
وزیر نیرو: بابت خاموشی ها از مردم عذرخواهی می کنم

بررسی  و  نقد  همایش  در  پارسا  علی  امید 
طرح قانونی مالیات بر عایدی سرمایه که امروز 
شد،  برگزار  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزارت  در 
اظهار کرد: اصالح و تحول نظام مالیاتی به اجماع سه قوه 
امور حاکمیتی  با سایر  مالیات  زیرا، جنس  دارد  نیاز  کشور 
به  مالیاتی  نظام  گیر  همه  تغییرات  می کند.  فرق  دولتی  و 

مجموعه زیرساخت ها و همراهی محیط فرهنگی و اداری 
کشور نیاز دارد. به عبارت دیگر، نمی توان یک روزه همه 
مردم را ملزم به ثبت نام در سامانه مالیاتی کرد و پس از 
نکنید، صورت حساب های شما  نام  ثبت  اگر  آن گفت که 

نمی شود.  قبول 
صفحه 3

کل دنیا پول می دهند، اینجا پول می گیرند؛

حق پخش تلویزیونی
کالف سر در گم فوتبال ایران

معیشت مردم؛ مهمترین اولویت در احیای حقوق عامه است
وکیل دادگستری و پژوهشگر حقوق 
در  که  موضوعی  مهمترین  گفت:  عمومی 
حوزه حقوق عامه باید مورد توجه مسئوالن 

قضایی قرار گیرد، موضوع »معیشت مردم«  است.
محمد مهاجری درباره نقش قوه قضاییه در احیای 
حقوق عامه افزود: حقوق اقتصادی عموم مردم از سوی 
هر فرد، گروه یا شبکه ای نقض شود باید در اولویت 

رسیدگی دستگاه قضایی قرار گیرد.
و  رسیدگی  کارخانه ها،  احیای  داد:   ادامه  وی 
تعیین تکلیف پرونده های کثیرالشاکی و برخورد با دانه 
درشت ها از جمله مواردی است که می تواند به احیای 
حقوق عامه کمک کند و موجب ارتقای اعتماد عمومی 

و رضایتمندی مردم شود.
صفحه 2

در سومین اجالس تقدیر از مدیران شایسته سال اتفاق افتاد؛

تجلیل از مدیران عامل شرکت فوالد مبارکه و ذوب آهن
 به عنوان مدیران شایسته ایران 1400

4
شناسایی  ۱۳ هزار مزرعه استخراج رمزارز غیر قانونی در کشور!

صفحه 3

6

سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1783- پنجشنبه 17  تیر  1400- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
الله صبوري: 

بازیگري در شرایط 
کرونایي واقعا 

نگران کننده است!

6ورزش
ابن سینا

 راه خرافه را 
در حوزه طب

 بست

نک 1با

برخي سريال ها و يا فيلم هاي سينمايي هستند كه براي مخاطبان 
حالت نوستالژي دارند و درواقع مخاطب با گذشت سالها هنوزهم 
به ياد آن آثار هست و اين موضوع زماني جذاب تر مي شود كه 
خبر توليد فصل جديد اين آثار منتشر مي شود. اما همواره اين 
ترس وجود دارد كه با افت كيفيت فصل هاي بعدي، سري اول 

نيز دچار فراموشي شود

هجدهمين نشست از مجموعه درس گفتارهايی 
قانون  در  »تاملی  عنوان  با  سينا  بوعلی  درباره 
ابن سينا« به سخنرانی نجفقلی حبيبی اختصاص 

داشت كه به صورت مجازی پخش شد.

به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ايران، همزمان با افتتاح 
دو طرح مركز اطالعات و داده های )Data Center( صندوق 
بازنشستگی كشوری و »روايت خانه صبا« مركز اسناد تاريخی و 
مديريت دانش اين صندوق، از يکپارچه سازی كارت شناسايی 
و كارت بانکی بازنشستگان كشوری توسط بانک صادرات ايران 

و صندوق بازنشستگی كشوری رونمايی شد.

ادغام کارت های 
بانکی و شناسایی 

بازنشستگان به همت 
بانک صادرات ایران

۱۰۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور! ۸ میلیون و 100 هزار دز
 واکسن تحویل نظام سالمت شده است

بهداشتی  نامه های  شیوه  ستاد  کرد:  عنوان  رییسی  علیرضا 
برای هر آزمون را ارائه می کند و این برگزارکنندگان هستند که 
در صورت امکان رعایت این شیوه نامه ها آزمون برگزار می کنند و 
اگر نتوانند شیوه نامه ها را به درستی اجرا کنند موظف به لغو آزمون هستند.
صفحه2

از افت چشمگیری که روز  قیمت نفت پس 
سه شنبه گذشته تحت تاثیر ابهام در آینده توافق 
معامالت  در  داشت،  پالس  اوپک  تولید  کاهش 
گروه  این  از سوی  بیشتر  شفافیت  انتظار  در  چهارشنبه  روز 

تولیدکننده ثابت بود.
بهای معامالت نفت برنت با سه سنت افزایش، به ۷۴ 

دالر و ۵۶ سنت در هر بشکه رسید. بهای معامالت وست 
تگزاس اینترمدیت آمریکا با هفت سنت افزایش، به ۷۳ دالر 
شنبه  سه  روز  برنت  نفت  رسید.  بشکه  هر  در  سنت   ۴۴ و 
گذشته بیش از سه درصد و شاخص نفت آمریکا بیش از دو 

درصد کاهش داشت.
صفحه ۳

قیمت نفت ثابت ماند

DONYAYEJAVANANMAG.IR

تجدیدمناقصه عمومي
 یک مرحله اي -نوبت دوم

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 1۴00/0۴/1۷  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

1۷3.996.541.۸502000005104000153399.660.000-1۴00واگذاری کلیه عملیات برق رسانی درحوزه امورتوزیع برق منطقه 2 رشت)حوزه شهری ( 1

183.2۸5.۸37.060200000510400015432۸.590.000-1۴00واگذاری کلیه عملیات برق رسانی درحوزه امورتوزیع برق منطقه 2 رشت)حوزه شهری ( 2

194.715.090.6002000005104000155471.510.000-1۴00واگذاری کلیه عملیات برق رسانی درحوزه امورتوزیع برق منطقه 2 رشت)حوزه شهری ( ۳

۳14.001.676.7۸02000005104000156400.170.000-1۴00واگذاری کلیه عملیات برق رسانی درحوزه امورتوزیع برق رودبار)حوزه شهری ( ۴

۳29.204.295.23020000051040001577۸5.220.000-1۴00واگذاری کلیه عملیات برق رسانی درحوزه امورتوزیع برق رودبار)حوزه شهری ( ۵

۳۵1.۸65.747.151200000510400015۸93.290.000-1۴00واگذاری کلیه عملیات برق رسانی درحوزه امورتوزیع برق انزلی)حوزه روستایی ( ۶

۳۶2.120.790.7502000005104000159106.100.000-1۴00واگذاری کلیه عملیات برق رسانی درحوزه امورتوزیع برق انزلی)حوزه روستایی ( ۷

۳۷2.36۸.400.5302000005104000160236.۸50.000-1۴00واگذاری کلیه عملیات برق رسانی درحوزه امورتوزیع برق انزلی)حوزه شهری ( 8

۳81.935.407.9102000005104000161193.550.000-1۴00واگذاری کلیه عملیات برق رسانی درحوزه امورتوزیع برق انزلی)حوزه شهری ( 9

۳92.942.633.6332000005104000162147.132.000-1۴00واگذاری کلیه عملیات برق رسانی درحوزه امورتوزیع برق آستارا )حوزه روستایی ( 10

۴05.523.423.5432000005104000163552.350.000-1۴00واگذاری کلیه عملیات برق رسانی درحوزه امورتوزیع برق آستارا )حوزه شهری ( 11

۴15.149.015.1172000005104000164514.910.000-1۴00واگذاری کلیه عملیات برق رسانی درحوزه امورتوزیع برق آستارا )حوزه شهری ( 12

۴22.014.393.6762000005104000165100.720.000-1۴00واگذاری کلیه عملیات برق رسانی درحوزه امورتوزیع برق صومعه سرا)حوزه روستایی ( 1۳

۴۳2.213.599.6132000005104000166110.700.000-1۴00واگذاری کلیه عملیات برق رسانی درحوزه امورتوزیع برق صومعه سرا)حوزه روستایی ( 14

۴۴2.060.9۸1.9762000005104000167103.050.000-1۴00واگذاری کلیه عملیات برق رسانی درحوزه امورتوزیع برق صومعه سرا)حوزه روستایی ( 15

۴۵1.954.441.625200000510400016۸97.730.000-1۴00واگذاری کلیه عملیات برق رسانی درحوزه امورتوزیع برق صومعه سرا)حوزه روستایی ( 16

۴۶2.214.67۸.56۸2000005104000169110.740.000-1۴00واگذاری کلیه عملیات برق رسانی درحوزه امورتوزیع برق صومعه سرا)حوزه روستایی ( 17

۴۷5.910.374.۸1۸2000005104000170591.100.000-1۴00واگذاری کلیه عملیات برق رسانی درحوزه امورتوزیع برق صومعه سرا)حوزه شهری ( 1۸

۴83.۸43.335.37220000051040001713۸4.340.000-1۴00واگذاری کلیه عملیات برق رسانی درحوزه امورتوزیع برق صومعه سرا)حوزه شهری ( 19

۴92.795.۸70.4302000005104000172279.600.000-1۴00واگذاری کلیه عملیات برق رسانی درحوزه امورتوزیع برق شفت)حوزه شهری ( 20

۵02.965.593.1602000005104000173296.560.000-1۴00واگذاری کلیه عملیات برق رسانی درحوزه امورتوزیع برق شفت)حوزه شهری ( 21

۵14.11۸.2۸6.7702000005104000174205.920.000-1۴00واگذاری کلیه عملیات برق رسانی درحوزه امورتوزیع برق شفت)حوزه روستایی ( 22

۵23.265.۸04.0۸92000005104000175163.300.000-1۴00واگذاری کلیه عملیات برق رسانی درحوزه امورتوزیع برق شفت)حوزه روستایی ( 23

1016.66۸.221.995200000510400017665۸.420.000-1۴00واگذاری کلیه عملیات برق رسانی درحوزه امورتوزیع برق رضوانشهر)حوزه شهری( 24

1023.465.593.5142000005104000177173.300.000-1۴00واگذاری کلیه عملیات برق رسانی درحوزه امورتوزیع برق رضوانشهر)حوزه روستایی( 25

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.

۷-قیمت خرید اسناد: به مبلغ ۵00000 ریال)پانصد هزار ریال( ازطریق سامانه ستاد وبصورت الکترونیکی صورت می پذیرد.
8-مهلت دریافت اسناد : ازتاریخ 1۴00/0۴/1۷ لغایت تاریخ 1۴00/0۴/22  

9-زمان و محل تحویل پیشنهادها: ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و حداکثر تا ساعت1۳:۳0 مورخ 1۴00/0۵/02 می باشد.
 تبصره :پاکت الف شامل تضمین شرکت درفرآیند ارجاع کارعالوه بربارگذاری درسامانه فوق می بایست بصورت فیزیکی حداکثر تاساعت 1۳:۳0 1۴00/0۵/02 تحویل اداره دبیرخانه شرکت 

توزیع نیروی برق استان گیالن گردد.
10- زمان گشایش پاکات مناقصه: پاکات مناقصه به تاریخ 1۴00/0۵/0۳ رأس ساعت 09:00صبح 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 مذکور021-۴19۳۴

1۳- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار : ۳۳۶21۷۵0-۳۳۶0۶۵۷1- 01۳-۳۳۶۶۳00۶ 
1۴-  کارفرمادر قبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهادات مختار مي باشد.

1۵- هزینه چاپ آگهی در روزنامه بر عهده دستگاه مناقصه گزار )شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن( می باشد.
در صورت نیاز به اطالعات بیشتر به پایگاه های اینترنتی شرح زیر مراجعه فرمایید:

   http://www.setadiran.ir ، http://www.gilanpdc.ir  ،  http://tender.tavanir.org.ir،             http://iets.mporg.ir :  آدرس اینترنتی
     tadarokat@gilanpdc.ir  :  پست الکترونیکی 

شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن

آگهی 
مناقصه عمومی 

)نوبت اول(
شهرداری شهریار در نظر دارد به استناد درخواست شماره 101۶ مورخ 1۴00/01/28 معاونت فنی وعمرانی شهرداری درخصوص )موضوعات مندرج درجدول ذیل( ازطریق مناقصه 
عمومی نسبت به انتخاب پیمانکاراقدام نماید. لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه به شرح ذیل تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی 

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

مبلغ سپرده شرکت درمناقصه)ریال(مبلغ اعتبار)ریال(شماره فراخوان درسامانه حداقل رتبهشرحردیف

 زیرسازی وجدول گذاری1
200009389700002635/000/000/0001/750/000/000راه وباند5معابراندیشه،وائین و جعفریه

2- سپرده نفرات اول و دوم مناقصه تا زمان انجام معامله و قرارداد مسترد نخواهد شد. )سپرده به صورت واریزنقدی به حساب سپرده اشخاص شهرداری و یا ضمانتنامه بانکی(
۳- سایراطالعات و جزئیات مربوط به واگذاری دراسناد مناقصه درج گردیده است.

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

۶- متقاضیان می بایست دارای حداقل رتبه مندرج درجدول فوق از سازمان برنامه و بودجه کشورباشند.
۷- مهلت دریافت اسناد مناقصه ازتاریخ1۴00/۴/1۷تا تاریخ 1۴00/۴/2۶ساعت1۴/00ازسامانه تدارکات الکترونیکی دولت.

8- مهلت ارائه پیشنهادات تا ساعت1۴/00مورخ1۴00/0۵/0۵درسامانه تدارکات الکترونیکی دولت.
9- زمان بازگشایی پاکت ها:ساعت1۴/۳0مورخ1۴00/0۵/0۵درمحل:شهریارمیدان نماز،جنب پایانه 22بهمن شهرداری شهریار

بهروزکاویانی-شهردارشهریار تاریخ انتشارنوبت اول:1۴00/۴/1۷
تاریخ انتشارنوبت دوم:1۴00/۴/2۴

جناب آقای عمران خود آموز 
مدیر کل محترم فرهنگ 

و  ارشاد اسالمی استان ایالم 

 در گذشت مادر گرامیتان را تسلیت عرض نموده 
و از خداوند منان برای آن مرحوم علو درجات و 
خداوند  از  را  شکیبایی  و  بازماندگان صبر  برای 

منان مسئلت دارم .

آذر یعقوبیان سرپرست 
روزنامه دنیای جوانان در استان ایالم 

صفحه 3

 کارت بانکی یکپارچه با کارت شناسایی 
طی  کشوری  زنشستگی  با رهیختگان  ف
رفاه  و  کار  وزیرتعاون،  حضور  با  راسمی  م
بازنشستگی  صندوق  مدیرعامل  جتماعی،  ا
ایران  صادرات  بانک  مدیرعامل  و  شوری  ک

رونمایی شد.
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات 
مرکز  طرح  دو  افتتاح  با  همزمان  یران،  ا
 )Data Center( اطالعات و داده های
صندوق بازنشستگی کشوری و »روایت خانه 
صبا« مرکز اسناد تاریخی و مدیریت دانش این 
صندوق، از یکپارچه سازی کارت شناسایی و 
توسط  کشوری  بازنشستگان  بانکی  ارت  ک
بانک صادرات ایران و صندوق بازنشستگی 

کشوری رونمایی شد.
و  کار  تعاون،  وزیر  مراسم  این  ر  د
با بیان این که فرآیند دولت  رفاه اجتماعی 
صندوق  در  دیجیتال  تحول  و  لکترونیک  ا
رفته،  پیش  خوبی  به  کشوری  ازنشستگی  ب
ارتباط مستقیمی بین توسعه  اکید کرد که  ت
دولت الکترونیک و مبارزه با فساد وجود دارد. 
از  استقبال  با  شریعتمداری  حمد  م
تالش های بانک صادرات ایران و حمایت های 
صورت گرفته برای تسهیل ارائه خدمات بانکی 
به بازنشستگان محترم این صندوق، در این 
نشست در جمع نمایندگان تشکل های صنفی 
بازنشستگان کشوری گفت: واقعیت این است 
مشکالت  تنها  بازنشستگان  مشکالت  ه  ک
از  مشکالت  سایر  به  باید  و  نیست  الی  م
جمله دغدغه های اجتماعی و فرهنگی آنها 

نیز توجه داشت. 
وی ضمن بررسی  نظرات ارائه شده در 
این نشست خواستار رسیدگی به پیشنهادهای 
بازنشستگان و ایجاد یک مجموعه پژوهشی 
برای استفاده از ظرفیت کارشناسی و همچنین 
تجمیع تشکل های مختلف بازنشستگان برای 
تمرکز بر ارائه خدمات بهتر به آنها شد و اظهار 
کرد: باید  با ایجاد یک تشکل قانونی و واحد 

که بتواند با دولت به راحتی تعامل کند، شرایط 
تحقق نیازهای بازنشستگان را فراهم کرد.  

در  ایران  صادرات  بانک  دیرعامل  م
در خصوص  کارت،  این  از  رونمایی  اشیه  ح
از  تلفیقی  کارت  این  گفت:  آن  ابلیت های  ق
کارت شناسایی، کارت خدمات بانکی و کارت 
منزلت است که ضمن افزایش سرعت ارائه 
خدمات، مشخصات کامل تری از افراد از جمله 
تصویر صاحب حساب و شماره شبا حساب 
روی آن درج شده و امکان احراز هویت فرد و 
ارائه خدمات بانکی را در شعب تسهیل می کند.

حجت اله صیدی افزود: این کارت که 
با هزینه بانک صادرات ایران برای اولین بار 
صادر  آزمایشی  صورت  به  ایالم  استان  ر  د
شد، نتیجه مطلوبی به همراه داشت و صدور 
آن برای یک میلیون و  200 هزار بازنشسته 

صندوق در دست اقدام است.
صیدی همچنین از تداوم چهار خدمت 
همزمان به بازنشستگان صندوق بازنشستگی 
 ۳۳ تخصیص  افزود:  و  داد  خبر  شوری  ک
برای  قرض الحسنه  وام  ریال  میلیارد  زار  ه
بازنشستگان این صندوق توسط بانک صادرات 
ایران تصویب شده که 20 میلیارد ریال آن 

پرداخت شده است.
وی افزود: همچنین تاکنون بیش از 18 
هزار میلیارد ریال تسهیالت به منظور خرید 
لوازم خانگی با نرخ 10 درصد و اقساط ۶0 
ماهه  به بازنشستگان این صندوق پرداخت 

شده است. 
مدیرعامل بانک صادرات ایران پرداخت 
9 هزار میلیارد ریال وام قرض الحسنه با نرخ 
2 درصد برای بازنشستگان این صندوق برای 
خرید از فروشگاه رفاه در قالب طرح »یاری« 
را از دیگر تسهیالت ارائه شده به بازنشستگان 

محترم این صندوق عنوان کرد.
کارت  و  شناسایی  کارت  صدور  وی 
خدمات بانکی با هزینه بانک به ارزش بیش 
از 180 میلیار ریال برای یک میلیون و 200 

طی مراسمی با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رونمایی شد

ادغام کارت های بانکی و شناسایی بازنشستگان به همت بانک صادرات ایران
هزار بازنشسته این صندوق را دیگر اقدام مهم 
بانک صادرات ایران به منظور تسهیل ارائه 
خدمات به بازنشستگان صندوق بازنشستگی 

کشوری عنوان کرد.
صندوق  مدیرعامل  مراسم  این  در   
بازنشستگی کشوری با تاکید بر اینکه بانک 
صندوق  استراتژیک  شریک  ایران  ادرات  ص
از  حمایت  برای  و  کشوری  ازنشستگی  ب
است،  بوده  پیش قدم  همواره  ازنشستگان  ب
توسعه  و  دیجیتال  تحول  روند  از  زارشی  گ
این  بازنشستگان  به  الکترونیک  دمات  خ
صندوق ارائه کرد و صدور الکترونیکی کسر 
از حقوق، راه اندازی درگاه خدمات الکترونیکی 
صبا،  اپلیکیشن  تولید   ،SABA SRM
ایجاد  پیشخوان،  به دفاتر  واگذاری خدمات 
هزینه های  دریافت  برای  الکترونیک  واله  ح
شناسایی  کارت  کردن  یکپارچه  و  رمانی  د
جمله  از  را  بازنشستگان  بانکی  کارت  و 

اقدامات  این صندوق در حوزه توسعه خدمات 
الکترونیک به بازنشستگان عنوان کرد.

توسعه  همچنین  ری  فتخا ا کبر  ا
و  سازمان ها  سایر  با  الکترونیکی  رتباطات  ا
داده صندوق،  مرکز  توسعه  ذی نفعان،طرح 
روایت خانه  و  تاریخی  اسناد  مرکز  وسعه  ت
صبا، ایجاد سامانه یکپارچه دریافت و پرداخت 
صورت حساب  ارسال  بانکی،  لکترونیکی  ا
خودکار، مغایرت گیری آنالین، ثبت سیستم 
حسابداری از طریق وب سرویس، ثبت در 
مانیتور  لحظه ای،  صورت  به  فنی  سیستم 
و  تعریف  تراکنش ها،  و  موجودی  ردن  ک
در  پرداختی ها  به  خاص  اعتبار  خصیص  ت
اشتباهات  زمانی مشخص، حذف  بازه  یک 
از  را  اداری  هزینه های  کاهش  و  اربران  ک
ارائه  بهبود  برای  انجام شده  اقدمات  دیگر 
خدمات الکترونیک به بازنشستگان و تحول 

دیجیتال در این صندوق برشمرد. 
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رییس کمیسیون انرژی مجلس:
تمام مجوز ماینرها لغو می شود

رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: یکی از بحث های 
مهم در خاموشی ها بحث استخراج رمزارزها بوده که قرار شد تمام مجوزها تا اطالع 

ثانوی لغو شود و نظارت دقیقی با تدابیر اتخاذ شده در این حوزه صورت گیرد.
فریدون حسنوند پس از پایان جلسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی 
در خصوص بررسی علل خاموشی ها  در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: همان طور 
که مردم مستحضر هستند با توجه به شرایط اضطراری که در کشور ایجاد شد و 
با پیگیری رئیس مجلس شورای اسالمی و نایب رئیس مجلس امروز جلسه ای 
در کمیسیون انرژی جهت بررسی وضعیت و اتخاذ تصمیمات الزم برگزار شد. 
اعتقاد ما بر این است که شرایط کشور به شدت موجب نگرانی مردم شده است 
و این حق را باید به مردم داد که در تابستان و وضعیت کرونا و تنگناهای موجود 
باید پرسید چرا مسئوالن ذیربط  از این سختی را تحمل کنند.  نمی توانند بیش 

تدابیر الزم را تاکنون اتخاذ نکردند؟.
وی در ادامه اظهار کرد: در این جلسه در خصوص اقداماتی که باید در 
بلند مدت صورت  باید در میان مدت و  اقداماتی که  انجام شود و  کوتاه مدت 
گیرد بحث هایی صورت گرفت. امروز ما ظرفیت های مختلفی داریم که می تواند 
به کمک صنعت برق آمده و این صنعت را همراهی کند. برخی از وزارتخانه ها 
و سازمان ها نظیر وزارت نفت و پتروشیمی ها که دارای نیروگاه های برق هستند 
باید آن را به طور کامل در اختیار وزارت نیرو قرار دهند تا ظرفیت این نیروگاه ها 
نیز وارد مدار شوند. بخشی از تولید بخش خصوصی از انرژی های تجدید پذیر 
است که حداقل ۶00 مگاوات آن اکنون آماده بهره برداری است که مقرر شد 
این ظرفیت  پایان هفته  تا  قرارداد حداکثر  انعقاد  با  نیرو  هرچه سریع تر وزارت 

را وارد مدار کند.
کرد:  تصریح  ادامه  در  اسالمی  شورای  مجلس  انرژی  کمیسیون  ئیس  ر
بحث اورهال برخی از نیروگاه ها که با تاخیر انجام شده بود باعث کاهش تولید 
و  است  شده  مدار  وارد  مجددا  آن  مگاوات   ۳12 رامین  نیروگاه  اکنون  و  شده 
تا  را  خاموشی ها  می تواند  امر  این  کند.  تولید  نیز  دیگر  مگاوات   ۳00 می تواند 
وزارتخانه ها، سازمان ها،  تمامی  مقرر شد  دیگر  از سوی  دهد.  حدودی کاهش 
از آن استفاده  نیروهای مسلح و بخش هایی که دارای ژنراتور و دیزل هستند 
کرده و بدین ترتیب کمتر از برق دولتی استفاده کنند. حدود دو درصد از برق 
کشور صرف روشنایی معابر می شود و تاکید شد تا روشنایی معابر کاهش یافته 

و از خاموشی های منازل کم شود.
وی در ادامه تاکید کرد: از سوی دیگر با قطع برق در برخی از مناطق آب 
منازل نیز قطع می شود که قرار شد کمیته ای مشترک شکل گرفته و نسبت به خرید 
دیزل ژنراتور به منظور تامین برق چاه های عمیق آب و تامین آب شرب مناطق 
اقدام شود. در ارتباط با صادرات برق نیز توصیه شد اولویت در مصرف داخل باشد.

حسوند اضافه کرد: پیشنهاد کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی این 
بود که در استان هایی که گرمسیر بوده به صورت نوبتی هر هفته تعطیل شوند تا 
شاهد کاهش مصرف برق باشیم. از سویی دیگر یکی از تصمیمات در کمیسیون 
از سوی دولت سه روز  بود که شهرهایی که وضعیت قرمز کرونایی دارند  ین  ا

تعطیل اعالم شود.
بر  رمزارزها  استخراج  تاثیر  خصوص  در  بحث  به  اشاره  با  ادامه  در  ی  و
خاموشی ها بیان کرد: رمزارزها از دیگر موضوعات جدی بود که در مورد آن بحث 
شد و قرار شد تمام مجوزها لغو شود و به هیچ وجه اجازه فعالیت تا پایان شهریورماه 
داده نشد. مشترکین پرمصرف که بیش از ۳0 درصد افزایش غیرمتعارف مصرف 
باید دادستان به آن  دارند به اعتقاد ما به صورت غیرقانونی استخراج دارند که 
ورود کند. از سوی دیگر با تصمیم دادستان کل کشور و فرمانده کل سپاه بسیج 
نیز به عنوان ضابط در کنار نیروی انتظامی برای شناسایی بخش های غیرقانونی 

استخراج رمزارز وارد شد.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی ادامه داد: همچنین مجوز 
از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت داده شده مکان  از رمزارزها که  برخی 
استخراج آن مشخص نیست و مجوز صرفا به فرد داده شده است. قرار شد تمام 
مکان های استخراج رمزارز با استعالم مشخص گردد. کمیسیون با جدیت در این 
حوزه گام برخواهد داشت و پیشنهادات کمیسیون به سران قوا نیز ارجاع خواهد شد.

افزایش آمار مرگ کرونایی ها در تهران؛
بهشت زهرا در آماده باش کامل!

با ورود به موج پنجم کرونا که به دلتا معروف شده است سازمان بهشت زهرای 
تهران در حالت آماده باش کامل قرار گرفت و کارکنان این سازمان که در طی 1۷ ماه 
گذشته درکنار کادر درمان در صف اول مبارزه با کرونا قرار داشته اند برای پنجمین بار در 

۵10 روز گذشته وارد شرایط ویژه و بحرانی شدند.
سعید خال مدیرعامل سازمان بهشت زهرا)س(،  با اشاره به اینکه پیک مرگ کرونایی 
شهر تهران به شدت رو به افزایش است و در حالت شیب تند رو به باال قرار دارد، گفت: 
سازمان بهشت زهرا)س( تهران برای پنجمین بار در 1۷ ماه گذشته آرایش بحرانی به 
خود گرفته و در آماده باش کامل قرار دارد و این درحالی است که در هفته های گذشته 
در شرایط خطی و بین اعداد ۳0 تا ۳۵ ثابت بودیم اما در روز های گذشته عدد متوفیان 

کرونایی تهران با افزایش چشمگیر همراه بوده است.
نهادها و  تهران کارکنان  به ویژه  : در حالی که در شهرهای قرمز  افزود  وی 
دستگاههای دولتی و غیر دولتی در شرایط دورکاری قرار گرفتند، جهادگران خاموش 
سازمان بهشت زهرا)س( با برنامه ریزی در شرایط بحرانی به صورت دو و سه شیفت 
کاری و با رعایت باالترین سطح پروتکل های بهداشتی به تکریم شهروندان و خدمات 

رسانی شایسته به مراجعین می پردازند.
مدیرعامل سازمان بهشت زهرا)س( تنها راه مقابله با کرونا را رعایت پروتکل ها 
و فاصله اجتماعی عنوان و از شهروندان درخواست کرد به توصیه های مسئوالن توجه 
کرده و با زدن ماسک و رعایت پروتکل ها از سالمت خود و دیگران محافظت کنند تا 

بتوانیم به یاری پروردگار از پیچ کرونای دلتا عبور کنیم.

آغاز توزیع کارت آزمون وکالت از ۲۲ تیر
کارت شرکت در آزمون وکالت سال 1۳99 از روز سه شنبه 22 تیر برای مشاهده و 

پرینت بر روی درگاه اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش قرار خواهد گرفت.
آزمون کارآموزی وکالت سال 1۳99 در صبح روز جمعه مورخ 2۵ تیر در 8۴ شهرستان 
برگزار خواهد شد. فرآیند برگزاری آزمون صبح از ساعت 8:00 آغاز می شود و درهای ورود 

به جلسه آزمون در ساعت ۷:۳0 صبح بسته خواهد شد.
کارت شرکت در آزمون از روز سه شنبه 22 تیر برای مشاهده و پرینت بر روی درگاه 
اطالع رسانی این سازمان قرار خواهد گرفت. متقاضیان برای شرکت در جلسه امتحان باید 
در تاریخ تعیین شده به شرح فوق به درگاه اطالع رسانی مذکور مراجعه و با وارد نمودن 
اطالعات شناسنامه ای )نام، نام خانوادگی، کد ملی، سال تولد و…( و یا اطالعات ثبت نامی 
)شماره پرونده، شماره سریال و کد پیگیری و…( از کارت شرکت در آزمون خود یک 
نسخه پرینت تهیه و براساس آدرس و زمان تعیین شده بر روی کارت شرکت در آزمون، 

به حوزه امتحانی مربوط مراجعه نمایند.
برای شرکت در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون و هم 

چنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکسدار و ارائه آن الزامی است.
چنانچه متقاضی به دلیل در اختیار نداشتن اطالعات مربوط به شماره داوطلبی، پرونده 
و یا کد پیگیری مورد نیاز، موفق به پرینت کارت شرکت در آزمون خود نمی شود، الزم 
است با مراجعه به درگاه اطالع رسانی این سازمان و ورود به سیستم پاسخگویی و انتخاب 
نام آزمون و تعیین موضوع پیگیری نسبت به دریافت اطالعات مربوط به شماره پرونده، 
داوطلبی و یا کد پیگیری ثبت نام اقدام نماید.این امکان برای متقاضیانی فراهم است که 
در سیستم پاسخگویی عضویت داشته باشند. لذا متقاضیان برای دستیابی به اطالعات 

فوق، باید در ابتدا نسبت به عضویت در این سیستم برای بازیابی اطالعات، اقدام کنند.
به منظور ارائه خدمات به آن دسته از متقاضیان این آزمون که دچار بیماری کرونا 
شده اند )اعم از بیمارانی که در بیمارستان بستری و یا در منزل قرنطینه هستند( سازمان 
سنجش آموزش کشور با هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدابیر ویژه ای 
اتخاذ نموده است. بر این اساس متقاضیانی که عالئم بیماری آن ها از تاریخ 12 تیر 1۴00 
به صورت قطعی تایید شده، الزم است از روز پنجشنبه 1۷ تا روز جمعه 18 تیر با مراجعه 
به درگاه اطالع رسانی این سازمان )بخش سایر آزمون های استخدامی( فرم خوداظهاری 
را تکمیل نموده و گواهی مبنی بر داشتن بیماری کرونا )تاییدیه بیمارستان و یا نتیجه تست 

یا آزمایش مبنی بر مثبت بودن به ویروس کرونا( را در بخش مورد نظر بارگذاری کنند.

