
پیش بینی یک کارشناس اقتصادی؛

بازار سرمایه به صورت کوتاه مدت صعودی می شود

عرضه محدود گاز طبیعی و افزایش مصرف برق، 
در یک  باالترین حد  به  را  زغال سنگ حرارتی  قیمت 
دهه اخیر رسانده است. وال استریت ژورنال با اشاره به 
آمار گردآوری شده توسط پایگاه خبری آرگوس، در گزارشی نوشت: 
قیمت زغال سنگ حرارتی از نیوکاسل استرالیا که عمده صادراتش به 
مقصد آسیاست، طی سال گذشته ۵۶ درصد رشد کرده است. قیمتهای 
اروپایی هم افزایش داشته و از ابتدای سال میالدی جاری تاکنون ۶۴ 

درصد باال رفته است.تولید زغال سنگ هم به دلیل سرمایه گذاری 
اندک در تولید جدید که تا حدودی نتیجه حرکت به سمت استفاده 
کمتر از این سوخت فسیلی به شدت آالینده و تقویت ظرفیت تولید 
برق تجدیدپذیر است، رشد محدودی را تجربه می کند. با این حال 
جدیدترین روند قیمت نشان می دهد که این ظرفیت همچنان قادر 

به تامین تقاضا برای برق در اکثر بازارهای بزرگ نیست.
صفحه 3

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس:

 سوء تفاهمات در منطقه را
 از طریق دیپلماسی و تعامل رفع کنیم

روند واکسیناسیون سرعت خواهد گرفت
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا با 
بیان اینکه 3۲ شهر در وضعیت قرمز کرونا 
دوز  تزریق  نگران  مردم  گفت:  دارند،  قرار 
دوم واکسن کرونا نباشند زیرا به اندازه کافی توزیع و 

در دسترس قرار گرفته است.
علیرضا رییسی روز گذشته)شنبه( و پس از جلسه 
ستاد ملی مقابله با کرونا که با حضور رییس جمهوری 
برگزار شد، افزود: روند واکسیناسیون تسریع خواهد شد.

وی با بیان اینکه مردم نگرانی در رابطه با واکسن 
تزریق  هم  امروز  اظهارداشت:  باشند،  نداشته  کرونا 
واکسن افراد ۷۰ سال به باال و جاماندگان این گروه 
سنی انجام می شود و واکسن به اندازه کافی موجود 

بوده و مردم دغدغه ای در این زمینه نداشته باشند.
صفحه ۲

مدیر طراحی و مهندسی فوالد مبارکه:

روند توسعه ای فوالد مبارکه 
هیچگاه متوقف نخواهد شد

4
پرسپولیس با بُردهای اقتصادی در مسیر جام پنجم

صفحه 6

2

سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1773- یکشنبه 6  تیر  1400- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

7فرهنگ
فلسفه  اولی نزد 
ابن سینا اصواًل 

موجودپژوهی 
است

6ورزش
فصیحی صاحب 

نهمین سهمیه زنان 
ایران دربازی های 

توکیو

نک 1با

اعتمادی نیا گفت: فلسفه  اولی نزد ابن سینا اصوالً موجودپژوهی 
است و اگر رسالت فلسفه اصوالً موجودپژوهی و تأمل در باب 
چیستی موجود و اقسام و مراتب و انواع و عوارض آن باشد، 

دیگر مجالی برای پرداختن به وجود نخواهد بود. 

این  المپیک  سهمیه  مورد کسب  در  ایران  سرعتی  دونده 
اتفاق می تواند زندگی او را تغییر بدهد. با هماهنگی کمیته 
ملی المپیک فرزانه فصیحی، دونده ماده ۱۰۰ متر ایران با 
استفاده از بند یونیورسالیتی سهمیه المپیک گرفت که نهمین 

سهمیه زنان  ایران در بازی های توکیو محسوب می شود.

با  که  قم  پردیسان شهر  جراحی  تخصصی  بیمارستان 
آماده  و  تجهیز  ایران ساخت،  بانک صادرات  مشارکت 
به صورت وب کنفرانس توسط  بود،  بهره برداری شده 

رئیس جمهور افتتاح شد.

افتتاح بیمارستان 
»مادر« در استان 

قم با مشارکت بانک 
صادرات ایران

قیمت جهانی زغال سنگ رکورد زد ۹0 درصد کشفیات تریاک جهان
 در ایران صورت می گیرد

نماینده دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد 
در   ،)۲۰۲۱( مخدر  مواد  ساالنه  گزارش  طبق  گفت:  تهران  در 
از  درصد   ۲۰ تریاک،  از  درصد   ۹۰ کشفیات  ایران   ۲۰۱۹ سال 
خود  به  را  جهان  حشیش  از  درصد  پنج  و  مورفین  از  درصد   ۷۲ هروئین، 

اختصاص داده است.
صفحه ۲

قیمت نفت روز جمعه به باالترین حد از اکتبر سال 
۲۰۱۸ تاکنون صعود کرد و هر دو شاخص تحت تاثیر 
برای  از عرضه،  تقاضا  رشد  رفتن  فراتر  برای  انتظارات 
پنجمین هفته متوالی افزایش پیدا کردند.بهای معامالت نفت برنت 
با ۶۲ سنت معادل ۰.۸ درصد افزایش، در ۷۶ دالر و ۱۸ سنت در هر 
بشکه بسته شد. بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با 
۷۵ سنت معادل یک درصد افزایش، به ۷۴ دالر و پنج سنت در هر 

بشکه رسید. این باالترین قیمت نهایی هر دو شاخص از اکتبر سال 
۲۰۱۸ بود و بیش از سه درصد رشد هفتگی را برای هر دو قرارداد 
نشان داد.ادوارد مویا، تحلیلگر ارشد بازار در شرکت OANDA در 
این باره گفت: قیمت نفت تحت تاثیر بهبود دورنمای تقاضا و انتظارات 
برای محدود ماندن عرضه و تصویب افزایش اندک تولید اوپک پالس 

در نشست اول ژوییه وزیران این گروه، صعود کرد.
صفحه 3

افزایش قیمت طال برای پنجمین هفته متوالی

DONYAYEJAVANANMAG.IR

آگهی مناقصه )نوبت دوم (
مناقصه عمومی یک مرحله ای

 ) با ارزیابی ساده (                                                  
  موضوع مناقصه :   - خرید قطعات و لوازم مربوط به دستگاههای حفاری به شرح ذیل 

مشخصات مناقصه :  

مبلغ برآورد )ریال/ارز(شرح تقاضاشماره فراخوان سامانه ستادشماره تقاضانام مناقصه گزار

شرکت ملی 
حفاری ایران

9830213200093985000165 PARTS FOR GEO- DATA , GEO -
LOG MUD LOGGING UNIT66.550.000.000

شرکت ملی 
حفاری ایران

9930074200093985000166  PARTS FOR MUD LOGGING
,GEO TATA ,GEO LOG UNIT23.165.000.000

شرکت ملی 
حفاری ایران

9930116200093985000167PARTS FOR SIX-PEN DRLG-
RECORDER MOD.62A.TOTCO28.000.000.000

روش ارزیابی کیفی مناقصه گران :

به صورت ساده براساس ارایه جواز کسب / مدارک حقوقی )اساسنامه/آگهی تاسیس تا آخرین تغییرات ( معتبر متناسب با روش ارزیابی 
موضوع مناقصه ) تامین کاال ( در جلسه گشایش پیشنهادها انجام می شود .

نحوه دریافت/ تحویل اسناد مناقصه :

 دریافت اسناد
توسط شرکت

توزیع اسناد از یک روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم آغاز شده و تا 10 روز پس از آن ادامه خواهد تاریخ شروع دریافت
داشت

از طرق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( به نشانی www.setadiran.ir  محل دریافت
–گروه مناقصات تلفن تماس 061-34146257  

تحویل اسناد به
شرکت

آخرین مهلت
     8 2   روز پس از آخرین روز دریافت اسناد              

اهواز- بلوار پاسداران باالتر از میدان فرودگاه – شرکت ملی حفاری ایران – ساختمان پایگاه محل تحویل
عملیاتی – طبقه اول پارت B – اتاق 107- دبیرخانه کمیسیون مناقصات- شماره تماس 

061-34148580 – 34148569

تضمین شرکت در مناقصه )فرآیند ارجاع کار(: 

مبلغ تضمین 
   3.3۲۸.۰۰۰.۰۰۰             ریال تقاضای خرید شماره       ۹۸3۰۲۱3
   ۱.۱۸3.۰۰۰.۰۰۰             ریال تقاضای خرید شماره       ۹۹3۰۰۷۴
   ۱.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰             ریال تقاضای خرید شماره       ۹۹3۰۱۱۶

انواع تضامین قابل قبول

 ضمانتنامه بانکی و یا ضمانتنامه های صادره از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی 	
دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی

 اصل فیش واریز وجه نقد به حساب شماره ۴۰۰۱۱۱۴۰۰۶3۷۶۶3۶  نزد بانک مرکزی 	
جمهوری اسالمی ایران تحت عنوان تمرکز وجوه سپرده شرکت ملی حفاری ایران

 	 )IR 3۵۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۱۱۴۰۰۶3۷۶۶3۶ :شماره شبا(
 -و سایر تضمین های معتبر در آیین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره  ۵۰۶۵۹  	

ت / ۱۲3۴۰۲ مورخ ۹۴/۰۹/۲۲ مورد قبول و پذیرش می باشد.

روز ) برای یک بار در سقف مدت اعتبار اولیه قابل تمدید باشد( ۹۰مدت اعتبار پیشنهاد/ تضمین

 
 تذکر : با توجه به بخشنامه شماره ۹8/138665 مورخ ۹8/04/03 معاونت پژوهش و فناوری وزارت نفت مبنی بربکارگیری سامانه تدارکات الکترونیکی

 باشد.   الزامی میwww.setadiran.ir دولت )ستاد( ثبت نام کلیه متقاضیان حضوردرمناقصات،مزایدات شرکت ملی حفاری ایران درپایگاه 

http://sapp.ir/nidc_pr                                              www.nidc.ir                      کانال های  اطالع رسانی شرکت ملی حفاری ایران 
شناسه آگهی : ۱۱۵۱۹۶۷

م الف : -۱ 

ازکلیه پیمانکاران دارای صالحیت دعوت به عمل می آید برای 
مشاهده و دریافت اسناد فراخوان  عمومي یک مرحله اي »به 
منظور انتخاب پیمانکار برای اجرای انشعابات آب و فاضالب )لیست 
شماره دو( پروژه های مسکن مهر واقع در شهر جدید هشتگرد « 
از تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ لغایت ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ به سامانه تدارکات 

الکترونیک دولت به نشانی setadiran.ir مراجعه نمایند.«

آگهی تجدید مزایده شماره 400/2
شرکت مخابرات ایران )منطقه بوشهر( در نظر دارد یک دستگاه جرثقیل کفی مدل ۷۰ 

خود را از طریق مزایده عام یک مرحله ای به فروش رساند. 
متقاضیان شرکت در مزایده می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به آگهی مزایده در 

سایت شرکت مخابرات ایران منطقه بوشهر مراجعه نمایند. 
مهلت تحویل پیشنهاد تا ساعت ۱3 روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ 

ضمانت شرکت در مزایده ۱/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
BOOSHEHER.TCI.IR :آدرس سایت

شرکت مخابرات ایران منطقه بوشهر 

بیمارسـتان تخصصی جراحی پردیسـان شـهر 
قـم کـه با مشـارکت بانک صادرات ایران سـاخت، 
تجهیـز و آمـاده بهره برداری شـده بـود، به صورت 

وب کنفرانـس توسـط رئیس جمهور افتتاح شـد.
صـادرات  بانـک  روابط عمومـی  گـزارش  بـه 
سیدهاشـم   . . . آیـت ا مراسـم،  یـن  ا در  یـران،  ا
حسـینی بوشـهری، امـام جمعه اسـتان قـم و مدیر 
حوزه هـای علمیـه کل کشـور و احمـد امیرآبـادی 
بهـرام  نماینـده مـردم قـم در مجلـس،  فراهانـی 
سرمسـت اسـتاندار قم، مصطفی رحیمی شـهواری 
معـاون شـعب و بانکـداری جامـع بانـک صـادرات 
ایـران و هاشـمی نژاد مدیـر شـعب بانـک صادرات 

اسـتان قـم حضـور داشـتند.

بهـرام سرمسـت اسـتاندار قـم در این جلسـه 
ایـران  صـادرات  بانـک  از  ویـژه  تشـکر  ضمـن 
بـرای مشـارکت در احداث ایـن بیمارسـتان کاماًل 
 ۲۱۸ بیمارسـتان  ایـن  گفـت:  جراحـی  تخصصـی 
تختخوابـی فـوق تخصصـی در ۵ طبقـه، 3۴ هـزار 
متـر مربـع و بـا اعتبـاری بالغ بـر ۱۰هـزار میلیارد 
ریـال سـاخته شـده و دارای بخش هـای اورژانس، 
داروخانـه، آزمایشـگاه، اتاق عمـل، زنان و زایمان، 
نـوزادان، تصویربـرداری و بخش های ویژه اسـت.

ارائـه  منظـور  بـه  ایـران  صـادرات  بانـک 
بیمـاران،  بـه  بانکـی  کامـل  و  جامـع  خدمـات 
بیمارسـتان  ایـن  درمـان  کادر  و  مراجعه کننـدگان 
عـالوه بـر ایجـاد یـک باجـه اختصاصی، اسـتقرار 

۱۲ دسـتگاه خودپرداز و کیوسـک بانک و همچنین 
سیسـتم  تعبیـه  بـا  فـروش،  پایانـه  دسـتگاه های 
مناسـب  بسـتر  ویـژه،  حسـابداری  و  نرم افـرازی 
فراهـم  را  بیمارسـتان  ایـن  در  بانکـی  خدمـات 

کـرده اسـت.
بانـک صـادرات ایـران همچنیـن بـه منظـور 
حمایـت از کادر درمـان بـه ویـژه در زمـان شـیوع 
قشـر  ایـن  بـه  تسـهیالت  ارائـه  کرونـا،  بیمـاری 
کـه  می کنـد  دنبـال  جدیـت  بـا  را  زحمت کـش 
تاکنـون در قالـب طـرح »سـپهر سـالمت« موفق 
بـه پرداخـت بیـش از ۶۷ هـزار فقـره تسـهیالت 
بـه ارزش بالـغ بـر ۶۵ هـزار میلیـارد ریـال به این 

اسـت. شـده  عزیزان 

افتتاح بیمارستان »مادر« در استان قم با مشارکت بانک صادرات ایران

آگهی فراخوان عمومی
 یک مرحله ای

 به شماره 2000001290000028
نوبت دوم

صفحه 3



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1773- یکشنبه 6 تیر 21400 معه جا

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس:
 سوء تفاهمات در منطقه را از طریق دیپلماسی و تعامل رفع کنیم

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید بر لزوم رفع سوء 
تفاهمات از طریق دیپلماسی و تعامل منطقه گفت: مهم این است که برنامه هایمان 
را طوری تنظیم کنیم که چالش ها را به حداقل و فرصت ها را به حداکثر برسانیم.

عباس گلرو در ارزیابی خود از اولویت های دولت آینده گفت: اگر بخواهیم 
عرصه های اقدام و عمل دولت سیزدهم را ترسیم کنیم، به نظر من در عرصه 

داخلی مهمترین اولویت دو مقوله اقتصاد و فرهنگ است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به مشکالت 
کشور در حوزه اقتصادی  اظهار کرد: بخشی اندکی از مشکالت اقتصادی ناشی 
از عوامل بیرونی و تحریم است. بخش عمده مشکالت ناشی از سوء مدیریت و 
سیستم اداری داخلی است اما ریشه همه این مشکالت و نقص های اقتصادی از  

فرهنگ عمومی ناشی می شود.
گلرو عنوان کرد: رهبر معظم انقالب سال گذشته در پیامی که به مجلس دادند 
بر دو اولویت اقتصاد و فرهنگ تاکید کردند. اگر خواهان حل ریشه ای مشکالت 
جامعه هستیم، باید برای بحث فرهنگ چاره اندیشی جدی داشته باشیم به این معنا 
که اگر امروز در سیستم اداری، خدماتی و سیستم اقتصادی کشور رانت و تضییع 
بیت المال، ویژه خواری و فساد اقتصادی وجود دارد ناشی از عامل فرهنگ است.

وی افزود: اگر تربیت نیروی انسانی، آموزش صحیح نسلی که قرار است آینده 
مملکت را بسازد، به درستی صورت گیرد کار فرهنگی انجام می شود و رخنه هایی که 
متاسفانه مسری است و منتقل می شود و عمدتًا هم ناشی از ضعف های فرهنگی 

است بسته می شود و می توان به رفع مشکالت اقتصادی امیدوار بود.
رییس کمیته روابط خارجی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
تصریح کرد: در حوزه اقتصاد داخلی مهمترین بحث مقابله با فساد و رانت است. 
ما منابع غنی اقتصادی داریم. نیروی انسانی خصوصا نسل جوان ما ظرفیت های 
باالیی دارد اما اگر این روابط ویژه در سطوح و عرصه های مختلف حذف نشود و 

ویژه خواری اقتصادی برچیده نشود، بعید می دانم مشکالت حل شود.
گلرو اظهار کرد: با توجه به شعارهایی که آقای رییسی دادند که روز اول کار 
ایشان پایان فساد و رانت خواهد بود، امیدوارم این اتفاق بیفتد و من بسیار خوشبین 

هستم که بتوانیم فضای سالم اقتصادی داشته باشیم.
وی با اشاره به ظرفیتهای موجود در حوزه بین الملل گفت: حوزه روابط خارجی 
عرصه گسترده ای است. در این زمینه  مهمترین محیط همکاری، محیط همسایگی 
و ۱۵ کشور همسایه با ظرفیت بسیار باالی اقتصادی است. عالوه بر این در حوزه 
شرق، کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا هم ظرفیتهای بی نظیری وجود دارد 
اگر ما فقط آفریقا مزیت ها را تعریف و شناسایی کنیم و به دنبال آن برویم به عنوان 
گنجینه است. عالوه بر این در حوزه آمریکای التین هم فرصت های خوبی داریم.

نماینده مردم سمنان در مجلس یادآور شد: با توجه به اظهارات و سخنرانیهایی 
که رییس جمهور منتخب داشتند، دیپلماسی فعال، بسیار مترقی و اثرگذار از دل 
سیاست خارجی ایشان بیرون می آید و نشان از هوشمندی بسیار دقیق ایشان است. 
امیدواریم با نگاهی که ایشان به مقوله سیاست خارجی دارند درهای جهان به روی 
ما باز شود و بتوانیم در یک فضای تعاملی با کشورهایی که قابل تعامل هستند 

کار کنیم و عرصه های جدید همکاری به ویژه در بعد اقتصادی شناسایی کنیم.
گلرو خاطرنشان کرد: آورده اقتصادی و منافع اقتصادی ما از روابط خارجی 
بسیار اندک است بنابر این باید در محیط همسایگی و سایر مناطق تالش کنیم 

تا منافع اقتصادی حداکثری را تامین کنیم.
وی درباره اینکه سیاست خارجی کشور در دولت آینده به چه سمت و سویی 
خواهد داشت، گفت: ما در سیاست خارجی یک رویکرد کالن داریم که استراتژی 
اصول  مبنای  بر  رویکرد  این  طبیعتًا  می شود  ایران محسوب  اسالمی  جمهوری 
و  که حوزه خارجی سیال  آنجایی  از  اما  است  اساسی  قانون  و  سیاست خارجی 

پویاست تاکتیک ها و ابتکار عمل ها می تواند متفاوت و فرصت ساز باشد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: ما باید دنیا 
را گستره عظیمی از کشورهای مختلف که بخش عمده ای از آنها یا روابط دوستانه 
با ما دارند یا روابط خصمانه با ما ندارند و قابل تعامل هستند، ببینیم. ظرفیت کل 
دنیا به چند کشور اروپایی و ایاالت متحده آمریکا محدود نمی شود. البته درست 
است که حجم تجارت خارجی آمریکا و اروپا بسیار باالست و بخش عمده تجارت 

نماینده دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل در تهران:
90 درصد کشفیات تریاک جهان در ایران صورت می گیرد

نماینده دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در تهران 
گفت: طبق گزارش ساالنه مواد مخدر )۲۰۲۱(، در سال ۲۰۱۹ ایران کشفیات 
۹۰ درصد از تریاک، ۲۰ درصد از هروئین، ۷۲ درصد از مورفین و پنج درصد 

از حشیش جهان را به خود اختصاص داده است.
الکساندر فدولف روز گذشته و مصادف با فرارسیدن ۲۶ ژوئن )۵ تیر 
ماه( روز جهانی مبارزه با مواد مخدر در نشست تخصصی »یاریگران زندگی، 
همکاری های فرابخشی و بین المللی و پیشگیری از اعتیاد« که با حضور 
سردار اسکندر مومنی دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر، سردار حسین اشتری 
فرمانده نیروی انتظامی و کاظم غریب آبادی سفیر و نماینده دایم ایران در 
وین برگزار شد، اظهار داشت: این روز توسط مجمع عمومی سازمان ملل 
متحد در سال ۱۹۸۷ برای بیان عزم این سازمان به منظور تقویت اقدام و 
همکاری برای رسیدن به جامعه بین المللی عاری از سوءمصرف مواد مخدر 

تعیین شده است.
همسایگی  دلیل  به  ایران،  اسالمی  جمهوری  اینکه  یادآوری  با  وی 
به  افغانستان  از  قاچاق مواد مخدر  از مسیرهای اصلی  افغانستان، یکی  با 
گزارش  داد: طبق  ادامه  است،  بوده  اروپا  به خصوص  مقصدهای مختلف 
ساالنه مواد مخدر ۲۰۲۱، در سال ۲۰۱۹ ایران، کشفیات ۹۰ درصد از تریاک 
جهان، ۲۰ درصد از هروئین جهان، ۷۲ درصد از مورفین جهان و پنج درصد 

از حشیش جهان را به خود اختصاص داده است.
نماینده دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در تهران 
هروئین  قاچاق  مسیر  بزرگترین  تنها  جدید،  گزارش  این  اساس  بر  افزود: 
همچنان مسیر بالکان است که در آن مواد افیونی از افغانستان به جمهوری 
اروپای  بالکان و مقصدهای مختلف در  ترکیه، کشورهای  ایران،  اسالمی 

مرکزی و غربی قاچاق می شود.
سازمان  جرم  و  مخدر  مواد  با  مقابله  دفتر  اینکه  بر  تاکید  با  فدولف 
ملل متحد در طول دو دهه اخیر همکاری قوی با دولت جمهوری اسالمی 
ایران در زمینه های مختلف از جمله ظرفیت سازی نیروهای انتظامی ایران 
داشته و همواره مساعدت فنی به دولت جمهوری اسالمی در زمینه مقابله 
با قاچاق غیر قانونی مواد مخدر و مواد پیش ساز را فراهم کرده است،  اظهار 
داشت: در زمینه مدیریت مرزها و کنترل مواد مخدر، دفتر UNODC در 
جمهوری اسالمی ایران همواره از حمایت و همکاری نزدیک ستاد مبارزه 

با مواد مخدر بهره برده است.
نماینده دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در تهران 
خاطرنشان کرد: همچنین مفتخریم که از طریق جلسات تخصصی متنوع و 
فراهم آوردن حمایت فنی به منظور تقویت ظرفیت و دانش نیروی انتظامی 
ایران در زمینه امنیت مرز هوایی و تحلیل اطالعات، با پلیس مبارزه با مواد 
گمرک  سازمان  و  کشور  وزارت  مهاجرت،  پلیس  فرودگاه،  پلیس  مخدر، 

جمهوری اسالمی ایران همکاری کرده ایم.
با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد  به گفته وی، دفتر مقابله 
مواد  با  مبارزه  پلیس  سگ  تربیت  مراکز  ها،  سال  طول  در  ایران،  در 
آوردن مساعدت فنی، سگ  فراهم  با هدف  را  مخدر و سازمان گمرک 
افزایش ظرفیت  با هدف  های مواد یاب و آموزش سگ ها و کاربرها، 
پلیس  و  گمرک  در  یاب  مواد  های  سگ  های  تیم  تحرک  و  عملیات 

ایران حمایت کرده است.

مورد عجیب الیحه تشدید مجازات پدر مرتکب قتل فرزند؛

قصاص پدِر قاتل، کال منتفی است!
مشاور حقوقی و پارلمانی 
خانواده  و  زنان  امور  معاونت 
به  اشاره  با  جمهوری  رئیس 
الیحه »تشدید مجازات پدر مرتکب قتل 
فرزند« و با بیان اینکه در کلیه نشستهای 
فقهی حقوقی، قصاص پدر منتفی اعالم 
قطعی  حبس  سال   ۱۰ حداکثر  و  شد 
شده  تعیین  مجازات  گفت:  بود،  خواهد 
منجر  که  تبصره هایی  اما  نیست،  کافی 
به بازدارندگی و پیشگیرانه تنظیم شده اند 
تصویب،  صورت  در  باید  هستند.  مفید 
قوه  و  کرد  نظارت  قانون  این  اجرای  بر 
تنویر  جهت  مبسوطی  گزارش  قضاییه 

افکار عمومی به جامعه ارائه کند.
اشرف گرامی زادگان به مناسبت روز 
جهانی »حمایت از قربانیان خشونت«، به 
تشریح علل و اهمیت و چالشهای تدوین 
الیحه »اصالح ماده ۶۱۲ قانون مجازات 
»تشدید  الیحه  به  موسوم  اسالمی« 
مجازات پدر مرتکب قتل فرزند« پرداخت 
و اظهار کرد: قانون مجازات اسالمی در 
هر موضوعی که جرم تلقی شود، مجازات 
نیز  موضوع  این  در  است.  کرده  تعیین 
نظرات  طبق  اما  داشته  وجود  مجازات 
دریافتی، مجازات تعیین شده کافی نبوده 
است. در چنین جنایاتی همه طالب قصاص 

یا حبس ابد برای قاتل هستند.
موضوع  داد:  ادامه  حقوقدان  این 
را  مجازات  کفایت  عدم  این  »رومینا« 
برجسته کرد. از این رو قوه مجریه و قوه 
قضاییه در تدوین، اصالح و بازنگری آن 
تالش کردند. این الیحه بار دیگر خالء 
کافی نبودن قانون موجود، عدم مسئولیت 
والدین، ضرورت آموزش و اطالع رسانی 
اجرایی  دستگاه های  حمایت  ضرورت  و 
برای کاهش این حوادث را برجسته کرد. 
که  دارد  فراوانی  کار  جای  الیحه  این 
اجتماعی  کمیسیون  تصمیم  منتظر  باید 

مجلس بنشینیم. 
داد  نشان  »رومینا«  علیه  جنایت 
خالء های بسیاری در خانواده ها وجود دارد

وی با بیان اینکه موضوع خشونت 
در خانواده و اجتماع همیشه مسئله نگران 
کننده ای است، افزود: موضوع چند قتل 
کرد.  برآشفته  را  همه  کشور،  در  فجیع 
امنیت خانواده ها متزلزل شد. اطمینان و 
اعتماد که همیشه در خانواده های ایرانی 
برجسته و باعث فداکاریهای متعدد شده 
»رومینا«  علیه  جنایت  دید.  آسیب  بود، 
نشان داد که خالء های بسیاری در خانواده 
ها وجود دارد که منجر به چنین جرایمی 
کمبودهای  شامل  ها  خالء  آن  می شود. 
فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و ... متعدد 
است که باید با اقدامات بازدارنده، کمبودها 
را کاهش داد و با اطالع رسانی و آموزش 
این  و آگاهی، موجب شناخت زودهنگام 

بالیا شد. 
گرامی زادگان یادآور شد: هنگام قتل 
»رومینا«، معاونت امور زنان و خانواده با 
تماسهای نگران کننده خانواده ها روبرو 
شد. همه نگران بودند بخصوص وقتی که 
از بد رفتاری و یا بد اخالقی پدران خانواده 
این  معاونت  داخلی  جلسه  در  می گفتند. 
گالیه ها و مطالبات مطرح شد. نخست 
پیشنهاد اصالح قانون در دستور کار قرار 
گرفت. همکاران حقوقی الیحه پیشنهاد 

اصالح ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسالمی 
) تعزیرات( را مطرح کردند و پیش نویس 

اولیه آماده شد.
و  زنان  امور  معاونت  وی،  گفته  به 
و  گرفت  قرار  الیحه  این  بانی  خانواده 
ریاست  نهاد  معاونت حقوقی  با  تعامل  با 
و همکاری  لوایح  و کمیسیون  جمهوری 
قوه قضاییه با یک مشارکت خوب الیحه 

تدوین و مجازاتهای مربوط تعیین شد. 
اعدام و قصاص باید کاهش یابد

معاونت  پارلمانی  و  حقوقی  مشاور 
با  رئیس جمهوری،  خانواده  و  زنان  امور 
بیان اینکه قصاص یکی از مجازات های 
سنگین در قانون مجازات اسالمی است، 
تصریح کرد: در اکثر نشست های مربوط 

به مجازات ها، اغلب  متخصصان خواهان 
کاهش صدور حکم قصاص توسط قضات 
برخی  که  هستید  مطلع  هستند.  محاکم 
حذف  هم  را  اعدام  مجازات  قوانین،  از 
باید  قصاص  و  اعدام  کل  در  کرده اند. 
کاهش یابد. این را بسیاری از حقوقدانان 
و قضات به مجازات های دیگری تبدیل 
کرده اند.گرامی زادگان افزود: برای همین 
معاونت  مشارکت  با  نشستی  الیحه، 
مدرسین  مجمع  با  خانواده  و  زنان  امور 
دانشکده  و  قم  علمیه  حوزه  محققین  و 
سال  ماه  دی  در  مفید  دانشگاه  حقوق 
گذشته برگزار شد. در این نشست تصریح 
شد که بنا به نظر مشهور فقیهان امامیه، 
یکی از شرایط حکم قصاص این است که 
قاتل، پدر یا جدپدری نباشد. از سوی دیگر 
بیان شد که نظام حقوقی ما در دو حوزه، 
حقوق مدنی و حقوق کیفری » رویکرد 
ارفاقی« نسبت به »والدین کودک آزار« 
دارد. در همین نشست مواد قانونی مورد 

توجه قرار گرفت.
قصاص منتفی اعالم شد/ درخواست 

مجازات حداقل ۲۵ سال حبس!
وی معتقد است که دالیل بیان شده 
در این نشست ها بیانگر این موضوع بود 
کیفری  سیاست  و  عمومی  مصلحت  که 
میزان  در  که  می کند  ایجاب  عدالت  و 
مجازات تعزیری پدران معاف از مجازات 
پیشنهاد  حتی  و  شود  بازنگری  قصاص، 
به  یک  درجه  تعزیری  مجازات  تشدید 
حبس حداقل ۲۵ سال با اعمال جرائم و 

برخی محرومیتهای اجتماعی تاکید شد.
معاونت  پارلمانی  و  حقوقی  مشاور 
جمهوری  رئیس  خانواده  و  زنان  امور 
کلیه  در  که  این  نتیجه  کرد:  تصریح 
شد  اعالم  منتفی  پدر  قصاص  نشستها، 

تعزیزی  حبس  مجازات  افزایش  در  ولی 
در  که  پیشنهادی  داشت.  وجود  پذیرش 
نشست شورای فقهی حقوقی در شهر قم 
برگزار شد مجازات ۲۵ سال تا ۴۰ سال 
قضاییه  قوه  اما  بود  شده  گرفته  نظر  در 
بررسی مجازات درجه ۲ و 3  آخرین  در 

پیشنهاد داده بود. 
قطعی  حبس  سال   ۱۰ کثر  حدا

خواهد بود
گرامی زادگان در پاسخ به این سوال 
که مطابق با الیحه »تشدید مجازات پدر 
در صورت قتل فرزند« که هم اکنون به 
مجلس ارسال شده  است، پدر مرتکب قتل 
فرزند چند سال محکوم به حبس می شود، 
تصریح کرد: در ماده ۶۱۲ اعالم شده است 

که » هر کس مرتکب قتل عمد شود و 
شاکی نداشته و یا شاکی داشته باشد ولی 
به حبس  باشد،  از قصاص گذشت کرده 
می شود.«  محکوم  چهار  درجه  تعزیری 
مجازات  قانون  طبق   ۴ درجه  مجازات 
سال   ۱۰ تا  پنج  از  بیش  حبس  اسالمی 
است. البته در تبصره ۱ گفته شده است 
که » در مواردی که فرد با علم به عدم 
امکان قصاص مرتکب قتل مذکور شود،به 
حداکثر مجازات مذکور محکوم می شود.« 
بدین ترتیب حداکثر ۱۰ سال حبس قطعی 
خواهد بود. گرامی زادگان معتقد است که 
هرچند پیشنهاد دهنده این الیحه، معاونت 
امور زنان و کارشناسان مربوط بودند اما 
و  فرعی  کمیسیون  از  هم  باید  پیشنهاد 
اصلی دولت و هم هیئت وزیران و هم در 
با قوه قضاییه در بخش مجازاتها  تعامل 
عبور کند و باید اجماع در خصوص لوایح 

