
۹۰ درصد نقدینگی در جیب ۵ درصد از افراد جامعه است؛ 

یک استاد اقتصاد: اقتصاد ایران دچار مشکالت اساسی است 

گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس  نایب 
دغدغه اصلی مجلس تولید ثروت و رفع بیکاری است 
و بر این اساس باید مسئوالن دستگاه های اجرایی نیز 
برای رفع این دغدغه تالش بیشتری داشته باشند.علی نیکزاد در 
آیین کلنگ زنی مجتمع آرتا فوالد مبین در اردبیل افزود: در کنار 
تولید و خلق ثروت ،حفظ قدرت خرید مردم و حفظ ارزش پول 

بتوان  با مدیریت جهادی  تا  ملی مد نظر مسئوالن نظام است 
اشتغال بیش از ۲.۵ میلیون بیکار را در کشور سر و سامان داد.

وی اظهارکرد: دولت سیزدهم با عدالت و قدرت تصمیم گیری 
و با از بین بردن رانت ها بدنبال حمایت از بخش خصوصی است و 

از هیچ تالشی برای تحقق برنامه های خود دریغ نخواهد کرد.
صفحه ۲

عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا:

ابتالی ۱۴ کودک به ویروس دلتا 
در پی حضور در یک جشن تولد

به دنبال افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت نان هستیم
رئیس اتحادیه نانوایان سنتی از درخواست 
برای افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت نان در سال 
۱۴۰۰خبر داد و افزود: شرکت حمل و نقل آرد، 
تصمیم به افزایش ۳۰۰ درصدی کرایه حمل دارد.

در  تصمیمات  آخرین  درباره  آبکنار  مقدم  نوروز  بیژن 
حوزه قیمت نان، اظهار کرد: طی ۱۰ سال اخیر تنها سه بار 
در سال های 9۱، 9۳ و 98 قیمت نان تغییر داشته، درحالی 
که هزینه تولید و تورم به ویژه در ۲ سال اخیر رشد بسیاری 

داشته است.
وی ادامه داد: ما در سال 99 آنالیز قیمت تولید نان را 
بر اساس هزینه تمام شده تولید و تورم سالیانه آماده و آن 
را در اختیار دستگاه های ذی ربط قرار دادیم. بر اساس آنالیز 
تهیه شده قیمت نان در سال گذشته باید 7۰ تا 7۵ درصد 
افزایش می یافت، اما تصمیمی در این ارتباط گرفته نشد و 

وعده تصمیم درباره آن را در ماه ها بعد دادند.
صفحه ۳

مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضالب آبفای استان اصفهان :

مجهزترین آزمایشگاه های تخصصی 
بر کیفیت و سالمت آب شرب  نظارت دارند

4
صفحه 2زمین ایران سرطان گرفته است!
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سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1786- دوشنبه 21  تیر  ۱۴۰۰- قیمت ۱۰۰۰ تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
كبیري: گلزار و 

سیدي نمي خواستند 
با منوچهر هادي 

كار كنند!

6ورزش
الیق: اعمال نفوذ 
تركها ۳ طال را از 

ایران گرفت

هنگ 7فر

بايد  بلكه  تلويزيون  تنها رقيب  نه  نمايش خانگي حاال  شبكه 
اعتراف كنيم باالتر از تلويزيون در جذب مخاطب موفق بوده 
و ديگر شرايط طوري شده كه شبكه نمايش خانگی تقريبا به 
تعداد روزهای هفته سريال دارد و هر كسی با هر سليقه ای 

می تواند مخاطب يک مجموعه نمايشی قرار بگيرد.

سرمربی تيم ملی كشتی آزاد ناشنوايان پس از كسب عنوان 
نايب قهرمانی در مسابقات قهرمانی جهان تركيه گفت: هر 
چند برای قهرمانی به تركيه رفته بوديم، اما از نتايج بدست 

آمده راضی هستيم.

