
گزارش جدید بانک جهانی؛

اقتصاد ایران از رکود خارج شده است!

قیمت گذاری دستوری و کمبود نقدینگی در صنعت قطعه سازی
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سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1763- سه شنبه 25  خرداد  1400- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
زهرا داوودنژاد

 به »روزی 
دو میلیون« 

پیوست

6ورزش
مالیی: انتخاب وزیر 

مهمترین تصمیم 
ورزشی دولت آینده 

است

هنگ 7فر

بازی کردن و همزمان کارکردانی کردن کار بسیار سختی است، 
اما برای نجات فیلم هایم، از آنجایی که نقش خاصی بودند باید 
این کار را می کردم. دوست نداشتم بازی کنم، اما کسی مانند 

خودم برای کار دل نمی سوزاند

افشین مالیی، در رابطه با مشکالت ساختاری و مدیریتی در 
ورزش ایران اظهار کرد: مشکالت ورزش کشور را می توان به 
دو بخش ساختاری و مدیریتی تقسیم کرد که با ارائه راهکار 

امکان حرکت در مسیر مطلوب تر وجود دارد.

  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.

حمایت بانک 
صادرات ایران از 

تولید تجهیزات 
دیالیز

افزایش ضریب بازیافت میدان بالل
 با تزریق نانوسیال

به گزارش خبرنگار دنیای جوانان از شرکت نفت فالت قاره ایران، هدف 
اصلی این طرح که از خردادماه ۹۴ با همکاری پژوهش و فناوری و مهندسی 
نفت و بازرسی فنی این شرکت، پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت، پژوهشگاه 
صنعت نفت و همکاران منطقه الوان و سکوی بالل آغاز شده، بررسی امکان تزریق پذیری 
نانوسیاالت به عنوان یکی از روش های نو برای افزایش ضریب بازیافت نفت مخزن نسبت 

به روش کنونی )تزریق تنها آب( بوده است.
صفحه 2

مشاور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
اعالم کرد:  واکسن کووایران برکت محصول ستاد 
اجرایی فرمان حضرت امام )ره( به عنوان نخستین 
واکسن صدر در صد ایرانی مجوز اضطراری مصرف عمومی از 
وزارت بهداشت دریافت کرد.علیرضا وهاب زاده در توئیتی نوشت:  
روز بعد از تزریق واکسن کووایران برکت، هیچ عارضه ای نداشتم 

به جز حس غرور و عزت ملی ... . دم تمامی دانشمندان گمنام 
برکت محصول  داد: واکسن کووایران  ادامه  یرانی گرم وی  ا
ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( به عنوان نخستین واکسن 
صدر در صد ایرانی مجوز اضطراری مصرف عمومی را از وزارت 

بهداشت دریافت کرد. ایرانی بخواهد می تواند...
صفحه 2

واکسن کووایران مجوز مصرف اضطراری گرفت

DONYAYEJAVANANMAG.IR

آگهي
تمدید مناقصه عمومي 

یک مرحله اي شماره 26/م ع/1400
پیرو انتشار آگهی مورخ 1400/03/18 و 1400/03/19 در خصوص برگزاری مناقصه تهیه مصالح, لوله و اتصاالت, انجام 
عملیات ویدئومتری , تکمیل و اصالح شبکه فاضالب روستای حسنکدر از محل اعتبارات طرحهای عمرانی به اطالع می رساند 

روستای حسنکدر از توابع اداره آب و فاضالب آسارا بوده و بدینوسیله آگهی مزبور اصالح می گردد.
الزم به ذکر است  مهلت دریافت اسناد تا تاریخ 1۴00/03/27 تمدید می گردد و زمان بارگذاری اسناد تا ساعت 1۹ روز دوشنبه مورخ 1۴00/0۴/07 در 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  www.setadIran.irمی باشد. مناقصه گران عالوه بر بارگذاري فایل PDF  اسناد موظف به ارائه آن در پاکت 

الک و مهر شده تا ساعت 13:30 روز دوشنبه مورخ 1۴00/0۴/07 به دفتر قراردادهاي شرکت آب و فاضالب استان البرز مي باشند.
تاریخ بازگشایي پاکات : ساعت 13:15 روز سه شنبه مورخ 1۴00/0۴/08 خواهد بود.

ضمنا" به پیوست برگ شرایط اصالح شده در قسمت سایر مدارک در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بارگذاری می گردد.
شناسه آگهی : 11۴۹313

شرکت آب و فاضالب استان البرز
»سهامي خاص«

تجدید
 مناقصه عمومی

شهرداری باغستان در نظر دارد نسبت به تهیه نقشه پایه شهری در مقیاس 1/2000ازطریق تجدید مناقصه عمومی اقدام 
نماید.بدینوسیله ازاشخاص حقوقی واجد شرایط)دارابودن حداقل رتبه 1 در رشته نقشه برداری زمینی وگرید 3نقشه برداری 

هوایی و انفورماتیک ازسازمان مدیریت و برنامه ریزی( جهت شرکت در تجدید مناقصه دعوت بعمل می آید.
شرایط شرکت درمناقصه به شرح ذیل می باشد:

1-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختارمی باشد.
2-تاریخ توزیع اسناد:از تاریخ 1۴00/3/25تا تاریخ 1۴00/۴/6مهلت دریافت اسناد وتحویل به دبیرخانه شهرداری می باشد.

3-مبلغ برآورد قرارداد تا سقف 15/000/000/000ریال
۴-سپرده شرکت در مناقصه750/000/000ریال

5-برندگان اول و دوم وسوم تجدید مناقصه درصورت حاضرنشدن جهت انعقاد قرارداد،سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
6-مشروح جزئیات شرایط مناقصه در اسناد مندرج است.

7-هزینه چاپ سه نوبت آگهی در روزنامه بعهده برنده تجدیدمناقصه می باشد.
8-تاریخ تشکیل کمیسیون معامالت عمده در تاریخ 1۴00/۴/7)روز دوشنبه(

۹-محل دریافت اسناد:شهریار-باغستان-بلوارامام خمینی)ره(-بلوارولیعصر)عج(خیابان الله دوم اصلی-شهرداری باغستان-امورقراردادها تلفن:65238006-
baghestan.ir:حسن رنجبر-شهردارباغستان021 سایت شهرداری
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بانک  مدیره  هیئت  رئیس  نایب    
مجموعه  از  بازدید  در  ایران  ادرات  ص
کنسرسیوم دیالیز در استان البرز برای حمایت 
از تولید تجهیزات دیالیز در این مجموعه و 
در  کلیوی  بیماران  دغدغه  رفع  به  کمک 

کشور اعالم آمادگی کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات 
ایران، امیر یوسفیان در جریان این بازدید که 
با حضور مدیران ارشد بانک و مدیریت شعب 
بانک صادرات استان البرز انجام شد، اظهار 
کرد: زحمات مجموعه کنسرسیوم دیالیز قابل 
تقدیر است و باعث شده در شرایط تحریم 
دغدغه واردات 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 
این  اولویت های خود می داند و در کنار  ز  ا
آن  مشکالت  و  موانع  رفع  برای  مجموعه 

تالش خواهد کرد.
وی ادامه داد: فعالیت های کنسرسیوم 
هم  و  است  اقتصادی  فعالیت  هم  یالیز  د
خدمت و این فضا در بانک هم ملموس است. 
بانک صادرات ایران در کنار رفع مشکالت 
کادر  به  تسهیالت  پرداخت  مردم،  الی  م
درمان یا پرداخت حقوق و مزایای کارگران 
تسهیالت  قالب  در  تولیدی  جموعه های  م
طرح همیان را نیز با جدیت دنبال می کند. 
آنها  از  استفاده  با  که  ارائه شده  طرح هایی 
یا تسهیالت  نرخ صفر درصد  با  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.  
بانکی  نظام  افزود: وضعیت  وسفیان  ی
در ایران به گونه ای است که شاید ارزانترین 
از  باشیم؛  داشته  را  دنیا  در  تسهیالت  رخ  ن

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 
وام های  پرداخت  از  نیازها  تمامی  انکی  ب
قرض الحسنه گرفته تا تسهیالت واحدهای 
در  بنابراین  داد  پوشش  را  غیره  و  ولیدی  ت
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.
بانک  مدیره  هیئت  رییس  ایب  ن
طراوت  طرح  تشریح  به  ادامه  در  صادرات 
پرداخت و گفت: در طرح »طراوت« تالش 
کردیم اعتبارات اسنادی ریالی را جایگزین 
اعتبارات خارجی یوزانس و ریفاینانس کنیم و 
با استفاده از این طرح تمام خریدهای داخلی 
را با امتیازات ویژه با LC داخلی انجام می 
قالب طرح طراوت  فاینانس هم در  دهیم. 
بزرگ طرح  انجام می شود و حسن  توسعه 
اعتبارات  همه  مبنای  که  است  آن  ذکور  م
در آن ریال است و نوسانات ارز تاثیری در 
اعطای  آسان سازی  دنبال  به  ما  ندارد.  ن  آ

مشتریان  هزینه های  کاهش  و  سهیالت  ت
هستیم و شعار ما امسال در بانک صادرات 
 LC این این است کسی که با استفاده از
بانک صادرات کاالی خود را بفروشد بدون 
تسهیالت  این  از  می تواند  ضامن  و  ثیقه  و

بهره مند شود.
امیر یوسفیان در ادامه توضیح داد: ما 
بسته های اعتباری خاصی با تعاریف خاص 
ارائه می کنیم که بر اساس نیازهای مشتریان 
ویژه طراحی می شود و عقیده داریم که به 
دلیل افزایش قابل مالحظه قیمت های مواد 
اولیه و کاالها، باید چند بانک در کنار یک 
اختیارات  سقف  زیرا  باشند  بزرگ  شتری  م
ایران  صادرات  مانند  بانکی  حتی  انک ها  ب
عدد  برخورداراست،  باالیی  سقف  از  ه  ک
تولیدی  مجموعه  یک  برای  بزرگی  سیار  ب
سایر  کنار  در  کردیم  سعی  بنابراین  یست  ن
بانک ها از واحدهای تولیدی حمایت کنیم. 
همه  از  استفاده  با  ایران  صادرات  انک  ب
از  بسته،  یک  قالب  در  مختلف  بزارهای  ا
تا  تولیدی  خانواده  یک  کوچک  یازهای  ن
یازهای بزرگ آن را پیش بینی کرده و ما  ن
آماده ایم هرجا که خالیی هست بر اساس 

نیازهای مشتریان و راهکارهای آنان مدلی 
را طراحی کنیم.

حاجی پور،  رامبد  نشست  این  طی 
لیز  یا د کنسرسیوم  مجموعه  دیرعامل  م
فعالیت  نحوه  درخصوص  توضیحاتی  یز  ن
خدمات  گفت:  و  کرد  ارائه  مجموعه  ین  ا
مختلفی  های  فعالیت  دیالیز  نسرسیوم  ک
درمان  دیالیز،  تجهیزات  ساخت  همچون 
بیماری و تامین داروهای مورد نیاز دیالیز 
سال  از  مجموعه  این  برمی گیرد.  در  ا  ر
مدی  شرکت  با  را  خود  فعالیت   1 380
تکسیس آغاز کرده که کار اصلی آن تولید 
صافی دیالیز بوده است و به تدریج تا سال 
13۹2 سایر شرکت های مجموعه با فعالیت 
نیاز درمان  و مورد  در بخش های مختلف 
دیالیز وارد چرخه این کار شده اند که برخی 
از آنها در خاورمیانه منحصر به فرد هستند. 
شرکت های  جمله  از  دیالیز  نسرسیوم  ک
دانش بنیان و صادرکننده برتر کشور است 
یورو  میلیون   ۴ حدود  گذشته  سال  در  و 
از  خارج  به  را  تولید  خط  ساخت  ناوری  ف

کشور صادر کرده است.
وی ادامه داد: 75 درصد از نیاز کشور 
در بخش دیالیز را این مجموعه تامین می کند 
و ما تا مدت ها واردکننده دستگاه دیالیز بودیم 
را  دستگاه  این  ساخت  فناوری  اکنون  ما  ا
داریم. این مجموعه ظرفیت افزایش سالیانه 
100 تخت درمانی به کشور را دارد و عمده 

کار ما در بخش درمان دولتی است.
مدیران  شد  مقرر  مذاکرات  ادامه  ر  د
ارائه  شرکت درخواستهای خود را به بانک 
بررسی  با  مشتری  این  های  نیاز  و  هند  د
یک تیم کارشناسی در کوتاهترین زمان در 
تامین  برای  ویژه  اعتباری  بسته  الب یک  ق
به شرکت  اعتبار  ریال  میلیارد  بلغ 1100  م

ارائه شود.

امیر یوسفیان خبر داد:

حمایت بانک صادرات ایران از تولید تجهیزات دیالیز

سهامداران شرکت »سرمایه گذاری صندوق 
بازنشستگی کارکنان بانک ها« سود سهام خود را 

در شعب بانک صادرات ایران دریافت کنند
بانک صادرات ایران طی اطالعیه ای اعالم کرد تمامی سهامداران شرکت 
»وسکاب«  نماد  با  بانک ها«  کارکنان  بازنشستگی  صندوق  سرمایه گذاری  «
می توانند از روز   شنبه 22 خردادماه 1۴00 به مدت یک سال برای دریافت سود 
سهام این شرکت در سال مالی منتهی به 30 آذرماه ۹۹ به شعب بانک صادرات 

ایران در سراسر کشور مراجعه کنند.
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، در این اطالعیه از سهامداران 
شرکت »سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها« خواسته شده ضمن 
مراجعه حضوری به شعب بانک صادرات ایران در سراسر کشور، با ارائه اصل 
کارت ملی یا شناسنامه و کد سهامداری )کد بورسی( نسبت به دریافت نقدی یا 

واریز آن به حساب های سپهری خود اقدام کنند.
احراز  از  از 18 سال، پس  افراد کمتر  پرداخت سود سهام  این،  بر  عالوه 

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

سازمان بورس و یا اعالم شفاهی کد بورسی سهامدار امکان پذیر است.

بر اساس اعالم اداره اعتبارات بانک مرکزی
سود قطعی اوراق مشارکت شرکت نفت و گاز 

پارس 20 درصد است
مشارکت  اوراق  قطعی  سود   
شرکت نفت و گاز پارس سررسید شده 
در سال  13۹3 معادل 20 درصد بوده 
و وجه دیگری به دارندگان این اوراق 

قابل پرداخت نیست.
بانک  روابط عمومی  گزارش  ه  ب
اعالم  اساس  بر  ایران،  ادرات  ص
راهبرد  فریوران  حسابرسی  وسسه  م
اداره  تأیید  اوراق مشارکت( و  امین  (
اعتبارات مدیریت کل عملیات پولی 
و اعتباری بانک مرکزی، سود قطعی 

اوراق مشارکت منتشره توسط شرکت نفت و گاز پارس )پروژه های توسعه میادین 
گازی پارس جنوبی فازهای 13 الی 2۴( در سال 138۹ که در سال 13۹3 سررسید 
شده، از سودهای علی الحساب پرداخت شده که با نرخ 20 درصد تعیین شده است، 

فراتر نبوده و وجه دیگری از این بابت به دارندگان اوراق قابل پرداخت نیست.

شرکت المبورگینی اعالم کرد که تمام ظرفیت 
شده  خرید  پیش   2021 سال  در  شرکت  این  ولید  ت

است.
 ۹.2 پیشنهاد  خبر  که  وقتی  موتوروان،  گزارش  ه  ب
به فولکس واگن  میلیارد یورویی یک شرکت سوییسی 
از  بسیاری  شد،  منتشر  المبورگینی  برند  خرید  رای  ب
کارشناسان بازار از این مبلغ باال متعجب شدند اما حاال 
به نظر می رسد که سوییسی ها دلیل خوبی برای این 
پیشنهاد وسوسه انگیز خود داشته اند: شرکت المبورگینی 
این شرکت در سال  تولید  اعالم کرد که تمام ظرفیت 
2021 پیش خرید شده و این در حالی است که در نتیجه 
شدید  کاهش  با  خودروسازان  از  بسیاری  کرونا،  یوع  ش

فروش خود مواجهند.

در  المبورگینی-  مدیرعامل  وینکلمان-  ستفان  ا
گفتگو با اتومیتیو نیوز گفته است که در سال 2021 شاهد 
رشد قابل توجه فروش این شرکت هستیم و این در حالی 
است که هنوز سال 2021 به انتهای نیمه نخست خود 

هم نرسیده است.  
در سال قبل المبورگینی مجبور شد فعالیت های 
ماه  دو  مدت  به  کرونا  شیوع  دلیل  به  را  خود  ولیدی  ت
تعطیل کند اما در سه ماهه نخست امسال و با افزایش 
نسبت  مشتریان  به  محصوالت  تحویل  تولید،  ظرفیت 
بیشتر  درصد   25 حدود  قبل  سال  نخست  ماهه  سه  ه  ب
محصوالت  برای  تقاضا  از  سهم  باالترین  است.  شده 
المبورگینی مربوط به خودروی شاسی بلند این شرکت 

یعنی المبورگینی اوروس بوده است.  

در راستای استراتژی المبورگینی برای پاسخگویی 
به نیازهای جدید بازار و افزایش سودآوری، این شرکت 
تا چهار سال اینده 1.5 میلیارد یورو در خودروهای برقی 
های  نسخه  است  قرار  و  کرد  خواهد  گذاری  سرمایه 
 2025 سال  تا  اوروس  و  اونتادور  هوراکن،  هیبریدی 
اخبار منتشره، فولس  بازار شوند. طبق  رونمایی و روانه 
در  شود  می  محسوب  المبورگینی  مادر  برند  که  واگن 
باالترین  به  را  ایتالیایی  خودروسازی  این  تا  دارد  نظر 
زیرمجموعه  دیگر  توسعه  روی  تا  کند  واگذار  پیشنهاد 

هایش متمرکز شود.  
به گفته وینکلمان، خودروسازی المبورگینی در نظر 
دارد تا سال 2023 نخستین نسل از خودروهای هیبریدی 
خود که از نوع سری سیان خواهد بود را روانه بازار کند.  

وتوروان اعالم کرد؛

کل تولید المبورگینی در 2021 پیش پیش فروش شد!



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1763-  سه شنبه 25 خرداد 21400 معه جا

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس؛
اصالح  بدون  جمهوری  ریاست  نامزدهای  شعارهای 

زیرساخت ها، شدنی نیست
و  شعارها  گفت:   اسالمی  شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  سخنگوی 
بدون  ندارند،  ریشه  و  که عمق  ریاست جمهوری  انتخابات  نامزدهای  قول های 

اصالح نظام بانکی،  مالیاتی،  بودجه ریزی و زیرساخت های کشور، شدنی نیستند.
سومین و آخرین مناظره نامزدهای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری 
شنبه شب گذشته  برگزار شد و 7 نامزد حاضر در این دوره دیدگاه ها،  برنامه ها، 
شعارها و قول هایی که در صورت رسیدن به ریاست قوه مجریه عملیاتی خواهند 
کرد را به مردم وعده دادند.جهش تولید با جهش صادرات از طریق جهش تعامالت 
خارجی با گسترش مناسبات به بیش از دو سه کشور خاص، دادن ۹0 درصد وام 
بانکی به زوج های جوان با 10 درصد آورده با اقساط ۴0 ساله و دادن زمین رایگان 
برای ساخت مسکن، دادن 30 درصد سهام نفت ملی به مردم، تامین حداقل معاش 
مردم با ارائه کارت خرید برای سه دهک پایین، جهش در تولید و تقویت کسب و 
کار، ایجاد چهار میلیون شغل در چهار سال، رساندن تورم به نصف تورم موجود، 
خشکاندن ریشه فساد، پرداخت 70 میلیون بن کاالی ماهانه ۴0 هزار تومانی و پول 
نقد به سه دهک پایین به میزان 50، 150 و 200 هزار تومان، ایجاد شش میلیون 
و 700 هزار شغل، ساخت ساالنه 300 هزار مسکن حمایتی عالوه بر یک میلیون 
مسکن تصویبی مجلس، ساخت چهار و نیم میلیون مسکن، ایجاد بازار 50 میلیارد 
دالری در منطقه از طریق رابطه مناسب با دنیا، از بین بردن موانع سرمایه گذاری، 
ایجاد صندوق درآمد پایدار، پنج برابر کردن یارانه های نقدی، راه اندازی وام های 
خرد برای زنان کارآفرین و دادن یک میلیون تومان از طریق هدفمند کردن یارانه 
به سه دهک پایین جامعه از جمله شعارهایی است که 7 نامزد در برنامه های خود 

از آنها یاد کرده و به انجام آن نیز تاکید کردند.
»مهدی طغیانی«  در همین ارتباط گفت: رهبر معظم انقالب  چندین بار در 
فرمایشات  و توصیه هایی که با نامزدهای ریاست جمهوی در دوره های قبل داشتند، 
به چند نکته اشاره فرمودند. یکی اینکه سخنان نامزدها با امکانات و ظرفیت های 
کشور تناسب داشته باشد تا اگر همین وعده ها را قرار بود یک یا دو سال بعد انجام 
دهند،  شرمنده نشوند.سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی افزود: 
برخی از مطالبی که نامزدها وعده می دهند، با ظرفیت ها، امکانات و بودجه کشور 
همخوانی ندارد. البته نمی گوییم که ظرفیت ها کشور قابل بهبود و ارتقاء نیست 

بلکه با آنچه که کشور االن دارد، این وعده ها قابل تحقق نیست.
وی با بیان اینکه اگر ظرفیت های کشور ارتقاء و توسعه پیدا کند،  این وعده ها 
قابل تحقق است، اظهار داشت: ارتقاء و توسعه ظرفیت ها نیز به مدت ها زمان نیاز 
دارد و برخی از این قول ها بعد از 10 سال عملی خواهد شد و در مدت زمان ۴ 
ساله ریاست جمهوری نمی گنجد.طغیانی ادامه داد: اینکه در ۴ سال بخواهیم این 
وعده ها را محقق کنیم با توجه به کسری بودجه شدید کشور و امکاناتی که االن 
داریم، شدنی نیست. در واقع باید همان فرمایش رهبر معظم انقالب را سرلوحه 
کار خود قرار دهیم که قولی بدهیم که با امکانات ما تناسب داشته باشد و در این 
دوره ۴ ساله ریاست جمهوری نیز شدنی باشد. نماینده مردم اصفهان در مجلس 
شورای اسالمی با بیان اینکه در صورت ساماندهی یارانه ها،  می توان  به برخی 
از دهک ها یارانه بیشتری اختصاص داد، گفت: عملیاتی شدن چنین موردی نیز 
بانک ها، مشکالت  ناقص  زیرا اطالعات  دارد.  اگرهاییبستگی  و  اما  و  به شروط 
بودجه ای فراوان و ... وجود دارد که باید این مسائل را ابتدا حل کرد تا مواردی 
که نامزدها وعده داده اند، شدنی شود.وی ادامه داد:  قول یارانه دادن، وام دادن و 
مواردی شبیه این که ریشه ای و عمیق نیست، بدون اصالح نظام بانکی،  بدون 
اصالح نظام مالیاتی و بدون اصالح نظام بودجه ریزی کشور واقعا شدنی نیست.

طغیانی با تاکید بر اینکه باید شعار نامزدها به سمت حل ریشه ای مسائل 
پیش برود،  گفت: تا نظام بانکی و مالیاتی کشور اصالح نشود، جهش تولید انجام 
نمی شود، تا زمانی که نظام توزیع کشور اصالح نشود، نمی توانیم مردم را  از این 
صف های طوالنی مرغ و تامین کاالی اساسی نجات دهیم. تمام این مسائل نیاز 
به اصالح زیرساخت های جدی کشور بستگی دارد.سخنگوی کمیسیون اقتصادی 
انقالب  انقالب خاطرنشان کرد: رهبر معظم  بیانیه گام دوم  به  با اشاره  مجلس 
در بیانیه گام دوم فرمودند که باید زیرساخت های اقتصادی کشور اصالح شود و 

اهداف گام دوم رامحقق
می کنند  تالش  جمهوری  ریاست  انتخابات  نامزدهای  اینکه  البته  کنیم. 
قول های قابل فهم، سریع االثر  و مردم پسند بدهند، به دلیل شرایط خاص انتخابات 

است ولی باید در حقیقت به دنبال حل ریشه ای مسائل بروند.

اتاق اصناف ایران: 
ثبت معامالت خودرو در دفاتر اسناد رسمی »اختیاری« است

رئیــس اتــاق اصنــاف ایــران در نامــه بــه رؤســای اتاق هــای اصنــاف 
سراســر کشــور، بــرگ ســبز صادرشــده از ســوی نیــروی انتظامــی بــرای 
ــت  ــرد: ثب ــالم ک ــرار داد و اع ــد ق ــورد تأیی ــودرو را م ــت خ ــند مالکی س
ــاری«  ــمی »اختی ــناد رس ــر اس ــودرو در دفات ــه خ ــوط ب ــالت مرب معام

تلقــی شــده اســت.
ســعید ممبینــی، رئیــس اتــاق اصنــاف ایــران در نامــه ای بــه رؤســای 
اتاق هــای اصنــاف سراســر کشــور موضــوع پرداخــت هزینــه تنظیــم ســند 

رســمی توســط متعاملیــن را توضیــح داد.
در نامــه ممبینــی آمــده اســت: »بــا عنایــت بــه مفــاد دادنامه شــماره 
1863 مــورخ 02/12/13۹۹ هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری مبتنــی 
بــر اینکــه مطابــق قانــون اصــالح مــاده 22 قانــون حمل ونقــل و عبــور 
ــوری اســالمی مصــوب ســال 88،  ــروی جمه ــای خارجــی از قلم کااله
صــدور گواهینامــه، اســناد مالکیــت و پــالک خــودرو بــر عهــده نیــروی 
انتظامــی گذاشــته شــده اســت لــذا ثبــت معامــالت مربــوط بــه خــودرو 
در دفاتــر اســناد رســمی »اختیــاری« تلقــی گردیــده و چنانچــه متعاملیــن 
بــرای پرداخــت هزینه هــای تنظیــم ســند انتقــال قطعــی خــودرو در دفاتــر 
اســناد رســمی توافقــی نمــوده باشــند بــر مبنــای توافــق عمــل می گــردد؛ 
در غیــر ایــن صــورت پرداخــت هزینه هــای مربــوط بــه تنظیــم ســند در 
دفاتــر اســناد رســمی بــر عهــده طرفــی می باشــد کــه درخواســت تنظیــم 

ســند رســمی دارد.”
گفتنــی اســت اختــالف بیــن کانــون ســردفتران و دفتریــاران و پلیس 
ــت صــدور ســند رســمی  ــی در خصــوص صالحی ــروی انتظام ــور نی راه
مالکیــت خــودرو باعــث شــده اســت خریــداران و فروشــندگان خــودرو بــا 
ســردرگمی مواجــه شــوند کــه یکــی از ابعــاد آن، پرداخــت هزینــه تنظیــم 

ســند رســمی در دفاتــر اســناد اســت.
تــا پیــش از ایــن و طبــق عــرف موجــود در جامعــه، فروشــنده خودرو 
ــر اســناد را متقبــل می شــد کــه در دو  ــم ســند در دفات هزینه هــای تنظی
ســه مــاه اخیــر و بــا رأی دیــوان عدالــت اداری مبنــی بــر رســمی بــودن 
ــا  ســند )بــرگ ســبز( صــادره از ســوی پلیــس، معامله گــران خــودرو را ب

اختــالف همــراه کــرده اســت.
ــور  ــالک کش ــناد و ام ــت اس ــازمان ثب ــد س ــر تأکی ــویی بناب از س
ــم  ــه تنظی ــاران ب ــردفتران و دفتری ــون س ــه( و کان ــوه قضائی ــت ق )معاون
ســند قطعــی در دفاتــر اســناد، خریــداران بــه حضــور در ایــن دفاتــر تمایل 
دارنــد و در مقابــل، بــا توجــه بــه رأی دیــوان عدالــت اداری و نیــز تأکیــد 
پلیــس راهــور ناجــا بــر رســمی بــودن بــرگ ســبز به عنــوان ســند رســمی، 
فروشــندگان بــرای حضــور در دفاتــر اســناد و صــرف هزینه هــای گــزاف 
ــن  ــه ای ــد و ب ــاری نمی بینن ــم ســند رســمی در محضــر اجب ــرای تنظی ب
ترتیــب قوانیــن خودنوشــته بســیاری در بــازار خــودرو پدیــد آمــده اســت 
ــه  ــران، کّف ــاف ای ــاق اصن ــس ات ــر رئی ــه اخی ــا نام ــد ب ــر می  رس و به نظ
ــنگین تر از  ــمی، س ــناد رس ــر اس ــودرو در دفات ــت خ ــه ثب ــزام ب ــدم ال ع

قبــل شــده اســت.