انجام گیرد.
کرد:  نشان  خاطر  حقوقدان  این 
نظرات مخالف و موافق در جلسه ها مطرح 
بسیار  نظر  تثبیت  برای  باید  و  می شود 
تالش شود. در واقع نظر معاونت مجازات 
بیشتر پدر بود ولی پس از بررسی فقهی 
و دیدگاه کارشناسان و اعضای کمیسیون 
ها، الیحه نهایی همان است که به مجلس 
تقدیم شد. البته تبصره ۲ و 3 این الیحه 
پیشنهادی بود که معاونت روی آن اصرار 
داشت و مورد موافقت قرار گرفت. معاونت 
های  مجازات  نیز  قضاییه  قوه  حقوقی 

حبس بیشتری را در نظر داشت. 
رای اکثریت مالک است

معاونت  پارلمانی  و  حقوقی  مشاور 
امور زنان و خانواده رئیس جمهوری درباره 
کارشکنی هایی که در راستای تدوین این 
موضوع  کرد:  اظهار  شد،  ایجاد  الیحه 

مخالفت فرد و یا دستگاه نیست. موضوع 
و  دارد  جامعه وجود  در  که  است  نگاهی 
پیدا  نفوذ  کارشناسان  اذهان  در  قاعدتا 
می کند. هر کارشناسی با توجه به تجربیات 
و شواهدی که از پرونده های قضایی دارد، 
نظر می دهد و نظر خود را بیان می کند. این 
جمع است که رای می دهد و رای اکثریت 

مالک خواهد بود. 
را هم گفت که  این  وی همچنین 
از  امسال  خرداد  هشتم  مذکور  الیحه 
دولت تقدیم مجلس شورای اسالمی شده 
اما هنوز اعالم وصول نشده است که بی 

شک به زودی اعالم وصول می شود.
امیدوارم مجلس مجازات های الیحه 

را کاهش ندهد بلکه بر آن بیافزاید
معاونت  پارلمانی  و  حقوقی  مشاور 
با  جمهوری  رئیس  خانواده  و  زنان  امور 
بیان اینکه امیدوارم مجلس مجازات های 
برخی  بلکه  ندهد  کاهش  ا  ر الیحه 
مجازاتهای دیگر را بر آن بیفزاید، گفت: 
نظر شخص من این است که تنها با تدوین 
الیحه نمی توان مانع چنین جنایاتی شد. 
مشخص است که خانواده ضربه پذیر شده 
است و حقوق و مسئولیت به معنای واقعی 
در خانواده حاکم نیست. فرزند نیاز به توجه 
و مراقبت دارد. این حوادث نشان داد که 
خانواده  احواالت  در  بازنگری  یک  باید 
صورت گیرد. از متخصصان علوم رفتاری 
و تربیتی، روان شناسان و جامعه شناسان 
کمک گرفت. باید سطح آموزش اجتماعی 
را باال برد و هم چنین مسئولین کشوری 
و  فرهنگی  اقتصادی،  های  خالء  برای 
کنند.  ریزی  برنامه  ها  خانواده  اجتماعی 

باید علتها را جستجو کرد.
دیگر  بخش  در  دان  حقوق  این   
تا  متاسفانه  اینکه  بیان  با  خود  سخنان 
بر  چاره  در صدد  نیفتد،  اتفاق  ای  حادثه 
نمی آییم، یادآور شد: اکنون جامعه دریافته 
است که باید قبل از دیرشدن به فکر چاره 
بود. در ادامه  البته جنبه حمایتی در قوانین 
یا  و  امن  خانه های  مانند  دارد.  وجود  ما 
اورژانس اجتماعی که تاحدودی میتوانند 
با توجه بیشتر از آسیب ها بکاهند. برنامه 
های اجتماعی دیگری هم مانند توانمند 
سازی، کارآفرینی، گفتگوی بین نسلی و... 
موارد مشابه که بخصوص از ابعاد فرهنگی 

و اجتماعی قابل توجه هستند. 
تصویب  ضرورت  به  اشاره  با  وی 
زنان  از  و حمایت  کرامت  الیحه »حفظ 
در برابر خشونت« افزود: همچنین تصویب 
الیحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در 
برابر خشونت در مجلس شورای اسالمی 
کاهش  جهت  در  بلندی  گام  می تواند 
خشونت باشد، ضمن آن که دستگاه های 
از  باید  به وظایفشان  بنا  اجرایی هرکدام 
الیحه  این  کنند.  حمایت  دیده  خشونت 
یکی از بهترین لوایح تدوین شده در کشور 
است که امیدوارم نمایندگان هر چه زودتر 

آن را در دستور کار قرار دهند. 
گرامی زادگان در پایان گفت: کشور 
ما داری مردمی بسیار نجیب و صبور است. 
و  زنان  بخصوص  مردم  حقوق  رعایت 
کودکان باید در اولویت باشد. جامعه ای که 
از خشونت به دور باشد و مردمش دارای 
رفاه نسبی و امنیت و آرامش باشد، می تواند 

بهترین نسل را تربیت کند و ارتقاء یابد.
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زیر نظر: علی هوشمند

حضور 2۶ دانشگاه جوان ایرانی در رتبه بندی تایمز
دهمین فهرست دانشگاه های برتر جوان از سوی پایگاه رتبه بندی تایمز منتشر 
شد که بر اساس آن ۲۶ دانشگاه ایرانی با قدمتی کمتر از ۵۰ سال در این رتبه بندی 

حضور دارند.
محمدجواد دهقانی، رییس موسسه استنادی علوم )ISC( و پایش علم و فناوری 
گفت: پایگاه رتبه بندی تایمز فهرست سال ۲۰۲۱ دانشگاه های جوان دنیا با قدمتی کمتر 
از ۵۰ سال را منتشر کرد.  این پایگاه که در سال ۲۰۲۰، ۴۱۴ دانشگاه را منتشر کرده 
بود،  در سال ۲۰۲۱ این تعداد را به ۴۷۵ دانشگاه رسانده است. این دهمین فهرست 
دانشگاه های برتر جوان است که در دنیا از سال ۲۰۱۲ تا کنون به صورت ساالنه 

توسط پایگاه رتبه بندی تایمز انجام شده است.
دهقانی اظهار کرد: در بین ۴۷۵ دانشگاه که در این رتبه بندی حضور دارند، 
سهم جمهوری اسالمی ایران از دانشگاه های جوان و برتر دنیا  ۲۶ دانشگاه بوده است. 
دانشگاه علوم پزشکی کردستان با رتبه ۵۰ و قرار گرفتن در فهرست ۵۰ دانشگاه برتر 

دنیا دانشگاه اول ایران در این فهرست است.
وی ادامه داد: سایر دانشگاه  های حاضر در این رتبه بندی، دانشگاه کاشان)۱۱۴(، 
دانشگاه صنعتی شیراز )۱۲3(، دانشگاه علوم پزشکی ایران )۱۲۷(، دانشگاه صنعتی 
دانشگاه   ،)۱۵۵( اردبیلی  محقق  دانشگاه   ،)۱۴۶( یاسوج  دانشگاه   ،)۱۴۵( اصفهان 
کردستان )۱۶۵(، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، دانشگاه 
لرستان، دانشگاه مازندران، دانشگاه سمنان، دانشگاه صنعتی شاهرود )۲۵۱-3۰۰( 
دانشگاه بوعلی سینا، دانشگاه گیالن، دانشگاه رازی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، 
دانشگاه شهرکرد )3۵۰-3۰۱(، دانشگاه اراک، دانشگاه حکیم سبزواری، دانشگاه شاهد، 
دانشگاه شهید باهنر، دانشگاه یزد)۴۰۰-3۵۱(، دانشگاه بیرجند و دانشگاه سیستان و 
بلوچستان )۴۰۱+( هستند.دهقانی گفت: دانشگاه  های علوم پزشکی کردستان، محقق 
اردبیلی، علوم پزشکی کرمان، لرستان، رازی، تربیت رجایی، اراک، حکیم سبزواری 
و سیستان و بلوچستان که امسال در رتبه بندی حضور دارند، در سال پیش در این 
فهرست حضور نداشتند.وی ادامه داد: در جدول زیر عملکرد ساالنه دانشگاه های کشور 
در رتبه بندی دانشگاه های جوان تایمز نمایش داده شده است. الزم به ذکر است از 
سال ۲۰۱۲ که این رتبه بندی آغاز شده تا سال ۲۰۱۶ دانشگاه صنعتی شریف در این 
رتبه بندی حضور داشته است و از سال ۲۰۱۷ به علت اینکه قدمت این دانشگاه از 

۵۰ سال بیشتر شد، در این رتبه بندی حضور ندارد.
دهقانی گفت: الزم به ذکر است که دانشگاه های بزرگ کشور همچون دانشگاه 
تهران، علوم پزشکی تهران، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه شیراز و دیگر دانشگاه هایی 
که در دیگر رتبه بندی های تایمز حضور داشته اند، دارای قدمتی بیش از ۵۰ سال هستند 

و لذا نمی توانند در رتبه بندی دانشگاه های جوان حضور یابند.
عملکرد کشورهای اسالمی در رتبه بندی دانشگاه های جوان تایمز ۲۰۲۱

رییس موسسه استنادی علوم )ISC( و پایش علم و فناوری تصریح کرد: در رتبه 
بندی دانشگاه های جوان تایمز ۲۰۲۱، دانشگاه های ۱۷ کشور اسالمی حضور دارند 
که کشورهای ترکیه، ایران به ترتیب با 3۱ و ۲۶ دانشگاه به لحاظ تعداد دانشگاه های 
حاضر در رتبه بندی، رتبه اول و دوم را دارند و کشور مصر با ۱۵ دانشگاه در رتبه سوم 
قرار دارد. به لحاظ رتبه دانشگاهی نیز دانشگاه الفیصل عربستان سعودی)3۶(، دانشگاه 
قطر )۴3( و دانشگاه علوم پزشکی کردستان ایران )۵۰(، به ترتیب رتبه های اول تا 
سوم را در بین کشورهای اسالمی دارند. جدول زیر وضعیت دانشگاه های کشورهای 

اسالمی را در این رتبه بندی نشان می دهد.
دهقانی افزود: رتبه  بندی تایمز یکی از مشهورترین نظام های رتبه بندی بین 
المللی است که هر ساله دانشگاه های برتر دنیا را بر اساس ۱3 شاخص عملکردی در 
قالب ۵ معیار کلی آموزش، پژوهش، استنادات، درآمد صنعتی و وجه بین المللی جهت 

انجام مقایسه های جامع و متوازن مورد ارزیابی و رتبه بندی قرار می دهد.
وی ادامه داد: در ارزیابی دانشگاه های جوان، جهت انجام بررسی های مطلوب تر، 
به شاخص های نظرسنجی شهرت دانشگاهی وزن کمتری اختصاص داده شده است. 
همچنین، در رتبه بندی تایمز از سه منبع اطالعاتی شامل ۱- اطالعات حاصل از 
نظرسنجی ها، ۲- اطالعات ارائه شده از سوی دانشگاه ها و 3- اطالعات پژوهشی 
پایگاه استنادی اسکوپوس جهت محاسبه شاخص ها و نمرات بهره  دانشگاه ها در 

گرفته شده است.

تلف شدن 200 راس گوسفند در آتش
فرمانده انتظامی فارس »فراشبند« گفت: روز جمعه گذشته بر اثر آتش سوزی یک 
گله دانی در شهر »نوجین« این شهرستان، ۲۰۰ راس دام در شعله های آتش سوخت.

سرهنگ »کرامت اله برومندی«  در تشریح این خبر اظهار داشت: در پی اعالم 
مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره آتش سوزی در شهر »نوجین«، 

بالفاصله ماموران انتظامی به همراه عوامل امدادی به محل مورد نظر اعزام شدند.
وی افزود: ماموران انتظامی در بررسی های فنی و برابر نظر اولیه کارشناسان 
مطلع شدند که گله دانی مذکور بر اثر اتصالی برق کولر دچار آتش سوزی شده است.

بنابراعالم پایگاه خبری پلیس، فرمانده انتظامی »فراشبند« با بیان اینکه در این 
حادثه ۲۰۰ راس گوسفند در شعله های آتش سوختند، گفت: کارشناسان ارزش احشام  
سوخته را ۸ میلیارد ریال برآورد کرده اند. سرهنگ »برومندی« به شهروندان توصیه 
کرد دام و محصوالت کشاورزی خود را نسبت به حوادث غیرمترقبه بیمه کنند تا 

هنگام حادثه ضرر و زیان وارده جبران شود.

1۶ مصدوم بر اثر تصادف در جاده سلفچگان-قم
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان قم از مصدومیت ۱۶ نفر بر اثر تصادف 

اتوبوس با پراید در جاده سلفچگان قم خبر داد.
محمدرضا بهرامی، مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان قم گفت: در ساعت 

۴:۴۱ صبح پنجمین روز از تیرماه، در پی تماس مردمی با مرکز هماهنگی و کنترل 
با  اتوبوس  دستگاه  یک  تصادف  بر  مبنی   )EOC( احمر  هالل  اضطراری  عملیات 
خودروی سواری پراید در جاده سلفچگان-قم که منجر به واژگونی اتوبوس شده بود، 

امدادگران پایگاه امداد جاده ای سلفچگان اعزام شدند.
از  که  داشت  ۴ سرنشین  پراید هم  و  3۷ سرنشین  اتوبوس  داد:  ادامه  وی 
سرنشینان اتوبوس ۱۵ نفر و از سرنشینان پراید ۱ نفر مصدوم شده بود که پس 
درمانی  مراکز  به  احمر،  هالل  امدادگران  توسط  اولیه  های  کمک  دریافت  از 

شدند. منتقل 

تصادف زنجیره ای 8 خودرو در بزرگراه آزادگان تهران
رئیس مرکز فرماندهی و کنترل ترافیک هوشمند پلیس راهور تهران بزرگ از 
تصادف زنجیره ای هشت خودرو در مسیر جنوب به شمال بزرگراه آزادگان خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری پلیس، سرهنگ »مجید رنجبر« گفت: ساعت ۹:3۵ 
دقیقه صبح روز شنبه در مسیر جنوب به شمال بزرگراه آزادگان، قبل از پل اسالمشهر 
وقوع یک فقره تصادف زنجیره ای به سامانه ۱۱۰ پلیس اعالم و به سرعت تیمی از 

کارشناسان پلیس راهور به نشانی اعالمی اعزام شدند.
وی افزود: در بررسی های کارشناسی مشخص شد، راننده یک دستگاه وانت 
نیسان در بزرگراه ناگهان ترمز کرده و خودرو متوقف می شود که این توقف ناگهانی 

منجر به برخورد پیاپی هفت خودرو دیگر می شود.
بزرگ  تهران  راهور  پلیس  ترافیک هوشمند  کنترل  و  فرماندهی  مرکز  رئیس 
یادآور شد: در این تصادف و با توقف خودروی نیسان، خودروهای تیبا، پراید، پژو، 
پژو، پیکان، سراتو، خاور به ترتیب با یکدیگر برخورد می کنند. رنجبر یادآور شد: این 
تصادف زنجیره ای فوتی نداشت. وی علت این حادثه را نقص فنی خودرو نیسان و 

رعایت نکردن فاصله طولی خودروهایی که بهم برخورد کردند، عنوان کرد.
نسبت  حرکت  از  قبل  کرد:  درخواست  رانندگان  تمامی  از  انتظامی  مقام  این 

به رفع نقص فنی خودروی خود اقدام کنند تا دیگر شاهد بروز این حوادث نباشیم.
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تالش مایکروسافت برای تولید عناوین بومی 
ابری ایکس  باکس

برای  ابری«  »بومی  عناوین  ساخت  برای  تالش  حال  در  مایکروسافت 
دقیقًا  ویدئویی  بازی   دنیای  در  فناوری  این  از   استفاده  اما  است؛  باکس  ایکس 

چه معنایی دارد؟
از سال ۲۰۱3 مایکروسافت در حال تبلیغ »قدرت فضای ابری« بوده است تا 
موج بعدی نوآوری در گیم پلی را به ایکس باکس و ویندوز ارائه بدهد و تبحر این 
شرکت در فضای ابری مزایای ملموسی به همراه داشته است که اکنون بسیاری 

از ما سرانجاِم آن را مسلم می دانیم.
بر اساس گزارش Windowscenteral، هفته گذشته پستی در توییتر 
منتشر شد که تجربه جالب یکی از کاربران در استفاده از فضای ابری را بازگو 
می کرد. توییت مذکور سناریویی را توصیف می کرد که در آن فردی توانسته بود با 
قابلیت فضای ابری مایکروسافت ذخیره ۱۲ ساله ایکس باکس 3۶۰ خود را بازیابی 

و آن را به کنسول نسل ۹  ایکس باکس سری ایکس منتقل کند.
همچنین Xbox cloud gaming و Xbox Game Pass وجود 
دارند که به صورت عامیانه به آن ها xCloud گفته می شود. به لطف وب سایت 
xbox.com/play، هم اکنون می توانید ده ها عنوان جذاب را توسط هر دستگاه  
اندرویدی جدیدی بارگیری و اجرا کنید؛ به زودی این امکان به تمامی دستگاه هایی 
که دارای مرورگر هستند خواهد رسید و همه می توانند از آن استفاده کنند. با ارائه 
نسخه های به روزرسانی بازی های ابری ایکس باکس در ماه های آینده که در حد 
 ایکس باکس سری ایکس هستند، مایکروسافت در حال گسترش ردپای آبی رنگ 
خود به مناطق جدید است. این شرکت همچنین مراکز داده  جدید خود را در آفریقا 

و آسیا افتتاح خواهد کرد.
فضای  مخصوص  بازی   طراحی  ذکرشده،  پیشرفت های  همه  وجود  با  اما 
ابری چگونه است؟ چند روز پیش، مایکروسافت فاش کرد که در آن بخش نیز 
اقدامات بزرگی انجام داده و قرار است مسیر گوگل استادیا ادامه پیدا کند. در این 
مقاله، آنچه باید در مورد برنامه مایکروسافت برای توسعه بازی های »بومی ابری/ 

cloud-native« برای ایکس باکس بدانید آورده شده است.
بازی های مختلفی وجود دارند که در حال حاضر از »فضای ابری« استفاده 
می کنند و اغلب در این نمونه، به عنوان سرورهای اختصاصی شناخته می شوند. 
به عنوان مثال World of Warcraft در سرورهای اختصاصی ایاالت متحده 
مایکروسافت  پرواز جدید  اجرا می شود. شبیه ساز  دیگر  قاره های  و  اروپا  آمریکا، 
داده ابری و الگوی آب وهوا را در لحظه تجزیه وتحلیل و به صورت پویا به بازی 
تزریق می کند. برخی از عناوین تیراندازی رقابتی نیز از سرورهای اختصاصی مانند 
Battlefield استفاده می کنند که بسیار قدرتمندتر از نمونه های دیگر هستند.

اما هیچ یک از این بازی ها بومی ابری نیستند. ممکن است اطالعات مربوط 
به عملکرد و حرکات کاراکتر در فضای ابری بارگذاری و سپس به دیگران در 
سرور ارسال شود؛ اما گرافیک، ورودی  و معمواًل فیزیک  بازی که در اختیار گیمر 
قرار می گیرد، می تواند موجب وز تأخیر در تجربه گیمینگ بازیکنان مختلف شود

بازی »بومی ابری« عنوانی است که در بخش های زیادی )یا حتی به طور 
کامل( از سرورهای مایکروسافت اجرا می شود. در واقع نحوه عملکرد گوگل استادیا 
و xCloud به همین شکل است؛ جایی که می توانید کل بازی، گرافیک، فیزیک 
و موارد دیگر را توسط یک سرور از راه دور اجرا کنید. گوگل نیز قصد داشت تجربه 
بومی ابری را برای گیمرهای خود به ارمغان بیاورد؛ اما زمانی که فهمید ساخت 

بازی برای آن سخت و دشوار است، کناره گیری کرد.
گیمرهای اصلی، غالبًا کوچکی نسبت سهم کنسول به کل دنیای گیمینگ 
را فراموش می کنند. فروش بازی های موبایل بسیار باال است و بخش عمده ای 
از آن لزومًا به دلیل بهتر یا سرگرم کننده تر بودنشان نیست؛ بلکه صرفًا دسترسی 
به این بازی ها آسان تر است. دستگاه هایی که اکنون در دستان شما قرار دارند، در 
دسترس هستند و برای بازی کردن عناوین مخصوص آن ها نیازی به سرمایه گذاری 
اضافه نیست. مایکروسافت می خواهد این مخاطبان عظیم را به توسعه دهندگان 
کنسول سنتی و رایانه متصل کند و فضای ابری را وسیله ای برای دستیابی به 

این هدف می داند.
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سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا:
روند واکسیناسیون سرعت خواهد گرفت

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا با بیان اینکه 3۲ شهر در وضعیت قرمز 
کرونا قرار دارند، گفت: مردم نگران تزریق دوز دوم واکسن کرونا نباشند زیرا به 

اندازه کافی توزیع و در دسترس قرار گرفته است.
علیرضا رییسی روز گذشته)شنبه( و پس از جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا که 
با حضور رییس جمهوری برگزار شد، افزود: روند واکسیناسیون تسریع خواهد شد.

باشند،  نداشته  کرونا  واکسن  با  رابطه  در  نگرانی  مردم  اینکه  بیان  با  وی 
اظهارداشت: امروز هم تزریق واکسن افراد ۷۰ سال به باال و جاماندگان این گروه 
سنی انجام می شود و واکسن به اندازه کافی موجود بوده و مردم دغدغه ای در 

این زمینه نداشته باشند.
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا خاطرنشان کرد: مشکالتی در ارتباط با 
تجمعات سالمندان برای واکسیناسیون کرونا در سطح تهران وجود داشت که با 

ایجاد ۷۵ مرکز تجمیع سالمت، این مشکل رفع شد.
نگرانی در تاخیر دوز دوم واکسن نداشته باشید

وی افزود: در مورد تاخیر در دوز دوم واکسن نیز مردم نباید نگران باشند در 
مورد واکسن سینوفارم فاصله زمانی هشت هفته میان دوز اول و دوم و واکسن 

اسپوتنیک وی ۱۲ هفته فاصله زمانی موردی ندارد.
معاون وزیر بهداشت تصریح کرد: با توجه به اینکه واکسن های وارداتی برای 
تزریق به مردم در چرخه واکسیناسیون علیه کرونا انجام می شود، در بحث تولید 
واکسن های داخلی نیز به دانشمندان تبریک گفته و قدردان آنها هستیم، اکنون 
شرکت های دانش بنیان به سمت تولید واکسن داخلی رفته و در سراسر کشور 
بزودی با گونه های مختلف واکسن ایرانی آینده خوبی را در امر واکسیناسیون 

خواهیم داشت.
رئیسی اضافه کرد: در حال حاضر برخی واکسن های تولید داخلی فاز ۲ 
مطالعات را انجام داده و برخی دیگر منجر به صدور گواهی مصرف می شوند و 
این موضوع امید بخش بوده و همانطور که رهبر انقالب واکسن داخلی را تزریق 

کردند و این بزرگترین تشویق برای دانشمندان کشورمان است.
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ر  ا ز با تحلیلگر  یک 
ابهاماتی  بررسی  به  سرمایه 
رفع  سرمایه  بازار  برای  که 

شده است، پرداخت.
سعید جعفری، با بیان اینکه برخی 
درحال  سرمایه  بازار  برای  ابهامات 
کمرنگ شدن هستند، اظهار کرد: قیمت 
سهم ها در چند ماه گذشته اصالح قابل 
توجهی را تجربه کردند و تکلیف ریسات 
از  است.  شده  مشخص  نیز  جمهوری 
بسیاری  که  ارزی  نرخ  دیگر   سوی 
انتظار داشتند به واسطه لغو تحریم های 
برجامی افت خیلی شدیدی داشته باشد، 
کاهش چندانی نداشت و باالی ۲۴ هزار 
تومان تثبیت شده است. همچنین قیمت 
های جهانی طی شش ماه گذشته رشد 
کلی  طور  به  کردند.  تجربه  را  زیادی 
است  باعث شده  عوامل  این  مجموعه 
که فضا شفاف تر  و با توجه به در پیش 
داشتن مجامع شرکت ها که سود خوبی 
هم تقسیم خواهند کرد، اقبال به خرید 

سهام بیشتر شود.
وی افزود: حدودا از یک ماه گذشته 
پایان  به  بازار  افت  انتظار میرفت دوره 
برسد و روند صعودی بسیار مالیمی آغاز 
شود که به نظر میرسد از حدود ۱۰ روز 

قبل، این اتفاق افتاده است. فکر میکنم 
این روند فارغ از نوسانات دو تا سه روزه 
آینده بازار، ادامه داشته باشد و بازار تا 
تجربه  را  مردادماه رشد مالیمی  اواخر 
کند. بعد از یک ماه آینده هم همچنان 

صعود را داشته باشیم.
این تحلیلگر بازار سرمایه درمورد 

گفت:  نیز  مدت  بلند  در  بازار  وضعیت 
دارد.  وجود  بازار  برای  ابهاماتی  هنوز 
مشخص  برجام  تکلیف  طرف  یک  از 
نیست و از طرف دیگر مشخص نیست 
تیم اقتصادی دولت جدید چه رویکردی 
نسبت به برخی سیاست هایی که روی 
تاثیرگذار  سرمایه  بازار  های  شرکت 

باید دید  هستند داشته باشد. همچنین 
آینده  ماه  چند  در  جهانی  های  قیمت 
ابهامات پیش  چگونه خواهند بود. این 
بینی بازار در بلند مدت را سخت میکند 
را  ریزشی  جهانی  های  قیمت  اگر  اما 
تجریه نکنند، بازار تا پایان سال سقوطی 

نخواهد داشت.

دو  درگذشت  مناسبت  به  سینا  بانک  مدیرعامل  تسلیت  پیام 
خبرنگار حوزه محیط زیست

دو  درگذشت  پیامی  در  سینا  بانک  مدیرعامل 
تصادف  سانحه  در  زیست  محیط  حوزه  خبرنگار 

اتوبوس را تسلیت گفت.
متن پیام تسلیت دکتر ایمانی بدین شرح است:

اناهلل و انا الیه راجعون
»حادثه اندوهبار و غم انگیز واژگونی اتوبوس 

از  حامل خبرنگاران حوزه محیط زیست کشور که به جان باختن دو تن 
مایه  انجامید،  ایسنا  و  ایرنا  های  خبرگزاری  تالشگر  و  عزیز  خبرنگاران 

تاسف و تاثر گردید.
به  رسانی  اطالع  و  آگاهی  راه  در  همواره  که  گرانقدری  خبرنگاران 
جامعه از هیچ تالش و کوششی دریغ نمی ورزند، این بار خود سوژه خبر 
شدند و در راه دفاع از سرسبزی و آبادانی این مرز و بوم، نام و خاطرشان 

در یادها سبز ماند.
اینجانب ضمن ابراز همدردی با خانواده های داغدیده و محترم ایشان، 
این ضایعه دردناک را به جامعه خبری و رسانه تسلیت گفته از خداوند منان 
برای آن دو عزیز از دست رفته، رحمت واسعه الهی و برای مجروحان این 

حادثه غم انگیز، آرزوی سالمتی و بهبودی کامل خواستارم«.

قابلیت جدید همراه بانک تجارت:
درج خودکار اطالعات با اسکن QR کد روی برگه چک

همراه بانک تجارت ، باهدف دسترسی سریع 
روز  به  صیادی  سامانه  به  چک  دارنده  کاربران 

رسانی شد.
دغدغه  از  یکی   ، قانون جدید چک  اجرای  با 
آن  با  جدید  های  چک  دسته  دارندگان  که  هایی 
مواجه شده اند فرایند ثبت چکهای صیادی است.بانک 

تجارت با هدف دسترسی سریع و راحت مشتریان و مطابق دستورالعمل 
بانک مرکزی اقدام به راه اندازی این امکان بر روی همراه بانک تجارت 

برای مشتریان خود کرده است.
مشتریان بانک تجارت از هم اکنون می توانند با مراجعه به صفحه 

mobilebank.tejaratbank.ir همراه بانک تجارت به نشانی
جدیدثبت  های  قابلیت  با  را  تجارت  بانک  همراه  جدید  نسخه 
گیرنده)حقوقی(چک، درج خودکار اطالعات با اسکن QR کد روی برگه 
چک و به اشتراک گذاری رسید عملیات چک دریافت کرده و از امکانات 
ویژه این نسخه همراه بانک تجارت بهره مند شوند.مرکز ارتباط مشتریان 
مشتریان  احتمالی  پاسخگوی سواالت  نیز  با شماره ۱۵۵۴  تجارت  بانک 

این بانک است.

افتتاح بیمارستان »مادر« در استان قم با مشارکت بانک صادرات 
ایران

بیمارستان تخصصی جراحی پردیسان شهر قم 
که با مشارکت بانک صادرات ایران ساخت، تجهیز 
و آماده بهره برداری شده بود، به صورت وب کنفرانس 

توسط رئیس جمهور افتتاح شد.
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، در 
این مراسم، آیت ا… سیدهاشم حسینی بوشهری، امام 

جمعه استان قم و مدیر حوزه های علمیه کل کشور و احمد امیرآبادی فراهانی 
نماینده مردم قم در مجلس، بهرام سرمست استاندار قم، مصطفی رحیمی 
شهواری معاون شعب و بانکداری جامع بانک صادرات ایران و هاشمی نژاد 

مدیر شعب بانک صادرات استان قم حضور داشتند.
بهرام سرمست استاندار قم در این جلسه ضمن تشکر ویژه از بانک 
بیمارستان کاماًل تخصصی  این  احداث  برای مشارکت در  ایران  صادرات 
جراحی گفت: این بیمارستان ۲۱۸ تختخوابی فوق تخصصی در ۵ طبقه، 
3۴ هزار متر مربع و با اعتباری بالغ بر ۱۰هزار میلیارد ریال ساخته شده و 
دارای بخش های اورژانس، داروخانه، آزمایشگاه، اتاق عمل، زنان و زایمان، 

نوزادان، تصویربرداری و بخش های ویژه است.
بانک صادرات ایران به منظور ارائه خدمات جامع و کامل بانکی به 
بیماران، مراجعه کنندگان و کادر درمان این بیمارستان عالوه بر ایجاد یک 
باجه اختصاصی، استقرار ۱۲ دستگاه خودپرداز و کیوسک بانک و همچنین 
دستگاه های پایانه فروش، با تعبیه سیستم نرم افرازی و حسابداری ویژه، بستر 

مناسب خدمات بانکی در این بیمارستان را فراهم کرده است.
بانک صادرات ایران همچنین به منظور حمایت از کادر درمان به ویژه 
در زمان شیوع بیماری کرونا، ارائه تسهیالت به این قشر زحمت کش را با 
جدیت دنبال می کند که تاکنون در قالب طرح »سپهر سالمت« موفق به 
پرداخت بیش از ۶۷ هزار فقره تسهیالت به ارزش بالغ بر ۶۵ هزار میلیارد 

ریال به این عزیزان شده است.