 مديرعامل خانه كتاب و ادبيات ايران با اشاره به همراهی 
مقاطع  در  ادبيات  كه  همانطور  گفت:  بحران ها،  در  ادبيات 
نيز  ايام  اين  در  است؛  كرده  نقش آفرينی  پيشين  بحرانی 
تا  تاب آوری  به  سرزمين  اين  مردمان  كنار  در  می تواند 

ريشه كنی كامل آن كمک كند.

 ادبیات، به تاب 
آوری برابر كرونا 

كمک می كند

دغدغه اصلی مجلس تولید ثروت و رفع بیکاری است باید برای حل مشکالت اقتصادی
 به دولت جدید فرصت دهیم!

اینکه  بر  تاکید  با  اقتصادی مجلس شورای اسالمی  عضو کمیسیون 
نباید از دولت جدید انتظار معجزه داشته باشیم، گفت: باید به دولت فرصت 
دهیم تا در یک بازه زمانی یک یا دو ساله مشکالت اقتصادی را کاهش دهد.

محسن علیزاده درباره اولویت های دولت جدید در حوزه اقتصادی خاطرنشان کرد: 
یکی از مهمترین اولویت های اقتصادی دولت سیزدهم اصالح نظام پولی وبانکی کشور 

است و این موضوع همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده است.
صفحه ۲

کرونا  بیماری  مدیریت  عملیات  ستاد  فرمانده 
در  بستری  تعداد  اینکه  بیان  با  تهران،  کالنشهر  در 
در  گفت:  گذشت،  بیمار   ۶۰۰۰ مرز  از  تهران  استان 
سال مان   7۰ باالی  جمعیت  درصد   89 حدود  ما  حاضر  حال 
هم  دوشنبه)امروز(  از  و  ند  شده ا واکسینه  تهران  استان  در 
آغاز  سالمت  خدمات  دهندگان  ارائه  دوم  نوبت  واکسیناسیون 
در  کرونا  وضعیت  آخرین  درباره  زالی،  علیرضا  شود.دکتر  می 

بستری گذشتیم.  بیمار   ۶۰۰۰ مرز  از  ما  متاسفانه  تهران، گفت: 
در حال حاضر تعداد بیماران بستری در تهران ۶۲۴۶ بیمار است 
که قریب به ۲۱۴۳ بیمارمان اکنون در بخش مراقبت های ویژه 
بستری هستند و حدود ۱۱۰۰ بیمار جدید در ۲۴ ساعت گذشته 
هم  ترخیصی هایمان  تعداد  کرده ایم.  بستری  تهران  استان  در 

بوده است. ۲۴ ساعت گذشته  بیمار در   9۰۰
صفحه ۲

بستری های كرونا در تهران ركورد زد

DONYAYEJAVANANMAG.IR

شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل 
تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 

نوبت دوم 

شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار دارای صالحیت از سازمان برنامه و بودجه جهت 
انجام موضوع مناقصه با مشخصات ذیل اقدام نماید از کلیه اشخاص حقوقی که تمایل به شرکت در مناقصه دارند دعوت می نماید 

جهت دریافت اسناد مناقصه در موعد مقرر به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مراجعه نمایند. 

محل اجرا موضوع مناقصه 
محل 
تامین 
اعتبار 

مبلغ سپرده برآورد اولیه 
مدت اجرا مبنای قرارداد شرکت در مناقصه 

کار 
شماره 
رتبه مناقصه 

تامین تجهیزات و اجرای 
روشنایی خیابان ۳۵ 

متری شهرک صنعتی 
اردبیل ۲

شهرک صنعتی 
۳/9۶8/۵۳9/8۱۵۱98/۴۲۶/99۱جاری اردبیل ۲ 

فهارس بهای ابنیه و 
تاسیسات برقی سال 
۱۴۰۰ و توزیع نیروی 

برق سال 99

نیرو ۳99/۱۲ ماه 

- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه باید به یکی از صورتهای زیر در پاکت الف به صورت حضوری به دستگاه مناقصه گذار تسلیم گردد. 
الف( اصل فیش واریز وجه مزبور به شماره حساب ۴۰۰۱۱۱89۰۶۳77۰۳۲ بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 

