
عضو اتاق بازرگانی ایران:

بستههایمعیشتیکمکیبهحلمشکلاقتصادیمردمنمیکند

مدیریت  شرکت  مصرف  مدیریت  دفتر  مدیرکل 
تولید، انتقال و توزیع نیروی برق گفت: میزان خاموشی ها 
کاهش پیدا می کند.عبداالمیر یاقوتی اعالم کرد: تالش 
جدی صورت گرفته تا عالوه بر مدیریت خاموشی ها، زمان آن نیز 

کاهش یافته و دست کم یکبار در روز باشد.
وی ادامه داد: وضعیت نیروگاه های تامین برق به زودی بهبود 
زمان خاموشی ها  این موضوع کمک خواهد کرد  که  یافت  خواهد 

کمتر شود.
کرد:  خاطرنشان  توانیر  شرکت  مصرف  مدیریت  کل  مدیر 
تالش شده خاموشی های خارج از برنامه هم که ناشی از بروز حوادث 
غیر قابل پیش بینی در شبکه است، کاهش یابد.یاقوتی گفت: عالوه 
بر این، مردم با اعمال مدیریت مصرف حتی با خاموش کردن یک 

المپ در کاهش خاموشی ها اثر گذارند.
صفحه 1

نماینده اهواز:

مسئوالن هیچ برنامه مشخصی
 برای مدیریت کرونا ندارند

دوستی در اینترنت
دوستی  نظریه  از  مدرن  قرائت  اساس  بر 
دوستی  که  کنیم  می  استدالل   ، ارسطو 
مجازی صالحیت دوستی اصیل را ندارد. 
منظور از »دوستی مجازی« نوعی از دوستی است که 
در اینترنت وجود دارد و بندرت یا هرگز با تعامل زندگی 
، یک »دوستی  مقابل  در  نمی شود.  ترکیب  واقعی 
سنتی« نوعی از دوستی است که شامل تعامل قابل 
مالحظه ای در زندگی واقعی است ، و ادعا می کنیم 
که فقط این نوع می تواند برچسب »دوستی واقعی« 
را داشته باشد و بنابراین از نظر اخالقی ارزشمند است. 
در نتیجه دوستی مجازی همان چیزی است که ارسطو 
ممکن است آن را شکلی کم ارزش و کمتر از تبادل 

اجتماعی توصیف کرده باشد.
صفحه 2

مدیر روابط عمومی شرکت توزیع برق اصفهان خبر داد:

پاداشهایچشمگیرصنعتبرق
بهصنایعهمکار

4
پایتخت کتاب ایران معرفی می شود

صفحه 7

2

سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1782-چهار شنبه 16  تیر  1400- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
در نشست رسانه اي 

خانه هنرمندان 
با قطع برق چه 

گذشت!؟

6ورزش
سرمربی کره جنوبی: 

بازی برابر ایران 
دشوار خواهد بود

هنگ 7فر

روز گذشته نشست رسانه ای مجید رجبی معمار مدیرعامل خانه 
هنرمندان ایران با عنوان مروری بر فعالیت های خانه هنرمندان 
ایران در دوران کرونا، در سالن استاد امیرخانی خانه هنرمندان 
ایران برگزار شد. مجید رجبی معمار در این نشست رسانه ای 

که به صورت الیو برگزار شد، 

تیم ملی کره جنوبی در رقابت های مقدماتی جام جهانی 2022 
قطر با تیم هایی از خاورمیانه هم گروه شده است و مطبوعات 
کره ای نگرانند که سرمربی این تیم باید راهی برای مقابله 

با وقت کشی سیستماتیک این تیم ها در جریان بازی بیابد.

نامگذاری خیابانی در تهران به نام توران میرهادی نویسنده و 
پژوهشگر ادبیات کودک و نوجوان، به همت شورای شهر تجلیل 
کوچکی از روحی بزرگ است که معتقد و آغازگر آموزش نوین 

در تاریخ معاصر ایران بود. 

تجلیل کوچکی
 از روحی

 بزرگ

خاموشی ها کاهش پیدا می کند افزایش ۶0درصدی سهم سوابق تحصیلی
 در کنکور از ۲ سال آینده

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با اشاره 
از سال  در کنکور  ۶۰ درصدی سوابق تحصیلی  نقش  اینکه  به 
خواهد  تربیت  و  تعلیم  نظام  بر  مثبت  تأثیرگذاری  سبب   1۴۰2
مورد  پذیرش  و  سنجش  در  آموزان  دانش  تحصیلی  سوابق  گفت:  شد 

می گیرد. قرار  توجه 
صفحه 2

شمار مبتالیان به بیماری »کووید-1۹« ناشی 
 1۸۴ به  تاکنون  جهان  در  جدید  کروناویروس  از 
میلیون و ۹۳۶ هزار و ۳۴۶ نفر رسیده و مرگ چهار 
میلیون و ۸1۸ نفر نیز بر اثر ابتال به این بیماری تأیید شده است.

و  میلیون  تاکنون 1۶۹  آمارها  تازه ترین  بنابر  همچنین 
۳1۳ هزار و ۶۳۰ نفر از مبتالیان به کووید-1۹ بهبود یافته اند.

روند افزایش آمار ابتال به بیماری کووید-1۹ که تاکنون در 
22۰ کشور و منطقه در جهان شیوع یافته است، ادامه دارد و این 
بیماری همچنان در دنیا قربانی می گیرد.آمریکا تاکنون با بیش 
از ۳۴.۵ میلیون مبتال و بیش از ۶21 هزار قربانی همچنان در 
صدر فهرست کشورهای درگیر با بیماری کووید-1۹ قرار دارد.
صفحه 2

 شمار قربانیان کرونا در جهان از ۴ میلیون نفر گذشت

DONYAYEJAVANANMAG.IR

آگهی
مناقصهعمومی
)نوبتدوم(

شهرداری باغستان درنظردارد نسبت به احداث ساختمان خدمات شهری عمران-حمل ونقل شهرداری)فاز۳(ازطریق مناقصه عمومی اقدام نماید.بدینوسیله 
ازاشخاص حقوقی واجد شرایط)دارا بودن حداقل رتبه ۵ دررشته ابنیه ازسازمان مدیریت وبرنامه ریزی(جهت شرکت درمناقصه دعوت بعمل می آید.

شرایط شرکت درمناقصه به شرح ذیل می باشد:
1-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختارمی باشد.

2-تاریخ توزیع اسناد:ازتاریخ 1۴۰۰/۴/1۶تا تاریخ1۴۰۰/۴/27مهلت دریافت اسناد وتحویل به دبیرخانه شهرداری می باشد.
۳-مبلغ برآورد قرارداد تا سقف۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال

۴-سپرده شرکت درمناقصه2/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال
۵-برندگان اول و دوم وسوم مناقصه درصورت حاضرنشدن جهت انعقاد قرارداد،سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهدشد.

۶-مشروح جزئیات شرایط مناقصه دراسناد مندرج است.
7-هزینه چاپ دو نوبت آگهی در روزنامه بعهده برنده مناقصه می باشد.

۸-تاریخ تشکیل کمیسیون معامالت عمده درتاریخ1۴۰۰/۴/2۸)روزدوشنبه(
۹-محل دریافت اسناد:شهریار-باغستان-بلوارامام خمینی)ره(-بلوارولیعصر)عج(خیابان الله دوم اصلی-شهرداری باغستان-امورقراردادها تلفن:۶۵2۳۸۰۰۶-

baghestan.ir:۰21 سایت شهرداری
رنجبر-شهردارباغستان حسن 

تاریخ انتشارنوبت دوم:1۴۰۰/۴/۹
تاریخ انتشارنوبت دوم:1۴۰۰/۴/1۶

تجدیدمناقصهعمومي
یکمرحلهاي

شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن در نظر داردمناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری کلیه عملیات برق رسانی درحوزه شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن بشرح جدول بند ۴ ازمحل اعتبارات 
داخلی شرکت  از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس : www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام درسایت مذکورودریافت گواهی امضای 

الکترونیکی را جهت شرکت درمناقصه محقق سازند. تاریخ انتشارمناقصه در سامانه 1۴۰۰/۰۴/17  می باشد.
نشانی دستگاه مناقصه گزار: شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن )سهامی خاص( به نشانی رشت– بلوار امام خمینی- باالتر از میدان مصلی.

موضوع تجدیدمناقصه : واگذاری کلیه عملیات برق رسانی درحوزه شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن  بشرح جدول بند ۴ ازمحل اعتبارات داخلی شرکت  
شرایط پرداخت : بشرح مندرج دربرگ شرایط عمومی مناقصه می باشد.  

نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: تضمین قابل قبول کارفرما برابربرگ شرایط وبه شرح مبلغ مندرج درجدول ذیل:

شرح تجدیدمناقصهردیف
شماره 
تجدید
مناقصه

مبلغ برآوردی
)ریال(

شماره فراخوان در سامانه 
ستاد

مبلغ تضمین 
شرکت در 

فرآیندارجاع کار

173.99۶.541.850۲000005104000153399.۶۶0.000-1۴۰۰واگذاری کلیه عملیات برق رسانی درحوزه امورتوزیع برق منطقه ۲ رشت)حوزه شهری ( 1

1۸3.۲85.837.0۶0۲0000051040001543۲8.590.000-1۴۰۰واگذاری کلیه عملیات برق رسانی درحوزه امورتوزیع برق منطقه ۲ رشت)حوزه شهری ( 2

1۹4.715.090.۶00۲000005104000155471.510.000-1۴۰۰واگذاری کلیه عملیات برق رسانی درحوزه امورتوزیع برق منطقه ۲ رشت)حوزه شهری ( ۳

۳14.001.۶7۶.780۲00000510400015۶400.170.000-1۴۰۰واگذاری کلیه عملیات برق رسانی درحوزه امورتوزیع برق رودبار)حوزه شهری ( ۴

۳29.۲04.۲95.۲30۲000005104000157785.۲۲0.000-1۴۰۰واگذاری کلیه عملیات برق رسانی درحوزه امورتوزیع برق رودبار)حوزه شهری ( ۵

۳۵1.8۶5.747.151۲00000510400015893.۲90.000-1۴۰۰واگذاری کلیه عملیات برق رسانی درحوزه امورتوزیع برق انزلی)حوزه روستایی ( ۶

۳۶۲.1۲0.790.750۲00000510400015910۶.100.000-1۴۰۰واگذاری کلیه عملیات برق رسانی درحوزه امورتوزیع برق انزلی)حوزه روستایی ( 7

۳7۲.3۶8.400.530۲0000051040001۶0۲3۶.850.000-1۴۰۰واگذاری کلیه عملیات برق رسانی درحوزه امورتوزیع برق انزلی)حوزه شهری ( ۸

۳۸1.935.407.910۲0000051040001۶1193.550.000-1۴۰۰واگذاری کلیه عملیات برق رسانی درحوزه امورتوزیع برق انزلی)حوزه شهری ( ۹

۳۹۲.94۲.۶33.۶33۲0000051040001۶۲147.13۲.000-1۴۰۰واگذاری کلیه عملیات برق رسانی درحوزه امورتوزیع برق آستارا )حوزه روستایی ( 1۰

۴۰5.5۲3.4۲3.543۲0000051040001۶355۲.350.000-1۴۰۰واگذاری کلیه عملیات برق رسانی درحوزه امورتوزیع برق آستارا )حوزه شهری ( 11

۴15.149.015.117۲0000051040001۶4514.910.000-1۴۰۰واگذاری کلیه عملیات برق رسانی درحوزه امورتوزیع برق آستارا )حوزه شهری ( 12

۴2۲.014.393.۶7۶۲0000051040001۶5100.7۲0.000-1۴۰۰واگذاری کلیه عملیات برق رسانی درحوزه امورتوزیع برق صومعه سرا)حوزه روستایی ( 1۳

۴۳۲.۲13.599.۶13۲0000051040001۶۶110.700.000-1۴۰۰واگذاری کلیه عملیات برق رسانی درحوزه امورتوزیع برق صومعه سرا)حوزه روستایی ( 14

۴۴۲.0۶0.981.97۶۲0000051040001۶7103.050.000-1۴۰۰واگذاری کلیه عملیات برق رسانی درحوزه امورتوزیع برق صومعه سرا)حوزه روستایی ( 15

۴۵1.954.441.۶۲5۲0000051040001۶897.730.000-1۴۰۰واگذاری کلیه عملیات برق رسانی درحوزه امورتوزیع برق صومعه سرا)حوزه روستایی ( 1۶

۴۶۲.۲14.۶78.5۶8۲0000051040001۶9110.740.000-1۴۰۰واگذاری کلیه عملیات برق رسانی درحوزه امورتوزیع برق صومعه سرا)حوزه روستایی ( 17

۴75.910.374.818۲000005104000170591.100.000-1۴۰۰واگذاری کلیه عملیات برق رسانی درحوزه امورتوزیع برق صومعه سرا)حوزه شهری ( 18

۴۸3.843.335.37۲۲000005104000171384.340.000-1۴۰۰واگذاری کلیه عملیات برق رسانی درحوزه امورتوزیع برق صومعه سرا)حوزه شهری ( 19

۴۹۲.795.870.430۲00000510400017۲۲79.۶00.000-1۴۰۰واگذاری کلیه عملیات برق رسانی درحوزه امورتوزیع برق شفت)حوزه شهری ( ۲0

۵۰۲.9۶5.593.1۶0۲000005104000173۲9۶.5۶0.000-1۴۰۰واگذاری کلیه عملیات برق رسانی درحوزه امورتوزیع برق شفت)حوزه شهری ( ۲1

۵14.118.۲8۶.770۲000005104000174۲05.9۲0.000-1۴۰۰واگذاری کلیه عملیات برق رسانی درحوزه امورتوزیع برق شفت)حوزه روستایی ( ۲۲

۵23.۲۶5.804.089۲0000051040001751۶3.300.000-1۴۰۰واگذاری کلیه عملیات برق رسانی درحوزه امورتوزیع برق شفت)حوزه روستایی ( ۲3

1۰1۶.۶۶8.۲۲1.995۲00000510400017۶۶58.4۲0.000-1۴۰۰واگذاری کلیه عملیات برق رسانی درحوزه امورتوزیع برق رضوانشهر)حوزه شهری( ۲4

1۰23.4۶5.593.514۲000005104000177173.300.000-1۴۰۰واگذاری کلیه عملیات برق رسانی درحوزه امورتوزیع برق رضوانشهر)حوزه روستایی( ۲5

http://www.setadiran.ir۵- محل دریافت اسناد مناقصه: ازطریق مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(به نشانی
۶- شرایط پیمانکاران : کلیه پیمانکاران می بایستی دارای حداقل رتبه پنج نیرو از سازمان مدیریت و برنامه ریزی باشند.

7-قیمت خرید اسناد: به مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال)پانصد هزار ریال( ازطریق سامانه ستاد وبصورت الکترونیکی صورت می پذیرد.
۸-مهلت دریافت اسناد : ازتاریخ 1۴۰۰/۰۴/17 لغایت تاریخ 1۴۰۰/۰۴/22  

۹-زمان و محل تحویل پیشنهادها: ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و حداکثر تا ساعت1۳:۳۰ مورخ 1۴۰۰/۰۵/۰2 می باشد.
 تبصره :پاکت الف شامل تضمین شرکت درفرآیند ارجاع کارعالوه بربارگذاری درسامانه فوق می بایست بصورت فیزیکی حداکثر تاساعت 1۳:۳۰ 1۴۰۰/۰۵/۰2 تحویل اداره دبیرخانه شرکت 

توزیع نیروی برق استان گیالن گردد.
1۰- زمان گشایش پاکات مناقصه: پاکات مناقصه به تاریخ 1۴۰۰/۰۵/۰۳ رأس ساعت ۰۹:۰۰صبح با حضور شرکت کنندگان در مناقصه درسالن جلسات شرکت توزیع نیروی برق استان 

گیالن بازگشایی می گردد.
تبصره: حضور شرکت کنندگان در مناقصه   با ارائه معرفی نامه کتبی بالمانع است

11-  تضمین انجام تعهدات قرارداد: ۵درصد مبلغ کل موافقتنامه به صورت تضمین معتبروقابل قبول کارفرما براساس برگ شرایط مناقصه
12- اطالعات تماس سامانه ستادجهت کسب اطالعات بیشتروثبت نام درسامانه مذکور۰21-۴1۹۳۴

1۳- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار : ۳۳۶217۵۰-۳۳۶۰۶۵71- ۰1۳-۳۳۶۶۳۰۰۶ 
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شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن

مصرف  مدیریت  دفتر  مدیرکل 
توزیع  و  انتقال  تولید،  مدیریت  شرکت 
خاموشی ها  میزان  گفت:  برق  نیروی 

کاهش پیدا می کند.
کرد:  اعالم  یاقوتی  عبداالمیر 
عالوه  تا  گرفته  صورت  جدی  تالش 
نیز  آن  زمان  خاموشی ها،  مدیریت  بر 
در  یکبار  کم  دست  و  یافته  کاهش 

روز باشد.
وی ادامه داد: وضعیت نیروگاه های 
تامین برق به زودی بهبود خواهد یافت 
که این موضوع کمک خواهد کرد زمان 

خاموشی ها کمتر شود.

مدیر کل مدیریت مصرف شرکت 
شده  تالش  کرد:  خاطرنشان  توانیر 
هم  برنامه  ز  ا خارج  خاموشی های 
قابل  غیر  حوادث  بروز  از  ناشی  که 
پیش بینی در شبکه است، کاهش یابد.

با  مردم  این،  بر  عالوه  گفت:  یاقوتی 
اعمال مدیریت مصرف حتی با خاموش 
کردن یک المپ در کاهش خاموشی ها 

اثر گذارند.
روش های  اعمال  داد:  ادامه  وی 
همین  مانند  مصرف  مدیریت  ساده 
خاموش کردن یک المپ اضافه، کمک 

بسیار شایانی به تامین برق می کند.

مدیرکل مدیریت مصرف توانیر:

خاموشی ها کاهش پیدا می کند
مصرف  مدیریت  دفتر  مدیرکل 
توانیر افزود: تالش شده جداول اعالمی 
خاموشی ها به طور صد درصدی اعمال 
جداول  این  از  خارج  خاموشی  و  شده 

از  خارج  حوادث  برخی  ما  ا نباشد، 
پیش بینی و حتی یک تغییر کوچک در 
بار شبکه، این نوع خاموشی را اجتناب 

ناپذیر می کند.

صفحه ۳
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نماینده اهواز:
مسئوالنهیچبرنامهمشخصیبرایمدیریتکروناندارند

نماینده اهواز در مجلس یازدهم گفت: متاسفانه با یک دوربین صداوسیما 
می رویم دو تا مرکز بهداشتی یا تزریق واکسن را نشان می دهیم و می گوییم 
همه چیز خوب است، اما االن آن چیزی که واقعیت کف جامعه است این است 
که خیلی از این عزیزان اکنون مستاصل شدند و عمال کار با یک برنامه خاصی 
پیش نرفته است. قطع به یقین باید عزیزان تالش بیشتری برای واکسیناسیون 

انجام دهند.
مجتبی یوسفی نماینده اهواز و باوی در مجلس یازدهم، در خصوص نحوه 
مدیریت کرونا در کشور و شکل گیری یک موج جدید از ابتال و افزایش تعداد 
مرگ و میر در اثر این ویروس، گفت: متاسفانه االن بعد از سپری شدن حدود 
یک سال و نیم هنوز در مدیریت کرونا، سیاست دولت و به ویژه ریاست محترم 
جمهور که رئیس ستاد مقابله با کروناست بر یک مبنا و شاخص مشخصی حرکت 
نمی کند. به عنوان مثال ایام نوروز که فرامی رسد یکباره همه سفرها و حتی 
سفرهای خارجی کشور را آزاد می کنند؛ در حالیکه می توانست بهترین فرصت 

برای قرنظینه باشد؛ اما بعد از پایان نوروز کسب و کارها را تعطیل می کنند.
وی افزود: در نتیجه مشاهده می شود که اکنون هم از آن سو کادر درمانی 
ما در حال شهید دادن به صورت روزانه است و هم از سوی دیگر یک نکته 
بسیار جدی دیگر که از آن غافل شدند کسب و کارهایی است که درآمد پایدار 
انتخاب  را  مسیر  راحت ترین  و  کوتاه ترین  مسئوالن  متاسفانه  ندارند؛  ثابت  و 
این  نمی گوید  کسی  اما  کارهاست  و  کسب  این  تعطیلی  هم  آن  و  می کنند 
کارگران روزمزد که معیشت آن ها به این درآمد روزانه گره خورده چطور باید 

معیشت خود را تامین کنند.
حوزه  در  موجود  مشکالت  با  بطه  را در  همچنین  ز  اهوا ینده  نما
واکسیناسیون بیان داشت: در حوزه واکسیناسیون تالش های خوبی در بحث 
واردات صورت گرفته و البته باید سرعت آن بیشتر شود و آن واکسن هایی 
که تست های بالینی شان تایید شده و االن مورد پذیرش است و عوارض و 
دوران نقاهتی نداشته این ها را بتوانیم استفاده کنیم و حتما واردات باید یک 

سرعتی انجام شود.
ادامه داد: همچنین الحمدهلل ما جزو معدود کشورهایی هستیم که  وی 
تولید واکسن را داریم یعنی انتظار می رود بحث واکسیناسیون با یک سرعت 
این صف های عریض و طویلی که تشکیل  اکنون  اما  بیشتری صورت گیرد 
شده از بازنشستگان و افراد پا به سن گذاشته ما که به عنوان چشم و چراغ یک 
خانواده محسوب می شوند، پدربزرگان و مادربزرگان ما هستند که یا بیماری 
زمینه ای دارند یا نگران سالمت آن ها هستیم اما مشاهده می شود که در صف های 

طوالنی حضور دارند و ما در بحث واکسن و اطالع رسانی بی برنامگی داریم.
صداوسیما  دوربین  یک  با  متاسفانه  داشت:  اظهار  همچنین  یوسفی 
می رویم دو تا مرکز بهداشتی یا تزریق واکسن را نشان می دهیم و می گوییم 
این  اما االن آن چیزی که واقعیت کف جامعه است  همه چیز خوب است، 
یک  با  کار  عمال  و  شدند  مستاصل  اکنون  عزیزان  این  از  خیلی  که  است 
بیشتری  عزیزان تالش  باید  یقین  به  قطع  است.  نرفته  پیش  برنامه خاصی 
برای واکسیناسیون صورت داده و از سوی دیگر با یک برنامه ریزی مناسب 
به طور همزمان هم در تصمیم گیری ها  یعنی  انجام دهند.  را  خدمات رسانی 
سوی  از  هم  و  کنیم  کسب  بیشتری  دقت  دیگر  موارد  یا  محدویت ها  برای 

مقابل به واکسیناسیون سرعت بیشتری بدهیم.
وی افزود: از همه مهمتر کسب وکارهایی است که در یک سال گذشته 
آسیب دیده اند و متاسفانه به نظر می رسد که وزارتخانه های ما هیچ مسئولیتی در 
قبال آن ها ندارند مانند صنوف، بازاریان، کارگران شریف، کسبه محترم، رانندگان 
خودروهای حمل و نقل عمومی و خصوصی. و از همه مهمتر عددی نزدیک 
باشگاه ورزشی و استخر است که به شرایط ورشکستگی  تا ۴۵ هزار  به ۴۰ 
رسیدند و وزارت ورزش و جوانان هیچ مسئولیتی در قبال آن ها ندارد. این ها 
نشان می دهد که باید تجربه موفق برخی کشور ها را بومی سازی کرد و به کار 

گرفت تا شاهد کاهش این مشکالت باشیم.

شمارقربانیانکرونادرجهاناز۴میلیوننفرگذشت
شمار مبتالیان به بیماری »کووید-1۹« ناشی از کروناویروس جدید در جهان 
تاکنون به 1۸۴ میلیون و ۹۳۶ هزار و ۳۴۶ نفر رسیده و مرگ چهار میلیون و ۸1۸ 

نفر نیز بر اثر ابتال به این بیماری تأیید شده است.
همچنین بنابر تازه ترین آمارها تاکنون 1۶۹ میلیون و ۳1۳ هزار و ۶۳۰ نفر از 

مبتالیان به کووید-1۹ بهبود یافته اند.
روند افزایش آمار ابتال به بیماری کووید-1۹ که تاکنون در 22۰ کشور و منطقه 
در جهان شیوع یافته است، ادامه دارد و این بیماری همچنان در دنیا قربانی می گیرد.

آمریکا تاکنون با بیش از ۳۴.۵ میلیون مبتال و بیش از ۶21 هزار قربانی همچنان 
در صدر فهرست کشورهای درگیر با بیماری کووید-1۹ قرار دارد.

دوم  رتبه  در  آمریکا  از  مبتال پس  میلیون   ۳۰.۶ از  بیش  آمار  با  نیز  هند 
جهانی قرار دارد و آمار مبتالیان به کووید-1۹ در برزیل هم از 1۸.7 میلیون 
باالترین شمار  لحاظ  به  در حال حاضر سومین کشور جهان  و  رفته  فراتر  نفر 

است. مبتالیان 
پس از ایاالت متحده، کشورهای برزیل با بیش از ۵2۵ هزار و هند با بیش 
از ۴۰۳ هزار جانباخته باالترین آمار قربانیان کووید 1۹ را در این فهرست جهانی 

گزارش داده اند.
پس از آن ها نیز کشورهای مکزیک و پرو بیشترین تعداد قربانیان این بیماری 
را در دنیا ثبت کرده اند. تعداد جانباختگان کووید-1۹ در مکزیک تاکنون بیش از 

2۳۳ هزار و در پرو نیز بیش از 1۹۳ هزار نفر اعالم شده است.
همچنین روسیه با گذشتن از آمار 1۳۸ هزار قربانی تاکنون بیشترین تلفات 
کرونا را در بین کشورهای اروپایی داشته است. پس از آن نیز انگلیس با آمار بیش 

از 12۸ هزار قربانی در جایگاه دوم تلفات کرونا در اروپا قرار گرفت.
به عالوه کشورهای ایتالیا بیش از 127 هزار، فرانسه بیش از 111 هزار و 
کلمبیا نیز بیش از 1۰۹ هزار فوتی بر اثر ابتال به بیماری کووید-1۹ را گزارش 

داده اند.
همچنین آرژانتین با بیش از ۹۶ هزار، آلمان با بیش از ۹1 هزار، ایران با بیش 
از ۸۴ هزار، اسپانیا با بیش از ۸۰ هزار، لهستان با بیش از 7۵ هزار، آفریقای جنوبی 
با بیش از ۶2 هزار، اندونزی با بیش از ۶1 هزار، اوکراین با بیش از ۵2 هزار، ترکیه 
نیز با بیش از ۴۹ هزار جانباخته دیگر کشورهایی هستند که تاکنون آمار باالی مرگ  

و میر ناشی از کووید-1۹ را ثبت کرده اند.
این  قربانیان  و  مبتالیان  »ورلداُمتر«، شمار  اطالع رسانی  پایگاه  به گزارش 
تاکنون  را  آمارها  باالترین  رسمی  گزارش های  طبق  که  کشوری   1۰ در  بیماری 

داشته اند تا صبح امروز )سه شنبه( به ترتیب به شرح زیر است:
1. آمریکا: ۳۴ میلیون و ۵۹۸ هزار و ۳۶1 مبتال، ۶21 هزار و ۳۳۵ قربانی

2.هند: ۳۰ میلیون و ۶1۹ هزار و ۹۳2 مبتال، ۴۰۳ هزار و ۳1۰ قربانی
۳. برزیل: 1۸ میلیون و 7۹2 هزار و ۵11 مبتال، ۵2۵ هزار و 22۹ قربانی

۴. فرانسه: پنج میلیون و 7۸۶ هزار و ۹۹۹ مبتال، 111 هزار و 1۹7 قربانی
۵ . روسیه: پنج میلیون و ۶۳۵ هزار و 2۹۴ مبتال، 1۳۸ هزار و ۵7۹ قربانی

۶. ترکیه: پنج میلیون و ۴۴۹ هزار و ۴۶۴ مبتال، ۴۹ هزار و ۹۵۹ قربانی
7. انگلیس: چهار میلیون و ۹۳۰ هزار و ۵۳۴ مبتال، 12۸ هزار و 2۳1 قربانی
۸. آرژانتین: چهار میلیون و ۵۵2 هزار و 7۵۰ مبتال، ۹۶ هزار و ۵21 قربانی
۹. کلمبیا: چهار میلیون و ۳7۵ هزار و ۸۶1 مبتال، 1۰۹ هزار و ۴۶۶ قربانی
1۰. ایتالیا: چهار میلیون و 2۶۳ هزار و 7۹7 مبتال، 127 هزار و ۶۸۰ قربانی

براساس آمار فوق در حال حاضر در 2۸ کشور، شمار مبتالیان از رقم یک میلیون 
عبور کرده  است و پس از ایاالت متحده، هند و برزیل - که سه کشور رکورددار شمار 
مبتالیان در دنیا هستند - کشورهای فرانسه، روسیه، ترکیه، انگلیس، آرژانتین، کلمبیا 
،ایتالیا،اسپانیا، آلمان، ایران، لهستان، مکزیک، اندونزی،اوکراین، آفریقای جنوبی، پرو، 
هلند، جمهوری چک، شیلی، فیلیپین، کانادا،عراق، سوئد، بلژیک و رومانی نیز بیش 

از یک میلیون مبتال را ثبت کرده اند.

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

افزایش۶۰درصدیسهمسوابقتحصیلیدرکنکوراز۲سالآینده
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه نقش 
۶۰ درصدی سوابق تحصیلی در کنکور از سال 1۴۰2 سبب تأثیرگذاری مثبت 
در  آموزان  دانش  تربیت خواهد شد گفت: سوابق تحصیلی  و  تعلیم  نظام  بر 

سنجش و پذیرش مورد توجه قرار می گیرد.
علیرضا کمرئی با اشاره به مصوبات کنکوری اخیر شورای عالی انقالب 
فرهنگی اظهار کرد: نقش ۶۰ درصدی سوابق تحصیلی در پذیرش کنکور از 
نقاط قوت سیاست ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش دانشجو در مصوبه 

جدید شورای عالی انقالب فرهنگی است.
وی افزود: نقش ۶۰ درصدی سوابق تحصیلی در کنکور از سال 1۴۰2 
سبب تأثیرگذاری مثبت بر نظام تعلیم و تربیت خواهد شد و سوابق تحصیلی 
دانش آموزان در سنجش و پذیرش مورد توجه قرار می گیرد. آموزش و پرورش 
سال هاست که به دنبال افزایش سهم سوابق تحصیلی و دوره 12 ساله آموزش 
و تعلیم و تربیت، در پذیرش کنکور بوده است تا اعتبار نظام تعلیم و تربیت 

آسیب نبیند.
 معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه سیاست ها و 
ضوابط مصوب در پنج محور تدوین و سعی شده که در هر یک از این سیاست ها 
مسائل و مشکالت موجود را رفع و وضعیت فعلی را اصالح کند گفت: برگزاری 
دو بار کنکور در سال نیز فرصت دوباره ای به داوطلبان می دهد تا نتیجه مطلوب 
از دوره تحصیالت خود را کسب کنند و نتیجه تالش سال های خود را به یک 

باره در سه ساعت کنکور تستی از دست ندهند.
را  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  شده  تصویب  سیاست های  کمرئی 
سیاست های منسجمی دانست که به سمت تفکیک سنجش به پذیرش می رود، 
همچنین نقش تبلیغات سوء و فریبنده را کاهش می دهد، نقش آموزش و پرورش 
را در محدود سازی تبلیغات زیبنده برجسته می کند، سهم سوابق تحصیلی را 
افزایش می دهد و شرایطی را فراهم می کند تا چشم انداز مناسب برای محصلین 

ایجاد شود تا دانشگاه و غول کنکور تنها چشم انداز جوانان نباشد.

