ میلیون و ۷۳ هزار بشکه ماه آوریل است.
اعضای اوپک پالس در پانزدهمین نشست خود تصویب کرده بودند که 
از محل  و  یابد  افزایش  ماه مه ۳۵۰ هزار بشکه  ائتالف در  این  روزانه  تولید 
در  روزانه عربستان 2۵۰ هزار بشکه  داوطلبانه  میلیون بشکه ای  کاهش یک 

این ماه وارد بازار شود.
بر اساس گزارش ماه ژوئن اوپک، عربستان با تولید روزانه ۸ میلیون و 
466 هزار بشکه، عراق با تولید روزانه ۳ میلیون و ۹6۷ هزار بشکه و امارات 
با تولید روزانه 2 میلیون و 64۰ هزار بشکه تولیدکنندگان بزرگ اوپک هستند.  
تولید نفت خام ونزوئال و لیبی کشورهایی که از توافق کاهش تولید معاف 
ترتیب روزانه 4۵ هزار بشکه و 2۳ هزار بشکه در روز  به  هستند در ماه مه 

افزایش یافته است.
افزایش قیمت نفت خام سنگین ایران

قیمت نفت خام سنگین ایران براساس تازه ترین گزارش اوپک، در ماه 
مه نسبت به ماه آوریل سه دالر و ۷2 سنت برابر با ۵.۹ درصد افزایش یافت. 
قیمت نفت خام سنگین ایران در ماه مه 66 دالر و ۷2 ثبت شد، در حالی که 

در ماه آوریل هر بشکه 6۳ دالر بود.
قیمت سبد نفتی اوپک هم در ماه مه با افزایش بیش از ۳ درصدی به 
66 دالر و ۹۱ سنت برای هر بشکه رسید که ۳ دالر و 6۷ سنت بیشتر از ماه 

آوریل است.
اوپک و خوش بینی به بهبود تقاضای نفت

اوپک در گزارش ماه ژوئن خود تقاضای جهانی نفت برای سال 2۰2۱ 
را ۹6 میلیون و ۵۸۰  هزار بشکه در روز اعالم کرد که ۱2۰ هزار بشکه بیشتر 
از ماه آوریل و  ۵ میلیون و ۹۵۰ هزار بشکه معادل ۵.۹۵ درصد بیشتر از سال 
2۰2۰ است.اوپک تقاضای جهانی نفت برای سه ماه نخست تا چهارم را به 
ترتیب ۹2 میلیون و ۹۳۰ هزار بشکه در روز، ۹۵ میلیون  و 26۰ هزار بشکه 
در روز، ۹۸ میلیون و ۱۸۰ هزار بشکه در روز و ۹۹ میلیون و ۸2۰ هزار بشکه 

در روز پیش بینی کرده است.

رکورد جدید در قیمت نفت 
و  کرد  اخیر صعود  رکورد چند سال  باالترین  به  روز جمعه  نفت  قیمت 
را  متوالی  هفتگی  رشد  سومین  جهانی،  تقاضای  دورنمای  بهبود  تاثیر  تحت 

پشت سر گذاشت.
بهای معامالت نفت برنت ۱۷ سنت افزایش یافت و در ۷2 دالر و 6۹ 
سنت در هر بشکه بسته شد که باالترین قیمت از ماه مه سال 2۰۱۹ بود و 

برای کل هفته یک درصد رشد نشان داد.
بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با 62 سنت افزایش، در 
۷۰ دالر و ۹۱ سنت در هر بشکه بسته شد که باالترین قیمت از اکتبر سال 

2۰۱۸ بود و برای کل هفته ۱.۹ درصد رشد هفتگی رقم زد.
فیلیپ فالین، تحلیلگر ارشد گروه پرایس فیوچرز اظهار کرد: تقاضا سریعتر 
از میزان عرضه بهبود پیدا می کند و ما به عرضه بیشتری به منظور تامین 

تقاضا نیاز خواهیم داشت.
آژانس بین المللی انرژی در گزارش ماهانه خود اعالم کرد اوپک پالس 
باید تولیدش را برای تامین تقاضا که تا پایان سال 2۰22 به سطح پیش از 

شیوع پاندمی بهبود پیدا می کند، افزایش دهد.
طبق آماری که از سوی منابع آگاه در اوپک پالس اعالم شده است، اوپک 
و متحدانش ماه میالدی گذشته پایبندی قوی به توافق محدودیت عرضه داشتند 
و نرخ پایبندی اوپک پالس در ماه مه به ۱۱۵ درصد در مقایسه با ۱۱4 درصد 
در آوریل رسید.اوپک با بهبود تقاضا برای نفت در فاصله ماه مه تا ژوییه 2.۱ 
میلیون بشکه در روز به تولیدش اضافه می کند اما همچنان میلیونها بشکه در 

روز از تولیدش را محدود نگه داشته است.
بانک سرمایه گذاری آمریکایی گلدمن ساکس با اشاره به افزایش نرخ 
واکسیناسیون و تقویت فعالیت اقتصادی جهانی، پیش بینی کرد روند صعودی 
جاری بازار نفت ادامه پیدا خواهد کرد و نفت برنت تابستان امسال به ۸۰ دالر در 
هر بشکه صعود می کند.تحلیلگران گروه ANZ در یادداشتی نوشتند: آمار نشان 
می دهد ترافیک جاده ای در آمریکای شمالی به سطح پیش از شیوع ویروس 
کرونا بازگشته و آمار اکثر نقاط اروپا دلگرم کننده بوده است. حتی بازار سوخت 
جت هم نشانه های بهبود را نشان می دهد و پروازها در اروپا طی دو هفته 
گذشته ۱۷ درصد رشد کرده اند.گزارش هفتگی شرکت خدمات انرژی بیکرهیوز 
نشان داد شمار دکلهای حفاری نفت آمریکا هفته گذشته با شش حلقه افزایش 
به ۳6۵ حلقه رسید که باالترین میزان از آوریل سال 2۰2۰ به شمار می رود. 
این بزرگترین رشد هفتگی دکلهای حفاری آمریکا در یک ماه گذشته بوده است.

از  بعضی   2۰2۰ سال  اکتبر  از  قیمتها  رشد  رویترز،  گزارش  اساس  بر 
شرکتهای انرژی آمریکایی را به افزایش هزینه در سال 2۰2۱ تشویق کرده 
است اما این افزایش هزینه اندک می ماند زیرا اکثر شرکتها به جای افزودن به 
تولید، به افزایش جریان نقدینگی، کاهش بدهی و افزایش سوددهی سهامداران 

متمرکز شده اند.

کاهش قابل توجه تجاری سازی خودرو نسبت به بهار99؛

دنده عقب خودروسازان در تولید!
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زیر نظر: محمد امامی

سود 4۶ میلیارد دالری 10 شرکت نفتی برتر 
جهان

ده شرکت نفتی سهام عمومی بزرگ جهان در سه ماهه نخست سال 
2۰2۱ مجموعا 46 میلیارد دالر سود گزارش کردند که با کمک قیمتهای 

باالتر نفت در سال میالدی جاری حاصل شد.
اظهارنامه های  از  آنادولو  اطالعات گردآوری شده توسط خبرگزاری 
 ،BP ،مالی ۱۰ شرکت نفتی بزرگ شامل اکسون موبیل، شورون، توتال، شل
انی، اکوئینور، لوک اویل، روس نفت و آرامکوی سعودی نشان داد مجموع 
سود این شرکتها با رشد قیمت نفت و نشانه های بهبود تقاضا، به میزان 

۸.۵ میلیارد دالر افزایش یافت.
در سه ماهه اول سال 2۰2۰ که شیوع پاندمی به تقاضا و قیمتهای نفت 
آسیب زده بود، تنها شرکت آمریکایی شورون و آرامکوی سعودی سودی بالغ 
بر 2۰.۳ میلیارد دالر گزارش کرده بودند در حالی که هشت شرکت نفتی بزرگ 
ملی و بین المللی دیگر مجموعا ۱۷.۷ میلیارد دالر ضرر متحمل شده بودند.

شرکت BP در سه ماهه نخست سال 2۰2۱ بزرگترین افزایش سود را 
در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته مشاهده کرد. این شرکت سود 4.۷ 
میلیارد دالر در سه ماهه اول سال 2۰2۱ را گزارش کرد در حالی که در 
مدت مشابه سال میالدی گذشته 4.4 میلیارد دالر ضرر را گزارش کرده بود. 
این غول نفتی در سه ماهه جاری بازخرید سهام را پس از سه برابر شدن 

درآمدش نسبت به سال گذشته ازسرگرفت.
محاسبات خبرگزاری آنادولو نشان داد مجموع درآمد ۱۰ شرکت نفتی 
برتر جهان ساالنه به میزان 6.6 درصد رشد کرد و به حدود ۳۸۷ میلیارد 
دالر رسید. درآمد آرامکوی سعودی بیشترین افزایش را داشت و با 2۰ درصد 

افزایش، به ۸۰ میلیارد دالر رسید.
بر اساس گزارش اویل پرایس، شرکت آرامکوی سعودی درآمد خالص 
2۱.۷ میلیارد دالر در سه ماهه نخست سال 2۰2۱ را گزارش کرد که ۳۰ 

درصد افزایش داشته است.
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زیر نظر: بهنام مومنی

وزیر اقتصاد در نشست با خبرنگاران:
مقاومت بانک مرکزی مانع از رشد بازار 

سرمایه شد!
وزیر اقتصاد با بیان اینکه فرصت اجرای مصوبات طالیی برای بازگشت 
بازار سرمایه را ندادند، اظهار داشت: بعد از پایان دوره خدمتم به دانشگاه شهید 

بهشتی که در منطقه خوش آب و هوای اوین است، برمی گردم.
وزیر اقتصاد در نشست با خبرنگاران با بیان اینکه پس از اتمام دوره خدمتم 
در وزارت اقتصاد به دانشگاه شهید بهشتی برمی گردم، گفت: عضو هیات علمی 
دانشگاه شهید بهشتی هستم و این دانشگاه در منطقه اوین قرار دارد و پس از 

پایان دوره خدمتم در دانشگاه مشغول به کار خواهم شد.

دژپسند با بیان اینکه بسیاری از اتفاقاتی که در حوزه اقتصاد افتاد را نمی توانم 
بازگو کنم، تاکید کرد: پس از گذشت مدت زمانی، آنچه که نمی توانم امروز بگویم 

را در کتاب خاطراتم منتشر خواهم کرد.
بیان داشت:  بازار سرمایه شد،  باعث ریزش  اتفاقاتی که  به  اشاره  با  وی 
همانطور که پیش از این اعالم کردم یکی از دالیل ریزش بازار سرمایه، افزایش 
نرخ بهره بین بانکی بود که بنده با آن به شدت مخالف بودم اما عده ای تصمیم 

گرفتند نرخ بهره بین بانکی افزایش یابد.
مصوبات  شاخص،  و  سرمایه  بازار  بازگشت  برای  داد:  ادامه  اقتصاد  وزیر 
طالیی گرفته ام اما فرصت اجرای آن را ندادند و در حالی که پس از ریزش های 
مستمر، شاخص به ۱.۵ میلیون واحد رسید بازهم جوسازی هایی صورت گرفت 

که منجر به ریزش شاخص شد.
قانونی  مصوبه  اجرای  تاخیر  دالیل  درباره  سوالی  به  پاسخ  در  دژپسند 
گفت:  سرمایه  بازار  تثبیت  صندوق  به  ملی  توسعه  صندوق  از  منابع  تزریق 
بانک مرکزی مقاومت سختی برای اجرای این مصوبه قانونی داشت. انتقال 
درصدی از منابع ورودی از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه، 
قانون من درآوردی نبود بلکه قانون مصوب سال ۹4 بود و از زمان تصویب 
به  ملی  توسعه  از صندوق  دالر  میلیون   ۵۱۰ باید  قانون  این  کنون طبق  تا 
مرکزی  بانک  مقاومت های  که  می شد  واریز  سرمایه  بازار  تثبیت  صندوق 

باعث تاخیر در اجرای آن شد.

سـرمایه  بـازار  کارشـناس  یـک 
بـا بیـان اینکـه وعده هـای نامزدهـای 
دارد،  تورمـی  آثـار  ریاسـت جمهوری، 
گفـت: احتمـاال انتخـاب هـر یـک از 
نامزدهـا باعـث می شـود تـا در میـان 
و بلندمـدت قیمـت همـه دارایی هـا از 
جملـه سـهام رشـد داشـته باشـد، امـا 
در کوتاه مـدت مسـایلی ماننـد برجـام 
و نـرخ ارز، تعیین کننـده رونـد بـورس 

خواهنـد بـود.
آخریـن  بـه  کدیـور  علیرضـا 
وضعیـت رونـد معامالت بورس اشـاره 
کـرد و اظهار داشـت: معامـالت بورس 
تا ۱۰ روز گذشـته روند نزولی به شدت 
فرسایشـی را طـی کرد کـه به نظر می 
رسـد یکی از منفی ترین دوران فعالیت 

بـورس بـه لحـاظ طـول دوره بود.
وی تاکیـد کـرد: در سـال هـای 
گذشـته هـم در بازار شـاهد روند منفی 
شـاخص بورس بودیـم اما اینکـه روند 
منفـی شـاخص بـورس به مـدت ۹ ماه 
ادامـه دار باشـد و در ایـن مـدت قیمت 
برخـی سـهام حـدود ۷۰ تـا ۸۰ درصد 
افـت کننـد یـا معامـالت بسـیاری از 
سـهام بـرای مدتـی طوالنـی در صف 
فـروش قـرار بگیـرد را تجربـه نکـرده 
در  کـرد:  خاطرنشـان  بودیم.کدیـور 
گذشـته ممکـن بـود کـه رونـد منفـی 
حـدود دو هفتـه ادامـه داشـته باشـد و 
بعـد از آن بـازار دوباره بـه روال طبیعی 
بـاز می گشـت و تاکنـون بـازار افت با 
چنیـن شـتابی را بـرای مـدت ۹ ماه را 

تجربـه نکـرده بود.
سـرمایه  بـازار  کارشـناس  ایـن 
دلیـل افـت شـدید شـاخص بـورس در 
بـازار را ناشـی از چنـد عامـل دانسـت 
و افـزود: در ابتـدا رشـد بیـش از حـد و 
حبابی قیمت سـهام در طول سـال ۹۸ 
و نیمه نخسـت سـال ۹۹ باعث شـد تا 
بـازار بـا چنین شـتابی در مسـیر نزولی 
قـرار بگیـرد و بخشـی از ایـن اصـالح 
قیمتـی به واسـطه رشـد بیـش از رویه 

قیمـت هـا رخ داد.
وی عامـل اصلـی ایـن اتفـاق در 
غیـر  گـذاران  سـرمایه  ورود  را  بـازار 
حرفـه ای حقیقـی هـا در طـول سـال 
۹۸ و ۹۹ بـه این بازار دانسـت و افزود: 
رفتارهـای بـه دور از منطـق و تحلیـل 
ایـن دسـته از سـرمایه گـذاران باعـث 
شـتاب در رونـد منفـی بـازار در بـازه 
زمانـی طوالنـی مـدت و افـت شـدید 

قیمـت سـهام در بـازار شـد.
کدیـور تاکید کرد: در طی ۱۰ روز 
گذشـته به مرور صف فـروش برخی از 
سـهام که به لحاظ ریالـی اعداد بزرگی 
نبودنـد جمـع آوری شـدند و بـه تدریج 

جـو بـازار را با تغییـر همراه کرد.
سـرمایه  بـازار  کارشـناس  ایـن 
خاطرنشـان کـرد: اکنون صـف فروش 
حـدود 4۵۰ نمـاد به 2۰۰ تـا 2۵۰ نماد 
کاهـش پیـدا کـرده اسـت، همچنیـن 
صـف فـروش نیمـی از سـهام جمـع 
شـده اسـت و در حـال معامالتی مثبت 
بـه صورت متعادل هسـتند، حتی برخی 
از آنهـا بـا صـف خرید همراه شـده اند.

نسـبی  برگشـت  وی،  گفتـه  بـه 
معامـالت  رونـد  بـه  از سـهام  برخـی 
متعـادل تاثیـر خـود را بـر جـو عمومی 

بـازار گذاشـته اسـت.
وی با بیـان اینکه بحث مذاکرات 
هسـته ای و موضوع برجام نکته اکنون 
بـه صـورت ابهـام بـرای بـورس وجود 
دارد، گفـت: اکنون در بـازار گمانه زنی 
هایـی در زمینـه نتیجـه برجـام وجـود 
دارد کـه آیـا مذاکـرات صـورت گرفته 
منجـر بـه توافـق مـی شـود یـا خیـر؟ 
ایـن انتظـار در بیـن مـردم و فعـاالن 
اقتصـادی وجود دارد کـه اگر مذاکرات 
هسـته ای به نتیجه مثبت برسـد شاهد 
افـت به نسـبت قابـل توجهـی در نرخ 

ارز خواهیـم بود.
کدیـور خاطرنشـان کرد: سـوالی 
در بیـن فعـاالن بـازار وجـود دارد این 
اسـت کـه ایـن اتفـاق تـا چـه میـزان 

شـاخص  منفـی  رونـد  در  می توانـد 
بـورس تاثیرگـذار باشـد؟ بـه نظر می 
رسـد کـه افت شـاخص بـورس نتواند 
چنـدان در بـازار ادامـه دار باشـد اما با 
توجـه بـه اینکـه ایـن ابهـام و نگرانی 
در بـازار سـرمایه وجـود دارد کـه در 
صـورت بـه نتیجـه رسـیدن مذاکرات 
هسـته ای نـرخ ارز بـا رونـد نزولـی 
همـراه شـود؛ بنابرایـن شـاهد افتی در 
قیمـت سـهام شـرکت هـای بورسـی 
به ویژه سـهام شـرکت هـای صادرات 

بود. خواهیـم  محـور 
این کارشـناس بازار سرمایه ادامه 
داد: بـه واسـطه این موضـوع و نگرانی 
هـای ایجـاد شـده ایـن احتمـال وجود 
دارد کـه رونـد صعـودی بـازار نتوانـد 
وضعیـت  شـدن  مشـخص  زمـان  تـا 
مذاکـرات و توافـق هسـته ای در مورد 
شـرکت هـای بزرگ و صـادرات محور 
دار  ادامـه  پتروشـیمی  و  نفتـی  ماننـد 
باشـد و ممکن اسـت روند معامالت در 
اینگونـه سـهام برای مدتـی تغییر کند. 
 تاثیـر مثبـت مالیـات بـر عایدی 

سـرمایه بـر معامـالت بورس
وی بـه تاثیـر مالیـات بـر عایدی 
سـرمایه بر معامالت بورس اشـاره کرد 
و افـزود: با ایـن اتفاق سـرمایه گذاری 
در بـورس و سـپرده بانکـی از بحـث 
مالیات بر عایدی سـرمایه مسـتثنی می 
شـوند؛ بنابرایـن به مرور زمـان اجرایی 
شـدن ایـن قانـون باعـث می شـود تا 
بـه مـرور افـرادی کـه بـا هدف سـفته 
بـازی وارد بازارهایـی مانند ارز، سـکه، 

خـودرو و مسـکن مـی شـوند سـرمایه 
هایشـان به سـمت بـورس سـوق پیدا 
کنـد؛ بنابرایـن در مجمـوع ایـن اتفاق 
مـی توانـد اثـر مثبتـی را در بلندمـدت 
بـر معامالت بازار سـهام داشـته باشـد.

پیش بینـی دقیـق رونـد معامالت 
بـورس در انتظـار نتیجـه انتخابات

وی در ادامـه بـه صحبـت هـا و 
سـوی  از  شـده  اعـالم  هـای  برنامـه 
کاندیداهای ریاسـت جمهـوری و تاثیر 
آن بـر معامـالت بـورس اشـاره کرد و 
افـزود: اکنـون گمانـه زنی هایـی برای 
پیـروزی برخی از کاندیداهای ریاسـت 
جمهـوری مطـرح شـده اسـت امـا تـا 
زمانـی کـه نتیجـه انتخابات مشـخص 
شـود نمـی توان اثـر ۱۰۰ درصدی فرد 
منتخـب را در بـورس و آینـده کشـور 

کرد. اعـالم 
کدیـور بـا بیـان اینکـه بـه لحاظ 
کلـی بخش عمده ای از کاندیداها یک 
سـری از وعده های اقتصادی را مطرح 
کـرده اند که مـی توانند با آثـار تورمی 
همـراه شـوند، افـزود: به نظر می رسـد 
بـا توجـه بـه وضعیـت بودجـه اعـالم 
شـده و رشـد فزاینـده حجـم نقدینگی 
در اقتصـاد کشـور، انتخـاب هـر یک از 
کاندیداها باعث شـود تـا در میان مدت 
و بلندمـدت قیمـت همـه دارایـی ها از 
جملـه سـهام روند صعـودی را در پیش 
بگیرنـد امـا در کوتـاه مـدت مسـایلی 
ماننـد برجـام و آینـده نـرخ ارز از جمله 
عواملـی هسـتند که تعییـن کننده روند 

بود. خواهنـد  بورس 

کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد؛

ورود سرمایه گذاران غیر حرفه ای عامل اصلی نزولی شدن بورس
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مسئولیت  راستای  در 
همکاری  و  تعامل  اجتماعی، 
با سازمانها و مشارکت در امور 
به  توجه الزم  همچنین  و  خیرخواهانه 
ارتقاء سطح آموزشی با عنایت به شرایط 
ناشی از بیماری کرونا که ارائه آموزش 
ها به صورت مجازی را اجتناب ناپذیر 
برخی  رفع  و  مساعدت  بمنظور  نموده 
درآمد  کم  قشر  آموزشی  ناهای  تنگ 
جامعه با همکاری پایگاه بسیج مخابرات 
مبادرت به تهیه و تدارک تعدادی مودم 
نموده که در مراسمی نمادین این کمک 
ها تحویل نهاد محترم کمیته امداد امام 

)ره( گردید. 
در این جلسه خمسه فرمانده پایگاه 
مقام  از  بیاناتی  ضمن  مخابرات  بسیج 
معظم رهبری گفت: به اعتقاد من ذکر 
، کار فرهنگی و  نماز  از  بعد  مستحبی 

جهادی در فضای مجازی است. 
کرد:  نشان  خاطر  ادامه  در  وی  
بهترین ظرفیت مخابرات در امر کمک 
و  دوستان  پیشنهاد  به  مومنانه  های 
همکاری مدیر مخابرات استان تحویل 
بود که در  به مددجویان  رایگان  مودم 
این اقدام ۱۰۰۰ مودم آماده و تحویل 
خمینی  امام  امداد  کمیته  جویان  مدد 

رحمت اهلل علیه شد.
در ادامه  مهندس قربانی در ارتباط 
با انتخابات و حضور در انتخابات پرشور 

و صحبت امام که جمهوری اسالمی نه 
یک کلمه کمتر و نه یک کلمه بیشتر 
آن  اثبات  و  مردم  حداکثری  حضور  و 

صحبت نمودند.
اصفهان  منطقه  مخابرات  مدیر 
انتخابات  و  نظام  اسالمیت  بر  تاکید  با 
در  حداکثری  و  پرشور  حضور  انشااهلل 
 . گفت:  جمهوری  ریاست  انتخابات 

تمام کشورها به نوعی جمهوری دارند 
و برای مدیریت جامعه از این  ظرفیت 

استفاده می کنند. 
 وی در ادامه افزود:باید بدانیم هر 
باید در  برای داشتن دولت قوی  ملتی 
مجامع بین المللی پر قدرت شرکت کند 
و با  حضور پررنگ مردم و حمایت از 
دولت منتخب را به رخ جهانیان بکشند.