ب( ضمانتنامه بانکی یا ضمانتنامه صادره از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی دارای مجوز از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران به نفع کارفرما 

پ( ضمانتنامه صادره توسط موسسات بیمه گر دارای مجوز الزم برای فعالیت و صدور ضمانتنامه از سوی بیمه مرکزی ایران به نفع کارفرما 
ت( اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانکها و دولت با قابلیت باز خرید قبل از سر رسید 

ث( وثیقه ملکی معادل 8۵ درصد ارزش کارشناس رسمی آن 
ج( ضمانتنامه صادره توسط صندوقهای ضمانت دولتی که به موجب قانون تاسیس شده اند و طبق اساسنامه فعالیت می نمایند به نفع کارفرما 

* محل تحویل پاکت الف: دبیرخانه شرکت شهرکهای صنعتی اردبیل 
- مهلت دریافت اسناد: از تاریخ نشر آگهی تا آخر وقت اداری ۱۴۰۰/۰۴/۲۶

- مهلت تحویل اسناد: تا آخر وقت اداری ۱۴۰۰/۰۵/۰۶
- زمان بازگشائی پاکات الف و ب و ج: ساعت ۱۲:۳۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰9

* مدت اعتبار پیشنهادات شش ماه از آخرین روز تسلیم پیشنهادات خواهد بود. 
* درج این آگهی هیچگونه تعهدی برای دستگاه مناقصه گذار ایجاد نمی کند. 

* کلیه مراحل مناقصه از طریق سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. 
Internet:www.ardebiliec.ir

 Mail:info@ardebiliec.ir
نوبت اول :۱۴۰۰/۰۴/۲۰
نوبت دوم :۱۴۰۰/۰۴/۲۱

شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل 

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبي)پاالیشگاه نهم)فاز ۱2(( در نظر دارد اقالم مورد نیاز خود را با شرایط ذیل بصورت برگزاری مناقصة عمومي دو مرحله ای از 
طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )سامانه ستاد( تامین نماید:

2۰۰۰۰۹3۴۹8۰۰۱3۰شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران

۹۹۴۰۰۱۹به شماره تقاضاي------R۹/۹۹/۰2۹ مناقصه شماره شماره مناقصه و تقاضا 

”P/F:PROG.LOGIC CONTROL SYSTEM “SHINKAWAموضوع و شرح مختصر اقالم درخواستی

۵۵.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰  ریالمبلغ برآوردي مناقصه 

2.77۰.۰۰۰.۰۰۰  ریالمبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار

تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار بصورت یکي از تضامین قابل قبول وفق آیین نامه تضمین شماره نوع تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار
۱23۴۰2/ت۵۰6۵۹ ه مورخ ۹۴/۰۹/22 هیات وزیران مي باشد.

تاریخ هاي مهم در فرآیند برگزاري مناقصه از 
طریق سامانه ستادایران

زمان اولین انتشار آگهی/ارسال به صفحه 
۱۴۰۰/۰۴/27اعالن عمومی:

مهلت بارگیري و دریافت اسناد ارزیابی کیفی 
۱۴۰۰/۰۵/۰6از سامانه ستادایران:

مهلت بارگذاري و ارسال پاسخ استعالم و 
۱۴۰۰/۰۵/23مدارک ارزیابی کیفی در سامانه ستادایران:

آخرین مهلت بارگذاری پیشنهادات فنی و مالی در 
پس از ارزیابی کیفی مناقصه گران، مستندات دریافت پیشنهاد فنی و مالی به همراه برنامه زمانی از طریق سامانه ستاد ارسال می گردد.سامانه ستادایران

آدرس مناقصه گزار

استان بوشهر، کنگان- کیلومتر ۱۵ جاده عسلویه- مجتمع گاز پارس جنوبي، پاالیشگاه نهم)فاز۱2( - 
کد پستي: 7۵3۹۱7۱۰۵7 

