
رکوردشکنی نفت متوقف شد
رت  وزا نشــجویان  دا مــور  ا زمان  ســا
ــرد:  ــام ک ــاوری اع ــات و فن ــوم، تحقیق عل
براســاس برنامه ریــزی و اقدامــات انجــام 
۱۴۱ موسســه اعــزام دانشــجو در ســال  شــده، مجــوز 

ــد. ــو ش ۱۴۰۰ لغ
امــور  از ســازمان  جوانــان  دنیــای  گــزارش  بــه 

ــازمان  ــام س ــاس اع ــر اس ــوم، ب ــجویان وزارت عل دانش
امــور دانشــجویان ۱۴۱ موسســه لغــو مجــوز شــدند و ایــن 
ــا توجــه بــه ضوابــط و مقــررات، اجــازه هیــچ  موسســات ب
گونــه فعالیــت درخصــوص اعــزام دانشــجو از قبیل مشــاوره 

ــت. ــد داش ــرارداد را نخواهن ــد ق و عق
صفحه 2

رئیس پلیس تهران بزرگ:

 مدیران مدارس

مسئول ایمنی سرویس دانش آموزان هستند

پیش بینی خوبی از وضعیت بازار خودرو نداریم
مهندس کیسان سعیدایی در گفت 
و گو با دنیای جوانان گفت: مشخص 
شدن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 
نیز نتوانسته تاثیر چندانی بر بازار داشته باشد و 
و  دوخته اند  برجامی  مذاکرات  به  چشم  همگان 

نتایج آن را بر این بازار تاثیرگذار می دانند.
با این حال، مهمترین عامل تاثیرگذار بر بازار 
خودروهای خارجی نرخ دالر است که این روزها 

اندکی رشد کرده است.
روز گذشته نرخ دالر در صرافی های بانکی 
با ۳۹۰ تومان افزایش نسبت به روز یکشنبه به 

رقم 2۴ هزار و ۴2۸ تومان رسید.
صفحه ۳

معاون خدمات شهری شهرداری قدس: 

حوزه خدمات شهری نیازمند توجه ویژه مسئولین
و تخصیص اعتبارات مضاعف است 

4
فضای مجازی بهترین فرصت برای ایجاد اشتغال در کشور است

صفحه3

2

سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1775- سه شنبه 8  تیر  1400- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
زمان خداحافظي 

با کوئنتین تارانتینو 
فرا رسید

6ورزش
ناشران قدیمی

 در خطر
 نابودی

نک 1با

در تاريخ سينماي جهان نام هاي شاخصي به عنوان فيلمسازان 
برجسته و ماندگار بوده اند كه از سينماي كالسيك تا به امروز 
روي آنها حساب ويژه اي باز شده و نه تنها تاريخ سينما مديون 
آنهاست بلكه عالقمندان به سينما نيز همواره آثار آنها پيگيري 

كرده اند. 

هومان حسن پور از ارسال نامه ای به رئيس نيروی انتظامی 
برای برخورد با بساط گستران كتاب خبر داد و گفت: عالوه بر 
پيگيری اين موضوع از شهرداری و شورای شهر، مساله را از 
طريق نيروی انتظامی نيز پيگيری می كنيم و به زودی دستور 

الزم از سوی فرمانده نيروی انتظامی صادر خواهد شد.

 مديرعامل بانك صادرات ايران در جريان سفر به استان 
اصفهان در جمع فعاالن اقتصادي و اعضاي اتاق بازرگاني 
اين استان براي حل مشكالت مشتريان و تأمين مالي 
شركت هاي آسيب ديده و حمايت از توليد و اشتغال در 

اين واحدها اعالم آمادگي كرد.

دیدار فعاالن اقتصادی 
و اعضای اتاق بازرگانی 

استان اصفهان با 
مدیرعامل بانک 

صادرات ایران

مجوز ۱۴۱ موسسه اعزام دانشجو لغو شد فرصت دوباره سازمان قضایی
 به سربازان فراری

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح گفت: سربازان فراری در صورت 
ارفاقاِت قانونی از جمله تعلیِق تعقیب و  از  بازگشت به یگان های خدمتی 
معافیت از مجازات برخوردار می شوند. به گزارش دنیای جوانان از سازمان 
قضایی نیروهای مسلح، حجت االسام والمسلمین شکراهلل بهرامی افزود: اگر سربازان 
در دوران خدمت مرتکب تخلفی نشوند، به طور قطع از بابت غیبت مجازات نخواهند شد.
صفحه 2

در  وقتی  مسئول  یک  گفت:  شکربیگی  الیه  ع
مسئولیتی  و  تعهد  و  است  کار  به  مشغول  جایگاهی 
دارد، در شرایطی که به این تعهد و مسئولیت توجه 
نمی کند، وجدان جمعی را دچار درد می کند، مثل بی مسئولیتی 
نسبت به مرگ همین دو خبرنگار، همین دو دختر عزیز ما که 
دو  درگذشت  ناگوار  حادثه ی  وقوع  از  شدند.بعد  پرپر  ُگل  ثل  م

خبرنگار جوان در واژگونی اتوبوسی در ارومیه، مسئوالن به جای 
قبول مسئولیت، عذرخواهی و استعفا، مثل همیشه پاس کاری بین 
یکدیگر را شروع کرده اند.  »فرهاد سرخوش« رییس استانی ستاد 
احیای دریاچه ارومیه، مسوول برنامه بازدید خبرنگاران از دریاچه 
ارومیه را سازمان حفاطت محیط زیست می داند و نه ستاد احیا.
صفحه 2

مسئوِل مقصر باید مجازات شود

DONYAYEJAVANANMAG.IR

تجدیدآگهی
 مناقصه شماره 400/8

  مناقصه گزار : شرکت آب و فاضالب استان مرکزی  

مناقصه 
برآورد قیمت)ریال(رشته مورد نظرشهرمشخصات خدمت شماره

مبلغ تضمین شرکت 
در فرایند ارجاع 

کار)ریال(

2۹
عملیات خدمات حجمی حفاظت فیزیکی ساختمان 

های ستاد ، منطقه یک و دو ، تصفیه خانه 
فاضاب و انبار جهاد

فقط شرکت های دارای رتبه و تعیین    اراک
صاحیت شده از دفتر حراست وزارت نیرو 

مجاز به شرکت در مناقصه می باشند 
2۹.776.۴7۹.۹۳5۱.۴۸۸.۸2۳.۹۹6

محل تامین اعتبار: جاری
مهلت دریافت اسناد:از تاریخ  ۰۹ /۱۴۰۰/۰۴ لغایت ۱۴۰۰/۰۴/۱2

مهلت تحویل پیشنهادات : ازتاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ لغایت۱۴۰۰/۰۴/2۳ 
تاریخ بازگشایی پاکات: ۱۴۰۰/۰۴/26
نوع برگزاری مناقصه یک مرحله ای 

WWW.setadiran. کلیه مراحل برگزاری مناقصه ازدریافت اسنادتاارائه پیشنهادمناقصه گران وبازگشایی پاکت هاازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(به آدرس
ir انجام خواهدشدوالزم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام درسایت مذکورودریافت گواهی امضای الکترونیکی راجهت شرکت درمناقصه محقق سازند.

محل دریافت اسناد: ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس :
  WWW.setadiran.ir 

محل تحویل اسناد: ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس
WWW.setadiran.ir 

توضیح اینکه : مناقصه گران موظفند پاکت الف که حاوی فرم تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار می باشد را تا پایان وقت اداری مورخ ۴۰۰/۰۴/2۳ به دفتر قراردادهای شرکت آب 
و فاضاب استان مرکزی واقع درشهرک رضوی – میدان شهید نجفی تحویل داده و رسید آن را دریافت نمایند.

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان مرکزی

آگهي مناقصه عمومي
 دو مرحله اي

نوبت اول
شرکت پاالیش گاز ایالم در نظر دارد اقالم مورد نیاز خود را با شرایط ذیل از طریق مناقصه عمومي تامین نماید .

۱-۹۹/۰5۰   شماره مناقصه:

تجدید مناقصه خرید سینی و متعلقات برجموضوع مناقصه :                                                                                                 

 به میزان : 7۰7,5۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ تضمین شرکت در  فرآیند ارجاع کار ) مناقصه( :

 ضمانتنامه بانکي نوع تضمین شرکت در  فرآیند ارجاع کار ) مناقصه(  :

آخرین مهلت دریافت اسناد از سامانه ستاد توسط مناقصه گران :
آخرین مهلت درج اسناد در سامانه ستاد توسط مناقصه گران:

۱۴۰۰/۰۴/۱2 
۱۴۰۰/۰۴/26 

تاریخ گشایش پاکات:
تاریخ اعالم نتیجه ارزیابی کیفی :

۱۴۰۰/۰۴/27 
۱۴۰۰/۰۴/2۹ 

 ۱۴۰۰/۰5/۰۴تاریخ اعالم نتیجه ارزیابی فنی :

 ۱۴۰۰/۰5/۱۱تاریخ گشایش پاکات مالي “ج” :                                     

 www.setadiran.ir آدرس دریافت اسناد الكترونیك :

ایالم / شهرستان چوار / صندوق پستي ۱۴۴-6۹۳6۱ / کدپستي آدرس پستي مناقصه گزار :
6۹۳7۱7۰۱۱۰ /دبیرخانه کمیسیون مناقصات

* مناقصه گران مي توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 2۰77 و ۳2۹۱2۸5۰-۰۸۴ )دبیرخانه کمیسیون مناقصات( تماس حاصل فرمایند.
شناسه آگهی : 1154021

م الف :      -1 
روابط عمومي شرکت پاالیش گاز ایالم

 مدیرعامل بانک صادرات ایران در 
جریان سفر به استان اصفهان در جمع 
فعاالن اقتصادي و اعضاي اتاق بازرگاني 
این استان براي حل مشکات مشتریان 
و تأمین مالي شرکت هاي آسیب دیده و 
حمایت از تولید و اشتغال در این واحدها 

اعام آمادگي کرد.
بانک  روابط عمومي  گزارش  ه  ب
در  صیدي  حجت اله  ایران،  ادرات  ص
این نشست گفت: بانک صادرات ایران 
۱۰ درصد ظرفیت خود را براي فعاالن 
و  گرفته  نظر  در  اصفهان  قتصادي  ا
اختیارات مدیران در این استان افزایش 
نیاز  خاصي  اختیار  اگر  و  است  افته  ی
باشد، امکان افزایش آن به ویژه براي 
مشتریان ویژه و فعاالن اقتصادي فراهم 

خواهد شد.
وي با بیان اینکه در ارائه راه حل 
به مشتریان مسیری دو سویه را تعریف 
اقتصاد  عملی  بخش  افزود:  رده ایم،  ک
است،  آن  از  قسمتی  نیز  بانکداری  که 
در این سال ها به دلیل محدودیت های 
ساختاري  تعادل هاي  عدم  ین المللي،  ب
با  کرونا  ویروس  شیوع  و  اقتصاد  ر  د
است.  بوده  مواجه  زیادی  شکات  م
محدود  اقتصادي  کار  براي  رصت  ف
باید  با وجود تمامي مشکات  است و 
همه  وجود  با  کشور  داد.  ادامه  کار  ه  ب

اصلي  بار  و  پیش مي رود  به  سختي ها 
و  اقتصاد  واقعي  بخش هاي  دوش  ر  ب

فعاالن اقتصادي است.
تاش هاي  به  اشاره  با  صیدي 
بهبود ساختارهاي  براي  صورت گرفته 
مالي بانک در سال هاي اخیر، گفت: مهم 
تحریم ها  تشدید  وجود  با  که  بود  ین  ا
کارمان  قدیمي  مشتریان  با  وانستیم  ت
از فروردین ۹7  را دوباره شروع کنیم. 
دوباره  را  کار  بانک  برتر  مشتریان  ا  ب
آغاز کردیم و کار را به جایي رساندیم 
که بانک در بحث تامین مالي کارهاي 

قابل قبولي انجام دهد.
ایران  صادرات  بانک  دیرعامل  م
افزود: یکي از مسایلي که در سه سال 
و نیم گذشته با آن مواجه بودیم، تعریف 
یک مأموریت مشخص در شرایط فعلي 
تا  کرده ایم  تاش  و  بوده  قتصادي  ا
براي مشکات مالي مشتریان راه حل 
پیدا کنیم. وي با اشاره به صورت های 
مالی بانک صادرات ایران گفت: کفایت 
سرمایه بانک به طور قابل ماحظه اي 
سقف  وضعیت  این  و  یافته  فزایش  ا
تسهیات دهي بانک را به هر ذي نفعي 

افزایش خواهد داد.
ایران  صادرات  بانک  دیرعامل  م
به  پاسخ  در  نشست  این  در  مچنین  ه
سوي  از  شده  مطرح  نظرات  رخي  ب

مشتریان بانک و فعاالن اقتصادي بخش 
مجموعه  گفت:  اصفهان  صوصي  خ
در  اقتصادي  فعاالن  و  قتصاددانان  ا
نظر  از  معموال  کشور،  اقتصاد  رزیابي  ا
عملیاتي دو شاخص را ارزیابي مي کنند. 
نرخ  دیگر  و  سرمایه گذاري  نرخ  کي  ی
توسعه فناوري. با ارزیابي این دو شاخص 
مي توان تخمین زد که آینده اقتصادي 

کشور چگونه است.
سال  چندین  کرد:  اظهار  صیدي 
است که نرخ استهاک سرمایه از نرخ 
تشکیل سرمایه پیشي گرفته است. در 
عین حال سرمایه گذاري و نرخ تشکیل 
سرمایه بدون رشد و توسعه فناوري به 
نتایج خوبي نمي رسد. در بانک صادرات 
ایران قصد داریم کمک کنیم تا زندگي 
اینکه  براي  بچرخد.  مردم  معیشت  و 
بانکي  نظام  و  ایران  صادرات  انک  ب
بتواند به خوبي اداره و شکوفا شود، باید 
در  تشکیل شود.  بیشتری  سرمایه های 
استان اصفهان بیش از موجودي بانک 
تسهیات پرداخت شده است. اما بازهم 
آمادگي براي افزایش آن وجود دارد و 
طبعًا در این مسیر باید بخشي را نیز به 

عنوان سرمایه ثابت در نظر بگیریم.
 ۹۸ سال  ابتداي  از  افزود:  ي  و
طرح اعتباري ویژه تولید با عنوان طرح 
طراوت در بانک صادرات ایران تعریف 

بر  در  را  تولید  زنجیره  کل  که  شده 
مي گیرد. سایر بانک ها نیز از این ابتکار 
کرده اند.  استفاده  ایران  صادرات  انک  ب
این طرح براي تامین سرمایه در گردش 
کننده  تا مصرف  تولیدي  واحدهاي  ز  ا
نهایي به صورت زنجیره اي مورد استفاده 
قرار مي گیرد. از ابتداي سال ۹۹ دو طرح 
دیگر شامل طراوت توسعه و مسکن نیز 
شده  ارائه  ایران  صادرات  بانک  وسط  ت

است. طرح طراوت توسعه براي تأمین 
است  تولیدي  واحدهاي  ثابت  سرمایه 
که به نفع پیمانکاران و تأمین کنندگان 
مواد اولیه آنها اعتبارات اسنادي ریالي 
صادر مي شود. در مجموع نظام بانکي 
در خصوص تامین مالي سرمایه ثابت با 
دقت برخورد مي کند که بانک صادرات 
ایران نیز از این شرایط تبعیت مي کند 
و این عمدتا به دلیل کوتاه مدت بودن 

رویدادهاي اقتصادي، نااطمیناني و عدم 
قطعیت ها در اقتصاد است. با این حال 
بانک صادرات ایران طرح طراوت تولید 
و توسعه را به عنوان بخشی از وظایف 
خود تعریف کرده  و منابع خود را به سه 
بخش کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت 

تقسیم کرده است. 
ایران  صادرات  بانک  دیرعامل  م
از 5۰ هزار  تصریح کرد: تاکنون بیش 

طراوت  طرح  قالب  در  ریال  یلیارد  م
به  ثابت  سرمایه  عنوان  به  وسعه  ت
صورت اعتبارات اسنادي ریالي پرداخت 
شده است.صیدی در ادامه این نشست 
اظهار کرد: مشکل بدهي ارزي در کشور 
از محدویت  ناشي  و  فني  یک مشکل 
مبادالت ارزي است که بانک صادرات 
یران براي حل آن پیگیري های الزم  ا

را انجام خواهد داد.
وي در خصوص جرایم مشتریان 
بدهکار نیز گفت: بانک صادرات ایران 
به  محیا  طرح  ارائه  با  جاري  سال  ر  د
دنبال حمایت از واحدهاي تولیدي فعال 
لیست  از  تنها  نه  که  است  آسیب دیده 
بدهکاران نظام بانکي آنها را خارج کند 
بلکه امکان پرداخت تسهیات بیشتر به 

آنها را نیز فراهم بیاورد.
یوسفیان،  امیر  نشست  این  ر  د
بانک صادرات  ائب رییس هیئت مدیره  ن
طرح  قابلیت هاي  تشریح  با  نیز  یران  ا
ویژه  شرایط  توسعه،  و  تولید  راوت  ط
این طرح براي تسهیل فروش اعتباري 
و کاهش هزینه و توسعه خطوط تولید 
و اجراي پروژه هاي جدید در واحدهاي 
تولیدي صنعتي این استان و همچنین 
مزایاي طرح همیان را براي کمک به 
و  کارگران  دستمزد  و  حقوق  رداخت  پ
کارمندان واحدهاي تولیدي را برشمرد.

طرح پرداخت در حساب جاري از 
ایران  صادرات  بانک  طرح هاي  یگر  د
بانک  نائب رئیس  توسط  که  ست  ا
این  در  حاضران  براي  ایران  ادرات  ص

جلسه تشریح شد.
مسعود  همچنین  نشست  این  ر  د
گلشیرازي، رئیس اتاق بازرگانی استان 
اصفهان، گفت: نقش بانک صادرات و 
شبکه گسترده آن در داخل و شعب خارج 
از کشور و سابقه کار در حوزه بین الملل 
موجب تمایز این بانک از سایر بانک ها 
این  نیز  اصفهان  استان  در  است.  وده  ب
فعاالن  و  خصوصی  بخش  با  انک  ب
اقتصادی تعاملی مبتنی بر عقانیت با 
قاعده برد- برد داشته و بر همین اساس 
فعاالن  رجوع  محل  عنوان  به  مواره  ه

اقتصادی قرار گرفته است.
گلشیرازي افزود: برگزاری جلساتی 
از این دست موجب افزایش درک متقابل 
از شرایط  اقتصادی بین بانک و فعاالن 
اقتصادی است تا این مسیر دشوار را با 
هم به سرانجام برسانیم. اقتصاد استان 
اصفهان اقتصاد صنعتی است که بخش 
دارد  آن  در  زیادی  سهم  نیز  خدمات 
که  استان  این  در  اقتصادی  اهداف  و 
است،  گذار  تاثیر  نیز  کشور  اقتصاد  ر  ب
بانک ها  مالی  تامین  و  حمایت  دون  ب

محقق نمی شود.

دیدار فعاالن اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی استان اصفهان با مدیرعامل بانك صادرات ایران

»محیا« به نصف جهان رسید

صفحه ۳
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نماینده تبریز:
FATF، سفره  مدعیان حل مشکالت کشور، بدون برجام و 

مردم را رنگین کنند!
صحنه  از  سیاسی  جریان  یک  حذف  موضوع  دو  یازدهم  مجلس  ماینده  ن
مجازات  و  مجازی  فضای  پیرامون  مجلس  طرح  نیز  و  قدرت  و  نتخابات  ا
استفاده کنندگان از فیلترشکن ها را بررسی و آنها را بی ثمر و بدون نتیجه عنوان کرد.

مسعود پزشکیان نماینده مجلس یازدهم، درباره یکدست شدن حاکمیت و 
حذف برخی جریان های سیاسی از عرصه قدرت، با بیان اینکه این حرف ها و کارها 
دیگر به نتیجه نمی رسد و خودشان بدتر گیر می افتند، اظهار داشت: به طور کلی 
وقتی همه یکدست باشند به نفع کشور نیست، باالخره یک فرد یا گروهی هم 
باید باشند که بتوانند نقد کنند. اگر قرار باشد که ما هر کاری می کنیم از یکدیگر 
تعریف کنیم، هیچ وقت نمی توانیم عیب های خودمان را ببینیم و حتی گاهی بر 
پیشرفت  اینکه  به جای  نتیجه  در  می گذاریم؛  اشتباهات سرپوش  و  عیب ها  ین  ا

کنیم، عقب می مانیم.
وی افزود: در رقابت است که انسان توسعه پیدا  می کند و عیب های خودش 
را اصاح کرده و پیشرفت می کند اما وقتی رقابت نیست دیگر تفاوتی ندارد هر 

کاری که می کنید به خودتان می گویید که کاری بهتر از این نبود.
نماینده تبریز در مجلس در پاسخ به این که طرفداران این شیوه می گویند 
که در این شرایط کارها بهتر انجام می شود و کمتر قوا برای یکدیگر مانع تراشی 
می کنند، اظهار داشت: حاکمیت همه مردم هستند، وقتی ما جریان هایی را حذف 

کرده و یک جریان را حاکم کنیم، این از نظر عدالت درست نیست.
وی افزود: کشور متعلق به همه است، مال یک دسته، یک گروه و یک 
جریان نیست. ولی متاسفانه ما آمدیم همه آن کسانی که آن طرف بودند را به 
بهانه های مختلف کنار گذاشتیم و یکدست کردیم. حاال یک دست کردند؟ اشکال 
ندارد سفره مردم را رنگین کنند و مشکات مردم را حل کنند. ولی اگر نتوانستند 
این را حل کنند توجیه نکنند و بازی »کی بود، کی بود، ما نبودیم به راه نیندازند«؛ 
حاال که خودشان هستند، حل کنند ما هم دعا و کمک می کنیم. پزشکیان در ادامه 
اظهار کرد: ما دیدیم  آنهایی که ادعا کردند مشکل مسکن وجود دارد، سوءمدیریت 
است، فقر وجود دارد و سفره مردم رنگی نیست؛ گفتند که برجام و FATF بد است. 
این ها می گفتند FATF بد است، برجام بد است، خب این ها را حل نکنند و با آن ها 
هم دعوا کنند و مشکات کشور را حل کنند، ببینند شدنی است؟ اما این امکان 
ندارد که چنین امری محقق شود.وی خاطرنشان کرد: اکنون بیایند سفره مردم 
را رنگی کنند ما نیز کمک شان می کنیم؛ همه آدم ها را بیرون بگذارند اما مشکل 
مردم را حل کنند اما به شرط اینکه مشکل را حل کنند، مهم نیست که من باشم 
یا فرد دیگری مهم این است که مشکلی که مردم به آن گرفتارند را حل کنیم، 
نه اینکه دعوای قدرت باشد یا دعوا بر سر این باشد که من بخورم و تو نخوری.

نماینده مردم تبریز آذر شهر و اسکو تصریح کرد: منابع این مملکت را یا ما 
خورده ایم یا آنها؛ یا اینکه ما خوابمان برده و دیگران خوردند یا خودمان نیز دست 

داشته ایم. اگر این منابع را به نفع مردم هزینه کنند، دعوایی نداریم.
اظهار  و مجازات خاطیان  درباره فضای مجازی  درباره طرح مجلس  وی 
داشت: چنین طرحی نمی تواند در جامعه برد داشته باشد، خیلی وقت ها خیلی از 
چیزهایی را که از اول انکار و رد می کردیم یا تایید نمی کردیم،  خودبه خود آمده 

و ما را زیر پای خودش له کرده و برده است.
پزشکیان گفت: با رادیو، حمام،  ویدیو و هر چیز تازه ای مخالفت کردیم و 

این به هیچ جایی نمی رسد.

یك نماینده مجلس:
مراسم تحلیف رئیسی ۱4 مرداد در مجلس برگزار خواهد 

شد
علیرضا سلیمی عضو هئیت رئیسه مجلس یازدهم، درباره مراسم تحلیف 
»سید ابراهیم رئیسی« با تاکید بر اینکه برخی تاریخ ها اشتباه عنوان شده است، 
اظهار داشت: پس از برگزاری مراسم تنفیذ حکم رئیس جمهور منتخب از جانب 
در محل مجلس  مرداد  پنجشنبه ۱۴  روز  رئیسی  آقای  تحلیف  مراسم  رهبری، 

شورای اسامی برگزار خواهد شد.

علیرضا زالی خبر داد؛
فیروزکوه و دماوند در وضعیت »قرمز«

فرمانده عملیات ستاد مقابله با کرونا استان تهران با اشاره به اینکه دو 
شهر دماوند و فیروزکوه در استان تهران در وضعیت قرمز قرار دارند، افزود: 
با در اختیار قرار گرفتن واکسن مورد نیاز سرعت واکسیناسیون در استان 

تهران افزایش پیدا خواهد کرد.
با  مقابله  ستاد  جلسه  پایان  در  و  گذشته  روز  عصر  زالی  لیرضا  ع
نیاز  مورد  واکسن  گرفتن  قرار  اختیار  در  با  گفت:  تهران  استان  رونا  ک
این  بود.  خواهیم  تهران  استان  در  واکسیناسیون  گرفتن  سرعت  شاهد 
برای  سال   7۰ باالی  سنی  های  گروه  تزریق  اولویت  با  اکسیناسیون  و
دوز دوم و جاماندگان انجام خواهد شد. بی تردید تا اطمینان از تزریق 
سنی  های  گروه  سراغ  به  نشود  ایجاد  کفایت  قدر  به  سنی  گروه  ین  ا

دیگر نخواهیم رفت.
وی افزود: در تاش هستیم ازدحام در مراکز واکسیناسیون را کاهش 
دهیم و شهروندان اطمینان داشته باشند که واکسن به قدر کفایت برای 

گروه های سنی باالی 7۰ سال وجود خواهد داشت.
وی ادامه داد: همچنین تمامی افراد هر واکسنی که در دوز اول دریافت 
کرده اند از همان برند در دوز دوم به آنها تزریق خواهد شد و نگرانی در 
این زمینه وجود ندارد. الزم است که شهروندان از مراجعات غیر ضرور به 
مراکز واکسیناسیون خودداری کنند و با توجه به بحث نوبت دهی به مراکز 
https://salamat. مراجعه کنند که بهترین راه مراجعه نوبتی سامانه

gov.ir/ است.
وی در تشریح وضعیت رنگ بندی کرونایی استان تهران نیز گفت: 
در حال حاضر در کشور شهر آبی نداریم که به تبع آن نیز در تهران نیز 
شهر آبی وجود ندارد. عمده شهرها در تهران در وضعیت نارنجی قرار دارند 
ولی فیروزکوه و دماوند در شرایط قرمز قرار گرفته اند. استان های جنوبی 
و مرکزی کشور قرمز شدند که باید قرمز شدن شهرهای تهران در هفته 

های آتی را جدی بگیریم.
زالی در پاسخ به سوالی در خصوص ازدحام در مراکز واکسیناسیون استان 
تهران نیز گفت: 77 مرکز واکسیناسیون در تهران فعال است که ۱۱ مرکز 
خودرویی هستند. هر سه دانشگاه علوم پزشکی در تهران در حال گسترش 
این مراکز هستند تا ازدحام کاهش پیدا کند. همچنین اکثر مراکز پر ازدحام 

مقرر شده به صورت دو شیفته کار کنند.
فرمانده عملیات ستاد مقابله با کرونا در کانشهر تهران خاطرنشان 
کرد: افزایش نظارت ها، تدوین پروتکل های بهداشتی، ایجاد زیرساخت های 
بهداشتی و واکسیناسیون از مهمترین فاکتورهای کاهش ابتا به کروناویروس 
است که همه این موارد در نظر گرفته شده و با توجه به احتمال خیز پنجم 

آماده باش برای شبکه درمان اعام شده است.
زالی درباره نسبت شیوع و ابتا کرونا ویروس در مناطق مختلف تهران 
گفت: اکثر نقاط تهران شکل همگنی دارد. البته در میزان مراجعات سرپایی 
در این هفته در جنوب تهران تعداد کمتری را شاهد بودیم. در بستری فقط 
شرق تهران متفاوت بوده و سایر نقاط همگن بوده، در فوتی ها نیز در شمال 

و جنوب غربی بیشترین میزان را داشته ایم.
وی ادامه داد: در خصوص رعایت پروتکل های بهداشتی و استفاده 
از ماسک نیز در طول هفته گذشته 7۸ درصد رعایت را شاهد بوده ایم اما 
در آخرین جمع بندی 76.۸ درصد را شاهد بودیم که مقداری کاهش پیدا 

کرده است.

واکنش یك جامعه شناس به حوادث اخیر؛

مسئوِل مقصر باید مجازات شود
بیگی  شکر لیه  ا ع
در  وقتی  مسئول  یک  گفت: 
جایگاهی مشغول به کار است 
و تعهد و مسئولیتی دارد، در شرایطی که 
به این تعهد و مسئولیت توجه نمی کند، 
وجدان جمعی را دچار درد می کند، مثل 
بی مسئولیتی نسبت به مرگ همین دو 
خبرنگار، همین دو دختر عزیز ما که مثل 

ُگل پرپر شدند.
ر  ناگوا حادثه ی  وقوع  ز  ا عد  ب
درگذشت دو خبرنگار جوان در واژگونی 
اتوبوسی در ارومیه، مسئوالن به جای 
استعفا،  و  عذرخواهی  مسئولیت،  بول  ق
یکدیگر  بین  پاس کاری  همیشه  ثل  م
را شروع کرده اند.  »فرهاد سرخوش« 
دریاچه  احیای  ستاد  استانی  ییس  ر
ارومیه، مسوول برنامه بازدید خبرنگاران 
حفاطت  سازمان  را  ارومیه  دریاچه  ز  ا

محیط زیست می داند و نه ستاد احیا.
او می گوید:  »مدیر روابط عمومی 
را  سفر  برنامه  محیط زیست  ازمان  س
هماهنگ کرده بود، من در این موضوع 
تهران  از  آنها خودشان  نبودیم،  دخیل 
هماهنگ کردند و به پروژه رفتند.« اما 
از طرفی »داور نامدار« مدیر کل حقوقی 
هنوز  می گوید:  زیست  محیط  ازمان  س
تفکیک بین ستاد احیا دریاچه ارومیه و 
سازمان محیط زیست مشخص نیست!