اتفاق  در سال های گذشته این 
ثابت  مردم  و  شد  ایجاد  کشور  در 
ازدولت حمایت  باحضور خود  کردند  
گیری  شکل  ز  ا پس  . کرد هند  ا خو
عی  نو به  و  نیست  صهیو م  سال ا
و  شیعه  تفکر  و  رشد  مانع  یهودیت 
طی  در  محمدی)ص(  نام  و  اسالم 

شد. سالها  این 

اهداء ۱۰۰۰ عدد مودم از طرف بسیج مخابرات اصفهان
 به مددجویان کمیته امداد 

قیمت تمام شده هر مترمکعب آب در ایالم 
سه هزار تومان است

ایالم_مدیرعامل شرکت آبفای استان ایالم گفت: قیمت تمام شده هر 
مترمکعب آب تولیدی در استان سه هزار تومان و متوسط قیمت فروش در 
بخش خانگی ۱۱۰۰ تومان است که هر متر مکعب ۱۹۰۰ تومان متحمل 

زیان می شود.
حوزه  در  نفر  هر  ازای  به  آب  اینکه مصرف  بیان  با  تیموری  نوراهلل 
شهری در استان ایالم در شبانه روز ۱۵۰ و در  حوزه روستا ۱2۰ لیتر است، 
اظهار داشت: در حال حاضر این عدد در حوزه شهری 2۸۰ لیتر و در حوزه 

روستایی ۳6۰ لیتر افزایش یافته است.
وی افزود: سد و چشمه گل گل در پایین دست شهر ایالم در فاصله 
2۳ کیلومتری از تصفیه خانه و با اختالف ارتفاع بیش از ۱۵۰۰ متر قرار دارند 
که این مسئله  مهم موجبات افزایش قیمت هزینه آب تولیدی شده است.

مدیرعامل شرکت آبفای ایالم گفت: وظیفه تامین آب شرب بهداشتی 
و سالم برای شهرها و روستاهای استان و همچنین دفع بهداشتی فاضالب 
شهرها و روستاهای استان ایالم اصلی ترین وظیفه این شرکت است که 
مجموعه همکاران با تمام ظرفیت خود در حال ارائه خدمت به شهروندان 

می باشند.
وی با بیان اینکه ۱۰۰ درصد جمعیت شهری و ۹۸٫۵درصد جمعیت 
روستایی استان تحت پوشش خدمات آب و فاضالب هستند، ادامه داد: استان 

از این حیث رتبه اول کشور را به خود اختصاص داده است.
تیموری تاکید کرد: با توجه به وضعیت بارش ها، خشکسالی، توپوگرافی 
ایالم و همچنین جنس زمین از لحاظ جذب آب در وضعیت بحرانی قرار 

گرفته ایم و همه باید برای گذر از این شرایط اهتمام داشته باشیم.

در  مسکن  ملی  اقدام  طرح  پنجم  مرحله  نام  ثبت 
استان بوشهر

مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر گفت: متقاضیان شرکت در 
طرح اقدام ملی مسکن می توانند از طریق سایت www.mrud.ir  با 

ارسال کد ملی سرپرست خانوار اقدام به ثبت نام اولیه کنند.  
استان  شهرسازی  و  راه  رسانی  اطالع  و  ارتباطات  اداره  گزارش  به 
بوشهرفرزاد رستمی در این ارتباط افزود: آنچه بدیهی است حق هیچ کسی 
در این طرح ضایع نخواهد شد و پس از ریشه کن شدن بیماری کرونا و با 

اطالع رسانی قبلی اقدام به ثبت نام نهایی کنند.
وی اظهارداشت: مرحله پنجم ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن همزمان 
با سراسر کشور چهارشنبه ۱۹ خرداد در این استان آغاز می گردد و به مدت 

یک هفته ادامه خواهد داشت.
رستمی یادآورشد: مرحله پنجم ثبت نام طرح اقدام ملی در ۱2  شهر 
بندر  بندر ریگ،   ، برازجان   ، اهرم   ، آبدان  استان بوشهر شامل شهرهای 
دیلم، بندر دیر، بندر کنگان، شهر چغادک ، شهر خورموج ، شهر سعدآباد 

و کاکی انجام می شود.
مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر اضافه کرد: در این  مرحله از 
ثبت نام، متقاضیان واجد شرایط با داشتن پنج شرط الزم قید شده در سامانه 

می توانند اقدام به ثبت نام کنند.
رستمی گفت: با توجه به شیوع ویروس کرونا و به منظور جلوگیری 
از ازدحام جمعیت در ادارات و کافی نت ها، در این مرحله مکانیزم ثبت نام 
تغییر یافته است و متقاضیان می توانند از طریق رایانه شخصی اقدام به 

ثبت نام و از مراجعه به ادارات و کافینت ها خودداری کنند.

4 هزار و 7۰۰ مشترک جدید گاز در گیالن جذب شد
 به گزارش روابط عمومی گاز گیالن حسین اکبر مدیرعامل شرکت 
گاز استان گیالن درخصوص عملیات گازرسانی در دو ماهه اول سال ۱4۰۰ 
گفت: در فروردین و اردیبهشت سال جاری، مطابق برنامه ریزی های بعمل 
آمده 4 هزار و ۷2۰ متقاضی گاز بهره مند از گاز طبیعی شدند. وی با بیان 
این خبر اظهار داشت: هم اکنون با جذب مشترکین جدید، مجموع مصرف 
کنندگان گاز طبیعی به یک میلیون و ۱46 هزار مشترک افزایش یافته است.

حسین اکبر با اشاره به اهمیت برخورداری یکایک گیالنیان در اقصی نقاط 
استان از نعمت گاز طبیعی گفت: بالغ بر ۷۳ درصد از عملیات گازرسانی 
صورت گرفته در سال جاری متعلق به بخش روستایی بوده است.مدیرعامل 
شرکت گاز استان گیالن در خاتمه با اشاره به گسترش روزافزون مصرف 
کنندگان گاز طبیعی بر لزوم توجه هرچه بیشتر به نکات ایمنی استفاده از 
بویژه توسط  از تاسیسات گاز  بازرسی مستمر  وسایل گازسوز و بررسی و 

مشترکین جدید تاکید کرد.

سرا  صومعه  شهر  فاضالب  خانه  تصفیه  احداث  کلنگ 
به زمین خورد

شرکت  مدیرعامل  و  مدیره  هیأت  رئیس  حسینی  محسن  سید 
خانه  تصفیه  احداث  مراسم  ابتدای  در  گیالن  استان  فاضالب  و  آب 
تشریح  به  میهمانان،  به  خیرمقدم  ضمن  سرا   صومعه  شهر  فاضالب 
اهمیت  حائز  نظر  چند  از  پروژه  این  اینکه،  بیان  با  و  پرداخت  پروژه 
مهم ترین  انزلی  تاالب  به  فاضالب  ورود  از  جلوگیری  افزود:  است، 

پروژه است. این  اجرای  مزیت 
وی با بیان اینکه تاالب انزلی در سطح بین المللی جایگاه خاصی دارد 
و اجرای این پروژه برای جلوگیری از ورود فاضالب به این تاالب، اتفاق 
خوبی است، افزود: در مدول اول این پروژه 6 هزار و ۳۵۰ متر مکعب در 

شبانه روز فاضالب تصفیه خواهد شد.
مدیر عامل آب و فاضالب گیالن در ادامه با اشاره به اینکه در مدول 
گفت:  رسید،  خواهد  مکعب  متر  هزار   ۱2 از  بیش  به  ظرفیت  این  نهایی 
جمعیت تحت پوشش در مجموع فاز اول و دوم اجرای این طرح بیش از 

۱2۰ هزار نفر خواهد بود.
وی  اضافه کرد: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته این طرح 
طی دو سال و نیم اجرا و به بهره برداری خواهد رسید و مبلغ اولیه قرارداد 

آن ۱۰۳ میلیارد تومان برآورد شده است.
حسینی با بیان اینکه این پروژه به صورت EPC ساخته می شود، 
ادامه داد: در مجموع دو پروژه احداث تصفیه خانه دیگر نیز در حال حاضر 
در آستارا و انزلی در حال اجرا است که با بهره برداری از آنها گام مؤثری 

در حفظ محیط زیست برداشته خواهد شد.

کار  دردستور  مواصالتی  محورهای  فنی  ابنیه  مرمت 
است  

با هدف حفظ و نگهداری  ابنیه فنی موجود در راه های استان، مرمت 
و بازسازی آنها در دستور کار قرار دارد 

جاده  نقل  و  حمل  و  راهداری  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
راهها  نگهداری  اینکه  به  اشاره  با  صداقت  مهندس   ، سمنان  استان  ای 
در محورهای شریانی و حفظ پل ها و ابنیه فنی مسیر راهها ، جز وظایف 
اصلی حوزه نگهدای راه است گفت : با هدف جلوگیری از ورود  آسیب ها 
و افزایش عمر و دوام  ابنیه فنی موجود در راه های استان، مرمت آنها در 

دستور کار قرار دارد .
ریس اداره نگهداری راهها و ابنیه فنی اداره کل راهداری و حمل نقل 
جاده ای گفت: در پی بارشهای سالجاری  و جاری شدن سیل در حاشیه 
این  بر  که  شد  وارد  موجود  فنی  ابنیه  به  صدماتی  مواصالتی  محورهای 
مبنا قراردادی مختلفی جهت ترمیم پل ها و اجرای رادیه و برید در حوزه 

استحفاظی این اداره کل منعقد شده است.
صداقت با اشاره به اینکه در عملیات نگهداري ابنیه فني راه تصمیم 
گیري ها در خصوص زمان و انتخاب گزینه هاي ترمیم اهمیت بسزایی داشته 
و اصوال بر مبناي بازرسي هاي مرتبي که از آنها صورت مي گیرد استوار 
است، گفت : پل ها از جمله آسیب پذیرترین اجزای اصلی در جسم راهها بوده 
و حفظ ایمنی آنها برای حفاظت از تردد کاربان جاده ای و توجه به مسئله 
پدافند اهمیت زیادی دارد، از این رو بازدید مستمر از پل ها و ابنیه فنی راه ها 
در قالب اجرای طرح BMS) سیستم مدیریت یکپارچه پلها  در دستور کار 
این اداره بوده و بطور مداوم  این امر توسط کارشناسان فنی انجام می گیرد.

رئیس اداره نگهداری راه و ابنیه فنی اداره کل  افزود : بمنظور مدیریت 
بحرانهای احتمالی و جلوگیری از تخریب این ابنیه در زمان بارش ، عملیات 

الیروبی و تنقیه ابنیه های مهم بطورمداوم انجام می گیرد.
  شایان ذکر است 2۰۷6 کیلومتر راه اصلی ، فرعی و روستایی و بیش 
از  ۵۰۰۰ ابنیه فنی تحت پوشش اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده 

ای استان سمنان قرار دارد.

مدیر کل راه و شهرسازی استان بوشهر خبر داد: 
دعوت از داوطلبان عضویت در هیات مدیره و بازرس 

سازمان نظام کاردانی ساختمان 
مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر گفت: هیات اجرایی استان در 
انتخابات  اقدام به برگزاری  نظر دارد در روز پنجشنبه چهارم شهریور ماه 

هیات مدیره و بازرس )بازرسان( سازمان نماید.   
استان  شهرسازی  و  راه  رسانی  اطالع  و  ارتباطات  اداره  گزارش  به 
بوشهرفرزاد رستمی اظهار داشت: از تمامی داوطلبان دارای پروانه اشتغال 
تاسیسات  عمران،  معماری،  اصلی  های  رشته  از  یکی  در  کاردانی  کار  به 
شرایط  واجد  که  برداری  نقشه  و  شهرسازی  برقی،  تاسیسات  مکانیکی، 
مندرج در ماده 2۰ آیین نامه کاردانی )حداقل دارای پروانه اشتغال به کار 
پایه )2( و فاقد محکومیت انتظامی از درجه ۳ یا باالتر، از ۳ سال قبل از 
تاریخ اعالم داوطلبی( و عالقه مند به داوطلبی عضویت در هیات مدیره و 
بازرس )بازرسان( سازمان استان می باشند، دعوت می شود مدارک الزم را 

برای انجام مراحل قانونی تحویل دهند.
وی افزود:  ارائه اصل و تصویر پروانه اشتغال به کار پایه دو و یا باالتر 
کاردانی در رشته اصلی.)یا پروانه اشتغال پایه ۳ طبق ضوابط اعالمی(، اصل و 
تصویر کارت عضویت یا گواهی عضویت در سازمان نظام کاردانی ساختمان 
استان، اصل و تصویر شناسنامه، اصل و تصویر کارت ملی، یک قطعه عکس 

پرسنلی از مدارک مورد نیاز است.
رستمی  ادامه داد: مهلت ثبت نام و پذیرش تقاضای داوطلبان عضویت 
در هیات مدیره و بازرس )بازرسان( سازمان استان از ۱۸ تا 2۸ خرداد است.

وی گفت: بر این اساس متقاضیان می بایست با در دست داشتن مدارک 
به محل دبیرخانه هیات اجرایی استان واقع در اداره کل راه و شهرسازی به  
نشانی بوشهر خیابان رئیسعلي دلواري- اداره کل راه و شهرسازي استان 

بوشهر- ساختمان شماره ۱ مراجعه کنند.
مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر هشدار داد: مدت زمان فوق به 
هیچ وجه قابل تمدید نبوده و به درخواست های ثبت نام پس از اتمام مدت 
و درخواست هایی که داوطلب عضویت در هیات مدیره، مشمول »رشته 
اصلی« که اعضای آن کمتر از ۱۵ نفر می باشند )موضوع تبصره 2 ماده 

۱۸ آیین نامه کاردانی( ترتیب اثر داده نخواهد شد.
رستمی شرایط داوطلبان عضویت در هیات مدیره و بازرس )بازرسان( 

سازمان نظام کاردانی استان را به شرح ذیل توضیح داد؛
داشتن تابعیت دولت جمهوری اسالمی ایران، نداشتن فساد اخالقی، 
مالی و عدم اعتیاد به مواد مخدر، نداشتن پیشینه کیفری و عدم وابستگی 
به گروه های غیر قانونی، داشتن حداقل ۹ سال سابقه کار مفید و عملی در 
رشته و حرفه مربوط ) دارنده پروانه اشتغال به کار کاردانی در پایه »2«(، 
و  تحقیقات  علوم،  وزارت  تایید  مورد  کاردانی  تحصیلی  مدرک  بودن  دارا 

فناوری از جمله این شرایط هستند.
مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر در پایان اظهار داشت: هیات 
اجرایی مجاز است از افراد مشمول این بند در بازه زمانی پیش بینی شده در 

جدول زمانبندی پس از اخذ تعهد ثبت نام بعمل آورد.

تکواندو  هانمادانگ   آنالین  مسابقات  دوره  پنجمین 
تکاوران البرز 

پنجمین دوره مسابقات آنالین هانمادانگ  تکواندو تکاوران البرز  با 
حضور 64۸ نفر از ۱2 کشور از  قاره اروپا ، آسیا ، آفریقا و آمریکا  در ۱6 

خرداد ۱4۰۰ برگزار شد.
این مسابقات به صورت انالین)زنده ( هم برای شرکت کنندگان و هم 
برای داوران از سراسر ایران و کشورهای شرکت کننده از ساعت ۸ صبح 
الی ۱۹ بعد از ظهر در استان البرز و با مدیریت باشگاه تکاوران استاد مجتبی 
نظم ده برگزار شد. در این مسابقات تکواندو کاران  باشگاه نادری ،بوشهر 

موفق به کسب دو مدال نقره و یک مدال برنز شدند
لیال شیخ زاده مدال نقره مسابقه )موم دولیو رکوردی( زیر ۱۱ سال بانوان

سعیده )نیایش( جمالی  مدال برنز  مسابقه )موم دولیو رکوردی ( ۱2 
تا ۱4 سال بانوان

لیال شیخ زاده مدال نقره مسابقه ) نوپی آپ چاگی( زیر ۱۱ سال بانوان
مربی بانوان باشگاه نادری استاد سکینه بختیاری آزاد

مراقبت  و  آبگیر(  رواناب)هاللی  مدیریت  پروژه  اجرای 
و آبیاری نهال آتریپلکس در سطح ۱۱۰۰ هکتار آغاز شد

رییس اداره امور مراتع و بیابان از اجرای ۱۱۰۰ هکتار از اجرای پروژه 
مدیریت رواناب و مراقبت و آبیاری خبر داد

سابقه  بی  گرمای  به  توجه  با  کرد:  اعالم  دوست  فرهنگ  قلی  تاج   
ساالنه که سبب آسیب به بوته های غرس شده می گردد ،اداره کل منابع 
طبیعی و آبخیزداری استان گلستان از محل اعتبارات در نظر گرفته شده در 
بخش بیابان نسبت به در نظر گرفتن دو مرحله آبیاری و حفاظت به مدت 

۱2 ماه اقدام نموده است.
فرهنگ دوست اضافه کرد: از اهداف اجرای این پروژه ها میتوان به 
پروژه مدیریت رواناب با هدف استحصال رواناب پیش از ورود به آبراهه ها، 
افزایش زمان تمرکز، افزایش رطوبت خاک و با هدف افزایش کیفیت پوشش 

گیاهی و در نهایت حفاظت از خاک اشاره نمود.
ایشان ادامه داد: طرح مدیریت رواناب به سطح ۵۵۰ هکتار در مراتع 
اینچه شوره زار و صوفیکم واقع درشهرستان آق قال، و همچنین هوتن و 

دماغ قیزلر در شهرستان گنبدکاووس قابل اجرا می باشد.
وی به اهمیت زیاد اجرای طرح مراقبت و آبیاری نهال های کاشته شده 
سنواتی اشاره کرد و گفت: مساحت اجرایی این طرح ۵۵۰ هکتار بوده که در 
مراتع دده الوم، نائب دره، کرند شرقی و دماغ قیزلر شهرستان گنبدکاووس 
عملی می گردد. رییس اداره امور مراتع و بیابان جمع اعتبارات این طرح ها 
را  ۱6۰۰ میلیون ریال دانسته و بیان کرد: این اعتبارات از محل اعتبارات 

ملی بوده و اجرای پروژه ها نیز آغاز شده است.

سید امیر طباطبائیان، مدیر انرژی 
به  مبارکه  فوالد  شرکت  سیاالت  و 
تشریح عملکرد زیست محیطی شرکت 
کرد:  اظهار  و  پرداخت  مبارکه  فوالد 
شرکت فوالد مبارکه به عنوان یکی از 
صنایع پرمصرف انرژی از سال ۱۳۷۷ 
با تشکیل کمیته عالی انرژی، سیاست 
را  شرکت  این  در  پایدار  انرژی  تامین 
این  دیگر  رویکرد  کرد.  گذاری  هدف 
کمیته، سیاست گذاری در راستای ارتقاء 
شرکت  انرژی  مصرف  های  شاخص 
استانداردهای  با  منطبق  مبارکه  فوالد 

روز دنیا بوده است.
سازی  بهینه  به  اشاره  با  وی 
شاخص های مصرف انرژی و کاهش 
مصرف سوخت در شرکت فوالد مبارکه 
زیست  های  شاخص  حفظ  داد:  ادامه 
های  نظام  پایش  استقرار  و  محیطی 
مدیریت انرژی از دیگر اقدامات زیست 

محیطی این شرکت است.  
شرکت  سیاالت  و  انرژی  مدیر 
فوالد مبارکه در توضیح اقدامات زیست 
اخیر  سالهای  در  شرکت  این  محیطی 
گفت: از سال ۹4 شرکت فوالد مبارکه 
استاندارد  گواهینامه  دریافت  به  موفق 
این  باید  و  است  شده  انرژی  مدیریت 
نکته را مدنظر قرار داد که پایش انرژی 
کار  المللی  بین  های  شرکت  توسط 
آسانی نیست و به کنترل، پایش و رصد 
مراحل  تمام  در  انرژی  مصرف  کامل 

فرایند تولید فوالد وابسته است.  
وی به توسعه فضای سبز به عنوان 

پارامترهای زیست محیطی در  از  یکی 
شرکت فوالد مبارکه هم اشاره ای کرد 
و گفت: حدود ۱6 کیلومترمربع از مساحت 
۳۵ کیلومترمربعی شرکت فوالد مبارکه 
است  یافته  اختصاص  سبز  فضای  به 
یعنی چیزی در حدود 44 تا 4۵ درصد 
فضای  به  مبارکه  فوالد  مساحت  کل 
سبز اختصاص پیدا کرده است و توسعه 
فضای سبز با انواع گونه های گیاهی از 
بدو تاسیس این شرکت در دستور کار قرار 
این  گرفته که سالیانه هزینه نگهداری 
فضای سبز بالغ بر 4۰ میلیارد تومان است.

اقدامات  به  فر  ادامه مدرسی  در   
سازنده شرکت فوالد مبارکه در راستای 
پرداخت  خاکی  منابع  آلودگی  کاهش 
شرکت  پسماندهای  تمام  گفت:  و 

و  هستند  دار  شناسنامه  فوالدمبارکه 
نظارت دقیقی و برخط )آنالین( توسط 
روی  بر  کشور  زیست  محیط  سازمان 
چرخه و بازگشت و دفن این پسماندها 
به طبیعت انجام می شود. وی به طرح 
فوالد  شرکت  محیطی  زیست  های 
و  پرداخت  نزدیک  آینده  در  مبارکه 
در  متعددی  پروژه های  کرد:  اظهار 
فوالد  شرکت  در  آب  مصرف  کاهش 
مبارکه اجرا شده است و در طرح های 
آتی درصدد هستیم میزان مصرف آب 
در فرایندهای تولیدی را کاهش دهیم 
هیبریدی  برج های  جایگزینی  به  که 
می توان اشاره کرد که مناقصه آن در 
حال برگزاری است و امیدواریم تا یک 
این  چراکه  شود  زنی  کلنگ  آینده  ماه 

پروژه می تواند به کاهش یک میلیون 
احیاء  واحد  در  سال  در  آب  مترمکعب 

مستقیم بیانجامد.  
شرکت  سیاالت  و  انرژی  مدیر 
که  دیگری  طرح  گفت:  مبارکه  فوالد 
تولید  بر کاهش مصرف آب در فرایند 
در واحد ریخته گری متمرکز است هم 
به زودی به مناقصه گذاشته می شود. 
با  آب  هدررفت  کاهش  های  پروژه 
تعویض سیستم های فرسوده آبرسانی 
هم در دست اقدام است و تاکنون ۵۰ 
شده  تعویض  خطوط  این  از  کیلومتر 
و  سطحی  آبهای  آوری  جمع  و  است 
بارشی در حوضچه های تعبیه شده هم 
از برنامه های آینده شرکت فوالد مبارکه 
در خصوص کاهش مصرف آب است.  