تلفن : ۰773۱۴63۹۱3 - ۰773۱۴63728-  فکس: ۰773۱۴63327 -۰773۱۴633۵۱

WWW.SETADIRAN. :بدیهی است کلیه فرآیند برگزاری مناقصه الکترونیکی از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )سامانه ستاد( به نشانی
IR انجام می پذیرد وبه پیشنهاد های خارج از سامانه ستاد هیچگونه ترتیب اثری داده نخواهد شد و مناقصه گران بایستی نسبت به ثبت نام در سامانه ستاد 

و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی اقدام نمایند. 

مناقصه گران مي توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت WWW.SPGC.IR مراجعه و یا با شماره تلفن های ۰773۱۴63728 – ۰773۱۴63۹۱3  تماس حاصل فرمایند. 

روابط عمومي شرکت مجتمع گاز پارس جنوبي
شناسه آگهی:1161473

آگهي فراخوان
 مناقصه عمومي
 دو مرحله ای

مدیرکل امور تربیتی و مشاوره وزارت آموزش و 
پرورش به اظهارات اخیر عضو شورای سازمان پژوهش 
بلوغ  تجربه  بر  مبنی  ایران  آموزشی  ریزی  برنامه  و 
جنسی در دانش آموزان ۵ و۶ ابتدایی و لزوم برخورداری 

پسران دبستانی از معلمان مرد واکنش نشان داد.
“مسعود شکوهی« مدیرکل امور تربیتی و مشاوره 
وزارت آموزش و پرورش در واکنش به اظهارات اخیر 
عضو شورای سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی 
ایران و رییس سابق سازمان نظام روانشناسی و مشاوره 
کشور مبنی بر اینکه دانش آموزان پسر ابتدایی بلوغ 
جنسی را تجربه می کنند؛ از همین رو باید معلم مرد 

جنسی  بلوغ  مساله  در  متاسفانه  گفت:  باشند،  داشته 
من  اگرچه  ندارد.  وجود  اطالعاتی  ارقام  و  آمار  هیچ 
گفتگو و ادعایی در زمینه بلوغ جنسی دانش آموزان 
پسر در مقطع دبستان و ضرورت حضور معلم مرد به 
جای معلم زن را از یک روانشناس در این زمینه دیدم 

و در حال بررسی منبع آن بودم.
شکوهی تاکید کرد: وقتی به صورت رسمی درباره 
اساس  بر  باید  حتما  می کنیم  صحبت  موضوع  یک 
داده های پژوهشی یا میدانی باشد. در هر صورت ما 
باید آموزش هایی را درباره مراقبت های جسمانی، بلوغ 
و ... داشته باشیم که البته موضوعات پایه ای هستند. 

این مباحث باید در وزارت آموزش و پرورش، در خانه 
و در اجتماع بدون اینکه حساسیت های جنسی ایجاد 

کند، مطرح شود.
با  متناسب  معلمان  انتخاب  به  واکنش  در  وی 
جنسیت دانش آموزان گفت: چنین چیزی نخواهد بود 
و اگر قرار است این اقدام صورت بگیرد باید بر اساس 
شواهد و قرائن باشد. بهتر است اگر معلم به اندازه کافی 
داریم،  متناسبت با جنسیت هم باشند، البته که این کار 
صرفا در مقوله جنسی نیست، بلکه بُعد روانشناختی دارد، 
زیرا گروه های جنسی مشترک بهتر یکدیگر را درک 
نیست،  کافی  اندازه  به  نیرو  که  زمانی  ولی  می کنند. 

واکنش یک مدیر آموزش و پرورشی به یک پیشنهاد عجیب؛

حضور معلم مرد بجای زن در دبستان های پسرانه ضرورتی ندارد
چنین کاری هم ضرورت ندارد.