این پاسکاری ها در بین نهادهای 
مرتبط و عدم قبول مسئولیت از سوی 
آنها در بروز حادثه برای خبرنگاران و داغ 
بزرگی که بر دل جامعه رسانه ای کشور 
اتفاق  رسانه  اهالی  برای  ذاشته اند،  گ
گوناگون  حوادث  در  و  نیست  جدیدی 
سرانجام  به  و  پاسکاری ها  این  اهد  ش

نرسیدن پرونده ها بوده است.
جامعه شناس  شکربیگی«  عالیه  «
به ارزیابی رفتار و برخورد مسئوالن در 
قبال این حادثه تلخ پرداخت و گفت: با 
وجودی که تصمیم گرفته بودم تا دیگر 

برای  که  ماجرایی  اما  نکنم،  صاحبه  م
غم انگیز  آنقدر  آمد،  پیش  برنگارها  خ
بود که به احترام روح بزرگ آنها االن 
در این رابطه صحبت می کنم، همانطور 
هم  گذشته  سال های  در  می دانید،  که 
شکل  این  به  اتفاقات  در  استی هایی  ک
وجود داشته است، اما موضوع این است 
که یک مسوول در جایگاهی مشغول به 
کار است و تعهد و مسوولیتی دارد، وقتی 
به این تعهد و مسوولیت توجه نمی کند، 
وجدان جمعی را دچار درد می کند، مثل 
بی مسئولیتی نسبت به مرگ همین دو 
خبرنگار، همین دو دختر عزیز ما که مثل 

گل پرپر شدند.
شکربیگی افزود: سوال این است 
نداشتیم  امکان  آنقدر  واقعا  ما  آیا  ه  ک
آنها  اختیار  در  سالم  اتوبوس  یک  ه  ک

بگذاریم؟ یکی از خبرنگارهای مصدوم 
سفر  اول  از  ماشین  که  می کرد  شاره  ا
انسان هایی  که  داشت، کسانی  مشکل 
آیا  می فرستند  ماموریت  یا  سفر  به  ا  ر
همه چیز را ارزیابی می کنند؟ در صوتی 
که اتوبوس باید از هر نظر مورد ارزیابی 
قرار گیرد تا مسافرها به سامت برسند.

این  به  وقتی  داد:  ادامه  ی  و
چنین   ، نمی شود توجه  وضوعات  م
با وجود  دارد،  دنبال  به  یامدهایی هم  پ
چنین پیامدی که وجدان جمعی جامعه 
دچار ناراحتی و درد است، باید مجازاتی 
مرتبط  قضیه  این  با  که  کسانی  رای  ب

هر  یعنی  شود،  گرفته  نظر  در  هستند 
زمینه مقصر  این  در  مقام مسئولی که 
نظر  در  آن  برای  مجازاتی  باید  ست،  ا

گرفته شود.
ضرورت  بر  تاکید  با  شکربیگی 
دو  کردن  محسوب  خدمت  هید  ش
خبرنگار جان باخته گفت: این خبرنگاران 
در راه خدمت به کشور و اطاع رسانی 
جانشان را فدا کردند و از همین رو باید 

شهید خدمت محسوب شوند.
وی افزود: توجه داشته باشید که 
وقتی هرکسی می گوید دیگری مقصر 
است، گویای آن است که یک موازی 
وجود  مسئوالن  کاری  بستر  در  اری  ک
دارد که به نوعی مقصر اصلی در سایه 
ابهام نگه داشته می شود و همیشه ما در 

این وضع بودیم.

این جامعه شناس ادامه داد: بنابراین 
که  ناراحتی  و  عذاب  این  احترام  ه  ب
مسووالن  افتاده،  اتفاق  جامعه  رای  ب
مربوطه باید یک عذرخواهی از مردم و 
خانواده های این خبرنگارها انجام دهند 
و نه آنکه به شکل طلبکارانه به موضوع 
نگاه کنند، برای همین من فکر می کنم، 
اینجا یک بی تفاوتی در مسئوالن مرتبط، 
به جامعه دیده می شود که من  نسبت 
این شکاف بین ملت  همیشه در مورد 
آمده،  به وجود  و ساختار حکومتی که 

هشدار داده بودم.
شکربیگی افزود: در برابر حوادث 

رفتن  بین  ز  ا جمله  ز  ا آمده  یش  پ
کسانی  اولین  جاده ها،  در  رزندانمان  ف
نشان  را  واکنش ها  باید سریع ترین  که 
دهند، مسئوالن مرتبط هستند، اما وقتی 
بی تفاوتی را پیش می گیرند، ناراحتی را 

نصیب جامعه می کنند.
وی تصریح کرد: دخترهای عزیز 
خبرنگار که همه صفات خوب در آنها 
بی مسئولیتی مسئول  با  بود  جمع شده 
و  دادند  دست  از  را  جانشان  ربوطه  م
هستند  نظاره گر  فقط  سکوت  در  نها  آ
که جامعه چه کار می کند؟ در این میان 
را وادار  آنها  اجتماعی حتما  شبکه های 

می کند تا واکنشی نشان دهند.
برای  درخواست ها  مورد  در  و  ا
بروز  در  مربوطه  مسئوالن  ستعفای  ا
من  کرد:  بیان  خبرنگاران  برای  ادثه  ح
این درخواست موافق هستم و یک  ا  ب
در  را  مسئول  مقام  ما  اگر  اهایی  ج
بی تفاوتی  و  بی خیالی  بی تعهدی،  رابر  ب
آن  در  که  جامعه  مسائل  به  سبت  ن
می دهیم  قرار  دارد  برعهده  سئولیتی  م
باید شجاعتش را داشته باشد و بگوید 
که در آن حوزه ناتوان بوده، اما به نظر 

این شجاعت در بین آنها وجود ندارد.
شکربیگی ادامه داد: آنها در واقع 
که  قدرتی  مسند  در  اینکه  جای  ه  ب
احترام  و  شهروندی  حقوق  به  هستند 
به حقوق انسان ها در جامعه توجه کنند 
ه تداوم جایگاهی که کسب کردند و  ب
در نهادهایی که در آن مشغول هستند، 
اهمیت می دهند و با بی تفاوتی از کنار 
این قضیه می گذرند تا مشکلی متوجه 
یک  کشورها  از  یکی  در  نشود.  نها  آ
دریا  به  را  کودکان  مدرسه  سوول  م
می برد، اما کشتی دچار حادثه می شود 
و او به دلیل اینکه نتوانسته بود به خوبی 
از جان کودکان حمایت کند، خودکشی 
مسوولیت  از  حد  این  کنار  در  می کند! 
چه  کجا هستند؟  ما  مسووالن  ذیری  پ
تفاوتی  برابر جامعه بی  مقدار دیگر در 
خواهد شد؟ صبر و تاب آوری جامعه تا 
کجا باید باشد تا چشم روی آن ببندیم؟ 
به  ب  خطا ینها  ا گفت:  ی  و
یگاهی  جا در  که  است  سئوالنی  م
بگویند  تا  ندارند  شجاعت  که  هستند 
به دلیل بی کفایتی ام استعفا می دهم تا 
فرد با کفایت تر کار کند، جان چند نفر 
در خطر افتاده و دو نفر فوت شدند که 
روحشان غرق نور رحیم و رحمت الهی 
باشد، تعداد زیادی از خبرنگارها صدمه 
در صورتی  اینها  دیدند، همه ی  جدی 
از  اتوبوس  می شویم  متوجه  که  ست  ا
با  بنابراین  داشته،  فنی  مشکل  بتدا  ا
وجود تمام این صحبت ها من به عنوان 
یک فرد متعلق به جامعه که درد جامعه، 
درد من است، این تقاضا را دارم که آن 
مقام مسوول توانایی این را داشته باشد 
و استعفا دهد و هنوز هم دیر نشده که 
استعفا دهد و فرد دیگر که کفایت دارد 

جای او بیاید.
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سازمان امور دانشجویان:
مجوز ۱4۱ موسسه اعزام دانشجو لغو شد

سـازمان امـور دانشـجویان وزارت علـوم، تحقیقات و فنـاوری اعام 
کـرد: براسـاس برنامه ریـزی و اقدامـات انجام شـده، مجوز ۱۴۱ موسسـه 

اعزام دانشـجو در سـال ۱۴۰۰ لغو شـد.
بـه گـزارش دنیـای جوانـان از سـازمان امـور دانشـجویان وزارت 
علـوم، بـر اسـاس اعـام سـازمان امـور دانشـجویان ۱۴۱ موسسـه لغـو 
مجـوز شـدند و این موسسـات بـا توجه به ضوابـط و مقـررات، اجازه هیچ 
گونـه فعالیـت درخصـوص اعزام دانشـجو از قبیل مشـاوره و عقـد قرارداد 

را نخواهنـد داشـت.
تمامـی  علـوم،  وزارت  دانشـجویان  امـور  سـازمان  عـام  ا طبـق 
متقاضیـان بایـد نسـبت بـه اقدامـات ایـن موسسـات دقـت نظـر کامـل 
داشـته باشـند. پـس ازتاریـخ لغـو مجـوز درصـورت عقـد قـرارداد، برای 
پیگیـری شـکایت احتمالـی خویـش، ضـروری اسـت از طریـق مراجـع 

قضایـی اقـدام کننـد.
ایـن وزارتخانه اسـامی موسسـات لغو مجـوز اعزام دانشـجو را اعام 

کرده اسـت.

غیبـت بیش از 24 درصد داوطلبـان در آزمون دکتری وزارت 
بهداشت

از مجمـوع ۱6 هـزار و ۸۳5 داوطلـب ثبـت نـام کننـده در آزمـون 
دکتـری تخصصـی و پژوهشـی )Ph.D( وزارت بهداشـت حـدود 2۴.5 

درصـد داوطلبـان در جلسـه آزمـون شـرکت نکردنـد.
آزمون دکتری تخصصی و پژوهشـی )Ph.D( رشـته های علوم پایه 
پزشـکی، بهداشـت و تخصصی سـال ۱۴۰۰  به مدت سـه روز یعنی از روز 
شـنبه پنجـم تیـر آغاز شـد و روز دوشـنبه هفتم تیـر ماه پایـان یافت. این 

آزمـون بـه به دو شـیوه الکترونیک و کاغذی برگزار شـد.
بر این اسـاس آزمون دکتری تخصصی و پژوهشـی )Ph.D( وزارت 
بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی سـال ۱۴۰۰ در پنـج نوبـت صبح و 
عصـر روز شـنبه 5 تیـر، صبـح و عصر روز یکشـنبه 6 تیر و صبح دوشـنبه 

7 تیـر ماه ۱۴۰۰ برگزار شـد.
بـر اسـاس اعـام مرکـز سـنجش آمـوزش پزشـکی، طبـق اعـام 
قبلـی بـه دانشـگاه های حـوزه آزمـون، تمامـی محل هـای مربـوط بـه 
برگـزاری آزمـون ضدعفونـی شـد و آزمـون بـا رعایـت حداکثـری مـوارد 
بهداشـتی انجـام پذیرفـت و در فاصلـه بیـن دو آزمـون صبـح و عصـر نیز 
مجـددا تمامـی محل هـای مربوط بـه برگـزاری آزمون ضدعفونی شـدند. 
آزمون در ۳2 دانشـگاه علوم پزشـکی سراسـر کشـور )۳۰ شـهر( به طور 

همزمـان برگزار شـد.
از مجمـوع ۱6 هـزار و ۸۳5 داوطلـب ثبـت نـام کننـده در آزمـون 
دکتـری تخصصی و پژوهشـی )Ph.D( رشـته های علوم پایه پزشـکی، 
بهداشـت و تخصصـی سـال ۱۴۰۰  تعـداد ۱2 هـزار و 7۱۹ نفـر )حـدود 
75.5 درصـد( در جلسـه آزمـون حاضـر شـدند و ۴۱۱6 نفـر )حدود 2۴.5 

درصـد( غایـب بودند.
بـا تمهیـدات انجـام شـده مبنـی بـر تعـدد حوزه هـای آزمـون و 
نوبت هـای برگـزاری آزمـون، از تراکـم جمعیـت داوطلبـان در حوزه هـا به 
شـدت کاسـته شـد. همچنین افـرادی که در فـرم خوداظهـاری مربوط به 
کرونـا وضعیـت خـود را مبتا اعـام کرده بودند، در هر حـوزه در محیطی 

مجـزا از سـایر داوطلبـان آزمـون دادند.

قتل زن سالخورده به خاطر ۱0 میلیون تومان!
جانشین پلیس آگاهی تهران بزرگ اعام کرد: دختِر یک پرستار در منزل 

که عامل قتل و سرقت از خانه خانم ۸2 ساله بود، دستگیر شد.
به گزارش پلیس تهران بزرگ، سرهنگ کارآگاه »سعداله گزافی« توضیح 
داد: 22 آبان سال ۹۸ زن جوانی با مراجعه به دادسرای امور جنایی تهران عنوان 
کرد مادر ۸2 ساله اش به علت مشکوکی فوت کرده و طاهای اش نیز به سرقت 
رفته است.وی افزود: پرونده با موضوع سرقت منجر به جنایت تشکیل و برای 
تحقیقات جنایی با دستور بازپرس شعبه پنجم دادسرای امور جنایی تهران در 

اختیار کارآگاهان اداره دهم قرار گرفت.
این مقام انتظامی تصریح کرد: محتویات پرونده حاکی از آن بود، متوفی 
به علت بیماری زمینه ای و باتوجه به آثار کبودی در نواحی گردن در بیمارستان 
فوت و با صدور گواهی فوت بدون ارجاع جسد به پزشکی قانونی دفن می شود.

جانشین پلیس آگاهی تهران بزرگ ابراز کرد: در ادامه بررسی ها دختر 
مقتول عنوان کرد مادرش دچار شکستگی لگن شده و در این چهار ماه قبل از 
فوتش، پرستاری به نام »شوکت« از او مراقبت و نگهداری می کرده است. این 
در حالی بود که دختر شوکت نیز برای نظافت گاهی اوقات با مادرش به خانه 

زن سالخورده می رفت.
وی تصریح کرد: کارآگاهان با فرضیه این که »اکرم« )دختر پرستار( در این 

ماجرا دست دارد، با هماهنگی بازپرس پرونده بازداشت شد، اما در تحقیقات قتل 
را انکار کرد.گزافی ادامه داد: کارآگاهان با ادامه تحقیقات پلیسی، نهایتًا اکرم ۴۴ 
ساله را در برابر مدارک و دالیل پلیسی قرار دادند که در اوایل تیرماه امسال به 
قتل و سرقت اعتراف کرد و گفت مادرم نظافت چی منزل مقتوله بود به علت 
شکستگی لگن قادر به حرکت نبود، من یکبار که بجای او برای نظافت رفتم 

متوجه شدم مقتول به تنهایی زندگی می کند.
وی گفت: متهم در ادامه توضیحاتش عنوان کرد به همین دلیل تصمیم 
گرفتم طاهای او را سرقت کنم که ۸ مهر سال ۹۸ با تصمیم به سرقت بردن 
طاهای مقتول راهی خانه او شدم. داخل خانه شدم و در فرصتی مناسب مقتول 
را از پشت هل دادم و او به زمین افتاد. می خواستم گردنبند او را از گردنش بکنم 
که مقاومت کرد. با او درگیر شدم و در این حین مقتول شروع به سر و صدا کرد، 
برای اینکه کسی صدایش را نشنود دستم را روی دهانش گذاشتم که متوجه 
شدم بی حال شده است. طاهای او را سرقت کردم و اموال مسروقه را به مبلغ 

۱۰ میلیون تومان فروختم.
جانشین پلیس آگاهی تهران بزرگ اظهار داشت: با اعتراف زن جوان به 
جرم خود، با صدور قرار قانونی از سوی بازپرس پرونده برای انجام تحقیقات 

تکمیلی و کشف زوایای پنهان پرونده در اختیار کارآگاهان اداره دهم قرار دارد.

شلیک مرد به همسر سابق!
یک زن روز دوشنبه مقابل ساختمان شورای حل اختاف شهرستان جیرفت 
هدف شلیک گلوله قرار گرفت و به بیمارستان انتقال یافت؛ حاضران، فرد شلیک 

کننده را همسر سابق زن معرفی کردند که با وی اختاف داشته است.
یکی از حاضران در صحنه حادثه توضیح داد: مردی که با همسر سابقش 
اختاف داشت با اسلحه به آن زن شلیک کرد. این شهروند اضافه کرد: این 
شخص 2 تیر به زن شلیک کرد و زن پس از شلیک به بیمارستان انتقال یافت.
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رئیس بخش آمریكا مایكروسافت از راز 
موفقیت در شرکت های بزرگ می گوید.

کیت جانسون، رئیس بخش آمریکا مایکروسافت، در مصاحبه اخیر خود درباره 
روش های جالبی برای موفقیت در شرکت های بزرگ صحبت کرد.

شرکت های بزرگی در دنیای فناوری وجود دارند؛ از هواوی گرفته تا گوگل 
که تمام جهان را تسخیر کرده است. شهرت این ابرشرکت ها به قدری است که 
تقریبا همه حداقل یک  بار نام آن ها را شنیده اند. سطح رقابت چنین شرکت هایی 
به قدری باال است که بسیاری از رقبای نوپا توان همراهی ندارند و پس از مدت 

کوتاهی کنار زده می شوند.
در میان آن ها، مایکروسافت یکی از موفقیت ترین شرکت هایی است که 
ساالنه سود بسیاری برای مدیرانش دارد. مایکروسافت در بخش های مختلفی 
از  زیادی  افراد  و  دارد  فعالیت  بازی  کنسول  و  ویندوز  سیستم عامل  ه  ل م ج ز  ا
محصوالت و امکانات آن استفاده می کنند. شاید از خود پرسیده باشید »شرکتی 
مانند مایکروسافت چگونه به این موفقیت رسید؟ آیا راه مشخصی برای رسیدن 

به این موفقیت وجود دارد؟«
به گزارش Zdnet، اگر شما نیز به دنبال جواب این سؤال ها هستید، امروز 
به آن  دست پیدا می کنید. کیت جانسون، مدیر بخش آمریکای مایکروسافت، 
Adweek توضیحاتی درباره چگونگی موفقیت در  با  در مصاحبه اخیر خود 
سرانجام  مقاله  این  مطالعه  با  می توانید  است.  داده  ارائه  بزرگ  ای  ه کت  شر
خود  رقبای  از  را  مایکروسافت  که  دارند  وجود  فاکتورهایی  چه  شوید  جه  و ت م

متمایز می کنند.
جانسون یک مهندس برق بود که به مشاور مدیر تبدیل شد. ممکن است 
به این فکر کنید که ارتباط مهندسی برق با مدیریت شرکتی مانند مایکروسافت 
چیست و آیا وی فردی الیق برای چنین سمتی است؟ مطمئنا هنگامی که برخی 
از توصیه های وی برای بهبود عملکرد کاری را مطالعه کنید، متوجه دلیل انتخاب 

وی به عنوان مشاور می شوید.
از کمک گرفتن هراس نداشته باشید

دیدگاه جانسون درباره داشتن مربی می تواند مثال خوبی از نگرش او باشد. 
بسیاری از افراد مربیانی استخدام می کنند تا به آن ها کمک کنند نسخه ی بهتری 

از خود یا شاید حتی نسخه ای بهتر از شخص دیگری شوند!
انجام  نمی رود،  پیش  چندان خوب  اوضاع  که  زمانی  را  کار  این  ری  ا سی ب
مربی  داشتن  اهمیت  درباره  او  دارد.  متفاوتی  کاما  دیدگاه  جانسون  د.  دهن می 

می گوید:
بارها برای اینکه بتوانم در زمینه کاری خود بهتر عمل کنم، مربی استخدام 
کردم. متوجه شده ام زمانی که برای نجات از مشکات کمک نمی خواهم و آن را 
به عنوان روشی برای بهبود مستمر می بینیم، بیشتر پذیرای بازخورد رشد هستم.

یکی از نمونه های راهنمایی تخصصی جانسون نشان می دهد که چگونه 
می توان مقدار تأثیرگذاری خود را مشخص کرد. این روش می تواند در بسیاری از 

مواقع کاربرد داشته باشد و هر مدیری باید آن را فرابگیرد.
وی در مصاحبه خود گفت که یاد گرفته است »چگونه می توان از نقشه روابط 
درون شرکت برای ترسیم نفوذ خود استفاده کرد«. این روشی فوق العاده برای 

بررسی شرایط محل کار است و می تواند برای بسیاری سودمند باشد.
این شاهکار خارق العاده ای از مهندسی ذهنی است که می تواند چیزی به نام 
نقشه ی رابطه ایجاد کند. با دقت به فرایند چنین نقشه ای می توان درک کرد که 
چگونه و چرا در یک سازمان پیچیده به پیاده سازی چنین روشی نیاز است و چقدر 

بررسی مقدار تأثیرگذاری و نفوذ می تواند در موفقیت مهم باشد.
ترسیم  به  مایکروسافت  شهرت  و  بزرگی  به  شرکتی  رشد  ینکه  ا ر  صو ت
نمودارهایی برای بررسی مقدار نفوذ نیاز دارد، واقعا دیوانه کننده است. مطمئنا این 
کاری پرزحمت اما مؤثر است. حتی اگر از توان مورد نیاز پیاده سازی چنین روشی 
بگذریم، اگر در نهایت نتیجه بگیرید که مقدار تأثیرگذاری شما تنها 2٫7 است، 
زمانی که برای ۸٫6 برنامه ریزی کرده بودید، چه می شود؟ مطمئنا باید روی نفوذ 

و تأثیرگذاری خود بیشتر تمرکز داشته باشید.

ی
هر

ش

زیر نظر: محبوبه مهدوی غروی

فرصت دوباره سازمان قضایی
 به سربازان فراری

در صورت  فراری  سربازان  گفت:  مسلح  نیروهای  قضایی  سازمان  یس  ئ ر
بازگشت به یگان های خدمتی از ارفاقاِت قانونی از جمله تعلیِق تعقیب و معافیت 

از مجازات برخوردار می شوند.
به گزارش دنیای جوانان از سازمان قضایی نیروهای مسلح، حجت االسام 
والمسلمین شکراهلل بهرامی افزود: اگر سربازان در دوران خدمت مرتکب تخلفی 

نشوند، به طور قطع از بابت غیبت مجازات نخواهند شد.
 فرشید ابراهیم نژاد دادستان نظامی سازمان قضایی نیروهای مسلح استان 
قزوین نیز روز یکشنبه گذشته در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضاییه به 

این موضوع اشاره کرده و گفته است: این ارفاقات قانونی به عنوان یک اهرم 
تشویقی برای سربازان فراری است که اکثر آنها از مجازات بیم دارند و به بهانه 

آن به یگان ها مراجعه نمی کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: اگر مردم راجع به عملکرد نیروهای 
مسلح شکایتی دارند می توانند به دادسرای نظامی مراجع کنند تا شکایت آنها به 

صورت کاما بی طرف مورد رسیدگی قرار گیرد.
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گفتگو و تنظیم:
 مجتبی کاشی

ر  ا ز با ز  ا سی ها  ر ر ب
حاکی  پایتخت  در  خارجی  ودروهای  خ
است همچون هفته های گذشته خرید 
و فروش ها بسیار کاهش یافته و رکود 

بر بازار حکمفرماست.
با وجود رکود حاکم اما بررسی ها 
نشان می دهد قیمت  خودروهای خارجی 
اندکی  افزایش  گذشته  هفته های  ر  د
اتومبیل ها  صاحبان  و  کرده  تجربه  ا  ر
فروش  به  زیادی  رغبت  اینکه  ضمن 
از  نیز  بیشتری  مبالغ  نمی دهند،  شان  ن

مشتریان مطالبه می کنند.
مهندس کیسان سعیدایی در گفت 
با دنیای جوانان گفت: مشخص  و گو 
شدن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 
نیز نتوانسته تاثیر چندانی بر بازار داشته 
مذاکرات  به  چشم  همگان  و  اشد  ب
برجامی دوخته اند و نتایج آن را بر این 

بازار تاثیرگذار می دانند.
عامل  مهمترین  حال،  ین  ا ا  ب
خارجی  خودروهای  بازار  بر  اثیرگذار  ت
اندکی  روزها  این  که  است  دالر  رخ  ن

رشد کرده است.
روز گذشته نرخ دالر در صرافی های 
بانکی با ۳۹۰ تومان افزایش نسبت به 
 ۴2۸ و  هزار   2۴ رقم  به  یکشنبه  وز  ر

تومان رسید.
سعیدایی؛ در این زمینه به دنیای 
پیش بینی  مجموع  در  گفت:  وانان  ج
ایجاد  و  خودرو  بازار  از وضعیت  خوبی 

گشایش در آن نداریم.
این کارشناس بازار خودرو در ادامه 
 گفت: به نظر می رسد در نهایت همه چیز 
در بازار خودروهای خارجی به سیاست  

خارجی کشور بازگردد.
مذاکرات  اگر  است:  معتقد  ی  و
برجامی به نتیجه نرسد، شاید وضعیتی 
بدتر از رکود دو ساله حاکم بر این بازار 

را شاهد باشیم.
وی یادآور شد: از عید امسال که 
دنبال  جدی  شکل  به  وین  ذاکرات  م
شکسته  با  که  می رفت  انتظار  شده، 
چنین  اما  شویم  مواجه  قیمت ها  شدن 

اتفاقی نیفتاد.
افزایشی  فعا  بازار  در  ها  یمت  ق

است
به گزارش خبرنگار دنیای جوانان، 
روز گذشته)دوشنبه( و در دسته خارجی ها 
گذشته  هفته های  به  نسبت  یمت ها  ق

اندکی رشد را نشان می دهد، به طوری 
ه  دستگا هر  برای  فروشندگان  ه  ک
سانتافه مدل 2۰۱7 صفر کیلومتر حدود 
یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان، رنو 
کولیوس 2 میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان، 
فولکس واگن تیگوان سفید رنگ صفر 
کیلومتر بیش از 2 میلیارد و ۴۰۰ میلیون 
تومان، لکسوس NX صفر کیلومتر بیش 
تومان،  میلیون   ۴۰۰ و  میلیارد  سه  ز  ا
اتاق 5 صفر  و 5۳۰  ام.  بی.  همچنین 
کیلومتر حدود پنج میلیارد تومان و بی. 
کیلومتر  صفر  آپشن  فول   7۳۰ و  م.  ا
تومان  میلیون   ۱۰۰ و  میلیارد  هفت 

مطالبه می کردند.
در دسته خودروهای مونتاژی  نیز 
هر دستگاه پژو 2۰۰۸ ایران خودرو )سفید 
تومان  میلیون  رنگ و مدل ۹۸( ۸۴۰ 

قیمت خورد.
سایپا  سی۳  سیتروئن  مچنین  ه
صفر کیلومتر حدود ۸7۰ میلیون تومان، 
کیا سراتو 2 لیتری آپشنال 7۹۸ میلیون 
مدل  کیلومتر  صفر   ۳ مزدا و  ومان  ت
تومان  میلیون   ۹۰۰ به  نزدیک   ۹ ۸

قیمت گذاری شده اند.
و  خودرویی  سایت های  ررسی  ب
حاکی  نیز  مجاری  فضای  انال های  ک
گروه  در  و  داخلی ها  دسته  در  ست  ا
 ۱۴۰ پراید  وانت  دستگاه  هر  ایپا  س
 ۱۱۹ حدود   ۱۳2 پراید  تومان،  یلیون  م
به  نزدیک   ۱۳۱ پراید  تومان،  یلیون  م
۱2۳ میلیون تومان، ساینا دنده ای ۱۴۸ 
میلیون تومان، ساینا پاس دنده ای ۱5۹ 
میلیون تومان، کوئیک آر دنده ای ۱5۸ 
میلیون تومان و کوئیک اتوماتیک پاس 

2۰۸ میلیون تومان قیمت گذاری شد.
در گروه ایران خودرو نیز هر دستگاه 

پژو  تومان،  میلیون   2۸۴ سورن  سمند 
پژو  تومان،   میلیون  ساده 2۴۴  ارس  پ
تومان،  میلیون  ارس دوگانه سوز 265  پ
دنا  و  تومان  میلیون   26۰ پاس  انا  ر
پاس توربوشارژ اتوماتیک ۴52 میلیون 

تومان قیمت خوردند.
********

بر  جهانی  کنندگان  تولید  مرکز  ت
روی خودروهای هیبریدی

خودروسازان  هیاهوی  از  ارغ  ف
از  بیش  گرانی  و  قطعات  کسری  و 
داخلی؛  کیفیت  بی  خودروهای  ندازه  ا
تولید  برنامه  به  داشت  خواهیم  گاهی  ن

خودروسازان بزرگ جهان!
طبق بررسی های به عمل آمده، 
از تمرکز خودروسازهای  شواهد حاکی 
خودروهای  تولید  روی  جهان  زرگ  ب

هیبریدی در سال2۰2۱است.
به گزارش اتوکار، سال قبل برای 
صنعت خودروسازی سال خوبی نبود و 
از  ناشی  تقاضای  کاهش  تاثیر  حت  ت
زیان  خودروسازها  از  بسیاری  رونا،  ک
مالی سنگینی را متحمل شدند. با این 
با  امسال  امیدوارند  خودروسازان  ال  ح
رونمایی از محصوالت جدید، مجددا به 

مسیر سودآوری برسند.  
۹ DS

خودروساز  توسط  که  خودرو  ین  ا
فرانسوی دی اس عرضه خواهد شد قرار 
نظیر  محبوبی  رقیب خودروهای  است 
 C و مرسدس بنز کاس Audi A۴
باشد. این خودرو هم به صورت بنزینی و 
هم به صورت هیبریدی عرضه شده و از 
یک موتور توربو ۱.6 لیتری بهره خواهد 
برد. این خودرو تنها  در چین تولید و از 
آنجا به دیگر کشورها صادر خواهد شد.  

فراری پورتوفینو ام
توربوشارژ  اسپورت  خودرو  ن  ا
هشت سیلندری از یک موتور ۳.۹ لیتری 
بهره خواهد برد که توان 5۹2 تا 6۱2 
اسب بخار را برای آن فراهم می کند. 
این خودرو تنها ۳.5ثانیه زمان الزم دارد 
تا سرعت آن از صفر کیلومتر بر ساعت 

به ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت برسد.  
GLS مرسدس بنز

این خودرو بزرگ ترین شاسی بلند 
تولیدی بنز خواهد بود و 27۱۰ کیلوگرم 
وزن دارد. این خودرو توربوشارژ مجهز 
به یک موتور چهار لیتری هشت سیلندر 
سرعت  از  ثانیه   ۴.۹ در  و  بود  واهد  خ
صفر به ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت دست 

پیدا می کند.  
پورشه تایکان کراس توریسمو

این خودرو برقی در اواخر 2۰2۱ 
رونمایی خواهد شد و توان آن بین 67۱ 
تا 75۱ اس بخار متغیر خواهد بود. کلیه 
به موتور  این سری مجهز  خودروهای 

توربو هستند.  
رنو آرکانا

که  آرکانا  قبلی  سری  رخاف  ب
در بسیاری از کشورهای اروپای غربی 
عرضه نشد، قرار است سری جدید که 
هیبریدی  نیمه  و  هیبریدی  ه صورت  ب
عرضه خواهد شد در اروپای غربی و از 

جمله انگلیس عرضه شود.  
پژو ۳۰۸

محبوب  از  یکی  که  خودرو  ین  ا
محسوب  نیز  پژو  محصوالت  رین  ت
می شود به صورت بنزینی و هیبریدی 
عرضه خواهد شد و با هر بار شارژ برقی 
را  مایل   ۳7 معادل  مسافتی  تواند  ی  م

طی کند.  