معاون آموزشی وزارت بهداشت خبر داد؛
پذیرشحضوریدانشجویانرشتههایعلومپزشکیازبهمن

معاون آموزشی وزارت بهداشت اعالم کرد: با توجه به انباشت دروس و این 
که برخی دانشجویان در ترم پایانی به سرمی برند، ممکن است کالس های درس با 
شلوغی بیشتری مواجه شوند و به همین دلیل بیشتر پذیرش حضوری دانشجویان 

علوم پزشکی از بهمن ماه خواهد بود تا از ازدحام در دانشگاه ها جلوگیری شود.
آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  دانشجویی  فرهنگی  معاونت  گزارش  به 
ظرفیت  خصوص  در  مطلب  این  اعالم  ضمن  دوست  حق  علی اکبر  پزشکی،  
ظرفیت  امسال  همچنین  افزود:  پزشکی،  علوم  های  رشته  در  دانشجو  پذیرش 
پذیرش دانشجویان در رشته های پرتقاضا نظیر دندانپزشکی، داروسازی و پزشکی 

نیز بدون تغییر می ماند.
وی در توضیح این مطلب بیان کرد: ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه های 
علوم پزشکی بر اساس آمایش سرزمینی دیده شده است و دانشگاه ها مشابه سال 
های قبل دانشجو پذیرش خواهند کرد. بنابراین ما در سه رشته پرتقاضای فوق نیز 

تغییر چندانی برای پذیرش نداشتیم.
معاون آموزشی وزارت بهداشت در خصوص آخرین وضعیت واکسیناسیون 
دانشجویان علوم پزشکی نیز گفت: در زمینه واکسیناسیون دانشجویان علوم پزشکی 
که در بیمارستان حضور دارند و مستقیم یا غیرمستقیم با بیمار سروکار دارند، مشکلی 

نداریم و این گروه از دانشجویان در سطح کشور واکسن زدند.
حق دوست افزود: اخیرا به معاونین آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر 
کشور تاکید کردیم با هماهنگی با معاونت بهداشت وزارت متبوع جهت اختصاص 
با اولویت گروه های در معرض  ظرفیت واکسن دستیاران، کارورزان و کارآموزان 
خطر تالش کنند و این معاونین مکلف به ارائه گزارش هفتگی در این زمینه هستند.

بازداشتعاملقتلعامخانوادگیدرگتوند
در  قتل چهار عضو یک خانواده  از  انتظامی خوزستان  فرماندهی  اجتماعی  معاون 
شهرستان گتوند خبر داد و گفت: قاتل مسلح فراری در عملیات ویژه پلیس دستگیر شد.

خبر  این  اعالم  با  عبداللهی  حکیم  سرهنگ  پلیس،  خبری  پایگاه  گزارش  به 
اظهارداشت: ساعت سه و ۴۵ دقیقه بامداد سه شنبه داماد یک خانواده،  در شهرستان 
از اعضای خانواده همسر خود شامل پدر زن ) دایی قاتل(، مادر زن،  گتوند چهار نفر 
برادر زن و همسر خود را با استفاده از سالح جنگی به قتل رساند و یکی از همسایگان 

را نیز زخمی کرد.
وی افزود: پس از اعالم مرکز فوریت های پلیسی 11۰ بالفاصله ماموران کالنتری 
اقدامات  انجام  و  و هدفمند  نامحسوس  فعال سازی گشت های  با  گتوند  1۳ شهرستان 
تخصصی قاتل را بعد از یک ساعت شناسایی و در عملیات تعقیب و گریز با استفاده از 

قانون به کارگیری سالح و آتش متقابل پای وی را هدف قرار دادند و دستگیر کردند.
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان خوزستان گفت: در بازرسی از خودروی 

متهم یک قبضه سالح کالشینکف به همراه 1۳ عدد فشنگ مربوطه کشف شد.
وی بیان کرد: انگیزه فرد قاتل اختالف خانوادگی است و پرونده همچنان در دست 

بررسی است .

۱۷مصدومدرپیواژگونیوانتنیساندرکهگیلویه
معاون فنی اورژانس استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: واژگونی وانت نیسان در 

بخش دیشموک شهرستان کهگیلویه منجر به مصدومیت 17 نفر شد.
“ظهراب چمن آرا » افزود: طی تماس تلفنی در ساعت ۹ و ۴۳ دقیقه روز سه شنبه 1۵ 
تیر ماه 1۴۰۰ به مرکز فوریتهای پزشکی استان واژگونی یک دستگاه خودرو وانت نیسان در 
محدوده روستای »مورخانی« در بخش »دیشموک« از توابع شهرستان کهگیلویه گزارش 
داده شد که مصدومان این حادثه با سه دستگاه آمبوالنس اورژانس شهرهای دیشموک، 

قلعه رئیسی و پایگاه قلعه دختر به مراکز درمانی انتقال داده شدند.
وی اظهارکرد: این حادثه رانندگی 17 مصدوم داشت که 1۳ نفر بصورت سرپایی 
مداوا شدند،  2 نفر از مصدومان به بیمارستان امام خمینی)ره( شهر دهدشت انتقال یافتند 

و 2 نفر نیز یه مرکز بهداشتی و درمانی شهر دیشموک انتقال داده شدند.
گفتنی است که بخش دیشموک از توابع شهرستان کهگیلویه و از مناطق محروم 
و دور افتاده استان کهگیلویه و بویراحمد می باشد که فاقد جاده های ارتباطی مناسب و 
استاندارد بوده و این بخش در حدود ۳۵۰ کیلومتری یاسوج مرکز این استان واقع شده است.

شناساییمزرعهماینردرفردیس
ارز  تولید  امنیت عمومی شهرستان فردیس، ۸2 دستگاه  پلیس  ماموران  با تالش 

دیجیتال قاچاق از یک کارگاه در منطقه مشکین دشت کشف شد.
سردار »عباسعلی محمدیان« فرمانده انتظامی استان البرز در این خصوص بیان 
داشت: در پی دریافت اخباری مبنی بر فعالیت یک کارگاه در زمینه  تولید ارز دیجیتال 
در منطقه مشکین دشت فردیس، بررسی موضوع در دستور کار پلیس امنیت عمومی این 

شهرستان قرار گرفت.
وی افزود: ماموران با انجام تحقیقات میدانی ابتدا از صحت خبر اطمینان حاصل کرده 
و در ادامه با هماهنگی مقام قضائی به این کارگاه اعزام و در بازرسی از آن ۸2 دستگاه 

تولید ارز دیجیتال قاچاق کشف کردند.
بنابراعالم پایگاه خبری پلیس، فرمانده انتظامی استان البرز با اشاره به این که ارزش 
دستگاه های کشف شده حدود 2۵ میلیارد ریال تخمین زده شده است، اظهار کرد :در این 

رابطه یک نفر دستگیر و تحویل مراجع قضائی شد.
سردار محمدیان در پایان خاطر نشان کرد: پلیس با هرگونه اخالل در روند اقتصادی 
کشور که زندگی و معیشت مردم را با اختالل روبه رو کند برابر قانون برخورد خواهد کرد.
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آیا پردازنده های اینتل لیک فیلد کیفیت 
و کارایی موردانتظار را دارند؟

و  متنوع  نتایج  لیک فیلد  اینتل  پردازنده های  روی  اولیه  بنچمارک های 
آن ها  کارایی  و  درباره ی کیفیت  نتیجه  گیری  نشان می دهند که  متناقضی  حتی 

را دشوار می کند.
گزارش ها و اخباری که اخیرا درباره ی پردازنده های اینتل لیک فیلد منتشر 
بررسی های  به  نگاه  با  کاربران  درواقع،  هستند.  همراه  ابهام  کمی  با  شده اند، 
و  قدرت  از  گوناگونی  نتایج  سخت افزار،  دنیای  متنوع  رسانه های  در  انجام شده 
کارایی پردازنده های جدید تیم آبی دریافت می کنند. برخی از نتایج اولیه نشانه  های 
مناسبی از قدرت فراوان محصول جدید اینتل بودند که حتی پیش بینی می کردند 
کوالکام و سامسونگ از نتایج به دست آمده هراسان شوند. به هر حال، می توان با 
کمی دقت در زاویه ی دید و بررسی پردازنده های لیک فیلد، نتیجه  گیری منطقی 

درباره ی آن ها ارائه کرد.
پردازنده  لیک فیلد )عبارت صحیح تر برای آن SoC است( پردازنده ی 7 واتی 
 Sunny و یک هسته ی پردازشی Tremont با چهار هسته ی پردازش مرکزی
Cove است که از هایبرتردینگ هم بهره نمی برد. قطعا چنین پردازنده  ای رقیب 
و  مقایسه ها  درنتیجه،  بود؛  نخواهد   )Core( کور  خانواده ی  کامل  محصوالت 
بنچمارک هایی که بین لیک فیلد و پردازنده های کامل کور می شود، هیچ گاه برتری 
 CB1۵ مذکور در بنچمارک SoC پردازنده ی کوچک تر را نشان نمی دهد. امتیاز
 ۸1۰۰y-Core m۳ در بخش پردازش تک رشته ای کمتر از امتیاز پردازنده ی
گزارش می شود )۳/۸۸ دربرابر 2/۹۶(. البته در پردازش چندهسته ای شاهد نتایج 

بهتری هستیم و لیک فیلد امتیاز 2۵۵ را دربرابر امتیاز 1۶2 رقیب ثبت می کند.
پردازنده ی ۸1۰۰y-m۳ را می توان بهترین گزینه در خانواده ی x۸۶ برای 
مقایسه با Lekefield SoC دانست. پردازنده ی سری Core M تراشه ای 
دوهسته ای با چهار رشته ی پردازشی محسوب می شود که توان طراحی گرمایی 
آن ۵ وات و سرعت کالک پایه  اش 1/1 و سرعت کالک تقویت شده ی آن ۴/۳ 

گیگاهرتز است.
الگوی رقابتی لیک فیلد دربرابر کور ام )ضعف در امتیاز تک رشته ای و برتری 
 R2۰ و R1۵ و R1۰ در امتیاز چند رشته ای( در تمامی بنچمارک های ساین بنچ
و گیگ بنچ ۵.1 دیده می شود. پردازنده ی ۸1۰۰Y-m۳ در تمامی آزمایش های 
تک رشته  ای پیروز می شود و فاصله ی زیادی هم با رقیب دارد. درمقابل، در تمامی 
آزمایش های چند هسته ای شاهد پیروزی پردازنده ی لیک فیلد هستیم که فاصله ی 

بیشتری با فاصله ی رقابت تک رشته ای را هم نشان می دهد.
بررسی ها،  نتیجه ی  به  نگاه  با  کوالکام  دارند  اعتقاد  کارشناسان   برخی 
پیروزی  به قطع نمی توان  البته  )تِک رادار(؛  پیروزی می زند  نشانه ی  به  پوزخندی 
کوالکام را در وظایف پردازشی تأیید کرد. به هرحال، پلتفرم ویندوز روی آرم اکنون 
برای هماهنگی با x۸۶ مبتنی بر شبیه سازی ۳2 بیتی است که به تنهایی برخی از 
نتایج آزمایش را خدشه دار می کند. درمقابل، لیک فیلد در عملکرد تک رشته ای در 
بسیاری از آزمایش ها از پردازنده ی کواکاک ۸cx بهتر ظاهر شده )7۹7 دربرابر 
7۰۰(؛ اما درنهایت در پردازش چندرشته ای، ۸cx با امتیاز 2،7۶۰ دربرابر 1،۴۴1 
پیروز می شود. درنهایت، شاید کوالکام با نسل بعدی پردازنده های خود رقابت را 
شدیدتر هم بکند؛ اما هنوز نمی توان نتیجه گیری کاملی از پیش بینی های آتی کرد.

در  را  چندهسته ای  پردازش  مقیاس دهی  عامل   ۵.2 گیک بنچ  اپلیکیشن 
پذیرفتنی  به هیچ وجه  عامل  این  می کند.  بیان   ۸/1 با  برابر  لیک فیلد  پردازنده ی 
نیست و حتی می توان مدل آزمایش کردن اپلیکیشن را هم درباره ی آن نقد کرد. 
البته نمی توان به طورحتم نتیجه ی آزمایش را رد کرد؛ اما درنهایت ۸/1 برابر از 

پیش بینی اکثر کارشناسان ضعیف تر است.
ام در  از کور  بهتری  آزمایش های کنونی عملکرد  پردازنده ی لیک فیلد در 
وظایف چند هسته ای دارد. در اینجا، این سؤال مطرح می شود: آیا پردازنده ی جدید 
اینتل با قیمت مناسبی به بازار عرضه می شود که شاهد توزیع انبوه محصوالت 
مبتنی بر آن باشیم؟ احتماال پاسخ منفی خواهد بود. درنهایت، بازهم راه چاره ای 
به جز منتظرماندن برای عرضه ی محصوالت نهایی و نتیجه گیری درباره ی عمر 

باتری و قیمت پردازنده ی تیم آبی نداریم. 

دوستیدراینترنت
مقاله

بر اساس قرائت مدرن از نظریه دوستی ارسطو ، استدالل می کنیم که دوستی مجازی صالحیت دوستی 
اصیل را ندارد. منظور از »دوستی مجازی« نوعی از دوستی است که در اینترنت وجود دارد و بندرت یا 
هرگز با تعامل زندگی واقعی ترکیب نمی شود. در مقابل ، یک »دوستی سنتی« نوعی از دوستی است که 
شامل تعامل قابل مالحظه ای در زندگی واقعی است ، و ادعا می کنیم که فقط این نوع می تواند برچسب 
»دوستی واقعی« را داشته باشد و بنابراین از نظر اخالقی ارزشمند است. در نتیجه دوستی مجازی همان 
چیزی است که ارسطو ممکن است آن را شکلی کم ارزش و کمتر از تبادل اجتماعی توصیف کرده باشد.

علی هوشمندراد
قسمت  سوم

در این بخش تفاوت بین دوستی 
ارسطویی  دیدگاه  از  سنتی  و  مجازی 
در  که  همانطور   . کنیم  می  تحلیل  را 
دوستی  نوع  دو   ، داده شد  توضیح  باال 
متفاوت وجود دارد. گرچه همه تا حدی 
اما   ، هستند  ارزشمندی  شرایط  واجد 
بر  مبتنی  دوستی  آنها  ارزشمندترین 
تحسین متقابل است. ارسطو معتقد است 
که برای وجود این نوع دوستی ، سه شرط 

زیر باید رعایت شود. 2۶
متقابل  طور  به  دوستی  این   )i  (
با  بالغ  انسان  دو  بین  و  شده  شناخته 

یکسان برقرار می شود.
می  هم  با  را  اوقات  دوستان   )ii(
گذرانند و اصواًل درگیر تئوری می شوند . 
که  عشقی  و  تحسین   )  iii (  
دوستان نسبت به یکدیگر احساس می 
کنند براساس فضیلتی است که آنها در 

دیگری می شناسند .
می   )  i  ( که  کنیم  می  قبول  ما 
تواند در یک دوستی مجازی راضی باشد 
و بنابراین در مورد این شرط بیشتر بحث 
نخواهیم کرد. در مورد )ii( ، البته درگیر 
شدن تئوری ها در واقعیت مجازی برای 
عوامل امکان پذیر است. با این حال ، 
تصور اینکه تئوری فقط شامل ایده های 
پیشرفته یا واالیی است که به ماهیت علم 
و نظایر آن مربوط می شود ، اشتباه است. 
در واقع ، نظریه تئوری نیاز به تفکر در 
مورد موضوعات مختلفی دارد که شامل 
وقتی   ، مسلمًا    27 باشد.  پایین  و  باال 
فرصتی عملی برای آن فراهم می شود ، 
ماموران گاهی اوقات از آنچه که از ویژگی 
های کامل شخصیت در خود تصور می 
کنند ، دریغ می کنند. این مسئله مسئله 
ساز است زیرا این امر دریچه ای را برای 
سانسور مراقبه شده با توجه به اطالعاتی 
که شخص درباره خود فاش می کند ، 
باز می کند. این تهدید می کند که تنوع 
مورد نیاز تئوریا را به خطر بیندازد . حتی 
موضوعات اساسی نیز می توانند در تئوری 
ظاهر شوند و گاهی اوقات نیز باید این 
موارد را داشته باشند . یک مثال عالی 
 Heraclitos برای این قسمت در مورد
در آشپزخانه در Animals I.۵ است. در 
اینجا ما با یک فیلسوف و قهرمان یونانی 
روبرو می شویم که نه تنها پیشنهاد می 
کند موجودات فرومایه ای مانند حیوانات 
از  فلسفی  تدبر  برای  مناسبی  مواد 
این بحث  بلکه  دستورات عالیه هستند 

باید در آشپزخانه انجام شود:          
با  واقعی  زندگی  در  که  نفری  دو 
تری  وسیع  طیف  با   ، گذرانند  می  هم 
می  روبرو  مختلف  های  موقعیت  از 
از  وسیعی  طیف  با  نتیجه  در  و  شوند 
موضوعات قابل تأمل روبرو می شوند. 
سنتی  دوستی  که  دهد  می  نشان  این 
بیش از همتای مجازی آن برای تئوری 
مناسب است. در زندگی واقعی ما در تلو 
میگیرند  قرار  موقعیتهایی  خوردن  تلو 
که هر دو رمان و غیر منتظره و ما باید 
برای مقابله با آنها در promptu . این 
به ندرت در اینترنت اتفاق می افتد. در 
حوزه های آنالین نمایندگان می توانند 
زمان تعامل با یکدیگر را انتخاب کنند و 
بنابراین شرایطی را که کنترل می کنند 
انتخاب می کنند ، به عنوان مثال وقتی 
روحیه خوبی دارند ، استرس ندارند ، می 
توانند خصوصی باشند و غیره. نتیجه این 
امر این است که تعامل مجازی ، با تحت 

کنترل بودن ، بیش از حد محدود شده و 
بعید است نظریه ای را که در NE تعریف 

شده است ، ایجاد کند.   
ما اذعان می کنیم که ممکن است 
طریق  از  را  باال  در  موجود  مشکالت 
نگرانی  کنیم.  حل  فنی  های  پیشرفت 
های ما در رابطه با )ii( و پیگیری تئوریا 
در یک دوستی مجازی بر اساس فرضیات 
فن  های  محدودیت  به  مربوط  تجربی 
آوری فعلی ما است. این محدودیت ها 
ممکن است در آینده برطرف شوند و اگر 
مسکوت  ها  نگرانی  این   ، باشد  چنین 

می ماند.  
با این حال ، نگرانی اصلی ما در 
به  مربوط  مجازی  های  دوستی  مورد 
واقعی  عشق  و  تحسین  است.   )iii(
باید  نیاز به صداقت دارد. هر دو طرف 

و  بگویند  خودشان  مورد  در  را  حقیقت 
به همان اندازه ، بتوانند دیگری را بدون 
زینت بخشیدن یا ایده آل سازی دوست 
، ببینند . با فرض اینکه با عوامل فاضل 
)یا حداقل کارگزارانی که آرزوی فضیلت 
روبرو  قاره(  عوامل  اصطالحًا   ، دارند 
هستیم ، دروغ آشکار کمتر نگران کننده 
است. اگرچه فریب مردم از طریق اینترنت 
آسان است ، اما کسانی که آرزوی فضیلت 
دارند به سادگی وسوسه نمی شوند که 
اطالعات نادرستی در مورد خود یا دیگران 
ارائه دهند. گفته شد ، این عنصر کنترل 
شده در رابطه با )ii( ، که خطر معرفی 
یک رفتار شرورانه دیگر ، و ظریف تر 
است ، را مراقبت نمی کند . از آنجا که 
سایت های جامعه اجتماعی به دوستان 
اجازه می دهد تا جنبه های »چه زمانی« ، 
»چگونه« و »برای چه مدت« از تعامل را 
به روشی متفاوت با زندگی واقعی انتخاب 
ناخواسته(  توانند )حتی  آنها می   ، کنند 
ارتباط برقرار کنند فقط در شرایط خاص 
. بهایی که می پردازند این است که جنبه 
های مهم ، بالقوه مشکل ساز و پیچیده 
شخصیت دوستان را از دست می دهند. 
بنابراین مامور در نهایت بخشهای دوست 
را تحسین می کند و دوست دارد نه کل 
او را. البته قسمتهای ناشناخته می توانند 
با  شناخته شده  اندازه صفات  به همان 
تا  موضوع  این  )اگرچه  باشند  فضیلت 
حدودی غیرقابل تصور به نظر می رسد( 
دوستی  این  که  واقعیت  این  اما صرف 
مبتنی بر اطالعات محدود است ، دوستی 
مجازی را از مالقات صالحیت می کند 
)III(. عالوه بر این ، این عدم قضاوت 
را  نماینده  در  عملی  و حکمت  مناسب 
نشان می دهد که وی شخصیت کاماًل 

با فضیلتی ندارد.
برای بیان مسئله با جزئیات بیشتر 
، امکانات جدید برای نماینده در انتخاب 
نحوه نمایش خود به صورت آنالین می 
تواند باعث ایجاد دو نوع باور اشتباه شود. 
یکی  اوقات  گاهی  است  ممکن   ، اواًل 
از دانش کامل  از این عوامل یا هر دو 
کمتری نسبت به دیگری برخوردار باشند 
درک  برای  مبانی ضعیفی  نتیجه  در  و 
دوست  شخصیت  و  شخصیت  از  وی 
هر   ، ثانیا  باشند.  داشته  خود  آنالین 
یک از طرفین از این موضوع بی اطالع 
هستند. در اینجا توجه داشته باشید که 
این مشکل لزوماً به عدم فضیلت واقعی 
در هر یک از طرفین بستگی ندارد بلکه 
این عقیده )درباره خوبی طرف دیگر( بر 
اساس اطالعات نادرست یا ناقص است. 

خودداری از این نوع اطالعات مربوطه به 
خودی خود شرورانه است. ویژگی های 
شخصیت پنهان ممکن است مثال زدنی 
بودن  ناشناخته  اما   ، باشد  با فضیلت  و 
این ویژگی ها برای دوست کافی است 
تا مشکالتی را برای ارسطویی ایجاد کند. 
دوستی کامل و عالی تنها زمانی می تواند 
حاصل شود که هر دو نماینده از هر نظر 
خوب ، نجیب و عالی باشند ، و این با 
جلوگیری یا دستکاری اطالعات مربوط 

ناسازگار است.  
برای توضیح مسئله ، سناریوی زیر 
را در نظر بگیرید. آلیس و بتی به صورت 
آنالین مالقات کردند و بالفاصله آن را 
قطع کردند. آنها اکنون هر روز کم و بیش 
چت می کنند و احساس می کنند کاماًل 
به هم نزدیک شده اند. به عنوان مثال 
، آنها رازهای صمیمی مشترکی داشته 
اند و حتی تصاویر  با هم خندیده   ، اند 
تعطیالت را رد و بدل کرده اند . با این 
حال ، پس از چند ماه ارتباط شدید ، آلیس 
متوجه شد که به نظر می رسد بتی بعد 
از ظهرهای چهارشنبه و جمعه هرگز در 
دسترس نیست. متأسفانه این مصادف با 
تنها بعدازظهرهای آلیس در طول هفته 
بتی  با  او می خواهد  ، زمانی که  است 
چت کند. هنگامی که در مورد این بتی 
خسته  و  رفتن  طفره   ، شود  می  سوال 
کننده می شود و در نهایت آلیس گیج و 
صدمه می بیند. بعدازظهر چهارشنبه بعد 
، هنگامی که آلیس در شهر است ، برای 
شنا در استخر جامعه می چرخد. وقتی می 
خواهد وارد شود ، او بتی را لکه دار می 
کند ، بالفاصله او را از روی تصاویر می 
شناسد . همین که قصد دارد نام خود را 
صدا کند می بیند که بتی تنها نیست. او 

با فیزیوتراپیست خود به طور کامل در 
توانبخشی  آب  ژیمناستیک  یک جلسه 
او  که  رسد  می  نظر  به  دارد.  شرکت 
رانندگی  حادثه  یک  از  ناشی  نقص  از 
رنج می برد. وضعیت او بسیار دردناک 
است و توانایی وی در بازدید از کلوپ 
بارها ، رستوران ها و سایر اماکن   ، ها 
اجتماعی را بسیار محدود می کند. او از 
این موضوع بسیار ناراحت و خجالت زده 
است و نمی خواست که آلیس فکر کند 
او »متفاوت« از هر زن دیگری در سن 
بنابراین آن را مخفی نگه  خود باشد و 
دارد. این البته از منظر انسانی قابل درک 
است ، اما گویا است زیرا نشان می دهد 
عشق و تحسین آلیس نسبت به بتی در 
واقع بر اساس اطالعات ناقص بوده است. 
صرف نظر از اینکه آلیس از حقیقت چه 

چیزی ساخته است ، نکته این است که 
او ، از نظر وی ، به تمام اطالعات مربوطه 
دسترسی نداشت. قضاوتی که آلیس در 
مورد بتی به دست آورد ، بنیادی نبود و 
در نتیجه ، دوستی آنها نتوانست شرط را 
برآورده کند )۳(. این مثال نشان می دهد 
که افزایش فرصت ها برای جلوگیری یا 
تحریف اطالعات در واقع عنصری ذاتی 
برای زندگی آنالین است و از نظر اخالقی 

نیز مسئله ساز است.
اینترنت و امکان دوستی کمتر

همانطور که در باال گفته شد ، فقط 
با تعامل آنالین نمی توان از باالترین 
شکل دوستی لذت برد. این نوع دوستی 
نیاز به یک مولفه زندگی واقعی دارد. با 
اوایل،  در  توضیح  عنوان  به  حال،  این 
ارسطو به رسمیت می شناسد که دوستی 
می تواند در بیش از یک فرم به آن می 
آیند و، بیشتر، ارزشمند حتی اگر آن را 
محدودی  حد  تا  تنها  به  است  ممکن 
»نسخه  توان  می  را  آنچه  باشد.  می 
های کمتر« نامید ، هیچ فایده ای ندارد 
با   ، نتیجه  ارزش است. در  فاقد  و هم 
توجه به اینکه عوامل درگیر رابطه خود را 
با باالترین شکل ، یعنی شکل اصلی ، از 
دوستی اشتباه نمی گیرند ، می توانستند 
ارزش پیگیری را داشته باشند. این سوال 
زیر را ایجاد می کند: چگونه باید در مورد 
جوانب مثبت و منفی ارائه شده توسط 

»اشکال کمتر« دوستی ، فکر کنیم.
 

پی نوشت:
.11۵7b2۵-۳۰ NE .2۶

به  مربوط  گذرگاه  مثال  عنوان  به   .27
های  قسمت  در  آشپزخانه  در  هراکلیتوس 

حیوانات I.۵ را ببینید.
.۵.۶۴۵a1۵-2۳ i PA .2۸



3 انرژیسال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1782- چهارشنبه 16 تیر 1400 اقتصاد- 

نی  گا ر ز با تاق  ا عضو 
فاصله  داشت:  اظهار  ایران 
هزینه های  و  دستمزدها  بین 
واقعی زیاد است که علت آن تورم است. 
می توان تورم را کنترل کرد ولی راه آن 
افزایش تولید است. دولت وقتی می بیند 
برای هزینه های نفت خود نیاز به ریال 
دارد آن را از بانک مرکزی می گیرد، این 
بانک  از  آن  پول  نفت که  پیش فروش 
افزایش  باعث  می شود  گرفته  مرکزی 

نقدینگی و تورم می شود.
افزایش  در مورد  دانشمند  مسعود 
تورم و کاهش قدرت خرید اظهار کرد:  
شاخص فالکت عبارت از جمع شاخص 
بیکاری و تورم است. سازمان کار جهانی 
می گوید اگر کسی یک ساعت در هفته 
تلقی  بیکار  باشد  داشته  مستمر  کار 
نداریم  تعریفی  چنین  ما  اما  نمی شود 
و می گوییم یک شخص باید در هفته 
دست کم ۴۰ ساعت کار کند و دستمزد 
مشخصی دریافت کند تا شاغل محسوب 
شود. با این تعریف نرخ بیکاری و همین 
هر  اما  است،  زیاد  ایران  در  تورم  طور 

دوی اینها معلول هستند.
موضوع  این  علت  افزود:  وی 
نداشتن تولید است؛ با نبود تولید دولت 
رو  پول  چاپ  به  ناچار  و  ندارد  درآمد 
می آورد و نقدینگی را افزایش می دهد 
که منجر به تورم می شود. برای حل این 
اشتغال  افزایش  به سمت  باید  موضوع 
برویم، اگر واحدهای تولیدی کار کنند 

نیروی انسانی جذب می کنند.
دانشمند تصریح کرد: صنایع بزرگ 

نشان نمی دهند که مشکل کجا است اما 
صنایع کوچک و متوسط که ۶۵ درصد از 
تولید ناخالص داخلی و 7۰ درصد اشتغال 
مربوط به آنها است، در شرف تعطیلی 
یا فعالیت با ظرفیت کم هستند. عمده 
صنایع کوچک و متوسط در شهرک های 
صنعتی هستند و وضعیت شهرک های 
از  بسیاری  که  می دهد  نشان  صنعتی 
این صنایع نیمه فعال یا تعطیل هستند.

وی در ادامه اضافه کرد: این صنایع 
نیاز به ارز برای واردات مواد اولیه، نیاز به 
تسهیالت بانکی برای سرمایه در گردش 
ندارند،  را  موارد  این  وقتی  دارند.  و... 
قدر  به  کاال  کنند. سود  کار  نمی توانند 
بهره بانک نیست در نتیجه همه دچار 
مشکل شدند. اگر این مسائل حل شود 

تولید ما روی ریل خود قرار می گیرد.
عضو اتاق بازرگانی ایران با اشاره 
امر گفت: برای حل این  این  به موانع 
مسائل چند مشکل عمده باید حل شود 
برای مثال ما باید با نظام بانکی جهانی 
ارتباط داشته باشیم، مشکل FATF را 
حل کنیم تا بتوانیم پول صادرات خود 

را بگیریم تا صادرات از حالت غیررسمی 
به رسمی تغییر کرده و تولیدکنندگان ما 
بگیرند،  ارزان قیمت  تسهیالت  بتوانند 
باید سرمایه گذاری جذب کنیم. طبیعی 
در  محصول  شرایط  این  در  که  است 
بازار داخلی نیز ارزان تر عرضه می شود 
نیز بیشتر می شود. همچنین  و اشتغال 
بدون  دولت  درآمدهای  افزایش  باعث 
می تواند  که  می شود  اسکناس  چاپ 
با  همچنین  دهد.وی  کاهش  را  تورم 
افزایش تورم بیان کرد: تورم  اشاره به 
اشتغال  وقتی  علت.  نه  است  معلول 
رو  ندارد  درآمد  دولت  و  ندارد  وجود 
پایه  افزایش  به چاپ پول می آورد که 
پولی با خود تورم می آورد.  بدون تولید 
و با وجود بیکاری تورم به وجود می آید. 
اینکه دولت اقدام به توزیع بسته معیشتی 
کند کمکی به حل بحران هایی که باعث 
ایجاد تورم شده اند نمی کند. توزیع این 
بسته ها در تولید داخلی نقشی ندارد که 

زمینه های اشتغال را فراهم کند.
فاصله  کرد:  خاطرنشان  دانشمند 
بین دستمزدها و هزینه های واقعی زیاد 

است که علت آن تورم است. می توان 
تورم را کنترل کرد ولی راه آن افزایش 
برای  می بیند  وقتی  است.دولت  تولید 
هزینه های نفت خود نیاز به ریال دارد 
این  می گیرد،  مرکزی  بانک  از  را  آن 
بانک  از  آن  پول  نفت که  پیش فروش 
افزایش  باعث  می شود  گرفته  مرکزی 
باید در  نقدینگی و تورم می شود. پول 
سیستم تولید باشد اما چنین سیستمی 
افزایش  تولید  قطعی  نتیجه  نداریم، 
اشتغال است که می تواند به این وضعیت 

کمک کند.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ 
در  محتمل  شرایط  پیرامون  سوالی  به 
اگر  گفت:  وضعیت  این  تداوم  صورت 
حالتی  به  کند  پیدا  ادامه  وضعیت  این 
می رسیم که کاال در مغازه ها وجود دارد 
اما کسی آن را نمی خرد. در این شرایط 
کارخانجات نیز فروش نخواهند داشت و 
کل چرخه دچار مشکل شده و آن صنعت 
دیگر نمی چرخد. اگر مردم قدرت خرید 
متوقف  اقتصادی  چرخه  باشند  نداشته 
هم  روز  به  روز  هم  امروز  که  می شود 

کندتر می چرخد.
وی افزود: کارهای غیرقانونی مانند 
قاچاق یا کولبری به این علت است که 
اقتصاد ما بیمار است و نمی تواند پاسخ 
مردم  اقتصادی  نیازهای  برای  منطقی 
داشته باشد. مردم دست به فروش ثروت 
را  خود  آپارتمان  برده اند، شخص  خود 
کوچکتر  آپارتمان  یک  و  می فروشد 
می خرد، سپس آن را هم می فروشد و 

اجاره نشین می شود.