توسعه 4۵ درصدی فضای سبز در شرکت فوالد مبارکه

پسران  و  دختران  تکلیف  جشن 
نومکلف شاغل در شرکت ملی پخش 
شاهرود  منطقه  نفتی  های  فرآورده 

برگزار شد .
در آستانه فرا رسیدن دهه کرامت 
، جشن تکلیف 2۰ دختر و پسر نومکلف 
حضورحجت  با  کارکنان  فرزندان  از 
استاندار  مشاور  الدین  شمس  االسالم 
و مدیر ستاد اقامه نماز استان ، نماینده 
جمعه  مام  ا مینی  ا االسالم  حجت 
مقدسی  فائزه   ، شاهرود  شهرستان 
مسئول هماهنگ کننده مناطق ۳۷ گانه 
به طرفیت از سرکار خانم مهندس فاطمه 
شرکت  عمومی  روابط  رئیس  کاهی 
معاونین  و  منطقه  مدیر   ، پخش  ملی 
تازه  عزیزان  های  خانواده  حضور  با  و 
مکلف شده با رعایت کامل پروتکلهای 
منطقه  تئاتر  آمفی  سالن  در  بهداشتی 

برگزار شد .
علی اکبر عربعامری مدیر شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
برنامه هایی  برگزاری   : شاهرود گفت 
عزیزان  این  تشویق  راستای  در  که 
مناسبی جهت  بستر  گیرد  صورت می 
به  نوجوانان  ترغیب  و  نشاط  ایجاد 
این  که   ، است  دینی  مبانی  انجام 
شیرینی برای عزیزانی که تازه به سن 
و  دلچسب  بسیار  اند  رسیده  تکلیف 

گوارا خواهد بود.
ینکه  ا برای   : کرد  بیان  وی 

فرزندانمان خاطره خوبی در این مرحله 
از زندگی خود در ذهنشان داشته باشند 
این  تا  کنیم  تالش  است  مهم  بسیار 
عزیزان زیباترین تصویر را از این برهه 
زمانی را در خاطر خود داشته باشند، و 
هدف اصلی برگزاری این مراسم تشویق 
 ، دینی  فرائض  انجام  برای  نوجوانان 

خصوصا در سن تکلیف می باشد .
شمس  االسالم  حجت  ادامه  در 

الدین با اشاره به اینکه جشن تکلیف 
سرآغازی برای حرکت در مسیر تعالی 
با  نوجوانان   : گفت  است  معنویت  و 
با  را  زندگی  بهار   ، این سن  به  ورود 
نماز و دعا و انجام فرایض دینی پیوند 

می دهند .
وی تصریح کرد : برگزاری جشن 
تکلیف یکی از اقدامات زیبا و مهم برای 
آشنایی نوجوانان به راه و رسم زندگی 

گر  آغاز  که  ای  برنامه   ، است  معنوی 
یک حرکت منسجم برای گام برداشتن 
اعتقادی  و  دینی  ارزشهای  مسیر  در 

محسوب می گردد .
در همین راستا شرکت ملی پخش 
با  شاهرود  منطقه  نفتی  های  فرآورده 
اهدای بسته های معنوی به رسم یادبود 
تکلیف  سن  به  امسال  که  عزیزانی  از 

رسیده بودند قدر دانی نمود.

برگزاری جشن تکلیف در منطقه شاهرود

و  راه  رسانی  اطالع  و  ارتباطات  اداره  گزارش  به 
مرزی  پایانه  محل  در  اسالمی  محمد  گیالن  شهرسازی 
شهرستان آستارا اظهار کرد: در سفر به جمهوری آذربایجان 
از زیرساخت های ریلی و جاده ای کشور در مرزهای آستارا، 
نخجوان و مناطق آزاد شده در مناقشه قره باغ بازدیدی صورت 

گرفت که رضایت بخش بود.
وی با بیان اینکه در جریان دیدار با معاون نخست وزیر 
جمهوری آذربابجان تفاهم نامه ای بین دو کشور به امضا رسید، 
افزود: بر روی این تفاهم نامه نزدیک دو سال برنامه ریزی 
شده و در قالب آن به واسطه ارتقای زیرساخت های ریلی و 

جاده ای دو کشور، کریدور شمال به جنوب و کریدور شرق 
به غرب بیشتر از گذشته فعال می شود.

محور  تا  هستیم  تالش  در  اینکه  اشاره  با  اسالمی 
رشت به آستارا به سمت باکو در آینده ای نزدیک تکمیل 
و مورد بهره برداری قرار گیرد، گفت: با افتتاح این اتوبان، 
مسیر آستارا به باکو از 6 ساعت به 2 و نیم ساعت کاهش 
نیز  روسیه  مرزهای  در مسیر  اتوبان  این  و مشابه  می یابد 

در دست اقدام است.
راه ریلی موجود در منطقه  از  بازدید  به  اشاره  با  وی 
نخجوان جمهوری آذربایجان یادآور شد: احیای این محور 

زیرا  است  برخوردار  ای  ویژه  اهمیت  از  کشور  دو  برای 
از  قبل  که  است  جنوب  به  شمال  کریدور  ظرفیت های  از 
فروپاشی شوروی سابق هفت میلیون تن بار از محور فوق 

جابه جا می شد.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه احداث پایانه ریلی 
در پارس آباد اردبیل با جدید تمام در دست پیگیری است، 
افزود: احداث این پایانه دو ماه پیش در هیات دولت مورد 
تصویب قرار گرفت و امیدواریم با اجرای این مصوبه پایانه 
ریلی جدید با سرمایه گذاری بخش خصوصی در شهرستان 

پارس آباد راه اندازی شود.

وزیر راه و شهرسازی در سفر به آستارا خبر داد؛
راه ریلی موجود در منطقه نخجوان احیا می شود
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شهرستان  خبری  گروه 
مشهد رضا بهنام-بیش از ۹۷ 
درصد جمعیت خراسان جنوبی 
و  دارند  قرار  گاز طبیعی  تحت پوشش 
استان خراسان جنوبی به عنوان استان 
سبز در زمینه گازرسانی شناخته می شود.

تشریح  در  هاشمی  محمود  سید 
خانوار  درصد   ۱۰۰ گفت:  خبر  این 
خانوار  درصد   ۹4 از  بیش  و  شهری 
گاز  پوشش  تحت  استان  روستایی 
حاضر  حال  در  و  دارند  قرار  طبیعی 
برخورداری از گاز طبیعی در استان اعم 
از  به بیش  ازحوزه شهری و روستایی 

۹۷ درصد افزایش یافته است.
استان  ز  گا شرکت  مدیرعامل 
میانگین  با  استان  شهرستان   ۸ افزود: 
درصد   ۹۹ بر  بالغ  مندی  بهره  ضریب 

می  شناخته  سبز  های  جزو شهرستان 
پروژه های گازرسانی  اتمام  با  و  شوند 
روستایی، به زودی ۳ شهرستان طبس، 
نهبندان و خوسف نیز به شهرستان های 

سبز می پیوندند.
وی گفت: با همت کارکنان و خلق 
رکورد بی سابقه گازرسانی به 6۳4 روستا 
طی سال گذشته ، مجموع روستاهای 

بهره مند از نعمت گاز طبیعی در استان 
به ۱4۰4 روستا افزایش یافته است.

هاشمی تصریح کرد: در حال حاضر 
۱۳۱ هزار و ۳۰۵ خانوار شهری و ۸۷ 
هزار و 6۹۱ خانوار روستایی در استان 
خراسان جنوبی تحت پوشش گاز طبیعی 
قرار دارند و پیش بینی می شود تا چند 
دارای  روستاهای  تمامی   ، آینده  ماه 
شبکه  به  استان  در  گازرسانی  قابلیت 

سراسری گاز طبیعی متصل شوند.
خراسان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
به  نزدیک شدن  با  شد:  یادآور  جنوبی 
استان،  پروژه های گازرسانی در  اتمام 
پایان نخواهد  به  ماموریت شرکت گاز 
ئه  را ا ز  ا جدیدی  فصل  بلکه  رسید 
خدمات با کیفیت به مشترکین گرامی 

آغاز خواهد شد.

با بهره مندی بیش از 97 درصد جمعیت استان از نعمت گاز طبیعی:

خراسان جنوبی به استان های سبز کشور پیوسته است
قاسم پور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان کرج:

اولویت  انتخابات  از آراء و سالمت مردم در  صیانت 
اساسی است

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان کرج با اشاره به نقش محوری 
نمایندگان فرمانداری در شعب اخذ رأی گفت:نمایندگان فرماندار کلیددار 
شعبه اخذ رأی هستند و به هیچ عنوان نباید اختیارات خود را تفویض نمایند، 
صیانت از آراء و سالمت مردم در انتخابات اولویت اساسی است که باید 

مورد توجه قرار گیرد.
غفور قاسم پور در جلسه آموزشی، توجیهی نمایندگان فرماندار که با 
حضور رحمانیان رئیس کمیته آموزش ستاد انتخابات استان در کانون امام 
علی )ع(کرج با رعایت شیوه نامه های بهداشتی، برگزار شد، ضمن تبیین 
اهمیت انتخابات دو انتخابات ملی و محلی در روز بیست و هشتم خردادماه 
با اشاره به نقش مردم در این رویداد مهم ملی،نمایندگان فرماندار  را نیز 
گلچینی از مردم در شعب اخذ رأی برای نظارت بر حسن اجرای ُمر قانون 
در انتخابات قلمداد کرد و عنوان کرد:نمایندگان فرماندار، کلید دار اصلی 
شعبه ها هستند و  با اشراف کامل به مقوله برگزاری انتخابات باید وظیفه 

خود را طبق چارچوب قانون به انجام رسانند.
قاسم پور اظهارداشت:یکی از دستاوردهای مهم نظام اسالمی برگزاری 
رفراندوم انتخابات بوده و پایه انتخابات نیز بربنای رفراندوم  و همه پرسی 
بنیان نهاده شده است.اینکه مردم توانستند تعیین سرنوشت خود را تعیین 
کنند از برکات انقالب اسالمی است که با حضور مردم در پای صندوق 

های رأی محقق می شود.
قاسم پور با تأکید بر ضرورت تسلط مجریان و عوامل برگزاری انتخابات 
به کتاب قانون،بیان داشت:تمام عوامل و مجریان برگزاری انتخابات باید 
به اصل قانونمنداری پایبند باشند و نمایندگان فرماندار نیز گلچینی از مردم 
در شعب اخذ رأی هستند.افرادی که بعنوان نماینده فرماندار در شعب اخذ 
رأی حضور پیدا می کنند از جایگاه ویژه ای برخوردار هستند و باید با اگاهی 

کامل از شرح وظایف قانونی خود داشته باشند.
معاون استاندار خاطرنشان شد: نمایندگان فرماندار، نماینده تام االختیار 
بنده بعنوان فرماندار مرکز حوزه انتخابیه شهرستان در شعب اخذ رأی هستند. 
فرماندار شهرستان کرج با تأکید بر ضرورت  اهمیت تسلط مجریان به 
قانون ابرازداشت: ویژگی اصلی نماینده فرماندار تسلط به قانون است؛اصال 
پایه و اساس کار انتخابات قانون و اشراف داشتن مجریان برگزاری انتخابات 

به بند بند قوانین جاری انتخابات است
وی ادامه داد:عالوه بر کتاب قانون در برگزاری انتخابات، دستور العمل 
ستادملی کرونا هم بسته دیگری از قوانین است که باید در این دوره مورد 

توجه قرار بگیرد. 
قاسم پور توضیح داد:شما نمایندگان فرماندار محور و هماهنگ کننده 
نماینده  های  نقش  از  شعب  نظم  برقراری  و  هستید  رأی  اخذ  شعب  در 

فرماندار است.
با تأکید بر  ادامه  معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان کرج در 
ضرورت صیانت از آراء مردم در انتخابات افزود:برگزاری دو انتخابات ملی 
و محلی از اهمیت فوق العاده ویژه ای برخوردار است؛مردم برای استفاده 
از حق خود در انتخابات شرکت می کنند؛ بنابراین باید به خوبی از حقوق 

مردم حراست شود.
معاون استاندار گفت:  شما نمایندگان فرماندار، وکیل مدافع آراء مردم 

در شعب اخذ رأی هستید. 
انتخابات مهم  برگزاری  در  میزان که سالمت  داد: همان  ادامه  وی 
است. سالمت مردم هم برای ما مهم است. کمیته بهداشتی را در شرایط 

کرونا تشکیل داده ایم. 
قاسم پور مطرح کرد:  در این دوره بجهت شرایط کرونا اقالم بهداشتی 
هم توزیع می شود تمامی دستورالعمل ها از جمله رعایت فاصله گذاری 
اجتماعی – استفاده از ماسک – تهویه مناسب و... از موارد مشخصی است 

که مورد توجه قرار گرفته است.
و  فرماندار  نمایندگان  شما  توجه  تمام  باید  کرد:  بیان  کرج  فرماندار 
مجریان انتخابات رعایت قوانین و مقررات در راستای برگزاری انتخاباتی 
با شکوه، پرشور وحماسی با حضورحداکثری مردم باشد.نمایندگان فرماندار 
در شعبه های اخذ رای، اختیار کامل داشته و تمام مسؤولیت شعبه بر عهده 
شما خواهد بود و سایر هیات های بازرسی، نظارت و نیروهای امنیتی در 

کنار شما حضور دارند.
شرکت  تولیدی  گالیکول  اتیلن  مونو  صادراتی  محموله  نخستین 

پتروشیمی شازند از بندر امیرآباد به مقصد روسیه ارسال شد
محموله  »نخستین  گفت:  امیرآباد  دریانوردی  بنادرو  مدیرکل 
صادراتی مونواتیلن گالیکول)MEG( ، تولید شرکت پتروشیمی شازند 
روسیه  آستاراخان  مقصد  به  امیرآباد  بندر  از  تانک  فلکسی  شکل  به   ،

بارگیری و ارسال شد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پتروشیمی شازند به نقل از 
روابط عمومی اداره کل بنادرو دریانوردی امیرآباد؛ محمدعلی اصل سعیدی 
پور با بیان این که تقویت دانش و فناوری های درون زا به عنوان یکی 
از مهمترین شاخص های رشد زیر ساختی اقتصاد کشور به شمار می رود 
گفت: »تالش علمی جهت تجاری سازی و در راستای حمایت از تولید 
داخلی و بازاریابی بین المللی موجب شد ، تا مونو اتیلن گالیکول به یک 

کاالی تجاری و صادراتی در کشور تبدیل شود.
وی با اشاره به اینکه مونو اتیلن گالیکول درگذشته به صورت بشکه 
از خلیج فارس به کشور چین و کشورهای شرق و جنوب  ای و محدود 
شرقی آسیا صادر می شد اظهار داشت:« با تالش شبانه روزی مجموعه 
بندر امیرآباد در فراهم نمودن شرایط نگهداری این ماده ارزشمند ، برای 
نخستین بار محموله مونو اتیلن گالیکول تولیدی شرکت پتروشیمی شازند 

از بندر امیرآباد به روسیه صادر شد.
مدیرکل بندر امیرآباد حجم این محموله صادراتی را TEU ۹  کانتینر 
2۰ فوت عنوان کرد که در صنایع نساجی و چرم ، ضد یخ  ، تولید انواع 
 ... ، مصالح و مواد ساختمانی ، صنایع الستیک سازی و  پلیمری   رزین 

کاربرد فراوان دارد.
سعیدی پور در پایان ابراز امیدواری کرد:« با توجه به فراهم بودن 
زیرساخت ها و روند فزاینده صادرات کاال در سال جاری ، شاهد ارسال 
انواع کاالهای تجاری از بندرامیرآباد به سایر کشورهای  حوزه CIS باشیم.

مدیرعامل شرکت گاز استان خوزستان:
صرفه جویی بیش از ۱۰ درصدی برق در گاز خوزستان

از  که  است  شرکت  این  اول  اولویت  برق  مصرف  در  جویی  صرفه 
بصورت  برق  مصرف  مسئله  انرژی  مدیریت  سیستم  استقرار  با   ۹6 سال 

سیستماتیک در حال پایش است.
برق  این شرکت گفت: جهت کاهش مصرف  پور مدیرعامل  ابول 
خوزستان  گاز  عزیز  همشهریان  منازل  در  خاموشی  عدم  و  سازمان  در 
های  پنجره  تعویض  به  اقدام  خود  اجتماعی  مسئولیت  راستای  در  و 
کم  فوق  روشنایی  های  چراغ  از  استفاده  جداره،  دو  نوع  با  قدیمی 
نیروها،  آموزش  با  سازی  فرهنگ  ای،  پنجره  کولرهای  مصرف، حذف 
در  ویژه  به  محیطی  تبلیغات  و  رسانی  اطالع  ها،  مصرف  کم  از  تقدیر 

دوره گرم سال اشاره نمود.
اماکن  خاموشی  و  تعطیلی  با  اخیر  سال  چند  طی  افزود:  وی 
خاموشی  ورزشی،  سالن  رستوران،  اجتماعات،  تاالر  مانند:  ضرور  غیر 
اداری  تایم  از  پس  ادارات  روشنایی  و  مرکزی  سرمایش  های  سیستم 
تنظیم دمای سیستم  مانند:  اجرای مواردی  و در زمان حضور کارکنان 
حداکثری  استفاده  درجه،   26 روی  بر  محیط  دمای  و  سرمایش  های 
راهروها  مانند  ضرور  غیر  های  چراغ  نمودن  خاموش  و  طبیعی  نور  از 
از  جلوگیری  ها جهت  پنجره  و  ها  داشتن حداکثری درب  نگه  بسته  و 

خروج برودت الزامی است.
ابول پور در پایان با اشاره به اینکه کنترل های الزم توسط افراد آموزش 
دیده و فنی، همچنین تذکرات همکاران حراست انجام می گردد گفت: با 
توجه به اقدامات صورت گرفته پیش بینی می شود در شرکت گاز استان 
خوزستان و سال جاری بیش از ۱۰ درصد نسبت به سال گذشته کاهش 

مصرف برق داشته باشیم.

اهواز  شهرداری  مشترک  جلسه 
خصوص  در  اهواز  و  استان  آبفای  با 
اهواز  فاضالب  و  آبگرفتگی  چالشهای 
و راهکارهای رفع آنها با حضور ابراهیم 
آبفای  اهواز و مدیران  نوشادی شهردار 
استان و اهواز و مدیران شهرداری و آبفا 

تشکیل شد.
شهردار اهواز در این جلسه عنوان 
کرد: اولین چالش ما در شهر اهواز بحث 
جلسه  در  و  است  سطحی  آبهای  دفع 
داشتیم  اهواز  و  استان  آبفای  با  ای که 
رفع  در جهت  ریزی  برنامه  راستای  در 
نقاط بحرانی آبهای سطحی اهواز بحث 

و تبادل نظر شد.

وی افزود: در این جلسه در خصوص 
احداث شبکه، الیروبی ها و نیز تقویت 
تبادل  و  بحث  آب،  پمپاژ  ایستگاههای 
کوتاه  ای  برنامه  در  انشاهلل  تا  شد  نظر 
مدت مشکل برخی از نقاط بحرانی اهواز 

را مرتفع کنیم.
بلند  برنامه  در  داد:  ادامه  نوشادی 
و  فاضالب  خصوص  در  هم  مدت 
مشکالتی که در سطح شهر دارد تصمیم 
گیری شد تا برخی چالشها به یاری خدا 
و با همکاری و هم افزایی دستگاههای 

اجرایی برطرف شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: مقرر 
شد کار گروه مشترکی از کارشناسان آبفا 

و شهرداری تشکیل شود تا مشکالت را 
از نظر فنی بررسی کنند و راهکارهای آنها 
در جلسات مدیران مطرح و عملیاتی شود.

محمدرضا کریمی نژاد مدیر آبفای 
استان نیز در گفتگویی در خصوص این 
نشست گفت: با حضور شهردار اهواز و 
کارشناسان خبره در شهرداری و آبفای 
پیرامون  اندیشی  هم  نشست  استان 
مشکالت آب و فاضالب و آبهای سطحی 
برگزار شد و در مورد نقاط بحرانی در شهر 
بحث و تبادل نظر کردیم و تصمیم گرفته 
شد هر هفته جلساتی در سطح مدیران 
و کارشناسان به منظور رفع این مشکل 
برگزار و پس از حصول نتیجه راهکارهای 

اجرایی، عملیاتی شوند.
وجود  با  کرد:  امیدواری  ابراز  وی 
اهتمامی که شهردار اهواز و آبفای استان 
در این راستا دارد، به یاری خدا در سال 
جاری موانع آبگرفتگی شهر اهواز و استان 

خوزستان برطرف شود.
احتمال  خصوص  در  نژاد  کریمی 
آبگرفتگی در زمستان امسال خاطرنشان 
کرد: ما در حال کار هستیم و به دلیل 
شهرداری  و  آبفا  میان  خوب  همکاری 
اهواز و انجام مشارکتی کارها امیدواریم 
مبارکی  نتایج  تعامل،  این  سایه  در  که 
برای شهر اهواز و شهروندان عزیز اهوازی 

حاصل شود.

نشست مشترک شهرداری اهواز با آبفای استان و اهواز 
در خصوص آبهای سطحی و فاضالب

بانک رفاه در امور عام المنفعه پیش قدم است
ایالم_مدیر درمان تامین اجتماعی 
امور  در  رفاه  بانک  گفت:  ایالم  استان 
عام المنفعه پیشقدم بوده و در ایام کرونا 
خدمات قابل قبولی به جامعه هدف ارائه 

کرده است.
دیدار  در  رمضانی  علیرضا  دکتر 
رفاه  بانک  شعب  امور  اداره  مدیریت  با 
طرح  از  این  حمایت  خواستار  کارگران 
های عمرانی و درمانی تامین اجتماعی 

در استان شد.
وی در ادامه خدمات نوین بانک رفاه 
در راستای حمایت از کسب و کارهای 

جدید را اقدامی مهم ارزیابی کرد.
اجرای طرح نسخه الکترونیک باعث 

رضایت مردم شده است
مدیر بانک رفاه استان ایالم نیز در 
این دیدار گفت: خدمات تامین اجتماعی 
اجرای نسخه  در حوزه درمان خصوصا 

الکترونیک ستودنی و قابل تقدیر است.
بهروز باالوندی با بیان اینکه طرح 
مردم  رضایت  باعث  الکترونیک  نسخه 
شده است، افزود: در کنار سازمان تامین 
بیمه  به  خدمت  ارئه  آماده  اجتماعی 

شدگان هستیم.