مدیرکل امور تربیتی و مشاوره وزارت آموزش و 
ویژگی  دوره سنی گفت:  تغییرات هر  درباره  پرورش 
رشدی در هر دوره سنی از جمله ابتدایی و متوسطه 
ابتدایی نقش  متفاوت است. به عنوان مثال در دوره 
خانواده بسیار بیشتر از نقش معلمان است، زیرا در این 
و  بوده  وابسته  خانواده  به  آموز همچنان  دانش  دوره 

حرف شنوی بیشتری از والدین خود دارد.
دوران  کامال  اول  متوسطه  دوره  در  افزود:  وی 
آشفتگی هایی  آموز  دانش  و  داریم  را  بلوغ  بحران 
جسمانی، روحی، روانشناختی و... را تجربه می کند. از 
این رو باید به دانش آموز کمک کرد تا این بحران را 

سپری کند و به یک هویت مستقل برسد.
دوره  در  آموزان  دانش  تغییرات  درباره  شکوهی 
متوسطه دوم گفت: در دوره متوسطه دوم دانش آموز 
به یک اکتشاف نسبی از نظر جسمانی،  عاطفی،  روحی،  
این  تثبیت  حال  در  و  رسیده  روانشناختی  و  مذهبی 

اکتشافات است. در این مقطع بیشتر نقش مشاورین 
مهم است زیرا یک جمع بندی در همه حیطه ها انجام 
می شود. در متوسطه اول هم نقش معلمان بسیار مهم 

است، اما از نقش همساالن هم نباید غافل شد.
وی در پاسخ به این سوال که آماری از کاهش 
سن بلوغ جنسی در دست دارید؟ گفت: خیر،  ما هم 

شنیده ایم ولی چنین چیزی وجود ندارد.
آموزش  وزارت  مشاوره  و  تربیتی  امور  مدیرکل 
و پرورش در واکنش به مغفول ماندن موضوع تربیت 
به  نیاز  ابتدا  در  کار  این  گفت:  مدارس  در  جنسی 
سیاست گذاری دارد، شورای عالی انقالب فرهنگی و 
شورای عالی آموزش و پرورش در حال بررسی روی 
این موضوع بوده و متولی آن هستند. ما هم در حوزه 
برنامه ریزی و اجرا هستیم، بنابراین تا زمانی که این 
سیاست ها ابالغ نشود کاری نمی توان کرد، ما منتظریم 

این طرح ابالغ شود تا برای آن برنامه ریزی کنیم.
شکوهی در پاسخ به این سوال که با توجه به 

اینکه آموزش مجازی و تعطیلی مدارس، استفاده از 
قرص و مواد مخدر گل در میان دانش آموزان کاهش 
داشته یا افزایش پیدا کرده است؟ گفت: در مواجهه 
اجتماعی  آسیب های  یا  روانشناختی  موضوعات  با 
که شما به آن اشاره می کنید نیاز به تببین بیشتری 
وجود دارد. نکته حائز اهمیت این است خانواده های 
باورهای  جوامع  سایر  به  نسبت  ما  آموزان  دانش 
ادعا  نمی توانیم  دارند.البته  بیشتری  مذهبی  و  دینی 
اعالم  طبق  اما  داریم،  بهتری  وضعیت  ما  که  کنیم 
ستاد مبارزه با مواد مخدر، آمار استفاده دانش آموزان 
از قرص یا مواد مخدر کاهش پیدا کرده است. شاید 
شما بگویید که شواهد چیزی دیگری می گوید. بله، 
ولی زمانی که رسانه و فضای مجازی زیاد می شود،  
طبیعی است که وقتی موردی رخ می دهد، در فضای 
مجازی اعالم شده و همه خبردار می شوند، اما طبق 
گزارش ستاد مقابله با مواد مخدر،  آمارها در این زمینه 

کاهش پیدا کرده است.