سالمت  اسبق  معاون 
اشاره  بهداشت ضمن  وزارت 
مانده  مغفول   بخش های  به 
اینکه نظام  با بیان  در نظام سالمت و 
سالمت بیمار است و باید فکری برای 
برای  باید  سالمت  گفت:  شود،  آن 
هرکسی که قرار است منصب ریاست 
جمهوری را به دست آورد و هر تیمی 
قرار گیرد،  قرار است در حکمرانی  که 

در اولویت باشد.
تا  گفت:  علویان  موید  سید  دکتر 
قبل از دوران کرونا اثبات اینکه سالمت 
زندگی  در  تاثیرگذاری  و  مهم  موضوع 
است  افراد  و...  اقتصادی  اجتماعی، 
شاید سخت بود. همواره اعالم کردیم 
یک  تعالی  و  رشد  زیرساخت  سالمت 
جامعه است؛ ولی این امر برای خیلی از 
مردم و سیاسیون مشهود نبود؛ در حالی 
که االن ضرباتی به سالمت مردم وارد 
شده است و تعداد باالیی از مردم بیمار 
شدند، عده ای را از دست دادیم، هزینه 
آسیب های  حتی  و  رفت  باال  درمان 
در  را  آن  اجتماعی  و  اقتصادی  شدید 
شد  ثابت  اکنون  هستیم.  شاهد  جامعه 
تا زمانی که زیرساخت های الزم برای 
ایجاد  سالمت  بحران های  با  مقابله 
این  از  است  ممکن  لحظه  هر  نکنیم، 

موضوع آسیب ببینیم.
خدمات  ما  کشور  در  افزود:  وی 
است؛   Passive صورت  به  سالمت 
یعنی پس از آنکه مردم بیمار شدند به 
آنها خدمت رسانی می کنیم و یا حتی خود 
مردم بعد از بیمار شدن به پزشک مراجعه 
سالمت  پرونده  کشور  در  ما  می کنند. 
عملیات های  همه   که  لکترونیکی  ا
سالمت افراد در آن ثبت شود، نداریم. 
پزشک خانواده در کشور ما جایگاه اول 
ندارد؛ البته در روستاها اقداماتی در زمینه 
پزشک خانواده صورت گرفته است اما 

هنوز  خانواده  پزشک  و  ارجاع  نظام 
برنامه ای  ما  است .  ما غریب  در کشور 
در  پذیر  آسیب  اقشار  از  حمایت  برای 
نداریم.  ناپذیر  جبران  صدمات  مقابل 
اگر فردی که ضعیف است دچار  مثال 
باالیی  درمانی  هزینه  با  بیماری هایی 
از  برای حمایت  برنامه مدونی  ما  شود 

او نداریم.
باید  سالمت  داد:  ادامه  علویان 
منصب  است  قرار  که  هرکسی  برای 
و  آورد  دست  به  را  جمهوری  ریاست 
حکمرانی  در  است  قرار  که  تیمی  هر 
قرار گیرد، در اولویت قرار گیرد. اکنون 
در حوزه کرونا هنوز آسیب وجود دارد 
رعایت  را  بایدها  نتوانستیم  متاسفانه  و 
جمعیت  درصد  یک  حدود  االن  کنیم. 
شده  کامل  واکسیناسیون شان  کشور 
است و سوال این است که نمی شد این 
اتفاق زودتر بیفتد و مردم کشور ما نسبت 
به این بیماری ایمن شوند؟ واقعیت این 

است که هنوز این اتفاق نیفتاده است.
وی با انتقاد از آنچه که »افزایش 
سال های  طی  درمان  های  هزینه 
در سال 13۹2  افزود:  خواند،  گذشته« 
در  سالمت  صندوق های  هزینه  کل 
کشور 58 هزار میلیاردتومان بوده است 
و در آخر سال 13۹۹ این عدد به 300 
هزار میلیارد تومان رسیده است. سهم 
مردم در سال 13۹2 حدود یک سوم از 
58 هزار میلیارد بود و در اواخر 13۹۹ 

حدود 10 برابر شد.
به  باید  بعدی  دولت  افزود:   وی 
مردم  و  باشد  متعهد  سالمت  حوزه 
هم با دید باز رای دهند و از کاندیداها 
اعالم  شفاف  را  خود  برنامه  بخواهند 
اخیر  نیم  و  سال  یک  در  مردم  کنند. 
شدید  آسیب  کرونا  مشکالت  دلیل  به 
دیدند و باید در کمتر از شش ماه کل 
ملت واکسینه شوند. کسی که می خواهد 
رئیس جمهور شود باید اعالم کند طی 

شش ماه اول مردم را واکسینه می کند 
و به تعهداتش پایبند باشد.

علویان چالش دولت بعدی در حوزه 
نظام سالمت را افزایش هزینه ها بدون 
اثربخشی باال دانست و اظهار کرد: در 
واکسیناسیون  موضوع  هم  کرونا  مورد 
روند  اینکه  بود.  خواهد  اصلی  چالش 
خواهد  به چه شکل  حوزه سالمت  در 
صداقت  و  برنامه ها  به  بستگی  بود، 

دولت آتی دارد.
کنترل  برنامه های  درباره  وی 
بیماری های غیرواگیر در دولت یازدهم 
و دوازدهم، تصریح کرد: طی 10 سال 
و...  فشارخون  دیابت،  به  ابتال  گذشته 
افزایش داشته است؛ اما علت چیست؟ 
پَسیو  ما  خدمات  که  است  این  علت 
)Passive( ارائه می شود و به بخش 
فراموش  نمی شود.  توجه  پیشگیری 
نکنیم خود نظام سالمت هم بیمار است 

و باید برای آن فکری شود.
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وزارت بهداشت اعالم کرد؛
برگزاری آزمون ارتقاء دستیاری تخصصی در موعد مقرر

معاونت آموزشی وزارت بهداشت با صدور اطالعیه ای بر برگزاری 
آزمون ارتقاء دستیاری تخصصی در موعد مقرر تاکید کرد.

در اطالعیه معاونت آموزشی وزارت بهداشت آمده است »مشکالت 
ارتقاء  عدیده ایجاد شده و تبعات آموزشی ناشی از عدم برگزاری آزمون 
و گواهینامه دستیاری تخصصی در سال گذشته موجب بروز شایعاتی در 

فضای آموزشی پزشکی کشور شده است.
در این راستا تاکید می شود فرآیند طراحی سئواالت و نهایی شدن 
ارتقاء  آزمون  و  است  انجام  حال  در  موجود  قوانین  طبق  آزمون  دفترچه 
تا 1۹ تیرماه سال جاری  تاریخ 17  دستیاری تخصصی پزشکی قطعا در 

برگزار می شود.
از داوطلبین درخواست می شود اخبار رسمی مربوط به آزمون های 
علوم پزشکی را فقط از مبادی رسمی و معاونت آموزشی وزارت بهداشت 

پیگیری کنند«.

دبیر ستاد ازدواج دانشجویی:
100 زوج دانشجو به خانه بخت رفتند

دبیر ستاد ازدواج دانشجویی »طرح ملی همسفر تا بهشت« گفت: 100 
زوج دانشجو از استان های سراسر کشور شب گذشته با برگزاری مراسمی 
ازدواج  در حرم مطهر رضوی و در قالب بیست و چهارمین دوره مراسم 

دانشجویی، زندگی مشترک خود را آغاز کردند.
حجت االسالم و المسلمین محمد خادمی ضمن تبریک والدت حضرت 
فاطمه معصومه )س(، روز دختر و دهه کرامت اظهار داشت: از سال 1377 
تاکنون 23 دوره آیین ازدواج دانشجویی برگزار شده است و شب گذشته 
نیز بیست و چهارمین دوره این مراسم در حرم مطهر رضوی با حضور اولین 

کاروان دانشجویی در سال 1۴00 برگزار شد.
وی با بیان اینکه تمام مراسم با رعایت پروتکل های بهداشتی به انجام 
رسید، تصریح کرد: با هدف جلوگیری از گسترش بیماری کرونا و برخالف 
سال های گذشته که کاروان های دانشجویی متشکل از هزار زوج بودند، 

امسال این کاروان ها به 100 زوج کاهش پیدا کرد.
دبیر ستاد ازدواج دانشجویی طرح ملی همسفر تا بهشت، با تاکید بر 
اینکه تا پایان سال جاری میزبان هشت هزار زوج دانشجو در مشهد مقدس 
و حرم مطهر رضوی خواهیم بود، اظهار داشت: بر اساس برنامه ریزی های 
انجام شده تا پایان سال جاری 15 هزار دختر و پسر دانشجو به خانه بخت 
خواهند رفت.خادمی تصریح کرد: دانشجویان مهمان حرم مطهر رضوی 
به مدت سه روز در مشهد مقدس اقامت خواهند داشت که پس از آیین 
به  پاسخگویی  آموزش زندگی مشترک، مشاوره و  اول کالس های  روز 
سواالت احتمالی دانشجویان برگزار خواهد شد.وی با اشاره به اینکه شماره 
گفت:  بود،  خواهد  دانشجویان  احتمالی  سواالت  پاسخگوی   1612 تلفن 
دانشجویانی که تاریخ عقد آنها مربوط به سال ۹8 به بعد باشد، می توانند 

پس از هماهنگی در آیین ازدواج دانشجویی حضور پیدا کنند.
خادمی با بیان اینکه دیگر عنوان این آیین »فرصت عاشقی« نام 
دارد، افزود: با توجه به برگزاری کالس های آموزشی مختلف، آمار طالق 
در بین دانشجویان حدود 6 درصد است که امیدواریم این رقم به صفر برسد.

دبیر ستاد ازدواج دانشجویی طرح ملی همسفر تا بهشت گفت: امیدوارم 
امسال بتوانیم با یک برنامه ریزی منسجم ساماندهی ویژه را در این عرصه 

به انجام برسانیم و ستاد ملی ازدواج جوانان راه اندازی کنیم.

دستگیری کالهبرداران 12 میلیون یورویی در پوشش واردات
امنیت  پلیس  ماموران  اعالم کرد:  بزرگ  تهران  انتظامی  فرمانده  جانشین 
از انجام اقدامات تخصصی، موفق به کشف چهار  اقتصادی تهران بزرگ پس 
فقره کالهبرداری در گرفتن 12 میلیون یورو تسهیالت بانکی در پوشش واردات 

کاالهای ضروری شدند.
به گزارش پایگاه خبری پلیس، سردار »حمید هداوند« اظهار داشت: طی 
بررسی های اولیه مشخص شد، چهار موسس شرکت وارداتی، با ثبت شرکت و 
ارائه اساس نامه شرکت به بانک ها با ادعای وارد کردن کاالهای ضروری، 12 
میلیون یورو به قیمت ارز دولتی از بانک های خصوصی و دولتی دریافت کرده اند.

وی با بیان اینکه متهمان تاکنون هیچ اسنادی مبنی بر وارد کردن کاالهای 
مورد نظر ارائه نداده اند، ادامه داد: طی استعالمات به عمل آمده، سامانه گمرک 
بیان گر استفاده از ارزهای تخصیصی در واردات نبوده و در سامانه بانک مرکزی 

نیز رفع تعهد ارزی صورت نگرفته است.
این مقام ارشد انتظامی با اشاره به اینکه در تکمیل تحقیقات پلیسی مشخص 
شد متهمان ارزهای دولتی را به نرخ آزاد فروخته اند، خاطرنشان کرد: با اشراف 
اطالعاتی پلیس تهران مخفیگاه متهمان در مناطق مختلف تهران شناسایی و 
پس از هماهنگی با مراجع قضائی در عملیات های مستقل و هماهنگ هر چهار 

متهم دستگیر شدند.
وی اظهار کرد: برابر اعالم کارشناسان، ارزش ارزهایی که متهمان به منظور 
استفاده در واردات کاال دریافت کرده و مرتکب کالهبرداری شده اند، به نرخ روز 

360 میلیارد تومان برآورد شده است.
هداوند با اشاره به معرفی متهمان به مراجع قضائی افزود: پلیس با تالش 
شبانه روزی و اشراف اطالعاتی، اجازه بی نظمی و ایجاد اخالل در امنیت اقتصادی 

را نخواهد داد.
***

عامل اخذ 50 میلیارد تومان تسهیالت غیرمجاز بانکی در پایتخت دستگیر شد
جانشین پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ نیز اعالم کرد: عامل اخذ 
50 میلیارد تومان تسهیالت بانکی غیرمجاز از بانک های تهران دستگیر و تحویل 

مراجع قضائی شد.
سرهنگ »علی فرخ پور« توضیح داد: در پی شکایت یکی از بانک ها مبنی 
بر کالهبرداری توسط یکی از مشتریان بانک و اخذ وام از شعبه مربوط بررسی 
موضوع در اختیار تیم ویژه ای از کارآگاهان پایگاه پنجم پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی ادامه داد: در بررسی مدارک و مستندات بانکی مشخص شد که متهم 
با ارائه مدارک جعلی موفق به اخذ تسهیالت وام بانکی شده است، ولی به علت 
بودن  جعلی  متوجه  که  اقدام  مربوط  بانک  حقوقی  اداره  اقساط  پرداخت  عدم 

مدارک متهم شده است.
این مقام انتظامی تصریح کرد: در ادامه تحقیقات پلیسی مشخص شد متهم 
در چندین بانک به همین شیوه کالهبرداری و در مجموع 50 میلیارد تومان از 

بانک ها مختلف وام دریافت کرده است.
این مقام انتظامی تصریح کرد: در این رابطه متهم به پلیس آگاهز احضار و 
پیرامون موضوع تسهیالت غیرمجاز بانکی تحقیقات الزم انجام شد که در نهایت 

وی به بزه انتسابی خود اعتراف کرد.
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پردازنده های گرافیکی
 با معماری Zen 4 و RDNA3 تا اواخر سال 

2022 معرفی نخواهد شد
مدتی است که اخبار درباره کمبود تراشه ها و تأثیر مخرب آن روی بازارهای 
کارشناسان  از  بسیاری  است.  شده  تبدیل  خبری  وب سایت های  تیتر  به  مختلف 
اصلی  دالیل  از  را  کارخانه ها  تولید  ظرفیت  کاهش  و  تقاضا  افزایش  مانند  دالیلی 
قیمت  افزایش  به  می تواند  مشکل  این  می دانند.  بازار  در  نیمه رسانا  قطعات  کمبود 
وسیله  هر  و  قابل حمل  گجت های  و  کامپیوتر  مانند سخت افزار  مرتبط  محصوالت 

نیازمند به پردازنده منجر شود.
موجودی  میزان  روی  فقط  نیمه رسانا  قطعات  کمبود  تأثیر  گویا  در این بین، 
با  نیز  دستاوردها  از  برخی  است  ممکن  بلکه  نمی شود؛  بازار خالصه  در  محصوالت 
تأخیر معرفی و محصوالت مرتبط با آن ها کمی دیرتر به بازار عرضه شوند. به گزارش 
Extremetech، انتظار می رود AMD معرفی معماری ذن ۴ را برای پردازنده های 
مرکزی و RDNA3 را برای پردازنده های گرافیکی اش به اواخر سال 2022 موکول 
کند. تاکنون، بارها اتفاق افتاده است که AMD معرفی محصوالت یا دستاوردهایش 
را به تأخیر اندازد؛ اما آنچه جلب توجه می کند، فاصله ای است که میان دو معماری ذن 

3 و ذن ۴ وجود خواهد داشت.
اخیرا گزارشی منتشر شده است که می گوید AMD به زودی پردازنده های سری 
رایزن را با ظرفیت درخورتوجهی از حافظه کش L3 معرفی می کند. با اینکه مشخص 
نشده است کدام یک از پردازنده های AMD از چنین ویژگی برخوردار خواهند بود، 
می دانیم AMD پردازنده های جدیدش را پیش از پایان سال 2021 معرفی و روانه 

بازار خواهد کرد.
درباره تفاوت پردازنده های جدید با مدل های فعلی AMD توضیحی داده نشده 
است؛ اما انتظار می رود از نظر توان پردازشی با بهبود چشمگیری درمقایسه با پردازنده 
رایزن 5۹00X، یکی از پردازنده های توانمند فعلی AMD، مواجه شویم؛ به طوری که 
گفته می شود پردازنده جدید با برخورداری از 32 مگابایت حافظه کش L3 و فعالیت 

روی فرکانس مشابه، می تواند عملکردش 15 درصد بهتر از 5۹00X باشد.
زمانی که به ریزمعماری RDNA3 برسیم، وضعیت کمی پیچیده تر می شود؛ 
زیرا اطالعاتی از ریزمعماری جدید AMD وجود ندارد. با این حال، گفته می شود با 
معماری دوال چیپلت روبه رو خواهیم شد که هر چیپلت از 80 واحد پردازشی یا به عبارتی 
10،2۴0 هسته برخوردار است. چنین آماری به طور خالصه تر ما را با 6۴ هسته واحد 

پردازش گرافیکی در هر واحد پردازشی مواجه می سازد.
در گزارش دیگری اشاره شده است که احتمال دارد AMD وظیفه تولید تراشه 
را به سامسونگ بسپارد. اصوال AMD روابط بسیار َحسنه ای با TSMC دارد؛ اما 
چندی پیش گفته شد سامسونگ به دنبال گسترش بازار خود است و قصد دارد همکاری با 
شرکت هایی مانند AMD را در زمینه تولید پردازنده افزایش دهد. باوجوداین، مشکالت 

بسیاری بر سر راه AMD قرار دارد.
 TSMC درواقع، مشکل اصلی سپردن وظیفه تولید انبوه به شرکت سامسونگ یا
نیست؛ زیرا هر دو فناوری های الزم برای تولید تراشه با لیتوگرافی پنج نانومتری را دارند. 
گفته می شود پردازنده های مرتبط با ریزمعماری ذن ۴ و RDNA3 برپایه این لیتوگرافی 
تولید خواهند شد. گویا AMD می خواهد با به تأخیر انداختن معرفی ریزمعماری های 

جدید، بحران احتمالی ناشی از کمبود قطعات نیمه رسانا را پشت سر بگذارد.
چنین اقدامی باعث خواهد شد که فاصله معرفی میان RDNA2 نسل بعدی 
آن به 2 سال برسد؛ اما به نظر می رسد سران AMD با این موضوع کنار آمده اند. 
RDNA جوالی 201۹ و RDNA2 نوامبر 2020 معرفی شد؛ ولی به نظر می رسد 
باعث  اقدامی  RDNA3 در سه ماهه چهارم سال 2022 معرفی خواهد شد. چنین 
می شود فاصله معرفی نسل سوم ریزمعماری RDNA با نسل پیشین از فاصله زمانی 

معرفی وگا 6۴ و رادئون VII نیز بیشتر شود.
وگا 6۴ آگوست 2017 و رادئون VII فوریه 201۹ معرفی شد که اختالف زمانی 
دو نسل ریزمعماری AMD را به 18 ماه می رساند. با این حال، ما درباره اختالف بازه 
 AMD .صحبت می کنیم RDNA3 و RDNA2 زمانی تقریبا 2۴ ماهه بین معرفی
در حال حاضر فقط روی تولید پردازنده برای محصوالتش متمرکز نیست؛ بلکه وظیفه 
تولید تراشه برای ایکس باکس سری ایکس و پلی استیشن 5 را نیز برعهده گرفته 
است که متأسفانه هر دو با مشکل کمبود قطعات نیمه رسانا در بازار مواجه شده اند و 
تقریبا در برخی از بازارها نمی توان پلی استیشن 5 یا ایکس باکس سری ایکس یافت.

مشاور وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی اعالم کرد:  واکسن کووایران برکت 
امام  فرمان حضرت  اجرایی  ستاد  محصول 
ایرانی  صد  در  صدر  واکسن  نخستین  عنوان  به  )ره( 
بهداشت  وزارت  از  عمومی  مصرف  اضطراری  مجوز 

دریافت کرد.
علیرضا وهاب زاده در توئیتی نوشت:  روز بعد از 

تزریق واکسن کووایران برکت، هیچ عارضه ای نداشتم 
به جز حس غرور و عزت ملی ... . دم تمامی دانشمندان 
گمنام ایرانی گرم وی ادامه داد: واکسن کووایران برکت 
محصول ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( به عنوان 
نخستین واکسن صدر در صد ایرانی مجوز اضطراری 
مصرف عمومی را از وزارت بهداشت دریافت کرد. ایرانی 

بخواهد می تواند...

حدود  در  چهارم  پیک  کرد:   تصریح  زاده  وهاب 
آمار  به  هم  هنوز  و  گذاشت  برجای  قربانی  هزار   20
فوتی زیر 100 نفر در فرودین ماه بازنگشتیم. اگر آن  
روزها که وزیر بهداشت برای ممنوعیت  سفرها التماس 
می کرد، به جای تخریب و حمله سیاسی از صحبت های 
کارشناسی او حمایت می شد، شاید امروز بسیاری از پدرها 

و مادرها زنده بودند.

مشاور وزیر بهداشت:

واکسن کووایران مجوز مصرف اضطراری گرفت

ی
هر

ش

زیر نظر: محبوبه مهدوی غروی

مدیر بخش رادیوتراپی بیمارستان شهدای تجریش:
با روند رو به افزایش ابتال به سرطان در کشور 

مواجه هستیم 
مدیر بخش رادیوتراپی بیمارستان شهدای تجریش با اشاره به مشکالت بیماران 
به  مربوط  ما  عمده مشکالت  گفت:  درمانی  و  دارویی  های  هزینه  تامین  زمینه  در 
تجهیزات سرمایه ای پرتودرمانی است و درمان بیماران مبتال به سرطان وابسته به 
تجهیزات و دستگاه های شتاب دهنده خطی است که اکثر این تجهیزات از خارج از 

کشور وارد می شود.
رضا صادقی، مدیر بخش رادیوتراپی بیمارستان شهدای تجریش در مورد وضعیت 
بیماران مبتال به سرطان در کشور گفت: متاسفانه با روند رو به افزایش ابتال به سرطان 
در کشور مواجه هستیم؛ در خانم ها سرطان پستان و در مردان سرطان پروستات و 

کولون بسیار شایع است.
وی با بیان اینکه هرماه بیش از  100 بیمار برای پرتودرمانی به بیمارستان شهدای 
تجریش تهران  مراجعه می کنند، افزود: بخش رادیوتراپی و انکولوژی این بیمارستان 
با قدمت بیش از 30 سال با دارا بودن بخش رادیوتراپی و بخش مجزا جهت شیمی 
درمانی )بستری و سرپایی( و دو دستگاه شتابدهنده خطی و یک دستگاه براکی تراپی  
به منظور پرتودرمانی داخلی و خارجی  آماده ارائه خدمات به بیماران است و با امکانات 
نرم افزاری پیشرفته هم آماده ارائه خدمات نوین رادیوتراپی و به صورت کامل برای 

همه بیماران از اقصی نقاط کشور است.
صادقی با اشاره به مشکالت بیماران در زمینه تامین هزینه های دارویی و درمانی، 
افزود: عمده مشکالت ما مربوط به تجهیزات سرمایه ای پرتودرمانی است و درمان 
بیماران مبتال به سرطان  وابسته به تجهیزات و دستگاه های شتاب دهنده خطی است 

که اکثر این تجهیزات از خارج از کشور وارد می شود.
وی ادامه داد: اغلب این دستگاه ها از سال های قبل وارد کشور شده اند و تقریبا 

مستهلک شده اند و برای تامین و نگهداری نیاز به پشتیبانی و تامین قطعات دارند.
این فعال پزشکی در حوزه رادیوتراپی و درمان سرطان با بیان اینکه در بخش 
های  دولتی پرتودرمانی به صورت رایگان انجام می پذیرد، افزود: مشکل اعظم این 
است زمانی که دستگاه های درمانی خراب می شود قطعات آن در کشور موجود نیست 
و روند طوالنی تهیه از خارج کشور و ترخیص از گمرک حداقل چندین ماه زمان می 
برد که باعث از  چرخه خارج شدن دستگاه  تا زمان تعمیر و همچنین باعث تعطیلی 

مرکز و عقب افتادن روند درمان بیماران می شود.
وی با انتقاد از عدم حمایت دولت در این زمینه گفت: قطعات برای این دستگاه 
ها به سختی وارد می شود؛ چون شرکت هایی که مسئول پشتیبانی تجهیزات این 
نوع تجهیزات  هستند اغلب انحصاری بوده و بنا بر نیاز مراکز، قطعات را خریداری 
می کنند که تا چند ماه ترخیص آن از گمرک طول می کشد؛  متاسفانه حمایت دولت 
بدون هیچ گونه  نیمایی  ارز  با  تامین قطعات  و  به روست  با کاستی رو  امر  این  در 

تخصیص  ارز دولتی  انجام می شود.
این فعال پزشکی در حوزه رادیوتراپی و درمان سرطان با اظهار امیدواری نسبت 
به تغییر دولت گفت: امیدواریم با تغییر سیاست، بیماران مبتال به سرطان  سود ببرند 
و با فراوانی قطعات و دستگاه های شتاب دهنده خطی و دستگاه های به روز دنیا در 

کل کشور، درمان را در شهر و منطقه خودشان انجام بدهند.
نوین  درمان های  از  در کشور  درمان سرطان  در  متاسفانه  اینکه  بیان  با  وی 
پرتودرمانی دنیا فاصله داریم، افزود: درمان های بروز پرتو درمانی وابسته به نوین 
ترین  دستگاه شتابدهنده خطی است و دستگاه های قدیمی موجود در کل کشور 
امکان درمان های به روز دنیا را ندارد و نیاز است با درایت دولت جدید، تجهیزات به 

روز تر و درمان های بروزتر را شاهد باشیم.
صادقی در پایان خواستار خریداری دستگاه ها با تکنولوژی به روز رادیوتراپی و  
تامین قطعات و تجهیزات دستگاه های رادیوتراپی به مقدار الزم برای مراکز و تسهیل 
در ترخیص قطعات از گمرک شد تا بتوان زودتر تعمیر دستگاه های شتابدهنده خطی 

را انجام داد و درمان و خدمت به بیماران شتاب بگیرد.
نوین  درمان  برای  به سرطان  مبتال  بیماران  به سردرگمی  اشاره  با  صادقی 
پرتودرمانی نظیر  IMRT در شهرستان ها گفت: بیماران در بسیاری ازشهرستان 
ها دسترسی مناسب به تجهیزات به روز پرتودرمانی را ندارند و برای درمان مجبور 
به مراجعه به مراکز پرتودرمانی تهران و یا مراکز استانها با بعد مسافت طوالنی 
و  کرونا  به  ابتال  با  مواجهه  از  اعم  زیادی  با مشکالت  راه  این  در  که  می شوند 
بیماران مبتال  امر سبب سردرگمی  این  اقامت و هزینه های پیش رو درگیرند و 

به سرطان می شود.

مقام اسبق وزارت بهداشت:

نظام سالمت، در اولویت برنامه های دولت آینده باشد
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بانک جهانی گزارش بازبینی 
اقتصادی  وضعیت  از  خود  شده 
کشورهای مختلف را بروزرسانی 
تغییرات  ایران،  به  مربوط  قسمت  که  کرد 
قابل توجهی داشته است. در گزارش جدید این 
نهاد پیش بینی شده است در سال جاری رشد 
اقتصادی ایران بیشتر از سال قبل خواهد بود.

سال  در  اینکه  بیان  با  جهانی  بانک 
مالی 2020-2021، اقتصاد ایران برخالف 
تجربه  را  مثبت  رشد  شد  موفق  انتظاران 
کند، از مثبت شدن رشد هر دو بخش نفتی 
و غیرنفتی کشور در سال 2020 خبر داده 
جاری،  سال  در  که  رود  می  انتظار  است. 
تجربه  را  درصدی   2.1 رشد  ایران  اقتصاد 
کند که این رقم در سال آینده به 2.2 درصد 
افزایش پیدا خواهد کرد. با توجه به کاهش 
پیامدهای کرونایی،  نتیجه  در  تقاضا  طرف 
انتظار می رود تولیدات صنعتی به حد کافی 

برای پاسخ دادن به تقاضاها کافی باشد.  
1- ایران

سال  در  شده  گیری  اندازه  رشد  نرخ 
قبل: 1.7 درصد

نرخ پیش بینی شده امسال: 2.1 درصد
نرخ پیش بینی شده برای سال آینده:  

2.2 درصد
2- ارمنستان

سال  در  شده  گیری  اندازه  رشد  نرخ 
قبل: منفی 7.6 درصد

نرخ پیش بینی شده امسال: 3.۴ درصد
نرخ پیش بینی شده برای سال آینده:  

۴.3 درصد
3- آذربایجان

سال  در  شده  گیری  اندازه  رشد  نرخ 
قبل: منفی ۴.3 درصد

نرخ پیش بینی شده امسال: 2.8 درصد
نرخ پیش بینی شده برای سال آینده:  

3.۹ درصد
۴- گرجستان

سال  در  شده  گیری  اندازه  رشد  نرخ 
قبل: منفی 6.1 درصد

نرخ پیش بینی شده امسال: 6.0 درصد
نرخ پیش بینی شده برای سال آینده:  

5.0 درصد
5- روسیه

سال  در  شده  گیری  اندازه  رشد  نرخ 
قبل: منفی 3.0 درصد

نرخ پیش بینی شده امسال: 3.2 درصد
نرخ پیش بینی شده برای سال آینده:  

3.2 درصد

6- ترکیه
سال  در  شده  گیری  اندازه  رشد  نرخ 

قبل: 1.8 درصد
نرخ پیش بینی شده امسال: 5.0 درصد

نرخ پیش بینی شده برای سال آینده:  
۴.5 درصد

7- عربستان
سال  در  شده  گیری  اندازه  رشد  نرخ 

قبل: منفی ۴.1 درصد
نرخ پیش بینی شده امسال: 2.۴ درصد

نرخ پیش بینی شده برای سال آینده:  
3.3 درصد

8- امارات
سال  در  شده  گیری  اندازه  رشد  نرخ 

قبل: منفی 6.1 درصد

نرخ پیش بینی شده امسال: 1.2 درصد
نرخ پیش بینی شده برای سال آینده:  

2.5 درصد
۹- افغانستان

سال  در  شده  گیری  اندازه  رشد  نرخ 
قبل: منفی 1.۹ درصد

نرخ پیش بینی شده امسال: 1.0 درصد
نرخ پیش بینی شده برای سال آینده:  

2.6 درصد
10- پاکستان

سال  در  شده  گیری  اندازه  رشد  نرخ 
قبل: منفی 0.5 درصد

نرخ پیش بینی شده امسال: 1.3 درصد
نرخ پیش بینی شده برای سال آینده:  

2.0 درصد

ادامه برگزاری هفتمین جشنواره ساالنه »بانک محبوب من« تا 
پایان خرداد ماه

»بانک  ساالنه  جشنواره  هفتمین 
اعتالی  هدف  با  که  من«  محبوب 
بهبود  و  بانکداری  خدمات  کیفی  سطح 
ارتباط مشتریان با بانک ها و آگاه کردن 
مدیران بانکی کشور از نظرات مردم در 
ماه  پایان خرداد  تا  برگزاری است،  حال 

ادامه دارد.
به گزارش روابط عمومی بانک شهر، 
در این جشنواره، مشتریان شبکه  بانکی 
مطرح  سؤاالت  به  دادن  پاسخ  با  کشور 

شده، دیدگاه خود را در خصوص خدمات شبکه بانکی کشور اعالم کرده 
از دید مشتریان  بانک های کشور  یا محبوب ترین  برتر  بانک  پایان،  و در 

انتخاب خواهند شد.
در  بانک ها  مشتریان  دادن  نظر  برای  فرصتی  ایجاد  اساس،  این  بر 
خصوص خدمات با یک جامعه آماری باال، ارتباط بی واسطه میان مدیران 
کردن  آگاه  با  مشتریان  رضایتمندی  افزایش  مشتریان،  و  بانک ها  ارشد 
مدیران بانکی کشور از نظرات مردم، فرصت بیشتر دیده شدن دیدگاه های 
مشتریان در فرآیندهای تصمیم گیری نظام بانکداری، ایجاد فضای رقابتی 
سالم میان بانک های کشور و … از دیگر اهداف جشنواره ساالنه “بانک 

محبوب من” است.
الزم به یادآوری است، در ششمین دوره جشنواره ساالنه “بانک محبوب 
بانک  برگزار شد،  در سال گذشته  برتر  با شعار تصویر سازمانی  من” که 
شهر همانند دوره های قبل در میان پنج بانک محبوب کشور قرار گرفت.