وکیل پایه یک دادگستری:
معیشت مردم؛ مهمترین اولویت در احیای حقوق عامه است

و  دگستری  دا کیل  و
عمومی  حقوق  ژوهشگر  پ
موضوعی  مهمترین  فت:  گ
که در حوزه حقوق عامه باید 
مورد توجه مسئوالن قضایی قرار گیرد، 

موضوع »معیشت مردم«  است.
قوه  نقش  درباره  مهاجری  محمد 
افزود:  عامه  حقوق  احیای  در  ضاییه  ق
سوی  از  مردم  عموم  اقتصادی  قوق  ح
هر فرد، گروه یا شبکه ای نقض شود 
باید در اولویت رسیدگی دستگاه قضایی 

قرار گیرد.
کارخانه ها،  احیای  داد:   ادامه  وی 
پرونده های  تکلیف  تعیین  و  سیدگی  ر
کثیرالشاکی و برخورد با دانه درشت ها 
به  ز جمله مواردی است که می تواند  ا
احیای حقوق عامه کمک کند و موجب 
رضایتمندی  و  عمومی  اعتماد  رتقای  ا

مردم شود.
در  کرد:  خاطرنشان  هاجری  م
حقوق  احیای  صراحتا  اساسی  انون  ق
این  و  است  قضاییه  قوه  وظیفه  امه  ع
موضوع به دلیل صالحیت ها و وظایفی 
است که قوه قضاییه در رابطه با حقوق 

شهروندان برعهده دارد.
می  عمو ق  حقو هشگر  و ژ پ
که   مواردی  ز  ا یکی  ظهارداشت:  ا
دادستان ها ورود می کنند، احیای حقوق 
حقوق  حقوقی،  منظر  از  و  است  امه  ع
می تواند  و  است  کلی  مفهومی  امه  ع
مصادیق متعددی داشته باشد؛ مصادیق 
مردم  عمومی  حق های  که  نجاست  آ
موضوع  در  حتی  باشد؛  رفته  یرسوال  ز
یا حقوق و  ارز  نرخ  نوسانات  گرانی ها، 
حوزه ای  هر  در  شهروندان  زادی های  آ

حقوق  کند  احساس  قضاییه  قوه  ه  ک
عموم مردم نقض می شود از این جهت 
می تواند ورود و برای احیای این حقوق 

کمک کند.
وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه 
ارتباط  سایه  در  عامه  حقوق  حیای  ا
قضایی  مسئوالن  و  مردم  ستقیم  م
رقم می خورد، افزود:  دوره دو سال و 
نیم ریاست آیت اهلل رئیسی در دستگاه 
احیای  موضوع  زیادی  حد  تا  ضایی  ق
و  گرفت  قرار  توجه  مورد  عامه  حقوق 
ارتباط مستقیم میان رئیس قوه قضاییه 
قضایی  مسئوالن  سایر  و  مردم  و 

برقرار شد.
فصل   1۵۶ اصل  دوم  بند  طبق 
یازدهم قانون اساسی جمهوری اسالمی 
گسترش  و  عامه  حقوق  احیای  یران،  ا
پنج  جزو  مشروع  آزادی های  و  دل  ع
راستای  در  قضائیه  قوه  اصلی  ظیفه  و

اجتماعی  و  فردی  حقوق  از  شتیبانی  پ
است.

تاکیدات  بر  بنا  تحول،  دوره  ر  د
مه های  بخشنا و  لعمل ها  ا دستور و 
صادره از سوی آیت اهلل رئیسی، احیای 
گسترش  اصل  با  مطابق  عامه  قوق  ح
زمره  در  مشروع،  آزادی های  و  دل  ع
قضا  ه  دستگا اصلی  أموریت های  م

تعیین شد.
تحول  سند  ی  یژگی ها و ر  د
برخی  احیای  بر  تمرکز  نیز  ضایی  ق
قضاییه  قوه  مغفول  مأموریت های  ز  ا
به ویژه مأموریت » احیاء حقوق عامه، 
آزادی های مشروع«  و  گسترش عدل 
و »نظارت بر اجرای صحیح قوانین و 
حسن جریان امور«، به طور ویژه درج 

شده است.
سند  بر  عالوه  راستا،  همین  ر  د
تحول قضایی، بخشنامه هایی از سوی 

رئیس قوه قضاییه صادر شد که مؤلفه 
اصلی آنها، احیاء و تقویت حقوق عامه در 
بستر اصل گسترش عدل و آزادی های 

مشروع مردمی است.
و  مت  کرا حفظ  لعمل  ا ستور د
ارزش های انسانی در قوه قضاییه، سند 
صدور  عدم  بخشنامه  قضایی،  منیت  ا
کنسولی  خدمات  از  محرومیت  ستور  د
تحت  اشخاص  به  دستیابی  منظور  ه  ب
بخشنامه  کشور،  از  خارج  در  عقیب  ت
نحوه رسیدگی به دادخواست های مطالبه 
مهریه، بخشنامه لزوم اجرای عدالت و 
رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان 
جرائم سیاسی، طرح پایش و غربالگری 
زندان ها و بخشنامه ضرورت تسریع در 
رسیدگی به پرونده های کثیرالشاکی از 
دستورالعمل هایی  و  بخشنامه ها  مله  ج
است که در راستای احیای حقوق عامه 

ابالغ شده است.
ث

واد
ح

زیر نظر: علی هوشمند

اعتراض به برگزاری آزمون ارتقاء دستیاری در پیک پنجم کرونا
تعدادی از داوطلبان آزمون ارتقاء و گواهینامه دستیاری پرشکی با ارسال نامه ای 
به استاندار تهران و رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی که مسئولیت فرماندهی 
ستاد ملی مقابله با کرونا در استان تهران را بر عهده دارد، نسبت به برگزاری این آزمون 
در روز جمعه 18 تیر همزمان با شیوع پیک پنجم کرونا و مقاومت وزارت بهداشت در 

خصوص لغو این آزمون اعتراض کردند و خواستار لغو این آزمون شدند.
این داوطلبان در نامه خود عنوان کردند؛ اکنون که در پیک پنجم بیماری 
کرونا ویروس هستیم طبق اعالم ستاد ملی مبارزه با کرونا برگزاری آزمون های 
آموزشی  معاونت  اقدامی عجیب  در  اما  است  ممنوع  قرمز  در وضعیت  حضوری 
وزارت بهداشت سعی در برگزاری آزمون ارتقاء دستیاران تخصصی در تاریخ 18 

تیر ماه هستند.
انتظار می رود در وزارت خانه ای که متولی تامین سالمت جامعه است سالمت 
دستیاران تخصصی را حایز اهمیت دانسته و آنها را فدای این چنین تصمیمات نکنند.

در نامه این داوطلبان آمده است: می دانیم به علت قرمز شدن شهر تهران 
بسیاری ار آزمون ها مانند آزمون زبان و آزمون دانشگاه آزاد را کنسل و حتی بازار نیز 
تعطیل شده است چرا که  سالمتی مردم از کاسبی کردن آنان، برای مسئوالن مهم 
تر بوده است. اما وزیر  بهداشت و معاون آموزشی این وزارت خانه اصرار دارند تا صبح 
جمعه در شهر قرمز تهران، پزشکانی را که دمخور مریضان کرونایی بوده اند را در یک 
جا جمع کنند و دستیارانی که تعداد تقریبا زیادی از آنها یا واکسن دریافت نکرده اند 
)زیرا اختیاری بوده است( یا دوز دوم واکسن به آنها نرسیده است، آزمون برگزار کنند.

این داوطلبان تاکید کردند بسیاری از داوطلبان فوق مادران باردار و شیرده بودند 
که به هیچ عنوان واکسن دریافت نکردند،  بی گمان برگزاری این آزمون موجب شیوع 

بیشتر بیماری تاثیرات منفی برای خانواده های پزشکان خواهد شد.
دکتر سعید هاشمی نظری رییس مرکز سنجش آموزش وزارت بهداشت در 
پاسخ به اعتراض داوطلبان آزمون ارتقاء و گواهینامه دستیاری پزشکی با تاکید بر 
اینکه این آزمون به هیچ عنوان لغو نخواهد شد، گفت: باالی 80 درصد داوطلبان این 
آزمون واکسن کرونا ویروس دریافت کردند بنابراین به عفونت کرونا مبتال نمی شوند.

وی در ادامه تاکید کرد: داوطلبان آزمون فوق دستیارانی هستند که همیشه در 
محیط بیمارستانی حضور دارند. بنابراین حضور آنها در مراکز آزمون خطری را متوجه 

آنها نخواهند کرد چرا که بیماری در این محیط وجود ندارد.
رییس مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت خاطر نشان کرد: اگر 
قرار باشد خطری از نظر ویروس کرونا داوطلبان آزمون ارتقاء و گواهینامه تخصصی 
را تهدید کند در محیط بیمارستان که حضور دارند بیشتر آنها را در معرض ویروس 
قرار می دهد تا محیط آزمون. بنابراین این آزمون ریسک افزوده ای برای آنها ایجاد 

نخواهد کرد و آزمون در تاریخ مقرر برگزار می شود.

امکان اعتراض به سئواالت کنکور فراهم شد
سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور از فراهم شدن امکان اعتراض به 

سئواالت کنکور تا 28 تیر ماه جاری خبر داد.
فاطمه زرین آمیزی، ضمن بیان این مطلب اظهار کرد: کلید اولیه آزمون سراسری 
برای حوزه های داخل کشور روز دوشنبه 1۴ تیر از طریق سایت سازمان سنجش آموزش 
کشور منتشر شد و کلید آزمون داوطلبان خارج از کشور نیز امروز چهارشنبه 1۶ تیر ماه 

جاری بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار می گیرد.
وی با بیان اینکه امکان اعتراض به سئواالت کنکور 1۴00 فراهم شد، تاکید کرد: 
مهلت اعتراض به کلیدهای سئواالت آزمون سراسری  تا 28 تیرماه در سیستم درخواست 
الکترونیکی سازمان سنجش به نشانی request.sanjesh.org قابل ثبت است.

سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور خاطر نشان کرد: آزمون سراسری 
سال 1۴00 در دومین سال متوالی شیوع کووید 19 و محدودیت های ناشی از آن با 
تعداد یک میلیون ۳۶۷ هزار و 9۳1 داوطلب  در ۴1۴ شهر ، 11 کشور خارجی و ۳۵22 

حوزه امتحانی، در چهار روز متوالی 11،10،9 و 12 تیرماه برگزار شد. 
زرین افزود: نتایج اولیه آزمون سراسری به صورت کارنامه تنظیم و در دهه اول 
مرداد ماه از طریق سایت این سازمان منتشر می شود.فهرست اسامی پذیرفته شدگان 

نهایی نیز هفته آخر شهریور اعالم خواهد شد.

دادستان عمومی و انقالب قزوین گفت:راننده اسنپ به قتل مسافر 
خانم در قزوین و به آتش کشیدن جسد آن در جاده بویین زهرا 

اعتراف کرد.
ــن،  ــان از دادگســتری اســتان قزوی ــای جوان ــگار دنی ــزارش خبرن ــه گ ب
ــا توجــه بــه اعــالم کشــف  ــا اعــالم ایــن خبــر، افــزود: ب محمــد قاســمی ب
جســدی ســوخته در اول تیرمــاه ســال جــاری تحقیقــات قضایــی و انتظامــی 
در ایــن خصــوص آغــاز و مشــخص شــد مقتــول یکــی از اعضــای اتحادیــه 
آرایشــگران قزویــن دارای دو ســالن آمــوزش آرایشــگری یکــی در قزویــن و 
دیگــری در اســماعیل آبــاد بــوده اســت کــه فرزنــدش در تاریــخ ســوم خــرداد 
ــاد کــرده و  ــه مقصــد روســتای اســماعیل آب درخواســت خــودروی اســنپ ب
ــه ســوار  ــدام ب ــدأ اق ــه مب ــه ب ــس از مراجع ــا اســنپ پ ــده خــودروی تیب رانن

کــردن مســافر مــی کنــد.
ــری  ــن مســافر در ســالن و پیگی ــه حضــور نیافت ــا توجــه ب ــت: ب وی گف
ــده اســنپ مدعــی مــی شــود کــه مســافر را در مقصــد  ــه، رانن صــورت گرفت
پیــاده و اطــالع دیگــری از او نــدارد کــه در اول تیــر مــاه جســد ســوخته زنــی 

در جــاده بوئیــن زهــرا کشــف مــی شــود.
دادســتان قزویــن افــزود: پــس از انجــام تحقیقــات محرز می شــود، جســد 
مکشــوفه متعلــق بــه مســافر اســنپ بــوده کــه بــه دلیــل آســیب وارده بــه گلــو 
)خفگــی( فــوت کــرده و متعاقبــًا قاتــل جهت امــکان نداشــتن شناســایی مقتول 

بــا بنزیــن جســد را بــه آتش کشــیده اســت.
قاســمی افــزود: بــا توجــه بــه قرائــن، راننــده احضــار شــد و البتــه منکــر 
ــا توجــه  ــود کــه ب موضــوع و مدعــی بــی خبــری و اطــالع در ایــن زمینــه ب
بــه شــواهد موجــود اتهــام قتــل عمــد بــه متهــم تفهیــم و بــا قــرار بازداشــت 

موقــت بــه زنــدان اعــزام شــد.
وی گفــت: متهــم بعــد از حــدود یــک هفتــه اقــرار بــه موضــوع کــرد و در 
تشــریح نحــوه قتــل بیــان نمــود کــه قبــل از رســیدن بــه مقصــد خــودرو جوش 
آورده بــود کــه بــه علــت توقــف و گرمــی هــوا مســافر شــاکی شــد، بــه همیــن 
خاطــر بحــث لفظــی بیــن او و مســافر رخ داده و او را خفــه کــرده و ســپس در 
صندلــی عقــب خــودرو قــرار داده اســت و پــس از درآوردن زیــورآالت و خــارج 
ــگاه ســوخت اقــدام  ــه بنزیــن از جای ــا تهی کــردن ســیم کارت و رم گوشــی ب

بــه ســوزاندن مقتولــه و تــرک محــل حادثــه می کنــد.

ــه  ــا مراجع ــه ب ــر روز حادث ــد از ظه ــم بع ــزود: مته ــن اف ــتان قزوی دادس
بــه بــازار قزویــن قصــد فــروش طالجــات را داشــته اســت کــه بــا توجــه بــه 
مراجعــه بــه طــال فروشــی و اطــالع یافتــن از بدل بــودن آن اقــدام بــه انداختن 

ــد.    ــه داخــل چــاه می کن طالجــات ب
وی اضافــه کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه کلیــه قرائــن و نشــانه هــا مربوطــه 
حاکــی از مقــرون بــه واقــع بــودن اقــرار متهــم اســت، پرونــده جهــت تکمیــل 

تحقیقــات بــه شــعبه بازپرســی ارجــاع شــد و در حــال رســیدگی اســت.

سلطان داروهای کمیاب فضای مجازی در تهران دستگیر شد
رئیـس پلیـس فضـای تولیـد و تبـادل اطالعـات پایتخـت از شناسـایی و 
دسـتگیری عامـل فـروش داروهـای غیرمجـاز در فضـای مجـازی خبـر داد و 
گفـت: از متهـم دسـتگیر شـده بیـش از 1۷ هـزار قلـم انـواع داروی نایـاب و 

کمیاب کشـف شـد.
بـه گـزارش پایـگاه خبـری پلیـس فتـا، سـرهنگ داود معظمـی گـودرزی 
افـزود: در راسـتای مبـارزه بـا فروشـندگان دارو در فضـای مجازی طـی رصد و 
پایـش صـورت گرفتـه توسـط کارشناسـان ایـن پلیس، یـک کانـال تلگرامی با 
تعـداد ۳۵ هـزار دنبـال کننـده شناسـایی شـد کـه اقدام بـه فروش انـواع داروی 

نایـاب و کمیـاب مـی نمود.
وی تصریـح کـرد: کارشناسـان پلیـس فتـا پایتخـت اقدامات ویـژه خود را 
آغـاز کردنـد و بـا بهـره گیـری از روش هـای فنـی و علمی موفق شـدند مجرم 

را در فضـای مجـازی شناسـایی کنند.
سـرهنگ گـودرزی خاطرنشـان کـرد: پـس از بـه دسـت آمـدن اطالعات 
هویتـی متهـم و پـس از تشـریفات قضایـی، مجـرم در محـل اختفـای خـود در 
یکـی از مناطـق جنوبـی تهـران دسـتگیر گردیـد و بیـش از 1۷ هزار قلـم انواع 

داروی کمیـاب و نایـاب از وی کشـف شـد.
رئیـس پلیـس فتـا پایتخت بیان داشـت: مجـرم پس از انتقال بـه پلیس فتا 
هرگونـه جرمـی را انـکار کرد اما با مشـاهده مسـتندات جمع آوری شـده توسـط 

پلیـس بـزه انتسـابی را پذیرفـت و به جرم خـود اقرار کرد.
سـرهنگ گـودرزی افـزود: پلیـس فتـا با رصدهای مسـتمر و شـبانه روزی 
خـود در فضـای مجـازی بـا کسـانی در ایـن فضـا اقـدام بـه فـروش ایـن گونه 

اقـالم کننـد، مطابـق قانون برخـورد خواهـد کرد.
رئیـس پلیـس فتـا تهران بـزرگ با بیـان اینکه خرید و فـروش محصوالت 
دارویـی در فضـای  مجـازی ممنـوع اسـت بـه شـهروندان توصیه کرد: بـا توجه 
بـه اینکـه امـکان ارائـه داروهـای تقلبـی و تاریـخ گذشـته در فضـای مجـازی 
متصـور اسـت، بهتر اسـت هرگونه دارو و مـواد بهداشـتی از داروخانه ها یا مراکز 
بهداشـت تهیـه و خریـداری شـود. همچنیـن کاربـران بـرای کسـب اطالعـات 
بیشـتر در خصـوص تهدیدات و آسـیب های فضای سـایبری و یـا اعالم هرگونه 
 www.cyberpolice.ir مـوارد مشـکوک، به سـایت پلیس فتـا بـه آدرس

مراجعـه کنند.
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دانشگاه اینسبروک به کارگیری کامپیوتر 
کوانتومی در مراکز سرور را 

امکان پذیر می کند
محققان دانشگاه اینسبروک کامپیوتر کوانتومی بسیار کوچکی ساخته اند که 
عملکردی پایدار و قوی دارد؛ این دستاورد می تواند استفاده از کامپیوتر کوانتومی 

در مراکز داده و سرور را ممکن کند.
محاسبات کوانتومی سال ها در انحصار دانشمندان و در شرایط آزمایشگاهی 
در حال توسعه بوده است؛ اما پیشرفت های جدید، این فناوری انقالبی را به سمت 
کاربردهای عملی سوق می دهد. دستاوردهایی از جمله سیستم خنک کننده قوی تر، 
تراشه های پیشرفته تر، افزایش ظرفیت پردازش، پیشرفت در فرایند تصحیح خطا 
. یادآوری می کنند که شاید تا عمومی شدن این نوع کامپیوتر در صنایع و  . و.

تجارت های خاص، فاصله ای نداشته باشیم.
کوانتومی  کامپیوتر  از  اولیه ای  نمونه  اینسبروک  دانشگاه  ن های  ا کد ی ز ی ف
دام-یونی را ساخته اند که می تواند در صنعت مورد استفاده قرار بگیرد. کامپیوتر 
یادشده مانند مواردی که در مراکز داده در سراسر جهان یافت می شود، در بطن 
ابعاد جمع وجور و عملکرد  19 اینچی سرور جای می گیرد. در حقیقت  دو رک 
ر این کامپیوتر نشان می دهد که چگونه این فناوری می تواند به زودی در  پایدا

صنایع قابل دسترس باشد.
کامپیوترهای مبتنی بر کوانتوم در  مقایسه با کامپیوترها و ابرکامپیوترهای 
سنتی، می توانند عملکرد پردازشی به مراتب سریع تر و دقیق تری ارائه بدهند. ایده ی 
اصلی کامپیوتر  کوانتومی این است که می توان از خواص و قوانین فیزیک کوانتوم 
برای ذخیره سازی و پردازش داده  استفاده کرد. این بهبود عملکرد از طریق توانایی 
داشتن بیش از دو حالت منطقی و انجام دستورالعمل های مختلف با استفاده از تمام 

جایگشت های ممکن در یک زمان واحد به دست می آید.
کامپیوترهای کوانتومی با تکیه  بر ویژگی های ذرات زیراتمی، برخی محاسبات 
کامپیوترهای سنتی،  در  انجام می دهند.  کامپیوترهای کالسیک  از  تر  ع  ا سری ر
محاسبات پردازشی در مبنای 2 )باینری( انجام می شود و هر بیت در وضعیت 
 )qbit( خاموش یا روشن قرار می گیرد؛ اما واحد اطالعات کوانتومی که کیوبیت
نام دارد، با استفاده از ویژگی  برهم نهی کوانتومی )Superposition(  می تواند 

وضعیت خاموش و روشن یا هر مقداری بین آن ها را ارائه بدهد.
گفته می شود اخیرا دانشگاه اینسبروک زمینه های اساسی ساخت رایانه ی 
کوانتومی را در اتریش آغاز کرده است و به عنوان یکی از پرچم داران فناوری های 
اینسبروک، یک  فیزیک تجربی در  دپارتمان  اروپا، محققان  اتحادیه  تومی  ن کوا
کامپیوتر کوانتومی دام-یونی در ابعاد کوچک ساخته اند که دستاوردی حیرت انگیز 
آزمایش های  می گوید  اینسبروک،  دانشگاه  از  مونز  توماس  ی شود.  م ب  سو ح م
محاسبات کوانتومی آن ها معموال فضای ۳0 تا ۵0 متر مربع را اشغال می کند که 
ساخت کامپیوترهای کوانتومی در ابعاد بسیار کوچک تر از نسخه های کنونی را 

نوید می دهد. وی در ادامه می گوید:
ما به دنبال این بودیم که فناوری های توسعه یافته در اینسبروک را در کم ترین 
فضای ممکن و در عین حال استانداردهایی که معمواًل در صنعت استفاده می شود، 
متناسب کنیم. دستگاه جدید نوید می دهد که رایانه های کوانتومی به زودی برای 
استفاده در مراکز داده آماده می شوند و نشان می دهد که برای ایجاد رایانه ی 

کوانتومی در ابعاد کوچک نیاز به کاهش عملکرد نیست.
کامپیوتر کوانتومی دام-یونی یا یون به دام افتاده یکی از روش های پیشنهادی 
برای یک کامپیوتر کوانتومی در مقیاس بزرگ است  که به لطف آن، یون ها یا ذرات 
اتمی باردار را می توان در فضای آزاد با استفاده از میدان های الکترومغناطیسی، 
محدود و معلق کرد. کیوبیت ها در حالت های الکترونیکی پایدار هر یون ذخیره 
می شوند و اطالعات کوانتومی می توانند از طریق حرکت کوانتیزه جمعی یون ها 
در یک دام مشترک )تعامل از طریق نیروی کولن( منتقل شوند. برای القای اتصال 
بین حالت های کیوبیت )برای عملکردهای تک کیوبیتی( یا اتصال بین حالت های 
داخلی کیوبیت و حالت های حرکتی خارجی )برای درهم تنیدگی بین کیوبیت ها( 

از لیزر استفاده می شود. 

ملی  تاد  س ی  گو خن س
مقابله با کرونا گفت:  تاکنون 
دز  هزار   100 و  ن  و ی ل ی م  8
واکسن تحویل نظام سالمت شده که 
۷ میلیون و 800 هزار ُدز آن توزیع شده 
و هفت میلیون ُدز تاکنون به هموطنان 

تزریق شده است.
علیرضا رییسی عنوان کرد: ستاد 
شیوه نامه های بهداشتی برای هر آزمون 
ئه می کند و این برگزارکنندگان  را ا را 
رعایت  امکان  صورت  در  ه  ک د  ن ست ه
این شیوه نامه ها آزمون برگزار می کنند 
و اگر نتوانند شیوه نامه ها را به درستی 
اجرا کنند موظف به لغو آزمون هستند.

از مجریان  از یکی  تقاد  ن ا ا  ب وی 
صدا وسیما که برگزاری آزمون ارتقا را 
بدون اطالعات دقیق زیر سؤال برده بود، 
گفت: این آزمون برای پزشکان عمومی 
است که در حال گذراندن دوره دستیاری 
هستند و شغلشان به گونه ای است که 
بر بالین بیماران حاضر می شوند. سالن 
پزشکان  برای  آزمون  زاری  گ ر ب حل  م
دوره دستیاری بسیار امن تر از بالین بیمار 
است. تمام پزشکان از جمله دانشجویان 
دوره دستیاری واکسن مقابله با کرونا 
دریافت کرده اند و برگزاری آزمون برای 

آنان مخاطره آمیز نخواهد بود.
با  مقابله  ملی  ستاد  ی  گو خن س
وسیما  صدا  مجریان  برخی  ز  ا ا  ن و ر ک
در خواست کرد تا پیش از اظهار نظر 

با کارشناسان مربوطه مشورت کنند یا 
برنامه خود  در  را  کارشناسان  ز  ا یکی 
دعوت کنند که نظرات و جمع بندی ها 
کارشناسی  و  اساس شواهد علمی  ر  ب

ارائه شود.
نخست  مرحله  د:  و ز ف ا ی  و
واکسیناسیون شامل گروه های بهداشت 
و درمان به پایان رسیده و مرحله دوم 
گروه های سنی 80 سال به باال  ۷۵ تا 80 
سال و ۷0 سال به باال واکسن دریافت 
واکسن های  تفاوت شمار  و  د  ن ا ه  کرد
توزیع شده با واکسن های تزریق شده 
به سبب نرسیدن زمان تزریق ُدز دوم 
افراد ۷0 سال به باال و یا حفظ سهمیه 

جاماندگان این گروه سنی است.
سخنگوی ستاد مقابله با کرونا با 
واکسن در  تا  این پس  از  ینکه  ا یان  ب
یخچال های ما قرار نگیرد به دریافت 

ارسال  داد:  ادامه  نداریم،  اد  م ت ع ا ن  آ
از سوی  واکسن  ُدز  میلیون   ۳ نشدن 
نیازهای  به سبب  را  آن  که  کشوری 
داخلی مصرف کرد موجب اختالل در 

واکسیناسیون شد.
مرکز   800 اینکه  یان  ب ا  ب ی  و
تجمیع واکسیناسیون در کشور فعال شده 
بود، اضافه کرد: در تهران ۷۵ مرکز فعال 
داشتیم به سبب کمبود حجم واکسن 
مجبور به تعطیلی برخی از مراکز شدیم 
به گونه ای که تنها در تهران ۳2 مرکز 

فعال تزریق واکسن داشتیم.
کرونا  با  مقابله  ستاد  ی  گو خن س
با اشاره به این که در برخی از مراکز 
واکسیناسیون تهران تجمع هایی مشاهده 
شد افزود: اما خوشبختانه در دیگر نقاط 
زدحام در مراکز واکسیناسیون  ا کشور 
نبود. با در اختیار داشتن واکسن کافی 

افزایش  واکسیناسیون  جمیع  ت ز  ک ا ر م
خواهد یافت به گونه ای که این مراکز در 
تهران از ۷۵ به ۷9 مرکز در پایان هفته 
خواهد رسید. براساس پیش بینی ها تا 
فردا صبح یک و نیم میلیون ُدز واکسن 
جدید وارد کشور می شود و هفته آخر تیر 
نیز یک و نیم میلیون ُدز واکسن دیگر 
نیز به کشور می رسد. در مرداد نیز ۵ تا 
۶ میلیون ُدز واکسن دیگر وارد کشور 

خواهد شد.
هزار   ۳80 اکنون  فت:  گ سی  ی ئ ر
اختیار داریم  ز واکسن کووبرکت در  ُد
۴0 هزار ُدز دیگر در حال برچسب  و 

گذاری است.
یکم  تا  امیدواری کرد  ز  ا ر ب ا وی 
مرداد حدود ۶۵0 هزار ُدز دیگر از این 
قرار  نظام سالمت  اختیار  ر  د کسن  ا و
حدود  مرداد  ابتدای  تا  افزود:  و  د  ر ی گ
در  کووبرکت  واکسن  ُدز  ون  ی ل ی م ک  ی
برنامه  اختیار خواهیم داشت. براساس 
ریزی ها در مرداد هر هفته یک میلیون 
ُدز واکسن داخلی خواهیم داشت که این 
رقم در شهریور به ماهانه 10 میلیون ُدز 

واکسن افزایش می یابد.
بهداشت  وزیر  هداشت  ب ن  و ا ع م
درباره واکسن پاستور هم گفت: 1۳0 
هزار ُدز از این واکسن در اختیار است و 
به نظر می رسد در مرداد و شهریور نیز 
هر ماه ۵00 هزار ُدز از این واکسن در 

اختیار نظام سالمت قرار گیرد.