۱۵درصد سهام لیزینگ کارآفرین عرضه شد
معاون مالی بانک کارآفرین با اشاره به ورود ولکار به بورس گفت: طبق تعهدی 
که به بورس داده بودیم قرار بود سهام لیزینگ کارآفرین را وارد بورس شود و در حال 

حاضر ۱۵ درصد از 2۵ درصد تعهد شده خود را وارد بورس کردیم.
به گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین، دکتر فرشاد محمدپور معاون امور 
مالی بانک کارآفرین ادامه داد: لیزینگ کارآفرین از شرکتهای زیر مجموعه بانک 

کارآفرین است که جز زنجیره ارزش بانک محسوب میشود.
وی افزود: بانک کارآفرین سهامدار عمده لیزینگ کارآفرین است و ما معتقدیم 
عرضه شرکتها در بورس هم به شفافیت آنها کمک میکند و هم به آنها کمک میکند 

که در فضای رقابتی به اهدافشان برسند.
محمدپور در خصوص عرضه ولکار تاکید کرد: ما متعهد شده بودیم در مرحله 
این مرحله ۱۵ درصد عرضه  را عرضه کنیم که در  اول 2۵ درصد سهام شرکت 
مابقی  آینده  ماه  در6  ان شاهلل  و  ها  و ۵ درصد صندوق  بازار  برای  شد۱۰ درصد 

سهام عرضه خواهد شد.
این شرکت در سال  لیزینگ کارآفرین گفت:  بانک درخصوص  معاون مالی 
گذشته سود۳ برابری نسبت به دو سال قبل خود را کسب کرد که دلیل این رشد 
پرشتاب بخاطر افزایش سرمایه ای بود که انجام شد و اعتقاد داریم شرکت با ارزش 

و پر پتانسیل است و قطعا در آینده رشد بیشتر و عملکرد بهتری خواهد داشت .
در جلسه عرضه ولکار مدیران ارشد بانک اعالم کردندد: در کمتر از ۳ سال آینده 

نماد ولکار رتبه نخست لیزینگ کشور را به خود اختصاص خواهد داد.
مدیرعامل شرکت لیزینگ کارآفرین با اشاره به اینکه ۱۵ درصد از سهام این 
شرکت در بازار سرمایه عرضه شد و ۱۰ درصد الباقی هم در ماه های آینده وارد بورس 
می شود،گفت: به نظرم اگر بازار سرمایه به روزهای پررونق خود برگردد، سهم ولکار 

پتانسیل رشد بیشتر دارد زیرا برای این سهم هدف گذاری خوبی تعیین شده است.
افزایش سرمایه نیاز شرکت های لیزینگ در بورس

وی افزود: شرکت لیزینگ کارآفرین سرمایه انسانی قوی و آینده روشنی دارد. 
میزان افزایش سرمایه نماد ولکار برای سهامداران در برنامه است زیرا شرکت های 
لیزینگ این الزام را دارند که برای اینکه سهم بازار را از دست ندهند باید افزایش 
سرمایه داشته باشند و این اتفاق در سال آینده برای شرکت لیزینگ کارآفرین رخ 

خواهد داد.
افزایش  آینده  سال های  در  ولکار  نماد  اگر  تصریح کرد:  کردلویی  حمیدرضا 
سرمایه نداشته باشند سهم بازار را از دست می دهد و فعالیت شرکت لیزینگ و حتی 
شرکت های لیزینگی که از با قیمت پایین وارد بورس شدند افزایش سرمایه داشتند 

تا سهم خود را از بازار حفظ کنند.
کردلویی افزود: این نوید را به سهامداران ولکار می دهم که با برنامه ریزی هایی 
انجام شده، شرکت لیزینگ بانک کارآفرین تا ۳ سال آینده رتبه نخست لیزینگ 

کشور را کسب خواهد کرد.
علیرضا فهیمی، مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک کارآفرین با اشاره به اینکه 
شرکت لیزینک کارآفرین ۵۸۰ امین شرکت پذیرفته شده در بورس تهران است،گفت: 
حدود ۱۰ درصد از سهام شرکت لیزینگ کارآفرین به عموم عرضه شد و ۵ درصد 

به صندوق ها اختصاص یافت.
 ۱۰ حدود  باید  بورس  به  کارآفرین  بانک  تعهد  به  توجه  با  تصریح کرد:  وی 
درصد الباقی سهام شرکت لیزینگ کارآفرین در ماه های آینده وارد بازار سرمایه شود.

فهیمی افزود:برنامه های سودآوری و افزایش سرمایه شرکت لیزینگ کارآفرین 
به زودی اجرا خواهد شد و این شرکت به عنوان چهارمین شرکت لیزینگ که وارد 

بورس شده است برنامه جامعی برای افزایش سهم خود در بازار سرمایه دارد.
معاون مالی بانک کارآفرین افزود: اعتقاد دارم بورس به نقطه ثباتی رسیده 

و عرضه های اولیه در بازار سرمایه به صورت هوشمندانه ای در حال انجام است.

طرح مهر بیمه رازی در جهت حمایت از شبکه فروش
طرح مهر بیمه رازی به منظور فراهم 
نمودن شرایط رقابت جهت فروش اقساطی 

بیمه نامه اجرایی شد.
 به گزارش روابط عمومی و بین الملل 
بیمه رازی ، دکتر علی جباری مدیرعامل بیمه 
رازی گفت : در پاسخ به تقاضای شبکه فروش 
و به منظور فراهم نمودن شرایط رقابت در 
های  نامه  بیمه  اقساطی  فروش  بازار جهت 
ثالث و بدنه و همچنین تسهیل شرایط صدور 
این بیمه نامه ها ، اخذ تسهیالت از بانک برای 
نمایندگان و بیمه گذاران طرح مهر بیمه رازی 
اجرایی شد.گفتنی است این طرح از شنبه 22 

خرداد ماه همزمان با میالد حضرت معصومه )س( و هفته کرامت اجرایی می گردد.

خدمات غیرحضوری بانک پارسیان در آیگپ
خدمات بانک پارسیان و شرکت های زیرمجموعه آن، با نصب اپلیکیشن آیگپ 

بر روی تلفن همراه، در دسترس کاربران خواهد بود.
به گزارش روابط عمومی آیگپ، کاربران آیگپ می توانند با ورود به “سرزمین 
از امکانات متنوع بانکی و همچنین کانال های اطالع رسانی مربوط به  پارسیان” 

بانک پارسیان و سایر شرکت های زیرمجموعه آن استفاده کنند.
سرزمین پارسیان، دنیایی دیجیتال از تمامی خدمات گروه پارسیان همچون 
لیزینگ،  خدمات  بورس،  کارگزاری  بیمه ای،  و محصوالت  خدمات  بانک،  موبایل 
خرید کارت هدیه دیجیتال، استفاده از باشگاه مشتریان، عرضه توکن های دیجیتال 
و همچنین امکان ورود به وب سایت ها و کانال های اطالع رسانی گروه پارسیان است.

کاربران آیگپ می توانند با ورود به قسمت آیلند وارد سرویس سرزمین پارسیان 
شوند و از خدمات متنوع گروه پارسیان استفاده کنند. همچنین در صورت بروز مشکل 

از بخش “تماس با پشتیبانی بانک پارسیان”، می توانند پیگیر خود باشند.
برای نصب اپلیکیشن آیگپ کافی است عدد ۱ را به شماره ۱۰۰۰442۷ ارسال 
کنید. همچنین می توانید آیگپ را از سایر استورهای داخلی دانلود و نصب کرده و از 

خدمات متنوع این پیامرسان داخلی به راحتی استفاده کنید.

با اجرای طرح طراوت بانک  آینده کلید خورد:
حمایت از تولید با تحکیم قدرت خرید

بانک آینده با هدف رونق تولید و کسب وکار و هم چنین پاسخ گویی به نیازهای 
اساسی هم میهنان گرامی و امکان خریدی آسان و متنوع، در اقدامی نوآورانه و منحصر 

به فرد، از محصول جدید خود به نام »طراوت« رونمایی کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک آینده، تمام مشتریان حقیقی و حقوقی بانک 
آینده و هم چنین سایر هم وطنانی که هم اکنون مشتری بانک نیستند و حتی متقاضیان 
دریافت اعتبار خرد، می توانند با مراجعه به شعب بانک آینده یا ثبت نام در سامانه 
سامانه  به  مراجعه  یا   )abplus.ir( بانک”  مشتریان  ویژه  مجازی،  “پیشخوان 
“ساتا، ویژه عموم )ir.sata.ba24(”، بر اساس وثایق سپرده ای یا امتیاز و رتبه 
اعتباری خود، از اعتباری بین 2۰۰ )دویست( میلیون ریال تا ۵۰۰ )پانصد( میلیون ریال، 
بهره مند شده و با مراجعه حضوری یا خرید اینترنتی از مراکز فروش طرف قرارداد با 
بانک آینده، نسبت به خرید کاال و خدمات موردنظر خود، اقدام کنند.فهرست کامل 
فروشگاه ها را می توانید در سایت بانک به نشانی ir.ba24 ببینید.بازپرداخت اعتبار 
در نظر گرفته شده در طرح »طراوت« نیز بسته به انتخاب مشتری، تا یک ماه پس 
امکان پذیر خواهد  )بدون دریافت سود(،  رایگان  اعتبار، به صورت  تاریخ دریافت  از 
بود. بازپرداخت اقساطی این اعتبار نیز طی سه بازه زمانِی یک ساله با نرخ ۱2 درصد، 
دو ساله با نرخ ۱۵ درصد و سه ساله با نرخ ۱۸ درصد، در نظر گرفته شده که زمان 
پرداخت اولین قسط، یک ماه پس از پایان مهلت یک ماهه خرید، خواهد بود.هم وطنان 
می توانند با مراجعه به شعب بانک آینده در سراسر کشور، وب سایت رسمی بانک 
به نشانی ir.ba24 یا تماس با مرکز ارتباط بانک آینده به شماره ۰2۱-2۷66۳2۰۰، 
نسبت به کسب اطالعات بیش تر برای بهره مندی از مزیت طرح »طراوت« اقدام کنند.

پولی تحت  پوشش  بانکی و  سرمایه ۱۶۰هزارمیلیارد ریالی شبکه 
بیمه کوثر

سرمایه قریب به ۱6۰هزار میلیارد ریال شبکه بانکی و پولی در سراسر کشور 
تحت  پوشش بیمه کوثر قرار گرفت.به گزارش روابط عمومی و اعالم معاون فروش 
و درامد بیمه گری بیمه کوثر، کارشناسان این شرکت با تجزیه و تحلیل فرایندهایی 
چون کیفیت فروش، شرایط بیمه گذار، تخمین میزان زیان و خسارت، توانگری، ذخایر 
و سود نهایی شرکت در صدور یک بیمه نامه و همچنین نوع فعالیت شرکت، صنعت و 
نگاه  صنعت به بیمه گذار در مناقصه ها و انعقاد قراردادهای بیمه ای شرکت می کنند.

محمد دنان تعامل و همکاری میان بیمه گران و بیمه گذاران را عامل افزایش 
رضایت دوطرف دانست و گفت: با استفاده از تجربه های مشترک می توانیم در شناسایی 
و ارزیابی مناسب ریسک ها و نیز کاهش آن ها از طریق شناخت مواضع آسیب پذیر و 
رفع آن اقدام کنیم که این امر برگ برنده ای برای هم بیمه گر و هم بیمه گذار است.
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رییــس ســازمان جهادکشــاورزی اســتان ایــالم گفــت: 
در هفتــه جهادکشــاورزی تعــداد ۱۷ پــروژه تولیــدی و 
خدماتــی بخــش کشــاورزی در اســتان افتتــاح و بــه بهــره 

ــرداری مــی رســد. ب
محمدعلــی اقدســی در گفتگــو بــا خبرنــگاران، اظهــار 
ــر 2۱۸6  ــغ ب ــاری بال ــا اعتب ــروژه ب ــداد پ ــن تع ــت: ای داش
ــتقیم  ــتغالزایی مس ــا اش ــال و ب ــون ری ــارد و ۳4۰ میلی میلی
ــوار  ــداد ۸2۰ خان ــر و تع ــغل ۹۸4 نف ــت ش ــر، تثبی 2۰۹ نف

ــاح مــی شــود. ــد، افتت بهــره من

وی افــزود: مهمتریــن پــروژه هــای قابل بهــره برداری 
ایــن هفتــه، مجتمــع گلخانــه ای، ایســتگاه پمپــاژ، کانالهای 

آبرســانی و خــط انتقال آب اســت.
گفــت:  ایــالم  جهادکشــاورزی  ســازمان  رییــس 
ــای  ــال ه ــروژه کان ــاورزی پ ــه جهادکش ــن در هفت همچنی
ســنگی مالتــی، مجنمــع پرواربنــدی دام، ســیلوی ذخیــره 
گنــدم و تامیــن اب عشــایر افتتــاح مــی شــود. 2۱ الــی 2۷ 
ــوان هفتــه جهادکشــاورزی نامگــذاری  ــه عن خــرداد مــاه ب

شــده اســت.

رییس سازمان جهادکشاورزی استان ایالم عنوان کرد :
افتتاح 17 پروژه تولیدی و خدماتی هفته جهادکشاورزی در ایالم

رو نوشت آگهی حصر وراثت 
شرح  به    4۵۰۰6۰۸62۱ شناسنامه  دارای  جعفری  مرتضی  خانم   / آقای 
دادخواست به کالسه 2۰۵/4۰۰/۷ از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و جنین توضیح داده که شادروان خزاله مرا  د پور فرزند پیره  و نازاره به شناسنامه 
4۵۰۰6۰۵۹6  در تاریخ ۹۱/۸/۱۸ در اقامتگاه دائمی خود بدرودزندگی گفته و ورثه 

آنمرحوم منحصر است به : 
مصطفی جعفری فرزند عبدل و خزاله به کد ملی 4۵۰۰6۱۳۳66 متولی ۱۳۵۳ 

فرزند متوفی
فرنگیس جعفری فرزند عبدل و خزاله به شماره شناسنامه ۷۸4 متولد ۱۳4۳ 

فرزند متوفی 
مرتضی جعفری فرزندعبدل و خزاله به کد ملی 4۵۰۰6۰۸62۱ متولد ۱۳4۱فرزند 

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

دفتر شعبه هفتم  شورای حل و اختالف  شهرستان ایالم  

رونوشت آگهی حصروراثت 
آقای / خانم  الگه دارای شناسنامه  شماره 46۳4 به شرح دادخواست به کالسه 
۱۱۷/۱4۰۰/۵ از این شورا گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
شاپرورعبدی فرزند نورمحمد به شناسنامه در تاریخ ۱۳۵6 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 

زندگی گفته و ورثه آنمرحوم منحصر است به : 
طال الگه فرزند حسینعلی و شاپرور کد ملی 4۵۰۰۳۹6۱6۰ متولد ۱۳4۹/۱/6 

فرزند متوفی
آفاق الگه فرزند حسینعلی و شاپرور کد ملی 4۵۰۰۳۸2۱۳۵ متولد ۱۳۳۹/۷/۸ 

فرزند متوفی
 حسینعلی الکه همسر متوفی فرزند حلیمه و علی  کد ملی 4۵۰۰۳4۰۳۹4۰

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می 
نماید تا هرکس اعتراضی  یا وصیتنامه ا ی از متوفی نزد وی میباشد از تاریخ نشر 

نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
 دفتر پنجم شورای حل اختالف شهرستان ایالم  

رونوشت آگهی حصروراثت 
کالسه  دادخواست  شرح  به   ۱۸ شماره  شناسنامه  دارای  خادمی  نامدار  آقای   
۱2۱/۱4۰۰/۵ از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان درویش خادمی به شناسنامه شماره 2۱۳ در تاریخ ۳۱/ ۱۳62/6 در اقامتگاه 

دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه آنمرحوم منحصر است به : 
 ۱۳۳2 متولد   ۱۸ شناسنامه  شماره  به  و صورت  درویش  فرزند  خادمی  نامدار 

فرزند متوفی
صاحب خادمی فرزند درویش و صورت به شماره شناسنامه ۳۰ متولد ۱۳26 

فرزند متوفی 
نور صبا خادمی فرزند درویش و صورت به شماره شناسنامه ۱۰ متولد ۱۳2۳ 

فرزند متوفی 
نورالدین خادمی فرزند درویش و صورت به شماره شناسنامه ۷ متولد ۱۳22 

فرزند متوفی 
 موسی خادمی فرزند درویش و صورت به شماره شناسنامه ۳۹6 متولد ۱۳۱2 

فرزند متوفی 
به شماره شناسنامه ۱ متولد ۱۳2۹  فرزند درویش و صورت  ابراهیم خادمی   

فرزند متوفی 
 صورت جمالوندی فرزند سعداله به شماره شناسنامه 2۱4 متولد ۱2۷۹ فوت 

۱۳۸۳ همسر  متوفی 

اینک با انجام تشریفات مقدماتی  درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می 
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتانامه ای از متوفی نزد وی می بتاشد از تاریخ 
نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد وا ال گواهی صادر خواهد شد. 

 دفتر پنجم شورای حل اختالف شهرستان ایالم  

آگهی مزایده اموال منقول )خط تلفن همراه( 
ملی  شناسه  به  پاسارگاد  بانک  له   ۹۹۰۰۹۰2 کالسه  پرونده  موجب  به 
ملی  شماره  به  عبدالمحمد  فرزند  مهر  فاطمی  مهدی  آقای  علیه   ۱۰۱۰2۹46۹۵6
مورخ   2۱۸ شماره  بانکی  قرارداد  بابت   ۱۱۵ شناسنامه  شماره  و   2۵6۹۳۵44۰۸
۱۳۸۹/۰۱/۰۷ در قبال مبلغ ۱2/۱۷۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال الزم االجرا بستانکار جهت وصول 
مطالبات خود درخواست بازداشت و توقیف خط تلفن همراه شماره ۰۹۱2۵۳2۰۱2۰ را 
نموده است که خط تلفن توسط دفتر پیشخوان دولت ارزیابی شده که طبق نظریه دفتر 
پیشخوان دولت قیمت خط تلفن ۰۹۱2۵۳2۰۱2۰ برابر با ۵۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد. 
معادل  ریال(  میلیون  پنج  و  )پنجاه  ریال   ۵۵/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ  از  مزایده  لذا 
باالترین قیمت  به  پانصد هزار تومان( شروع و  )پنج میلیون و  ۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان 
از طرف خریدار فروخته می شود الزم به ذکر است که پرداخت بدهی  پیشنهادی 
ها مربوط به خط تلفن فوق تا تاریخ مزایده به عهده برنده مزایده است اموال فوق 
در روز چهارشنبه ۱4۰۰/۰4/۰۹ از ساعت ۹ الی ۱2 در محل اجرای ثبت سمنان به 
نشانی سمنان شهرک تعاون، بلوار مدرس اداره اجرای اسناد رسمی سمنان به فروش 
می رسد و خریداران می توانند در وقت مقرر در محل مزایده حضور یافته ودر جلسه 

شرکت نمایند. 
در صورتی که زائد بر مبلغ مندرج در آگهی خریداری شود نسبت به مازاد حق 
حراج و سایر هزینه های قانونی به عهده خریدار است ضمنًا نیم عشر اجرایی و حق 
حراج در روز مزایده از خریدار نقدا و در صورت عدم شرکت خریدار از بستانکار اخذ و 
اموال به وی واگذار می گردد. ضمنًا شرکت در جلسه برای عموم آزاد است و چنانچه 
روز تعیین شده با تعطیل رسمی مصادف گردد در روز بعد از تعطیل جلسه مزایده در 

همان ساعت و مکان تشکیل خواهد شد. ۱۱4۷۵۸۰
تاریخ انتشار: روز یکشنبه ۱4۰۰/۰۳/2۳

آگهی ماده ۱2۰ آیین نامه قانون ثبت امالک 
آقای مجتبی رضایی مالک ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به پالک 2۷2۰/26 
بخش سه مهدیشهر به استناد درخواست وارده به شماره 2۹۵۵ – ۱4۰۰/۳/4 ادعا 
نموده است که سند مالکیت فوق به شماره ثبت ۹۰۱46۱ و دفتر الکترونیک شماره 
۱۳۹۵۰۵۳2۹۰۱4۰۰۰۷6۵ به علت اثاث کشی مفقود گردیده است و چون در نظر 
است سند مالکیت المثنی نسبت پالک فوق صادر گردد لذا مراتب یک نوبت آگهی 
می گردد تا هر کس که مدعی انجام معامله با پالک صدر االشاره می باشد یا مدعی 
وجود سند مالکیت در نزد خود است ظرف مدت ده روز به اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان مهدیشهر مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند 
معامله تسلیم نماید بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر سند مالکیت المثنی برابر 
مقررات صادر خواهد شد در ضمن پالک فوق به موجب سند ۷2۳۷۷ – ۹4/۹/۱۷ 

در رهن بانک مسکن قرار دارد. 
حسین فزونی تلوکی 

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان مهدی شهر
ش آگهی: ۱۱4۷۸۱۷ 



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1761-  یکشنبه 23 خرداد 61400 ورزش دنیای 

نایب رییس فدراسیون وزنه برداری:
مصدومیت مانع افزایش سهمیه المپیک شد

ایران  وزنه برداری  دختران  گفت:  وزنه برداری  فدراسیون  زنان  رییس  نایب 
زنان  از  امتیاز یکی  افزایش  اما مصدومیت مانع  بودند  المپیک نزدیک  به سهمیه 

ملی پوش شد.
فدراسیون بین المللی وزنه برداری اسامی نفرات المپیکی این رشته در دسته های 
مختلف را اعالم کرد که در بخش مردان »علی هاشمی« و »علی داودی« موفق 
به کسب سهمیه شدند. در بخش زنان نیز »الهام حسینی« و »پریسا جهانفکریان«  

نتوانستند در جمع برترین های دسته خود قرار گیرند. 
در این رده بندی جهانفکریان با یک هزار و 4۳ امتیاز در رده پانزدهم قرار 
امتیاز برای رسیدن به عنوان بهترین ورزشکار قاره کهن  از 2۰۰  گرفت و کمتر 
فاصله داشت. الهام حسینی نیز در دسته ۷6 کیلوگرم با ۱۵۰6 امتیاز در رده 2۵ قرار 
گرفت و موفق به کسب سهمیه نشد تا انتظار برای حضور زنان وزنه بردار ایران در 

بزرگترین تورنمنت ورزشی جهان به چهار سال دیگر موکول شود. 
در  فدراسیون  ایجاد کرد که  را  این ذهنیت  امتیاز جهانفکریان  اختالف کم 
صورت اعزام وی به مسابقات قهرمانی آسیا در ازبکستان می توانست این وزنه بردار 
را به نخستین زن ایرانی این رشته در المپیک تبدیل کند. اما واقعیت عدم دعوت 

وی چه بود و چرا این ملی پوش به مسابقات قهرمانی آسیا اعزام نشد؟
»مریم منظمی« نایب رییس فدراسیون وزنه برداری به این سوال پاسخ داد. 
وی با بیان اینکه دختران ایران در نخستین تالش خود برای حضور در المپیک 
امتیازات خوبی کسب کردند اظهار داشت: کمتر از چهار سال از فعالیت وزنه برداری 
زنان ایران می گذرد و رسیدن به یک قدمی کسب سهمیه می تواند برای ورزشکاران 
ما یک دستاورد خوب باشد و اگر مصدومیت گریبانگیر خانم جهانفکریان را نمی گرفت 

بدون شک اکنون یک سهمیه در بخش زنان کسب کرده بودم. 
نایب رییس زنان فدراسیون ادامه داد: مصدومیت جوانفکریان از ناحیه زانو بود 
و ما هماهنگی الزم را برای درمان انجام دادیم. وقتی اردوها در اواخر بهمن ماه 
شروع شد او گفت دکتر به من گفته که باید برای درمان تمرینات را متوقف کنم 
یا تمرین سبک داشته باشم. ما نیز برای حفظ سالمت این ورزشکار، وی را به اردو 
دعوت نکردیم. همچنین او درخواست داد که در اردو فروردین حضور پیدا کند اما 

این درخواست زیاد حرفه ای نبود و مورد قبول کادر فنی قرار نگرفت. 
او با اشاره به استعدادیابی در بخش وزنه برداری زنان افزود: نامه ای برای معرفی 
استعدادهای این رشته به استان ها فرستادیم و تا کنون نیز ۱6 استان ۳4 نفر را به 
ما معرفی کردند. ما اردو را در 2 بخش برگزار می کنیم و در پایان نیز نفرات برتر 
را انتخاب خواهیم کرد. ما دست استان ها را برای معرفی وزنه برداران باز گذاشتیم.