انتشار نسخه جدید همراه بانک »مهریران«
مهـر  همراه بانـک  نرم  افـزار  نسـخه  آخریـن 
ایـران بـا ارائـه قابلیت هایـی جدیـد بـرای کاربـران 

اندرویـد ارائـه شـد.
بـه گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسـنه 
مهـر ایـران، در نسـخه مذکور سرویسـهای جدیدی 
همچـون تسـهیالت آنالیـن بـا ضامن، تسـهیالت 
کاالکارت سـازمانی و سـامانه صیـاد راه انـدازی و 

فرآینـد برخـی سـرویس ها نیز بهینه سـازی شـده اسـت.
نرم افـزار »مهریران« بسـیار کاربرپسـند بوده و اسـتفاده از آن بسـیار 
آسـان اسـت. بـا این حـال، در ادامه توضیحاتـی برای بهره بردن آسـان تر 

کاربـران از قابلیت هـای نسـخه جدید ارائه شـده اسـت.
در بخش چک صیادی سـه قابلیت ثبت چک، دریافت چک و انتقال 
چـک در نظر گرفته شـده که برای صادرکننـدگان و دریافت کنندگان چک 
ضـروری اسـت. الزم بـه یـادآوری اسـت بـا اجـرای قانـون جدیـد چـک، 
چک هـای جدیـد زمانـی اعتبـار پیـدا می کننـد کـه از سـوی صادرکننده و 
دریافت کننـده چـک در سـامانه صیـاد بانک مرکزی ثبت شـوند. همچنین 
انتقـال چـک نیـز به ثبت در سـامانه صیاد نیـاز دارد. اکنون ایـن قابلیت ها 

در نسـخه جدیـد همراه بانـک مهر ایران ارائه شـده اسـت.
بخـش تسـهیالت نیـز در نسـخه جدیـد نرم افـزار همراه بانـک مهـر 
ایـران کامل تـر شـده و اکنـون در قسـمت درخواسـت تسـهیالت آنالین، 
سـه مورد تسـهیالت بـدون ضامن، تسـهیالت دارای ضامن و تسـهیالت 
کاالکارت بـه چشـم می خـورد. قابلیت درخواسـت تسـهیالت بدون ضامن 
پیـش از ایـن نیـز روی نرم افـزار همراه بانـک وجود داشـت. تفـاوت اصلی 
ایـن نـوع تسـهیالت با تسـهیالتی کـه نیاز به ارائـه ضامـن دارد، در امتیاز 
اعتبـاری مشـتری اسـت. به گونـه ای که تسـهیالت بـدون ضامـن تنها به 
مشـتریانی قابـل ارائه اسـت کـه در فرآیند اعتبارسـنجی، خوش حسـاب و 
کم ریسـک ارزیابـی شـوند. در حـال حاضـر امکان درخواسـت هـر دو نوع 
تسـهیالت بـا ضامـن و بـدون ضامـن، بـا اسـتفاده از همراه بانـک مهـر 

ایران وجـود دارد.
کاالکارت نیـز یـک کارت اعتبـاری خریـد کاالسـت کـه تمایـز آن 
بـا طرح هـای مشـابه سـایر بانک هـا در کارمـزد انـدک )۲ تـا ۴ درصـد( 
و پذیرنـدگان گسـترده ای اسـت کـه آن را پشـتیبانی می کننـد. در آخریـن 
نسـخه ارائـه شـده همراه بانـک مهر ایـران، قابلیـت درخواسـت کاالکارت 

بـرای کارکنـان سـازمان ها نیـز فراهم شـده اسـت.

افزایش 4 برابری صادرات فرآورده های نفتی
معاون وزیر نفت در امور گاز از افزایش چهار برابری صادرات فرآورده های 

نفتی به مدد توسعه گازرسانی در مقایسه با سال ۱3۹۲ خبر داد.
به گزارش دنیای جوانان از شرکت ملی گاز ایران، حسن منتظرتربتی 
گفت: امروز که به مدد همکاری، همیاری و تالش کارکنان گاز در اقصی 
نقاط کشور، شاهد پویش ۹۵ درصدی گازرسانی در کشور هستیم، باید بیش 
از گذشته بهینه مصرف کردن را در صدر کارها و برنامه های خود قرار دهیم 

تا خدای ناکرده شرمنده آیندگان نباشیم.    
وی ادامه داد: در حالی شاهد مراسم بهره مندی بیش از ۲۸۰۹ روستا، 
۲۱ شهر و ۴۶۶۴ واحد صنعتی در ۶ استان آذربایجان غربی، خراسان جنوبی، 
کرمان، لرستان، خوزستان و فارس از گاز طبیعی و با سرمایه گذاری ۶33۱ 
میلیارد تومان بودیم که در بحث تولید و برداشت از میدان های گازی کشور 
نه تنها خودکفا شده ایم، بلکه صادرکننده هم هستیم و این یک افتخار بزرگ 

برای دولت و نظام جمهور اسالمی ایران است. 
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه چهار واحد تأسیسات تقویت 
فشار گاز در استان های خوزستان و فارس نیز امروز به بهره برداری رسیدند، 
توضیح داد: این موارد شامل واحد تکمیلی تأسیسات تقویت فشار صفاشهر 
بیدبلند ۶، واحد تکمیلی تأسیسات  ۸، واحد تکمیلی تأسیسات تقویت فشار 
تقویت فشار حسینیه ۶ و واحد تکمیلی تأسیسات تقویت فشار فراشبند ۱۰ با 

اعتبار ۶۵۸۶ میلیارد تومان می شود.
تربتی تصریح کرد: تاکنون به بیش از ۲۰ هزار روستا با بیش از یک 
میلیون و ۷۷۰ هزار خانوار و ۱۹۴ شهر با نزدیک ۶۵۰ هزار خانوار گازرسانی 
 ۸۴.۶ و  شهری  جمعیت  درصد   ۹۸.۴ هم اکنون  اساس،  همین  بر  و  شده 
جمعیت روستایی و در مجموع بیش از ۹۵ درصد کل جمعیت کل کشور از 
گاز طبیعی بهره مند هستند، این در حالی است که سال ۹۲، جمعیت شهری 
۹۵ درصد و جمعیت روستایی ۵۴ درصد و در مجموع ۸۵ درصد زیر پوشش 

شبکه گازرسانی قرار داشتند.
وی در پایان با بیان اینکه گازرسانی زمینه ساز افزایش رفاه اجتماعی، 
اشتغال زایی و حفاظت محیط زیست شده، اظهار کرد: این مهم در عین حال، 
سبب باال رفتن صادرات فرآورده های نفتی در سال های اخیر به بیش از چهار 

برابر نسبت به سال ۹۲، شده است.

کمبود گاز موجب شد؛
قیمت جهانی زغال سنگ رکورد زد

عرضه محدود گاز طبیعی و افزایش مصرف برق، قیمت زغال سنگ 
حرارتی را به باالترین حد در یک دهه اخیر رسانده است.

وال استریت ژورنال با اشاره به آمار گردآوری شده توسط پایگاه خبری 
آرگوس، در گزارشی نوشت: قیمت زغال سنگ حرارتی از نیوکاسل استرالیا 
که عمده صادراتش به مقصد آسیاست، طی سال گذشته ۵۶ درصد رشد کرده 
است. قیمتهای اروپایی هم افزایش داشته و از ابتدای سال میالدی جاری 

تاکنون ۶۴ درصد باال رفته است.
تولید زغال سنگ هم به دلیل سرمایه گذاری اندک در تولید جدید که 
به  فسیلی  این سوخت  از  استفاده کمتر  به سمت  نتیجه حرکت  تا حدودی 
شدت آالینده و تقویت ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر است، رشد محدودی 
را تجربه می کند. با این حال جدیدترین روند قیمت نشان می دهد که این 
ظرفیت همچنان قادر به تامین تقاضا برای برق در اکثر بازارهای بزرگ نیست.

طبق گزارش وال استریت ژورنال، قیمت زغال سنگ احتماال در چند ماه 
آینده به دلیل وضعیت عوامل عرضه و تقاضا باالتر خواهد ماند.

تام پرایس، مدیر استراتژی کاال در بانک لیبروم به وال استریت ژورنال 
گفت: عرضه رشد منفی پیدا کرده و احتماال سریعتر از تقاضا کاهش پیدا می 
کند. همه به داراییهای استخراج زغال سنگ حرارتی پشت کرده اند. شرکتهایی 

که در این بخش مانده اند طی چند ماه گذشته درآمد خوبی داشته اند.
در چین وضعیت کامال حساس است. کمبود زغال سنگ در ماه گذشته 
باعث شد در بعضی از نقاط این کشور برق سهمیه بندی شود و تا زمان محدود 
ماندن عرضه، این روند ادامه پیدا خواهد کرد به خصوص که در بحبوحه اختالف 

سیاسی میان چین و استرالیا، واردات از استرالیا ممنوع شده است.
این ممنوعیت  از  دیگر  پرایس، صادرکنندگان  اویل  اساس گزارش  بر 
غیررسمی بهره برده و آزادانه قیمت فروش زغال سنگ به چین را افزایش 

داده اند.

پیش بینی یک کارشناس اقتصادی؛

بازار سرمایه به صورت کوتاه مدت صعودی می شود
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زیر نظر: محمد امامی

افزایش قیمت طال
 برای پنجمین هفته متوالی

قیمت نفت روز جمعه به باالترین حد از اکتبر سال ۲۰۱۸ تاکنون صعود 
کرد و هر دو شاخص تحت تاثیر انتظارات برای فراتر رفتن رشد تقاضا از 

عرضه، برای پنجمین هفته متوالی افزایش پیدا کردند.
بهای معامالت نفت برنت با ۶۲ سنت معادل ۰.۸ درصد افزایش، در 
۷۶ دالر و ۱۸ سنت در هر بشکه بسته شد. بهای معامالت وست تگزاس 
اینترمدیت آمریکا با ۷۵ سنت معادل یک درصد افزایش، به ۷۴ دالر و پنج 
سنت در هر بشکه رسید. این باالترین قیمت نهایی هر دو شاخص از اکتبر 
سال ۲۰۱۸ بود و بیش از سه درصد رشد هفتگی را برای هر دو قرارداد 

نشان داد.
ادوارد مویا، تحلیلگر ارشد بازار در شرکت OANDA در این باره گفت: 
قیمت نفت تحت تاثیر بهبود دورنمای تقاضا و انتظارات برای محدود ماندن 
افزایش اندک تولید اوپک پالس در نشست اول ژوییه  عرضه و تصویب 

وزیران این گروه، صعود کرد.
همه چشمها به نشست اول ژوئیه اوپک و متحدانش دوخته شده است 
که قرار است طی آن وزیران نفت این گروه درباره تسهیل بیشتر محدودیت 
عرضه بحث کنند. بسیاری از تحلیلگران انتظار دارند اوپک با افزایش تولید 
بین ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار بشکه در روز در اوت موافقت کند که همچنان کمبود 
جهانی عرضه نسبت به تقاضا را برطرف نمی کند. وزیران اوپک پالس پیش 
از این با بازگرداندن ۲.۱ میلیون بشکه در روز تولید نفت در فاصله ماه مه 

تا ژوییه موافقت کرده بودند.
استفن برنوک، کارگزار نفت شرکت پی وی ام گفت: با توجه به دورنمای 
مثبت تقاضا، اوپک پالس فضای گسترده ای برای افزایش عرضه بدون 

تحت تاثیر گذاشتن بر روند کاهش ذخایر نفت دارد.
در بخش عرضه، عوامل مهمی که اوپک پالس باید در نظر خواهد 
بگیرد، رشد قوی تقاضا در آمریکا، اروپا و چین است که با توزیع واکسن 
کووید ۱۹ و بازگشایی اقتصادها تقویت شده و رشد موارد ابتال به کووید ۱۹ 

و موجهای شیوع همه گیری در مناطق دیگر را جبران کرده است.
در این بین، چشم انداز رفع تحریمهای آمریکا علیه ایران و بازگشت 
نفت ایران به بازار در آینده نزدیک ضعیف شده است. یک مقام آمریکایی 
به اختالفات جدی در خصوص مسائل مختلف مربوط به پایندی ایران به 

توافق هسته ای سال ۲۰۱۵ اشاره کرده است.
بر اساس گزارش رویترز، گزارش شرکت خدمات انرژی بیکرهیوز نشان 
داد شمار دکلهای حفاری نفت آمریکا هفته گذشته یک حلقه کاهش یافت 
و به 3۷۲ حلقه رسید. با وجود این کاهش اندک، شمار دکلهای حفاری نفت 
در ژوئن ۱3 حلقه افزایش یافت که دهمین رشد ماهانه متوالی بود و در سه 

ماهه دوم سال ۲۰۲۱ به میزان ۴۸ حلقه افزایش داشت.

سوگل رام

ی
صاد

اقت
له

مقا

ت
صنع
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رییس اتاق ایران و امارات:
بازیابی منافع اقتصادی در گرو بهبود تعامالت 

سیاسی است 
رییس  پیشنهاد  مورد  در  امارات  و  ایران  بازرگانی  اتاق مشترک  رییس 
جمهور منتخب مبنی بر دعوت از سرمایه گذاران ایرانی خارج از کشور اظهار 
ارائه  ورود  بدو  در  را  پیشنهاد  این  منتخب  جمهورهای  رییس  همه  کرد: 
برای  کار  و  آیا محیط کسب  این چالش مواجه می شوند که  با  اما  می دهند 
سرمایه گذاران ایرانی خارج از کشور مناسب است؟ آیا همه ریسک هایی که 
تجارت با ایران در دنیا با خودش به دنبال دارد و باعث می شود کسانی که 
در ایران سرمایه گذاری می کنند در تجارت با دنیا با مسائل و مشکالتی مواجه 

شوند، برطرف شده است؟
برای جذب  زیرساخت های الزم  به  اشاره  با  ادامه  در  فرزانگان  فرشید 
سرمایه گذاری گفت: تا زمانی که مسئله برجام و مذاکرات حل و فصل نشود 
نمی توان  بازنگردد  بین المللی  بانکی  آزاد  مراودات  سیستم  به  واقعا  ایران  و 
فعالیت می کند حتما  از کشور  داشت. گرچه کسی که خارج  انتظاری  چنین 
عالقه مند است که سرمایه خود را به داخل کشور خود بیاورد اما مشکل این 
برای  از طرف دیگر  برای تجارت روزمره خود دچار مشکل نشود  است که 
انتقال پول به کشور و خارج کردن آن نیز با چالش مواجه می شود. سوال این 
جا است که محیط کسب و کار ایران چقدر آماده جذب این سرمایه گذاری 

و سودده کردن کار است؟
سرمایه گذار  که  می شود  باعث  عوامل  این  همه  کرد:  اضافه  فرزانگان 
ببرد. معموال  بهره  از حمایت های الزم  ایران فکر کند که  از  به فضایی غیر 
اگر بخواهند سرمایه گذاری  و  دارند  پاسپورت های دیگری هم  سرمایه گذاران 

کنند در کشورهای پراولویت تر که ریسک کمتری دارند و مطمئن هستند که سود 
برمی گردد سرمایه گذاری می کنند. به نظر می رسد که این پیشنهاد در وضعیت 
فعلی کشور عملیاتی نیست، بارها این پیشنهاد داده شده و این سرمایه گذاران 

آمده اند اما برداشت الزم از سرمایه گذاری خود را نکرده اند.
رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات تصریح کرد: فضای کسب و 
کار باید آنقدر ایمن شود که وقتی سیاست گذار این درخواست را می دهد، لبیک 
آن در شرایطی داده شود که فضای اقتصادی کشور ظرفیت آن را داشته باشد. 
در تجارت همیشه بین ریسک و درآمد قیاس می شود، میزان ریسکی که در 
کشور ما وجود دارد بیش از درآمد است. طبیعتا در این شرایط سرمایه گذاری 
انجام نمی شود اما اگر توسعه زیرساختی، عمرانی و تجاری انجام شود، عالقه 

به سرمایه گذاری وجود دارد.
وی با اشاره به پیشبرد این سیاست در کشورهای دیگر به ویژه امارات گفت: 
در کشورهای دیگر این روش یکی از اهرم های جذب سرمایه گذاری است. جذب 
سرمایه گذاری یکی از پایه های پیشرفت است و توسعه اقتصادی با آن انجام 
می شود، سرمایه گذاری خارجی نقش مهمی دارد. امارات بیشترین میزان جذب 
سرمایه گذاری خارجی در منطقه را داشته و اخیرا در فضای رقابتی با عربستان 

به شدت در جذب سرمایه گذاری موفق بوده است.
فرزانگان افزود: با توجه به سیاست های راهبردی کشور توسعه روابط با 
نیز  برنامه هایی که اخیرا اعالم شده است  همسایگان بسیار اهمیت دارد. در 
تامین شود،  از طریق صادرات غیرنفتی  ارزی کشور  نیاز  اشاره شده که کل 
صادرات غیرنفتی دوبرابر شود و برای مثال از 3۵ میلیارد دالر به ۷۰ میلیارد 
دالر برسد و سهم صاردات غیرنفتی کشورهای همسایه نیز دو برابر شود. این 
برنامه ها فقط در سایه ارتباط محقق می شود. ارتباط با کشورهای همسایه مثل 
برخوردار  دیگر کشورهای همسایه  به  نسبت  بیشتری  پتانسیل  از  که  امارات 
پاکستان می تواند  و  ترکیه  روسیه، عربستان،  مانند  کنار کشورهایی  در  است 

کمی فضای کشور را بهتر کند.
وی با تاکید بر اهمیت بهبود تعامالت سیاسی بر این امر بیان کرد: بهبود 
به نظر می رسد  البته  تعامالت سیاسی است  بهبود  نتیجه  اقتصادی در  فضای 
جزو سیاست های حاکمیت این است که راهبرد با همسایگان را پیش ببرد. این 
موضوع برای همه فعاالن اقتصادی و همه کسانی که دلسوز کشور هستند جزو 
اولویت ها است. پیشنهاد ما ارتباط با همسایگان و کشورهایی که تعامالت سیاسی 

بهتری دارند در بازیابی منافع اقتصادی است.

آگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی برابر ماده 3 و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

تکلیف  تعیین  قانون  رای شماره ۱۴۰۰۶۰3۱۲۰۰۱۰۰۱۰۶۹ هیئت موضوع  برابر 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه 
بالمعارض کالسه ۱3۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۱۰۰۸ تقاضای آقای ابوطالب خلوتی به شماره 
از گرگان فرزند مرتضی در ششدانگ  شناسنامه 3۱۲ و کدملی ۲۱۲۲۸۹۹۶۷۰ صادره 
اعیانی یک باب ساختمان به انضمام ۱3۱ سهم مشاع از ۱۴۴ سهم ششدانگ عرصه که 
باقیمانده سهام آن وقف است به مساحت 3۲3/۸۴ متر مربع از پالک شماره ۱۲ اصلی 
واقع در اراضی قلعه حسن بخش چهار حوزه ثبت گرگان طبق رای صادره حکایت از 
انتقال از مالک رسمی آقای عباس عارفی به متقاضی دارد. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز آگهی می شود از این رو اشخاصی که نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواست خود را به 

مرجع ذیصالح قضایی تقدیم نماید. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/3/۱۹
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۴/۵

علی برقی 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گرگان 

م / الف ۷۰۶۷

آگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی برابر ماده 3 و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

تکلیف  تعیین  قانون  رای شماره ۱۴۰۰۶۰3۱۲۰۰۱۰۰۱۰۲۹ هیئت موضوع  برابر 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه 
بالمعارض کالسه ۱3۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۹3۵ تقاضای آقای عباس خلوتی به شماره 
شناسنامه ۱۲۸۱ و کدملی ۲۱۲۰۹۹۶۴۱۵ صادره از گرگان فرزند مرتضی در ششدانگ 
اعیانی یک باب ساختمان به انضمام ۱3۱ سهم مشاع از ۱۴۴ سهم ششدانگ عرصه که 
باقیمانده سهام آن وقف است به مساحت ۱۹۴/3۲ متر مربع از پالک شماره ۱۲ اصلی 
واقع در اراضی قلعه حسن بخش چهار حوزه ثبت گرگان طبق رای صادره حکایت از 
انتقال از مالک رسمی آقای اصغر خلوتی به متقاضی دارد. لذا به منظور اطالع عموم 

مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز آگهی می شود از این رو اشخاصی که نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواست خود را به 

مرجع ذیصالح قضایی تقدیم نماید. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/3/۱۹
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۴/۵

علی برقی 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گرگان 

م / الف ۷۰۶۵

آگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی برابر ماده 3 و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

تکلیف  تعیین  قانون  رای شماره ۱۴۰۰۶۰3۱۲۰۰۱۰۰۱۰۷۱ هیئت موضوع  برابر 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه 
بالمعارض کالسه ۱3۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۱۷۱۶ تقاضای آقای ابوطالب خلوتی به شماره 
از گرگان فرزند مرتضی در ششدانگ  شناسنامه 3۱۲ و کدملی ۲۱۲۲۸۹۹۶۷۰ صادره 
اعیانی یک باب ساختمان به انضمام ۱3۱ سهم مشاع از ۱۴۴ سهم ششدانگ عرصه که 
باقیمانده سهام آن وقف است به مساحت ۲۱۴/3۸ متر مربع از پالک شماره ۱۲ اصلی 
واقع در اراضی قلعه حسن بخش چهار حوزه ثبت گرگان طبق رای صادره حکایت از 
انتقال از مالک رسمی آقای عباس مشکریز به متقاضی دارد. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز آگهی می شود از این رو اشخاصی که نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواست خود را به 

مرجع ذیصالح قضایی تقدیم نماید. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/3/۱۹
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۴/۵

علی برقی 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گرگان 

م / الف ۷۰۶3

با توجه به این که در حال حاضر 
نرژی بر  ا وسائل  از  استفاده  امکان 
دارد،  وجود  مردم  اکثر  برای  خانگی 
و  خانگی  بخش  در  انرژی  مصرف 
افزایش  گذشته  دهه  دو  طی  تجاری 
بین  این  در  است؛  داشته  چشمگیری 
ضروری ترین  از  لباسشویی  ماشین 
محسوب  خانواده ای  هر  رفاهی  لوازم 
می شود که دراختیار داشتن یک ماشین 
لباسشویی پربازده که بتواند با مصرف 
بهینه آب، برق و مواد شوینده کیفیت 
شست وشوی مطلوبی ارائه دهد، برای 
مصرف کننده بسیار حائز اهمیت است.

شین  ما یک  ل،  سا طول  ر  د
لباسشویی حدود ۱۲۱ کیلووات ساعت 
انرژی مصرف می کند و اگر این مقدار 
لباسشویی های  را برای تمامی ماشین 
موجود در کشور محاسبه کنیم، ساالنه 

ساعت  گیگاوات   ۱۸۰۰ به  نزدیک 
انرژی الکتریکی استفاده می شود که با 
بکارگیری توصیه های ارائه شده نه تنها 
در مصرف برق ماشین های لباسشویی 
به میزان ۱۰ درصد صرفه جویی خواهد 
نیز  تجهیز  این  عمر  طول  بلکه  شد، 

افزایش خواهد یافت.
انرژی  مصرف  برچسب  به  توجه 
لباسشویی  ماشین  خرید  هنگام  در 
باالتر  رتبه  با  دستگاهی  انتخاب  و 
مصرف  کاهش  و  بهینه سازی  موجب 
خانوارها  در  مصرفی  برق  هزینه های 
زیست  محیط  آلودگی  کاهش  نیز  و 
می شود. عالوه بر این باتوجه به اینکه 
انرژی  مصرف  از  درصد   ۸۰ حدود 
کردن  گرم  به  مربوط  شما  ماشین 
از  است  ممکن  که  آنجا  تا  است  آب 
لباس ها  شست وشوی  برای  سرد  آب 

استفاده کنید.
از اتالف انرژی بکاهید

پنجره های  نصب  بین  این  در 
دوجداره با قاب های فلزی عایق شده، 
چوبی و یا UPVC استاندارد باعث به 
به  بیرون  از  هوا  نفوذ  رساندن  حداقل 
اتالف  از  داخل ساختمان و جلوگیری 
انرژی می شود این پنجره ها عالوه بر 
اینکه عایق صوتی خوبی هستند باعث 
درصد،   ۷۰ تا  انرژی  اتالف  کاهش 
کاهش بار حرارتی )گاز( در زمستان و 
همچنین کاهش بار برودتی )برق( در 
فصل تابستان و جلوگیری از ورود گرد 
و غبار و کاهش آلودگی های صوتی نیز 

می شوند.
مهمی  بسیار  نقش  کاری  عایق 
در گرم نگه داشتن ساختمان در فصل 
زمستان و خنکی آن در تابستان دارد، 

کاری  عایق  کمک  به  که  طوری  به 
می توان دمای داخلی یک ساختمان را 
در زمستان ۵ درجه گرم تر و در تابستان 
بر  داشت.  نگه  خنک تر  درجه   ۱۰ تا 
میزان  چه  هر  فنی  یافته های  اساس 
باشد،  باالتر  عایق  حرارتی  مقاومت 
خود  از  را  کمتری  حرارت  عایق  آن 

عبورخواهد داد.
درزبندی  کارشناسان  اعتقاد  به 
دیگر  پنچره های ساختمان یکی  و  در 
اتالف  از  جلوگیری  راهکارهای  از 
انرژی دراین بخش به شمار می رود که 
منافذ  درزبندی  با  اقدام  اولین  معمواًل 
یا مکان های غیرمتحرک آغاز می شود 
که بیشترین اتالف را به خود اختصاص 
داده اند. بهتر است درزگیرهایی انتخاب 
شوند که عالوه بر منعطف بودن، طول 

عمر باالیی نیز داشته باشند.

 مصرف برق ماشین لباسشویی را چطور کاهش دهیم؟
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با  ر  پو ر غفا علیرضا 
پروژه های  کلیه  اینکه  بیان 
سرمایه گذاری فوالد مبارکه 
)توسعه و بهینه سازی( در واحد طراحی 
و مهندسی تعریف می شود، اظهار کرد: 
این واحد ساالنه یک سبد پروژه  در 
تعریف و در کنار آن خدماتی از جنس 
ارائه  مختلف  نواحی  برای  طراحی 
خدمات  واحدهای  به عالوه،  می شود. 
فنی و قراردادی، جانمایی و مرکز اسناد 
دارند  حضور  بخش  این  کنار  در  نیز 
طرح های  پیشبرد  مهم  عوامل  از  و 

مهندسی محسوب می شوند.
واحد  خدمات  جنس  افزود:  وی 
مهندسی کارخانه از جنس »توسعه«، 
است.  »پشتیبانی«  و  »بهینه سازی« 
این مسئله از ابتدا نیز در قالب نظام 
پیش بینی  مبارکه  فوالد  برای  ایلوا 

شده است.
مدیر طراحی و مهندسی فوالد 
و  تعریف  در  کرد:  تصریح  مبارکه 
انجام مطالعات یک پروژه، آیتم های 
مختلفی مانند مصرف انرژی، مباحث 
لی  ما ی  جنبه ها  ، یست محیطی ز
با  مرتبط  مباحث  و  قتصادی  ا و 
تعمیرات  کاهش  و  تولید  ظرفیت 
یا  کاربرد  هرچند  می شود،  لحاظ 
برای  باشد.  متفاوت  پروژه ها  هدف 
است  ممکن  مذکور  آیتم های  مثال، 
یا  توسعه  یی  اجرا پروژه های  در 

مرتبط  موضوعات  یا  محیط زیست 
با  عی  جتما ا ی  لیت ها مسئو با 

رویکردهای مختلفی لحاظ شود.
متوسط  به طور  گفت:  غفارپور 
پروژه   ۲۰۰ تا   ۱۵۰ حدود  ساالنه 
پیشنهاد   ۷۰۰ حدود  از  اولویت دار 
کارخانه  مهندسی  واحد  به  موجود 
پروژه های  همه  در  می شود.  وارد 
رساندن  اتمام  به  بر  اولویت دار سعی 
پروژه در مدت زمان یک سال است، 
اتمام  مسائل  برخی  به دلیل  گاه  اما 
فرایند پروژه بیش از یک سال طول 
باید توجه  این حال  با  خواهد کشید. 
داشت که حداقل در ۷۰ درصد موارد، 
این پیشرفت در یک سال ابتدایی آغاز 

پروژه قابل دست یابی است.
مدیر طراحی و مهندسی فوالد 

جدید  سال  در  کرد:  تصریح  مبارکه 
پروژه های متفاوتی در نواحی مختلف 
است.  شده  تعریف  توسعه  هدف   با 
 ،۲ گرم  نورد  پروژۀ  در  مثال،  برای 
و  پشتیبان  پروژه های  از  بسیاری 
اجرا  و  تعریف  واحد  این  در  جنبی 
محصول  تست  آزمایشگاه  می شود. 
انرژی  تأمین  مربوطه،  تجهیزات  و 
)آب، برق و گاز(، تجهیزات و شبکه 
مخابرات و داده و همچنین جاده های 
دسترسی و مسیر ریلی جهت ورود و 
این بخش  نهایی  خروج محصوالت 
همیت  ا ئز  حا پروژه های  زجمله  ا
انجام  حال  در  که  است  حوزه  این 
مطالعات اجرایی آن هستیم. همچنین 
نواحی  سایر  در  دیگری  پروژه های 
این  در  ستاد  و  پشتیبانی  و  تولیدی 

دست  در  و  شده  تعریف  مجموعه 
طراحی است.

مدیر طراحی و مهندسی فوالد 
اجرای  اهمیت  به  اشاره  با  مبارکه 
پروژه های توسعه ای و بهینه سازی در 
این شرکت اظهار کرد: انجام توسعه 
نشانه های  از  این مسیر  در  و هزینه 

پویایی و بلوغ یک شرکت است.
پروژه های  بودجه  پیش بینی 
سرمایه گذاری فوالد مبارکه در سال 
کارخانه،  مهندسی  واحد  در  جاری 
3۵۰۰ میلیارد تومان است؛ درحالی که 
با  برابر  گذشته  در سال  مبلغ  همین 
است.  بوده  تومان  میلیارد   ۱۸۰۰
مبارکه  فوالد  که  داشت  توجه  باید 
هیچ گاه روند توسعه ای خود را متوقف 

نمی کند.

مدیر طراحی و مهندسی فوالد مبارکه:

روند توسعه ای فوالد مبارکه هیچگاه متوقف نخواهد شد
تاکید آبفای استان اصفهان بر سالمت آب شرب؛

چاه های فلمن کاماًل خشک شده است

مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضالب شرکت آبفای 
استان اصفهان به شایعاتی که در فضای مجازی در خصوص آلوده بودن 
آب چاه های فلمن منتشر شده است اشاره کرد و گفت: امسال آبدهی 
تمام چاه های فلمن در حاشیه زاینده رود، به صفر رسیده و از مدار بهره 

برداری خارج شده اند.
فهیمه امیری افزود: این که گفته می شود پساب نیروگاه برق اسالم 
آباد وارد چاه های فلمن شده و آن را آلوده کرده است صحت ندارد زیرا 
اواًل این نیروگاه پایین تر از چاه های فلمن واقع شده و پساب آن وارد 
رودخانه نمی شود، ثانیًا چاه های فلمن به طور کلی خشک شده و آبی 

برای استحصال ندارد.
وی با بیان این که آب مورد نیاز ۵۷ شهر و 3۸۰ روستای استان 
از تصفیه خانه آب باباشیخ علی تامین می شود گفت: کیفیت آب شرب 
و حفظ سالمت شهروندان خط قرمز آبفای استان اصفهان است و به 
همین دلیل آب توزیع شده در شبکه آبرسانی اصفهان بزرگ به صورت 
مستمر توسط کارشناسان کنترل کیفی آزمایشگاه شرکت آبفا و مرکز 
بهداشت محیط استان مطابق با استاندارد های ۱۰۵3 و ۱۰۱۱  مورد 

پایش و آزمایش قرار می گیرد. 
مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضالب شرکت آبفای 
استان اصفهان با اشاره به این که هیچ گونه موارد ابتال به بیماری های 
گوارشی از طریق آب شرب از سوی مرکز بهداشت استان گزارش نشده 
است افزود: همانگونه که بارها اعالم کرده ایم، آب موجود در شبکه 
آبرسانی ۹۸ شهر و ۹۴۸ روستای تحت پوشش آبفای استان اصفهان 

کاماًل سالم است و نیاز به جوشاندن و یا تصفیه مجدد ندارد.

خبرچهارم
مدیرکل تامین اجتماعی استان بوشهر:

و خرداد  اردیبهشت  کارفرمایی  بیمه سهم  امهال حق 
1400 کارگاههای آسیبدیده از شیوع کرونا انجام میشود

مدیرکل تامین اجتماعی استان بوشهر با اشاره به وضعیت شیوع 
کرونا و آسیب دیدن فعالیت کارگاه ها گفت: بخشنامه مرتبط با امهال 
حق بیمه سهم کارفرمایی فعالیت ها و کارگاه های به شدت آسیب دیده از 
شیوع بیماری کرونا توسط مدیر عامل محترم تامین اجتماعی ابالغ گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره کل استان بوشهر؛ مدیرکل تامین 
اجتماعی استان بوشهر با اشاره به وضعیت شیوع کرونا و آسیب دیدن 
سهم  بیمه  حق  امهال  با  مرتبط  بخشنامه  گفت:  ها  کارگاه  فعالیت 
کارفرمایی فعالیت ها و کارگاه های به شدت آسیب دیده از شیوع بیماری 

کرونا توسط مدیر عامل محترم تامین اجتماعی ابالغ گردید.
وی در خصوص جزئیات این طرح گفت: در ارتباط با امهال حق 
بیمه سهم کارفرمایی فعالیت ها و کارگاه های به شدت آسیب دیده از 
شیوع بیماری کرونا و اجرای مفاد مصوبه شماره (۲) هفتاد و یکمین 
جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا توسط رئیس محترم دفتر و سرپرست 
به  و  رییس جمهور  اقتصادی  معاون محترم  و  ریاست جمهوری  نهاد 
منظور حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده ناشی از ویروس کرونا، 
موضوع مصوبه فوق الذکر، مواردی در خصوص نحوه دریافت لیست مزد 
و حقوق مزایای کارکنان شاغل در این گونه کارگاهها ابالغ شده است.