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا:

۸ میلیون و 100 هزار دز واکسن تحویل نظام سالمت شده است



3 انرژیسال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1783- پنجشنبه 17 تیر 1400 قتصاد-  ا

نیرو  وزیر  ردکانیان،  ا
گفت: در جلسه هیات وزیران، 
محترم  جمهور  رئیس  وسط  ت
بخشی  اساسی  قانون   1۳8 اصل  طی 
از اختیارات به چهار تن از وزرا واگذار 
که  هماهنگی  با  ان شاءاهلل  که  د  ش
تعامل  و  مشورت  با  داشت  واهیم  خ
مثال  عنوان  به  می شود.  صمیم گیری  ت
پایان  تا  که  است  این  تصمیم  ولین  ا
دستگاه های  در  پنجشنبه ها  ماه  رداد  م

دولتی تعطیل شود.
جلسه  پایان  در  اردکانیان  ضا  ر
هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت: 
قبل از هر توضیحی که بخواهم خدمت 
مردم عزیز ارائه کنم وظیفه دارم به سهم 
خودم صمیمانه از تک تک هموطنانی 
شدند  سختی  دچار  مدت  این  در  ه  ک
با  هستیم  امیدوار  کنم.  ذرخواهی  ع
خواهد  نیرو  وزارت  که  حمایتی  مه  ه
شد از ناحیه همه دستگاه های لشکری 
هفته  سه  دو  این  بتوانیم  کشوری،  و 
سخت را به خوبی مدیریت کنیم. امسال 
موج گرما در همه دنیا زودرس بوده و 
دما باالتر است در نتیجه باعث افزایش 
میزان مصرف شده است و امیدواریم که 
با حمایت همگانی بتوانیم این شرایط را 

پشت سر بگذاریم.
از  خاص  طور  به  داد:  ادامه  ی  و
صبح سه شنبه گذشته بود که جلسات 
در  مختلف  سازمان های  در  ختلف  م
دستگاه های مسئول و همکار تشکیل 
را  نتیجه  و  داد  رخ  خوبی  اتفاقات  شد 

هم فکر می کنم مردم عزیز شاهد بودند. 
ما شب قبل تر ۶ هزار مگاوات کمبود 
داشتیم که نمی شد برای آن برنامه ریزی 
و تامین داشت و این کمبود سه شنبه 
شب گذشته به حدود 1۵00 تا 2 هزار 

مگاوات رسید.
دیگری  بخش  در  نیان  ردکا ا
با  که  هستیم  امیدوار  داشت:  ظهار  ا
همکاری وزارت صمت و تمهیداتی که 
عزیزان دارند به عنوان مثال برنامه های 
تعطیالت تابستانه یا اورهال دوره ای را 
مقداری جلوتر بیندازند که بتوانیم این 
شرایط را مدیریت کنیم. پیش بینی های 
اگر  که  است  گونه   این  واشناسی  ه
بتوانیم دو سه هفته ای را سپری کنیم 

این مشکل حل خواهد شد.
وی افزود: در جلسه هیات وزیران، 
توسط رئیس جمهور محترم طی اصل 
1۳8 قانون اساسی بخشی از اختیارات به 

چهار تن از وزرا واگذار شد که ان شاءاهلل 
با  داشت  خواهیم  که  هماهنگی  ا  ب
مشورت و تعامل تصمیم گیری می شود. 
به عنوان مثال اولین تصمیم این است 
پنجشنبه ها  ماه  مرداد  پایان  تا  ه  ک
شود.  تعطیل  دولتی  دستگاه های  ر  د
همچنین در خصوص ساعات کار ادارات 
هم اختیاراتی استانداران محترم دارند که 

تصمیم گیری الزم را خواهند داشت.
همچنین  کرد:  بیان  ردکانیان  ا
مدیریت  و  تولید  خصوص  در  تادی  س
و  نیرو  وزارت  در  شبکه  کنترل  و 
که خود من  ایجاد شده  توانیر  شرکت 
آنجا منتقل  به  را  یز محل کارم کارم  ن
کردم و امیدواریم که بتوانیم با تالش 
مدیریت  را  شرایط  این  بانه روزی  ش
کنیم. همه دستگاه ها نیز اعم از مجلس، 
دستگاه قضایی و نیروهای مسلح همگی 
اعالم آمادگی برای همکاری کردند و 

ما به لطف خدا و همکاری مردم دلگرم 
هستیم.

وی افزود: هرچقدر این کمبود برق 
کمتر باشد امکان برنامه ریزی و پایبندی 
به این برنامه ریزی بیشتر خواهد بود و 
با  که  بود  خواهد  اتین  ما  تالش  همه 
تاکید رئیس جمهور محترم قطعی نباشد 
و اگر بود به صورت برنامه ریزی شده و 

با اعالم قبلی انجام شود.
نکته ای  داشت:  اظهار  نیرو  زیر  و
که هموطنان عزیز باید مطلع باشند این 
است که حتی اگر کمبود تولید نداشتیم 
هم با توجه به این حجم از فشار مصرف 
برخی حوادث و اتفاقات ممکن است که 
رخ دهد مانند حادثه ای که برای یکی 
از ترانس ها در یک منطقه از تهران رخ 
داد و این ها جزو حوادث است و قابلیت 

پیش بینی ندارد.
درخصوص  همچنین  ردکانیان  ا
می  تما گفت:  رزها  رمزا ج  ستخرا ا
رمزارز  استخراج  مجوزدار  دستگاه های 
شدند  خاموش  جمهور  رئیس  اعالم  ا  ب
اما دستگاه های غیرمجاز نیست بخشی 
همچنان درحال فعالیت هستند. تاکنون 
استخراج  دستگاه  هزار   200 حدود 
دستگاه های  پیش بینی  و  شده  وقیف  ت
مسئول این است که تعداد دستگاه های 
است  نیاز  که  است  این  از  بیش  عال  ف
افرادی که درگیر چنین مساله ای  ین  ا
هستند خودشان برای کمک به خودشان 
را  فعالیت  این  خانواده شان  اعضای  و 

متوقف کنند.

بانک رفاه  باشگاه مشتریان  به اعضای  تخفیف ۲۰ درصدی 
کارگران

به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران، به 
منظور توسعه و افزایش میزان تعامل و ارائه امتیازات 
ویژه به اعضای باشگاه مشتریان، تفاهم نامه همکاری 

این بانک با گروه مالی شریف منعقد شد.
بر اساس این گزارش، تمامی اعضای باشگاه 
می توانند با مراجعه به پورتال باشگاه مشتریان بانک 

رفاه کارگران به آدرس اینترنتی ir.https://club.rb2۴ و با ورود به پنل 
کاربری خود از تخفیف های 20 درصدی ثبت نام در دوره های آموزشی 

گروه مالی شریف بهره مند شوند.
گفتنی است، راهنمای دریافت و استفاده از کد تخفیف توسط اعضای 
باشگاه در قالب لینک راهنما در منوی کد تخفیف صفحه شخصی اعضای 

باشگاه قرار گرفته است.

سرمایه کارگزاری بانک کارآفرین افزایش می یابد
دکتر علیرضا فهیمی، مدیرعامل  
شرکت کارگزاری بانک کارآفرین  از 
افزایش سرمایه این شرکت خبر داد.

به گزارش روابط عمومی بانک 
خبر  این  بیان  با  فهیمی  ارآفرین،  ک
کارگزاری  سرمایه  افزایش  فزود:  ا
تطبیق  راستای  در  کارآفرین  انک  ب
دستورالعمل  با  شرکت  این  سرمایه 
جدید صدور مجوز تأسیس و فعالیت 
 10 مصوب  کارگزاری  شرکت های 

خرداد 1۴00 هیئت مدیرهسازمان بورس و اوراق بهادار صورت گرفته است.
افزایش  این  وی همچنین خاطرنشان کرد: یکی دیگر اهداف مهم 
سرمایه ، دستیابی به توان رقابتی پایدار و حفظ آن و همچنین بهبود و افزایش 
خدمت رسانی به مشتریان است.این افزایش سود شرکت در میان مدت و 
بلندمدت کمک شایانی خواهد کرد و موجب بهبود رتبه کارگزاری و همچنین 
نسبت های مالی شرکت خواهد شد. بر اساس صورت جلسه مجمع عمومی 
فوق العاده شرکت کارگزاری بانک کارآفرین در تاریخ ۳0 فروردین ماه سال 
جاری، سرمایه این شرکت از مبلغ 1۵0 میلیارد ریال به مبلغ هزار میلیارد 
ریال از محل سود انباشته، آورده نقدی و مطالبات سهامداران در تاریخ 1۴ 

تیرماه سال جاری افزایش یافت و در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسید.
تاکنون  تأسیس  بدو  از  کارگزاری  شرکت  گفت:  همچنین  هیمی  ف
مطرح  سرمایه  بازار  در  کارگزاری ها  موثرترین  از  یکی  به عنوان  مواره  ه
است و ارائه خدمات مناسب بر اساس شرایط روز بازار و نیاز سرمایه گذاران 
ازجمله برنامه های جدی این شرکت است که عالوه بر خدمات عمومی 
کارگزاری ها در حوزه اوراق بهادار، بورس کاال و انرژی دارای دو صندوق 
بانام های صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت مشترک کارآفرین و صندوق 

با درآمد ثابت آرمان کارآفرین است.
مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک کارآفرین عنوان کرد: طبق آخرین 
 1۴00 سال  خردادماه  در  ایران  مالی  اطالعات  پردازش  مرکز  تبه بندی  ر
صندوق با درآمد ثابت مشترک کارآفرین جز 9 صندوق برتر و یکی از پنج 
صندوق پنج ستاره رتبه بندی شده است. همچنین اولین صندوق شاخصی 
در بازار سرمایه بانام صندوق شاخصی کارآفرین متعلق به این شرکت است 
که در خردادماه سال 1۴00 بازدهی 1۳/۶ درصد بازدهی داشته است این 
در حالی است که بازده شاخص کل در خردادماه 1۴00 پنج درصد بوده 
است که این مقایسه نشان از بازدهی بسیار مناسب صندوق شاخصی نسبت 

به شاخص کل بورس دارد.
شرکت کارگزاری بانک کارآفرین با شماره ثبت ۵99۳ از تاریخ ششم 
تیرماه سال 1۳8۵ فعالیت خود را به عنوان کارگزار رسمی بورس و اوراق 

بهادار آغاز کرده است.

افتتاح باجه بانک پارسیان در شرکت اپال پارسیان سنگان

باجه بانک پارسـیان در شـرکت اپال پارسـیان سـنگان طی مراسـمی 
روز سـه شـنبه 8 تیرمـاه بـا حضـور جمعی از مدیـران دو مجموعـه افتتاح 

و مـورد بهـره برداری قـرار گرفت.
در این مراسم که با حضور مهنــدس اردشیر عســگری، مدیرمجتمع 
اپـال پارسـیان ســنگان ؛ حامـد عابدینی، رییس منطقه ۵1 مشـهد وحمید 
رهسـپار،رییس شــعبه تربـت حیدریـه بانک پارسـیان و جمعـی از مدیران 
شـرکت و بانـک برگزارشـد، برتوســعه همـکاری و تعامـل بیـش ازپیـش 

تاکید شـد.
حامـد عابدینـی، رییـس منطقـه ۵1 مشـهد بانـک پارسـیان بـا بیان 
اینکـه شـرکت اپـال پارسـیان سـنگان از شـرکت هـای تولیـدی موفق و 
برترکشـور مـی باشـد، گفـت : بـرای بانـک افتخـار بزرگـی اسـت کـه در 
راسـتای منویـات مقـام معظم رهبری وتحقق شـعار سـال همانندگذشـته 

بتوانـد درخدمـت تولیـد و اقتصاد کشـور باشـد.
وی در ایـن مراسـم تاکیـد کـرد: افتتاح باجه اپال پارسـیان سـنگان 
یکـی از اقدامـات مدیریـت بانکـداری شـرکتی بانک پارسـیان وگامی در 
جهـت ارائـه سـرویس ویـژه بـه مشـتریان خـاص ایـن بانـک به شـمار 

می رود.
عابدینـی افـزود: افزایـش رضایتمنـدی مشـتریان در بخش هـای 
گوناگـون بـا توجـه بـه نـوع فعالیـت مشـتریان و نیازهـای آنهـا از جمله 

خدمـات ویـژه و هدفمنـد بانکـداری شـرکتی بانـک پارسـیان اسـت.
مهنــدس اردشیر عســگری مــدیر مجتمع اپال پارسیان سنگان نیز 
با ابراز خرسـندی از همراهی شـرکت اپال پارسـیان سـنگان درکنار بانک 
هـای معتبـر و خوشـنام کشـور گفـت : بانـک پارسـیان بـه عنـوان بانـک 
پیشـتاز در زمینـه حمایـت از تولیـد ملـی حضـوری فعـال دارد و امیدواریم 
بـا حضـور ایـن بانـک در شـرکت اپال پارسـیان سـنگان اقدامـات جدید و 
بزرگـی بـا همـکاری ایـن دو مجموعـه انجـام شـود و اثرات بزرگـی را در 

اقتصاد کشـور برجـای بگذارد.
گفتنی اسـت؛ در شـرایط دشـوار مشـکالت اقتصادی ناشی از تحریم 
و پاندمـی کرونـا ، بانـک پارسـیان با مشـارکت در تامین مالـی پروژه های 
کالن اقتصـادی و طـرح هـای ملـی و زیربنایـی کشـور در جهـت تحقـق 
اهـداف و سیاسـت هـای اقتصـادی مهـم” اقتصـاد مقاومتـی و حمایت از 

تولیـد”، گام های بلندی برداشـته اسـت.

تردید در چشم انداز تولید نفت به دلیل توقف 
مذاکرات اوپک پالس

بانک آمریکایی گلدمن ساکس اعالم کرد که توقف مذاکرات اوپک 
پالس مسیر تولید نفت را نامشخص کرده است.

به گزارش رویترز، بانک آمریکایی گلدمن ساکس اعالم کرد که 
شکست مذاکرات عرضه نفت سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( 
و متحدانش )اوپک پالس( سبب تردید در چشم انداز تولید نفت شده 
است، با این حال گلدمن برآورد خود از قیمت نفت برای تابستان را در 

همان حدود 80 دالر برای هر بشکه حفظ کرد.
این بانک اعالم کرد که تولید نفت کشورهای عضو اوپ پالس 

اوایل سال آینده به تدریج افزایش می یابد.
مخالفت امارات با شرایط توافق اوپک پالس سبب شد گفت وگوهای 
هفته گذشته وزیران نفت و انرژی اوپک پالس بدون هیچ نتیجه ای 

پایان یابد و نشست روز دوشنبه این ائتالف برگزار نشد.
اوپک پالس تاریخ جدیدی برای از سرگیری مذاکرات تعیین نکرد، 
این بن بست، قیمت نفت را در روز سه شنبه )1۵ تیرماه( به باالترین حد 

در چند سال اخیر رساند.
نگه  ثابت  را  تولید  افزایش  درباره  گلدمن ساکس پیش بینی اش 
داشت. بر اساس این برآورد، روند افزایش تدریجی تولید در نیمه دوم 
سال جاری میالدی و سه ماه نخست سال 2022 ادامه می یابد و سرانجام 

به کاهش ذخیره سازی ها پایان می دهد.
این بانک افزود: تهدید جنگ قیمتی جدید اوپک پالس دیگر قابل 
اغماض نیست، البته تأثیر منفی آن بر بازار جهانی با کمبود 2 میلیون و 
۵00 هزار بشکه در روز و نیاز به تولید روزانه ۵ میلیون بشکه دیگر تا 

پایان سال کاهش می یابد.
نفت  ناکارآمد  ذخیره سازی های  از  کرد:  اعالم  س  ک ا س ن  م د ل گ

خودداری کنید.

کمک گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس
 به تأمین برق کشور

با  ایفای مسئولیت  فارس همسو  پتروشیمی خلیج  یع  ا گروه صن
اجتماعی خود نسبت به مناطق میزبان صنعت، در روزهای اخیر که 
قطعی و کمبود برق به مشکل اصلی مردم تبدیل شده، تالش کرده است 
بخشی از کمبود برق سه منطقه ماهشهر،  عسلویه و ایالم را جبران کند. 

به گزارش شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، شرکت فجر انرژی 
خلیج فارس در منطقه ماهشهر که از سال   1۳98 بخشی از برق تولیدی 
خود را به شبکه مصرفی استان خوزستان اختصاص داده، در روزهای 
اخیر نیز  با تداوم این روند تأمین لحظه ای بیش از  ۵00 مگاوات برق 
شبکه مصرفی برق این استان در فصل گرم سال را به عهده داشته است. 

شرکت مبین انرژی خلیج فارس در عسلویه نیز به صورت میانگین 
به صورت لحظه ای ۶۵ مگاوات برق مورد نیاز  شهرستان عسلویه را تأمین 
می کند که با توجه به افزایش مصرف برق در برخی ساعات و روزها این 

میزان تأمین برق، افزایش  می یابد. 
افزون بر این، در ایالم شرکت پتروشیمی ایالم به صورت لحظه ای 

اقدام 20 مگاوات برق مورد نیاز استان ایالم را تأمین کرده است. 
شایان ذکر اینکه این اقدام ها توانسته است سبب کاهش قطعی 
برق در این مناطق شود و برنامه ریزی ها برای افزایش تأمین برق مورد 

 نیاز این مناطق از سوی شرکت های گروه ادامه دارد. 

کاخ سفید تحوالت اوپک پالس را زیر نظر دارد
کاخ سفید اعالم کرد که تحوالت اوپک پالس را از نزدیک زیر 

نظر دارد و از توافق آنها استقبال می کند.
به گزارش خبرگزاری رویترز از واشینگتن، کاخ سفید اعالم کرد که 
ایاالت متحده از نزدیک مذاکرات سازمان کشورهای صادرکننده نفت 
)اوپک( و متحدانش )اوپک پالس( را رصد می کند و گفت وگوهای سطح 
باالیی با مقام های عربستان سعودی و امارات متحده عربی داشته است.

جن سکی، سخنگوی کاخ سفید در این باره گفت: از گفت وگوی 
جاری اعضای اوپک برای دستیابی به توافق استقبال می کنیم، این 
توافق امکان دسترسی به انرژی مقرون به صرفه و قابل اطمینان را 

افزایش می دهد.
مخالفت امارات با شرایط توافق اوپک پالس سبب شد گفت وگوهای 
هفته گذشته وزیران نفت و انرژی اوپک پالس بدون هیچ نتیجه ای 

پایان یابد و نشست روز دوشنبه )1۴ تیرماه( این ائتالف برگزار نشد.
اوپک پالس تاریخ جدیدی برای از سرگیری مذاکرات تعیین نکرد. 
این بن بست، قیمت نفت را در روز سه شنبه )1۵ تیرماه( به باالترین حد 

در چند سال اخیر رساند.

تعطیلی دستگاه های دولتی در روزهای پنجشنبه تا پایان مرداد؛

وزیر نیرو: بابت خاموشی ها از مردم عذرخواهی می کنم
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زیر نظر: محمد امامی

قیمت نفت ثابت ماند
افت چشمگیری که روز سه شنبه گذشته تحت  از  قیمت نفت پس 
تاثیر ابهام در آینده توافق کاهش تولید اوپک پالس داشت، در معامالت روز 
چهارشنبه در انتظار شفافیت بیشتر از سوی این گروه تولیدکننده ثابت بود.

 ۵۶ و  دالر   ۷۴ به  افزایش،  سنت  سه  با  برنت  نفت  معامالت  های  ب
سنت در هر بشکه رسید. بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با 
هفت سنت افزایش، به ۷۳ دالر و ۴۴ سنت در هر بشکه رسید. نفت برنت 
روز سه شنبه گذشته بیش از سه درصد و شاخص نفت آمریکا بیش از دو 

درصد کاهش داشت.
وزیران انرژی اوپک پالس شامل اوپک، روسیه و کشورهای تولیدکننده 
میان  گذشته  هفته  درگیری  پی  در  را  دوشنبه  روز  نفتی  مذاکرات  ر  گ ی د
عربستان سعودی و امارات متحده عربی بر سر پیشنهاد تمدید هشت ماهه 
توافق محدودیت عرضه لغو کردند و هیچ تاریخ جدیدی برای ازسرگیری 
مذاکرات تعیین نکردند که به معنای عدم توافق برای افزایش تولید است.

در  انرژی  ریستاد  شرکت  نفت  بازارهای  تحلیلگر  دیکسون،  یس  ی و ل
تولید  که  پالس  اوپک  گروه  داخل  در  احتمال شورش  نوشت:  داشتی  د ا ی
نابسامان نفت را به بازار برگرداند، وجود دارد. با این حال بازار به خصوص 
در آمریکا برای مصرف کنندگان کمبود عرضه پیدا کرده و نفت برای مصرف 

کنندگان و صنعت گران شده است.
اوپک روز جمعه به افزایش تولید حدود دو میلیون بشکه در روز از اوت 
تا دسامبر و تمدید مدت اجرای پیمان فعلی محدودیت عرضه تا پایان سال 
میالدی آینده رای داد اما مخالفت امارات متحده عربی مانع تصویب تواق 
شد. شکست این مذاکرات در ابتدا باعث صعود چشمگیر قیمتهای نفت به 

باالترین حد در چند سال اخیر شد.
بر اساس گزارش رویترز، بانک آمریکایی گلدمن ساکس اعالم کرد 
شکست این مذاکرات سیاست تولید اوپک را را مبهم کرده است با این حال 
همچنان پیش بینی خود از صعود قیمت نفت برنت به 80 دالر در هر بشکه 

در اوایل سال میالدی آینده را تکرار کرد.
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زیر نظر: بهنام مومنی

وزیر ارتباطات اعالم کرد؛
شناسایی  13 هزار مزرعه استخراج رمزارز

 غیر قانونی در کشور!
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با بیان اینکه مراجع امنیتی اکنون با ۳00 
مزرعه کالن برخورد و آنها را جمع آوری کرده اند، گفت: با همکاری وزارت نیرو و 
با استفاده از هوش مصنوعی، 1۳ هزار مزرعه کوچک و بزرگ استخراج رمزارز در 

کشور شناسایی شد.
محمدجواد آذری جهرمی روز گذشته)چهار شنبه( پس از جلسه هیات دولت در 

جمع خبرنگاران حاضر شد و به سواالت آن ها پاسخ داد.
وزیر ارتباطات درباره رابطه 
در  اختالل  بروز  و  برق  عی  ط ق
شبکه ارتباطی و به ویژه اینترنت 
و  رتباطی  ا سایت های  ت:  ف گ
بسیاری از زیرساخت های کشور 
اگر  طبیعتًا  وابسته اند.  برق  ه  ب
برق  و  بود  برگزار  نیز  رسه  د م
که  امکاناتی  از  برخی  ی رفت  م
ارائه آن را داشتند  معلمان قصد 
قابل بهره برداری نبود. در شرایط 
کرونا وابستگی به شبکه ارتباطی 

بیشتر است.
وزیر ارتباطات گفت: اکنون قطع برق باعث می شود سایت های مخابراتی توان 
ارسال و دریافت سیگنال خود را از دست بدهند. آن ها بر اساس استاندارد 2 ساعت 
ظرفیت باطری دارند که در صورت قطع برق بتوانند خدمات خود را ارائه کنند. در 
برخی نقاط کشور متأسفانه باطری ها مورد سرقت قرار گرفته، در برخی دیگر اپراتورها 

رسیدگی خوبی انجام ندادند و باطری ها فاسد شده بود.
جهرمی تأکید کرد: در زمانی که به دلیل سیل و زلزله شبکه برق قطع می شد، 
پدافند غیرعامل بحث جدی را برای بازبینی باطری های اپراتورها در دستور کار خود 

قرار می دادند که بر این اساس، باطری بسیاری از سایت های مخابراتی کشور بازسازی 
شد. گاهی اوقات قطع برق بیشتر از دو ساعت است که باطری ها توان ادامه را ندارند.

وی ادامه داد: نکته بعدی این است که فاصله بین قطعی برق آن قدر نیست که 
باطری سایت های مخابراتی به طور کامل شارژ شود. که این دو مسئله، اینترنت و 

شبکه مخابراتی کشور را تحت تأثیر خود قرار می دهد.
وزیر ارتباطات افزود: اپراتورها از سه ماه قبل برنامه هایی را برای پیشگیری از 
این مشکالت در دستور کار خود قرار دادند که تالش کردیم در سایت های اصلی، 

ژنراتور قرار بدهیم تا دامنه اتفاقاتی که به واسطه قطعی برق رخ می دهد کمتر شود.
جهرمی با بیان این که اکنون در فصل امتحانات دانشجویان و کالس های آموزشی 
دانش آموزان قرار داریم، گفت: بسیاری از مسائل افراد به فضای مجازی وابسته است و 
به دلیل اختالالت به وجود آمده از مردم عذرخواهی می کنیم. البته این عذرخواهی تنها 
نبود و کمیته ای برای پیگیری و رفع این مشکالت در وزارت ارتباطات تشکیل شده 
و مستقر است.وی درباره مزارع رمزارز در کشور گفت: 2 ماه قبل با وزیر نیرو جلسه 
مشترکی درباره برخورد با مزارع استخراج رمزارز غیرقانونی داشتیم. برای شناسایی 
با  اطالعات  پردازش  آن  اصلی ترین  که  گرفتیم  مختلف کمک  شیوه های  از  ارع  ز م

استفاده از هوش مصنوعی بود.
وزیر ارتباطات تصریح کرد: در یک کار مشترک با وزارت نیرو، 1۳ هزار مزرعه 
این  را شناسایی کردیم. دقت شناسایی  استخراج رمزارز در کشور  بزرگ  کوچک و 
مزارع باال بود، آن هایی که 99درصد 
مطمئن بودیم حتماً مزرعه استخراج 
رمزارز هستند 2 هزار مورد بود که 
مصوبه  اساس  بر  اول  مرحله  ر  د
دولت آن را به مراجع امنیتی معرفی 
کردیم. تا جایی که اطالع دارم روی 
۳00 مزرعه کالن اقدام جدی انجام 

و مزارع و جمع آوری شده اند.
کرد:  تأکید  جهرمی  ری  ذ آ
۵80 مگاوات مزرعه غیرمجاز رمز 
ارز بر اثر گزارشی که تنظیم شده 
از مدار خارج شده اند. قانونی ها نیز 
پیش بینی  اند.  خارج شده  مدار  ز  ا
مجموع مزارع رمز ارز 2هزار مگاوات بوده که اکنون هزار مگاوات از مدار خارج شده 
و هزار مگاوات در حال کار است. امروز نیز در دولت صحبت شد که مجموعه های 
امنیتی که مسئول برخورد با مزارع غیرقانونی هستند به اقدامات خود سرعت ببخشند.

از  تنها بخش کوچکی  که  است  این  واقعیت  کرد:  خاطرنشان  ارتباطات  یر  ز و
خاموشی های امروز به رمزارزها مربوط است. البته این بخش کوچک معادل نصف 
مصرف غرب تهران )از جنت آباد تا طالقان( است. این عدد قابل توجه است و باید تمام 

تالش خودمان را به کار بگیریم تا این میزان برق به مدار برگردد.

مالیاتی  امور  سازمان  کل  ئیس  ر
مالیاتی  درآمدهای  اینکه  بیان  ضمن 
در سال گذشته کمتر از نصف مزایا و 
حقوق اجتناب ناپذیر شاغلین بازنشسته 
اکنون  کرد:  اعالم  است،  بوده  شور  ک
کشور  در  موجود  مالیاتی  فرار  یزان  م
100 هزار میلیارد تومان است که ۵0 
از  ناشی  مابقی  و  فرارمالیاتی  رصد  د

اجتناب مالیاتی است. 
همایش  در  رسا  پا علی  مید  ا
بر  مالیات  قانونی  طرح  بررسی  و  قد  ن
عایدی سرمایه که امروز در وزارت امور 
اظهار  شد،  برگزار  دارایی  و  قتصادی  ا
به  مالیاتی  نظام  و تحول  کرد: اصالح 
زیرا،  دارد  نیاز  کشور  قوه  سه  جماع  ا
جنس مالیات با سایر امور حاکمیتی و 
دولتی فرق می کند. تغییرات همه گیر 
نظام مالیاتی به مجموعه زیرساخت ها و 
همراهی محیط فرهنگی و اداری کشور 
نیاز دارد. به عبارت دیگر، نمی توان یک 
روزه همه مردم را ملزم به ثبت نام در 
سامانه مالیاتی کرد و پس از آن گفت که 
اگر ثبت نام نکنید، صورت حساب های 

شما قبول نمی شود. 
وی با بیان اینکه نرخ سود بانکی 
افزود:  باشد،   تورم  نرخ  از  بیشتر  اید  ب
قانون  چون  گیر  همه  مالیاتی  سائل  م
فضای  یک  به  فروشگاهی  ایانه های  پ
اثبات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و  ب
همراهی رسانه ها برای آگاهی بخشی و 
همکاری اصناف نیاز دارد. در کشوری 
که نواقص مختلفی در بازارهای مختلف 
و امکانات سوداگری، میانگین نرخ ۳۵ 
درصدی تورم در سال گذشته و نرخ سود 
انکی 20 درصد وجود دارد، نمی توان  ب
به راحتی اصالحات و تغییرات مالیاتی 
از آنجا که  را کلید زد. از سوی دیگر، 

نرخ سود واقعی 1۵ درصد منفی است و 
با این نرخ سود منفی، تمام تصمیماتی 
که گرفته می شود، مبنای تئوریک ندارد 
 ۴ تورم  که  زمانی  دنیا  در  رحالیکه،   د
درصد باشد، سود بانکی ۵ درصد است 
بنابراین، سود بانکی از تورم بیشتر است. 
پارسا با اعالم اینکه سال قبل کل 
درآمدهای مالیاتی کشور کمتر از نصف 
شاغلین  ناپذیر  اجتناب  حقوق  و  زایا  م
بازنشسته کشور است، ادامه داد: پارادایم 
مالیات ستانی، مشارکت حاکمیت و مردم 
است و در مجموع زمانی که فرهنگ، 
قوانین، ساختار و بخشودگی های موجود 
در کشور ایراد دارد، اجرای مالیات هم 
به مشکل برمی خورد و آن را از کارکرد 
اصلی و مناسب دور می کند. محاسبات 
 18 بتوانید  باید  که  می دهد  نشان  ا  م
 1 تا  که  بگیرید  مالیات  بیشتر  رصد  د
تولید  به  نسبت  مالیات  سهم  رصد  د

ناخالص داخلی افزایش دهید. 
رئیس کل سازمان امور مالیاتی با 
فروشگاهی  پایانه های  قانون  به  شاره  ا
فروشگاهی  پایانه های  قانون  فت:  گ
بزرگترین  عنوان  به  مودیان  سامانه  و 
نیروی  و  اعتباری  ردیف  کشور،  طرح 
استخدامی در سال گذشته نداشت که 

این  در  سازمان  خود  نیروهای  از  ن  م
در  را  قانون  این  کردم.  استفاده  مینه  ز
سالجاری  پایان  تا  مشخص  فاز  هار  چ
افتتاح  امیدواریم  پایان می رسانیم و  به 
فعلی  دولت  پایان  تا  را  آن  زمایشی  آ
انجام دهیم. اکنون یک میلیون دستگاه 
کارتخوان ساماندهی شده و به سازمان 
امور مالیاتی وصل شده است. همچنین، 
۳20 هزار پرونده مالیاتی که متعلق به 
8۴0 هزار دستگاه پوز است، به سازمان 
امور مالیاتی وصل است و اطالعات آن 
در اختیار این سازمان قرار می گیرد. در 
بعدی  فاز  قانون  این  اجرای  استای  ر
فراخوان ها و تکمیل زیرساخت های نرم 

افزاری و سخت افزاری است. 
وی با اشاره به ۳۷0 هزار میلیارد 
تنها 20  گفت:  مالیاتی  معوقات  ومان  ت
هزار میلیارد تومان از این میزان قابلیت 
اگر  زیرا،  دارد  را  سال  دو  طی  حقق  ت
در  مربوطه  مالیاتی  ساختار  و  رهنگ  ف
باالی  حتما  داشت،  وجود  زمینه  ین  ا
۳۷0 هزار میلیارد تومان محقق می شود 
درحالیکه این امکان در حال حاضر وجود 
محاسبات  حال حاضر، طبق  در  دارد.  ن
سازمان امور مالیاتی میزان فرار مالیاتی 
100 هزار میلیارد تومان است که ۵0 

فرار  به  مربوط  آن  تومان  میلیارد  هزار 
مالیاتی و ۵0 هزار میلیارد تومان دیگر 

به اجتناب مالیاتی مربوط می شود. 
تمام  اکنون  اینکه  بیان  با  ارسا  پ
فرآیندهای مالیاتی الکترونیکی است، بیان 
کرد: در سال گذشته، ۵0 درصد درصد 
خود اظهاری مردم بدون حسابرسی تایید 
فیزیکی  ارتباطات  تا  باعث شد  شد که 
مودیان و ماموران مالیاتی بسیار کاهش 
پیدا کرد. در روزهای اخیر، یک میلیون 
و ۶00 هزار نفر اظهارنامه های خود را 
را  اصناف  همراهی  نهایت  و  کردند  ر  پ

مشاهده کردیم. 
در  حاضر،  حال  در  افزود:  ی  و
تمام  لیاتی  ما جامع  طرح  استای  ر
در  مختلف  دستگاه های  طالعات  ا
اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می گیرد. 
مالیاتی  امور  سازمان  کل  ئیس  ر
درباره رابطه بین درآمدهای مالیاتی و 
در حال حاضر، ۵0 درصد  ورم گفت:  ت
را  یافته  تحقق  مالیاتی  رآمدهای  د
می توانید به حساب تورم بگذارید و باقی 
آن حاصل تالش های صورت گرفته و 
تغییر سیاست ها و اقدمات الزم است. 