دعوتبههمکاریدرپروژههایفناوریاطالعات
چندین  اجرای  دارد  نظر  در  پارسیان  بانک 
خود  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  حوزه  در  پروژه 
را برونسپاری نماید. بدین منظور بانک در نظر دارد 
تا با ارزیابی اطالعات ارائه شده توسط شرکت های 
عالقمند، اقدام به شناسایی شرکت های توانمند نموده 
و در مرحله بعد پس از ارزیابی و انتخاب اولیه شرکت 
های برتر، از آنها برای ارائه پیشنهاد)RFP( دعوت 

به همکاری نماید. بدین منظور شرکت هایی که دارای تخصص و تجربه 
کافی در هریک از پروژه های زیر هستند می توانند به منظور دریافت اسناد 
درخواست برای اطالعات )RFI( تا ساعت 2۴روز شنبه مورخ 2۶/۰۴/1۴۰۰ 
با ارسال ایمیل اقدام به درخواست دریافت RFI کنند و یا سواالت احتمالی 
خود را مطرح کنند و از این زمان تا ساعت 2۴ روز سه شنبه 2۹/۰۴/1۴۰۰ 
فقط به سواالت احتمالی از طریق ایمیل و یا تا ساعت 1۶ از طریق تلفن 
پاسخ داده خواهد شد. آخرین فرصت ارسال نهایی مدارک که در RFI به 
آنها اشاره شده است ساعت 2۴ روز شنبه مورخ ۰2/۰۵/1۴۰۰ و از طریق 

ایمیل می باشد.
الزم به ذکر است به مدارک دریافتی بعد از این زمان ترتیب اثر داده 

نخواهد شد.
 RFI توصیه اکید می شود عالقه مندان هرچه سریعتر برای دریافت
اقدام کنند تا فرصت مناسب برای طرح سواالت احتمالی و جمع آوری و 

ارسال اطالعات را داشته باشند.
فهرست پروژه ها:

1. تحول و استقرار گام به گام ساختار سازمانی جدید، توسعه مهارت های 
ایجاد تحول در فرهنگ  و  اجرای نقش های جدید  انسانی جهت  سرمایه 

سازمانی فناوری اطالعات
2.  بهینه سازی قابلیت پشتیبانی وتوسعه خدمات فناوری اطالعات 
شامل قابلیت های مدیریت دارایی و پیکره بندی، مدیریت رخداد ، مدیریت 
مدیریت  تأمین کنندگان،  مدیریت  تغییرات،  مدیریت  خدمات،  درخواست 

ارتباطات کسب و کار و مدیریت محصوالت فناوری
۳. طراحی و استقرار برنامه حاکمیت داده و تدوین الزامات حاکمیتی 

قابلیت های داده
و  آوری  و جمع  داده  کاتالوگ  قابلیت  استقرار  و  تحلیل، طراحی   .۴

بارگذاری محتوای مورد نیاز
۵. شناسایی مستند سازی و اولویت بندی یوزکیس های تحلیلی

۶. خدمات آموزش و آگاهی رسانی امنیت اطالعات
: RFI راه های ارتباطی برای پاسخ به ابهامات احتمالی و دریافت
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بانکدیقدمهایاستواریبهسویتمرکزارائهخدماتبانکی
بهخانوادههایشاهدوایثارگربرداشتهاست

در  شهید  بنیاد  ادارات  در  خدمت  گیشه های  راه اندازی  با  دی  بانک 
شهرهای مهم کشور، امضای تفاهم نامه ارائه خدمات متقابل با پست بانک 
به  استواری  توانسته است قدم های  الکترونیک،  بانکداری  ایران و توسعه 

سوی تمرکز ارائه خدمات بانکی به خانواده های شاهد و ایثارگر بردارد.
به گزارش روابط عمومی بانک دی؛ برات کریمی در نشستی با حضور 
با بیان این مطلب گفت: بانک دی  رؤسای گیشه های خدمت این بانک 
جامعه  به  ارائه خدمت  و  است  ایثارگران  و  معزز شهدا  خانواده  به  متعلق 
حدود چهار میلیون نفری این عزیزان در سراسر کشور یک وظیفه خطیر 

بر دوش یکایک ما است.
وی افزود: با توجه به مأموریت اصلی بانک دی در خدمت رسانی به 
جامعه هدف بنیاد شهید و امور ایثارگران، هیئت مدیره بانک برای تسهیل 
دسترسی این عزیزان به خدمات، استراتژی تأسیس گیشه در مراکز بنیاد 
را در پیش گرفت که با حمایت های بی دریغ مهندس سعید اوحدی، رییس 
محترم بنیادشهیدو امور ایثارگران در مدت زمان کوتاهی موفق به راه اندازی 
7۰ باجه در سراسر کشور شدیم که نتایج مطلوبی برای جامعه هدف در 

پی  داشته است.
بانک  میان  همکاری  مشترک  ظرفیت های  به  توجه  عدم  کریمی 
دی و بنیادشهید را یکی از عارضه های سال های گذشته بانک دانست و 
تصریح کرد: یکی از عارضه های موجود در بانک، فاصله میان بانک دی و 
بنیادشهید بود که در دوره جدید با اقدامات انجام شده در زمینه خدمت رسانی 
به جامعه هدف بنیادشهید از طریق انعقاد تفاهم نامه همکاری با پست بانک و 
راه اندازی گیشه های خدمت در مسیر افزایش همدلی و هم افزایی روزافزون 

دو مجموعه پیش رفته ایم.
تقویت  ایثارگران،  و  بر تکریم خانواده معزز شهدا  افزود: عالوه  وی 
ارتباطات و بهبود تصویر برند بانک دی نزد جامعه هدف بنیاد شهید یکی 
از مأموریت های خطیر و استراتژیک گیشه های خدمت است که امیدوارم 
با تعامل مناسب همکاران مستقر در گیشه ها با مسئولین بنیادشهید مراکز 

استان ها شاهد تحقق این هدف باشیم.
گیشه های  انسانی  نیروی  به ساختار  اشاره  با  بانک دی  مدیرعامل 
خدمت گفت: هدف به کارگیری همکاران پیشکسوت در تصدی مسئولیت 
گیشه ها، آموزش و انتقال تجربه و دانش بانکی به نیروهای جوان گیشه 
امور  و  شهید  بنیاد  هدف  جامعه  نیازهای  شناسایی  و  ویژه  تکریم  و 

ایثارگران است.
کریمی با اشاره به نوع رابطه گیشه با شعبه معین گفت: رؤسای شعب 
معین گیشه ها مسئول مستقیم برطرف کردن نیازهای گیشه هستند و تعامل 
دوجانبه و برگزاری جلسات منظم هفتگی باید در دستور کار این شعب باشد.

در ادامه این نشست، همت اهلل حسین زاده، مدیر امور شعب بانک دی 
هدف از تشکیل این نشست را آسیب شناسی مسیر پیِش روی گیشه ها دانست 
و تصریح کرد: آسیب شناسی مسائل و مشکالت کنونی گیشه ها زمینه را برای 
هم افزایی بیشتر ستاد، شعب معین و باجه ها و شناسایی نیازها و انتظارات 

جامعه هدف از بانک فراهم می کند.
مدیر امور شعب، راه اندازی گیشه های خدمت را مسئولیت اجتماعی 
بانک دانست و افزود: راه اندازی گیشه های خدمت در کنار سایر اقدامات 
بانک برای تسهیل دسترسی خانواده معزز شهدا به خدمات مالی و بانکی 
یک اقدام مسئوالنه و خداپسندانه است که با استقبال جامعه هدف و مدیران 

ارشد بنیادشهید روبه رو شده است.
وی افزود: در حال حاضر در گیشه های خدمت، خدماتی مانند افتتاح 
حساب، صدور کارت، حوالجات و عملیات ساتنا و پایا انجام می شود و بر 
پرونده  تشکیل  نزدیک  آینده  در  گرفته،  صورت  برنامه ریزی های  اساس 

تسهیالتی هم به خدمات گشیه ها اضافه خواهد شد.
حسین زاده با اشاره به نقش گیشه ها در تحقق اهداف عملیاتی شعب 
معین گفت: بر اساس هدف گذاری صورت گرفته، هر گیشه باید در تحقق 
پنج درصد اهداف شعبه معین خود فعال باشد که این امر مستلزم گسترش 

دامنه بازاریابی گیشه ها برای مشتریان خارج از جامعه هدف نیز هست.
وی در پایان افزود: در حال حاضر یک رئیس گیشه و یک متصدی 
در ساختار گیشه ها وجود دارد که با توجه به عملکرد گیشه می توان تعداد 
متصدیان را افزایش داد که در این زمینه، اولویت با جذب نیروهای جوان 

از خانواده معزز شهدا و ایثارگران است.
بیان  به  بانک دی  این نشست رؤسای گیشه های خدمات  پایان  در 

مسائل و مشکالت خود پرداختند.

دورنمای قیمت نفت پس از 
شکست مذاکرات اوپک پالس

امارات متحده عربی  با شدت گرفتن جنگ میان عربستان سعودی و 
که از نهایی شدن توافق افزایش عرضه نفت جلوگیری کرد، اوپک پالس به 

بحران عمیقی فرورفت.
شکست  آیا  که  کند  می  مشخص  می افتد  اتفاق  بعد  مرحله  در  آنچه 
مذاکرات - که قیمت نفت برنت را به ۸۰ دالر در هر بشکه خواهد رساند - 
می تواند به یک مناقشه و در نهایت تکرار جنگ قیمت ویرانگر و تلخ سال 
گذشته منتهی شود یا خیر. آنچه در خطر است، ثبات احیای اقتصاد جهانی 
در بحبوحه رشد فشارهای تورمی و توانایی اتحاد اوپک پالس برای حفظ 
کنترل روی بازار نفت است. از غول های نفتی بین المللی گرفته تا کشورهای 
نفتی خاورمیانه، بازار در روزهای آینده با اشتیاق به نظاره انتشار قیمت های 
فروش نفت عربستان سعودی و امارات و مذاکرات مربوط به حجم نفت مورد 
عرضه در اوت خواهد نشست. این نگرانی که رویدادهای بعدی ممکن است 
خارج از کنترل شوند آشکار است. احسان عبدالجبار، وزیر نفت عراق اظهار 
کرد: ما جنگ قیمت نمی خواهیم و نمی خواهیم قیمت های نفت به بیش از 

سطوح فعلی افزایش پیدا کند.
لغو مذاکرات رسمی وزیران اوپک پالس

پس از چند روز مذاکرات فشرده، اوپک و متحدانش نشست روز دوشنبه 
را لغو کردند. اختالف درباره نحوه محاسبه کاهش تولید، مانع از نهایی شدن 
توافق برای افزایش تولید شد و به سرعت به یک مجادله شخصی و علنی 
میان عربستان سعودی و امارات متحده عربی تبدیل شد. آخرین باری که 
این دو کشور بر سر سیاست نفتی با یکدیگر درگیر شدند، دسامبر سال 2۰2۰ 
بود که امارات متحده عربی ایده خروج از عضویت اوپک را مطرح کرد. این 
اختالف به سازش منتهی شد اما این بار شکست مذاکرات به حدی جدی بود 

که این گروه حتی نتوانست درباره تاریخ نشست بعدی توافق کند.
تولید  افزایش  که  است  این  مذاکرات  این  پیامد شکست  ترین  فوری 
پیش بینی شده برای اوت، اتفاق نخواهد افتاد و بازار را در شرایطی که اقتصاد 
با کمبود عرضه نفت مواجه  احیا می شود،  از همه گیری کووید 1۹  جهانی 
می کند. قیمت نفت در واکنش به این پیشامد در معامالت لندن برای نخستین 
بار در بیش از دو سال گذشته به باالی 77 دالر در هر بشکه صعود کرد و 
سپس در معامالت صبح سه شنبه بازار آسیا به روند افزایشی خود ادامه داد.

فشار کشورهای مصرف کننده
مصرف کنندگان بزرگ به شکسته مذاکرات اوپک پالس توجه نشان 
دادند و در عرض چند ساعت دولت آمریکا از این گروه خواست راه حلی برای 
رسیدن به توافق و افزایش تولید پیدا کند. سخنگوی کاخ سفید اظهار کرد: 
آمریکا به دقت مذاکرات اوپک پالس و تاثیر آن بر احیای اقتصادی را زیر نظر 
دارد. مقامات دولتی با پایتخت های مربوطه در تماس بوده تا از آنها بخواهند 
راهکاری پیدا کنند که اجازه دهد افزایش تولید پیشنهاد شده صورت بگیرد. 

در  این راستا آمریکایی ها ممکن است متحدانی در داخل گروه پیدا کنند.
اوپک پالس پیش از این در حال احیای بخشی از محدودیت عرضه 
خود بود که سال گذشته در ابتدای  همه گیری به اجرا گذاشته بود. این گروه 
که متشکل از 2۳ کشور است، از ماه مه تا ژوئیه حدود دو میلیون بشکه در 
روز به تولیدش اضافه می کند و سوالی که پیش روی وزیران در مذاکرات روز 

دوشنبه بود این بود که آیا باید به افزایش تولید در ماه های آینده ادامه داد.
روسی  بود. شرکت های  نفت  کردن شیرهای  باز  اصلی  موافق  روسیه 
خواهان افزایش تولید هستند و همزمان، رشد قیمت های داخلی بنزین نیز در 
آستانه انتخابات پارلمانی سپتامبر به مسئله مهمی تبدیل شده است. شکست 
مسکو برای برای تضمین افزایش تولید موردنظر خود پسرفت کم سابقه برای 
الکساندر نواک، معاون نخست وزیر روسیه و یکی از معماران اوپک پالس 
است. وی پس از لغو دیدار روز دوشنبه اظهارنظری نکرد اما انگیزه باالیی 

برای ادامه مذاکرات پشت پرده به منظور یافتن راه حلی دارد.
عدم اتحاد در در داخل گروه اوپک پالس شبح تکرار جنگ قیمت سال 
گذشته را که طی آن تولیدکنندگان به دلخواه خود نفت تولید کرده و باعث 
ریزش قیمت ها شده بودند را برانگیخته است. وضعیت هنوز مشخص نیست و 
احتمال احیای مذاکرات در روزهای آینده وجود دارد. اما تحلیلگران در این باره 

پیش بینی هایی کردند که بلومبرگ به بررسی آنها پرداخت:
گروه یو بی اس

جیووانی استونوو، تحلیلگر کاال در گروه یو بی اس در این باره گفت: با 
توجه به این که بازار در حال حاضر دچار کمبود عرضه بوده و رشد عرضه که 
کمتر از رشد تقاضا برای نفت است، ادامه محدودیت فعلی تولید اوپک پالس 
احتماال قیمت های نفت را باالتر خواهد برد. در میان مدت، این شکاف تاثیر 
زیرا کشورها  قیمت ها می شود  رفتن  پایین  باعث  و  داشت  خواهد  متضادی 
شروع به تولید باالتر خواهند کرد و احتمال این اتفاق هم اندک است. این 
گروه همچنان می تواند با توجه به مذاکراتی که در میان کشورهای عضو در 
جریان است، به توافق برسد. هنوز معلوم نیست اگر مذاکرات برای یابی به 
توافق عرضه به نتیجه نرسد، آیا به به نرخ پایبندی کمتر در ماه آینده منتهی 
خواهد شد. اعالم قیمت فروش رسمی آرامکوی سعودی برای اوت در روزهای 

آینده ممکن است شفافیت بیشتری در این باره فراهم کند.
ING موسسه 

در    ING موسسه  کاالی  استراتژیک  مدیر  پاترسون،  پاتریس  وارن 
سنگاپور در مصاحبه ای گفت: اگر این گروه تولیدش را در اوت تغییر ندهد، 
برای قیمت های نفت مثبت خواهد بود اما احتمال اینکه اعضا تولیدشان را 
ثابت نگه دارند خیلی باال نیست. اعضای گروه اوپک پالس احتماال تولید بیشتر 
نفت را آغاز می کنند و احتمال فروپاشی توافق وجود خواهد داشت. پتانسیل 
جنگ قیمت مشابه سال گذشته وجود دارد اما همه کشورهای حاضر در گروه 
تالش می کنند از آن اجتناب کنند. راهکار روشن، جدا کردن دو عنصر این 
توافق است یعنی توافق درباره افزایش تولید به میزان دو میلیون بشکه در روز 
از اوت تا دسامبر سال 2۰21 و سپس پرداختن به مسئله تمدید مدت توافق 

محدودیت عرضه در زمان دیگری.
FGE شرکت مشاوره انرژی

فریدون فشارکی، رئیس هیئت مدیره شرکت مشاوره FGE در مصاحبه 
با تلویزیون بلومبرگ گفت: اگر افزایش تولیدی در کار نباشد، احتمال صعود 
قیمت نفت به ۸۵ تا ۹۰ دالر در هر بشکه وجود دارد. با این حال احتمال دارد 
که نوعی سازش در یک تا سه هفته آینده حاصل شود اما تا زمانی که چنین 
اتفاقی روی دهد، احتماال قیمت ها افزایش پیدا خواهند کرد. بعید است امارات 
متحده عربی از اوپک خارج شود اما این کشور خواهان استقالل بیشتری در 
تصمیمات سیاستی است. با قیمت هایی که در سطوح فعلی هستند احتمال این 
که تولید نفت شیل آمریکا در سال آینده افزایش بیشتری پیدا کند، وجود دارد.

شرکت آر بی سی کپیتال مارکتس
آربی سی کپیتال  تحلیلگران شرکت  لونی،  هلیما کرافت و کریستوفر 
مارکتس در یادداشتی نوشتند: اگرچه گفته می شود مذاکرات پشت پرده ادامه 
دارد، پرسش ها درباره تعهد امارات متحده عربی برای ماندن در اوپک احتماال 
در روزهای آینده افزایش پیدا خواهد کرد. از زمان راه اندازی شاخص موربان 
در مارس، پرسش متمایزی در خصوص دوام عضویت امارات متحده عربی در 
اوپک و تمایل این کشور برای متوقف نگه داشتن ظرفیت مازاد تولید پرهزینه 
اش وجود داشته است. به نظر می رسد اختالف امارات متحده عربی و عربستان 
سعودی بیش از سیاست نفتی باشد و ظاهرا امارات متحده عربی به دنبال خارج 
کردن خود از زیر سایه عربستان و پیدا کردن راه خود در امور بین المللی است.

ریستاد انرژی
در  انرژی  ریستاد  شرکت  نفت  بازارهای  تحلیلگر  دیکسون،  لوئیس 
یادداشتی نوشت: عدم توافقی که تولید را پس از ژوییه بدون تغییر نگه دارد، 
نتیجه ای نیست که هیچ کدام از اعضای اوپک پالس خواهان آن باشند. این 
امر ممکن است انتظارات برای توافقی که مورد رضایت بیشتر امارات متحده 
عربی باشد را افزایش دهد. اگر اوپک پالس با افزایش تولید به میزان بیش از 
۵۰۰ هزار بشکه در روز در موافقت کند، بازار ممکن است شاهد اصالح فوری 
قیمت باشد. همه چشم ها به اخباری دوخته شده که از مذاکرات غیررسمی 
پشت درهای بسته به بیرون درز پیدا خواهد کرد و قیمت نفت ممکن است 

در هر دو جهت افزایش یا کاهش، نوسانات چشمگیری پیدا کند.

عضو اتاق بازرگانی ایران:

بستههایمعیشتیکمکیبهحلمشکلاقتصادیمردمنمیکند
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زیر نظر: بهنام مومنی

وزیر راه و شهرسازی اعالم کرد؛
معرفی 1 میلیون و 300 هزار واحد خانه خالی به 

سازمان امور مالیاتی 
با بیان اینکه بزودی ساخت متروی پردیس آغاز  وزیر راه و شهرسازی 
می  شودف گفت: در پردیس 1۹ هزار مسکن خال از سکنه وجود دارد که مالیات 

بر خانه های خالی مشمول مسکن مهر هم خواهد شد.
بازدید و  راه و شهرسازی روز گذشته و در جریان  محمد اسالمی وزیر 
پردیس  روبنایی شهر جدید  زیربنایی و  پروژه  میلیاردتومان  کلنگ زنی 22۰۰ 
روبناهای  و  زیربناها  تکمیل  در  از وعده های دولت  دیگر  یکی  داشت:  اظهار 
شهر پردیس بوده به مرحله عمل رسیده است و این تفکری است که در تمامی 

پروژه های وزارت راه و شهرسازی در دست انجام است.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: امروز در شهر جدید پردیس حدد 22۰۰ 
پروژه  آنها  مهمترین  که  شد  افتتاح  روبنایی  و  زیربنایی  پروژه  میلیاردتومان 
تصفیه خانه فاضالب است. احداث این پروژه سبب می شود تا از فرآیند بازیابی 

آب بتوانیم برای بهبود کیفی فضای سبز و محیط شهری استفاده کنیم.
اسالمی گفت: روند تکمیل پروژه های مسکن مهر پردیس، پایتخت مرکز 
مهر کشور در جریان است. بالغ بر 7 هزار میلیاردتومان در دو سال و نیم گذشته 
در پردیس برای احداث راه ها و دیوارهای حائل سرمایه گذاری شده است که 
طول دیوارهای حائل 12۰ کیلومتر است. همچنین تصفیه خانه های فاضالب، 

پمپ های آب، تصفیه خانه های آب، انتقال خطوط برق و هرآنچه را که می توانست 
توسط وزارت راه و شهرسازی بسازد انجام شد و در اینکار اهتمام ویژه داشتیم.

اسالمی با اشاره به اینکه عملیات اجرا و احداث مسکن ملی از سال گذشته 
اقدام  اجرای طرح  برای  نقطه در سطح کشور  اعالم کرد: 1۰ هزار  آغاز شد، 
ملی مسکن برنامه ریزی شد. در یک مرحله 11 هزار واحد مسکن اقدام ملی 
افتتاح کردیم. در مرحله جدید 2۰ هزار واحد افتتاح می شود. همچنین جریان 
آماده سازی، تکمیل و افتتاح طرح های مسکن ملی از هم اکنون به بعد یک تا 

دو ماه یکبار انجام خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: تکمیل مسکن ملی در گرو آورده  های مردم است که 
مردم باید آورده های خود را طبق زمان بندی به حساب پروژه واریز کنند. چنانچه 
مردم آورده خود را طبق زمان بندی واریز نکنند پروژه ها با تاخیر مواجه می شود. 

بنابراین مردم به این موضوع اهتمام داشته باشند.
اسالمی ادامه داد: پروژه های مسکن مهر در همین دولت خاتمه پیدا می کند، 
به استثنای پروزه هایی که در دادگاه هاست که آنها خارج از تعهد وزارت راه و 
شهرسازی است و تا مراجع قضایی در خصوص آنها اظهارنظر نکنند وضعیت 

آنها تعیین نخواهد شد.
وی افزود: در سال گذشته در پردیس احداث تعدادی مسکن مهر که از 
قبل تقاضایش وجود داشت آغاز شد. منطقه ای را برای این دسته از متقاضیان 
آغاز کردیم و اجرای پروژه های این عده از متقاضیان نیز سال گذشته آغاز شد 
و واحدهای مسکونی مهر به تازگی آغاز شده، حداکثر تا پایان سال تکمیل و 

تحویل متقاضیان می شود.
نیز  پردیس  متروی  احداث  عملیات  خصوص  در  شهرسازی  و  راه  وزیر 
اعالم کرد: سازمان حفاظت محیط   زیست امروز اعالم کرد که مجوز مترو را 
فردا ارایه خواهند داد. به محض آنکه مجوز زیست محیطی مترو صادر شود، بر 
اساس تفاهم نامه  به امضا رسیده و مصوبه اخذ شده، تجهیز کارگاه مترو انجام و 

عملیات احداث مترو آغاز خواهد شد.
وی یادآور شد: وزارت راه و شهرسازی لیست یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد 

خانه خالی را به سازمان امور مالیاتی ارایه کرد.

تنظیم: مجتبی کاشی
تعیین  قیمت های  آخرین  بررسی 
شده برای خودروهای پرتیراژ به قیمت 
و  گذشته)سه شنبه(  روز  در  آزاد  بازار 
روند تغییرات آن نسبت به روز پیش تر، 
1۰ روز گذشته و یکماه گذشته نشان 
می دهد که مجدد روند قیمت ها در بازار 
خودرو سیری صعودی دارد تا جایی که 
بعضی از آنها حتی دریک روز بین یک 

تا سه میلیون گران تر شده اند.
قطره  ترخیص  و  محدود  تولید 
توسط خودروسازان،  خودرو  چکانی 
از  خودرو  دالالن  و  دالر  نرخ  افزایش 
قیمت  باره  چند  افزایش  اصلی  عوامل 

خودرو در بازار به شمار می روند.
جدیدا که محدودیت های کرونایی 
مجدد  صنفی  واحدهای  تعطیلی  برای 
تعطیل  غیرضرور  مشاغل  و  شده  آغاز 
رسمی  بازارهای  تعطیلی  اما  اند؛  شده 
معامالت، ترمزی برای افزایش قیمت ها 
اکثریت  قیمت   و  نبوده  بازار خودرو  در 
خودروهای پر تیراژ نسبت به 1۰روز و 

یکماه گذشته افزایش یافته است.
طبق بررسی های صورت گرفته از 
قیمت ها در بازار خودرو، در پرتیراژهای 
 LX سمند  ایران خودرو،  صنعتی  گروه 
نسبت به روز گذشته  یک میلیون تومان، 
نسبت به 1۰ روز گذشته شش میلیون 
 17 گذشته  یکماه  به  نسبت  و  تومان 
میلیون تومان گران شده است و اکنون 
2۰7 میلیون تومان قیمت دارد. پژو 2۰7 
سه  گذشته  روز  به  نسبت  نیز  دنده ای 
میلیون تومان، نسبت به 1۰ روز گذشته 
چهار میلیون تومان و نسبت به یکماه 
گران شده  تومان  میلیون  پیش هشت 

و به 2۹۶ میلیون تومان رسیده است.
میلیون  یک  رانا پالس  همچنین 
نسبت  تومان  میلیون  دو  دنا  و  تومان 
به  که  شده اند  گران تر  گذشته  روز  به 
روز   1۰ به  نسبت  راناپالس  ترتیب 
میلیون  سی  گذشته  یکماه  و  گذشته 
تومان و دنا نسبت به 1۰ روز گذشته 1۵ 
میلیون تومان و نسبت به یکماه پیش 
2۵ میلیون تومان گران شده است. در 

حال حاضر راناپالس 2۵۰ میلیون تومان 
و دنا 2۹2 میلیون تومان قیمت دارند.

 ۴۰۵ پژو  همچون  محصوالتی 
SLX، پژو پارس سال، پژو 2۰۶ تیپ2، 
 ،LX پژو 2۰7 اتوماتیک، رانا ،V۸ ،۵تیپ
دناپالس توربو دنده ای و هایما S7 توربو 
نسبت آنچنان تغییر قیمت نداشته اند اما 
پژو GLX ۴۰۵ نسبت به 1۰ روز گذشته 
سه میلیون و نسبت به یکماه گذشته 11 
میلیون گران شده است، پژو پارس سال 
نسبت به 1۰ روز گذشته هفت میلیون 
 1۴ گذشته  یکماه  به  نسبت  و  تومان 
پژو  است.  شده  گران تر  تومان  میلیون 
گذشته  روز   1۰ به  نسبت  تیپ2   2۰۶
شش میلیون تومان و نسبت به یکماه 
گذشته 1۹ میلیون تومان گران تر شده 
است. پژو 2۰۶ تیپ ۵ نسبت به 1۰ روز 
گذشته و نسبت به یکماه گذشته نیزچهار 

میلیون تومان گران تر شده است.
 2 تیپ   2۰۶ پژو  حاضر  حال  در 
آن  تیپ۵  تومان،  میلیون   217 حدود 
 2۰۳ GLX ۴۰۵ 2۶2 میلیون تومان، پژو
میلیون تومان و پارس سال 2۴۳ میلیون 

تومان تعیین قیمت شده اند.
نسبت   V۸  2۰۶ پژو  همچنین 
تومان  میلیون   1۳ گذشته  روز   1۰ به 
میلیون   12 گذشته  یکماه  به  نسبت  و 
تومان گران تر شده است. البته الزم به 
ذکر است که این خودرو در ابتدای تیرماه 
نسبت به نیمه خرداد کمی ارزان تر شده 

افزایش  تیرماه  نیمه  در  مجدد  اما  بود 
 27۳ حاضر  حال  در  و  داشت  قیمت 
میلیون تومان تعیین قیمت شده است.

اتوماتیک نسبت به 1۰  پژو 2۰7 
روز گذشته تغییری آنچنانی نداشته اما 
میلیون   1۰ گذشته  یکماه  به  نسبت 
تومان هم گرانتر شده و به ۴۰۰ میلیون 

تومان رسیده است.
رانا LX نسبت به 1۰ روز گذشته 
دو میلیون تومان گران تر شده است که 
تا آن زمان )1۰ روز پیش( تغییر قیمت 
محسوسی داشته است. هایما S7 توربو 
هم به همین صورت نسبت به 1۰ روز 
گذشته که از نیمه خرداد ماه تغییر قیمتی 
داشته، 2۰ میلیون تومان گران تر شده 
است. اکنون رانا LX 22۰ میلیون تومان 
و هایما S7 توربور 7۳۰ میلیون تومان 

قیمت گذاری شده اند.
دنده ای  دناپالس  هم  نهایت  در 
 1۰ گذشته  روز   1۰ به  نسبت  توربو 
میلیون تومان و نسبت به یکماه گذشته 
7۰ میلیون تومان گران تر شده است و 
در حال حاضر ۳۸۵ میلیون قیمت دارد.

گروه  ژ  پرتیرا محصوالت  در 
روند  همین  نیز  سایپا  خودروسازی 
دو  می شود.  دیده  قیمتی  تغییرات 
محصول سایپا 1۳1 و ساینا خودروهایی 
هستند که نسبت به روز گذشته هرکدام 
شده اند.  گران تر  تومان  میلیون  یک 
گذشته  روز   1۰ به  نسبت   1۳1 سایپا 

یکماه  به  نسبت  و  تومان  میلیون  سه 
گران تر  تومان  میلیون  هشت  گذشته 
شده و ساینا نسبت به 1۰ روز گذشته 
چهار میلیون تومان و نسبت به یکماه 
گذشته دو  میلیون تومان گران تر شده 
است. اکنون سایپا 1۳1 و ساینا به ترتیب 
12۴ میلیون تومان و 1۴7 میلیون تومان 

تعیین قیمت شده اند.  
سایپا  و   1۳2 سایپا  تیبا2،  تیبا، 
روز گذشته  به  111 هرچند که نسبت 
در همان محدوده قیمتی هستند اما به 
ترتیب تیبا نسبت به 1۰ روز گذشته دو 
میلیون تومان و نسبت به یکماه گذشته 
شش میلیون تومان، تیبا 2 نسبت به 1۰ 
روز گذشته سه میلیون تومان و نسبت 
تومان،  میلیون  پنج  گذشته  یکماه  به 
گذشته  روز   1۰ به  نسبت    1۳2 سایپا 
میلیون تومان و نسبت به یکماه گذشته 
سه میلیون تومان و سایپا 111 نسبت 
به 1۰ روز گذشته ثبات قیمت و نسبت 
تومان  میلیون  سه  گذشته  یکماه  به 

گران تر شده اند.
امروز تیبا 1۳1 میلیون تومان، تیبا2 
 1۳2 سایپا  تومان،  میلیون   1۴۰ حدود 
حدود 11۹ میلیون تومان و سایپا 111 
حدود 1۳۴ میلیون قیمت گذاری شده اند.