عباس دیری با اشاره به موارد مطرح شده گفت: بر اساس جدول 
فهرست ۱۲ گانه کسب و کارهایی که در طول مدت کرونا آسیب دیده 
اند مشمول امهال حداکثر ۲۰ درصد حق بیمه سهم کارفرمایی اردیبهشت 
ماه لغایت خرداد ماه سال ۱۴۰۰ می باشند و می توانند نسبت به ارسال 
با  مذکور  بیمه  حق  کسر  مشمول  مزایای  و  دستمزد  و  حقوق  لیست 
پرداخت حداقل ۱۰ درصد حق بیمه متعلقه با رعایت مهلت مقرر قانونی 

اقدام نمایند.
مدیرکل تامین اجتماعی گفت: کارفرمایان ذیربط مکلفند نسبت به 
پرداخت حق بیمه ماههای مزبور به ترتیب حداکثر لغایت پایان مرداد و 
شهریور ماه سال جاری اقدام نمایند. بدیهی است مهلت پرداخت حق 
بیمه کارگاه های دارای مهلت ارسال لیست ۲ ماهه به ترتیب شهریور 

و مهر خواهد بود.
ماه  کارفرمایی  سهم  بیمه  حق  درصد   ۲۰ همچنین  افزود:  وی 
های اشاره شده در خصوص فعالیت ها و کارگاه های مزبور در صورت 
ارسال صورت مزد و حقوق ماهیانه و پرداخت حداقل ۱۰ درصد از حق 
بیمه (سهم بیمه شده و بیمه بیکاری)، مشمول جرایم تاخیر پرداخت 

حق بیمه نخواهد بود.
در پایان مدیر کل تامین اجتماعی استان بوشهر با اشاره به انجام 
درخواست های الکترونیکی توسط متقاضیان گفت: کارفرمایان متقاضی 
به  با مراجعه  بایست  از تسهیالت در نظر گرفته شده می  بهره مندی 
http://eservices. سامانه خدمات غیرحضوری کارفرمایان به نشانی

های  کارگاه  نام  ثبت  کارفرمایان/  نویسی  نام  خدمات  و   tamin.ir
مشمول امهال حق بیمه، نسبت به ثبت درخواست و تکمیل اطالعات 

مربوطه اقدام نمایند.

درخشش مخابرات اصفهان
 در ارزیابی معاونت راهبرد

 مخابـرات منطقـه اصفهـان در ارزیابـی معاونـت راهبـرد شـرکت 
مخابـرات ایـران در فصـل زمسـتان ۹۹ حائـز رتبـه اول کشـور شـد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مخابـرات منطقـه اصفهان، شـرکت 
مخابـرات ایـران بـه صورت فصلی  بر اسـاس شـاخص هـای معین به 
ارزیابـی عملکـرد مناطـق مخابراتی در حـوزه های مختلف مـی پردازد 
،کـه در همیـن راسـتا و بـر اسـاس اعـالم معاونـت  راهبـرد و توسـعه 
کسـب و کار شـرکت مخابرات ایران؛منطقه اصفهان توانسـته اسـت در 
سـه ماهه پایانی سـال ۹۹ با کسـب باالترین امتیاز  در بین 3۱ اسـتان 

،رتبـه اول کشـوری را بـه خود اختصـاص دهد.
گفتنـی اسـت مخابـرات اصفهان در سـایه تالشـهای حـوزه های 
مرتبـط نظیـر اداره برنامـه ریـزی، اداره کیفیـت مدیریـت تـدارکات و 
دفتـر مدیـر منطقـه  بـرای دومیـن دوره متوالـی موفـق به کسـب رتبه 
اول کشـوری از نـگاه معاونـت راهبـرد، معاونـت زنجیره تامیـن و اداره 

کل امـور مجلـس بگردد.
الزم بـه ذکر اسـت این موفقیت نتیجه زحمـات بی دریغ همکاران 
مخابراتی اسـتان اصفهان در راسـتای تحقق سیاسـت های کلی شرکت 
مخابـرات ایـران بـوده که امید اسـت با تالش بیش از پیش دسـت اندر 

کاران حـوزه های مختلف در آینده نیز تکرار شـود.

تعامل و همکاری های اصناف
 در کنترل کرونا ستودنی است

رئیـس مرکز توسـعه سـالمت کیش بـه مناسـبت روز ملی اصناف 
ضمـن تبریـک ایـن روز گفـت: نخسـتین روز از تیرماه به نـام روز ملی 
اصنـاف نامگـذاری شـده و این نامگـذاری خود گویای اهمیـت، جایگاه 
ویـژه و دیـدگاه خـاص نظـام مقـدس جمهوری اسـالمی ایـران به این 

قشـر بزرگ از جامعه اسـت.
دکتـر محمدرضـا رضانیـا افـزود: اصنـاف در تمام مراحـل انقالب 
شـکوهمند ایران اسـالمی همراه مردم بوده اسـت؛ سـختی های مسـیر 
انقـالب بـا حضور اصناف هموار شـد و تداوم ایـن حضور پس از انقالب 
نیـز موجـب موفقیتهـای بیشـماری در کشـور شـده اسـت و در واقع بنا 
بـه فرمایـش بنیانگـذار جمهوری اسـالمی ایـران حضرت امـام خمینی 

)ره(، اصنـاف بـازوان اصلی انقالب اسـالمی می باشـند.
وی اظهـار کـرد: در روز هـای پایانـی سـال ۹۸، پدیـده ویـروس 
کرونـا، تبعـات اقتصـادی بسـیاری را از جملـه کاهش درآمدهـا، ناتوانی 
در پرداخـت اقسـاط و اجاره بهـا، افزایـش هزینه هـای تولیـد و توزیـع و 

… بـرای ایـن قشـر زحمتکـش و پرتـالش به بـار آورد.
رضانیـا عنـوان کـرد: بـا ایـن حال بـا توجه بـه شـرایط کنونی که 
پـای جـان هموطنـان مـا در میـان اسـت و دولـت و ملت بـه حمایت و 
همـکاری اصنـاف و بازاریـان، نیاز دارند، شـاهدیم که اصنـاف کوتاهی 
نکـرده و بـا تعامـل و همکاری هـای ارزشـمند خـود، ضـرر و زیان های 
تعطیلـی واحد هـای صنفـی را به جـان خریده، به یاری هموطنان شـان 
شـتافته و بـا نظام سـالمت کشـور برای کنتـرل این بیمـاری همراهی 

دلسـوزانه ای داشتند.
وی از همراهـی و همـکاری یـک سـال و انـدی اصنـاف و مـردم 
در رعایـت پروتکل هـای بهداشـتی در راسـتای مقابله بـا کرونا ویروس 
قدردانـی و گفـت: در بحـث رعایـت پروتکل هـای بهداشـتی مقابلـه با 
کرونـا ویـروس اصناف و کیشـوندان جزیـره زیبای کیش از شـهرهای 

برتر کشـور  اسـت.
رضانیـا ضمـن تشـکر از همراهـی مـردم واصناف در پیشـگیری و 
کنتـرل کرونـا بیـان کـرد: مـردم و اصناف طی مـاه های گذشـته علی 
رغـم همه سـختی ها و فشـارهای اقتصـادی، به خوبی نکات بهداشـتی 

را رعایـت کردند.
دکتـر رضانیـا تصریـح کـرد: اما باید توجه داشـت که شـرایط حال 
حاضـر شـکننده اسـت و در صـورت عادی انـگاری بـه شـرایط سـخت 

بیمـاری بـر می گردیم.
وی ابـراز امیـدواری کـرد: انشـاهلل همـه صنـوف و مـردم عزیـز 
همچنـان مثـل گذشـته تـا کنتـرل کامـل بیمـاری یاریگـر و همـراه 

مدافعیـن سـالمت باشـید.

مدیرعامـل شـرکت آب و فاضـالب هرمـزگان مطرح 
: د کر

افزایش ظرفیت تولید آب شهر میناب
مدیرعامـل شـرکت آب و فاضـالب هرمـزگان از افزایـش ظرفیت 

تولیـد بـرای تامین آب مشـترکین شـهر مینـاب خبر داد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی و آمـوزش همگانـی شـرکت آب و 
فاضـالب هرمـزگان، امیـن قصمـی افـزود: بـا توجـه بـه آغـاز فصـل 
تابسـتان، افزایـش چشـمگیر دمـا و افزایـش مصرف آب شـهر میناب، 
شـرکت آب و فاضالب هرمزگان علیرغم همه محدودیت های ممکن، 
موفـق بـه در مـدار آوردن یک حلقه چاه جدیـد و افزایش ظرفیت تولید 
آب مینـاب شـد.وی بـا بیـان اینکه شـهر میناب تا پیـش از این ۷۰ لیتر 
در ثانیـه کمبـود آب داشـت، افـزود: با اضافه شـدن چاه جدیـد، ۴۰ لیتر 
در ثانیه از کمبودهای آب این شـهر جبران شـد. مدیرعامل شـرکت آب 
و فاضـالب هرمـزگان اعتبار هزینه شـده برای تجهیز ایـن چاه را ۷۰۰ 
میلیـون تومـان عنـوان کرد و افزود: در این راسـتا یک باب پسـت برق 
جدیـد، یک دسـتگاه الکتروپمـپ جدید، تجهیز چاه،  کابل و تاسیسـات 

برقـی و ۴۰۰ متـر خـط انتقـال آب خرید و اجرا شـد.
مدیرعامـل شـرکت آب و فاضالب هرمزگان ابـراز امیدواری کرد، 
بـا تکمیـل طـرح خط انتقـال آب از تصفیه خانه سـد سـرنی به مخازن 
ذخیـره و احـداث یک باب مخزن ذخیره اصلی شـهر میناب، مشـکالت 

کمبـود آب ایـن شـهر بطور کامل مرتفع شـود.
وی همچنیـن بـا بیان اینکـه در فصل زراعی جـاری میزان بارش 
کاهـش قابـل مالحظـه ای داشـته اسـت، از مشـترکین خواسـت، بـا 
مصـرف بهینـه، زمینـه پایـداری بیش از پیـش آب را در طول تابسـتان 

فراهـم کنند.

حضور مدیر مخابرات منطقه گلستان
 در مرکز سامد استانداری 

سـامد  مرکـز  در  حضـور  بـا  گلسـتان  منطقـه  مخابـرات  مدیـر 
بودنـد. مـردم  تلفنـی  هـای  تمـاس  پاسـخگوی 

بـه گـزارش اداره روابـط عمومـی مخابرات منطقه گلسـتان ، دکتر 
غالمعلـی شـهمرادی بـا حضـور در مرکـز ارتباطـات مردمـی بازرسـی 
اسـتانداری گلسـتان بطور تلفنی پاسـخگوی تماس های مشـتریان بود. 
مدیـر مخابـرات منطقـه گلسـتان با تاکید بر رسـیدگی مشـکالت 
مـردم در اسـرع وقـت گفـت : تمامـی راههـای ارتباطـی بـا مـردم بـا 
مخابرات بطور دقیق رصد شـده  و تک تک مسـائل مطرح شـده مورد 
رسـیدگی قـرار خواهـد گرفت . وی بـا بیان اینکه درخواسـت خدمات و 
سرویسـهای مخابراتی در یکسـاله اخیر رشـد چشـمگیری داشـته است 
گفـت : خدمـات پس از فروش و پشـتیبانی محصوالت  و سرویسـها از 

وظایـف اصلـی مخابـرات اسـت که به آن توجه شـده اسـت .
مدیـر مخابـرات منطقـه گلسـتان بـا اشـاره بـه اینکـه بصـورت 
دوره ای در مرکـز سـامد حضـور خواهـد یافـت خاطـر نشـان کـرد 
مـردم و مشـتریان مـی تواننـد بـا شـماره تلفـن ۲۰۱۰ تمـاس گرفته و 
بـا کارشناسـان مخابـرات در خصـوص مسـائل و مشـکالت مخابراتی 

گفتگـو و راهنمایـی هـای الزم را دریافـت نماینـد.

در نشست مشترک هیات تجاری 
سرکنسولگری  با  بیل  د ر ا ن  ستا ا
ی  ر جمهو و  کیه  تر ی  ها ر کشو
آذربایجان که به صورت جداگانه در 
شهر تبریز و به همت شرکت شهرک 
برگزار  اردبیل  استان  صنعتی  های 
طرفین  همکاری  راههای  گردید، 
برای افزایش تبادالت فیمابین مورد 

بحث و بررسی قرار گرفت.
می  عمو بط  ا و ر رش  ا گز به 
شرکت شهرک های صنعتی استان 
ن  و معا مهدوی  د  ا بهز بیل،  د ر ا
صنایع کوچک شرکت شهرک های 
صنعتی استان اردبیل در حاشیه این 
استان  اعزامی  هیات  نشست گفت: 
متشکل  رها  دیدا ین  ا در  ردبیل  ا
واحدهای  و  صنایع  ز  ا جمعی  ز  ا
ن  ستا ا ی  ا گر ت  ا ر د صا لیدی  تو
این نشست ها تالش  بودند که در 
ها  توانمندی  معرفی  ضمن  تا  شد 
راههای  استان،  های  ظرفیت  و 
دو  این  به  استان  افزایش صادرات 

گیرد. قرار  بررسی  مورد  کشور 
وی با بیان اینکه در این دیدارها، 
هیات تجاری به تشریح روند تولیدات 
استان پرداختند تصریح کرد: در این 

دیدارها، از سرکنسولگری های هر دو 
طرف دعوت شد تا به منظور آشنایی 
نایی  توا و  ها  ظرفیت  ز  ا نزدیک 
سفر  اردبیل  استان  به  صنایع،  های 
نمایند که این موضوع مورد موافقت 
طرف  دو  هر  های  سرکنسولگری 

واقع گردید.
ز  ا یکی  د:  دا مه  دا ا مهدوی 
موضوع های مورد بحث در نشست 
کشور  سرکنسولگری  با  مشترک 

ایجاد  پیگیری  آذربایجان،  جمهوری 
شهرک مرزی مشترک بود که مقرر 
به  نسبت  آذری  طرف  تا  گردید 
پیگیری موضوع از کشور خود اقدام 
شرکت  کوچک  صنایع  نماید.معاون 
اردبیل  استان  صنعتی  های  شهرک 
افزود: هدف از این دیدارها و نشست 
توانمندی  و  ها  ظرفیت  معرفی  ها، 
کشورهای  به  استان  تولیدی  های 
همجوار و هدف است که به منظور 

افزایش سهم صادرات استان به این 
کشورها انجام می شود.

از  برای حمایت  داد:  ادامه  وی 
مختلفی  های  بسته  کوچک،  صنایع 
از سوی شرکت شهرک های صنعتی 
ارائه می گردد که حمایت از برگزاری 
حضور  از  حمایت  و  ها  نشست  این 
واحدهای تولیدی در نمایشگاه های 
داخلی و خارجی نیز یکی از این نوع 

حمایت ها می باشد.

در راستای معرفی توانمندی ها و افزایش صادرات استان به کشورهای همجوار انجام شد:

نشست مشترک هیات تجاری استان اردبیل
 با سرکنسولگری کشورهای ترکیه و جمهوری آذربایجان 

بر  کرج- اکبری- شهردار کرج 
تأکید  مقرر  زمان  در  پروژه ها  افتتاح 
کرد و گفت: اولویت شهرداری اتمام 
نیمه تمام است.به گزارش  پروژه های 
پایگاه خبری کرج امروز، علی کمالی 
جلسه ای  در  چهارشنبه  صبح  زاده 
پروژه های  وضعیت  بررسی  به  که 
به  داشت،  اختصاص  اجرا  حال  در 
دوره  در  شهرداری  عملکرد  تشریح 
پنجم شورای کرج  پرداخت و از همه 
مدیران خواست با جدیت تمام پیگیر 

وضعیت پروژه ها باشند.
زمان  در  پروژه ها  افتتاح  بر  وی 
اولویت  گفت:  و  کرد  تأکید  مقرر 
نیمه تمام  پروژه های  اتمام  شهرداری 
است، بر این اساس همواره تالش شده 
است پروژه ها بر اساس زمان بندی  و 
برنامه ریزی  انجام شده به نتیجه برسد.

شهردار کرج به بازدیدهای مستمر از 
پروژه های در حال ساخت اشاره کرد 
و وضعیت پیشرفت پروژه ها را مطلوب 
ارزیابی کرد و گفت: همه تالش خود 
را معطوف تکمیل پروژه های نیمه تمام 

کرده ایم.
را  اصلی  رویکرد  زاده  کمالی 
اجرای پروژه های عمرانی با باالترین 
کیفیت و دقت دانست و گفت: متروی 
کرج پس از وقفه ای طوالنی با شروع 
به کار شورای پنجم از سر گرفته شد 
قابل توجهی  پیشرفت  خوشبختانه  و 
دارد. خط دو که از ۴۵ متری گلشهر 
تا چهارراه طالقانی است تا پایان عمر 

این شورا راه اندازی می شود.
وی به حمایت های شورای پنجم 

اشاره کرد و گفت: پروژه های مهمی 
بهره برداری  به  و  اجرا  دوره  این  در 
رسید. همچنین این شورا با تصویب 
و  پیشبرد  به  مهمی  یی  الیحه ها
کرده  فراوانی  کمک  شهر  توسعه 
آسفالت  تن  هزار   ۵۸۰ است.توزیع 
فتتاح  ا بر،  معا مناسب سازی  برای 
بوستان های مختلف به ویژه در مناطق 
دستگاه   ۱۰۰ تزریق  برخوردار،  کم 
و  شهر  عمومی  ناوگان  به  اتوبوس 
افزودن ۵۰ دستگاه اتوبوس دیگر در 

آینده نزدیک، راه اندازی سه ایستگاه 
آتش نشانی، جذب ۸۷ نیروی انسانی 
متخصص و تکمیل تجهیزات سازمان 
آتش نشانی از جمله مسائل مهمی بود 
که شهردار کرج در این جلسه به آن ها 

پرداخت.
کمالی زاده به پیشرفت مطلوب 
بزرگراه شمالی و جذب بودجه دولتی 
و  کرد  اشاره  مهم  پروژه  این  برای 
اجرای  حصارک،  پل  تکمیل  گفت: 
سطحی  آب های  جمع آوری  کلکتور 
هوشمند  شهر،  مختلف  مناطق  در 
در  شفاف سازی  و  تقاطعات  سازی 
امور سازمانی را از دیگر دستاوردهای 
مدیریت شهری در سه سال گذشته 

است.
ی  ز بهسا به  همچنین  ی  و
نصب   ، بر معا خط کشی   ، بر معا
د  کر ه  ر شا ا فیکی  ا تر ی  ها بلو تا
نیز  فرهنگی  ه  ز حو ر  د گفت:  و 
سعی  محله  ی  ها ا سر خت  سا با 
در  مردم  مشارکت  میزان  کرده ایم 

افزایش دهیم. را  امور شهر  اداره 

شهردار کرج: اولویت اتمام پروژه های نیمه تمام است

روابط  مدیر  صیادجو  ابوالفضل 
و  طبیعی  منابع  کل  ره  دا ا عمومی 
مردم  گفت:  سمنان  استان  آبخیزداری 
محیطی  زیست  توصیه های  رعایت  با 
نسبت به حفاظت از عرصه های طبیعی 
که  چرا  باشند  داشته  بیشتری  اهتمام 
در  تهدید جدی  عنوان  به  آتش سوزی 
کمین مراتع و جنگل ها استان سمنان 

است. 
داشت:  اظهار  صیادجو  ابوالفضل 
فصل  بودن  پیش  در  به  توجه  با 
گسترده  رویش  هوا،  خشکی  و  گرما 
توجه  قابل  حجم  و  گیاهی  پوشش 
عرصه های  در  آن  خشک  و  علفی 
در  ایمنی  موارد  رعایت  طبیعی  منابع 
از آتش سوزی در  پیشگیری  راستای 

همگان  سوی  از  مراتع  و  جنگل ها 
ضروری است.

وی با توصیه به مردم برای پرهیز 
و  جنگل ها  در  آتش  کردن  روشن  از 
مراتع اضافه کرد: پیشگیری و مدیریت 
و  ملی  عرصه های  در  حریق  اطفای 
همه  فعال  مشارکت  نیازمند  طبیعی 
مردم با هدف حفاظت از این سرمایه های 

ملی است.
ابوالفضل صیادجو افزود: پیشگیری 
و مدیریت اطفای حریق در عرصه های 
منابع طبیعی نیاز به مشارکت همگانی 
دارد و مردم با مشاهده کمترین دود یا 
آتش سوزی بالفاصله با ماموران یگان 
آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  حفاظت 
رایگان  های  تلفن  شماره  طریق  از 

۱۵۰۴و ۱3۹ تماس بگیرند و با رعایت 
آتش  کردن  خاموش  در  ایمنی  نکات 

مشارکت کنند. 
مدیر روابط عمومی اداره کل منابع 
طبیعی و آبخیزداری استان سمنان تاکید 
که  آنجایی  از  نمایند  توجه  مردم  کرد: 
در  یافته  شدت  باد  وزش  بعدازظهرها 
روشن  آتش  عنوان  هیچ  به  زمان  این 
نکنند و در صورتی که مجبور به روشن 
رعایت  با  حتمًا  هستند  آتش  کردن 
آتش  محل،  اطراف  درختان  از  فاصله 
شده  خشک  ای  علوفه  گیاهان  از  را 
دور کرده و با اطمینان از خاموش شدن 

آتش، محل را ترک کنند.
نکته  این  یادآوری  ضمن  وی 
غالب  آمده  به عمل  بررسی های  طبق 

جنگل ها  در  شده  حادث  های  حریق 
کار  ساعت  از  درخارج  استان  مراتع  و 
ایام  و  هفته  پایانی  روزهای  و  اداری 
تعطیالت اتفاق می افتد، گفت: دامداران، 
کشاورزان، گردشگران و تمام کسانی که 
در محیط های طبیعی برای تفریح حضور 
دارند از روشن کردن آتش در طبیعت 
و  جنگلی  حساس  مناطق  بخصوص 

مرتعی جدا خودداری کنند.
 ابوالفضل صیادجو با اشاره به اقدام 
اشتباه برخی از کشاورزان در آتش زدن 
بقایای گیاهان در مزارع تاکید کرد: آتش 
بقایای  بوته ها،  جنگلی،  درختان  زدن 
قانون  برابر  باغات  و  مزارع  در  گیاهی 
متخلفان  با  و  می شود  محسوب  جرم 

برخورد قانونی خواهد شد.

منابع طبیعی استان سمنان درباره آتش سوزی عرصه ها هشدار داد
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ز  ا ی  کبر ا علی 
نجاتگر   3۷3 امدادرسانی 
هالل احمر استان ایالم به 
اول  ماهه  ۱۸۹ حادثه دیده طی سه 

سال ۱۴۰۰ خبر داد.
مدیر  اکبری  علی  اصغر  علی 
عامل جمعیت هالل احمر استان ایالم 
در جمع خبرنگاران گفت: 3۷3 نجاتگر 
هالل احمر استان ایالم به ۱۸۹ حادثه 
 ۱۴۰۰ سال  اول  ماهه  سه  در  دیده 

امدادرسانی کرده اند.
او با اشاره به اینکه در این مدت 
ماموریت  این جمعیت ۹۹  نجاتگران 
اظهار کرد:  داده اند،  انجام  را  امدادی 

در این عملیات ها ، ۱۸۹ حادثه دیده 
خدمات امدادی هالل احمر را دریافت 
کردند.علی اکبری بیان کرد: در این 
و  بالگرد  طریق  از  نفر   ۴۱  ، حوادث 

آمبوالنس های این جمعیت به مراکز 
درمانی منتقل و ۶ نفر نیز به صورت 
جمعیت  این  عوامل  توسط  سرپایی 

مداوا شدند.

فعالیت های  اینکه در  بیان  با  او 
امدادی در سه ماهه نخست امسال ، 
۱۲3 تیم عملیاتی این جمعیت در قالب 
حوادث  به  عملیاتی  نیروی  نفر   3۷3
شده  اعزام  استان  سطح  در  مختلف 
اند، افزود: در این حوادث در مجموع 
به کارگیری  امدادی  خودروی   ۱3۱

شده است.
او مطرح کرد: ندای امداد ۱۱۲ 
روزی  شبانه  صورت  به  احمر  هالل 
است  به هموطنان  پاسخگویی  آماده 
احمر  هالل  جمعیت  نیرو های  و 
استان ایالم در حوادث مختلف آماده 

امدادرسانی به هموطنان هستند.

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان ایالم خبر داد؛

امدادرسانی هالل  احمر ایالم به 189 حادثه دیده در سه ماه گذشته
بهره گیــری از 5000 خانـــواده بازنـشـــستگان 
ــازی  ــدران درفرهنگس ــرق  مازن ــت آب وب صنع

ــرف ــت مص مدیری
ــرق  ــع ب ــرکت توزی ــت ش ــی سرپرس ــینی کارنام ــدس حس مهن
مازنــدران درجلســه هــم اندیشــی کانــون هــای بازنشســتگی صنعــت 
آب و بــرق مازنــدران بــا تبریــک دهــه کرامــت و میــالد امــام هشــتم 
شــیعیان از اقدامــات حمایتــی و برنامــه محــور از ایــن قشــر در توزیــع 

بــرق مازنــدران خبــر داد.
وی بــا اشــاره بــه ظرفیــت عظیــم ۵۰۰۰ خانــواده بازنشســته در 
ــون هــای بازنشســتگی  ــرق خواســتار همــکاری کان ــت آب و ب صنع
ــا ایــن شــرکت در زمینــه آگاهســازی و فرهنــگ ســازی مدیریــت  ب

مصــرف شــد.
ــدران در بخــش دیگــری  ــرق مازن ــع ب سرپرســت شــرکت توزی
از ســخنانش بــا اشــاره بــه اینکــه  اســتفاده و بکارگیــری بکارگیــری 
ــرف  ــزارز ظ ــتخراج رم ــرای اس ــر ب ــتگاه های ماین ــاز ازدس غیرمج
یــک ســال اخیــر خســاراتی را بــه شــبکه توزیــع اســتان وارد کــرده 
اســت گفــت :کاهــش نــزوالت آســمانی در ســال ۱3۹۹ و فروردیــن و 
اردیبهشــت مــاه ســال ۱۴۰۰ عاملــی موثــر در کاهــش تولیــد نیــروگاه 
هــای بــرق آبــی کشــور اســت و در ســال جــاری با توجــه بــه بارندگی 
هــای انــدک و گرمــای زودرس هــوا و همچنیــن تغییر معادالت ناشــی 
از شــیوع بیمــاری کرونــا میــزان مصــرف بــرق، شــیب افزایشــی بــه 
خــود گرفتــه  کــه ایــن مســاله بــا توجــه بــه ایجــاد محدودیــت تولیــد 

در نیــروگاه هــای بــرق آبــی، نگــران کننــده اســت.
وی بــا بیــان ایــن کــه در ســال جــاری بــرای اطمینــان از تامیــن 
بــرق اســتان در ســاعات اوج بــار نیازمنــد حــدود ۱۷۰ مــگاوات کاهش 
در مصــرف بــرق در ســاعات پربــاری هســتیم کــه اگرچــه تمــام تــوان 
فنــی و اجرایــی خــود را بــرای ایــن مهــم بــه کار گرفتــه ایم امــا برای 
دســتیابی بــه ایــن هــدف، نیازمنــد همراهــی همه آحــاد مردم هســتیم.

وی  بــا اشــاره بــه توانمنــدی و آگاهــی هریــک از بازنشســتگان 
ــبانه روزی  ــای ش ــالش ه ــای کاری و ت ــقت ه ــرو از مش وزارت نی
کارکنــان در ارائــه خدمــت بــی منــت بــه مــردم گفــت:  بــا کمــک و 
همیــاری مشــترکین ؛ تــالش همــکاران و پیشکســوتان ایــن عرصــه 
ــر برداشــت و  ــوان گام هــای خدمــت رســانی را مســتحکم ت مــی ت
در ایــن زمینــه پذیــرای نظــرات و مشــاوره بازنشســتگان صنعــت آب 
ــاری از  ــه ب ــا کول ــدران در جهــت تصمیــم ســازی هــا ب ــرق مازن و ب

تجربــه و توانمنــدی دانشــی ایــن عزیــزان هســتیم

معاون شهرسازی شهرداری گرگان:
 داوری آثــار طراحــی المــان میدان شــهرداری 

ــان یافت پای
بــه گــزارش مرکــز اطــالع رســانی روابــط عمومــی شــهرداری 
ــای ارســالی  ــد طاهــری در خصــوص داوری طــرح ه ــرگان، مجی گ
المــان میــدان شــهرداری گــرگان اظهار کــرد: پــس از دو روز ارزیابی و 
بررســی، کار داوری طــرح هــای ارســال شــده المان میدان شــهرداری 

از ســوی شــهروندان بــه پایــان رســید.
طاهــری افــزود: داوران پــس از بررســی هــای دقیــق، هیــچ از 
یــک از آثــار ارائــه شــده را مــورد تاییــد قــرار ندادنــد و بــه عبارتــی 
دیگــر هیــچ یــک از آثــار شایســته نصــب در میــدان مرکــزی شــهر 

گــرگان تشــخیص داده نشــد.
ــود شــهردار  ــر دادب ــه دکت ــا ایــن وجــود، ب وی تصریــح کــرد: ب
گــرگان پیشــنهاد دادیــم از صاحبــان ۲ اثــر کــه نســبت بــه ســایر آثــار 
از طراحــی مناســب و جــذاب تــری برخــوردار بودنــد بــه رســم یادبــود 

جوایــزی تقدیــم شــود.
بــه گفتــه معــاون معمــاری و شهرســازی شــهرداری گــرگان ۲۱ 

اثــر بــه دبیرخانــه مســابقه ارســال شــده بــود.
طاهــری اظهــار کــرد: باتوجــه بــه اینکــه متاســفانه هیــچ یــک 
از آثــار قابلیــت اجرایــی در میــدان مرکــزی مرکــز اســتان را ندارنــد 
در نظــر داریــم در آینــده ای نزدیــک یــک فراخــوان طراحــی المــان 

در ســطح ملــی منتشــر کنیــم.

البــرز درشــرایط» نارنجــی« مصــرف آب قــرار 
گرفــت

بــا افزایــش شــدید دمــای هــوا واســتمرار آن در هفتــه هــای اخیر 
و بــه تبــع آن ، بــاال رفتــن مصــرف آب شرب،اســتان البــرز درشــرایط 

هشــداردهنده ی »نارنجــی« آب قــرار گرفت.
مهنــدس مهــدی زاده مدیرعامــل آبفــای اســتان البــرز بــا اعــالم 
ایــن خبــر گفــت : بــا وجــود تمــام پیــش بینــی هــا واجــرای پــروژه 
هــای برنامــه ریــزی شــده ی قبلــی بــرای تامیــن، ذخیــره وتوزیــع 
متعــادل آب شــرب، بخاطــر شــرایط ویــژه گرمایــی امســال کــه طبــق 
گــزارش هــا طــی ۵۰ ســال اخیــر شــاهد ثبــت باالتریــن میــزان دمای 
هــوا درســطح کشــور بــوده و در ســال آبــی جــاری بــا کاهــش  بــارش 
3۸ درصــدی نســبت بــه ســال گذشــته  مواجهیــم، مصــرف آب هــم 
درســطح اســتان در خــرداد مــاه امســال نســبت بــه خــرداد پارســال 

۱۲درصــد معــادل ۴ میلیــارد لیتــر افزایــش نشــان مــی دهــد.
وی افــزود: درچنیــن شــرایطی درحــال حاضــر بــا دمــای بــاالی 
ــال  ــه س ــبت ب ــتان نس ــت اس ــش جمعی ــتمرار آن، افزای ــوا واس ه
ــر آب  ــرق و...  ذخای ــگاه ب ــع گاه وبی ــرف آب، قط ــش مص قبل،افزای
شــرب بــرای توزیــع درشــبکه بــا نقصــان جدی روبــرو شــده ؛بطوریکه 
درابتــدای تابســتان میــزان مصــرف آب از تولیــد پیشــی گرفتــه وبــا 

کاهــش حجــم جــدی ذخایــر آب روبــرو هســتیم. 
بنابرایــن دروضعیــت نارنجــی تولیــد ومصــرف آب قــرار گرفتــه 
ــود. ــم ب ــه خواهی ــش جــدی مواج ــا تن ــک ب ــده ی نزدی ــم ودرآین ای

مهنــدس مهــدی زاده بــا اشــاره بــه آغاز هفتــه ی صرفه جویــی درآب 
کــه از اول تــا هفتــم تیرمــاه اســت،ادامه داد: بــا وجودیکــه تمــام تدابیر 
بــرای مقابلــه بــا ایــن شــرایط ســخت از قبــل اندیشــیده وبرنامــه های 
مدنظــر اجــرا شــده ، امــا بخاطــر شــرایط خــاص پیــش گفته)دمــای 
بــاال وغیرعــادی هوا،افزایــش مصــرف و...( نیازمنــد همراهــی بیشــتر 
ــن  ــا کمتری ــالجاری را ب ــتان س ــا تابس ــتیم ت ــا هس ــتانی ه ــم اس ه
تنــش پشــت ســربگذاریم. بدیهــی اســت مــردم عزیــز بــا اجــرای ۱۰ 
درصــد کاهــش مصــرف آب درمنــازل خــود کمــک بزرگــی درایــن 

زمینــه خواهنــد کــرد.
مدیرعامــل آبفــای البــرز درادامــه توصیــه هایــی بــرای کاهــش 
مصــارف را اعــالم کردوبیــان داشــت: حــدود 33 درصــد از مصــارف 
خانگــی درهنــگام اســتحمام صــورت مــی گیــرد. بــرای کاهــش ایــن 
درصــد ضــروری اســت مدت زمــان اســتحمام را کاهــش داده وحداکثر 

بــه ۵ دقیقــه برســانید.
ــبانه روز  ــی درش ــای آب ــه کولره ــه اینک ــه ب ــا توج ــن ب همچنی
حداقــل 3۰۰ لیتــر آب مصــرف مــی کنند)معــادل مصــرف نیمی از یک 
خانــوار( بنابرایــن بــرای جلوگیــری از نشــتی ومصــرف بیشتر،شــناور 
کولــر حتمــًا تنظیــم شــده واز ســایبان روی کولــر اســتفاده شــود وتــا 
حــد امــکان شــبها از روشــن کــردن کولــر خــودداری شــود تــا مخازن 
ذخیــره آب درطــول شــب بــه ارتفــاع مناســب بــرای مصــارف ضروری 
روز برسند.شســتن خــودرو، حیــاط وپارکینــگ بــا شــلنگ آب هــم از 
جملــه مصــارف کامــاًل غیرضــروری درچنین شــرایطی اســت، بنابراین 
ــا رعایــت همیــن مــوارد ســاده مــی توانیــم تنــش آبــی وعبــور از  ب

شــرایط »نارنجــی« آبــی را پشــت ســربگذاریم.