بازدید مدیرعامل ملل
 از کارخانجات شرکت سهامی فرش ایران

اعتباری  موسسه  عمومی  روابط  گزارش  ه  ب
ملل دکتر جوادی مدیر عامل موسسه به اتفاق دکتر 
خرامهر مدیر عامل گروه توسعه اقتصاد ملل و مهندس 
سیف الهی مدیر عامل شرکت زیباسازه توس در روز 
یکشنبه 6/۴/۱۴۰۰ از کارخانجات تامین مواد اولیه 

شرکت سهامی فرش ایران بازدید کردند.
مدیر عامل موسسه اعتباری ملل پس از بازدید از کارخانجات تامین 
مواد اولیه شرکت سهامی فرش بیان داشتند تولید فرش دستباف به عنوان 
یک محصول کامًا ایرانی که مجموعه ای از هنر و صنعت ایرانی می باشد 
می تواند در ایجاد اشتغال در تمام نقاط کشور نقش داشته باشد و ما در 
شرکت سهامی فرش ایران از این هنر صنعت که نقش مستقیمی در ایجاد 

اشتغال دارد بطور کامل حمایت می کنیم. 
ایشان افزود چشم انداز خوبی برای شرکت فرش ترسیم شده که انشااهلل 

با برنامه های پیش بینی شده به آن نائل خواهیم شد.
در این بازدید مهندس محمدپناه مدیر عامل شرکت سهامی فرش ایران 
اولیه تولید فرش دستباف و عملیات تکمیلی فرشهای  فرایند تامین مواد 
تولیدی را برای هیات بازدید کننده تشریح نمود. وی در بیاناتی ضمن تشکر 
از حمایتهای هیات مدیره شرکت سهامی فرش ایران و مدیر عامل محترم 
موسسه اعتباری ملل گفت در دو سال گذشته موفق شدیم تولید شرکت 
را 6۰ درصد افزایش دهیم و تعداد دستگاههای قالیبافی فعال را به ۴۳۰۰ 
دستگاه برسانیم و با این عمل توانستیم تعداد بافندگان را به حدود ۱۱ هزار 

نفر افزایش داده و اشتغال ایجاد نماییم.
ایشان افزود با افزایش تولید فرش فعالیتهای کارخانجات تامین مواد 
اولیه نیز افزایش یافته به گونه ای که خدمات رنگزری گیاهی و شیمیایی، 

رفوگری و قالیشویی در این مدت توسعه یافته است.
گفتنی است شرکت سهامی فرش ایران با ایجاد کارگاهها و دار قالی 
در اقصی نقاط کشور ضمن توسعه این هنر ایرانی از خانواده های بافنده 

حمایت نموده است.

رفاه  بانک  نشان  و  نام  از  استفاده  سوء  مراقب  مشتریان 
کارگران در فضای مجازی باشند

از  استفاده  به سوء  نسبت  کارگران  رفاه  انک  ب
مجازی  فضای  در  بانک  این  تجاری  نشان  و  ام  ن
به شهروندان هشدار داد که مراقب باشند تا در دام 

کاهبرداران قرار نگیرند.
به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران، 
اخیراً تعدادی کانال تلگرامی نسبت به قرار دادن نام 

و نشان تجاری این بانک در قسمت آرم و نشانه کانال و به عضوگیری با 
وعده واریز وجه، اقدام کرده اند که این کانال های نامعتبر مشابه در شبکه 
با هدف  ندارند و  بانک  این  با  ارتباط سازمانی  های اجتماعی، هیچ گونه 
سوء استفاده از کاربران راه اندازی شده اند. شهروندان باید مراقب باشند در 

دام کاهبرداران فضای مجازی قرار نگیرند.
بر اساس این گزارش، در سال های اخیر، با رشد روزافزون ضریب 
نفوذ شبکه های اجتماعی نظیر کانال های تلگرامی و صفحات اینستاگرامی، 
متاثر از عدم رعایت نکات حفاظتی و احتیاطی، افزایش سوء استفاده از غفلت 

کاربران نظیر کاهبرداری، باج خواهی و … را شاهد هستیم.
برخی سود جویان، با درج نام و نشان تجاری نهادهای معتبری همچون 
بانک ها، موسسه های مالی و سازمان های رسمی در شبکه های اجتماعی 
همچنین با وعده پرداخت وجه به آن ها در قبال افزودن تعدادی کاربر به 
کانال ها و گروه های تلگرامی، شیوه نوینی را برای بهره جویی از اعتماد 
افراد پی ریزی کرده اند. بدین ترتیب، گروه هایی که تحت عنوان “اد کن 
پول بگیر” معروف شده اند، برای عضوگیری کاذب، کاربران بسیاری را با 
وعده پرداخت پول فریب می دهند تا دیگران را به گروه اضافه کنند. وعده 

ای که غالبًا به آن عمل نمی شود.
شایان ذکر است، هم وطنان برای اینکه در دام چنین کاهبردارانی 
قرار نگیرند، الزم است نکات احتیاطی و ایمنی الزم را رعایت کنند تا راه 
بر هرگونه سوء استفاده بسته شود. برخی از نکات ایمنی به این شرح است:

• با افزایش تعداد کاربران در این قبیل کانال های تلگرامی، ممکن 
است راهبران آن ها اقدام به فروش کانال مذکور به سایر اشخاص کرده 
)که این امر نیز ناقض حریم خصوصی تلقی می شود(؛ به کاربران توصیه 
می شود از طریق تنظیمات گوشی تلفن همراه خود مانع این قبیل اقدامات 

.))settings( در privacy and securityشوند )بخش
• در اغلب موارد، این کانال ها مبلغی به کاربران پرداخت نمی کنند 
تبلیغاتی برای جذب مشارکت بیشتر است و بسیاری  و این صرفًا شگرد 
از این افراد برای جلب نظر مخاطبان خود رسیدهای جعلی و ساختگی را 

در کانال های خود قرار می دهند تا همراهی کاربران را به دست آورند.
• در مواردی حتی ممکن است سودجویان به بهانه واریز وجه، اطاعات 

کارت بانکی و هویتی افراد را نیز دریافت و از آن سوء استفاده کنند.

در بازدید برات کریمی از میزهای خدمت بانك دی در ادارات 
بنیاد شهید گلستان مطرح شد:

به دنبال سهولت هرچه بیشتر در دسترسی جامعه شاهد و 
ایثارگر به خدمات بانک دی هستیم

مدیرعامل بانک دی بر اولویت بخشی این بانک 
به توسعه خدمات و ایجاد سهولت دسترسی جامعه 

هدف شاهد و ایثارگر به خدمات بانکی تأکید کرد.
برات  دی،  بانک  روابط عمومی  گزارش  ه  ب
کریمی درجریان بازدید از میزهای خدمت  بانک دی 
در استان گلستان از نزدیک در جریان روند فعالیت 

و خدمت رسانی این میزهای خدمت قرار گرفت.
کریمی در بازدید از میز خدمت بانک دی در شهر بندر گز، با رییس 

اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران این شهر نیز دیدار و گفت وگو کرد.
کریمی در این دیدار با اشاره به این که سهولت دسترسی خانواده های 
شهدا و ایثاگران به خدمات بانک به عنوان جامعه هدف به طور جدی در 
دستور کار بانک دی قرار گرفته است، گفت: در حال حاضر 6۰ میز خدمت 
بانک دی در مراکز استان  ها فعال شده است و در نظر داریم در همه مراکز 
استان ها و شهرهای مهم کشور باجه های بانک دی را برای ارائه خدمات 
بانکی راه اندازی کنیم و به انتظار چندین ساله خانواده شهدا و ایثارگران 

برای در دسترس بودن بیشتر شعب بانک دی، پاسخ دهیم.
مدیرعامل بانک دی به طراحی محصوالت جدید برای تنوع بخشی به 
خدمات ارائه شده به جامعه شاهد و ایثارگر از سوی بانک دی اشاره کرد و 
گفت: بانک دی تاش کرده است با هدف تکریم و ایجاد رفاه هر چه بیشتر 
برای خانواده معزز شهدا و ایثارگران، دامنه ارائه خدمات به این عزیزان را 
گسترش دهد و امیدواریم بتوانیم با تنوع بخشی به محصوالت و خدمات، 
تمرکز فعالیت های بانکی خانواده های شاهد و ایثارگر در سراسر کشور را در 
این بانک ایجاد کنیم.رضا حسینی، رییس اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران 
بندر گز نیز در این دیدار اظهار داشت: توسعه فیزیکی و خدماتی بانک دی 
برای ارائه خدمت به خانواده های شاهد و ایثارگر، اقدامی ارزشمند و قابل 
توجه بوده و امیدواریم با مشارکت بانک و بنیاد شهید، قدم های بزرگ تری 
برای افزایش رضایتمندی این گروه هدف از خدمات ارائه شده بانکی برداریم.

مدیرعامل بانک دی همچنین با بازدید از میز خدمت بانک دی در 
شهر کردکوی، بر اطاع رسانی دقیق به جامعه هدف برای بهره گیری از 

ظرفیت های این میز خدمت تأکید کرد.

با توسعه پاالیشگاه آبادان صورت می گیرد؛
افزایش تولید بنزین ایران در۱40۱

 ۸۰ حالی  در  آبادان  پاالیشگاه  ظرفیت  تثبیت  و  توسعه  طرح  اول  خش  ب
بر جهش  آن در سال ۱۴۰۱، عاوه  از  بهره برداری  با  دارد که  پیشرفت  درصد 
نیز  تولیدی  بنزین، کیفیت محصوالت  تولید  نفتی و ظرفیت  فرآورده های  ولید  ت

افزایش پیدا می کند.
از  و  داشته  افزایش  گذشته  سال  در هشت  کشور  پاالیشگاه های  ظرفیت 
۱.۸ میلیون بشکه به 2.۳ میلیون بشکه در روز رسیده که نشان دهنده افزایشی 

27 درصدی است.
این افزایش که با بهره برداری از پاالیشگاه ستاره خلیج فارس و سایر طرح های 
پاالیشی کشور اتفاق افتاده، همچنان ادامه دارد و طرح های مختلف پاالیشی در 

کشور در حال اجرا است.
با  به طور مثال، طرح بهبود فرآیند و کیفیت گازوئیل پاالیشگاه اصفهان 
افزایش ۱۰  با هدف  ریال،  میلیارد  یورو و ۳7 هزار  میلیون  سرمایه گذاری 5۴۰ 
برابری ظرفیت تولید گازوییل یورو 5 و کاهش یک هزار برابری غلظت گوگرد در 

هقته های گذشته، وارد مرحله پیش راه اندازی شد.
طرح توسعه و تثبیت ظرفیت پاالیشگاه آبادان نیز که قرار است عاوه بر 
افزایش تولید، کیفیت فرآورده های قدیمی ترین پاالیشگاه ایران را نیز افزایش 

دهد، اکنون با پیشرفتی ۸۰ درصدی در حال اجرا است.
از  انجام خواهد شد، بخشی  آینده  تا سال  این طرح که  از  بهره برداری  ا  ب
پاالیشگاه قدیمی از مدار تولید خارج و به جای آن واحدهای جدید با بهره وری 
باالتر جایگزین آن می شود.مدیرعامل پاالیشگاه آبادان با اشاره به برخی شایعات 
تثبیت  و  توسعه  اجرای طرح  با  گفت:  پروژه،  این  پیشرفت  پایین بودن  بر  بنی  م
ظرفیت پاالیشگاه آبادان، سهم نفت کوره کاهش و تولید بنزین افزایش می یابد.

»علیرضا امین« ادامه داد: در این طرح سوخت گازوییل با استاندارد یورو 
5 تولید خواهد شد.

وی همچنین با بیان اینکه این پروژه هم اکنون از سوی شرکت ملی مهندسی 
و ساختمان نفت ایران در حال انجام است، افزود:  اعداد و ارقامی  که از سوی 

افراد بی اطاع از روند پروژه عنوان می شود، اعتباری ندارد.

یک مدیر نفتی: ۶۷ مجتمع پتروشیمی در کشور فعال است 
مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی به ۳۳ طرح پیشران 
با مجموع ظرفیت ۳ میلیون تن اشاره کرد و گفت: با اجرای طرح های پیشران 22 

محصول جدید در صنعت پتروشیمی تولید خواهد شد.
حسن عباس زاده روز گذشته )دوشنبه( در نشستی خبری در تشریح طرح های 
توسعه ای و رویکرد جدید تکمیل زنجیره ارزش اظهار کرد: در زنجیره ارزش صنعت 
نفت از باالدست تا پایین دست، مهم ترین حلقه که از خام فروشی جلوگیری، زنجیره 
را تکمیل و از منابع هیدروکربوری ایجاد ارزش می کند، صنعت پتروشیمی است.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون 67 مجتمع پتروشیمی در کشور فعال است 
که از این تعداد سه شرکت تأمین یوتیلیتی هستند، افزود: این مجتمع ها پارسال 
حدود ۴۰ میلیون تن معادل ۹۹2 هزار بشکه نفت خام در روز سوخت و خوراک 
ز باالدست دریافت کردند که حدود ۳5 میلیون تن محصول نهایی تولید شد،  ا

از این مقدار 25  میلیون تن صادر و حدود ۱۰ میلیون تن در داخل عرضه شد.
مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی ادامه داد: ۳۳۰ گرید 
پلیمری و ۴۰ نوع ماده شیمیایی از این صنعت به صنایع داخلی عرضه می شود 
و حدود ۱5 هزار بنگاه کوچک و بزرگ در زیرمجموعه این صنعت فعال هستند.

 عباس زاده کمک به تنظیم بازار ارزی کشور را یکی از اقدام های انجام شده 
در چند سال اخیر دانست و گفت: شرکت های پتروشیمی در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ 

بیش از تعهد خود به سامانه نیما ارز عرضه کرده اند.
۴۸ طرح توسعه ای در حال اجراست

وی با اشاره به اینکه ۴۸ طرح توسعه ای در قالب جهش دوم و سوم صنعت 
پتروشیمی در حال اجراست، تصریح کرد: این طرح ها ظرفیت این صنعت را ۴5 
میلیون تن افزایش خواهند داد و به ۳۰ میلیارد دالر سرمایه گذاری نیاز است که ۸ 
میلیارد دالر آن تاکنون هزینه شده و مابقی در سال های آتی هزینه و جذب می شود.

مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه ۱۱ 
 ۱۰ با  را  صنعت  این  ظرفیت  پتروشیمی،  صنعت  دوم  از جهش  باقیمانده  طرح 
میلیون تن افزایش به ۱۰۰ میلیون تن می رساند، افزود: ۳ طرح از این ۱۱ طرح، 
در شهرهای اردبیل، خمین و گچساران اجرا شده اند که برای نخستین بار واحد 
پتروشیمی در این شهرها ساخته شده است. عباس زاده، دو طرح ان جی ال ۳2۰۰ 
و ان جی ال ۳۱۰۰ در جهش دوم را از طرح های تأمین خوراک برشمرد و گفت: 
دو طرح خاص پلی پروپیلن خمین و پلیمر پادجم که به سمت تولید ABS می رود، 

محصوالت مورد نیاز کشور را تولید خواهند کرد.

یك کارشناس بازار خودرو:

پیش بینی خوبی از وضعیت بازار خودرو نداریم 
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زیر نظر: محمد امامی

رکوردشكنی نفت متوقف شد
قیمت نفت در معامات روز دوشنبه گذشته در شرایطی که سرمایه 
ایران  مذاکرات  و  اوپک پاس  جاری  هفته  نشست  نتیجه  منتظر  گذاران 
 ،2۰۱۸ سال  اکتبر  از  رکورد  باالترین  به  از صعود  پس  هستند،  آمریکا  و 

کاهش یافت.
بهای معامات نفت برنت برای تحویل در اوت ۱6 سنت معادل ۰.2 
درصد کاهش یافت و به 76 دالر و دو سنت در هر بشکه رسید. بهای معامات 
وست تگزاس اینترمدیت آمریکا برای تحویل در اوت با ۱2 سنت معادل ۰.2 

درصد کاهش، به 7۳ دالر و ۹۳ سنت در هر بشکه رسید.
شاخصهای نفت هفته گذشته تحت تاثیر بهبود تقاضا برای سوخت با 
رشد اقتصادی قوی و افزایش سفرهای تابستانی در نیمکره شمالی برای 
پنجمین هفته متوالی صعود کردند. عرضه جهانی نفت هم با حفظ محدودیت 

عرضه اوپک و متحدانش، محدود مانده است.
این گروه تحت تسهیل تدریجی کاهش تولیدی که از ماه مه سال 
2۰2۰ به اجرا گذاشته است، در فاصله ماه مه تا ژوئیه 2.۱ میلیون بشکه 
در روز از تولیدش را احیا کرد. وزیران اوپک پاس در اول ژوئیه )۱۰ تیر( 
دیدار می کنند و ممکن است با توجه به افزایش قیمتها و بهبود تقاضا، با 

افزایش بیشتر تولید در اوت موافقت کنند.
به گفته هووی لی، اقتصاددان بانک OCBC سنگاپور، احیای تقاضا 
این تقاضای  باید پاسخگوی  برای سوخت همه را غافلگیر کرده و اوپک 
باالتر باشد. با توجه به قیمتهای باالتر، امکان افزایش تولید وجود دارد و 
ممکن است تولید این گروه از اوت 25۰ هزار بشکه در روز افزایش پیدا کند.

گروه بانکی ANZ و ING انتظار دارند اوپک پاس تولیدش را به 
میزان 5۰۰ هزار بشکه در روز در اوت افزایش دهد که احتماال از قیمتهای 

باالتر نفت پشتیبانی خواهد کرد.
این  از  کمتر  تولیدی  افزایش  هر  نوشتند:   ING موسسه  حلیلگران  ت
میزان کافی خواهد بود تا قیمتها را در کوتاه مدت به سطح باالتری برساند.

یک تحلیلگر نفت مقیم سنگاپور گفت: قیمت نفت بعید است اصاح 
چشمگیری پیدا کند مگر این که اوپک پاس میزان عرضه خود را یک 

میلیون بشکه در روز یا بیشتر افزایش دهد.
مذاکرات برای احیای توافق هسته ای ایران انتظار می رود در روزهای 
آینده ازسرگرفته شود. مهلت توافق نظارت میان تهران و آژانس بین المللی 

انرژی هسته ای هفته گذشته به پایان رسید.
دالر ضعیفتر آمریکا و معکوس شدن ریسک پذیری در بازارهای جهانی 

از بهای معامات نفت پشتیبانی کرده است.
بر اساس گزارش رویترز، در آمریکا آمار شرکت بیکرهیوز نشان داد 
شمار دکلهای حفاری نفت و گاز طبیعی در ژوئن ۱۳ حلقه افزایش یافته و 
اگرچه کوچکترین رشد ماهانه از سپتامبر سال 2۰2۰ است، یازدهمین رشد 

ماهانه متوالی دکلهای حفاری خواهد بود.
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زیر نظر: بهنام مومنی

یك فعال کارگری:
فضای مجازی بهترین فرصت برای ایجاد 

اشتغال در کشور است
عضــو کانــون عالــی شــوراهای اســامی کار بــا بیــان اینکــه اینترنــت و 
فضــای مجــازی معضــل نیســت و بهتریــن فرصــت بــرای ایجــاد اشــتغال در 
کشــور اســت، تاکیــد کــرد: صاحبــان بســیاری از کســب و کارهــا از طریــق 
بازاریابــی و فــروش در فضــای مجــازی بــه درآمدزایــی رســیده و مانــدگاری 

خــود را در دوران کرونــا حفــظ کردنــد.
علــی اصانــی بــر لــزوم ایجــاد اشــتغال ارزان در کشــور تاکیــد کــرد و 
گفــت: اگــر میخواهیــم برنامــه اشــتغال میلیونــی را در کشــور پیــاده ســازی 

کنیــم بایــد بــه ســمت و ســوی شــغل هــای ارزان برویــم.
وی ادامــه داد: در حــال حاضــر ایجــاد شــغل در کشــور هزینــه بــر اســت 
و بــا توجــه بــه کســری منابــع و محدودیــت بودجــه، بایــد ایجــاد و راه اندازی 

مشــاغل ارزان و کــم هزینــه در دســتور کار دولــت ســیزدهم قــرار بگیرد.
رئیــس کانــون شــورای اســامی کار البــرز دربــاره کســب و کار هــا و 
ــت: در حــال حاضــر در شــبکه هــای  مشــاغل ارزان قیمــت در کشــور، گف
مجــازی اشــتغال کمــی نداریــم ولــی آیــا مســئوالن بــه ایــن نتیجــه رســیده 
ــش روی  ــع را از پی ــد و موان ــه دهن ــرعت ارای ــت پرس ــد اینترن ــه بای ــد ک ان

کســب و کارهــا بردارنــد؟
اصانــی خاطــر نشــان کــرد: یــک خانــم خانــه دار بــرای آنکــه بتوانــد 
تولیــدات خــود را از طریــق اینترنــت بــه فــروش برســاند نیازمند فراهم شــدن 

بســترهای الزم اســت و اینترنــت پرســرعت یکــی از ایــن بســترها اســت.
وی بــا بیــان اینکــه شــبکه های مجــازی بــرای کشــور معضــل نیســت، 
ادامــه داد: بــا فراهــم کــردن بســترهای الزم و نظــارت مناســب مــی توانیــم 
اشــتغالزایی باالیــی بــرای بســیاری از افــراد از زنــان خانــه دار و سرپرســت 

خانــوار گرفتــه تــا دانشــجویان و فــارغ التحصیــان و حتــی واحدهــای صنفــی 
بــه وجــود آوریــم کــه در دوران کرونــا بــه لحــاظ درآمــدی و معیشــتی دچــار 

مشــکل شــدند.
عضــو کانــون عالــی شــوراهای اســامی کار افــزود: برخــی از اینترنــت و 
شــبکه هــای مجــازی تــرس دارنــد و نگراننــد کــه مبــادا خانــواده هــا را بــه 
هــم بریــزد ولــی در واقــع اینترنــت معضــل نیســت و ارائــه خدمــات اســت و 
مــا بایــد بــه ســمت و ســوی آمــوزش برویــم و طریقــه اســتفاده درســت را 

آمــوزش بدهیــم.
ایــن مقــام مســئول کارگــری بــا طــرح ایــن پرســش کــه چرا کشــورهای 
دیگــر چنیــن مشــکاتی را در بحــث اینترنــت ندارنــد؟ اظهــار کــرد در ترکیــه 
ــت از  ــد و دول 75 درصــد مــردم از شــبکه هــای مجــازی اســتفاده مــی کنن
ایــن طریــق خدمــات خــود را ارایــه و در بســیاری از هزینــه هــا صرفــه جویــی 

کــرده اســت
 اصانــی تاکیــد کــرد: هرچــه بــه ســمت ســوی ارائــه خدمــات 
الکترونیکــی برویــم و بــه اســتقرار هرچــه بیشــتر دولــت الکترونیــک کمــک 
کنیــم، فســاد کمتــر مــی شــود. چیــن بیــش از یــک میلیــارد نفــر جمعیــت 
دارد ولــی شــاید ۱۳۰۰ مامــور نداشــته باشــد و آمــار فســاد آن صفــر اســت 

ــت. ــرده اس ــی ک ــت را الکترونیک ــون دول چ
عضــو کانــون عالــی شــوراهای اســامی کار معتقــد اســت شــغل هایــی 
ــا ایجــاد  کــه در بســتر اینترنــت و فضــای مجــازی بــه ویــژه در دوران کرون

شــده از دوام و مانــدگاری باالیــی در بــازار کار برخــوردار بــوده انــد.
وی افــزود: هزینــه مشــاغل اینترنتــی ارزان در مــی آیــد بــه شــرطی کــه 
بســترهای الزم را بــرای اســتفاده از آن فراهــم کنیــم و ظرفیت هــای اشــتغال 
ــان بســیاری از کســب و کارهــای  ــم. صاحب ــن بخــش را افزایــش دهی در ای
خانگــی، بازاریابــی و فــروش خــود را از طریــق اینترنــت انجــام مــی دهنــد و 
تولیداتشــان را از ترشــیجات تــا البســه بــه شــکل اینترنتــی بــه فــروش مــی 
رســانند.به گفتــه وی مشــاغل اینترنتــی، موجــب کوتــاه شــدن دســت واســطه 
هــا، کاهــش قیمــت تمــام شــده و کاهــش مراجعــات حضــوری مــی شــود و 
ــه  ــردم ب ــاج و نیازهــای ضــروری م ــن مایحت ــن در تامی فروشــگاه های آنای

خصــوص در دوران کرونــا اثرگــذار بــوده انــد.
ــی  ــور تاکســی اینترنت ــن کش ــی در ای ــرد: زمان ــان ک ــی خاطرنش اصان
نداشــتیم و ناچــار بودیــم یــا از آژانــس هــا اســتفاده کنیــم یــا اینکــه از ســر 
خیابــان دربســتی بگیریــم ولــی اکنــون بــا یــک تمــاس تلفنــی ســاده ماشــین 

در خانــه هــا مــی آیــد.
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جلسه ویدئو کنفرانسی 
عباس  مهندس  مشترک  و 
هیئت  رئیس  مرنی  نگی  ج
مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه 
نعمت  مهندس  و  اردبیل  استان  ی  ا
و  آب  شرکت  مدیرعامل  لطانی  س
و  معاونان  و  اردبیل  استان  اضاب  ف
مدیران ذیربط دو شرکت با مهندس 
و  راهبری  معاون  کشفی  میدرضا  ح
نظارت بر بهره برداری شرکت آب و 
فاضاب کشور و نماینده مجری طرح 
ملی و متمرکز شهرهای دارای تنش 
مدیران  و  آب  کیفیت  ارتقای  و  بی  آ
کل دفاتر نظارت بر بهره برداری آب 
و مدیریت بحران شرکت آبفای کشور 
در خصوص پروژه های طرح مذکور و 
اعتبارات طرح های آبرسانی به مراکز 
و  شد  برگزار  اردبیل  استان  معیتی  ج
جدید  اعتبار  ریال  میلیارد   ۳۸۰ بلغ  م
استان  شرب  آب  های  طرح  رای  ب

اردبیل دریافت شد.
مرنی  جنگی  عباس  هندس  م
عامل  مدیر  و  مدیره  هیئت  ئیس  ر
اردبیل  استان  منطقه ای  آب  شرکت 
ادامه  بر  تاکید  ضمن  جلسه  این  ر  د

دو  دوشادوش  و  مستمر  همکاری 
شرکت آب منطقه ای و آبفای استان 
اردبیل در تامین و توزیع آب بهداشتی 
سراسر  روستاهای  و  شهرها  سالم  و 
با  کرد:   امیدواری  اظهار  ستان،  ا
اعتباری شرکت  و  مالی  حمایت های 
و  کشور  فاضاب  و  آب  هندسی  م
بزرگی  گام های  امسال  نیرو،  زارت  و
در شروع پروژه های مختلف ارتقای 
کمی و کیفی در استان اردبیل برداشته 
شده و طرحهای مطالعاتی که عمدتا 
از سال ۱۳۹۹ آغاز شده اند به اجرایی 

خواهند شد.

نی  سلطا نعمت  س  هند م
فاضاب  و  آب  شرکت  دیرعامل  م
تاش های  از  هم  اردبیل  ستان  ا
شرکت آب منطقه ای و حمایت های 
شرکت مهندسی آب و فاضاب کشور 
قدردانی کرده و از اهمیت اتمام زون 
بندی شهر اردبیل و لزوم آغاز پروژه 
تفکیک زون ها خبر داد و عنوان نمون 
افزایش حجم مخازن و شروع عملیات 
مکعبی  متر  هزار  جرایی مخزن 2۰  ا
شام اسبی جزو مهم ترین پروژه های 

آب شرب استان است.
مهندس علیرضا نعمت سلطانی 

در ادامه درخواست تکمیل خط انتقال 
و  خانه  تصفیه  به  یامچی  بگیرهای  آ
تامین اعتبار الزم برای تکمیل آبگیر 
مربوطه و تکمیل طرح های آبرسانی 
مشگین شهر، نمین، عنبران، خلخال 
و انگوت شد.مهندس حمیدرضا کشفی 
بهره  بر  نظارت  و  راهبری  عاون  م
برداری شرکت آب و فاضاب کشور 
نیز در این جلسه از همکاری و تعامل 
منطقه  آب  دو شرکت  مناسب  سیار  ب
به عنوان  اردبیل  آبفای استان  ای و 
خدمت  در  اردبیل  استان  قوت  قطه  ن
خواستار  و  برد  نام  مردم  به  صادقانه 
و  شرکت  دو  تعاملی  جلسات   دامه  ا
ارسال صورتجلسات مربوطه به شرکت 

مهندسی آب و فاضاب کشور شد.
در پایان این جلسه، مدیران عامل 
شرکت های آب منطقه ای و آب و 
به مشکات  اردبیل  استان  فاضاب 
اعتباری آب شرب شهرهای اردبیل، 
هشجین،  نگوت،  ا شهر،  شگین  م
کرده  اشاره  عنبران  و  نمین  مرین،  ث
اجرایی  اعتبارات  تامین  خواستار  و 
بیشتر شدند. در پایان جلسه تصمیمات 

اجرایی الزم اتخاذ شد.

در جلسه مدیران عامل شرکتهای آب منطقه ای و آبفای استان اردبیل با مدیران ارشدشرکت آبفای کشورانجام شد؛

پروژه های طرح متمرکزشهرهای دارای تنش آبی واعتبارات طرحهای آبرسانی 
به مراکزجمعیتی استان

مدیرعامل آبفای استان مرکزی:
25روستاي استان مرکزي

 با تانکر سیار آبرساني میگردد
مرکزی _ حامد نوروزی : در حال حاضر در سطح استان به 25 روستا 
آبرساني سیار مي شوند که از این تعداد ۱۳ روستا صرفًا به دلیل  مشکل 
کیفي و ۱2 روستا به دلیل کمبود آب با تانکر سیار آبرساني مي شوند.

به گزارش روابط عمومي شرکت آب و فاضاب استان مرکزي ، 
مهندس یوسف عرفاني نسب مدیرعامل شرکت با اعام این خبر گفت 
: از بین ۱2 روستایي که به دلیل کمبود آب ، آبرساني میشوند ، مشکل 
کمبود آب  دو  روستاهاي قیز قلعه ، از توابع شهرستان ساوه و کاظم آباد 
از توابع شهرستان خمین با انجام اقداماتي شامل احداث خطوط انتقال 
جدید و الیروبي قنوات ، برطرف شده است و از لیست روستاهایي که 

به صورت سیار آبرساني مي شدند خارج شدند
وي افزود : پیش بیني میشود مشکل کمبود آب روستاي مهرآباد 
خمین نیز ظرف یکماه آینده ، برطرف گردد و نیازي به آبرساني سیار 

به این روستا نباشد.
وضعیت  از  گرفته  صورت  هاي  پایش  آخرین  طي  است  فتني  گ
در  شود  مي  بیني  پیش   ، پوشش  تحت  روستاهاي  آب  تامین  نابع  م
فصول گرم سال جاري ، تعداد ۱25 روستاي استان با نارسایي و کمبود 

آب مواجه شوند.