یک ایرانی، سرپرست فدراسیون جهانی کبدی شد
عباس اورسجی، رییس فدراسیون کبدی 
جهانی  فدراسیون  سرپرست  عنوان  به  ایران 

کبدی انتخاب شد.
با  که  گیری  رای  در  اورسجی  عباس 
حضور نواب رئیس جهانی و روسای قاره ها به 
صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد به اتفاق آرا 
کبدی  جهانی  فدراسیون  سرپرست  عنوان  به 

انتخاب شد.
ریاست فدراسیون جهانی بیش از دو دهه 
در اختیار هندی ها و “جی اس گهلوت” بود 
که وی یک ماه قبل از دنیا رفت. اساسنامه فدراسیون جهانی کبدی به این صورت 
است که هر کدام از قاره ها یک نایب رئیس جهانی دارند و این تعداد به همراه 
دبیرکل فدراسیون جهانی برای انتخاب سرپرست جهانی اقدام به رای گیری نمودند 
که تمامی اعضا رای به سرپرستی عباس اورسجی به عنوان سرپرست فدراسیون 

جهانی کبدی دادند.
فدراسیون  دبیرکل  یونگ  توسط  کبدی  جهانی  فدراسیون  سرپرستی  حکم 
جهانی به وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک ایران ارسال شده تا برای نخستین 

بار مسئولیت یک فدراسیون جهانی را یک ایرانی بر عهده بگیرد.

دعوت از دو بانوی ایرانی برای قضاوت در هندبال آسیا

کنفدراسیون هندبال آسیا از سه زن ایرانی برای قضاوت و عضویت در کمیته 
فنی مسابقات قهرمانی زنان آسیا دعوت کرد.

کنفدراسیون هندبال آسیا برای قضاوت و عضویت در کمیته فنی مسابقات 
هندبال قهرمانی آسیا از سه زن ایرانی دعوت کرد. 

 بر اساس دعوت کنفدراسیون هندبال آسیا فرناز مظاهری و عاطفه مظفریانی 
کوبل داوری ایران جهت قضاوت مسابقات هندبال قهرمانی زنان آسیا و میترا نوری، 
عضو هیات رئیسه فدراسیون هندبال ایران به صورت رسمی برای عضویت کمیته 

فنی این رقابت ها دعوت کرد.
هجدهمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی زنان آسیا از 24 شهریور تا سوم 

مهر سال ۱4۰۰ در کره جنوبی برگزار می شود.

اولین پیروزی آسیایی هندبالیست های مس ایران

نماینده هندبال ایران در گام نخست رقابت های قهرمانی باشگاه های آسیا 
قطان یمن را شکست داد.در نخستین روز از بیست وسومین دوره رقابت های هندبال 
قهرمانی مردان باشگاه های آسیا تیم هندبال صنعت مس کرمان یکی از دونماینده 
هندبال ایران در  دیدار افتتاحیه از ساعت؛ ۱2:۳۰ دقیقه روز گذشته به وقت ایران به 
مصاف قطان یمن رفت و موفق شد در یک دیدار یک طرفه مقتدرانه حریف را با 

حساب ۳۷ بر ۱۹ شکست دهد تا کار خود را در باشگاه های آسیا با برد شروع کند.
تیم صنعت مس کرمان در گروه B  این رقابت ها حضور دارد و امروز  از ساعت: 

2۰:۳۰ دقیقه به مصاف نماینده کشور کویت خواهد رفت.
بیست وسومین دوره مسابقات جام باشگاه های آسیا از امروز شنبه 22 خردادماه 
باشرکت ۱۱ تیم آغاز شده و تا ۳۱ خرداد ماه به میزبانی جده عربستان طول خواهد کشید.

۱۰ گلزن برتر ملی فوتبال در بین بازیکنان فعلی 
در حالی که تا یک ماه آینده رقابت های ملی در فوتبال جهان به اوج خود 

می رسد، ۱۰ گلزن برتر از بازیکنان فعلی را بررسی می کنیم.
رقابت های یورو در اروپا با حضور 24 تیم، کوپا آمه ریکا در برزیل و انتخابی 
جام جهانی در آسیا و آفریقا باعث شده است تا تب فوتبال ملی در سراسر جهان 

داغ شده باشد.
در این بین بد نیست نگاهی به ۱۰ گلزن برتر ملی فوتبال جهان در بین 
بازیکنان فعلی بیندازیم و ببینیم این جدول و نحوه قرار گرفتن بازیکنان قرار است 

در یک ماه آینده تغییری کند یا خیر؟
در صدر جدول کریستیانو رونالدو قرار دارد که با ۱۰4 گل ملی در سودای 
رسیدن به صدر است. ۵ گل فاصله او تا علی دایی مهاجم سابق تیم ملی فوتبال 
ایران است و رونالدو بی صبرانه منتظر است تا در یورو به این مهم دست یابد. هر 
چند سانتوس سرمربی پرتغال فشارها را از روی او برداشته است و عنوان کرده 

رونالدو به رکوردها فکر نمی کند.
۱- کریستیانو رونالدو )پرتغال( ۱۰4 گل

2- علی مبخوت )امارات( ۷۵ گل
۳- سونیل چتری )هند( ۷4 گل

4- لیونل مسی )آرژانتین( ۷2 گل
۵- نیمار )برزیل( 66 گل 

6- روبرت لواندوفسکی )لهستان( 66 گل
۷- لوئیس سوارس )اروگوئه( 6۳ گل

۸- زالتان ایبراهیموویچ )سوئد( 62 گل 
۹- روملو لوکاکو )بلژیک( 6۰ گل

۱۰- ادین ژکو )بوسنی( ۵۹ گل
در بین بازیکنان ایرانی سردار آزمون با ۳6 گل زده در رده نخست است. 
این بازیکن در بازی برابر کامبوج استراحت داشت و چه بسا اگر به میدان می رفت 
می توانست خودش را به مرز 4۰ گل زده ملی نزدیک کند. آزمون دو گل تا رسیدن 
به رکورد ۳۸ گل علی کریمی در تیم ملی فاصله دارد و امیدوار است خیلی زود 

در زمره ۳ گلزن برتر تاریخ تیم ملی ایران قرار گیرد.

انتقاد به حضور ماشین کنترلی در یورو ۲۰۲۰

مسووالن شرکت فولکس واگن آلمان دلیل حضور ماشین کنترل شده قبل 
از شروع بازی را جنبه تبلیغاتی اعالم کردند.

به گزارش تایمز، کمی قبل از شروع مسابقات قهرمانی اروپا، یورو 2۰2۰، 
صحنه ای کاماًل سر و صدا ایجاد کرد: یک ماشین اسباب بازی از طرف اسپانسر 
یوفا توپ شروع بازی را مستقیم به مرکز زمین منتقل کرد که با انتقادات زیادی 

همراه بود. 
پس از مراسم افتتاحیه در مسابقات قهرمانی اروپا و اندکی قبل از شروع 
بازی افتتاحیه بین ترکیه و ایتالیا، دنی مک کلی داور هلندی توپ را از یک ماشین 

اسباب بازی دریافت کرد.  
و   Alipay ،Booking.com ،FedEx با  همراه  واگن  فولکس 

Hisense یکی از حامیان رسمی یورو 2۰2۰ است.
فولکس واگن یکی از اسپانسرهای رسمی یوفا با درخواست خود قبل از شروع 
این رقابت ها، توانست با رایزنی گسترده این حرکت را به نوعی حرکت تبلیغاتی 

برای خود مدنظر قرار دهد.
ملی  تیم  برای   2۰2۰ یورو  برای  نیز  ویدوهایی  خودروسازی  شرکت  این 

آلمان تهیه کرده است.
البته در شبکه های اجتماعی، بسیاری از کاربران با عصبانیت نسبت به این 
از کاربران اظهار کرد:  افتتاحیه در رم واکنش نشان دادند. یکی  بازی  اقدام در 

بازاریابی یا تبلیغات -این باعث خجالت است.
ماشین اسباب بازی در تمام ۵۱ بازی قهرمانی اروپا استفاده نمی شود. طبق 
معمول، از این پس یک کودک قرار است توپ را حمل کند و به داور تحویل دهد.

بازگشت مدافع کرونایی به اردوی اسپانیا
ملی  تیم  اردوی  به  خود،  کرونای  تست  شدن  منفی  از  بعد  یورنته  دیگو 

اسپانیا برگشت.
به گزارش مارکا، دیگو یورنته مدافع تیم ملی فوتبال اسپانیا پس از مثبت 
شدن تست کرونایش،  روز سه شنبه مجبور به ترک اردو شد و حاال بعد از منفی 

شدن تست کرونا بار دیگر به اردوی اسپانیا برگشت.
دیگو  یورنته یکی از مدافعانی است که مورد توجه لوئیس انریکه قرار داشت 
و امید زیادی به درخشش او برای حضور در یورو است. با این حال او بعد از منفی 
شدن کرونا به اردوی اسپانیا برگشت و ممکن است به دلیل عدم آمادگی در دیدار 

نخست ماتادورها غایب باشد.
این مدافع که در تیم لیدزیونایتد در لیگ برتر بازی می کند، قرار است جانشین 

سرخیو راموس در دفاع تیم اسپانیا باشد.
البته کاپیتان اسپانیا یعنی سرخیو بوسکتس باید در شهر بارسلون در قرنطینه 

باقی بماند. 
بعد از شیوع ویروس کرونا در اردوی تیم ملی اسپانیا اعضای این تیم واکسن 

کرونا زدند تا خیالشان برای ادامه رقابت ها راحت باشد.
اسپانیا در حالی در اولین دیدار خود در یورو برابر سوئد قرار می گیرد که 
این تیم نیز به مانند اسپانیا با مشکل شیوع ویروس کرونا در بین بازیکنان خود 

روبرو بوده است.

واینالدوم: پیشنهاد پی اس جی برایم جذاب تر از بارسلونا بود
ستاره هلندی در نشست خبری بازی با اوکراین در مورد دلیل ترجیح دادن 

پی اس جی به بارسلونا صحبت کرد.
۳ روز پیش خبری که بسیاری از چند روز پیش منتشر بودند، باالخره رسمی 
شد. جورجینیو واینالدوم هافبک هلندی لیورپول پس از ۵ فصل خوب در این باشگاه 

با اتمام قراردادش از این پس برای پی اس جی به میدان خواهد رفت.
واینالدوم دو هفته پیش ابتدا با بارسلونا وارد مذاکره شد. مدیر برنامه های 
او چند دور مذاکرات مثبت با باشگاه کاتاالن داشت و حتی روز تست پزشکی او 
اما در  بارسا معرفی واینالدوم در اواسط هفته بود  نیز مشخص شده بود. برنامه 
نهایت او با دریافت پیشنهاد مالی به مراتب بهتر از پی اس جی، تصمیم گرفت 

به باشگاه پاریسی ملحق شود.
واینالدوم در نشست خبری خود و در مورد مذاکراتش با بارسلونا گفت:» 
ولی پی اس جی  داشتیم  4 هفته مذاکره  بارسا  با  بود.  تصمیم خیلی دشواری 
بود. گفتم که  نیز متقاعد کننده تر  این تیم  کمی سریع تر عمل کرد و پروژه 
دشوار بود چرا که بارسا واقعا به جذب من ابراز عالقه نشان داده بود. فکر می 
پیشنهادی  بود که  تیمی  تنها  تا مدت ها  بروم چون  بارسا  به  نهایت  در  کردم 

جدی به من داده بود.«
واینالدوم در ادامه گفت:» باید تصمیم سختی می گرفتم؛ واقعا سخت چون 
هر دو از باشگاه های بزرگ دنیا هستند. بازی برای هر دو تیم افتخار است و در 
نهایت انتخاب من پی اس جی بود. می خواستم قبل از شروع یورو تیم بعدی ام 

را انتخاب کنم و حاال خیالم از هر جهت آسوده تر است.«

مدافع ایتالیا دیدار برابر سوئیس را از دست داد
الساندرو فلورنزی، مدافع تیم ملی ایتالیا، به دلیل مصدومیت دیدار بعدی این 

تیم مقابل سوئیس را از دست داد.
تیم ملی ایتالیا جمعه شب گذشته در دیدار افتتاحیه یورو به مصاف ترکیه 
رفت و نهایتًا موفق شد با ارائه یک نمایش برتر حریف خود را با سه گل شکست 

دهد تا شروعی طوفانی در مسابقات داشته باشد.
اما در دیدار جمعه شب گذشته ایتالیا برابر ترکیه یک اتفاق نگران کننده 
برای تیم روبرتو مانچینی رخ داد؛ جایی که مدافع راست این تیم یعنی الساندرو 
جیووانی  به  را  خود  جای  دوم  نیمه  آغاز  در  و  شد  مصدومیت  دچار  فلورنزی 

دی لورنزو داد.

تیم ملی فوتبال ایران در صورت تساوی مقابل عراق و کسب رتبه دوم، 
شرایط بسیار پیچیده ای را برای صعود به مرحله نهایی انتخابی جام جهانی 2۰22 

پیش روی خود خواهد داشت.
تیم ملی فوتبال ایران در چارچوب دور دوم رقابت های انتخابی جام جهانی 
2۰22 قطر و جام ملت های 2۰2۳ چین با نتیجه پرگل ۱۰ بر صفر از سد کامبوج گذشت 
تا در گروه سوم ۱۵ امتیازی شود. با این وجود برد یک بر صفر عراق در مقابل هنگ کنگ، 
این تیم را با ۱۷ امتیاز در صدر جدول قرار داد تا جدال هفته آخر ایران و عراق سرنوشت ساز 

و حساس باقی بماند.
در روز آخر اگر تیم ملی فوتبال ایران بتواند از سد شاگردان سرچکو کاتانتس بگذرد 
پیدا کند. شکست  راه  امتیاز به عنوان صدرنشین به مرحلبه سوم و نهایی  با ۱۸  می تواند 
ملی پوشان مقابل عراق، آنها را با ۱۵ امتیاز در رده دوم نگه می دارد و امکان صعود به مرحله 
بعدی از بین می رود. تساوی 2 تیم اما شرایط ما را پیچیده خواهد کرد. عراق با ۱۸ امتیاز 
صدرنشین می شود و ما در جدول تیم های دوم وضعیت مبهمی را پیدا خواهیم کرد. در ادامه 

راجع به این مساله صحبت می کنیم.
با توجه به حذف نتایج تیم های دوم مقابل تیم های قعر جدولی گروهشان، 2 بازی 
ایران در برابر کامبوج در جدول تیم های دوم محاسبه نخواهد شد و با فرض تساوی مقابل 
عراق، تیم دراگان اسکوچیچ با ۱۰ امتیاز و تفاضل گل مثبت پنج کارش را تمام می کند. اما 

ما چقدر برای قرار گرفتن بین پنج تیم ابتدایی شانس داریم؟

پیش از برگزاری بازی های هفته آخر ما در بین تیم های دوم ششم هستیم و این یعنی 
شانسی برای صعود به دور بعد نداریم اما تحت شرایطی خاص ممکن است تیم ملی ایران 

در بین صعودکننده ها قرار بگیرد.
فعال در جدول تیم های دوم عمان با ۱2 امتیاز صدرنشین است. تیم برانکو ایوانکوویچ 
هفته آخر مقابل تیم آخر گروهش بازی دارد ولی چون امتیازاتش از ایران بیشتر خواهد بود 
باید این تیم را جزو صعود کننده ها بدانیم. چین هم که فعال با ۱۰ امتیاز در رده دوم جدول 
تیم های دوم است. این تیم در هفته آخر باید با سوریه ای پیکار داشته باشد که به عنوان 
صدرنشین مسیرش مشخص شده است. چینی ها با برد و تساوی بدون شک صعود خواهند 
کرد و به واسطه تفاضل گل خوبی که دارند؛ حتی در شرایطی که به سوریه ببازند هم باز 

باالتر از ایران قرار خواهند گرفت. پس چین را هم در کنار عمان به عنوان تیم صعود کننده 
در نظر بگیرید.

در پایین جدول تیم قرقیزستان چهار امتیاز را مال خودش کرده است. این تیم تحت 
هر شرایطی جزو صعودکننده ها قرار نمی گیرد و بدون شک شاگردان دراگان اسکوچیچ از 

آنها در جدول نهایی باالتر خواهند بود.
با توجه به وضعیت سه تیم مذکور، پنج تیم باقیمانده باید برای کسب سه سهمیه دیگر 
تالش کنند. اردن، تیمی است که بامداد روزشنبه مقابل کویت به تساوی بدون گل رضایت 
داد تا یک امتیاز کمتر از ایران داشته باشد. این تیم در هفته پایانی باید با صدرنشین از پیش 
صعود کرده گروه یعنی استرالیا پیکار کند. هر نتیجه ای غیر از پیروزی اردن، ما را باالتر از 
آنها قرار خواهد داد. با در نظر گرفتن این فرضیه که اردن نمی تواند از سد استرالیا بگذرد؛ اما 
می بایست به یکی از سه تیم لبنان، ازبکستان و یا امارات دلخوش باشیم که در هفته پایانی 

شکست بخورند و ما در بین پنج تیم نخست قرار بگیریم.
لبنان در هفته ای که گذشت به ترکمنستان باخت تا در جدول ۱۰ امتیازی باشد. این 
تیم در صورتی که مقابل کره جنوبی در هفته پایانی به امتیاز برسد بدون شک باالتر از ایران 
در جدول قرار می گیرد اما شکستش منجر به قرار گرفتنش بعد از تیم ملی ایران در جدول 
تیم های دوم خواهد شد.ازبکستان در رده چهارم تیم های دوم است. ای تیم با تفاضل گل 
مثبت 6 در هفته پایانی میبایست رو در روی عربستان قرار بگیرد. فعال عربستان با 2 امتیاز 
برتری تیم صدرنشین گروه است. تساوی و یا برد ازبکستان، منجر به صعود هر 2 تیم به 
مرحله سوم می شود اما شکست ازبکستان، آنها را ۹ امتیازی نگه می دارد و پایین تر از ایران 
قرار می دهد.امارات هم شرایطی شبیه به ازبکستان دارد. با این تفاوت که تفاضل گل امارات 
مانند ایران مثبت پنج است و فقط این تیم یک گل بیشتر به ثمر رسانده است. امارات در هفته 
آخر با تیم صدرنشین گروهش یعنی ویتنام باید پیکار داشته باشد. فاصله 2 تیم در جدول 2 
امتیاز است و اماراتی ها می توانند با کسب پیروزی صدرنشین شوند. باخت این تیم هم منجر 
به سقوطشان در جدول تیم های دوم خواهد شد. تساوی اما شرایط پیچیده ای را به وجود 
می آورد و باید منتظر نشست و دید که امارات و ایران مقابل ویتنام و عراق با چه نتیجه ای به 
تساوی می رسند تا مشخص شود در تفاضل گل کدام یک از دیگری باالتر قرار خواهد گرفت.

همانطور که مالحظه کردید وضعیت صعود ایران در صورت دوم شدن و تساوی مقابل 
عراق بسیار سخت خواهد بود. »اما و اگر« چیزی است که در این وضعیت حکمفرما می شود. 
تیم دراگان اسکوچیچ باید فقط و فقط به صدرنشینی و شکست عراق فکر کند. در غیر این 

صورت می بایست روزهای پراسترسی را پشت سر بگذاریم.
برنامه بازی رقبای تیم ملی ایران به شرح زیر است:

یکشنبه: کره جنوبی – لبنان)۱۰:۳۰ دقیقه صبح(
سه شنبه: امارات – ویتنام)2۱:۱۵(

سه شنبه: عربستان – ازبکستان)22:۳۰(
سه شنبه: چین – سوریه)22:۳۰(

سه شنبه: استرالیا – اردن)2۳:۳۰(

اما و اگرهای رسیدن به مرحله بعد؛ 

صعود بی حرف و حدیث؛ باید عراق را ببریم!
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محمدرضا هاشمی کهندانی

و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعییت  قانون  موضوع  اختصاصی  آگهی 
ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر ماده ۳ و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
برابر رای شماره ۱4۰۰6۰۳۱2۰۰۱۰۰۱۰2۸ هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات 
مالکانه بالمعارض کالسه ۱۳۹۹۱۱44۱2۰۰۱۰۰۰۳4۵ تقاضای سید عبدالرضا سید 
قاسمی به شماره شناسنامه ۵۱2 و کدملی 2۱2۱24۵۹۹۵ صادره از گرگان فرزند نظام 
در ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است به مساحت 62/۵۸ متر 
مربع واقع در اراضی شهری از پالک باقیمانده ۱۵۰۵ – اصلی بخش یک حوزه ثبت 
گرگان طبق رای صادره حکایت از انتقال از مالک رسمی آقای سید کاظم ؟؟؟؟ به 
متقاضی دارد لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز آگهی 
می شود از این رو اشخاصی که نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 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: ۱4۰۰/۳/2۳
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱4۰۰/4/۸

علی برقی 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گلستان 

م / الف ۷۰6۱ 

آگهي حصروراثت
تراب  فرزند   ۱۷۱۷ به شماره شناسنامه  کیاسرائی  پور  رمضان  بهمن  آقای 
که  داده  توضیح  چنین  و  نموده  حصروراثت  گواهي  درخواست  شورا  این  از 
شادروان تراب رمضان پور کیاسرائی فرزند محمدحسن در تاریخ ۱۳۹۸/۰6/۱۰ 
در شهرستان سنگر فوت نموده است و ورثه ان مرحوم به شرح ذیل تعرفه شده 
اند:۱-زلیخا رمضان پور کیاسرائی فرزند تراب به  ش ۸۱۹ نسبت فرزند2-بهمن 
فرزند۳-خدیجه  نسبت   ۱۷۱۷ ش  ش  به  تراب   فرزند  کیاسرائی  پور  رمضان 
فرزند4-حسن  نسبت   ۱۸2۱ ش  ش  به   تراب  فرزند  کیاسرائی  پور  رمضان 
رمضانپورکیاسرائی فرزند نراب به ش ش ۱۹ نسبت فرزند۵-حسین رمضان پور 
کیاسرائی فرزند تراب به ش ش 2۰۳۹ نسبت فرزند6-زیور رمضان پور کیاسرائی 
فرزند تراب به ش ش ۱۷۱۸ نسبت فرزند۷-کیمیا رمضان پور کیاسرائی فرزند 
تراب به ش ش ۵4 نسبت فرزند۸-عذرا ابراهیمی کیاسرائی فرزند قنبر به شماره 
شناسنامه 4 نسبت همسر به غیر از وراث نامبرده ورثه دیگري ندارد اینک پس 
از مالحظه دادخواست و انجام تشریفات قانوني و ثبت ان به شماره ۰۰۰۰2۰۳ 
مفاد درخواست مزبور را دریک نوبت آگهي مي نماید چنانچه هرشخصي اعتراض 
به  یکماه  آگهي ظرف  نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفي  از  وصیتنامه  یا  و  دارد 
دفتر شعبه دوم شوراي حل اختالف سنگر تسلیم نماید در غیر اینصورت گواهي 

حصروراثت برابر درخواست صادر خواهد شد
قاضی شورای حل اختالف شعبه دوم شهری سنگر

بتدایی  ا بازی  شش  عملکرد  بررسی 
سرمربیان مختلف تیم ملی فوتبال ایران نشان 
پیروزی،   6 با  اسکوچیچ  دراگان  که  می دهد 
موفق ترین کارنامه را در میان مربیان اخیر تیم 

ملی فوتبال ایران داشته است.
تیم ملی فوتبال ایران در جریان مسابقات 
انتخابی جام جهانی در منطقه آسیا، در یک دیدار 
پرگل و همانند بازی رفت دو تیم، این بار نیز 
موفق شد کامبوج را با ۱۰ گل شکست دهد تا 
با افزایش تفاضل گل، خود را برای مصاف با 

تیم ملی عراق آماده کند.
پیاپی  پیروزی  ششمین  پیروزی  این 
اسکوچیچ در تیم ملی است و این مربی کروات 
توانسته است از دوره شروع خود در تیم ملی از 
6 بازی، 6 پیروزی به دست آورد و موفق شود 
یکی از کارنامه های خوب را در میان مربیان تیم 

ملی در آغاز کار برای خود ثبت کند.
سرمربی   ۱2 عملکرد  گزارش،  این  در 
بازی  شش  در  ایران  فوتبال  ملی  تیم  گذشته 
بررسی  را  ملی  تیم  نیمکت  در  ابتدایی شان 

می کنیم.
علی پروین؛ ۵ امتیاز

پروین بدترین شروع را در تیم ملی داشته 
است. او در اولین تجربه اش به عنوان سرمربی  
ایران، یمن جنوبی را 2 بر صفر شکست داد و 
و  عراق  گینه،   تیم های  مقابل  تساوی  سه  با 
لهستان  و  کویت  مقابل  دو شکست  و  اوگاندا 
بدترین عملکرد در شش بازی اول را از خودش 

بر جای گذاشته است.
عنوان  به  که  بازی   ۳4 در  پروین  علی 
سرمربی تیم ملی روی نیمکت نشسته بود، ۱۵ 

برد، ۱۱ تساوی و ۸ باخت کسب کرد.
محمد مایلی کهن؛ ۱۱ امتیاز

او که حدود یک سال و نیم هدایت تیم 
ملی را بر عهده داشت، در اولین بازی خود به 
عنوان سرمربی،  با تیم ملی ترکمنستان بازی کرد 
که تساوی یک بر یک، نتیجه این بازی بود. دو 
برد مقابل قطر،  یک برد و یک تساوی مقابل 

کویت در بازی های دوستانه، نتایجی است که 
مایلی کهن با تیم ملی در شش بازی اول به 

دست آورده است.
مایلی کهن در ۳۸ بازی که سرمربی تیم 
ایران بوده است،  2۳ برد، ۹ تساوی و 6  ملی 

باخت به دست  آورده است.
منصور پورحیدری؛ ۱2 امتیاز

سرمربی اسبق تیم ملی ایران که به مدت 
ملی  تیم  نیمکت  روی  ماه  چهار  و  سال  یک 
نشست،  در اولین تجربه خود در چارچوب بازی 
دوستانه مقابل کویت ۳ بر صفر شکست خورد. 
پورحیدری در ادامه کار خود در مسابقات آسیایی 
بانکوک،  چهار برد مقابل تیم های تاجیکستان، 
الئوس، چین و قزاقزستان و یک باخت مقابل 

عمان به دست  آورد.
پورحیدری در ۱۷ بازی که سرمربی تیم 
ملی بود،  ۹ برد، ۵ تساوی و ۳ باخت کسب کرد.