دادگسـتری  کل  ایالم_رئیـس 
سـرانه  افزایـش  از  ایـالم  اسـتان 
رسـیدگی بـه پرونـده هـا در اسـتان 
از ۶۰ فقـره پرونـده بـه ۱۴۰ فقـره 
پرونـده در مـاه، معـادل ۱3۰ درصـد 

رشـد خبـر داد.
رئیس کل دادگسـتری ایالم در 
دیـدار بـا نماینده ولی فقیه در اسـتان 
و امـام جمعه ایالم به مناسـبت هفته 
 ۲۸ داشـت:  اظاهـار  قضائیـه  قـوه 
درصـدی موجـودی پرونـده هـا، ۱۵ 
درصـدی متوسـط زمان رسـیدگی و 
۴ درصـدی پرونـده هـای ورودی به 

دادگسـتری اسـتان  کاهـش یافت.
وی افزود: در یک سـال گذشته 
و  الکترونیـک  دادرسـی  انـدازی  راه 
ایجـاد سـامانه هـای متعـدد برخط و 

نـرم افزاری در راسـتای ارائه خدمات 
مطلـوب قضایـی به مردم مـورد بهره 

گرفت. قـرار  برداری 

ایـالم  دادگسـتری  رییـس کل 
گفـت: تحقـق عدالـت در جامعـه و 
قاطعیـت در رسـیدگی و صـدور رای، 

در عیـن رعایت کرامـت مراجعین در 
کلیـه حوزه های قضایی اسـتان مورد 

اسـت. تاکید 
مهمتریـن  شـد:  یـادآور  وی 
برنامـه هـا و تحـوالت انجـام شـده 
دسـتگاه  تابعـه  هـای  سـازمان  در 
قضایـی اسـتان، از راه اندازی زندان 
جدیـد مرکـزی ایـالم، کسـب رتبـه 
و  پایـش  طـرح  در  کشـوری  برتـر 
غربالگـری زندانیـان، اجـرای موفق 
اداره  در  و حدنـگار  کاداسـتر  طـرح 
راه  اسـتان،  امـالک  اسـناد و  ثبـت 
مراکـز  و  هـا  آزمایشـگاه  انـدازی 
جدید پزشـکی قانونی در شهرسـتان 
هـا و تقویـت بازرسـی هـا و نظارت 
هـای سـازمان بازرسـی و تعزیـرات 

حکومتـی در اسـتان اسـت.

رشد 130 درصدی سرانه رسیدگی به پرونده ها در ایالم

معاون دادگستری ایالم خبر داد؛

بازگشت 50 واحد تولیدی به چرخه تولید در ایالم
و  عی  جتما ا ن  و معا - م یال ا
دادگستری  جرم  وقوع  از  پیشگیری 
تولیدی  واحد   ۵۰ بازگشت  از  ایالم 

به چرخه تولید در ایالم خبر داد.
حاشیه  در  بخشنده  عبدالوهاب 
با  ایالم  تولیدی  واحد  دو  از  بازدید 
بر  بالغ  موثر  اقدامات  با  اینکه  بیان 
و  تعطیل  نیمه  تعطیل،  شرکت   ۵۰
مشکل دار به چرخه تولید برگشته اند، 
گفت: مشکالت واحدهای تولیدی با 
صاحبان  و  اجرایی  مسئوالن  حضور 
مورد  نزدیک  از  تولیدی  واحدهای 

بررسی قرار می گیرد.
اقتصاد  ستاد  کرد:  بیان  وی 
در  تولید  نع  موا رفع  و  مقاومتی 
راستای  در  ایالم  استان  دادگستری 
رهبری  معظم  مقام  فرمان  تحقق 
همچنین  و  تولید  جهش  بر  مبنی 
قوه قضائیه  ریاست محترم  تاکیدات 
برای  قضایی  دستگاه  ورود  بر  مبنی 
تشکیل  سال  شعار  تحقق  به  کمک 

شده است.
ین  ا ینکه  ا ن  بیا با  بخشنده 
کنون  تا  تشکیل  و  بد ز  ا د  ستا
و  مسائل  رفع  و  اندازی  راه  پیگیر 
ر  د لیدی  تو حدهای  وا مشکالت 
میدانی  بازدیدهای  پیگیری ها،  قالب 
استان  در  آنان  مشکالت  بررسی  و 

راستا  این  در  افزود:  است،  بوده 
مشکالت مختلف حوزه های بخش ها 
و واحدهای تولیدی استان شناسایی 

و ریشه یابی شده است.
از  پیشگیری  و  اجتماعی  معاون 
تاکید  با  ایالم  دادگستری  جرم  وقوع 
بر اینکه مشکالت واحدهای تولیدی 

در  استان  مسئوالن  حضور  با  استان 
و  بررسی  و  مطرح  مختلف  جلسات 
واحدها  این  برگشت  راهکاری های 
به تولید در قابل مصوبه اجرایی شده 
است، ابراز کرد: با برنامه ریزی های 
انجام شده بحث های مختلف بازگشت 
به چرخه تولید، بحث اشتغال و سودهی

بخشی  در  کرد:  بیان  بخشنده 
صاحبان  خود  لبته  ا مشکالت  ز  ا
ر  کا پای  ید  با تولیدی  واحدهای 
که  نیست  ین  ا تنها  و  شند  با
انجام  را  الزم  همکاری  مسئوالن 
دهند، مسئوالن عالی قضایی کشور 
ایالم  استان  که  کردند  اعالم  هم 
واحدهای  اندازی  راه  خصوص  در 
تعطیل، نیمه فعال و مشکل دار رتبه 
است  کرده  کسب  کشور  در  خوبی 
البته نتیجه کار برای ما بسیار مهم تر 
از کسب رتبه است که با فعالیت های 
و  تولید  امر  در  بتوانیم  شده  انجام 

اشتغال استان موثر واقع شویم.

اتوبوس  سانحه  از  پس  رازی  بیمه  مدیرعامل  ویژه  دستور 
خبرنگاران:

طرح ویژه بیمه خبرنگاران در دستور کار قرار گرفت
دستور ویژه مدیرعامل بیمه رازی پس از سانحه اتوبوس خبرنگاران: 

طرح ویژه بیمه خبرنگاران در دستور کار قرار گرفت
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل بیمه رازی ، دکتر علی جباری 
افزود : این سانحه ناگوار را به خانواده های محترم ایشان، جامعه مطبوعاتی 
کشور و تمامی فعالین صیانت از محیط زیست تسلیت گفته و برای مصدومان 

این سانحه از خداوند متعال شفای عاجل مسئلت دارم.
مدیرعامل بیمه رازی با تاکید بر جایگاه ارزشمند خبرنگاران در کشور 
و علی الخصوص در صنعت بیمه افزود ؛ در جهت صیانت از خدمات این 
عزیزان ، طرح ویژه بیمه خبرنگاران در دستور کار شرکت بیمه رازی قرار 

گرفته و در صدد هستیم تا روز خبرنگار این طرح را اجرایی نماییم .

بیمه پارسیان برای رسیدگی سریع به حادثه اتوبوس محور 
دهشیر-یزد اعالم آمادگی کرد

به گزارش روابط عمومی بیمه پارسیان؛ با توجه به صادرشدن بیمه نامه 
شخص ثالث اتوبوس حادثه دیده در محور دهشیر-یزد در بیمه پارسیان و 
این شرکت  این تصادف،  اتوبوس توسط پلیس راه در  اعالم مقصر بودن 
جهت رسیدگی سریع و خارج از نوبت پرونده این حادثه اعالم آمادگی کرد.

براساس این گزارش؛ در پی وقوع حادثه دلخراش تصادف اتوبوس در 
محور دهشیر-یزد و همچنین مصدومیت و درگذشت تعدادی از مسافران 
اتوبوس، نایب رییس هیات مدیره ومدیرعامل بیمه پارسیان ضمن عرض 
تسلیت به خانواده های درگذشتگان و آرزوی سالمتی عاجل برای مصدومین 
این حادثه دستور رسیدگی فوری و خارج از نوبت روال اداری به پرونده این 

حادثه را صادر کرد.
طبق اعالم روابط عمومی بیمه پارسیان؛ بالفاصله پس از اعالم گزارش 
حادثه و تایید معتبربودن بیمه نامه اتوبوس نزد این شرکت و همچنین مقصر 
به  هماهنگی الزم  انجام  دستور  راه،  پلیس  توسط  اتوبوس  شناخته شدن 

مدیریت، سرپرست منطقه و شعبه مربوطه توسط مدیرعامل صادر گردید.

اتوبوس حامل خبرنگاران تحت پوشش بیمه دانا است
اتوبوس حادثه دیده در مسیر ارومیه- نقده تحت پوشش بیمه شخص 

ثالث شرکت بیمه دانا است.
به گزارش روابط عمومی بیمه دانا،نایب رییس هیات مدیره و مدیرعامل 
بیمه دانا با اعالم این مطلب ، ضایعه درگذشت خبرنگاران خبرگزاری ایسنا 

و ایرنا در سانحه اخیر را تسلیت گفت.
ناگوار  حادثه  وقوع  از  تأسف  ابراز  ضمن  خود  پیام  در  کاردگر  دکتر 
نقده،  ارومیه-  اتوبوس حامل خبرنگاران محیط زیست در مسیر  واژگونی 
این سانحه تاثر برانگیز را به جامعه رسانه ای کشور و خانواده های داغدار 

درگذشتگان تسلیت گفت.
وی با آرزوی سالمتی برای سایر خبرنگاران آسیب دیده در این واقعه 
تلخ، آمادگی این شرکت را برای پرداخت خسارت به زیان دیدگان اعالم کرد.

طبق گزارش های اولیه، نقص فنی در سیستم ترمز، علت واژگونی 
اتوبوس اعالم شده است.در این حادثه،۲۱ نفر دیگر مصدوم شده اند.

بانک تجارت در خرداد ماه به بیش از 11 هزار زوج تسهیالت 
قرض الحسنه ازدواج پرداخت کرد

بانک تجارت درپایان خردادماه سال جاری تعداد۱۱۵۰۱تسهیالت قرض 
الحسنه ازدواج به متقاضیان پرداخت کرده است.

به گزارش روابط عمومی بانک تجارت، در راستای عمل به مسئولیت 
اجتماعی، حمایت از اقشار آسیب پذیر و تسهیل شرایط ازدواج جوانان، این 
بانک اعطای تسهیالت قرض الحسنه ازدواج را در اولویت های خود قرار 
داده و بر این اساس شعب بانک تجارت در خردادماه سال جاری به بیش 
از۱۱ هزار زوج تسهیالت قرض الحسنه ازدواج پرداخت کرده اند و۱۹33۱ 
نفر از واجدین شرایط دریافت تسهیالت قرض الحسنه در نوبت دریافت این 
تسهیالت هستند که به زودی براساس ضوابط تعیین شده ،از سوی شعب 

بانک تجارت پرداخت می شود.
شاخصی  عملکرد  ۱۴۰۰نیز  سال  ماه  اردیبهشت  درپایان  بانک  این 
داشته و دراین بازه زمانی به ۵۸۸۹نفر از زوجهای جوان تسهیالت قرض 

الحسنه ازدواج پرداخت کرد.

و  حمایت  صندوق  موسسه  با  بیمه ای  قرارداد  امضای 
بازنشستگی کارکنان فوالد

شرکت بیمه دانا بازنشستگان موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی 
فوالد را تحت پوشش خدمات درمانی و بیمه ای خود قرار داد.

به گزارش روابط عمومی بیمه دانا، در جلسه هم اندیشی مدیران ستادی 
و روسای شعب این شرکت با مدیران و مسووالن کانون های استانی صندوق 
حمایت و بازنشستگی کارکنان فوالد که در تاالر اجتماعات ساختمان سعدی 
برگزار شد، قرارداد همکاری های بیمه ای بین طرفین امضا و رد و بدل شد.

این صندوق  بازنشستگان  از  نفر  ۶۴هزار  از  بیش  قرارداد،  این  طبق 
تحت پوشش بیمه های درمان، و عمر و حادثه گروهی بیمه دانا قرار گرفتند.

در این مراسم که به منظور ایجاد هماهنگی بیشتر برای اجرایی شدن 
قرارداد همکاری برگزار شد، عباس عمران پور معاون بازاریابی و توسعه شبکه 
فروش بیمه دانا، نور علی نوری مدیر بیمه های درمان و یداله عبدالمالکی 
مدیر بیمه های عمر و حوادث گروهی بیمه دانا و دکتر رحیم پور معاون فنی 
خانم  و  فوالد  بازنشستگی  و  موسسه صندوق حمایت  بیمه ای  عملیاتی  و 
شجاعی مدیر امور سالمت، درمان و رفاه اجتماعی صندوق حضور داشتند.

در این نشست مسووالن موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی فوالد با 
مرور تاریخچه بیمه دانا و ارائه خدمات مطلوب این شرکت به بیمه گذاران، به 
ویژه در حوزه بیمه درمان، خواستار ارائه خدمات مناسب به بازنشستگان شدند.

در این نشست همچنین رحیم پور با اشاره به اینکه بازنشستگان فوالد 
به دلیل ماهیت شغل خود دوران دشواری را به لحاظ سالمت سپری می کنند، 
ابراز امیدواری کرد که همکاری بیمه دانا با این صندوق منشا اثرات مطلوب 
برای بازنشستگان باشد. عباس عمران پور معاون بازاریابی و توسعه شبکه 
فروش بیمه دانا نیز در این جلسه، خدمت به بازنشستگان را موجب خرسندی 
این شرکت دانست و بر ارائه خدمات مطلوب بیمه ای به این عزیزان تاکید 
کرد.در ادامه این همایش تعدادی از مسووالن کانون استانی موسسه صندوق 
فوالد، نقطه نظرات و دغدغه  ها و همچنین انتظارات خود را در جهت خدمات 
بیمه دانا مطرح و ابراز امیدواری کردند با نهایی شدن این قرارداد، بهترین 

نوع خدمت رسانی به بیمه شدگان این صندوق ارائه شود.
همچنین هریک از روسای شعب بیمه دانا در این جلسه با اشاره به 
تجربیات این شرکت در ارائه خدمات درمانی، آمادگی خود را برای ارائه بهترین 
نوع خدمت رسانی به بازنشستگان این صندوق در سطح استان ها اعالم کردند.

گفتنی است: در قرارداد منعقد شده مورد اشاره، شعب تهران، اصفهان، 
سمنان، اهواز،رشت، ساری، گنبد، گرگان، یزد ،کرمان و شاهرود به اعضای 

این موسسه خدمات درمانی و بیمه ای ارائه می کنند.
در ادامه این همایش نوری مدیر بیمه های درمان ضمن تشریح خدمات 
و سوابق بیمه دانا به عنوان اولین شرکت بیمه  تخصصی با نیروی انسانی 
و  آموزش  بازنشستگی کشوری،  مثل  بزرگی  قراردادهای  دراجرای  توانمند 
آهن  ذوب  شاغلین  و  بازنشستگان  و  برق  و  آب  پرورش،کارکنان صنعت 
وگستردگی مراکز درمانی در سطح کشور، ابراز امیدواری کرد که با تعامل 
و همکاری فیمابین بتوانیم بهترین خدمات را به بازنشستگان معزز صندوق 
ارائه نماییم.گفتنی است: قرارداد ارائه خدمات درمانی به بیمه شدگان این 

موسسه، با برگزاری مناقصه به شرکت بیمه دانا واگذار شد.

یسوگند رام
مال

ت 
دیری

سم
ور

ب

اگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 ایین تعین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی 

قانون  موضوع  ۱۴۰۰۶۰3۲۴۰۰۹۰۰۰3۴۴-۱۴۰۰/3/۸هیات  شماره  رای  برابر 
ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
بوشهر تصرفات مالکانه و بالمعارض اقای کریم برزگر فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 
۲۲3 صادره از بوشهر به شماره ملی 3۵۰۰۶3۱۲۹۰ در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
۱۱3/۶۰متر مربع پالک ۷۲ فرعی از ۲3۷۷ اصلی مفروز و مجزی شده از پالک اصلی 

واقع در بخش دو بوشهر خریداری از مالک رسمی گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز اگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض داد خواست خود را به 
مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد 
۲۴۴۹۷3

تاریخ انتشار نوبت اول ۱۴۰۰/3/۲۲
تاریخ انتشار نوبت دوم ۱۴۰۰/۴/۶

رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بوشهر 
مجید امیری 

۱۱۰ م الف
۱۴۰۰/3/۱۱

مفقودی
مدل  متالیک  مشکی  رنگ  به  جک  سواری  سندکمپانی 
شماره  به   ۷۶ ۷۴-ایران ج   ۶3۵ پالک  شماره  به   ۱3۹۷
شاسی  شماره  به   HFC۴GA3۱DJ۰۰۰۲3۸۷ موتور 
NAKSH۷3۲۱JB۱۵۶۲۴۵ معلق به کبری باوقار نیاکو فرزند 

احمد مفقود وازدرجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی دعوت افراز پالک ثبتی ۲۲۵/۶۲ بخش ۶ سمنان 
احتراما نظر به اینکه آقای غالمرضا نبوی مدیر تصفیه شرکت ورشکسته رادیاتور 
هادیکار مالک پالک ۲۲۵/۶۲ بخش ۶ سمنان بموضع شهرک صنعتی شرق سمنان 
درخواست افراز پالک ثبتی ۲۲۵/۶۲ بخش ۶ سمنان را نموده و به علت معلوم نبودن 
اقامتگاه سایر مالکین مشاعی تقاضای دعت از دیگر مالکین مشاعی را از طریق درج 
در آگهی روزنامه نموده لذا بدینوسیله از دیگر مالکین مشاعی را از طریق درج در آگهی 
روزنامه نموده لذا بدینوسیله از کلیه مالکین مشاعی را که عبارتند از سیده نرگس اجاق و 
مجید قدیم اصفهانی و ایرج خیابانی و سازمان تامین اجتماعی سمنان و داود ره گشای و 
مجید شاهین پور و محمد دهرویه و سحر اخوان و محمد تقی دارایی و علی مهدوی نیا 
و مرتضی جان پور علمداری و حسینعلی باقری و کامبیز دایی و موسی معیری و جالل 
رفیعیان و مجید سنگسری و محترم رکابدار و سمیه عربی و سارا اخوان و بانک ملی 
ایران شعبه مرکزی سمنان و محمد شایسته دانا و مریم طاهریان و رضا اخوان و علی 
اصغر امیدی و راضیه امین زاده درزی و حمید خلیلی میانگله و رادیاتور هادیکار سمنان 
و پریسا مدنی و عبداله هادی پور و سرویه حسینی و سید جالل الدین حسینی و جعفر 
درویشی و علیرضا موالیی فرد و فیروز اسفندیار و محسن بابایی و هادی همدانی زاده 
و فریده ره گشای و لیال زابلی و حسین برهانی و بانک صادرات ایران و سعید طاهریان 
و چنگیز جعفری شیروانی و بانک ملت شعبه میدان بهشتی سمنان و آندرانیک نظر 
پور دیزج تکیه و سودابه اخوان و علیرضا اکبرنژاد و زهرا گلپایگانی و توران شریفی 
اسالمی و اشخاصی که به هر نحو در پالک مزبور ذینفع می باشند دعوت به عمل 
آمده در مورخ ۱۴۰۰/۵/۶ ساعت ۹ صبح در محل اداره ثبت سمنان به آدرس شهرک 
تعان بلوار مدرس حضور بهم رسانده تا باتفاق نماینده و نقشه بردار ثبت جهت عملیات 

افراز به محل وقوع ملک عزیمت نمایید عدم حضر مانع از انجام عملیات افراز نخواه 
بود این آگهی مطابق ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی الزم االجرا و به 

کلیه افراد ذینفع ابالغ و فقط در یک نوبت انتشار می یابد 
شناسه اگهی :۱۱۵3۷۸۱

روانبخش قنبری 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سمنان 

مفقودی
مدارک  و  اسناد  کلیه  و  مالکیت  شناسنامه  و  سندکمپانی 
رنگ سفیدروغنی  به   T۱GG۰۵FL هاچ بک چری  سواری 
شماره  به   ۵۶ ۴۶-ایران  ط   3۲۸ پالک  شماره  به   ۱3۹۷ مدل 
شاسی  شماره  به    MVM۴۸۴FTAJ۰3۴۰3۹ موتور 
اصالنی  زهرا  به  متعلق   NATGBATL۹J۱۰۲۹۶۶۲۰

راجعونی مفقود وازدرجه اعتبار ساقط می باشد.

مفقودی
به  تینا  سایپا  سواری  مالکیت  شناسنامه  و  سندکمپانی 
۱۴۷ س  انتظامی  شماره  به   ۱3۹۶ مدل  متالیک  مشکی  رنگ 
۱۱-ایران ۷۶ به شماره موتور M۱۵/۸3۸۱۲۰۹ به شماره شاسی 
NAS۸۱۱۱۰۰H۵۷33۷۴۴ متعلق به شهربانو شریف زارع سفید 

داربنی مفقود وازدرجه اعتبارساقط می باشد.

آگهی تحدید حدود حوزه ثبتی شهرستان بهشهر
پیرو آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی به استناد تبصره ذیل ماده ۱3 قانون و ماده ۱3 آیین نامه قانون 
اراضی حسین  از پالک ۱ – اصلی واقع در  اخیرالذکر تحدید حدود قسمتی 
آباد بخش ۱۸ ثبت بهشهر شماره کالسه ۹۲/۲۱ به نام آقای علیرضا رضازاده 
فرزند مرتضی در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۴۲۸۵۱/۱۲ 
متر مربع طبق رای شماره ۹۹/۱۶۶۷۸ هیات قانون تعیین تکلیف شهر بهشهر 
ساعت ۸/3۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ در محل وقوع ملک به عمل 
خواهد آمد. لذا از متقاضی و مالکین امالک مجاور و صاحبان حقوق ارتفاقی 
دعوت می شود در وقت مقرر در محل وقوع ملک حضور به هم رسانند بدیهی 
است در صورت عدم حضور متقاضی و یا نماینده قانونی آنان طبق ماده ۱۵ 
از طرف مجاورین تحدید  اظهار شده  با حدود  تقاضا  قانون ثبت ملک مورد 
خواهد شد معترضین می توانند به استناد ماده ۲۰ قانون ثبت مواد ۷۴ و ۸۶ 
آیین نامه قانون ثبت ظرف مدت 3۰ روز از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید 
حدود اعتراض خود را کتبا به این اداره تسلیم و ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تصمیم اعتراض به واحد ثبتی مبادرت به تقدیم دادخواست به مرجع قضایی 
نمایند در غیر این صورت با ارائه گواهی عدم درخواست توسط متقاضی و یا 
نماینده قانونی وی و بدون توجه به اعتراض واصله عملیات ثبتی با رعایت 

مقررات ادامه می یابد. شناسه آگهی : ۱۱۵۵۴۷۷
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دوپینگ و آرزوهای برباد رفته ایران در المپیک!

با مثبت شدن تست دوپینگ قهرمان کاراته، یکی دیگر از امیدهای اصلی 
ایران برای کسب در المپیک از بین رفت.

نرسیدن کیانوش رستمی و سهراب مرادی به سهمیه المپیک و اعزام 
تیم ملی وزنه برداری فقط با دو ورزشکار به المپیک در کنار جوان و کم تجربه 
بودن نفرات اعزامی تیم ملی کشتی و همچنین وضع نه چندان مطلوب آمادگی 
تکواندوکاران المپیکی در ماههای اخیر دغدغه های بزرگ ورزش ایران برای 
المپیک توکیو بود، اما حاال یک امید بزرگ دیگر برای کسب مدال در این 
رویداد بزرگ هم از دست رفته است. کاراته که اضافه شدنش به المپیک 
توکیو اتفاقی خوشایند برای ورزش ایران بود، حاال دیگر فقط یک نماینده در 
بخش مردان خواهد داشت و ملی پوش باتجربه تر و پرامیدتر ایران به خاطر 

دوپینگ نمی تواند در توکیو حاضر شود.
حتی احسان حدادی که سابقه کسب مدال نقره المپیک لندن در رشته 
پرتاب دیسک را هم داشته، این روزها با دیسک کمر دست و پنجه نرم می 

کند و شرایط مساعدی ندارد.
بد نیست نگاهی به وضعیت رشته های مدال آور ایران در المپیک به 

شکلی دقیق تر و ریزبینانه تر بیاندازیم.
* در رشته کشتی که ایران دارای ۶ سهمیه در کشتی آزاد و ۵ سهمیه 
در کشتی فرنگی است، پرامیدترین کشتی گیر و یا حتی پرامیدترین ورزشکار 
ایران در المپیک، حسن یزدانی است. این نابغه جویباری که با نمایش بی 
نظیر خود در سال های اخیر توجه همه را به خود جلب کرده، قصد تکرار مدال 
طالی المپیک ریو را در توکیو دارد، اما یک رقیب سرسخت به نام دیوید تیلور 
پیش روی خود می بیند. در کشتی آزاد می توان رضا اطری، محمدحسین 
محمدیان و امیرحسین زارع را جزو دیگر مدعیان کسب مدال دانست و در 
کشتی فرنگی نیز می توان روی تجربه باالی محمدعلی گرایی حتی برای 
کسب مدال طال هم حساب باز کرد. در سایر اوزان نفراتی به مراتب کم تجربه 
تر و کم امیدتر روی تشک می روند، اما هم غالمرضا محمدی و هم محمد 

بنا امیدوار به درخشش شاگردان خود در توکیو هستند.
* در تکواندو، ایران دو سهمیه در بخش مردان توسط میرهاشم حسینی 
و آرمین هادی پور کسب کرده و یک سهمیه هم در بخش بانوان توسط ناهید 
کیانی به دست آورده است. نتایج اخیر تکواندوکاران المپیکی ایران در رقابت 
های آسیایی خیلی ها را بابت المپیک نگران کرده، اما به هر حال باید امیدوار 
بود اتفاقات دوره قبلی برای تکواندوکاران به ویژه در بخش مردان تکرار نشود.

* در وزنه برداری علی هاشمی در ۱۰۹کیلو و علی داوودی در فوق 
سنگین نمایندگان ایران هستند و با وجود تالش های فدراسیون در آخر هیچ 
سهمیه ای به کیانوش رستمی و سهراب مرادی به عنوان دو طالیی ایران در 
المپیک ریو تعلق نگرفت. بدون شک نباید از این دو وزنه بردار انتظار کسب 
مدال طال را داشته باشیم، اما ملی پوشان ایران می توانند با ثبت وزنه های 
مدنظر کادرفنی، حداقل یک برنز یا نهایتا نقره برای ایران کسب کنند؛ اتفاقی 

که البته با توجه به آمادگی باالی رقبا چندان راحت نخواهد بود.
* در کاراته هم ایران نتوانست در آخرین مسابقه گزینشی، سهمیه ای به 
۴ سهمیه قبلی اضافه کند. بهمن عسکری و سجاد گنج زاده در بخش مردان 
و حمیده عباسعلی و سارا بهمنیار در بخش بانوان نمایندگان ایران هستند که 
اتفاقا یکی از پرامیدترین تیم های کاروان ورزشی ایران را تشکیل می دادند، 
اما مثبت شدن تست دوپینگ یکی از ملی پوشان شوک بزرگی را به کاراته 
و البته ورزش ایران وارد کرد و شانس اصلی کسب مدال طال در این رشته 

را از ایران گرفت.
* در والیبال هم که صحبت از گرفتن مدال و رفتن روی سکو می شد، 
نتایجی که در لیگ ملت ها برای شاگردان آلکنو به ثبت رسید، خیلی ها از 
صحبت کردن درباره این ماجرا هم ناامید کرده است. با این حال باید دید والیبال 
ایران در المپیک چه روزهایی را پشت سر می گذارد و آیا برای نخستین بار می 
تواند از کاروان ایران در المپیک یک رشته تیمی را صاحب مدال کند یا خیر.

به امید سورپرایز از ستاره های جدید
با وضعیتی که در کاروان ایران می بینیم، نباید خیلی امیدوار به ثبت یک 
خاطره فوق العاده از المپیک توکیو در ذهن ایرانی ها باشیم. البته که نباید در 
فاصله اندک باقی مانده تا المپیک دست از حمایت و تالش برداشت و باید 
به اتفاقات و سورپرایزهای المپیک هم امیدوار بود. در رشته هایی همچون 
تیراندازی، شمشیربازی، بوکس و تنیس روی میز با اینکه سابقه کسب مدال 
در المپیک وجود نداشته و االن هم کسی از آنها چندان توقعی برای مدال 
آوری در المپیک ندارد، به نظر می رسد پتانسیل رقم زدن اتفاقات بزرگ در 
ورزشکاران ایرانی وجود داشته باشد. کمتر از یک ماه تا شروع المپیک باقی 

مانده و فعال باید به امید همین سورپرایزها روزهایمان را شب کنیم.

فصیحی صاحب نهمین سهمیه زنان ایران دربازی های توکیو

دونده سرعتی ایران در مورد کسب سهمیه المپیک این اتفاق می تواند 
زندگی او را تغییر بدهد.

با هماهنگی کمیته ملی المپیک فرزانه فصیحی، دونده ماده ۱۰۰ متر 
ایران با استفاده از بند یونیورسالیتی سهمیه المپیک گرفت که نهمین سهمیه 

زنان  ایران در بازی های توکیو محسوب می شود.
سیمین صفامهر اولین دونده ۱۰۰ متر تاریخ ایران در المپیک ۱۹۶۴ توکیو 
بود که حدود ۵۷ سال بعد فصیحی هم در این ماده دومین زن المپیکی شد.

فصیحی به کسب سهمیه بازی های توکیو اشاره و بیان کرد: حالم عالی 
و  وصف نشدنی است. فقط از خدا می خواهم که همه کسانی که لیاقت و 
استحقاق دارند این حس را تجربه کنند و به چیزی که می خواهند و رویایشان 
است، برسند.او افزود: این اتفاق بزرگی برای من است. امیدوارم اتفاقی خوبی 
برای ورزش زنان هم باشد و راهگشای بقیه دخترانی باشد که امید دارند،  
تالش می کنند، می خواهند بگویند حق و جایگاه زنان ایران خیلی باالست و 

نباید ناامید شوند و جا بزنند.
فصیحی در ادامه گفت: این سهمیه یونیورسالیتی است که با رایزنی 
کمیته ملی المپیک و فدراسیون به دست آمد. از آنها ممنون هستم. قطعا 
این اتفاق می تواند زندگی من را تغییر دهد. خیلی خوشحال هستم، باالخره 

گام هایم به المپیک رسید.  