بر این اساس، مشتریان و عالقه مندان به بانک شهر می توانند با 
شرکت در نظرسنجی این دوره جشنواره، به نشانی زیر و انتخاب بانک شهر 
به عنوان بانک محبوب خود، از جوایز ارزنده این جشنواره بهره مند شوند.

از آینده اعتبار بگیرید با »طراوت« خرید کنید

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.

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 »پیشخوان 
مجازی، ویژه مشتریان بانک« )abplus.ir( یا مراجعه به سامانه »ساتا، 
ویژه عموم« )ir.sata.ba2۴(، بر اساس وثایق سپرده ای یا امتیاز و رتبه 
اعتباری خود، از اعتباری بین 200 )دویست( میلیون ریال تا 500 )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 از طریق دانلود فایل زیر، 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 12 درصد، دو ساله با نرخ 15 درصد 
و سه ساله با نرخ 18 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، 
یا تماس با مرکز ارتباط بانک آینده به شماره 27663200-021، نسبت به 
کسب اطالعات بیش تر برای بهره مندی از مزیت طرح »طراوت« اقدام کنند.

با  ایران  بانک  پست  راهبردی  برنامه  تدوین  گزارش  جلسه 
رویکرد بانکداری دیجیتال برگزار شد

با محوریت استقرار بانکداری دیجیتال؛سند راهبردی پست بانک ایران 
تدوین شدمدیرعامل پست بانک ایران صبح امروز)یکشنبه 23 خرداد ( در 
جلسه گزارش تدوین برنامه راهبردی بانک، گفت: امروز پست بانک ایران 
صاحب سند راهبردی عملیاتی شد که سرمایه بانک است و همه کارکنان 

در آن تدوین و اجرای آن سهیم هستند.
به گزارش روابط عمومی پست بانک ایران، بهزاد شیری مدیرعامل در 
این جلسه که با حضور اعضای هیات مدیره پست بانک ایزان برگزار شد، با 
اشاره به اینکه برنامه راهبردی بانک با محوریت استقرار بانکداری دیجیتال 
تدوین شده است، تصریح کرد: مهمترین بخش پس از این مرحله برای 
استفاده از دانش ایجاد شده، اجرای سند در بانک است و در این صورت 

برنامه منشا تحول برای بانک خواهد بود.
با تاکید بر آمادگی سازمانی برای اجرای برنامه های راهبردی  وی 
افزود: سند تحول در الیحه های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است و 

بیش از یک هزار و 22۴ ساعت زمان طی 18 ماه صرف آن شده است.
شیری با بیان اینکه برای جاری سازی برنامه عملیاتی کارگروه های 
مرتبط از امروز تشکیل شده است، ادامه داد: این کارگروه ها برای استفاده 
از کمک فکری نخبگان سازمانی از عضو هیات مدیره تا کارشناس شکل 
گرفته است.مدیرعامل پست بانک ایران، با اشاره به ارائه گزارش کارگروه ها 
مطابق برنامه زمان بندی شده، گفت: بر اساس سند راهبردی دو عضوهیات 

مدیره اجرایی شدن این برنامه را رصد می کنند.
را شرط  بانک  راهبردی  برنامه های سند  تمام  اجرای کامل  شیری 
موفقیت آن دانست و تصریح کرد: برای موفقیت در اجرای این سند، برگزاری 

دوره های آموزشی مرتبط برای کارکنان به جد پیگیری و اجرا می شود.
در ادامه این جلسه، اعضای هیات مدیره و مشاورین در مورد نحوه 

تدوین سند و اجرای آن در بانک نکاتی را مطرح کردند.
بر اساس این گزارش، سند راهبردی پست بانک ایران توسط معاونت 
سازمان و برنامه ریزی و با همکاری مشاورین و مدیران بانک تدوین شده 

و شامل 7۹ برنامه عملیاتی است.

معاون تولید شرکت ملی نفت ایران اعالم کرد؛
امکان احیای یک ماهه تولید نفت ایران پس از رفع تحریم ها

برای  دقیقی  برنامه ریزی  گفت:  ایران  نفت  ملی  شرکت  تولید  معاون 
بازگردانی تولید نفت به رقم پیش از تحریم در بازه های زمانی یک هفته ای، 
یک ماهه و سه ماهه انجام شده است و در صورت رفع تحریم ها، بخش عمده 

تولید نفت کشور طی یک  ماه احیا می شود.
فرخ علیخانی افزود: پس از اعمال دوباره تحریم ها علیه ایران و تدوین 
بازگردانی تولید هم در  سناریوی کنترل تولید، به موازات، تدوین سناریوی 
دستور کار قرار گرفت و برای احیای تولید در بازه های یک هفته ای، یک ماهه 

و سه ماهه برنامه ریزی شد.
را  تولید  بازگردانی کامل  برای  نیاز  بازه زمانی مورد  اگرچه  وی گفت: 
سه ماهه در نظر گرفته ایم، اما بر اساس برنامه ریزی ها و مقدماتی که فراهم 
یک   را طی  ظرفیت هدف گذاری شده  عمده  می کنیم  پیش بینی  است،  شده 

ماه احیا کنیم.
معاون تولید شرکت ملی نفت ایران ادامه داد: رویکرد ما همواره این 
بوده که آمادگی کامل داشته باشیم تا هر زمان تولید حداکثری نفت مطالبه 
به  را در کوتاه ترین زمان ممکن محقق کنیم.  تولید  بازگردانی  بتوانیم  شد، 
همین منظور میدان ها چاه به چاه بررسی شده اند و طبیعی است که بعضی 
از چاه های جوان و پرانرژی به سرعت به مرحله تولید بازمی گردند، بعضی از 
چاه ها هم به دلیل نیاز به اسیدکاری، خدمات فنی لوله مغزی یا نیاز به دکل 
برای تعمیرات، با صرف زمان و هزینه بیشتری احیا می شوند، البته بعضی از 
چاه ها هم در این مدت به تناوب باز و بسته شده اند تا توان آنها از دست نرود.

علیخانی در پاسخ به این پرسش که با توجه به هزینه کرد 800 میلیون 
دالری برای احیای چاه های نفتی در پسابرجام، هزینه های الزم برای بازگردانی 
ظرفیت تولید نفت به مقدار پیش از تحریم در این مقطع زمانی چقدر برآورد 
می شود، اعالم کرد: به هر حال طبیعی است احیای چاه ها و بازگردانی تولید 

هزینه هایی خواهد داشت.
وی خبر داد: برنامه ما به بازگردانی ظرفیت پیشین تولید محدود نیست و 
در گام دوم، برای افزایش دوباره ظرفیت تولید نفت نیز برنامه ریزی کرده ایم.

بیشتر گفت: میانگین  ایران در توضیح  تولید شرکت ملی نفت  معاون 
تولید روزانه نفت ایران در پسابرجام روزانه سه میلیون و  830 هزار بشکه بود 
و شرکت ملی نفت ایران برنامه ریزی کرده است در صورت رفع تحریم ها، 
در گام نخست، تولید پیش از تحریم ها را برگرداند و در گام بعدی، افزایش 

ظرفیت تولید به بیش از ۴ میلیون بشکه را عملیاتی کند.
علیخانی با بیان اینکه تالش و برنامه ریزی های این شرکت بر تحقق 
دنبال  به نحوی  را  تولید  افزایش  هدف  افرود:  است،  متمرکز  پایدار  تولیدی 
می کنیم که ظرفیت سازی ها مقطعی و زودگذر نباشد و هر آنچه بر ظرفیت 

تولید افزوده می شود، در بلندمدت قابل اتکا و پایدار باشد.

افزایش ضریب بازیافت میدان بالل با تزریق نانوسیال
تولید  فنی  دانش  به  دستیابی  با  بالل  میدان  در  بازیافت  ضریب 
نانوساختارهای مناسب و تزریق آن در مخزن سورمه به طور قابل توجه ای 

افزایش می یابد.
به گزارش خبرنگار دنیای جوانان از شرکت نفت فالت قاره ایران، هدف 
اصلی این طرح که از خردادماه ۹۴ با همکاری پژوهش و فناوری و مهندسی 
نفت و بازرسی فنی این شرکت، پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت، پژوهشگاه 
صنعت نفت و همکاران منطقه الوان و سکوی بالل آغاز شده، بررسی امکان 
تزریق پذیری نانوسیاالت به عنوان یکی از روش های نو برای افزایش ضریب 

بازیافت نفت مخزن نسبت به روش کنونی )تزریق تنها آب( بوده است.
در این طرح پژوهشی طیف وسیعی از نانوساختارها )اکسیدهای فلزی 
- کربنی و هیبریدی( مطالعه و پایداری نانوساختارها در شرایط شوری، دما 
و فشار مخزن بررسی شده و دستیابی به دانش فنی پایدارسازی نانوساختارها 

در شرایط شوری و دماهای باال از دستاوردهای این طرح است.
در  منتخب  نانوسیال  تزریق  شبیه سازی  و  آزمایشگاهی  نتایج  بررسی 
مقیاس میدانی و تک چاهی از نظر فنی و اقتصادی نشان داد افزودن نانوافزایه ها 
به آب تزریقی فعلی به مخزن می تواند سبب افزایش قابل توجه ضریب بازیافت 

مخزن نسبت به آب تزریقی خلیج فارس بدون نانوافزایه ها به مخزن شود.
این طرح در چهار مرحله تعریف شده که مرحله نخست آن شامل سنتز، 
تهیه  برای  نانوذرات  از  استفاده  فنی(  )دانش  طراحی  و  فرموالسیون  تهیه 
امولسیون های پایدار در ازدیاد برداشت در مقیاس آزمایشگاهی، فاز دوم شامل 
شبیه سازی تزریق نانوسیال منتخب به مخزن سورمه میدان بالل، فاز سوم 
شامل تهیه نانوسیال منتخب در مقیاس نیمه صنعتی برای انجام آزمون های 
فاز چهارم آن  به مخزن سورمه میدان بالل و  برای تزریق  برداشت  ازدیاد 
مربوط به اجرا در مقیاس تک چاه در یکی از چاه های تزریقی میدان بالل است.

گزارش جدید بانک جهانی؛

اقتصاد ایران از رکود خارج شده است!
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زیر نظر: محمد امامی

بهره مندی ۹۸ درصدی شهرهای ایران از گاز طبیعی
مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران از بهره مندی ۹8 

درصدی شهرهای کشور از گاز طبیعی خبر داد.
به گزارش دنیای جوانان از شرکت ملی گاز ایران، غالمرضا مشایخی 
در حاشیه آیین تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت گاز استان البرز با اشاره 
با وجود شیوع  فزاینده مشترکان گاز  شهری، گفت: سال 13۹۹  به رشد 
ویروس کرونا با برنامه ریزی خوب توانستیم رکوردی تازه در گازرسانی به 
مناطق شهری، روستایی و صنعتی کشور ثبت کنیم، بر این اساس هم اکنون 
در بخش شهری، بیش از ۹8 درصد و در بخش روستایی، 85 درصد جمعیت 

روستاییان کشور از گاز طبیعی بهره مند هستند.
وی ادامه داد: پارسال 2 هزار و ۹18 روستا، 23 شهر و 6 هزار و 500 

واحد تولیدی و صنعتی به جمع مشترکان گاز کشور افزوده شدند.
مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه با 
برنامه ریزی انجام شده، امسال نیز گازرسانی به دیگر روستاهای کشور با شتاب 
تداوم دارد، اظهار کرد: طبق مصوبه شورای عالی اقتصاد برای حمایت از 
بخش تولید و کاهش آلودگی هوا، یارانه ویژه ای برای گازرسانی به واحدهای 
تولیدی و صنعتی در کشور اختصاص یافته و طبق آن، این واحدها تا سقفی 

مشخص از پرداخت هزینه گازرسانی معاف خواهند بود.
مشایخی تصریح کرد: امسال همچنین برنامه توسعه گاز تا سال 1۴01 
نیز تعریف شده است تا شرکت های گاز استانی بتوانند با دورنمای مناسب 

بهتر به مردم خدمات رسانی کنند.
وی در پایان با خرسندی از اینکه اکنون سوخت پاک و آسان در اختیار 
روستاییان قرار دارد، یادآور شد: این مهم توانست افزون بر ارمغان آسایش 
آلودگی  و  از تخریب محیط زیست  زیادی  تا حد  برای روستاییان،  رفاه  و 

هوا نیز بکاهد.
حسین تقی نژاد، مدیرعامل پیشین شرکت گاز استان البرز نیز در این 
آیین گفت: البرز یک استان متفاوت با دیگر استان هاست و همه سرمایه گذاران 

تمایل دارند در این منطقه سرمایه گذاری کنند.
سهراب نجار، سرپرست جدید شرکت گاز استان البرز هم اظهار کرد: 
انجام  ناتمام هرچه زودتر به  تا پروژه های  همه دست به دست هم دهیم 

رسد، زیرا نباید هیچ پروژه گازرسانی معطل بماند.
را جلب  زمانی که مسئول هستیم، رضایت مردم  تا  تأکید کرد:  وی 
خواهیم کرد، ضمن آنکه توجه به تالشگران عرصه گازرسانی نیز در اولویت 

کاری شرکت گاز استان البرز قرار دارد.
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دو مشکل اساسی خودرو سازی کشور از نظر یک مقام مسئول؛ 

قیمت گذاری دستوری و کمبود نقدینگی 
در صنعت قطعه سازی

دبیر انجمن قطعه سازان ایران اظهار داشت: قدم اول دولت بعد باید این باشد که 
یک بار برای همیشه موضوع قیمت گذاری خودرو حل شود. در صورت حل شدن این 

مشکل بسیاری از چالش های قطعه سازی نیز حل می شود.
مازیار بیگلو در مورد انتظارات این صنعت از دولت بعدی اظهار کرد: دو مشکل 
اساسی در حوزه قطعه سازی وجود دارد که خواسته های ما از دولت بعد حول آن شکل 
می گیرد. مشکل اول مسئله نقدینگی در صنعت قطعه سازی است که این صنعت به شدت 
متاثر از این موضوع است. دلیل موضوع این است که خودروساز توانایی پرداخت مطالبات 
قطعه سازان را ندارد، ریشه این مشکل هم به قیمت گذاری دستوری برمی گردد. خودروساز 
زیان ده است و هر ماه بخش زیادی از نقدینگی خود را از دست می دهد و تامین منابع 

مالی برای پرداخت مطالبات قطعه سازان بر خودروسازان تبدیل به معضل شده است.
وی با تاکید بر لزوم اصالح قیمت گذاری خودرو گفت: قدم اول دولت بعد باید این 
باشد که یک بار برای همیشه موضوع قیمت گذاری خودرو حل شود. در صورت حل 

شدن این مشکل بسیاری از چالش های قطعه سازی نیز حل می شود.
بیگلو در ادامه تصریح کرد: مشکل دوم نیز نابسامانی عرضه و قیمت گذاری مواد 
اولیه تولید داخل است. قیمت گذاری مواد اولیه ما تابع ارز است. طبق قانونی که مجلس 
مصوب کرده است مواد اولیه تولید داخل مانند فوالد، مس و پتروشیمی ها بر اساس 
نرخ جهانی صورت می گیرد. این درحالی است که خودرو برای مردمی تولید می شود که 
درآمد آنها بر اساس ریال است نه دالر. لذا افزایش  قیمت مواد اولیه تبدیل به عاملی 

شده که افزایش قیمت خودرو را در پی دارد.
وی خاطرنشان ساخت: از طرف دیگر نحوه عرضه مواد اولیه در بورس به صورتی 
است که بسیاری از قطعه سازان موفق به خرید نمی شوند و ناچار می شوند که نیاز و تقاضای 
خود را به سمت بازار آزاد ببرند که باز قیمت بیشتری دارد. خرید از بورس باید از طریق 
سایت بهین یاب انجام شود که ثبت نام در آن الزامات خاص خود را دارد. بخش زیادی 
از شرکت های کوچک قطعه سازی الزامات این سازوکار را ندارند؛ بسیاری از آنها با جواز 

صنفی کار می کنند و پروانه بهره برداری ندارند که بتوانند در این سایت ثبت نام کنند.
دبیر انجمن قطعه سازان همچنین اضافه کرد: از طرف دیگر خرید از سایت بهین یاب 
به صورت نقدی است. در شرایطی که قطعه سازان نمی توانند مطالبات یومیه خود  را 
دریافت کنند و در عمل نقدینگی هم ندارند که بتوانند از بورس کاال مواد تهیه کنند؛ 
همه اینها خرید را برای قطعه سازان سخت می کند. اگر قیمت کمتر باشد هم از تامین 

منابع مالی و هم شیوه خرید کار برای قطعه سازان راحت تر می شود.
وی افزود: پیشنهاد ما در این زمینه این است که قیمت مواد اولیه داخلی که برای 
تولید کاالی داخلی استفاده می شود مانند همان الگویی مورد استفاده در چین، کره، هند 
یا ترکیه استفاده باشد یعنی یک یارانه تولیدی به تولیدکننده داده شود. این موضوع باعث 
می شود ضمن اینکه جلوی خام فروشی گرفته شود، قیمت محصول نهایی مانند خودرو 
یا لوازم خانگی کمتر می شود. در این صورت با توجه به اینکه منابع بسیار خوب معدنی 
و نفتی داریم می توانیم در صادرات قیمت کمتری نسبت به قیمت جهانی داشته باشیم 
و در بازارهای بین المللی رقابت پذیرتر می شویم. نظارت و ارائه یارانه تولید از این طریق 

می تواند بهترین اتفاق باشد.
در  کشور  به  خارجی  شرکت های  ورود  تاثیر  مورد  در  سوالی  به  پاسخ  در  بیگلو 
قطعه سازی  در  خارجی ها  با  کردن  گفت: همکاری  مذاکرات  رسیدن  نتیجه  به  صورت 
ایجاد شود و  المللی  ارتباطات بین  همیشه خوب است. این موضوع باعث می شود که 
در سطح تکنولوژیک ارتقا داشته باشیم. اما نکته ای که باید به آن توجه شود این است 
که همکاری ما شرکت های خارجی چه در قالب خودروسازی و چه قطعه سازی نباید بر 
اساس محصول باشد بلکه باید بر اساس فناوری باشد.وی افزود: پیش از این برای مثال 
اگر با فرانسوی ها کار می کردیم، همکاری بر اساس دو یا سه خودرو بوده و قطعه سازان 
باید بر اساس الزامات آن چند خودرو یا الزامات آن خودروساز همکار خارجی خود را پیدا 
می کرد. نتیجه این شد که شرکت های قطعه ساز همراه و شرکت های مادر خودروسازی 

خارجی از ایران خارج شدند، در نتیجه این همکاری از بین رفت.
بیگلو در ادامه بیان کرد: اگر همکاری با شرکت های خارجی در سطح فناوری و 
تکنولوژی باشد، دیگر علم و دانش را با یکدیگر 
شرکت  اگر  صورت  این  در  می کنیم.  تبادل 
کند،  ترک  را  کشور  دلیلی  هر  به  نیز  خارجی 
دانشی که با خود آورده باقی می ماند و سرمنشا 
بسیار  نکته  این  می شود.  دیگر  پیشرفت های 
مهمی است که باز همان مسیر گذشته و توافق 
بر سر دو یا سه نوع خودرو و قطعات آن نباشد. 
برای مثال دانش قطعات الکترونیکی که در آن 
ضعف داریم یا دانش مواد مهندسی که بسیار 

سخت است را خریداری و روی آن کار کنیم.
این  روی  اگر  کرد:  اضافه  پایان  در  وی 
موارد کار کنیم بسیار  خوب خواهد بود و از آن 
که  داشت  توجه  باید  استقبال خواهد شد.  هم 
قطعه سازی  برای  همیشه  بین المللی  ارتباطات 
یک فرصت است چراکه آن خودروساز هم تبدیل 
داخلی  قطعه ساز  برای  بالقوه  مشتری  یک  به 
می شود. برای مثال لنت همه خودروهای خارجی 
می شود.  تولید  کشور  در  هستند  ایران  در  که 
خودروهای  باقی  برای  می تواند  اتفاق  همین 
وارداتی نیز رخ دهد و برای مثال چراغ یا دیگر 

قطعه های آنها در کشور تولید شود.

درباره  دولت  اطالع رسانی  شورای 
توسط  دولت  به  غیرمنصفانه  اتهام زنی 
برخی نامزدها درباره طرح اصالح قیمت 
 ۹8 سال  آبان ماه  در  انرژی  حامل های 
که  کرد  اعالم  انتخاباتی  مناظرات  در 
اصالح قیمت بنزین تصمیم کالن ملی 

و حاکمیتی بوده است.
درباره  دولت  اطالع رسانی  شورای 
توسط  دولت  به  غیرمنصفانه  اتهام زنی 
برخی نامزدها در خصوص طرح اصالح 
قیمت حامل های انرژی در آبان ماه سال 
13۹8 در مناظرات انتخاباتی، با عنوان 
ترامپ  توطئه  ضد  طرح  دو  مخالفان 
میلیون   60 به  معیشتی  کمک  »طرح 
اعالم  بنزین«  صادرات  »طرح  و  نفر« 
کرد: در پی طرح چندباره موضوع تصمیم 
حاکمیتی اصالح قیمت حامل های انرژی 
مناظرات  در   13۹8 سال  آبان ماه  در 
انتخاباتی و اتهام زنی غیرمنصفانه به دولت 
در این زمینه، موارد زیر را به استحضار 
چنان که  می رساند:  ایران  شریف  ملت 
پیش از این نیز بارها اعالم شد،  مباحث 
مربوط به اصالح قیمت بنزین، از آنجا 
که یک تصمیم کالن ملی و حاکمیتی 
به شمار می رفت در نشست های پرشمار 
سران قوا بحث و بررسی و پس از اینکه 

درباره همه ابعاد و جوانب آن،  اتفاق نظر 
حاصل شد، مصوبه به امضای سران سه 
قوه رسید و خدمت مقام معظم رهبری 

ارسال شد.
تأکید  دولت  اطالع رسانی  شورای 
کرد: پس از تأیید مصوبه از سوی رهبر 
انقالب نیز اجرای مصوبه از سوی شورای 
امنیت کشور در دستور کار قرار گرفت. 
در پی اجرای این مصوبه درآمد حاصل از 
اصالح قیمت بنزین به 60 میلیون ایرانی 
پرداخت شد و دولت مطلقاً درآمدی از این 
راه برای مصارف بودجه ای دریافت نکرد. 
پرداخت این مبلغ هم اکنون نیز با عنوان 

یارانه معیشتی ادامه دارد.
ضمن  می افزاید:  اطالعیه  این 

صرفه جویی  مصوبه  این  اجرای  اینکه 
در  بنزین  مصرف  در  توجه ای  قابل 
کشور به همراه داشت و از محل همین 
زمان  مدت  در  کشور  صرفه جویی، 
بنزین  واردکننده  از  کوتاهی  بسیاری 
به صادرکننده تبدیل شد. در این میان 
آنچه حائز اهمیت است، اجرای مصوبه 
حاشیه  کمترین  با  و  به خوبی  ابتدا  در 
پیش رفت، اما پس از حدود 2۴ ساعت، 
برخی مخالفت ها از سوی برخی گروه ها 
و اشخاص سیاسی و برخی مسئوالن در 
عمل اجماع حاکمیتی حول این مصوبه 
را پیش چشم مردم شکست و به تحریک 

افکار عمومی منجر شد.
تأکید  دولت  اطالع رسانی  شورای 

کرد: به این ترتیب تحرکاتی که تنها با 
هدف تخریب دولت انجام شد، کشور را 
با اعتراض های آبان ماه ۹8 روبه رو کرد 
که با بیانات صبح یکشنبه 26/8/۹8 مقام 
معظم رهبری این توطئه خنثی شد، البته 
و در بررسی های پسینی نیز هیچ گاه نقش 
منافع و  این چنین  افرادی که  و  عوامل 
رقابت های  مسلخ  به  را  ملی  مصالح 
قرار  توجه  مورد  بردند،  ناموجه  جناحی 

نگرفت.
ضمن  دولت  افزود:  اطالعیه  این 
و  قانونی  الزام های  از  بعضی  یادآوری 
انتخابات  محترم  نامزدهای  به  اخالقی 
از  پرهیز  جمله  از  ریاست جمهوری 
دروغگویی آشکار  - اتهام زنی - شانه خالی 
کردن از مسئولیت، از مراجع ذی صالح 
درخواست می کند به نقش عواملی که با 
شکست اجماع حاکمیتی و تحریک افکار 
عمومی، اعتراض های مردمی را در سال 
۹8 کلید و بعدها به آن دامن زدند، رسیدگی 
کرده و حاصل رسیدگی ها را با شفافیت با 

مردم در میان بگذارند.
دولت  نی  اطالع رسا شورای   
شیوه  و  نحوه  که  کرد  اعالم  همچنین 
اغتشاش جزو مسئولیت های  با  برخورد 

دولت نیست.

واکنش شورای اطالع رسانی دولت به یک اتهام؛

قیمت بنزین با موافقت سه قوه و تایید حاکمیت افزایش یافت
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مل  عا یر  _مد م یال ا
شرکت آب و فاضالب استان 
طرح  اجرای  گفت:  ایالم 
اضطراری آبرسانی به شهر ملکشاهی 
در صورت تخصیص بموقع اعتبارات 
مورد نیاز اجرا و در مدار بهره برداری 

قرار می گیرد.
نوراهلل تیموری در جلسه وضعیت 
افزایش انتقال آب از سد ایالم که با 
حضور مدیرکل دفتر نظارت بر بهره 
آبفای  مهندسی  شرکت  آب  برداری 
با  داشت:  اظهار  شد،  برگزار  کشور 
توجه به رشد جمعیت شهری، ساخت 

و سازهای بی رویه، مهاجرت پذیری 
تغییرات  دما،  افزایش  استان،  مرکز 
اقلیمی، کاهش نزوالت جوی و شیوع 
کمبود  با  ایالم  شهر  کرونا،  ویروس 
آب به میزان حدود 200 لیتر در ثانیه 

مواجه است.
شدن  برطرف  برای  افزود:  وی 
این مشکل طرح  افزایش آب از سد 
میلیارد   32 بر  بالغ  اعتباری  با  ایالم 
و  گرفت  قرار  کار  دستور  در  تومان 
پیشرفت  با  این طرح در حال حاضر 

مطلوبی در حال اجرا است.
بهره  بر  نظارت  دفتر  کل  مدیر 

و  آب  مهندسی  شرکت  آب  برداری 
با  جلسه  این  در  نیز  کشور  فاضالب 
اجرای  مشکالت  و  اهمیت  به  اشاره 
از آنجایی که  این طرح بیان داشت: 
و  ها  پیچیدگی  طرح  دو  این  اجرای 
باید  دارند  را  خود  خاص  مشکالت 
تمام تمهیدات الزم و احتماالت ممکن 

برای اجرای آن اندیشیده شود.
بر  ادامه  در  طباطبایی  علیرضا 
مستند سازی و اطالع رسانی در حین 

انجام کار تاکید کرد.
زان  پردا آب  شرکت  نماینده 
ارتقا  طرح  مشاور  سنندج  نواندیش 

ظرفیت آب از سد ایالم، نیز در این 
جلسه ضمن ارائه گزارشی از عملیات 
اجرایی پروژه، به مشکالت این پروژه 

پرداخت.
و  موارد  جلسه  این  پایان  در 
مطرح  پروژه  این  اجرای  مشکالت 
قرار  گیری  تصمیم  و  بررسی  مورد 

گرفت.
سید علیرضا طباطبایی در سفر به 
استان ایالم از تاسیسات آبرسانی پایانه 
مرزی مهران، ایستگاه پمپاژ دهلران، 
آبگیر و مخزن سراب آبدانان و سراب 

دره شهر بازدید کرد.

طرح اضطراری آبرسانی به شهر ملکشاهی
 با تخصیص اعتبار اجرا می شود

مقدس  دفاع  گمنام  میزبان 157 شهید  استان سمنان 
در 51 یادمان است

ســرهنگ »محمدحســن ســالمی« گفــت: اســتان ســمنان 
میزبــان 157 شــهید گمنــام دفــاع مقــدس اســت کــه در 51 یادمــان 
خاکســپاری شــده انــد کــه  ســاخت  و تکمیــل  یادمــان هــا  و انجــام 
ــا محوریــت یادمــان هــا  دو دغدغــه  مــا در  فعالیتهــای فرهنگــی ب

موضــوع یادمــان هــا اســت.
ــر خاکســپاری و  ــه سیاســتگذاری، هماهنگــی و نظــارت ب کمیت
ــا  ــام ب ــان شــهدای گمن ــن شــهدا و طراحــی یادم ــن مــکان دف تعیی
ــار و  ــظ آث ــرکل حف ــرهنگ »محمدحســن ســالمی« مدی حضــور س
نشــر ارزش هــای دفــاع مقــدس ســمنان و اعضــای حاضــر در ســالن 

جلســات مرکــز فرهنگــی دفــاع مقــدس اســتان برگــزار شــد.
ســرهنگ ســالمی در ایــن دیــدار اظهــار داشــت: اســتان ســمنان 
میزبــان 157 شــهید گمنــام دفــاع مقــدس اســت کــه در 51 یادمــان 
خاکســپاری شــده انــد کــه ســاخت و تکمیــل  یادمــان هــا و انجــام 
فعالیتهــای فرهنگــی بــا محوریــت یادمان شــهدای گمنــام  دو دغدغه  

مــا در موضــوع یادمــان هــا اســت.
وی ادامــه داد: یکــی  دیگــر از موضوعــات مهــم آن اســت کــه 
طــی 2 ســال  آینــده شــهدای مفقــود االثــر بایــد تعیین تکلیف شــوند.

ســالمی گفــت: یادمــان شــهدای گمنــام امــروزه به عنــوان یکی 
از مراکــز مهــم فرهنگــی در سراســر کشــور نقــش آفرینــی مــی کنند.