ثبت حدود سی میلیون تردد در محورهای مواصالتی 
استان طی سه ماهه نخست سال جاری

رئیس اداره مدیریت راه های اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای 
استان سمنان از ثبت نزدیک به سی میلیون تردد خودرو طی سه ماهه 

اول سال جاری در محورهای مواصاتی استان خبر داد.
جاده ای  حمل ونقل  و  راهداری  اداره کل  روابط عمومی  ه گزارش  ب
استان سمنان محمدحسین فیروزجائیان با اشاره به این که طی سه ماه 
نخست سال جاری بیست و نه میلیون و هشت صد و هشتاد و سه هزار 
خودرو در محورهای استان تردد داشته اند گفت: سهم تردد وسایل نقلیه 

سنگین طی این مدت 7/22 درصد بوده است .
وی با اشاره  به وجود پنج و شش دستگاه ترددشمار در محورهای 
مواصاتی استان گفت: تردد در محورهای ورودی استان طی این مدت، 

سه میلیون و هشت صد و پنجاه و یک هزار خودرو بوده است .
رئیس اداره مدیریت راه های اداره کل  در ادامه با اشاره به این که 
طی این بازه زمانی متوسط تردد در بزرگراه امام رضا )ع( سیصد و هشتاد 
و شش وسیله نقلیه در ساعت بوده است افزود:  تردد در بزرگراه امام رضا 

)ع( نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴/۱۴ درصد افزایش داشته است .
فیروزجائیان در ادامه افزود: بیشترین سهم تردد پاک های ثبت شده 
در محورهای مواصاتی استان مربوط به خودروهای با پاک استان 

سمنان، تهران و خراسان رضوی بوده است .

بهزاد مهدوی: 
اندازی  راه  اردبیل  استان  در  ای  منطقه  بازار  فن 

می شود 
معاون صنایع کوچک شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل 
به  تکنولوژی  اطاعات  رساندن  برای  ای  منطقه  بازار  فن  فت:  گ
راه  استان  در  و سرمایه گذاران  کارآفرینان  متقاضیان،  عرضه کنندگان، 

اندازی می شود. 
به گزارش روابط عمومی ، بهزاد مهدوی ، معاون صنایع کوچک 
شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل در حاشیه نشست مشترک 
فن بازارها  فناوری،  بازار  در  گفت:  ایران  ملی  بازار  فن  مسئولین  ا  ب
نقش واسطه ای برای رساندن اطاعات تکنولوژی به عرضه کنندگان، 
متقاضیان، کارآفرینان و سرمایه گذاران ایفا می کنند که تاش می شود 

فن بازار منطقه ای در استان اردبیل راه اندازی شود.
وی افزود: فن بازارها به معنای بازار فناوری، محلی برای مبادالت 
تکنولوژی است که با ارائه مشاوره در خصوص مراحل انتقال تکنولوژی 

به ساماندهی جریان انتقال تکنولوژی می پردازند.
معاون صنایع کوچک شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل 
تصریح کرد: ظرایف موجود در انتقال تکنولوژی لزوم ایجاد اطاع رسانی 
صحیح، مشاوره و استانداردسازی مبادالت را به وجود می آورد که این 

نقش توسط فن بازارها ایفا می شود.
مهدوی افزود: در اصل فن بازارها در نقش یک واسطه حرفه ای در 
سطوح مختلف در کنار عرضه کنندگان و متقاضیان تکنولوژی خواهند 
تکنولوژی های  و  ایده ها  ارائه  برای  مناسبی  بازارها محل  فن  که  ود  ب

مورد نیاز صنایع است.
وی ادامه داد: با توجه به نقش مهم فن بازارها در ارتقای تکنولوژی 
واحدهای تولیدی، ایجاد فن بازار منطقه ای در استان اردبیل یکی از 
برنامه های با اولویت حوزه صنایع کوچک شرکت شهرک های صنعتی 
اردبیل است که تاش می شود با دعوت از مسئولین کشوری مرتبط با 

این حوزه، فن بازار منطقه ای در استان اردبیل راه اندازی شود.
معاون صنایع کوچک شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل 
افزود: با راه اندازی فن بازار منطقه ای در استان اردبیل، این فن بازار 
مزایای زیادی برای صنایع استان در بر خواهد داشت که امید است با 
بازار منطقه ای هرچه سریعتر در  این فن  این شرکت،  پیگیری های 

استان اردبیل راه اندازی شود.

استان  با ۱۳0 رشته در سطح  فعالیت 450 هنرستان 
اصفهان

رئیس اداره آموزش فنی وحرفه ای و کاردانش اداره کل آموزش 
و پرورش اصفهان اظهار کرد: قریب به ۴5۰ باب هنرستان در سطح 
استان اصفهان فعال است که در هر دو شاخه فنی و حرفه ای و کار 
دانش در حال پذیرش هنرجو هستند، از بین رشته های این مجموعه 
حدود ۴۰ رشته در شاخه فنی و حرفه ای و بیش از ۹۰ رشته در شاخه 
کار و دانش وجود دارد و قریب به 7۳ هزار نفر در هنرستان های فنی 
و حرفه ای و کار دانش در سطح استان مشغول به تحصیل هستند.

شاهپوری به خانواده ها توصیه کرد: والدین بر اساس عاقه ای 
و  انتخاب  را  رشته  همان  دارد،  تحصیلی  رشته  به  آنها  فرزند  ه  ک
برای ثبت نام به هنرستان مراجعه کنند، به طور یقین نیاز است که 
خانواده ها در زمینه رشته ها مطالعه الزم را داشته باشند و با شناخت 
موفقی  گزینش  دانش آموز  اساس عاقمندی  بر  و  رشته ها  از  کامل 

باشند. داشته 
وی در مورد نرم افزار »هنرستان یاب«، تصریح کرد: اپلیکیشنی 
به اسم »هنرستان یاب« ویژه استان اصفهان تدارک دیدیم که عاوه 
بر اینکه معرفی رشته ها داخل این نرم افزار موجود است، این امکان 
را دارد که خانواده ها بتوانند رشته مدنظر خود را در آن جستجو کنند 
را  افزار مشخصات هنرستان و موقعیت جغرافیایی آن  نرم  و همین 
پیدا  را  بتوانند آدرس هنرستان  تا  آنها نشان می دهد  به  نقشه  روی 

کرده و آسان تر برای ثبت نام مراجعه کنند.
رئیس اداره آموزش فنی وحرفه ای و کاردانش اداره کل آموزش 
و پرورش اصفهان تاکید کرد: اگر خانواده آدرس اینترنتی هنرستان 
را داشته باشد می تواند از طریق سایت، ثبت نام فرزند خود را انجام 
نام صورت  ثبت  پیش  تا  کرده  مراجعه  به صورت حضوری  یا  دهد 
دانش  تحصیلی  هدایت  شدن  آماده  با  تیرماه   ۱5 سپس  گیرد،  ب
به  اقدام  بر اساس ظرفیتی که در هر رشته دارد  آموزان، هنرستان 

می کند. هنرجو  پذیرش 

مدیر روابط عمومی شـرکت توزیع برق اصفهان: 
تعهـد در مصـرف مهمتریـن پیـام در  هفتـه صرفه 

جویـی در آب و بـرق
مهنـدس محمـد علـی اکبری مدیـر روابط عمومی شـرکت توزیع 
برق اصفهان گفت متاسـفانه شـاید تا به حال آن دسـته از افراد را دیده 
باشـید کـه در زندگـی شـخصی و کاری شـان  بـی مباالت در اسـتفاده 
از انـرژی بـرق بـه تاخـت و تـاز مـی پردازنـد و حواسشـان نیسـت که 
انـرژی بـرق چـه میزان ارزشـمند اسـت جملـه ای کـه به کـرار از آنها 

مـی شـنویم این اسـت کـه پولـش را پرداخت مـی کنیم
علـی اکبـری ابزار داشـت در خاموشـی های سـال ۹7 وخاموشـی 
هـای اخیـر شـاهد بودیـم کـه مشـترکین برق چطـور زندگیشـان دچار 
اختـال شـد کـه البتـه برخی از آنهـا زمین و زمـان را به هـم دوخته و 
ناراحـت از شـرایط موجـود بودنـد امـا باید بررسـی کرد که آیا کسـی از 
آنهـا بـه خود تلنگری زد کـه چرا چنین اتفاقی رقم می خورد آیا لوسـتر 
فروشـان و میـوه فروشـان در روز روشـن احتیـاج به ایـن همه المپ و 
روشـنایی دارنـد ویـا بعضـی ازتولیـد کنندگان با داشـتن دسـتگاههایی 
فرسـوده؛ برق دیگر تولید کنندگان را نمی بلعند و یا مشـترکین خانگی 
بـه طـور همزمـان وسـایل برقی را اسـتفاده نمـی کنند و یا همیشـه از 
دور تنـد کولراسـتفاده نمـی کننـد البتـه کسـی بـه دنبال مقصر نیسـت 

بلکـه بـه دنبال تعهـد در مصرف می باشـیم 
مـواردی از ایـن دسـت و سـخت تر از ایـن ها زمانی اسـت که به 
طـور مطلـق دیگر برق نباشـد مـا باید باورمـان را تغییر دهیـم و بدانیم 
کـه دیگـر سـوخت هـای فسـیلی کـه منابـع خـدادای هسـتند در حال 

اتمـام اسـت چـرا کـه بی رویه مصرف شـده اسـت 
وی گفـت اینجـا سـوالی مطرح می شـود که چه باید کـرد ؟ برای 
رفـع از ایـن موانـع فرهنـگ سـازی و مدیریـت مصرف برق اسـت که 
بایـد بـه جـد بـه آن پرداخته شـود و بـه فرزندانمـان آمـوزش دهیم اما 
درایـن جـا یـک نکته کلیدی هسـت که آیـا خودمـان مدیریت مصرف 
را رعایـت مـی کنیـم کـه نمود رفتـار و گفتار مـا در فرزندانمان باشـد . 

بـه عبارتـی دو صـد گفته چـون نیم کردار نیسـت ، 
وی در پایـان ابـراز امیـدواری کـرد و عنـوان نمـود :امیـد اسـت 
والدیـن بـا رعایـت  و عمـل بـه نـکات سـاده مدیریـت مصـرف برق و 
ارتقـاي فرهنـگ درسـت در بهـره گیـري از ایـن انـرژي،  الگوئي موثر 
و مثبـت بـراي فرزنـدان باشـند و در نهایـت تمـام مشـترکین بـا  توجه 
بـه موقعیـت جغرافیایـی کشـور بایـد سـعی در درسـت مصـرف کردن 

انرژی داشـته باشـند.

شناسـایی و تبدیل ۳۱4 رشـته انشعاب آب غیرمجاز 
ز  ا ج م ه  ب

ظـرف یـک سـال گذشـته۳۱۴ رشـته انشـعاب آب غیرمجـاز در 
شـهریار شناسـایی جمـع آوری و تبدیـل بـه مجـاز شـده اسـت. 

شـهریار-زهرا قـره باغی-دنیای جوانان:محسـن احمـدی با اعام 
ایـن خبـر اظهار داشـت: با تاش همکاران  واحـد اجراییات، تعداد ۳۱۴  
فقـره انشـعاب آب غیرمجـاز شناسـایی و بـه مجاز تبدیـل و تعداد ۴۱7  
فقره انشـعاب آب و تعداد 5۸۰ فقره انشـعاب فاضاب مشـترکین نصب 
و بـه مشـترکین جدیـد آبفا افزوده شـده ، ضمن آنکه برخـورد قانونی و 
جمـع آوری انشـعابات غیـر مجـاز در اولویت برنامه های آبفا می باشـد.

او افـزود: توجـه بـه اهمیـت زیسـت محیطـی، ارتقـاء بهداشـت 
عمومـی بـرای جلوگیـری از اشـاعه بیمـاری هـای عفونـی و روده ای 
بعنـوان بخشـی از ویژگـی هـای مهم اجـرای طرح فاضاب بـوده و به 
همیـن منظـور، خریـد و نصـب انشـعاب دفـع فاضاب منـازل و اماکن 
عمومـی ضـرورت دارد. بـا تـاش و پیگیـری های مجموعـه همکاران 
مشـترکین امـور، طی سـال ۱۳۹۹ تعـداد 7۱۴  فقره انشـعاب آب جدید 
) آحـاد 2۱65 فقـره ( و تعـداد ۴۱۳۹ فقـره انشـعاب فاضاب)بـا ۹6۴۳ 
فقـره آحـاد( بـه مشـترکین واگـذار و تعـداد ۴2۸ فقـره) بـا ۱275 فقره 

آحـاد(  نسـبت بـه تصحیـح قرارداد انجام شـده اسـت. 
احمـدی تصریـح کرد: در راسـتای اجـرای طرح فاضاب شـهریار 
، شـهروندان گرامـی نیـز در جهـت حمایـت از این طرح عظیم، نسـبت 
بـه خریـد انشـعاب فاضـاب اقـدام و از ابتـدا تاکنـون حـدود ۱۰ هزار 
فقـره انشـعاب فاضـاب در شـهرهای امیریـه و شـهریار خریـداری و 

نصب شـده اسـت .
احمـدی در ادامـه  در خصـوص تعویـض کنتور های فرسـوده و از 
کار افتاده مشـترکین گفت: در راسـتای خدمت به شـهروندان و کنترل 
دقیـق بر میزان مصرف، طی هر سـال نسـبت به جمـع آوری و تعویض 
کنتور های فرسـوده بدون دریافت هیچگونه وجهی از سـوی مشترکین 
اقـدام مـی شـود، بطـوری کـه امـور آب وفاضاب شـهریار، طی سـال 
گذشـته تعـداد ۱۱۰۰ دسـتگاه کنتـور از کار افتـاده و تعـداد ۱۰۰ فقـره 
کنتـور بـا قدمـت بـاال را تعویـض کـرده، که ایـن روند در سـال ۱۴۰۰ 

نیـز ادامه خواهد داشـت.
ایشـان در خصـوص نصـب سـیفون انشـعابات فاضـاب توسـط 
عوامـل پیمانـکار، توصیه هایی برای اطاع مشـترکین مطرح و اظهار 
داشـت: هزینـه کلیـه عملیـات اجرایـی فاضـاب و نصـب سـیفون تا 
مقابـل ملـک ،در حقـوق برقـراری انشـعاب فاضاب به هنـگام خرید 
لحـاظ و فقـط اجـرای آن بعهـده پیمانکار می باشـد، لذا مشـترکین از 
پرداخـت هرگونـه وجـه نقـد به عوامـل اجرایـی طرح فاضـاب اکیدا 
خـودداری کننـد، ضمـن آن که انتخاب نصاب و هزینـه عملیات نصب 
از سـیفون فاضـاب بـه داخل ملک )مسـکونی –  غیر مسـکونی( به 
عهـده مشـترک بـوده و نقطـه تحویـل فاضاب، محل نصب سـیفون 

دفـع فاضاب می باشـد.

کاهش 24 درصدی متوفیان ناشـی از سـوانح جاده 
ای در محورهای برون شـهری ایالم 

ایام_رئیـس پلیـس راه انتظامـی اسـتان از کاهـش 2۴ درصدی 
متوفیـان ناشـی از تصادفـات رانندگی در سـه ماهه اول سـال جاری در 

محورهـای برون شـهری اسـتان خبر داد.
سـرهنگ رضا همتی زاده  اظهار داشـت: پلیس راه انتظامی استان 
بـا مدنظـر قـراردادن بیانات معظم لـه و طی برنامه ریـزی مدون،موفق 
بـه کاهـش تصادفـات جـاده ای در بـازه زمانـی و تحقـق بیانـات رهبر 

معظم انقاب اسـامی شـده است.
وی افزود: تعیین سـهم و نقش همه دسـتگاه های مسئول،هوشمند 
سـازی ابزارهـای کنتـرل تخلفـات رانندگی،رفـع و آشکارسـازی نقـاط 
پرتصادف،فرهنـگ سـازی و برخـورد بـا راننـدگان هنجـار شـکن بـا 
اجـرای مـداوم طـرح های ضربتـی از دالیل موثر در کاهـش تصادفات 

جـاده ای بوده اسـت.
رئیـس پلیـس راه انتظامی اسـتان ایام خاطر نشـان کرد: کاهش 
تصادفـات جـاده ای در سـه ماهـه اول سـال جـاری حاصـل همراهـی 
و همـکاری مـردم قانونمنـد و فهیـم اسـتان، انتظامی اسـتان، دسـتگاه 
قضائی،صـدا و سیما،رسـانه هـا،اداره راهـداری و حمل و نقـل جاده ای 

و سـایر دسـتگاه هـای امـدادی و خدماتی بوده اسـت.
سـرهنگ همتـی زاده در پایـان تصریـح کرد:کاهـش تصادفـات و 
جـان باختـگان جـاده ای را در مـاه هـای آتـی بـه جـد دنبـال می کنیم 
و بـا اجـرای برنامـه هـای از پیـش تعییـن شـده و اولویـت بنـدی 
شـده،امیدوارم همچـون سـال گذشـته و سـه ماهه اول سـال جـاری با 
همـکاری و همراهـی تمامـی دسـتگاه هـای دخیـل در امـر تصادفـات 
و شـهروندان شـاهد کاهـش تصادفـات جـاده ای در محورهـای بـرون 

شـهری اسـتان باشیم.

رفاه  و ر  ا ک  ، ن و ا ع ت ل  ک ر ی د م
اجتماعی هرمزگان گفت: فاز سوم 
مشاغل  وسعه  ت وین  ن گوی  ل ا طرح 
خانگی ) اتصال به بازار( در استان در 

حال اجرا است.
هادی ابراهیمی افزود: در بخش 
اتصال  همان  که  و  گ ل ا ن  ی ا م   سو
ر  و مهم ترین بخش است،  ازا به ب
متقاضیان ثبت نام کرده در مشاغل 
در  فعال  تیبانان  ش پ سط  و ت گی  ن ا خ
آموزش  مدنظر،  ی  ل غ ش ی  ا ه ه  ت ش ر
های تخصصی و شغلی مورد نظر را 
طی می کنند تا با تولید محصوالت 
باکیفیت مشکات مربوط به اتصال 

به بازار فروش رفع شود.
 وی با اشاره به اینکه مشکل 
کردن  پیدا  و  ت  ال حصو م ش  و ر ف
های  دغدغه  ز  ا ی  ک ی  ، ی ر ت ش م
و  تولیدکنندگان  از  رخی  ب همیشگی 
فعاالن مشاغل خانگی است، گفت: 
در  طرح  این  اجرای  ی  صل ا دغدغه 
استان، اتصال به بازار و شکل دهی 
ارایه  با  فیزیکی است که  رهای  زا ا ب
آموزش های تخصصی، این مشکل 

برطرف می شود.
ابراهیمی با اشاره به لزوم توسعه 
در  خانگی  شاغل  م ش  و ر ف خش  ب

فضای مجازی، تصریح کرد:  با شیوع 
بیماری کرونا، فروش اینترنتی افزایش 
یافته و متقاضیان بدون در نظر گرفتن 
موقعیت جغرافیایی و سواد رسانه ای، 
را  نظر  مورد  ند محصوالت  ن ا و ت می 

سفارش  دهند. 
ورفاه  کار  ون،  ا ع ت ل  ک ر ی د م
اظهارداشت:  مزگان   ر ه عی  ا م ت ج ا
فعالیت  در  کرونا  روس  ی و گسترش 
کارها و سبک  و  ز کسب  ا اری  بسی
کرد  ایجاد  تغییراتی  م  د ر م گی  د ن ز
توصیه  میان  این  در  که  ه طوری  ب
افراد به  کارشناسان به روی آوردن 
مشاغل خانگی در دوران کرونا باعث 
شد تا این کسب و کارها به سرعت 

در بستر فضای مجازی رونق گیرد.
ابراهیمی افزود: در حال حاضر 
از کسب و کارهای خانگی به عنوان 
یک منبع مهم درآمد یاد می شود که 
در چند سال اخیر مورد استقبال زیادی 
قرار گرفته و افراد با کار در خانه ضمن 
افزایش سطح درآمد، کسب و کار خود 
را توسعه بخشیده و به اقتصاد خانوار 

نیز کمک می کنند.
کار  تعاون،  ارت  ز و گفت:  وی 
توسعه  راستای  در  جتماعی  ا ه  ا ف ر و 
از فعاالن  مشاغل خانگی و حمایت 
این بخش، طرح ملی توسعه مشاغل 
خانگی را در دستور کار قرار داده و 
در دوران کرونا با رویکرد ویژه ای به 

اجرای این طرح پرداخته است.
بل ذکر است که طرح ملی  قا
جمله  ز  ا خانگی  ل  غ ا ش م ه  ع س و ت
طرح های حمایتی حوزه اشتغال، ذیل 
برنامه اشتغال فراگیر وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی است که با نقش 
آفرینی موثر سازمان تجاری  سازی 
فناوری و اشتغال دانش آموختگان 
نهاد  عنوان  به  اهی  گ ش ن ا د د  ا ه ج
به  توسعه ای  و  ل گر  ی سه ت  ، سط ا و
منظور کمک و رونق اقتصاد خانوار 
و تحقق شعار سال و توسعه جایگاه 
مشاغل خانگی در اقتصاد کشور در 

حال اجرا است.
فاز  سه  در  طرح  ن  ی ا ی  ا ر ج ا
پیش بینی شده که فاز اول شناسایی 
و  ظرفیت   مزیت ،  ندی  ب ت  ی و ل و ا و 
پتانسیل های اشتغال در حوزه مشاغل 
توانمند  به  دوم  فاز   ، ست ا گی  ن ا خ
از طریق مشاوره،  قاضیان  مت سازی 
راهنمایی، استعدادسنجی، بهره گیری 
از آموزش های کوتاه مدت کارآفرینی، 
شناخت بازار و مسائل مالی و فاز سوم 
فروش  عرصه  فعاالن  ا  ب ل  م ا ع ت ه  ب
اتصال  خانگی،  مشاغل  محصوالت 
به بازار و ارتباط با برندهای معروف 

بازار فروش می پردازد.

فازسوم طرح توسعه مشاغل خانگی هرمزگان در حال اجرا است

معاون خدمات شهری شهرداری 
روزانه  دفع  و  وری  آ ع  جم س  د ق
از سطح  پسماند  تن   25۰ ز  ا بیش 
اراده  و  عزم  ان دهنده  ش ن ا  ر ر  شه
خدمتگزاران مردم در شهرداری در 
بهداشتی  و  پاکیزه  طی  حی م د  ا ج ی ا
با  برای شهروندان دانست و گفت: 
حوزه  در  که  مبودهایی  ک ه  ب ه  ج و ت
خدمات شهری وجود دارد، تخصیص 
بهبود  موجب  مضاعف  ی  ل ا م ع  ب ا ن م

عملکرد این حوزه خواهد شد. 
باغی-دنیای  قره  ا  ر ه قدس-ز
و  ارتباطات  اداره  از  نقل  ه  ب ن: ا ن ا جو
و  اسامي  شورای  الملل  ن  ی ب ر  و م ا
شهرداری قدس، رضا حیدری با بیان 
اینکه اقدامات اجرایی مربوط به حوزه 
ذاتی  وظایف  جزو  ی  شهر ت  ا م خد
شهرداری بوده و حفظ و ارتقای جلوه 
بصری و سامت شهر و شهروندان نیز 
به انجام مداوم این اقدامات بستگی 
رد، اظهار داشت: هر چند در این  دا
بخش با برخی محدودیت های منابع 
قبیل  از  تجهیزات  مبود  ک و  ی  ل ا م
باکس های زباله و... مواجهیم، با این 

حال جمع آوری و دفع روزانه بیش از 
25۰ تن پسماند از سطح شهر، نشان 
ایجاد  در  اراده شهرداری  و  ز عزم  ا
برای  بهداشتی  و  کیزه  ا پ طی  حی م

شهروندان دارد.
وی درباره وضعیت باکس های 
زباله سطح شهر تصریح کرد: با توجه 
به اینکه باکس های موجود به دلیل 
تماس مداوم با شیرابه پسماند پس از 
مدتی فرسوده شده و نیاز به جایگزینی 

باکس های نو وجود دارد و همچنین 
باکس ها  این  به  باید  را  ر جدید  ب ا مع
تعداد  نیازمند  ساالنه  یم،  ن ک ز  ی جه ت
قابل توجهی باکس زباله هستیم که با 
توجه به منابع موجود، محدودیت هایی 

در این زمینه وجود دارد.
معاون خدمات شهری شهرداری 
قدس بیان داشت: الیروبی کانال ها و 
انهار در سطح شهر به صورت مستمر 
زحمتکش  نیروهای  کار  ر  و ست د ر  د

خدمات شهری قرار دارد، چرا که با 
توجه به قرار داشتن در فصل گرما و 
ضرورت جلوگیری از شیوع بیماری، 
از بین بردن  نتشار بوی نامطبوع و  ا
اقدامات  این  انجام  موذی،  حشرات 
جزو الزامات خدماتی برای مجموعه 

شهرداری محسوب می شود. 
خاطرنشان  پایان  ر  د ی  ر د ی ح
کرد: با گذشت ۳ هفته از آغاز مهلت 
اسامی  شورای  انتخابات  ت  ا غ ی ل ب ت
خدمات  زحمتکش  وهای  ر ی ن  ، ر شه
همچنان  قدس  داری  ر شه ی  شهر
در حال پاکسازی چهره شهر از آثار 
تبلیغات غیرمجاز ستادهای انتخاباتی 
هستند.  شهر  شورای  ای  ه ا د ی د ن ا ک
هزینه  و  توان  صرف  ع  ضو و م ن  ی ا
تحمیل  شهرداری  به  ا  ر ی  ف ع ا ض م
خدمات  پرتاش  وامل  ع و  ه  د ر ک
شهری شهرداری قدس از نخستین 
اقدامات خود  انتخاباتی  یغات  ل ب ت روز 
جمع آوری  و  پاکسازی  ظور  ن م ه  ب ا  ر
پوسترها و اقام تبلیغاتی آغاز کرده  و 
تاکنون حجم بسیاری از آثار تبلیغاتی 

را پاکسازی و امحا نموده اند.

معاون خدمات شهری شهرداری قدس: 

حوزه خدمات شهری نیازمند توجه ویژه مسئولین
و تخصیص اعتبارات مضاعف است 

مرحله ابتدایی در پیشگیری از وقوع حادثه، شناسایی 
خطرات موجود در محیط کار می باشد؛ پس از مطالعه و 
بررسی و شناخت کامل این خطرات، اقدامات بعدی شامل 
ارزیابی و تجزیه و تحلیل مخاطرات شغلی می باشد که این 
بررسی ها به عنوان روشی برای افزایش دانش پیشگیری 

از حوادث بکار می روند.
به گزارش روابط عمومي؛ ابوالفضل شیرپوري رئیس 
امور HSE شرکت گاز استان سمنان از برگزاري دومین 
جلسه کمیته ایمني در سال ۱۴۰۰خبر داد و گفت: این 
جلسه با حضور اعضاي کمیته با هدف ارتقاي سطح کنترل 
عملیات، پیشگیري، کاهش و مدیریت حوادث، مدیریت 
ریسک و مدیریت HSE پیمانکاران در تمامي فرآیندهاي 
اجرایي دو سویه برگزار شد و تمامي ادارات گاز شهرستان به 
صورت ویدیو کنفرانس در این جلسه حضور فعال داشتند. 
شیرپوری با توجه به بررسی های انجام شده در مورد 
حوادثی که در صنعت نفت رخ داد، گفت: دلیل بیش از ۹۰ 

درصد حوادث کم توجهی به مسائل H.S.E ) ایمنی، 
بهداشت، محیط زیست( اعام شده که علل تامه آن ها 
خطای انسانی است که این موضوع اهمیت عوامل انسانی 
و نقش تعیین کننده آن ها در حوادث را نشان می دهد.وی 
افزود: حوادث ناشی از استفاده نا ایمن گاز نیز قابل تأمل 
بوده و لذا اشاعه شیوه ها و استفاده ایمن و بهینه گاز، یکی 
از اساسی ترین ارکان فرهنگ سازی به شمار می رود که 
در این راستا می توان با تجزیه و تحلیل حوادث نسبت به 
ارائه راهکارهای مؤثر در جهت کاهش حوادث اقدام نمود. 
و  زیست  محیط  ایمنی،  بهداشت،  ر  و م ا یس  ئ ر
پدافندغیرعامل شرکت گاز استان سمنان تقویت و افزایش 
سطح فرهنگ ایمني را منشأ تفکر فرآیندي ذاتاً ایمن دانست 
و افزود: گاز طبیعی یک انرژی پاک، ارزان و استراتژیک 
است که در چرخه اقتصاد کشور سهم بسیار زیادی دارد 
اما به همان اندازه هم پتانسیل خطر دارد که مدیریت و 
نظارت در اجرای صحیح کار با توجه به نکات ایمنی شدت 

حادثه را کم خواهد کرد.
به نگهداری مواد  این نشست  ادامه  رپوری در  شی
بزرگترین  از  افزود:  و  کرد  اشاره  مرکاپتان  ده  ن ن ک ر ا د و ب
مشکات پس از عملیات بودار کردن گاز، بجا ماندن بشکه 
هایی است که عمدتاً مقادیر ناچیزی مرکاپتان درداخل آنها 
باقی مانده و پس ازتخلیه به دلیل بخارات و مواد ته نشین 
شده خطرناک  می باشد و جابجایی و حمل و نقل آنها باید 
بر اساس اصول صحیح صورت پذیرد.وی بشکه های حاوی 
مرکاپتان پس از مصرف را جزء پسماندهای ویژه دانست و 
افزود: تخلیه مرکاپتان حتی به مقدار ناچیز در محیط، مغایر 
با تعهدات زیست محیطی بوده و در صورت باقی نماندن 
ماده در بشکه نیز، به علت بوی شدید، جهت استفاده مجدد 

نیاز به عملیات بوزدایي ویژه اي مي باشد. 
شیرپوري در پایان به تقویت و افزایش سطح فرهنگ 
ایمني در سازمان اشاره کرد و به ایمني کار براي بروز 

رفتارهاي  ایمن تر تاکید کرد.