کوییک دنده ای خودرویی است که 
مدت هاست با ثبات قیمت در بازار همراه 
بوده و 1۵۵ میلیون تومان قیمت گذاری 

شده است.

تعطیالت کرونایی مانع افزایش قیمت خودرو نشد؛

دالر، خودرو سازان و دالالن، عوامل اصلی گرانی دوباره خودرو!
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علی  محمد  مهندس 
روابط عمومی  مدیر  اکبری 
شرکت توزیع برق اصفهان 
به  برق  ها  پایداری شبکه  منظور  به 
اجرا شدن طرح جدیدی اشاره کرد و 
گفت :در این طرح صنایع همکار در 
خود  اجتماعی  مسئولیتهای  راستای 
خود  همشهریان  به  کمک  جهت  به 
ایشان   برق  قطع  از  پیشگیری  برای 
به صورت داوطلبانه تولید خود را به 
صبح   11 الی  سه  و  بیست  ساعات 

انتقال می دهند 
وی در ادامه گفت :در این صورت 
با دریافت حداقل نیاز انرژی ضروری 
نیاز  و  صنعت  الکتریکی  بار  مابقی 
انرژی الکتریکی این صنایع در مدت 
زمان روِز حذف شده  و به ساعات شب 
هنگام انتقال می یابد در نتیجه میزان 
سطح  در  الکتریکی  انرژی  مصرف 
شهرستان اصفهان کاهش چشمگیری 
می یابد و برای پایداری شبکه نیازی 
به خاموشی مشترکین برق نمی باشد

 وی تصریح کرد :بدین معنا  که 
با  مشترکی  هیچ  اصفهان  سطح  در 

خاموشی های کمبود تولید برق مواجه 
به  همکار  صنایع  همچنین  نمیگردد 
بازه  در  توانند  می  نامحدود  صورت 
انرژی  11 صبح   تا  11 شب  زمانی 
الکتریکی مصرف نمایند همچنین در 

ازای این همکاری مشمول پاداش های 
مدیریت  طرحهای  در  برق  صنعت 
مصرف تابستان و همچنین نرخ پایین 

تعرفه کم باری قرار می گیرند
کرد  خاطرنشان  اکبری  علی 

گردد  می  باعث  طرح  این  اجرای   :
هیچگونه خاموشی در سطح اصفهان 
برای هیچ مشترکی ) خانگی و تجاری 
و...( ایجاد نگردد و صنایع با استفاده 
عالوه  فعالیت  جهت  شب  شیفت  از 
و  پایدار  الکتریکی  انرژی  تامین  بر 
بدون هیچگونه دغدغه ، پاداش قابل 
که  نمایند  می  دریافت  نیز  توجهی 
جبران هزینه های شیفت شب هنگام 
از  ناشی  های  هزینه  از  و  گردد  می 
قطع ناگهانی برق و  آسیب احتمالی 
به خط تولید و محصوالت خود مصون 

می گردند
: از کلیه صنایع  وی تاکید کرد 
طرح  این  در  شود  می  خواست  در 
برق  تامین  در  و  نموده  مشارکت 
یاریگر  اصفهان  فهیم  مردم  پایدار 
شرکت توزیع برق اصفهان باشند در 
صورت عدم شرکت در طرح 11_11 
بنا بر نیاز شبکه برق  این صنایع به 
مدت ۳ ساعت در بازه زمانی 11 صبح 
الی 11 شب با اطالع قبلی از طریق 
پیامک مشمول قطع برق و خاموشی 

می گردند

مدیر روابط عمومی شرکت توزیع برق اصفهان خبر داد:

پاداشهایچشمگیرصنعتبرقبهصنایعهمکار
معاون وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد:

کمکهـایدولتیدراحیایبـاغراهوبافتهای
سمنان مدیریتشـهری به فرسوده

بـه گـزارش مدیریـت ارتباطـات و امـور بیـن الملـل شـهرداری 
سـمنان،معاون وزیـر راه و شهرسـازی و مدیرعامـل شـرکت بازآفرینی 
شـهری ایـران همزمـان با روز شـهرداری ها و دهیاری ها در نشسـت 
بـا جمعـی از مسـئوالن شـهری و اسـتانی سـمنان در سـالن کنفرانس 
شـهرداری سـمنان گفـت: بـرای ادامـه بازآفرینـی بـاغ راه هـا و احیای 
باغ هـا و راسـته های تاریخـی ایـن شـهر، مدیریـت شـهری سـمنان 
کمک هـای دولتـی دریافـت خواهند کـرد و کمک های نقدی در سـال 

جـاری بـه اسـتان سـمنان اختصاص مـی یابد.
مهدی عبوری افزود: مدیریت شـهر سـمنان الزاما باید باز تعریف 

ویژه نسـبت به بازآفرینی شـهر داشته باشد.
وی افـزود: طـرح هـای کـه مدیریت شـهر سـمنان و در راس آن 
شـهردار محتـرم سـمنان در چنـد سـال اخیـر اجـرا کرده اسـت بسـیار 
ارزشـمند بـوده و باعـث افزایـش امیـد و نشـاط و بازگشـت جمعیت به 

بافت تاریخی شـهر شـده اسـت.
مدیرعامل شـرکت بازآفرینی شـهری ایران با بازدیدی که از خانه 
پور حسـینی سـمنان به عنوان اولین خانه گردشـگری سـالمت داشـت 
گفـت: احیـای باغ راه هـا و بخش هایـی از بافـت تاریخـی شـهر و خانه 
های قدیمی سـمنان، موجب افزایش امنیت، پاسداشـت محیط زیسـت 
و اشـتغال افزایـی می شـود بـه طـوری که در ابـن خانه پورحسـینی ها 
بـرای تعـدادی از جوانـان شـغل ایجـاد شـد و در آینـده پـس از کرونا، 
حضـور گردشـگران و اسـتفاده از درمان سـنتی مردم از ایـن خانه قطعا 

رونـق چنیـن مناطقـی را چندین برابـر می کند.
عبـوری گفـت: دکتر سـید محمـد ناظم رضـوی شـهردار محترم 
سـمنان بـدون اتکا بـه اعتبارات دولتـی، طرح های خوبی در این شـهر 
اجـرا نمـود و با انتخاب خوب شـورای پنجم و همـکاری همه کارکنان 
شـهرداری و حمایـت اسـتانداری و راه و شهرسـازی و مهم تـر از همـه 
حمایـت مـردم، اتفاقـات بزرگـی در حـوزه مدیریـت شـهری سـمنان 
رقـم خـورد بـه طـوری کـه در بازدیـد از ایـن طرح هـا، اسـتقبال گـرم 
شـهروندان از شـهردار و همراهـان نشـان دهنـده رضایـت مـردم این 

مناطـق از عملکـرد مدیریـت پنجم شـهر را دارد.
وی اشـاره کـرد: سـمنان سـابقه تاریخـی دارد و کـم توجهـی به 
بافـت تاریخـی شـهر کـه هویـت این خطـه اسـت باعث از بیـن رفتن 
فرهنـگ و باغ هـای تاریخـی ایـن منطقـه می شـود و الزم اسـت از 

ظرفیت هـای سـمنان بهـره بیشـتری برده شـود.
معـاون وزیـر راه و شهرسـازی و مدیرعامـل شـرکت بازآفرینـی 
شـهری ایـران در ادامـه افـزود: مـردم این منطقـه از دیرباز بـا همدلی 
خود مشـکالت را حل کردند و سیسـتم تقسـیم آب سـمنان نشـان از 

همدلـی و مدیریـت صحیـح مـردم از گذشـته تـا به حـال را دارد.
عبـوری بـا توجـه بـه اینکـه  باغ هـای سـمنان چهار هزار سـال 
قدمت دارد و شهرنشـینی از سـه هزار سـال قبل در این منطقه محقق 
گردیده اسـت گفت: شـهر سـمنان دارای ظرفیت های بی بدیلی اسـت 
و وقتـی نوسـازی بافـت فرسـوده به خـود مردم سـپرده شـود اقدامات 

بهتـر انجام می شـود.
وی بـا توجـه بـه اینکـه یکهـزار و 1۰۰ واحد مسـکونی به صورت 
خـود مالکـی با تسـهیالت دولت در سـمنان بازسـازی شـد گفـت: باید 
تولیـد و چرخه مسـکن شـکل بگیـرد کـه خوشـبختانه در دوره وزارت 
فعلـی راه و شهرسـازی اتفاقـات بزرگی در این زمینـه رقم خورد و امید 
اسـت بـا اسـتقرار دولـت جدید و طرح جهش سـاخت مسـکن مجلس، 

دغدغه مسـکن در کشـور حل شـود.

تقدیرمدیـرکلمیـراثفرهنگی،صنایعدسـتیو
اهواز ازشـهرداری گردشگریخوزسـتان

سـید حکمـت موسـوی در آییـن آغاز پـروژه مرمت و سـاماندهی 
معابـر بافـت تاریخـی اهـواز - عامـری بـا تبریـک و گرامیداشـت روز 
شـهرداری و دهیـاری اظهـار کـرد: از راه و شهرسـازی خوزسـتان و 
شـهرداری اهـواز بـرای انجام این کار مشـارکتی در زمینه حفظ، مرمت 
و نگهـداری بافـت تاریخـی تقدیـر و تشـکر مـی کنـم؛ منابـع مالی از 
شـهرداری تأمیـن شـده و کارهـای فنـی و نظارتـی در حـوزه میراث را 

نیـز اداره کل میـراث فرهنگـی خوزسـتان انجـام مـی دهد.
بازآفرینـی  اینکـه بـه زودی کار در حـوزه  وی بـا اشـاره بـه 
کنـار ایـن طـرح شـروع می شـود، افـزود: از منابـع اداره کل میراث 
فرهنگـی اسـتان خوزسـتان نیـز بخشـی را بـه انجـام ایـن طرح ها 
اختصـاص مـی دهیـم؛ به طور حتـم انجام ایـن کارهای مشـارکتی 
نویدبخـش نتایـج خوبـی اسـت کـه شـاید بـرای اولیـن بـار چنـد 
دسـتگاه بـا همـکاری یکدیگـر بـرای حفـظ بافـت تاریخـی و ابنیـه 

تاریخـی تـالش مـی کنند.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دسـتی و گردشـگری خوزسـتان 
تصریـح کـرد: در گذشـته این مشـارکت با هـدف حفظ بافـت تاریخی 
وجـود نداشـته و بلکـه برعکـس هـم بـود؛ در بسـیاری از بافـت هـا از 
جمله شـهر اهواز شـاهد تخریب ابنیه و بافت تاریخی بودیم و با وجود 
همـه پیگیـری ها شـاید کمتـر در حـوزه دوسـتداران میـراث فرهنگی 
و همـکاران حفاظـت از بافـت تاریخـی با اسـتقبال سیسـتم شـهری و 
شـورا مواجـه مـی شـدیم و خدا را شـاکریم کـه این رویکرد بـه یکباره 

تغییـر کـرده و امیـدوارم کـه این رویه تداوم داشـته باشـد.
موسـوی عنـوان کـرد: بر اسـاس مـاده 11۶ برنامه سـوم که فکر 
مـی کنـم تنفیـذی در قالـب ماده 11۹ برنامـه چهارم بوده مقرر شـد تا 
بافـت های تاریخی در سـطح کشـور تعیین محـدوده و ضوابط مداخله 
در بافـت شـوند؛ در اسـتان خوزسـتان نیـز بـرای ۶ شـهر تاریخـی این 

اتفاق رخ داد و در سـال ۸۹ ابالغ رسـمی شـدند.
وی اضافـه کرد: اهواز یکی از شـهرهایی اسـت کـه بافت تاریخی 
آن مصوب شـده و بر اسـاس آن حوزه کارکردی مشـترک شـهرداری، 
مسـکن و شهرسـازی و میـراث فرهنگـی هـر کـدام با توجه به شـرح 

وظایـف خود فعالیـت کنند.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دسـتی و گردشـگری خوزسـتان 
خبر داد: در حوزه شـهرداری مقرر شـد که شـهرداری بافت تاریخی را 
ایجـاد کنیـم کـه همینجا درخواسـت دارم از شـورا و شـهرداری تا قدم 
خـوب، قـوی و محکـم بعـدی بـرای حفـظ بافـت تاریخـی و تضمین 

احیـای تاریخـی را بـا راه اندازی شـهرداری بافت تاریخـی بردارند.
موسـوی یـادآور شـد: ایـن بافـت متعلـق بـه دوره متأخـر )یعنـی 
دوره قاجـار بـه بعـد( اسـت کـه قسـمت هایی از آن سـالم باقـی مانده 
و شـاید سـالمترین بخـش هـای آن در همین منطقه قـرار دارد؛ تالش 
مـی شـود کـه با ایـن هـم افزایـی رخ داده بتوانیـم بافـت را نگهداری 
و بـه اصالـت خـود برگردانیـم که زمینه قـوی برای جذب گردشـگری 

هم محسـوب می شـود.
وی بیان کرد: اعتباری که در حوزه شـهرداری درنظر گرفته شـده 
یـک میلیـارد تومـان و بازآفرینی شـهری نیز حدودا همیـن مبلغ تعیین 
و سـال هـای آتـی نیـز افزایـش پیدا مـی کند؛ خـود میـراث فرهنگی 
هـم در گذشـته از محـل اعتبـارات بافـت هـای تاریخـی اقداماتـی را 
بـرای مسـجد و کنـار آن انجـام و امسـال هم اعتبـارات مـورد نیاز آن 

را اختصـاص مـی دهیم.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دسـتی و گردشـگری خوزسـتان 
در پایـان گفـت: بـا همـکاری شـهرداری و بازآفرینـی شـهری راه و 
شهرسـازی اقدامـات الزم را بـرای منطقه معین التجار انجام می شـود.

آغازهمکاریمشترکدانشگاهعلومپزشکیگیالنبا
جهاددانشگاهیدردرمانپیشرفتهسرطانها

در  گیالن  پزشکی  علوم  دانشگاه  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
ارسالن  دکتر  با  دانشگاهی  جهاد  عالی  مسئوالن  حضور  با  نشستی 
ساالری، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیالن و همچنین مهندس جبار 
چگینی،  گودرزوند  مهرداد  دکتر  و  رشت  مردم  نماینده  نژاد،  کوچکی 
نماینده مردم رودبار در مجلس شورای اسالمی به جهت آغاز همکاری 
مشترک دو دانشگاه در انتقال فناورانه دانش و همکاری ها برای ارائه 
خدمات درمانی به بیماران سرطانی و صعب العالج، در سالن اجالس حوزه 

ریاست دانشگاه برگزار شد.
در  گیالن  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس  ساالری،  ارسالن  دکتر 
این نشست با ابراز خرسندی از اعالم آمادگی جهاد دانشگاهی در ارائه 
خدمات پژوهشی و درمانی در استان، اظهار کرد: دانشگاه علوم پزشکی 
گیالن همه امکانات سخت افزاری، نرم افزاری و همچنین نیروی انسانی 
را  باشد  دولتی  صرفًا  مردم  به  ارائه شده  خدمات  اینکه  به  مشروط  را 

فراهم می کند.
وی با اشاره به ظرفیت مطلوب جهاد دانشگاهی در پژوهش ها و 
درمان بیماران خاص و سرطانی، افزود: بسیاری از خدمات پژوهشکده های 
جهاد دانشگاهی در مراکز دولتی گیالن ارائه می شود و مصداق آن درمان 

ساالنه 1۰۰۰ بیمار نابارور در استان است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیالن با تأکید بر تعیین اولویت ها در 
همکاری مشترک با جهاد دانشگاهی، گفت: جهاد دانشگاهی می تواند 
در حوزه سلول درمانی، ترمیم زخم و ساخت تجهیزات پزشکی که اکنون 

مجبور به واردات آن ها از خارج هستیم، به سیستم دولتی کمک کند.
دکتر ساالری همچنین از آمادگی دانشگاه علوم پزشکی گیالن در 
ساخت و بهره برداری مشترک از پروژه های عام المنفعه حوزه درمان با 

مشارکت جهاد دانشگاهی خبر داد.
وی با تأکید بر اینکه  خدمات جهاد دانشگاهی در دانشگاه علوم 
پزشکی گیالن باید به صورت رایگان در اختیار مردم قرار بگیرد، افزود: 
مراکز تحقیقاتی زیادی در دانشگاه علوم پزشکی گیالن وجود دارد که 

می توان از ظرفیت این مراکز نیز در درمان استفاده کرد.
مهندس جبار کوچکی نژاد، نماینده مردم رشت و خمام در مجلس 
شورای اسالمی نیز در این نشست با اشاره به هدف تشیکل نهادهای 
انقالبی به جهت حفظ و تسریع در خدمات به مردم، اظهار کرد: جهاد 
مقام  و  انقالبی است  و بسیج یک مجموعه  دانشگاهی همچون سپاه 
معظم رهبری شخصًا چندین بار در پژوهشکده های آن ازجمله رویان 

حضور پیداکرده است.
وی با اشاره به نگاه ویژه نظام به توسعه علوم فناورانه در جهت 
خدمت به مردم، افزود: رهبر معظم انقالب از صندوق توسعه ملی اجازه 
برداشت سهم مشخصی از منابع را به جهاد دانشگاهی داده و این نشان 

از اهمیت باالی کار در این نهاد می دهد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی 
با اشاره به فعالیت یک پژوهشکده زیست محیطی جهاد دانشگاهی در 
گیالن، تصریح کرد: جهاد دانشگاهی باید در گیالن بیشتر فعالیت کند 
و ما نیز متعهد می شویم سهم قابل توجهی برای این مجموعه در بودجه 
1۴۰1 لحاظ کنیم.دکتر رامین صرامی فروشانی، رئیس پژوهشکده معتمد 
جهاد دانشگاهی )مرکز تحقیقات سرطان پستان( نیز در این نشست با 
اشاره به اینکه جهاد دانشگاهی در تالش است تا شکاف بین علوم و 
خدمات را پر کند، اظهار کرد: مراکز جهاد دانشگاهی با بهره گیری از 
ظرفیت پزشکان متخصص و همچنین مهندسی پزشکی در تالش است 

تا با تولید محصول فناورانه و درمان محور به مردم خدمت کند.
وی با اشاره به ظرفیت بی نظیر جهاد دانشگاهی در درمان و تولید 
محصوالت فناورانه و نوآورانه، افزود: جهاد دانشگاهی ابزارهای موردنیاز 
از بیماری ها ازجمله سرطان ها را ساخته و در حال  در درمان بسیاری 

تولید است.

ای  منطقه  آب  شرکت  مدیرعامل  و  مدیره  هیئت  رئیس 
اردبیل خبر داد؛

حریم و بستر حد تعیین برای ریال میلیارد ۴۵ دریافت
رودخانههایاستاناردبیلازمحلاعتبارمتمرکزملی

مدیرعامل  و  مدیره  هیئت  رئیس  مرنی  جنگی  عباس  مهندس 
شرکت آب منطقه ای استان اردبیل از ابالغ و دریافت ۴۵ میلیارد ریال 
اعتبار جدید از محل اعتبارات متمرکز ملی برای تعیین حد بستر و حریم 
رودخانه ها و مسیل های فرعی داخل روستاها و مراکزجمعیتی سطح 

استان اردبیل خبر داد.
مهندس عباس جنگی مرنی گفت: به منظور کاهش خسارت ناشی 
و حریم  بستر  از  بارش، حفاظت  پر  سالهای  در  احتمالی  از سیالبهای 
رودخانه های استان، حد بستر و حریم رودخانه ها و مسیل های فرعی 

داخل روستاها و مراکزجمعیتی سطح استان تعیین می شود. 
وی با اشاره به وضعیت مطلوب اتمام مطالعات تعیین حدود بستر و 
حریم رودخانه های دائمی و فصلی مهم استان در طی سالیان گذشته، 
اظهار کرد: شرکت آب منطقه ای اردبیل تالش نموده است با پیگیری 
های مستمر، نسبت به اخذ اعتبار مورد نیاز برای تعیین حدود بستر و حریم 
مسیلهای فرعی باقی مانده در محدوده روستاهای سطح استان اقدام نماید.

مهندس امین حسین پور مدیر دفتر مهندسی رودخانه ها و سواحل 
شرکت آب منطقه ای اردبیل نیز عنوان کرد: تعیین حدود بستر و حریم 
رودخانه ها ومسیلها یکی از راهکارهای پیش گیری دخل و تصرفات 
غیرمجاز و حفاظت از منابع آبی بوده و با ارسال آن به اداره  کل ثبت 

اسناد وامالک استان از حقوق بیت المال محفاظت می گردد.
مهندس امین حسین پورتصریح کرد: برای برنامه ریزی و بررسی 
راهکارهای تسریع در نحوه ی انجام مطالعات و جذب اعتبار ابالغی، 
جلسه ای در محل دفتر معاون حفاظت و بهره برداری با حضور دفاتر 
مرتبط تشکیل شد و نسبت به اتمام انجام مطالعات تعیین حدود بستر و 

حریم رودخانه ها و مسیلهای  مورد نیاز استان تاکید گردید.

۵۸۰دستگاهناوگانباربریایالمبهبندرامامخمینی
)ره(اعزامشد

ایالم-مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای ایالم گفت: ۵۸۰ 
دستگاه ناوگان باری استان برای حمل کاالهای اساسی مورد نیاز مردم 

طی یک ماه گذشته به بندر امام خمینی)ره( اعزام شدند.
و  حمل  معاونت  تاکید  به  توجه  با  داشت:  اظهار  دلخواه  نوراهلل   ،
نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای درخصوص برنامه ریزی، 
هماهنگی و تسریع در روند حمل کاالهای اساسی از مبدا بندر امام )ره( 
به اقصی نقاط کشور، طی برگزاری جلسات مختلف با انجمن ها و صنوف 
حمل و نقل کاال، صنوف هماهنگی الزم برای اعزام ناوگان استان ایالم 

به بندر امام صورت گرفت.
وی افزود: روند جابه جایی و حمل کاالهای اساسی استان از پایانه 
بار بندر امام )ره( با به کارگیری ناوگان حمل و نقل استان تسریع می یابد.

مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای ایالم گفت: برای انجام 
هماهنگی های بیشتر، جلساتی برای تسریع در حمل کاالهای اساسی از 
مبدا بندر امام خمینی به مقصد ایالم با مدیران پشتیبانی امور دام استان، 

پلیس راه استان، شرکت های حمل و نقل کاال نیز برگزار شده است.
دلخواه با اشاره به اینکه این کاالها شامل جو، کنجاله سویا، ذرت 
و…است، گفت: به منظور کمک به تخلیه بنادر و انتقال سریع کاالهای 
اساسی در سطح کشور با استفاده از ظرفیت ناوگان های ملکی و زیرپوشش 

شرکت های حمل و نقل استان اقدام به این امر کرده است.

عمومی  بط  ا و ر رش  ا گز به 
مدیر  ن،  اصفها منطقه  برات  مخا
مخابرات منطقه اصفهان  که بصورت 
این  در  شد  برگزار  کنفرانس  ویدئو 
جلسه ضمن تشکر از زحمات مدیران 
و پرسنل مخابرات در راستای حضور 
مؤثر و عملیاتی در برقراری ارتباطات 
پایدار در طول زمان انتخابات، گفت: 
شاهد  بحمداهلل  اخیر  انتخابات  در 
تامین  در  مخابرات  دوباره  درخشش 
زیرساختهای ارتباطی جهت برگزاری 
حقیقتا  و  بودیم  بات  نتخا ا یند  فرآ
حضور پر شور هم استانی های عزیز 
خستگی چند ماهه ما و همه پرسنل 

را رفع کرد.
اسماعیل قربانی با تاکید بر بسیج 
همه نیروها برای تحقق سیاست های 
باالدستی شرکت افزود: همه کارکنان 
مخابرات استان از صدر تا ذیل، اعم 
با  باید  اداری  و  فنی  های  بخش  از 
حرکت جهادی خود، تمام همت خود 
را در راستای تحقق اهداف سازمانی به 
کار ببندند تا مجموعه مخابرات منطقه 
در سال جاری به آنچه شأن و منزلت 

حقیقی آن است؛ برسد.
وی با اشاره به برنامه مخابرات 
فنی  توسعه  برای  اصفهان  منطقه 
توجه  با  کرد:  بیان  جاری  سال  در 
در  اینترنت  درخواست  افزایش  به 
از  بعد  باالخص  و  اخیر  سال های 
شیوع کرونا، مخابرات منطقه اصفهان 

برنامه های بلند مدت زیادی در راستای 
تقویت شبکه های تلفن ثابت و سیار 
دارد که ان شاء اهلل در سال جاری در 
جهت افزایش رضایتمندی مشترکین 

عزیز اجرایی خواهد شد.
قربانی خاطرنشان کرد: امیدواریم 
و  همکاران  همه  تالش  با  امسال 
همدلی و همکاری نهادهای حاکمیتی 

توجه  قابل  جهش  شاهد  استان، 
توسعه ای در زمینه مخابرات در استان 
اصفهان -به عنوان یکی از استان های 

تاثیرگذار در کشور- باشیم.

جلسه بررسی و ارزیابی عملکرد مخابرات اصفهان برگزار شد

کل  اداره  عمومی  ایالم_روابط 
امتیازات  با کسب  پست استان ایالم 
ماهه  سه  استراتژیک  عملکرد  کامل 
نخست  جایگاه  در  جاری  سال  اول 
روابط عمومی های  عملکرد  ارزیابی 
پست  ادارات  و  پست  ملی  شرکت 

استانهای کشور قرار گرفت.

کسب  با  توانست  ایالم  پست 
امتیازات کامل و ارائه بموقع گزارشات 
و مستندات ماهیانه در سه ماهه اول 
سال جاری رتبه اول را در بین روابط 
در  پست  ملی  شرکت  های  عمومی 

کشور کسب نماید.
های  شاخص  عملکرد  ارزیابی 

مورد نظر روابط عمومی ادارات پست 
مبنبای  بر  آن  سنجش  که  استانها 
و  ماهیانه  بصورت   BCS الگوی  
و  ها  شاخص  کلی  ارزیابی  هدف  با 
لیتهای  فعا عملکردی  های  سنجه 
حوزه روابط عمومی های ادارات کل 
پست استانهای سراسر کشور و معرفی 

عمومی  روابط  برترتوسط  ادارات 
شرکت ملی پست ج.ا.ا ایران صورت 
راستای  در  مهم  اقدامی  پذیرد  می 
علمی  دانش  پیش  از  بیش  ارتقای 
کارشناسان  روابط عمومی،  مسئولین 
و فعالیت های حوزه اطالع رسانی در 

شرکت ملی پست ایران است.

کسب رتبه اول روابط عمومی پست ایالم 
در ارزیابی های عملکرد شرکت ملی پست ایران

- مدیــرکل راهــداری و حمــل 
ــهر  ــتان بوش ــاده ای اس ــل ج و نق
گفــت: پنــج هــزار تــن نهــاده دامی 
شــامل ســویا، ذرت، کنجالــه و جــو 
ســهمیه ایــن اســتان از بنــدر امــام 
خمینــی )ره( در حــال انتقال اســت.

ســید حمیــد رضــا علم افــزود: 
ــا توجــه بــه گرمــای زیــاد بنــدر  ب
امــام خمینــی )ره( تخلیــه بــار 
نهاده هــای  حامــل  کشــتی های 
دامــی پهلــو گرفتــه در ایــن بنــدر 
ضــروری اســت، بــه همیــن دلیــل 
کار تخلیــه و بارگیــری نهاده هــای 
دامــی توســط شــرکت های حمــل 
و نقــل کاال و کامیون هــای ملکــی 
این اداره کل و ســایر دســتگاه های 
ــال  ــهر درح ــتان بوش ــی اس دولت

انجــام اســت.
وی بیــان کــرد: همچنیــن 
ــا   ــاز دامداری ه ــه نی ــه ب ــا توج ب
تخلیــه  بــرای  الزم  تمهیــدات 
ــال  ــتی ها و انتق ــن کش ــریع ای س
بــه اســتان بوشــهر بــا هــدف 
ــود در  ــه کمب ــری از هرگون جلوگی
بخــش ذخایــر و نهاده هــای دامــی 
مــورد نیــاز دامداری هــای ایــن 

ــت. ــتور کار اس ــتان دس اس
ــل  ــداری و حم ــرکل راه مدی
ــهر  ــتان بوش ــاده ای اس ــل ج و نق
بیــان کــرد: در زمــان حاضــر روزانه 
1۵۰ تــا 2۰۰ تــن نهــاده دامــی از 

بنــدر امــام خمینــی )ره( به بوشــهر 
ــود. ــل می ش منتق

ــا بســیج  ــم تاکیــد کــرد: ب عل
ــایر  ــکاری س ــده و هم ــام ش انج
ــهرداری ها  ــه ش ــتگاه ها از جمل دس
و دهیاری هــای اســتان بوشــهر در 
ــالش  ــون ، ت ــن کامی ــه تامی زمین
ــال  ــری و انتق ــود کار بارگی می ش
نهاده هــای دامــی در مــدت 1۰ 
روز تــا 2 هفتــه بــه اســتان بوشــهر 
ــه کــرد: در  انجــام شــود.وی اضاف
زمــان حاضــر تخلیــه بنــادر از نهاده 
هــای دامــی مــورد نیــاز دامــداران 
ضــروری اســت بــه همیــن دلیــل 

شــرکت هــا و موسســه های حمــل 
اســتان  ایــن  نقــل جــاده ای  و 
موظــف هســتند بــا اســتفاده از 
ــه  ــبت ب ــود نس ــت خ ــه ظرفی هم
اعــزام کامیون هــای زیرپوشــش 
بــه مقصــد بنــدر امــام )ره( اقــدام 

ــد. کنن
علــم ادامــه داد: همچنیــن 
ــرای ســرعت بخشــی در انجــام  ب
ــه شــرکت های  ــازه ب ــن اج کار، ای
ــود  ــل کاال داده می ش ــل و نق حم
تــا بارنامــه انتقــال محموله هــا 
ــه مقصــد را  ــام ب ــدر ام ــدا بن از مب
خودشــان از اســتان بوشــهر انجــام 

و از طریــق سیســتم هوشــمند بــه 
ــانند. ــده برس دســت رانن

بــر  عــالوه  افــزود:  وی 
کامیــون هــای فعــال درســطح  
خودرویــی  تــوان  ، ســتان   ا
و  حمــل  و  راهــداری  کل  اداره 
نقــل جــاده ای اســتان بوشــهر 
نیــز  بــرای جابجایــی بموقــع  
ــه  ــی بکارگرفت ــای دام ــاده ه نه
حلــه  مر لین  و ا ر د و هدشــد ا خو
ــن اداره کل  ــون ای ــتگاه کامی ۸دس
مبــادرت بــه جابجایــی نهــاده 
دامــی ازبندرامــام خمینی)ره(بــه 

ند د نمو بوشــهر

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای بوشهر:

پنج هزار تن نهاده دامی در حال انتقال به استان بوشهر است
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شرکت  مل  عا یر  مد
صنعتی  ی  ها ک  شهر
بیش  گفت:  اردبیل  استان 
سطح  در  تولیدی  واحد   ۶۵۰ ز  ا
اردبیل  شهرک های صنعتی استان 
هستند  برداری  بهره  پروانه  دارای 
این  از  برخی  است  ممکن  چند  هر 
راکد  صورت  به  تولیدی  واحدهای 

باشند. فعال  نیمه  یا  و 
 به گزارش روابط عمومی شرکت 
اردبیل،  استان  صنعتی  های  شهرک 
خبر  این  اعالم  ضمن  اهلی  محمد 
اظهار داشت: از مجموع 1۳۰۰ قرارداد 
منعقد شده با سرمایه گذاران تاکنون، 
بیش از ۶۵۰ واحد تولیدی موفق به 
مراجع  از  برداری  بهره  پروانه  اخذ 
قراردادها  مابقی  و  اند  شده  ذیصالح 
نیز در حال اجرای طرح صنعتی خود 

می باشند.
اهلی میزان سرمایه گذاری های 

انجام شده توسط بخش خصوصی در 
شهرک های صنعتی استان را بیش از 
1۸۰۰۰ میلیارد ریال برشمرد و افزود: 
البته اگر این حجم از سرمایه گذاری 
ها را به قیمت روز محاسبه کنیم اعداد 

بسیار فراتر از این ارقام خواهد بود.
مدیرعامل شرکت شهرک های 
صنعتی استان اردبیل خاطر نشان کرد: 
عالوه بر واحدهای تولیدی، بیش از 
۶۵۰ طرح صنعتی نیز در شهرک های 

صنعتی وجود دارند که این طرح ها از 
مرحله انعقاد قرارداد و دریافت زمین 
متفاوت  ساختمان  احداث  مرحله  تا 
این  باشند که در صورت اجرای  می 
در  اشتغال  افزایش  امکان  ها،  طرح 
شهرکهای صنعتی استان به دو برابر 

ظرفیت کنونی وجود دارد.
اهلی از افزایش میل به سرمایه 
صنعتی  های  شهرک  در  گذاری 
به  توجه  با  افزود:  و  داد  خبر  استان 

اعطای مشوقات سرمایه گذاری، شاهد 
افزایش روز افزون حضور متقاضیان در 
شهرک های صنعتی هستیم به نحوی 
دوران  طول  در  بار  اولین  برای  که 
تاسیس شرکت شهرک های صنعتی 
موفق به واگذاری بیش از ۶7 هکتار 
قرارداد   1۸۸ قالب  در  صنعتی  زمین 
به سرمایه گذاران در سال ۹۹ شدیم.