براینکه درآمدهای  تاکید  با  ارسا  پ
بیان  باشد،  تورم  برابر  دو  باید  الیاتی  م
کرد: اگر درآمدهای مالیاتی تحقق یافته 
در سال گذشته بیش از میزان تعیین شده 
در بودجه صورت نمی گرفت، حدود 10 

درصد به تورم اضافه می شد. 
وی در پایان سخنانش مطرح کرد 
گذشته  سال  دو  در  مالیاتی  نظام  ه  ک
تحوالت زیادی داشت و در این مدت، 
و  شده  بیشتر  رسیدگی ها  درصد   ۳ 0
قرارهای  و  مالیاتی  ورودی هیئت های 
اجرا نشده هر یک به ترتیب 2۵ و 90 

درصد کاهش یافته است.

رئیس سازمان امور مالیاتی اعالم کرد؛

100 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور!
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ن  ستا شهر ه  یند ما ن
در  میامی  و  شاهرود  ای  ه
اسالمی  شورای  جلس  م
شهردار  به  نیاز  شهری  »اگر  گفت: 
و  اجرایی  شهردار  حتما  دارد  دید  ج
سیاسی  شهردار  باشد؛  گرا  تخصص 

انتخاب نکنید!«
نماینده  دعوت  به  ای  لسه  ج
و  شاهرود  های  شهرستان  ردم  م
میامی و با حضور منتخبین ششمین 
شهرهای  اسالمی  شوراهای  وره  د
شاهرود، بسطام، میامی، مجن، کالته 

خیج و رویان برگزار شد.
نماینده  دکتر علی اصغر خانی، 
مجلس  در  میامی  و  شاهرود  ردم  م
شورای اسالمی با تاکید بر واگذاری 
ایجاد  و  خصوصی  بخش  به  مور  ا
اشتغال پایدار، به لزوم استقبال گرم 
پهن  اصطالح  و  گذاران  سرمایه  ز  ا

گردن فرش قرمز، اشاره نمود.
به  اشاره  با  خانی  اصغر  لی  ع
که  افرادی  به  احترام  و  تعامل  زوم  ل
اکنون  افزود:  و  نیاوردند؛ گفت  رای 
تبدیل  ضمن  که  است  آن  رصت  ف
رقابت به رفاقت، از ظرفیت همگان 

استفاده کرد.
وی اظهار داشت: »توقع ما از 
شوراهای شهر این است که اوال در 
اداره امور از مردم نظرخواهی مستمر 

عدم  با  همچنین  و  باشند  اشته  د
دخالت در امور جاری شهرداری ها، 
برای  پایدار  و  زیربنایی  اقدامات  ه  ب

بیندیشند.« توسعه شهرها 
کم  به  اشاره  با  خانی همچنین 
رایگان  قیر  تهیه  در  دولت  اری  ک
بی  تالش  از  ها،  شهرداری  رای  ب
این  تحقق  منظور  به  مجلس  قفه  و

وعده خبر داد.

مجلس  تلفیق  کمیسیون  عضو 
 2.۵ افزایش  ز  ا اسالمی  شورای 
ملی  های  بودجه  سهم  بری  ا ر ب
 1۴00 سال  در  شاهرود  شهرستان 

خبر داد.
او همچنین به اخذ بودجه ملی 
جاده  تکمیل  برای  میلیاردی   2 0
 ۴2 بودجه  و  خیج  یامی_کالته  م
ورزشگاه  تکمیل  برای  یلیاردی  م

پانزده هزار نفری شاهرود اشاره کرد.
باقری،  علی  جلسه  پایان  ر  د
عضویت  اهمیت  از  بسطام  خشدار  ب
دکتر علی اصغر خانی در کمیسیون 
تلفیق مجلس شورای اسالمی گفت 
و ضمن امیدواری به تحول در اخذ 
بودجه های مصوب برای شهرستان، 
برگزاری  بابت  نماینده شهرستان  ز  ا

این جلسه قدردانی کرد.

انتخاب شهردار اجرایی بجای شهردار سیاسی  گراب  پاکل  روستای  آبرسانی  شبکه  از  کیلومتر   ۱ ۶
ایالم تعویض و نوسازی شد

گفت:   ایالم  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  عامل  یالم_مدیر  ا
منظور  به  ایالم  استان  پاکل  روستای  آبرسانی  از شبکه  کیلومتر   1۶
نوسازی شبکه آبرسانی، از مدار جارج کردن خطوط فرسوده و قدیمی 
آبرسانی و جلوگیری از هدر رفت آب در شبکه تعویض و نوسازی شد.

با  خبر نگاران اظهار داشت:  شرکت  نوراله تیموری در گفتگو 
آبفا استان با رعایت کامل استانداردهای الزم، اقدام تعویض و نوسازی 
شبکه آبرسانی روستای پاکل گراب در اقطار 1۶0تا ۵0 میلی متر  لوله 
پلی اتیلن با هزینه بالغ بر مبلغ 2  میلیارد و ۵00 میلیون تومان نمود.

وی افزود: همزمان با اجرای عملیات بازسازی شبکه روستا،  تعداد 
۴۷۶ رشته از انشعابات مشترکان نیز تعویض و نوسازی شد.

مدیرعامل شرکت آبفا ایالم با اشاره به اهمیت نوسازی شبکه های 
افزایش قیمت ها  با توجه به  آب رسانی تصریح کرد: در شرایط فعلی 
در سال های اخیر به هیچ عنوان اعتبارات شرکت آب و فاضالب استان 
و  شهرها  در  فرسوده  آب رسانی  شبکه های  نوسازی  کفاف  یالم،  ا

روستاهای این استان را نمی دهد.
وی ادامه داد: این شرکت تالش دارد بر اساس مطالعات و نقشه 
میزان  اساس  بر  و  بندی  پهنه  تکمیل  راستای  در  و  اجرایی،  ای  ه
اعتبار ، برنامه های بازسازی و اصالح شبکه های توزیع اولویت بندی 

را اجرایی نمایید.
رضایت  فزایش  ا عملیات  این  ساخت:  خاطرنشان  یموری  ت
شهروندان و ارتقاء سطح خدمت رسانی را در پی داشته است.الزم به 
از  نفر  ازیک هزار  با جمعیت بیش  پاکل  گراب  ذکر است؛ روستای 

توابع شهرستان ایالم قرار دارد.

کسب رتبه اول شرکت گاز ایالم در زمینه پاسخگویی 
چهره به چهره به ارباب رجوع

ایالم_مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم گفت: طبق اعالم مرکز 
ارتباطات مردمی ریاست جمهوری، شرکت گاز استان ایالم در سال 
گذشته در بین شرکت های گاز استانی کشور مقام نخست پاسخگویی 
به مراجعین را در اجرای برنامه های دیدار چهره به چهره مدیر عامل 

با مردم را کسب کرد.
عباس شمس اللهی با اشاره به اینکه تکریم و پاسخگویی مراجعین 
در شرکت گاز استان ایالم در سرلوحه اقدامات همکاران قرار دارد، 
گفت: درب این مجموعه بر روی کلیه مراجعه کنندگان باز است و به 

مشکالت آنان آنی رسیدگی می شود.
وی افزود: شرکت گاز استان ایالم با ۷8 درصد ،خراسان رضوی 
با ۷۷ درصد و کردستان با ۶8 درصد به ترتیب مقام اول تا سوم را در 
به درخواست های  پاسخگویی  اقدام مثبت و  باالترین عملکرد  زمینه 

مراجعین کسب کردند.
مدیرعامل شرکت گاز ایالم با بیان اینکه این نظرسنجی توسط 
مرکز ارتباطات مردمی رئیس جمهور انجام شده است، اظهار داشت: 
و  بررسی  و  رجوع  ارباب  تکریم  راستای طرح  در  استان  گاز  شرکت 
حل مشکالت و درخواست  های ایشان، عالوه بر برگزاری برنامه های 
منظم هفتگی مالقات عمومی و دیدار چهره به چهره مدیر عامل با 
 ،)crm( مراجعین، از طریق سامانه غیرحضوری جامع ارتباط با مشتریان
پاسخگویی مستقیم روسای ادارات گاز شهرستان ها به مراجعین، میز 
خدمت الکترونیکی و تلفن گویای 1۵9۴ به مشترکین و مراجعین ارائه 
خدمت می کند.وی با بیان فلسفه برگزاری این برنامه ها برای رسیدگی 
است،  ای شده  ویژه  توجه  مسئله  رویکرد حل  با  مردم  ه مشکالت  ب
تصریح کرد: در طول سال گذشته، ۴۵ برنامه هفتگی دیدار چهره به 

چهره مدیر عامل با مراجعه کنندگان برگزار شده است.
رفع  منظور  به  استان  گاز  شرکت  اینکه  بیان  با  اللهی  شمس 
خدمت  جهت  در  غیر حضوری  درگاه   ۵ طریق  از  مردم،  شکالت  م
رسانی با مراجعین و مشترکین ارتباط برقرار کرده است، خاطرنشان 
 ، اخالق  حسن  و  تکریم  صدر،  سعه  با  شرکت  این  همکاران  رد:  ک
پاسخگوی ارباب رجوع هستند و مشکالت آنان را در کمترین زمان 

ممکن برطرف می کنند.

مشکل کمبود و افت فشار آب درروستاي بالوشهرستان 
ارومیه مرتفع مي شود

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان غربی از رفع مشکل کمبود 
و افت فشار آب درروستاي بالوشهرستان ارومیه خبرداد.

لطیف خوش سیرت در جلسه رسیدگی به مشکالت حوزه آب و فاضالب 
روستاي بالو که با حضور حجت االسالم ذاکر یکی از نمایندگان مردم ارومیه 
در مجلس شورای اسالمی برگزار شد، اظهار داشت: با حفر یک حلقه چاه 
جدید و وارد مدار بهره برداری شدن آن، مشکل کمبود و افت فشار آب شرب 

دراین روستا رفع خواهد شد.
وی با بیان اینکه در حال حاضرآب روستاي بالو از طریق سه حلقه چاه 
آب در داخل روستا و یک چاه آب کمکي از روستاي حاجي آباد با دبي ۵0 
لیتر بر ثانیه تامین مي شود، گفت: با توجه به قرار گیري روستای بالو در حاشیه 
شهر ارومیه و مهاجرپذیري و در حال توسعه بودن آن و افزایش جمعیت در 
سال هاي آتي، به یک چاه آب پشتیبان براي تامین آب در مواقع کمبود و 

افت فشار نیاز است.
وي افزود: برای این منظور، یک قطعه زمین از سوي یکي از خیرین روستا 
در اختیار شرکت آب و فاضالب قرار گرفته و دستورات الزم براي پیگیري اخذ 

مجوز حفر و بهره برداري دو حلقه چاه آب صادر شده است.
وی گفت: چاه دوم نیز در فاز بعدي پس از تامین اعتبارات الزم و طي 

مراحل قانوني حفر خواهد شد.
خوش سیرت با بیان اینکه آب تولیدي فعلي در روستاي بالو ۵0 لیتر بر 
ثانیه است، اظهار کرد: نیاز آبي این روستا ۳۵ لیتر بر ثانیه بوده و یکي از علل 
اصلي کمبود و افت فشار آب، عدم رعایت الگوي مصرف از سوي ساکنین است.

بهسازی شبکه آبرساني فرسوده در برخی نقاط روستای بالو و انجام 
کارهای مطالعاتی اجرای شبکه فاضالب با تعیین پیمانکار از دیگر تصمیمات 

اتخاذ شده در این جلسه بود.

به  آباد  بستان  شهرستان  کردکندی  آبرسانی  پروژه 
بهره برداری رسید

پروژه آبرسانی روستای کردکندی شهرستان بستان آباد با حضور 
نماینده مردم شریف بستان آباد و مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان 
به بهره برداری رسید. به گزارش روابط عمومی شرکت آب وفاضالب 
استان ، پروژه آبرسانی روستای کردکندی شهرستان بستان آباد با حضور 
نماینده مردم شریف بستان آباد در مجلس شورای اسالمی و مدیرعامل 
شرکت آب وفاضالب استان ، قائم مقام شرکت ،  فرماندارشهرستان و 

دهیار روستای کردکندی به بهره برداری رسید.
مهندس ایمانلو، مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی 
در مراسم افتتاح گفت : این پروژه با هدف تامین آب شرب و نیاز حیاتی 
اهالی کرد کندی ، افزایش بهره  وری پایاب سد وحدت و کاهش استفاده 
از آب های زیرزمینی و درنتیجه جلوگیری از فرونشست زمین اجرا شد.

این  در  آباد  بستان  شهرستان  شریف  مردم  نماینده  نوری  کتر  د
یافته در زمینه اجرای پروژه  انجام  اقدامات  از  مراسم ضمن قدردانی 
های آبرسانی توسط شرکت آب وفاضالب استان ، به مقوله کمبود و 
بحران آب در کشور و استان آذربایجان شرقی اشاره کرد و گفت همه 
باید در این خصوص جدیت و اهتمام کامل داشته و نسبت به آگاهی 

سازی همه هموطنان نسبت به کمبود آب کوشا باشیم.
با مشارکت فرمانداری و  آبرسانی )آب شرب ( کردکندی  پروژه 
، شورای اسالمی و دهیاری کردکندی  امور آب شهرستان  همکاری 
با اعتبار 1/۵ میلیارد تومان به انجام رسیده است که  شامل حفاری و 
لوله گذاری به متراژ ۳200 متر، اجرای شیرفلکه و منهول، مهندسی 

مجدد ایستگاه پمپاژ و افزایش دبی 2۵ لیتر بر ثانیه می باشد .
اهداف کمی اجرای این پروژه تامین آب شرب و نیاز حیاتی اهالی 
کردکندی و اهداف کیفی آن 1- افزایش بهره وری پایاب سد وحدت 
2- کاهش استفاده از آب های زیرزمینی ۳-جلوگیری از فرونشست 

زمین می باشد .
در ادامه حضور مدیرعامل شرکت آب وفاضالب ، وی به منظور 
دفتر  در  با حضور   ، آباد  بستان  آب شرب شهرستان  بررسی وضعیت 
. در  فرماندار شهرستان دیدار و گفتگو کرد  و  نماینده  با  فرمانداری  
آباد و فرماندار ، لوح  این دیدار از سوی نماینده مردم شریف بستان 
تقدیری به پاس تالش ها و پیگیری های  مهندس ایمانلو در اجرای 
پروژه های آبرسانی شهرستان و از جمله خط جدید آبرسانی آّب شرب 

شهر جدید کردکندی به وی اهدا گردید .  

از  تن  سه  باختن  جان  به  منجر  حادثه  بروز  پی  ر  د
شرکت  عملیاتی  موقعیت   در  نفت  صنعت  کارکنان 

نفت و گاز غرب
دستور فوری مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران مبنی بر تشکیل 
تیم ویژه در تعامل با شرکت نفت مناطق مرکزی برای پیگیری موضوع

مدیر عامل شرکت ملی حفاری ایران در پی بروز حادثه منجر به 
جان باختن شهادت گونه سه نفر و مصدوم شدن چهار تن از کارکنان 
صنعت نفت و حفاری در موقعیت  عملیاتی شرکت نفت و گاز غرب، 
دستور داد بالفاصله تیم ویژه ای برای بررسی موضوع تشکیل و در 
تعامل با شرکت نفت مناطق مرکزی، گزارش پیگیری و اقدامات الزم 

را به فوریت ارائه نماید.
حسب دستور دکتر حمید رضا گلپایگانی، در این تیم ویژه مدیران، 
رؤسا  و نمایندگان مدیریت های خدمات فنی، HSE، فوریت های 
پزشکی و اداره حفاری با هوا با اولویت رسیدگی به مداوای مصدومان 

تا بازیابی سالمت کامل، موضوع را بررسی کارشناسی خواهند کرد.
از  عمیق  تأثر  ابراز  ضمن  ایران  حفاری  ملی  شرکت  دیرعامل  م
جان باختگان شهادت گونه سه تن از کارکنان صنعت نفت ) یک نفر 
از کارکنان ملی حفاری و دو تن از کارکنان شرکت نفت و گاز غرب 
ز شرکت های زیر مجموعه شرکت نفت مناطق مرکزی( و تسلیت  ا
به خانواده های مصیبت دیده،  برای مصدومان حادثه آرزوی شفای 

عاجل نمود.
بر اساس گزارش های دریافتی این حادثه در نتیجه بروز حادثه 
درخط لوله 20 اینچ نفت چشمه خوش – اهواز هنگام عملیات تعمیر 
و توپکرانی این خط  به وقوع پیوست و در آن محمد رشیدی تکنسین 
حفاری با هوا شرکت ملی حفاری ایران و دو نفر از کارکنان شرکت 
نفت و گاز غرب جان باختند و چهار نفر از همکاران نفت و گاز غرب 
و ملی حفاری مصدوم شدند که مصدومان  با آمبوالنس به بیمارستان 

مافی شوش انتقال و تحت درمان قرار دارند.

و  آالینده   »شناسایی  آموزشی  دوره  رگزاری  ب
ارزیابی ریسک خطرات پساب و پسماندهای تولیدی 

آزمایشگاه های آب و فاضالب شهری« 
خطرات  ریسک  ارزیابی  و  آالینده   »شناسایی  آموزشی  وره  د
پساب و پسماندهای تولیدی آزمایشگاه های آب و فاضالب شهری« 
منابع  و  برنامه ریزی  معاونت  توسط  تیرماه،   1۵ و   1۴ روزهای  طی 
مشارکت  با   ،) وری  بهره  وبهبود  تحقیقات  مدیریت  نسانی)دفتر  ا
آزاد اسالمی واحد اهواز و حضور جناب دکتر جلیل زاده و  دانشگاه 
امور کیفی  پدافند غیرعامل، مدیریت  با مساعدت مدیریت بحران و 
عمومی  روابط  اداره  و   hse آزمایشگاه،  همکاران  مؤثر  حضور  و 

برگزار گردید. شرکت 
 مهندس عبداهلل  زاده در پایان دوره با اشاره به اهمیت پژوهش 
مرزهای  گسترش  برای  راهی  پژوهش  گفت:  زندگی  عرصه های  ر  د
دانش و گشودن افق های تازه برای آیندگان است. تحقیق و پژوهش 
دروازه ورود به خودکفایی و استقالل همه جانبه می باشد. در راستای 
دستیابی به این مهم، شرکت آب و فاضالب اهواز همه ساله با برگزاری 
فراخوان های پژوهشی برای بهره بردن از توان و دانش متخصصین در 
حل مشکالت موجود، گام موثر برداشته و طرح های پژوهشی کاربردی 

را طرح ریزی، جهت دهی و اجرا می نماید.
 معاون برنامه ریزی و منابع انسانی افزود: با توجه به وظیفه ذاتی 
شرکت های آبفا و در راستای انجام مسئولیت های اجتماعی به منظور 
شناسایی و به حداقل رساندن معضالت محیط زیستی، واحد تحقیقات 
این شرکت اقدام به اجرای طرح پژوهشی با عنوان »شناسایی آالینده 
و ارزیابی ریسک خطرات پساب و پسماندهای تولیدی آزمایشگاه های 
آب و فاضالب شهری اهواز« با مشارکت دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

اهواز نموده است.
 ایشان در تشریح دستاوردهای این طرح پژوهشی بیان داشت: 
فاضالب  و  آب  آزمایشگاهی  پسماندهای  کیفی  و  کمی  ناسایی  ش
از  حاصل  زیست محیطی  پیامدهای  -معرفی  واحدها  تفکیک  ه  ب
ارائه  و  مناسب  روش های  تعیین  پسماند-  غیراصولی  دفع  جرای  ا
کمینه سازی،  جداسازی،  برای  مناسب  زیست محیطی  اهکارهای  ر
پسماندهای  کاهش  نهایی-امکان  دفع  برای  بی خطرسازی  و  ثبیت  ت
تولیدی در مبدا- ارزیابی ریسک های پسماندهای تولیدی در هر دو 
یکپارچه  مدیریت  سیستم  اهداف  اساس  بر  پساب  و  پسماند  بخش 
از   ،ISO1۷02۵ آزمایشگاهی  کیفیت  مدیریت  سیستم  و   )IMS (
و  بحث  مورد  باالیی  توجه  و  دقت  با  که  بودند  جمله سرفصل هایی 

گرفتند.  قرار  بادل نظر  ت
 مهندس عبداهلل  زاده در پایان اذعان کرد: به منظور ارتقا سطح 
مدیریت  خصوص  در  کیفیت  کنترل  حوزه  همکاران  بیشتر  گاهی  آ
پسماند، این دوره آموزشی با همکاری واحد آموزش شرکت آبفا اهواز 

و با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار گردید.

مسئولین  ندیشی  ا هم  لسه  ج
های  فرآورده  پخش  ملی  شرکت 
نفتی منطقه شاهرود با جایگاهداران 

استان سمنان برگزار شد. 
راستای  در  اندیشی  هم  جلسه 
خدمت  کیفیت  ارتقاء  و  ماهنگی  ه
مشکالت  رفع  و  مردم   به  سانی  ر
نفتی  های  فرآورده  نقل  و  حمل 
مسئولین   ، منطقه  مدیر  حضور  ا  ب
انجمن صنفی  عملیاتی و ستادی و 
توزیع  و شرکت های  جایگاهداران 
تئاتر  آمفی  سالن  محل  در  ستان  ا
ر  ا برگز پخش  ملی  شرکت  د  تا س

شد . 
یر  مد مری  بعا عر کبر  ا لی  ع
های  فرآورده  پخش  ملی  شرکت 
بررسی  ضمن  شاهرود  منطقه  فتی  ن
ورده  فرآ نقل  و  حمل  شکالت  م
نفتکش  جذب  راهکار   ، نفتی  ای  ه
و تامین بخشی از نیاز حمل سوخت 
جایگاهداران  توسط  جایگاهها  ر  د
صاحبان   ، صنفی  های  انجمن   ،
های  شرکت  همچنین  و  یه  رما س
گردید  مقرر  و  داد  پیشنهاد  را  رند  ب
و  صنفی  انجمن  سرمایه  احبان  ص
مالکان جایگاهها و شرکت های برند 
مالکیت  با  نفتکش  جذب  به  سبت  ن
منطقه  به  را  نتیجه  و  اقدام  قیقی  ح

اعالم نمایند. 
زمینه  در  امنیت  احساس  ی  و
ز  ا ا  ر سوخت  قع  مو به  مین  أ ت
شرکت  اصلی  و  مهم  لتهای  سا ر
از  قدردانی  ضمن  و  برد  نام  پخش 
عرضه  مجاری  جایگاهداران  تالش 
بر  نظارت  گذشته،  سال  در  سوخت 
در  بهداشتی  های  پروتکل  عایت  ر

مصرف  یتمندی  رضا و  یگاهها  ا ج
تاکید  مورد  را  مراجعان  و  نندگان  ک

قرار داد . 
عربعامری ضمن اعالم اینکه در 
از هرگونه تخلف  راستای جلوگیری 
تیم  سوخت  عرضه  جایگاههای  ر  د
به طور مستمر  منطقه  نظارتی  های 
عرضه  مجاری  کنترل  حال  ر  د

رعایت  منظور  به  افزود:  باشند  ی  م
رعایت  بر  تأکید  شهروندی،  قوق  ح
  ، کیفی  و  کمی  استانداردهای  لیه  ک
دستورالعمل ها ، نکات ایمنی ،  نظم 
در  مراجعین   تکریم  و  آراستگی  و 
پروتکل  رعایت  کنار  در  ایگاه ها  ج
های بهداشتی همواره در دستور کار 

این شرکت قرار دارد.

برگزاری جلسه هم اندیشی با جایگاه داران استان 

ه  ر د صا رت  1۵00کا یع  ز و ت
شهرستان  درسطح  طبیعت  میاران  ه
و  رسانی  اطالع  منظور  به  یامی  م
آگاهی عموم در جهت ثبت نام و به 
طبیعت   همیاران  درآمدن  عضویت 

اقدام شد
اداره  رئیس  رضایی  حمدعلی  م
منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان 
میامی در خصوص اقدامات اداره منابع 
طبیعی وآبخیزداری شهرستان میامی 
صادره  های  کارت  توزیع  بر  بنی  م
همیاران طبیعت درسطح شهرستان از 
سوی واحد آموزش و ترویج و مامورین 

حفاظتی اداره خبرداد، 
بالغ  تاکنون  داشت  بیان  ی  و
به  مردمی  نیروهای  از  1۵00نفر  ر  ب
بخش  در  طبیعت  همیاران  نوان  ع
آموزی  دانش  و  مروج  های محافظ، 
درآمده  طبیعت  همیاران  ه عضویت  ب
برایشان  طبیعت  همیار  کارت  و  ند،  ا
صادر گردیده و با اداره منابع طبیعی 
همکاری  شهرستان  آبخیزداری   و 
ازعموم  درضمن  رند؛  دا نگاتنگ  ت
روستائیان وجوامع محلی و تشکلهای 
عرصه  از  برداران  بهره  و  نهاد  ردم  م
های منابع طبیعی، اعضای شوراهای 

همچنین  و  ران  دهیا و  سالمی  ا
مقاطع  آموزان  دانش  و  انشجویان  د
ومعلمان  ومدرسین  اساتید  ختلف،  م
و فرهنگیان عزیز، طالب و روحانیت 
معزز شهرستان درخواست می گردد 
همیاران  جمع  به  خود  عضویت  ا  ب
طبیعت به پیوندند و  بامراجعه به سایت 
تکمیل  به  نسبت  طبیعت  میاران  ه
فرم ثبت نام واسکن مدارک خواسته 
http://               شده در سامانه

اقدام   hamyartabiat.frw.ir
منابع  اداره  به  مراجعه  با  یا  و  مایند  ن
طبیعی و آبخیزداری شهرستان نسبت 

و  نام  ثبت  برای  مدارک  ارایه  ه  ب
اقدام  طبیعت   همیار  صدورکارت 
نمایند؛ ضمنًا شایان ذکرمی باشد که 
کلیه همیاران طبیعت که به عضویت 
درمی آیند و کارت همیاری را دریافت 
از  برخورداری  ضمن  نمایند؛  ی  م

مزایای  
معنوی و اخروی ازکلیه خدمات 
مند  بهره  قضایی  و  بیمه  وششی  پ
خواهند شد و ازکارگاه های آموزشی 
و مهارتی که درهمین راستا بصورت 
دوره ای و مستمر برگزاری می گردد، 

استفاده خواهند نمود.

توزیع 1500 کارت های صادره همیاران طبیعت و عضوگیری جدید

دغدغه  از  هوا  آلودگی  نترل  ک
در  اصفهان  پاالیشگاه  اصلی  ای  ه
زمینه حفظ محیط زیست است. این 
مجتمع  ساخت  با  سالهاست  شرکت 
لیتر  میلیون   12 تمام  سازی  نزین  ب
با  مطابق  که  را  خود  تولیدی  نزین  ب
منظور  به  است،   ۵ یورو  ستاندارد  ا
ملی  شرکت  به  استان   1۶ در  وزیع  ت
پخش فرآورده های نفتی تحویل می 
با  حاضر  حال  در  اینکه  دهد. ضمن 
هدف نگاهداشت محیط زیست استان 
و تأمین سوخت واحد اتوبوسرانی از 20 
میلیون لیتر گازوئیل تولیدی، ۴ میلیون 
لیتر آن را طبق استاندارد یورو ۵ تولید 
می کند که البته با اتمام طرح تصفیه 

گازوئیل شرکت که در سال 1۴01 به 
انجام می رسد تمام گازوئیل تولیدی، 

یورو خواهد شد.
پروژه نصب آناالیزرهای آنالین 
بر  دودکش¬ها  خروجی  روی  ر  ب
اساس توافق با اداره کل محیط زیست 
استان و ارسال آنالین اطالعات، بهره 
با امکان  برداری از دو دستگاه بویلر 
کاهش  و  ورودی  هوای  یشگرمکن  پ
سوخت مصرفی، پروژه خرید ۵ دستگاه 
پایش آنالین VOC )BTEX( به 
آنالین  ارسال  و  گیری  اندازه  جهت 
اطالعات به سازمان حفاظت محیط 
به  نصب سلهای خورشیدی  زیست، 
سوختهای  مصرف  کاهش  نظور  م

فسیلی و جایگزینی گازهای دوستدار 
الیه ازن با هالون ها و فرئون های 
های  سیستم  در  ازن  الیه  مخرب 
اطفاء حریق و سیستمهای سرمایشی 
کنترل  بخش  های  طرح  دیگر  از 
فضای  نگهداشت  است.  هوا  آلودگی 
در  هکتار   11۴ /۵ وسعت  به  سبز 
از  هوا  های  آالینده  پاالیش  جهت 
نمونه کارهای دیگر شرکت محسوب 
می شود؛ در حالی که استاندارد فضای 
سبز در صنایع 20 درصد است، حدود 
۳۳ درصد محیط این شرکت را فضای 

سبز احاطه کرده است.
شرکت  های  طرح  دیگر  ز  ا
به  توان  می  اصفهان  نفت  پاالیش 

موارد دیگری اشاره کرد: طرح بهبود 
فرآورده  انواع  تولید  هدف  با  فرآیند 
استانداردهای  با  مطابق  نفتی  های 
واحدهای  از  برداری  بهره  دنیا،  روز 
تقطیر ۳ و گاز مایع ۳ به منظور رفع 
تنگناهای عملیاتی و تولید محصوالت 
میانی و نهایی با کیفیت مرغوب، پروژه 
با هدف  نصب مشعل سوم و چهارم 
پیشگیری از احتراق ناقص در دو فلر 
موجود در مواقع اضطراری، راه اندازی 
بازوهای بارگیری فرآورده های نفتی 
ضمن  دنیا  روز  تکنولوژی  آخرین  با 
رعایت نکات ایمنی و زیست محیطی، 
راه اندازی پروژه گرانوله سازی گوگرد 

جامد تولیدی.

پروژه های زیست محیطی شرکت پاالیش نفت اصفهان 
در زمینه کاهش آالیندگی هوا

با حکم لطیف خوش سیرت مدیرعامل شرکت 
آب و فاضالب آذربایجان غربی وحید معزز به عنوان 
سرپرست معاونت خدمات مشترکین و درآمد شرکت 

منصوب شد.
طی حکمی از سوی لطیف خوش سیرت رئیس 
فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل  و  مدیره  هیئت 
سرپرست  عنوان  به  معزز  وحید  غربی  آذربایجان 

معاونت خدمات مشترکین و درآمد شرکت منصوب 
شد.

طی حکمی وحید معزز با حکم لطیف خوش 
سیرت به عنوان سرپرست معاونت خدمات مشترکین 

و درآمد شرکت منصوب شد.
تعهد،  به  عنایت  با  است  آمده  حکم  این  در 
شایستگی، سوابق و تجارب ارزشمند شما، به موجب 

معاونت  سرپرست  عنوان  به  جنابعالی   ابالغ  این 
خدمات مشترکین و درآمد منصوب میگردید تا زیر 
نظر اینجانب انجام وظیفه نمائید، امید است با استفاده 
از تجربیات ارزشمند گذشته و بکارگیری و استفاده 
مقدس  نظام  آرمانهای  اعتالی  در  پرسنل  توان  از 
جمهوری اسالمی ایران، تحقق اهداف عالیه شرکت 
و سیاست های یکپارچه سازی موفق و موید باشید.