رئیس امور HSE شرکت گاز استان سمنان خبرداد:
شناسایی عوامل ایجاد کننده خطرات، مهمترین اقدام پیشگیرانه

 به منظورکاهش حوادث ناشی از کار به شمار می آید
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مـد  حا  _ رکـزی  م
نوروزی : بـه گفته مدیرکل 
راهـداری و حمـل و نقـل 
جـاده ای اسـتان مرکـزی، بـا تحلیل 
ترافیـک راهها در 62 محور شـریانی 
مجهـز به تردد شـمار آنایـن، میزان 
تردد در راه های اسـتان مرکزی، طی 
سـه ماهـه نخسـت سـال جـاری در 
مقایسـه با مدت مشـابه سال گذشته 

27 درصـد افزایـش یافتـه اسـت.
عمومـی  روابـط  گـزارش  ه  ـ ب
اداره کل راهـداری و حمـل و نقـل 
اسـتان مرکـزی، مهـرداد  ده ای  جـا
جهانـی مدیـرکل راهـداری و حمـل 
و نقـل جـاده ای اسـتان مرکـزی بـا 
اشـاره بـه ثبـت بیـش از 57 میلیون 
و ۱۹5 هـزار تردد در راه های اسـتان 
طی سـه ماهه اول سال جاری، از 27 
درصـد افزایش تردد نسـبت به مدت 
مشـابه سال گذشـته خبر داد و افزود: 
نـاوگان حمل و نقل کاال و مسـافری 
حـدود 25 درصد از مجموع ترددهای 

ثبت شـده در اسـتان مرکزی را بخود 
اختصاص داده است.وی 2۴ درصد از 
مجمـوع ترددها را مربوط به وسـایل 
نقلیـه سـنگین و یک درصـد از آن را 
مربـوط به تـردد اتوبوس هـای برون 

شـهری برشمرد.
جهانـی خاطر نشـان کرد: حدود 
۱۱ میلیـون و ۱۸۱ هـزار تـردد در 
ورودی هـای اسـتان بـه ثبت رسـیده 
کـه دارای رشـد ۱۱ درصـدی بوده و 

حـدود ۱۱ میلیـون و 2۱۰ هـزار تردد 
در خروجـی هـای اسـتان ثبت شـده 
کـه بـا افزایـش ۱2 درصـدی همراه 
بوده اسـت.مدیرکل راهداری و حمل 
و نقـل جـاده ای اسـتان مرکـزی، 
برقـراری امنیـت تردد بـرای کاربران 
جـاده ای را یکـی از مهمترین اهداف 
سـازمانی عنـوان کرد و افـزود: برای 
کنتـرل ترافیـک راههـا در اسـتان 
مرکـزی از 6۸ سـامانه تـردد شـمار 

آنایـن، ۳۳ دوربیـن ثبـت تخلـف 
سـرعت، 2۴ دسـتگاه دوربیـن نظارت 
تصویری و ۳ دسـتگاه سـامانه توزین  
wim اسـتفاده می شود که امیدواریم 
بـا هوشـمند سـازی بیـش از پیـش 
راههـا و کنتـرل سـرعت در راههـای 
شـریانی شـاهد افزایـش ایمنـی در 
محورهـای مواصاتی تحت پوشـش، 
ارتقـای فرهنـگ ترافیـک و کاهـش 

تصادفـات جاده ای باشـیم.
وی در تکمیـل صحبت هـای 
خـود اظهار داشـت: یکـی از خدمات 
2۴ سـاعته سـازمان راهداری و حمل 
و نقـل جـاده ای در سـطح اسـتان ها، 
ه روزی مرکـز  ن ا ب اسـخگویی شـ پ
مدیریـت اطاعـات حمـل و نقـل 
و راهـداری از طریـق شـماره تلفـن 
گویـای ۱۴۱ اسـت کـه هموطنـان 
می تواننـد قبـل از اقـدام بـه سـفر، با 
شماره  گیری سـامانه ۱۴۱، از آخرین 
وضعیـت جـوی و ترافیکـی راههـا 
مطلع و سـپس اقدام به سـفر نمایند.

افزایش چشمگیر تردد در راه های استان مرکزی فرمانده مرزبانی ایالم خبر داد؛
2 باند بزرگ قاچاق سالح و مهمات در مرز  انهدام 

ایالم
ایام- فرمانده مرزبانی ایام از انهدام 2 باند بزرگ قاچاق ساح 

و مهمات در مرز ایام خبر داد
»سردار کیاست سپهری« اظهارداشت: مرزبانان هوشیار و جان 
برکف مرزبانی با اشراف و رصد اطاعاتی، دو باند بزرگ قاچاق ساح 

و مهمات را در مرزهای استان ایام منهدم کردند.
وی افزود: با انهدام این دو باند تعداد ۱2 قبضه ساح کاشینکف، 
6 قبضه ساح برنو، یک قبضه کلت کمری، یک عدد نارنجک دستی، 
۴ عدد بی سیم دستی و ۴۰ عدد فشنگ جنگی را کشف و در این رابطه 

یک نفر قاچاقچی را دستگیر کردند.
فرمانده مرزبانی استان ایام ضمن هشدار جدی به قاچاقچیان ساح 
و مهمات،تاکید کرد: کسانی که از اقدامات مجرمانه خود دست نکشند 

با اقدام قاطع و پشیمان کننده مرزبانان در مرزها مواجهه خواهند شد.

عدم توجه به مصوبه حمایتی دولت در دوران کرونا؛
صاحبخانه ها در حال دور زدن قانون، 

مستاجران بالتكلیف!
تهیه و تنظیم گزارش: مهدی شعبانی

بسته حمایت از مستاجران در دوران کرونا توسط برخی از مشاوران اماک 
و صاحبخانه   ها به صورت سلیقه ای اجرا می شود، به طوری که با هدف کسب سود 

بیشتر، سقف اجاره بها را رعایت نمی کنند.
بسته پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی برای تنظیم بازار اجاره و حمایت از 
مستاجران ماه گذشته در ستاد مبارزه با کرونا تصویب شد و با اباغ آن به بانک ها 
و بنگاه های اماکی، عاوه بر آغاز ثبت نام وام اجاره، همه قراردادهای اجاره به 

صورت خودکار و در محدوده رقم اعام شده تمدید می شود.
دولت با هدف کنترل قیمت ها در بازار اجاره، برای دومین سال متوالی سقف 
تعیین اجاره بها در تهران را تا 25 درصد و در شهرهای کوچک تا ۱5 درصد تعیین 

کرده است و این مصوبه به همه بنگاه های مشاور اماکی نیز اباغ شده است.
بر اساس مصوبه دولت که با هدف تنظیم گری بازار اجاره در ستاد مقابله با 
کرونا تصویب و در سراسر کشور الزم االجرا شد، »موجران نمی توانند مستاجران خود 
را جواب کنند« و به جای آن باید قرارداد اجاره با نرخ های مصوب را تمدید کنند. 
وام ودیعه مسکن نیز به ارزش 7۰ میلیون تومان برای مستاجران تهرانی تصویب 
شده است تا قدرت مستاجر را برای پرداخت سقف تعیین شده اجاره افزایش دهد.

مشاهده میدانی خبرنگار دنیای جوانان از وضعیت تمدید قراردادها در بنگاه های 
اماکی در شهر تهران حکایت از آن دارد که برخی مشاوران اماکی با جماتی 
چون »اجرای این مصوبه را کی دیده؟« یا »حرف نهایی را صاحبخانه می زند« در 
تاش برای رد مصوبه ای هستند که با رای و نظر مشترک بیش از پنج سازمان در 

ستاد ملی کرونا به تصویب رسیده و فصل الخطاب است.
یکی از واسطه های ملکی در منطقه غرب تهران در پاسخ به پرسشی درباره 
وضعیت تمدید قراردادهای اجاره، گفت: وقتی مالکان درباره نرخ اجاره از ما سوال 
دارند ما قیمت های روز را به آنها می گوییم که به طور معمول از مصوبه ستاد کرونا 
بیشتر است و آنان هم مستاجران خود را جواب می کنند تا خانه را با نرخ های جدید 

و باالتر اجاره دهند.
این واسطه ملکی معتقد است که در صورت تمکین از مصوبه ستاد و مشورت 
دادن به صاحبخانه بر محور قیمت های مصوب، صاحبخانه های زیادی را به عنوان 
مشتری از دست خواهد داد زیرا موجران با مشاوران اماکی همکاری می کنند که 

در نهایت ملک آنان را با رقم بیشتری اجاره دهد.
قانون، مصوبه  دارد: مطابق  تاکید  راه و شهرسازی  »محمد اسامی« وزیر 

تعیین سقف اجرا بها الزم االجرا است و اجرا نکردن آن تخلف محسوب می شود.
»حسام عقبایی« نایب رئیس اول اتحادیه اماک تهران نیز گفته است: بر 
اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا حداکثر افزایش اجاره بهای واحدهای مسکونی 
برای شهر تهران تا 25 درصد، برای کان شهرهای دیگر حداکثر 2۰ درصد و در 
سایر شهرها ۱5 درصد تعیین شد و همچنین با توجه به این مصوبه همه قراردادها 

در دوره کرونا و تا سه ماه پس از آن تمدید می شود.
آن طور که اتحادیه اماک شهر تهران در گزارش خود اعام کرده است این 
مصوبه از نظر روانی و عملیاتی به مستاجران کمک کرده است و از سوی دیگر، 
دستور تخلیه با حکم قضایی برای مستاجران دیگر انجام نمی گیرد و این دستورالعمل 

تا زمانی که کرونا شایع است و سه ماه پس از اعام وضعیت سفید، ادامه دارد.
با این حال، منافع مشترک مانع اجرای درست این قانون است و بر اساس 
اظهارات »محمود محمودزاده« معاون مسکن وزارت راه، مستاجران در این شرایط 
الزم است تا به حقوق خود آگاه باشند و قراردادهای اجاره را در محدوده رقم اعام 

شده تمدید کنند.
در این میان، آنچه پشتوانه اجرای تمدید قراردادهای اجاره با نرخ مصوب است، 

همکاری دستگاه قضا برای اجرای درست مصوبه ستاد کرونا است.
پیگیری ها نشان می دهد که جز در موارد استثنایی، حکم تخلیه برای مستاجران 

صادر نشده است.
»محمد اسامی« وزیر راه و شهرسازی نیز ماه گذشته اعام کرد: با توجه به 
مصوبه ستاد ملی کرونا، شورای حل اختاف به هیچ عنوان حق صدور حکم تخلیه 
برای مستاجر ندارد. نماینده شورای حل اختاف در کمیته های اقتصادی ستاد ملی 
کرونا حضور داشت و در جریان صدور حکم تخلیه برای مستاجران قرار گرفته است.

اسامی گفت: هیچ مالکی بدون شروط اعام شده که بر اساس آن می توان 
اینکه  ضمن  کند،  اقدام  تخلیه  حکم  صدور  برای  نمی تواند  گرفت،  تخلیه  حکم 

مستاجران مکلف هستند که حقوق مالک را رعایت کنند.

گاز  شرکت  ایام_مدیرعامل 
استان ایام از مشارکت ۹۸ درصدی 
کارکنان این شرکت در معاینات طب 
تمهیدات  گرفتن  نظر  در  با  صنعتی 
شده  انجام  های  هماهنگی  و  ویژه 
با سازمان بهداشت و درمان نفت به 

منظور کنترل شیوع کرونا خبر داد.
عباس شمس اللهی اظهار داشت: 
از سال گذشته تاکنون این شرکت به 
منظور کنترل کرونا، برنامه های قابل 
قبولی انجام داده است که خروجی آن 
باعث کاهش ابتای کارکنان شرکت 

به این ویروس منحوس شده است.
سال  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
گذشته 2۰ جلسه کمیته سامت در 
این مجموعه برگزار شده است، افزود: 
از  مراقبتی  و  پیشگیرانه  های  پکیج 
ژل  دستکش،  الکل،  ماسک،  جمله 
به  و  تهیه  غیره  و  کننده  ضدعفونی 
صورت روزانه در بین کارکنان توزیع 

شده است.

با  ایام  گاز  شرکت  مدیرعامل 
اشاره به اینکه نیروهای خدماتی برای 
آموزش های  ضد عفونی  و  گند زدایی 
الزم فرا گرفته اند، ادامه داد: آموزش 
پیشگیری و کنترل کرونا برای کلیه 
برای  سمپاش  پمپ  خرید  پرسنل، 
تعویض  نواحی،  کلیه  و  ستاد  ادارات 
تردد  با سیستم  زنی  انگشت  سیستم 

و  سنج  تب  تهیه  چهره،  تشخیص 
هوشمند  دستگاه  و  اکسیمتر  پالس 
کپسول  تهیه  و  کننده  ضد عفونی 
لی  حتما ا ده  ستفا ا برای  کسیژن  ا
تنها  آنان،  خانواده های  و  همکاران 
بخشی از اقدامات پیشگیرانه بوده است.

وی به دیگر اقدامات پیشگیرانه 
در این شرکت اشاره و تصریح کرد: 

به  گاز  قبض  تسلیم  سیستم  تبدیل 
الکترونیکی و پیامکی، اطاع  ارسال 
رسانی و فرهنگ سازی، نصب عائم 
هشدار کرونا و فاصله گذاری اجتماعی، 
ورودی  درب  در  خدمت  میز  استقرار 
شرکت، نظارت و کنترل ویژه مراجعه 
و  ظاهری  عائم  نظر  از  کنندگان 
افزار  نرم  از  استفاده  با  غربالگری 
ماسک، انجام رپید تست کرونا برای 
بهداشت  مرکز  همکاری  با  کارکنان 

استان و غیره بوده است.
شمس الهی از برگزاری 2 دوره 
این  در  کرونا  از  پیشگیری  آموزش 
شرکت خبر داد و خاطرنشان کرد: 5 
مانور بهداشتی در این شرکت تحت 
بر  گرد و غبار  اثرات  مانورهای  عنوان 
پروتکل های  ایجاد  پرسنل،  عملکرد 
بهداشتی مقابله با کرونا، اجرای مانور 
پرسنل،  گرمازدگی  و  گرما  افزایش 
اجرا  کرونا  با  مقابله  و  پیشگیری 

گردیده است.

مشارکت ۹۸ درصدی کارکنان شرکت گاز استان ایالم در معاینات طب صنعتی

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان ایالم خبر داد:

بازگشایی سالن  مطالعه کتابخانه های ایالم بر روی عالقمندان
کتابخانه های  مدیرکل  ایام- 
بازگشایی  از  ایام  استان  عمومی 
سالن  مطالعه کتابخانه های عمومی در 

مناطق زرد و نارنجی خبر داد.
»سمیه حیدری« اظهار داشت:  
اباغی،  شیوه نامه های  اساس  بر 
سالن های مطالعه کتابخانه های واقع 
شده در مناطق نارنجی، زرد و آبی به 
ترتیب با ۳۰ ، ۴۰ و 5۰ درصد ظرفیت، 
فعالیت خود را از روز شنبه، پنجم تیر 
آغاز کرده اند و هم اکنون در حال ارائه 

خدمت هستند.
هم اکنون  اینکه  بیان  با  وی 
نظر  از  ایام  استان  شهرستان های 
مهران  استثنای  به  ر  هشدا سطح 
بقیه  دارد  قرار  قرمز  وضعیت  در  که 
و  نارنجی  وضعیت  در  شهرستان ها 
تمامی  کرد:  تصریح  هستند،   زرد 

سالن های مطالعه موجود در کتابخانه 
استان ایام به استثناء مهران که در 
ارائه  آماده  دارد،  قرار  قرمز  وضعیت 
خدمات حضوری به مراجعه کنندگان 

است.
استان  کتابخانه های  مدیرکل 

ایام  با تاکید بر رعایت شیوه نامه های 
بهداشتی از جمله استفاده از ماسک، 
فاصله گذاری اجتماعی و جلوگیری از 
مختلف  بخش های  در  افراد  تجمع 
راهروهای  البی،  شامل  کتابخانه 
محوطه  و  امانت  میز  مقابل  مخازن، 

سالن ها،  مناسب  تهویه  و  کتابخانه 
برنامه های  اجرای  برای  بیان داشت: 
همچنان  نه ها  کتابخا در  فرهنگی 
اولویت بر بهره گیری از فضای مجازی 

است.
»حیدری« با بیان اینکه فعالیت 
کتابخانه های سیار و پیشخوان کتاب 
دامه  ا کماکان  نیز  ایام  پیک  و 
فرهنگی  فعالیت  کرد:  تصریح  دارد، 
کتابخانه ها در فضای مجازی همچنان 

در حال انجام است.
رنگ بندی  آخرین  اساس  بر 
آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت 
پزشکی شهرستان مهران در وضعیت 
و  ایام   ، دهلران  و  کرونایی  قرمز 
بقیه ی  و  نارنجی  وضعیت  در  چوار 
زرد  در شرایط  استان  شهرستان های 

قرار دارد.

خبرسوم
هماهنگی کامل بیمه رازی با سیاستهای بیمه مرکزی

این  و  است  هماهنگ  کاما  مرکزی  بیمه  سیاستهای  با  رازی  بیمه 
شرکت در همه رشته های بیمه ای فعال میباشد.

مدیر عامل بیمه رازی در گفت و گو با خبرگزاری تسنیم با اشاره به 
انتشار خبری در خصوص تعلیق فعالیت برخی شرکت ها در رشته ثالث افزود 
: بیمه رازی با سیاستهای بیمه مرکزی کاما هماهنگ است و این شرکت 

در همه رشته های بیمه ای و همچنین در بیمه ثالث کاما فعال میباشد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل بیمه رازی، دکتر علی جباری 
تصریح کرد : با توجه به چرخش های استراتژیک مصوب شده در هیات 
مدیره ، محوریت بیمه رازی در فروش ، نمایندگانش است و این شرکت با 

نماینده محوری ، اعتقادی به پلتفرم های برخط غیر مجاز ندارد.
مدیرعامل شرکت بیمه رازی همچنین با اشاره به ارائه نخستین ارز 
دیجیتال ایرانی با پشتوانه بیمه گفت : بیمه رازی در این فرایند دخالتی ندارد 
و در صورتیکه این شرکت مجوزهای الزم را از بیمه مرکزی و مراجع ذیربط 

دریافت نماید و طرح مناسبی ارائه نماید ، آماده همکاری هستیم.

بیمه  شرکت  بیمه گذاران  یاری  به   » کارت  دارا   «
سامان آمد

به گزارش روابط عمومی شرکت بیمه سامان، بر اساس قراردادی که 
میان این شرکت و شرکت دارا منعقد شده است، انجام خدمات واسطه ای 
بین پذیرندگان و کاربران به منظور خرید مدت دار کاال و خدمات در قالب 

»دارا کارت« از این پس امکان پذیر خواهد شد.
این تفاهم نامه با حضور »عبدالرسول عطایی« معاون اجرایی و »شیما 
»نوید  کنار  در  سامان  بیمه  شرکت  زندگی  های  بیمه  فنی  معاون  آراء« 
رجایی پور« مدیرعامل و »حسین خاتمی« عضو هیات مدیره شرکت دارا 

به امضا رسید.
بر اساس این قرارداد یک ساله، پس از درخواست بیمه گذاران و با تأیید 
رسمی درخواست توسط بیمه سامان، این شرکت ماهانه مبلغ درخواستی خرید 
را در »دارا کارت« به متقاضی اعطا کرده و در صورت عدم بازپرداخت مبلغ 
تخصیصی مصرف شده در مواعد ماهانه توسط بیمه گذار، بیمه سامان در 

موعد مورد توافق، مبلغ تخصیصی را با شرکت تسویه می کند.
در صورت پرداخت به موقع مطالبات شرکت، جز هزینه صدور و ارسال 
»دارا کارت« که ۴۰۰ هزار ریال به ازای هر بیمه گذار در هر سال است، 
هزینه دیگری بابت اعطای مبالغ تخصیصی از بیمه گذار دریافت نخواهد شد.

سقف مبلغ قابل تخصیص در »داراکارت« هر بیمه گذار معادل یکصد 
از  خدمات  و  کاال  خرید  که  سامانه  پذیرندگان  لیست  است.  ریال  میلیون 
آنها از محل مبلغ تخصیصی به »دارا کارت« امکان پذیر است، به زودی 

منتشر خواهد شد.

پرداخت تسهیالت قرض الحسنه
 به شرکت های دانش بنیان

بانک مهر ایران تا کنون ۸۳۰ میلیارد ریال تسهیات به شرکت های 
دانش بنیان پرداخت کرده است.

بانک  این  ایران،  مهر  بانک قرض الحسنه  روابط عمومی  گزارش  به 
این  به  پرداخت تسهیات  دانش بنیان،  از شرکت های  راستای حمایت  در 

شرکت ها را در دستور کار خود قرار داده است.
حمایت از شرکت های دانش بنیان از این رو اهمیت دارد که این شرکت ها 
با تولید محصوالتی که متکی به فناوری های نوین است، هم در استفاده از 
منابع طبیعی صرفه جویی کرده و هم بازدهی بیشتری را برای بخش های 

مختلف اقتصادی به ارمغان می آورند.
با صندوق  تفاهم نامه  ایران در چارچوب  بانک مهر  اساس  بر همین 
این شرکت ها حمایت کرده و به آن ها تسهیات  از  نوآوری و شکوفایی، 

قرض الحسنه پرداخت می کند.
فقره   25۰۰ قالب  در  ریال  میلیارد   ۸۳۰ کنون  تا  ایران  مهر  بانک 
تسهیات به این شرکت ها پرداخت کرده است. گفتنی است تمام تسهیات 
پرداخت شده قرض الحسنه بوده و نرخ کارمزد آن ها بین دو تا چهار درصد 

است.

افتتاح حساب حدود 2۳5 هزار نفر از متقاضیان طرح 
اقدام ملی در بانک مسکن

محمدحسن علمداری عضو هیات مدیره بانک  مسکن از افتتاح حساب 
بیش از 2۳۴ هزار متقاضی طرح اقدام ملی مسکن در آن بانک برای اجرای 
طرح خبر داد و مبلغ واریز شده به حساب بانک را از آورده متقاضیان معادل 

۸ هزار و ۱۴۹ میلیارد تومان برشمرد.
از وزارت راه و  پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا به نقل  به گزارش 
شهرسازی، محمدحسن علمداری عضو هیات مدیره بانک مسکن، تازه ترین 
وضعیت افتتاح حساب و واریز وجوه متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن در 

آن بانک را اعام کرد.
عضو هیات مدیره بانک  مسکن، گفت: تعداد افتتاح حساب 2۳۴ هزار 
و ۸5۰ نفر است. میزان واریز وجوه مبالغ ۸ هزار و ۱۴۹ میلیارد تومان است 
که از این میزان 2 هزار و ۱۸6 میلیارد تومان برای احداث پروژه های طرح 
اقدام ملی مسکن به حساب سازندگان واریز شده است و در حال حاضر 5 
هزار و ۹6۳میلیارد تومان نیز در حساب بانک است و به تدریج با پیشرفت 

فیزیکی و آغاز احداث به پروژه ها تخصیص خواهد یافت.
علمداری ادامه داد: هم اکنون 7۳ پروژه به تعداد ۳ هزار و 5۱6 واحد 
در دفترخانه آماده انعقاد قرارداد هستند. همچنین 2۴۴ پروژه به تعداد ۱۱ 
هزار و ۸۹5 واحد قراردادشان منعقد شده است و بانک از محل تسهیات 

۱۱7 میلیارد تومان پرداخت کرده است.
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آگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــت تکلیــف وضعیــت ثبتی 
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ۳ و مــاده ۱۳ 

آییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف 
ــوع  ــات موض ــماره ۱۴۰۰6۰۳۱2۰۰۱۰۰۱۰2۸ هی ــر رای ش براب
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد 
ــه بامعــارض  ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکان
کاســه ۱۳۹۹۱۱۴۴۱2۰۰۱۰۰۰۳۴5 تقاضــای ســید عبدالرضــا ســید 
قاســمی بــه شــماره شناســنامه 5۱2 و کدملــی 2۱2۱2۴5۹۹5 صــادره 
از گــرگان فرزنــد نظــام در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در آن 
ــع در  ــع واق ــر مرب ــاحت 62/5۸ مت ــه مس ــت ب ــده اس ــا ش ــداث بن اح
اراضــی شــهری از پــاک باقیمانــده ۱5۰5 – اصلــی بخــش یــک حوزه 
ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی 
ــه منظــور اطــاع  ــذا ب ــه متقاضــی دارد ل ــای ســید کاظــم دادور ب آق
عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز آگهــی مــی شــود 
از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی 
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه 
مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره 
تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 
اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح 

قضایــی تقدیــم نمایــد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۳/2۳
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۴/۸

علی برقی 
رئیس اداره ثبت اسناد و اماک گلستان 

م / الف 7۰6۱ 

آگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــت تکلیــف وضعیــت ثبتی 
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ۳ و مــاده ۱۳ 

آییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف 
برابر رای شــماره   ۱۳۹۹6۰۳۱2۰۰۸۰۰2۴6۹ تاریخ ۱۳۹۹/۰7/2۰ 
و برابــر رای اصاحی شــماره مــورخ  ۱۳۹۹6۰۳۱2۰۰۸۰۰۳67۳  مورخ 
۱۳۹۹/۱2/۱۰ هیــات موضــوع تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی 
ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی  مســتقر در واحــد ثبتی شهرســتان  
آق قــا پرونــده کاســه ۱۳۹۸۱۱۴۴۱2۰۰۸۰۰۰265 تصــرف مالکانــه 
بــا معــارض متقاضــی آقــای جانعلــی طعنــه فرزنــد رجــب بــه شــماره 

ــد  ــا  فرزن ــادره از آق ق ــی ۴۹7۹7۸7۹۰۸  ص ــنامه ۳ و کدمل شناس
نظــام در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده 
اســت بــه مســاحت ۴۳۳  متــر مربــع واقــع در قســمتی از ششــدانگ 
پــاک شــماره ۸۰ فرعــی از ۳ اصلــی در  اراضــی کســلخه )محلــه آق 
تکــه خــان ( بخــش 7حــوزه ثبتــی شهرســتان آق قــا از ســهمی )بــه 
نســبت ســهم مشــاعی ( محرزگردیــده اســت . لــذا بــه منظــور اطــاع 
عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز آگهــی مــی شــود 
از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی 
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه 
مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره 
تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 
اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح 

قضایــی تقدیــم نمایــد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۴/۰۸
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۴/2۳

علی برقی 
رئیس اداره ثبت اسناد و اماک گلستان 

م / الف 72۰ 

ــون  ــه قان ــن نام ــاده ۱۳ آیی ــون و م ــاده ۳ قان آگهــی موضــوع م
ــد ســند  تعییــن تکلیــف وضعیــت ثتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاق

رســمی 
برابــر رای شــماره ۱۴۰۰6۰۳۰6267۰۰۰22۱ – ۱۴۰۰/۰۳/22 
هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت 
ــه بامعــارض متقاضــی  ملــک مشــهد ناحیــه چهــار تصرفــات مالکان
ــاب  ــد رجــب علــی در ششــدانگ یــک ب ــم مرضیــه کامــروا فرزن خان
ــاک شــماره  ــع قســمتی از پ ــر مرب ــه مســاحت ۱۴5 مت ســاختمان ب
۳۳۸۴۱ فرعــی از ۱75 اصلــی واقــع در قاســم آبــاد خراســان رضــوی 
بخــش ۱۰ حــوزه ثبــت ملــک مشــهد ناحیــه چهــار از محــل مالکیــت 

احمــد اختیــاری محــرز گردیــده اســت. 
لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ۱5 
روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت به صدور ســند 
مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از اریخ انتشــار 
اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم 

و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتراض 
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت 
ــق  ــراض طب در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعت

مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۴/۰۸
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۴/2۳

محمد مقدسی چوینلی 
رئیس ثبت اسناد و اماک منطقه ۴ مشهد 

م / الف 55۴

ــون  ــه قان ــن نام ــاده ۱۳ آیی ــون و م ــاده ۳ قان آگهــی موضــوع م
ــد ســند  تعییــن تکلیــف وضعیــت ثتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاق

رســمی 
برابــر رای شــماره ۱۴۰۰6۰۳۰6267۰۰۰222 – ۱۴۰۰/۰۳/22 
هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت 
ــه بامعــارض متقاضــی  ملــک مشــهد ناحیــه چهــار تصرفــات مالکان
ــاب  ــک ب ــدانگ ی ــد در شش ــد اح ــور فرزن ــی پ ــرا ایلخان ــم زه خان
ســاختمان بــه مســاحت ۱2۰ متــر مربــع قســمتی از پــاک شــماره ۳5 
فرعــی از ۱7۳- اصلــی واقــع در اراضــی باغــون آبــاد خراســان رضــوی 
بخــش ده حــوزه ثبــت ملــک مشــهد ناحیــه چهــار از محــل مالکیــت 

حســن عطائــی محــرز گردیــده اســت. 
لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ۱5 
روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت به صدور ســند 
مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از اریخ انتشــار 
اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم 
و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتراض 
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت 
ــق  ــراض طب در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعت

مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۴/۰۸
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۴/2۳

محمد مقدسی چوینلی 
رئیس ثبت اسناد و اماک منطقه ۴ مشهد 

م / الف 556



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1775- سه شنبه 8 تیر 61400 ورزش دنیای 

بهترین خبر این روزهای ورزش ایران؛
سریعترین دختر ایران در توکیو

چند روز قبل یک اتفاقی تاریخی برای ورزش بانوان رخ داد و فرزانه فصیحی 
سریع ترین دختر ایران المپیکی شد. او که در دوسال اخیر عملکرد فوق العاده ای داشته 
و در سال 2۰2۰ با کسب رکورد 2۹/7 ثانیه مسابقه دوی 6۰ متر در صربستان، رکورد 
جدیدی در ایران ثبت کرده بود، توانست با همین نتیجه و بهبود رکورد قبلی خود به 
مسابقات جهانی دو و میدانی داخل سالن هم راه پیدا کند. حاال فصیحی با سهمیه 
یونیورسالیتی موفق به راه یابی به المپیک توکیو شده و ما به همین بهانه با این ورزشکار 

ارزنده ایران گفت و گو کردیم.
*اتفاقی تاریخی افتاد و شما موفق شدید سهمیه المپیک را بگیرید. چه احساسی 

دارید و این رخ داد چه تاثیری در دو و میدانی بانوان ایران دارد؟
بانوان و به خصوص در دو و میدانی بود و  اتفاق بزرگی در ورزش  در واقع 
امیدوارم راهی باشد برای بعد از من چرا که وقتی بچه ها مدال غرب آسیا می گرفتند 
دو و میدانی مدام پیشرفت می کرد و زمانی که مسابقات آسیایی برای بچه ها با مدال 
همراه بود، پیشرفت این رشته بیشتر هم می شد و حاال که یک بانو موفق شده به 
مسابقات المپیک راه پیدا کند، قطعا دو و میدانی ایران بهتر و بهتر خواهد شد. من 

بسیار خوشحالم که موفق شدم به مسابقات المپیک راه پیدا کنم.
در  شما  حضور  جواز  چطور  دهید.  توضیح  گرفتید  که  سهمیه ای  مورد  *در 

المپیک صادر شد؟
سهمیه ای که من گرفتم یونیورسالیتی هست که با سهمیه وایلد کارت کمی 
متفاوت است. در مورد این سهمیه ها جزئیات زیادی وجود دارد ولی به طور مختصر در 
مورد سهمیه یونیورسالیتی باید بگویم این سهمیه با توجه به نتایجی که من در دوسال 
اخیر و به خصوص در سال گذشته به دست آوردم، توسط متخصصین بررسی شده و 
خداراشکر با رایزنی کمیته ملی المپیک و فدراسیون این سهمیه به ایران و من داده شد.