مدیرعامل شرکت شهرک های 
اینکه  بیان  با  اردبیل  استان  صنعتی 
واحدهای  از  درصد   ۵۰ از  بیش 
استان  متوسط  و  کوچک  صنعتی 
اردبیل در شهرک های صنعتی قرار 
سرمایه  رشد  منظور  به  افزود:  دارند، 
اشتغال، مشوق هایی  ایجاد  و  گذاری 
برای سرمایه گذاری در شهرک های 
صنعتی ارائه می شود و تالش می شود 
تا با تسهیل شرایط واگذاری حق بهره 
سرمایه  حضور  زمینه  زمین،  برداری 

گذاران در استان فراهم ش

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل خبر داد:

فعالیتبیشاز۶۵۰واحدتولیدیدرشهرکهایصنعتیاستاناردبیل
با حضور در سازمان برنامه وبودجه کشور؛

رئیــسدانشــگاهعلــومپزشــکیگیــالنهمچنــانبه
دنبــالتوســعهشــتابگونــهنظامســالمتاســتان

بــه گــزارش پایــگاه اطالع رســانی دانشــگاه علــوم پزشــکی گیالن 
، دکتــر ارســالن ســاالری، رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات 
بهداشــتی درمانــی اســتان گیــالن امــروز بــا حضــور در وزارت بهداشــت، 
ــا  درمــان و آمــوزش پزشــکی و همچنیــن ســازمان برنامــه و بودجــه ب

مســئوالن عالــی ایــن مجموعه هــا دیــدار کــرد.
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی گیــالن در دیــدار خود با مســئوالن 
عالــی وزارت بهداشــت و همچنیــن ســازمان برنامه و بودجــه در خصوص 
مطالبــات حــوزه هــای بهداشــت، درمــان، آمــوزش و منابــع انســانی و 
همچنیــن تامیــن، جــذب و تخصیــص اعتبــارات در پــروژه هــای عــام 

المنفعــه ســالمت رایزنــی و گفت وگــو کــرد.
دکتــر ســاالری، در دیــدار بــا دکتــر محمــد باقــر نوبخــت، معــاون 
ــر از  رئیــس جمهــور و رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه، ضمــن تقدی
حمایــت هــای ایــن ســازمان در جهــت توســعه زیرســاخت های مناطــق 
ــش  ــزوم افزای ــر ل ــالن، ب ــوردار گی ــتان کم برخ ــژه اس ــه وی ــروم ب مح
ــوزه ســالمت  ــای ح ــروژه ه ــر پ ــل دیگ ــت تکمی ــی جه ــارات مل اعتب

تاکیــد کــرد.
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی گیــالن در دیــدار بــا معــاون رئیس 
جمهــور، بــا اشــاره بــه افتتــاح ۳2 پــروژه عام المنفعــه ســالمت در اســتان 
بــا اعتبــار ۴۸۹ میلیــارد تومــان گفــت ، کــه حداقــل 22 پــروژه بهداشــتی 
و درمانــی بــا پیشــرفت مطلــوب در اســتان گیــالن وجــود دارد کــه در 
ــان  ــرداری در پای ــه بهره ب ــادر ب ــار ق ــص اعتب ــق و تخصی صــورت تزری

ــتان هستند. تابس
دکتــر ســاالری بــا بیــان اینکــه دانشــگاه علــوم پزشــکی گیــالن از 
جملــه معــدود دانشــگاه های علوم پزشــکی در کشــور اســت که توانســته 
اســناد خزانــه را بــرای احــداث بیمارســتان هــای جایگزیــن در رشــت از 
ســازمان برنامــه و بودجــه دریافــت کنــد، بیــان کــرد کــه در آینــده نــه 
چنــدان دور شــاهد آغــاز عملیــات اجرایــی پــروژه هــای احــداث مراکــز 
آموزشــی درمانی، رازی، پورســینا و دانشــکده پزشــکی ســایت دانشگاهی 
الکان بــا همــکاری قــرارگاه ســازندگی خاتــم االنبیــا ســپاه خواهیــم بود.

رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی گیــالن همچنیــن در جریــان دیدار 
بــا مســئوالن عالــی ســازمان برنامــه و بودجــه، بــا معاونیــن و چنــد تــن 
از مدیــران ایــن ســازمان نیــز دیــدار و در خصــوص موضوعــات مختلــف 
ــر ســاالری  ــادل نظــر کرد.دکت ــالن تب ــا حــوزه ســالمت گی ــط ب مرتب
همچنیــن جهــت پیگیــری مطالبــات حــوزه ســالمت بــه ویــژه در بخش 
بهداشــت و درمــان با مســئوالن عالی وزارت بهداشــت، درمــان و آموزش 

پزشــکی دیــدار کــرد.
ــور در وزارت  ــا حض ــالن ب ــکی گی ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش رئی
بهداشــت بــا دکتــر کامبیــز نــوروزی، مدیــر کل نیــروی انســانی ، دکتــر 
جعفــر صــادق تبریــزی، رئیــس مرکــز مدیریــت شــبکه، دکتــر فرخــی، 
مدیــر گــروه برنامــه پزشــک خانــواده مرکــز مدیریــت شــبکه و مهنــدس 
ســاکی، مدیــرکل منابــع فیزیکــی و امــور عمرانــی وزارت خانه بهداشــت، 

ــدار و گفت وگــو کــرد. درمــان و آمــوزش پزشــکی دی

ــاس  ــهرداری بندرعب ــماند ش ــازمان پس ــس س رئی
ــر داد: خب

ــایت ــهدرس ــاکونخال ــرویسخ ــه۳۰۰۰س تخلی
ــاختمانی ــایس ــهه نخال

رییــس ســازمان مدیریــت پســماند گفــت: در خــرداد مــاه امســال 
ــای  ــع نخاله ه ــایت دف ــه در س ــاک و نخال ــش از ۳۰۰۰ ســرویس خ بی

ســاختمانی تخلیــه شــده اســت.
ــهرداری  ــل ش ــور بین المل ــات و ام ــت ارتباط ــزارش مدیری ــه گ ب
بندرعبــاس، پوریــا دروار در ایــن ارتبــاط بــا بیــان اینکــه در حــال انجــام 
کار اصولــی و دائمــی در راســتای جلوگیــری از تخلیــه غیــر اصولی نخاله 
هســتیم، اظهــار کــرد: تعــدادی از خودروهای حمل نخاله در ســطح شــهر 

کــد گــذاری شــده و مابقــی نیــز در حــال انجــام اســت.
وی افــزود: تخلیــه هــر نــوع نخالــه بایــد در محــل هــای مجــاز که 

بــرای ایــن کاردر نظــر گرفتــه شــده، انجام شــود.
رئیــس ســازمان مدیریــت پســماند شــهرداری بندرعباس ادامــه داد: 
طــی خــرداد مــاه امســال پنــج مــورد جلوگیــری از حمــل خــاک و نخالــه 
ــف و  ــدارک خودروهــای متخل ــف م ــورد توقی ــدون مجــوز، هشــت م ب
22 مــورد نیــز مجــوز حمــل خــاک و نخالــه توســط ســازمان مدیریــت 
پســماند صــادر شــده اســت.رییس ســازمان مدیریت پســماند شــهرداری 
بندرعبــاس بــا اشــاره بــه اینکــه هرگونــه حمــل و نقــل خــاک و نخالــه 
هــای ســاختمانی در ســطح شــهر بایــد بــا مجــوز ایــن ســازمان انجــام 
شــود، گفــت: در صــورت عــدم هماهنگــی و کســب مجــوزات الزم بــا 

متخلفیــن برخــورد خواهــد شــد.
دروار بــا تاکیــد بــر اینکــه فقــط خودروهــای کد گــذاری شــده مجاز 
بــه حمــل نخالــه از ســطح شــهر هســتند، ادامــه داد: ســایت تــل ســیاه و 
ســایت نخاله هــای ســاختمانی واقــع در بزرگــراه شــهید رجایــی محــل 

هــای مجــاز تخلیــه خــاک و نخاله ســاختمانی اســت.
ایــن مقــام مســئول در انتها نیــز بیان کــرد: تخلیه نخاله ســاختمانی 
در ســایر نقــاط شــهر ممنــوع بــوده و در صــورت مشــاهده بــا متخلفیــن 

برابــر مــاده 1۶ و 2۰ قانــون مدیریــت پســماند، برخــورد می شــود.

ــدزو ــهده ــدکارون۳ب ــانیازس ــروژهآبرس پ
ــد ــوبش ــتاهایآنمص روس

مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب خوزســتان از تصویــب پــروژه 
تامیــن آب شــرب و بهداشــتی از دریاچــه ســد کارون ۳ بــرای دهــدز و 
روســتاهای اطــراف آن خبــر داد و افــزود: هزینــه مــورد نیــاز بــرای ایــن 

پــروژه 2 هــزار و ۴۰۰ میلیــارد ریــال بــرآورد شــده اســت.
محمدرضــا کرمــی نــژاد یکی از شــهرهای پرمشــکل خوزســتان در 
تأمیــن آب را دهــدز و روســتاهای اطــراف آن دانســت و اظهــار داشــت: 
هزینــه بــرق ســانی  ایــن پــروژه یک هــزار و ۴۰۰ میلیــارد ریــال و هزینه 

اجــرای  آن نیــز یــک هــزار میلیــارد ریــال پیــش بینــی شــده اســت.
وی مــدت زمــان تکمیــل ایــن پــروژه از زمــان آغــاز را یکســال 
عنــوان کــرد و افــزود:  در ایــن منطقــه بــه دلیــل پاییــن رفــت آب های 
زیرزمینــی امــکان برداشــت آب از چــاه وجــود نــدارد بــه همیــن علــت 
جمــع بنــدی آبفــا و آب و بــرق خوزســتان ایــن بــود کــه بــرای تأمیــن 

آب شــرب و بهداشــتی از دریاچــه ســد کارون ســه برداشــت شــود.
وی بــا اشــاره بــه جلســه روز دوشــنبه هفتــم تیرمــاه بــا وزیــر 
نیــرو بــه همــراه نماینــده مــردم دهــدز در مجلــس شــورای اســالمی 
و اســتاندار خوزســتان درایــن زمینــه گفــت: جمــع بنــدی ایــن جلســه 
ــر ایــن شــد کــه مــا  اســتفاده از ســد کارون ســه بــود و تصمیــم ب
مطالعــات طــرح را انجــام بدهیــم و بــه شــورای فنــی آبفــا کشــور 
برســانیم و پــس از تأییــد، عملیــات اجرایــی آن را آغــاز کنیــم کــه 
انجــام ایــن مراحــل تــا مشــخص شــدن پیمانــکار حــدود 2 مــاه بــه 

طــول مــی انجامــد.
وی ادامــه داد: بــا توجــه بــه اختــالف ارتفــاع ۹۰۰ متــری دریاچــه تا 
محــل مســکونی ایــن روســتاها و دهدز، پیشــنهاد ما ایجاد چهار ایســتگاه 

پمپــاژ بیــن راهــی و یــک آبگیرســاحلی در قالــب این پروژه اســت.
 کرمــی نــژاد تشــریح کــرد: براســاس مصوبــات ایــن نشســت تامین 
اعتبــار مــورد نیــاز برای این پــروژه بر عهده  اســتاندار و وزارت نیرو گذاشــته 
شــد.گفتنی اســت:دهدز از توابع شهرســتان ایذه دارای ســه دهســتان دهدز، 

دنبالــه رود شــمالی و دنبالــه رود جنوبــی با 1۰۳ روســتا اســت.

مصرف آب در کشت و صنعت های هفتگانه 
توسعه نیشکر مطابق با مصوبه شورای خشکسالی 

استانداری خوزستان است
مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی 
در بازدید از کشت و صنعت امام خمینی )ره( گفت و 
بر ضرورت ارتقای بهره وری مصرف آب در بخش 

کشاورزی تاکید کرد.
دکتر عبدعلی ناصری دوشنبه هفتم تیرماه با 
اشاره به کاهش شدید آورد رودخانه دز بیان داشت 
بحران  اثر  در  نیشکر  مزارع  آسیب  وجود  با  که 
بی آبی، اما مدیریت برداشت آب از این رودخانه باید 
به گونه ای باشد تا آب مورد نیاز اراضی کشاورزی 

پایین دست نیز تامین شود.
به گفته او، همزمان با کاهش آورد رودخانه های 
تناوبی،  و  متغیر  جویچه ای  آبیاری  طرح  استان، 
استفاده مجدد از زهاب و زهکشی کنترل شده در 
مزارع نیشکر به منظور کاهش مصرف آب عملیاتی 

شده است.
ناصری عنوان کرد که مدیریت مصرف آب در 
مزارع نیشکر با هدف گذاری کاهش 2۰ درصد کل 

مصارف آب در مزارع نیشکر در حال انجام است.
مدیرعامل نیشکر در پایان اظهار امیدواری کرد 
با برنامه ریزی های صورت گرفته و همت پرسنل 
از  نیشکر  صنعت  متولی،  دستگاه های  همکاری  و 

بحران خشکسالی به سالمت عبور کند و با تولید 
شکر مورد نیاز در سالی که به نام پشتیبانی از تولید 
نامگذاری شده، کشور در ریل خودکفایی قرار گیرد.

نیشکر  توسعه  مدیرعامل  مستمر  بازدیدهای 
از اراضی نیشکر به منظور مدیریت مصرف آب در 
کشت و صنعت های نیشکری در شرایط خشکسالی 

و بحران کم آبی انجام می شود.
در  آبی  کم  بحران  و  شدید  خشکسالی  بروز 
به مزارع  سال زراعی 1۳۹7-1۳۹۶ آسیب زیادی 
نیشکری خوزستان وارد کرد، در نهایت سبب کاهش 
تولید شکر تا ۳۰۰ هزار تن در واحدهای هفتگانه 

نیشکری خوزستان شد.

ضرورت مدیریت مصرف آب و مقابله با خشکسالی 
در کشت و صنعت  های نیشکری

 بررسی آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی، ریالی وکیفیت اجرای تونل کبیرکوه 
در بازدید بازرس کل استان ایالم به همراه مدیرکل راه و شهرسازی استان

اصالنی بازرس کل استان ایالم 
و  راه  مدیرکل  بهادری  همراه  به 
شهرسازی استان ضمن بازدید از تونل 
آخرین وضعیت  بررسی  به  کبیر کوه 
وکیفیت  ریالی  فیزیکی،  پیشرفت 

اجرای تونل کبیرکوه پرداختند.
و  ارتباطات  اداره  گزارش  به 
اطالع رسانی راه و شهرسازی استان 
اجرایی  این دستگاه  ، مدیرکل  ایالم 
در این بازدیدگفت: تونل کبیر کوه به 
لحاظ حجم عملیات اجرایی تا کنون 
نزدیک به 7۰ درصد پیشرفت فیزیکی 
دارد که برای این میزان عملیات 2۶۰ 

میلیارد تومان هزینه شده است.
این  افزود:  بهادری  مهندس 
بهای  فهرست  طبق  هزینه  میزان 
و  شده  پرداخت  گذشته  لهای  سا
حاضر  حال  در  تونل  این  تکمیل 
نزدیک به ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار 

نیاز خواهد داشت.
وی خاطر نشان کرد: طول تونل 
اصلی کبیر کوه ۴7۵۰ متر است که 
پایان  به  آن  برداری  کف  و  حفاری 
رسیده و هم اکنون پیمانکار مشغول 
بتونی سقف  اجرای الینینگ)پوشش 
از  باشد که ۶۰۰ متر  و دیوارها( می 

الینینگ نیز درحال حاضرانجام گرفته 
است، از سمت شهرستان دره شهر نیز 
برای دسترسی به تونل اصلی کبیر کوه 
۶ و نیم کیلومتر جاده سازی در حال 
انجام است، در این ۶ و نیم کیلومتر 
طول  به  دیگرجمعًا  تونل  دستگاه   ۸
1۸۵۰ متر حفاری شده و هم اکنون 
پیمانکاردراین قسمت مشغول عملیات 

الینینگ تونل ها است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان 
تونل  این  احداث  اهمیت  دربحث 
لحاظ  چند  از  کبیرکوه  تونل  گفت: 
چه سطح استان و چه در سطح ملی 
است،  خوردار  بر  باالیی  اهمیت  از 
کبیر  گذر  سخت  گردنه  تونل  این 
و  شهر  دره  شهرستانهای  بین  کوه 

و  پیچ   1۸۰ نزدیک  که  را  آبدانان 
نموده  حذف  دارد  را  پرحادثه  قوص 
و  شمال  شهرستانهای  دسترسی  و 
جنوب استان و حتی درآینده با بهره 
برداری از طرح هایی چون راه ارتباطی 
های  پروژه  سایر  و  بدره  سیروان- 
استانهای  بین  تردد  دیگر  سازی  راه 
تسهیل  را  خوزستان  به  کرمانشاه 
به  همچنین  و  کند  می  تر  کوتاه  و 
عنوان یک راه عمود بر راههای موازی 
به  استانهای مرکزی  دیگر دسترسی 
را  چیالت  مرز  نظیر  غربی  مرزهای 

امکان پذیر می سازد.
بازرس کل استان در بازدید تونل 
بازرسی  کل  اداره  گفت:  کوه  کبیر 
کوه  کبیر  تونل  پروژه  احداث  استان 
از چند جنبه  ها  پروژه  مانند سایر  را 
از جمله مباحث فنی، میزان و نحوه 
پرداختها، مدت زمان اجرا و ... مورد 
بحث و بررسی قرار داده و هر جا که 
الزم باشد راهکارهای الزم در زمینه 
های مختلف به دستگاه اجرایی ارائه 
خواهد شد و در مجموع هدف همه ما 
احداث یک پروژه استاندارد و با کیفیت 
برای توسعه استان و کشور و استفاده 

نسلهای آینده است.

 با حمایت بانک آینده از صنعت دانش بنیان ایرانی :
۲دستاوردبزرگپزشکیوترافیکیبهتولیدانبوهرسید/

کروناتبدیلبهفرصتشد
بانک آینده در سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها با اعطای تسهیالت به 
شرکت گستران صنایع نوین پارس )گروه صنعتی هوشمند آسیا( از شرکت های 
تولیدی دانش بنیان که تحت پوشش دانشگاه صنعتی امیرکبیر است، ادامه و 

رونق تولیدات این شرکت را هموارتر کرد.
دکتر امیراحمد سپهری مدیرعامل این شرکت، ضمن قدردانی از نقش 
موثر و سازنده بانک آینده در توسعه و به روزرسانی فناوری و کاهش هزینه های 
تولید انبوه، از تداوم روند تولیدات و رونق این شرکت سخن گفت و افزود : 
شیوع بیماری کرونا نه تنها خللی در روند تولیدات این شرکت به وجود نیاورد، 
بلکه تبدیل به فرصتی برای تولید دستگاه هوشمند غربالگری بیماری های 
قلبی مادرزادی کودکان، ویژه مطب و هم چنین طراحی و ساخت نمونه نیمه 
صنعتی رادار ترافیکی چهار بعدی شد که این دستاورد با حمایت ها و اعطای 

تسهیالت بانک آینده میسر شده است.

بانکدیقدمهایاستواریبهسویتمرکزارائهخدماتبانکی
بهخانوادههایشاهدوایثارگربرداشتهاست

بانک دی با راه اندازی گیشه های خدمت در ادارات بنیاد شهید در شهرهای 
مهم کشور، امضای تفاهم نامه ارائه خدمات متقابل با پست بانک ایران و توسعه 
بانکداری الکترونیک، توانسته است قدم های استواری به سوی تمرکز ارائه 

خدمات بانکی به خانواده های شاهد و ایثارگر بردارد.
به گزارش روابط عمومی بانک دی؛ برات کریمی در نشستی با حضور 
رؤسای گیشه های خدمت این بانک با بیان این مطلب گفت: بانک دی متعلق به 
خانواده معزز شهدا و ایثارگران است و ارائه خدمت به جامعه حدود چهار میلیون 
نفری این عزیزان در سراسر کشور یک وظیفه خطیر بر دوش یکایک ما است.

وی افزود: با توجه به مأموریت اصلی بانک دی در خدمت رسانی به جامعه 
هدف بنیاد شهید و امور ایثارگران، هیئت مدیره بانک برای تسهیل دسترسی این 
عزیزان به خدمات، استراتژی تأسیس گیشه در مراکز بنیاد را در پیش گرفت که 
با حمایت های بی دریغ مهندس سعید اوحدی، رییس محترم بنیادشهیدو امور 
ایثارگران در مدت زمان کوتاهی موفق به راه اندازی 7۰ باجه در سراسر کشور 

شدیم که نتایج مطلوبی برای جامعه هدف در پی  داشته است.
کریمی عدم توجه به ظرفیت های مشترک همکاری میان بانک دی 
و بنیادشهید را یکی از عارضه های سال های گذشته بانک دانست و تصریح 
کرد: یکی از عارضه های موجود در بانک، فاصله میان بانک دی و بنیادشهید 
بود که در دوره جدید با اقدامات انجام شده در زمینه خدمت رسانی به جامعه 
هدف بنیادشهید از طریق انعقاد تفاهم نامه همکاری با پست بانک و راه اندازی 
گیشه های خدمت در مسیر افزایش همدلی و هم افزایی روزافزون دو مجموعه 

پیش رفته ایم.
تقویت  ایثارگران،  و  شهدا  معزز  خانواده  تکریم  بر  عالوه  افزود:  وی 
ارتباطات و بهبود تصویر برند بانک دی نزد جامعه هدف بنیاد شهید یکی از 
مأموریت های خطیر و استراتژیک گیشه های خدمت است که امیدوارم با تعامل 
مناسب همکاران مستقر در گیشه ها با مسئولین بنیادشهید مراکز استان ها شاهد 

تحقق این هدف باشیم.
مدیرعامل بانک دی با اشاره به ساختار نیروی انسانی گیشه های خدمت 
گفت: هدف به کارگیری همکاران پیشکسوت در تصدی مسئولیت گیشه ها، 
آموزش و انتقال تجربه و دانش بانکی به نیروهای جوان گیشه و تکریم ویژه 

و شناسایی نیازهای جامعه هدف بنیاد شهید و امور ایثارگران است.
کریمی با اشاره به نوع رابطه گیشه با شعبه معین گفت: رؤسای شعب 
معین گیشه ها مسئول مستقیم برطرف کردن نیازهای گیشه هستند و تعامل 
دوجانبه و برگزاری جلسات منظم هفتگی باید در دستور کار این شعب باشد.

اخذرتبهنخستبیمهرازیدرصنعتبیمهدرظرفیتمجاز
نگهداریدرهرریسک

با افزایش سرمایه صورت گرفته توسط بیمه رازی، ظرفیت مجاز نگهداری 
بیمه رازی از مبلغ 1۵۰۰ میلیارد ریال به حدود ۵ هزار میلیارد ریال افزایش یافت.

اختصاصی  و گوی  در گفت  رازی  بیمه  مدیرعامل  دکتر علی جباری 
با خبرگزاری فارس افزود : این به این معنی است که از نظر ظرفیت مجاز 
نگهداری در هر ریسک، بیمه رازی به رتبه پنجم در کل بازار )پس از ایران، 
آسیا، البرز، دانا( و رتبه اول در میان شرکت های خصوصی ارتقاء یافته است.

تصریح  رازی وی  بیمه  الملل  بین  امور  و  روابط عمومی  گزارش  به 
براساس  و  سرمایه شرکت  افزایش  از  پس  میکنم  اعالم  افتخار  با   : کرد 
استراتژی های بنیادین شرکت و حسب پیگیری های صورت گرفته ظرفیت 
نگهداری شرکت بیمه رازی با توجه به افزایش سرمایه اخیر افزایش یافت 
و هم اکنون بیمه رازی دارای باالترین ظرفیت نگهداری در میان شرکت 

های بیمه خصوصی است.
دکتر علی جباری ضمن تبریک به همه خانواده بزرگ بیمه رازی افزود : 
این موضوع باعث افزایش قدرت و توان حرفه ای بیمه گری شرکت ، افزایش 
درآمدها در حوزه های عملیات مستقیم بیمه گری و اتکایی شده و مضاف بر 
این نمایندگان و شعب می توانند از این موضوع به عنوان یک مزیت رقابتی 
در برابر سایر رقبا استفاده نمایند.قابل ذکر است بیمه رازی دی ماه سال گذشته 

در این حوزه در رتبه یازدهم صنعت بیمه قرار داشته است.

پرداختسودسهامدارانحقیقیبیمهنویندرشهریور
سود سهامداران حقیقی بیمه نوین طی شهریور سال جاری به حساب 

اعالمی آنان در سامانه سجام واریز خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی و بین الملل بیمه نوین، حمیدرضا شماخی مدیر 
سرمایه گذاری و امور سهام این شرکت با اعالم این خبر افزود: در مجمع 
عمومی عادی ساالنه بیمه نوین که در تاریخ 2۴ خرداد ماه برگزار شد به ازای 
هر سهم 1۵2 ریال سود مصوب شد و بنابراین سود نقدی سهامداران حقیقی 
شرکت که در سامانه سجام ثبت نام کرده اند از طریق شرکت سپرده گذاری 
آن  در  شده  معرفی  شماره حساب  به  وجوه  تسویه  و  بهادار  اوراق  مرکزی 
سازمان از تاریخ یکم الی ۳1 شهریور ماه پرداخت می شود. وی خاطرنشان 
کرد: سهامداران حقوقی نیز طبق ماده 2۴ اصالحیه قانون تجارت می توانند 
طی سه ماهه چهارم سال جاری تا پایان مهلت قانونی با اعالم شماره حساب 
و شبا نسبت به دریافت سود خود اقدام کنند. گفتنی است، سهامداران حقیقی 
که تاکنون در سامانه سجام ثبت نام نکرده ند می بایست جهت دریافت سود 
حداکثر تا پایان ۳1/۰۵/1۴۰۰ با مراجعه به سایت www.sejam.ir نسبت 

به ثبت نام خود اقدام نمایند.

با حمایت بانک آینده از صنعت دانش بنیان ایرانی :
۲دستاوردبزرگپزشکیوترافیکیبهتولیدانبوهرسید/

کروناتبدیلبهفرصتشد
بانک آینده در سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها با اعطای تسهیالت به 
شرکت گستران صنایع نوین پارس )گروه صنعتی هوشمند آسیا( از شرکت های 
تولیدی دانش بنیان که تحت پوشش دانشگاه صنعتی امیرکبیر است، ادامه و 

رونق تولیدات این شرکت را هموارتر کرد.
دکتر امیراحمد سپهری مدیرعامل این شرکت، ضمن قدردانی از نقش 
موثر و سازنده بانک آینده در توسعه و به روزرسانی فناوری و کاهش هزینه های 
تولید انبوه، از تداوم روند تولیدات و رونق این شرکت سخن گفت و افزود : 
شیوع بیماری کرونا نه تنها خللی در روند تولیدات این شرکت به وجود نیاورد، 
بلکه تبدیل به فرصتی برای تولید دستگاه هوشمند غربالگری بیماری های 
قلبی مادرزادی کودکان، ویژه مطب و هم چنین طراحی و ساخت نمونه نیمه 
صنعتی رادار ترافیکی چهار بعدی شد که این دستاورد با حمایت ها و اعطای 

تسهیالت بانک آینده میسر شده است.
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ایالم-    آذر یعقوبیان :  مدیرکل 
ثبت احوال ایالم گفت: میزان والدت 
در این استان در سه ماه نخست امسال 
نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸.۶ 

درصد کاهش داشته است.
»سید محمدعلی تقوی« اظهار 
سال  نخست  ماهه  سه  در  داشت: 
گذشته یک هزار و ۸۹۶ واقعه والدت 
در استان ثبت شد که این میزان در 
مدت مشابه امسال به یک هزار و 7۳۳ 

مورد کاهش یافت.
وی افزود: تعداد والدت شهری 
در سه ماهه اول امسال برابر با هزار 
و 2۴۶ رویداد و تعداد والدت روستایی 

برابر با ۴۸7 رویداد است.
مدیرکل ثبت احوال ایالم ادامه 
ثبت  از  حاصل  جنسی  نسبت  داد: 

والدت در سه ماهه اول امسال برابر با 
1۰۹.۸ است که این شاخص در مدت 
بوده  واقعه   11۳.۳ قبل  سال  مشابه 
واقعه  مقابل هر 1۰۰  در  یعنی  است 
دختر 1۰۹.۸ پسر به ثبت رسیده است.

»تقوی« یادآور شد: همچنین در 
سه ماهه اول امسال تعداد ۵۳ والدت 
حاصل چندقلوزایی به ثبت رسیده که 
یک  و  دوقلو  واقعه   2۵ تعداد  این  از 

مورد سه قلو است.

وی به واقعه فوت در استان اشاره 
کرد و افزود: در سه ماهه نخست سال 
گذشته ۶۹2 واقعه فوت در استان ثبت 
مشابه  مدت  در  میزان  این  که  شده 

امسال به 7۸۴ واقعه رسیده است.
مدیرکل ثبت احوال ایالم اضافه 
کرد: در سه ماهه اول امسال به ازای 
هر ۵.۸ واقعه ازدواج یک طالق رخ 
مدت  در  نسبت  این  که  است  داده 
مشابه سال قبل 7.۸ مورد بوده است.

ازدواج  اینکه  بیان  با  »تقوی« 
یافته  افزایش  درصد   ۳.2 استان  در 
نخست  ماهه  سه  در  گفت:  است، 
سال گذشته  یک هزار و 2۶۰ واقعه 
در  میزان  این  که  شده  ثبت  ازدواج 
و  هزار  به  یک  امسال  مشابه  مدت 

۳۰۰ واقعه افزایش یافته است.