داستان بلیند، اریکسن را امیدوار می کند

مدافع آژاکس پس از مشکالت قلبی دستگاه دفیبریالتور نصب کرده 
است.

تیم ملی فوتبال هلند در آستانه دیدار مرحله یک هشتم نهایی برابر 
جمهوری چک در یورو ۲۰۲۰ در روز یکشنبه است و هواداران این تیم امیدوار 
هستند تا به دور بعدی صعود کنند. بسیاری از طرفداران الله های نارنجی 

امیدوار هستند که آنها تا نیمه نهایی حداقل پیش بروند.
یکی از بازیکنان تیم فرانک دی بوئر دالی بلیند است که در آخرین 
ماجراجویی بزرگ هلند در مسابقات بزرگ حضور داشت و در مسابقات جام 
جهانی ۲۰۱۴ برزیل سوم شد. سفر بلیند به تورنمنت تابستانی یورو یک سفر 
ساده نبوده، این مدافع حادثه ای مشابه آنچه برای هم تیمی سابق خود در 

آژاکس یعنی کریستین اریکسن اتفاق افتاده را تجربه کرده است.
این هافبک دانمارکی یک هفته قبل پس از عمل جراحی بیمارستان 
را ترک کرد که در آن پزشکان یک دستگاه دفیبریالتور - احیا کننده قلب 
)ICD( - را در بدن او کاشتند تا از بروز چنین حادثه ای در آینده جلوگیری کند. 
پس از اینکه به ستاره هلندی در سال ۲۰۱۹ گفتند که مشکالتی در 
قلب وی شناسایی شده است که بعداً برطرف شد، آنچه برای اریکسن اتفاق 
افتاد، مشکالت و میزان شکننده بودن زندگی را به بلیند یادآوری خواهد کرد. 
بلیند بعد از حادثه مشابه برای اریکسن گفت: »همه به من گفتند که دیگر 
تمام شده و دیگر نمی توانم فوتبال بازی کنم. به جایگاهی که االن هستم 
نگاه کنید. به همین دلیل از همه می خواهم اریکسن را در آرامش رها کنند.”

بلیند، 3۱ ساله ، به مدت دو سال پیوند ICD انجام داده است. با این 
حال ، او در تابستان گذشته در هنگام بازی در آژاکس پس از نقص در 
پیوند ICD، در جریان یک بازی دوستانه برابر هرتابرلین نتوانست به بازی 
ادامه بدهد. او به تنهایی قادر به ایستادن و بیرون رفتن از زمین بود و پس 

از آزمایش های مختلف به وی اجازه دادند، تمرین و بازی را از سر بگیرد.
مدافع آژاکس فصل گذشته 3۴ بار در سطح باشگاهی بازی کرد و 
همچنین در تیم ملی هلند هم حضور داشت. بلیند خاطرنشان کرد: »هیچ 
دلیلی وجود نداشت که من نتوانم در باالترین سطح بازی کنم، مهمترین 

چیز این است که از نظر ذهنی آزاد باشم.«

هافبک تیم ملی آرژانتین:
مجبور نیستم در زمین حتما به مسی پاس بدهم

لئاندرو پاِرِدس معتقد است در زمین موظف نیست تحت هر شرایطی 
لیونل مسی را پیدا کند.

آرژانتین یکی از مدعیان اصلی فتح کوپا آمه ریکاست و تا به اینجا 
توانسته در گروه خود دو برد و یک تساوی کسب کند و صدرنشین محسوب 
می شود. آلبی سلسته در صورت برتری بر بولیوی، در دور بعد احتماال به 

مصاف اکوادور خواهد رفت.
خط میانی آرژانتین با لئاندرو پاردس و رودریگو دی پائول مستحکم 
تر از قبل به نظر می رسد و با وجود لیونل مسی، طبعا شانس باالیی برای 

فینالیست شدن نیز دارد. 
پاردس در مورد بازی کنار مسی گفت:» بعضی ها فکر می کنند ما 
تحت هر شرایطی باید لئو را در زمین پیدا کنیم اما این درست نیست. نه 
من و نه هیچکس موظف نیستیم حتما به مسی پاس بدهیم. تنها زمانی که 

او در بهترین موقعیت قرار دارد، این کار را انجام خواهیم داد.
لئو کاپیتان ماست و تفاوت ها را رقم می زند. می دانیم که رساندن 
توپ به او شانس برای رسیدن به گل را باالتر می برد ولی پاس دادن به 
لئو همیشه بهترین گزینه نیست. ما یک تیم متحد هستیم که لئو بهترین 
بازیکنش است. همیشه باید بهترین تصمیم را گرفت. اگر لئو موقعیت بهتری 

داشته باشد، به او پاس می دهیم ولی باید هوشمندانه عمل کرد.«
پاردس ادامه داد:» مسی باورنکردنی است. خیلی مواقع وقتی توپ را 
می گیرد و حرکت می کند، به خودمان می گوییم مسیری که انتخاب کرده 
دشوار است و توپ را احتماال از دست می دهد ولی در عمل اتفاق دیگری 

رخ می دهد. او واقعا یک نابغه است.«

پس از سرقت واینالدوم؛
پی اس جی میرالم پیانیچ را می خواهد!

باشگاه پاری سن ژرمن خواهان 
جذب میرالم پیانیچ هافبک بوسنیایی 

بارسلونا شده است.
میرالم پیانیچ بعد از پشت سر 
در  فوق العاده  فصل  چند  گذاشتن 
یوونتوس باالخره در تابستان از این 
تیم جدا شد و در معاوضه با آرتور ملو 
به بارسلونا پیوست تا چالش جدید خود 
را در فوتبال اسپانیا تجربه کند. هافبک 
تبدیل  نتوانست  هرگز  بوسنیایی 
برای  تاثیرگذار  و  ثابت  بازیکنی  به 
بارسلونا شود و جذب او یک شکست 
از  صحبت  که  جایی  تا  بود  بزرگ 
جدایی ستاره بوسنیایی در میان است.

ستاره بوسنیایی اخیرا و در روزهایی که شایعات بازگشتش به یوونتوس بیش از 
پیش شنیده می شود، در پاسخ به سوالی در مورد جدایی از بارسا گفت:» ترک بارسا؟ 
االن صحبت از این مساله دشوار است. کنار خانواده از تعطیالت لذت می برم و این 
تنها چیزی است که به آن فکر می کنم. ماه جوالی تمرینات پیش فصل شروع می 
شود و سپس به تیم ملحق خواهم شد. باید با مربی و مسئوالن باشگاه صحبت کنم 

و بعد ببینیم چه پیش می آید.«
طبق ادعای اسکای اسپورتس، یوونتوس تنها تیم خواهان پیانیچ نیست و اکنون 

پی اس جی و چلسی نیز قصد جذب هافبک ناکام بارسلونا را دارند.
پی اس جی اخیرا جورجینیو واینالدوم را برای تقویت خط میانی خود جذب 
کرد ولی پاریسی ها که این هافبک هلندی را از رفتن به بارسا منصرف کردند، 
به این هم راضی نیستند و معتقدند با پیانیچ به تیمی به مراتب قدرتمندتر تبدیل 
می شوند. پیانیچ سابقه بازی برای لیون در لوشامپیونا را دارد و به خوبی با فضای 

فوتبال فرانسه آشناست.
پیانیچ 3۱ ساله تا ۲۰۲۴ با بارسا قرارداد دارد و مشخص نیست که با توجه به 
روابط نه چندان خوب بارسا و پی اس جی، باشگاه کاتاالن حاضر به واگذاری ستاره 

بوسنیایی به پاریسی ها خواهد شد یا خیر.

پرسپولیس مانند فصول 
بیشتر،  شدت  با  حتی  و  قبل 
بردهای اقتصادی و با کمترین 
فاصله ممکن را به دست آورده و مانند 
چهار دوره اخیر بازهم با همین روش در 

مسیر قهرمانی قرار دارد.
پرسپولیس موفق شد  فوتبال  تیم 
چهارم  و  بیست  هفته  چارچوب  در 
با  ایران  فوتبال  برتر  لیگ  رقابت های 
نتیجه یک بر صفر از سد میزبان خود 
امتیاز   ۵۱ با  تا  بگذرد  رفسنجان  مس 
به طور موقت در صدر جدول رده بندی 
قرار بگیرد. سرخپوشان تهرانی بازهم به 
یک برد یک بر صفر دیگر دست یافتند 
تا نشان دهند عالقه خاصی به بردهای 
اقتصادی دارند. پیروزی هایی که ریشه 
در فصول قبل و سرمربیانی چون برانکو 
ایوانکوویچ و گابریل کالدرون دارد. یحیی 
هم از همان ابتدا با همان فرمول کارش 
را جلو می برد و تا به حال موفق عمل 

کرده است.
لیگ شانزدهم: ۴۰ درصد بردها با 
نتیجه یک بر صفر/ ۵۰ درصد با حداقل 

اختالف
برد  هشت  شانزدهم  لیگ  در 
پرسپولیس با نتیجه یک بر صفر بود)۴۰ 
درصد بردها(. آنها ۲ دیدار را هم با نتیجه 
۲ بر یک به سود خود تمام کردند تا ۵۰ 
درصد از بردهایشان با فاصله یک گل 
به ثبت رسیده باشد. چهار برد سه برد 
صفر، چهار برد دو بر صفر و ۲ پیروزی 
با نتایج چهار بر صفر و سه بر یک برای 

پرسپولیس در این فصل به ثبت رسید.
با  بردها  درصد  هفدهم: 3۱  لیگ 
نتیجه یک بر صفر/ 3۶ درصد با حداقل 

اختالف
در لیگ هفدهم هشت برد با حداقل 
با  اختالف به دست آمد که ۶ پیروزی 
نتیجه یک بر صفر و یک برد با حساب ۲ 
بر یک حاصل شد. در این فصل بردهای 
۲ بر صفر و سه بر صفر نیز پرطرفدار بود و 
هرکدام پنج بار برای تیم برانکو به دست 

آمد. ۲ بر یک، سه بر یک و چهار بر صفر 
دیگر نتایجی بود که یک بار در بردهای 
پرسپولیس به ثبت رسید. در این فصل 3۶ 
درصد بردها با یک گل اختالف بود و 3۱ 
درصد با نتیجه یک بر صفر حاصل شد.

لیگ هجدهم: ۴3 درصد بردها با 
نتیجه یک بر صفر/ ۶۲ درصد با حداقل 

اختالف
در لیگ هجدهم هم مانند ۲ فصل 
قبلی و فصل بعدی نتیجه یک بر صفر 
سرخپوشان  بود.  نتیجه  محبوب ترین 
تهرانی هفت بار با همین حساب از سد 
رقبا گذشتند. دو بازی با نتیجه ۲ بر یک 
پرگل  پیروزی  بار هم  و یک  تمام شد 
سه بر ۲ به ارمغان آمد. به عبارتی از ۱۶ 
پیروزی به دست آمده ۶۲ درصد بردها 
با فاصله یک گل به ثبت رسید و در این 
بین ۴3 درصد پیروزی ها با نتیجه یک بر 
صفر بود. تیم مرد کروات سه برد ۰-۲، ۲ 
برد با حساب سه بر یک و یک پیروزی با 

نتیجه سه بر صفر به دست آورد.
با  بردها  درصد  نوزدهم: ۴۷  لیگ 
نتیجه یک بر صفر/ ۶۵ درصد با حداقل 

اختالف
که  برتر  لیگ  دوره  نوزدهمین  در 
است؛  باقیمانده  آن  هفته  پنج  هنوز 

سرخپوشان تهرانی بدون حضور برانکو 
ترک  را  اقتصادی شان  بردهای  تنها  نه 
نکردند بلکه در این بین افراط بیشتری 
به خرج دادند و حاال از ۲۱ برد به دست 
آمده در 3۰ بازی، ۱3 پیروزی با حداقل 
اختالف به دست آمده که ۱۰ تای آن با 
نتیجه یک بر صفر بوده و سه تای دیگر 
با نتیجه ۲ بر یک. برد انضباطی مقابل 
سپاهان را در نظر نمی گیریم.بدون آن در 
۲۰ برد پرسپولیس ۶۵ درصد پیروزی ها 
درصد   ۴۷ و  بوده  اختلف  کمترین  با 
پیروزی ها با نتیجه یک بر صفر به ثبت 
رسیده است. در سوی مقابل بهترین برد 
شاهین  برابر  در  هم  اخیر  فصل  چهار 
به دست آمد که سرخپوشان تهرانی با 
نتیجه پرگل پنج بر صفر حریف قعرنشین 
خود را شکست دادند. در کنار این نتایج 
بردهای سه بر صفر)۲( و ۲ بر صفر)۲( 

نیز به دست آمد.
با  بردها  درصد   ۵۰ بیستم:  لیگ 
نتیجه یک بر صفر/ ۷۸ درصد با حداقل 

اختالف
هنوز به پایان لیگ بیستم نرسیده ایم 
اما سه برد اخیر تیم یحیی گل محمدی در 
لیگ با کمترین فاصله ممکن بوده است. 
آنها در این فصل، بیشتر از لیگ های قبل 

اقتتصادی عادت کرده اند و  به بردهای 
حتی در دیدارهایی که فرصت های فراوان 
گلزنی هم دارند؛ بازهم ترجیح می دهند 
خود  رقبای  سد  از  اختالف  کمترین  با 
بگذرند. تا پایان هفته بیست و چهارم، 
از ۱۴ برد به دست آمده ی سرخپوشان 
اختالف  حداقل  با  پیروزی   ۱۱ تهرانی 
بوده است که ۷۸ درصد نتایج را شامل 
می شود. پیروزی های یک بر صفر هم 
را تشکیل  تیم یحیی  بردهای  از  نیمی 
می دهد که در مجموع ۵۰ درصد بردها 
این  است.  خورده  رقم  نتیجه  همین  با 
آمار می تواند در ۶ بازی باقیمانده باالتر 
هم برود. در این فصل بیشترین میزان 
برد یک بر صفر و همچنین پیروزی با 
چهار  قهرمان  برای  اختالف  کمترین 
دوره اخیر لیگ برتر به ثبت رسیده است. 
به  قبلی  دوره  چهار  مانند  دقیقا  یحیی 
رسم اصلی تیم قهرمان احترام گذاشته و 
حتی در این قضیه افراط هم کرده است. 
رسمی که می گوید فقط به پیروزی دست 
پیدا کن؛ اصال مهم نیست که چند گل 
به ثمر می رسانی. حال باید با این شیوه 
یا  آمد  به دست خواهد  پنجم  قهرمانی 
استقالِل مجیدی  یا  نویدکیا و  سپاهاِن 

خالفش را ثابت خواهند کرد.

یحیی، میراث دار برانکو و کالدرون؛

پرسپولیس با بُردهای اقتصادی در مسیر جام پنجم
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محمدرضا هاشمی کهندانی

 رییس سازمان بازرسی کل کشور 
گفت: درباره پرونده سرمربی پیشین تیم 
ملی فوتبال، هشت نفر به قوه قضاییه 

معرفی شده اند.
والمسلمین حسن  االسالم  حجت 
درویشیان رییس سازمان بازرسی در پاسخ 
به سوالی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به 
پرونده تخلفات در قرارداد فدراسیون فوتبال با 
مارک ویلتموس گفت: خیلی وقت است که 
پرونده در اختیار قوه قضاییه قرار گرفته است.

این  خصوص  در  داد:  ادامه  وی 
سازمان  سوی  از  نفر  هشت  موضوع 
شدند  معرفی  قضاییه  قوه  به  بازرسی 

که در این میان افراد مشهور فدراسیون 
فوتبال هم دیده می شوند.

ویلموتس سرمربی پیشین تیم ملی 
فوتبال ایران بود که پس از نتایج ضعیف 
در مقدماتی جام جهانی از سمت خود کنار 
رفت و پس از آن برای دریافت باقی مانده 
مبلغ قرارداد خود به فدراسیون بین المللی 
پرداخت  به  را  ایران  فیفا  برد.  شکایت 
یورویی  میلیون  هفت  حدود  جریمه ای 
محکوم کرد و پس از آن انتقادات زیادی 
علیه مدیران وقت فدراسیون فوتبال به 
خاطر شیوه امضای قرارداد با این مربی 

بلژیکی به راه افتاد.

پرونده ویلموتس وار فاز عملیاتی شد؛

معرفی 8 نفر به مراجع قضایی! 

روزنامه شرق االوسط در گزارشی 
پرده از تالش استقاللی ها برای میزبانی 
از الهالل در تهران پرده برداشته است.

فوالد  و  استقالل  تیم  دو  حضور 
برای  عربستان  کشور  در  خوزستان 
لیگ  گروهی  مرحله  های  بازی  انجام 
باشگاه  تا  شده  سبب  آسیا،  قهرمانان 
الهالل  از  میزبانی  به  امیدوار  استقالل 
در خاک ایران باشد و علی رغم قوانینی 
بازی  انجام  این زمینه و  AFC در  که 
در زمین بی طرف برای نمایندگان دو 
استقالل  باشگاه  نظر گرفته،  در  کشور 
فوتبال  کنفدراسیون  به  اعتراض  با 
ایران  در  بازی  برگزاری  خواهان  آسیا 

شده است.
روزنامه  که  است  موضوعی  این 
شرق االوسط در آخرین شماره خود به 
آن پرداخته و گزارش مفصلی در مورد 
تالش  و  استقالل  میزبانی  ماجرای 
باشگاه ایرانی برای میزبانی از الهالل در 
تهران پرده برداشته است؛ این گزارش را 

در ادامه می خوانید.
» علی رغم لوایح و قوانینی که 
های  زمین  در  بازی  مورد  در   AFC
بی طرف و بازی هایی که تحت این 
باشگاه  شود،  می  برگزار  چارچوب 
استقالل تهران نسبت به این شرایط 
تالشش  تمام  گفته  و  کرده  اعتراض 
را خواهد کرد تا مسابقه برابر الهالل 
آسیا  قهرمانان  لیگ  بعدی  مرحله  در 
در تهران برگزار شود. استقالل در این 
اشاره  آن  در  و  داده  ای  بیانیه  زمینه 

 AFC از  ای  نامه  استقالل  که  شده 
بازی در زمین  باید  دریافت کرده که 
باشگاه  ولی  شود  برگزار  طرف  بی 
استقالل تمام تالشش را خواهد کرد 
تهران  در  و  کند  حل  را  مشکل  که 
میزبان الهالل باشد. باشگاه استقالل 
که  کرده  ذکر  نامه  این  در  همچنین 
فراهم  تهران  در  میزبانی  شرایط  اگر 
میزبانی  الهالل  ز  ا دوبی  در  نشد، 

خواهد کرد. 
فوتبال  کنفدراسیون  پیش  چندی 

لیگ  مسابقات  برگزاری  زمان  از  آسیا 
قهرمانان آسیا پرده برداشت و به النصر 
عربستان این فرصت را داد که به دلیل 
کسب رتبه اول، مکان بازی با نماینده 
اختیار  همین  و  کند  انتخاب  را  ایران 
به  استقالل،  و  الهالل  بازی  مورد  در 

استقالل داده شده است.
بعدی  مرحله   AFC اعالم  طبق 
ام   ۲33 و  ام   ۲۲ آسیا  قهرمانان  لیگ 
شهریور از سر گرفته خواهد شد؛ در روز 
خواهد  بازی  الهالل  با  استقالل  اول 

روز  امارات.  الوحده  با  الشارجه  و  کرد 
دوم هم النصر با تراکتور مصاف خواهد 
دوشنبه  مصاف  به  پرسپولیس  و  داد 

تاجیکستان می رود.
کنفدراسیون   ۲۰۱۶ مارس  از 
فوتبال آسیا به دلیل شرایط سیاسی و 
تصمیم  عربستان،  و  ایران  رابطه  قطع 
گرفت مصاف تیم های دو کشور را در 
زمین بی طرف برگزار کند. چند سالی 
این اتفاق رخ نمی داد، ولی استقالل و 
فوالد در مرحله گروهی لیگ قهرمانان 
آسیا که به صورت متمرکز برگزار شد، 

در عربستان برگزار شد.
الزم به ذکر است آخرین دیداری 
ایران  در  استقالل  و  الهالل  میان  که 
بوده که دو  آپریل ۲۰۱3  برگزار شده، 
گروهی  مرحله  چهارم  هفته  در  تیم 
لیگ قهرمانان آسیا با حضور ۸۰ هزار 
نفر بازی کردند و الهالل با گل نواف 

عابد برنده بازی شد. 
سال  طی  لهالل  ا و  استقالل 
که  تصمیمی  ز  ا پس  گذشته  های 
بی  کشور  در  بازی  برگزاری  برای 
در  هم  با  مرتبه   ۴ شد،  گرفته  طرف 
کشورهای عمان، کویت، قطر و امارات 
و بازی کرده اند. در فصل اول استقالل 
کشور عمان را برای میزبانی برگزید و 
بعدی  در فصل  را.  کویت  الهالل هم 
را  دوحه  در  ورزشگاهی  استقالل  اما 
ورزشگاه  هم  الهالل  و  کرد  انتخاب 
در  الجزیره  باشگاه  زیاد  بن  محمد 

ابوظبی را انتخاب کرد.

پرده برداری روزنامه شرق االوسط از یک نامه؛ 

استقالل خواهان برگزاری بازی با الهالل فقط در ایران!

که  است  امیدوار  پرسپولس  باشگاه 
سنگربان کروات این تیم به ایران بازگردد.

بعد از تعطیلی مسابقات لیگ برتر به 
دلیل حضور تیم ملی در مسابقات انتخابی 
جام جهانی ۲۰۲۲ قطر، تمرینات پرسپولیس 
از همین رو  برای چند روز تعطیل شد و 
این  کروات  سنگربان  رادوشوویچ  بوژیدار 

تیم برای مرخصی راهی کشورش شد.
رادشوویچ به محض ورود به کشورش 
اگر  گفت  پرسپولیس  باشگاه  مدیران  به 
چنانچه مطالبات وی پرداخت نشود او به 
ایران باز نخواهد گشت و قرارداد خود را با 

این تیم فسخ خواهد کرد. هر چند رادو در 
مصاحبه های اخیر خود اعالم کرده از دست 
اما گفته  پرسپولیس دلخور است  مدیران 
می شود مذاکرات مدیران این باشگاه با مدیر 
برنامه های رادو ادامه دارد و به نظر می رسد 
با شروط رادوشوویچ نیز موافقت شده است.

گفته شده باشگاه به این دروازه بان 
کروات مهلت داده تا شنبه شب)دیشب(به 
ایران بازگردد و اگر این اتفاق رخ ندهد به 
نظر می آید کار رادو در پرسپولیس به پایان 
رسیده باشد و به دنبال سنگربان جدیدی 

خواهد رفت.

اما و اگرهای بازگشت رادو به پرسپولیس
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کتاب »هنرهای سنتی و صنایع دستی ایران« پژوهش مشترک 
شیما احمد صفاری و ملیکا کیوانی نژاد ازسوی انتشارات مهرگان دانش 

قزوین منتشر شد.
شیما احمد صفاری یکی از مولفان این اثر گفت: کتاب حاضر در مورد 
هنرهای سنتی و صنایع دستی ایران نوشته شده و در پانزده فصل به معرفی 

تقریبا مهم ترین هنرهای سنتی ایران پرداخته است.
وی  افزود: در این کتاب سعی بر این بوده است که به اختصار، هنرها 
و صنایع دستی معرفی شوند. در فصل اول این کتاب به تعریف مفاهیم 
مرتبط با این حوزه و نیز به ارتباط بین صنایع دستی و اقتصاد پرداخته شده 
است و از فصل دوم تا فصل پانزدهم کتاب انواع هنرهای سنتی از جمله 
طراحی نقوش، خط و خوشنویسی، کتاب آرایی، نقاشی ایرانی، نساجی و 
دوخت، هنرهای چوبی، ساخت سازهای سنتی، فلزکاری، سفال و کاشی، 
زیراندازهای سنتی، آثار الکی و روغنی، حکاکی و سنگ تراشی، شیشه گری 

و رنگ سازی و رنگرزی سنتی به اختصار معرفی شده اند.
این مدرس دانشگاه با اشاره به دوره زمانی صنایع دستی معرفی شده 
در کتاب بیان کرد: دوره ذکر شده برای هنرهای سنتی و صنایع دستی که در 
این کتاب آمده است تا حد امکان از بدو پیدایش این هنرها بوده و نیز سعی 
شده روند تحول آن ها در طی ادوار تاریخی مورد بررسی قرار گیرد. تقریبا 

تمامی هنرهای دستی مورد بررسی قرار گرفته، تا زمان حاضر نیز همچنان 
کاربرد دارند و بعضی از این صنایع همچون نقاشی ایرانی، خوشنویسی، 
هنرهای چوبی در قزوین با ویژگی های خاص خود به فعالیت ادامه می دهند.

احمد صفاری اظهار کرد: برای تحریر کتاب حاضر، در حدود چندین 
ماه وقت صرف جمع آوری مطالب و در نهایت نوشتن آن شده و از منابع 
متعددی که لیست آن در انتهای کتاب آمده استفاده شده است. هنر یکی 
از نیازهای اساسی زندگی انسان است. متمایزترین شکل فعالیت اجتماعی 
که به طور قطع در پیدایی و تکامل شخصیت و بهبود و پاالیش روان وی، 
سهم بسزایی داشته است. اشتیاق انسان به هنر، عمیق و ریشه دار است و 
از قبل تاریخ تاکنون نمایان و مشهود بوده است. انسان محصور در اندیشه 
بقا، معیشت، هراس ها، شکست ها و ... از زیبایی و گویای هنر به وجد آمده 
و از طریق آن، اندیشه ها و عواطفی را که در ذهن داشته متجلی می سازد. 
با افزودن خطوط و پیچ و خم های اضافی بر ابزار کار و زندگی خود، عالوه 

بر سودمندی به جنبه زیبایی شناسانه آن نیز می اندیشد.
وی اذعان کرد: هنر جلوه انسانیت انسان است. یک حقیقت متعالی 
و پاسخگوی نیازها و گرایش های انسانی مانند: کمال جویی، معنویت 
طلبی، احراز و اعالم هویت، تبعیت، تقلید، تامین رفاه مادی و پرکردن 

اوقات فراغت است.

»هنرهای سنتی و صنایع دستی ایران« روی ویترین کتابفروشی ها

فلسفه   گفت:  اعتمادی نیا 
اًل  صو ا بن سینا  ا د  نز لی  و ا
موجودپژوهی است و اگر رسالت 
فلسفه اصواًل موجودپژوهی و تأمل در باب 
چیستی موجود و اقسام و مراتب و انواع و 
عوارض آن باشد، دیگر مجالی برای پرداختن 

به وجود نخواهد بود. 
مجموعه  ز  ا نشست  نزدهمین  شا
با  سینا  بوعلی  درباره   درس گفتارهایی 
در  وجود  از  پرسش  »فراموشی  عنوان 
فلسفه ی سینوی« به سخنرانی دکتر مجتبی 
اعتمادی نیا اختصاص داشت که به صورت 

مجازی پخش برگزار شد.
در  خود  سخنان  اعتمادی نیا  مجتبی   
نقد  کانونی ترین  گفت:  سخنانش  ابتدای 
هایدگر به هستی شناسی سنتی آن است که 
معنا و حقیقت وجود در اغلب منظومه های 
برآمده از آن مغفول  عنه واقع شده است و در 
به موجودات و موجودپژوهی  التفات  عوض 
در اولویت نخست قرار داشته است. به زعم 
فراموشی  متافیزیکی  سنت های  در  هایدگر 
وجود مبتنی بر سازوکارهای مختلفی تحقق 
می یابد که یکی از آنها پیش داوری در باب 
معنای وجود است. این پیش داوری با مدنظر 
آوردن وجود به مثابه کلی ترین مفاهیم آن را 
تعریف ناپذیر و بدیهی می داند و از این رهگذر 
پرسش از وجود را به محاق می افکند و در 
نحوه  وجود  و  از چیستی  به پرسش  عوض 
موجودات یا پرسش از کلیت آنها موضوعیت 

می بخشد.
سرفصل  شش  ذیل  دامه  ا در  و  ا
در  را  ابن سینا  هستی شناسانه   رویکردهای 
ارتباط با این نقد بنیادین هایدگر مدنظر آورد 
و نسبت نظرگاه انتقادی هایدگر را در مواجهه 
با منظومه  فکری ابن سینا محل تأمل قرار داد 
تا نشان بدهد در فلسفه  ابن سینا سازوکار و 
محمل هایی وجود دارد که با تأمل در آنها 
درمی یابیم که چرا پرسش از وجود و تأمل 
در باب معنا و حقیقت وجود در دستور کار 

فلسفه  سینوی قرار نگرفته است.
فلسفه  اولی

اصواًل  بن سینا  ا نزد  ولی  ا فلسفه  
فلسفه  رسالت  اگر  و  است  موجودپژوهی 
اصواًل موجودپژوهی و تأمل در باب چیستی 
موجود و اقسام و مراتب و انواع و عوارض 
آن باشد، دیگر مجالی برای پرداختن به وجود 
نخواهد بود. مطابق آنچه ابن سینا در مقاله  
در  تصریح می کند،  الهیات »شفا«  نخست 
نوعی طبقه بندی  کلی، مسائل فلسفه  اولی 
از  در سه شاخه  اصلی قابل رده بندی است: 
علل موجود معلول ازآن رو که موجود معلول 
است، عوارض موجود، مبادی علوم جزئی. 
نزد ابن سینا فلسفه  اولی ازآن رو که  به مبدأ 
نتایجی  و  می پردزاد  موجودات  نخستین 
علم  افضل  دارد  همراه  به  خود  با  یقین آور 
نخست  مقاله   در  او  است.  معلوم  افضل  به 
فلسفه   موضوع  به صراحت  »شفا«  الهیات 
دانسته  موجود  ماهوه  به  موجود  را  اولی 
است و برای پاسخ به این اشکال مقدر که 
اثبات موضوع فلسفه  اولی و تحقیق درباره  
یادآور شده  است  آن در همان علم محال 
است که موضوع این علم بی نیاز از اثبات و 

یادگیری است.
مطلق  موجوِد  احوال  بررسی  ابن سینا 
را به مثابه موضوع فلسفه ذیل سه سرفصل 
کلی قابل بحث می داند: مباحث ناظر به بحث 
موجود مطلق و بحث از امور عامه  مرتبط با 
همه ی اقسام موجودات؛ بحث از اجسام عالی 
واجب الوجود  ذات  اثبات  مقوالت؛  نظام  و 
دوگانه   مقسم  پس،  معاد.  و  او  از  بحث  و 
واجب الوجود و ممکن الوجود نزد ابن سینا و 
نیز غالب فیلسوفان پس از او موجود است. در 
نمط چهارم »االشارات و تنبیهات« ابن سینا 
به این بحث پرداخته است و تصریح می کند 
که هر موجودی چنان که از حیث ذاتش و 
بدون التفات به غیِر آن مدنظر آید یا چنان 
است که وجود برای او واجب است یا چنین 
نیست. پس اگر وجود به آن واجب باشد به 
درصورتی که  و  است  محقق  خویش  ذات 
بعدازآنکه موجود  نباشد،  واجب  او  بر  وجود 
فرض شد درست نیست که ممتنع به ذات 

نامیده شود و ازاین رو ممکن الوجود است.
بنابراین، هر موجودی یا واجب الوجود 
ذات.  به  ممکن الوجود  یا  است  ذات  به 
اگرچه  که  داشت  دور  نظر  از  نباید  البته 
رده بندی  َمقَسم  موجود  عبارات  این  در 
واجب الوجود  کلی  رده ی  دو  در  موجودات 
و ممکن الوجود است به طورکلی معنای آن 
در مورد واجب الوجود و ممکن الوجود باید با 
یکدیگر تفاوت داشته باشد. اگرچه ابن سینا 
این تفاوت را در این موضع از »االشارات و 
به کار  ظاهراً  نهاده،  مغفول العنه  تنبیهات« 
بردن اصطالح موجود درباره ی واجب الوجود 
به معنای موجودی است که عین وجود است. 
حال آنکه این مفهوم درباره  ممکن الوجودها 
بر  است.  وجود  دارای  ذات  معنای  به 
خود  فلسفی  آثار  در  ابن سینا  اساس،  این 
نخستین  مبدأ  که  می شود  یادآور  به دفعات 
فاقد ماهیت است و دوگانه  وجود و ماهیت 
فقط ناظر به ممکن الوجودها است. در واقع، 
ابن سینا متوجه تمایز میان موجودیت واجب 