* مسیر آماده سازی برای المپیک چطور پیش می رود و آیا برنامه ریزی مناسبی 
تا المپیک توکیو برای تمرینات شما صورت گرفته است؟

من حتی امروز هم  مسابقه دارم و خودم را در شرایط خوبی نگه می دارم. حاال 
یک سری تغییرات جزئی در برنامه مان پیش می آید و من با مربی صرب در ارتباط 

هستم و در تاشیم بتوانیم بهترین برنامه ریزی را تا المپیک داشته باشیم.
* حاال خیلی ها دوست دارند بدانند چه هدفی را دنبال می کنید؟

هدف اصلی من ورود به المپیک بود زیرا دو و میدانی آن هم در بخش صد 
متر سخت ترین رشته المپیک است و عاوه بر این پر بیننده ترین رشته المپیک در 
جهان نیز هست. من تاش خواهم کرد بهترین خودم باشم و بتوانم رکورد خوبی 
هم از خودم به جا بگذارم. همه می دانیم که میدان المپیک آن  هم در بخش سرعت 

میدان آسانی نیست.
* بعد از 57 سال که سیمین صفامهر در المپیک ۱۹6۴ توانسته بود در رشته 
دوی صدمتر المپیکی شود، شما جواز حضور در المپیک را کسب کردید. در این مورد 

چه نظری دارید؟
شگفت انگیز است که خانم سیمین صفامهر آن سال در المپیک توکیو بودند و 
در اتفاقی جالب من هم در المپیک توکیو در دوی صد متر حاضر خواهم بود. این اتفاق 
برای خودم خیلی جالب است و بسیار دوست داشتم این خانم را ماقات کنم و با او 
هم صحبت شوم. همچنین پیش از این خانم لیا رجبی در پرتاب وزنه موفق شده بود 
سهمیه المپیک بگیرد ولی در ماده دوی سرعت این اتفاق پنجاه و هفت سال پیش و 
االن رخ داد. من نهمین خانم ایرانی بودم که موفق به کسب سهمیه المپیک شده و 
پس از من خانم ثریا آقایی نفر دهم بود که توانست جواز حضور در المپیک را بگیرد. 

ما دو نفر باهم در یک روز ورودی گرفتیم و از این جهت خوش حالم.
*در مورد سالی گذشت و موفق به کسب سهمیه المپیک شدید توضیح دهید. 

این سال  برای شما رضایت بخش بود؟
پارسال و امسال، سال سختی برای من بود و در عین سختی سال بسیار خوبی 
هم برای من رقم خورد. من پارسال برای اولین بار در تاریخ دوومیدانی ایران ورودی 
مسابقات جهانی گرفتم که این اتفاق بزرگی بود و امسال هم آن جواز ورودی را تکرار 
کردم. مسابقات خیلی خوبی پیش رو داشتم که متاسفانه با آمدن کرونا لغو شدند از 
جمله مسابقات قهرمانی جهان و مسابقات آسیایی فضای باز و داخل سالن که همه 
آن ها کنسل شدند. شاید قسمت این بود همه این اتفاقات جمع شوند و در نهایت 

بتوانم المپیکی شوم.
* وصحبت آخر سریعترین دختر ایران؟

از مردم می خواهم مثل همیشه برایم انرژی بفرستند و دعایم کنند و همین طور 
از خانواده ام و همسرم تشکر می کنم که پا به پای من در این مسیر سخت دویدند و 
فقط یک نفر در این اتفاق دخیل نبود . آدم باید یک تیم پشت خود داشته باشد تا بتواند 
حرکت کند. از مربیانی که در این مسیر کمکم کردند از جمله جناب آقای رحمانی و 

خانم ارزنده و جناب آقای احمدپور ممنونم و مدیون زحماتشان هستم.

کارشناس بسكتبال ایران:
تیم ملی بسکتبال کیفیت خوبی ندارد

بسکتبال  پیشکسوت وکارشناس 
شاهین طبع  موافق  من  گفت:  ایران 
کیفیت  ملی  تیم  متاسفانه  اما  هستم، 
خوبی ندارد و باید خیلی بهتر از این ها 

کار کنیم.
رضا هنگام پور، درباره شرایط تیم 
در  حضور  برای  ایران  بسکتبال  ملی 
المپیک با توجه به نتایج  کسب شده در 
مسابقات تدارکاتی، توضیح داد: ما فقط 
نتایج و آمار را دیده ایم و نشد که بازی ها 
را ببینیم، تنها با آمار هم نمی توان خیلی 
دقیق نظر داد. ولی با توجه به بازی های 

چند وقت اخیر، به نظرم تیم ملی آن کیفیت الزم را از خود نشان نداده است و تنها در 
بازی با قطر بود که ملی پوشان تقریبا یک نواخت بازی کردند.

او افزود: حتی در بازی با عربستان هم تیم ملی آن کیفیت الزم را نداشت و 
حتی نمی شد بگوییم دو بازیکن با کیفیت خودشان بازی کردند. شاید اگر ما یک مقدار 
بهتر از ظرفیت بازیکنان استفاده می کردیم عربستان را با اختاف بیشتری شکست 

می دادیم. ما در بازی با عربستان هم استرس داشتیم.
پیشکسوت بسکتبال ایران درباره نیاز فعلی تیم ملی نیز گفت: تیم ملی خیلی 
به مسابقه، جسارت و جنگندگی احتیاج دارد و باید مثل قبل سخت کوش باشیم. باید 
خیلی بیشتر روی ساختار دفاعی انفرادی خود کار کنیم که به راحتی گل نخوریم. 
بنده موافق شاهین طبع هستم اما به نظرم به جز حمله و گل زدن، دفاع تیم  ما هم 
آن سختگیری الزمه را ندارد و باید یک مقدار محکم تر کار کنیم. تنها نمی شود روی 
دفاع پوششی تکیه کرد و در المپیک انقدر چرخش توپ قوی هست که فقط با دفاع 
پوششی کاری از پیش نمی بریم. باید روی دفاع انفرادی کار کنیم و در این مدت باقی 

مانده مسابقه بدهیم. در حال حاضر کیفیت تیم ملی خوب نیست.
او افزود: ما چند سال پیش هم با تیم ملی ژاپن بازی دوستانه داشتیم که خود 
من هم آنجا بازی کردم. به یاد دارم آن موقع داورهایی که گذاشته بودند خیلی بد 
سوت می زدند و صدای همه درآمده بود. حاال شاید این دوره هم داوری ها بد بوده 
باشد، اما این موضوع نهایتا ده درصد تاثیرگذار است. وقتی به راحتی و با اختاف 
زیاد می بازیم یعنی یک جاهایی از مسابقه را ول کرده ایم و از نظر روحی  روانی باید 
انسجام بیشتری داشته باشیم. در چنین مواقعی نقش صمد باید پررنگ تر باشد تا 

جوانان را در بازی حفظ کند.
هنگام پور گفت: بازیکنان باید  یک دل پیش بروند. متاسفانه  گاها می بینیم وقتی 
یک اشتباهی از بازیکنی رخ می دهد با برخورد بد از طرف سایر ملی پوشان همراه می شود 
که خوب نیست. چه در زمان خوب بودن و چه در مواقع بد بودن همه تیم باید از نظر 
روحی روانی در بهترین شرایط باشند، چیزی که در بازی با عربستان نبود. فقط در 
بازی با قطر بود که آن هم بخاطر اختاف زیاد وجود داشت . باید یکسان سازی روحیه 
صورت بگیرد، چیزی که هنوز در بازی های تیم  ملی نیست و باید به این مهم برسیم.

یورو2020 ؛
بازگشت الله های نارنجی سر شکسته به هلند

هلند بار دیگر در یک تورنمنت معتبر از رسیدن به جام محروم ماند تا 
همچنان تنها قهرمانی اش به یورو ۸۸ مربوط شود.

احتماال ماجرای هلند و جام قهرمانِی تورنمنت های معتبر با بیت )گاهی 
نمی شود که نمی شود که نمی شود( از قیصر امین پور رابطه مستقیم دارد. الله های 
نارنجی همواره بازیکنان بزرگ و مربیان نامداری همراه خود داشته ولی میزان 
موفقیت این تیم در طول تاریخ با دستاوردهای حاصل شده، همخوانی نداشته 

است.
آنها کار خود را به خوبی شروع می کنند؛ با قدرت ادامه می دهند اما در 
گام آخر کم می آورند و سرشکسته به خانه باز می گردند. این اتفاق بارها در جام 
جهانی و جام ملت ها رخ داده و یورو 2۰2۰ در مقابل شکست های قبلی درد و 
رنجی به مراتب کمتر بر دوش هوادارانش گذاشت. شاید اگر هلندی ها تا این 
حد به فوتبال و تیم ملی کشورشان عاقه نداشتند به جای ششمین کشور شاد 

دنیا، رتبه نخست را مال خود کرده بودند.
شکست در یک هشتم نهایی یورو 2۰2۰ مقابل جمهوری چک تلخ بود اما 
کسی از این هلند انتظار قهرمانی نداشت. شاید نهایت توقع این بود که با توجه 
به سه پیروزی به دست آمده در دور گروهی و همچنین مسیر مناسبی که در 
مرحله حذفی نصیب شاگردان دی بوئر شده بود آنها بتوانند تا مرحله نیمه نهایی 
پیش بروند و نشان دهند پس از غیبت در یورو 2۰۱6 و جام جهانی 2۰۱۸ نباید 

به دست فراموشی سپرده شوند و از جمع بزرگان کنار بروند.
اما اکثر شکست های قبلی هلند در رویدادهای مهم به این شکل ساده نبوده 
و آنها سخت دست ها را به نشانه تسلیم باال می آوردند. در جام جهانی ۱۹7۴ 
تیم رینوس میشل با قدرت هر چه تمام تر و پس از شکست دادن مدافع عنوان 
قهرمانی)برزیل(، آرژانتین و آلمان شرقی به فینال رسید ولی با وجود یک گل 
زودهنگام مغلوب آلمان غربِی میزبان شد. چهار سال بعد بازهم الله های نارنجی 
به دیدار پایانی راه پیدا کردند اما این بار تیم ارنست هاپل در اوقات اضافه قافیه 

را به آرژانتیِن میزبان واگذار کرد و نایب قهرمان شد.
در یورو ۹2 هیچ کس فکر نمی کرد تیم رینوس میشل در نیمه نهایی به 
دانمارِک ناشناش ببازد اما فان باستن بدترین زمان را برای از دست دادن پنالتی 
انتخاب کرد و درخشش اشمایکل، دانمارک را فینالیست و در نهایت قهرمان 
کرد. 6 سال بعد در جام جهانی ۱۹۹۸ فرانسه، هلند در گروه خود صدرنشین 
شد؛ در مرحله یک چهارم نهایی آرژانتین را با گل به یادماندنی دنیس برگکمپ 
از پیش رو برداشت اما در ضربات پنالتی به برزیل باخت و در نهایت به عنوان 

چهارمی جهان بسنده کرد.
تیم جذاب  نبود.  پنالتی  در ضربات  و شکست  هلند  ماجرای  پایان  این 
فرانک رایکارد در یورو 2۰۰۰ همه رقبا را از دم تیغ گذراند و به قهرمان جهان 
و همان یورو)فرانسه( هم رحم نکرد ولی در نیمه نهایی و در ضافت پنالتی ها 
مقابل ایتالیا و فرانچسکو تولدوی آماده تسلیم شد و حسرت به دل ماند. آنها 
هشت سال بعد هم در یورو 2۰۰۸ کار خود را با قدرت آغاز کردند ولی پس از 
زدن سه گل به ایتالیا و چهار گل به فرانسه، در یکچهارم به دست روسیه حذف 

شدند و به خانه بازگشتند.
در جام جهانی 2۰۱۰ تیم برت فان مارویک منظم بود و پخته. آنها در یک 
چهارم نهایی با درخشش وسلی اسنایدر از سد برزیل گذشتند و در نیمه نهایی 
از سد اروگوئه ی شگفتی ساز گذشتند تا با 6 برد متوالی به مسابقه پایانی قدم 
بگذارند. دیداری که تلخ تمام شد. دقیقه ۱۱7 آندرس اینیستا مهمترین گل 
دوران ورزشی اش را زد و هواداران هلند در حالی اشک های خود را پاک کردند 
که هنوز باورشان نمی شد چگونه آرین روبن آن تک به تک را از دست داد و 

مغلوب کاسیاس شد.
هلند آن باخت را فراموش نکرد و چهار سال بعد جام جهانی برزیل را با 
پنج تایی کردن اسپانیا آغاز نمود. صدرنشینی مجدد با ۹ امتیاز و صعود دوباره 
به جمع چهار تیم پایانی. آنها فکر همه جا را کرده بودند جز اینکه آرژانتین هم 
مانند خودشان شکست را فراموش نکرده بود. آلبی سلسته در ضربات پنالتی، 

انتقام باخت جام ۹۸ را گرفت و هلند را به سومی در جام راضی کرد.
پس از بسته شدن پرونده یورو 2۰2۰، همچنان تنها خاطره خوش مردم 
هلند از تیم ملی کشورشان به یورو ۱۹۸۸ برمی گردد. جایی که در خاک دشمن 
قسم خورده خود آلمان، توانستند از سدشان بگذرند و در فینال با 2 گل شوروی 
را شکست دهند و فاتح جام ملت های اروپا شوند. تیمی که مارکو فان باستن، 
رود گولیت، فرانک رایکارد، رونالد کومان و ... را در ترکیب خود داشت و از همه 
مهم تر به جای فرانک دی بوئر، رینوس میشل روی نیمکتش جلوس کرده بود.

سرمربی تیم ملی انگلیس:
آلمان یک حریف با کیفیت است

آلمان  مقابل  موفقیت  برای  تیمش  باالی  های  انگیزه  از  ساوتگیت،  گرت 
می گوید.

دو تیم انگلیس و آلمان امشب در جذاب ترین بازی مرحله یک هشتم نهایی 
مسابقات یورو به مصاف یکدیگر خواهند رفت. انگلیس اگرچه تا به اینجای جام پر 
فراز و نشیب ظاهر شده اما به عنوان تیم اول به این مرحله صعود کرده و در سمت 
مقابل آلمان نیز با خوش اقبالی و تساوی لحظات آخری مقابل مجارستان همچنان 

در کورس رقابت ها باقی مانده است.
گرت ساوتگیت، سرمربی تیم ملی انگلیس، پیش از تقابل حساس تیمش مقابل 
آلمان گفت: »آلمان در یک گروه بسیارسخت قرار داشته است. همچنین کیفیت 
بازی ها و حریفان شان نیز بسیار باال بوده است بنابراین آنها برای حضور در یک 
مسابقه بزرگ دیگر آماده هستند. آنها همچنین تجربه زیادی در مسابقات بزرگ 
دارند؛ چهار بار قهرمانی جام جهانی و تعداد زیادی قهرمان لیگ قهرمانان بنابراین 
آلمان تیم توانمند است.اگرچه من در مورد آلمان نظرات منفی زیادی را می خوانم 
اما آنها را تیمی آماده می بینم. آنها از نظر تاکتیکی می دانند که باید چه کاری انجام 
دهند بنابراین این یک بازی بسیار سخت برای ما خواهد بود. من فکر نمی کنم که 
این بازی بزرگ تر از دیدار برابر اسکاتلند یا کرواسی در مرحله گروهی باشد. با این 

حال آلمان یک حریف با کیفیت است.”
ساوتگیت در ادامه گفت: »ما می توانیم تاریخ سازی کنیم و فکر می کنم که 
بازیکنان از این چالش لذت می برند. ما باید به این مسابقه به عنوان یک چالش نگاه 
کنیم نه اینکه از آن بترسیم. من فکر می کنم که نترس بودن در تیم وجود دارد و در 

بازی با آلمان می  توانیم شاهد آن باشیم.”
عملکرد انگلیس تا به اینجا: »ما به عنوان یک تیم از نظر دفاعی بسیار قدرتمند 
به نظر می رسیدیم، که در مسابقات یک فاکتور مهم است. البته ما می خواهیم که 
کمی روان تر بازی کنیم. هنوز به این مهم دست نیافته ایم اما به نظرم اکثر تیم های 

دیگر حاضر در مسابقات نیز با چنین مشکلی روبرو هستند.”

بازرسی  سازمان  رئیس 
دادگاهی  از  خبر  کشور  کل 
که  داد  مدیری  هشت  شدن 
نقش  ویلموتس  قرارداد  امضای  در 

آفرینی کرده اند.
برای اولین مرتبه است که چندین 
با  فوتبال  فدراسیون  حقوقی  ِم  مقا
اعام رئیس بازرسی کل کشور درگیر 
حاال  و  می شوند  قضایی  ماجراهایی 
باید دید طی روزها و ماه های آتی این 
پرونده در ایران و همینطور فیفا چطور 

پیش خواهد رفت.
از  پس  که  انتقاداتی  ترین  مهم 
فاش شدن اختافات مارک ویلموتس 
میزان  روی  شده،  ایجاد  فدراسیون  و 
قراداِد مارک ویلموتس و همینطور مفاد 
همین  به  استناد  با  و  است   بوده  آن 
فدراسیون  روزهای  آخرین  موضوع  دو 
مهدی تاج با چالش های بسیار سختی 
روبرو شد و این چهره در روزهایی که 
فوتبال تحت  اهالی  از سوی  به شدت 
فشار بود، چاره ای جز استعفا پیدا نکرد.

برای  فیفا  استناد  دید  باید  البته 
اعام حکم نهایی بر چه اساسی خواهد 
بود. اگر دادگاه عالی ورزش، استناد خود 
به پرداخت مطالبات در زمان معین  را 
برانگیز  بحث  موضوِع  باشد،  گذاشته 
certain fee و غرامتی که فدراسیون 
باید به ویلموتس بدهد، به طور کلی از 
به  توجه  با  ویلموتس  و  رود  می  کنار 
اینکه اقساط قراردادش مطابق با قوانین 
فدراسیون  نشده،  پرداخت  فیفا  کلی 
یورو  میلیون   6 پرداخت  به  را  فوتبال 

محکوم خواهد کرد.
البته با توجه به دیرکرد فدراسیون 
ایران در پرداخت مطالبات به سرمربی 
بلژیکی، در صورتی که رای دادگاه عالی 
ورزش به سود ویلموتس باشد، احتماال 
به  یورو  میلیون  از 6  فراتر  باید چیزی 
زاده  قاضی  و  شد  پرداخت  مربی  این 
هاشمی نماینده مجلس شورای اسامی 
در آخرین مصاحبه خود این مبلغ را با 
چیزی  دیرکرد،  های  جریمه  احتساب 
حدود ۱۰ میلیون یورو اعام کرده است.

نکته دیگری که حتما باید به آن 
اشاره کرد، این است که تحریم های بین 
المللی آمریکا علیه ایران و بلوکه شدن 
پول های ایران در AFC یکی از دالیل 
اصلی عدم پرداخت مطالبات ویلموتس 

در موعد مقرر بوده است.
روی  ای  ویژه  حساب  فدراسیون 
فوتبال  کنفدراسیون  از  ایران  مطالبات 
آسیا باز کرده بود، ولی وقتی نتوانست 
این پول ها را آزاد کند، شروع به نامه 
نگاری با ستاد مقابله با تحریم و سایر 
ساز  تصمیم  نهادهای  و  ها  سازمان 
ویلموتس  اول  قسط  تا  کرد  ایران  در 
پس  درنهایت  پول  این  کند.  تامین  را 
تامین  زیاد  بسیار  های  نگاری  نامه  از 
شد ولی از زمان تعیین شده در قرارداد 
کرده  عبور  اول  قسط  پرداخت  برای 
به  ویلموتس  بهانه  همین  با  و  بودیم 

فیفا شکایت کرد.
ما با اکثریت افرادی که به صورت 
مستقیم با این موضوع درگیر بوده اند، 
به  قریب  اکثریت  و  کردیم  صحبت 
اتفاق آنها روی خوشی به این موضوع 
و اینکه حاال طبق صحبت های رئیس 
قوه  در  باید  کشور  بازرسی  سازمان 
قضائیه پاسخگوی تصمیم خود باشند، 

نشان ندادند.
که  هستند  نفری  هشت  ها  این 
امضای آنها پای قرارداد مارک ویلموتس 
که  افراد  این  میان  در  شود.  می  دیده 

رئیس فدراسیون و اعضای هیئت رئیسه 
فدراسیون سابق بوده اند، امضای ابراهیم 
وقت  معاون  دارد.  وجود  نیز  شکوری 
اساسنامه  طبق  که  پرسپولیس  باشگاه 
او  فدراسیون فوتبال می گوید امضای 
فقط برای اطاع داشتن از این قرارداد 
در  تاثیرگذار  فردی  امضای  نه  و  است 

روند نهایی شدن قرارداد.
زاده،  صوفی  لیا  بهاروند،  حیدر 
فریدون اصفهانیان، محمود اسامیان، 
و  شیعی  محمود  ممبینی،  اهلل  هدایت 
عبدالکاظم طالقانی اعضای هیئت رئیسه 
فدراسیون فوتبال در زمان عقد قرارداد با 
مارک ویلموتس بوده اند و جلوتر از این 
شش نفر مهدی تاج به عنوان ریاست 
بلژیکی  سرمربی  با  فوتبال  فدراسیون 
برای حضور در راس کادر فنی تیم ملی 
به توافق رسیدند و حاال هر خبری که 
در رابطه با این پرونده منتشر می شود، 
این چند نفر هستند که نامشان درمیان 
اهالی فوتبال برای پاسخگویی در این 

مورد شنیده می شود.
مورد  این  در  که  خبری  آخرین 
منتشر شد را رئیس بازرسی کل کشور 
اعام کرد و براساس آن نام هشت نفر 
تا  قرار گرفته  اختیار مراجع قضایی  در 
پرونده سرمربی دردسرساِز بلژیکی برای 

فوتبال ایران وارد فاز تازه ای شود.
با  تا  بود  ای  بهانه  خبر  همین 
برقرار  تماس  رئیسه   هیئت  اعضای 
پنهان  زوایای  مورد  در  آنها  از  و  کنیم 
هایی  تماس  بپرسیم؛  سوال  خبر  این 
سوی  از  متفاوتی  های  واکنش  با  که 

این چند نفر مواجه شد.
محمود اسامیان

یکی  که  ن  میا سا ا د  محمو
رئیسه  هیئت  نفرات  پرنفوذترین  از 
فدراسیون در دوران حضور مهدی تاج 
پاسخگوی سواالت  مانند همیشه  بود، 
ما بود. او ضمن اشاره به این موضوع 
که تماسی با او گرفته نشده و نامه ای 
هم دریافت نکرده، از ما و سایر رسانه 
ها درخواست کرد که فعا به حواشی 
پیرامون این پرونده پرداخته نشود، تا با 
مورد  در  بتوان  بهتر  نهایی  رای  اعام 

ابعاد مختلف ماجرا صحبت کرد.
ه  دستگا ممبینی؛  اهلل  یت  هدا

مشترک مورد نظر خاموش است
اول از اعضای سابق هیئت رئیسه 
آنها  همراه  تلفن  که  کنیم  می  آغاز 
خاموش بود. هدایت اهلل ممبینی که در 
تخصصی  برخاف  گذشته  فدراسیون 
فعالیت  بازرگانی  بخش  در  داشت  که 
بار  چند  اینکه  به  توجه  با  کرد،  می 
تاش  او  با  تماس  برای  روز  طی  در 
کردیم، نتیجه همانی شد که در  ابتدا با 

آن مواجه شدیم.

چیزی  چنین  من  نیان؛  اصفها
نشنیده ام

وقتی  داوران  کمیته  سابق  رئیس 
با پرسش ما در این رابطه و حواشی ای 
که برای اعضای هیئت رئیسه به همراه 
این  کرد:»  عنوان  شد،  مواجه  داشته، 
حواشی همیشه هست؛ من چنین چیزی 
را نشنیده ام و به ما هم چیزی اعام 
نشده است. به هر حال فدراسیون فوتبال 
هم مسئولیت خودش است. گاهی نمی 
گذارند کار درست پیش برود و تحریم 
ایجاد می کنند. خدا را  ها هم مشکل 
شکر اما االن طوری با اسکوچیچ قرارداد 
وجود  مشکاتی  چنین  که  ایم  بسته 
ندارد.  ما قبا قرارداد آقای کی روش 
را از فیفا پرداخت می کردیم و قرار بود 
آقای ویلموتس هم همینطور  در مورد 
باشد که تحریم ها اجازه ندادند. ما به 
حواشی کاری نداریم. باالخره با توجه به 
قراردادی که وجود داشت، باید به آقای 
و  دادیم  انجام می  پرداختی  ویلموتس 
بود.  دادن  انجام  حال  در  موضوع  این 
یک مبلغی را هم گرفت و ادامه ماجرا 
را هم که می دانید. حاال هم وکیل های 
فدراسیون فوتبال در حال کار هستند و 

باید ببینیم رای نهایی چه می شود.«
لیا صوفی زاده؛ تلفنی که خاموش 

شد
لیا صوفی زاده نائب رئیس بخش 
در  ولی  بود  فوتبال  فدراسیون  بانوان 
تاثیرگذار  همان مقطعی که یک عضو 
حرف  به  تمایلی  بود،  فدراسیون  در 
وقتی  هم  اینبار  و  نداشت  نشان  زدن 
اکثر  برخاف  و  گرفتیم  تماس  او  با 
مواقع تلفنش را جواب داد، پس از چند 
ثانیه ارتباط را قطع کرد. او که پس از 
شنیدن نام رسانه اقدام به قطع ارتباط 
کرده بود، پس از چند ثانیه تلفن همراه 

خود را خاموش کرد.
یک  بهاروند؛  و  شیعی  محمود 

اقدام مشابه
سابق  مدیرعامل  شیعی  محمود 
سازمان  رئیس  بهاروند  حیدر  و  پیکان 
فوتبال  فدراسیون  لیگ دو عضو دیگر 
به شمار می روند که بارها برای برقراری 
ارتباط با آنها تاش کردیم و هیچ یک 
تلفن  روی  را  تماس  برقراری  دکمه 
های همراه خود لمس نکردند تا امکان 

صحبت با آنها مهیا نشود.
از  امان  طالقانی؛  عبدالکاظمی 

تحریم ها
هیئت  اعضای  ز  ا دیگر  یکی 
رئیسه فدراسیوِن مهدی تاج عبدالکاظم 
طالقانی بود که او اینطور به سوال ما در 
رابطه با معرفی ۸ نفر به مراجع قضایی 
چنین  وقتی  حتما  داد:»  نشان  واکنش 
در  من  ولی  هست  اند  گفته  چیزی 

جریان نیستم.« از طالقانی همچنین در 
مورد عملکرد فدراسیون جدید پرسیدیم 
و اینکه همواره یکی از تکیه کام های 
عزیزی خادم رئیس فدراسیون جدید این 
گذاشته  برایش  بدی  میراث  که  است 
اینکه  و  این سوال  به  پاسخ  در  او  اند. 
می  ارزیابی  چطور  را  جدید  فدراسیون 
که  داد  فرصت  باید  اول  گفت:»  کند، 
نظرم  به  داد.  انجام  را  کارش  ایشان 
است.  انجام  حال  در  خوبی  کارهای 
باید فرصت بدهند که کارشان را بکنند. 
خب مدتی تعطیات بود ولی تیم ملی با 
موفقیت کارش را انجام داده و باید کاری 
کنیم که تیم به جام جهانی صعود کند. 
من فعا نظر خاصی در مورد فدراسیوِن 
جدید ندارم و اعتقاد دارم باید پشتیابی 
کنیم.اگر  حل  را  کاری  باید  ما  شود. 
کنیم،  فدراسیون  برای  کاری  نتوانیم 
نباید نظر بدهیم. نظر دادن زمانی است 
که حضوری به مدیران جدید بگوئیم؛ نه 
اینکه در مطبوعات مصاحبه کنیم. ضمن 
اینکه باید این نظرات راهگشا باشند و 

نباید موجب تشویش اذهان شود.«
با  مشابه  پاسخ  و  تاج  *مهدی 

اسامیان
ترین  مهم  تاج  مهدی  درنهایت 
به  پاسخ  نیز در  فوتبال  فدراسیون  فرد 
و  کند  داد، سکوت  ترجیح  ما  سواالت 
عالی  دادگاه  نهایی  رای  اعام  از  پس 
پرونده  شدن  قضایی  مورد  در  ورزش 

مارک ویلموتس حرف بزند.
تماس  مجموع  ماحصل  ها  این 
هایی بود که چند ساعتی زمان برد؛ با 
این حال اگر دیدی منطقی و واقع بینانه 
به پرونده مارک ویلموتس داشته باشیم، 
باید به این موضوع اشاره کنیم. معموال 
حقوقی  مراجع  به  که  تخلفاتی  چنین 
نوع هستند؛  دو  می شوند،  داده  ارجاع 
استفاده  سوء  درآنها  که  تخلفاتی  یکی 
به  عمومی  اموال  تصاحِب  نوعی  به  و 
نفِع شخص یا سازمانی محرز می شود 
و دستگاه های نظارتی به سرعت می 
دیگِر  نوِع  و  کنند  ورود  آن  به  توانند 
در  که  است  موضوعی  همان  تخلف، 
پرونده ویلموتس، اعضاِی تصمیم ساِز 
فدراسیون فوتبال با آن مواجه شده اند؛ 
یعنی جایی که اختاف نظر در پایبندی 
ذی  مراجِع  پای  قرارداد،  بندهای  به 
صاح فدراسیون جهانی فوتبال را پیش 
پرونده خاصی  کشیده و حاال در مورد 
خودش  به  را  فوتبال  اهالی  ذهن  که 
مشغول کرده، باید دید پس از رایی که 
فیفا به سود مربی بلژیکی صادر کرد و 
یورو  میلیون   6 پرداخت  به  فدراسیون 
ورزش  عالی  دادگاه  رای  شد،  محکوم 
که باالترین نهاد در این حوزه است، به 
نفع کدام طرف صادر می شود. معموال 
در چنین مواردی شاهد حضور دستگاه 
به  فیفا  رای  و  نیستیم  قضائی  های 
عنوان باالترین مرجع ذی صاح الزم 
پرونده  در  حداقل  ولی  است،  االجرا 
غیرورزشی  نهادهای  ویلموتس،  مارک 
ایران به آن ورود مستقیم داشته اند که 
البته حواشی خاص خود را نیز به همراه 

داشته است.
رای نهایی مارک ویلموتس طبق 
این  به  مربوط  جلسه  آخرین  در  آنچه 
پرونده اعام شده، چیزی حدود یکماه 
این  دید  باید  و  شود  می  اعام  دیگر 
پرونده حاشیه ساز فوتبال ایران که البته 
با نتیجه گرفتن مارک ویلموتس در دو 
بازی برابر بحرین و عراق یا وضع نشدن 
تحریم ها شاید اصا مطرح نمی شد، 
درنهایت چطور خاتمه پیدا خواهد کرد.