انتصاب جدید در شرکت آب و فاضالب آذربایجان غربی
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ایالم_     آذر یعقوبیان 
شرکت  مل  مدیرعا    :
پاالیش گاز ایالم از افزایش 
محصوالت تولیدی این واحد صنعتی 
شعار  تحقق  برای  گفت:  و  داد  خبر 
همکاران  تالش  با  تولید”،  “جهش 
را  تولیدات خود  میزان  موفق شدیم، 
در برخی از محصوالت افزایش داده 
و امیدواریم این رویه در سال جاری 

نیز استمرار داشته باشد.
حاشیه  در  نوریان  اله  روح   ،
نشست مجمع عمومی عادی سالیانه 
کنفرانس  سالن  در  که  شرکت  این 
برگزار  ستاد  ساختمان  باهنر  شهید 
ر  ظها ا مطلب،  ین  ا بیان  با  شد، 
برای  برنامه ریزی  به  اشاره  با  کرد: 
و  محصوالت  سبد  شدن  متنوع 
تولید گوگرد بنتونیتی که حاصل آن، 
محصوالت  تولید  و  کیفیت  افزایش 
درآمد  کسب  و  کشاورزی  مرغوب 
این  در  مایع  گاز  تولید  است،  بیشتر 
را  درصدی   211 رشدی  پاالیشگاه، 
در سال گذشته تجربه کرد و گوگرد 
که یکی از با کیفیت ترین محصوالت 
در بین پاالیشگاه های کشور است، 
سال،  این  در  درصدی   ۷ رشدی  با 

همراه بوده است.
میعانات  همچنین  افزود:  وی 
گازی از رشدی 2 درصدی برخوردار 
بار  نخستین  برای  اینکه  بود، ضمن 
بیش  پاالیشگاه،  راه اندازی  زمان  از 
پتروشیمی  به  اتان  تن  هزار   ۳0 از 
در  که  حالی  در  شده،  ارسال  ایالم 

سال های گذشته و قبل از راه اندازی 
اتان  ایالم،  پتروشیمی  الفین  واحد 
تولیدی پاالیشگاه به عنوان سوخت 
به  آن  مابقی  و  مصرف  پاالیشگاه 
سراسری  خط  به  طبیعی  گاز  همراه 

تزریق می شد.
گاز  پاالیش  شرکت  مدیرعامل 
ایالم از رشد ۵1 درصدی تحویل برق 
نیروگاه این پاالیشگاه به شبکه غرب 
کشور در سال گذشته خبر داد و گفت: 
مگاوات   ۵00 و  هزار   ۴1 از  بیش 
ساعت برق به شرکت مدیریت شبکه 
تحویل  گذشته  سال  در  ایران  برق 
شده که در کاهش و یا جلوگیری از 
خاموشی های ناشی از کمبود انرژی 
و پایداری شبکه برق استان نیز اقدام 

ارزشمندی به شمار می آید.
کنار  در  که  این  بیان  با  وی 
با  های  شاخص  به  تولید،  افزایش 
اهمیت در کاهش مصرف انرژی نیز 
توجه شده، ادامه داد: پاالیشگاه گاز 

در  کنندگان  شرکت  بین  در  ایالم 
ملی  جایزه  دوره  ششمین  ارزیابی 
سازمان  سوی  از  انرژی  مدیریت 
دریافت  به  مفتخر  صنعتی  مدیریت 
حوزه  در  ستاره  سه  برنزی  تندیس 

صنایع انرژی بر شده است.
مدیریت  داشت:  اظهار  نوریان 
مصرف مواد شیمیایی و هزینه های 
با  پاالیشگاه  این  در  برداری  بهره 
در  محصوالت  تولید  افزایش  وجود 
 ،1۳98 سال  به  نسبت   1۳99 سال 

کاهش چشمگیری داشته است.
در  اول  رتبه  کسب  ز  ا وی 
ارزیابی واحدهای پژوهش و فناوری 
شرکت  پاالیشی  واحدهای  بین  در 
افزود:  و  داد  خبر  ایران  گاز  ملی 
قراردادهای متعدد برای انجام پروژه 
های پژوهشی با هدف رفع تنگنا ها 
و مشکالت عملیاتی، بررسی بیش از 
۷2 مورد پروپوزال پژوهشی، حمایت 
و  تکمیلی  تحصیالت  نامه  پایان  از 

12مورد  نتایج  از  استفاده  پیگیری 
ز  ا فته،  یا خاتمه  پژوهشی  پروژه 
تالش های حوزه پژوهش و فناوری 
این شرکت در سال 1۳99 بوده است.

گاز  پاالیش  شرکت  مدیرعامل 
که  این  بیان  با  ادامه،  در  ایالم 
مصرفی  کاالی  درصد   ۷0 از  بیش 
داخلی  تولیدکنندگان  از  پاالیشگاه 
از  اقداماتی  گفت:  می شود،  تامین 
و  قطعات  کنترل  و  شناسایی  قبیل 
موجب  شده،  بندی  طبقه  کدهای 
و  انبار  حجم  درصدی   10 کاهش 
نقطه سفارش شده  مدیریت مناسب 
و پیش بینی می شود این مهم، منجر 
تقریبی۳00  ارزی  صرفه جویی  به 
هزار یورو در برنامه های تامین این 

قطعات شود.
وی همچنین از کنترل کیفی 1۵ 
هزار قلم کاالی خریداری شده توسط 
گفت:  و  داد  خبر  فنی  بازرسی  واحد 
اقدامات دقیق بازرسی فنی منتج به 
صرفه جویی و کاهش حوادث ناشی 
غیر  و  نامرغوب  اقالم  بکارگیری  از 

استاندارد در شرکت شده است.
به  اشاره  با  پایان،  در  نوریان 
ایمنی  مسائل  رعایت  شدن  نهادینه 
سرلوحه  در  فرهنگ  یک  عنوان  به 
بیش  کرد:  خاطرنشان  فعالیتها  همه 
از یک میلیون و 81۵ هزار نفر ساعت 
کارکرد بدون حادثه در پاالیشگاه گاز 
ایالم محقق شده که خوشبختانه هیچ 
واحد  این  در  فوت  به  منجر  حادثه 

صنعتی رخ نداده است.

افزایش محصوالت تولیدی پاالیشگاه گاز ایالم در سال جهش تولید معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای 
استان اصفهان :

تسریع حمل نهاده های دامی از بندر امام به اصفهان
به نقل ازروابط عمومی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان 
اصفهان، محمدعلی صلواتی اظهار کرد: این امکان برای کلیه شرکت های 
حمل ونقل به استثنای شرکت های حمل و نقل فعال در بخش سیمان، 
نفتی، ترافیکی و فوق سنگین از مبداء بندر امام خمینی )ره( به تمام نقاط 

کشور برای کاالهای کنجاله، سویا، ذرت و جو فراهم شده است.
وی از تمامی شرکت های حمل و نقل کاالی فعال در سطح استان 
دعوت کرد که با درنظر گرفتن شرایط مناسب موجود ، نسبت به جابجایی 

کاالهای مورد اشاره اقدام کنند.
صلواتی خاطرنشان کرد: در صورتی که مالکان ناوگان ملکی شرکت 
های حمل ونقل از جابجایی کاالهای اساسی و نهاده های دامی از مبداء 
بندر امام به استان اصفهان خودداری کنند، باید مراتب به اداره کل اعالم 

شده  تا نسبت به قفل شماره هوشمند ناوگان در سامانه اقدام شود.
معاون حمل ونقل اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان 
اصفهان تصریح کرد: در جابجایی کاالهای اساسی و نهاده های دامی از 
مبداء بندر امام خمینی)ره(، اولویت جابجایی با کاالهای به مقصد استان 

است.
وی گفت:ساالنه ۶00 میلیون تن کاال در جاده های کشور جابجا 
بارنامه است.همچنین ساالنه بیش  با  می شود که ۴۳0 میلیون تن آن 
از ۵۳  میلیون تن بار توسط ناوگان حمل و نقل جاده ای از مبدا استان 
اصفهان جابجا می شود و این استان از نظر حمل کاال در میان ۳1 استان 

کشور در رتبه اول قرار دارد.

جلسه کمیسیون ماده 5 استان البرزبرگزار شد
کمیسیون ماده ۵ استان البرز به ریاست معاونت هماهنگی امور عمرانی 
استانداری البرز تشکیل گردید به گزارش اداره ارتباطات و اطالع رسانی 
اداره کل راه و شهرسازي استان البرز این جلسه که به ریاست فانی معاون 
هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز و خالقی مدیر کل راه و شهرسازی 
استان البرز به عنوان دبیر جلسه و سایر اعضا کمیسیون برگزار گردید روز 
سه شنبه پانزدهم تیرماه در محل سالن شهدای دولت استانداری البرز 
تشکیل گردید .در این جلسه ابتدا مهندس خالقی دبیر جلسه در خصوص 
پرونده های مورد درخواست شهرداری های ، کرج ، کمالشهر و هشتگرد 
توضیحاتی دادند سپس هر یک از شهرداران به ارائه توضیحات تکمیلی 
تبادل نظر  از بررسی و  در خصوص پرونده های خود پرداختند و پس 
سایراعضای جلسه موضوعات مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و در 
پایان خالقی و فانی پس از استماع نظر اعضاء به ارائه راهکارهای مناسب 
پرداخته و موضوعاتی که مطابق ضوابط قانونی و موافق نظر اعضای جلسه 
بود به تصویب اعضای کمیسیون ماده ۵ رسید .الزم به ذکر است در این 

جلسه 10 پرونده مورد رسیدگی و منجر به صدور مصوبه گردید

رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های 
کشاورزی شهرداری کرج:

کرج  خانگی  مشاغل  نمایشگاهی  و  ساماندهی  مرکز 
افتتاح می شود

فرآورده های  و  شهری  مشاغل  ساماندهی  سازمان  –رئیس  کرج 
کشاورزی شهرداری کرج از افتتاح مرکز ساماندهی و نمایشگاهی مشاغل 

خانگی در بازار سیب خبر داد.
احمد خیری گفت: برای اولین بار در کشور و با مشارکت دستگاه های 
مختلف استان ازجمله وزارت کار و امور اجتماعی، جهاد دانشگاهی البرز، 
شهرداری کرج، مرکز ساماندهی و نمایشگاهی مشاغل خانگی در یک 

مدل پایلوت شده کشوری به بهره برداری می رسد.
وی در تشریح عملکرد مرکز ساماندهی و نمایشگاهی مشاغل خانگی 
بازار دو هزار و ۷00 متقاضی  به  اتصال  این مرکز وظیفه  عنوان کرد: 
مشاغل خانگی آموزش دیده، ساماندهی و ثبت شده در سیستم وزارت کار 

را به عهده خواهد داشت.
به گفته رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های 
کشاورزی شهرداری کرج، این مرکز در همکاری بین بخشی با دستگاه های 
مختلف در تالش است با برگزاری نمایشگاه های تخصصی و ایجاد اتصال 
به بازار به صورت مکان محور، امکان استقرار گروه های پیشخوان در صنوف 

و رسته های مشاغل خانگی را فراهم کند.
خیری با اشاره به اینکه شهرداری کرج برای ایجاد مرکز ساماندهی 
و نمایشگاهی مشاغل خانگی، ملکی به ارزش صد میلیارد تومان را جهت 
اتصال به بازار، حمایت، آموزش و شناسایی مشاغل خانگی پیش بینی کرده 
است، افزود: در این مرکز، خارج از فعالیت های مکان محور، هدایت، حمایت 
و تسهیل گری، خدمات فروش های آنالین و غیرحضوری نیز ارائه می شود.

سومین اجالس تقدیر از مدیران 
توسعه  )در   1۴00 ایران  شایسته 
کسب وکار( با حضور علیرضا یوسفی 
سید  نصیر،  خواجه  دانشگاه  مدرس 
نه  خا رئیس  بنی هاشمی،  علیرضا 
امیر  مجلس،  مشاور  و  صنعت کاران 
یوسفیان، نائب رئیس بانک صادرات 
نمونه  مدیران  از  جمعی  و  ایران 
به  ر  کسب وکا حوزه  در  کشوری 
در  معدن  و  صنعت  روز  مناسبت 
مرکز همایش های بین المللی دانشگاه 

الزهرا برگزار شد.
دکتر  همایش  این  ابتدای  در 
برخی  به  ه  ر شا ا ضمن  یوسفی 
سعه  تو ی  و ر پیش  ی  لش ها چا
یکی  گفت:  کشور  در  کسب وکارها 
پایدار  موفقیت  عدم  مشکالت  از 
کسب وکارها در بینش مدیریتی نهفته 
در  غالب  مدیریتی  شیوه  در  است. 
کشور ما تحلیل ضعیف است و تنها 
در طول زمان پول تزریق می شود و 
و  تحلیل  بینش،  دنبال  به  هیچ وقت 

نرفته ایم. آنالیز 
خود  سخنان  ادامه  در  یوسفی 
درصد   ۷۴ در  اینکه  به  اشاره  با 
از  بعد  آن ها  رهبران  کسب وکارها 
مدتی از کار خسته و دچار فرسایش 

می شوند افزود: رهبری سازمان باید 
باشد.  خود  کسب وکار  توسعه  دنبال 
رهبر  چراکه  است؛  مهم  بودن  رهبر 
همین  برای  و  باشد  ثابت قدم  باید 
پیدا  رشد  کسب وکارها  که  است 

نمی کنند.
مشاور  و  بنی هاشمی  علیرضا 
هیئت رئیسه مجلس نیز در این مراسم 
شاخص هایی  ازنظر  متأسفانه  گفت: 
که درباره ارزیابی فضای کسب وکار 

کشورهای  بین  در  است،  مطرح 
حوزه سند چشم انداز جایگاه مناسبی 

نداریم.
موانع  بررسی  به  اشاره  با  او 
که  زمانی  از  کرد:  اظهار  کسب وکار 
شعار سال اعالم شد، راهکارها را به 
دولت فعلی و منتخب اعالم کردیم.

بنی هاشمی با بیان اینکه عوامل 
سال های  طی  در  داخلی  و  خارجی 
کسب وکار  فضای  در  موانعی  اخیر 

خارجی  نع  موا گفت:  کرده  ایجاد 
چالش  با  کسب وکار  شده  باعث  که 
حضور  عدم  و  تحریم  شود  روبه رو 
وضع  جهانی،  پیمان های  در  مؤثر 
از  برخی  برای  سنگین  تعرفه های 
در  رایزن ها  حضور  عدم  کاالها، 
بسیاری از کشورها و مواردی از این 

دست است.
بانک  ئیس  ر ئب  نا یوسفیان 
ایران در این مراسم گفت:  صادرات 
در بانک صادرات این دغدغه وجود 
داشت که با توجه به دوره سخت و 
و  تحریم  از  ناشی  اقتصادی  شرایط 
کنار  در  جدید  روش  ارائه  با  کرونا 

مدیران و صنعتگران باشیم.
او ادامه داد: توقع معمولی که از 
تولیدی  و  بازرگانی  بخش  مدیر  هر 
که  است  این  دارد  وجود  بانکی  و 
بتواند تحلیلی از شرایط موجود ارائه 
دهد و وقتی به شرایط شناخت پیدا 
است.  رفته  را  راه  درصد   ۵0 کرد 
و  محدودیت ها  شناخت  با  سپس 
پتانسیل ها راهکار ارائه کند.در پایان 
این مراسم از مدیران عامل شرکت 
ذوب آهن  و  اصفهان  مبارکه  فوالد 
شاخص  و  نمونه  مدیران  به عنوان 

سال تقدیر شد.

در سومین اجالس تقدیر از مدیران شایسته سال اتفاق افتاد؛

تجلیل از مدیران عامل شرکت فوالد مبارکه و ذوب آهن
 به عنوان مدیران شایسته ایران 1400

ضرورت مهم همکاری اصحاب رسانه در ترویج فرهنگ مدیریت مصرف در استان بوشهر
مدیرعامل شـرکت آب و فاضالب اسـتان 
بوشـهر در جمـع خبرنگاران در بوشـهر با بیان 
اینکـه اکنـون اسـتان در اوج شـدت گرما قرار 
دارد اظهـار داشـت: افزایـش دمای هـوا زمینه 
مصـرف آب شـرب را افزایـش می دهـد و این 
درحالی اسـت کـه در شـرایط کرونایی مصرف 

ایـن مـاده حیاتی بیشـتر کرده اسـت.
عبدالحمیـد حمزه پـور سـرانه مصرف آب 
آشـامیدنی در اسـتان بوشـهر را بیـش از دیگر 
نقـاط کشـور دانسـت و بیـان کـرد: مصـرف 
سـرانه آب آشـامیدنی بیش از 220 لیتر اسـت 
کـه برخی نقاط ۳00 لیتر گزارش شـده اسـت.

وی ماه هـای تیـر و مـرداد را اوج گرمـا 
و بحـران کـم آبـی در اسـتان بوشـهر دانسـت 
و افـزود: تنهـا راه گـذر از ایـن ماه هـای گـرم 
مدیریت مصرف آب از سـوی مشـترکان اسـت 
کـه تاکنون ایـن همکاری مطلوب بوده اسـت.

مدیرعامل شـرکت آب و فاضالب اسـتان 
بوشـهر منابع 80 درصد آب آشـامیدنی اسـتان 
را سـد کوثـر در اسـتان کهگیلویـه و بویراحمد 
و رودخانـه شـاپور کازرون در اسـتان فـارس 
تأمیـن  منابـع  درصـد   20 افـزود:  و  دانسـت 
پروژه هـای  و  چاه هـا  بوشـهر  اسـتان  آب 
آب شـیرین کن اسـت کـه اکنـون بـه ظرفیـت 
۴0 هزار مترمکعب در شـبانه روز در مدار است.

تأمیـن  منابـع  بـودن  بحرانـی  حمزه پـور 
آب آشـامیدنی برخـی شهرسـتان های اسـتان 
بیـان  و  داد  قـرار  اشـاره  مـورد  را  بوشـهر 
کـرد: شهرسـتان های جـم، عسـلویه و دیـر از 
نقـاط بحرانـی در تأمیـن آب آشـامیدنی اسـت 
ایـن  در  مشـکالت  از  جلوگیـری  بـرای  کـه 
شهرسـتان ها، طرح هـای مهـم و تاثیرگـذاری 

اجـرا شـده اسـت.
وی آبرسـانی سـیار را مربـوط بـه نقـاط 
روسـتایی کوهسـتانی و صعب العبـور دانسـت 
و خاطـر نشـان کـرد: 9۷ درصـد روسـتاهای 
اسـتان بوشـهر دارای شـبکه آبرسـانی هستند 
و ایـن درحالـی اسـت کـه نحـو توزیـع آب در 

ایـن شـبکه ها به صـورت عادالنـه مـورد توجه 
قـرار دارد.

مدیرعامل شـرکت آب و فاضالب اسـتان 
بوشـهر بـه طـر ح آب شـیرین کن پرداخـت و با 

اشـاره بـه در مـدار بـودن ۳ پـروژه در ایـن 
حـوزه تصریـح کـرد: 2 پـروژه آب شـیرین کن 
کنـگان و بوشـهر کـه دارای ظرفیـت 10 هزار 
مترمکعـب بـود کنـگان بـه 12 هـزار و ۵00 

 22 بـه  بوشـهر  آب شـیرین کن  و  مترمکعـب 
هـزار و ۵00 مترمکعـب ظرفیـت تولید آب آن 
افزایـش یافت و آب شـیرین کن روسـتایی نوار 
سـاحلی دشـتی هم با تولید ۶00 مترمکعب در 

مـدار تولیـد اسـت.حمزه پور با اشـاره بـه اینکه 
اکنون 10 درصد آب آشـامیدنی اسـتان بوشهر 
از آب شـیرین کن ها تأمیـن می شـود گفـت: بـا 
تکمیـل و افتتـاح پروژه هـای در دسـت اجـرا 
بـه ۴0 درصـد  ایـن ظرفیت هـا  از  تولیـد آب 

افزایـش می یابـد.
اجـرا  دسـت  در  پروژه هـای  بـه  وی 
روسـتایی  و  نقـاط شـهری  در  آب شـیرین کن 
اسـتان بوشـهر به ظرفیت 100 هزار مترمکعب 
اشـاره کـرد و افـزود: برخـی ایـن پروژه هـا تـا 
پایـان فصـل تابسـتان وارد مـدار بهره بـرداری 

می شـود.
مدیرعامل شـرکت آب و فاضالب اسـتان 
بوشـهر میـزان سـرمایه گذاری در پروژه هـای 
افـزودن بـر یک هـزار 2۵0  را  آب شـیرین کن 
میلیـارد تومـان دانسـت و خاطـر نشـان کـرد: 
ایـن پروژه ها در شـهرها و روسـتاهای مختلف 
در  توسـط بخـش خصوصـی  بوشـهر  اسـتان 
حـال اجـرا اسـت که بخشـی امسـال و بخش 
دیگـر هـم سـال آینـده تکمیـل و وارد مـدار 

تولیـد می شـود.
حمزه پـور بـا بیان اینکه تا فصل تابسـتان 
جـاری بیـش از 10 هـزار متـر مکعـب آب این 
پروژه هـا در مـدار بهره بـرداری قـرار می گیـرد 
تصریـح کـرد: قیمـت تمـام شـده تولیـد آب از 
 12 از  بیـش  دریـا  آب  شیرین سـازی  طریـق 
برابـر دیگـر منابـع اسـت به گونه ای کـه هزینه 
آب شـیرین کن  از  آب  مترمکعـب  هـر  تولیـد 
افـزون بـر 1۶ هـزار تومان اسـت که بـا قیمت 
هـر مترمکعـب ۵00 تومـان در اختیـار مصرف 

می گیرد. قـرار  کننـدگان 
مدیرعامل شـرکت آب و فاضالب اسـتان 
بوشـهر باتأکیـد بر نقـش مهم اصحاب رسـانه 
در فرهنگ سـازی مدیریـت مصـرف آب بـرای 
جلوگیـری از بحـران و تنـش تصریـح کـرد: 
برای گذر از تابسـتان گرم در شـرایط کرونایی 
صرفه جویـی بایـد در دسـتور کار همـگان قرار 

. بگیرد

بزرگ ترین قرارداد صنعت بیمه کشور منعقد شد

شرکت بیمه رازی قراردادی با وزارت نیرو منعقد کرد که به واسطه آن 
۵00 هزار نفر از پرسنل این وزارتخانه تحت پوشش بیمه رازی قرار گرفتند.

دکتر علی جباری مدیر عامل بیمه رازی با اعالم این خبر افزود : در 
این قرارداد که جزو بزرگ ترین قراردادهای صنعت بیمه کشور به شمار 
می آید جمعیت بیش از نیم میلیون نفری ، تحت پوشش کامل خدمات 

بیمه رازی قرار گرفتند.
مدیرعامل بیمه رازی در هشتمین جلسه سه شنبه های پاسخگویی 
که در استودیو خبر روابط عمومی بیمه رازی برگزار شد تاکید کرد: قرارداد 
با وزارت نیرو به دلیل گستردگی و پراکندگی کارکنان این وزارتخانه در 
برای  بیمه است و  بزرگترین قراردادهای صنعت  از  سراسر کشور، یکی 
بیمه رازی یک توفیق بزرگی است که این مهم با حضور و نقش پر رنگ 

نمایندگان در این حوزه عملی می شود.
دکتر جباری افزود : تمامی فرایندهای قانونی این قرارداد با ابالغ 
رسمی وزارت نیرو انجام شده و تمامی زیرساخت های کامل برای اجرای 

قرارداد در بیمه رازی ایجاد شده است .
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل بیمه رازی ؛ دکتر جباری 
در این نشست اینستاگرامی که با حضور بیش از 2۵00 نفر برگزار شد 
تصریح کرد: سال 1۴00 سال اوج و شکوفایی بیمه رازی خواهد بود و در 
گام نخست ، این شرکت افزایش سرمایه ۶00 درصدی انجام داد و سرمایه 
شرکت از ۳00 میلیارد تومان به حدود 2000 میلیارد تومان افزایش یافت 

که ثمره زیادی برای شرکت داشت.
دکتر علی جباری در خصوص افزایش سرمایه و تاثیر آن بر عملکرد 
شرکت بیمه رازی افزود: بعد از افزایش سرمایه ۶00 درصدی ، این شرکت 
در صنعت بیمه ارتقاء معناداری پیدا کرد و به سومین شرکت بزرگ بیمه 
ای تبدیل شد ، بر همین اساس پرتفوی شرکت نیز بزرگ شده است چرا 
که ظرفیت های شرکت افزایش چشمگیری یافته است. همچنین ظرفیت 
نگهداری شرکت نیز پنج برابر شد که ابزار خوبی برای نمایندگان برای 
فعالیت بیشتر و بهتر است. عالوه بر این اخذ مجوز قبولی اتکایی است که 
در مرحله نهایی است و نقطه قوت خوبی برای بیمه ارزی است. همچنین 
این افزایش سرمایه سبب شد تا در برخی از کنسرسیوم ها نقش رهبری 
را پیدا کنیم. در حقیقت یکی از بزرگ ترین گامهایی که در بیمه رازی 

برداشته شد اصالح ساختار مالی شرکت است.
افزایش 280 درصدی حق بیمه  با اشاره به  مدیرعامل بیمه رازی 
نسبت به سال گذشته و تاکید بر اینکه سال 1۴00 برای بیمه رازی سالی 
خاص و سال اوج و شکوفایی بیمه رازی است افزود: قبل از شروع سال 
پنج چرخش استراتژیک ، 1۵ هدف بنیادین و 20 راهبرد را برای رسیدن 
به اهداف شرکت تبیین کردیم. از شروع سال جاری هم بر اساس همین 
پنج استراتژی و اهداف بنیادی، تمام ارکان بیمه رازی فعالیت خود را آغاز 

کرده و با هماهنگی و برنامه کامل پیش می رود.
وی افزود: استراتژی اول بیمه رازی این بود که از ستاد محوری به 
صف محوری و شعبه محوری روی آورد. این اولین چرخش استراتژیک 
و مهمترین استراتژی بیمه رازی بود. این استراتژی به نقش شعب برای 
تحرک آفرینی در شرکت بیمه رازی توجه ویژه دارد ، چرا که در خصوص 
حضور بهتر و قوی تر نمایندگان ، هر جا که نیاز بود تغییر ساختار انجام 
داده و فضا را برای فعالیت نمایندگان به عنوان بازوی اصلی شرکت باز 

کردیم و سیاست اصلی ما این است که از شبکه فروش حمایت کنیم.
دکتر علی جباری مدیرعامل شرکت بیمه رازی، در پایان در خصوص 
افق بیمه رازی در پایان سال 1۴00 اظهار کرد: بیمه رازی دارای برنامه 

است و بر اساس نقشه راهی که ترسیم کرده پیش می رود.
وی تصریح کرد :مهمترین برنامه ما افزایش ظرفیت ها و توانمندی 
شرکت برای حضور پرقدرت در بازار بیمه کشور است و سال جاری سال 

شکوفایی بیمه رازی است.

پرداخت ۶۰۳ فقره تسهیالت قرض الحسنه به کارکنان 
ناجا در موسسه اعتباری ملل

به منظور بسط و گسترش سنت پسندیده قرض الحسنه تعداد ۶0۳ 
فقره تسهیالت به کارکنان پلیس پیشگیری ناجا پرداخت شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه اعتباری ملل به پاس قدردانی از 
زحمات پلیس پیشگیری ناجا در سراسر کشور و بر اساس تفاهم نامه منعقده 
بین موسسه اعتباری ملل و پلیس پیشگیری ناجا تاکنون تعداد ۶0۳ فقره 

تسهیالت قرض الحسنه به این عزیزان پرداخت شده است.
گفتنی است در نظراست تسهیالت تا مبلغ 200 میلیارد ریال در مبالغ 
۵0، 100، 1۵0، و 200 میلیون ریالی به کارکنان فداکار پلیس پیشگیری 

ناجا پرداخت گردد.
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قابل توجه مقرری بگیران بیمه بیکاری؛

مراجعه مستقیم بازرسان به منازل ممنوع است!
معاون اداره کل امور بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه در حال حاضر حدود 
220 هزار مقرری بگیر بیمه بیکاری داریم گفت: تقریبا فرایندها به روز است و پشت نوبتی به آن 

معنا نداریم. فرایند برقراری بیمه بیکاری به روز شده و کامال غیرحضوری است.
محمد بایندریان، درباره آخرین وضعیت برقراری بیمه بیکاری و در پاسخ به پرسشی مبنی بر 
تغییر برخی ضوابط در حیطه ثبت درخواست و بازرسی ها اظهار کرد: مقررات و قوانین بیمه  بیکاری، 

مشمول تغییرات جدیدی نشده اند و مقررات قبلی کما فی السابق برقرار هستند.
وی افزود: درباره روال بازرسی ها نیز مالک این است که امکان بازرسی میدانی وجود دارد، 

ولی اینکه بازرسان مستقیم در منازل مردم بروند، ممنوع است.
معاون اداره کل امور بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه قطع بیمه بیکاری نیز 
مستلزم احراز اشتغال افراد است و به صرف بازرسی بدون مستندات به هیچ عنوان حق قطع مقرری 
بیمه بیکاری وجود ندارد، اظهار کرد: در حال حاضر حدود 220 هزار مقرری بگیر بیمه بیکاری داریم.

بایندریان افزود: تقریبا فرایندها به روز است و پشت نوبتی به آن معنا نداریم. اگر فردی به 
عنوان مثال در تیرماه بیکار شده است از تاریخ بیکاری ۳0 روز فرصت دارد به سامانه درخواست 
بیکاری وزارت کار به نشانی http://prkar.mcls.gov.ir مراجعه و درخواست خود را ثبت کند 
و پس از رسیدگی در اداره کار چنانچه متقاضی حائز شرایط قانونی دریافت بیمه بیکاری تشخیص 
داده شود، درخواست وی به صورت مکانیزه از سامانه وزارت کار به سامانه سازمان تامین اجتماعی 

) شعبه محل بیمه پردازی( منتقل می شود.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه طبق قانون مبلغ بیمه بیکاری براساس دستمزد مشمول کسر 
حق بیمه 90 روز قبل از تاریخ بیکاری محاسبه می شود، بنابراین به محض ارسال لیست حق بیمه تا 
تاریخ بیکاری از سوی کارفرما، بیمه بیکاری متقاضی توسط شعبه مربوطه برقرار و پرداخت می شود.

معاون اداره کل امور بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه در حال حاضر 
تمام مراحل بیمه بیکاری از مرحله درخواست تا صدور حکم و پرداخت مبلغ مقرری به صورت 
مکانیزه و غیر حضوری صورت می پذیرد و در هر مرحله از رسیدگی، اقدام انجام شده توسط 
اداره کار و شعب سازمان تامین اجتماعی از جمله مدت دریافت و مبلغ مقرری بیمه بیکاری به 
صورت پیامک به بیمه شده اطالع رسانی می شود گفت: ضمن اینکه امکان مشاهده فرآیند 
http://prkar.mcl. رسیدگی به پرونده برای بیمه شده با مراجعه به سامانه مورد اشاره

gov.ir فراهم است.



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1783- پنجشنبه 17 تیر 61400 ورزش دنیای 

تکرار ماجرای المپیک ریو این بار در توکیو
رو در رو شدن کیمیا علیزاده و ناهید کیانی در گام نخست  

بر اساس رنکینگ اعالم شده، کیمیا علیزاده و ناهید کیانی در دور نخست بازی 
های المپیک رودرروی یکدیگر قرار می گیرند.