وی بــا بیــان ایــن کــه ترویــج فرهنــگ دفــاع مقــدس، 
ــگ و  ــج فرهن ــای تروی ــی از راه ه ــزود:  یک ــی دارد اف ضرورت های
ارزش هــای دفــاع مقــدس زنــده نگه داشــتن یــاد و خاطره شهداســت، 
چراکــه شــهدا، هــم به عنــوان ســرمایه های معنــوی انقــالب اســالمی 
ــاد  ــه آح ــرای هم ــی، ب ــوی مل ــرمایه های معن ــوان س ــم به عن و ه
ــن راســتا، یادمان هــای شــهدا،  ــرام هســتند. در ای ــورد احت ــه م جامع
ظرفیتــی بــزرگ در جهــت زنــده نگــه داشــتن یــاد و خاطــره شــهدا 
ــوان  ــد به عن ــاع مقــدس هســتند کــه می توانن ــگ دف ــج فرهن و تروی
زیــارت گاه اهــل یقیــن، قرارگاه هــای فرهنگــی بزرگــی در ایــن زمینه، 

ــد. ــاب بیاین ــه حس ــور ب ــاط کش در اقصی نق
ســالمی افــزود: مــکان یابی بــرای تدفین شــهدای گمنــام دارای 
پارامترهایــی از جملــه نــگاه زیارتــی دربردارنده سلســله مراتــب و آداب 
ــن و تشــریفاتی  ــگاه نمادی ــا ن ــارض ب ــگاه در تع ــن ن ــی کــه ای زیارت
و صرفــا ادای احتــرام اســت. همچنیــن اســتقالل مکانــی نقطــه کــه 
تحــت الشــعاع بناهــای همجــوار قــرار نگیــرد، زمیــن پــاک و مطهــر 
ــه و مصــادره نباشــد، دسترســی  ــبهه و منازع ــی، ش ــه محــل وقف ک
بــه محــل مــورد نظــر بــه لحــاظ بُعــد و فاصلــه آســان باشــد، محــل 
آرامــش و طمأنینــه و احســاس امنیــت، داشــتن چشــم انــداز بصــری، 
ــزرگ  ــات ب ــعه اجتماع ــاز و توس ــاخت و س ــرای س ــور ب ــت مان قابلی
مراســم هــا، محــل وحــدت و هــم گرایــی بیــن قومیت هــا، ســابقه و 
پیشــینه خــوب و... تعریــف شــده کــه بایــد در تدفیــن شــهدای گمنــام 

و ســاخت یادمان هــا مــورد توجــه قــرار گیــرد.
مدیــرکل حفــظ آثــار و نشــر ارزش هــای دفــاع مقــدس عنــوان 
کــرد: تشــکیل هیئــت امنــا بــرای کلیــه یادمان هــای شــهدای گمنــام 
ــام  ــرداری یادمان هــای شــهدای گمن در اســتان و نگهــداری و بهر ه ب
کــه مصوبــه جلســه هیئــت امنــای بنیــاد حفــظ آثــار دفــاع مقــدس 
ــتان  ــطح اس ــای س ــام یادمان ه ــرای تم ــت و ب ــروری اس ــت، ض اس
هیئــت امنــا تشــکیل شــده و در خصــوص یادمــان شــهدای گمنــام 
تصویــب شــده در ایــن جلســه  تقاضای تشــکیل هیئــت امنــا را داریم.

در ادامــه ایــن جلســه پیرامــون محــل تدفیــن پیکر مطهر شــهدا، 
نظــارت بــر ویژگی هــای نقــاط دفــن شــهدا گمنــام و آســیب شناســی 
وضــع موجــود و ارائــه مســائل و مشــکالت و تعیین راهکارهــای برون 
ــد  ــروه پدافن ــام گ ــهید گمن ــن ش ــا تدفی ــی ب ــع احتمال ــت از موان رف
هوایــی 10 محــرم،  قــرارگاه عملیاتــی لشــکر 58 ذوالفقــار، دانشــگاه 
ــرورش  ــوزش و پ ــمنان،  اداره کل آم ــتان س ــه ای  اس ــی و حرف فن
اســتان  ســمنان،  روســتای طــزره دامغــان، مجمــع  رزمندگان اســالم) 

آرامســتان  ســمنان(  بحــث و گفــت و گــو شــد.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل خبر 
داد:

به  واگذاری حق بهره برداری ناحیه صنعتی هشجین 
سرمایه گذار بخش خصوصی

ــل از  ــی اســتان اردبی مدیرعامــل شــرکت شــهرک هــای صنعت
واگــذاری ناحیــه صنعتــی هشــجین بــه ســرمایه گذار بخــش خصوص 
خبــر داد و گفــت: ناحیــه صنعتــی هشــجین مــدت مدیــدی بــود کــه 
ــا اقدامــات  بــه صــورت راکــد و بــال اســتفاده رهــا شــده بــود امــا ب
انجــام شــده، ایــن ناحیــه صنعتــی بــه ســرمایه گــذار بخــش خصوصی 

واگــذار شــد.
ــی  ــط عمومــی شــرکت شــهرک هــای صنعت ــه گــزارش رواب ب
ــی  ــه صنعت ــد از ناحی ــی در حاشــه بازدی ــد اهل ــل، محم اســتان اردبی
هشــجین ضمــن اعــالم ایــن خبــر اظهــار داشــت: ایــن ناحیــه صنعتی 
بــه دالیــل مختلــف، امــکان بهــره بــرداری و واگــذاری زمیــن در آن 
وجــود نداشــت کــه بــا تشــکیل جلســات متعــدد و دعــوت از ســرمایه 
گــذار بخــش خصوصــی، کل ایــن ناحیــه صنعتــی بــه ایــن ســرمایه 

گــذار واگــذار گردیــد.
ــت از  ــور حمای ــه منظ ــل ب ــتاندار اردبی ــن تشــکر از اس وی ضم
ورود ایــن ســرمایه گــذار بــه اســتان، تصریــح کــرد: کل ایــن ناحیــه 
صنعتــی در حــدود 5 هکتــار اســت کــه بــا توجــه بــه شــرایط مناســب 
ایــن ســرمایه گــذار بــرای احــداث صنایــع مختلــف، ایــن ناحیــه در 
قالــب 6 قــرارداد و در زمینــه هــای مختلــف تولیدی در اختیار ســرمایه 

گــذار قــرار داده شــد.
ــد  ــه تولی ــدی را در زمین ــد تولی ــن واح ــی ای ــدات آت ــی تولی اهل
ــی برشــمرد و  ــی غذای ــع تبدیل ــر و صنای ــن، آج ــوالد، بت پوشــاک، ف
افــزود: بــا توجــه بــه قــرار گیــری بخــش هشــجین در منطقــه محروم 
شهرســتان خلخــال، بــا شــروع بهــره بــرداری از ایــن واحــد تولیــدی، 
شــاهد اشــتغال خیــل عظیمــی از جوانــان ایــن منطقــه خواهیــم بــود.

مدیرعامــل شــرکت شــهرک هــای صنعتــی اســتان اردبیــل در 
بخــش دیگــری از ســخنان خــود از آغــاز عملیــات اجرایــی ایــن ناحیه 
همزمــان بــا تحویــل اراضــی مــورد نظــر بــه ســرمایه گــذار خبــر داد و 
افــزود: همزمــان بــا آمــاده ســازی ایــن ناحیــه، شــاهد شــروع احــداث 
ــود کــه ایــن  ایــن واحــد تولیــدی توســط ســرمایه گــذار خواهیــم ب

نمونــه بــارز جهــش تولیــد در اســتان اســت.

شرکت  در  تابستان  پیک  از  عبور  فراگیر  اقدام  طرح 
توزیع نیروی برق گلستان انجام شد

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان گفت: ششمین 
طرح اقدام فراگیر با رویکرد عبور از پیک تابستان در این استان آغاز شد. 
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق گلستان؛ علی 
اکبر نصیری گفت : هدف از اجرا این طرح تعدیل روشنایی معابر شهری 
و بین شهری، ارزیابی آماده بکاری مولد های اضطراری، ارزیابی آماده 
به کاری سامانه های برق من و پاسخگویی 121و مقابله با رمز ارزهای 

غیر مجاز و  است. 
وی افزود :این مانور در ادامه سلسله مانورهای سراسری تعمیرات 
شبکه های توزیع برق کشور در سال گذشته، امسال با رویکرد ایجاد 
آمادگی عبور از پیک تابستان و همزمان با سراسر کشور و با هدف استفاده 
از مولدهای خودتامین، کاهش 20 درصدی بار ادارات نسبت به سال قبل، 
مدیریت بار، تعدیل روشنایی معابر، تنظیم ساعات نجومی تابلوهای معابر، 
طرح تاب آوری خطوط فشار متوسط به منظورافزایش ضریب اطمینان 
خطوط، رفع اتصاالت سست، توسعه نقاط مانور و بهبود ظرفیت انتقال بار، 
باز آرایی و تعدیل، بهینه سازی و رفع اشکاالت فیدرهای فشار متوسط، و 

شناسایی مزارع بیت کوین غیر مجاز در سطح استان برگزار شد.
 نصیری گذری هم صرفه جویی در مصرف انرژی در ساختمان 
های زیرمجموعه وزارت نیرو زد و گفت : استفاده از کولر گازی طبق 
مصوبه هییت وزیران،در کلیه ساختمان های اداری وزارت نیرو و شرکت 
های زیرمجموعه دولتی و غیر دولتی ممنوع گردید که این خود گامی 
در جهت مدیریت مصرف و شروع از خود از وزارت نیرو است که نیازمند 

همراهی مردم را نیز می طلبد. 
وی اضافه کرد :در این اقدام فراگیر، تعداد 136 اکیپ و 162۹نفر 

ساعت به بازبینی و اصالح نقاط آسیب دیده شبکه برق اقدام کردند. 
این که سال های گذشته مردم همکاری خیلی  بیان  با  نصیری 
میشد  باعث  مشترکان  همکاری  افزود:  داشتند،  برق  با صنعت  خوبی 
این  هم  امسال  امیدواریم  و  شود  سپری  مشکل  بدون  ها  تابستان 

همکاری تداوم یابد.

گروه خبری شهرسـتان مشـهد 
فریبـا شـریف آباد-قائم مقـام تولیت 
آسـتان قـدس رضـوی از مشـارکت 
آسـتان قـدس رضـوی و وزارت دفاع 
بـرای افتتاح خط تولید واکسـن کرونا 
در دهـه کرامـت خبـر داد و افزود: در 
این راسـتا همزمـان با دهـه کرامت، 
فـاز سـوم بالینـی و تولیـد صنعتـی 
واکسـن فخـرا بـا مشـارکت وزارت 
دفـاع و شـرکت داروسـازی ثامـن با 
نظـارت وزارت بهداشـت آغاز خواهد 
شـد و امیدواریم در کنار واکسـن کوو 
برکـت کـه اولیـن واکسـن داخلـی و 
بتوانیـم  اسـت،  کشـور  در  پیشـتاز 
بـه  فخـرا  واکسـن  انبـوه  تولیـد  در 
عنـوان یکـی دیگـر از واکسـن های 
داخلـی اقدام موثری داشـته باشـیم و 
آرامش و آسـایش را برای مردم عزیز 

کشـورمان بـه ارمغـان آوریم.
مالک رحمتی در نشسـت خبری 
تشـریح برنامـه های دهـه کرامت در 
جمـع خبرنـگاران گفـت: تقـارن این 
دهه بـا انتخابـات ریاسـت جمهوری 
و شـوراها را بـه فـال نیـک گرفتـه و 
امیدواریـم بـه برکت این دهه شـاهد 

انتخاباتی پرشـور و حماسـی باشیم.
اقداماتـی  بـه  اشـاره  بـا  وی 
همچـون تولیـد ماسـک و مـواد ضد 
آسـتان  عفونـی کـه در دسـتور کار 
قـدس قـرار گرفـت، اضافه کـرد: در 
مطالبـه  مهمتریـن  کنونـی  شـرایط 
واکسـن  تامیـن  کشـورمان  مـردم 
کرونـا اسـت لـذا آسـتان قـدس پای 
کار آمـده تـا بـا حمایـت و پشـتیبانی 
از خـط تولید داخلی واکسـن، در کنار 

مـردم عزیـز باشـد.
قائم مقـام تولیت آسـتان قدس 
رضـوی با اشـاره بر ضـرورت اطالع 
رسـانی برنامه های این آسـتان برای 
تبـادل نظـر؛ گفـت: یکـی از دغدغه 
هـای مهمـی که همـواره در آسـتان 
قـدس اهمیـت داشـته ریـل گـذاری 
علمـی، برنامه ای و کارشناسـی برای 
تمامـی فعالیت ها بوده اسـت و امروز 
در آسـتان قدس اولویت اصلی برنامه 
محوری و توجه به نگاه کارشناسـی و 
علمی و اسـتفاده از خرد جمعی اسـت 
و همـه اولویـت ها در یـک کار فاخر 
و بـزرگ و بـا اهمیـت تحـت عنوان 
سیاسـت هـای کالن آسـتان قـدس 

رضـوی قرار گرفته اسـت.
رحمتـی اظهـار داشـت: آسـتان 
قـدس رضـوی یک سـری سیاسـت 
هـای کلـی و ابالغـی  دارد کـه  باید 
بـرای عملیاتـی کـردن این سیاسـت 
هـا برنامـه ریـزی شـود و در مرحلـه 
بعـد اجـرای ابـالغ هایـی اسـت کـه 
بـرای تولیـت سـابق و فعلـی صـادر 
شـده اسـت لـذا بایـد بـه همـه ایـن 

احـکام عینیـت ببخشـیم.
در  فکـر  ایـن  لـذا  گفـت:  وی 
آسـتان قدس بوجود آمد که سیاسـت 
هـای کالن آسـتان با سیاسـت های 
رهبـری مـد نظـر قـرار گیـرد و در 
کنـار این از تجربیات گذشـته آسـیب 
شناسـی و تبدیـل به سیاسـت کالن 
بـا محوریـت تخصص گرایی شـود و 
ایـن سیاسـت هـا در معـرض عمـوم 

دیـد مـردم قـرار بگیرد.
ایـن  در  داشـت:  اظهـار  وی 
سیاسـتهای کالن کارهایی با رویکرد 

تخصـص گرایـی تقسـیم می شـود، 
لـذا بـه مدیریـت عالـی حـرم جایگاه 
و  مـردم  کـه  شـد  داده  ای  ویـژه 
اهالـی رسـانه مـی توانند مـا را با آن 
سیاسـت ها بسـنجند. نظـارت بر کار 
و عملکـرد آسـتان قـدس شـاخص 
محـور شـده اسـت و ایـن اولیـن بار 

اتفـاق افتـاده اسـت.
رحمتی افزود: در سیاسـت های 
جدیـد با تغییـر رویکـرد از بنیاد بهره 
وری موقوفـات اسـتفاده کردیم یعنی 
ایـن موقوفات طـوری بهـره برداری 
شـوند کـه بهـره ور باشـند و از محل 
بهـره وری بتوانیـم به وظیفـه اصلی 
خدمـت بـه زائر و مجـاور جامه عمل 
بپوشـانیم و همه تشکیالت اقتصادی 
اسـتان تحـت هر عنـوان ذیـل بنیاد 
بهـره وری موقوافـات جمـع شـدند 
وری  بهـره  آن  اصلـی  ووظیفـه  و 
موقوفـات شـد. و اگـر ما بهـره وری 
در موقوافـات داشـته باشـیم مردم به 
وقفـه ای جدیـد و گسـترش فرهنگ 

وقـف اقبـال خواهنـد کرد.
قائم مقـام تولیت آسـتان قدس 
رضوی بیان کرد: سـازمان متمرکزی 
درسـت شـد بـه نـام بنیـاد کرامـت 
رضـوی کـه وظیفه ذاتی آن رسـالت 
هـای اجتماعـی اسـتان قدس اسـت 
کـه بتوانیـم اگـر بناسـت محرومیت 
زدایی در کشـور رخ دهد و در حوادث 
و بالیـی طبیعـی ورود کنـد از طریق 

بنیـاد کرامت رضوی باشـد.
ایجـاد  بـه  اشـاره  بـا  رحمتـی 
سـازمان علمـی و فرهنگـی آسـتان 
امـروز  داد:  ادامـه  رضـوی  قـدس 
نویـن  تمـدن  و  گفتمـان  نیازمنـد 
ایرانـی و اسـالمی هسـتیم و آسـتان 
قـدس بایـد در ایـن کار مهـم ایفای 
نقـش کنـد بـر همیـن اسـاس طبق 
تاکیـد تولیـت آسـتان قـدس رضوی 
ایـن سـازمان تشـکیل شـد تـا بـا در 
اختیـار داشـتن امکانـات و ظرفیـت 
هـای 12مجموعـه از جمله دانشـگاه 
دانشـگاه  رضـوی،  اسـالمی  علـوم 
امـام رضـا)ع(، بنیـاد پژوهـش هـای 
اسـالمی، موسسات فرهنگی و مراکز 
چـاپ و نشـر، به توسـعه این گفتمان 

کند. کمـک 
کـه  دیگـری  رویکـرد  از  وی 
بـا مشـارکت مـردم و آسـتان قـدس 
صـورت گرفـت اشـاره کـرد و افزود: 
بـاور داریـم نکتـه کلیـدی در فعالیت 

هـا و اقدامات، مشـارکت دادن مردم 
اسـاس  همیـن  بـر  کارهاسـت  در 
معتقدیـم تمـام فعالیتهـای اجتماعی، 
اقتصـادی، خدمـت رسـانی و علمـی 
و  حضـور  بـا  فقـط  قـدس  آسـتان 
مشـارکت مـردم معنـا خواهد داشـت 
و بـه نتیجـه مـی رسـد. وی تصریح 
کـرد:  مصـداق ایـن رویکـرد، تهیـه 
راسـتای  در  معیشـتی  بسـته   8888
اجـرای مطالبـه رهبر معظـم انقالب 
و طرح مواسـات اسـت که به راهبری 
آسـتان قـدس و مشـارکت مـردم به 
ثمـر نشسـته و در دهـه کرامـت بـه 

طـور کامـل اجـرا می شـود.
بـا  شـهر  حاشـیه  سـاماندهی 

قـدس آسـتان  مشـارکت 
حاشـیه  خصـوص  در  رحمتـی 
شـهر مشـهد و تاکیـدات مقـام معظم 
رهبـری بعنـوان یکـی از مهمتریـن 
دغدغـه هـای موجـود در آنجـا افزود: 
رهبـر معظـم انقالب و تولیت آسـتان 
سـاماندهی  دربـاره ضـرورت  قـدس 
حاشـیه شـهر مشـهد تاکیداتی داشته 
اند که خوشـبختانه ایـن مطالبه منجر 
به شـکل گیری سـتاد حاشـیه شهر با 
مسـئولیت نماینـده محتـرم ولی فقیه 
در اسـتان و هـم افزایی همه دسـتگاه 

هـای اجرایی شـده اسـت.
وی افزود: تامین زمین مناسـب 
بـرای ارائـه خدمـات و امکانـات بـه 
کـه  سـت  نیازهایـی  از  بـود  مـردم 
آسـتان قـدس رضـوی در ایـن حوزه 
کار بزرگـی انجـام داد و زمیـن مورد 
نیـاز سـتاد سـاماندهی را تامین کرد.

بـرای  زمیـن  اهـدای  رحمتـی 
مسـکونی  واحـد  هـزار   6 احـداث 
محرومـان در شـهرک هـای شـهید 
رجایـی و شـهید باهنـر را از جملـه 
اقدامـات انجام شـده توسـط آسـتان 
قدس برای سـاماندهی حاشـیه شهر 
ایـن  مـا  انتظـار  گفـت:  و  برشـمرد 
اسـت کـه هـم افزایـی ایجـاد شـده 
در شـهر و اسـتان بـرای تحقـق این 
مهـم، فصلـی و گذرا نباشـد، بلکه به 
طور مسـتمر دنبال شـود تـا در آینده 
نزدیـک دیگـر چیـزی به نام حاشـیه 

شـهر مشـهد نداشـته باشـیم.
اصـالح طـرح تفصیلـی بـا نگاه 

بـه زندگـی همزمـان زائـر و مجار
قائم مقـام تولیت آسـتان قدس 
رضـوی همچنیـن بـه تـالش هـا و 
پیگیـری هـای صـورت گرفتـه برای 

اصالح طـرح تفصیلی بافت پیرامونی 
حرم مطهر اشـاره کـرد و گفت: یکی 
از اقدامـات مهـم تولیت معزز آسـتان 
قـدس رضـوی، پیگیری جـدی برای 
اصـالح ایـن طـرح بود، چـرا که طی 
دو دهـه گذشـته مشـکالت و گالیه 
هـای متعـددی بـرای مـردم ایجـاد 

کـرده بود.
وی افزود: مطالبه آسـتان قدس 
ایـن بـود کـه طـرح تفصیلـی باید با 
نـگاه زندگـی همزمان زائـر و مجاور 
اصـالح شـود کـه خوشـبختانه ایـن 
مطالبـه تا حد زیـادی محقق و منجر 
به انجام اصالحاتی در آن شـده است 
و باید دسـتگاه های اجرایی مسـئول 

گـزارش آن را بـه مـردم ارائه کنند.
رحمتـی همچنیـن بـا اشـاره به 
جایـگاه مهـم رسـانه هـا در شـرایط 
امـروز جهـان و کشـور گفـت: امروز 
عصـر رسـانه و ارتباطـات اسـت و ما 
نیـز در آسـتان قـدس رضـوی نمـی 
توانیـم نسـبت بـه ایـن حـوزه بـی 
تفـاوت باشـیم، بـر همین اسـاس در 
سـاختار جدیـد مرکـزی به نـام مرکز 
ارتباطـات و رسـانه شـکل گرفتـه و 
تـالش خواهیـم کـرد بـه همت یک 
تیـم جـوان و خـالق، برنامـه هـای 
نوآورانـه ای بـرای همه عالقه مندان 
بـه حضرت رضـا)ع( در اقصـی نقاط 

جهان داشـته باشـیم.
قائم مقـام تولیت آسـتان قدس 
افـزود: افتتاح خبرگزاری آسـتان نیوز 
و راه انـدازی ماهـواره جهانـی امـام 
رضـا)ع( بـه زبـان اردو و انگلیسـی، 
پخـش 23 سـاعت برنامـه از رسـانه 
ملـی و اجـرای بیـش از 220 ویـژه 
برنامـه در آسـتان قـدس رضـوی بـا 
برنامـه  از جملـه  پوشـش رسـانه ای 
هـای آسـتان قـدس بـا ایـن رویکرد 

در دهـه کرامـت اسـت.
ویژه برنامه های دهه کرامت

معاون تبلیغات اسـالمی آسـتان 
االسـالم  حجـت  رضـوی،  قـدس 
گنابـادی نـژاد بـا اشـاره بـه رویکرد 
برنامـه های دهـه کرامـت ادامه داد: 
توجـه به مسـئله فلسـطین و حمایت 
از جبهـه مقاومـت، ترویـج گفتمـان 
حضـور حداکثـری در انتخابات، توجه 
بـه تداوم شـرایط کرونـا و محدودیت 
هـا، توسـل بـه امـام رضـا)ع(، گـره 
گشـایی از مـردم، مواسـات و همدلی 
را از دیگـر رویکردهـای ایـن دهـه 

باشـد. می 
برنامـه   13 بـه  اشـاره  بـا  وی 
کرامـت  دهـه  ایـام  ویـژه  محـوری 
عناویـن  بـا  برنامه هـا  ایـن  گفـت: 
جشـن های لبیـک یـا امـام، دختران 
خورشـید، نقش ارادت، گلدسـته های 
حرم، رسـم دعبـل، مناظرات رضوی، 
پویـش بین المللـی بـه لطـف امـام، 
کتـاب،  رواق  بهشـت،  تـا  همسـفر 
میهمـان امام، در جـوار عترت، برکت 
حضور و شـکرانه همجـواری تدارک 

دیده شـده اسـت.
نی،  سـخنرا د:  دا دامـه  ا وی 
جلسـات  ادعیـه،  و  زیـارات  قرائـت 
پرسـش و پاسـخ و مناظرات رضوی، 
گروه هـای  اجـرای  مدیحه سـرایی، 
کریـم،  قـرآن  همخوانـی  و  سـرود 
و  تجلیـل  خوانـی،  شـعر  مشـاعره، 
معرفـی افـراد و خانواده هـای موفق، 
کرسـی تالوت رضوی، شـعر، دکلمه 
خوانـی و خوانش کتاب از جمله قالب 
هـای برنامه های دهه کرامت اسـت.

کـرد:  اظهـار  نـژاد  گنابـادی 
کرسـی تالوت رضوی از برنامه های 
اسـالمی  تبلیغـات  معاونـت  قرآنـی 
آسـتان قـدس رضـوی اسـت کـه با 
حضـور قاریـان بین المللـی از شـبکه 
و  زنـده  بـه صـورت  اسـتانی  هـای 
مسـتقیم از حـرم پخش خواهد شـد.

برنامه هـای  خصـوص  در  وی 
ایرانـی تصریـح  غیـر  زائـران  ویـژه 
کـرد: باتوجـه به اینکه همـواره تعداد 
کثیـری از زائـران غیر ایرانـی اعم از 
زائـران اردو، عـرب و آذری زبـان بـه 
بـارگاه منـور رضـوی مشـرف مـی 
شـدند و در ایـن ایـام به دلیل شـیوع 
حضـرت  زیـارت  از  کرونـا  بیمـاری 
رضـا)ع( محـروم هسـتند، مدیریـت 
زائـران غیـر ایرانی سـه برنامـه برای 
زائـران عـرب، اردو و آذری زبـان در 

نظـر گرفته اسـت.
رونمایی از رواق دعبل

حجـت االسـالم گنابـادی نـژاد 
ادامـه داد: یکـی از برنامـه هـای این 
ایـام آئیـن رونمایـی از رواق دعبـل 
محافـل  رواق  ایـن  در  کـه  اسـت 
بین المللـی شـعر بـا حضور شـاعران 
رضـا)ع(  امـام  محوریـت  بـا  آئینـی 

برگـزار خواهـد شـد.
در ادامـه رئیس سـازمان علمی 
و فرهنگـی آسـتان قـدس رضـوی 
بـرای  بـر اسـاس مصوبـات  گفـت: 
دهه کرامت پنج گسـتره برای اجرای 
برنامـه هـای دهه کرامت در گسـتره 
مرکزیـت  عنـوان  بـه  مطهـر  حـرم 
فعالیت دهه کرامت رضوی ، گسـتره 
شـهر مقدس مشـهد، گسـتره استان، 
گسـتره ملی و فرا ملی در نظر گرفته 

است. شـده 
حجـت االسـالم مهـدوی مهـر 
بیـان کـرد: بـر اسـاس مصوباتی که 
در جلسـات مختلـف دهـه کرامت یا 
سـتاد مناسـبت های ویـژه و مجمـع 
آسـتان  تولیـت  جملـه  از  مشـورتی 
و  اسـتان  عالـی  مسـئوالن  فـدس، 
اسـتان،  انـدرکاران  دسـت  تمامـی 
امـام جمعـه  و  فقیـه  ولـی  نماینـده 
در  کـه  آنچـه  برگـزار شـد،  اسـتان 
فعالیـت ایـن سـتاد و مجموعـه های 
مختلـف ایـن آسـتان تعریـف شـد، 
شـد  مطـرح  گسـتره   و  حلقـه   5

بـه  مطهـر  حـرم  گسـتره  در  کـه 
عنـوان مرکزیـت فعالیت دهه کرامت 
رضوی ، گسـتره شهر مقدس مشهد، 
گسـتره اسـتان، گسـتره ملـی و فـرا 
ملـی برنامـه هـا متمرکـز و متنوعی 
بـرای بخـش هـای مختلـف آسـتان 
دیده شـده و دسـتگاههای تخصصی 
هـر کـدام برنامـه هـای مرتبـط بـا 
خـود را در ایـن  ۴ یـا 5 بخـش  ارائه 

خواهنـد کـرد.
وی افـزود: دهـه کرامت رضوی 
بـا توجه به موضـوع انتخابـات که در 
نیمـه دوم ایـن دهه اسـت مالحظات 
خاصـی به وجـود آورده کـه باید مورد 
توجه باشـد لذا بخشـی از برنامه های 
مـا بـرای بعـد روز برگـزاری انتخابات 
متمرکـز شـده لـذا مـا حجـم بیشـتر  
برنامـه ها را در بعـد از انتخابات یعنی 
نیمه دوم دهه کرامت خواهیم داشـت.

و  علمـی  ن  ما ز سـا ئیـس  ر
رضـوی  قـدس  آسـتان  فرهنگـی 
گفـت: بـه لحـاظ محدودیـت هایـی 
کـه طبعـا در انتخابات پیـش می آید 
و تاثیـری کـه انتخابـات  بـر برنامـه 
بیشـتر  برنامـه هـا  هـا مـی گـذارد 
متوجـه نیمـه دوم و بعـد از برگـزاری 
انتخابـات و چنـد روزی بعـد از دهـه 
خواهـد بـود و یـک سـری برنامه ها 
بیـن دهـه کرامـت و دهـه والیـت 
تعریـف شـده کـه از دهـه کرامـت تا 
عیـد غدیـر برنامـه هایـی را مسـتمر 
خواهیـم داشـت.وی افزود: یکسـری 
از برنامـه هـا در گسـتره حـرم مطهر 
اسـت کـه بایـد بـه آن پرداخـت و 
برنامـه هایی در شـهر مشـهد و ملی 
و فراملی اسـت و شـعار  دهه کرامت 
امسـال که شـعار سراسری ملی است 
»خدمـت کریمانـه به عنـوان محور 
شـعار و گـره گشـایی بـه رسـم اهل 
بیـت«  کـه امسـال به عنوان شـعار 

اصلـی قـرار گرفته اسـت.
حجـت االسـالم مهـدوی مهـر 
بیـان کـرد: بـا ایـن شـعار برنامـه ها 
جهـت و سـمت و سـو گرفتـه اسـت 
و بـا توجـه بـه نـگاه تولیـت معـزز 
بـه دنبـال ترویـج فرهنـگ رضوی و 
گسـترش  تمـدن رضوی هسـتیم لذا 
آسـتان قدس بخش زیادی از فعالیت 
هـا و کارهـا را بـه سـمت مباحـث 
معرفتـی و آنچـه کـه مـا بتوانیـم در 
امـام ثامـن االیمـه داشـته  معرفـی 
باشـیم و بـه دنیـا و مخاطبـان خـود 
و بخـش نخبـگان و جامعـه جوانـان 

بیشـتر توجـه شـود، بـرده ایم.
مـا  بیـان کـرد: همچنیـن  وی 
تـالش کردیـم در برنامـه هـای دهه 
انتخاباتـی  شـوق  و  شـور  کرامـت 
ایجـاد و بیشـتر کنیم و مـردم بتوانند 
بـا بهـره گیـری از برنامه هـای دهه 
کرامـت برای یـک انتخابات پرشـور 
و حماسـی امـاده شـوند و مـا بتوانیم 
از قبـل برنامـه هـای دهـه کرامـت 
انتخابـات بهتـری را برگـزار کنیـم.