صفحه ۳
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نایب رئیس مجلس:
دغدغه اصلی مجلس تولید ثروت و رفع بیکاری است

نایب رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: دغدغه اصلی مجلس تولید ثروت 
و رفع بیکاری است و بر این اساس باید مسئوالن دستگاه های اجرایی نیز برای رفع 

این دغدغه تالش بیشتری داشته باشند.
علی نیکزاد در آیین کلنگ زنی مجتمع آرتا فوالد مبین در اردبیل افزود: در 
کنار تولید و خلق ثروت ،حفظ قدرت خرید مردم و حفظ ارزش پول ملی مد نظر 
مسئوالن نظام است تا با مدیریت جهادی بتوان اشتغال بیش از ۲.۵ میلیون بیکار 

را در کشور سر و سامان داد.
از بین  با  با عدالت و قدرت تصمیم گیری و  وی اظهارکرد: دولت سیزدهم 
بردن رانت ها بدنبال حمایت از بخش خصوصی است و از هیچ تالشی برای تحقق 

برنامه های خود دریغ نخواهد کرد.
نماینده اردبیل ، نیر ، نمین و سرعین در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه 
احداث کارخانه بزرگ تولید یک میلیون تن فوالد در اردبیل نویدی در مسیر صنعتی 
شدن استان است، افزود: با راه اندازی این مجموعه برای بیش از یک هزار و ۵۰۰ 

نفر زمینه اشتغال مستقیم و غیرمستقیم ایجاد خواهد شد.
نیکزاد ادامه داد: در سفر وزیر صمت مقرر شد استان اردبیل به سمت صنعتی 
شدن سوق پیدا کند چرا که نیاز اردبیل در وضعیت کنونی رفتن به سمت صنعتی سازی 
و صنعتی محور شدن است.نایب رئیس مجلس شواری اسالمی تصریح کرد: حرکت 
در محور صنعتی سازی جزو اولویت های اساسی است و باید با تمام توان برای تحقق 

برنامه ها و اهداف گام برداریم تا مشکالت و موانع موجود برطرف شود.
شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات ، شرکت بین المللی مهندسی 
مبین  فوالد  آرتا  مجتمع  اجرای   در  چادرملو  صنتعی  و  معدنی  شرکت  و  ایران 

سرمایه گذاری می کنند.
بر اساس برنامه یزی این مجتمع تولید فوالد قرار است تا ۳۰ ماه آینده احداث 

شده و به بهره برداری برسد.

نماینده مجلس:
باید برای حل مشکالت اقتصادی به دولت جدید فرصت دهیم!

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اینکه نباید از 
دولت جدید انتظار معجزه داشته باشیم، گفت: باید به دولت فرصت دهیم تا در یک 

بازه زمانی یک یا دو ساله مشکالت اقتصادی را کاهش دهد.
محسن علیزاده درباره اولویت های دولت جدید در حوزه اقتصادی خاطرنشان 
پولی  نظام  اصالح  سیزدهم  دولت  اقتصادی  اولویت های  مهمترین  از  یکی  کرد: 
وبانکی کشور است و این موضوع همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده است.

وی اصالخ نظام مالیاتی را اولویت دیگر دولت آینده عنوان کرد و گفت: اصالح 
نظام مالیاتی می تواند در  جلوگیری از فرار مالیاتی بسیار موثر باشد. مطمئنا دولت 
آینده باید به دنبال این باشد که وابستگی بودجه را به نفت کاهش دهد و راه های 
درآمدی جدید تعریف کند و یکی از مطمئن ترین و بهترین راه های درآمدی که 

می تواند تعریف شود، افزایش درآمدی مالیاتی است.
نماینده سپیدان و بیضا در عین حال تصریح کرد: افزایش درآمدهای مالیاتی 
دولت به این معنا نیست که بخواهیم از مشاغل خرد و کارمندان و افراد کم درآمد 
مالیات بیشتری بگیریم بلکه به این معناست که صاحبان درآمدهای بسیار بزرگ که تا 
امروز از پرداخت مالیات فرار کرده اند را شناسایی کنیم و مانع فرار مالیاتی آنها شویم.