سکوت متهم های پرونده جنجالی ویلموتس؛

این شما و این 8 نفر!

کمتر  خادم  عزیزی  شهاب الدین 
از دو هفته بعد از فرار از پاسخگویی به 
خبرنگاران، اظهارات خود در مورد ادامه 
همکاری با اسکوچیچ را فراموش کرد و 
بدون برگزاری جلسه، تصمیم به انتصاب 

مجدد سرمربی کروات گرفت.
از  گذشته  روز  فوتبال  فدراسیون 
ادامه همکاری با دراگان اسکوچیچ برای 
مرحله  پایان  تا  ایران  ملی  تیم  هدایت 
آسیا  قاره  در  انتخابی جام جهانی  سوم 
صورت  حالی  در  توافق  این  داد.  خبر 
گرفت که شهاب الدین عزیزی خادم در 
بحرین  از  ملی  تیم  با  بازگشت  هنگام 
درباره سرمربی  تصمیم گیری  ایران،  به 
اعضای  آرای  به  منوط  را  ایران  آینده 
هیات رییسه دانسته بود: »فکر می کنم 
زمان کافی برای تصمیم گیری وجود دارد. 
قرارداد اسکوچیچ تمام شده است. هیات 
رئیسه فدراسیون فوتبال باالترین مرجع 
تصمیم گیری است و باید این موضوع 

بررسی شود.«

این  از  روز   ۱2 حدود  گذشت  با 
رئیسه  هیات  اینکه  بدون  اظهارات، 
فدراسیون فوتبال جلسه ای داشته باشد 
ملی  تیم  سرمربی  سرنوشت  درباره  و 
اظهارنظری کند، عزیزی خادم از ادامه 
همکاری سخن گفته است. با این حال در 
این مدت زمان هیچ جلسه ای برای تعیین 
سرمربی و تصمیم گیری در این باره برگزار 
نشده است. خداداد افشاریان، چندین روز 

سرنوشت  درباره  گفت وگویی،  در  قبل 
سرمربی تیم ملی گفته بود: هنوز چیزی 
برای برگزاری جلسه به ما اباغ نشده 

و کارشناسی هم صورت نگرفته است.
در روزهای گذشته هم هیچ گونه 
به  جلسه  برگزاری  برای  اباغیه ای 
و  نرسیده  رئیسه  هیات  اعضای  دست 
تصمیم فعلی، حاصل خرد انفرادی رئیس 
فدراسیون فوتبال بوده است؛ اتفاقی که 

کاما در تناقض با اظهارات او است که 
دائما از واژه »خرد جمعی« برای پیشبرد 

امور این فدراسیون استفاده می کند.
تصمیم  از  پیش  خادم  عزیزی 
با برخی گزینه ها  برای ادامه همکاری، 
کرده  رایزنی  ملی  تیم  هدایت  برای 
سعی  موضوع،  این  توجیه  برای  و  بود 
داشت تصمیمات خود را به هیات رئیسه 
فدراسیون گره بزند و توجیه قانونی بیاورد 
اما برای انتصاب اسکوچیچ به هیچ وجه 
جلسه ای برگزار نکرد و نظر اعضای هیات 

رئیسه را هم نفهمید.
رئیس فدراسیون که در مدت زمان 
را  پسندی  مخاطب  مصاحبه ای  اخیر 
انجام داده، در هنگام اجرا چندان دقت 
به خرج نمی دهد و تناقض در عملکردش 
وجود دارد. ظاهرا عزیزی خادم فراموش 
کرده که »مردم می بینند و بهتر از هر 
کسی می فهمند« که چه کسی بر مدار 
قانونی حرکت می کند و چه کسی فقط 

شعار می دهد!
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محمدرضا هاشمی کهندانی

اسكوچیچ ماندنی شد؛

عزیزی خادم، یهویی ترین رییس فدراسیون فوتبال!

باشگاه  مدیره  هیات  بعدی  نشست  در  است  قرار 
پرسپولیس درخواست های نجومی برخی بازیکنان برای تمدید 

قرارداد مورد بحث قرار بگیرد.
در حالی که به روزهای پایانی لیگ برتر نزدیک می شویم، 
مسووالن باشگاه پرسپولیس در تاش هستند تا پیش از پایان 
بازی ها قرارداد بازیکنانی که در پایان فصل قراردادشان به اتمام 
می رسد را تمدید کنند تا در پایان فصل حواس باشگاه تنها 

معطوف به جذب بازیکنان جدید و تقویت تیم کنند.
این در حالی است که احمد نوراللهی و محمدحسین 
ستارگان  لیگ  به  آنها  انتقال  از  که صحبت  کنعانی زادگان 
تمدید  برای  را  نجومی  پیشنهادات  است،  شده  مطرح  قطر 
قرارداد به باشگاه ارائه دادند مبالغی که آنها را از پرسپولیس 

دور خواهد کرد.
 با این وجود این پیشنهادات قرار است در نشست بعدی 

هیات مدیره باشگاه مطرح شود و مورد بحث و بررسی قرار 
بگیرد تا در مورد آن تصمیم گیری شود.

خبر دیگر در مورد تمدید قرارداد ها این است که گفته 
می شود برخی بازیکنان که یک فصل دیگر با تیم قرارداد دارند 
هم برای تمدید قراردادشان اعام آمادگی کردند اما اولویت 
باشگاه برای تمدید قرارداد افرادی هستند که قراردادشان به 

پایان خواهند رسید.

درخواست های نجومی بازیكنان؛
بررسی تمدید قراردادها در هیات مدیره پرسپولیس
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 مدیرکل گروه پژوهش های ایرانشناسی، اسام شناسی و نسخ 
خطی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران از تمدید مهلت ارسال آثار و 
مقاله ها به همایش بین المللی »ایران شناسی: تجربه دیروز، وضعیت حال، 

نگاه به آینده« تا تاریخ 25 مردادماه خبر داد.
به گزارش روزنامه دنیای جوانان به نقل از روابط عمومی سازمان 
ایران، علی محمد طرفداری دبیر اجرایی این  اسناد و کتابخانه ملی 
همایش گفت: با توجه به آثار ارسال شده و درخواست  برخی از محققان 
و پژوهشگران مبنی بر تمدید تاریخ های مربوط به دریافت چکیده و اصل 

مقاالت، مهلت ارسال آثار تا تاریخ 25 مردادماه تمدید شد.
وی ادامه داد: همایش بین المللی »ایران شناسی: تجربه دیروز، 
با هدف بررسی فراز و فرود مطالعات  آینده«  وضعیت حال، نگاه به 
ایرانشناسی در جهان در سده های گذشته و وضعیت کنونی در تاریخ ۱ و 

2 شهریور به صورت مجازی برگزار می شود.
مدیرکل گروه پژوهش های ایرانشناسی، اسام شناسی و نسخ 
خطی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و دبیر اجرایی این همایش 
با استقبال قابل توجه از همایش بین المللی »ایران شناسی: تجربه 
دیروز، وضعیت حال، نگاه به آینده« گفت: تاکنون چکیده ها و مقاالت 

متعددی از کشورهای جهان اسام و عرب زبان، کشورهای اروپایی، 
کشورهای حوزه شبه قاره هند و نیز محققان داخل کشور به دبیرخانه 

ارسال شده است.
وی گفت: مقاالت دریافتی از نظر بررسی و توجه به موضوعات 

گوناگون در حوزه مطالعات ایرانی از تنوع بسیاری برخوردار هستند.
طرفداری اظهار داشت: ایران شناسی در اروپا، آمریکای شمالی و 
آینده آن، ایران شناسی در اروپای شرقی، روسیه و کشورهای همجوار 
آن، ایران شناسی در شرق دور و سایر نقاط جهان، جریان ها و مکاتب 
ایران شناسی در جهان غیر ایرانی، فراز و نشیب های ایران شناسی در 
جهان از ابتدا تا اکنون، بررسی کارنامه مراکز ایرانشناسی در جهان، بررسی 
زندگی و آثار ایران شناسان بین المللی، نقد و بررسی آثار و دیدگاه های 
ایران شناسان غیرایرانی، نقد و بررسی رشته ایران شناسی و گرایش های 
آن، بررسی روند ایران شناسی در ایران و شناسایی خرده فرهنگ های 
ایرانی، چگونگی بومی سازی ایران شناسی در ایران و نقش محققان 
ایرانی در این زمینه، جایگاه و نقش محققان ایرانی در ایران شناسی بین 
المللی، مقایسه تطبیقی جریان های ایران شناسی در جهان با جریان های 
ایران شناسی داخلی از جمله محورهای این همایش بین المللی هستند.

تمدید مهلت ارسال آثار 
به همایش بین المللی ایران شناسی تا 25 مرداد

ز  ا ر  حسن پو ن  ما هو
رئیس  به  مه ای  نا رسال  ا
نیروی انتظامی برای برخورد 
و  د  دا خبر  کتاب  بساط گستران  با 
موضوع  این  پیگیری  بر  عاوه  گفت: 
را  و شورای شهر، مساله  از شهرداری 
پیگیری  نیز  انتظامی  نیروی  طریق  از 
می کنیم و به زودی دستور الزم از سوی 
فرمانده نیروی انتظامی صادر خواهد شد.

اتحادیه  رئیس  حسن پور  هومان 
اشاره  با  تهران،  کتابفروشان  و  ناشران 
برخورد  برای  اتحادیه  این  اقدامات  به 
ما  کرد:  عنوان  کتاب  دست فروشان  با 
دستور  کرونا  بیماری  شیوع  از  قبل  تا 
مشخصی از سوی شورای اسامی شهر 
تهران برای برخورد با بساط گسترهای 
اماکن عمومی  و  کتاب در سطح شهر 
مثل متروها، میادین و مراکز فرهنگی 
و تفریحی داشتیم و با این افراد برخورد 

می شد.
به  که  بساط گستران  افزود:  وی   
فعالیت  مشغول  سیستماتیک  صورت 
تغذیه  خاص  نفر  چند  توسط  هستند، 
شبیه  همه  کتاب هایشان  و  می شوند 
یکدیگر است، با شیوع کرونا بار دیگر 
را  کتاب هایشان  تا  پیدا کردند  فرصتی 

در خیابان ها عرضه کنند.
 حسن پور با بیان اینکه کرونا دو 
ضربه مهم به صنف ما وارد کرد، گفت: 
بساط  این  از  زیادی  بخش  اینکه  اول 
گسترها به فضای مجازی کوچ کردند 
و در آنجا به عرضه کتاب با تخفیف های 
دردسرهای  که  هستند  مشغول  باال 
زیادی برای همکاران ما ایجاد کرده اند.

وی تاکید کرد: ضربه دیگر آن ها از 
قبل عید زده شد که به صورت فیزیکی 
مجددا در سطح شهر به ویژه نزدیکی 

کتاب فروشی های راسته خیابان انقاب 
و  کرد ه اند  پهن  را  خود  بساط  دوباره 
زیادی  مزاحمت  کتاب فروشان  برای 

ایجاد کردند.
حسن پور با اشاره به نشست هفته 
گذشته اصناف با سردار حسین رحیمی 
فرمانده انتظامی تهران بزرگ، توضیح 
روز  مناسبت  به  که  دیدار  این  در  داد: 
خود  مشکل  و  گایه  ما  بود،  اصناف 
درباره بساط گستران را به مطرح کردیم 
و ایشان گفتند که مشکل را به صورت 
کتبی اعام کنید و ما این کار را حدود 

پنج روز قبل انجام دادیم.
تحادیه  ا این که  بیان  با  وی   
د  ر برخو ی  ا بر د  خو ی  پیگیری ها
دنبال  را  بانی  خیا بساط گستران  با 
مسیرهای  ز  ا غیر  گفت:  می کند، 
شهر،  شورای  و  شهرداری  با  پیگیری 
ما پیگیری های الزم را از طریق نیروی 
صدور  با  و  کردیم  دنبال  نیز  انتظامی 
دستور از سوی فرمانده نیروی انتظامی، 
برخورد با بساط گستران کتاب به صورت 

جدی انجام خواهد شد.
 

ناشران قدیمی در خطر نابودی
توجه  لزوم  به  اشاره  با  حسن پور 

آسیب های  و  بساط گستران  حضور  به 
داد:  توضیح  نشر  جامعه  برای  آن ها 
و  مشخص  گروه  چند  کتابسازی های 
دستفروشان  طریق  از  آثار  این  عرضه 
برای  بزرگی  مشکل  و  معضل  به 
ناشران و کتاب فروشان ما تبدیل شده 
قدیمی  ناشران  که  به طوری  است؛ 
حال  در  بلکه  نمی کند؛  ارتزاق  تنها  نه 

ازبین رفتن است.
به  بساط گستران  داد:  ادامه  وی 
نویسندگان  اصلی  کتاب  فروش  جای 
و مترجمان و ناشران اصیل به عرضه 
در  شده اند؛  مشغول  کپی  کتاب های 
حالی که هیچ کتابفروشی حاضر نیست 
این کتاب ها را در فروشگاهش بفروشد.

و  ن  ا شر نا یه  د تحا ا ئیس  ر  
کتابفروشان تهران با بیان اینکه بسیاری 
از مدیران و مسئوالن همچنین مردم از 
گفت:  ندارند،  اطاع  موضوعی  چنین 
روی  غیرواقعی  تخفیف های  گاهی 
که  کتابی  و  می شود  گذاشته  کتاب ها 
تومان  هزار   ۱5۰ کتاب فروش  و  ناشر 
روی آن قیمت گذاشته اند، بساطی ها با 
تومان می فروشند.  هزار  تخفیف، ۱7۰ 
کتاب فروش  و  ناشر  به  این شرایط  در 
صرف  فراوانی  هزینه های  ساالنه  که 

می کنند واقعا ظلم می شود.
از  یکی  شد:  یادآور  حسن پور   
بدترین مساله ها این است که به دلیل 
شرایط اجتماعی و بافت جامعه شناسی 
ما برخی کتاب ها نباید عرضه شود اما 
بساط گستران هم در فضای مجازی و 
به  راحت  خیلی  خیابان ها  پهنه  در  هم 
و  هستند  مشغول  کتاب ها  این  عرضه 
کسی هم بر فعالیت آ ن ها نظارت ندارد.

تاش های  به  همچنین  وی   
تهران  کتابفروشان  و  ناشران  اتحادیه 
چاپخانه های  و  نبارها  ا کشف  برای 
کتاب های غیرقانونی اشاره کرد و افزود: 
این تاش ها و پیگیری ها متوقف نشده 
است و قبل از سال جدید و حتی بعد از 
آن  هم این کارها در حال انجام است 
و به عنوان وظیفه ذاتی اتحادیه دنبال 

می کنیم.
برای  ینکه  ا بیان  با  حسن پور 
برخورد با بساط گستران همه اختیارات 
دست ما نیست تا کاری انجام بدهیم، 
نیروی  این زمینه شهرداری،  گفت: در 
عالی  شورای  قضائیه،  قوه  انتظامی، 
رسانه های  مراکز  و  مجازی  فضای 
دیجیتال نیز دخیل اند و ما با مستندات 
مراکز  این  با  رایزنی  حال  در  مختلف 

هستیم.
وی تاکید کرد: در این زمینه ما باید 
هر مجموعه را به صورت کامل توجیه 
کنیم و با تغییر مدیران و قضات در مسیر 
پیگیری ما باید دوباره طرح مساله کنیم 
این  که  بگوییم  و  بدهیم  اطاعات  و 
ساده  دستفروش  یک  گستران  بساط 
نیستند و باند و گروه های مختلف پشت 
سر آن ها است که البته خوشبختانه االن 
بخش زیادی از مسئوالن این موضوع 

را قبول کرده اند و متوجه آن شده اند.

ناشران قدیمی در خطر نابودی

 »چهار ماموریت در پنج دولت« منتشر شد
»چهار  کتاب  یرنا-  ا تهران- 
ماموریت در پنج دولت« به قلم محسن 
جمهوری  پیشین  سفیر  آیین،  پاک 
زامبیا،  کشورهای  در  ایران  اسامی 
ازبکستان، تایلند و جمهوری آذربایجان 

روانه بازار نشر شد.
با  اسامی  انقاب  اسناد  مرکز   
توجه به اهمیت تاریخ  شفاهی به عنوان 
مستندسازی  فرایند  از  مهمی  بخش 
دوره های روابط خارجی نظام جمهوری 
پنج  اسامی کتاب چهار ماموریت در 

دولت را منتشر کرد.
پیشتر محسن پاک آیین خاطرات 
سفارت خود در زامبیا، ازبکستان، تایلند 
و جمهوری آذربایجان بطور جداگانه و 

تحت عناوین پنج سال در سرزمین سبز، چهار سال در سرزمین تیمور، چهل ماه در 
سرزمین طائی و چهار سال آن سوی ارس منتشر کرده است.

نبوی، محبت اهل  نویسنده همچنین کتاب های دیپلماسی  این دیپلمات  از 
بیت در شمال آفریقا، سفیران پیامبر اعظم، سیاست و حکومت در آفریقا، شناخت 
نومحافظه کاران آمریکا، پنجاه سال مناسبات ایران و تایلند، حیدر علی اف و دیدگاه 
و مسلمانان  اسام  کتاب  ترجمه  آذری(،  زبان  به  )ترجمه  ایران  با  دائمی  دوستی 
جهان از ماهاتیر محمد تحت عنوان جهانی که در آن بسر می بریم و کتاب های 

سبز کشورهای میانمار، الئوس و زامبیا منتشر شده است.
چهار ماموریت در پنج دولت در پنج بخش و ۹۴۸ صفحه به عنوان گوشه ای 

از تاریخ شفاهی سیاست خارجی جمهوری اسامی ایران منتشر شده است

»بنفشه جیغ می کشد«؛ داستانی سربرآورده از 
خاطرات جوانی

بنفشه  « جلدی  ر  چها ن  ما ر  
ن  یو هما « شته  نو  » می کشد جیغ 
تاحدی  وامداری  با  حسینیان تهرانی« 
عمیق به زندگی نویسنده، روایتی از زندگی 
طبقه نسبتا مرفه در دهه های 2۰ تا 5۰ 
آنها در  به  ادامه نگاهی  خورشیدی و در 

سال های بعد ارائه می دهد.
رمان بنفشه جیغ می کشد )نیستان، 
نگین،  نام های  به  جلد  چهار  در   )۱۳۹۸
کوکب، سوسن و شب بو )جمعا در ۱۱۸۴ 

صفحه( داستان زندگی مردی  است به نام بامداد تهران پور که از دهه 2۰ خورشیدی 
در تهران و با تولد وی شروع می شود و در ادامه خواننده را با انواع رویدادها از جمله 
برف سنگین زمستان ۱۳5۰ همراه می کند که به دلیل آن فاصله  یازده ساعته  تهران 

به شیراز را، در بیش از دو روز و نیم طی می کند.
این رمان نوشته همایون حسینیان تهرانی )متولد ۱۳۳۰( دانش آموخته روابط 
عمومی و علوم اجتماعی از دانشکده ارتباطات دانشگاه تهران است که از چهار سال 

قبل بیشتر زمان خود را به نویسندگی می گذراند.
نویسنده سایه سنگین روند هفتادساله  با  تورق کلی کتاب و آشنایی جزئی 
زندگی او را بر این رمان چهارجلدی نشان می دهد. خود وی می گوید: سرگذشت 
دوران کودکی و جوانی قهرمان داستان یعنی بامداد تهران پور، تا حدود سن بیست 
و شش یا بیست و هفت سالگی، تا اندازه  زیادی شبیه به داستان زندگی خود من 
است. هر دو در تهران به  دنیا آمده ایم و در نوجوانی بی پدر شده ایم، بزرگ ترین فرزند 
خانواده هستیم و مادرانی مهربان و فداکار و نیکوکار داشته ایم. خانه  مادری و محله 
و همسایگانی که داشته ایم، شباهت زیاد داشته اند. دوران تحصیات دانشگاهی را 
بیرون از تهران گذرانده ایم و دوره  آموزشی سربازی وظیفه را در پادگان فرح آباد 
تهران و مرکز زرهی شیراز خدمت کرده ایم. سفرهای بی شماری رفته و در حقیقت 
بخش بزرگی از زندگی هفتاد ساله ی ما در راه ها و جاده های مختلف گذشته است.

وی در گفت وگو با  خبرنگار فرهنگی ایرنا در این مورد شباهت زندگی خود با 
داستان بنفشه جیغ می کشد گفت: جرقه نوشتن این داستان با یادآوری یک خاطره 

از دوران جوانی خودم با مادر مرحومم زده شد.
نمی  توانم دقیق بگویم چقدر زندگی من با این داستان شبیه است اما می 
توانم بگویم شاید نردیک ۴۰ تا 5۰ درصد وقایع مهم داستان، بر اساس حوادث و 
وقایع واقعی ساخته و پرداخته شده اند. مانند نصیحت های پدرم که در نوجوانی از 
دنیا رفتند، رفتارها و کردارهای مادرم، حوادث مربوط به ختم پدرم. بیشتر خاطرات 
دوران سربازی و پادگان ها، برخی خاطرات کارهای اداری در شرکت و مهم ترین 
آن ها؛ یعنی موضوعات مربوط به دوران دبیرستان و دانشگاه و دوستانم و برف و 
بوران سهمگین سال 55 تهران و گیر کردن در اتوبوس تهران به شیراز به مدت 

تقریبا نزدیک سه روز.
حسینیان تهرانی به فراخور از زاویه دید متفاوت اول شخص و دانای کل در 
بخش های مختلف کتاب استفاده کرده است. در مورد بخش هایی که به زندگی و 
احساسات دورنی بامداد می پردازد اول شخص و وقتی شخصیت های کلیدی دیگر 
دانای کل. با اینکه متن طوالنی کتاب )بیشتر از ۱۱۰۰ صفحه( خواه ناخواه اشکاالت 
تایپی و گاه نگارشی را اجتناب ناپذیر می کند، خوشبختانه اثر دست کم از جهت غلط 
های تایپی یکدست است ولی به نظر می رسد نویسنده و ناشر باید زمان بیشتری را 
برای نگارش اثر و پختگی متن می گذاشتند و گاه بعضی جمات ذوق خواننده را کور 
می کند. مثل اینجا؛نگین در سه ونیم سالگی، به همراه خانواده، از آرژانتین به برزیل 
رفتند و پس از چهار سال راهی آمریکا شدند. دبستان را در واشنگتن به پایان برد. 
پس از آن که پدرش به سفارت ایران در ایتالیا منتقل شد، چند سال آغاز دبیرستان 
را در رم درس خواند و سرانجام دیپلم خود را، در شهر لندن گرفت.  )ج. ۱ ص. ۱۳(

بیان صرف  قولی  به  یا  راه  آسان ترین  از  نیز  پرداز شخصیت ها  در  نویسنده 
اثر  ادامه  از  حدی  تا  را  حرفه ای  خواننده  دست کم  اینهم  که  است  کرده  استفاده 
بود که  آن چیزی  دارای  اسکندری افشار هم  نگین  اینجا:  مانند  منصرف می کند. 
بسیاری از زنان زیباروی عالم ندارند...! افزون بر زیبایی چهره و اندام خوش تراش و 
زنانگی پسندیدنی و شیک پوشی، سنگینی و وقار در رفتار و کردار نگین، به جذابیت 
او می افزود و همه را، اعم از زن و مرد، وادار به تحسین و تمجید می کرد. )ص. 2۰(

در نهایت رمان بنفشه جیغ می کشد قصه افرادی دارا و مرفه و توانمند، بخشنده 
و سخاوتمند است. آدم هایی که از مال و ثروت دنیا بی نیاز اند، اما بیش از هرچیز 
به عشق ورزی و عاشق شدن محتاج. بامداد، قهرمان داستان هم مانند همه  
کسانی که دور و برش هستند، شیفته  عشق و عاشقی و مهر و محبت است 
و برای کسانی که دوستشان دارد، یا او را دوست دارند، جان فشانی می کند 

و تا پای چوبه ی دار می رود. 
این اثر را نشر نیستان در سال ۱۳۹۸ و در 2۰۰ نسخه منتشر و روانه 

بازار کرده است.
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پروانه رسولی خوشبخت

چرا کتاب های روانشناسی »زرد«؟

یــک ناشــر از رابطــه عرضــه و تقاضــا درخصــوص فــروش بــاالی 
ــد  ــد: بای ــان می کن ــد و بی ــی می گوی ــند روانشناس ــای عامه پس کتاب ه
همــه مراقبت مــان ایــن باشــد کــه ســطح فکــر، دانــش و اطــاع مــردم 
را آن قــدر بــاال ببریــم کــه غــذای ناســالم نخورنــد؛ چیــزی بــه کلــه آدم ها 

فــرو نکنیــم کــه مســمومیت ایجــاد کنــد.
علی حســین ســازمند، مدیــر انتشــارت دانــژه و نویســنده درخصــوص 
ــر  ــال های اخی ــی در س ــای روانشناس ــی کتاب ه ــی و علم ــت کیف وضعی
ــوان  ــه عن ــن ب ــرد: م ــار ک ــه اظه ــن زمین ــازی در ای ــئله کتاب س و مس
ــه  ــم ک ــر می کن ــه ای را منتش ــی عام ــای روانشناس ــر کتاب ه ــک ناش ی

ــر. ــند و الغی ــته باش ــک داش ــتوانه های تئوری پش
او ســپس گفــت: امــا این کــه کتاب هایــی تولیــد می شــوند و فــراوان 
ــذارد؛  ــا می گ ــش روی م ــری  را پی ــئله دیگ ــد، مس ــروش می رون ــم ف ه
چــرا می خرنــد؟ حتمــا نیــازی در جامعــه وجــود دارد کــه مــردم بــه ســمت 

ــد. ــا می رون ــن کتاب ه ای
ســازمند در ادامــه کتــاب را بــه مثابــه غــذا دانســت و افــزود: همــگان 
نــه بودجــه خــوردن یــک نــوع غــذا را دارنــد و نــه ذوقــش را. بخشــی از 
علــت وجــود کتاب هــای روانشناســی عامه پســند )اصطاحــا زرد( مربــوط 
بــه تقاضــای آن هاســت، چــون نمی تــوان کتــاب بی تقاضــا منتشــر کــرد.

ایــن ناشــر همچنیــن دربــاره علــت مراجعــه مــردم بــه کتاب هــای 
روانشناســی عامه پســند گفــت: مــردم بــه دنبــال نکاتی هســتند که ســهل 
ــن کتاب هــا  ــاد نداشــته باشــد، ای ــه تفکــر زی ــاج ب و ســاده باشــد و احتی
ــبیه  ــز مســائلی ش ــده نی ــه خوانن ــد ک ــم مشــکاتی را مطــرح می کنن ه
بــه آن هــا را دارد. اگــر خواننــده یــک کتــاب را بــردارد و ۱۰ صفحــه اول 
ــر آن را  ــدارد، دیگ ــی ن ــی او ربط ــه زندگ ــه ب ــد ک ــد و ببین آن را بخوان
ــن بخشــی  ــد. بنابرای ــه نمی کن ــه کســی هــم توصی ــه نمی دهــد و ب ادام
ــد و  ــه تولی ــوط ب ــند مرب ــی عامه پس ــای روانشناس ــتقبال از کتاب ه از اس
راه یابــی آن هــا بــه بــازار و بخشــی دیگــر مربــوط به تقاضــای بازار اســت.

ســازمند ادامــه داد: مهــم ایــن اســت کــه مــا بایــد مثــل غــذا همــه 
ــردم را  ــاع م ــش و اط ــر، دان ــطح فک ــه س ــد ک ــن باش ــان ای مراقبت م
آن قــدر بــاال ببریــم کــه آن هــا غــذای ناســالم نخورنــد؛ چیــزی بــه کلــه 
آدم هــا فــرو نکنیــم کــه مســمومیت ایجــاد کنــد. پــس موضــوع تقاضــای 
مــردم هــم هســت، امــا مــا مــدام قیــم می شــویم کــه ایــن زرد اســت و 
آن یکــی قرمــز. مــن کتابــی را منتشــر می کنــم کــه پایه هــای تئوریــک 
ــدگان متوجــه  ــی باشــد کــه خوانن ــد زبان ــان آن هــم بای ــه زب دارد و البت

شــوند کتــاب آکادمیــک نیســت. 
ــه  ــای ترجم ــدد کتاب ه ــت تع ــوص عل ــپس درخص ــر س ــن ناش ای
روانشناســی نســبت بــه آثــار تالیفــی در ایــن زمینــه بیــان کــرد: کار تالیفی 
بــه وقــت، کار، تحقیــق، بنیــان و ... نیــاز دارد. آن هــا کــه در کشــورهای 
دیگــر اثــر تالیفــی در ایــن زمینــه منتشــر می کننــد، منابــع متعــددی در 
اختیــار دارنــد و دائمــا کار می کننــد و حتــی بــرای نوشــتن کتــاب بــورس 
می گیرنــد امــا چنیــن امکانــی در حــال حاضــر برای اســتادان، نویســندگان 
و مترجمــان مــا تقریبــا وجــود نــدارد. بــرای تالیــف بایــد مبانــی، مبــادی، 
مســتندات و ... وجــود داشــته باشــد. تالیــف هــم هماننــد ســاخت یــک 
دســتگاه یــا واکســن اســت کــه اگــر بخواهیــم خودمــان آن را بســازیم، 
نیازمنــد دانــش اســت. در حــال حاضــر وارد کــردن واکســن مثــل ترجمــه 
اســت؛ کتابــی نوشــته شــده، کافــی اســت مترجــم زبــان مبــدا و مقصــد را 
خــوب بدانــد و آن را ترجمــه کنــد. در حالــی کــه در کتاب هــای آکادمیــک 
ــی  ــس وجــود دارد یعن ــر ۳۰۰، ۴۰۰ رفرن ــغ ب ــه بال ــم ک خارجــی می بینی
نویســنده ایــن میــزان کتــاب و مقالــه خوانــده تا توانســته کتاب را بنویســد.