رئیـس سـازمان علمـی و فرهنگـی 
آسـتان قـدس رضـوی گفـت: مـا در 
دهـه کرامت بایـد بتوانیم بـا فضایی 
که در شـهر و کشـور ایجاد می کنیم 
بـا توجـه بـه وضعیـت کرونایـی کـه 
بـر کشـور حاکـم اسـت این فضـا را 
متحـول کنیـم و برای مـردم فضای 

بهتـری را ایجـاد کنیـم.

قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی؛

همزمان با دهه کرامت، فاز سوم واکسن فخرا با مشارکت آستان قدس تولید می شود
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سعه  تو نت  و معا
نسانی  ا منابع  و  مدیریت 
اشاره  با  شاهرود  شهرداری 
پایدار مهمترین  ایجاددرآمد  اینکه  به 
گفت:ایجاد  است،  شهرداریها  نیاز 
مسئولین  نقش  و  پایدار  درآمدهای 
یک  مهم  این  ایجاد  در  نهادها  و 

ضرورت است.
حسین کریمی با بیان اینکه باید 
پایداِر  درآمدهای  ایجاِد  که  پذیرفت 
بهبود  نیز  و  متعدد  و  متنوع  مختلف، 
معیشت  کار،  کسب  فضای  رونِق  و 
اقتصاِد منطقه  کلّی،  به طور  و  مردم 
را در چرخه رونق و توسعه همسو و 

هم آهنگ خواهد کرد، افزود: تامین 
منابع مالی یکی از مهمترین وظایف 
مانند  غیردولتی  عمومی  نهادهای 

شهرداریها است.
مطلب  ین  ا بیان  ضمن  وی 
بع  منا محدودیت  به  توجه  با  که 

مالی شهرداریها و کاهش درآمدها، 
سرمایه گذاری بهترین راهکار برای 
شهری  ر  یدا پا مدهای  آ در د  یجا ا
برنامه  مدیریت شهری  و هنر  است 
مشارکت  راستای  در  مطلوب  ریزی 
های  طرح  ر  د ن  ا ر ا گذ یه  ما سر
مختلف اقتصادی و درآمدزایی است، 
به  شهرداری ها  ورود  داشت:   ابراز 
د  یجا ا و  دی  قتصا ا ی  لیت ها فعا
سازوکارهای درآمدی، تبدیل برخی 
منابع به سهام و دریافت سود سهام 
در قالب شرکت های سهامی عام یا 
لیت  فعا مسیرهای  ز  ا یک  خاص 

است. اقتصادی 

ایجاد درآمد پایدار مهمترین نیاز شهرداریها تاکید استاندار اصفهان
 بر مدیریت مصرف گاز طبیعی

دکتــر عبــاس رضایــی، بــا تاکیــد بــر لــزوم برنامــه ریــزی بــرای 
تامیــن گاز مســتمر در فصــل ســرد، بــر دســتورالعمل هــای الزم االجــرا 
توســط دســتگاه هــای اجرایــی و ادارات ســطح اســتان بــرای مدیریــت 

مصــرف انــرژی تاکیــد کــرد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت گاز اصفهــان، درجلســه ســتاد 
ــران  ــه بح ــخ ب ــات پاس ــی »عملی ــی و فرمانده ــگیری، هماهنگ پیش
اســتان« کــه بــا حضــور مدیــران دســتگاه هــای اجرایــی بــه منظــور 
اتخــاذ راهکارهــای مدیریــت مصــرف حامــل هــای انــرژی برگــزار شــد، 
اســتاندار اصفهــان گفــت: بــا توجــه بــه کمبــود منابــع آب و بــرق، صرفه 
جویــی و کاهــش مصــرف بــرق و آب در تمامــی ادارات الزم االجرا اســت 

و بــا ادارات متخلــف برخــورد خواهــد شــد.
در ایــن نشســت، مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان اصفهــان، با اشــاره 
بــه سیاســت هــای پنجگانــه مدیریــت مصــرف گاز بــر اســاس مصوبات 
شــورای عالــی انــرژی کشــور در بخــش هــای فرهنــگ ســازی، مدیریت 
مصرف مشــترکین خانگــی، اداری و تجاری مدیریت مصــرف گاز صنایع، 
بهینــه ســازی مصــرف نیروگاه هــا و حمایت از اســتارت آپ ها و شــرکت 
هــای دانــش بنیــان بــر ضــرورت اجــرای مفــاد قانونــی اصــالح الگــوی 

مصــرف تاکیــد کرد.
وی، بــا بیــان اینکــه ســاالنه حــدود 22 میلیــارد متــر مکعــب گاز 
طبیعــی در ســطح اســتان اصفهــان توزیــع و بــه مصــرف می رســد گفت: 
در نیمــه اول ســال عمــده مصــارف گاز در صنایــع و نیروگاه ها می باشــد، 
امــا بــا ورود بــه نیمــه دوم ســال بــا رشــد حــدود 3 برابــری مصــرف گاز 
در بخــش هــای خانگــی، تجــاری و اداری مواجــه مــی شــویم کــه بــرای 
تامیــن پایــدار و مســتمر گاز مصرفــی ایــن بخــش ممکــن اســت ناگزیــر 

بــه ایجــاد احتمالــی محدودیــت مصــرف در برخــی از صنایع شــویم. 
مهنــدس علــوی، افــزود: بــه منظــور مدیریــت مصــرف گاز بویــژه 
ــه ســازی مصــرف گاز  در نیمــه دوم ســال، اجــرای برنامــه هــای بهین
در تمامــی بخــش هــا بخصــوص در صنعــت ضــروری اســت، لــذا بــا 
ــطح  ــانی در س ــت گازرس ــوص ظرفی ــده در خص ــام ش ــای انج برآورده
اســتان و همچنیــن بــر اســاس ابالغیــه هــای قانونــی موجــود؛ صرفــه 
جویــی 10 درصــدی در بخــش خانگــی، تجــاری و اداری و 50 درصــدی 
در بخــش صنعــت و نیــروگاه اجتنابــب ناپذیــر اســت، کــه بخشــی از این 
مهــم بــا اجــرای طــرح هــای بهینــه ســازی مصــرف گاز و بخــش دیگــر 
بــا ایجــاد محدودیــت هــای اعــالم شــده از ســوی مرکــز دیســپچینگ 

شــرکت ملــی گاز ایــران اعمــال خواهــد شــد.
مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان اصفهــان، بــا اشــاره بــه برخــی از 
برنامــه هــای اجرایــی در راســتای بهینــه ســازی مصــرف، از پرداخــت 
یــک میلیــارد تومــان پــاداش در قالــب تخفیــف گازبهــا، ویژه مشــترکین 
کــم مصــرف خبــرداد و گفــت: همچنیــن 200 هــزار نفر ســاعت آموزش 
مصــرف ایمــن و بهینــه گاز طبیعــی در ســطح مــدارس، فرهنگ ســراها، 

ادارات و ســازمان هــا طــی 5ســال اخیــر برگــزار شــده اســت. 
ــه  ــوص برنام ــان، در خص ــتان اصفه ــرکت گاز اس ــل ش مدیرعام
هــای بهینــه ســازی مصــرف گاز در بخــش مصــرف کننــدگان صنعتــی 
بــه وظایــف ســازمان صمــت و اداره کل اســتاندارد اســتان جهــت انجــام 
ممیــزی هــای انــرژی در واحدهــای صنعتی، اشــاره و تاکید کرد: اســتفاده 
از خطــوط تولیــد بــا رده انــرژی پاییــن در فرآینــده هــای انــرژی بــر، باید 
ــه و  ــرار گرفت ــتاندارد ق ــت و اداره کل اس ــازمان صم ــارت س ــت نظ تح
فرآیندهــای مشــمول اســتاندارد اجبــاری انــرژی، حتمــاً نســبت بــه اخــذ 

گواهــی نامــه اســتاندارد اقــدام نماینــد.
وی، خاطــر نشــان ســاخت: بــزودی پذیــرش اشــتراک گاز منــوط به 
ارائــه گواهــی اســتاندارد و انــرژی از اداره کل اســتاندارد مربوطــه خواهــد 
شــد، همچنیــن بازســازی، نوســازی و توســعه تمامــی صنایــع به اســتناد 
قانــون اصــالح الگــوی مصــرف بایــد تحت ممیــزی انــرژی قــرار گرفته 

و تاییــد هــای الزم اداره کل اســتاندارد را اخــذ کننــد.
مهنــدس علــوی، در خصــوص محورهــای چهارم و پنجم سیاســت 
هــای مدیریــت مصــرف گاز، بــر لــزوم ارتقــای بازدهــی نیــروگاه هــای 
تولیــد بــرق و ایجــاد بســتر توســعه فنــاوری هــای اســتفاده از انــرژی هــا 

تجدیــد پذیــر تاکیــد نمود.
مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان اصفهــان، در پایــان  تاکیــد کــرد: 
ــط  ــرژی، فعــال ســازی رواب ــه ان ــرای فرهنــگ ســازی مصــرف بهین ب
عمومــی هــای تمامــی ســازمان هــا، همــکاری صــدا و ســیما، رســانه 
هــا و همچنیــن کمیتــه هــای فرهنــگ شــهروندی مــورد نیــاز اســت.

اجرای پروژه بزررگ زیر بنایی مبنا
 و شاخص توسعه یافتگی در شهر است

ــه اینکــه در زمــان کوتــاه شــاهرود  ــا اشــاره ب شــهردار شــاهرود ب
در چشــم انــداز توســعه، پیشــرفت و رشــد خوبــی را شــاهد خواهــد بــود، 
گفــت: اجــرای پــروژه بــزرگ زیــر بنایــی مبنا و شــاخص توســعه یافتگی 

در شــهر اســت.
ــه و  ــان، هزین ــان اینکــه زم ــا بی ــی ب علیرضــا حاجــی محمــد عل
کیفیــت از مهم تریــن مؤلفه هــای ایــن پروژهــای زیــر بنایــی بــه شــمار 
مــی رود و ســعی کردیــم بــا توجــه بــه در نظــر گرفتــن ایــن ســه مؤلفــه 
عملیــات اجرایــی را شــروع کنیــم، افــزود: یکــی از مــوارد رشــد و توســعه 
در هــر شــهری مــی توانــد اجــرای پروژه هــای عمرانــی محســوب  شــود.

وی ضمــن بیــان ایــن مطلــب کــه  از جملــه عملیات هــای در حــال 
اقــدام مدیریــت شــهری، می تــوان بــه عملیــات اجرایــی تقاطــع غیــر هم 
ســطح ســپهبد شــهید حــاج قاســم ســلیمانی، بازپیرایــی پیگیــری زمیــن 
از مســکن و شــهر ســازی در راســتای احــداث جــاده ســالمتی، کاشــت 
فضــای ســبز پــروژه بــاغ راه ، احــداث المــان میــدان الغدیــر، اجــرای پــل 
شــاهوار و طبیعــت و ...اســت،ابراز داشــت:در ســال جــاری شــاهد اجــرای 
پروژه هــای شــاخص و زیــر بنایــی در شــهر هســتیم و بــا اهتمــام ویــژه 
در صــدد بــوده کــه طبــق برنامــه ریــزی تدویــن شــده شــاهد افتتــاح و 

بهــره بــرداری آنهــا باشــیم.

همایش »دختران و انتخاب ها«
 از سوی شهرداری گرگان برگزار شد

ــواده  ــوان و خان ــور بان ــر ام ــای دفت ــه ه ــژه برنام ــت وی روز نخس
شــهرداری گــرگان بــه مناســبت گرامیداشــت والدت حضــرت فاطمــه 
معصومــه )س( و روز دختــر برگــزار شــد. به گــزارش مرکز اطالع رســانی 
روابــط عمومــی شــهرداری گــرگان، همایــش »دختــران و انتخــاب هــا« 
ویــژه »رای اولــی هــا« ظهــر امــروز )شــنبه( بــا حضــور مقامــات ســپاه 
نینــوا اســتان گلســتان و ناحیــه شهرســتان، مهنــدس ســیدالنگی معــاون 
مدیریــت و توســعه منابــع و ســرکار خانــم دکتــر رضایــی مشــاور امــور 
بانــوان و خانــواده شــهرداری گــرگان و جمعی از بانــوان و دختران گرگانی 
در حســینیه عاشــقانه ثــاراهلل ســپاه نینــوا اســتان گلســتان برگــزار شــد. 

 در ایــن برنامــه بانــوان هــم بــه صــورت فیزیکــی و هــم بــه صورت 
مجــازی از طریــق صفحــه اختصاصی شــهرداری گرگان حضور داشــتند.  
امــروز همچنیــن کارگاه آموزش شــیرینی  پــزی در دو گروه صبــح و بعداز 
ظهــر بــرای دختــران رده ســنی 15 تــا 1۹ ســال در کانــون طــه برگــزار 

و در آن ۴ مــدل کیــک و شــیرینی بــه عالقمنــدان آموزش داده شــد. 
 الزم بــه ذکــر اســت جشــنواره »خالقیــت مــادر و دختــر« همــراه با 
آمــوزش تکنیــک هــای ســاخت بهتریــن هــا از مــواد دورریختنــی ویــژه 
ــه  ــرداد در خان ــنبه 23 خ ــاعت 17 روز یکش ــهرداری از س ــکاران ش هم

طبیعــت برگــزار مــی شــود.

خیریه  امور  و  اوقاف  مدیرکل 
نیروگاه  راه اندازی  از  اصفهان  استان 
با ظرفیت دو مگاوات در  خورشیدی 

موقوفات استان اصفهان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اوقاف 
و امور خیریه استان اصفهان، حجت 
با اشاره  االسالم محمد حسین بلک 
یک  تولید  برق  نیروگاه  از  بازدید  به 

داشت:  اظهار  اصفهان  در  مگاوات 
اوقاف استان اصفهان بیشترین سهم را 
در راه اندازی نیروگاه های خورشیدی 

کوچک مقیاس در استان دارد.
وی با بیان اینکه در سال جاری 
در  را  پاک  انرژی  تولید  توسعه  نیر 
موقوفات استان اصفهان در دستور کار 
داریم، ابراز داشت: در سال جاری قصد 

داریم یک گام بزرگ تر برداریم و در 
راستای راه اندازی نیروگاههای بزرگ 

مقیاس برنامه ریزی داشته باشیم.
خیریه  امور  و  اوقاف  مدیرکل 
در  اینکه  بیان  با  اصفهان  استان 
جلسات کارشناسی سال جاری زمینه 
توسعه نیروگاه های خورشیدی بزرگ 
مقیاس را برنامه ریزی کردهایم، ادامه 

اقتصادی،  توجیه  راستا  این  در  داد: 
میزان درآمد، روند اجرا و روند سرمایه 
گذاری این پروژه را بررسی کرده ایم.

وی افزود: هدف ما در سال جاری 
این است که بهره برداری از نیروگاه 
مگاوات  دو  ظرفیت  با  خورشیدی 
پراکنده  یا  و  متمرکز  صورت  به  را 

اجرایی کنیم.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان:
نیروگاه خورشیدی با ظرفیت تولید دو مگاوات برق در موقوفات اصفهان راه اندازی می شود

دکتر احمد نصرتی: توسعه خدمات درمانی در استان 
 مزیتی برای بازنشستگان و مستمری بگیران

به گزارش روابط عمومی مدیریت 
درمان تامین اجتماعی استان گلستان 
درمان  مدیر  نصرتی  احمد  دکتر   ،
معارفه  و  تکریم  آیین  در  گلستان 
ریاست کانون بازنشستگان شهرستان 
گرگان ضمن خیر مقدیم به حاضرین 
استان  درمانی  خدمات  تشریح  به 
پرداخت و توسعه خدمات درمانی در 
استان را مزیتی برای بازنشستگان و 

مستمری بگیران دانست. 
بیان  این نشست ضمن  وی در 

گذشته  سال  ده  طی  که  نکته  این 
تعداد مراکز درمان سرپایی ملکی در 
استان بیش از دو برابر افزایش یافته 
است گفت: پیگیری و نصب تجهیزات 
افزایش  نیز  و  روز  به  و  پیشرفته 
خبرهای  ویژه  و  بستری  تختهای 
بازنشستگان و  برای  خوبی است که 
مستمری بگیران محترم استان داریم. 
مدیر درمان گلستان همچنین به نقش 
بازنشستگان در توسعه خدمات اشاره 
کرد و مطالبه گری منطقی را موجب 

رشد و ارتقاء شاخصها برشمرد. 
وی شرکت در انتخابات شورای 
انتخاب  و  جمهوری  ریاست  و  شهر 
درست را مقدمه ای بر توسعه دانست 
حداکثری  حضور  که  کرد  تاکید  و 
امنیت در کشور را  می تواند ثبات و 
افزایش دهد. همچنین در این جلسه 
کوهستانی عضو هیئت مدیره کانون 
بازنشستگان  کانون  رئیس  و  عالی 
استان گلستان ضمن تقدیر از زحمات 
صالحی رئیس قبلی کانون شهرستان 

گرگان ، به سهراب مهاجر رئیس جدید 
این کانون تبریک گفت و برای وی 

آرزوی توفیق کرد. 
شی  ر ا گز طی  نیز  لحی  صا
اقداماتی که طی سالها ریاست کانون 
انجام شده بود را تشریح کرد. مهاجر به 
عنوان رئیس جدید کانون بازنشستگان 
گفت : ما برای رفاه و آسایش و آرامش 
بازنشستگان برنامه داریم و تالش ما 
این است تا با استفاده از خرد جمعی 

این آرامش را مضاعف نماییم.

»پلنت«; نمونه بارز تحول دیجیتال در صنعت بیمه است

جانشین مدیرعامل شرکت بیمه سامان در تحول دیجیتال با تاکید بر این 
که این شرکت از مدتها پیش به دنبال پیاده سازی ایده های تحول گرایانه 
در صنعت بوده است، گفت: »پلنت« نمونه بارز این اقدام بود، به طوری که 

اکنون این مرکز به یک جایگاه متعالی در حوزه فعالیت خود رسیده است
نور  رضا  دکتر حمید  بیمه سامان،  روابط عمومی شرکت  گزارش  به 
علی زاده که در پانزدهمین رویداد »فیناپ« با موضوع »اینشورتک« حضور 
داشت با بیان این که شرکت بیمه سامان همواره به موضوع »نوآوری باز« 
نگاه جدی داشته است، اظهار کرد: چالش های این بخش مانند محتوای 
کتاب » مردان مریخی، زنان ونوسی« است و من نام آن را » شرکت های 

مریخی، استارت آپ های ونوسی« گذاشته ام!
وی بر ضرورت درک متقابل و دیدن ارزش در سراسر زنجیره ارزش 
بیمه تاکید کرد و گفت افزود: استارت آپ ها و شرکت های بیمه در عین 
این که به هم نیاز دارند، اما باید به درک متقابلی از مسائل حوزه های خود 
برسند که این درک متقابل و شناخت، تنها از طریق گفت و گو ایجاد می شود.

به  فعالیت  برای شروع  ها  آپ  استارت  زاده،  نورعلی  دکتر  گفته  به 
» داده« نیاز دارند، در حالی که شرکت های بیمه پیش از ارائه هر گونه 
باید  بنابراین  پرسند،  می  ها  آپ  استارت  کارکرد  و  سوابق  از  اطالعات، 
از آنهاست،  برای توجه به »اهمیت« یا » فوریت« که دغدغه هر کدام 

زاویه دید را تغییر داد.
جانشین مدیرعامل شرکت بیمه سامان در تحول دیجیتال با اشاره به 
این که »برخی افراد فکر می کنند فقط خودشان خلق ارزش کرده اند، در 
حالی که نمی داند دیگران هم در ایجاد پیش زمینه های آن دخیل بوده 
اند«، اظهار کرد: همه باید حقوق یکدیگر را به رسمیت بشناسند و در جهت 

تحقق آن بکوشند.

پلیس راهنمایی و رانندگی آذربایجان غربی از بیمه آسیا 
تقدیر کرد

پلیس راهنمایی و رانندگی استان آذربایجان غربی، از اقدامات فرهنگی 
بیمه آسیا در این استان تقدیر و تشکر کرد.

به گزارش روابط عمومی بیمه آسیا، رییس پلیس راهنمایی و رانندگی 
استان آذربایجان غربی با اهدای لوح تقدیر، از همکاری، تالش و مشارکت 
مسئولین بیمه آسیا در استان آذربایجان غربی در انجام اقدامات فرهنگی 

در این استان قدردانی کرد.
بنا براین گزارش، در لوح تقدیر آمده است:” بر خود الزم می دانم به 
پاس همکاری و تالش های ارزشمندتان و مشارکت در اقدامات فرهنگی در 
راستای ارتقای فرهنگ صحیح رانندگی از شما با اهدای این لوح سپاسگزاری 

و قدردانی نمایم”.
گفتنی است، مدیریت بیمه آسیا در استان آذربایجان غربی با ارسال 
افزایش سطح آگاهی عمومی در راستای  با موضوع  بنر و تقویم  بروشور، 
فرهنگ بیمه و رانندگی در سطح استان، با راهنمایی و رانندگی این استان 

همکاری کرده است.

بهاری فر در مراسم انتخاب برگزیدگان جشنواره زمستانه؛
رمز موفقیت »ما«، وفاداری مشتریان است

مراسمی  طی  »ما«   بیمه  زمستانه  جشنواره  برگزیده  نمایندگان  از 
قدردانی شد.

برتر جشنواره  نمایندگان  از   ، »ما«  بیمه  عمومی  روابط  گزارش  به 
معاونین،  مدیره،  هیات  اعضا  مدیرعامل،  حضور  با  »ما«  بیمه  زمستانه 
تعدادی از مدیران ستادی و نمایندگان شورای منتخبین به صورت حضوری 

و نمایندگان شبکه فروش و پرسنل شرکت به صورت برخط تقدیر شد.
بر اساس این گزارش، در این مراسم که به علت شیوع ویروس کرونا 
به صورت برخط و با حضور تعداد کمی از مدیران ارشد شرکت برگزار شد 
حجت بهاری فر مدیرعامل و عضو هیات مدیره با بیان این نکته که محوریت 
توسعه در بیمه »ما« شبکه فروش است گفت: با مدیریت مناسب ریسک 
در بازار رقابتی ، نمایندگان را محور قرار داده و پرتفوی محوری را حذف 
کردیم که منجر به عملکرد قابل قبول در صنعت بیمه شد . گفتنی است 
این موفقیت را مدیون نمایندگان، بیمه گذاران وفادار، کارکنان بادانش و 

حمایت سهامداران هستیم.
وی خاطرنشان کرد: با آگاهی از دغدغه های شبکه فروش از طریق 
نمایندگان منتخب، تمام تالشمان را خواهیم کرد تا با روان سازی فرآیندها، 
سال  همچون  فروش،  شبکه  به  اختیار  تفویض  و  عمل  سرعت  افزایش 
های گذشته در پاسخگویی سریع به مشتریان موفق عمل کرده تا ضمن 
تعامل سازنده و ارتباط پایدار با آنها، مشتریان دائمی کسب و منافع کلیه 
ذینفعان را تامین کنیم زیرا معتقدیم، رمز موفقیت بیمه »ما«، وفاداری 

مشتریان است.
بهاری فر یکی از شاخصه های رقابت در سال های آینده را میزان 
فروش بیمه در حوزه الکترونیکی دانست و گفت: با فراهم کردن زیرساخت 
های الکترونیکی و ارائه خدمات آنالین، با تحوالت دیجیتال محیط پیرامون 

همگام شده و موفقیت های خود را تداوم میبخشیم.
 عضو هیات مدیره بیمه »ما« در ادامه دستیابی به چشم انداز تبیین 
شده؛ تبدیل شدن به مطمئن ترین و سریع ترین شرکت در صنعت بیمه 
ایران و کسب وجاهت بین المللی در صنعت بیمه دنیا را مهم ترین هدف 

بیمه »ما« از تدوین سند استراتژیک پنج ساله  1۴00 تا 1۴0۴ دانست.
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گاز  شرکت  ایالم_مدیرعامل 
آرامش  و  امنیت  گفت:  ایالم  استان 
جان  از  و  ایثار  مرهون  کشور  امروز 
صبر  و  مقام  واال  شهدای  گذشتگی 

و استقامت خانواده های آنان است.
با  دیدار  در  الهی  عباس شمس 
تعدادی از خانواده معظم شهدا، ضمن 
شهدای  خاطره  ون  یاد  گرامیداشت 
گرانقدر و رشادت های زنان و مردان 
غیور ایالمی در 8 سال دفاع مقدس، 
خانواده شهدا را اسوه صبر و مقاومت 
نظام  هر چه  داشت:  اظهار  و  خواند 
از  دارد  اسالمی  جمهوری  مقدس 
برخود  و  می باشد  شهدا  خون  برکت 
الزم دانسته ایم که از نزدیک از شما 
عزیزان سرکشی و دیدار داشته باشیم.

موفقیت های  اینکه  بیان  با  وی 
و  رشادت ها  همین  سایه  در  امروزی 
و  نام  که  آمده  دست  به  مقاومت ها 
آوازه ایران و ایرانیان در جهان طنین 
انداز شده است، افزود: فرهنگ ایثار، 
شهادت، مجاهدت و حماسه در ایران 
زیرا  بماند  زنده  باید همیشه  اسالمی 
عزت و اقتدار کشورمان به خاطر ایثار 

و شهادت است.
با  ایالم  گاز  شرکت  مدیرعامل 
ایثارگران  و  شهیدان  اینکه  به  اشاره 
مظهر صالبت و اقتدار این مرز و بوم 
های  خانواده  کرد:  تصریح  هستند، 
معظم شهدا و ایثارگران با تقدیم شهدا 

درخت انقالب اسالمی را آبیاری کردند 
تبدیل  تنومندی  درخت  به  امروزه  و 
از  جهان  قدرتهای  ابر  که  شده است 

سایه آنها، ترس و دلهره دارند.
به مناسبت ایام حزن انگیز خرداد 
ماه و همچنین بمباران هوایی ایالم در 

خردادماه سال 61، مدیرعامل و جمعی 
از مسئولین شرکت گاز استان ایالم با 
تعدادی از خانواده های معظم شهدای 
با  پایان  کردند.در  دیدار  ایالم  شهر 
خانواده ها  این  از  سپاس  لوح  اهداء 

تقدیر به عمل آمد.

مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم: 

خانواده های شهدا اسوه صبر و مقاومت هستند

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

آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد 
و امالک شهرستان خرم آباد به شرح ذیل: 

شماره  رای  و   13۹811۴۴2500100101۴ کالسه  پرونده   -
1۴006032500100055۹ مورخه 1۴00/02/05 به تقاضای یونس باج مانه 
فرزند میر طهماس نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی به مساحت 
121/11 متر مربع تحت پالک شماره 3۹ اصلی واقع در بخش 2 شهرستان 
خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه شاعلی بیرانوند رسیدگی و تایید و انشا 
گردید مراتب در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی در دو نوبت به فاصله 15 رو جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان 
حقوقی در روزنامه کثیراالنتشار و محلی آگهی می گردد در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
صید آق نجفوند دریکوندی 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خرم آباد 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴00/3/10

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴00/3/25 

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

آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد 
و امالک شهرستان خرم آباد به شرح ذیل: 

شماره  رای  و   13۹۹11۴۴25001000107 کالسه  پرونده   -
قاسمی  زهرا  تقاضای  به  مورخه 1۴00/02/07   1۴0060332500100061۴
به  مسکونی  ساختمان  یکباب  به ششدانگ  نسبت  جعفر  فرزند صید  زاهدی 
مساحت 362/2۹ متر مربع تحت پالک شماره ۴2 اصلی واقع در بخش 2 
شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه اسدخان بهاروند رسیدگی 
و تایید و انشا گردید مراتب در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی در دو نوبت به فاصله 15 رو جهت اطالع مالکین 
و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیراالنتشار و محلی آگهی می گردد در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

صید آق نجفوند دریکوندی 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خرم آباد 

تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴00/3/10
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴00/3/25 

                                                                                                                                                                     



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1763-  سه شنبه 25 خرداد 61400 ورزش دنیای 

بانوی یخ نورد ایران:
علی رغم میل باطنی از میادین قهرمانی دور شدم 

زینب کبری موسوی بانوی یخ نورد ایران می گوید که یک بار به گونه ای که 
از ورزشکاران آقا حمایت شد از بانوان حمایت نشد.