جالل طالبی؛ ۱۱ امتیاز
تیم  هدایت  دوره  دو  در  طالبی  جالل 
سال  به  او  اول  دوره  پذیرفت.  را  ایران  ملی 
۱۹۹۸ برمی گردد در جایی که تیم ملی به جام 
جهانی صعود کرده بود پس از انجام چند بازی 
کنار  خود  سمت  از  ایویچ  تومیسالو  دوستانه 

رفته بود. با روی کار آمدن جالل طالبی، تیم 
ملی یک بازی دوستانه با کرواسی داشت که 2 
بر صفر مقابل این تیم شکست خورد و جالل 
طالبی پس از اتمام جام جهانی ۹۸ فرانسه از 

سمت خود کنار رفت.
تیم  در  طالبی  جالل  حضور  دوم  دوره 
پورحیدری  منصور  حضور  دوران  از  پس  ملی 
مقابل  خود  بازی  اولین  در  او  می خورد.  رقم 
به  تدارکاتی  بازی  یک  چارچوب  در  قبرس 
تساوی بدون گل دست پیدا کرد و در ادامه راه 
در مسابقات مقدماتی جام  ملت های آسیا، سه 

برد، یک تساوی و یک باخت به دست  آورد.
دوره  دو  مجموع  در  لبی  طا جالل 
عملکردی که در تیم ملی داشت، در 2۵ بازی،  

۱4 برد، ۵ تساوی و ۵ باخت به دست  آورد.
میروسالو بالژویچ؛ ۷ امتیاز

روی  ماه  هشت  که  کراوات  مربی  این 
اول  بازی  در شش  نشست،  ملی  تیم  نیمکت 
خود به به عنوان سرمربی ملی پوشان، عملکرد 
خوبی نداشت و سه باخت در مجموع مسابقات 
جام ال جی و یک بازی دوستانه به دست آورد. 
دو برد مقابل تیم های عمان و بوسنی و هرزگوین 
و یک تساوی مقابل بوسنی در چارچوب یک 

بازی دوستانه، دیگر نتایج ابتدایی »چیرو« بود.
نیمکت  روی  بازی   ۱۹ در کل  بالژویچ 
 ۵ و  تساوی   4 برد،   ۱۰ و  نشست  ملی  تیم 

باخت کسب کرد.
برانکو ایوانکوویچ؛ ۱۰ امتیاز

دوره حضور برانکو در تیم ملی یک وقفه  
یک ساله داشت که در آن یک سال، همایون 
گرفت.  برعهده  را  ملی  تیم  هدایت  شاهرخی 
اولین حضور برانکو در تیم ملی با شکست همراه 
بود و ایران در یک بازی دوستانه، ۳ بر 2 از تیم 
اسلواکی شکست خورد. ۳ برد مقابل تیم های 
اوکراین،  یک تساوی مقابل  ونزوئال، کویت و 
جمهوری آذربایجان و یک شکست مقابل تیم 
اردن، حاصل شش بازی اول حضور برانکو در 

تیم ملی است.
برانکو در ۵2 بازی  که سرمربی تیم ملی 
بود، ۳۳ برد، ۱۰ تساوی و ۹ باخت حاصل کرد.

امیر قلعه نویی؛ ۱2 امتیاز
جهانی  جام  اتمام  از  بعد  که  قلعه نویی 
2۰۰6  به عنوان سرمربی تیم ملی معرفی شد، 
در اولین بازی خود در چارچوب دیدار تدارکاتی 
مقابل امارات رفت و یک بر صفر پیروز شد. بعد 
از این دیدار، تیم ملی به رقابت های مقدماتی جام 
ملت های آسیا رفت و سه تساوی مقابل سوریه، 
کره جنوبی و اردن و دو پیروزی مقابل سوریه 
و عراق حاصل کار سرمربی تیم ملی ایران در 

شش بازی اول بود.
قلعه نویی در ۱۷بازی، ۱۰ برد، 6 تساوی 
و یک باخت برای تیم ملی ایران به دست آورد.

علی دایی؛ ۱۱ امتیاز
دایی که پس از خداحافظی اش از فوتبال،  
در  شد.  معرفی  ملی  تیم  سرمربی  عنوان  به 
اولین بازی مقابل بحرین رفت و در منامه یک 
زامبیا  مقابل  برد  یک  خورد.  شکست  صفر  بر 
مقابل  برد  دو  و  تساوی  دو  دوستانه،   بازی  در 
کویت و امارات در مقدماتی جام جهانی 2۰۱۰، 
حاصل کار علی دایی در شش تجربه اولش در 

تیم ملی بود.

بررسی نتایج سرمربیان مختلف تیم  ملی ایران؛

اسکوچیچ باالتر از همه!
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و  زبان ها  در  مفاهیمی  و  نام ها  این که  بیان  با  عسگری  لیال 
گویش های ایرانی یافت می شود که در متون مکتوب، سخنی از آن ها 
نیست، می گوید زبان  ها و گویش  های ایرانی همانند موزه گسترده ای 
هستند که به جای اشیاء مادی، آواهای زنده ای را در قالب نام و کالم 

به نمایش می گذارند.
ایرانی  گویش های  و  زبان ها  گروه  علمی  هیئت  عضو  این 
فرهنگستان زبان و ادب فارسی و پژوهشگر در پاسخ مکتوب به پرسش 
ایسنا درخصوص اهمیت و ضرورت حفظ زبان ها و گویش های ایرانی 
آورده است: »بارها و بارها درباره اهمیت گویش شناسی گفته و نوشته 
شده است. بیشترین تاکید نیز بر گردآوری گویش ها بوده و هست. اما 
آیا فقط صرف گردآوری گویش هاست که اهمیت دارد؟ )هر چند هنوز 
این امر هم به طور کامل میسر نشده(. مشخصا پاسخ منفی است. تنها 
زمانی می توان از این منابع غنی سود برد که به شکلی علمی و درست 
از آن ها استفاده کرد. بویژه در ایران که گستره ای از اقوام با زبان ها و 
گویش های گوناگون گرد هم آمده اند، گنجیه ارزشمندی را در اختیار 
می گذارند که به مدد آن می توان زوایای تاریک زبانی و فرهنگی و 

تاریخی را روشن کرد.
زبان  ها و گویش  های ایرانی همانند موزه گسترده ای هستند که 

به جای اشیاء مادی، آواهای زنده ای را در قالب نام و کالم به نمایش 
می گذارند؛ انبوهی از نمادها، باور ها و اعتقاداتی که روزگاری بر اقوامی که 
در این سرزمین  ها به سر می  بردند، تسلط داشته و از اهمیت و یا احترام 
بسیاری برخوردار بوده  و تا به امروز حفظ  شده است. برای آشکار شدن و 
شناخت گنجینه نهفته پس  پشت واژه ها که بیانگر فرهنگ بشری هستند 
و انتقال دهنده مفاهیم خاص، نیاز به پژوهش  های نو و نگرشی متفاوت به 
زبان ها و گویش  ها ضروری است. همان گونه که در تاریخ ایران، زمانی 
که تخت جمشید کشف و شناسایی شد، اهمیت آن در تاریخ ایرانیان 
روشن شد. پیش از آن، از این سازه گسترده در منابع تاریخی به ندرت 
نام برده شده و یا آن را به نام تخت سلیمان معرفی کرده اند، بدون هیچ 

اشاره ای به گذشته آن.
گویش ها منابع شفاهی هستند که گاه عناصری را در خود نگه 
داشته اند که از منابعی مانند اوستا و دیگر متن های مکتوب دوره باستان نیز 
کهن ترند. بعد از کشف و خواندن اوستا، بخش گسترده ای از تاریخ ما روشن 
شد. اما اهمیت اوستا به دست پژوهشگرانی مانند نیبرگ، ایران شناس 
سوئدی، بسیار ارزشمندتر شد که توانست با استفاده از مفاهیم و واژه های 
اوستایی، دین های ایران باستان را بازسازی کند؛ و بسیاری از مطالب 

درباره این ادیان را از درون تاریکی بیرون بکشد.

موزه ای با آواهای زنده

 چهارمیـن دوره جایـزه 
ن«  ا و رغـ »ا داستان نویسـی 
و  ان  برگزیـدگ فـی  معر بـا 
فقیـد،  ه  د ن سـ نوی دو  یداشـت  گرام بـا 
اصغـر عبداللهـی و کامبوزیـا پرتـوی 
خـود  کار  بـه  مجـازی  مراسـمی  در 

داد. پایـان 
گـروه  شـنبه  ز  رو گـزارش  بـه 
چهارمیـن  اختتامیـه  ایرنـا،  فرهنگـی 
موضـوع  بـا  ان  و ارغـ جایـزه  دوره 
شـب  جمعـه  قـرن«  سـال  »آخریـن 
دلیـل  ـه  ب گذشـته  دوره  همچـون  و 
همه گیـری کرونـا به صـورت مجازی 
و در صفحـه ایـن جایـزه ادبـی برگزار 
ایـن  دبیـر  گـزارش  آغـاز،  در  شـد. 
جشـنواره، اوژن حقیقی، توسـط پژمان 
بازغـی کـه اجـرای برنامـه را بر عهده 

داشـت، ارایـه شـد.
ایـن گـزارش از ایـن قرار اسـت: 
»مفتخریـم که مراسـم اهـدای جوایز 
»ارغـوان«  جایـزه  دوره ی  چهارمیـن 
بـا موضـوع »آخریـن سـال قـرن« در 
بخش داسـتان کوتاه را به دلیل شـیوع 
بیمـاری کرونـا به صـورت مجازی در 

کنـار شـما جشـن می گیریم.
جایـزه ای کـه بـا هـدف ترویـج 
فرهنـگ کتـاب و کتابخوانی و کشـف 
و حمایـت از نویسـندگان و هنرمنـدان 
جـوان و بـا اسـتعداد و تـالش بـرای 
ارتقـای جایگاه آنان از سـطح آماتوری 
به سـطح حرفـه ای از شـهریور ۱۳۹6 
توسـط انتشـارات »هفت رنـگ« آغـاز 
آن  اصلـی  هـدف  و  کـرد  کار  بـه 
حمایـت از جوانـان در حـوزه داسـتان 

اسـت.  کوتاه 
جایـزه   سیاسـت گذاری  شـورای 
از  بعـد   ۱۳۹۹ مهـر  در  »ارغـوان« 
قوانیـن،  موضـوع،  متعـدد،  جلسـات 
ن  خـوا فرا و  مـه  یین نا آ ات،  مقـرر
چهارمیـن دوره ی این جایزه را تدوین 
و در مرحلـه ی بعـدی چینـش هیـات 

. نمـود  آغـاز  را  داوری  و  انتخـاب 
»آخریـن  شـورا،  ایـن  نظـر  بـا 
سـال قـرن« به عنـوان موضـوع دوره  
انتخـاب  »ارغـوان«  جایـزه  چهـارم 
و شـرایط سـنی شـرکت در مسـابقه 
هماننـد سـه دوره گذشـته حداکثر ۳۰ 

سـال مقـرر شـد.
هیـات انتخـاب بخـش داسـتان 
)بـر اسـاس حـروف الفبـا( متشـکل از 
فرشـته احمـدی، میتـرا الیاتـی، فرهاد 
مهسـا  چرم شـیر،  محمـد  توحیـدی ، 
بخـش  داوران  هیـات  و  محبعلـی 
الفبـا(  حـروف  اسـاس  )بـر  داسـتان 
حسـین  پـوری،  احمـد  از  متشـکل 
سـناپور، لیلـی گلسـتان، مـا را در این 
مهـم یـاری کردند کـه از تمامـی آنها 

سپاسـگزاریم.« بسـیار 
دوره چهـارم جایـزه »ارغوان« از 
دی مـاه ۱۳۹۹ آغـاز و با ۵ روز تمدید 
مهلـت ارسـال تـا 2۰ فروردین ۱4۰۰ 
بـه دبیرخانـه  از 6۰۰ داسـتان  بیـش 
جایـزه ارسـال شـد کـه از ایـن تعـداد 
شـرایط  واجـد  کوتـاه،  داسـتان   4۷۳
شـرکت در مسـابقه بودنـد و از ایـن 
تعـداد ۱۹۳ نفـر آقـا و 2۸۰ نفر از آنها 

هسـتند. خانم 
هیـات انتخـاب کار بازخوانی آثار 
را در تاریـخ ۱۵ اردیبهشـت مـاه بـه 
پایـان رسـاندند و ۳۰ داسـتان نهایـی 
را در اختیـار هیـات داوران قـرار دادند 
کـه از ایـن تعـداد ۱۳ نفـر خانم و ۱۷ 

نفـر آقا هسـتند.
هیـات داوران در 6 خـرداد، ۱۰ 
اثـر نهایـی را در اختیـار دبیرخانـه ی 

جایـزه قـرار دادنـد.
دبیـر  حقیقـی،  اوژن  ادامـه،  در 
ایـن جایـزه ادبـی در ویدیویـی ابـراز 
چهـارم  دوره  کـه  کـرد  خرسـندی 
جایزه »ارغوان« در این سـال سـخت 
کرونایـی بـه سـرانجام رسـیده اسـت. 
او گفـت: بسـیار عالقه مند بودیم 
اختتامیـه این دوره از جایزه را دور هم 
جشـن بگیریـم ولـی احتیـاط کردیم و 
پنجمیـن  اختتامیـه  گرفتیـم  تصمیـم 

دوره را دور هـم باشـیم .
حقیقی با اشـاره به اینکه امسـال 
جایزه »ارغوان« سـال پربار و شلوغی 
داشـت، از انتشـار کتـاب روشـنانقطه 
سـخن گفـت و توضیـح داد که عالوه 
بر انتشـار کتـاب آثار منتخب سـومین 

دوره جایزه از سـوی نشـر مرکز، کتاب 
دیگـری نیـز با عنـوان روشـنانقطه در 

ایـن دوره به چاپ رسـیده اسـت.
به گفته او، شـورای سیاستگذاری 
جایـزه، ۱۰ تن از نویسـندگان منتخب 
سـه دوره گذشـته را دعـوت کـرد تـا 
داسـتان کوتـاه جدیـدی دربـاره یـک 
موضوع مشـخص بنویسند. این کار در 
پاییز و زمسـتان انجام شـد و ماحصل 
آن کتـاب »روشـنا نقطـه« اسـت کـه 
از سـوی نشـر »هفـت رنگ« منتشـر 
شـد و هم اکنون در کتابفروشـی ها در 

دسـترس است. 
دبیـر جایـزه »ارغـوان« یادآوری 
کـرد در روزهایـی که ادبیـات و کتاب 
مـا ایـن چنیـن مـورد کم توجهـی قرار 
ماسـت  تـک  تـک  وظیفـه  گرفتـه، 
و  کتـاب  فرهنـگ  ترویـج  بـه  کـه 
جوانـان  از  حمایـت  و  کتاب خوانـی 

کمـک کنیـم.
حقیقـی بـا قدردانـی از حامیـان 
جشـنواره، از آنـان درخواسـت کرد در 
دوره بعـدی هـم کنـار ایـن رودیـداد 
پنجـم  دوره  بـرای  چراکـه  باشـند 
برنامه هـای گوناگونـی تـدارک دیـده 

شـده اسـت.
برگزیـدگان این جایـزه به ترتیب 
اولویـت از دهـم تا یکم، به شـرح زیر 

: هستند
از  بریمانـی  امیرحسـین  دهـم: 

تهـران
خواهـان  وطـن  لهـام  ا نهـم: 

ن صفهـا ا ز  ا نـی  صفها ا
هشـتم: غزل محمدی از تهران
هفتـم: علی نادری از اصفهان

ز  ا نـدی  و ا گر مـد  حا ششـم: 
ه نشـا ما کر

ز  ا عظیمـی  س  عبـا  : پنجـم
ک ا ر ا کن  سـا و  ن  نسـتا فغا ا

چهارم:مهال یزدانـی احمد آبادی 
تهران از 

از  مدحثـی  محمـد  امیـر  سـوم: 
تهـران

حسـینی نژاد  رحیـم  سـید  دوم: 
تهـران از 

ز  ا طالبی نیـا  امیرحسـین  اول: 
تهـران

پس از پخش گزارشـی تصویری 
ایـن  چهـارم  دوره  برپایـی  رونـد  از 
هیـات  عضـو  پـوری  احمـد  جایـزه، 
ارایـه توضیحاتـی دربـاره  داوران، بـا 
کتـاب روشـنا نقطـه، عنـوان کـرد که 
بـرای نویسـندگان جـوان خیلـی مهم 
اسـت کـه مخاطب خـود را پیـدا کنند 
و مطمئـن باشـند کارشـان بـه دسـت 

مخاطـب رسـیده اسـت.
آغـاز  از  خاطـره ای  بیـان  بـا  او 
جوانـی خـود کـه اولیـن داسـتانش در 
۱۹ سـالگی او در مجلـه »فردوسـی« 
منتشـر شـده بـود، یـادآوری کـرد که 
ایـن اتفاق لذتـی تکرارناپذیـر برای او 

است. داشـته 
ینکـه  ا بـر  تاکیـد  بـا  پـوری 
نویسـنده بـرای مخاطـب می نویسـد، 

ادامـه داد: نوشـتن جـدا کـردن رویـا 
از خـود اسـت. اگـر کسـی نمی خواهد 
دیگـری را در رویایـش شـریک کنـد، 
چـرا بایـد آن را از خـود جدا کند و این 
چنین اسـت کـه هر هنرمنـدی در هر 
رشـته ای، از رسـیدن اثر به مخاطبش 
لـذت می بـرد. بـه همیـن قصـد بـود 
کـه جایـزه »ارغـوان« چنیـن کتابـی 
را منتشـر کـرد. اگـر ایـن کار تـداوم 
یابـد، بـرای جوانانـی کـه دسـت بـه 
قلـم برده اند، سـکوی بسـیار مناسـبی 

بود. خواهـد 
سـپس فرهـاد توحیـدی، عضـو 
ویدیـوی  در  جایـزه،  انتخـاب  هیـات 
دیگـری، توضیحاتی دربـاره چگونگی 

انتخـاب آثـار ایـن دوره ارایـه کـرد.
او گفـت که کیفیت داسـتان های 
برگزیـده امسـال از دوره های گذشـته 
د  ا تعـد مـا  ا سـت  ا ه  بـود التـر  با
بـه  نسـبت  کیفیـت  بـا  داسـتان های 
سـال های گذشـته افـت کـرده بـود. 
توحیـدی بـا تشـریح چنـد نکتـه 
بـه  نمی تـوان  کـه  کـرد  یـادآوری 
بسـیاری از نوشـته ها عنـوان داسـتان 
را داد. شـاید دل نوشـته یـا قطعه ادبی 
باشـد  آنهـا  بـرای  مناسـب تری  نـام 
و الزم اسـت نویسـندگان جـوان، بـا 
خوانـدن آثـار موفـق ایـران و جهـان، 
خـود را آمـوزش بدهند وتفـاوت متون 

گونگـون را دریابنـد.
ایـن فیلمنامه نویـس تاکیـد کـرد 
در  متنـی  هـر  نوشـتن  بـرای  کـه 
ایـده  اولیـن  انتخـاب  ادبیـات،  حـوزه 
نادرسـت ترین کار اسـت چون معموال 
بـه ذهن همـه می رسـد. بنابراین بهتر 
اسـت از ایده هـای بعـدی شـروع بـه 

کار کـرد. 
توحیـدی توضیـح داد کـه پایـان 
بـرای  مناسـبی  فرصـت  قـرن،  یـک 
تعمـق در آن بود ولی در داسـتان های 
رسـیده کمتـر بـه ایـن موضـوع توجه 

بود.  شـده 
او بـه نویسـندگان جـوان توصیه 
کرد تا از تجربه زیسـتی خود اسـتفاده 
کننـد چراکـه تجربه زندگـی هر کس، 
یگانـه اسـت ولی ابراز تاسـف کرد که 
در میـان آثـار رسـیده، کمتر داسـتانی 
می تـوان یافـت کـه بـر ایـن موضوع 

باشـد.  کرده  تمرکز 
ویدیویـی  پخـش  بـا  ادامـه  در 
از رسـول صدرعاملـی، یـاد و خاطـره 
اصغـر عبدالهـی و کامبوزیـا پرتـوی، 
دو نویسـنده ای کـه سـال گذشـته از 

دنیـا رفتنـد، گرامـی داشـته شـد. 
بـه  للهـی  عبدا ز  ا صدرعاملـی 
عنـوان یکی از معدود کسـانی یاد کرد 
که همه زندگی اش با نوشـتن گذشـت 
و از ایـن راه اتـرزاق می کـرد و ایـن 
گونـه بـود کـه همـواره با همسـرش، 
اختـر اعتمادی که مترجم چیره دسـتی 
اسـت، در خانه ای کوچک می زیسـت.  
 ایـن سـینماگر توضیـح داد کـه 
خاسـتگاه عبداللهـی، قصـه و ادبیـات 
هیـچ  قصه نویسـی  زمینـه  در  و  بـود 

اعتنایـی بـه ممیـزی نداشـت و هرگز 
دنبـال حاشـیه و دیده شـدن نبـود. به 
دریافـت مجـوز  بـرای  دلیـل  همیـن 
آثـارش دنبـال تقابـل نبـود تـا جایـی 
کـه هـم اکنون هـم چند کتـاب او در 