مدیرکل ثبت احوال عنوان کرد؛

کاهش 8.۶ درصدی والدت در ایالم

 آگهی حصر وراثت 
خانم فریده شعاعی دارای شناسنامه شماره 22۶۸ به شرح دادخواست کالسه 2۸۰/۴۰۰/7 
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نمو ده و چنین توضیح داده که شادروان معصومه 
شعاعی به شناسنامه  ۴2۹ در تاریخ 1۳۴۰/7/1 د ر اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و 

ورثه آنمرحوم منحصر است به 
فتاح بگ شعاعی فرزند  معصومه و حسین بگ به شماره ملی ۴۵۰۰1۸2۵۴۳   -1

متولد 1۳۰2 فرزند متوفی 
صالح بگ شعاعی فرزند حسین بگ و معصومه به شماره ملی ۴۵۰۰1۸2۵۵1   -2

متولد 1۳۰۵ فرزند متوفی 
۳-  نصرت حاجی خانی ده باالیی فرزند حسین بگ و معصومه به شماره ملی 

۴۵۰۰17۹۳21 متولد 12۸1 فرزند متوفی 
۴-  آهو ابدالی فرزند حسین بگ و معصومه به کد ملی ۴۵۰۰1۸27۶  متولد 12۸۳ 

فرزند متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد وی می باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 

ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم  دارد و اال گواهی صادر خواهد .
دفتر شعبه هفتم شورای حل اختالف ایالم            

   
اداره کل ثبت اسنادو امالک استان لرستان 

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک الشتر )سلسله( 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 1۳۹۹۶۰۳2۵۰۰۹۰۰۰۵۳۳  مورخه 1۸/.1۴۰۰/۳ هیات اول / دوم 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک الشتر )سلسله( تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای علی مراد 
حسنوند فرزند واحد بشماره شناسنامه ۳77 صادره از الشتر   به شماره  ملی ۴1۸۸۸۰۳77۰در 
شش دانگ یکباب عمارت تجاری مسکونی به مساحت 1۸۹ متر مربع قسمتی از پالک ثبتی 
فاقد فرعی از ۹7اصلی واقع در الشتر، خیابان بروجردی، جنب شبکه بهداشت، از مالک رسمی 

آقای محمدرضا صارمی محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۴/1

تاریخ انتشار نوبت دوم:  1۴۰۰/۰۴/1۶
فرشاد بازوند نژاد 

رییس ثبت اسناد و امالک الشتر



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1782- چهارشنبه 16 تیر 61400 ورزش دنیای 

قهرمانیمقتدرانهتیموالیبالساحلیزیر۱۹سالایراندرآسیا

تیم  والیبال ساحلی زیر 1۹ سال الف ایران با اقتدار و بدون واگذاری 
حتی یک ست به مقام قهرمانی آسیا دست یافت.

سومین دوره مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی مردان و زنان زیر 1۹ 
سال آسیا که از 12 تیرماه در شهر ناخون پاتوم تایلند آغاز شده بود، روز 

گذشته)سه شنبه( با معرفی تیم های اول تا سوم هر گروه به پایان رسید.
در دیدار نهایی گروه مردان این رقابت ها تیم های تایلند یک و ایران 
الف برای کسب جام قهرمانی به مصاف هم رفتند و ملی پوشان کشورمان 

دو بر صفر حریف خود را شکست دادند.
ابوالحسن خاکی زاده و علی قربان پسندی در این مسابقه در دو ست 
متوالی با امتیازهای 21 بر 1۸ و 21 بر 1۵ تایلند را شکست دادند تا با اقتدار 
و بدون واگذاری حتی نتیجه یک ست به حریفان، بر روی سکوی نخست 

قاره کهن آسیا قرار گیرند.
نماینده نخست ایران با پنج برد متوالی به مقام قهرمانی دست یافت. 
این تیم در مرحله مقدماتی تیم های قطر و قزاقستان دو را شکست داد 
تا به عنوان صدرنشین به مرحله حذفی صعود کند و سهمیه جدول اصلی 

رقابت های جهانی را نیز به دست آورد.
خاکی زاده و قربان پسندی در مرحله یک چهارم نهایی تیم تایلند سه 
را از پیش رو برداشت و در مرحله نیمه نهایی نیز نماینده دوم کشور میزبان 

را شکست داد و راهی دیدار نهایی شد.
تیم والیبال ساحلی الف ایران در دیدار نهایی نیز موفق به شکست 
نماینده نخست کشور میزبان )تایلند( شد تا برای نخستین بار تیم ایران بر 

سکوی نخست این رقابت ها قرار گیرد.
زمانی(  امیررضا  کمی-   )آرمین  ایران  ب  ساحلی  والیبال  تیم 
دیگر نماینده کشورمان در این رقابت ها بود که بعد از صعود از مرحله 
به  نهایی  چهارم  یک  مرحله  در   ،A گروه  دوم  تیم  عنوان  به  مقدماتی 
مصاف قزاقستان یک رفت و با پذیرش شکست برابر این تیم، از گردونه 
مسابقات حذف شد، اما سهمیه رقابت های جهانی را در جدول مقدماتی 

کرد. دریافت  مسابقات 
کشور تایلند میزبان مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی زیر 1۹ و 21 
سال جهان نیز است که این رقابت ها در رده سنی زیر 1۹ سال از 2۳ تا 2۸ 
شهریورماه و در رده سنی زیر 21 سال از دوم تا هفتم مهرماه سال جاری 

در شهر Roi Et برگزار خواهد شد.
در دیدار رده بندی گروه مردان نیز تیم های قزاقستان یک و تایلند دو 
برای کسب عنوان سومی رقابت ها به مصاف یکدیگر رفتند و قزاق ها با 
شکست دو بر صفر میزبان، مقام سومی و مدال برنز مسابقات را به دست 

آوردند.
زیر  قهرمانی  والیبال ساحلی  مسابقات  مردان  گروه  در  ترتیب  بدین 
1۹ سال آسیا تیم های ایران الف، تایلند یک، قزاقستان یک و تایلند دو در 

رتبه های اول تا چهارم قرار گرفتند.
در گروه زنان مسابقات قهرمانی آسیا که هشت تیم با یکدیگر رقابت 
داشتند نیز تیم استرالیا یک مقام قهرمانی را به دست آورد و تیم های تایلند 

یک و دو به ترتیب در جایگاه های دوم و سوم قرار گرفتند.

1/۶ میلیون دالر برای هر تبلیغ؛
رونالدوپادشاهاینستاگرام!
کریستیانو رونالدو، فوق ستاره 
پرتغالی، می تواند برای تبلیغ یک 
 1.۶ تا  اینستاگرام  در  محصول 

میلیون دالر درخواست کند.
صدر  در  رونالدو  کریستیانو 
ی  ها یتی  سلبر النه  سا لیست 
که  دارد  قرار  اینستاگرام  ثروتمند 
برای  را  بیشترین هزینه  تواند  می 
کنند.  دریافت  تبلیغاتی  پست  یک 
قادر  فوتبال   دنیای  ستاره  این 
 1.2( دالر  میلیون   1.۶ تا  است 

میلیون پوند( برای تأیید یک محصول در شبکه های اجتماعی درخواست کند.
کاپیتان پرتغال که با کنار زدن بطری های نوشیدنی کوکاکوال، اسپانسر رسمی 
یورو 2۰2۰، در یک کنفرانس مطبوعاتی بعد از بازی، این شرکت را با ضرر و زیان 
زیادی مواجه کرده بود، به عنوان پادشاه اینفلوئنسرها و تأثیرگذاران شبکه های 
اجتماعی، در لیستی که شامل کشتی گیر سابق و بازیگر هالیوود دواین جانسون 

)راک( و آریانا گرانده خواننده می شود، تاجگذاری کرد.
این اولین باری است که رونالدو در این رده بندی ساالنه، که معموال زیر 
و  تلویزیونی و صنعت سینما  ریلیتی شوهای  از  آمریکایی  سلطه سلبریتی های 

موسیقی است، به مقام اول می رسد.
رونالدو ساالنه بیش از ۴۰ میلیون دالر از اینستاگرام درآمد کسب می کند، 

مبلغی که بیشتر از حقوقش به عنوان بازیکن در باشگاه یوونتوس است!
مبلغی که رونالدو می تواند برای یک پست اسپانسری دریافت کند، سال 
گذشته به میزان قابل توجهی افزایش یافت و تقریبًا دو برابر مبلغ ۸۸۹ هزار دالری 
شد که در سال دریافت 2۰1۹ می کرد. رونالدو با پشت سر گذاشتن راک و کایلی 
جنر که در لیست قبلی در صدر بودند، خود را از جایگاه سوم در سال 2۰1۹، به 

رده اول در لیست امسال رساند.
تخمین زده می شود که این بازیکن ۳۶ ساله ساالنه بیش از ۴۰ میلیون 
دالر از اینستاگرام درآمد کسب می کند، مبلغی که بیشتر از حقوقش به عنوان 
بازیکن در باشگاه یوونتوس در سری آ ایتالیا است! و تازه حاال مبلغی که او به 
ازای هر پست دریافت می کند نیز به همراه محبوبت او، که در دوران شیوع کرونا 

اوج گرفت، باالتر رفته است.
رونالدو با بیش از ۳۰۰ میلیون طرفدار بیشترین دنبال کننده را در اینستاگرام 
دارد. از ابتدای سال گذشته بیش از 12۵ میلیون نفر به تعداد فالوئرهای رونالدو 
اضافه شده است، او اکنون بیش از سه برابر 1۰۰ میلیون فالوئری که در سال 

2۰17، هنگام تهیه اولین »لیست ثروتمندان« داشت، فالوئر دارد.
از  به بیش  اجتماعی مختلف  فالوئرهای کریستیانو رونالدو در شبکه های 

۵۵۰ میلیون نفر می رسند.
ساالنه  لیست  که   ،HopperHput بنیانگذاران  از  یکی  بندر،  مایک 
»با  گفت:  کند،  می  تهیه  را  اینستاگرامی  دستمزدهای  بیشترین  غیررسمی 
شروع یورو در اوایل ماه جاری و چند حرکت بحث برانگیز بازاریابی طی چند 
هفته گذشته، تاثیر حضور رونالدو سر به فلک کشیده است. یک هفته پیش او 
پادشاه  ثابت کرد که  پلت فرم  این  فالوئر در  تعداد  بیشترین  به ثبت رساندن  با 

اینستاگرام است.”
لیست 1۰ چهره برتر تنها یک ستاره ورزشی دیگر را در خود جا داده است؛ 
لیونل مسی، رقیب قدیمی رونالدو، که با دستمزد حدودا 1.2 میلیون دالر برای هر 

پست تبلیغاتی در رده هفتم این لیست قرار دارد.
شش نفر از پردرآمدترین سلبریتی ها در اینستاگرام زن هستند و ستاره 
را  گومز  سلنا  و  گرانده  آریانا  بیانسه،  کارداشیان،  کیم  مانند  مشهوری  های 
برای یک  توانند  مبلغی که سلبریتی ها می  شامل می شوند. میزان تخمینی 
پست تبلیغاتی دریافت کنند سال گذشته به میزان قابل توجهی افزایش یافت، 
و  از خستگی  تا  بودند  در تالش  اینترنت  از  استفاده  افزایش  با  مردم  چرا که 
ماللی که در هنگام خانه نشینی در بحبوحه شیوع ویروس کرونا به آن دچار 

بکاهند. اند،  شده 
تبلیغاتی در  از پست های  لیست کامل ده نفر برتر که بیشترین درآمد را 

اینستاگرام دریافت می کنند به شرح زیر است:
1 کریستیانو رونالدو - 1.۶ میلیون دالر برای هر پست

2 دواین جانسون )راک( - 1.۵2 میلیون دالر
۳ آریانا گرانده - 1.۵1 میلیون دالر
۴ کایلی جنر - 1.۴۹ میلیون دالر
۵ سلنا گومز - 1.۴۶ میلیون دالر

۶ کیم کارداشیان - 1.۴1 میلیون دالر
7 لیونل مسی - 1.1۶ میلیون دالر

۸ بیانسه - 1.1۴ میلیون دالر
۹ جاستین بیبر - 1.1 میلیون دالر

1۰ کندال جنر - 1.۰۵ میلیون دالر

سرمربی اسبق تیم ملی 
تیم  بر  عالوه  گفت:  ایران، 
ملی کشورمان، کره جنوبی و 
امارات هم مدعی صعود به جام جهانی 

از گروه اول هستند.
خصوص  در  ر  غپو ا چر جالل 
سوریه،  تیم های  با  ایران  همگروهی 
عراق، کره جنوبی، لبنان و امارات، اظهار 
داشت: شاید این گروه نسبت به به گروه 
دیگر کمی در ظاهر آسان باشد اما به 
هیچ وجه نباید سایر تیم ها را دست کم 
گرفت. نمی توان تنها با نگاه به اسامی 

تیم ها آنها را قضاوت کرد.
وی افزود: ما بازی اول را باید برابر 
سوریه قرار بگیریم اما این دیدار ممکن 
است آنقدر انرژی از ما بگیرد که برای 
دیدار چهار روز بعد با عراق دچار مشکل 
شویم. باید خودمان را از همان دیدارهای 

ابتدایی عیار سنجی کنیم.
ایران  ملی  تیم  اسبق  سرمربی 
گروه  خصوصیت  از  یکی  کرد:  اضافه 
تیم ها  این است که شاید برخی  ایران 
آنها  کنند.  بازی  دیگری  تیم  برای 
می خواهند یک تیم از فوتبال کشورهای 

عربی به جام جهانی راه پیدا کند و همین 
تیم های  برای  است  ممکن  موضوع 
کند.  سخت  را  کار  ما  گروه  در  حاضر 
باید هوشیار باشیم و به خوبی برای این 

مسابقات حساس آماده شویم.
نظرم  به  کرد:  اضافه  چراغپور 
سرمربی تیم ملی باید از االن کارش را 
برای آن دیدارها آغاز کند. کادر فنی از 
االن باید دفتر استراتژی خود برای آن 
مسابقات را تهیه و راجب نحوه بازی، 
االن  از  تعویض ها  حتی  و  برنامه ها 
برنامه ریزی کند. باید بدانیم که مقابل 
برنامه  و  کنیم  بازی  چگونه  تیمی  چه 

یک، دو و سه را برای هر بازی داشته 
باشیم. باید برنامه ریزی کنیم که از چه 
استفاده شود  تیم  ترکیب  در  بازیکنانی 
تا در صورت لزوم اجرای برنامه دوم یا 
سوم در زمین، کمترین بازیکن در این 

تغییرات قربانی شود.
تیم  داشتن  لزوم  به  اشاره  با  وی 
دوم خوب روی نیمکت اضافه کرد: در 
مسابقات مقدماتی دیدم که در تعویض ها 
بازیکنان روی خالقیت فردی خودشان 
این  باید  ما  بردند.  می  پیش  را  بازی 
برنامه را داشته باشیم که این بازیکنان 

طبق الگوی تیم کار را پیش ببرند.

فوتبال  ملی  تیم  اسبق  سرمربی 
تولید  نظر  از  ما  کرد:  تصریح  ایران 
را  اول  حرف  آسیا  در  فوتبالی  استعداد 
ایران  فوتبال  استعدادهای  و  زنیم  می 
در آسیا حرف اول را می زنند. امیدوارم 
بتوانیم با استفاده درست از این نفرات 

بهترین نمایش را داشته باشیم.
چه  ینکه  ا مورد  در  غپور  چرا
صعود  مدعی  ایران  گروه  از  تیم هایی 
ایران،  از  غیر  به  کرد:  اضافه  هستند، 
تیم های کره جنوبی و امارات را در این 
گروه مدعی می دانم. عراق از نظر بدنی 
یک  سطح  در  بتواند  که  نیست  تیمی 
مدعی ظاهر شود. اما در مجموع فوتبال 

قابل پیش بینی نیست.
تیم ملی فوتبال ایران در گروه اول 
رقابت های نهایی انتخابی جام جهانی، 
لبنان، سوریه،  تیم های کره جنوبی،  با 

عراق و امارات همگروه است.
جام  انتخابی  نهایی  و  سوم  دور 
جهانی 2۰22 قطر از یازدهم شهریورماه 
نهم  تا  و  می شود  آغاز  جاری  سال 
خواهد  ادامه   1۴۰1 سال  فروردین ماه 

داشت.

کارشناس خبره فوتبال ایران:

دراستعدادفوتبالیدرآسیاحرفاولرامیزنیم

نشست  در  جنوبی  کره  سرمربی 
شدن  هم گروه  درباره  خود  مطبوعاتی 

با پنج تیم از خاورمیانه صحبت کرد.
رقابت  در  جنوبی  کره  ملی  تیم 
های مقدماتی جام جهانی 2۰22 قطر 
با تیم هایی از خاورمیانه هم گروه شده 
است و مطبوعات کره ای نگرانند که 
سرمربی این تیم باید راهی برای مقابله 
با وقت کشی سیستماتیک این تیم ها در 

جریان بازی بیابد.
کره در گروه A از آخرین مرحله 
انتخابی رقابت های جام جهانی 2۰2۰ 
با ایران، عراق، امارات، سوریه و لبنان 
به  کشورها  این  است.  شده  هم گروه 
وقت  کشتن  برای  حرکاتی  با  ویژه 
مخصوصا در صورت داشتن برتری در 
بازی معروف هستند، از جمله تمارض 
از  قبل  وقت کشی  و  دیدگی  آسیب  به 
اوت.  پرتاب  یا  مجدد  شروع  ضربات 
که  مسابقاتی  حتی  قبال  اتفاقات  این 
بدون گل و با تساوی به پایان رسیده 

نیز رخ داده است.
رسانه های کره ای در تحلیل های 
و  قبلی  مسابقات  به  اشاره  با  مشترک 
بازی های پرحاشیه پیشین در ادوار قبلی 
بین دوتیم ایران و کره، پیشاپیش تیم 
ملی ایران را به ضد فوتبال متهم کرده 
و این مسئله در نشست مطبوعاتی بنتو 
نمود داشت. جایی که او چندین بار با 
پرسش هایی در ارتباط با تیم ملی ایران 
و شیوه بازی این قدرت بزرگ فوتبال 

آسیا مواجه شد.
به  تنها  را  موضوع  این  البته  بنتو 
ایران مربوط ندانست و آن را به تمام 
 A هم گروهی های این کشور در گروه
برای  شان  بازی  سبک  که  داد  تعمیم 
قدرت  انداختن  کار  از  و  کره  با  مقابله 
تهاجمی این تیم شرق آسیایی، مبتنی 
بر جنگ های فیزیکی و البته کمی تا 

قسمتی  وقت کشی خواهد بود.
و  عراق  سوریه،  مثل  هایی  تیم 
لبنان که شاید چاره ای جز این در مقابله 

با کره جنوبی نداشته باشند.
ه  کر بی  مر سر  ، بنتو لو  ئو پا
مطبوعاتی  کنفرانس  یک  در  جنوبی، 
شد  برگزار  گذشته  دوشنبه  روز  که 
صحبت  تیمش  بندی  گروه  درباره 
کرد و در مقابل این مشکل یک راه 

حل ساده ارائه داد.
بنتو در پاسخ به خبرنگاران گفت: 
»ما فقط خوب بازی می کنیم و واقعا 
چندان کار دیگری در این باره از ما بر 
تغییر کند  قوانین  اینکه  آید. مگر  نمی 
و اجازه دهد وقتی توپ از بازی خارج 
می شود، مانند بسکتبال، زمان متوقف 
شود. در غیر اینصورت هیچ کاری نمی 
توانیم در مورد این مشکل انجام دهیم. 
و برای ما مناسب نیست که وقت خود 
را صرف تفکر در مورد پارامترهایی کنیم 

که کنترلی روی آنها نداریم.”
بنتو و بازیکنانش به تازگی خود را 
قربانی وقت کشی در زمین فوتبال یافته 
اند؛ در آخرین دیدار از گروه H مسابقات 
مقدماتی جام جهانی 2۰22 قطر در بازی 
 12 دقیقه  در  جنوبی  کره  لبنان،  برابر 

بازی دروازه خود را باز شده دید.
دقیقه   ۸۰ تقریبا  که  وجودی  با 
از زمان بازی باقی مانده بود اما لبنان 
نظر  به  به وقت کشی  بیشتر عالقمند 
زدن گل  و  توپ  با  بازی  تا  رسید  می 
های بیشتر! کره جنوبی در نهایت 1-2 
مسابقه  این  از  پس  بنتو  و  شد  پیروز 
بازی  این  برگزارکنندگان  و  داوران  از 
با وقت کشی  نکردن  برخورد  دلیل  به 

بازیکنان لبنان انتقاد کرد.
دوشنبه  روز  خبری  کنفرانس  در 
گذشته اما بنتو بر روی تیم خود تمرکز 
کرده بود: »ما فقط نگران خوب بازی 
با  کار  این  هستیم.  خودمان  کردن 
انسجام قوی در شالوده و پایه و اساس 

تیم آغاز خواهد شد.”
که  ها  رقابت  این  نهایی  دور 
 1۹-COVID گیری  همه  دلیل  به 
سپتامبر  از  بود،  افتاده  یک سال عقب 
ادامه  آینده  تا مارس سال  سال جاری 
خواهد داشت. اولین دیدار کره جنوبی 
در تاریخ 2 سپتامبر برابر عراق در خانه 

برگزار می شود.
و به دنبال آن: بازی با لبنان در 7 
سپتامبر، سوریه در 7 اکتبر، ایران در 12 
اکتبر، امارات در 11 نوامبر، عراق در 1۶ 

نوامبر، لبنان در 27 ژانویه، سوریه در 1 
فوریه، ایران در 2۴ مارس و امارات در 

2۹ مارس.
دو تیم برتر از هر گروه مستقیما 
راهی جام جهانی می شوند. دو تیم مقام 
سوم در ماه می یا ژوئن آینده یک بازی 
پلی آف انجام می دهند. برنده سپس به 
پلی آف بین قاره ای مقابل تیمی از یک 
کنفدراسیون می رود که بعدا مشخص 

خواهد شد.
کره جنوبی از سال 1۹۸۶ در تمام 
از  است،  کرده  بازی  ها  جهانی  جام 
جمله به عنوان میزبان مشترک با ژاپن 

در سال 2۰۰2.
بنتو گفت تیمش در گروه سختی 
قرار دارد و موارد زیادی وجود ندارد که 
پنج کشور را از هم یکدیگر متمایز کند.

رنکینگ  در  آسیا  برتر  تیم  ایران، 
فیفا، احتمااًل سخت ترین چالش برای 
پیشین  رکورد  بود.  خواهد  جنوبی  کره 
 ۹ برد،   ۹ ایران  برابر  کره  های  بازی 
تساوی و 1۳ شکست است که شامل 
چهار باخت و دو تساوی در شش دیدار 

گذشته دو تیم می شود.
نظر  »از  افزود:  ایران  درباره  بنتو 
انسجام، مهارت های فردی بازیکنان و 
آمادگی جسمی، آنها تیم بزرگی هستند. 
اگرچه بازی برابر آنها دشوار خواهد بود، 
اما این بدان معنا نیست که نمی توانیم 
بر آنها غلبه کنیم. ما هم یک تیم بسیار 
آماده  ما  رقابتی هستیم. فکر می کنم 
در  تیمی هستیم  چه  برابر هر  حضور 

خانه و چه خارج از خانه.
سوریه  و  عراق  است  معتقد  بنتو 
و  هستند  فیزیکی  هایی  تیم  دو  هر 
خاطرنشان کرد که امارات متحده عربی 
یک سبک مالکیت گرا در فوتبال را بازی 
می کند و از بازیکنان ماهری در خط 

حمله برخوردار است.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

اداره کل ثبت اسنادو امالک استان لرستان 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک الشتر )سلسله( 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی 

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

مورخه 1۴۰۰/۰2/1۹هیات  رای شماره 1۳۹۹۶۰۳2۵۰۰۹۰۰۰۳۰۹   برابر 
ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  دوم   / اول 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک الشتر )سلسله( تصرفات 
آقای فتحعلی مومنی فرزند صید مصطفی بشماره  مالکانه بالمعارض متقاضی 
شناسنامه ۸۵ صادره از الشتر   به شماره  ملی ۴1۸۹7۸۶۶7۵ در شش دانگ 
از ۹1  ثبتی 27 فرعی  از پالک  یکباب عمارت به مساحت 1۵۹/27 متر مربع 
اصلی واقع در الشتر، انتهای خیابان طالقانی شرقی آالله ۵، از مالک رسمی آقای 

مهدی ملکی محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول: 1/.1۴۰۰/۰۴
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰۴/1۶

فرشاد بازوند نژاد 
رییس ثبت اسناد و امالک الشتر

مفقودی
 2۰۰CC باجاج  موتورسیکلت  یکدستگاه  سندکمپانی 
به رنگ آبی مدل 1۳۸۹ به شماره انتظامی ۵۸۳-1۸۹۵۹ 
به شماره موتور NE۰JCGBSC72۴۰۸ به شماره شاسی 
NE۰2۰۰B۸۹۴۵۸۴۵ متعلق به حسین باقرزاده پشمخی 

مفقود وازدرجه اعتبار ساقط می باشد.

اداره کل ثبت اسنادو امالک استان لرستان 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک الشتر )سلسله( 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی 

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره 1۳۹۹۶۰۳2۵۰۰۹۰۰۰۵۰۴  مورخه 1۴۰۰/۰۳/1۰ هیات 
اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک الشتر )سلسله( تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای مرتضی پورصفریان فرزند کریم بشماره شناسنامه ۳21 
صادره از الشتر   به شماره  ملی ۴1۸۹۵1۵221 در شش دانگ یکباب عمارت 
به مساحت 1۰۴ متر مربع از پالک ثبتی 2۴ فرعی از ۹۶ اصلی واقع در الشتر، 

خیابان استاد شهریار، از مالک رسمی آقای کریم حسنوند محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول: 1/.1۴۰۰/۰۴
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰۴/1۶

فرشاد بازوند نژاد 
رییس ثبت اسناد و امالک الشتر

اداره کل ثبت اسنادو امالک استان لرستان 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک الشتر )سلسله( 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی 

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره 1۳۹۹۶۰۳2۵۰۰۹۰۰۰۵۰۵  مورخه 1۴۰۰/۰۳/1۰ هیات 
اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک الشتر )سلسله( تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای میثم پورصفریان فرزند کریم بشماره شناسنامه 1۹2۴ 
صادره از الشتر   به شماره  ملی ۴1۸۹۸۶۹۶7۸ در شش دانگ یکباب عمارت 
به مساحت 1۰۳ متر مربع از پالک ثبتی 2۴ فرعی از ۹۶ اصلی واقع در الشتر، 

خیابان استاد شهریار، از مالک رسمی آقای کریم حسنوند محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول: 1/.1۴۰۰/۰۴
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰۴/1۶

فرشاد بازوند نژاد 
رییس ثبت اسناد و امالک الشتر

آگهی فقدان سند مالکیت 
 1۴۰۰۸۰۰۰111۸۰۰۰1۹۶ یکتا  شماره  به  مالکین  درخواست  به  بنا 
تقاضا  مورد  ملک  مالکیت  سند  مفقودی  اعالم  بر  مبنی   1۴۰۰/2/1۹ مورخ 
موره   27۰۰۸ شماره  ذیل  شده  امضا  گواهی  استشهادیه  برگ  دو  تسلم  با 
مالک  درخواست  به ضمیمه  ورامین   1۳ رسمی  اسناد  دفترخانه  در   ۹7/۸/27
مالکیت  سند  ور  صد  تقاضای  که   1۴۰۰/۳/11 مورخ   1۴۰۰۸۵۶۰۰۰۳۸۹۶
لمثنی نموده است مراتب در اجرای ماده 12۰ آیین نامه قانون ثبت به شرح 

ذیل آگهی می گردد. 
1- نام و نام خانوادگی مالک: منصور و مسعود زنجانی 

مساحت  به  زمین  قطعه  یک  مالکیت ششدانگ  سند  مالکیت:  میزان   -2
2۳۰ متر مربع تحت پالک ۸۹۶ فرعی از ۸ اصلی مفروز و مجزی شده از 1۹۶ 
فرعی واقع در جعفرآباد بخش بهنام پازوکی ورامین به شماره چاپی ۹۰۸۰1 در 
دفتر ۴21 ص ۶7 ذیل ثبت 122۹۰1 به نام اعظم سیلسیور ثبت و صادر شده 
است که برابر سند قطعی ۴۵۹۵۳ مورخ ۹1/۳/۴ دفتر 1۳ ورامین تماما به آقایان 
منصور و مسعود زنجانی بالسویه انتقال قطعی یافته است که سهم یکی ذیال و 
سهم دیگری در سند اولیه مستقر و معتبر می باشد سپس نامبردگان درخواست 

سند المثنی نموده اند.
۳- علت از بین رفتن: مفقودی 

۴- بحکایت سوابق ثبتی و ثبت دفتر امالک تا کنون نسبت به مورد ثبت 
به فقدان سند مالکیت ملک فوق  با توجه  لذا  معامله ای صورت نگرفته است 
به ملک  یا اشخاص نسبت  تا شخص  المثنی مراتب اعالم  الذکر و درخواست 
مورد آگهی معامله ای انجام داده اند و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می 
باشند ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی به ثبت اسناد ورامین مراجعه و 
اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند انتقال تسلیم نماید و چنانچه 
ظرف مدت مقرر اعتراضی واصل نشود سند مالکیت المثنی طبق قانون و مقررات 

صادر و تسلیم خواهد شد. 
محمود داودی 

رئیس ثبت اسناد و امالک ورامین 
م / الف 1۹۹ 

اداره کل ثبت اسنادو امالک استان لرستان 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک الشتر )سلسله( 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی 

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

مورخه 1۴۰۰/۰2/1۹هیات  رای شماره 1۳۹۹۶۰۳2۵۰۰۹۰۰۰۳۰۸   برابر 
اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک الشتر )سلسله( تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای هادی کیان مهر فرزند فاضل بشماره شناسنامه 22۶ 
صادره از الشتر   به شماره  ملی ۴1۸۹۸2۵۳۹۵ در شش دانگ یکباب عمارت 

مسکونی به مساحت 1۶1/۵۰ متر مربع از پالک ثبتی 1۸ فرعی از ۹1 اصلی 
نبش کوچه  به سمت جوانمرد،  منظمی  والی  خیابان حاج صید  الشتر،  در  واقع 
شهید کاظم زاده، روبروی باغ حاج میررضا حسنوند از مالک رسمی آقای عظیم 

حسنوند محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
اعتراض  ماه  به مدت دو  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  باشند می  داشته 
از تاریخ  از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه  اداره تسلیم و پس  خود را به این 
بدیهی  نمایند.  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض،  تسلیم 
مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در  است 

سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1/.1۴۰۰/۰۴

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰۴/1۶
فرشاد بازوند نژاد 

رییس ثبت اسناد و امالک الشتر

اداره کل ثبت اسنادو امالک استان لرستان 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک الشتر )سلسله( 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی 

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره 1۳۹۹۶۰۳2۵۰۰۹۰۰۰۵۳1  مورخه 1۴۰۰/۰۳/1۸ هیات 
اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک الشتر )سلسله( تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی هوشنگ رشنو فرزند کریم بشماره شناسنامه ۴۹۸ صادره از 
الشتر   به شماره  ملی ۴1۸۹1۳۸۴2۸ در شش دانگ یکباب عمارت به مساحت 
1۶۴/7۶ متر مربع از پالک ثبتی ۸۳ فرعی از 1۰۴ اصلی واقع در الشتر، خیابان 
بروجردی،  ضلع شمال غربی پارک بانوان جنوبی بلوک۸، از مالک رسمی آقای 

عباس امیری محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول: 1/.1۴۰۰/۰۴
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰۴/1۶

فرشاد بازوند نژاد 
رییس ثبت اسناد و امالک الشتر

“عرب ها ضد فوتبال بازی می کنند”

سرمربی کره جنوبی: بازی برابر ایران دشوار خواهد بود
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وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، با تاکید بر تدوین ساز و کاری 
برای بارگذاری اطالعات محرمانه، گفت: همچنین باید فرآیند اینکه چه 

اطالعاتی در قالب محرمانه قرار بگیرد نیز مشخص شود.
اسالمی،  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  از  جوانان  دنیای  گزارش  به 
سیدعباس صالحی در جلسه  کارگروه رصد فرهنگی کشور، افزود: براساس 
نیازهای موجود دستگاه هایی که در رصد فرهنگی فعالیت می کنند باید 
نوعی هماهنگی وجود داشته باشد تا خروجی کار در ارتقاء ساحت فرهنگی 

کشور تاثیرگذار باشد.
از طرفی دیگر اطالعات مرتبط با رصد فرهنگی کشور باید برای 
عموم مردم و جامعه نخبگانی قابل دسترس باشد تا به اطالعات فرهنگی 

که نیاز دارند دست پیدا کنند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی تاکید کرد: در طول یک سال گذشته 
چند اتفاق خوب در رصد فرهنگی کشور رخ داده است که یکی از آنها 
سامانه داده های فرهنگی است، این سامانه به عنوان نقطه آغاز کار باید 
جدی گرفته شود و تمام دستگاه های عضو و غیرعضو به باال بردن کیفیت 

این سامانه کمک کنند.
ما به عنوان وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تمام آنچه مربوط به 
حوزه فرهنگ است را در این سامانه بارگذای می کنیم اما نیاز است سایر 

دستگاه ها هم در این امر کمک الزم را داشته باشند.
وی درادامه به سایت رصد فرهنگی کشور نیز اشاره و تصریح کرد: 
سایت رصد فرهنگی که اخیرا کار خود را آغاز کرده است فرصت جدیدی 
در کنار سامانه داده های فرهنگی فراهم کرده و این دو می تواند برای 

مدیریت فرهنگی و اقدامات عملی کمک کننده باشد.
عضو کابینه دولت دوازدهم در عین حال اظهار داشت: از ابتدای 
دولت دوازدهم پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات تالش خود را در این 
مسیر آغاز کرده و مهم این است که تا پایان دولت دوازدهم کارهایی که 
مدنظر بوده سرعت پیدا کند.در رصد فرهنگی بحث اطالع رسانی عام و 
خاص بسیار مهم است زیرا باید مطالبه گری را در پی داشته باشد، به همین 
منظور در مدت کوتاه باقیمانده از دولت سایت اطالع رسانی باید کار خود را 
آغاز کند، از این رو دستگاه ها باید اطالعات خود را بارگذاری کنند. البته در 
این زمینه باید بحث روزآمدی مورد توجه باشد و اطالعات به روز باشد.