زینب کبری موسوی بانوی یخ نورد ایران، پس از خداحافظی از تیم ملی یخ 
نوردی گفت: دو سال می شود که علی رغم میل باطنی از میادین قهرمانی دور 
شدم. برخی افراد  باید بدانند عدم حفظ و ارزش گذاری برای ورزشکاران ملی پوش 
و مقام آور به معنای سست کردن پایه های ورزش کشور است. حداقل انتظار از 
رئیس و نایب رئیس فدراسیون که به دلیل وجود ورزشکاران برایشان جایگاه تعریف 
نایب  با وجود قهرمانی و  از تیم ملی  بنده  از خداحافظی  بعد  این است که  شده  
قهرمانی آسیا و چهار دوره رتبه قهرمانی تیمی جهان، از تالش های بنده قدردانی 
با هزینه شخصی و  به طور خود جوش  برای ورزشکاری که  اما در عوض  کنند 
حداقل امکانات در قالب بانوی ورزشکار ایرانی به مسابقات اعزام شده بود پرونده 

کمیته انضباطی تشکیل دادند!
تیم ملی بسیار  از  برای من و محروم شدنم  پرونده  ایجاد  از  افزود: پس  او 
دلشکسته شدم. خیلی دوست داشتم که تمریناتم نتیجه می داد و می توانستم نام 
بانوان ایران را در عرصه های جهانی باال ببرم. می خواستم با کسب رتبه انفرادی 

جهانی یکسری از سدها را بشکنم که متاسفانه اجازه ندادند.
بانوی یخ نورد ایران گفت: کسب رتبه جهانی توسط من دور از ذهن نبود چرا 
که در آخرین حضورم در کاپ جهانی توانستم رتبه پنجم را در کنار قدرتمندترین 
کشورها کسب کنم. با تشکیل کمیته انضباطی و محرومیتم،  حداقل ها را از من 
نتوانستم دیگر در مسابقات حاضر شوم. محرومیت من در زمان بسیار  گرفتند و 
بدی اتفاق افتاد و باعث شد احساس پشیمانی کنم که چرا این همه تالش کرده 
ام! زمانی که برخی افراد که من را می شناختند دست به پرونده سازی علیه من 
زدند تلخ ترین سال زندگی خود را تجربه کردم. به دلیل فوت ناگهانی خواهرم به 
دلیل اشتباه پزشکان در این دو سالی که از ورزش دور بودم سعی کردم افراد را 
ببخشم اما هنگامی که به یادم می آورم  چه زمانی ضربه هایی به من وارد شد تا 
جایگاه برخی افراد زیر سوال نرود واقعا تعجب می کنم و نمی توانم از آنان بگذرم!

زینب کبری موسوی ادامه داد: بسیاری از قهرمانان به من لطف داشتند و از 
من خواستند که به ورزش قهرمانی برگردم. خیلی ها گفتند حیف نیست به خاطر 
از ورزش خداحافظی کنی؟  عزیزانم الزم است  مسئولی که ۴ سال حضور دارد 
بدانید من و دوستانم در یخ نوردی )درایتولینگ( استان تهران هنوز باشگاهی نداریم 
که تمرین کنیم! پس از خداحافظی از این رشته، تنها سالن تمرین ما هم در استان 
تهران تعطیل شد و سعی کردم پیگیری کنم که چرا سالن تمرین تعطیل شده است. 
ورزش یخ نوردی به مسئولین دلسوز و عالقه مند به این رشته نیاز دارد. اگر سمتی 
را قبول می کنید باید بدانید وظیفه شما خدمت و ترویج ورزش و قوت قلب دادن به 
ورزشکاران است نه اینکه ورزشکار را تخریب کنید و ارزش کارش را پایین بیاورید.

بانوی یخ نورد ایران با بیان اینکه باشگاه تمرین آنها دو سال است که بسته 
بوده و بانوان یخ نورد نمی توانند تمرین کنند، گفت: سوال من این است که ما زنان 
ورزشکار و یخ نورد باید کجا تمرین کنیم؟  تمام دنیا متوجه قدرت و استعداد من 
شدند جز کشور خودم. یک بار به گونه ای که از ورزشکاران آقا حمایت شد از بانوان 
حمایت نشد.  چرا ما بانوان ورزشکار حامی نداریم؟  سوال من از وزیر ورزش این 
است که چرا اتفاقاتی که در ورزش بانوان و دلسردی ها می افتد را نادیده گرفته 
می شود؟ سوال من از خانم فرهادی زاد این است که برای ورزشکاران خانم چه کار 
کرده اید؟ چرا پس از خداحافظی،  ورزشکاران را تخریب می کنید؟ چرا ورزشکاران به 
تلخی و دلی پر از گالیه از ورزشی که تمام زندگی شان است باید خداحافظی کنند ؟

او ادامه داد: ورزشکار فقط آرامش می خواهد چرا که باید تمرین کند. من 
حتی حمایت مالی هم نمیخواستم هر چند هنوز جوایز ما را نداده اید. من این همه 
بنده  برای  اعتراض کردم  که  زمانی  اما چرا  ام  داده  مسابقه  ملی  تیم  برای  سال 

پرونده سازی کردید؟  
موسوی گفت: ذهن من در ورزش قهرمانی پر از چرایی است و باید بگویم 
تمامی افتخاراتی که کسب کردم با تمریناتم و خواست خدا و دعای نازنین مردم 

کشورم بوده که همواره حامی وانرژی بخش بنده هستند.
او در پایان گفت: درحال حاضر کوهنوردی و سنگنودردی را انجام می دهم و 
می خواهم طرح سیمرغ صعود به سی قله ایران را در کنار همسرم به پایان برسانم. 
سوارکاری و دوچرخه سواری را برای آمادگی بدنی کار می کنم.  به امید خدا بهترین 
تصمیم را برای ادامه دنیای قهرمانی ام می گیرم. اما با پای برهنه نمی شود به قله 
رسید و برای شروع دوباره نیاز به حمایت همه جانبه است. باید دید رئیس فدراسیون 
کوهنوردی چه شخصی انتخاب می شود و آیا حقوق بانوان ورزشکار برایش اهمیت 
دارد یا خیر؟  به هر حال تمام تالشم بر این است برای کشورم ایران مسابقه دهم  
و به عنوان نماینده بانوان سرزمینم بر روی سکوی جهانی بایستم و طلسم کسب 
سکوی جهانی بانوان فدراسیون کوهنوردی را بشکنم. باید بگویم که اولویت برایم 

نماینده ایران بودن است.

مالیی: انتخاب وزیر مهمترین تصمیم ورزشی دولت آینده است

رییس فدراسیون ورزش های همگانی با اشاره به مشکالت ورزش ایران در دو 
بخش ساختاری و مدیریتی، تصریح کرد که نگاه سرگرمی محور، بزرگترین آسیب 

به صنعت ورزش در کشور است.
افشین مالیی، در رابطه با مشکالت ساختاری و مدیریتی در ورزش ایران اظهار 
کرد: مشکالت ورزش کشور را می توان به دو بخش ساختاری و مدیریتی تقسیم کرد 

که با ارائه راهکار امکان حرکت در مسیر مطلوب تر وجود دارد.
مشکالت ساختاری ورزش ایران

وی در مورد مشکالت ساختاری ورزش ایران، توضیح داد: عملکرد هر سازمانی 
را می توان متاثر از ساختار سازمانی آن دانست، وزارت ورزش و جوانان فراتر از بودن 
یا نبودن بخش جوانان، بحث پشتیبانی، بودجه، ماموریت مشترک و موارد این چنینی 

را شامل می شود که باعث شده تاکنون این ادغام مساله انگیز باشد.
ورزش،  کنار  در  جوانان  امور  افزود:  همگانی  ورزش های  فدراسیون  رییس 
مسائل بسیار زیادی را در بر می گیرد و می توان گفت این ادغام با سایر وزارتخانه ها 
نیز امکان پذیر است، هر چند ما در کشورهای معدود دیگر که وزارت ورزش دارند 
شاهد ادغام چندبخشی در این وزارتخانه هستیم اما باید بدانیم ادغام بدون پایه ریزی 

مناسب و پشتیبانی کافی، کارآمد نخواهد بود.
جدا بودن بخش بنیادین ورزش از وزارت ورزش

مالیی همچنین، مهمترین شاخص ارزیابی یک ساختار را قدرت هماهنگی 
آن با مأموریت های تعیین دانست و گفت: با توجه به دیدگاه های مطرح شده در 
حوزه ورزش تربیتی، همگانی، قهرمانی و حرفه ای، بخش تربیتی در کشور ما تقریبا 
از وزارت ورزش جدا و زیر نظر آموزش پرورش است و باید تصریح کرد که بخش 

بنیادین ورزش، از این وزارتخانه جدا شده است.
حوزه قهرمانی و همگانی

وی ادامه داد: مساله دیگر، حوزه قهرمانی و همگانی است که با توجه به دو 
نهاد مجزا یعنی کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش و جوانان در کشور، بحث تفکیک 
بخش قهرمانی و همگانی در این دو برای اداره بهتر امور ضروری به نظر می رسد.

نیمی از دنیا پیگیر حال ستاره تیم ملی دانمارک؛
اریکسن: ممنون به خاطر حمایت تان، من تسلیم نخواهم شد!

گزارش خواندنی گاتزتا دلواسپورت 
از کریستین اریکسن و اوقاتی که پس از 

حمله قلبی از سر گذرانده است.
کریستین  که  بیمارستانی  اطراف 
اریکسن در آن بستری است را هواداران 
های  پیام  و  گل  های  دسته  از  پر 
برای  بهبودی  آرزوی  و  آمیز  محبت 
»خداوند  اند.  کرده  دانمارک  ستاره 
»زود خوب  کند«،  را حفظ  کریستین 
شو کریستین«، »با آرزوی بهبودی« 
و... اینها پیام هایی است که اینجا و آنجا 
در میان انبوه گل ها به چشم می خورد. 

یک ملت برای سالمتی اریکسن دعا می کند.
اریکسن در طبقه چهارم بیمارستانی که تنها چند دقیقه با استادیوم پارکن 
فاصله دارد بستری است. تجمع خبرنگاران ممنوع است و هر بار تنها چهار 
دوربین اجازه دارند رو به روی بیمارستان حاضر باشند. نتیجه تمام آزمایشات 
پزشکی منفی بوده است، هیچ کدام از احتماالتی که پزشکان برای توجیه 
ایست قلبی اریکسن در بازی برابر فنالند در نظر داشتند، طبق معاینات ثابت 
نشده اند. احساسی دوگانه بر فضا حاکم است، احساس آسودگی با اضطراب 
در هم آمیخته است؛ از طرفی اریکسن هیچ کدامن از این بیماری ها را ندارد، 

از طرف دیگر کسی نمی داند که پس چه اتفاقی افتاده است؟
همراه اریکسن همسرش سابرینا و پدر و مادرش توماس و دورته در 
بیمارستان هستند. تلفن مدام زنگ می خورد و سیل پیام ها یک لحظه هم 
نیز  نفر معدود دیگر  با هم تیمی هایش و چند  قطع نشده است. کریستین 
صحبت کرده است، از جمله مارتین شوتس، مدیر برنامه هایش که قبل از هر 

چیز از دوستان نزدیکش محسوب می شود.
کریستین اریکسن توسط شوتس پیام کوتاهی را در واکنش به اتفاقی 

که برای او در زمین بازی افتاد، منتشر کرده است.
ستاره تیم ملی دانمارک و اینتر در اتفاقی به شدت ترسناک و ناراحت 
کننده در اواخر نیمه اول بازی برابر فنالند در روز شنبه که نخستین بازی 
دانمارک در یورو 2020 بود، دچار ایست قلبی شد و اگر عملکرد به موقع هم 
تیمی هایش و کادر پزشکی نبود، جان خود را در مقابل دیدگان وحشت زده 

هواداران از دست داده بود.
اریکسن گفت: »ممنون به خاطر حمایت تان. من تسلیم نخواهم شد. 
حالم بهتر است اما می خواهم بفهمم چه اتفاقی برایم افتاد. می خواهم به همه 

به خاطر همه کارهایی که برای من کردند بگویم »متشکرم”.
اریکسن تا چند روز آینده همچنان در بیمارستان در کپنهاگ بستری 

خواهد ماند اما شرایط او کنترل شده و زندگی اش دیگر در خطر نیست.
طبق گفته های شوتس، اریکسن می خواهد تالش کند تا در روز پنجشنبه 

و در بازی دانمارک برابر بلژیک در ورزشگاه حاضر شود.
شوتس گفت: »ما دیروز با هم صحبت کردیم. او شوخی می کرد و 
روحیه خوبی داشت. حالش خوب بود. ما همه می خواهیم بفهمیم که چه 
اتفاقی برای او افتاد و او هم همین را می خواهد. دکترها مشغول معاینات 

و آزمایشات دقیق تری هستند که تا روشن شدن نتیجه زمان خواهد برد.
اریکسن خوشحال بود چون متوجه شد که چه عشق زیادی او را احاطه 
کرده است.از سراسر جهان پیام های زیادی برای او رسیده و او مخصوصا از 
دریافت آنهایی که از جانب اینتری ها بود بسیار تحت تاثیر قرار گرفت، نه فقط 
پیام های هم تیمی هایش که با هم چت کرده اند، بلکه پیام های هواداران.

پزشکان،  کریس،  دوستان  بین  ارتباطی  حلقه  مدت  این  در  شوتس 
حال  جویای  که  بوده  کسانی  همه  و  هم بازیان  اسپانسرها،  سابق،  مربیان 

اریکسن بوده اند.
شوتس درادامه گفت: »نصف دنیا شماره ما را دارند. همه تماس گرفتند، 
همه بسیار نگران بودند. حاال او فقط باید استراحت کند. همسرش و پدر و 
مادرش کنار او هستند. او امروز هم تحت نظر خواهد بود، حتی شاید روز سه 
شنبه هم همچنان تحت نظر باشد. اما در هر صورت می خواهد هم تیمی 

هایش را مقابل بلژیک تشویق کند.”
بین  که  ویدیویی  تماس  درباره  دانمارک،  سرمربی  هیولماند،  کاسپر 
اریکسن و هم تیمی هایش در تیم ملی دانمارک برقرار شده صحبت کرده 
است: »او نگران ما بود. از ما پرسید چطورید؟ به نظرم حال شما از من بدتر 

است! من که آماده تمرینم.«

خشم انریکه از کاپیتان؛
دالیل خط خوردن راموس از لیست اسپانیا 

هنوز هم بسیاری باور ندارند که اسپانیا بدون سرخیو راموس در یورو 
2020 حاضر شده اما اکنون مشخص شده چرا لوئیس انریکه روی نام او قلم 

قرمز کشیده است.
ماه گذشته وقتی فهرست تیم ملی اسپانیا برای یورو 2020 اعالم شد، 
توجه می کرد. کمتر کسی  راموس جلب  از هر چیزی غیبت سرخیو  بیش 
تیمش  کاپیتان  نام  روی  اسپانیا  انریکه سرمربی  لوئیس  که  کرد  تصور می 
ماه  از  چیز  واقع همه  در  داد.  رخ  اتفاق  این  نهایت  در  اما  بکشد  قرمز  قلم 

مارس)فروردین( شروع شد.
راموس کاپیتان رئال و اسپانیا به دلیل مصدومیت های متعدد و سپس 
جراحی مینیسک، تنها ۴ بازی در سال 2021 انجام داد و انریکه حاضر نشد 
روی او ریسک کند. خط خوردن راموس خشم و ناباوری او را به دنبال داشت 
و هرچند او با انتشار پیامی اعالم کرد که به تصمیم سرمربی احترام می گذارد 
اما در هفته های اخیر به خوبی مشخص شده است که راموس هرگز نتوانسته 
تصمیم انریکه را درک کند و با نفوذ رسانه ای خود توانسته الروخا را تحت 
فشار قرار دهد. اتفاقی که عصبانیت و دلخوری مسئوالن فدراسیون فوتبال 
اسپانیا را به دنبال داشته است.طبق ادعای »کادنا سر«، کلید اختالف انریکه 
و راموس به ماه مارس بر می گردد؛ جایی که اسپانیا سه بازی در چارچوب 
با  بازی  برای  رئال  همراه  راموس  داد.  انجام   2022 جهانی  جام  مقدماتی 
سلتاویگو نرفت تا بدون ریسک به اردوی تیم ملی اسپانیا برسد. او یک نیمه 
برابر یونان بازی کرد و اصال راضی کننده نبود و سپس انریکه به او 3 دقیقه 

در بازی برابر کوزوو میدان داد تا به رکورد بازی های ملی اش اضافه شود.
انریکه اما به این نتیجه رسید که راموس در مورد وضعیت بدنی اش 

دروغ گفته تا رکورد بازی های ملی اش زیاد شود.
15 روز به اعالم لیست نهایی، راموس)مصدوم( و انریکه یکدیگر را در 
ورزشگاه رئال مالقات کردند و سرمربی اسپانیا از راموس می خواهد که خودش 
را به 100 درصد آمادگی برساند. اینجا امیدهای راموس باال می رود اما روز قبل 
از اعالم فهرست به وی اطالع می دهند که انریکه قصد دارد با وی تماس 
بگیرد و کاپیتان همان جا متوجه می شود که قرار نیست به یورو 2020 برود.

تماس انجام می شود و دو طرف نیز صحبتی دوستانه باهم داشتند ولی 
راموس به شدت از تصمیم سرمربی ناراحت بود و هنوز هم باور ندارد که از 

فهرست اسپانیا خط خورده است.
مشخص نیست که این پایان کار راموس در تیم ملی است یا او بعد از 
یورو و با به دست آوردن آمادگی بدنی بار دیگر در فهرست انریکه قرار خواهد 
گرفت. راموس قطعا دوست دارد در جام جهانی قطر حضور داشته باشد ولی 

شاید با انریکه به این آرزو نرسد.

ه  یر مد ت  هیا ییس  ر
گفت:  لیس  پرسپو ه  شگا با
پرسپولیس و استقالل شایسته 
احترام بیشتری هستند به همین دلیل 
آرامش  کردیم  تالش  پرسپولیس  در 
جام ها  همه  در  و  بیاوریم  وجود  به  را 

مدعی هستیم.
خصوص  در  صدری  سیدمجید 
وضعیت سرخپوشان اظهار داشت: من 
با اعضای تیم در تماس هستم و فارغ 
از مسائل کاری و مشغله هایی که دارم، 
مدیره  هیات  با  همراه  را  زیادی  زمان 
باشگاه  وضعیت  بهبود  برای  محترم 
را  خداوند  می کنیم.  صرف  پرسپولیس 
شکر می کنم که تالش  من و همکارانم 
هواداران  توسط  خوبی  به  باشگاه،  در 
پرشمار پرسپولیس دیده شده و آنها با 
پیام های محبت آمیز خود، خستگی را از 

تن مان به در می کنند.
و  دارد  ادامه  تمرینات  افزود:  وی 
کار  فراوانی  انگیزه های  با  ما  بازیکنان 
از  دیگر  بار  دارد  جا  دنبال می کنند.  را 
یحیی گل محمدی و اعضای کادرفنی 
اعتالی  برای  وجود  تمام  با  که  تیم 
پرسپولیس تالش می کنند، تقدیر کنم. 
همچنین بازیکنان مان که علیرغم همه 
مسائلی که رقم خورده، تمرکز باالیی بر 
روی کار خود دارند و به دور از حاشیه 
بهترین  ساختن  دنبال  به  جنجال،  و 
شرایط ممکن هستند. این بازیکنان با 
غیرت خود کاری کرده اند که هواداران 

همیشه سربلند باشند.
ه  شگا با ه  یر مد ت  هیا ییس  ر
در  هم  ما  کرد:  تصریح  پرسپولیس 

هیات مدیره برنامه های خود را بر پایه 
کمک به تیم بنا کرده ایم و می خواهیم 
با دستاوردهای خود در زمینه مدیریتی، 
به تیم مان آرامش بیشتری هدیه دهیم. 
گسترده ای  تالش های  مدت،  این  در 
شود  حل  مشکالت  تا  گرفته  صورت 
هرچند حجم بدهی های پیشین باشگاه 
تمام  بردن  بین  از  که  است  حدی  به 
زمان  مدت  در  پرسپولیس  مشکالت 
ناامید  ما  اما  می کند  سخت  را  کوتاه 
نیستیم و می خواهیم با تالش های خود، 

موانع را از سر راه برداریم.
ادامه خاطرنشان کرد:  صدری در 
موضوع مهم دیگر، بحث سخت افزاری 
کارهای  باید  زمینه،  این  در  است. 

اصلی  دغدغه  بگیرد.  صورت  بیشتری 
و  کاظمی  شهید  ورزشگاه  حفظ  ما، 
مجموعه  ین  ا سند  فوری  دریافت 
استقالل  و  پرسپولیس  است.  باارزش 
جزو تیم های دولتی محسوب می شوند و 
باید احترام بیشتری برای این دو باشگاه 

شاهد باشیم.
ه  شگا با ه  یر مد ت  هیا ییس  ر
در  کرد:  عنوان  پایتخت  پرسپولیس 
مشغول  همه  پرسپولیس،  باشگاه  بدنه 
فعالیت هستند تا تیم کمترین فشار را 
تحمل کند. کارمندان باشگاه و کسانی 
که در کنار تیم هستند، یک هدف واحد 
و دل شان می خواهد  ادامه می دهند  را 
باشد.  جام ها  همه  صاحب  پرسپولیس 

ما روز یکشنبه در سوپرجام برای یک 
قهرمانی دیگر می جنگیم و در لیگ برتر 
هم امتیاز  رقابت ها،  صدرنشین  با  هم 
به  باید  هم  حذفی  جام  در  هستیم. 
یک  مطمئنا  و  برویم  استقالل  مصاف 
مردم  همه  برای  می تواند  دیگر  دربی 

ایران جذاب باشد.
وی اضافه کرد: پرسپولیس تیمی 
لطف  به  که  است  قدرتمند  و  امیدوار 
بازیکنان  و  کادرفنی  تالش  و  خدا 
همه  در  و  رسیده  مطلوبی  شرایط  به 
جام ها مدعی است. هواداران باید قدر 
این روزها را بدانند. بدون تردید همه 
افتخار  پرسپولیس  از  طرفداری  به  ما 

می کنیم.

پرسپولیس تیمی امیدوار و قدرتمند است؛

صدری: می خواهیم صاحب همه جام ها شویم!

اعالم اسامی وزنه برداران المپیکی، 
دو  حضور  اگرهای  و  اما  بر  پایانی 
توکیو  المپیک  در  ایران  ملی  قهرمان 
نام  به  رقیبی  برابر  که  قهرمانانی  بود؛ 

خودسری بازنده شدند.
و  رستمی«  »کیانوش  نام  حذف 
»سهراب مرادی« از جرگه وزنه برداران 
المپیکی هر چند از چند ماه گذشته قابل 
پیش بینی بود اما برخی از گمانه زنی ها 
حکایت از حضور یکی از این دو قهرمان 
در المپیک توکیو داشت. قهرمانانی که 
در ریو 2016 توانستند دو مدال طال را 
به نام ایران ضرب و نام خود را در تاریخ 
سهراب  کنند.   ماندگار  کشور  ورزش 
مرادی با کسب 30۹8 امتیاز از مسابقات 
جایگاه  در  ابتدایی  جدول  در  گزینشی 
25 قرار گرفت و کیانوش رستمی نیز با 
301۴ امتیاز در رده 31 قرار گرفته بود. 
رستمی در المپیک لندن مدال نقره 
و در ریو مدال طال کسب کرد. همچنین 
مرادی که رکورددار دسته ۹6 کیلوگرم 
در جهان به شمار می رود در ریو توانست 
مدال طال کسب کند. این پیش زمینه 
موجب شده بود تا کارشناسان از این 2 به 
عنوان شانس نخست کسب مدال طال 
در توکیو یاد کنند. اما این حدسیات با 
تصمیم کیانوش رستمی به یک مدال 

تقلیل پیدا کرد. 
المپیک  از  بعد  رستمی  کیانوش 
ریو و تغییر اوزان المپیکی از دسته 85 
کیلوگرم به دسته ۹6 کوچ کرد تا رقیب 
مرادی در این دسته باشد اما این تغییر 
بدون  به گواه کارشناسان خودسرانه و 
مشورت بود و وی را در باتالقی گرفتار 

کرد که اوت های متوالی مهمترین ثمره 
آن بود. اما این پایان یک تراژدی برای 
وزنه برداری ایران نبود بلکه آغاز راهی 
ناکامی  مسبب  را  آن  بسیاری  که  بود 

امروز می دانند. 
رقابت مرادی و رستمی در دسته ۹6 
کیلوگرم زمانی به اوج رسید که سهراب 
توانست رکوردهای جهانی این دسته را 
یکی پس از دیگری به نام خود ثبت کند 
و رستمی نیز با تالش و تمرین انفرادی به 
دنبال گذر از او بود اما این رقابت رفاقتی 
نبود. سهراب مرادی که با مهار وزنه 186 
کیلوگرم در یک ضرب و 230 کیلوگرم در 
دوضرب تمام رقیبان را مات خود کرده 
بود با مجموع ۴16 کیلوگرم مدعی شماره 
یک کسب مدال بود. در سوی دیگر نیز 
کیانوش رستمی در این دسته وزنه های 
زیادی را اوت کرد و بهترین رکورد وی 
مجموع ۴03 کیلوگرم بود که در مسابقات 

قطر کاپ ثبت کرد. 
و  رستمی  رقابت  و  همنشینی 
موجب  کیلوگرم   ۹6 دسته  در  مرادی 

شده بود تا از قهرمان آرام شیرازی ها نیز 
حرکاتی سربزند که در برخی از مواقع 
خسارت محض بود. وی خردادماه سال 
گروهی  تمرینات  پایان  از  پس   13۹8
بدون اطالع مربیان 200 کیلوگرم را در 
یک ضرب مهار کرد و این موجب شد تا 
از ناحیه کتف مصدوم شود. مصدومیتی 
که شاید در روزهای نخست کسی آن 
را جدی نگرفت اما واقعیتی تلخ بود که 
سرنوشت این قهرمان را تغییر داد و او 

را از مدال طال دوم المپیک دور کرد. 
با مصدومیت وی کیانوش رستمی 
دوباره به اردو تیم ملی بازگشت و امید 
 201۹ قهرمانی  مسابقات  در  که  بود 
تایلند خودی نشان دهد اما آنچه را بیش 
از قهرمانی در اذهان ماندگار شد دست 
و پا زدن او زیر وزنه و جدال لفظی با 
برادرش بود که به عنوان مربی حضور 
اوت  هم  فجر  جام  در  رستمی  داشت. 
کرد تا عمال از جمع رقیبان خارج شود. 
قهرمان  دو  این  نام  که  اکنون 
دیده  توکیو  به  اعزام  فهرست  در  ملی 

موجب  پیش  از  بیش  آنچه  نمی شود؛ 
حسرت عالقه مندان شده جدول خالی 
دسته ۹6 کیلوگرم است. در این جدول 
نامی از مرادی، رستمی، تیان تائو دیده 
نخواهد شد و تنها کسی که از این اتفاق 
خوشحال است وزنه بردار اجاره ای قطر 
می باشد. فارس الباخ که اصالتی مصری 
دارد می تواند در لوای پرچم قطر نام خود 

را در زمره مدال آوران ثبت کند. 
سهراب مرادی در جدول دسته ۹6 
با مهار مجموع ۴16 کیلوگرم رکورددار 
تیان تائو  از وی  بعد  به شمار می رود و 
چینی قرار گرفته که مهار مجموع ۴10 
کیلوگرم را در کارنامه دارد. بعد از این 
که  است  قطری  الباخ  فارس  ورزشکار 
۴0۴ کیلوگرم را مهار کرده و کیانوش 
رستمی با مجموع ۴03 کیلوگرم از جمله 
برترین های این دسته به شمار می رود. 
سهراب  متیازی  ا  12 اختالف 
مرادی با فارس الباخ در حالی است که 
قهرمان ایرانی به خاطر برخی از اتفاقات 
و خودسری ها باید تابستان امسال رقابت 
های این دسته را از تلویزیون نگاه کرده 
را  باشد که وی  نظاره گر حریفانی  و  
می  معرفی  زدن  وزنه  در  خود  الگوی 
کمتر  رستمی  برای  این حسرت  کنند. 
از مرادی نیست؛ حسرتی که وی نه به 
خاطر مصدومیت بلکه به خاطر اوت های 
دل  به  لی  جنجا تصمیم  و  لی  متوا
وزنه برداری کرمانشاهی ایران نشست. 
کیانوش رستمی در صورت حضور 
طال  مدال  کسب  و  المپیک  این  در 
تبدیل  ایران  المپین  پرافتخارترین  به 

می شد.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

نوشداروی کیانوش و سهراب فایده نداشت؛

قهرمانان وزنه برداری حریف خودسری خود نشدند!