و موجودیت ممکن بوده است.
 بنابراین، بحث از معنا و حقیقت هستی 
در آثار ابن سینا به بحث از چیستی موجود 
این  می شود.  فروکاسته  موجودات  اقسام  و 
حتی  گاهی  که  است  نحوی  به  وضعیت 
هستی  و  وجود  لفظ  از  بهره گیری  به رغم 
آنچنان موجود و هستنده مراد بوده است. در 
مباحث نمط چهارم »االشارات و تنبیهات« 
ذیل عنوان »در باب وجود و علل آن« ظاهراً 
به بحث از علل وجود پرداخته است. اما دقت 
در محتوای مباحث این بخش نشان می دهد 
که مقصود او از علل وجود علل موجودات 
علل  طوسی  خواجه ی  تعبیر  به  یا  ممکن 
وجود  واژه ی  است.  بوده  خاصه  موجودات 
را به کاربرده است، اما موجود را مراد کرده 
است. این لغزش های لفظی کم کم محملی 
برای فراموشی پرسش و تأمل در باب وجود 
می شود. برای نمونه، ابن سینا در این بخش 
پس از آغاز بحث، بی درنگ به تقسیم بندی 
اقسام موجودات و سلسله ی علت های ناظر 
ماهوی  علل  وجودی،  علل  شامل  آنها،  به 
و  می پردازد  ذهنی،  ماهوی  علل  خارجی، 
را  آن  یکتایی  و  واجب الوجود  اثبات  آنگاه 

موضوع بررسی و تأمل قرار می دهد.
دیگر  نمونه های  ذکر  با  اعتمادی نیا   
با  این نحوه  مواجهه  باید  آیا  اظهار داشت: 
معنا و حقیقت هستی را که در قالب بحث از 
موجود واجب و ممکن تقریباً تمام بخش های 
فلسفه ی ابن سینا را در برمی گیرد اتفاقی و 
بدون پشتوانه  نظری دانست؟ آیا به کار بستن 
واژه  هستی و وجود به جای موجود یا ماهیت 
فلسفی  تسامح  یا  لفظی  لغزش  یک  صرفًا 
است؟ به نظر می رسد که پاسخ این سؤال 
منفی است و بداهت، کلیت، تعریف ناپذیری 
آن  مانع  ابن سینا  نزد  همواره  وجود  مفهوم 
موشکافانه  و  عمیق  بحثی  که  است  بوده 
این منظومه   درباره  وجود و حقیقت آن در 
فکری سامان یابد. بر این اساس، در اغلب 
آثار برجسته ی فلسفی ابن سینا مباحث ناظر 
به وجود بی درنگ به بحث از اقسام موجودات 
و اعتبارات مختلف ماهیت انصراف می یابد. 
با  اولی  فلسفه ی  مثاوقت  درک  ازاین رو، 
طرز  فهم  در  قدم  نخستین  موجودپژوهی 
که  است  فلسفه  حقیقت  از  ابن سینا  تلقی 
چنان که گفتیم مانع از بحث و تأمل جدی 

در باب حقیقت وجود خواهد شد.
 بداهت، کلیت و تعریف ناپذیری وجود 

نزد ابن سینا
چگونه مفهوم بدیهی بودن، کلیت و 
تعریف ناپذیر وجود مانع تأمل عمیق فیلسوف 

ما در باب حقیقت وجود شده است؟
و  شرح  که  است  آن  بر  ابن سینا   
شرح االسم  رهگذر  از  جز  موجود  توصیف 
به نحو دیگری امکان پذیر نیست. چه آنکه 
در هر شرح و توصیفی برای موجود مفهوم 
و  می شود  انگاشته  مفروض  موجودیت 
پدیدار  بر مغز  صورت موجودیت بی واسطه 
از موجود  تعریفی  در هر  ازاین رو،  می شود. 
است  مستتر  و  مفروض  موجودیت  مفهوم 
را  االسم  مرز شرح  از  فراروی  امر  این  که 
در تعریف موجود ناممکن می سازد. ابن سینا 
بر آن است که تصور مفاهیمی مثل موجود، 
آدمی  نفس  بر  بی واسطه  ضروری  و  شیء 
آشکار می شود و برای تصور آنها نیازی به 
این  آنها نیست.  از  مفاهیمی شناخته شده تر 
مفاهیم مبادی تصورات آدمی اند و ازاین رو 
تعاریفی که گاهی درباره  آنها ارائه می شود 
هم تعریف امری مجهول نیست بلکه نوعی 
تنبه و یادآوری است تا نفس از طریق آن 
نسبت به آن تصور اولی التفات یابد. تعابیر 
و  وجود  تعریف ناپذیری  باب  در  ابن سینا 
وجود  که  می دهد  نشان  موجودیت  مفهوم 
ازآن رو که حد ندارد بسیط ترین و آشکارترین 
اشیا است. ازاین رو، تعریف منطقی آن ، ممکن 
نیست. چرا که نیازمند جنس و فصل است. 
بدین ترتیب، مفهوم وجود از منظر ابن سینا 
و  کلیت  ویژگی  دو  از  برخورداری  دلیل  به 
مفهومی  پیشینی  تصوری  به مثابه  بداهت 
و  است  بشری  نفوس  نزد  همیشه حاضر 

ازاین رو بی نیاز از تعریف خواهد بود.
وجود  مفهوم  با  مواجهه  نحوه   این 
گریزی از آن نخواهد داشت تا به جای تأمل 
در معنا و حقیقت وجود که آن را بدیهی و 
بی نیاز از مداقه ی فلسفی می داند پیوسته از 
وجود به موجود انصراف یابد. این سازوکار 
به جای  ما  فیلسوف  می شود  باعث  هم 
تأمل در باب حقیقت وجود بالفاصله سراغ 
بحث در باب موجود برود. این همان خط 

آثار  در  ابن سینا  ظاهراً  که  است  سیری 
در  است.  گرفته  پیش  خود  فلسفی  مهم 
از هستی  بحث  هنگامی که  آثار  این  اغلب 
می یابد،  موضوعیت  آن  حقیقت  و  معنا  و 
و  کلیت  بداهت،  به  نسبت  تنبه  ضمن 
تعریف ناپذیری آن، بحث از اقسام عوارض 
و لواحق موجود مطلق جایگزین می شود و 
بدین ترتیب هستی پژوهی به هستنده پژوهی 

یا هست پژوهی تقلیل برده می شود.
که  باشیم  معنا  این  متوجه  باید  البته 
سه  این  و  است  وجود  مفهوم  مراد  اینجا 
حقیقت  نه  وجودند  مفهوم  بر  ناظر  ویژگی 
نافذ  نظر  از  تفاوت  این  محتماًل  وجود. 
ابن سینا پنهان نمانده است. اما نوع مباحث 
که  می دهد  نشان  ابن سینا  وجودشناسانه  
مفهوم  پذیری  تعریف نا کلیت،  بداهت، 
وجود، تأمل در حقیقت وجود را نیز به مثابه 
منظر  از  فلسفه  مساله   فوری فوتی ترین 
است.  کرده  خارج  ابن سینا  فلسفی  تأمالت 
طرفه آنکه تمایز میان مفهوم و حقیقت وجود 
و عدم امکان تسری بداهت مفهوم وجود و 
بداهت حقیقت آن از منظر برخی متفکران 
مسلمان پنهان نمانده است. به عنوان نمونه 
صدرالدین قونوی مشهور به شیخ کبیر نسبت 
به مساله بداهت علم به وجود واکنش نشان 
داده است و آن را نظری غیرصائب دانسته 
است. البته بداهت وجود اگر به معنای ادراک 
شیئیت و معنای آن در تقابل با عدم باشد، 
یقینًا بدیهی و آشکار است. اما درک حقیقت 
آسانی  و  بدیهی  امر  به هیچ روی  آن  عینی 
نیست. به زعم قونوی عمده ترین نشانه  این 

بداهت اختالف بر سر حقیقت آن است.
 تمایز هستی شناختی

چنان که  هستی شناختی  یز  تما یا  آ
هایدگر در مورد آن بحث می کرد در فلسفه  

ابن سینا محل توجه واقع شده است؟
 یکی از عمده ترین استنادات هایدگر 
تاریخ  در  وجود  نسیان  فرایند  توضیح  در 
متافیزیک عدم التفات به تمایز هستی شناسانه 
از سوی متعاطیان متافیزیک است. به زعم 
هایدگر تمایز بنیادینی میان وجود و موجود، 
مدنظر  فلسفه  تاریخ  در  باید،  چنان که 
فیلسوفان قرار نگرفته است و از این رهگذر 
دست  به  وجود  حقیقت  و  معنا  از  پرسش 
فراموشی سپرده شده است. هایدگر بر آن 
است که متعاطیان متافیزیک با فروکاستن 
وجود به موجودی خاص از مداقه در معنای 
وجود استنکاف ورزیده اند. اما یکی از دقت 
نظرهای هوشمندانه ی فیلسوفان مسلمان در 
مواجهه با مبانی هستی شناسانه ی فلسفه ی 
یونان التفات به تمایز میان هستی و چیستی 
موجودات/تمایز میان وجود و ماهیت است. 
التفات جدی به این تمایز که نخست در آرای 
فلسفی فارابی انعکاس یافته نزد ابن سینا یکی 
از مبادی اصلی هستی شناسی بدل شده است 
که بسیاری از دشواری های فلسفی و الهیاتی 
از رهگذر استناد به آن پاسخ های مقنع یافته 
است. پرسش اصلی در این میان آن است 
که آیا می توان تمایز میان وجود و ماهیت 
را  ابن سینا،  به ویژه  فیلسوفان مسلمان،  نزد 
مصداقی از تمایز هستی شناسانه ی هایدگر 
هستی«  »هرم  کتاب  در  آورد؟  شمار  به 
نشان داده ام که تمایز وجود و ماهیت، بحث 
وجود  اصالت  بحث  و  ماهیت  و  عروض 
را  موجود  و  وجود  باب  در  تمایز  نمی تواند 

چنان که باید تأمین بکند.
 الهیات به معنای اخص

اخص  معنای  به  الهیات  بحث  آیا 
که  بکند  فراهم  سازوکاری  است  توانسته 
یا مانعی  بپرازد  فیلسوف ما به بحث وجود 

برای آن شده است؟
به زعم هایدگر یکی از سازوکارهای 
حقیقت  و  معنا  از  پرسش  راندن  حاشیه  به 
پرسش  ارجاع  متافیزیک  تاریخ  در  وجود 
موجودیت  نحوه ی  از  پرسش  به  وجود  از 
هرم  در  موجودات  نخستین  مبدأ  روابط  و 
با  منطبق  به عبارت دیگر،  است.  هستی 
ادبیات فیلسوفان مسلمان، گویی پرسش از 
به  به معنای اعم  الهیات  وجود در حوزه ی 
مباحث الهیات به معنای اخص ارجاع داده 
شده است که ناظر بر اثبات مبدأ نخستین و 
نحوه ارتباط آن با موجودات در هرم هستی 
در  که  ارجاع  این  هایدگر  منظر  از  است. 
طول تاریخ فلسفه و الهیات غربی از رهگذر 
واسطه های مختلفی نظیر محرک ال یتحرک، 
ُمناد، روح، مثال مطلق و یا اراده  معطوف به 
به نحوی  بار  است هر  یافته  قدرت تحقق 
از مواجهه با مساله  وجود استنکاف ورزیده 

از موجود  است و آن را در چارچوب بحث 
برتر دنبال کرده است.

با مساله   این نحوه  مواجهه  حال آنکه 
وجود دسترس ناپذیری مفهومی وجود را در 
چنان که  خویش  گونه گون  خودنمایی های 
را  آن  همچنان  و  نمی آورد  مدنظر  باید 
و  موجودات  از  یکی  وجودی  چارچوب  در 
این  در  می آورد.  فرادید  آنها  برترین  البته 
آیا  که  است  این  اساسی  پرسش  میان، 
ابن سینا  الهیاتی  و  فلسفی  مواجهه ی  نوع 
است؟  گفته  پیش  از وضعیت  نیز مصداقی 
چنان که ابن سینا در مقاله  نخست از الهیات 
»شفا« تصریح کرده که تمام مسائل فلسفه 
اقسام  و  احوال  از  بحث  جز  چیزی  او  نزد 
چتر  مطلق  موجود  نیست.  مطلق  موجود 
اقسام موجودات  گسترده ای است که همه  
ناقص،  و  تام  ممکن  و  واجب  از  اعم 
و  محسوس  مادی،  و  مجرد  کثیر،  و  واحد 
آنها  از  منتزع  مفاهیم  نیز  و  غیرمحسوس 
را  عام،  خاص،  غرض،  نوع،  جنس،  نظیر 

در برمی گیرد.
خاستگاه  اولی  فلسفه   به این ترتیب، 
بسط و تأمل در باب موضوعات سایر علوم 
خواهد بود که هر یک به نوعی از احواالت 
ازآن رو  ابن سینا  مطلق اند.  موجود  انحای  و 
که خداوند را مبدأ موجود معلول مطلق به 
شمار می آورد علمی را که به بحث از موجود 
مطلق می پردازد علم الهی نامیده است. از 
به  موجودات  نخست  مبدأ  ابن سینا  منظر 
اعتبار وجوب وجود زیرمجموعه ی هیچ یک 
از اجناس کلی واقع نمی شود و تحت هیچ حد 
و برهانی قرار نمی گیرد و از هر کم و کیف و 
زمان و ماهیت و حرکت مبرا است و شریک 
و ضد و ند برای آن متصور نیست. ابن سینا 
درک کنه و حقیقت مبدأ نخستین را خارج 
از حوزه  ادراکات بشری و حقیقت واجب را 
بی اسم ورسم می داند. بر این اساس، انتساب 
صفاتی نظیر وجوب و جود یا وحدت حقیقت 
به مبدأ نخستین باید صرفًا به اعتبار شرح 
اسم و یا ذکر الزمی از لوازم آن مدنظر قرار 
گیرد. اینجا هم وقتی الهیات به معنای اخص 
در فلسفه ی ابن سینا محوریت پیدا می کند، 
با دری بسته روبه روییم و تأمل در باب مبدأ 

نخستین هم برای ما ناممکن است.
وجود  حقیقت  و  معنا  ز  ا پرسش 
کلیت،  بداهت،  به واسطه ی  هنگامی که 
دایره ی  از  وجود  مفهوم  تعریف ناپذیری 
ابن سینا خارج شد، بررسی  تأمالت فلسفی 
احواالت موجود مطلق جایگزین آن شد. در 
ازآن رو  نیز  مطلق  موجود  احواالت  بررسی 
که موجود واجب از اولویت و تقدم وجودی 
است  برخوردار  موجودات  سایر  به  نسبت 
هویت عنوانی فلسفه ی اولی را تحت تأثیر 
ابن سینا  گاهی  به نحوی که  می دهد.  قرار 
از  اعتبار بحث  به  را  آن  ارسطو  به  اقتدا  با 
شرافت مبدأ نخستین علم الهی یا حکمت 
خطاب می کند. بدین ترتیب، شرافت بحث 
موجود  احوال  از  بحث  به واسطه   وجود  از 
نخستین  مبدأ  از  بحث  شرافت  به  مطلق 
ارجاع  او  از  انتشاع سایر موجودات  و نحوه  
داده می شود. اما گویی این رویه همچنان از 
پرداختن به مساله  وجود فراغت یافته است. 
از حقیقت وجودی مبدأ  آنکه بحث  به ویژه 
نخستین نیز از دایره  ادراکات عقول بشری 
خارج است. به نحوی که حتی انتساب صفاتی 
مثل واجب الوجود صرفًا از باب شرح لفظ یا 
و  به شمار می رود.  او  لوازم  از  ذکر الزمی 
همچنان از توضیح و توصیف کنه حقیقت 
آن عاجز است. عالوه بر این نوع مواجهه ی 
ابن سینا با نقش و کارکرد مبدأ نخستین در 
ساختار هرم هستی گاهی تداعی کننده  نوعی 
نگاه موجود انگارانه به حقیقتی است که البته 
برخالف سایر موجودات وجود و ماهیت در او 

همپوشانی دارند.
هستی شناسی مبتنی بر نظام مقوالت

نظام  بر  مبتنی  هستی شناسی  یا  آ
مقوالت مجالی برای طرح پرسش از هستی 
فراهم می کند یا به عکس باید مانعی در این 

راه تلقی شود؟
یکی دیگر از سازوکارهای متافیزیک 
سنتی در فرایند نسیان وجود بررسی احوال 
و خواص موجودات در چهارچوب مقوالتی 
است که میراث فربه  سنت ارسطویی برای 
همه  تاریخ فلسفه  غرب و خویشاوندان فکری 
آن نظیر فلسفه  اسالمی به شمار می رود. به 
زعم هایدگر این شیوه ی مواجهه با موجودات 
هرم  شکل گیری  سازوکارهای  از  یکی  که 
فلسفی کالمی  اغلب سنت های  در  هستی 
است،  بوده  آسیا  غرب  ادیان  نزد  به ویژه 
خودبودگی موجودات را از رهگذر طبقه بندی 
مفهومی آنها ذیل اقسام جوهر و عرض به 
شیوه ی  یک  فقط  و  می سپارد  فراموشی 
آشکارگی وجود را به مثابه یگانه شیوه  ممکن 
به رسمیت می شناسد و بدین ترتیب بر سایر 
می نهد.  سرپوش  وجود  گشایش  افق های 
موجودات،  با  رویارویی  شیوه ی  این  در 
آنها صرفًا به مثابه متعلَق به نوعی خاص از 
آگاهی بشری از نمایاندن هسته  اصیل خود 
امر  به مثابه  وجود  اینچنین  و  می مانند  باز 
نامستور و نحوه  مواجهه  با موجودات به مثابه 
کشف المحجوب به فراموشی سپرده می شود.

فلسفه  اولی نزد ابن سینا اصواًل موجودپژوهی است

همنشینی حسین منزوی با نوجوانان در »قرار با ستاره«
 دومین مجموعه از کتاب های »قرار با ستاره« با هدف آشنایی نوجوانان 

ویژه  فرهنگی  و  ادبی  چهره های  با 
زنده نام حسین منزوی شاعر و غزلسرای 

بلندآوازه منتشر شد.
مجموعه کتاب های قرار با ستاره ها 
شامل ۹ عنوان کتاب است که با هدف 
)باالی  نوجوانان  سنی  گروه  آشنایی 
هنر  و  ادبیات  مشاهیر  با  سال(   ۱۴
ایران همچون قیصر امین پور، سیمین 
شریعتی،  علی  رادی،  اکبر  بهبهانی، 
کیومرث صابری، سیدمحمود طالقانی، 
و  گلشیری  هوشنگ  فرخزاد،  فروغ 

حسین منزوی منتشر شده است. 
نویسندگانی چون سودابه  تا ۱3۶ صفحه توسط  این کتاب ها در ۹۶ 
امینی، طیبه شامانی، مریم شیرازی، مهدی شعبانی، حسین قربانزاده خیاوی، 
راضیه قلی پور، سیده ژاله گلستانه، زهره مسکنی و علی ناصری نوشته شده اند. 
پیش از این نیز هشت عنوان دیگر از این مجموعه درباره پروین اعتصامی، 
صمد بهرنگی، میرزاآقا تبریزی، صادق چوبک، سهراب سپهری، بزرگ علوی، 

احمد محمود و عباس یمینی شریف منتشر شده بود.
در  پشت جلد مجموعه »قرار با ستاره« آمده است: همیشه دوست داشتیم 
کتاب هایی باشد که ما را با ستاره های ادبیات معاصر  کشورمان آشنا کند. 
مجموعه هایی جذاب با نگاه جوان پسند و تحلیل های کاربردی که زیبایی ها و 
شگفتی های متون ادبی را بنمایاند و بیش از آموزش به دنبال ایجاد پرسش و 
کنجکاوی باشد. کتاب - مجله )bookazine( فارغ از سیاست و تعصب 

با عالقه مندان نوجوان و جوان ادبیات معاصر سخن می گوید... 
 مجموعه کتاب های »قرار با ستاره ها« در قالب کتاب  مجله به شکل 

چهاررنگ و توسط نشر گویا منتشر شده اند.

»مرثیه ای برای رویای آمریکایی« نوام چامسکی منتشر شد
رویای  برای  »مرثیه ای  کتاب   
آمریکایی« با رویکرد نقد نظام سرمایه داری 
نئولیبرال و آسیب های نظام های متمرکز به 
قلم نوام چامسکی، با ترجمه  محمد نصیری 

منتشر شد.
نوام چامسکی زبان شناس، فیلسوف 
و  مقاالت  است.  آمریکایی  نظریه پرداز  و 
کتاب های متعدد او درباره  روان شناسی زبان، 
پژوهش های نوینی را پیرامون این مسئله 
آغاز کرد. همچنین منتقد جدی سیاست های 
خارجی دولت آمریکا و نظام سرمایه داری 

نئولیبرال است.
نظام  نقد  رویکرد  با  تازگی  به  آمریکایی  رویای  برای  مرثیه ای  کتاب 
سرمایه داری نئولیبرال و آسیب های نظام های متمرکز به قلم این پژوهشگر و 

نویسنده نام آشنا توسط انتشارات صاد منتشر شده است. 
در معرفی ناشر از این کتاب آمده است: نوام چامسکی یکی از تندترین 
منتقدان نظام سرمایه داری نئولیبرال و البته هر نظام متمرکز دیگر است. این 
جمله تبدیل به یک گزاره  کالسیک و کلیشه ای شده است که خواننده  عادی 
را بیش تر سردرگم می کند. مسئله اصلی این است؛ نظام سرمایه داری نئولیبرال 
چیست؟ انتقادهای چامسکی از این نظام با انتقادهای دیگران چه تفاوتی دارد؟ 
اصال فرق سرمایه داری نئولیبرال با سرمایه داری غیرنئولیبرال چیست؟ مرثیه ای 

برای رویای آمریکایی دقیقاً پاسخ به این پرسش هاست.
چامسکی در هر یک از ۱۰ فصل کتاب فصل به یکی از مصیبت های 
نئولیبرالیسم از نگاه خود اشاره می کند. عنوان فصل های کتاب چنین است: 
اصل اول: کاهش دموکراسی، اصل دوم: ایجاد ایدئولوژی، اصل سوم: طراحی 
مجدد اقتصاد، اصل چهارم: سنگین کردن دوش مردم، اصل پنجم: حمله به 
هم بستگی، اصل ششم: سلطه بر قانون گذاران، اصل هفتم: مهندسی انتخابات، 
اصل هشتم: سر به راه کردن توده ی مردم، اصل نهم: رضایت سازی، اصل 

دهم: به حاشیه راندن مردم.
 این کتاب با ترجمه  محمد نصیری در ۱۰ فصل، ۱۹۸ صفحه نگاشته 

و دو نسخه  الکترونیکی و کاغذی آن به همت نشر صاد منتشر شده است.
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پروانه رسولی خوشبخت

بروجردی در دیدار با سفیر اتریش مطرح کرد:
حدود 2 هزار جلد کتاب خطی فارسی در کتابخانه ملی اتریش 

موجود است

رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در دیدار با سفیر اتریش، 
و  تاکید  کشور  دو  این  بین  اطالعات  تبادل  و  دوستانه  روابط  تقویت  بر 
ملی  کتابخانه  در  فارسی  خطی  کتاب  جلد  هزار   ۲ حدود  کرد:  عنوان 

است. موجود  اتریش 
به گزارش روزنامه دنیای جوانان به نقل از روابط عمومی سازمان اسناد 
و کتابخانه ملی ایران، اشرف بروجردی در این دیدار به روابط ایران و اتریش 
از گذشته تا امروز اشاره کرد و گفت: تاریخی دیرینه در روابط ایران و اتریش 
وجود داشته و بر کسی پوشیده نیست که ارتباطات و مناسبات خوبی در روابط 

سیاسی و فرهنگی دو کشور وجود داشته است.
ملی  کتابخانه  و  اسناد  سازمان  در  موجود  منابع  امروزه  داد:  ادامه  وی 
ایران دیجیتال سازی شده و مورد بهره مندی پژوهشگران قرار گرفته است. 
اما ادامه این مسیر نیازمند تقویت و بهره مندی از تکنولوژی های جدید است. 
اتریش  کشور  فرهنگی  منابع  انتقال  از  ایران  ملی  کتابخانه  و  اسناد  سازمان 
به کتابخانه ملی ایران و جانمایی این منابع در کتابخانه ملی ایران استقبال 
می کند. اگر بخواهیم دانش موجود در این زمینه را در قالب کتاب و سند به 
و  تعامل  نیازمند  مند شویم  بهره  دیگران  آموخته های  از  و  بیاموزیم  دیگران 
گفتگو هستیم. در حوزه دیجیتال سازی تصور می کنم کتابخانه ملی اتریش 
اسناد و کتابخانه ملی  را عرضه کند و سازمان  نیاز  راه کارهای مورد  بتواند 

ایران از آن بهره مند می شود. 
رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران گفت: چندی پیش در گفتگویی 
که به صورت مجازی انجام شد؛ با رییس کتابخانه ملی اتریش صحبت کردم. 
در این گفتگو درباره منابع دیجیتال بحث و تبادل نظر شد و در ادامه  موضوع 
بهره مندی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران از منابع خطی موجود در کتابخانه 
ملی اتریش مورد بررسی قرار گرفت.  بر اساس آنچه که دریافت کرده ام، مطلع 
شدم که حدود ۲ هزار جلد کتاب خطی فارسی در کتابخانه ملی اتریش موجود 
است، تبادل این منابع در قالب نسخ دیجیتال می تواند فرصت مغتنمی برای 

بهره مندی ایران از این منابع باشد.

حدود ۲ هزار جلد کتاب خطی فارسی در کتابخانه ملی اتریش موجود است
وی تاکید کرد: پیشنهاد می کنم اندیشمندان دو کشور در قالب بحث و 
گفتگو به طرح موضوعات کارآمد بپردازند چرا که این امر می تواند برای نسل 
امروز و آینده مفید باشد. در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران اسناد ارزشمند 
بر می گردد.  به ۱۰۰۰ سال  اسناد  این  از  نگهداری می شود و  قدمت برخی 
این اسناد گنجینه ای غنی و سرمایه ملی ایران است و برای افرادی که برای 
افزایش دانش خود تالش می کنند و می خواهند از تاریخ و گذشته خود به 
شکل مستند آگاهی داشته باشند، سودمند و راهگشا است. از همین رو سازمان 
اسناد و کتابخانه ملی ایران، آمادگی خود را برای ارائه نسخه دیجیتال منابع 

فرهنگی اعالم می کند.

هیچ گاه جنگی بین ایران و اتریش وجود نداشته است
در ادامه این نشست اشتفان شولتز، سفیر اتریش در ایران گفت: به گواه 
تاریخ سابقه روابط بین دو کشور ایران و اتریش بیش از ۷۰۰ سال است و این 
دو کشور از روابط طوالنی تاریخی بهره منده بوده اند؛ یکی از نشانه های ویژه 
مناسبات مطلوب بین این دو کشور این است که در طول تاریخ هیچگاه جنگی 

بین ایران و اتریش وجود نداشته است.
وی اظهار داشت: در کتابخانه ملی منابع بسیاری درباره ایران وجود دارد که 
بیشتر آنها مربوط به پوشش گیاهی این کشور می شود. خوشحالم در کتابخانه 
ملی ایران، فضایی برای جانمایی منابع فرهنگی کشور اتریش در نظر گرفته 
شده است. کتاب های ارسالی با دقت بسیاری انتخاب شده اند و موضوعات 

مختلفی از قبیل هنر، فرهنگ، طبیعت و آشپزی  را دربرمی گیرد. 
 سفیر کشور اتریش در ایران گفت: روابط مثبت و مطلوب بین کتابخانه 
های ملی این دو کشور وجود دارد و برای تقویت این مهم بر تبادل منابع بین 
دو مجموعه فرهنگی تاکید دارم. همکاری های فرهنگی و هنری بسیاری با 
ایران در حوزه های مختلف انجام شده است که می توان برگزاری نمایشگاه 
مشترک ایران و اتریش در کیش و اهواز در حوزه شهری  و نقاشی اشاره کرد. 
به همین دلیل از برگزاری نمایشگاه های مختلف با سازمان اسناد و کتابخانه 

ملی ایران استقبال می کنیم.
فریبرز خسروی، معاون کتابخانه ملی ایران نیز در این دیدار بیان کرد: امید 
است با همت سفیر اتریش در ایران در زمینه هایی همکاری های خوبی فراهم شود. 
وی با اشاره به بازدید از کتابخانه ملی اتریش گفت: در این بازدید فرمان 
هایی از شاه عباس به خط فارسی در کنار اسنادی دیگر موجود بود، بر همین 
اساس می توان برنامه هایی را برای انتشار مشترک اسناد ایران و اتریش پیش 

بینی کرد.
شرق  و  ایرانشناسی  مرکز  فعالیت  به  ایران  ملی  کتابخانه  معاون 
در  مختلفی  های  طرح  مرکز  این  در  افزود:  و  کرد  اشاره  وین  در  شناسی 
حال اجراست که می توان به طرح هایی در حوزه عکاسی ایران اشاره کرد. 
زیرا کشور ما جزو نخستین کشورهایی است که صنعت عکاسی به آن وارد 
شده. سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در پیشبرد این پروژه ها می تواند 

ایفا کند. نقش موثری 
و  اسناد  سازمان  دیجیتال  منابع  و  پژوهش  معاون  احمدی،  جان  فاطمه 
کتابخانه  فارسی  نیز گفت: فهرست توصیفی نسخ خطی  ایران  کتابخانه ملی 
ملی اتریش به همت سازمان اسناد و  کتابخانه ملی ایران ایجاد شده است و 

در آستانه چاپ قرار دارد.
 جلسه دیدار و گفتگوی اشرف بروجردی، رییس سازمان اسناد و کتابخانه 
ملی ایران با اشتفان شولتز، سفیر اتریش در ایران عصر دوم تیرماه برگزار شد. 

و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  هیات  رای  آگهی 
ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر آراء صادره هیات تعیین تکلیف مستقر در ثبت اسناد و امالک 
شهرستان سنندج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان ذیل تایید گردیده 
لذا بدین وسیله مشخصات امالک در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز جهت اطالع 
عموم آگهی میگردد در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی و در 
از تاریخ الصاق در محل تا مدت دو ماه اعتراض خود را به این  روستاها 
اداره تسلیم نمایند و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم و گواهی اخذ و تحویل 
اداره ثبت نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 
و گواهی اخذ تحویل اداره ثبت نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض سند مالکیت طبق مقررات صادر خواهد شد 

صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست. صادره سنندج
۱- چهاردانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان بنام خانم گوالله 
مرادی فرزند ملک محمد صادره سنندج تحت پالک ۵۵۷فرعی از ۱3۰۶ 
قولنامه  برابر  خریداری  مربع  متر   ۱3۵/۸3 مساحت  به  یک  بخش  اصلی 
سنندج  آدرس  به  مرادی  محمد  ملک  آقای  از   ۹3/۱۱/۱۲ مورخه  عادی 

انتهای غفور کوچه میثم ۴  
تاریخ انتشار نوبت اول :۱۴۰۰/3/۲۲
تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۰/۴/۶ 

هیوا احمدیان رئیس اداره ثبت منطقه ۲ سنندج      م الف ۱۵۷۷
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تصویری دیده نشده از زنده یاد  فریدون مشیری و همسرش
اختصاصی دنیای جوانان

من دل به دریا می زنم
دریانوردم
یداهلل گودرزی

من یک غریب بی پناه و دوره گردم
بُگذار ِگرداگرِد چشمانت بگردم

آن چشم ها، عّطار نیشابوری ام کرد
من شاعر فیروزه های الجوردم

آبی تر از چشماِن تو هرگز ندیدم
من دل به دریا می زنم دریانوردم

آواره ام، چون کولیاِن بی سرانجام
دیوانه ام، با اندرونم در نبردم

می خواهمت ای سرنوشِت ارغوانی
عمری اگرچه در پی ات تاخیر کردم

قطعی ترین بُرهاِن ایمانم تویی، تو!
باور مکن از انتخابم باز گردم

آخر به قلِب ُسرِخ خنجر می زنم من!
پایاِن خونیِن شهاِب سهروردم ! 
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محمد حسین زاده

مشـکالت سـینما و سـینماداران 
بـه  و  مي شـود  بیشـتر  روز  بـه  روز 
نظـر مي رسـد تـا زماني کـه کشـور بـه 
واکسیناسـیون  مـورد  کامـل  صـورت 
قـرار نگیـرد و بـراي مـردم ایـن حس 
بیمـاري  از  ایجـاد نشـود کـه  امنیـت 
حداقـل تـا حـدودي مصـون هسـتند، 
راهـي سـینماها نخواهنـد شـد. در این 
بیـن طبیعتا سـینماداران بـا هزینه هاي 
سرسـام آوري روبـرو هسـتند و وقتـي 
فیلمـي اکـران نمي شـود، هزینـه آنهـا 
نیـز تامیـن نمي شـود. در عیـن حـال 
تهیه کننـدگان هـم تمایلـي ندارنـد تـا 
فیلم هـاي  نابسـامان  اوضـاع  ایـن  در 
خـود را اکـران کننـد. طـی سـال های 
اخیر سـینما با مشـکالت زیادی دست 
و پنجـه نرم کرده و فراز و نشـیب های 
زیادی را از سـر گذرانده اسـت. اما این 
بـار و بـا شـروع کرونـا همچنیـن باز و 
بسـته شـدن های مداوم طی یک سال 
و نیـم گذشـته بـه نظـر می رسـد جان 
سـالم بـه در بـردن از ایـن بحـران  که 
گریبـان سـینما ها را نـه تنهـا در ایران 
بلکـه در جهـان گرفتـه کار سـاده ای 
از  نیسـت. در وضعیـت کنونـی فـارغ 
تمام مشـکالتی که وجود دارد، یکی از 
مهمترین معضالت اساسـی  که سـینما 
گرفتـار آن اسـت نبـود فیلم های جدید 
بـرای اکران اسـت! این بار و به شـکلی 
عجیـب و باورنکردنـی ایـن تهدیـد از 
تهیه کنندگانـی  و  سـینماگران  جانـب 
اسـت کـه فیلم های آماده بـرای اکران 
دارنـد، امـا حاضـر به اکـران آثـار خود 
در شـرایط کنونی نیسـتند. ایـن قضیه 
آنقدر شـکل سرسـختانه و لجوجانه ای 
از  بـه خـود گرفتـه کـه اخیـرا یکـی 
تهیه کننـدگان سـینما اعالم کرد حاضر 
اسـت فیلـم خود را سـالیان طوالنی در 
کشـوی میـزش نگـه دارد، امـا در این 
شـرایط تـن به اکـران آن ندهـد! بدین 
ترتیـب از آنجـا کـه تهیه کنندگانی که 
فیلـِم آمـاده اکـران دارنـد اما ریسـک 
نمایـش فیلم هـای خـود را در روز های 
کرونایـی کمتـر به جـان می خرند، باید 
ادامـه رونـد سـقوط سـینما را انتظـار 
داشـته باشـیم و نکتـه مهم این اسـت 
کـه فعـال شـورای صنفـی نمایـش و 
متولیـان امور تنها به برگزاری جلسـات 
بسـنده  زمینه هـا  ایـن  در  صحبـت  و 
کـرده و تهیه کننـدگان دیگـر بـه وعده 
و وعید هـای آنها دل خـوش نمی کنند.