علیزاده با بیان اینکه قانون »مالیات بر عایدی سرمایه« یکی از مهمترین قوانینی 
است که می تواند جلوی فرار مالیاتی را بگیرد، تصریح کرد: مجلس شورای اسالمی در 
همین راستا پیگیر نهایی کردن و تصویب قانون »مالیات بر عایدی سرمایه« است.

وی همچنین گفت: یکی از مسائل حاشیه ای که در مناظره های انتخاباتی به 
متن اصلی مناظره ها تبدیل شد متضرر شدن مردم در بازار سرمایه بود. پیگیری ویژه 
مسائل و مشکالت حوزه بازار سرمایه و کمک به تقویت این بازار و تزریق اعتماد و 

منابع جدید به این بازار نیز باید از اولویت های دولت جدید باشد.
کابینه  بودن  فراجناحی  بر  رییسی  ابراهیم  االسالم  حجت  تاکید  علیزاده، 
دولت جدید را مثبت ارزیابی کرد و گفت: دولت جدید باید از نخبگان اقتصادی 
تمام جناح های سیاسی که بر استفاده از ظرفیت های بومی داخل کشور تاکید 

دارند، استفاده کند.

دکتر زالی: بستری های کرونا در تهران رکورد زد
فرمانده ستاد عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر تهران، با بیان 
اینکه تعداد بستری در استان تهران از مرز ۶۰۰۰ بیمار گذشت، گفت: در حال 
حاضر ما حدود 89 درصد جمعیت باالی 7۰ سال مان در استان تهران واکسینه 
شده اند و از دوشنبه)امروز( هم واکسیناسیون نوبت دوم ارائه دهندگان خدمات 

سالمت آغاز می شود.
دکتر علیرضا زالی، درباره آخرین وضعیت کرونا در تهران، گفت: متاسفانه 
ما از مرز ۶۰۰۰ بیمار بستری گذشتیم. در حال حاضر تعداد بیماران بستری در 
تهران ۶۲۴۶ بیمار است که قریب به ۲۱۴۳ بیمارمان اکنون در بخش مراقبت های 
ویژه بستری هستند و حدود ۱۱۰۰ بیمار جدید در ۲۴ ساعت گذشته در استان 
تهران بستری کرده ایم. تعداد ترخیصی هایمان هم 9۰۰ بیمار در ۲۴ ساعت 

گذشته بوده است.
وی با بیان اینکه حدود ۱۳ هزار و 8۰۰ بیمار سرپایی هم در بخش بهداشت و 
هم در بخش درمان به ما مراجعه کرده اند، افزود: اگر در تهران به اندازه کافی به ما 
واکسن دهند، در سرعت واکسیناسیون هیچ مشکلی نداریم. در حال حاضر ما حدود 
89 درصد جمعیت باالی 7۰ سال مان در استان تهران واکسینه شده اند. گروه های 

هدف مان مانند بیماران خاص مان هم واکسیناسیون شان انجام شده است.
زالی ادامه داد: از فردا یک برنامه جدیدی برای گروه ارائه دهندگان خدمات مان 
شامل پزشکان و پرستاران داریم که نوبت دوم واکسیناسیون آنها آغاز می شود که 
باید از فردا انجام دهیم. البته در تهران برنامه هایمان بسیار متراکم است. زیرا ۴۳ 
درصد از کل تیم پزشکی کشور در تهران مستقرند و تیم های واکسیناسیون مان 
برای انجام حجم قابل توجهی از واکسیناسیون نوبت دوم گروه های هدفمان که 

باید واکسیناسیون  دور دوم شان را انجام دهند، از فردا کار را  شروع می کنند.