ارشـاد در انتظـار مجـوز اسـت.
او از فعالیـت عبداللهـی در تمـام 
داسـتان  از  اعـم  نوشـتاری  ژانرهـای 
بـرای  قصه هایـی  رمـان،  ه،  کوتـا
نوجوانان، ناداسـتان و ... سـخن گفت 
ایـن نویسـنده  و یـادآوری کـرد کـه 
دوسـتدار ارتباط بـا نوجوانان و جوانان 
بـود و شـاگردان زیـادی در میـان این 
بعـدا  کـه  داشـته  سـنی  گروه هـای 

شـدند. موفقـی  چهره هـای 
صدرعاملـی از دوسـتان نزدیـک 
عبداللهـی همچون اکبر رادی، شـمیم 
بهـار، نجـف دریابنـدری، صفـدر تقی 
زاده، رضا قاسـمی، قاسـم هاشمی نژاد 
و هوشـنگ گلشـیری هـم یـاد کـرد 
و از شـوق ایـن نویسـنده بـه زندگـی 
صحبـت و تاکیـد کـرد کـه عبداللهی، 
راه رسـتگاری یـک جامعـه نـه چندان 
هنـری  در  و  ادبیـات  در  را  پیشـرفته 
کـه ریشـه در ادبیـات داشـته باشـد، 

می دانسـت. 
ز  ا مـه  ا د ا ر  د ز  فیلمسـا یـن  ا
کامبوزیـا پرتـوی بـه عنـوان بهتریـن 
فیلنامه نویـس سـینمای ایـران نام برد 
کـه ضمـن همـکاری بـا کارگردانـان 
پناهـی،  جعفـر  همچـون  سرشناسـی 
کیارسـتمی  عبـاس  مجیـدی،  مجیـد 
و ... بـا بسـیاری از جوانـان همـکاری 
کـرد و بـا صبـوری بـرای جوانانی که 
می دیـد،  آنـان  در  اسـتعدادی  انـدک 
کـه  طـوری  بـه  می گذاشـت  وقـت 
خانـه او، پاتـوق هنرجویانـی بـود کـه 
از دیگـر شـهرها برای آموزش سـینما 

بـه تهـران آمـده بودنـد.
صدرعاملی، پرتوی را شـخصیتی 
بی نیـاز خوانـد که بـا حداقل ها زندگی 
و  طنـازی  از  سرشـار  ولـی  می کـرد 
و  بـود  نگفتـه  و حرف هـای  طـراوت 
عالقـه جـدی او بـه ذات سـینما بود و 
هرگـز به دنبال اسـم و رسـم آن نبود. 
او از پرتـوی بـه عنـوان بهتریـن 
حتـی  کـه  کـرد  یـاد  دیالوگ نویـس 
عمـق  یـش  لوگ ها یا د ده ترین  سـا

داشـت.  
 : د و فـز ا ملـی  عا ر صد
فیلمنامه نویسـان خـوب، کـم نداریـم 
ولی اغلب برای خودشـان می نویسـند 
امـا بخش اعظـم فیلمنامه های کامبیز 
بـرای دیگـران بـود آن هـم نـه برای 
بـود و سـِر  بی نیـاز  دسـتمزد چراکـه 
سـوزنی حسـرت نداشـتن، در او نبود. 
در  و  بـود  کلمـه  و  قصـه  در  غـرق 
جهـان رویایـی خـود زندگـی می کرد. 
هیـچ فیلمنامـه متوسـط یـا شکسـت 

نداشـت. خـورده ای 
امیـدواری  ابـراز  سـینماگر  ایـن 
کـرد در نسـل جدیـد، افـرادی ماننـد 

تکـرار شـوند. پرتـوی  و  عبداللهـی 
عضـو  گلسـتان،  لیلـی  سـپس 
هیـات داوران این جایزه درباره تفاوت 
ایـن دوره بـا دوره های گذشـته نکاتی 

بیـان کرد. را 
کـه  کـرد  خوشـنودی  ابـراز  او 
زبـان فارسـی بسـیاری از داسـتان ها 
در قیـاس بـا گذشـته شسـته رفته تـر 
بـوده و تخیـل موجود در دو سـه قصه 

، موجـب زیبایـی آنهـا شـده بـود.
کـه  د  ا د ضیـح  تو ن  گلسـتا
نویسـندگان جـوان فضاهایـی واقع گرا 
و ملمـوس سـاخته بودنـد کـه شـبیه 

بـود. خودمـان  زندگـی 
 او بـا بیـان اینکـه انتخـاب سـه 
برگزیـده اول سـخت بـوده اسـت، به 
بـا  کـرد  توصیـه  جـوان  نویسـندگان 
آثـار  کوتـاه،  داسـتان های  خوانـدن 
کالسـیک و رمان هـای مهـم ایرانـی 
و خارجـی و متـون قدیمـی فارسـی، 
بـه تقویت تخیل و انسـجام قصه های 

خـود بپردازنـد. 
در پایـان برنامـه، پژمـان بازغـی 
از حامیـان ایـن جشـنواره قدردانـی و 
ابـراز امیدواری کرد جایـزه »ارغوان« 
در دوره هـای بعـدی هـم همچنـان با 
بـه رو شـود و در  رو  اقبـال جوانـان 
جـوان،  مسـتعد  چهره هـای  معرفـی 

باشـد. موفق 

برگزیدگان چهارمین دوره جایزه »ارغوان« معرفی شدند

»تاریخ جدید« منتشر شد
ــد؛  ــخ جدی ــاب »تاری کت
شــناخت  در  جســتارهایی 
مکتــب آنــال« کــه زیــر نظــر 
ژاک لوگــوف نوشــته شــده 
ــری  ــداهلل ناص ــه عب ــا ترجم ب
طاهــری و ســمیه ســادات 
طباطبایــی راهــی بــازار کتــاب 

ــت. ــده اس ش
 ۳۸۵ در  کتــاب  ایــن   
صفحــه بــا شــمارگان ۵۰۰ 
نســخه و قیمــت 44 هــزار 
ــمت  ــارات س ــان در انتش توم

ــت. ــده اس ــه ش عرض
کــه  ی  مــه ا مقد ر  د
مترجمــان بــر ایــن کتــاب 

ــا،  ــگاری اروپ ــی تاریخ ن ــدگاه و روش شناس ــت: »دی ــده اس ــته اند آم نوش
به ویــژه فرانســه، در طــی ســده بیســتم چنــان دگرگون شــد کــه از دل آن 
رهیافــت تــازه ای بــه نــام تاریــخ جدیــد زاده شــد. در این رهیافــت نوظهور 
مرزهــای ســنتی تاریــخ در هــم شکســت و تاریــخ بــا دیگــر رشــته های 
دانــش از جغرافیــا گرفتــه تــا اقتصــاد در هــم آمیخــت. بدین ترتیــب بــا 
تاریخــی کالن و کل گــرا روبــه رو می شــویم کــه می کوشــد ســر از الک 
خــود بیــرون آورد و از تاریــخ سیاســی کــه در شــرح و توصیــف شکســت 
ــخ  ــه تاری ــز ب ــد. نی ــود، دوری گزین ــداران خالصــه می ش ــروزی نام و پی
ــی  ــچ تلق ــه هی ــه ب ــاری ک ــر اقش ــا و دیگ ــا و راهزن ه ــا، دزده دیوانه ه
ــر و  ــای حکومت گ ــخ خاندان ه ــگارش تاری ــد. ن ــام ش ــدند اهتم می ش
ــی و  ــوالت ذهن ــی و مق ــور اجتماع ــید و ام ــان رس ــه پای شــخصیت ها ب

ــن شــد. ــی جایگزی خیال
ــور و  ــین ِف ــدار لوس ــود را وام ــد خ ــخ جدی ــان تاری ــان خالق بی گم
مــارک بلــوخ، بنیانگــذاران مکتــب آنــال، می داننــد؛ چراکــه ایــن دو بــه 
ــا تأســیس  ــد و ب ــارزه کردن ــخ ســنتی مب ــا رویدادمحــورِی تاری شــدت ب
مجلــه آنــال تاریــخ اجتماعــی و اقتصــادی بــر ایــن مهــم تأکیــد ورزیدنــد 

ــس.« ــد و ب ــئله محور باش ــد مس ــگاری بای ــه تاریخ ن ک
ــه می نویســند:  ــن مقدم ــاب در همی ــن کت ــی ای مترجمــان در معرف
»کتــاب پیــش  رو بــه خوبــی نمایانگــر تحولــی اســت کــه تاریــخ جدیــد 
بــرای تاریخ نــگاری بــه ارمغــان آورد. ایــن کتــاب ثمــره تــالش جمعــی 
از تاریخ پژوهــان، همــراه بــا نظــارت ژاک لوگــوف اســت. تاریــخ جدیــد 
بــرای نخســتین بــار در ســال ۱۹۷۸م منتشــر شــد. ایــن چــاپ افــزون بــر 
۱۰ مقالــه اصلــی کــه شــالوده کتــاب محســوب می شــوند، بیــش از صــد 
فصــل کوتــاه را نیــز در دل خــود گنجانــده بــود. ایــن فصل هــای کوتــاه 
کــه بــا همــکاری بیــش از ۳۰ پژوهشــگر نوشــته شــده بــود مفاهیــم و 
ــای  ــی چاپ ه ــی داد. ول ــرح م ــد را ش ــخ جدی ــِی تاری ــات اساس اصطالح
ــاب حــذف  ــی را دارد و دیگــر بخش هــای کت ــه اصل ــد تنهــا ۱۰ مقال بع

شــده اســت.«
ــخ  ــت: »تاری ــده اس ــاب آم ــد کت ــت جل ــته پش ــن در نوش همچنی
جدیــد ماننــد جامعــه پژوهشــگر و موضــوع پژوهــش از دو بعــد مــاده و 
روح تشــکیل شــده اســت. بدیــن ســبب تاریــخ جدیــد از ابزارهــای نویــن 
ــرد  ــاری می گی ــری برخاســته از اقتصــاد جمعیت شــناختی ی ــل آمارگی مث
تــا مظاهــر مــادی را پشــت ســر بگــذارد و بــه روح جوامــع تاریخی دســت 
یابــد. همچنیــن موضوعاتــی را مطــرح می کنــد کــه بــه نظــر مورخ ســنتی 
ــع و  ــوادث و وقای ــخ را در ح ــه تاری ــوزه ای ک ــاط اســت؛ ح ــا بی ارتب اروپ
ــرگ و  ــخ م ــد. تاری ــروزی و شکســت ها محــدود می کن ــان  و پی قهرمان
موضع گیــری جمعــی و فــردی در برابــر آن از جملــه موضوعــات نوظهــور 

در حیطــه تاریــخ اســت. 
ــاب  ــن کت ــه ای ــت ک ــوان گف ــد می ت ــخ جدی ــاب تاری ــاره کت درب
ــخ گشــوده اســت؛ قرائتــی  ــه روی قرائتــی متفــاوت از تاری دریچــه ای ب
ــاوت اســت.« ــرب متف ــگاری غ ــاب تاریخ ن ــج در ب ــش رای ــا خوان ــه ب ک

»عروس یمن« در کتابفروشی ها
یمــن«  »عــروس  کتــاب 
نوشــته زینب پاشــاپور منتشــر شــد.

ــه گــزارش روزنامــه دنیــای  ب
جوانــان بــه نقــل از روابــط عمومی 
فتــح،  روایــت  فرهنگــی  بنیــاد 
باســعادت  بــا میــالد  هم زمــان 
ت  حضــر هل بیــت  ا یمــه  کر
ــروس  ــاب »ع ــه )س( کت معصوم
 ۳6 و   صفحــه   24۰ در  یمــن« 
ــت  ــارات روای ــط انتش ــل توس فص

ــت. ــده اس ــر ش ــح منتش فت
در معرفــی ناشــر از ایــن کتاب 
یمــن«،  »عــروس  می خوانیــم: 

حکایــت مردمانــی اســت کــه بــا عقل هــای بیدارشده شــان دوش بــه دوش 
هم مســلکان خویــش، قــدم درراهــی پرپیچ وخــم امــا روشــن گذاشــته اند. 
ــر  ــا تلنگ ــده اند و ب ــقش ش ــده، عاش ــر ندی ــه پیامب ــی ک ــتان مردم داس
از  مردمــی  برافراشــته اند.  را  حق طلبــی  پرچــم  اســالمی  بیــداری 
ــای  ــی و خنجره ــت های خال ــا دس ــه ب ــن ک ــوی یم ــرزمین خوش ب س
ــان  ــروزی نهایی ش ــا پی ــانده اند و ت ــی نش ــه کرس ــان را ب ــه حرف ش آخت
یک قــدم باقــی  مانــده؛ قدمــی کــه امیــد دارنــد آن هــا را بــه خیمــه ســبز 

امــام عصــر )عــج( برســاند.
در بخشــی از کتــاب آمــده اســت: »شــبیه غریبــه ای کــه از یک زمان 
و دنیــای دیگــری افتــاده باشــد وســط یــک معرکــه، دور خــودم چــرخ 
می خــورم. نــام فاطمــه حتــی بــرای لحظــه ای از خاطــرم دور نمی شــود. 
انــگار از یــک خــواب عمیــق و طوالنــی بیدار شــده باشــم و تــوی بیداری 
بــه دنبــال چیــزی بگــردم کــه تصویــر محــوی از آن در خاطــرم مانــده.«
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پروانه رسولی خوشبخت

پنجمین دوره جایزه قیصر امین پور فراخوان داد

فراخوان پنجمین دوره جایزه کتاب سال دفتر شعر جوان )قیصر امین پور( 
برای شناسایی استعدادهای جوان و معرفی آثار آنان به جامعه منتشر شد.  

به گزارش روزنامه دنیای جواننان از دفتر شعر جوان، جایزه کتاب سال 
شعر دفتر جوان از سال ۸۷ به یاد قیصر امین پور )۱۳۳۸ تا ۱۳۸6( شاعر 
نام آشنا، آغاز به کار کرد ولی بعد از مدتی به دلیل تغییر مدیر عامل وقت 
دفتر شعر جوان )محمدرضا عبدالملکیان( برگزاری آن متوقف شد و از سال 

۹6 با مدیریت جدید برگزار می شود.
بر اساس این خبر شاعران متولد سال 6۹ و 6۹ به بعد که در سال ۹۹ 
کتاب شعر چاپ کرده اند، خود یا ناشران آثار آنها از امروز شنبه )22 خرداد( 
تا ۱۵ شهریور ۱4۰۰ وقت دارند با ارسال آثار خود )از هر کتاب چهار جلد( 
به دفتر شعر جوان به نشانی: تهران، خیابان شریعتی، خیابان شهید کالهدوز، 
نبش خیابان نعمتی، خانه شاعران ایران، دفتر شعر جوان در این جایزه شرکت 
کنند. کتاب هایی که برای شرکت در این جایزه ارسال می شوند باید مجموعه 

مستقل شاعر، چاپ اول و به خط و زبان فارسی باشند. 
پنجمین دوره جایزه قیصر امین پور فراخوان داد

هدف دفتر شعر جوان از برگزاری این جایزه معرفی شعر و شاعر خوب 
به جامعه است و آثار ارسالی محدودیتی از نظر موضوع و قالب شعری ندارند. 
همه کتاب های شعر چه در قالب های کهن و چه قالب های نوین، نیمایی و 

سپید در این داوری بررسی می شوند.
قیصر امین پور از شناخته شده ترین شاعران معاصر است که آثار زیادی از 
جمله آینه های ناگهان، تنفس صبح، دستور زبان عشق، گل ها همه آفتابگردان 
اند طی بیش از سه دهه فعالیت شاعری از او به جا مانده است. وی عالوه 
بر سرودن شعر و نویسندگی استاد دانشگاه نیز بود و جلسات مختلف ادبی 
را از ابتدا در حوزه هنری و بعد دفتر شعر جوان راه انداخت و اداره کرد. توجه 
به شاعران جوان و نوجوانان عالقه مند به شعر و هدایت آثار آنان از عمده 

فعالیت های زنده یاد امین پور بود.

سایه قتل »جرج فلوید« بر جوایز پولیتزر ۲۰۲۱
 برندگان جوایز »پولیتزر 2۰2۱« در حالی اعالم شد که دست اندرکاران 
به خود  را  آمریکا سه جایزه  پلیس  به دست  فلوید  قتل جورج  پوشش خبری 

اختصاص دادند.
به گزارش روزنامه دنیای جوانان از تارنمای ای بی سی نیوز، جایزه پولیتزر 
که از سال ۱۹۱۷ میالدی هر ساله به بهترین آثار حوزه روزنامه نگاری، ادبیات 
و موسیقی اهدا می شود، دیروز )جمعه، 2۱ خرداد( برندگان سال 2۰2۱ خود را 

معرفی کرد.
در مراسم روز گذشته از دارنال فریژر )Darnella Frazier( نوجوان ۱۷ 
ساله ای که صحنه قتل بی رحمانه جورج فلوید شهروند رنگین پوست آمریکایی 
زیر پای یک مامور پلیس را با گوشی تلفن خود ثبت کرده بود، تقدیر شد. هیات 
داوران جایزه پولیتزر به دلیل آنچه »ثبت شجاعانه صحنه قتل جورج فلوید« 
خواند و »ویدئویی که جرقه اعتراضات علیه بی رحمی پلیس در سراسر جهان 

را روشن کرد،« جایزه ویژه این دوره از جوایز پولیتزر را به دارنال اهدا کرد. 
دارنال فریژر که در زمان ضبط این ویدئو تنها ۱۷ سال داشت، در محاکمه 
ماه آوریل درک شووین مامور پلیسی که عامل قتل فلوید بود نیز حضور پیدا 
نظر  به  اینطور  می کشید.  درد  )فلوید(  گفت:  قتل  صحنه  توصیف  در  و  کرد 
می رسید که می داند کارش تمام است. ترسیده بود. رنج می کشید و یکپارچه 

فریادی برای کمک بود. 
شووین در این محاکمه در هر سه ردیف اتهام قتل غیرعمد از طریق فعل 
مجرمانه )قتل درجه 2(، قتل عمد از طریق اقدام خطرناک )قتل درجه ۳( و آدم 

کشی غیرعمد درجه دوم گناهکار شناخته شد. 
دارنال در یک ویدئوی ۱۰ دقیقه ای به جهان نشان داد که شووین چگونه 
در روز 2۵ مه سال 2۰2۰ )۵ خرداد ۹۹( با فشار دادن زانوی خود به گردن فلوید 
در حالی که می گفت نمی تواند نفس بکشد، جان او را گرفت. نتایج افکارسنجی 
انجام شد نشان داد ۷۹  ایپسوس که در ژوئن سال 2۰2۰  واشنگتن پست و 

درصد از مردم آمریکا این ویدئو را دیده اند. 
دارنال چندی پیش به مناسبت نخستین سالگرد درگذشت فلوید با انتشار 
یک بیانیه گفت: من حاال ۱۸ سال دارم و هنوز وزنه و ضربه روحی چیزی که 
یک سال پیش شاهد آن بودم با من است. تحمل آن حاال کمی راحت تر شده 

اما من دیگر آن آدم سابق نیستم. بخشی از کودکیم از من ربوده شد. 
مستحق  دارنال  افشاگرایانه  و  شجاعانه  اقدام  که  نیست  بار  اولین  این 
انجمن قلم آمریکا سال گذشته  دریافت جوایز معتبر جهانی شناخته می شود. 

جایزه شجاعت خود را به این نوجوان اهدا کرد. 
هیات داوران جایزه پولیتزر عالوه بر فیلمبردار صحنه قتل جورج فلوید 
جوایزی را نیز به دست اندرکاران پوشش خبری این رویداد اهدا کردند. روزنامه 
استار تریبون مینیاپولیس برای پوشش فوری، موثق و دقیق این جنایت، جایزه 
اخبار فوری را گرفت و تیم عکاسی آسوشیتدپرس به خاطر تهیه یک مجموعه 
عکس از چند شهر آمریکا که به طور منسجم واکنش شهروندان این کشور 
به قتل جورج فلوید را به تصویر می کشد، جایزه بهترین عکاسی اخبار فوری 
را از آن خود کرد.  از دیگر برندگان شاخه روزنامه نگاری می توان به روزنامه 
نیویورک تایمز اشاره کرد که برای پوشش خبری دقیق همه گیری کرونا و پر 
کردن خال آماری در این باره جایزه پولیتزر برای خدمات عمومی را دریافت کرد. 
در بخش ادبیات، لوییز اردریک نویسنده 66 ساله آمریکایی با رمان نگهبان 
شب برنده جایزه پولیتزر شد و در بخش بهترین شعر، ناتالی دیاز با مجموعه 
شعر عاشقانه پسااستعماری. مردگان برمی خیزند: زندگی مالکوم ایکس هم جایزه 

بهترین زندگینامه را گرفت. 

زل
ل ع

ص
ف

از راست: دکتر منصور رستگار فسایی، شناخته نشد، دکتر مهدی حمیدی شیرازی 
و صدرالدین محالتی در سال های دور اختصاصی دنیای جوانان

فرصت گذشته بود و 
مداوا ثمر نداشت

پروین اعتصامی

بی روی دوست، دوش شب ما سحر نداشت
سوز و گداز شمع و من و دل اثر نداشت

مهر بلند، چهره ز خاور نمی نمود
ماه از حصار چرخ، سر باختر نداشت

آمد طبیب بر سر بیمار خویش، لیک
فرصت گذشته بود و مداوا ثمر نداشت

دانی که نوشداروی سهراب کی رسید
آنگه که او ز کالبدی بیشتر نداشت

دی، بلبلی گلی ز قفس دید و جانفشاند
بار دگر امید رهائی مگر نداشت

بال و پری نزد چو بدام اندر اوفتاد
این صید تیره روز مگر بال و پر نداشت

پروانه جز بشوق در آتش نمیگداخت
میدید شعله در سر و پروای سر نداشت
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بدون قرار قبلي با الهام کردا

الهام کردا یکي از تئاتري هایي 
در  شدت  به  روزها  این  که  است 
سینما و شبکه نمایش خانگي پرکار 
شده است و درواقع باید او را هم در 
زمره بازیگران تئاتري قرار دهیم که 
به عرصه تصویر آمده اند و حاال آن 

را در قبضه خود درآورده اند. 
قبلی،  قرار  فیلم سینمایي بدون  بازیگران  به جمع  او روز گذشته 
اضافه شد. فیلمبرداری بدون قرار قبلی به کارگردانی بهروز شعیبی و 

تهیه کنندگی محمود بابایی همچنان در تهران ادامه دارد.
دیده  او  از  پیش تر  آنچه  به  نسبت  متفاوت  نقشی  با  کردا  الهام   

بودیم مقابل دوربین حاضر شده است. 
بازیگران  عنوان  به  ابر  صابر  و  زمانی  مصطفی  نام  این  از  پیش 

اصلی در این پروژه رسانه ای شده بود.

گالب آدینه در سینماهاي هنر و تجربه

به   ، بجی آ یی  سینما فیلم 
کارگردانی مرجان اشرفی زاده از امروز 
در سینماهای هنر و تجربه روی پرده 
می رود.  فیلمنامه  این اثر توسط مرجان 
علی  و  طباطبایی  ناهید  اشرفی زاده، 

محمدحسین  و  درآمده  نگارش  به  اصغری 
قاسمی آن را تهیه کرده است. گالب آدینه، 
معصومه قاسمی پور، پانته آ پناهی ها، حمیدرضا آذرنگ، بابک حمیدیان، شیرین 
یزدان بخش، سیاوش چراغی پور، علی استادی، احسان امانی، مهسا مهجور، 
آرمینه زیتون چیان، ادموند ملکیان، مریم داننده بازیگران فیلم سینمایی آبجی 
هستند. این فیلم تاکنون در بیش از ۱۰ جشنواره ی بین المللی به نمایش 
درآمده و موفق به دریافت عنوان بهترین فیلم در جشنواره ی زنان هرات، 
بهترین بازیگر در جشنواره پکن، بهترین بازیگر در جشنواره بروکلین آمریکا 

و بهترین فیلم جشنواره اکشن آمریکا شده است.