و  پیش  استقالل  و  پرسپولیس 
سرنوشت  بازی های  دربی  ز  ا پس 

سازی را خواهند داشت.
قرعه کشی  گذشته  یکشنبه  روز 
مرحله یک چهارم جام حذفی در حالی 
برتری  تیم لیگ  برگزار شد که شش 
در مقابل یکدیگر قرار گرفتند و ملوان 
باقی  نمایندگان  به عنوان  نیز  و خیبر 
مانده از لیگ آزادگان، به هم خوردند 
تا حضور یک تیم لیگ یکی در نیمه 

قطعی شود. نهایی 
یخ  ر تا صلی،  ا نکته  ید  شا ما  ا
برگزاری چهار بازی این مرحله باشد 
که با گمانه زنی های زیادی همراه بوده 
کمیته  مسئول  مهدی  سهیل  است. 
نظر  اظهار  از  لیگ  سازمان  برگزاری 
درباره تاریخ دقیق مسابقات خودداری 
کرد اما گفت که برنامه ریزی به شکلی 
خواهد بود که »دو بازی متوالی برگزار 
نشود« یعنی اگر این هفته پرسپولیس 
بازی  برتر  لیگ  در  باهم  استقالل   -
حذفی  جام  بازی  آینده  هفته  دارند، 

نمی شود. برگزار  شان 
هوای  گرم ترین  در  دربی   *

تهران
این در حالی است که پرسپولیس 
و استقالل بازی برگشت خود را برگزار 
نمی توان  طریق  این  از  و  کرده اند 
داشت  بازی  تاریخ  درباره  گمانه ای 
فرصت  دیگر  بازی  دو  طریق  از  اما 

این کار وجود دارد.
باهم  این هفته  سپاهان و فوالد 

برای  بازی  این  داشت.  بازی خواهند 
6 تیر ماه برنامه ریزی شده و بنابراین 
در  حذفی  جام  ماه  تیر   13 حداقل  تا 

بود. کار نخواهد 
گهر  گل  و  ک  ا ر ا م  مینیو لو آ
به  ششم  و  بیست  هفته  در  سیرجان 
قبلی  هفته  رفت.  خواهند  هم  مصاف 
برای 10 تیر ماه برنامه ریزی شده و 
بنابراین احتماال تاریخ هفته بعدی نیز 

حوالی 15 تا 20 تیر ماه خواهد بود.
می توان  تاریخ  دو  این  تقارن  از 
یک نتیجه گرفت: امکان برنامه ریزی 
دربی جام حذفی تا هفته آخر تیر ماه 
لیگ  سازمان  احتماال  و  ندارد  وجود 
مجبور خواهد بود که پس از برگزاری 
هفته بیست و ششم یا بیست و هفتم، 
حذفی  جام  نهایی  چهارم  یک  مرحله 
و   2۴ احتماال  برساند؛  انجام  به  را 

تیرماه.  25
در این صورت شهرآورد پایتخت 
ر  برگزا تهران  هوای  گرم ترین  در 
می شود و احتماال فوتبال ایرن شاهد 
بود.  هد  خوا نگاهی  شبا دربی  یک 
هفته  سه  دو  آستانه  در  که  دیداری 
روحیه  روی  می تواند  برتر،  لیگ  آخر 
و  رد  بگذا ثیر  تا بازیکنان  نگیزه  ا و 

تغییر دهد. را  نتیجه اش معادالت 
سازمان  به  روزه   ۴۴ فرصت   *

لیگ
 7 تا  دارد  نظر  در  لیگ  سازمان 
هفته باقی مانده لیگ برتر را در یک 
چیز  همه  اگر  کند.  برگزار  آتی  ماه 
طبق برنامه پیش برود و بازی ها ۴ یا 
5 روز یک بار به انجام برسند، سازمان 
زمان  بین  این  در  باید  روز   32 لیگ 
نخست  روزهای  تا  یعنی  کند؛  صرف 

مرداد ماه.
مرحله  سه  نیز  حذفی  جام  حال 
را  فینال  و  نهایی  نیمه  چهارم،  یک 
خواهد داشت که طبق قانون باید سه 
یعنی  باشد.  فاصله  کدام  هر  بین  روز 
10 روز هم برای این رقابت ها صرف 
می شود تا یک تقویم فشرده ۴0 روزه 

در اختیار سازمان لیگ باشد.
در  دربی  اگر  اینکه  مهم  نکته 
همان تاریخ 2۴ یا 25 تیر ماه برگزار 
لیگ  بازی  دو  بین  پرسپولیس  شود، 
 )27 )هفته  لومینیوم  آ بر  برا برتری 
بل  مقا ید  با  )28 هفته  ( شین  ما و 
بی پوشان  آ و  گیرد  ر  ا قر ستقالل  ا
سایپا  با  بازی  دو  بین  نیز  پایتخت 
ن  مسجدسلیما نفت  و   )27 هفته  (
قرمزهای  بل  مقا ید  با  )28 هفته  (

کنند. آرایی  صف  پایتخت 
پیش  احتماال  راک  ا لومینیوم  آ
بل  مقا ید  با گهر  گل  با  بل  تقا ز  ا
این  از  بعد  و  بگیرد  قرار  پرسپولیس 
برود.  تراکتور  مصاف  به  نیز  بازی 
باید  گهر  گل  یعنی  تیم  این  حریف 
از  ابتدا به مصاف تراکتور برود و بعد 

باشد. بازی حذفی میزبان سایپا 
این تقویم برای فوالد و سپاهان 
نیز جالب است. سپاهان پیش از حذفی 
مقابل صنعت نفت قرار خواهد گرفت 
و بعد با شهرخودرو دیدار خواهد کرد. 
حریفان فوالد هم پیش و پس از یک 
ماشین  حذفی،  جام  یی  نها رم  چها

پیکان هستند. تبریز و  سازی 

شهرآورد پایتخت در گرم ترین هوای تهران؛

برنامه ریزی یحیی و فرهاد برای دربی حذفی
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 گواهینامه درجه یک هنری ) به عنوان عالی ترین درجه ادبی کشور( 
در رشته شعر طی مراسمی به مرتضی امیری اسفندقه به پاس خدمات 

وی به جامعه ادبی کشور اعطا شد.
به گزارش روزنامه دنیای جوانان به نقل از روابط عمومی خانه کتاب 
و ادبیات ایران، مراسم اعطای گواهینامه درجه یک هنری در رشته شعر 
به مرتضی امیری اسفندقه، با حضور ایوب دهقانکار )مدیرعامل خانه 
کتاب و ادبیات ایران( به نمایندگی از وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، علی 
بخشی زاده )معاون صدای جمهوری اسالمی ایران( و مدیران شبکه های 
رادیویی و همچنین تعدادی از شاعران در ساختمان شهدای رادیو صدا و 

سیمای جمهوری اسالمی ایران برگزار شد.
در این آیین دهقانکار با بیان این که برای بنده باعث افتخار و مسرت 
و خوشبختی است که در جمع وزین و فرهیخته ای همچون این جمع باشم، 
اظهار کرد: در عین مسرت و خوش وقتی، برای بنده ثقیل است از شعر 
و ادب سخن بگویم زیرا که سطح وزانت و ادبیت محفل بسیار باالست.

وی افزود: دانشمندان علوم شناختی و روانشناسی دوگانه  ای  دارند 
تحت عنوان  competence و performance که با تعریفی ساده، 
اولی همان میزان ظرفیت درونی افراد بوده و دومی نمای بیرونی است. در 
برخی افراد performance یا همان نمای بیرونی ممکن است بروز 

 competence و نمود بیشتری داشته باشد، حال آن که علی القاعده
باید بزرگتر از performance باشد، به زعم بنده این دوگانه ای که به 
عنوان یک تئوری در محافل علمی دنیا مطرح شده است خیلی زیباتر، 
ظریف تر و دقیق تر در ادبیات فاخر فارسی وجود دارد و به آن اشاره شده 
است، آنجایی که سعدی شیرازی می گوید: به اندازه بود باید نمود/ خجالت 

نبرد آن که ننمود و بود
دهقانکار ادامه داد: آقای اسفندقه جزو کسانی است که مشمول 
این بیت شعر است و بود او بیشتر از نمودش است.به واقع وی قبل از 
گرفتن این گواهینامه، نشان درجه یک اخالق گرفته است. این گواهینامه 
که عالی ترین درجه ادبی کشور است و به امضای وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی رسیده وسیله ای برای قدردانی از زحمات و خدماتی است که به 

جامعه ادبی ارایه داده است.
امیری اسفندقه پیش از این نشان درجه یک اخالق را در میان 

شاعران و هم کسوتان خود دریافت کرده است. 
اهل  مرتضی امیری اسفندقه متولد 13۴5،در تهران که اصالتاً 
اسفندقه )شهرستان جیرفت، استان کرمان(می باشد، شاعر ایرانی است. 
او بابت سروده های خود، نامزد یا برنده جایزه هایی چون کتاب سال، قلم 

زرین و کتاب فصل شده است.

گواهینامه درجه یک هنری شعر به مرتضی امیری اسفندقه اعطا شد

نویسنده  کشاورز  محمد 
پیشکسوت شیرازی و گردآورنده 
یک  »شیراز؛  داستان  مجموعه 
ادبیات  داستان«، می گوید:  شهر سی ویک 
داستانی؛  شهرهای  از  است  ُپر  مدرن 
جغرافیای  و  تاریخ  و  نام  با  شهرهایی 
مشخص که درباره شان داستان و یا رمانی 
نوشته شده است؛ مثل دوبلین در آثار جیمز 
جویس یا استانبول در کتاب اورهان پاموک. 
ما هم نیاز داریم که رمان ها و داستان های 
بیشتری درباره کالن شهرهایی مثل شیراز 

نوشته شود.
سی ویک  شهر  یک  »شیراز؛  کتاب 
با  صفحه،   ۴2۴ در  به تازگی  داستان« 
قیمت 75 هزار  و  شمارگان 1100 نسخه 
بازار  روانه  نیلوفر  انتشارات  ازسوی  تومان 
دربرگیرنده  کتاب  این  است.  شده  نشر 
داستان های نویسندگان ایرانی با محوریت 
نویسنده  کشاورز،  محمد  که  است  شیراز 
 13۹5 سال  در  که  شیرازی  پیشکسوت 
توانست با مجموعه داستان »روباه شنی« 
عنوان برگزیده جایزه کتاب سال جمهوری 
اسالمی ایران را از آن خود کند، گردآوری 

آنها را بر عهده داشته است.
دانشور«،  سیمین  وکیل:  بازار  »در 
»تخت ابونصر: صادق هدایت«، »کفترباز: 
رسول  سرمست:  »لولی  چوبک«،  صادق 
پرویزی«، »دهان دوخته: ابوتراب خسروی«، 
»کوه برفی: امین فقیری«، »گلک: ابوالقاسم 
فقیری« و »عدلو: صمد طاهری« از جمله 
داستان های این مجموعه هستند. همچنین 
محمد کشاورز، سیروس رومی، احمد آرام، 
محمد طلوعی، علی اکبر سلیمان پور، احمد 
اکبر صحرایی،  حسن زاده،  فرهاد  اکبرپور، 
مهدی  کاووسی فر،  ندا  گوهری،  طیبه 
جعفری، بابک طیبی، فاطمه مهر خان ساالر، 
احسان عبدی پور، محمدهادی پورابراهیم، 
حسین  مقدس،  حسین  شکری،  قاسم 
نغمه  فیلی،  مجتبی  معینی،  میترا  دهقان، 
مومنی،  سندی  و  برومند  پیمان  کرم نژاد، 
افراد دیگری هستند که داستانی از آن ها در 

این کتاب آمده است .
کتاب  گردآورنده  کشاورز  محمد 
»شیراز؛ یک شهر سی ویک داستان« شرح 
شکل گیری این اثر را با ما در میان گذاشت. 
نظر  از  ادامه  در  وی  با  ایبنا  گفت وگوی 

مخاطبان می گذرد.
 سوال نخستم را می خواهم اینگونه 
بپرسم که: چرا شیراز؟ چرا به فکر گردآوری 
این شهر  با محوریت  داستان  و یک  سی 

افتادید؟
هم  کتاب  مقدمه  در  همچنان که 
ُپر  مدرن  ادبیات  ویژه  به  ادبیات  نوشته ام، 
است از شهرهای داستانی؛ شهرهایی با نام 
و تاریخ و جغرافیای مشخص که درباره شان 
داستان و یا رمانی نوشته شده است. به عبارت 
دیگر جغرافیای آن شهر محل وقوع حوادث 
آثار  در  دوبلین  مثل  است،  شده  داستانی 
جیمز جویس یا متاخرتر استانبول در کتاب 
اورهان پاموک. اما نوشتن داستان و یا رمان 
با محوریت انسان و شهر در ادبیات داستانی 
است.  نگرفته  قرار  توجه  مورد  چندان  ما 
داستانی  ادبیات  در  شده  خلق  آثار  بیشتر 
ما فاقد عنصر مکان هستند. در ظاهر هم 
مشکلی ایجاد نمی شود. گویا اینطور جا افتاده 
که خود داستان و تکنیک های به کار رفته 
مهم هستند و نه مکان داستان یا اینکه وقتی 
زبان داستان فارسی است و نویسنده آن هم 
ایرانی، پیداست که جغرافیای آن هم ایران 
است. بله می شود بدون به کارگیری عنصر 
مکان یا جغرافیای مشخص، داستان یا رمانی 
را خواند و احساس کمبود هم نکرد. اما قبول 
کنیم آن داستان و یا رمان بی شک طعم و 
دارد.  کم  را  مشخص  مکان  بوی  و  رنگ 
چطور می شود داستانی فاقد مکان مشخص 
بنویسیم و برای مان فرق نکند محل وقوع 
هوای  و  آب  آن  با  است  کرمان  شهر  آن 
کویری و فرهنگ خاص یا رشت است با 

هوایی مرطوب 
نوشتن داستان و یا رمان با محوریت 
انسان و شهر در ادبیات داستانی ما چندان 

مورد توجه قرار نگرفته است
و بارانی و فرهنگی متفاوت؟ باید قبول 
کنیم کاراکتر هر داستان تحت تاثیر محیط 
زندگی خود، نشو و نما پیدا می کند و ساخته 
اینکه جغرافیای یک شهر محور  می شود. 
مجموعه ای داستان هم بشود، سابقه داشته 
است. همچنین جزو عالیق من هم بود که 
مجموعه ای با محوریت شهر شیراز نوشته 
و منتشر شود. این موضوع همزمان شد با 
پروژه فرهنگی بزرگی که سازمان فرهنگی، 
هنری شهرداری شیراز در دست تهیه داشت 
و پیشنهاد مسئوالن این سازمان منطبق بود 
بر عالیق من در مورد گردآوری داستان هایی 
با محوریت شهر شیراز. همچنین پرداخت 

حق تالیف به نویسنده هر داستان و خرید 
پانصد جلد کتاب منتشر شده، حمایتی بود 
که سازمان فرهنگی شهرداری شیراز از این 

پروژه کرد.
خواننده  داستان،  مجموعه  این  در   
نسل های  نویسندگان  از  رنگین کمانی  با 
مختلف روبه روست که نشان دهنده شناخت 
شما از این نویسندگان است. خودتان دست 

به انتخاب این نویسندگان زدید؟
بله انتخاب با من بوده ولی من طیف 
گسترده تری از نویسندگان را در نظر داشتم 
که آنها یا داستانی درباره شیراز نداشتند یا 
نتوانستند  داشتیم،  ما  که  فرصتی  این  در 
داستانی آماده کنند اما نظرم این بود که طیف 
گسترده ای از نویسندگان در این مجموعه 
باشند. داستان های این کتاب درباره شیراِز 
معاصر به معنای یک قرن اخیر است؛ ما از 
هدایت شروع می کنیم تا نویسندگان نسل 
ابونصر«  »تخت  داستان  از  یعنی  امروز. 
اوایل قرن  هدایت که وقایع آن در شیراِز 
حدود  همین  در  چیزی  و  می گذرد  حاضر 
به  می رسیم  می گذرد،  نوشتنش  از  هم 
و  وقایع  که  جوان تر  نویسندگان  از  آثاری 
حوادث داستانشان در شیراِز نیمه دوم دهه 

نود شمسی می گذرد.
 در فهرست نویسندگانی که داستان در 
این مجموعه دارند، چند نفری هم شیرازی 
نیستند؛ مثل احسان عبدی پور که اهل بوشهر 
است یا محمد طلوعی که زاده رشت است. 
برای شما الزامی نبود که این نویسندگان 

حتما شیرازی باشند؟
نه، الزامی به شیرازی بودن نویسندگان 
در  داستان شان  که  بود  الزام  اما  نبود؛ 
جغرافیای شیراز بگذرد، برای همین بیشتر 
نویسندگان این مجموعه، زاده ی شیرازند یا 
طوالنی مدت در این شهر زندگی کرده اند و 
چند نفری با شیراز ارتباط کاری داشته اند. 
یعنی شناخت شان از این شهر و جغرافیای 
داستانی  توانسته اند  که  بوده  آنقدر  آن، 
بنویسند که شیراز همچون یک عنصر مهم 

و یا شخصیت داستانی در آن عمل کند.
پیرامون شیراز کتاب های تصویری   
که  داریم  عکس  مجموعه  مانند  بسیاری 
به شیراز می پردازند. برای نمونه محمدرضا 
بهارناز، پژمان ضیائیان یا دیگر هنرمندان 
کتاب  قالب  در  عکس  مجموعه  عکاس، 
خیلی  ادبیات  زمینه  در  اما  دارند.  شیراز  از 
به ندرت بوده که کتابی درخصوص شیراز 
باشیم  داشته  شیراز  موضوع  با  رمانی  یا 
است.  بوده  خالی  تاکنون  اثر  این  جای  و 
که  است  تالشی  حاصل  هم  کتاب  این 
شده  گردآوری  داستان  مجموعه  قالب  در 
است اما هنوز به شکل یک رمان جای این 
اثر خالی است. به نظرتان نیاز به رمان در 
عصر حاضر درخصوص یک شهر همچنان 

احساس می شود؟
»سووشون«  کتاب  رمان،  زمینه  در 
از  یکی  که  داریم  را  دانشور  سیمین 
ستون  واقع  در  و  اصلی  شخصیت  های 
اصلی آن شهر شیراز است. طبیعتا ما نیاز 

داریم که رمان ها و داستان های 
دارد  را  توانایی  این  داستانی  ادبیات 
که روح یک دوران را بازتاب دهد و تاریخ 
عاطفی اهالی یک منطقه یا شهر یا مکان 
جغرافیایی را با همه زیبایی ها و زشتی هایش 

ثبت و بیان کند
دیگر  و  ز  شیرا ره  با در بیشتری 
می کنم  فکر  شود.  نوشته  کالن شهرها 
آیندگان نیاز دارند با تاریخ عاطفی مردمی 
که در یک شهر یا مکان زیست می کردند، 
آشنا شوند. همانطور که وقتی داستان های 
فضاها،  با  می خوانیم،  را  داستایفسکی 

و  مشکالت  و  زیست  نوع  و  مکان ها، 
روِز  آن  مردم  ناخوشی های  و  خوشی ها 
می شویم؛  آشنا  سن پترزبورگ  و  روسیه 
گویی آثار داستایفسکی روح یک دوران در 
منطقه ای خاص از جهان را بیان می کند. 
که  دارد  را  توانایی  این  داستانی  ادبیات 
تاریخ  و  دهد  بازتاب  را  دوران  یک  روح 
عاطفی اهالی یک منطقه یا شهر یا مکان 
جغرافیایی را با همه زیبایی ها و زشتی هایش 

ثبت و بیان کند.
در یکصد سال اخیر که داستان نویسی 
در ایران به صورت مدرن رواج پیدا کرده آیا 
نمونه ای به این شکل در مورد شیراز داشتیم؟

م  نا به  بی  کتا پیش  سال  چند 
اهتمام دکتر کوروش  به  »داستان شیراز« 
کاری  که  شد  گردآوری  کمالی سروستانی 
تفاوتی  یک  اما  بود.  ماندگار  و  ارزشمند 
که کتاب کنونی با آن اثر دارد، این است 
که غیر از آن ۴ نویسنده درگذشته )یعنی 
صادق  دانشور،  سیمین  هدایت،  صادق 
از شرایط  چوبک و رسول پرویزی(، یکی 
آثار 27 نویسنده دیگری که در این مجموعه 
هستند، این بوده که اثرشان برای نخستین 
بار در این کتاب چاپ شود و پیش از این در 
کتاب های دیگر نویسنده نیامده باشد. البته 
چاپ قبلی در مطبوعات یا فضای مجازی 

منعی نداشته است.
 آیا کسان دیگری هم هستند که شما 
دوم  جلد  در  آثارشان  باشید  داشته  تمایل 
حضور  است،  شیراز  درباره  که  کتاب  این 

داشته باشند؟
ُخب خیلی از نویسندگان هستند که 
باشند؛  مجموعه  این  در  می خواست  دلم 
نویسنده ای مثل ابراهیم گلستان یا دوستانی 
مانند شهریار مندنی پور و شهال پروین روح، 
که شیرازی هستند. اما این دوستان ارجمند 
داستاِن  من  درخواست  علی رغم  متاسفانه 
شیراز  محوریت  با  نشده ای  چاپ  و  آماده 
البته داستان های درخشانی دارند  نداشتند. 
که پیش از این در مجموعه هایشان چاپ 
شده بود و این موضوع با شرط چاپ اول 
بودن داستان ها نمی خواند. نکته دیگر اینکه 
تا االن صحبتی برای جلد دوم این مجموعه 

نشده است.
آیا بودند نویسندگانی که بنا به دالیلی 
از جمله محدودیت های حوزه کتاب، نتوانید 

آثارشان را در این اثر بگنجانید؟
شتیم.  ا ند یتی  د محدو هیچ   ، نه
بودن  دلیل شیرازی  به  بودند  نویسندگانی 
و  عاطفی  ارتباط  یا  شیراز  در  زندگی  یا 
فرهنگی با این شهر می توانستند داستانی با 
محوریت شیراز داشته باشند. با آن ها تماس 
اثری  و  کردند  همکاری  دوستانی  گرفتم. 
فرستادند. دوستانی هم بودند که داستانی 
با این مشخصات نداشتند، یا گفتند درحال 
و هوایی نیستند که در این مدت مشخص 
بنویسند.  مضمون  این  با  داستانی  بتوانند 
ُخب از بین آثار ارسال شده داستان هایی که 
با معیارهای پیش گفته می خواند، انتخاب شد. 
آثار قابل قبولی هم از نویسندگانی رسید که 
شایسته انتخاب و چاپ بودند؛ اما نه برای 
این مجموعه که رویکرد مشخصی داشت.

 احساس خودتان درباره شهر شیراز 
چیست؟

بخش طوالنی از عمرم را در شیراز 
گذرانده ام. ُخب به طور طبیعی تعلق خاطری 
به فضا، مکان ها و بسیاری از مردمانش پیدا 
کرده ام. به هر حال خویشاوندان، دوستان و 
آشنایانم در این شهر هستند و بخش بزرگی 
از خاطراتم در آن شکل گرفته است. طبیعی 
است به عنوان یک نویسنده دلم می خواهد 
این شهر و هر چه در آن  بیشتر در مورد 

است، بنویسم.
طبیعی است به عنوان یک نویسنده 
دلم می خواهد بیشتر در مورد این شهر و 

هرچه در آن است بنویسم.
آثاری  شاهد  داستان  مجموعه  این 
رسول  هدایت،  صادق  دانشور،  سیمین  از 
تا  هستیم  خسروی  ابوتراب  و  پرویزی 
می رسیم به پیمان برومند، سندی مومنی و 
مجتبی فیلی. در این بازه زمانی که از دانشور 
آغاز می شود تا به این نویسندگان می رسد، 
داستان های مرتبط با شیراز چه تفاوتی نسبت 

به گذشته داشتند؟
مدرن تر  تکنیک ها  و  فرم ها  طبعا 
توضیح  از  پر  فضاهای  آن  است.  شده 
اولیه  داستان های  در  که  تفسیرهایی  و 
داشتیم مانند داستان های هدایت یا دانشور 
و  نداریم  جوان تر  نسل  داستان های  در 
دارند.  تمایل  ایجاز  و  نو،  فرم  به  بیشتر 
مثال »لولی سرمست« آثر رسول پرویزی 
به نوعی روایت است با تکیه به نوعی شیوه 
قصه گویی قدیمی. اما این روایت داستانی، 
شیراز را خوب توصیف کرده و حال و هوا 
این  آداب دهه سی شمسی  و  فرهنگ  و 
شهر را خیلی خوب بازآفرینی کرده است. 
یا »تخت ابونصر« صادق هدایت و »بازار 
»کفترباز«  یا  و  دانشور  سیمین  وکیل« 
صادق چوبک با شناختی که از شهر شیراز 
آن زمان دارند، عنصر مکان در داستانشان 
خوب ساخته شده و جلوه کرده است. البته 
سیاسی  تغییرات  با  می آییم  جلوتر  هرچه 
اجتماعی و فرهنگی به طور طبیعی شهر 
می کند  تغییر  فیزیکی  نظر  از  هم  شیراز 
می شود  مهاجرپذیر  می یابد،  گسترش  و 
تغییر  تدریج  به  فرهنگی اش  ماهیت  و 
نگاه  در  تحوالت  و  تغییر  این  و  می کند 
همراه  و  می گذارد  تاثیر  هم  نویسندگان 
از  و  زندگی  عرصه های  همه  در  نوجویی 
و  فرم  در  ادبیات، تحوالتی هم  در  جمله 
جمله  از  نویسندگان  داستان های  تکنیک 
مجموعه  این  داستان های  و  نویسندگان 

مشهود است.
زمینه  در  انتظارها  خیلی  شیراز  از   
ادبی در میان اهالی فرهنگ و هنر وجود 
دارد. در سال های اخیر تالش های بسیاری 
برای برندسازی در زمینه ادبیات در شیراز 
از جمله جشنواره ها و  انجام گرفته است؛ 
رویدادهای ادبی. فکر نمی کنید جای یک 
مجموعه  خلق  به  منجر  که  ادبی  جایزه 
آثاری درباره شیراز شود، در این شهر خالی 
است؟ چرا نتوانستیم در شیراز به ایجاد یک 
جایزه ادبی پرقوت دست پیدا کنیم که در 
پی آن نویسندگانی پرتوان از دل آن بروز 

و ظهور پیدا کنند؟
در  دنیا  جای  همه  در  ادبی  جوایز 
مسیر  و  می افتند  جا  طوالنی  دوره  یک 
خودشان را پیدا می کنند و تبدیل به یک 
ایران  در  ادبی  جوایز  می شوند.  ادبی  برند 
 5 دوره های  مثال  دارند  کوتاهی  عمرهای 
ساله، 10 ساله دارند سپس این جوایز بنا به 
شرایط سیاسی و اجتماعی متوقف می شوند 
بنابراین هیچ یک نمی توانند به بلوغ و دوام 
و قوام دست پیدا کنند؛ به خاطر اینکه این 
جریان ها متاسفانه تحت تاثیر شرایط سیاسی، 
اجتماعی سیستم فرهنگی کشور مدام ضربه 
می خورند و از دور خارج می شوند. اما به هر 
حال در جایزه ادبی شیراز که اکنون دوره سوم 
آن احتماال امسال برگزار خواهد شد یکی از 
است،  شده  گرفته  نظر  در  که  گزینه هایی 
جایزه ای برای آثاری درباره شیراز است؛ به طور 
مثال مجموعه داستان و یا رمان با محوریت 
شیراز. امیدوارم که این جایزه بماند و ماندگار 
شود و در سال های آینده بتواند آن قدر دوام 
و قوام پیدا کند که آن بخش شیرازش هم 
تاثیرگذار شود و شاهد آثاری که در مورد شیراز 

و جغرافیای این شهر باشیم.

شیراز؛ یک شهر سی ویک داستان

کتاب صوتی »فقه، سیاست و حکومت« روانه بازار شد
و  سیاست  »فقه،  کتاب  صدا  ایران 
حکومت« را به مناسبت روز جمهوری اسالمی 

تولید و منتشر کرد.
نان،   جوا دنیای  روزنامه  گزارش  به 
کتاب  صدا؛  ایران  عمومی  روابط  از  نقل  به 
»فقه، سیاست و حکومت« با مقدمه محسن 
مجلس  عضو  و  دانشگاه  استاد  اسماعیلی، 
خبرگان رهبری و نوشته علی دارابی و مسعود 

مطلبی است.
دهه  دو  از  بیش  که حاصل  کتاب  این 
تدریس مولفان در دانشگاه ها و مراکز آموزش 
عالی است، در مدت پنج سال نگارش شده و 

در 51۴ صفحه، 7 فصل و 5 ضمیمه )پیوست( به چاپ رسیده است.
فصول اول تا سوم این کتاب به کلیات و ادبیات فقه، تاریخچه فقه و اجتهاد، 
مکاتب و مدرسه های فقهی شیعی اختصاص دارد. چیستی و چرایی فقه سیاسی و 
فقه حکومتی، موضوعات فصل چهارم و پنجم هستند و فصل ششم به تبیین نظری و 
تاریخی نظریه والیت فقیه اختصاص یافته و فصل هفتم تجربه فقه سیاسی در گذشته 
و حال در جمهوری اسالمی با رویکرد آینده پژوهی فقه سیاسی را شامل می شود.

کتاب »فقه، سیاست و حکومت« توسط ایران صدا به روایت حسن سلطانی 
که  است  تولید شده  گویا  به صورت  امیر کشانی  تهیه کنندگی  و  عباسی  حامد  و 
عالقه مندان می توانند به صورت رایگان این کتاب را از پایگاه کتاب گویای ایران 

صدا بشنوند.
همچنین مخاطبان می توانند برای دریافت این کتاب گویا نرم افزار تلفن همراه 
 IRANSEDA.IR از نشانی IOS ایران صدا را برای سیستم عامل اندروید و

به رایگان دریافت کنند.

»اژدهای خوش اقبال« در بازار کتاب
اثر  تازه ترین  اقبال«  خوش  »اژدهای 
کوتاه  داستان های  مجموعه  از  شده  منتشر 
علی  ترجمه  با  هنری«  »اُ.  جایزه  برگزیده 
داستان  به  عالقه مندان  دسترس  در  فامیان 

کوتاه خارجی قرار گرفت.
مجموعه  از  شده  منتشر  اثر  تازه ترین   
داستان های کوتاه برگزیده جایزه »اُ. هنری« 
با ترجمه علی فامیان در دسترس عالقه مندان 

به داستان کوتاه خارجی قرار گرفت.
خاص  مخاطبان  همواره  کوتاه  داستان 
خود را دارد.  این نوع ادبی، نوعی سرگرمی 
و  ندارد  لحظه ای  اثر  که  است  رضایت بخش 

کوتاه  داستان  یک  گذارد.  می  به جای  خواننده  روح  در  جاودانه  و  عمیق  تاثیری 
اژدهای  مجموعه  داراست.داستان های  را  آدمی  در  تحول  ایجاد  قابلیت  پرمایه، 
خوش اقبال، از میان برگزیدگان جایزه اُ. هنری، در سال 2018 میالدی، انتخاب 
شده اند. داستان های این مجموعه بیانگر این واقعیت است که تنوع آدم ها، ماجراها 

و احساسات بی انتهاست. 13 داستان کوتاه این مجموعه گواهی بر این ادعاست. 
با آنکه جایزه ا.هنری محدود به داستان های انگلیسی منتشر شده در نشریات 
آمریکای شمالی است، اما در داستان های برگزیده 2018 فضاها و آدم ها محدود 
به آمریکای شمالی نیستند. مخاطب با آثار این مجموعه هم به ژاپن می رود و هم 
به ایتالیا و چین و دوبلین سفر می کند.»گور کشتی« به قلم جو آن برد اثری است 
بسیار خالقانه در تعلیق خواننده. زنی تنها در خانه اش مورد حمله یک بیگانه قرار 

می گیرد و نویسنده با خونسردی تمام مبارزه آن دو را برای بقا گزارش می کند.
در ابتدای این داستان می خوانیم:زن با بیلچه به سر حمله کننده ضربه زد، 
بیلچه ای که معموال در صندوق عقب ماشینش می گذاشت تا هنگام نیاز چیزهای 
نیویورک،  شمال  در  سال  از  معینی  زمان  در  بردارد.  را  بزرگراه  در  شده  ریخته 
الک پشت ها از برکه های پوشیده از نی بیرون می آمدند تا در اطراف بخزند و کف 
جاده ها را به طرح تکه های سفال تبدیل کنند. جوآن می توانست الک پشت های 
آبی را داخل جوی بیندازد. جوآن بیلچه را از صندوق عقب آورده بود تا کود داخل 
خانه را سر و سامان بدهد. بشکه کود چنان بوی وحشتناکی می داد که همسایه اش 
تذکر داده بود. بوی سیب زمینی و چوب بالل و قهوه که با هم ترکیب شده بودند و 
بوی متعفن تند و تیزی به هوا بلند شده بود. همسایه سر خیابان، شیلنگ خانه اش 
را به او قرض داده به آن وضعیت اسفناک خاتمه دهد. همین بود که بیلچه درست 
کنار در آشپزخانه و داخل یک کیسه کود گیاهی بیست و پنج کیلویی بود. جوآن 
کیسه را این طوری پاره نمی کرد. این مدل پاره کردن کیسه کار او نبود. او آدمی 

بود که برای نجات دوزیست ها داخل ماشینش بیلچه می گذاشت. )ص.10(
مارجوری سلونا، نویسنده »پاسخ دندان شکن« موضوعی معمولی و شاید به 
تعبیری کلیشه ای - زندگی خانوادگی و طالق - را دستمایه داستانش قرار داده 
است، اما دل نگرانی های راوی داستان را چنان استادانه ابراز می کند که اثر با 
اقتدار وارد مجموعه برگزیده ا.هنری می شود. این دو داستان بهترین های جایزه اُ. 