او همچنیــن فراوانــی کتاب هــای ترجمــه روانشناســی عامه پســند را 
ناشــی از این کــه در کشــورهای خارجــی هــم ایــن  کتاب هــا بــا تیراژهــای 
بــاال تولیــد می شــوند چــون مــردم آن هــا را می خواهنــد، دانســت و اظهــار 
کــرد: بخــش زیــادی از تولیــد مربــوط بــه تقاضــا اســت. مــا باید مســئله را 
در تقاضــا را حــل کنیــم، بیشــتر از آن کــه کاری بــه تولیــد داشــته باشــیم 

و بگوییــم این زرد اســت.
ــای  ــود فض ــا وج ــه ب ــان این ک ــا بی ــپس ب ــازمند س ــین س علی حس
مجــازی، افــراد کتاب خــوان خیلــی کمتــر شــده اند و تیراژهــا نیــز کم تــر 
ــا اینترنــت  ــد ب ــد و فکــر می کنن شــده، گفــت: آدم هــا توهــم ســواد دارن
ــت  ــن اس ــا پایی ــور م ــانه ای در کش ــواد رس ــی رود. س ــاال م ــان ب سوادش
ــی  ــد در حال ــه می کنن ــت مراجع ــه اینترن ــزی ب ــر چی ــرای ه ــردم ب و م
ــانه  ــار آشــفتگی های رس ــود را گرفت ــدارد و خ ــه ســندیت و اساســی ن ک

ــد. ــازی می کنن مج
ایــن ناشــر در پایــان بــر اهمیــت ســواد فارســی مترجمــان کتاب های 
روانشناســی تاکیــد و بیــان کــرد: مهــم ایــن اســت کــه آدم هــای باســواد 
بایــد کتاب هــا را ترجمــه کننــد و عاوه بــر ســواد انگلیســی بایــد ســواد 
فارســی خوبــی هــم داشــته باشــند تا زبــان فارســی را در ترجمه شــل و پل 
نکنیــم، چــون فارســی زبانــی قدرتمنــد، آبرومنــد و بــه وضــوح زیبا اســت. 
اگــر مترجــم زبــان مــادری را بــه خوبــی ندانــد، بــه مــرور اصطاحاتــی 
ــه  ــان می شــود. البت ــت زب ــف و غرب ــرد کــه باعــث تضعی ــه کار می ب را ب
ناشــران عمومــا بــه ایــن موضوعــات تــا حــد مقــدور توجــه می کننــد امــا 

زبــان فارســی مترجمــان بایــد تقویــت شــود. 

آگهی مزایده 
تشکیات  قانون  اجرایی  نامه  آیین   ۱۱ ماده  طبق  دارد  نظر  در  کهنوج  شهرستان  خیریه  امور  و  اوقاف  اداره 
به  یک  شماره  به  مسکونی  منزل  باب  یک  نارویی  مراد  موقوفه  از  خیریه  امور  و  اوقاف  سازمان  اختیارات  و 
شهید  خیابان  ولیعصر  شهرک  کهنوج  شهرستان  در  واقع  اعیانی  مترمربع   ۱۴5 و  مترمربع   ۳۴۸,5 عرصه  مساحت 
نماید. واگذار  اجاره  صورت  به  مزایده  طریق  از  ذیل  شرایط  با  را  )ع(  حسین  امام  مسجد  جنب   5 کوچه   مطهری 

سایر شرایط:
۱-  مدت اجاره از تاریخ عقد قرارداد به مدت ۱2 ماه یا یکسال شمسی می باشد .

2- مبلغ پایه اجاره یکساله 66۰۰۰۰۰۰ ریال )شصت و شش میلیون ریال( میباشد.که متقاضی می بایست مبلغ ده 
درصد ارزش اجاره بهای یکساله به مبلغ 66۰۰۰۰۰ ریال را طی فیشی که از اداره اوقاف دریافت می کند به عنوان سپرده 

شرکت در مزایده به حساب اداره اوقاف و امور خیریه کهنوج واریز و ضمیمه پیشنهادی خود نماید.
۳-کمیسیون در رد و قبول پیشنهادات مختار است.

۴- ارائه ضمانت از طرف برنده مزایده در هنگام تنظیم سند اجاره الزامی است.
5-  هزینه کارشناسی و چاپ آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد.

6- برنده مزایده باید ظرف ۳ روز پس از اعام نتیجه مزایده نسبت به تنظیم سند اجاره خود اقدام نماید. در غیر 
اینصورت سپرده وی به نفع موقوفه ضبط و با نفر دوم به مبلغ پیشنهادی نفر اول سند اجاره تنظیم خواهد گردید.

7- شرکت کنندگان باید پیشنهادات خود را حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ به دبیرخانه اداره اوقاف و امور خیریه 
کهنوج تحویل و رسید اخذ نمایند.

۸- پیشنهادات واصله ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ با حضور اعضای کمیسیون در محل اداره 
اوقاف کهنوج بازگشایی و قرائت خواهد شد.

۹-  برنده مزایده موظف است موازین اسامی و شرعی را رعایت و به نحوه متعارف از مورد اجاره استفاده و نمی تواند 
برخاف منظور از آن استفاده نماید و پروانه کسب و مجوزهای الزم را ازمراجع ذیصاح برای استفاده از آن اخذ نماید.

۱۰- متقاضیان جهت کسب اطاعات بیشتر می توانند در ساعات اداری به اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان کهنوج 
مراجعه و یا با شماره تلفن  ۴۳2۰7۰65 -۰۳۴تماس حاصل نمایید.

مهدی محمدی فرد
سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان کهنوج

برگزاری  از  ادبی ، هنری »حیرت«  انجمن  دبیر 
نشست های آزاد ادبی ، هنری و ورکشاپ های رایگان 

آموزشی در طول تابستان جاری خبر داد.
مجید خادم، دبیر »انجمن ادبی ، هنری حیرت« 
در فارس، ضمن تشریح برنامه تیرماه ۱۴۰۰ انجمن 
نشست ها  این  کرد:  اعام  حیرت،  هنری  ادبی ، 
به صورت مجازی در گروه اختصاصی انجمن برگزار 
در  اعام شده  زمانی  بازه  در  مبحث  هر  و  می شوند 
دنبال  می شود،  اعام  که  روندی  طبق  گروه،  آن 

خواهد شد.
 وی با اشاره به برگزاری نشست مجازی نقد و 
بررسی آثار نویسندگان نوجوان با موضوع داستان کوتاه 
با عنوان »به جهان ترور خوش آمدید« اثر امیرحسین 
عباسی و داستان کوتاه »رقص های وحشیانه« اثر ساغر 
سلیمانی طی روزهای دوم و چهارم تیرماه، اعام کرد: 

همچنین 5 تا 7 تیرماه نشست مجازی داستان خوانی 
و نقد و بررسی آثار اعضای انجمن به داستان کوتاه 

»خیابان شانزدهم« مهناز ثابت اختصاص دارد.
ورکشاپ  نیز  تیرماه   ۸ اینکه  اعام  با  خادم   
حضوری »آموزش ویرایش رایانه ای برای ویراستاران 
و نویسندگان« برگزار خواهد شد، افزود: روزهای ۹ تا 
۱۰ تیرماه به بررسی فیلم بلند »بن بست« اختصاص 
یافته که نشست حضوری پخش فیلم روز چهارشنبه 
۹ تیر ساعت ۱7:۳۰ در مجموعه حیرت برگزار می شود.

حیرت،  هنری  ادبی ،  انجمن  دبیر  گفته  به   
مجازی  نشست  نیز  جاری  تیر   ۱۴ تا   ۱2 روزهای 
سپس  و  ثمینی  نغمه  اثر  »خانه«  نمایشنامه  بررسی 
در روز ۱6 تیرماه ورکشاپ حضوری زیبایی شناسی و 
طراحی ساختار در خاطره نویسی و بخش دوم: تحلیل 
 2۰ تا   ۱7 ساعت  خاطره  دو  ساختار  زیبایی شناسی 

برگزار می شود.
 وی سپس به برگزاری ورکشاپ حضوری ویژه 
به  که  کرد  اشاره  جاری  تیرماه   ۱7 روز  در  نوجوانان 
اختصاص  موسیقی  شنیداری  توانایی  پرورش  کارگاه 
ارایه  علیرضا صابری  و  دانیال عماری  توسط  و  دارد 
می شود. همچنین روزهای ۱۹ تا 2۱ تیر نشست مجازی 
داستان خوانی و نقد و بررسی داستان اعضای انجمن 
اثر  به داستان کوتاه  »لیلمای من و لیای حاجی« 

هنگامه سلیمانی اختصاص دارد.
ضرورت  حضوری  ورکشاپ  خادم،  گفته  به   
داستان نویسی  بر  آن  تأثیر  و  بیهقی  تاریخ  شناخت 
امروز ما روز سه شنبه 22 تیر جاری ساعت ۱۸ تا 2۰ 
در مجموعه حیرت توسط آزیتا گندمی کال ارایه خواهد 
شد. سپس 2۳ تا 2۴ تیر به بررسی فیلم بلند »مرداب« 

به کارگردانی لوکرسیا مارتل اختصاص دارد.

 نشست مجازی نقد و بررسی آثار نویسندگان نوجوان در شیراز

زل
ل ع

ص
ف

تصویری از مراسم نکوداشت دکتر محمدرضا راشد محصل به همت فرهنگسرای 
فردوسی و با همکاری مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسی مشهد اختصاصی دنیای جوانان

این تفاهم های پی در پی 
چه معنا می دهد؟

فاطمه صمدی

تا قیامت هم اگر قهریم، یعنی آشتی
این که در انداِم یک شهریم، یعنی آشتی

دور از امواِج دریا ، هر دو تبعید از هوا
این که در زنداِن یک نهریم، یعنی آشتی

قطره قطره در عطش ها گم شدن، پَر پَر شدن
اینکه زجرآور تر از زهریم، یعنی آشتی

قدمِت سردرگمی هامان هزاران ساله شد
اتّفاق کهنه دهریم، یعنی آشتی

این تفاهم های پی در پی چه معنا می دهد؟
تا قیامت هم اگر قهریم، یعنی آشتی
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چهره به چهره با هانیه توسلي

هانیه توسلی که این روزها بسیار 
پرکار شده است، بازیگر فیلم داستانی 
بابک  کارگردانی  به  به چهره،  چهره 
فیلم  فیلمبرداری  شد.  بهرام بیگی 
داستانی چهره به چهره به کارگردانی 
تهیه کنندگی  و  م بیگی  بهرا بابک 

مهدی کوهیان آغاز شد. این فیلم که دومین 
تجربه بهرام بیگی است این روزها در شهر کاشان در حال فیلمبرداری 
است و پیش بینی می شود تا ۴۰ روز ادامه داشته باشد. هانیه توسلی، رضا 
بهبودی، خیام وقار، مهتاب ثروتی، شایسته سجادی، حسام رضائیان و 
فیلم  این  داستان  در خاصه  فیلم هستند.  این  بازیگران  مقدمی  شبنم 
داستانی آمده است: سرنوشت آدم ها مثل خیابان های شهر، گاه در چهار 
پیش  موازی هم  از هم عبور می کنند، گاهی  و  به هم می رسند  راهی 

می روند. گاهی هم سرنوشت مثل کوچه بن بستی است...

علي پروین بازیگر بچه هاي دیروز شد

تصویربرداری تله فیلم بچه های 
و  کارگردانی  نویسندگی،  به  دیروز، 
تهیه کنندگی محبوبه نورنقدی با بازی 
افتخاری علی پروین و محمد نصرتی 
به اتمام رسید. این تله فیلم سوم خرداد 

ماه ۱۴۰۰ کلید خورده و به گفته نویسنده و 
کارگردان آن، درباره افرادی است که یک 
مرگ خاموش را چاشنی زندگی شان کرده اند، یعني جانبازان اعصاب و 
روان. بازیگران بچه های دیروز که قصه تاش و فداکاری و شجاعت است 
علی پروین، محمد نصرتی، حمید کریمی، سرهنگ هدایت اهلل سجادی، 
حمیدرضا کردسیچانی، اندیشه یدی، علی گلزار، صبا فدایی، آدرینا وکیلی، 
بردیا کشاورز، متین گروسی، علیرضا محمدی، حمید حلمی پور، هستی 
حسینی کاخکی، فاطمه شهنهاد، محمد غفاری، احسان شریف کاظمی 

و اهورا دمنابی هستند.

سمت جدید براي محمدمهدي عسگرپور

رئیس انجمن صنفی وی اودی با 
اشاره به تصمیم های جدید این صنف 
به  عسگرپور  محمدمهدی  انتخاب  از 
عنوان دبیر جدید و بازگشت 2 پلتفرم 
فیلیمو و نماوا به فعالیت های این صنف 

خبر داد. محمد صراف رئیس انجمن صنفی 
اشاره  با  فیلم نت  پلتفرم  مدیر  و  وی اودی 
به جایگاه وی اودی ها گفت: رشد فعالیت های وی اودی ها در سال های 
گذشته و تولید محتوا در نمایش خانگی باعث شد لزوم فعالیت جدی تر 
انجمن صنفی بیش از پیش احساس شود. بر همین اساس در جلسات 
هیات مدیره تصمیم جدی بر این بود که در عین اینکه فعالیت انجمن 
گسترش بیشتری پیدا کند نیاز است که یک دبیر با تجربه برای انجمن 
انتخاب شود. گزینه های زیادی مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت آقای 

محمدمهدی عسگرپور برای این سمت انتخاب شدند.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  40

مالقات خصوصي با پریناز ایزدیار

ت  قا ما یی  سینما فیلم 
ایزدیار  پریناز  حضور  با  خصوصی، 
می خورد.  کلید  تهران  در   زودی  به 
این فیلم سینمایی به کارگردانی امید 
از  بنان  امیر  تهیه کنندگی  و  شمس 
حضور پریناز ایزدیار بهره خواهد برد. 

ماقات خصوصی، اولین فیلم امید شمس 
است. شمس پیش از این در عرصه فیلم کوتاه فعالیت داشته و آثارش در 

جشنواره های داخلی و خارجی حضور موفقی داشته است. 
پریناز ایزدیار بازیگر مطرح سال های اخیر سینما پس از نزدیک به 
2 سال دوری از سینما به زودی برای ماقات خصوصی جلوی دوربین 
در سریال  بازي  روزها مشغول  این  او  که  است  ذکر  به  می رود.  الزم 
از  به زودي  قرار است  به کارگرداني حسن فتحي مي باشد که  جیران، 

شبکه نمایش خانگي پخش شود.
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نام هاي  تاریخ سینماي جهان  در 
شاخصي به عنوان فیلمسازان برجسته و 
ماندگار بوده اند که از سینماي کاسیک 
ویژه اي  حساب  آنها  روي  امروز  به  تا 
باز شده و نه تنها تاریخ سینما مدیون 
سینما  به  عاقمندان  بلکه  آنهاست 
کرده اند.  پیگیري  آنها  آثار  همواره  نیز 
آلفرد  و  کازان  الیا  فیلمسازاني چون  از 
هیچکاک و وودي آلن گرفته تا استیون 
اسپیلبرگ و استنلي کوبریک و کوئنتین 
تارانتینو... اما اینکه ناگهان خبر برسد که 
که  فیلمسازان  این  از  یکي  است  قرار 
سینما  دنیاي  از  است،  جوان  هنوزهم 
آن  دوستداران  براي  کند  خداحافظي 
بسیار دردناک خواهد بود و حاال زمان 
فرا  نتینو  تارا کوئنتین  با  خداحافظي 

رسیده است!
و  نویسنده  نتینو،  ا ر تا کوئنتین 
کارگردان آمریکایی برنده اسکار اعام 
نسخه  ساخت  حاضر  حال  در  که  کرد 
جدید فیلم سگ های انباری، را به عنوان 
دهمین و آخرین فیلم بلند سینمایی اش 

عنوان  به  که  تارانتینو  دارد.  نظر  در 
مهمان در برنامه تلویزیونی پخش زنده 
با بیل مار در شبکه HBO حضور یافته 
بود عنوان کرد که همچنان معتقد است 
ساخته  دهمین  که  بعدي اش  فیلم  که 
است،  ساله   5۸ کارگردان  این  بلند 
آخرین پروژه سینمایی او خواهد بود. او 
با اشاره به اینکه هم اکنون در مقطعی 
بر  دارد که  قرار  فعالیت هنری خود  از 
از  است پس  بهتر  تاریخ سینما  اساس 
ساخت دهمین فیلمش بازنشسته شود، 
گفت: به عنوان مثال، اگر دان سیگل 
پس از ساخت فیلم فرار از آلکاترا دیگر 
کاری  پایان  چقدر  بود،  نساخته  فیلم 

فوق العاده ای رقم زده بود.
در ادامه بیل مار گفت: این احمقانه 
داستان  فیلم  که  کارگردانی  که  است 
از  را در کارنامه دارد بخواهد  عامه پسند 
طول مدت فعالیت سینمایی اش را بر اساس 
دیگر کارگردانان تنظیم کند و به کلینت 
ایستوود اشاره کرد که در سن ۹۱ سالگی 
همچنان به ساخت فیلم های موفق ادامه 

می دهد اما تارانتیو اذعان کرد که ایستوود 
در این زمینه یک استثناء است.

ساخت  درباره  تارانتینو  کوئنتین 
دهمین و احتماال آخرین فیلمش پس 
از فیلم روزی روزگاری در هالیوود، نیز 
برای نخستین بار فاش کرد که ساخت 
بلندش  فیلم  اولین  از  جدید  نسخه ای 
را   ۱۹۹2 محصول  انباری  سگ های 
که  کرد  تصریح  البته  او  دارد.  نظر  در 
جدید  نسخه  ساخت  حاضر  حال  در 
سگ های انباری را تنها در نظر دارد و 

این موضوع قطعی نیست.
کوئنتین تارانتینو فعالیت سینمایی 
خود را در اوایل دهه ۱۹۹۰ به عنوان 
فیلم  و  کرد  آغاز  مستقل  فیلمساز 
سگ های انباری را ساخت که به عقیده 
بسیاری از منتقدین از خارق العاده ترین 
فیلم های مستقل همه ادوار است. وی 
در سال ۱۹۹۴با ساخت فیلم برنده نخل 
طای داستان عامه پسند )پالپ فیکشن( 
به اوج شهرت رسید، این فیلم از نظر 
تجاری توانست موفقیت بسیاری کسب 

کند و از آن به عنوان یکی از بهترین 
در  که  می کنند  یاد  تاریخ  فیلم های 
 ۱۰۰ از  آمریکا  فیلم  موسسه  فهرست 
قرار  آمریکا  سینمای  تاریخ  برتر  فیلم 
دارد. فیلم بعدی تارانتینو، جکی براون 
نام داشت که به اقتباس از یک رمان 
ساخت  به  نوبت  سپس  و  شد  ساخته 
فیلم مشهور بیل را بکش، رسید که در 
2 قسمت در سال های 2۰۰۳ و دیگری 
قسمت   2 منتشر شد.  اوایل 2۰۰۴  در 
فیلم بیل را بکش از سوی منتقدان مورد 
تحسین قرار گرفتند و هر کدام در گیشه 
میلیون  بر ۱5۰  بالغ  به فروشی  جهان 
دالر دست یافتند. فیلم ضد مرگ، نام 
سپس  وی  و  بود  تارانتینو  بعدی   فیلم 
شروع به ساخت فیلم مشهور دیگرش، 
فیلم  این  کرد.  لعنتی  حرامزاده های 
براساس داستانی تخیلی در دوران جنگ 
جهانی دوم اتفاق می افتد که بسیار مورد 
توجه منتقدان قرار گرفت و به فروش 
دست  دالری  میلیون   ۳2۱ از  بیش 
یافت. تارانتینو فیلم جاگوی آزادشده را 

در سال 2۰۱2 منتشر کرد و این فیلم 
روایتگر دوران برده داری آمریکا است، 
این وسترن که پرفروش ترین فیلمش به 
نسبت سایر فیلم هایش است، به فروشی 
بالغ بر ۴25 میلیون دالر دست یافت. 
وسترن هشت نفرت انگیز نیز هشتمین 
آمریکایی  کارگردان  این  سینمایی  اثر 
دالری  میلیون   ۴۴ بودجه  با  که  بود 
با فروش ۱56 میلیون دالری عملکرد 
خوبی در گیشه نداشت. روزی روزگاری 
در هالیوود، نهمین فیلم بلند تارانتینو با 
براد  و  دی کاپریو  لئوناردو  نقش آفرینی 
پیت در سال 2۰۱۹ درباره گروه تبهکار 
منسون  چارلز  سرکردگی  به  منسون 
ساخته شد که به فروشی بالغ بر ۳7۰ 

میلیون دالر دست یافت.
تلین  قا ی  مه ها فیلمنا رش  نگا
باالفطره )الیور استون(، داستان عاشقانه 
واقعی )تونی اسکات( و از طلوع تا غروب 
دیگری  بخش  نیز  رودریگوئز(  )رابرت 
تارانتینو  کوئنتین  سینمایی  کارنامه  از 

محسوب می شود.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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محمد حسین زاده
سریالي  پخش  شاهد  روزها  این 
جذاب به نام زخم کاري به کارگرداني 
محمدحسین مهدویان، کارگردان جوان 
تجربه  ولین  ا در  که  هستیم  سینما 
عمل  موفق  بسیار  خود  سریال سازي 
شبکه  مخاطبان  از  بسیاري  و  کرده 
نمایش خانگي را جذب خود کرده است. 
همینطور  و  جذاب  داستان  کنار  در  اما 
بازي  فیلمساز،  این  موفق  کارگرداني 
دارد.  نمود  بسیار  درخشان جواد غزتي 
جواد عزتي که روزگاري صرفا او را در 
مي دیدیم  تلویزیون  و  سینما  طنز  آثار 
داده  مسیر  تغییر  که  است  مدتي  حاال 
و با بازي در نقش ها و فیلم هاي جدي 
و متفاوت، وجهه دیگري از خود نشان 

این  بازیگر  یک  براي  طبیعتا  و  داده 
موضوع بسیار ایده آل است که در یک 
قالب خاص کلیشه نشود. در این سریال 
نیز حضور  دیگري  شاخص  چهره هاي 
دارند ولي نکته جالب توجه حضور مه لقا 
باقري، همسر جواد عزتي در این سریال 
مي باشد که براي چندمین بار همکاري 

این زوج موفق را شاهد هستیم.

زوج هنرمند همسن وسال...
درباره جواد عزتي و مه لقا باقري 
در ابتدا شاید جالب باشد بدانید که هر 
دوي این عزیزان متولد سال ۱۳6۰ و 
همسن هستند. جواد عزتي متولد دي ماه 
۱۳6۰ و مه لقا باقري متولد خرداد ۱۳6۰ 

که  است  دلیل  همین  به  و  مي باشند 
تقریبا در همه موارد دانشگاهي و کاري 
با یکدیگر همدوره هستند و شاید  نیز 
کم حاشیه  دالیل  اصلي ترین  از  یکي 
رشد  همین  آنها  هنري  زندگي  بودن 
همزمان و درکنار هم باشد. جواد عزتي 
سوره  از  تئاتر  رشته  لتحصیل  فارغ ا
است. او از سال ۱۳75 به صورت حرفه 
ابتدا  و  شد  بازیگری  دنیای  وارد  ای 
فعالیت کرد و سپس در سال  تئاتر  در 
۱۳۸۱ اولین کار تلویزیونی اش را بازی 
فارغ التحصیل  نیز  باقري  مه لقا  کرد. 
دانشگاه  ز  ا تئاتر  نی  کارگردا رشته 
تئاتر  کارگردانی  فوق لیسانس  و  سوره 
او  است.  مدرس  تربیت  دانشگاه  از 
سال هاست به صورت حرفه ای در حوزه 

کارگردانی و بازیگری تئاتر فعالیت دارد 
و در جشنواره های داخلی و خارجی در 
کشورهایی نظیر فرانسه، روسیه و اسپانیا 

حضور داشته است.

از همکاري هنري تا ازدواج
در  باقري  مه لقا  و  عزتي  جواد 
و  آشنا شدند  یکدیگر  با  فضاي هنري 
شد.  آنها  ازدواج  به  منجر  آشنایي  این 
جواد عزتی بعد از گرفتن مردک تئاتر از 
هنرستان سوره ترجیح داد به جای رفتن 
به دانشگاه، تمرین کند و بیشتر خود را 
محک بزند، بسیاری از دانشجویان رشته 
تئاتر، جواد را از همان روزها می شناسند. 
یکی از پاتوق های او دانشگاه سوره بود 
و  شد  آشنا  باقری  مه لقا  با  همانجا  و 
و  آشنایی  کرد.  بازی  پایان نامه اش  در 
ازدواج  به  نهایت  در   2 این  همکاری 
مصاحبه اي  در  باقري  مه لقا  شد.  ختم 
درباره نحوه آشنایي شان گفته بود: این 
لیسانس  پایان نامه  به  مربوط  آشنایی 
نمایش  اجرای  برای  که  است  من 
پایان نامه ام، جواد لطف کرد، البته قبل 
از این موضوع ما در حد سام و علیک 
و به عنوان همکار با هم آشنایی داشتیم، 
اما پایان نامه من مسبب آشنایی بیشتر 
برای  نتیجه رسیدیم که  این  به  و  شد 
هم مناسب هستیم. پس یک دوره ای 
را برای شناخت هم گذاشتیم و بعد از 
کامل شدن این شناخت تصمیم گرفتیم 

ازدواج کنیم.

موفقت در همکاري هنري
همانطور که ذکر شد جواد عزتي 
پایان نامه  نمایش  در  بازیگر  عنوان  به 
مه لقا باقري حضور داشت ولي این تنها 
بارها  زوج  این  و  نبوده  آنها  همکاري 
بازیگر  عنوان  به  چه  یکدیگر  کنار  در 
بازیگر  و  کارگردان  عنوان  به  چه  و 
مانند  سریال هایي  داشته اند.  حضور 
قهوه  و  مظفر  باغ  عظیم،  دردسرهاي 
با  دو  این  همکاري هاي  جمله  از  تلخ 
بارها در  آنها  البته که  یکدیگر است و 
نمایش هاي مختلف در کنار هم حضور 
داشته اند که شاید مهمترین آنها نمایش 
ساحره سوزان بود که کسب جایزه سوم 
کارگردانی از جشنواره تئاتر دانشجویی 
فجر را براي مه لقا باقري به ارمغان آورد 
و همینطور نمایش زنداني خیابان دوم 

دیگر همکاري درخشان آنها در زمینه 
البته فیلم هاي  تئاتر محسوب مي شود. 
سینمایي آینه بغل و شناي پروانه نیز از 
و  عزتي  جواد  مشترک  کارهاي  دیگر 
مه لقا باقري به شمار مي رود و حاال در 

زخم کاري با یکدیگر همبازي هستند.

کار مشترک با مهدویان
نکته جالب توجه درباره جواد عزتي 
سریال  روزها  این  که  باقري  مه لقا  و 
محمدحسین  کارگرداني  به  زخم کاري 
این  دارند  نمایش  را در حال  مهدویان 
است که آنها پیش از این با مهدویان 
کارهاي مشترک دیگري هم داشته اند. 
سینمایي  فیلم هاي  در  عزتي  جواد 
ماجرای  و  التاري  نیمروز،  ماجراي 
نیمروز: رد خون حضور داشته و مه لقا 
سینمایي  اثر  تازه ترین  در  نیز  باقري 
نقش  ایفاي  شیشلیک  یعني  مهدویان 
کرده است. این نشان مي دهد که هم 
جواد عزتي و هم مه لقا باقري به خوبي 
از محمدحسین مهدویان شناخت دارند 
دو  این  بازي  نحوه  از  مهدویان  هم  و 
هنرمند کاما مطلع مي باشد و درنتیجه 
موفقیت  جز  نمي توان  هم  انتظاري 

زخم کاري داشت.

سفرهاي زوج هنرمند
که  نید  ا بد شد  با لب  جا ید  شا
عزتي  جواد  مشترک  تفریح  مهمترین 
و مه لقا باقري، سفر کردن است. جواد 
در  که  بود  گفته  مصاحبه اي  در  عزتي 
اوقات فراغت به ورزش مي پردازد ولي 
اصلي ترین تفریحات او مسافرت، مطالعه 
مي باشد.  فیلم  تماشاي  همینطور  و 
مه لقا باقري نیز در این زمینه گفته بود: 
عاشقانه سفر را دوست دارم و تجربه سفر 
داشته ام.  را هم  خارجی  چند کشور  به 
هر دو نفرمان عاشق مسافرت هستیم 
و اگر زمان خالی حتی بین کارهای مان 
پیش ییاید برنامه ای برای سفر ترتیب 
دیگر  از  مطالعه  و  ورزش  می دهیم. 
کارهایي است که ما معموال در اوقات 
فراغت به آن مي پردازیم. البته چون هر 
دو نفرمان شاغل هستیم سعی کردیم 
طوری برنامه ریزی کنیم که به فضای 
نشود.  وارد  لطمه  خانواده مان  و  خانه 
اعتقاد دارم که یک خانم باید عاوه بر 
محیط کار در فضای خانه هم تمرکز و 

مدیریت داشته باشد، برای همین سعی 
انتخاب کارهایم دقت کنم  می کنم در 
و زیاد سرم را شلوغ نکنم تا بتوانم به 

فضای خانه و کارهای آن هم برسم.

رکوردشکني جالب زخم کاري
قسمت  در  زخم کاری  سریال 
چهارم موفق شد رکورد بیشترین میزان 
سریال های  میان  در  را  تماشا  دقیقه 
بشکند.  روز  یک  در  خانگی  نمایش 
در  توانست  این سریال  قسمت جهارم 
رکورد  تا 2۴ شب  ۸ صبح  زمانی  بازه 
بیشترین میزان دقیقه تماشا مربوط به 
یک قسمت از سریال نمایش خانگی را 
جابجا کند. زخم کاری در یک روز بیش 
از ۱۳ میلیون دقیقه تماشا را ثبت کند و 

به عدد ۱۳ میلیون و ۱۰۴ هزار و ۳۳2 
این  از  پیش  رکورد  این  است.  رسیده 
سریال  بود.  آقازاده«  سریال  اختیار  در 
محمدحسین  کارگردانی  به  زخم کاری 
محمدرضا  تهیه کنندگی  و  مهدویان 
تخت کشیان با اقتباس از رمانی به قلم 
محمود حسینی زاد در ۱5 قسمت ساخته 
شده است. این نخستین سریال مهدویان 
در نمایش خانگی است که با توجه به 
فضای نوآر و داستان ملتهبی که دارد 
مخاطبان بسیاری را جلب کرده است. 
زخم کاری با نگاهی به نمایشنامه مکبث 
ویلیام شکسپیر نوشته شده و از این حیث 
اولین سریالی است که مبنای نگارش 
و  ادبی  اثر  دو  از  اقتباس  آن  فیلمنامه 

نمایشی است.

توقیف کتابي که سریال شد!
درباره  هم  دیگري  عجیب  اتفاق 
است.  داده  رخ  زخم کاري  سریال 
با  سریال  این  شد  ذکر  که  همانطور 
به قلم  از رمان 2۰ زخم کاري  اقتباس 
در  که  شده  ساخته  محمود حسینی زاد 
سال ۱۳۹5 و پس از انتظاری ۱۰ ساله 
برای کسب مجوز، در نشر چشمه منتشر 
شد ولي این نویسنده چندروز پیش اعام 
سال  دی ماه  و  آذر  از  ُرمان  این  کرد: 
گذشته )۱۳۹۹(  با شروع تهیه سریال، 
لغو مجوز شد. االن هم برای پخش این 
از  سریال ظاهرا گفته شده اسم کتاب 
روی آن برداشته شود و از بخش چهارم 
دیگر اسم کتاب در تیتراژ سریال نیست!

جواد عزتي و مه لقا باقري

از تئاترهاي دانشجویي تا زخم کاري