عضو شورای عالی انقالب فرهنگی اظهار داشت: البته باید یک 
ساز و کار برای بارگذاری اطالعات محرمانه تدوین شود، همچنین فرآیند 
اینکه چه اطالعاتی در قالب محرمانه قرار بگیرد نیز باید مشخص شود، در 
این میان استاندارد اطالعات و بارگذاری آن هم مهم است و باید منطقی 

برای داده ها وجود داشته باشد.

وزیر فرهنگ: باید سازوکاری برای بارگذاری اطالعات محرمانه تدوین 

در  خیابانی  نامگذاری   
تهران به نام توران میرهادی 
ادبیات  پژوهشگر  و  نویسنده 
کودک و نوجوان، به همت شورای شهر 
تجلیل کوچکی از روحی بزرگ است که 
معتقد و آغازگر آموزش نوین در تاریخ 

معاصر ایران بود. 
 1۳۰۶( میرهادی  توران  نزدیکان 
تا 1۳۹۵( می گویند کتاب هایش را به 
امضا  ایران  کودکان  همه  دوستدار  نام 
می کرد. زنی که حضورش نمونه ای از 
آموزش نوین در تاریخ معاصر ایران بود 
و تغییرات عمیقی در روش آموزش به 

کودکان ایجاد کرد.
شورای شهر تهران، تصمیم گرفته 
خیابانی در تهران به  نام توران میرهادی 
نام گذاری شود، زنی که همه کودکان 
ایران فرزندش بودند و برای تربیت آنها 
راه  در  همکاری  کوشید.  جان  بن  از 
کودکان  فکری  پرورش  کانون  اندازی 
کودک،  کتاب  شورای  نوجوانان،  و 
نوجوان  و  کودک  المعارف  دایره  بنیاد 
تالش  با  حوزه  این  نهادهای  دیگر  و 
و خالقیت، بخشی از تالش های این 

بانوی فرهیخته بوده است.
تغییر نام خیابان عنصری واقع در 
توران  نام  به   تهران  ابوریحان  خیابان 
کودکان  ادبیات  بزرگان  از  میرهادی 
در شصت و چهارمین جلسه کمیسیون 
معابر  و  اماکن  نام  تغییر  نامگذاری 
تیر(  )یکشنبه 1۳  تهران  عمومی شهر 

توسط اعضای شورا تصویب شد.

انسانی که به قول لیال کفاش زاده، 
عضو گروه ترویج خواندن شورای کتاب 
کودک، با خردی فراانسانی، معتقد بود 
تواند  می  آگاهی  و  خواندن  با  کودک 
سرنوشت کشور را عوض کند. او نقش 
ادبیات در جامعه را می دید و برای همین 
تاکیدش بر کتاب و ادبیات بوده است. 

نوجوانان،  و  فرهنگ نامه کودکان 
بزرگترین و مهم ترین یادگار میرهادی 
است که  تا کنون 1۸ جلد از آن منتشر 
اثر،  این  از  جلد  آخرین  است.  شده 
دربردارنده مدخل هایی است که با حرِف 
ص، ض، ط، ظ، ع، غ آغاز می شود. طبق 
آنچه در معرفِی فرهنگ نامه آمده است، 
تدوین  پیش بینی دست اندرکاراِن  طبق 
جلدهای  نهایی  ِر  شما فرهنگ نامه، 
به   نوجوانان  و  کودکان  فرهنگ نامه 

احتمال 2۶ خواهد بود.
آگاهی هایی که در این فرهنگ نامه 
در دسترس قرار گرفته، برای استفاده بازه 
سنی 1۰ تا 1۶ سال تدوین شده است. 
فرهنگ نامه  در  مدخل ها  تدوین  شیوه 
شکل  بدین  نیز  نوجوانان  و  کودکان 
است که هر مدخل دربردارنده مقاله ای 
است که به قلم آگاهان و کارشناساِن 
مرتبط با آن نوشته شده. در بند نخسِت 
هر مدخل، ضروری ترین و مختصرترین 
آگاهی های مرتبط با عنواِن مدخل پیش 
چشم مخاطب قرار گرفته و در بندهای 
بعدی آگاهی های تکمیلی و تخصصی 

داده شده است.
گرامی داشتن نام شخصیتی چون 
توران میرهادی، در شورای شهر یکی 
و  فرهنگ  حوزه  در  مهم  کارهای  از 
ادبیات کودکی است که تجلیل کوچکی 
برای تالش بزرگ او برای کودکان و 

نوجوانان است.
برای  الگویی  میرهادی،  توران 
در  را  خود  نام  بتوانند  که  است  زنان 
جاودانه  ایران  ادبیات  و  فرهنگ  تاریخ 
کنند، او نشان داد در سخت ترین زمان 
می توان، بزرگترین کارها را انجام داد 

و صاحب نامی ابدی شد.
برجسته  استاد  میرهادی  توران 
ادبیات کودکان ایران در سال 1۳۰۶در 
دانشجویان  از  او  پدر  شد.  زاده  تهران 
اعزامی به خارج از کشور بود و در رشته 
مهندسی راه و ساختمان و مکانیک در 
بود.  خوانده  درس  آلمان  در  آهن  راه  
و  و مجسمه سازی  بود  آلمانی  مادرش 
نقاشی می کرد. خانواده میرهادی برای 
فرزندشان  شدن  دچار  از  پیشگیری 

زمان  آن  در  که  واگیر  بیماری های  به 
بسیار فراوان بود، تابستان ها به شمیران 
می کردند.  زندگی  چادر  در  و  می رفتند 
توران میرهادی در یکی از این چادرها 
به دنیا آمد و سه ماه از دوران نوزادی 

خود را زیر چادر، در گهواره گذراند.
مادرش که موسیقی نیز می دانست، 
کودکان  قصه های  و  ترانه ها  و  شعرها 
آلمانی،  از جمله برادران گریم را برای 
کدبانوی  و  سفید  گیس  می خواند.  او 
قصه های  و  متل ها  برایش  نیز  خانه 
توران  مادر  می گفت.  باز  را  ایرانی 
بود  ایران  ادبیات  و  فرهنگ  دوستدار 
و برای آشنایی فرزندان خود با ادبیات 
فارسی نشست هایی با شرکت شاعران 

و نویسندگان برگزار می کرد.
سالگی   1۳ در  میرهادی  توران 
 17 در  و  خواند  را  ژاندارک  زندگینامه 
سالگی با خواندن شاهنامه فردوسی با 
آن پیوند ناگسستنی پیدا کرد. او افزون 
از  فارسی،  ادبیات  و  زبان  آموزش  بر 
مادر زبان آلمانی را نیز فراگرفت. توران 
میرهادی پس از یادگیری زبان آلمانی به 
فرا گرفتن زبان های فرانسه و انگلیسی 

پرداخت. مادرش که در هنرستان کمال 
الملک درس تاریخ هنر می داد، پایه های 
هنر نقاشی را نیز به فرزندانش آموخت. 
میرهادی افزون بر نقاشی با موسیقی و 
ورزش های گوناگون نیز آشنایی داشت.

در  دبیرستان  دوره  پایان  از  پس 
دانشکده  طبیعی  رشته  در  سال 1۳2۴ 
این  در  پرداخت.  تحصیل  به  علوم 
هنگام، مبارزه با بی سوادی در ایران تازه 
برجسته ای  آموزگاران  و  بود  آغاز شده 
باقر  محمد  و  باغچه بان  جبار  همچون 
سوادآموزی  کار  به  را  جوانان  هوشیار،  
از آن  توران میرهادی  فرا می خواندند. 
ها روش سوادآموزی را فرا گرفت و با 
مقوله آموزش و پرورش آشنایی یافت.

با پایان گرفتن جنگ دوم جهانی، 

و  ویرانی  هنگامه  در   1۳2۵ سال  در 
گرسنگی در اروپا، به فرانسه رفت و در 
رشته روانشناسی تربیتی در »سوربن« 
از  پیش  آموزش  رشته  در  همزمان  و 
»سوینه«  کالج  در  ابتدایی  و  دبستان 
پاریس درس خواند. بزرگ ترین دستاورد 
این آموزش ها، دستیابی به نگرشی نو به 
آموزش و پرورش کودکان بود. پس از 
بازگشت به ایران ازدواج کرد. سپس به 
کار در کودکستان و زبان آموزی پرداخت.

در سال 1۳۳۴ به نام برادر از دست 
بعدها،  و  فرهاد  کودکستان  رفته اش، 
دبستان و راهنمایی فرهاد را بنیاد نهاد. 
و روش های  راه ها  در  کتاب »جستجو 
او  تجربه های  از  گردآمده ای  تربیت« 
مدرسه  درازای 2۵ سال سرپرستی  در 

ی فرهاد است.
تربیت  کالس های  در  میرهادی 
مربی کودک در شهرهای مشهد، تبریز، 
رشت و تهران درس می داد و با »اداره 
مطالعات و برنامه های وزارت آموزش و 
پرورش« و »سازمان کتاب های درسی« 
در زمینه آزمایش کتاب های درسی نو 
کتاب های  تدوین  و  فرهاد  مدرسه  در 

دوره  درسی  ریزی  برنامه  و  درسی 
ابتدایی همکاری داشت. با یاری مجله 
»سپیده فردا« و با شرکت فعال توران 
کتاب های  از  نمایشگاه  سه  میرهادی، 
کودکان در سال های 1۳۳۵، 1۳۳7 و 
1۳۳۹ برگزار شد. در پی برگزاری این 
با  کودک  کتاب  شورای  نمایشگاه ها 
تالش توران میرهادی و همفکران او، 
بیشتر  هرچه  پیشبرد  و  گسترش  برای 
  1۳۴1 سال  در  کودکان  ادبیات  امر 

تاسیس شد.

توران میرهادی همچنین بنیانگذار 
و  کودکان  فرهنگنامه  طرح  مسئول  و 
نوجوانان، اولین کتاب مرجع ایرانی برای 

کودکان و نوجوانان است.

از آثار او می توان به دو گفتار درباره 
کتابخانه های آموزشگاهی و نقش آن در 
ایجاد عادت به مطالعه، کتاب کار مربی 
کودک، برنامه کار ساالنه مربی در مهد 
کودک و کودکستان، جستجو در راه ها 
و روش های تربیت، تعلیمات اجتماعی 
کتاب  تدریس  راهنمای  دبستان،  سوم 
دو  دبستان،  سوم  اجتماعی  تعلیمات 
گفتار )کتابخانه آموزشگاهی و نقش آن 
در ایجاد عادت به مطالعه( و آنکه رفت، 

آنکه آمد، اشاره کرد.
نگارش  در  میرهادی  ن  ا تور
تاریخ،  اجتماعی،  تعلیمات  کتاب های 
جغرافی و تعلیمات دینی چهارم دبستان، 
تعلیمات اجتماعی و دینی برای کالس 
ادبیات  در  گذری  و  دبستان  چهارم 

کودکان همکاری داشته است.

او کتاب ها و مقاله های زیر را نیز 
ترجمه کرده است:

کودکان،  برای  چینی  نه  فسا ا
گنجشک کوچولو، رفتار والدین ما باید 
چگونه باشد، تفاهم بین المللی به وسیله 
کتاب های کودکان و نوجوانان، آنچه از 
و  افسانه ها  باب  در  آموختیم،  کنگره 
اسطوره ها برای کودکان و نوجوانان )با 
همکاری ثریا قزل ایاغ( و مقاله هایی از 
او در مجله سپیده فردا، ماهنامه آموزش 
گزارش های  و  نشریه ها  پرورش،  و 
رسیده  چاپ  به  کودک  کتاب  شورای 

است.
 1۳۹۵ آبان   1۸ میرهادی  توران 

دارفانی را وداع گفت.

تجلیلکوچکیازروحیبزرگ

بازار در شجاعی سیدمهدی دینی داستانهای تازهترین
کتابکودک

»از کشـتی نـوح چـه خبـر« و »دنیـا پـس از تو نباشـد« دو اثر سـید 
مهـدی شـجاعی بـا تصویرگـری فرهـاد جمشـیدی از تـازه ترین هـای 

انتشـارات نیسـتان بـرای بـازار کتـاب کودک اسـت.
 از کشـتی نـوح چـه خبـر و دنیـا پـس از تـو نباشـد تازه تریـن آثـار 
داسـتانی منتشـر شـده از سـید مهدی شـجاعی برای گروه سـنی کودک و 
نوجوان سـت؛ نویسـنده ای که پیشـتر نیز آثار گوناگونی در حوزه بازشناسی 
و بازروایـی حـوادث و شـخصیت  هـای تاریـخ اسـالم و پیامبران آسـمانی 

بـرای مخاطبـان کـودک تالیف کرده اسـت.
از کشـتی نوح چه خبر؟! روایتی اسـت داسـتانی از سرگذشت حضرت 

نـوح )ع( یکـی از پیامبران اولوالعزم بر اسـاس روایات قرآنی.
داسـتان هایی دینـی از تازه های سـیدمهدی شـجاعی در بـازار کتاب 

کودک
شـجاعی کـه تقریبـا بـرای تمامـی گروه های سـنی در فرم داسـتانی 
دسـت بـه قلم برده اسـت در ایـن کتاب با هدف مخاطبـان نوجوان، ضمن 
بازآفرینـی داسـتان زندگـی یکـی از پیامبـران الهـی چنـد موضـوع کلی را 
بـرای آنهـا در ایـن اثر مورد توجـه جدی قرار داده اسـت، از جمله ضرورت 
توجـه در سـاختارهای داسـتانی قـرآن کریـم بـرای پیوند مسـتحکم میان 
قشـر نوجـوان و کالم الهـی، بازخوانـی صحیـح و دقیـق و در عیـن حـال 
سـاده و دلچسـب پیـام الهی در زمینـه مواجهه نیکی و پلیـدی و نیروهای 
آسـمانی و شـیطانی و نیز ثمره و نتیجه یکتاپرسـتی و عمل به وعده الهی.

از دیگـر ویژگی هـای ایـن متـن پایبنـدی نویسـنده بـه متـن قـرآن 
کریـم بـرای بازگویـی ایـن داسـتان بـوده کـه در نهایـت توانسـته از این 
متـن روایتـی شـیرین و در عیـن حال بـه دور از تحریفات و اسـرائیلیات از 

زندگـی ایـن پیامبـر ارائـه کند.
شـجاعی در ایـن بازخوانی تمامی تالش خـود را مصروف به بازگویی 
روایتـی سـاده و صریـح و در عیـن حـال شـیرین از پیام یکتاپرسـتی قرآن 
کریـم کـرده اسـت. پیامـی که در آن از سـویی صبـر پیامبـر در مواجهه با 
شـرک و کفـر و تـالش بـرای هدایت بنـدگان خداونـد به تصویر کشـیده 
شـده اسـت و از سـوی دیگر قـدرت عذاب الهـی در مواجهه با مشـرکان.

ایـن اثـر از تصویرسـازی های بی بدیـل فرهـاد جمشـیدی نیـز بهـره 
بـرده اسـت. جمشـیدی که سـابقه تصویرسـازی بیـش از چهارصـد کتاب 
را در سـابقه کاری خـود دارد، بـا اشـراف بـر ایـن نکتـه کـه تصویرسـازی 
مسـتند بـر اسـاس یـک رویـداد تاریخی بیش از هـر چیز متکی به تسـلط 
هنرمنـد بـر فرامتـن اسـت، به شـکلی تـازه و بـا تکنیک هایی نـو به خلق 
تصویـر پرداختـه و فضاسـازی های بکـر و نویـی را بـرای مخاطبانـش در 

ایـن کتاب بـه وجود آورده اسـت.
هنـر تصویرسـازی او در ایـن کتاب بر پایه همین مسـاله مجموعه ای 
را فراهـم کـرده کـه هـم تخیـل هنـری و هم تسـلط بـه تاریـخ را توامان 
در خـود دارد و تلفیـق ایـن دو موضـوع بـا هنر او منجر بـه خلق تصاویری 

بی بدیل و مسـحورکننده در کتاب شـده اسـت.
کتـاب اینگونـه آغـاز مـی شـود: مـردم یادشـان رفتـه بـود کـه چـه 
کسـی آنهـا را آفریـده اسـت چـه کسـی بـه آنهـا روزی مـی دهـد و چـه 

کسـی آنهـا را مـی میرانـد.
خـدا را فرامـوش کـرده بودنـد بـا دسـت هـای خودشـان بـت هایی 

سـاخته بودنـد و بـه جـای خـدا می پرسـتیدند.
خداونـد بـرای ایـن مردم پیامبری فرسـتاد بـه نام نـوح. حضرت نوح 
دعـوت خـود را بـه خـدا پرسـتی آغاز کـرد. به مـردم فهماند کـه کاری از 
دسـت بـت هـا سـاخته نیسـت و پرسـتش به جـای خـدا نادانی اسـت. اما 
سـال هـای سـال گذشـت و عـده کمـی از مـردم حرف هـای نـوح را باور 

کردنـد و بـه خدای بـزرگ ایمـان آوردند...
ایـن کتـاب ۳2 صفحـه ای بـرای گـروه سـنی ج، با شـمارگان هزار 

نسـخه منتشـر شـده است.
دنیـا پـس از تـو نباشـد نیز دیگر اثر جمشـیدی از انتشـارات نیسـتان 
داسـتان وهـب بـن عبـداهلل کلبـی یکی از یـاران امـام حسـین )ع( را نقل 
مـی کنـد. وهـب جوانـی نصرانـی )مسـیحی( مذهـب بـود کـه در مسـیر 
حرکـت حسـین بـن علـی به سـوی کربال به دسـت وی اسـالم آورد و در 
روز عاشـورا در کربال کشـته شـد. وهب و همسـر و مادرش نصرانی بودند 

و در راه کربـال در ثعلبیـه بدسـت حسـین بـن علی )ع( مسـلمان شـدند.
کتـاب اینگونـه آغـاز می شـود: چـه کند وهب. تردید نیسـت. شـک 
نیسـت. سـردرگمی نیسـت. نوعی دل درگمی اسـت. شـک اگر بود پیش 

از ایـن بایـد رخ می نمـود. )...(
هرچـه در ذهـن خویـش مـی کاود ایـن حـال را در هیـچ گاه زندگی 

خویـش بـه یـاد نمـی آورد.. »ایـن چـه حالتی اسـت خدایا؟
نـه ایـن طـور نمـی شـود بایـد دل را زیـر و رو کنـد باید ایـن آینه را 
سـر دسـت بگیـرد تـا ببینـد زنـگار کجاسـت؟ تـا ببیند کـدام خشـت این 

بنـا سسـتی مـی کند.
بـا مـرگ چگونـه ای وهـب؟ نکنـد از مرگ می ترسـی؟ مگـر نه در 
جـاده ایـن جهـاد مقصـدش شـهادت حتمـی اسـت؟ نکنـد حضـور هیات 

مـرگ اینچنیـن دسـت و پـای تـو را مـی لرزاند؟
نـه، مـن نـه مـرد مـرگ گریـز و پرهیـز از مرگـم و مرگ کـه اکنون 
رخ ننمـوده اسـت مـرگ آن زمانـی رخ نمـود که حسـین )ع( سـوی چراغ 

را در ظلمـات بیابـان پایین کشـید ...
ایـن کتـاب نیـز در ۳۸ صفحـه بـا شـمارگان هـزار نسـخه بـه چاپ 

است. رسـیده 
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پروانه رسولی خوشبخت

اعالم نحوه ارسال مستندات شهرها 
برای معرفی پایتخت کتاب

 نحوه ارسال آثار و مستندات شهرهای شرکت کننده در هفتمین دوره 
برنامه انتخاب و معرفی پایتخت کتاب ایران اعالم شد.

به گزارش دنیای جوانان از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، معاونت 
امور فرهنگی این وزارتخانه، هفتمین دوره طرح انتخاب و معرفی پایتخت 
کتاب ایران را با هدف توسعه فرهنگی و ترویج کتاب خوانی از طریق حمایت 

از برنامه ها و پیشنهادهای نو و ابتکاری، اثربخش و پایدار برگزار می کند.
امسال به دلیل شیوع و گسترش بیماری کووید 1۹، سه روش برای 
به  کتاب  پایتخت  عنوان  متقاضی  کتاب خوانی شهرهای  مستندات  ارسال 

دبیرخانه مرکزی در نظر گرفته  شده است.
اعالم نحوه ارسال مستندات شهرها برای معرفی پایتخت کتاب

1. ارسال مدارک از طریق سایت شبکه ترویج کتاب خوانی در سایت 
اینترنتی فراخوان هفتمین دوره جشنواره پایتخت کتاب ایران در دسترس 

است.    
در این سایت یک فرم با عنوان ارسال آثار و مستندات پایتخت کتاب 
ایران تهیه شده است و رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهر متقاضی 

می بایست برای ارسال آثار به این نکات توجه کنند.
 این فرم فقط برای رابطان باز می شود.

پس از ورود به فرم مشخصات فردی خود و اطالعات مرتبط با شهر 
را کامل وارد کنید.

 یک پرونده حداکثر با حجم ۳۰ مگابایت و در قالب pdf از قبل که 
حاوی بنامه ها و فعالیت های ترویجی شهرستان می باشد آماده و در قسمت 

ارسال پرونده بارگذاری کند.
2. ارسال آثار از طریق لوح فشرده

شهرهای متقاضی  می توانند آثار و پرونده کتاب خوانی خود را در یک 
برنامه  به دبیرخانه هفتمین دوره  لوح فشرده به صورت دسته بندی شده 

انتخاب و معرفی پایتخت کتاب ایران ارسال کنند.
۳. ارسال آثار به روش پستی.

آن دسته از شهرهایی که امکان ارسال آثار به دو روش باال برای آنان 
مقدور نباشد می توانند آثار و مستندات کتاب خوانی خود را به صورت چاپی 
و در ساختار مناسب از طریق پست به دبیرخانه هفتمین دوره برنامه انتخاب 

و معرفی پایتخت کتاب ایران ارسال کنند.
مهلت ارسال آثار به دبیرخانه مرکزی هفتمین دوره برنامه انتخاب و 

معرفی پایتخت کتاب ایران ۳1 تیرماه 1۴۰۰ است.
نشانی دبیرخانه این رویداد در تهران خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان 
فجر، نبش کیهان، ساختمان فجر، پالک 7 طبقه ۵ ستاد هماهنگی شهرها 
و روستاهای دوستدار کتاب معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمی است.
در شش دوره برگزاری این برنامه به ترتیب شهرهای اهواز )1۳۹۴(، 
نیشابور )1۳۹۵(، بوشهر )1۳۹۶(، کاشان )1۳۹7( و یزد )1۳۹۸( و شیراز 

)1۳۹۹( توانسته  اند عنوان »پایتخت کتاب ایران« را کسب کنند.
شهرهای متقاضی شرکت در این دوره از پایتخت کتاب ایران می توانند 
برای کسب اطالعات بیشتر به پایگاه اطالع  رسانی شبکه ترویج کتابخوانی 

مراجعه کنند.

کتاب کد ۲4 
در کرمانشاه نقد و بررسی شد

کتاب »کد 2۴« در ادامه سلسله نشست های سینماکتاب و به  همت اداره 
مستند  اکران  از  پس  سه شنبه  روز  کرمانشاه  استان  عمومی  کتابخانه های  کل 
اثر تحلیل  با سایه« با حضور مجازی »حبیب احمدزاده« نویسنده  »گفت و گو 

و بررسی شد.
 معاون اداره کل کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه در ابتدای این نشست که 
در محل سالن اجتماعات اداره کل کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه و با حضور 
مدعوین در فضای مجازی برگزار شد، گفت: از نظر ما به عنوان مروجان کتابخوانی، 

اهمیت چنین برنامه هایی این است که به کتابخوانی حرفه ای کمک می کند.
»رضاکریمی« افزود: این برنامه در قالب سینماکتاب اجرا شد که یکی از قالبهای 
جذاب برای ترویج کتابخوانی است. این قالب با پیوند بین دو شاخه فرهنگی از نقاط 

قوت هر یک به نفع دیگری بهره می برد.
وی بیان کرد: این یک برنامه اندیشه محور هم هست و با موضوع یکی از 
حساسیت برانگیزترین نویسندگان و آثار ادبیات ایران تالش می کند تا به گفت و 

گوهای اقشار مختلف کمک کند.
او در ادامه افزود: کتاب کد2۴ یک اثر مابین آثار ستایش گران هدایت با آثار 
منتقدین اوست که راه میانه را در پیش گرفته و از این نظر مورد تمجید افراد از 

طیف های فکری مختلف قرار گرفته است.
وی افزود: احمدزاده در این اثر چند سند مهم درباره زمینه شکل گیری بوف 
کور بیان می کند که عبارتند از: سینمای اکسپرسیونیستی، عشق ناتمام به دختر 

فرانسوی، نمادهای هندی، کافکا و خیام.
کریمی همچنین گفت: هدایت کامال غربی بود و کتاب کد2۴ از جمله آثاری 
است که تقلید را توسط صادق هدایت مستند می کند و »صادق هدایت صادقانه می 
گوید، همه تقلید می کنند« اما تقلید او از فرهنگ غربی است. هدایت می گوید بین 
تقلید با سرقت و چاپیدن فرق هست که از این جهت می توان گفت جنس تقلید او 

شریک شدن در روح فرهنگ غربی است.

اطالعات  فناوری  اداره  رییس   
اسالمی  فرهنگ  و  علوم  پژوهشگاه 
نشر  مهم  اولویت های  به  اشاره  با 
از  گفت:  جاری  سال  در  الکترونیک 
در  ای  توسعه  فعالیت های  مهمترین 
راه  پژوهان،  الکترونیک  نشر  سامانه 

اندازی کتاب های صوتی است.
دفتر  شنبه  سه  روز  گزارش  به 
قم،  علمیه  حوزه  اسالمی  تبلیغات 
جشنواره  آیین  در  فر  متین  محمود 
لکترونیک  ا نشر  نه  ما سا لگی  سا  ۵
پژوهان در پژوهشگاه علوم و فرهنگ 
اسالمی، اظهار داشت: توسعه کمی و 
و  فنی  های  حوزه  در  پژوهان  کیفی 
روی  پیش  های  برنامه  از  محتوایی 

این سامانه است.
و  ناشران  د  تعدا فزایش  ا وی 
همچنین تعداد کتب منتشره در پژوهان 
در سال 1۴۰۰ را از اولویت های کاری 

پژوهان دانست و افزود: در تعامالت با 
سازمان ها و ناشران بازنگری انجام شده 
و اتفاقات خوبی افتاده و برنامه های رو 

به رشدی در دست تدوین داریم.
اطالعات  فناوری  اداره  رییس 
اسالمی  فرهنگ  و  علوم  پژوهشگاه 
تصریح کرد: در حوزه کاربران و پشتیبانی 
پشتیبانی  بخش  گذشته  در  آنها،  از 
کاربران راه اندازی و فعال شده و در حال 

توسعه این بخش و راه اندازی سیستم 
مدیریت ارتباط با مشتریان هستیم.

وی یکی از دالیل اصلی راه اندازی 
رضایت  را  مشتریان  با  ارتباط  سیستم 
کاربران و پاسخگویی به موقع و دقیق 
به آنها دانست و افزود: به دنبال توسعه 
زبان سامانه نشر دیجیتال پژوهان از پنج 

زبان به 2۰ زبان هستیم.
متین فر یکی از فعالیت های انجام 

گرفته در پژوهان را تولید نسخه های 
جدید  برند  با  پژوهان  پلتفرم  از  جدید 
عنوان کرد و اظهار داشت: با همکاری 
عنوان  با  )بازتولید  ریبرندها  نهاد،  دو 
جدید( انجام و تالش شده دو محصول 
تولیدی به یک نقطه خوبی برسند و در 
صورت درخواست نهادها و تفاهم، این 
امکان و آمادگی وجود دارد تا بتوانیم یک 

محصول جدیدی را خلق کنیم.
استقبال گسترده  به  اشاره  با  وی 
ینستاگرامی  ا کمپین  از  نظیر  بی  و 
گفت:  پژوهان«  سالگی   ۵ »جشنواره 
بیش از ۴ هزار و ۸۰۰ نفر از این کمپین 
حمایت کردند و به قید قرعه به 1۰ نفر 

از این افراد جوایزی اهدا شد.
گفتنی است در خالل این نشست 
و  گپ  و  خاطرات  از  شده  تهیه  کلیپ 
نشر  اندرکاران »سامانه  با دست  گفت 

الکترونیک پژوهان« پخش شد.