هنری در سال 2018 هستند.
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پروانه رسولی خوشبخت

فرهنگ لغت جدید فارسی ـ ارمنی رونمایی شد

ضمن  داودیان«  »تیگران  اثر  فارسی-ارمنی  جدید  لغت  فرهنگ 
دربرگیری معنای واژه ها و شناسه دستوری شامل واژه های مترادف ارمنی 

و حوزه معنایی نیز هست.  
در  بنیاد سعدی،  روابط عمومی  از  جوانان  دنیای  روزنامه  گزارش  به 
با حضور سید  ارمنستان  نویسندگان  اتحادیه  اجتماعات  مراسمی در سالن 
حسین طباطبایی، رایزن فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در ارمنستان، ادوارد 
میلیتونیان، رییس اتحادیه نویسندگان ارمنستان و جمعی از ایران شناسان، 
ابعاد  و  لغات  فرهنگ  تدوین  اهمیت  ارمنی،  نویسندگان  و  پژوهشگران 

مختلف آن بررسی شد.
رئیس اتحادیه نویسندگان ارمنستان با توجه به موج رو به گسترش 

ترجمه آثار فارسی به ارمنی، چاپ این فرهنگ را گامی مهم دانست.
هاسمیک کراگوسیان، استاد دانشگاه دولتی ایروان و محقق ارشد انستیتو 
ماتناداران با شرح مختصری از تاریخ تدوین فرهنگ فارسی به ارمنی در 
ارمنستان، انتشار این فرهنگ جدید را اقدامی ارزشمند در راستای تحکیم و 

گسترش مطالعات ایرانشناسی در این کشور خواند.
ادوارد حق وردیان مترجم نامدار و پرکار ادبیات فارسی به ارمنی، خورن 
آرامونی شاعر و نویسنده ایرانی ارمنی مقیم آمریکا و ریما الکساندریان مترجم 
آثار دانشگاهی فارسی به ارمنی از دیگر سخنرانان این نشست بودند که 

هرکدام جنبه هائی از اهمیت این کار ارزشمند را مورد بررسی قرار دادند.
رایزن فرهنگی ایران و نماینده بنیاد سعدی در ارمنستان با تبریک به 
ادبیات در  اثر، ضمن مهم و بی بدیل خواندن نقش فرهنگ و  این  مؤلف 
تحکیم دوستی ملت هایی چون ایرانیان و ارامنه که میراث ادبی ارزشمندی 
بازنشر  با تدوین و  دارند، زبان را عنصری مهم در این فرایند دانست که 
فرهنگ ها، زمینه آشنایی و آموزش آن برای مردمان دو ملت فراهم می شود.

نگاه  از  لغت خوب  فرهنگ  ویژگی های یک  برشمردن  با  طباطبایی 
اهالی فن و کارشناسان، به روز بودن و شمول واژه های تازه، بهره گیری از 
آوانگاری و تلفظ، استفاده از واژه های مترادف و هم معنی و استفاده حتی 
االمکان از تصویر حداقل در پاره ای موارد ضروری را از خصوصیات یک 

فرهنگ لغت خوب دانست.
نماینده بنیاد سعدی در ارمنستان، افزود: با ارج نهادن به تالش سترگ 
داودیان در تدوین فرهنگ جدید فارسی به ارمنی و اذعان به شمول واژه های 
جدید و به روز بودن این فرهنگ از نظر لغات و اصطالحات، امیدواریم در 
چاپ های بعدی نقیصه عدم آوانگاری و تلفظ این فرهنگ نیز برطرف شود 
و منبعی موثق و منقح برای دوستداران زبان و ادبیات فارسی در ارمنستان 

فراهم شود.
رایزن فرهنگی کشورمان و نماینده بنیاد سعدی در ارمنستان با تبریک 
مجدد به تیگران داودیان و آرزوی دوام توفیق وی در کار بزرگی که در 
پیش گرفته است، از خرید تعدادی از این فرهنگ برای اهداء به دانشگاه ها، 
مراکز و مدارس آموزش زبان فارسی در ارمنستان توسط رایزنی فرهنگی 

کشورمان خبر داد.
در پایان این نشست، تیگران داودیان، مؤلف فرهنگ جدید فارسی به 
ارمنی با تشکر از اساتید، محققان، نویسندگان، شعراء و مترجمان حاضر در 
اثر گامی رو به پیش در  این  امیدواری کرد تألیف  ابراز  اثر خود،  رونمائی 

معرفی فرهنگ، هنر و ادبیات ایران به ارمنی زبان ها باشد.
در  که  است  ارمنی  به  فارسی  نامه  لغت  دومین  حاضر  فرهنگ 
ارمنی  به  فارسی  فرهنگ  اولین  می شود.  منتشر  ارمنستان  جمهوری 
توسط  شمسی(  هجری   1366( میالدی   1۹87 سال  در  ارمنستان،  در 
گئورگی نعلبندیان ایران شناس نامدار ارمنی در ایروان منتشر شده است. 
البته فرهنگ فارسی به ارمنی قدمتی تقریبًا دویست ساله دارد و اولین 
فرهنگ فارسی به ارمنی در سال 1826 میالدی یعنی 1۹5 سال پیش 
توسط گئورگ دیر هوانیسیان پاالدتسی محقق و زبان شناس ارمنی در 

است. منتشر شده  استامبول  شهر 
تیگران داودیان که دبیر بخش فارسی رادیو همگانی ارمنستان است، 
ایروان  نیز در  را  فارسی  به  ارمنی  بار فرهنگ  اولین  برای  10 سال پیش 

منتشر کرده است.
این  در  است:  آمده  ارمنی  به  فارسی  جدید  فرهنگ  مقدمه  در 
آورده شده و در کنار  الفبا  بر اساس حروف  ابتدا واژه فارسی  فرهنگ 
حرف،  ترکیب،  قید،  )اسم، صفت،  است  شده  قید  دستوری  شناسه  آن 

و...(. مصدر، دعا 
در ستون مقابل واژه های مترادف ارمنی همراه با حوزه معنایی آورده 
شده است )ادبی، گفتاری، پزشکی، ریاضی، نظامی، دینی، جانورشناسی، 
گیاه شناسی، مجازی و ...(. فهرست حوزه معنایی به زبان ارمنی به طور 
و  آورده  مثال  پرانتز  داخل  مواقع  بعضی  در  است.  شده  جداگانه ضمیمه 
منبع  فارسی،  زبان  در  موجود  خارجی  کلمات  مورد  در  است  شده  سعی 

اولیه آن قید شود.

رونوشت آگهی حصر وراثت 
 آقای عیسی مرتضوی دارای شناسنامه شماره ۴5003170۹0 به شرح 
دادخواست به کالسه 265/۴00/7 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان صید محمد الگه فرزند محمد و عنبر 
به شناسنامه شماره۴500372385ُ در تاریخ 13۴1/5/3 در اقامتگاه دائمی خود 

بدرود زندگی گفته و ورثه آنمرحوم منحصراست به : 
نور محمد مرتضوی فرزند صید محمد و شا  صنم به کد ملی ۴500317082 

متولد 1326 فرزند متوفی 
 آمحمد مرتضوی فرزند صید محمد و شا صنم به کد ملی ۴500387285 

متولد 1337 فرزند متوفی 
 صنعت الگه فرزند صید محمد و شاصنم به کد ملی ۴5003723۹3 متولد 

1327فرزند متوفی 
 مکیه الکه فرزند صید محمد و شاه صنم به کد کلی ۴500372۴15متولد 

1331 فرزند متوفی 
جهانبخش فرزند صید محمد و شاصنم به کد ملی ۴5۴۹671122 متولد 

1328 فرزند متوفیُ 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور رادر یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد 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 شرستان ایالم

مفقودی 
تیپ  شهباز  موتورسیکلت  سند  و  سبز  برگ  کارت، 
موتور:03087  به شماره  رنگ سبز سال1383   CG125

شماره شاسی:837672106
آبادی  اله  رضافانی  بنام    85635/ پالک:772  شماره 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط شده است.

گفت و گو با محمد کشاورز نویسنده پیشکسوت شیرازی
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از راست: محمدرضا عبدالملکیان، کریم زمانی، زرشکیان 
وگروس عبدالملکیان  اختصاصی دنیای جوانان

خیاِل ازتوگسستن
چه سینه سوزخیالی!؟

حسن اسدی )شبدیز(

گلی به موی توبستن، چه آرزوی محالی!؟
خیاِل ازتوگسستن، چه سینه سوزخیالی!؟

رخ توگنجه راِز جهانگشایِی ُحسن است
که گفته است نگنجد جهان به نقطه خالی!؟

چو با عروس خیالت به بزم عیش درآیم
زبان به  شکوه گشایم که آه ! جای توخالی

زبانه عطشم را چسان فرو بنشانم؟
فریب نوش ترینم، دراین سراِب خیالی

ز دوری توچنانم که باد هرزه پاییز
قبای سبز بدزدد، ز شانه های نهالی

ز سردمهری چشمت چگونه گرم بخندد؟
به تنگخانه حسرت، فروغ شمع وصالی

چنان به سوگ نشینی ز پر کشیدِن شبدیز
که سر به سنگ بکوبی که رخ به خاک بمالی
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اصغر فرهادي بازهم در بین برترین ها

و  فرهادی  اصغر  از  فیلم  سه 
دو فیلم از مرحوم عباس کیارستمی 
یک  م  کدا هر  ( پناهی  جعفر  و 
در  ایران  سینمای  نمایندگان  فیلم( 
فهرست بهترین فیلم ها با کارگردانان 
استاکر  سایت  هستند.  رنگین پوست 

بار  این  بهترین ها  انتشار فهرست  ادامه  در 
سراغ 50 فیلم برتر رفته است که سازندگان آنها افرادی جز سفیدپوستان 
آمریکا و اروپا هستند. بومی های قاره آمریکا، آمریکایی های آفریقایی تبار، 
همه  به  آنها  تماشای  که  ساخته اند  فیلم هایی  آسیایی ها  و  آفریقایی ها 
این  در  قرار گرفتن  برای  فیلم  توضیح که هر  این  با  توصیه می شود، 
از  فیلم   5 حاال  و  باشد  داشته  کارنامه  در  هم  نقد   7 باید  فهرست 
فیلمسازان ایراني در این فهرست 50تایي قرار گرفته اند که 3 فیلم از 

اصغر فرهادي مي باشد.

سریال قورباغه در جشنواره کن

کسچنج  ا یی  مریکا آ نی  کمپا
بازار  در  را  قورباغه،  ایرانی  سریال 
خریدران  به  کن  فیلم  ره  جشنوا
با  کرد.  خواهد  عرضه  لمللی  بین ا
توجه به افزایش جهانی تقاضا برای 

آمریکایی  کمپانی  خارجی،  سریال های 
اکسچنج اعالم کرد سریال موفق و ایرانی 
قورباغه ساخته هومن سیدی را در بازار هفتاد و چهارمین جشنواره فیلم کن 
به خریداران بین المللی عرضه خواهد کرد. عرضه سریال های تلویزیونی در 
بازار جشنواره فیلم به ندرت روی می دهد اما مفهوم بارازهای سینمایی در 
چند سال اخیر و به ویژه در دوران کرونا دستخوش تغییر شده و کمپانی های 
فیلمسازی نیز روز به روز فعالیت خود را در عرصه محصوالت تلویزیونی 
افزایش می دهند. نوید محمدزاده، صابر ابر، سحر دولتشاهي، فرشته حسیني 

و هومن سیدي بازیگران اصلي سریال قورباغه بودند.

خسرو احمدي روانه بیمارستان شد

روز گذشته خبر رسید که خسرو 
در  تئاتر  و  سینما  بازیگر  احمدي 
او  با  است.  شده  بستري  بیمارستان 
تماس داشتیم و در این رابطه توضیح 
داد: در حال حاضر به دلیل ناراحتی در 

و  شده  بستری  بیمارستان  در  ناحیه چشم 
تحت مداوا هستم. 

است  پخش  حال  در  روز ها  این  که   2 خاکی  زیر  سریال  در 
مروت پور  آقا  حاج  همسایه  عندلیبی  نقش  و  هستم  مهمان  بازیگر 
سریال  صحنه  پشت  در  بهداشتی  پروتکل های  می کنم.  بازی  را 
گروه  این شرایط کل  وجود  با  و  رعایت می شد  کامال   2 زیر خاکی 
2 تالش زیادی کردند تا برای مخاطبین سریالی  سریال زیر خاکی 
و  نشد  بیمار  کسي  خوشبختانه  و  کنند  تهیه  خوب  استاندارد های  با 

نگرفته ام! کرونا  هم  من 
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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

قطعه اي ویژه براي کادر درمان
محمد خالقي: هدفم انرژي مثبت 

براي کادر درمان بود
در یک سال گذشته برخي از هنرمندان تالش کرده اند تا با ارائه آثار هنري 
خود از کادر درمان و پزشکان که زحمت فراواني در این دوران کشیده و سختي هاي 
زیادي را متحمل شده اند، تشکر کنند. حال محمد خالقی، نوازنده تار و سه تار در 
تازه ترین فعالیت خود قطعه ای امیدوارکننده  با آهنگسازی خودش برای کادر درمان 

آماده و در آن به  گونه ای متفاوت از ساز سه تار استفاده کرده است.
محمد خالقی در گفتگو با دنیاي جوانان درباره این قطعه گفت: همه می دانیم 
کادر درمان شرایط خوبی ندارد و خیلی تحت فشار است. دایی بنده نیز یکی از 
اعضای کادر درمان بود که زمستان سال گذشته بر اثر ابتال به کرونا، طی دو روز از 
دنیا رفت. عالوه بر این تعدادی از هنرجویان، دوستان و اقوام دیگرم نیز، پزشک، 
پرستار و عضوی از کادر درمان هستند که مواردی از سختی کارشان را با من در 
میان گذاشته اند. بنا به همین موضوعات و باتوجه به اینکه کارم با هنر پیوند دارد، 
تالش کردم حرکت کوچکی را برای دلگرمی کادر درمان انجام دهیم. چرا که واقعا 
نمی توان به راحتی از کنار مواردی به این شکل گذشت. بر همین اساس کلیپی را 

در حد بضاعت خود آماده کردم که تقدیم عزیزان کادر درمان می کنم.
این نوازنده و آهنگساز موسیقي سنتي همچنین درباره چگونگی شکل گیری این 
کلیپ نیز بیان کرد: برای این کار عکس هایی از بیمارستان را تهیه و سعی کردیم در 
تنظیم اثر ماجرا را ترسناک نشان ندهیم و روی به امید دادن ببریم. چراکه به هر حال 
کرونا باتوجه به اتفاقاتی که در حال رخ دادن بوده، به اندازه کافی ترسناک هست. 
خواستیم بگویم با تمام این اتفاقات عزیزان کادر درمان در حال فعالیت هستند و 
جشن تولد و سال تحویل خود را نیز در همان بیمارستان جشن می گیرند. خالصه 
اینکه تمرکز خود را در ایجاد انرژی مثبت قرار دادیم. حتی شخصا در کلیپ لباس 

روشنی پوشیدم که جلوه بدی نداشته باشد.
وی در بخش دیگری از صحبت هایش درباره استفاده متفاوت از ساز سه تار 
در این قطعه توضیح داد: 12 سال است که درگیر این سبک هستم. سبکی که من 
به آن روش سه تار می زنم، سبک جدید و خاصی است. اگر کلیپ را دیده باشید، 
متوجه می شوید که این قطعه حتی در بحث نوازندگی و فرم اجرا، خارج از قواعد 

موسیقی ایرانی آماده شده است.
این نوازنده درباره اینکه چطور به این سبک رسیده است، گفت: این داستان 
موسیقی  کردن  آماده  حال  در  پیش  سال ها  گرفت.  شکل  اتفاقی  خیلی  طور  به 
فیلم کوتاهی بودم که تصمیم گرفتم از آکوردهای سه تار استفاده کنم. با توجه به 
بازخوردهایی که پس از آن کار از عوامل و افراد دیگر گرفتم، متوجه شدم که گویا 
کار جالبی است. به این ترتیب مقداری جدی تر پی این قضیه را گرفتم و با اتفاقات 

خیلی خوبی مواجه شدم.
محمد خالقی در ادامه صحبت هایش درباره بازخورد این اثر گفت: بازخوردها 
به صورتی بود که سبب شد به درخواست دوستان که می خواستند اطالع بیشتری از 
این سبک پیدا کنند و متوجه آن شوند، خرداد ماه سال گذشته برای اولین بار کتابی 
را با نام »آکوردنوازی سه تار« منتشر کردم تا دوستان بتوانند استفاده کنند. خیلی ها 
شاید در حد چند آکورد ساده روی سه تار گرفته باشند ولی کاری که من کردم این 
بود که تمام آکوردها را به طور کامل و با فرم های مختلف دارم. از همه مهمتر روی 
آکوردهای ایرانی خیلی وقت گذاشتم و حتی برای آنها اسم انتخاب کردم. مهمترین 
وجه تمایز کاری که من انجام می دهم، این بود که اصال هیچ دستی به ساختار 
سه تار نزدم. یعنی سه تار همان سه تار بوده و در ساختمان آن هیچ تغییری ایجاد 
نشده است. مهمترین مسئله کوک است که آن را نیز تغییر ندادم و فقط در شیوه 

نوازندگی این اتفاق رخ داده است.
این نوازنده تار و سه تار در پایان گفت: این پژوهش نزدیک به 12 سال طول 
کشید. تمام تالشم این است که قابلیت ساز سه تار را نشان دهم. اکنون نیز هیچ 
سبک خاصی را دنبال نمی کنم و ممکن است یک کار کالسیک یا بلوز و راک 
از من بشنوید. در حقیقت می خواهم بگویم با این سه تار که همه فکر می کردند 
نمی توان با آن آکورد یاد گرفت و برای یاد گرفتن آکورد و همزمان زدن و خواندن، 
ما  این  بر  داد. عالوه  انجام  می توان  را  رفت، هرکاری  گیتار  به سراغ  باید  حتما 
آکوردهای ایرانی داریم که به خاطر داشتن ریز پرده ها در سه تار می توانیم از آنها 
استفاده کنیم. پس ما با سه تار می توانیم همه موسیقی ها را کار کنیم، عالوه بر 

موسیقی ایرانی کشور خودم.

پانته آ بهرام راهي انگلستان شد

فیلم کوتاه بیداری به کارگردانی 
سینا  تهیه کنندگی  و  صرافها  امیر 
سعیدیان در اولین حضور جهانی خود 
 Lift-Off Global جشنواره  در 
نمایش  به  انگلستان   Network
درمی آید. یازدهمین دوره این جشنواره 

از 1۴ تا 21 ماه ژوئن )2۴ خرداد تا 31( در 
انگلستان برگزار خواهد شد. فیلم کوتاه بیداری، روایت خوابی است که در 
آن فرو رفته ایم. پانته آ بهرام که یکي از شاخص ترین و برترین بازیگران 
سینما، تلویزیون و تئاتر مي باشد به عنوان یکي از بازیگران اصلي در این 
فیلم کوتاه حضور داشته تا اعتباري بیش از پیش به آن ببخشد و در کنار 
او بهار کاتوزی، رامین صدیقی و مریم بوبانی دیگر بازیگران این فیلم 
این  بتواند در  این فیلم کوتاه  را تشکیل داده اند. پیش بیني مي شود که 

جشنواره موفقیت قابل توجهي کسب کند.
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سین
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محمد حسین زاده

هر  در  نکته  مهمترین  هدف 
افرادي  درواقع  و  مي باشد  مسیري 
مي توانند  مي کنند،  کار  هدفمند  که 
خود  اهداف  به  مستمر  تالش  با 
اخیر  دهه  یک  در  کنند.  پیدا  دست 
عرصه  وارد  زیادي  جوان  بازیگران 
به  آنها  ز  ا برخي  که  شدند  هنر 
واسطه تالش و البته استعدادي که 
یک  در  شدن  دیده  از  بعد  داشتند، 
فیلم یا سریال خاص، به خوبي و با 
دقت مسیر کاري خود را ادامه داده 
و کماکان به موفقیت هاي خود ادامه 
مي دهند و عده اي دیگر از آنها وارد 
حواشي شده و شاید هم به واسطه 
نداشتن استعداد به سرعت از گردونه 
رقابت حذف شدند. در این بین نیما 
شاهرخ شاهي یکي از جوان هایي بود 
که عالوه بر پرکار بودن، با بازي در 
همواره  متفاوت  و  خاص  نقش هاي 
سعي کرد تا خود را در اوج نگه دارد 
و حاال مدتي است که به کارگرداني 
نیز پرداخته و نشان داده که در این 
زمینه نیز تا چه اندازه مستعد است. 
2 فیلم مرکورکروم و پارادوکسیکال، 
ساخته نیما شاهرخ شاهی چندي پیش 
رقابت  جشنواره  دوره  ششمین  در 
سیاتل  شهر  در  ترسناک،  فیلم های 
نمایش  آمریکا  واشنگتن  ایالت  در 
به صورت  جشنواره  این  شد.  داده 
تخصصی به فیلم های ژانر ترسناک 
به صورت  آن  جوایز  و  می پردازد 
توسط  آن  رای گیری  و  دانشگاهی 
ترسناک  فیلم های  آکادمی  اعضای 
می شود.  نجام  ا سیاتل  ره  جشنوا
روانشناختی  درام های  فیلم   2 هر 
مقدمه ای  و  هستند  تعلیق  ُپر  و 
نیما  پنج گانه سینمایی  برای ساخت 
که  می آیند  به حساب  شاهرخ شاهی 
اخیرا کالس های کارگردانی پیشرفته 

اصغر فرهادی را گذرانده است.
-در ابتدا از ساخت 2 فیلم کوتاه 

ترسناکي که داشتید بگویید؟
*مرکورکروم و پارادوکسیکال، 
درواقع مقدمه ای هستند برای ساخت 
که  روانشناسانه  پنج گانه  تریلر  یک 
برگرفته از نام 5 بیماری خاص است 
کلید  پاییز  فصل  در  را  آن  اولین  و 

خواهم زد.

-چرا به این بیماري پرداختید و 
همچنین قصد دارید کار خود را در 

این زمینه ادامه بدهید؟
ین  ا به  می کنم  حس  *
نشده  پرداخته  خاص  بیماری های 
دارم  قصد  که  ژانری  این  است. 
سینمای  در  کمتر  کنم  کار  آن  در 
اصال  یا  شده  پرداخته  آن  به  ایران 
است.  نشده  انجام  کاری  آن  در 
که  است  بیماری هایی  من  دغدغه 
در اجتماع وجود دارد و کسی درباره 
آنها یا نمی داند و یا آن را نمی شناسد. 
زمینه  این  در  نیز  تحقیقات مفصلی 
در  بسیاری  روانشناسان  با  و  داشتم 
این زمینه صحبت کردم که در حین 
کار مشکلی نداشته باشد و بتوانم آن 
البته  بکشم.  تصویر  به  به درستی  را 
گرفتم که قصه  نظر  در  را هم  این 
برقرار  ارتباط  با مخاطب عام  بتواند 
کند و فرم، قالب بر قصه نباشد و در 

کنار هم پیش بروند.

تصمیم  ابتدا  که  شد  -چطور 
گرفتید به شکل کوتاه کار کنید؟

مقیاسی  کوتاه  فیلم های  *این 
کوچک از فیلم های بلند من هستند. 
اصغر فرهادی، استاد ما در کالس های 
یک  می گوید  همواره  کارگردانی 
مقیاس کوچک از داستان بلند خود 
که  بسازید  کوتاه  فیلم  قالب  در  را 
نمایانگر اتفاقات فیلم بلندتان باشد. 
تمرین  یک  یکجورهایي  درواقع 
بلند  فیلم  ساخت  براي  است  جدي 
که اتفاقا به نظرم ساخت فیلم کوتاه 
بسیار سخت است چرا که شما باید 

محدودتر  مدتي  در  را  خود  داستان 
همان  جال  عین  در  و  کنید  روایت 

اثرگذاري فیلم بلند را داشته باشید.

 2 این  جهانی  حضور  -درباره 
برایمان  جشنواره ها  در  کوتاه  فیلم 

بگویید؟
کرونا  دلیل  به  فعال  *راستش 
اما  است،  ریخته  هم  به  چیز  همه 
بازتاب  نیز  این جشنواره ها  در  قطعا 
خوبی خواهد داشت. منتظر برگزاری 
جشنواره های دیگر هستم و بعد برای 

پخش آن فکر می کنم.

-چرا خودتان در این فیلم هاي 
کوتاه بازي کردید؟

ن  همزما و  کردن  زی  *با
بسیار سختی  کار  کردن  کارکردانی 
از  فیلم هایم،  نجات  برای  اما  است، 
باید  بودند  آنجایی که نقش خاصی 
این کار را می کردم. دوست نداشتم 
خودم  مانند  کسی  اما  کنم،  بازی 
بنابراین  نمی سوزاند،  دل  کار  برای 
عجیب  فرم  و  خوب  فیلمنامه  غیر 

باید  بازی خاصی می طلبید که  آن، 
برای  اما  انجام می دادم.  را  کار  این 
این  به هیچ وجه  بلندم  فیلم  ساخت 
سعی ام  تمام  و  کرد  نخواهم  را  کار 
این است که انرژی خودم را صرف 

کارگردانی کنم.

نیما  منتظر  باید  مه  دا ا -در 
یا  باشیم  کارگردان  شاهرخ شاهي 

بازیگري را هم ادامه مي دهید؟
قع  ا درو ني  ا رگرد کا *ببینید 
و  بوده  من  اصلي  هدف  همیشه 
همیشه دوست داشتم که فیلم هاي 
خودم را بسازم چرا که حس مي کنم 
ساخت فیلم هایي که با ایده و فکر 
و  جذاب  برایم  بیشتر  باشد،  خودم 
لذت بخش است. با این حال هرگز 
بازیگري کنار نخواهم رفت چرا  از 
نیز  خاص  نقش هاي  در  بازي  که 
بوده  چالش برانگیز  همیشه  برایم 
سعي  نیز  سال ها  این  تمام  در  و 
کنم  انتخاب  را  نقش هایي  کرده ام 
و  نباشند  تکراري  و  کلیشه اي  که 
ارائه داشت  براي  چیزهاي جدیدي 

باشنند.

-بازیگران جوان زیادي با شما 
آنها  از  بعضي  که  بودند  هم دوره 
ادامه  کارشان  به  قدرت  با  هنوزهم 
مي دهد و برخي دیگر حذف شده اند... 

نظرتان چیست؟
راه  این  در  زیادي  *مسائل 
وجود دارد که به نظرم یک بازیگر 
جوان باید رعایت کند. حواشي یکي 
بازیگران  به  جدي  آسیب هاي  از 
دوستان  از  برخي  که  است  جوان 
و همکاران من وارد حواشي زیادي 
را  آنها  حواشي  این  طبیعتا  و  شدند 
از مسیر اصلي دور کرد و حاال دیگر 
خبري  آنها  از  بعضي  از  مدتهاست 
مي کنم  حس  حال  این  با  نیست. 
عشق  حال  عین  در  و  زیاد  تالش 
و عالقه واقعي به این کار مي تواند 

مهمترین فاکتورها براي رسیدن به 
هدف  که  دوستاني  باشد.  موفقیت 
ندارند و صرفا براي دیده شدن هاي 
به  هرگز  مي کنند،  ر  کا مقطعي 
گر  ا و  رسید  هند  ا نخو فقیت  مو
موفقیتي هم باشد، لحظه اي است.

-تا چه اندازه خودتان را موفق 
مي دانید؟

*راستش به اینطور مسائل فکر 
مسیرم  به  دارم  دوست  و  نمي کنم 
را  راهم  مي کنم  حس  بدهم.  ادامه 
درست آمده ام و البته در این سال ها 
اشتباهاتي هم داشتم که از آنها درس 
حس  کلي  صورت  به  ولي  گرفتم 
مي کنم مسیرم را به خوبي تا اینجا 
آمده ام و در ادامه نیز اهدافي دارم که 
اگر به آنها هم برسم خودم را موفق 
مي دانم. شغل ما بسیار سخت است و 
متاسفانه در عین حال که رقابت وجود 
دارد، حسادت و مسائلي از این دست 
نیز وجود دارد که باعث مي شود طي 
کردن این مسیر سخت تر هم باشد 
مي کنم  سعي  همیشه  حال  این  با 
خودم را در مقابل این اتفاقات محکم 

نگه دارم.

-صحبت پایاني شما...
سالمتي  آرزوي  مردم  *براي 
زودتر  بیماري  این  امیدوارم  و  دارم 
از بین برود چون واقعا روي زندگي 
بسیاري  منفي  ثیرات  تا ما  همه 
این  در  ما  نظرم  به  است.  گذاشته 
ایام بیشتر از گذشته نیاز به همدلي 
مردم  امیدوارم  و  داریم  همراهي  و 
رعایت  بیشتر  را  بهداشتي  نکات 
کنند تا حداقل شاهد اتفاقات بدتري 
مردم  از  بعضي  متاسفانه  نباشیم. 
اصال به فکر دیگران که هیچ بلکه 
به فکر خود و خانواده شان هم نیستند 
و با عدم رعایت نکات بهداشتي به 
واقعا  این  و  مي زنند  آسیب  جامعه 

دردناک است.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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