ناهید کیانی به عنوان تنها بانوی تکواندوی ایران توانست در وزن ۵۷- کیلوگرم 
سهمیه بازی های المپیک را کسب کند. او که از طریق مسابقات کسب سهمیه در 
قاره آسیا المپیکی شده بود، شرایط چندان خوبی در رنکینگ جهانی ندارد و به همین 

دلیل در میان همه نفرات حاضر در این وزن در رده آخر قرار گرفته است.
از سوی دیگر در یک اتفاق غیرمنتظره، طبق اعالم کمیته بین المللی المپیک 
کیمیا علیزاده به عنوان یکی از اعضای تیم پناهجویان زیر پرچم المپیک سهمیه حضور 
در توکیو را کسب کرد. در واقع برخالف معمول رقابت های وزن ۵۷- کیلوگرم تکواندوی 

بانوان در المپیک به جای 1۶ نفر با حضور 1۷ نفر برگزار می شود.
این اتفاق در واقع به ضرر ناهید کیانی شد چون او در رده آخر رنکینگ المپیکی 

ها قرار داشت و حاال باید یک مسابقه بیشتر از سایر رقبا انجام دهد.
ناهید کیانی که مدال طالی بازی های کشورهای اسالمی و مدال برنز بازی 
های آسیایی را در کارنامه دارد، می خواهد برای دومین دوره تکواندوی زنان ایران را 
صاحب مدال المپیک کند، اما در ابتدای این راه باید مدال آور قبلی را از پیش رو بردارد

از آنجایی که طبق جدول مسابقات تکواندو در المپیک، قرعه کشی برای رویارویی 
نفرات حاضر صورت نمی گیرد و همه چیز طبق رنکینگ انجام می شود، ناهید کیانی باید 
به عنوان نفرهفدهم رنکینگ با کیمیا علیزاده به عنوان نفر شانزدهم رنکینگ روبرو شود.

این نبرد در دور اول مسابقات بین دو تکواندوکار ایرانی از جذابیت و حساسیت 
باالیی برخوردار بود و شاید برای هر دو نفر یک رقابت خاص به حساب بیاید. کیمیا 
علیزاده که در المپیک ریو تنها مدال تاریخ ورزش زنان ایران را کسب کرده، حاال بعد 
از گذشت ۵ سال با توجه به مهاجرت خود باید در برابر یک ایرانی در المپیک بایستد.

البته این برای اولین بار نیست که چنین اتفاقی می افتد و در المپیک ریو نیز 
مهدی خدابخشی در همین رشته تکواندو برابر میالد بیگی قرار گرفت که با پرچم 
آذربایجان در این رویداد شرکت کرده بود. اتفاق خدابخشی در همان مبارزه شکست 

خورد و از دور رقابت ها کنار رفت.
کیمیا علیزاده که در دقیقه 90 بلیت توکیو را برای خودش رزرو کرده، قصد دارد 
برای دومین دوره متوالی روی سکوی المپیک برود، اما شاید از شانس بد اوست که 

در ابتدای این مسیر مجبور به رویارویی با هم تیمی سابق خود خواهد بود!
حاال باید دید در این مبارزه حساس بین دو تکواندوکار دختر ایرانی چه نتیجه 
ای رقم خواهد خورد. ناهید کیانی و کیمیا علیزاده بدون شک از سبک مبارزه یکدیگر 
شناخت دارند و در روزهای آینده روی نقاط ضعف و قوت یکدیگر کار خواهند کرد. 
برنده این مبارزه هم کار راحتی نخواهد داشت و باید در دور بعدی به مصاف جید جونز 

نفر یک رنکینگ و دارنده 2 طالی المپیک برود.

لیست نهایی تیم ملی والیبال در المپیک توکیو اعالم شد
سرمربی تیم ملی والیبال ایران لیست 12 نفره این تیم را برای حضور در بازی های 

المپیک توکیو اعالم کرد.
تیم ملی والیبال ایران که دومین تجربه خود را در  بزرگترین تورنمنت ورزشی 
جهان تجربه می کند در گروه نخست این رقابت ها باید به مصاف تیم های لهستان، 

ژاپن، ایتالیا، کانادا و ونزوئال برود. 
برای حضور در بازی های المپیک توکیو »والدیمیر آلکنو« لیست نهایی و 12 

نفره این تیم را اعالم کرد.
در این لیست سعید معروف )کاپیتان(، جواد کریمی، سیدمحمد موسوی، علی اصغر 
مجرد، مسعود غالمی، امیر غفور، صابر کاظمی، میالد عبادی پور، میثم صالحی، مرتضی 
شریفی، مهدی مرندی و آرمان صالحی )لیبرو( حضور دارند. تیم ملی والیبال ایران در 
جمع نخستین گروه کاروان اعزامی ایران به توکیو قرار دارد و روز 2۶ تیرماه به ژاپن 

خواهد رفت. برنامه کامل مسابقات تیم ملی والیبال ایران به شرح زیر است:
شنبه 2 مرداد: ایران - لهستان، ساعت 19:۴0 تا 2۳:۳0

دوشنبه  چهارم مرداد: ایران - ونزوئال، ساعت 9 تا 12:۵0
چهارشنبه ۶ مرداد: کانادا - ایران، ساعت 9 تا 12:۵0

جمعه هشتم مرداد: ایتالیا - ایران، ساعت 19:۴0 تا 2۳:۳0
یکشنبه 10 مرداد: ژاپن - ایران، ساعت 19:۴0 تا 2۳:۳0

ملی پوش اسبق بسکتبال ایران:
نتایج تیم  ملی نگران  کننده  است

کاپیتان پیشین تیم  ملی بسکتبال ایران معتقد است که نتایج بلندقامتان در 
بازی های تدارکاتی نگران کننده است، اما نباید معیاری برای اعالم  نظر درباره عملکرد 

ملی پوشان در بازی های رسمی باشد.
سعید تابش نیا، درباره شرایط تیم  ملی بسکتبال ایران پیش از المپیک با توجه 
به نتایج کسب شده در بازی های تدارکاتی، توضیح داد: بازی های تدارکاتی همان طور 
که از اسم شان پیداست بیش تر برای کسب آمادگی است و  مربی در جریان این بازی ها 
باید بازیکنان را ارزیابی کند که آیا سیستم و نفرات مد نظرش جوابگو هست یا خیر!؟

اگر  حال  و  است  تدارکاتی  بازی های  آخر  مراحل  از  نتیجه  کسب  افزود:  او 
مسابقات دوستانه زیادی داشتیم آن جا باید می گفتیم حاال باید نتیجه بگیریم، اما وقتی 
دستمان برای بازی تدارکاتی زیاد باز نیست و تنها ۴ تا ۵ مسابقه دوستانه داریم، باید 
این خطاها را ببینیم که اصوال نتیجه را هم  واگذار می کنیم. البته به خاطر زیاد شدن 
اختالف ها این موضع نگران کننده است، اما باید ببینیم  نظر مربی چیست؟ آیا  به آن 
چیزی که می خواست رسیده یا خیر؟ بازی های تدارکاتی معیار خوبی برای شمارش 
برد  و باخت ها نیست و بیش تر شناخت از تیم مد نظر است، مسلما شاهین طبع  تجربه 
کافی دارد و به همین دلیل سعی داشته با تغییرات زیاد به شناخت بهتر از تیم برسد. 
کاپیتان پیشین تیم ملی بسکتبال، در پاسخ به این سوال که با این اوصاف 
می توان به بهتر شدن عملکرد ملی پوشان امیدوار بود؟ تصریح کرد: قطعا شرایط بهتر 
می شود، اما چون فرصت زیادی هم نداریم و باید به المپیک بریم، یک مقدار کار 
سخت است. البته تیم هایی که در المپیک حضور دارند هم رقیبان بسیار قدرتمندی 

هستند، باید ببینیم نتیجه چه می شود؟ 
وی در مورد عملکرد بازیکنان دو رگه ایران نیز گفت: ما به خاطر تیم  ملی باید 
از همه پتانسیل های خود استفاده کنیم، اما باید ببینیم نفرات انتخابی و خصوصا 
دورگه ها چه چیزی را به ما می دهند. اصل مطلب این است که اگر فردی خارج 
باید دید  نباید صرفا به این خاطر به تیم ملی دعوت شود،  از کشور بازی می کند 
بار فنی برای تیم دارد یا خیر؟ در کل  این چند موردی که هستند خیلی برای ما 
جابه جایی آنچنانی نداشته اند و تنها یک  نفر از آن ها یک مقدار از نظر فیزیک بدنی 

شرایط تیم را بهتر کرده است. 
او افزود: اگر این نفرات کارایی باالیی ندارند می شود با استفاده از جوانان به آینده 
فکر کرد تا در آینده کارایی بیش تر داشته باشند. در اصل باید از همه ظرفیت خود 
استفاده کنیم، اما به نظرم نفرات دورگه ما هم در سطح بازیکنان خوب داخلی هستند. 

در واقع نه چیزی به بسکتبال ما اضافه کرده اند و نه چیزی کم کرده اند.

به  که  بود  اسپانیا  حق  موراتا: 
فینال برسد!

اسپانیا  است  معتقد  موراتا  آلوارو 
شایسته رسیده به فینال یورو بود.

تیم ملی فوتبال اسپانیا در حالی سه 
نیمه نهایی  مرحله  در  گذشته  شب  شنبه 
یورو 2020 پس از تساوی 1-1 با ایتالیا 
در جدالی 120 دقیقه ای، در ضربات پنالتی 
تن به شکست داد که آلوارو موراتا زننده 
گل تساوی ماتادورها در وقت های قانونی 
بازی، پنالتی چهارم روخا را به هدر دارد تا 
جورجینیو با گل کردن ضربه پنالتی خود 

باعث صعود آتزوری به دور بعد شود.
دنی اولمو هم پیش از موراتا پنالتی اول اسپانیایی ها را مانند مانوئل لوکاتلی 

از دست داده بود.
مهاجم 28 ساله تیم ملی اسپانیا با انتشار پیامی در حساب کاربری رسمی اش 
در اینستاگرام نوشت: »این تیم مانند تمامی مردم اسپانیا شایسته چیزی بیشتر از این 
بود)حضور در فینال(. رویای شما و رویای ما بود، من تنها می توانم بگویم که افتخار 
می کنم که عضوی از این گروه بوده ام. از تمامی کسانی که به ما باور داشتند، تشکر 

می کنم. فوتبال گاهی اوقات می تواند سخت باشد، به پیش اسپانیا!«.
موراتا که در طول مسابقات یورو مورد انتقادهایی بود و حتی خودش و اعضای 
خانواده اش از سوی برخی افراد ناشناس تهدید به مرگ شد، با گلزنی در بازی شب 
گذشته تعداد گل هایش برای اسپانیا در رقابت های قهرمانی اروپا را به عدد ۶ رساند 
تا بهترین گلزن ماتادورها در اروپا لقب بگیرد. پس از موراتا، فرناندو تورس با پنج 

گل و داوید ویا با چهار گل در رده های بعدی قرار دارند.
لوئیس انریکه سرمربی اسپانیا هم پس از پایان بازی گفت:» آلوارو مشکلی از 
ناحیه عضله نزدیک کننده داشت اما به هر حال خواست پنالتی بزند که این شخصیت 
باالی او را نشان می دهد. موراتا به شکلی فوق العاده  مشکالت را مدیریت کرد و برای 

رقبا دردسرساز شد و گلزنی هم کرد.«

وقتی مسی عصبانی می شود؛
یری مینا... حاال برقص!

لیونل مسی، کاپیتان آرژانتین، در صحنه ای کمتر دیده شده، در دیدار نیمه 
نهایی کوپا آمه ریکا به تمسخر یری مینا، بازیکن کلمبیا پرداخت.

آرژانتین و کلمبیا بامداد روز گذشته در دیدار نیمه نهایی کوپا آمه ریکا به مصاف 
یکدیگر رفتند؛ الئوتارو مارتینز روی پاس مسی در دقیقه ۷ دروازه کلمبیا را باز کرد 
اما لوییس دیاز در دقیقه ۶1 با گلزنی برای کلمبیا کار را به تساوی کشاند و پس از 
تساوی 1-1 در 90 دقیقه، مسی و یارانش در ضربات پنالتی پیروز شدند تا حریف 

برزیل یگر فینالیست این رقابت ها شوند.
مسی، لئاندرو پاردس و مارتینز همگی از روی نقطه پنالتی موفق به گلزنی 

شدند اما رودریگو دی پائول پنالتی خود را برای آرژانتین از دست داد.
برای کلمبیا نیز خوان کوادرادو و میگل بورخا توانستند پنالتی های خود را تبدیل 
به گل کنند. اما داوینسون سانچز و یری مینا به اندازه هم تیمی هایشان خوش شانس 

نبودند و دروازه بان آرژانتین ضربه پنالتی هر دو را گرفت.
هفته گذشته واکنش یری مینا، ستاره 2۶ ساله کلمبیا، پس از اینکه در دیدار 
یک چهارم نهایی در ضربات پنالتی برابر اروگوئه موفق به گلزنی شد، به شدت مورد 
توجه قرار گرفت. شادی زایدالوصف و رقص و پایکوبی مینا پس از گل زدن به 
اروگوئه از روی نقطه پنالتی اما در این بازی برایش شگون نداشت و تاوان سختی 

به خاطر آن واکنش پس داد.
مینا سومین پنالتی زن کلمبیا بود و پس از داوینسون سانچز او هم فقط توانست 
تماشا کند که امیلیانو مارتینز، دروازه بان آرژانتین، به زیبایی مانع از به ثمر رسیدن 

پنالتی اش می شود.
از دست رفتن ضربه پنالتی یری مینا اما برای مسی با خوشحالی زیادی همراه 
بود. کاپیتان آرژانتین در حالی که از شادی به هوا می پرید بارها رو به بازیکن ناکام 

کلمبیا فریاد زد: »حاال برقص! چرا حاال نمی رقصی؟ حاال برقص!«
جالب اینکه مسی و یری مینا پیشتر در بارسلونا با یکدیگر هم بازی بوده اند. این 

حرکت مسی از سوی هواداران نیز به شدت مورد توجه قرار گرفته است.
نیکو کانتور، خبرنگار CBS، توییت کرده: »لئو مسی پس از اینکه پنالتی یری 
مینا را مارتینز گرفت بر سر او فریاد زد »چرا حاال نمی رقصی؟« این همان مسی 

است که تمام آرژانتین می خواهد ببیند. پر انرژی و سرحال.«
کاربر دیگری نوشته: »مسی بعد از خراب شدن پنالتی مینا فریاد می زند: »حاال 

برقص«. تعصب برای وطن.«
»مسی بعد از خراب شدن پنالتی یری مینا سر او فریاد می زد »حاال برقص« 

مردم از خنده.«
کاربر دیگری توییت کرده: »اشتیاق و عطش او برای موفقیت با آرژانتین 

همیشه یک پله باالتر است.«
دیگری نوشته: »من واقعا عاشق این ورژن مسی هستم.«

کاربر دیگری توییت کرده: »این همان مسی است که ما می خواهیم.«
مسی رکورد بیشترین گل )۴(، بیشترین پاس گل )۵(، بیشترین دریبل )۳۳(، 
بیشترین شوت به سمت دروازه )11(، بیشترین فرصت )20( و دقیق ترین پاس های 

پایانی )102( کوپا آمریکا 2021 را دارد.
آرژانتین اکنون باید در دیدار فینال کوپا آمه ریکا روز یکشنبه در ماراکانا با برزیل، 

میزبان و مدافع عنوان قهرمانی رو به رو شود.

تبعات فیلم جنجالی؛
کونامی گریزمان را اخراج کرد

کمپانی مشهور ژاپنی به همکاری خود با آنتوان گریزمان پایان داد.
حواشی اردوی تیم ملی فرانسه در رقابت های یورو 2020 تمامی ندارد. بعد 
از انتشار اخباری در مورد اختالف بین بازیکنان بزرگ، چند روز پیش ویدیویی از 
توهین نژادپرستانه آنتوان گریزمان و عثمان دمبله، دو مهاجم تیم ملی فرانسه نسبت 

به خدمه ژاپنی هتل محل اقامت این تیم منتشر شد.
در این ویدئو به نظر می رسد این دو مهاجم تند و تیز به تمسخر خدمه هتل 
پرداخته و آنها را مورد تمسخر قرار می دهند. همچنین کلماتی مانند »زشت« و 
توهین به زبان کشور ژاپن نیز در این ویدئو شنیده می شود. این تصاویر باعث عصبانیت 
بسیاری و به خصوص مردم ژاپن شده و به این دو بازیکن انگ نژادپرستی خورده است.

آنتوان گریزمان با انتشار توئیتی مدعی شد عده ای قصد دارند او را آدم بدی 
جلوه دهند و او هرگز موافق چنین مضامینی نیست.

او در صفحه خود نوشت: »من همیشه برای مبارزه با هر نوع رفتار نژادپرستانه 
ای متعهد بوده ام. طی چند روز گذشته برخی از افراد تالش کردند من را آنگونه که 
نیستم جلوه بدهند. اتهاماتی که به من وارد شده را قاطعانه رد می کنم و اگر دوستان 

ژاپنی خود را آزرده ام معذرت می خواهم.«
عذرخواهی گریزمان اما نتوانسته کدورت ها را برطرف کند و اولین تبعات انتشار 

آن ویدیو، فسخ قرارداد کمپانی ژاپنی مشهور کونامی با گریزمان بود.
این کمپانی که در زمینه تولید بازی های ویدیویی سابقه ای طوالنی دارد، 
گریزمان را با انتشار بیانیه ای اخراج کرد:» فلسفه ورزش به ما می گوید که چنین 
رفتارهایی غیرقابل پذیرش هستند. قبال اعالم کرده بودیم که آنتوان گریزمان سفیر 
محتوای ما خواهد بود اما در پی اتفاقات اخیر تصمیم گرفتیم که قرارداد را لغو کنیم. 
البته همچنان به همکاری به عنوان حامی تیم فوتبال آنالین PES باشگاه بارسلونا 
ادامه می دهیم اما از آنها می خواهیم که در این مورد و اقدامات آینده شان به ما 

توضیح بدهند.«
روز گذشته رئیس کمپانی ژاپنی راکوتن حامی مالی بارسلونا نیز از این باشگاه 

در مورد رفتار نژادپرستانه دمبله و گریزمان توضیح خواسته بود.

تنظیم: مجتبی کاشی
سازمان لیگ در حالی با درخواست شبکه سه 
برای تغییر زمان دیدار استقالل و پرسپولیس موافقت 
کرده که صدا و سیما به عنوان بزرگ ترین بدهکار 
فوتبال شناخته می شود و ریالی بابت پخش دیدارهای 

پر بیننده ی فوتبال پرداخت نمی کند.
حق پخش تلویزیونی در فوتبال دنیا، بزرگ ترین 
از  بیش  و  می شود  محسوب  باشگاه ها  درآمدی  راه 
۵0 درصد از درآمد آن ها از این طریق است. این که  
باشگاه های انگلیسی به راحتی برای خرید بازیکن پول 
خرج می کنند یا 2۴ باشگاه چمپیونشیپ در سنگین ترین 
انگلیس  برتر  لیگ  به  تا  می کنند  دنیا شرکت  لیگ 
صعود کنند، همه اش به خاطر حق پخش تلویزیونی 
بازی های لیگ برتر است که شرایط مالی باشگاه ها 
را از این رو به آن رو می کند. شاید باید بدانید که هر 
شبکه تلویزیونی خواهان حق پخش لیگ برتر انگلیس 
باید حدودا سالی ۳۵0 میلیون پوند هزینه کنند. این ها 

را گفتیم تا پیش زمینه ای راجع به اتفاقی که در ایران 
رخ می دهد، داشته باشد.

در ایران اما ماجرا فرق می کند و نه تنها صدا 
به  داخلی  فوتبال  رقابت های  پخش  برای  سیما  و 
پرداخت  پولی  لیگ  سازمان  و  فوتبال  فدراسیون 
نمی کند بلکه در بعضی مواقع از باشگاه ها پول می گیرد 
تا بازی های شان را پخش کند. البته نه این که برای 
پخش فوتبال فقط پول ایرانی ها را ندهد بلکه برای 
پخش رقابت های بین المللی هم پولی پرداخت نمی کند 
و به صورت غیرمجاز تصاویر بازی ها را پخش می کند.

حاال اما صدا و سیما پا را فراتر گذاشته و در 
برنامه ریزی رقابت های لیگ برتر هم دست می برد. 
ماجرا از جایی شروع می شود که سازمان لیگ روز 
این که  به خاطر  اعالم کرد که  دوشنبه در خبری 
یورو  نیمه نهایی  بازی های  می خواهد  سه  شبکه 
2020 را پخش کند از سازمان لیگ خواسته تا ساعت 
بازی های استقالل – تراکتور و فوالد – پرسپولیس 

تغییر کند که با موافقت سازمان لیگ زمان این دو 
دیدار تغییر کرده است. درست تر این است که بگوییم 
صدا و سیما به خاطر پخش بازی نیمه نهایی یورو 
تغییر زمان مسابقاتی شده که حق پخش  خواستار 
آن را هم نداده و در عین ناباوری با این درخواست 

هم موافقت شده است.
البته از صدا و سیمایی که به خاطر هیچ کدام از 
اشتباهات ریز و درشتش عذرخواهی نمی کند، توقعی 
نیست. در این ماجرا باید بیش تر از فدراسیونی ایراد 
گرفت که ریاست آن در هر فرصتی از رییس سازمان 
که  نرفته  یادمان  هنوز  می کند.  تشکر  سیما  و  صدا 
تیم ملی چهار روز  عزیزی خادم و اعضای کادرفنی 
قبل از سفر به بحرین به دیدار علی عسگری رفتند و 
با دادن پیراهن شماره 12 تیم ملی به او و سازمانش 
لقب یار دوازدهم دادند. از شما می پرسیم، آیا شما از 
بزرگ ترین بدهکارتان تقدیر می کنید و به او لقب یار 

دوازدهم و حامی تان را می دهید؟

کل دنیا پول می دهند، اینجا پول می گیرند؛

حق پخش تلویزیونی، کالف سر در گم فوتبال ایران

پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس 
با اشاره به اینکه نباید نقش گرمای هوا 
را در عملکرد دیدار این تیم برابر فوالد 
نادیده گرفت، گفت: نمی شود از تیم تنها 

انتظار برتری داشت.
حمید درخشان، با اشاره به تساوی 
بدون گل پرسپولیس برابر فوالد در هفته 
بیست و ششم لیگ برتر فوتبال گفت: 
تاثیر  بازی  این  در  آب وهوایی  شرایط 
گذاشته  تیم   2 عملکرد  روی  مستقیم 
از  هم  فوالد  حتی  بود  و مشخص  بود 
این گرمای هوا اذیت می شود چه برسد 

به پرسپولیس.
وی افزود: با این وجود پرسپولیس 
تیم های  از  فوالد  بود.  میدان  برتر  تیم 
همه  وجود  با  اما  است،  لیگ  خوب 
مشکالتی که بود، تیم در زمین حریف 
عملکرد خوبی داشت و حتی به میزبان 

اجازه خلق موقعیت را نداد.
پیشکسوت تیم پرسپولیس تصریح 
بازی ها  سایر  نتیجه  خوشبختانه  کرد: 
هم به نحوی رقم خورد که پرسپولیس 

جایگاهش در صدر جدول تغییر نکرد.
از  نمی شود  کرد:  اضافه  درخشان 
یک تیم در فوتبال حرفه ای همیشه انتظار 

برد داشت. ممکن است یک تیم نوسان 
چند  و  چندین  پرسپولیس  باشد.  داشته 
برد متوالی داشت و به قدری خوب امتیاز 
جمع آوری کرده که همیشه مدعی باشد.

مشکالت  تاثیر  خصوص  در  وی 
گفت:  سرخپوشان  عملکرد  روی  مالی 
فوتبال ما در حال حاضر بیستمین سال 

حرفه ای شدن را سپری می کند اما از 
کوچکترین امکانات حرفه ای هم محروم 
مدیریت  تقصیر  مشکالت  این  است . 
پول  از  نتوانیم  که  زمانی  بلکه  نیست 
و  محیطی  تبلیغات  تلویزیونی،  پخش 
حتی پاداش آسیایی استفاده کنیم ممکن 
به  تیمی  برای هر  این مشکالت  است 

وجود بیاید.
پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس 
سرخپوشان  قهرمانی  شانس  مورد  در 
است  رو  پیش  سختی  شرایط  گفت: 
سخت  روزهای  مرد  ما  بازیکنان  اما 
هستند و به طور حتم بار دیگر قهرمان 

خواهند شد.
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حمید درخشان: 

نباید همیشه از پرسپولیس انتظار پیروزی داشت

تهران  پیکان  باشگاه  مدیرعامل 
می گوید به دنبال اتفاقات بازی سه شنبه 
شب گذشته مقابل سپاهان به فدراسیون 

فوتبال اعتراض خواهند کرد.
اکبر محمدی درخصوص وضعیت 
تیم پیکان در هفته های پایانی مسابقات 
لیگ برتر اظهار داشت: ما االن در جای 
از جدول هستیم. در جایگاه نهم  امنی 
چهارم  تیم  با  و  ایم  گرفته  قرار  جدول 
جدول فاصله زیادی نداریم. جالب اینکه 
طی هفته های آتی با دو تا از تیم های 
باالتر از خودمان هم بازی می کنیم. با 
فوالد بازی داریم که می تواند برای ما 
یک فرصتی باشد که بیشتر در جدول 
باال بیاییم. همچنین با مس رفسنجان 
بازی  پرسپولیس  و  سازی  ماشین  و 
را  ما  شرایط  می تواند  که  کرد  خواهیم 

بهبود ببخشد.
او ادامه داد: در حال حاضر به لحاظ 
عملکرد در خط حمله تیم هفتم جدول 
هستیم و از نظر عملکرد دفاعی هم تیم 
هفتم مسابقات لقب گرفتیم، به لحاظ رتبه 
تیم هشتم هستیم و این ها نشان می دهد 
که تیم ما تقریبا یک تیم باالنس شده 
است. خوشبختانه با همدلی و انسجامی 
مدیریت  و  کادرفنی  مجموعه  بین  که 
حمایت های  و  دارد  وجود  بازیکنان  و 
صنعتی  گروه  ارشد  مدیریت  دریغ  بی 
خیلی  شرایط  امسال  که  ایرانخودرو 
تیم های  سازماندهی  برای  را  مساعدی 
امیدواریم  فراهم کردند،  پیکان  ورزشی 

که بهترین عملکرد را داشته باشیم.
مدیرعامل پیکان در پاسخ به این 
پرسش که آیا برای کسب سهمیه آسیایی 
هم برنامه دارند یا خیر، گفت: چراکه نه؛ 
نیم نگاهی هم به کسب سهمیه می توانیم 
داشته باشیم. به هر حال ما که به هیچ 

نباید  البته  عنوان سقوط نخواهیم کرد. 
این مساله فشار و استرس روی کادر و 
بازیکنان ایجاد کند و در مقابل باید انگیزه 
و روحیه باالیی ایجاد کند تا برای باشگاه 
پیکان تاریخ سازی کنند. امسال شعار ما 
کار سخت، مبارزه و تعقیب تا پایان است 
و امیدواریم که با همین شعار فصل را با 

بهترین عملکرد تمام کنیم.
اکبر محمدی درباره قضاوت میثم 
سپاهان  و  پیکان  دیدار  داور  حیدری 
گفت:  کرده،  ایجاد  زیادی  حواشی  که 
متاسفانه با توجه به ذهنیتی که از این داور 
داشتیم، نگران بودیم که او بازهم اشتباه 
تاثیرگذار داشته باشد. قبل از بازی ما هیچ 
بیانیه و اعتراضی نسبت به انتخاب این 
داور برای بازی با سپاهان ارائه نکردیم 
تا حاشیه ای ایجاد نشود، اما ظاهر اشتباه 
کردیم. او اشتباهات تاثیرگذاری داشت 
و همه کارشناسان به مردود بودن گل 
سپاهان اشاره کردند. در این خصوص از 
حق خودمان کوتاه نخواهیم آمد و قطعا 

به فدراسیون فوتبال اعتراض می کنیم. 
من حتی پس از بازی با ناظر مسابقه هم 
که صحبت می کردم اعالم کردند که گل 
آفساید بود و حتی حاضران در ورزشگاه 
هم اعتقاد داشتند که این گل باید مردود 

اعالم می شد.
عضو سابق کمیته فنی فدراسیون 
با  قرارداد  تمدید  درخصوص  فوتبال 
دراگان اسکوچیچ اظهار داشت: االن که 
می کنیم  اسکوچیچ صحبت  درمورد  ما 
عملکردشان  درخصوص  معیاری  یک 
وجود دارد. ایشان چهار بازی رسمی و 
سه بازی تدارکاتی را بدون باخت پشت 
سر گذاشته است، این رکورد کامل و قابل 
اعتنا و ارزشمند است. فراموش نکنید که 
مربیان دیگر، چه خارجی و چه داخلی در 
همین مقطع این موفقیت را نداشتند و 
موفقیت اسکوچیچ موفقیت تام و تمام 
است. برای همین است که حق ایشان 
را  ملی  تیم  هدایت  همچنان  که  است 

برعهده داشته باشند.

محمدی ادامه داد: یکسری مسائل 
چیست.  دقیقا  نمی دانم  که  دارد  وجود 
اشاره می شود که یک چهره بین المللی 
تر و با تجربه بیشتر و سابقه بهتر روی 
نیمکت تیم ملی باشد. این در واقع یک 
فلسفه و رویکرد است، از نظر منی که 
مالک  می کنم،  نگاه  را  کار  بیرون  از 
چهار  و  بازی  هفت  این  نتایج  قضاوت 
برتری  به خصوص  و  بحرین  در  بازی 
مقابل بحرین و عراق است. کسانی که 
این  باشند می دانند که  مربیگری کرده 
کار به سادگی انجام نمی شود. فراموش 
نکنید که تیم ملی در دور رفت با مربی 
که فکر می کردیم شاید بهترین انتخاب 
است و هدایت بلژیک را برعهده داشته، 
به دو تیم باختیم. تیم هایی که در بازی 
برگشت کامال مقابل ما دست و پا بسته 
بودند. به همین خاطر امیدوارم که یک 
مقدار با این موضوع منطقی برخورد کنیم 
و سعی کنیم که آرامش را همچنان در 
تیم ملی حفظ کنیم. ما زمان زیادی هم 
شاید  بود  دیگر  سال  یک  اگر  نداریم 
می توان تدبیر دیگری داشت اما در حال 
اسکوچیچ  آقای  حفظ  نظرم  به  حاضر 

تصمیم درستی بود.
مدیرعامل تیم پیکان درمورد رای 
سایپا  با  بازی  درباره  استیناف  کمیته 
با  فوتبال  همینطور گفت: فکر می کنم 
این رای به آرامش رسید چون تنها بحث 
برگردانده اند،  را  امتیاز  سه  ما  به  اینکه 
با  انضباطی  کمیته  رای  اگر  نیست. 
قوت  به  کیفیت  آن  با  و  شکل  آن 
ما  فوتبال  چهره  می ماند  باقی  خودش 
مخدوش می شد. من به کمیته استیناف 
به خاطر شجاعت شان تبریک می گویم 
و خوشحالم که عدالت در این موضوع 

رعایت شد.

مدیرعامل باشگاه پیکان:

همه دیدند که گل سپاهان آفساید بود! 

باشگاه پرسپولیس به زودی با کارگزار اسپانسر 
خود قطع همکاری می کند.