صداي هوتن شکیبا روي اجاره نشین ها

خالق،  ه  چهر شکیبا  تن  هو
عرصه  محبوب  و  شتني  دوست دا
خاطره انگیز  سینمایی  فیلم  بازیگري 
خته  سا  ، ه نشین ها ر جا ا محبوب  و 
نابینایان  برای  را  مهرجویی  داریوش 

مدتي  که  سوینا  گروه  کرد.  توضیح دار 
است به توضیح دارکردن فیلم هاي شاخص 
سینماي ایران و جهان براي نابینایان مشغول است در تازه ترین اثر خود 
به این کالسیک محبوب سینماي کشور پرداخته و از هوتن شکیبا براي 
این کار استفاده کرده است. پیش از این افشین زی نوری، شبنم مقدمی، 
احترام برومند، علیرضا شجاع نوری، پریناز ایزدیار، صدای ستاره اسکندری، 
علیرضا آرا، سارا بهرامی، پرویز پرستویی، رخشان بنی اعتماد و صابر ابر با 
این گروه همکاري کرده بودند و قطعا بعد از این نیز شاهد حضور چهره هاي 

شاخص دیگري از عرصه هنر در این زمینه خواهیم بود.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  40

پروانه معصومي در کنار پروانه ها
آیا تلویزیون در سریال هاي مناسبتي 

بازهم موفق خواهد شد!؟

چیزي تا ایام ماه محرم نمانده و برخي از شبکه هاي تلویزیوني 
در حال تدارک تولیدات خود مخصوص این ماه عزیز هستند. شبکه 
دو نیز این روزها سریال در کنار پروانه ها را در حال تولید دارد که 
بازیگر  آنتن برود. پروانه معصومي  ایام محرم روي  قرار است در 
پیشکسوت و کهنه کار سینما و تلویزیون که مدتهاست در دوران 
کم کاري به سر مي برد، یکي از بازیگران اصلي این سریال است و 

درواقع با این سریال بار دیگر به تلویزیون بازگشته است.
پروانه معصومی در گفتگو با دنیاي جوانان درباره این سریال 
و آخرین فعالیت های خود در عرصه بازیگري گفت: باالخره بعد از 
یک سال و نیم احتیاط برای جلوگیری از ابتال به ویروس کرونا و 
رعایت کامل و در خانه ماندن حاال با آگاهی نسبت به موقعیت و 
کنترل این بیماری در حد الزم، حضور در سریال تلویزیونی در کنار 
پروانه ها، به کارگردانی داریوش یاری و تهیه کنندگی بهروز مفید 
که قرار است ماه محرم امسال از شبکه دو سیما روی آنتن برود 
را پذیرفته ام. در مورد جزئیات سریال در کنار پروانه ها، فعال چیزی 
نمی گویم تا مردم خودشان با تماشای آن مضمون این مجموعه 
این  اما خوشبختانه می توانم بگویم لوکیشن اصلی  را درک کنند 
سریال نزدیک به محل زندگی من در منطقه صومعه سرا که شهری 
در نزدیکی رشت است بوده و برای همین خیالم از این بابت راحت 
است که در شرایط کرونایی الزم نیست بین محل زندگی ام با دیگر 

شهرها در تردد باشم.
پروانه معصومی چهره دوست داشتني و محبوب عرصه بازیگري 
به رعایت کلیه اصول بهداشتی در پشت صحنه سریال محرمی در 
کنار پروانه ها خاطرنشان کرد: خوشبختانه تمام اصول بهداشتی در 
جز  به  گروه  تمامی  و  می شود  رعایت  پروانه ها  کنار  در  مجموعه 
دلم  گاهی  و  دارند  بر صورت  زخیم  ماسک   2 یک  هر  بازیگران 
برای آنها می سوزد که چطور نفس می کشند اما از طرفی خیال ما 
بازیگران که به اجبار بدون ماسک مقابل دوربین ظاهر می شویم 
راحت است و فکر می کنم کار در چنین موقعیتی اشکالی نداشته 
باشد و می تواند به بقای کار یک بازیگر در این شرایط سخت کمک 
کند. از این بابت خوشحالم که این فرصت دست داد تا بار دیگر در 
اثري تلویزیوني که مناسبتي هم مي باشد حضور داشته باشم و حس 
مي کنم این سریال مي تواند نظر مخاطبان را به خود جلب کند چون 

داستاني جذاب دارد و در لوکیشن هایي زیبا فیلمبرداري مي شود.
چندی  که  پروانه ها  کنار  در  تلویزیونی  سریال  تصویربرداری 
پیش در تهران کلید خورده بود، در الهیجان ادامه دارد و نزدیک 
به ۳۰ درصد از آن انجام شده است. این سریال برای ماه محرم و 
پخش از شبکه دو سیما آماده می شود. به تازگی برزو ارجمند مقابل 
دوربین داریوش یاری در این سریال رفته است. داستان سریال از 
آنجا شروع می شود که مشکالت پی در پی زندگی رهی، را که از 
بیماری حاد قلبی در رنج است، به جوانی ناامید تبدیل کرده است. 
او برای نجات تنها دلخوشی زندگی اش که خواهرش است، طعمه 

نقشه ای می شود که...
در این سریال پروانه معصومی، برزو ارجمند، سامرند معروفی، 
بیتا سحرخیز، محمود جعفری، نگار عابدی، نسرین بابایی، شهین 
کاوه  پتکی،  مجید  لنازاسماعیلی،  ا رحیمیان،  وحید  تسلیمی، 
سماک باشی، حسن سلیمانی، علی مجلسی، پارسا نوریانپور، فرناز 
زوفا، محمدرضا جعفری لفوت، کیان جعفری لفوت، ساجد یوسفی، 
محمدطا ها عاشری، محمدعلی صادق حسنی و... به ایفای نقش 

می پردازند.

شقایق فراهاني در فیلم پدرش!

محبوب  چهره  فراهانی  شقایق 
برادرش  با  همراه  تلویزیون  و  سینما 
سینمایی  فیلم  در  فراهانی  آذرخش 
کارگردانی  به  کارائیب  از  مهمانی 
پدرشان، بهزاد فراهانی و تهیه کنندگی 
نقش  ایفای  به  گیل آبادی  شهرام 

می پردازند. مهمانی از کارائیب، اولین تجربه 
روایت  را  عاشقانه  قصه ای  که  است  کارگردان  مقام  در  فراهانی  بهزاد 
می کند. فراهانی فیلمنامه این اثر را بر اساس رمان مهمانی از کارائیب 
شبی با کاسترو به قلم خودش نوشته و حمیدرضا قطبی نیز به عنوان 
او را همراهی کرده است. تاکنون رضا بابک، شقایق  مشاور کارگردان 
رفته اند  پورصمدی  مرتضی  دوربین  مقابل  فراهانی  آذرخش  و  فراهانی 
اثر  این  به جمع هنرمندان  کار  ادامه  در  نیز  دیگری  متعدد  بازیگران  و 

عاشقانه اضافه خواهند شد.

ما
سین
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محمد حسین زاده
رکود  در  سینماها  که  روزها  این 
به سر مي برند، فیلم هاي هنر و تجربه 
مي توانند فرصت کافي براي درخشش 
اکران  در  همواره  چون  باشند  داشته 
مي شدند  گم  دیگر  فیلم هاي  گسترده 
ولي حاال در رکود فیلم هاي سینمایي، 
این  نشان دهند.  آنها مي توانند خودي 
تدفین  مراسم  سینمایي  فیلم  روزها 
کالغ ها، در گروه هنر و تجربه در حال 
اکران است که کارگرداني آن را ناصر 
قهرماني برعهده داشت که کارگرداني 
مستعد، تازه کار ولي بسیار کاربلد به شمار 
مي رود. او عالوه بر این فیلم، فیلم شب 
نمایش  آماده  و  را هم ساخته  دارکوب 
دارد. محمود نظرعلیان، ثمین ولی زاده، 
علی رضایی راد، رها پوررحمتی، سروش 
و  خلیلی  سینا  صالحی،  میالد  تختی، 
یزدان حسنی نقش آفرینان مراسم تدفین 
داستان  خالصه  در  هستند.  کالغ ها 
مراسم تدفین کالغ ها آمده است: زنی 
صدبار  که  زنی  می میرد...  یکبار  که 

می میرد... زنی که هزار بار می میرد...
با  گفت وگو  در  قهرمانی  ناصر 
دنیاي جوانان درباره فیلم مراسم تدفین 
یک  من  واقع  در  داد:  توضیح  کالغ ها 
فیلم بی زمان و بی مکان ساخته ام. نیاز 
داشتم تا با اتمسفر درست و صحیحی 
صحنه ها را بیارایم. بیشتر فیلم ها از یک 
الگوی مشابه پیروی می کنند. ولی من 
سعی کردم الگوهای رایج را کنار بگذارم. 
زمانه نقش مهمی در فیلم من دارد، نه 
زمان. بنابراین دایره فیلم من باز است 

و می توان آن را به هر جهتی سوق داد 
و هر برداشتی از آن کرد.

درباره  همچنین  کارگردان  این 
و  سیاه  علت  و  موسیقی  از  استفاده 
سفید کار کردنش در این فیلم، گفت: 
در این فیلم یک امضای شخصی دارم. 
رفتم.  را  خودم  راه  که  دلیل  این  به 
همیشه اینگونه فیلم نمی سازم و شاید 
تحت تاثیر چیزی قرار گرفته ام که خودم 
هم نمی دانم. ولی سیاه و سفید کردن 
در  خراش  با صداهای گوش  پیرامونم 
را همه  فیلم  این  پیداست.  فیلم کامال 
دارد.  هشدارهایی  و  ببیند  نمی توانند 

فرمی رادیکال و جهان شخصی من در 
این فیلم نمود دارد.

این  به  پاسخ  در  قهرمانی  ناصر 
و  زن  به  نگاهش  جنس  که  سوال 
آثار  سایر  در  زن  از  که  روایتی  تفاوت 
کرد:  اظهار  می شود،  دیده  سینمایی 
اگر فمینیستی به زن در این فیلم نگاه 
برای  دارد.  ناعادالنه ای  فضای  نکنیم 
اما  می دهیم،  شعار  همیشه  زن  حقوق 
درباره زن ها عدالتی وجود ندارد و این 
یک  مبحث و موضوع جهانی است . 
انگار زن ها همیشه  در سکوی دوم و 
اگر  زن  یک  کنید  تصور  هستند.  سوم 

می آید.  سرش  بالیی  چه  نکند  ازدواج 
نتواند  و  برسد  چهل  به  سن اش  اگر 
ازدواج کند طغیان می کند. این موضوع 
برای  اگر شانسی  و  نیست  قبول  مورد 
تغییر در اختیارش نباشد او به تنهایی در 
قفسش می نشیند. در حالی که شهر در 
تاریکی فرو رفته او بلند می شود. زن ها 
موجودات شگفت انگیزی هستند. دنیا را 
زن ها می چرخانند ولی هورایش را مردها 
می کشند. راه دوری نرویم همین االن 
که انتخابات ریاست جمهوری را در پیش 
داریم کاندیداها برای جذب رای شعار 
می دهند که در کابینه شان حتما باید زن 

باشد. همه کاندیداها در این ۸ دوره این 
شعار را داده اند.

او در ادامه درباره فرمی که در این 
اثر از آن بهره گرفته  است نیز بیان کرد: 
می خواستم از جنبه های تکنیکی و فنی 
قالب فیلم ها دور باشم، به نوعی دنبال 
یک اثر زیباشناسانه بودم. نماهای بلند 
و  داشتم   دوست  همیشه  را  سینمایی 
است.  سختی  کار  آن  درآوردن  چقدر 
به این دلیل که باید نگران ریتم فیلم و 
جریان ریتمیک فیلم باشید و بتوانید  آن 
را خوب انجام دهید. در ضبط نماهای 
بلند اینطور نیست که دوربین را  ثابت 
بکارید و منتظر کنش ها باشید، فراتر از 
آن است. حتما فلسفه ای در پشت آن 
وجود دارد و خوشحالم که به جای این 
که دوربینم را در هوا بچرخانم، توانستم 
ثبت  فیلم  این  در  طوالنی  نمای  چند 
فیلم  و روح   به جان  کنم، طوری که 

صدمه ای وارد نکنم.
این کارگردان جوان و خوش ذوق 
که فیلمي کامال متفاوت را روانه سینماها 
صحبت هایش  ادامه  در  است،  کرده 
فیلم  این  در  سکانس ها  فرم  گفت: 
جریان،  یک  گاهی  هستند،  متفاوت 
یک  سپس  نما،  یک  و  سکانس  یک 
بودند،   هم  از  منفک  که  دیگر  نمای 
ولی آنها را پشت سر هم قرار می دادم 
این  را کشف می کردم.  انگار چیزی  و 
تکه ها مانند یک پازل دورنمای خوبی 
داشتند، و این مرا به هیجان وا می داشت 
که در جریان مخالف فیلم های رایج شنا 
کنم. در حق خودم اجحاف کردم نماهای 

اصلی فیلم را دور ریختم و از حواشی 
نوع  این  کردم.  جمع  را  فیلم  تصاویر، 
ماجرا  ته  و  بود  لذت بخش  برایم  کار 
نمی دانستم  فیلم چه شکل  و شمایلی 
خواهد داشت . البته این نوع کار ها را 
در فیلم سازی توصیه نمی کنم، چرا که 
باید تمام قواعد سینما را رعایت کرد،در 
مخاطب  برای  را  فیلم  که  حال  عین 
شیطنت ها  این  گاهی  ولی  می سازی، 
خوشایند است و اگر خود تدوین گر کار 
نباشید محال است شخص دیگری به 
عنوان تدوین گر بتواند آن را به درستی 
اجرا کند. شاید این فیلم را ده بار تدوین 

کردم و هر کدام فرمی خاص داشتند.
درباره  خاتمه  در  قهرمانی  ناصر 
نیز  دارکوب(  )شب  خود  بعدی  فیلم 
تنهایی  باره  در  فیلم  این  داد:  توضیح 
آدم هاست. تنهایی موضوع مهم جهان 
نمی دانیم  حتی  فیلم  این  در  ماست. 
قصه  داریم،  خانواده ای  زنده ایم،آیا  که 
مواجهیم.  آن  با  همه  که  دارد  آشنایی 
بمان  خوا شب ها  دلیل  بی  ما  همه 
نمی آید. بی خوابی به سرمان می زند و 
فقط غصه روزهای تلف شده عمرمان را 
می خوریم. به نظرم فیلمساز مانند جامعه 
شناس باید چشم انداز داشته باشد. اگر 
االن در جمع تنهاییم فردا را می بینم که 
نیستم  دلیلش  دنبال  تنها هستیم.  کال 
ولی می دانم که تنهایی به شدت سرعت 
گرفته و ما را از درون خواهد کشت. این 
فیلم نیز قصه سرراستی ندارد و بیشتر 
روابط  بگویم  بهتر  یا  و  انسانی  روابط 

خانوادگی را بیان می کند.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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ــر  ــار دیگ ــر ب ــالن هاي تئات ــه س ــا اینک ــا ب ــن روزه ای
ــه کار خــود مشــغول شــده اند ولــي هنوزهــم بســیاري از  ب
ــد و  ــه را نمي پذیرن ــور روي صحن ــک حض ــا ریس تئاتري ه
درواقــع هــم تــرس از بیمــاري و هــم عــدم حضــور کافــي 
مخاطبــان باعــث شــده تــا بســیاري از اهالــي تئاتــر هنوزهم 
تمایلــي بــراي کار نداشــته باشــند. بــا ایــن حــال بســیاري 
ــا هــم چــراغ  ــد ت ــدا کرده ان ــن را پی از جوان هــا فرصــت ای
تئاتــر را روشــن نگــه دارنــد و هــم خــودي نشــان دهنــد... 
ــی  ــندگی و کارگردان ــه نویس ــا ب ــان م ــچ، می ــش هی نمای
ســیاوش پاکــراه ایــن روزهــا در تماشــاخانه اســتاد انتظامــی 

خانــه هنرمنــدان ایــران روی صحنــه رفتــه اســت.
ســیاوش پاکــراه، نویســنده و کارگــردان نمایــش هیــچ، 
میــان مــا دربــاره اجــرای ایــن اثــر در شــرایط کرونــا بیــان 
ــال ها  ــن س ــه در ای ــی ک ــه کارهای ــن کار از هم ــرد: ای ک
انجــام داده ام، قبــل از اینکــه بگویــم ســخت تر بــوده یــا نــه، 
برایــم لذت بخش تــر بــوده اســت. شــاید بــه خاطــر لذتــش، 
ســختی اش را خیلــی درک نکــرده ام. مــا ایــن کار را خــرداد 
ــه و  ــرای ارائ ــم و قصــدی ب مــاه ســال قبــل شــروع کردی
اجــرا نداشــتیم. قصدمــان ایــن بــود کــه در یــک ســال بعــد 
حــال خوبــی داشــته باشــیم. گروهــی جمــع شــدیم و شــروع 
کردیــم. مــن از دانشــجوها اســتفاده کــردم. بــه خاطــر اینکه 
داور جشــنواره بــودم، از میــان آنهــا انتخــاب کــردم. 4 مــاه 
پیــش رفتیــم و بعــد از آن یــک تمریــن اجــرا را ارائــه کردیم 
کــه مخاطــب می توانســت بیایــد و در حــال کارگردانــی بــا 

کار برخــورد کنــد.
ســیاوش پاکــراه دربــاره اجــرای ایــن نمایــش گفــت: 
ــر  ــالن تئات ــال ۹۹ در س ــاه س ــان م ــار آب ــن ب ــرای اولی ب
مســتقل و پــس از آن دی مــاه ســال ۹۹ در ســالن اســتاد 
ــم کــه در  ــا احســاس کردی ــاد. م ــاق افت ــن اتف انتظامــی ای
ــوب  ــی خ ــان خیل ــی، حالم ــتاد انتظام ــالن اس ــرایط س ش
اســت. مــن درخواســت اجــرا را بــرای ســالن ایرانشــهر داده 
بــودم ولــی بــه خاطــر نــوع برخــورد بــا ایــن کار در ســالن 
اســتاد انتظامــی، حالــم بــا آن خیلــی بهتــر بــود. ایــن شــد 
کــه تصمیــم گرفتیــم کــه وقتــی کار بــه حــد کفایــت بــرای 
خودمــان رســید، به ســالن اســتاد انتظامــی پیشــنهاد دهیم و 
اینجــا هــم بــه مــا خیلــی لطــف داشــتند. بــه خاطــر شــرایط 
کرونــا و بــا لطفــی کــه بــه مــن داشــتند، ایــن اتفــاق افتــاد 
کــه ســالن ابتــدا تــک اجــرا شــود. از آنجــا بــه بعــد هفتــه ای 
۳ اجــرا رفتیــم. چــون تمریــن بــا شــعف اتفــاق افتــاده بود و 
دلیلــش بــودن در کنــار هــم بــود، گــروه بــه ایــن تصمیــم 

ــوان کارگــردان، کــه  ــه عن ــه ســیاوش پاکــراه ب رســید و ن
ــک  ــل ی ــود و مث ــری نش ــه کاالی هن ــل ب ــن کار تبدی ای
کاال بــرای فــروش بــه آن نــگاه نکننــد. تصمیــم بــه ایــن 
شــد کــه تــا وقتــی ایــن شــعف بیــن ۳ ضلــع اصلــی یعنــی 
گــروه، خانــه هنرمنــدان بــه عنــوان مکانــی کــه پــای ایــن 
اثــر ایســتاده تــا ایــن گونــه ارائــه شــود و مخاطــب وجــود 
ــم  ــه می خواهی ــم ک ــم بگیری ــه تصمی ــه هفت ــه ب دارد، هفت
ــن باعــث شــد کــه  ــر. ای ــا خی ــم ی ــه بدهی ــن راه را ادام ای
مــا از لحظــه لــذت ببریــم.  بــه هــر حــال ایــن نقشــه راه 
ــه  ــت ک ــالنی را می خواس ــتوانه س ــروه، پش ــات گ و تصمیم
نگاهــش، نــگاه طبیعــی کاالســازی بــه هنــر نباشــد. مــن 
پیــش از ایــن در ســالن های معتبــر دیگــر هــم اجــرا رفته ام. 
بــه نظــر مــن هیــچ ســالن معتبــری اینگونــه راه نمی آمــد 
ــرای  ــت قضیــه همانطــور کــه ب ــار اصال کــه بیاییــم در کن
ــت  ــود گف ــد. می ش ــاق بیفت ــا اتف ــروه اســت، بایســتیم ت گ
ایــن همپوشــانی بیــن گــروه، ســالن و االن مخاطــب، کار 

ــا آن خــوب اســت . می کنــد و حــال مــا هــم ب
ایــن کارگــردان جــوان در بخــش پایانــي صحبت هــاي 
ــاره شــکل کار کردنــش در ایــن ســال ها گفــت:  خــود درب
مدت هــا دوســت داشــتم یــک بــار کاری کنــم کــه بــه مثابه 
یــک کاال بــه آن نــگاه نکنــم. ســال قبــل ایــن اتفــاق افتاد. 
وقتــی گــروه دور هــم جمــع شــد، بــه ایــن فکــر نمی کــرد 
کــه مــن می خواهــم یــک کار بســازم، می خواســت تمریــن 
کنــد و خــودش را باالتــر ببــرد. ایــن اتفــاق بــرای خــودش 
افتــاده، حالــش خــوب بــوده و حــاال بــه جایــی رســیده کــه 
ــه  ــا ب ــر از اینج ــت. اگ ــت اس ــه کفای ــد ک ــاس می کن احس
بعــد خــط و ربطــش را عــوض کنــد، بــه اصالــت خــودش 
خیانــت می کنــد. اگــر بــرای خــودش ایــن جنبــه را داشــته 
کــه پــای کشــف کــردن بمانــد، چــرا بایــد بــرای مخاطــب 
جنبــه ارائــه پیــدا کنــد و تبدیــل بــه کاالی هنــری شــود؟ 
ــم  ــک حک ــید و ی ــه رس ــن نتیج ــه ای ــم ب ــروه ه ــود گ خ
ــروه،  ــعف گ ــانه های ش ــی از نش ــت. یک ــی نیس کارگردان
ــود کــه یــک  ــاور مــا ب همیــن اســت. در عیــن حــال در ب
ــار احســاس کنیــم آدم هــا قــرار نیســت فکــر کننــد هــر  ب
چیــزی کــه قــرار اســت بــه دســت بیاورنــد بایــد بــا کیفیــت 

انــدازه و کمیــت پولشــان بســنجند.
ــا  ــان م ــچ، می ــش هی ــه نمای ــر اســت ک ــه ذک الزم ب
روزهــای سه شــنبه، پنجشــنبه و جمعــه ســاعت ۱۸ در 
ــه  ــران ب ــدان ای ــه هنرمن ــی خان ــتاد انتظام ــاخانه اس تماش

ــی رود. ــه م صحن

همه چیز درباره نمایش هیچ، میان ما
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