و  بیـر  د یسـته  شا تضـی  مر
سـخنگوی شـورای صنفی نمایش روز 
گذشـته در گفتگویـي در زمینه ترغیب 
سـینماگران بـه اکـران آثارشـان گفت: 
شـورای صنفـی نمایش بـرای اقدام در 
زمینـه ترغیـب سـینماگران بـه اکـران 
آثارشـان نیاز بـه پول و امکانـات دارد. 
فعـال در حد برگزاری جلسـات مباحثی 
طـرح می شـود کـه امیدواریـم نتیجـه 

باشد. داشـته 

سینما نیاز به حمایت مسئوالن 
دارد

اعضـای  از  فرحبخـش  حسـین 
شـورای صنفـی نمایـش و تهیه کننـده  
سـینما کـه اخیـرا ۲ فیلـم خـود را در 
روز هـای بی مخاطب کرونـا اکران کرد 
و بـا ضـرر و زیان زیادی مواجه شـد در 
گفتگویـي دربـاره راه حـل برون رفت از 
ایـن وضعیت گفت: باید وزارت فرهنگ 
و ارشـاد اسالمی کمک های فراوانی به 

فیلم هـا در ایـن شـرایط کرونایی بکند. 
تهیه کننـدگان دیگـر مثـل مـن بـدون 
هیـچ چشمداشـتی راضـی بـه اکـران 
قطعـا  نمی شـوند.  خـود  فیلم هـای 
کاری کـه من کـردم و به اکران ۲فیلم 
مهـم خـود در شـرایط بی مخاطب و پر 
تعطیلـی کرونایـی پرداختـم ادامـه پیدا 
نمی کنـد بنابراین مسـئولین باید بدانند 
در یـک سـال گذشـته برای بـاز ماندن 

سـینما چـه کردم.
ایـن تهیه کننـده سـینما پیرامون 
حمایت مسـئولین سـینمایی و فرهنگی 
تاکیـد کـرد: پیشـنهاد می کنـم وزارت 
فرهنگ و ارشـاد اسـالمی بـه هر کدام 
از تهیه کننـدگان سـینما بودجـه ای تـا 
حـد ۲-3 میلیارد تومان اختصاص دهد 
تـا بخشـی از هزینه هـا را جبران کند تا 
اینگونـه تهیه کننـدگان راضی به اکران 

آثـار خود و نجات سـینما شـوند.
بـا سـابقه ۴۰ سـال  فرحبخـش 
ورود  بـا  دارد  اعتقـاد  مـداوم  فعالیـت 
اکـران  چرخـه  بـه  جدیـد  فیلم هـای 
اسـت کـه سـینما از وضعیـت رخـوت 
بهبـود  بـه  امیـدش  و  خـارج  امـروز 
و  سـال  یـک  در  می یابـد.  افزایـش 
و  بار هـا گالیه هـا  مـاه گذشـته  چنـد 
انتقاد ات سـینمادار ان نسبت به تعطیلی 
سـینما ها انعـکاس یافـت و مشـکالتی 
همچـون نبـود حمایـت کافـی و مورد 
انتظـار از سـوی مسـئولین سـینمایی، 
و  جـذاب  فیلم هـای  نشـدن  اکـران 
بـرای  مالـی  فشـار  و  مخاطب پسـند 
پرداخـت حقـوق و حـق بیمـه پرسـنل 
سـالن ها سبب شـده عده ای از صاحبان 
سـینما ها به فکـر تغییر کاربـری افتاده 
و اقداماتـی نیـز در ایـن راسـتا انجـام 
دهنـد. تهدیـد سـینماداران بـه تعطیلی 
و تعطیل شـدن بسـیاری از سـینما ها و 
شـهر های  در  سـینمایی  پردیس هـای 
مختلـف طـی روزهـای گذشـته و بـه 
سـینما  نفس هـای  افتـادن  شـماره 
هیچکـدام هیچ یـک از سـینماگران را 
ترغیـب بـه اکـران فیلـم خـود نکـرده 
و  ن  تهیه کننـدگا دغدغـه  سـت.  ا
سـینماگران اگر خود سـینما اسـت چرا 
نجـات  بـرای  و  نمی شـوند  پیش قـدم 

نمی کننـد؟ کاری  سـینما 
حسـین فرح بخـش همچنیـن در 
بخـش دیگـري از صحبت هـاي خـود 
گفـت: امیـد داریم بـا اکـران فیلم های 
جدیـد مخاطبان بیشـتری به سـینما ها 
بیایند. برخی آثار سـاخته شـده پتانسیل 
جـذب تماشـاگران را دارد و امیـدوارم 
بتوانیـم بـه راه حـل خوبـی برسـیم، اما 
معتقـدم تـا وزارت فرهنـگ و ارشـاد 
اسـالمی از تهیه کنندگان حمایت مالی 
نکنـد سـازندگان آثـار راضی بـه اکران 

فیلم هـای خـود نمی شـوند.
مـون  ا پیر فرحبخـش  حسـین 
اکـران  بـرای  خـود  تصمیـم  علـت 
فیلـم سـینمایی تک خـال، در شـرایط 
بـرای  را  تک خـال،  گفـت:  کرونایـی 
منافـع مالـی نسـاخته بودیـم و چـون 
خـودم عضـو شـورای صنفـی نمایـش 
هسـتم مجبـور بـودم فـداکاری کنـم 
و فـداکاری کـردم تـا در شـرایطی که 
سـینما مخاطـب خـود را از دسـت داده 
اسـت بـا اکـران ایـن فیلم سـالن های 
سـینما بـاز بماننـد. نـه تنهـا تک خال، 
کـه سـال گذشـته نیـز فیلم سـینمایی 
زن هـا فرشـته اند۲ را هـم در شـرایط 
بـد کرونایی اکـران کردم. بـه هر حال 
بایـد بـرای سـر پا نگه داشـتن سـینما 
ریسـک کـرد و خطـر نفروختـن را هم 

بـه جـان خرید. البته که سـال گذشـته 
و با اکران زن ها فرشـته اند۲ سـینما راه 
نیفتـاد و هیچکـدام از تهیه کننده ها هم 
راضـی بـه اکـران فیلم های خودشـان 
نشـدند. بنابراین امسـال هـم قرعه نیز 
بـه نـام مـن افتـاد. ۲ فیلـم سـاختم و 
آنها را نابود کردم تا سـالن های سـینما 
فیلمی برای اکران داشـته باشـند. گفتم 
۴۰ سـال اسـت در این سـینما هستم و 
از مـن توقعاتـی دارند و به همین خاطر 
۲ فیلـم خـودم را در این راه نابود کردم. 
متاسـفانه فعـال دوسـتان تهیه کننده ما 

نیامدنـد و کمکـی نکردند.
همـکاری  عـدم  پیرامـون  وی 
تهیه کننـدگان بـرای اکـران فیلم هـای 
خـود در ایـن روزهـای سـخت سـینما 
بیـان کـرد: از خـود آنهـا بایـد پرسـید 
کـه چـرا ایـن فـداکاری را نمی کننـد 
امـا در هـر صـورت بایـد قبـول کـرد 
در  شـرایط  ایـن  در  آنهـا  منافـع  کـه 
خطـر اسـت و قطعـا ضـرر می کننـد. 
تهیه کننـدگان حـق دارنـد کـه در ایـن 
اوضـاع تمایلـی بـه اکـران فیلم هـای 

خـود نداشـته باشـند.
فرحبخـش دربـاره راه حـل برون 
رفـت از وضعیـت نگـران کننـده امروز 
سـینما ابراز کـرد: بایـد وزارت فرهنگ 
و ارشـاد اسـالمی در این شرایط کمک 
فراوانـی بـه سـازندگان فیلم هـا بکنـد. 
تهیه کننـدگان دیگـر مثـل مـن بـدون 
چشمداشـت راضی به اکـران فیلم های 
خـود نمی شـوند. قطعـا کاری کـه مـن 
کـردم ادامه پیدا نمی کنـد و باید بدانند 
در یـک سـال گذشـته برای بـاز ماندن 

سـینما چـه کردم.
اکـران  تاثیـر  بـه  اشـاره  بـا  وی 
فیلم هـای کمـدی و شـاد در شـرایط 
امـروز جامعه بـرای بازگشـت مخاطب 
بـا  احتمـاال  کـرد:  بیـان  سـینما  بـه 
ورود فیلم هـای جدیـد، بـه خصـوص 
فیلم هـای کمـدی و شـاد در شـرایط 
بـه  وضعیـت  از  کـه  جامعـه  امـروز 
وجـود از کرونـا خسـته هسـتند باعـث 
در  می شـود.  سـینماها  دوبـاره  رونـق 
جلسـه شـورای صنفی نمایش با سـتاد 
ملـی مبـارزه بـا کرونـا بـرای ترغیـب 
تبـادل نظـر خواهیـم  اکـران فیلم هـا 
کـرد و دربـاره اکـران فیلم هـای جدید 
داریـم  امیـد  می شـود،  تصمیم گیـری 
بـا اکـران فیلم هـای جدیـد مخاطبـان 
بیشـتری بـه سـینما ها بیاینـد. برخـی 
جـذب  پتانسـیل  شـده  سـاخته  آثـار 

تماشـاگران را دارد و امیـدوارم بتوانیـم 
بـه راه حـل خوبی برسـیم، امـا معتقدم 
تـا وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی 
از تهیه کننـدگان حمایـت مالـی نکنـد 
اکـران  بـه  راضـی  آثـار  سـازندگان 

نمی شـوند. خـود  فیلم هـای 

وزارت ارشاد معدن طال ندارد!
محمدرضـا مصباح یکـي دیگر از 
تهیه کننـدگان سـینما کـه فیلـم موفق 
یدو را سـال گذشـته در جشـنواره فجر 
داشـت و جوایـز زیـادي را از آن خـود 
کـرد هـم معتقـد هسـتند فیلمسـازان 
تـا زماني کـه مخاطـب راهي سـینماها 
نشـود، فیلمشـان را اکـران نمي کننـد.

مـون  پیرا مصبـاح  محمدرضـا 
سرنوشـت اکـران فیلـم سـینمایی یدو 
بـرای  تصمیم گیـری  از  قبـل  گفـت: 
اکـران آنالیـن یـدو، اکـران بـر پـرده 
سـینمایی را مدنظـر خواهیـم داشـت. 
احتمـاال اکـران یدو در مهرماه امسـال 
و با بهتر شـدن شـرایط کرونایی کشور 
اتفاق بیفتد. طبیعی اسـت وقتی سـینما 
مخاطبـی نـدارد و اسـتقبالی نمی شـود 
تهیه کننـدگان هـم تمایلـی بـه اکـران 
فیلم هـای خود ندارنـد. وزارت فرهنگ 
و ارشـاد اسـالمی هم معدن طال ندارد 
کـه بـه تهیه کننده هـای سـینما بـرای 
اکـران فیلم هـا بدهـد  راضـی کـردن 
بخـش  تهیه کننـدگان  نظـرم  بـه  و 
خصوصـی هـم فعـال بایـد صبـر کنند 
تـا بـا بهتـر شـدن شـرایط فیلم هـای 

خـود را اکـران کننـد.
وی بـا اشـاره به احتمـال اینکه آیا 
یـدو در اکـران عمومـی مورد اسـتقبال 
مخاطبیـن قـرار می گیـرد؟ بیـان کـرد: 
اکـران  در  حتمـا  یـدو  می کنـم  فکـر 
عمومـی سـینماها مـورد اسـتقبال قرار 
بگیـرد. ایـن فیلـم بـا دیـدگاه مردمی و 
برای مردم سـاخته شـده و اسـتنباط ما 
ایـن اسـت کـه فیلـم می توانـد ارتبـاط 
خوبـی را بـا مردم برقرار کند. از نظر من 
در شرایط کرونایی امروز سینماها مکان 
امن تـری بـرای خانواده هـا و مخاطبان 
نسـبت بـه دیگـر مـکان هـای عمومی 
اسـت. بایـد بـرای جـذب هرچه بیشـتر 
مـردم و آمـدن آنهـا به سـینماها تالش 
کنیـم. رعایـت حداکثـری پروتکل های 
بهداشـتی تاثیـر مسـتقمی بـر میـزان 
اسـتقبال دارد. تصـور مـا بـر این اسـت 
نمایـش  سـالن های  و  سـینماها  کـه 
جـزو کم خطرترین مکان هـای عمومی 
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آگهی
 مناقصه عمومی

)نوبت اول(
شهرداری شهریاردرنظردارد به استناد درخواست شماره۱۱۶3مورخ۱۴۰۰/۱/۲۹معاونت فنی وعمرانی شهرداری درخصوص)موضوعات مندرج درجدول ذیل(ازطریق مناقصه 
عمومی نسبت به انتخاب پیمانکاراقدام نماید.لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه به شرح ذیل تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران وبازگشایی 

پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارک الکترونیکی دولت)ستاد( به آدرسwww.setadiran.ir مراجعه نمایند.
۱-لیست مناقصه به شرح جدول ذیل میباشد.

مبلغ اعتبار شماره فراخوان درسامانهحداقل رتبهشرحردیف
)ریال(

مبلغ سپرده شرکت 
درمناقصه)ریال(

تکمیل جابجایی تیرهای برق درتقاطع غیرهمسطح ۱
۵۲۰۰۰۰۹3۸۹۷۰۰۰۰۲۴۴۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰۲/۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰نیرومیادین جهاد وبسیج وسایرمعابرسطح شهر

۲-سپرده نفرات اول و دوم مناقصه تا زمان انجام معامله وقرارداد مسترد نخواهد شد.)سپرده بصورت واریزنقدی به حساب سپرده اشخاص شهرداری ویا ضمانت نامه بانکی(
3-سایراطالعات وجزئیات مربوط به واگذاری دراسناد مناقصه درج گردیده است.

۴-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختاراست.
۵-هزینه درج آگهی به عهده برندگان مناقصه می باشد.

۶-متقاضیان میبایست دارای حداقل رتبه مندرج درجدول فوق از سازمان برنامه وبودجه کشورباشند.
۷-مهلت دریافت اسناد مناقصه ازتاریخ۱۴۰۰/۴/۷تا تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱۴ساعت۱۴/۰۰ازسامانه تدارکات الکترونیکی دولت.

۸-مهلت ارائه پیشنهادات تا ساعت۱۴/۰۰مورخ۱۴۰۰/۴/۲۷درسامانه تدارکات الکترونیکی دولت.
۹-زمان بازگشایی پاکت ها:ساعت۱۴/3۰مورخ۱۴۰۰/۴/۲۷درمحل:شهریار،خیابان طالقانی،شهرداری شهریار

بهروزکاویانی-شهردارشهریار
تاریخ انتشارنوبت اول:۱۴۰۰/۴/۶

تاریخ انتشارنوبت دوم:۱۴۰۰/۴/۱3

حفاظت و صیانت از حریم لوله هاي اصلي انتقال گاز
وظیفه ملي، دیني و اخالقي ماست.

آگهی تجدید مناقصه عمومي 
یک مرحله اي

نوبت اول 
موضوع مناقصه: حفظ ، نگهداري و سرویس دهي خطوط لوله و تعمیرات تاسیسات و تجهیزات انتقال گاز در محدوده مرکز فرعي بهره برداري خطوط لوله گاز خانگیران 
مهلت دریافت اسناد مناقصه:  از ساعت ۹ صبح مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ لغایت ساعت ۱3 مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱3 مي باشد. مناقصه گران بایستي ظرف مهلت تعیین 

شده جهت دریافت اسناد و مدارک مربوطه صرفًا به سامانه تدارکات الکترونیکي دولت به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند.
تحویل پیشنهادها: پیشنهادها )اسناد مناقصه و کلیه مدارک(، بایستي از ساعت ۹ صبح مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ لغایت ساعت ۱3 مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ از طریق 

سامانه تدارکات الکترونیکي دولت، توسط مناقصه گران بارگذاري شوند.
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اکنـون  کـه  از شـغل ها  بسـیاری  از  و 
مشـغول فعالیت هسـتند امن تر هستند. 
سـالن ها ی سـینما سالن های اسـتاندارد 
هسـتند و تهویه مناسـب دارند آن هم با 
سـقف های بلند، به عـالوه اینکه کنترل 
کردن محیط سـینما در شرایط کرونایی 
بسـیار آسـان اسـت. این در حالی است 
تـا ۵۰  بـا ظرفیـت 3۰  کـه سـینما ها 
درصـدی فعالیـت دارنـد و فاصله گذاری 
نشسـتن  میـان  در  یکـی  و  اجتماعـی 
رعایـت  شـدت  بـه  آن  در  مخاطبـان 
تماشـاگران  خاطـر  آرامـش  می شـود. 
بسـیار مهم است و در صورت این اتفاق 
مـردم قطعـا به سـینماها بـر می گردند. 
بـه هـر حال سـینما سـرگرمی اسـت و 
چیـزی کـه در ایـن میـان بایـد رعایت 
شـود سـالمتی مـردم اسـت کـه درجه 

اول اهمیـت قـرار دارد.
مصبـاح درباره دیگـر فعالیت های 
خود در عرصه سـینما خاطرنشـان کرد: 
پژوهـش  و  تحقیـق  مرحلـه  در  فعـال 
هسـتم و پروژه جدیدی را شروع نکردم 
امـا بـا گذشـت زمان بـه فکر تولیـد اثر 

در آینـده خواهـم بود.

سینمایي ها به شبکه خانگي 
رفته اند!

فرزیـن محـدث یکـي از بازیگران 
شـاخص سـینما و تئاتر نیز معتقد هست 
در ایـن شـرایط مـردم کمتـر از سـینما 
سـینماداران  پـس  مي کننـد  اسـتقبال 
هـم بایـد بـه ایـن فکـر کننـد کـه بـا 
گـران کـردن بلیـت قطعا مخاطبشـان 
کمتـر هـم خواهـد شـد. ایـن بازیگري 
ایـن  در گفتگویـي پیرامـون وضعیـت 
روزهای سـینما گفت: اتفاقـات رخ داده 
در سـینما خیلـی وحشـتناک اسـت و 
در حـال حاضـر عمـال سـینمایی وجود 
نـدارد و اسـتقبالی از آن نمی شـود. بـا 
شـیوع کرونـا و بـاز و بسـته شـدن های 
پی در پی  سـینما به حاشـیه رانده شـده 
اسـت. در نتیجه این اتفاقـات بازیگرانی 
که در سـینما فعالیت داشـتند به واسطه 
نمایـش  شـبکه  در  کـه  پیشـنهاداتی 
خانگـی به آنها می شـود از سـینما کوچ 
کرده انـد. شـبکه نمایش خانگـی رونق 
زیـادی  سـریال های  و  گرفتـه  خوبـی 
سـاخته شـده و مردم هم از آن استقبال 
خوبـی کرده انـد. به عنوان مثال سـریال 

زخـم کاری، محمدحسـین مهدویان که 
به تازگی پخش آن شـروع شـده اسـت 
از جمله سـریال های خوب اسـت و آرام 
آرام مخاطبـان زیـادی را با خـود همراه 
کـرده. یکـی از ویژگی های این سـریال 
بـه قسـمت  ایـن اسـت کـه قسـمت 
بهتـر می شـود و مخاطـب را عالقه مند 
قسـمت های بعـدی می کند کـه باعتقاد 
من این اسـتقبال به دلیل سـطح باالی 
بـازی  بازیگـران و کارگردانـی ویزه این 
سـریال یعنـی محمد حسـین مهدویان 

است.
ایـن بازیگـر سـینما و تلویزیون با 
اشـاره بـه اینکه شـبکه نمایش خانگی 
حداقـل این حسـن را داشـت که مردم 
سـراغ سـریال های ضعیـف ترکیه ای و 
... نرونـد ابـراز داشـت: ادامـه این روند 
یعنـی عادت کردن به تماشـای آنالین 
البتـه همـراه بـا  فیلم هـا و سـریال ها 
خطـر هـم هسـت. اگـر ایـن وضعیـت 
ادامـه پیـدا کنـد و همچنـان سـینما ها 
بـدون فیلم های جدیـد و نیمه خاموش 
باشـد مردم عـادت می کننـد فیلم ها را 
در منـزل ببیننـد و بـه سـینما نرونـد 
و ایـن اتفـاق بـرای سـینما خطرنـاک 
آن  کامـل  نابـودی  موجـب  و  اسـت 
می شـود. البتـه بایـد بگویـم افزایـش 
قیمـت بلیت هـا هـم در کمتـر شـدن 
اسـتقبال مخاطب از سینما تاثیر زیادی 
داشـته و بـه فرض خانـواده ای با ۴ نفر 
جمعیـت برای تماشـای یـک فیلم باید 
در حـدود ۱۰۰ هـزار تومان هزینه کنند 
کـه در ایـن شـرایط نه معقول اسـت و 
نـه منصفانه. در ایـن وضعیت اقتصادی 
چـرا مـردم بایـد سـینما برونـد. ضمن 
آنکـه بـدون تعـارف کیفیـت برخـی از 

فیلم هـا بسـیار پایین اسـت.
فرزیـن محـدث با اشـاره بـه باال 
بـودن هزینه تولید آثار سـینمایی تاکید 
کـرد: هزینه تولید آثار سـینمایی خیلی 
باالسـت و تهیه کننـده حق دارد تمایلی 
بـه اکـران فیلم خود نداشـته باشـد و از 
آن طـرف سـینماداران هـم حـق دارند 
بـه ایـن خاطـر که مالیـات و دسـتمزد 
پرسـنل و... بـاال اسـت و بـا بـاز بودن 
سـینما ها عمـال بـه هزینه هـای آنهـا 
اضافه می شـود و بازگشـتی هم ندارند.

وی پیرامـون فوریـت اکـران آثـار 
جدیـد بـرای جـذب دوبـاره مخاطب به 

سـینما بیان کرد: فیلم هایی هسـتند که 
فقط در جشـنواره فیلم فجر نمایش داده 
شـده و قابلیت جذب مخاطبـان را دارند 
و اکنـون فوریـت اکران آن ها احسـاس 
می شـود. اگر قیمـت بلیت ها ثابت بماند 
یـا اگـر بشـود ایـن قیمت کمتر شـود و 
فیلم هـای خوبـی اکران شـود بـه نظرم 
مـردم بـه سـینما ها بـر می گردنـد، بـه 
عنوان مثال فیلم سـینمایی شیشـلیک، 
ساخته محمدحسـین مهدویان می تواند 
در ایـن روز هـا تکانـی ویـژه به سـینما 

بدهد.
ایـن بازیگر عرصه سـینما، تئاتر و 
تلویزیـون بـا اشـاره بـه وضعیـت ناگوار 
معیشـتی تئاتری هـا بیان کرد: ۲ سـالی 
می شـود که فعالیت تئاتـری برای بازی 
نداشـتم. سـال ۹۸ پیشـنهاد های خوبی 
نداشـتم و اواخر سـال ۹۸ هم با شـیوع 
کرونـا تقریبـا چیـزی از تئاتـر نماند و با 
باز و بسـته شـدن های متوالی مخاطبان 
خـودش را از دسـت داد. بـا ایـن حـال 
وضعیـت کلـی تئاتـر بـه نظـرم بهتر از 
سینما اسـت و در این شرایط سالن های 
نمایـش که با ظرفیـت ۵۰ درصدی کار 
می کننـد پر می شـوند. امـا در کل تئاتر 
همیشـه وضعیـت نامناسـبی داشـته به 
ایـن خاطـر که مدیران در طول سـال ها 
هیچگونـه حمایتی از عوامل و بچه های 

نکرده اند. تئاتـر 
سـال  برگـزاری  پیرامـون  وی 
گذشته جشـنواره تئاتر فجر خاطرنشان 
کـرد: مثـال سـال گذشـته و در زمـان 
فجـر  تئاتـر  جشـنواره  کرونـا  شـیوع 
بسـیاری  کـه  حالـی  در  شـد  برگـزار 
در  تئاتـر  بازیگـران  و  کارگردانـان  از 
وضعیـت معیشـتی خیلـی بـدی بودنـد 
و بـی کار بودنـد و بیمـه هـم نداشـتند. 
اگـر یـک سـال جشـنواره فجـر برگزار 
نشـود و در عـوض هزینـه آن به قشـر 
آسـیب دیده تئاتری کـه فقط از طریق 
تئاتـر کسـب درآمد می کنند اهدا شـود 

اتفاقـات خوبـی خواهـد افتـاد.

از دینامیت تا جگر زلیخا...
طبـق آخریـن خبرها اکـران فیلم 
کارگردانـی  بـا  دینامیـت،  سـینمایی 
مسـعود اطیابـی و تهیه کنندگی ابراهیم 
در  تیرمـاه   ۹ چهارشـنبه  از  عامریـان 
از  پـس  تـا  شـده  قطعـی  سـینما ها 
مدت هـا یـک فیلم کمـدی که ظرفیت 
فـروش باالیـی دارد بتواند رونق دوباره 
را بـه سـینما ها برگردانـد. تهیه کننـده 
جگـر زلیخـا، هـم از اعـالم آمادگـی 

بـرای اکـران ایـن فیلـم خبـر داد.
هفته گذشته خبرهایی از اکران ۲ 
فیلم سـینمایی دینامیت و شیشلیک به 
میـان آمد کـه تاکنون به نظر می رسـد 
اکران دینامیت از روز چهارشـنبه قطعی 
شـده اسـت و صاحبان این فیلم کمدی 
رضایـت بـه اکـران فیلـم در شـرایط 
شـرایطی  در  داده انـد.  را  کرونایـی 
سـازندگان  و  پخش کننـدگان  کـه 
بـا  گذشـته  هفتـه  کمـدی  فیلم هـای 
شرایط سـازمان سـینمایی برای اکران 
فیلم هایشـان موافقـت نکـرده بودنـد، 
سـازمان سـینمایی با تغییر پیشنهادش 
درصدد جلـب رضایت ۲ فیلم پرفروش 

بـرای اکـران برآمد.
بـا  سـینمایی  سـازمان  مدیـران 
صنفـی  شـورای  مدیـران  وسـاطت 
نمایش، پیشـنهاد پرداخـت ۲,۵ میلیارد 

تومـان به سـازندگان فیلم هـای دارای 
شـانس فـروش بـاال را قبـول کرده  اند 
و بدیـن ترتیـب سـازندگان کمدی هـا 
درآمـدی معادل یک گیشـه ۸میلیاردی 
را از طـرف سـازمان سـینمایی خواهند 
داشـت. در حالـی کـه مسـعود اطیابـی 
نیـز  سـینما  کارگـردان  و  تهیه کننـده 
اعالم کرده بود تا واکسیناسـیون نیمی 
از مـردم، فیلم هایش را اکران نمی کند، 
سـازندگان دینامیـت، ایـن پیشـنهاد را 
پذیرفته انـد تـا ایـن فیلـم از ایـن هفته 
اکـران خـود را آغـاز کنـد.  سـازندگان 
شیشـلیک امـا بـه ایـن پیشـنهاد هنوز 
جلـب  درصـورت  و  نداده انـد  پاسـخ 
دیگـری  فیلـم  آنهـا  رضایـت  نشـدن 

جایگزیـن فیلـم مهدویـان می شـود.
مـذاق  بـه  پرداختـی  رقـم  ایـن 
خیلی هـا خـوش آمـده و باید دیـد کدام 
تهیه کننـدگان مایل بـه اکران فیلم های 
خود و ایجاد نشـاط اجتماعی هستند، در 
همیـن حیـن تهیه کننـده فیلـم کمدی 
جگـر زلیخا، این فیلم را مناسـب اکران 
ایـن روزهـا خوانـد و گفـت مایل اسـت 
همزمان با سـالروز تولد علـی انصاریان 
)۱۴ تیرمـاه( ایـن فیلـم را اکـران کند تا 
بـه نشـاط جامعـه و گرم شـدن گیشـه 
سـینماها کمک کنـد. تهیه  کننـده فیلم 
سـینمایی جگـر زلیخـا کـه بـه تازگـی 
صـادر  آن  سـینمایی  نمایـش  پروانـه 
شـده اسـت ایـن فیلـم را بسـیار جذاب 
و مناسـب فضـای این روزهـا می داند و 
می گویـد: در زمانـی که صاحبان فیلم ها 
بـه  حق ریسـک اکـران فیلمشـان را در 
ایـن ایـام نمی پذیرند، مـا آمادگی اکران 
جگـر زلیخـا را داریم و اگـر حمایتی که 
از سـایر فیلم هـا در ایـن ایـام می شـود، 
مشـمول اکران این فیلم هم شـود، آنرا 
از ۱۴ تیـر مـاه همزمـان با سـالروز تولد 
علـی انصاریـان اکـران خواهیـم کـرد. 
علـی نصیریان بازی گـرم و متفاوتی در 
این فیلم داشـته و در نقش یک خواننده 
غیـر مجاز که به زبان انگلیسـی تسـلط 
نـدارد، ولی اصرار بـه خواندن ترانه های 
انگلیسـی دارد فضـای کمـدی بسـیار 
جذابـی در فیلم ایجـاد کرده که ویدئوی 
اکنـون  او،  ترانه خوانی هـای  از  یکـی 

منتشـر شـده است. 
امـا در شـرایط تغییـر مدیریت هـا 
مشـخص نیسـت این مبلغ پیشـنهادی 
از سـوی سـازمان سـینمایی پیـش از 
اکـران فیلم هـا بـه سـازندگان پرداخت 
می شـود یـا تعهـد مالـی اسـت کـه بر 
گردن مدیران آینده سـازمان سـینمایی 
خواهـد بـود. بـه نظـر می رسـد در این 
تهیه کننـدگان  هجـوم  شـاهد  روزهـا 
بـرای اکـران فیلم ها باشـیم و باید دید 
سـینما از ایـن بـازار چـه نفعـی خواهد 
عمومـی  روابـط  اعـالم  طبـق  بـرد. 
سازمان سـینمایی، این کمک ها شامل 
فیلم هـا،  کشـور،  سـطح  سـینما های 
آموزشـگاه های سـینمایی، مراکـز فنی 
و پشـتیبانی و فعـاالن سـینما جمعـا به 
مبلـغ بیـش از ۱۴ میلیارد و ۵۰۰ ملیون 
تومـان بالعوض و بیـش از ۲۶ میلیارد 
تومان تسـهیالت بانکی ۴ درصد است 
کـه جزییـات آن در قالب ۱۱ فهرسـت 

منتشـر می شـود.
سـازمان سـینمایی  حمایت هـای 
از ابتـدای شـیوع کرونا در کشـور تا به 
امـروز بصورت بالعـوض، پرداخت وام 

و غیـر نقـدی بوده اسـت.