با کارگزار اسپانسر  همکاری باشگاه پرسپولیس 
هیچ  نمی توان  رو  این  از  و  شده  بن بست  وارد  خود 

چشم اندازی برای آینده این قرارداد متصور شد.
ه  همرا بیستم  فصل  در  نسر  سپا ا ر  ا رگز کا
به  تومان  میلیارد   110 حدود  و  بود  پرسپولیسی ها 
که  می رسد  نظر  به  طور  این  اما  کرد  تزریق  باشگاه 
برخی  برسد.  اقتصادی خود  به خواسته های  نتوانسته 
نزدیکان به شرکت آتیه داده پرداز می گویند در شرایط 
سختی برای ادامه همکاری با پرسپولیس قرار دارند 
زیرا این قرارداد در سال اول، سود چندانی برای شان 

به دنبال نداشت.
از سوی دیگر، باشگاه پرسپولیس با مدیریت جعفر 
سمیعی وارد سخت ترین بحران سال های گذشته خود 
شده است. تمام راه های درآمدزایی باشگاه به صورت 
انحصاری در اختیار اسپانسر قرار گرفته و این شرکت 

با وجود عمل به تمامی تعهدات خود، نتوانست برای 
پرسپولیس یک نسخه نجات بخش باشد.

تمام رسانه های رسمی باشگاه در اختیار کارگزار 
اسپانسر قرار گرفت و مجوز تمام فعالیت های مالی نیز 
طبق یک قرارداد سنگین به این شرکت داده شد ولی 
هزینه های باشگاه در سالی که باید با برانکو ایوانکوویچ، 
ماریو بودیمیر، اینیگو والنسیا، طلبکاران داخلی و خارجی 
دیگر، هزینه های هتلینگ و پرواز اختصاصی در دوران 
از  بیش  می شد،  مواجه  تیم  اعضای  قرارداد  و  کرونا 

قرارداد با شرکت آتیه بود.
در روز 8 آبان سال 99 که سمیعی روی صندلی 
از مجموع 110  باشگاه پرسپولیس نشست،  مدیریت 
میلیارد تومان ارزش قرارداد با شرکت آتیه، تنها 2۷ 
میلیارد تومان باقی مانده بود و باقی این پول قبل از 
ایجاد تغییرات در بخش مدیریتی و در زمان محمدحسن 

انصاری فرد و سپس مهدی رسول پناه خرج شد.
قرض  با  را  بودجه  کسری  کرد  تالش  سمیعی 

فینال  به  تیم  پاداش رسیدن  پشتوانه  به  پول  گرفتن 
لیگ قهرمانان آسیا حل کند اما این پاداش تا امروز نقد 
نشده و بعید به نظر می رسد به زودی، چنین اتفاقی رخ 
دهد زیرا AFC تحت هیچ شرایطی زیر بار پرداخت پول 
به باشگاه نمی رود و سریال نامه نگاری با کنفدراسیون 

تا به حال بی نتیجه مانده است.
شود،  آغاز  قرارداد  دوم  سال  که  آن  از  قبل 
باشگاه  اینکه  بر  مبنی  می رسد  گوش  به  خبرهایی 
رسیده اند  نتیجه  این  به  آتیه  شرکت  و  پرسپولیس 
حتی  دهند.  پایان  همکاری  این  به  است  بهتر  که 
شنیدیم برای قطع همکاری، تنها یک امضا از سوی 
از  شرکت  دو  هر  آن،  از  پس  و  مانده  باقی  طرفین 

قرارداد خارج می شوند.
از این رو هفته آینده برای سرخپوشان تهرانی، 
یک هفته بسیار مهم و سرنوشت ساز به شمار می رود 
و از حاال باید منتظر اخبار جالبی در مورد ایجاد تحول 

در بخش اقتصادی باشگاه باشیم.

قراردادی که سود نداشت؛

پرسپولیس – کارگزار در بن بست!
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سومین دوره جایزه کتاب سال استان زنجان، کلیه آثار منتشر 
شده در حوزه دفاع مقدس، مدافعان حریم و ۳۵۳۵ شهید استان 

زنجان را در بخش ویژه داوری خواهد کرد.
به گزارش دنیای جوانان به نقل از روابط عمومی خانه کتاب 
و ادبیات ایران، سومین دوره جایزه کتاب سال استان زنجان از 
سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی این استان با همکاری 
خانه کتاب و ادبیات ایران برگزار می شود و در سه گروه تالیف، 

ترجمه و احیای متون آثار می پذیرد. 
آثار منتشر شده مولفان و پدیدآورندگان ایرانی و خارجی در 
حوزه زنجان شناسی، آثار مولفان و پدیدآورندگان زنجانی در تمام 
حوزه ها و همچنین آثاری که برای نخستین بار در سال 1۳99 با 
مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی چاپ شده باشند، 
می توانند در سومین دوره جایزه کتاب سال استان زنجان شرکت 

کنند. مالک، سال انتشار و شناسنامه کتاب خواهد بود. 
در بخش ویژه این جایزه نیز هیئت داوران کلیه آثاری که 
در حوزه دفاع مقدس، مدافعان حریم و ۳۵۳۵ شهید استان زنجان 

منتشر شده اند را نیز داوری خواهند کرد. 
بر اساس این فراخوان، ویراست جدید آثار علمی، چنانچه 
به تشخیص گروه داوری ۴0درصد نسبت به ویراست قبلی تغییر 
کرده باشد، مجدد قابل بررسی خواهد بود. همچنین، کتاب های 
آموزشی از دایره انتخاب و داوری این دوره از جایزه کتاب سال 
استان خارج می شوند. هر جلد از کتاب های دوره ای نیز در صورت 
استقالل محتوایی، حکم یک کتاب مستقل را دارد، در غیر این 

صورت بررسی کتاب منوط به ارائه نیمی از مجلدات است. 
کتاب باید دارای برگه اعالم وصول باشد و هر مولف باید 
دو نسخه از اثر خود را جهت شرکت در فرآیند داوری حداکثر تا 
۳1 مردادماه 1۴00 به دبیرخانه سومین دوره جایزه واقع در استان 
زنجان، میدان استقالل، ساختمان مرکزی اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی استان زنجان ارسال کند. عالقه مندان برای کسب 
اطالعات بیشتر، دریافت فراخوان و فرم های شرکت در جایزه 
 zanjan. farhang. gov. ir می توانند به آدرس اینترنتی

مراجعه کنند.

فراخوان جایزه کتاب سال زنجان منتشر شد

ز  ا نشست  هجدهمین   
درباره  درس گفتارهایی  مجموعه 
»تاملی  عنوان  با  سینا  بوعلی 
نجفقلی  سخنرانی  به  سینا«  ابن  قانون  در 
حبیبی اختصاص داشت که به صورت مجازی 

پخش شد.
در این نشست مطرح شد: کتاب »قانون« 
یکی از کتاب های ابن سینا در زمینه پزشکی 
است که نزدیک به هفتصد سال در مراکز علمی 
اروپا تدریس می شد؛ کتاب اول در باب کلیات 
طب است. کتاب دوم قانون وارد بحث های 
تخصصی طب می شود و به داروهای مفرده 
و گیاهی می پردازد. تقسیم بندی های ابن سینا 
نبوده است  بر مبنای فصل  قانون  در کتاب 
بلکه بر مبنای کتاب بوده و در آن روزگاران 
به جای جلد اول می گفتند کتاب اول و این 
سنت بعد از ابن سینا نسخ شده است. در آن 
روزگار دیگر کسانی نیز که کتاب نوشته اند به 
جای کلمه جلد از الکتاب استفاده می کردند و 
الکتاب االول یعنی جلد اول کتاب قانون. قانون 
ابن سینا در پنج کتاب تقسیم بندی شده است، 
کتاب اول کلیات است که به مباحث اصلی و 
علم طب پرداخته و تقسیمات و موضوعاتی که 
در این علم به کار رفته بررسی می کند و بعضی 
مباحث را مطرح می کند و پیش درآمدی در کل 
علم طب است، حکم مقدمه را هم در بعضی 

مسایل و موضوع دارد. 
پیش از ابن سینا نیز ابوسهل مسیحی 
– استاد ابن سینا که بعدها ابن سینا به مراتب 
در فضل از او باالتر می رود – نیز کتابش را 
به شکل ابن سینا تقسیم کرده است. قانون 
این که  لحاظ  به  دارد  فوق العاده ای  اهمیت 
در دایره علوم پزشکی کتاب جامعی است و 
دیدگاه های مختلفی که در آن روزگار وجود 
سپس  و  داده  توضیح  و  کرده  ثبت  داشته 
جمع بندی نهایی کرده است. در این کتاب ابن 
سینا ابتکاراتی در قانون و تنظیم مباحث به کار 
برده است و به همین دلیل کتاب به سرعت 
در زمان خودش مشهور شد و مورد توجه قرار 
گرفت و در سراسر جهان اسالم اعتبار یافت. 
بعد از حدود 1۵0 سال در اروپای آن روز هم که 
بحث طب آغاز می شود و کتاب قانون به عنوان 
کتاب درسی دانشگاه های اروپا مطرح می شود 
و تا قرن هفدهم نیز در دانشگاه های گوناگون 
اعتبار داشته است. مدتی این کتاب فراموش 
شد اما اکنون دوباره طب سنتی مطرح شده و 
کتاب قانون باز هم اعتبار خود را کسب می کند. 

ابن سینا راه خرافه را در حوزه طب 
بست

ابن سینا موفق شد طب را سامان بدهد. 
امر پزشکی بسیار  در آن روزگار خرافات در 
رایج بوده و ابن سینا کوشش کرده است راه 
خرافات را در حوزه پزشکی ببندد و در این مورد 
بسیار کوشش کرد. از کارهای دیگر ابن سینا 
این است که نسبت به زدودن خرافات تالش 
و در آگاهی بخشی به مردم کوشش کرد. وی 
به جزئیات مسایلی که خانواده ها در مسایل 
پزشکی با آن مواجه بودند توجه می کند و به 

مسایل بسیاری تذکر می دهد، از این جهت ابن 
سینا به مردم و جهان و تاریخ کمک کرده است 
و به قول برخی نویسندگان اروپایی بزرگترین و 
مشهورترین دانشمند جهان در تمام دوره ها تلقی 
می شود و این لقب بسیار مهمی برای وی است. 
ابن سینا چندین کتاب در طب دارد و 
می کوشیده طب را به مردم بیاموزد و حتی به 
شعر هم آن را درآورده تا دانشجویان بتوانند 
راحت تر مسایل را یاد بگیرند. وی عالقه مند 
بوده آموزش ها توسعه یابد. کتاب قانون که 
علم طب را جمع کرده است این نیست که 
همه از خود ابن سینا باشد، کسانی پیش از 
بن  حنین  جالینوس،  ارسطو،  مثل  سینا  ابن 
و  مسیحی  ابوسهل  رازی،  زکریای  اسحاق، 
علی بن عیسی اهوازی که صاحب کتاب کامل 
الصناعه الطبیه معروف به طب ملکی است 
پیش از ابن سینا می زیستند و ابن سینا از منابع 
آن ها استفاده کرده است. ابوسهل مسیحی نیز 
استاد ابن سینا بوده؛ پیرمردی که ابن سینا در 
کودکی از وی طب آموخته است. مهمترین 
نقشی که می توان بعد از قانون قائل شد این 
است که بُعد علمی را در پزشکی تقویت کرد 
و راه خرافات را در حوزه پزشکی به حد زیادی 
بست، اکنون نیز در حوزه پزشکی خرافات وجود 
دارد اما او کوشید در کتاب قانون نشان می دهد 
بسیار دوستدار سالمت مردم است و می خواهد 
انسان ها سالم زندگی کنند و تمام اتفاقات و 
حوادث و پیشامدهای زندگی که می توانسته 

عامل بیداری مردم شود، توضیح بدهد. 

مزاج شناسی مساله اولیه قانون ابن 
سینا است

ابن سینا در کتاب اول قانون بحث های 
اگر  که  می کند  مطرح  آب  درباره  مفصلی 
را  آب  گرفتار شدند چطور  مردم  مواقعی  در 
موارد  در  باشد.  خوردن  قابل  که  بجوشانند 
دیگری نیز ابن سینا این کوشش ها را به کار 
برده و به این مسائل توجه خاص می دهد که 
کتاب  باشند.  داشته  بهتری  زندگی  انسان ها 
اول قانون از نظر شکل در چهار قسمت یا فن 
تقسیم شده است و هر فنی ممکن است چند 
تقسیم بندی فرعی دیگری داشته باشد. بنابراین 
طب را تعریف کرده و موضوعاتی که در طب 
مطرح شده مورد بحث قرار داده است. همان 
طور که در فلسفه پایه جهان بر اساس اسفار 
اربعه )آب- باد- خاک- آتش( است، ابن سینا به 
بحث مزاج می رسد و به چهار حالت هایی که در 
جسم و بدن انسان وجود دارد، می پردازد که اگر 
این مزاج در بدن یکی افزایش پیدا کند و تعادل 
نداشته باشد انسان دچار بیماری می شود. اگر 
ترکیب مزاج ها متعادل باشد انسان در سالمت 

کامل وجود دارد. 
بحث مزاج یکی از مسائل مهم و اولیه 
قانون ابن سینا است. بعد از مزاج به اخالط 
می رسد؛ اخالط اربعه که شامل دم، صفرا و 
سودا و بلغم که جزو پایه های اولیه ساختمان 
را  آدمی است که بحث بسیار مفصلی  بدن 
قوای  به قسمت های  مطرح می کند. سپس 
بدن می رسد و آن گاه به مساله اجزای بدن از 

استخوان، گوش، خون و پوست می پردازد و به 
فن بعدی می رسد که آن هم درباره ساختمان 
و اجزای بدن است. در بحث فن سوم به حفظ 
الصحه می رسد که به بهداشت ترجمه می شود 
ابن  قانون  از بخش های بسیار مهم  و یکی 
می شود.  مربوط  بهداشت  به  که  است  سینا 
وی در بهداشت مسایل مختلف زندگی که 
بوده  انسانی  جامعه  نیاز  و  مردم  توجه  مورد 
می پردازد و بحث های مختلفی را ارایه می دهد 
و سپس مسایل آب و هوا و مسکن و غذا را 
مطرح می کند زیرا بسیار مهم است و سپس به 

بیماری های آن اشاره می کند. 

ورزش و بهداشت مسائل مهم در 
کتاب قانون است

بهداشت در حفظ صحه تمام چیزهایی 
است که به سالمت انسان مربوط است و هر 
چیزی که کمک می کند انسان سالم باشد در 
طب مورد توجه قرار گرفته است و ابن سینا نیز 
به آن توجه کرده است مثل خواب و بیداری و 
حتی شکل خوابیدن که اهمیت بسیاری دارد. 
از جمله مسایلی که ابن سینا مطرح می کند 
مساله آب است که آب یکی از مسایل مهم 
و مورد نیاز بدن است و اگر مشکالتی داشته 
باشد موجبات بیماری های سختی را فراهم 
خواهد کرد. یکی از مسایل مهمی که در کتاب 
قانون مطرح می شود غذا است. ابن سینا به 
لحاظ طبی مساله مسکن را مورد توجه قرار 
داده است که محیط زندگی و خانه و شهر 

چه آب و هوایی داشته باشد. 
مساله محیط و مسکن تاثیر بسیار زیادی 
ارایه  باره  این  در  مفصلی  بحث های  و  دارد 
می دهد که خانه ها به سوی شمال یا جنوب 
قرار بگیرد یا در جریان شرق و غرب باشد یا 
به طرف کوهستان باشد یا جایی که هوا جریان 
دارد، مساله مسکن بسیار مورد توجه در طب آن 
روزگار است. کلیه محیط زندگی مورد توجه ابن 
سینا است که چگونه خانه ها را بسازند و درها و 
پنجره ها چگونه باشد که هوا در آن رفت و آمد 
داشته باشد. نوع لباس بسیار مورد توجه اوست 
و در محیط های مختلف آب و هوایی لباس ها 

باید چگونه باشد. همچنین یکی از مسایلی که 
ابن سینا مطرح می کند ورزش است که باید 

بیشتر به آن توجه کرد. 
کتاب اول قانون در عین اینکه مقدمه ای 
بر طب و کل کتاب قانون است اما مسایل 
کالن و اصلی و مهم را در حوزه بهداشت، 
شناخت بدن و... مطرح می کند. تعریفی که 
هم  امروز  می دهد  ارائه  ورزش  از  سینا  ابن 
است.  مانده  باقی  نخورده  دست  همان طور 
آنچه در قانون آمده و ابن سینا بیان می کند 
این است که ورزش جنبش ارادی است که به 
تنفس زیاد و پیاپی منتهی می شود. از نظر ابن 
سینا پیاده روی آهسته که به این حالت منتهی 
نمی شود ورزش نیست. ابن سینا معتقد است اگر 
ورزش کنیم از هر معالجه ای بی نیاز می شویم 
و احتیاجی به طبیب و معالجه نخواهیم داشت. 
ورزش ها بسیار مختلف و متنوع هستند و ابن 
سینا از ورزش هایی که نام می برد کشتی است 
که در ایران سابقه طوالنی دارد، تند راه رفتن 
را مورد توجه قرار می دهد، تیراندازی و دویدن 

که امروز نیز وجود دارد. 

تغییر فصل و تاثیر آن بر بدن انسان از 
دیدگاه ابن سینا

تیراندازی با کمان و پرش به باال و آویزان 
شدن از باال که بدن به طرف پایین کشیده شود 
نوع دیگری از ورزش هاست که بیان می کند. 
شمشیربازی نیز یکی از ورزش هایی است که 
ابن سینا بیان می کند و همچنین پس و پیش 
حرکت دادن پاها. برخی از ورزش هایی که ابن 
سینا از آن نام می برد نرم و برخی ورزش ها 
سخت هستند از جمله ورزش هایی که عنوان 
می کند االکنگ بازی است. قایق سواری ورزش 
دیگری است که ابن سینا نام می برد، همچنین 
اسب و شترسواری نیز در کتاب قانون آمده 
است. دویدن به عقب، بازی با نیزه، بازی با 
توپ، انواع زورآزمایی هایی با طرف مقابل که 
بازی دوطرفه است و انواع زورآزمایی هایی مثل 

کشتی را مورد توجه قرار می دهد. 
که  ورزش هایی  این طبیب سرشناس 
برای سینه و اعضای تنفس مفید است بیان 

می کند و می گوید هر عضوی ورزش خاص 
بدن  اعضای  تک  تک  برای  و  دارد  را  خود 
ورزشی را مطرح می کند و در باب کلی ورزش 
هم می گوید باید به مساله غذا توجه شود و با 
شکم گرسنه ورزش کنید. در باب ورزش ها، 
ورزش هایی را می گوید که امروزه متداول است 
مثل آفتاب گرفتن که اکنون نیز انجام می شود 
و کنار دریا الی ماسه ها پنهان شدن نیز مطرح 
شده است و توضیحات الزم و مفید داده است 
که این کار بسیار خوب است. ابن سینا در بخش 
ورزش در هیچ چیزی کوتاه نیامده و درباره این 

مسائل سخن گفته است. 
ابن سینا فصل و تغییرات فصول را مطرح 
می کند و از تاثیرات تغییر فصول بر بدن انسان 
می گوید و ممکن است بر مساله بیماری ها نیز 
نقش داشته باشد. ابن سینا روی مساله هوا 
اهمیت ویژه ای قائل شده است. تغییرات آب و 
هوا ممکن است بر بیماری ها هم نقش داشته 
باشند. مساله مسکن و خانه سازی از نظر ابن 
سینا در بخش پزشکی جای گرفته است و 
این که ساختار شهر باید از چه مناظری مورد 
توجه قرار بگیرد. این که امروزه بحث بهداشت 
خانه ها در شهرسازی اهمیت داده می شود یا 
خیر؟ مساله مهمی است که باید به آن اندیشید. 
مساله غذا هم مهم است که چه باید خورد و 
چه چیزی نوشید. آب باران و آب چاه و قنات 
بسیار مورد توجه ابن سینا است. ابن سینا راه ها 
داده  برای تصفیه آب  متعددی  و روش های 
است که چگونه آب را تصفیه کنیم به ویژه در 

مسافرت ها که آب ها آلوده بوده است. 

سازماندهی و دسته بندی طب هنر 
ابن سینا است

وی بحث مفصلی درباره خواب و بیداری 
دارد که چه میزان بخوابیم. در باب ماساژ بدن 
است،  مهم  بسیار  که  دارد  توضیحاتی  نیز 
استحمام و حمام رفتن را مطرح کرده است و 
شست وشوی با آب سرد. بحث های بهداشت 
بدن در کتاب اول قانون بسیار مفید و خواندنی 
است و هیچ چیزی کهنه نشده است و امروزه 
هم در دنیا وجود دارد. مساله ای که در قانون 
ابن سینا به آن اهمیت داده شده است، بهداشت 
و تندرستی و تربیت کودک و مادران حامله است 
که وضع حمل آن ها نزدیک است، این که پس 
از تولد نوزاد ناف کودک را چگونه ببرند و بدنش 
را شست و شو دهند و چطور قنداق کنند و 
محیط خواب نوزاد را فراهم کنند. به مساله 
شیر دادن بسیار اهمیت می دهد و می کوشد 
مادران را متقاعد کند که خودشان به بچه شیر 
بدهند. اینقدر شرایط را سخت می کند که مادرها 
دایه نگیرند و خودشان به بچه شیر بدهند. 2۵ 
شرط برای دایه قرار می دهد تا مادرها پشیمان 

شوند دایه بگیرند. 
تدبیر  درباره  مهمی  بحث  سینا  ابن 
آدم های پیر و سالمندان دارد که زندگی متفاوتی 
با بقیه دارند که راه چاره برای نگهداری این 
دسته از افراد چیست؟ طبی که ابن سینا متولی 
آن است و خودش هم آن را از دیگران گرفته 
و از چند کتاب پیش از خود بهره برداری کرده 

نشان  این طب  و  است  نامش طب طبیعی 
می دهد از قرن ها پیش بشر روی آن تالش 
کرده و تجربه آموخته و هنر ابن سینا این است 
که طب را سازماندهی و دسته بندی کرده و 

برای یاد گرفتن منظم کرده است. 

قانون کتاب درسی دانشگاه های 
اروپا بوده است

کتاب قانون به سرعت در قرن یازدهم 
میالدی وارد موسسات آموزشی و علمی اروپا 
شده و به زبان های التین ترجمه می شود و 
وقتی صنعت چاپ به وجود می آید بعد از انجیل 
و قرآن سومین کتاب قانون ابن سینا است زیرا 
مورد نیاز طب و جامعه بوده است و این اهمیت 
قانون را می رساند. کتاب ابن سینا مورد توجه 
دانشگاه های غرب قرار گرفته و کسی منکر این 
نیست که در اروپا قانون کتاب درسی بوده است. 
وارد  و  قانون  مطالعه  از  بعد  اروپاییان 
شدن به بحث های اندیشه مسلمانان در بین 
اجتهاد  که  می شوند  پیدا  کسانی  خودشان 
می کنند و صاحب نظر می شوند و کتاب هایی 
می نویسند که ترکیب کتاب های خودشان با 
مسلمانان است و ۴0 درصد از مباحثات ابن 
سینا استفاده می کنند. در قرن هفدهم یکی 
از پزشکان اروپایی از این که چرا ما باید این 
طب را از شرقی ها بگیریم شاکی بوده جشنی 
می گیرد و کتاب قانون را در آتش می اندازد و 
می سوزاند زیرا این کتاب برایش مشکالتی را 
ایجاد کرده است و این نشان می دهد چقدر این 

کتاب در فرهنگ اروپایی ها موثر بوده است. 
بیشتر  قانون  کتاب  اخیر  سال های  در 
مورد توجه قرار می گیرد و طب سنتی در ایران 
توجه زیادی را به خود جلب کرده است فقط 
استاد متخصص فهم قانون تقریبا کم شده 
است و کمتر کسانی هستند که در واقع به این 
مساله و دانش و طب کتاب ها اشراف بیشتری 
داشته باشند. من بر اساس نسخه های قدیمی 
سعی کردم متن را از روی نسخه های قدیمی 
تصحیح کنم کتاب اول از چاپ درآمده و مورد 
منتشر  اخیرا  نیز  دوم  کتاب  و  است  استفاده 
شده که درباب گیاهان دارویی است. ما باید 
ارزش دانشمندان خود را بدانیم. ابن سینا یکی 
بزرگترین آن هاست هم در طب، اخالق،  از 
فلسفه و مسایل مختلفی که در کتاب هایش 

موجود است. 
ابن سینا در پایان بندی کتاب اول قانون 
به چند معالجه می پردازد. مثل خون گرفتن، 
حجامت کردن، زالو انداختن و برای شکستگی 
برخی  در  و  می دهد  ارائه  راهکارهایی  بدن 
معالجات بدن را می سوزاند. ابن سینا در سن 
کم طب آموخته است و بر این باور است که 
طب دانش سختی نبوده است و بسیار زود یاد 
گرفته است. وی از استادان خود نام برده است 
و از ابوسهل مسیحی می گوید و زمانی که از 
ایران  به سمت  و  فرار کرده  دست غزنویان 
می آیند در بیابان گیر می کنند و استاد می میرد 
و ابن سینا وی را در بیابان دفن می کند. ابن 
سینا شاگردهای بسیاری تربیت کرده که بعد 

از او مطرح هستند.

ابن سینا راه خرافه را در حوزه طب بست

کتاب »درس هایی از سیره پیامبر اعظم)ص(« منتشر شد
مبر  پیا سیره  ز  ا یی  »درس ها کتاب 
اعظم)ص(« نوشته آیت اهلل سید کاظم نورمفیدی 
به همت موسسه بوستان کتاب در قم در ۳28 

صفحه انتشار یافت.
حوزه  اسالمی  تبلیغات  دفتر  گزارش   به 
علمیه قم، تالش مولف این اثر بر آن است تا 
مخاطبان خویش را با چشمانی بینا و ذهنی آگاه از 
شمیم بوستان اخالق پیامبر)ص( بهره مند سازد.

پیامبر  سیره  ز  ا هایی  »درس  کتاب 
کاظم  سید  اهلل  آیت  نوشته  اعظم)ص(« 
نورمفیدی، سیره پیامبر اکرم)ص( را از 9 ساحت 
مورد بررسی قرار داده است که عبارت از »تالش 

برای تقرب به خدا«، »زهد«، »رعایت کرامت انسانی«، »عزت نفس«، »نظم«، 
»شرح صدر«، »رفق و مدارا«، »دوری از تکلف« و »برخی از توصیه های مهم 

پیامبر)ص( در خطبه شعبانیه«، هستند.
و  تفکر«، »شکر  به خدا«، »حقیقت  تقرب  با محبوب«، »عوامل  »مناجات 
مراتب آن«، »مهم ترین موانع تقرب به خدا«، »زهد پیامبر)ص(«، »آثار زهد«، 
اجتماعی تکریم و تحقیر«، »راه های کسب عزت نفس«،  آثار فردی و  »برخی 
»آثار حلم«، »نظم در همه ابعاد هستی«، »شرح صدر ائمه)ع(«، »رعایت آزادی«، 
»برخی موراد عدم جواز به کار گیری شرح صدر توسط حکومت«، »رفق و مدارا به 
مثابه سیره ای اجتماعی«، »عالمت انسان متکلّف«، »صدقه و توجه به نیازمندان«، 
»کنترل زبان«، »دروغ در نظر پیامبر)ص(«، »صداقت«، »ساحت های صداقت«، 
»دعا کردن« و »حقیقت توبه« از جمله مباحثی است که در دروس 9 گانه این 

کتاب از نظر گذشته است.
اینترنتی مؤسسه  اینترنتی این کتاب از طریق نشانی  عالقه مندان با خرید 
بوستان کتاب به نشانی اینترنتی www.bustaneketab.com می توانند 

از تخفیف 20 درصدی اثر مذکور بهره مند شوند.

توله های تلخ: روایت رویاهای کودکی یک پدربزرگ
»قباد  نوشته  تلخ«  »توله های  رمان   
هیال  انتشارات  توسط  به تازگی  که  آذرآیین« 
هربار  که  است  پدربزرگی  روایت  شده،  منتشر 

به خواب می رود در کودکی اش بیدار می شود.
نویسنده ای  اثر،  این  خالق  آذرآیین  قباد 
است که به بیان مشکالت و مسایل زادگاهش 
و بازگو کردن ویژگی های فرهنگ بومی جنوب 
کشور )مسجد سلیمان( در آثارش معروف است.

آذرآیین داستان نویس و منتقد ادبی در سال 
1۳2۷ در مسجدسلیمان به دنیا آمده است. اولین 
اثرش با نام باران در سال 1۳۴۵ در نشریه ادبی 
بازار در رشت منتشر شد. خودش می گوید این 

داستان نقطه عطفی در دنیای نویسندگی او بوده است.
آذرآیین در سال های بعد داستان های کوتاهی برای نوجوانان نوشت؛ از جمله در 
سال 1۳۵۷ پسری آن سوی پل را نوشت. راه که بیفتیم، ترس مان می ریزد نیز در سال 
1۳۶0 به چاپ رسید. او پس از این کتاب، چند سالی تنها با نشریات ادبی در ارتباط 
بود تا این  که اولین مجموعه داستانش را با نام حضور در سال 1۳۷9 منتشر کرد.

منتشر  در سال 1۳80  بود که  آذرآیین  داستان  دومین مجموعه  بلند  شراره 
شد. داستان ظهر تابستان از این مجموعه در جایزه گلشیری برگزیده شد. مجموعه 
هجوم آفتاب نیز از جمله آثار به چاپ رسیده آذرآیین است که یکی از هشت نامزد 
دریافت جایزه ادبی جالل آل  احمد در سال 1۳88 بود و موفق شد جایزه کتاب 

فصل را از آن مولف خود کند.
از آذرآیین همچنین رمان فوران در آبان ماه سال 9۷ توسط انتشارات هیال 
منتشر شد که درباره فوران نفت در منطقه مسجدسلیمان و زندگی ۳ نسل از یک 
خانواده بود. بستر تاریخی این داستان از زمان کشف و استخراج اولین چاه نفت ایران 

در مسجدسلیمان تا روزگار کنونی را در بر می گرفت.
رمان توله های تلخ در منطقه ای به اسم برزخ آباد در جنوب ایران روی می دهد 
و راوی آن یک نوجوان پسر است. داستان از زمان حال و زمانی که راوی داستان، 
یک پدربزرگ است شروع می شود و مقاطع مختلف زندگی او را از کودکی تا بزرگسالی 
از روند درمانی اش  شامل می شود.پدربزرگ راوی قصه، بیماری است که دکترها 
ناامید شده اند و فرصت چندانی برای زندگی ندارد؛ هربار که به خواب می رود در 
کودکی اش بیدار می شود. خاطرات و خیال پردازی های کودکی تا جوانی پدربزرگ 

راوی قصه محتوای اصلی این کتاب را در بر می گیرد.
توله های تلخ در دو بخش اصلی نوشته شده که بخش اول بیست ویک فصل 

و بخش دوم، نه فصل دارد.
در قسمت هجدهم از بخش اول این کتاب می خوانیم:

از اهل قبور برگشته ایم. زن عمو منیژه را خاک کرده ایم. عمو مرتضی را به 
زور از رو خاک زن عمو واکندیم.

کفتر برمی گردد، سیر آب می خورد، نوکش را رو به آسمون می گیرد، انگار 
دارد بابت چیزی شکرگزاری می کند... پر می زند. عمو مرتضی آن قدر نگاِه کفتره 
می کند تا تو آسمان گم می شود. آن وقت بلند می زد زیر گریه و منیژه منیژه می کند.

عمو مرتضی و زن عمو ناف بر هم بوده اند. بی این که خودشان خبر داشته 
باشند با هم نامزد شده بودند اما بابای منیژه، وقتی دخترش پا گذاشته بود توی شانزده 
سالگی، زده بود زیر حرفش. گفته بود: دختر شانزده ساله وقت شوهرش است، از وقت 
شوهر کردنش هم گذشته اما یک پسر شانزده ساله هنوز بچه است...« )ص.9۷و98(.