کتاب های صوتی در سامانه نشر الکترونیکی پژوهان راه اندازی می شود
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تصویری دیده نشده از هوشنگ ابتهاج و محمدرضا لطفی
اختصاصی دنیای جوانان

دستم بگیر 
کز غم ایام خسته ام

علی اشتری )فرهاد(

دستم بگیر کز غم ایام خسته ام
نازم بکش که عاشقم و دل شکسته ام

از خود مران مرا که قسم می خورم هنوز
جز با دو چشم مست تو عهدی نبسته ام

رفتی ، برو ، برو ، که دلم پر ز داغ توست
من سرخ الله ام که ز داغ تو رسته  ام

در خون مکش تو بال و پر خسته مرا
من طایر بهشتی از دام جسته ام

گفتی به ناز، تا بزنم پنجه ای به ساز
دانی که پرده دل محزون گسسته ام ؟

سازم شکست بی تو و عمرم به غم گذشت
 اکنون به یاد روی تو تنها نشسته ام
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محمد حسین زاده

رسـانه ای  نشسـت  گذشـته  روز 
مجیـد رجبی معمـار مدیرعامـل خانـه 
هنرمنـدان ایـران بـا عنوان مـروری بر 
فعالیت هـای خانـه هنرمنـدان ایران در 
دوران کرونا، در سـالن اسـتاد امیرخانی 
ایـران برگـزار شـد.  خانـه هنرمنـدان 
نشسـت  ایـن  در  رجبی معمـار  مجیـد 
رسـانه ای کـه به صـورت الیـو برگزار 
شـد، مرور فعالیت هـای خانه هنرمندان 
ایـران در دوران کرونا را در دسـتور کار 
داشـت و با اشـاره بـه انتظـارات اهالی 
وزیـر  و  رئیس جمهـور جدیـد  از  هنـر 
فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی گفـت این 
توقـع از رئیـس جمهور منتخـب وجود 
دارد کـه شـرایط سـخت هنرمنـدان را 
درک کـرده و وزیر فرهنگ و ارشـادی 
آگاه بـه مسـائل هنـر و هنرمنـدان و 

دغدغه منـد را معرفـی کنـد.
روابـط  مدیـر  کثیریـان،  کیـوان 
خانـه  لملـل  بین ا امـور  و  عمومـی 
هنرمندان ایران در ابتدای این نشسـت 
کـه به دلیل شـیوع و مـوج پنجم کرونا 
به صـورت الیـو در صفحه اینسـتاگرام 
خانـه هنرمنـدان ایـران برگـزار شـد، 
بیـان کـرد: ایـن اولین نشسـت خبری 
مدیرعامـل خانـه هنرمنـدان ایـران در 
سـال 1۴۰۰ اسـت. در یکسـال و نیـم 
اخیـر درگیـر ویـروس کرونـا هسـتیم 
فعالیت هـای  را  لطمـه  بیشـترین  و 
فرهنگـی و هنـری و اهالی آن دیده اند. 
خانـه هنرمنـدان ایـران به عنـوان یک 
کانـون مهـم در شـهر تهران نیـز متاثر 
بـوده اسـت.  ایـن ویـروس  از شـیوع 
امـا خانـه هنرمنـدان ایـران بخشـی از 
فعالیت هـای خـود را در دوران کرونا در 
فضـای آنالیـن دنبـال کرد کـه در این 
نشسـت تشـریح می شـود. هم چنین به 
جهـت اهمیـت حفـظ سـالمتی اهالی 
رسـانه تصمیـم گرفتیم این نشسـت را 

بـه صـورت آنالیـن برگـزار کنیم.
رجبی معمـار  مجیـد  ادامـه  در 
مدیرعامـل خانـه هنرمنـدان بـا ابـراز 
تسـلیت به مناسـبت درگذشـت دو تن 
اخیـر  حادثـه  در  رسـانه  همـکاران  از 
واژگونـی اتوبـوس بیـان کـرد: شـیوع 
کرونـا مشـکالت و تنگناهـای زیـادی 
را بـرای عمـوم مـردم و اهالی فرهنگ 
و هنـر ایجـاد کرد. البته این مشـکالت 
شـدت های  مختلـف  زمینه هـای  در 
هنرمنـدان  و  اسـت  داشـته  متفاوتـی 
تئاتـر، سـینما، تجسـمی و… هریـک 
بـه نوعـی تحـت تاثیـر ایـن وضعیـت 
دشـوار قـرار گرفتنـد. بـا توجه بـه این 
کـه ایـن ویـروس و تغییـرات آن قابل 
پیش بینی هم نیسـت، شـرایط عجیبی 
را از ابتـدا تاکنـون رقـم زده اسـت امـا 
الزم اسـت خـود را بـا شـرایط وفـق و 
هنـری  و  فرهنگـی  فعالیت هـای  بـه 
گزارش هـای  طبـق  دهیـم.  ادامـه 
جهانـی  سـازمان  سـوی  از  رسـیده 
بهداشـت و علیرغـم کشـف و سـاخت 
واکسـن کرونـا همچنـان هشـدارهایی 
تغییـرات جدیـد  و  بـر جهـش  مبنـی 
ویروس و رعایت مسـتمر پروتکل های 
بهداشـتی داده می شـود امـا نمی تـوان 
فرهنـگ و هنـر را تعطیل کـرد. ضمن 
ایـن کـه اهالـی فرهنگ و هنـر عالوه 
بـر این کـه معیشـت خـود را از طریق 
فعالیت هـای خـود دنبـال می کنند، باید 
بـه مردم نیز به واسـطه هنـر خود امید 

و روحیـه بدهنـد.
رجبی معمـار با مـرور فعالیت های 
روزهـای  در  ایـران  هنرمنـدان  خانـه 
ابتدایـی درگیـری بـا ویـروس کرونـا 
آغـاز  از  مدتـی  از  بعـد  کـرد:  عنـوان 
شـیوع کرونـا تصمیـم گرفتیـم خانـه 
هنرمنـدان ایـران بـه فعالیت های خود 
ادامـه بدهد. چاره اندیشـی کردیم تا در 
فواصـل بهبود شـرایط بیـن پیک های 
کرونـا گالری هـا و نمایشـگاه ها برقرار 
باشـند امـا بـه تدریـج دریافتیـم کـه 
کار بسـیار سـخت اسـت و گریـزی از 
وضعیت جهانی نیسـت. سـال گذشـته 
تنها یک نمایش »برگشـتن افتخارآمیز 
مـردان جنگی« در دو بـازه زمانی آبان 
و اسـفند مـاه به روی صحنـه رفت که 
بـه دلیل مواجهه دوباره با شـیوع کرونا 

اجـرای آن متوقـف ماند.
از  اسـتفاده  بـه  اشـاره  بـا  وی 
ظرفیـت اینترنـت و فضـای مجازی در 
ایـام کرونـا در خانـه هنرمنـدان ایـران 
نشسـت های  و  الیوهـا  داد:  توضیـح 
برخـط خانـه هنرمنـدان ایـران از نظـر 
کمـی و کیفـی در مخاطبان ارتقا ایجاد 

کـرد. تعداد بازدیدکننـدگان این الیوها 
مـورد توجـه و درخور تحسـین از منظر 
همراهـی کارشناسـان و متخصصانـی 
بـود کـه در ایـن گفتگوهـای برخط در 
حوزه هـای مختلـف ما را یـاری کردند.

مدیرعامـل خانـه هنرمندان ایران 
بـا اشـاره بـه برخـی از الیوهـای خانه 
سـال  ابتـدای  از  ایـران  هنرمنـدان 
جـاری گفـت: حداقل پنـج برنامه برای 
نکوداشـت و یادبـود زنده یـادان نجـف 
دریابنـدری، خسـرو سـینایی، منوچهـر 
عبدالوهـاب  عالمـی،  اکبـر  طیـاب، 
شـهیدی و… برگـزار شـد. شـطرنج 
مرمـت  حـوزه  در  دوبـاره  تولـد  بـاد؛ 
فیلـم کار شـاخص دیگری بـود که در 
حـوزه سـینما برگزار شـد. بیـش از ۵۰ 
پادکسـت بـا عنـوان اسـاطیر یونـان با 
کارشناسـی سـیاوش پاکـراه در سـال 
گذشـته مـورد توجـه قـرار گرفـت. 12 
نیـز  آگراندیسـمان  برنامـه تخصصـی 
چهره هـا  برجسـته ترین  از  دعـوت  بـا 
لبـاس  و  صحنـه  طراحـی  حـوزه  در 
تئاتر و سـینما، عکاسـی، خوشنویسـی، 
و…  طراحـی  نقاشـی،  تصویرگـری، 

شـد. برگزار 
یر  سـا ه  ر بـا ر د ر  جبی معمـا ر
فعالیت هـای برخـط خانـه هنرمنـدان 
مـه  نا بر ر  د  : د ا د توضیـح  ن  یـرا ا
دوشـنبه های سـینما بـا اجـرای کیوان 
بـه  اسـت  شـده  تـالش  کثیریـان 
موضوعـات جدیـد بـا نگاهـی آسـیب 
شناسـانه پرداختـه شـود. همچنیـن ۵ 
الیـو بـا موضـوع نهادهـا و انجمن هـا 
بـه معرفی ایـن خانه هـا و انجمن های 
اصلـی هنـری کشـور و سیاسـت ها و 
می پـردازد. الیوهـای  فعالیت هایشـان 
سـخن در حـوزه ادبیـات و آهنـگ در 
حـوزه موسـیقی نیـز به طـور تخصصی 

در اینسـتاگرام خانـه دنبـال می شـوند. 
همچنیـن نشسـت های برخـط خشـت 
اسـت.  راه  در  معمـاری  حـوزه  در 
الیوهـای خانـه هنرمنـدان ایـران در 
بندبـاز،  عنـوان  بـا  نیـز  تئاتـر  حـوزه 
را  هنـر  ایـن  شـرایط  و  مشـکالت 
بررسـی و ارزیابـی می کند. در 7 رشـته 
تجسـمی نیز گفتگوهای برخط تجسـم 
از اینسـتاگرام خانـه هنرمنـدان ایـران 
میزبـان مخاطبـان و عالقه منـدان بـه 

ایـن هنرهـا خواهـد بـود.
رجبـی معمـار بـا اشـاره بـه آغاز 
از  نمایش هـا  و  گالری هـا  فعالیـت 
اردیبهشـت 1۴۰۰ بـه بعـد بیـان کرد: 
نمایـش پـس از برخورد جسـم سـخت 
بـا  تماشـاگر   ۸۵۰ میزبـان  سـر؛  بـه 
ظرفیـت ۵۰ درصـدی سـالن  انتظامـی 
بـود کـه اسـتقبال خوبـی در شـرایط 
نمایـش  می شـود.  محسـوب  کنونـی 
هیـچ، میان مـا به کارگردانی سـیاوش 
پاکـراه نیـز بـرای اولین بار بـه صورت 
رایگان اجرای خود را پشـت سرگذاشت 
و میزبـان ۸۰۰ نفـر در تعـداد ۳2 اجـرا 
بـود. در سـال ۹۹ حدود 1۳ نمایشـگاه 
در خانـه هنرمنـدان ایـران برگزار شـد 
که بزرگترین آن نمایشـگاه تصویرسال 
بـه همـت سـیف اهلل صمدیان بـود که 
بـا وجـود شـرایط کرونا مورد اسـتقبال 
قـرار گرفت و تا نـوروز 1۴۰۰ نیز ادامه 
فیلـم  عکس هـای  نمایشـگاه  یافـت. 
محمدحسـین  سـاخته  گـردو  درخـت 
مهدویان، نمایشـگاه مسـکن بـا توجه 
یـاد  گرفتـه،  صـورت  سـیالب های 
شـهدای سـالمت، نمایشـگاه صلـح را 
نمایشـگاه  آموخـت،  کودکـی  از  بایـد 
عکـس اورامانات با همکاری یونسـکو، 
نمایشـگاه تهـران از منظـر هنرمندان، 
نمایشـگاهی از آثـار اسـتاد ممیـز بـه 
مناسـبت پانزدهمین سالگرد درگذشت 
زمیـن  شـهروند  مـن  نمایشـگاه  او، 
هسـتم و… مجموعه نمایشـگاه هایی 
اسـت که سـال گذشـته برگزار کردیم. 
ایـن در حالـی اسـت کـه در شـرایط 
غیرکرونـا سـاالنه میزبـان آثـار حـدود 

1۰۰ نمایشـگاه بودیـم.

وی بـا اشـاره بـه نمایشـگاه های 
سـال 1۴۰۰ در خانـه هنرمنـدان ایران 
توضیـح داد: در مـاه رمضان نمایشـگاه 
و  کردیـم  برگـزار  را  اسماءالحسـنی 
نمایشـگاه های  میزبـان  دامـه  ا در 
طراحـی مبلمان لهسـتانی، آثار حسـن 
فاصلـه،  بـزرگان،  روشـنای  مـرادی، 
نگاهـی دیگـر، مـرزی بـرای دیـدن، 
بالقلـم، مرثیـه ای بـرای یـک رویـا و 
حـال  در  بودیـم.  جنـگ  در  زیبایـی 
حاضـر نیـز انجمن سـفال و سـرامیک 
نمایشـگاه  سـاالنه  دومیـن  ایـران، 
کاربردی هـای معناگـرا را در مجموعـه 
ایـران  هنرمنـدان  خانـه  گالری هـای 
برگـزار کـرده اسـت کـه بـا اسـتقبال 
اسـت.  بـوده  مواجهـه  خوبـی  بسـیار 
برنامه مـان تـا پایـان سـال نیـز بـرای 
اسـت  مشـخص  گالری هـا  برگـزاری 
کـه بـا توجه بـه وضعیت کرونـا درباره 
خواهیـم  تصمیم گیـری  آن  برگـزاری 
کـرد. خانـه هنرمندان ایـران یک نهاد 
دولتی نیسـت و بودجه سـاالنه مصوب 
نـدارد و بـه جهـت مشـکالت بودجـه 
بـا  را  موضـوع  مـا  پارسـال  تابسـتان 
اهالـی رسـانه در میان گذاشـتیم و آنها 
همراهـی خوبـی داشـتند و در مهر ماه 
بـا حضـور اعضای شـورای عالـی خانه 
هنرمنـدان و معـاون رییـس جمهـور و 
جمعـی از مدیـران دغدغه ها و مسـائل 
صنـوف و انجمن هـا مطـرح شـد. در 
جمع بنـدی ایـن جلسـه قول داده شـد 
تـا خانه هنرمنـدان ایران و انجمن های 
و  دولـت  مالـی  حمایـت  از  هنـری 
شـهرداری تهـران برخـوردار شـوند و 
انجمن هـا  و عضـو  هنرمنـدان  بـرای 
نیـز کمـک هزینـه و وام در نظر گرفته 
شـود که بعـد از پیگیری هـای فراوان، 
یک ونیم میلیارد تومان در سـه قسط از 

سـوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
میلیـارد  نیـم  و  یـک  کنـد.  دریافـت 
تومـان نیز از سـوی شـهرداری تهران 
بـه ایـن خانـه کمـک شـد، رقمـی که 
برابـر بـا سـاخت یـک فیلم سـینمایی 
متوسـط اسـت و اداره یکسـال خانـه 
هنرمنـدان ایران، نگهـداری گالری ها، 
هزینه هـای  سـایر  و  پرسـنل  هزینـه 
جـاری حداقـل مبلغـی بیـن 1۰ تا 12 
رقـم  ایـن  می طلبـد.  تومـان  میلیـارد 
صرفـا بـرای هزینه های مسـتمر کافی 
هم چنیـن  محتـوا.  تولیـد  نـه  اسـت 
خانـه هنرمنـدان ایـران از محـل اجاره 
بلیـت  فـروش  از  درصـدی  سـالن ها، 
و…  رسـتوران ها  اجـاره  نمایش هـا، 
پیش از کرونا درآمدی کسـب می کرد 
کـه سـال گذشـته تنهـا ۶ تـا ۸ درصد 
از درآمدهـای قبـل از دوران کرونـا را 

توانسـت بدسـت آورد.
وزیـر  از  نشسـت  ادامـه  در  وی 
فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی تقاضا کرد 
لیسـت وام های داده شده به هنرمندان 
و موسسـات فرهنگی کـه در قالب وام 
کار ایـن کمک هـا را دریافـت کردنـد، 
جزییات آن تشـریح شـود تا مشـخص 
شـود در سـال ۹۹ چه کسـانی دریافت 
کننـده ایـن وام بوده انـد. رجبی معمـار 
افـزود: ایـن توقـع از رئیـس جمهـور 
منتخـب وجود دارد که شـرایط سـخت 
هنرمنـدان  کنـد.  درک  را  هنرمنـدان 
تجسـمی، تئاتـر خصوصـی و بسـیاری 
از هنرمنـدان در وضعیـت اسـتیجاری 
بـه فعالیـت خـود ادامـه می دادنـد و در 
پرداخـت اجاره بهایشـان با مشـکالت 
جدی مواجه اند. بسـیاری از سـالن های 
شـده اند.  جمـع  و  تعطیـل  خصوصـی 
خانـه هنرمنـدان ایـران نیز در شـرایط 
سـختی به سـر برده اسـت و امید دارد 
در دولـت جدیـد از خبـرگان هر رشـته 
دعـوت بـه مشـورت و همکاری شـود. 
رسـمی  ابالغیـه   هیـچ  بـدون  اخیـرا 
یـا  اسـت.  شـده  تعطیـل  نمایش هـا 
شـنیدم در قالـب یک مصاحبـه رییس 
مرکـز هنرهای تجسـمی اعـالم کرده 
اسـت بـا توجـه بـه پیـک کرونـا بایـد 

ایـن  امـا  شـوند.  تعطیـل  گالری هـا 
تعطیلـی چه طـور مدیریـت می شـود؟ 
چـرا سـینما ها تعطیـل نشـده اند؟ چـرا 
در یـک وزارتخانه که جزییات شـرایط 
رسـانی  اطـالع  و  می دانـد  را  کرونـا 
دربـاره کرونـا توسـط وزارت فرهنـگ 
و ارشـاد صـورت می گیـرد، بـا توجـه 
بـه دانسـتن احتمـال تعطیلی هـا چـرا 
جلسـات تخصصـی بـا حضـور اهالـی 
و خبـرگان هـر رشـته برگزار نمی شـود 
پروتکل هـای  رعایـت  بـا  بتـوان  تـا 
بهداشـتی حداقـل پیوسـتار فرهنـگ و 
هنـر بـه نوعـی ادامه پیـدا کنـد. برای 
مثـال ظرفیـت تماشـاگران نمایش هـا 
بـه ۳۰ درصـد کاهـش یابد امـا تعطیل 
نشـود. هم چنیـن درهـای گالری هـا به 
روی مـردم بـا حفظ ضوابط بهداشـتی 

باشـد. باز 
خبـری  نشسـت  دوم  بخـش 
ایـران  هنرمنـدان  خانـه  مدیرعامـل 
بـه طـرح پرسـش های اهالـی رسـانه 

یافـت. اختصـاص 
سـوال  ایـن  بـه  پاسـخ  در  وی 
دربـاره علـت عـدم عضویـت انجمـن 
هنرمنـدان  خانـه  در  ایـران  عکاسـان 
ایران عنوان کرد: در اساسـنامه مصوب 
و مفصـل خانـه هنرمنـدان ایـران کـه 
توسـط بـزرگان فرهنگ و هنـر تدوین 
شـده اسـت، تکلیف عضویت هـا معلوم 
اساسـنامه  ایـن  در  انجمن هـا  اسـت. 
نبایـد مشـکل قانونـی داشـته باشـند، 
امـا انجمـن عکاسـان ایـران بـه ایـن 
کشـور  وزارت  سـوی  از  کـه  دلیـل 
مجـوز داشـته و اردیبهشـت ۹۸ مجوز 
آن تمـام شـده اسـت، طبق اساسـنامه 
وقتـی اسـناد را بـرای سـازمان ثبـت 
انجمـن  اسـناد  فرسـتادیم،  شـرکت ها 
عکاسـان عـودت داده شـد امـا اسـناد 
سـایر انجمن هـا تاییـد شـدند. حتی به 
ایـن دلیل مجـوز کلی خانـه هنرمندان 
ایـران نیـز درحـال لغو بـود و داشـتیم 
برمی خوردیـم.  حقوقـی  مشـکل  بـه 
بـه همیـن دلیـل شـورای عالـی خانـه 
هنرمنـدان در مجمـع عمومـی سـال 
گرفتنـد  تصمیـم  اتفـاق  بـه  گذشـته 
انجمن عکاسـان فعاًل به دلیل مغایرت 
قانونـی از عضویـت خانـه هنرمنـدان 
ایران خارج شـوند تا مشکل مجوز خود 
را برطـرف کننـد و دوباره بـه این خانه 
بپیوندنـد. از طرفـی عـالوه بـر انجمن 
عکاسـان، دو یـا چنـد انجمن عکاسـی 
دیگـر نیـز فعـال هسـتند کـه خواهان 
ایـران  هنرمنـدان  خانـه  در  عضویـت 
هسـتند. بنابرایـن بهتـر اسـت انجمـن 
درخواسـت  و  شـود  تشـکیل  واحـدی 
ایـران  هنرمنـدان  خانـه  در  عضویـت 
بـا حل مشـکل حقوقـی دوبـاره مطرح 
شـود امـا دفتـر ایـن انجمـن هم چنان 
در خانـه هنرمنـدان ایـران کمـاکان در 
میزبـان  مـا  و  دارد  قـرار  اختیارشـان 
برنامه هـا و فعالیـت  ح.زه عکاسـی در 

خانـه هنرمنـدان ایـران هسـتیم.
مدیرعامـل خانـه هنرمندان ایران 
در پاسـخ به سـوالي دربـاره علت تاخیر 
و الیـو  برخـط  فعالیت هـای  آغـاز  در 
خانـه هنرمنـدان ایـران عنـوان کـرد: 
از 1۹ اردیبهشـت سـال ۹۹ الیوهـای 
تخصصـی هنـر و پژوهـش آغاز شـد و 
با احتسـاب آخرین الیو هنر و پژوهش 
۳۸ الیـو در ایـن حـوزه برگـزار شـد. 

دوشـنبه های سـینما نیـز از خـرداد ۹۹ 
آغاز شـد اما هر روز شـدن این الیوها 

را از سـال جـاری آغـاز کردیم.
رجبی معمـار در پاسـخ به سـوالي 
دربـاره انتقـادات او به دولـت دوازدهم 
و دولـت جدیـد بیـان کـرد: مسـئله ما 
جناحـی و جریانـی نیسـت. مـا همواره 
طی سـال گذشـته بـه دولـت دوازدهم 
بـه صراحـت نقد داشـتیم امـا نگاه مان 
خطـی و جناحـی نیسـت بلکـه وظیفه 
و  هنـر  از  و حمایـت  دولـت همدلـی 
و  جمهـور  رییـس  اسـت.  هنرمنـدان 

وزیـر فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی بـر 
سـر هنـر و اهالـی آن منتـی ندارنـد 
و بایـد امکانـات فعالیـت و هنـرورزی 
آنهـا را تامیـن کننـد. مهمتریـن تمهید 
آقـای رییسـی می توانـد انتخـاب وزیر 
کاربلـد و آگاه و نزدیـک بـه فرهنگ و 
هنـر بـرای وزارت فرهنـگ و ارشـاد 
اسـالمی باشـد. از شـعارهای انقـالب، 
همـواره انقـالب فرهنگـی بـوده امـا 
متاسـفانه کـم بهره تریـن بخـش نیـز 
ایـن  طـی  هنـر  و  فرهنـگ  همیـن 
سـال ها بـوده اسـت. بـا تشـکر از تمام 
از  تهـران  شـهرداران  مسـاعدت های 
دوران آقای کرباسـچی تاکنون، اذعان 
می کنم که بیشـترین توسـعه فضاهای 
فرهنگـی و هنـری در تهران و حمایت 
از خانه به دوره 12 سـاله شهردار بودن 

آقـای قالیبـاف برمی گـردد.
مدیرعامـل خانـه هنرمندان ایران 

در پاسـخ بـه سـوالي مبنی بـر اقدامات 
حمایتی شـورای عالـی خانه هنرمندان 
ایـران از هنرمنـدان در معرض آسـیب 
بیـان کـرد: ایـن شـورا تنهـا می توانـد 
پیگیـر وضعیـت هنرمنـدان باشـد و در 
ایـن راسـتا تـالش می کنـد شـرایط و 
مشـکالت هنرمنـدان را تـا آنجـا کـه 
می توانـد بـه گوش مسـئوالن برسـاند 
و در ایـن میـان نقـش میانجی را بازی 
کنـد، امـا بودجـه و اعتبار کافـی برای 

حمایت هـای مالی نـدارد.
وی در پاسـخ بـه سـوال دیگري 

خانـه  سـاختمان  تعمیـرات  دربـاره 
اقـدام  ایـن  ایـران گفـت:  هنرمنـدان 
بایـد به همت شـهرداری تهـران انجام 
شـود و ۳ سـال اسـت کـه بـرآورد و 
مکاتبـات آن با شـهرداری انجام شـده 
امـا هنوز تامین اعتبـار و اقدام به عمل 

است. نشـده 
رجبی معمار در پاسـخ به سـوالي 
از  هنـری  جامعـه  مطالبـات  دربـاره 
ایـن  در  کـرد:  عنـوان  جدیـد  دولـت 
زمینـه بایـد نامـه ای تنظیـم و تقدیـم 
دولـت جدیـد مبنی بـر مطالبات شـود 
امـا مهـم ترین انتخـاب رییس جمهور 
انتصاب وزیـری مطالبه گر برای وزارت 
فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی اسـت کـه 
کمبودهـا و مشـکالت را شـناخته و از 
دولـت و مجلـس و سـایر ارکان قدرت 
حاضـر  حـال  در  کنـد.  مطالبه گـری 
دوسـتان عزیـزی بـر سـر کار هسـتند 

تفهیـم  و  حـل  و  بحـث  روحیـه  امـا 
مسـائل را ندارنـد. تنهـا ابالغیه هایـی 
و  هنـری  معاونـت  امـا  می شـود  زده 
جدیـد  دولـت  در  سـینمایی  سـازمان 
بایـد با حضـور مسـئوالن و چهره های 
فراجناحـی، مجرب و امین فعالیت خود 

را پیـش ببرنـد.
وی در پاسـخ بـه سـوالي ایلنـا 
دربـاره میـزان پرداختـن به موسـیقی 
و برنامه هـای خانـه هنرمنـدان ایران 
در ایـن رشـته هنـری عنـوان کـرد: 
و مشـکالت  بـه وضعیـت  توجـه  بـا 
ایـران هیـچ  مالـی خانـه هنرمنـدان 
حـوزه  در  نـه  نمی توانیـم  برنامـه ای 
داشـته  نـه سـایر حوزه هـا  موسـیقی 
و  سـالن ها  آماده ایـم  امـا  باشـیم. 
اهالـی  اختیـار  در  را  ظرفیت هایمـان 

موسـیقی قـرار دهیـم.
رجبـی معمـار در پاسـخ بـه ایـن 
سـوال مبنـی بـر ایـن کـه آیـا پکیـج 
منظمـی از الیوهـای خانـه هنرمنـدان 
ایـران در ادامـه منتشـر خواهـد شـد یا 
نـه، توضیـح داد: حداقـل ۸۳ برنامه به 
صورت رایـگان در رشـته های مختلف 
در اردیبهشـت ۹۹ تاکنـون در اختیـار 
مخاطبـان و عالقه منـدان در فضـای 
اینسـتاگرام قرار دارد و اگر سرمایه گذار 
پیـدا کنیـم ایـن جلسـات و محورهـا 

تجمیـع و منتشـر خواهد شـد.
یافتـن  ادامـه  از  همچنیـن  وی 
داد  خبـر  نیـز  کرونـا  از  بعـد  الیوهـا 
خانـه  برخـط  فعالیت هـای  گفـت:  و 
هنرمنـدان ایـران می تواند یک فرصت 
و  فیزیـکال  فعالیت هـای  کنـار  در 

باشـد. حضـوری 
هنرمنـدان  نـه  خا مدیرعامـل 
تـا  بودجـه 1۰  بـرآورد  دربـاره  ایـران 
لیت هـای  فعا ره  دا ا میلیـاردی   12
کـرد:  بیـان  ایـران  هنرمنـدان  خانـه 
و  معمـول  شـرایط  در  متاسـفانه  مـا 
عـادی زندگـی نمی کنیـم و اگـر چنین 
بودجـه ای داشـته باشـیم )کـه نداریم( 
بایـد سـالن هایمان را بـه سیسـتم های 
نویـن سـمعی و بصـری تجهیـز کنیم. 
سیسـتم های تهویـه خانـه هنرمنـدان 

ایران مربوط به 22 سـال قبل هسـتند 
و فرسـوده شـده اند و اگـر بودجـه یـا 
کمکـی در اختیارمـان قـرار بگیرد، باید 
صـرف زیرسـاخت های مجموعه کنیم. 
بیـش از ۸۰ درصـد هزینه هـا نیـز کـه 
بـه حقـوق حداقلـی پرسـنل اختصاص 

می یابـد.
رجبی معمـار در پاسـخ به سـوالي 
در  ایـن کـه خالقیتـی  دربـاره علـت 
زمینـه درآمدزایـی در خانـه هنرمنـدان 
ایـران بـه کار بـرده نمی شـود، توضیح 
زمینـه  در  زودی  بـه  امیدواریـم  داد: 
کمـک  بـا  ایـران  در  آنالیـن  تئاتـر 
بخـش خصوصـی فعالیـت جدیـدی را 
رقـم بزنیـم. امـا در زمینـه درآمدزایـی 
طـرح و ایده هـای زیـادی داریـم امـا 
شـرایط اقتصـادی کشـور بـه گونه ای 
اسـت کـه موسسـات نیز چنـدان مایل 
بـه سـرمایه گذاری نیسـتند. ضمن این 
کـه این حـوزه نیز دچار مافیایی اسـت 
که تشـخص و شـانیت خانه هنرمندان 
ایـران اجـازه نمی دهـد وارد هـر نـوع 

شـود. تبلیغاتی 
مدیرعامـل خانـه هنرمندان ایران 
و  سـفارتخانه ها  بـا  همـکاری  دربـاره 
فعالیت هـای خانـه هنرمنـدان ایران در 
حـوزه بین الملـل توضیـح داد: امـکان 
مهمانـان  از  میزبانـی  و  کـردن  سـفر 
خارجـی بـه دلیـل شـرایط کرونـا فعاًل 
وجود نداشـت. امـا توافقاتی با فرانسـه 
و لهسـتان بـرای برگـزاری هفته هـای 
سـینمایی و فرهنگی و هنـری کردیم. 
بـا سـفارتخانه های مختلـف نیـز برای 
و  عکـس  نمایشـگاه های  برگـزاری 
تجسـمی تعامـل داشـته ایم امـا امکان 
فعـال  خارجـی  بین المللـی  مبـادالت 
وجود ندارد یا بسـیار دشـوار و پرهزینه 

ست. ا
وی در پاسـخ بـه ایـن سـوال که 
خانـه  ظرفیت هـای  از  سـهمی  چـه 
انجمن هـای  بـه  ایـران  هنرمنـدان 
بـه  درصـدی  چـه  و  زیرمجموعـه 
یافتـه  هنرمنـدان مسـتقل اختصـاص 
اسـت، بیـان کـرد: بیـش از 7۵ درصـد 
ظرفیت ها در سـال گذشـته از گالری ها 
بـه  امکانـات  سـایر  تـا  سـالن ها  و 
صاحبـان اصلـی آن یعنـی انجمن هـا 
و خانه هـا اختصـاص یافته اسـت و 2۵ 
درصـد نیز بـه هنرمندان مسـتقل. این 
انجمن هـا معمـوال در آبـان مـاه هـر 
سـال برنامه شـان بـرای سـال آینـده 
را اعـالم می کننـد و قبـل از هـر سـال 
برنامه هـای مـورد توافـق بـا انجمن ها 

می شـود. نهایـی  معمـوال 
رجبـی معمـار در پایـان گفـت: تا 
روزی کـه هسـتیم و مسـئولیت داریـم 
بـا وجـود شـرایط دشـوار ایـن روزهـا 
بـه وظیفـه خود عمـل خواهیـم کرد و 
خوشـحالیم کـه مـردم و مخاطبان نیز 
همراهمـان هسـتند و حضورشـان در 
خانه هنرمندان ایران امیدبخش اسـت.

پایـان  در  نیـز  کثیریـان  کیـوان 
عنـوان کـرد: در ایـن وضعیـت تئاتـر 
بسـیار آسـیب پذیر بوده است و علیرغم 
گروهـی و پـر زحمـت بـودن آن، حتی 
مسـئوالنش به سـرعت با رسیدن پیک 
کرونـا چراغـش را خامـوش می کننـد.

گفتنـی اسـت به دلیـل قطع برق 
وقفـه ای در میانـه ایـن نشسـت خبری 

ایجاد شـد!
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