کتاب توله های تلخ صدوهفتمین عنوانی است که نشر هیال از داستان های 
ایرانی چاپ می کند.

این کتاب با 18۴ صفحه و شمارگان ۷۷0 نسخه به تازگی از سوی انتشارات 
هیال منتشر شده است.
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فرناز میرزالو

اسناد مالکیت ، برگ سبزو برگ کمپانی خودرو سواری پژو پارس 
999 ص   –  ۶1 پالک  شماره  به  روغنی  سفید  رنگ  به   1۳9۶ مدل 
موتور  شماره   NAANi1FE۶HH98۷1۴1 شاسی  شماره   8۴
181B000۷121 شناسه IRFC9۶1V1T298۷1۴1 مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد . مریوان 

مفقودی
شناسنامه مالکیت سواری سمند ایکس ۷ به رنگ نقره ای متالیک 
مدل 1۳8۳ به شماره انتظامی ۷۴1 ج 9۴-ایران ۴۶ به شماره موتور 
مجید  آقای  به  متعلق  به شماره شاسی 8۳2۴۷288   12۴8۳1۵۷2۵۳

دروی فرزند قنبر مفقود وازدرجه اعتبار ساقط می باشد.

برای اینکه بحث را مشخص کنید 
، تمایز بین سایت های شبکه حرفه ای 
های  سایت  و   )LinkedIn )مانند 
جامعه اجتماعی )مانند Facebook و 
MSN( را در نظر بگیرید. ما معتقدیم 
مهم  اخالقی  تمایز  یک  اینجا  در  که 
وجود دارد. در حالی که مورد اول سود 
به   ، بخشد  می  کاربران  به  آشکاری 
عنوان مثال در روابط تجاری سودمند 
متقابل که نمایندگان نمی توانستند در 
وعده   ، کنند  برقرار  صورت  این  غیر 
سایت های شبکه های اجتماعی توخالی 
باور  این  به  کاربر  اینجا  در  است.  تر 
رسیده است که احتمااًل دوستانی واقعی 
پیدا می کند و روابط اجتماعی معنی دار 
و عمیقی با دیگر افراد برقرار می کند. ما 
در یکی از بخشهای قبلی نشان دادیم 
که این نادرست است. با این حال ، این 
بدان معنا نیست که سایت های جامعه 
ممکن  سناریوهای  تمام  در  اجتماعی 
طور  به  اگر  هستند.  ارزش  بی  کاماًل 
صحیح مدیریت شود ، مطمئناً می توانند 
معنای  به  را  مشخصی  بسیار  مزایای 
ابزاری ارائه دهند. به عنوان مثال ، یک 
سایت جامعه اجتماعی ممکن است واقعًا 

مکان بسیار خوبی برای مالقات افرادی 
باشد که در مرحله بعد می توانید با آنها 
دوست شوید ، زیرا از تعامل آنالین به 
رسید.  می  واقعی  زندگی  در  مالقات 
مفید  روش  یک  این   ، این  بر  عالوه 
برای حفظ روابط موجود است ، هر دو 
کوتاه مدت هستند  زمانی که دوستان 
یا از نظر جغرافیایی از هم جدا هستند. 
بین  مهمی  اخالقی  تمایز  که  هرچند 
شبکه  و  ای  حرفه  شبکه  های  سایت 
سایتهای  دارد.  وجود  اجتماعی  های 
شبکه حرفه ای که دارای مزیت متقابل 
برای کاربران هستند ، ممکن است به 
عنوان وسیله خوبی برای ایجاد »اشکال 
، حداقل  کمتر« دوستی شناخته شوند 
از  استفاده  با  کس  هیچ  که  زمانی  تا 
سایتهای شبکه حرفه ای منجر به این 
شود که موارد بیشتری برای فراتر از آن 
)ما این را ادعایی کاماًل غیرقابل بحث 
می دانیم و بنابراین جزئیات آن را پاسخ 
نمی دهیم(. از طرف دیگر ، سایت های 
شبکه اجتماعی حتی معیارهای »دوستی 
کمتر« را ندارند. اگرچه تصدیق می کنیم 
که این سایتها گاهی اوقات می توانند 
کاربرانشان  برای  مشترکی  مزایای  از 

اخالقی  اعتراض  اما   ، باشند  برخوردار 
ما این است که برخی از کاربران سایت 
به  منجر  اجتماعی  های  شبکه  های 
انتظارات و قضاوت های  شکل گیری 
دوستی  واقعی  ماهیت  درباره  نادرست 
های مجازی )اجتماعی( آنها می شوند.  
استدالل  مثال  یک  در  بگذارید 
دوست  دو  آلیس  دهیم.  نشان  را  خود 
دارد که هر دو آنها را به صورت آنالین 
دانیال.  و  کلودیا  است:  کرده  مالقات 
گفتگوی  یک  در  ابتدا  آلیس  و  کلودیا 
ای  حرفه  های  شبکه  سایت  در  چت 
LinkedIn شروع به صحبت کردند. 
آنها مرتباً در تماس هستند و چون هر دو 
وکیل هستند ، پیش آمده است که آنها 
بالقوه  مشتریان  به  را  یکدیگر  خدمات 
اهداف  همه  نظر  از  اند.  کرده  توصیه 
این یک رابطه دو طرفه سودمند است 
یک  از  برجسته  نمونه  یک  بنابراین  و 

دوستی ارزشمند کمتر است.
دوست دوم آلیس ، دانیال ، عالقه 
شدید آلیس به گیاهان را دارد و آلیس 
از بحث در مورد باغبانی در فیس بوک 
با او چندین بار در هفته لذت زیادی می 
برد. به مناسبت آلیس تصاویری از باغ 

دیوار فیس بوک خود  بر روی  را  خود 
قرار می دهد. او مخصوصًا از تعارفات و 
بازخوردهای مثبتی که از دانیال دریافت 
اطالع  بدون  است.  کند خوشحال  می 
برای  دانیال  انگیزه  تنها   ، آلیس  از 
ارسال این نظرات تشویق آلیس برای 
به اشتراک گذاشتن رازهای باغبانی با 
او است. اطالعاتی که دانیال جمع می 
کند تأثیر قابل توجهی در باغ خود دانیال 
داشته است و به او امکان رشد گیاهانی 
اینصورت نمی  را می دهد که در غیر 

توانستند.
از نظر ارسطویی ، تفاوت اخالقی 
واضحی بین این دو مورد وجود دارد. در 
سناریوی باغبانی ، آلیس در مورد ماهیت 
رابطه خود و دانیال به شدت اشتباه می 
کند. آلیس فکر می کند تعارفات دانیال 
صادقانه و بدون برنامه است ، چیزی که 
در واقعیت نیست. نتیجه گیری ما این 
است که دوستی آلیس با دانیال تاکنون 
هیچ ارزش اخالقی ندارد و حتی ممکن 
است برای آلیس مضر باشد ، در حالی 
که دوستی وی با کلودیا به دلیل صادق 
بودن و مفید بودن دوسویه حداقل دارای 

ارزش است.

یک استعاره ممکن است به روشن 
شدن بیشتر تفاوت کمک کند. دوستی 
اشکال مشکوک  مانند  دانیال  با  آلیس 
این  است:  جایگزین  داروی  از  خاصی 
آلیس  برای  بالقوه  طور  به  دوستی 
مضر است ، زیرا آنچه او معتقد است 
دار  معنی  و  عمیق  تعامل  برای  راهی 
با دانیال در واقع ماده ای سمی است 
که منجر به احساس خیانت می شود ، 
یعنی دوستی به جای اینکه به انزوای 
آسیب  او  به  کند  معالجه  او  اجتماعی 
با  آلیس   ، این  بر  عالوه  رساند.  می 
روش  از  جایگزین«  »داروی  انتخاب 
برای  عملکردی  و  شده  اثبات  های 
اجتماعی معنی دار  تعامل  به  دستیابی 
عبارت  به  کند.  می  پوشی  چشم  نیز 
دیگر ، آنچه بعنوان سریع برای روابط 
اجتماعی  درگیری  و  اجتماعی  معنادار 
پرچم گذاری می شود ، در واقع یک 
نوع  هر   ، روابط  این  زیرا  است  توهم 
دیگری که باشند ، حاوی مولفه های 

الزم برای دوستی واقعی نیستند.
اساس  بر   ، گیری  نتیجه  برای 
ارسطو  دوستی  نظریه  از  مدرن  قرائت 
مجازی  دوستی  که  ایم  داده  نشان   ،

صالحیت دوستی اصیل را ندارد. دوستی 
مجازی در اینترنت وجود دارد و بندرت 
یا هرگز با تعامل زندگی واقعی ترکیب 
نمی شود ، در حالی که دوستی سنتی 
شامل تعامل قابل مالحظه ای در زندگی 
واقعی است. ما نشان داده ایم که فقط 
»دوستی  برچسب  تواند  می  دوم  نوع 
واقعی« را داشته باشد و بنابراین از نظر 
اخالقی ارزشمند است. این از این ایده 
مجازی  دوستی  که  کند  می  حمایت 
ممکن  ارسطو  که  است  چیزی  همان 
کمتر  و  ارزش  کم  را شکلی  آن  است 

از تبادل اجتماعی توصیف کرده باشد.
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 قرائت مدرن از نظریه دوستی ارسطو
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 پایانی
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از راست دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی ، زنده یاد سلیم نیساری
اختصاصی دنیای جوانان

همیشه ماه منی
ماه بی برو برگرد

علی اکبر رشیدی

هنوز منتظرم شاخه گلی که تو را
مگر به من برساند، به من ، پلی که تورا

و این که حادثه اتفاقی ات باشم
 و اتفاق بیفتد تقابلی که تو را ...

که ناشناس نباشم برای چشمانت
 وچشم های تو باشد تغزلی که تو را ...

نمی شود به همین سادگی به دست آورد 
خدا مگر برساند تحملی که تورا ...

همیشه ماه منی ، ماه بی برو برگرد
 نه مثل ماه همین آسمان جلی که تورا...

دوسمت بسته یک رودخانه هم باشیم
دلم خوش است به یک پل، همان پلی که تو را ...
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حامد بهداد به دنبال باب مارلي!

و  شاخص  چهره  بهداد  حامد 
فیلم  در  کشور،  سینماي  محبوب 
کارگردانی  به  مارلی،  باب  سینمایی 
مد  حا می کند.  بازی  م  خیا ود  ا د
محمد صادق  با  گذشته  هفته  بهداد 
فیلم سینمایی  تهیه کننده  رنجکشان 

به  فیلم  این  در  حضور  برای  مارلی،  باب 
و  خیام  داود  کارگردانی  به  مارلی  باب  سینمایی  فیلم  رسید.  توافق 
نویسندگی مشترک این کارگردان و علی زرنگار که مضمونی اجتماعی 
دارد اوایل نیمه دوم سال در جنوب کشور مقابل دوربین خواهد رفت. 
پروانه ساخت این فیلم اواخر اردیبهشت ماه از سوی سازمان سینمایی 
صادر شد. پیش تولید باب مارلی مدتی است که با حضور حسن مصطفوی 
با عنوان مدیر تولید پروژه آغاز شده و مذاکره با دیگر عوامل و بازیگران 

این فیلم ادامه دارد.

سوگل خلیق به قبله عالم پیوست

و  جوان  بازیگر  خلیق  سوگل 
و  تئاتر  سینما،  روزهاي  این  پرکار 
تلویزیون پس از ایفای نقش در 12 
عالم  قبله  به سریال  و سریال  فیلم 
پیوست. این بازیگر  که تا کنون بیش 

از 10 کار را در کارنامه کار خود ثبت کرده 
جمع  به  مونس  نقش  در  سرانجام  است، 
بازیگران سریال قبله عالم به کارگردانی حامد محمدی پیوست. خلیق 
پیش از این نیز در 2 سریال شبکه نمایش خانگی همگناه و سیاوش 
بازی کرده بود و این اولین بار است که در یک سریال تاریخی مقابل 
حامد  کارگردانی  و  نویسندگی  به  عالم  قبله  سریال  می رود.  دوربین 
و حامد کمیلي، سام  است  در حال تصویربرداری  روزها  این  محمدی 
دیگران  از  کاظمي  هادي  و  بازغي  پژمان  دهقان،  شقایق  درخشاني، 

بازیگران این سریال هستند.

دیلیپ کومار در 9۸ سالگي درگذشت

اسطوره اي  بازیگر  دیلیپ کومار 
سینماي هند، شب گذشته و در سن 
98 سالگي درگذشت. او با نام اصلی 
پیشاور  اهالی  از  یوسف خان  محمد 
او  آمد.  دنیا  به  پاکستان سال 1922 

تا دوران نوجوانی در پاکستان بود و پس 
از آن به بمبئی آمد و در سنین جوانی به 
این عرصه  از نخستین ستارگان سینمای هند وارد  رانی  کمک دویکا 
شد. نخستین فیلم دیلیپ کومار سال 19۴۴ و در سن 22 سالگی روی 

پرده سینماها رفت. 
او که یکي از بزرگترین ستارگان تمام تاریخ بالیوود مي باشد، بارها در 
فیلم هاي شاخص این صنعت حضور داشت. او که ماه پیش در بیمارستانی 
به دلیل کهولت و مشکالت تنفسی، شب  بود،  در بمبئی بستری شده 

گذشته در سن 98 سالگی درگذشت.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  40

از روزگار جواني تا فیدل کاسترو...
بیوک میرزایي: بازي 

در نقش هاي متفاوت را دوست دارم

بازیگران پیشکسوت سینما و تلویزیون کشور با خلق نقش هاي ماندگار 
از خود در طول سال ها فعالیت حرفه اي شان همواره موردتوجه مخاطبان این 
عرصه بوده اند و با اینکه بعضا دوري از این عرصه و کم کاري باعث شده 
تا از دید مخاطب دور شوند ولي بازگشت دوباره آنها بار دیگر موج حمایت 
هواداران را همراه دارد. بیوک میرزایي که یکي از بازیگران پیشکسوت 
سینما و تلویزیون محسوب مي شود بعد از مدت ها کم کاري حاال دوران 
بازي در فصل  به شکل همزمان مشغول  او  را سپري مي کند.  پرکاري 
جدید سریال روزگار جواني به کارگرداني اصغر توسلي است و همینطور 
در فیلم سینمایي مهمانی از کارائیب، به کارگرداني بهزاد فراهاني نیز در 

نقش فیدل کاسترو حضور دارد.
بیوک میرزایی در گفتگویي درباره فصل جدید سریال روزگار جوانی 
و بازي در آن گفت: سریال روزگار جوانی در زمان خود مورد توجه بسیاری 
از مردم قرار گرفته بود و شخصیت ها و داستان فیلم را دوست داشتند. 
حتی در بازپخش های این سریال که مربوط به سالیان گذشته بود هم 
مردم پای تلویزیون می نشستند و این مجموعه را تماشا می کردند. مردم 
این  خود  که  دارند  جوانی  روزگار  سریال  به  نسبت  باور هایی  عزیزمان 
موضوع بازتاب آن را وسیع می کند و منتظر هستند تا فصل جدید این 
سریال را تماشا کنند در زمان پخش فصل اول سریال روزگار جوانی که 
به سال های دور برمی گردد جوانان و پدر و مادر ها با شخصیت های داستان 
فیلم همذات پنداری می کردند، زیرا مشکالت و معضالتی که مطرح می شد 

مسائل روز جامعه آن زمان بود.
این بازیگر تلویزیون با اشاره به اینکه ساختار اصلی سریال روزگار 
جوانی حفظ شده عنوان کرد: در فصل جدید روزگار جوانی هم موضوعات 
اجتماعی و مشکالت جوانان و دانشجویان وجود دارد، اما از بازیگران قدیم 
فقط من هستم و بازیگران نقش اصلی چهره های جدید و مستعد تئاتری 
هستند. البته بازیگران مهمان شناخته شده هم دارد. من فکر می کنم این 
با توجه به داستان جذاب آن، کارگردانی اصغر  فصل روزگار جوانی نیز 
توسلی و تالش دوستان مورد توجه مخاطبان قرار بگیرد. امیدوارم با دیده 
شدن و مورد توجه قرار گرفتن این سریال بازیگران تئاتری با استعداد که 

در آن بازی دارند فصل جدیدی در بازیگری خود را آغاز کنند.
وی پیرامون نقش خود در فصل جدید سریال روزگار جوانی بیان کرد: 
اگر خاطرتان باشد در فصل قبل من در نقش عباس آقا بازی می کردم 
آژانس مسکن  و  می کنم  بازی  نقش  همین  در  جدید هم  در فصل  که 
دارم که جوانان در مسکن من اتراق می کنند و اتفاقاتی رخ می دهد. هر 
آنها  از  کدام  به هر  که  دانشجویی می افتد  برای  اتفاقی  یکی دو قسمت 

پرداخته می شود.
بیوک میرزایی با اشاره به توقف تصویربرداری سریال روزگار جوانی 
به دلیل شیوع کرونا بیان کرد: تصویربرداری این سریال به دلیل کرونا و 
وضعیت کرونایی و حاد این روز ها تعطیل شده است. االن اکثر پروژه ها 
تعطیل شدند. سریال جشن سربرون، هم به همین دلیل تعطیل شده است. 
با توجه به آنکه قرار است روزگار جوانی مردادماه پخش شود باید هرچه 
زودتر تکلیف آن مشخص شود. این سریال قرار بود در ۳0 قسمت پخش 
شود که تا کنون 2۵ الی 2۶ قسمت آن فیلمبرداری شده و معلوم نیست با 
توجه به وضعیت پیش آمده کار کامل می شود یا به همین قسمت ها بسنده 
می  شود. تکلیف قسمت های آینده در همین یکی دو هفته مشخص می شود.

وی در بخش دیگري از این گفتگو با اشاره به تزریق واکسن کرونا 
بیان کرد: خوشبختانه دوز اول واکسن کرونا را زدم و دوز دوم آن را هم 
قرار است دو ماه آینده بزنم. امیدوارم تمامی مردم در این شرایط رعایت 
نیایند.  بیرون  خود  خانه های  از  می توانند  که  جایی  تا  و  بکنند  بیشتری 
برای  را  خوبی  لحظات  جوانی«  »روزگار  تلویزیونی  مجموعه  امیدوارم 
مخاطبان فراهم کند و در صورت موفقیت می توان به ادامه آن هم فکر 

کرد و دنباله های بعدی آن را هم ساخت.
بیوک میرزایی در پایان به حضورش در فیلم سینمایي مهمانی از 
تهیه کنندگی شهرام گیل آبادی  و  فراهانی  بهزاد  کارگردانی  به  کارائیب، 
اشاره کرد و گفت: در این فیلم سینمایي در نقش فیدل کاسترو حضور 
دارم که یک نقش عجیب و جالب برایم بود. البته چیز زیادي درباره این 
اثر نمي توانم بگویم فقط مي دانم که بهزاد فراهاني سال ها تحربه و دانش 

خود را در این اثر گذاشته و قطعا کار جذابي خواهد شد.

حامد سلیمان زاده و داوري در کن

نویسنده،  ده  سلیمان زا حامد 
سینما  لمللی  بین ا مدرس  و  منتقد 
دبیر  اِِدر  کالوس  رسمی  دعوت  با 
فیلم  منتقدان  بین المللی  فدراسیون 
جهان )فیپرشی( روی صندلی داوری 
هفته  و  کارگردانان  هفته  دو  بخش 

منتقدین، هفتاد و چهارمین دوره جشنواره 
سولِر  استیو  بخش  این  در  او  همکاران  می نشیند.  کن  فیلم  بین المللی 
میرالِس از اسپانیا و بارابارا لوِری از فرانسه از منتقدان سرشناس سینمای 
جهان هستند. پیش تر نام هایی همچون عباس کیارستمی، نیکی کریمی، 
کتایون شهابی و... به داوری این رویداد مهم سینمایی جهان دعوت شده 
بودند و سلیمان زاده نخستین منتقد ایرانی است که داور فیپرشی در کن 
شده است. هفتاد و چهارمین دوره جشنواره بین المللی فیلم کن فرانسه 

در تاریخ 1۵ تا 2۶ تیر 1۴00 به شکل فیزیکی برگزار می شود.

ما
سین
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در سال هاي اخیر اهالي عرصه 
وضعیت  از  زمینه ها  اکثر  در  هنر 
کاري خود به شدت گالیه داشتند. 
این  البته  )که  شغلي  امنیت  نبود 
روزها براي بسیاري از ما وجود دارد(، 
و  بیکاري  حقوق  و  بیمه  نداشتن 
درنهایت تعطیلي هاي مکرر به دلیل 

کرونا باعث شده تا عرصه هاي هنري 
و  باشند  شده  آسیب پذیر  شدت  به 
وضعیت  در  هنرمندان  از  بسیاري 
نزدیک  با  حاال  ببرند.  سر  به  بدي 
شدن به روي کار آمدن دولت جدید، 
به خواسته هاي  از هنرمندان  برخي 
خود از دولت جدید اشاره مي کنند و 

آنها  تا وضعیت  دارند  را  انتظار  این 
بهتر از سال هاي اخیر باشد.

و  بازیگر  هاشمی  سیدجواد 
کارگردان سینما و تلویزیون که در 
فیلمسازي  در حوزه  اخیر  سال هاي 
کودک بسیار فعال بوده ولي حمایت 
چنداني از سوي دولت و ارشاد از وي 

خصوص  در  است،  نگرفته  صورت 
در  جمهور  رئیس  از  خود  انتظارات 
طی  گفت:  هنر  و  فرهنگ  حوزه 
سال های اخیر سینما بیشتر از همه 
ارکان فرهنگی کشور لطمه خورده، 
بنده امیدوارم آتشی که به جان سینما 
دولتمردان  خوب  مدیریت  با  افتاده 

تردید  بدون  کند.  فروکش  جدید 
کارآمد  نیروهای  کردن  منصوب 
در  موفقیت  گام  اولین  تجربه  با  و 
امیدوارم  من  و  بود  خواهد  سینما 
کارآمد  نیروهای  از  رئیسی  آیت اهلل 
در پست های مهم فرهنگی و هنری 
استفاده کنند. اعطای یارانه مناسب 
به سینماگران شاید بتواند زخم های 
مرهم  را  هنرمندان  نشدنی  درمان 
بگذارد. متاسفانه ما این اواخر و بعد از 
شیوع ویروس منحوس کرونا خیلی 
ضرر کردیم به نحوی که می توان 
بر این امر صحه گذاشت که سینما 

دیگر وجود خارجی ندارد!
با  سپس  هاشمی  د  سیدجوا
اخیر  اینکه طی سال های  بر  تاکید 
می کرد  بیداد  سینما  در  بی عدالتی 
متذکر شد: در سینما بیشتر از عدالت 
چیزی کارگشا نیست و خوشبختانه 
گسترش  به  معتقد  رئیسی  آیت اهلل 
دایره  در  متاسفانه  هستند.  عدالت 
مافیا  عنوان  به  زیادی  افراد  سینما 
وجود دارند و زدوبند و رفیق بازی 
بیداد می کند. یکی از اتفاقات تلخی 
که ما شاهد بودیم این بود که مدیران 
از افرادی حمایت می کردند که با آن 
ها از نظر سیاسی همسویی داشتند 
که این اتفاق به شدت از عدالت به 
زمینه  در  متاسفانه حتی  است.  دور 
اعطای کمک های خاص مالی برای 

سیاسی  رویکرد  هم  فیلم  ساخت 
بود!  برای مدیران مهم  سینماگران 
در زمینه اکران نیز همین مسئله در 
اولویت تصمیم گیری ها قرار داشت. 
پول  کسانی  شد  باعث  اینها  همه 
به  امروز  بسازند که  فیلم  و  بگیرند 
دلیل کیفیت پایین یا فیلم های شان 
اکران  و  در کشوها خاک می خورد 
نشده و یا اکران شدند و هیچ اقبال 

عمومی متوجه شان نشد.
بازیگر شاخص سینماي کشور 
در  اخیر  سال هاي  در  لبته  ا که 
است،  شده  گزیده کار  بازیگري 
باید  جدید  دولت  کرد:  خاطرنشان 
کنار  در  دهد.  نشان  را  خود  اقتدار 
دولت مراکز قدرتمند مالی وجود دارد 
و این پول ها که متعلق به بیت المال 

است باید مدیریت شود.
در  گفتگو  این  پایان  در  وی 
عقیده  به  که  سوال  این  به  پاسخ 
شما برای پست مهم وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی چه فردی مناسب تر 
است اظهار داشت: در سینما تجربه 
بهتر از جوان بودن است و از این رو 
امیدوارم رویکرد آیت اهلل رئیسی در 
سینما و فرهنگ و هنر جوانگرایی 
نباشد. امیدوارم که فردي شایسته و 
باتجربه در این پست حضور داشته 
عرصه  اهالي  داد  به  بتواند  تا  باشد 

هنر برسد.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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محمد حسین زاده

یا فیلم هاي  برخي سریال ها و 
سینمایي هستند که براي مخاطبان 
درواقع  و  دارند  نوستالژي  حالت 
هنوزهم  سالها  گذشت  با  مخاطب 
به یاد آن آثار هست و این موضوع 
زماني جذاب تر مي شود که خبر تولید 
فصل جدید این آثار منتشر مي شود. 
اما همواره این ترس وجود دارد که با 
افت کیفیت فصل هاي بعدي، سري 
اول نیز دچار فراموشي شود در نتیجه 
کار سازندگان اینگونه آثار دنباله دار 
بسیار سخت است. حاال مدتي است 
که فصل جدید سریال خاطره انگیز 
روزگار جواني، در حال تولید است. 
اصغر توسلي کارگرداني این سریال 
از فیلمسازان و  را برعهده دارد که 
نویسندگان قدیمي تلویزیون به شمار 
نیز حضور  اول  فصل  در  و  مي رود 
یکي  صبوري  الله  است.  داشته 
روزگار  دوم  فصل  اصلي  بازیگران 
با  بهانه  همین  به  که  است  جواني 
او همراه شدیم تا بیشتر درباره این 

فصل از سریال بدانیم...
الله صبوری در ابتداي گفتگو 
روزگار  سریال  در  بازی  پیرامون 
جوانی گفت: به تازگی در فصل سوم 
سریال روزگار جوانی بازی داشتم و 
من  بازی  به  مربوط  تصویربرداری 
رسیده  پایان  به  مجموعه  این  در 
چراغی پور  سیاوش  و  من  است. 
تقریبا جزو نقش های اصلی سریال 
روزگار جوانی هستیم و در ۶ الی ۷ 
قسمت از این سریال حضور داریم. 
اصغر توسلی کارگردان این سریال 
و  می شناسم  دور  سال های  از  را 
تجربه  من  برای  او  با  کردن  کار 

با  خیلی  توسلی  بود.  لذت بخشی 
با  می کنم  تاکید  طمانینه،  و  دقت 
می خواست  که  چیزی  به  طمانینه 
عوامل  و  بازیگری  تیم  می رسید. 
هستند  حرفه ای  بسیار  پشت صحنه 
و توسلی تسلط باالیی بر کار دارد و 

دقیقا می داند چه می خواهد.
معموال  که  موفق  بازیگر  این 
طنز  آثار  در  او  درخشش  شاهد 
اشاره  با  یم،  بوده ا نوادگي  خا و 
روزگار  سریال  باالی  کیفیت  به 
روزگار  نظرم  به  کرد:  بیان  جوانی 
مواجه  عمومی  قبال  ا با  نی  جوا

شود و مردم این سریال را دنبال و 
اما قضیه این  دوست داشته باشند. 
با  سال ها  آن  مخاطبان  که  است 
دارند  زیادی  تفاوت  امروز  مخاطب 
به  هم  را  سریال  این  نمی توان  و 
با  تماشاگران  هم  و  ساخت  لحاظ 
این  کرد.  مقایسه  قبلی  فصل   2
روز ها شبکه های تلویزیونی بیشتر و 
همچنین فیلم های روز و زیادی در 
دسترس مخاطب قرار دارد و طبیعتا 
فرق  مردم هم  نیاز  و  سطح سلیقه 
کرده است. با این حال این مجموعه 
فیلمنامه و عوامل خیلی خوبی دارد 

و سعی شده کیفیت کار حفظ شود. 
این مجموعه هم طنز و هم تراژدی 
و به نوعی گروتسک است و مابین 
اتفاقات طنز و تراژیک است و این 
2 حس را منتقل می کند. من نقش 
جوان  شخصیت های  از  یکی  مادر 
دانشجو  تازه  که  را  مجموعه  این 

شده بازی می کنم.
تلویزیون  و  سینما  بازیگر  این 
فصل  در  لهجه  داشتن  پیرامون 
اظهار  جوانی  روزگار  سریال  جدید 
کرد: در فصل جدید سریال روزگار 
جوانی من به لهجه شیرین اصفهانی 

صحبت کردم. به هر حال به عنوان 
خواسته های  به  بتوانی  باید  بازیگر 
از  قبل  شوی.  نزدیک  کارگردان 
شروع بازی اعالم کردند که باید با 
لهجه اصفهانی صحبت کنم و من 
آمادگی  برای بهتر شدن نقش  هم 
کافی داشتم. در کل نقش خودم در 
این سریال را خیلی دوست دارم و 

خوشحالم این همکاری پیش آمد.
الله صبوري با اشاره به استرس 
در وضعیت  ماسک  بدون  بازیگری 
بازی کردن در  بیان کرد:  کرونایی 
نگران کننده  خیلی  کرونایی  شرایط 

است و من هم از این قاعده مستثنا 
به  شدن  درگیر  استرس  و  نیستم 
دارم  داشتم. خیلی دوست  را  کرونا 
جلوی  ما  اینکه  با  بگویم،  را  این 
کرونا  واکسن  ولی  بودیم،  دوربین 
اصلی  اعضای  بود  ر  قرا نزدیم. 
با  و  بزنند  کرونا  واکسن  مجموعه 
اینکه اسم من هم در لیست اعالمی 
اما  بود،  کرونا  واکسن  تزریق  برای 
به جز ۵-۶ نفر اعضای اصلی، من 
نزدیم.  کرونا  واکسن  گروه  وباقی 
نمی دانم  و  دلخورم  قضیه  این  از 
افتاد و صحبتی هم  اتفاق  چرا این 
راجع به آن نشد و همین موضوعی 
ناراحت کننده است. خیلی از دوستان 
تلویزیونی  من که مشغول کار های 
متاسفانه  و  زدند  واکسن  هستند 
برای برخی از ما این موقعیت پیش 
برای من  این موضوع کرونا  نیامد. 
نگران کننده است و یکی از دالیل 
مهمی که خیلی ها پیشنهادات خود 
هر  به  است.  کرونا  می کنند  رد  را 
مادر  و  پدر  و  بچه ها  خانه  در  حال 
صورت  در  که  هستند  اطرافیان  و 
آنها هم دچار مشکل  درگیری من 
مادر  و  پدر  شکر  را  خدا  می شوند. 
من واکسن زدند، اما با این حال خطر 
واکسیناسیون  امیدوارم  دارد.  وجود 
بیشتری  سرعت  با  مردم  عموم 

صورت بگیرد.
دیگر  پیرامون  صبوری  الله 
فعالیت های خود در عرصه بازیگری 
خاطرنشان کرد: بازی من در سریال 
روزگار جوانی به اتمام رسیده و فعال 
قدسیانی  با  نیستم.  کاری  مشغول 
احتماال  و  داشتیم  گفتی  و  گپ 
همین روز ها مشغول نوشتن فیلمنامه 

تلویزیونی شویم.

فصل جدید روزگار جواني در راه است...

الله صبوري: بازیگري در شرایط کرونایي واقعا نگران کننده است!