ابتالی 14 کودک به ویروس دلتا در پی حضور در یک جشن تولد
عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا گفت: مردم فکر می کنند هر کسی 

به ویروس دلتا مبتال شود می میرد در صورتی که اینطور نیست.
مسعود مردانی، عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا با اشاره به ویروس 
دلتا، بیان کرد:چند ثانیه تماس با فرد مبتال به ویروس دلتا احتمال انتقال باالتری 
نسبت به ویروس های دیگر دارد و شما را آلوده می کند، قباًل در رابطه با ویروس 
ووهان می گفتند اگر من و شما ماسک نداشته باشیم در مسافت کمتر از یک متر 
به مدت ۱۵ دقیقه با یکدیگر ارتباط داشته باشیم بیماری را از یکدیگر می گیریم 

اما االن می گویند این رقم ها به ثانیه و دقیقه رسیده است.
وی ادامه داد: مراجعه کننده ای داشتم که می گفت کودکمان را به یک جشن 
تولد دعوت کردند و با وجودی که کودک ماسک به صورت داشت و بالفاصله 
از مراسم بیرون آمده اما تعریف می کرد که یک لحظه که ماسک را برداشته به 

ویروس مبتال شده است.
مردانی افزود: در کل از آن جشن تولد ۱۳ الی ۱۴ کودک به ما جهت درمان 

کرونا مراجعه کردند، تنها با یک ماسکی که در تولد برداشتند.
وی ادامه داد: این ویروس دلتا تفاوت هایی با ویروس قبلی دارد که مردم 
می توانند تشخیص دهند، یک موضوع این است که مردم فکر می کنند هر کسی 

به ویروس دلتا مبتال شود می میرد در صورتی که اینطور نیست.
وی افزود: اما این ویروس مشخصه هایی دارد، مثال سریع ترین گونه ی 
جهش یافته است، به سرعت یک نفر همه ی اعضای خانه را مبتال می کند، 
شدتش باال است و طی دو روز در ریه پیش روی می کند، جوان و کودک را هم 

بیشتر از قبل درگیر می کند.

هشدار یک محقق حوزه آب و فرونشست زمین؛

زمین ایران سرطان گرفته است!
ت  لعا مطا س  سا ا بر 
انجام شده در سال 8۴ میزان 
تهران  دشت  در  فرونشست 
 ۱۲ ورامین  دشت  در  سانتی متر،   ۱7
سانتی متر   ۲۴ مشهد  در  و  سانتی متر 
این  محققان  باور  به  و  است  بوده 
کشور  در  پدیده  این  وضعیت  حوزه، 
وخیم تر است و تنها راه مدیریت پدیده 
اجازه  و  توقف آن است  فرونشست در 
برداشت آب از آبرفت های کشور ممنوع 
می توان  اقدامات  این  با  شود؛  اعالم 
امیدوار بود که در مدت ۱۰ تا ۱۵ سال 
آینده فرونشست به سمت کم شدن رود 

نه توقف کامل آن.
محققان  از  بلورچی  محمدجواد 
بیان  با  زمین،  فرونشست  و  آب  حوزه 
ی  پدیده ا مین  ز فرونشست  ینکه  ا
باشد، گفت:  داده  رخ  دیروز  نیست که 
سال هاست که این پدیده در کشور در 
حال رخ دادن است و روند طبیعی زمین 
بر  است که وقتی خاک ها در دشت ها 
روی هم انباشته می شوند، طی هزاران 
سنگ  به  تبدیل  و  مستحکم  سال 

خواهند شد.
یک  روند  این  اینکه  بیان  با  وی 
فرآیند هزاران ساله است، خاطر نشان 
است  این  می کنیم،  ما  که  کاری  کرد: 
که در دشت ها با حفر چاه بر خالف سیر 
تکامل زمین، فضاهای زمین را که با آب 
پر شده بود، خالی می کنیم و بر اساس 
وزن رسوبات الیه های باالیی زمین، این 

فضاها له شده و از بین می روند.
ینکه  ا بر  کید  تا با  چی  ر بلو
مشاهده  دشت ها  در  که  فرونشستی 
می شود، پدیده و آسیبی است که از ۱۰ 
تا ۱۵ سال قبل شروع شده است و االن 
ما آسیب های آن را مشاهده می کنیم، 
اضافه کرد: از این رو من نام این پدیده 
را »سرطان زمین« گذاشته ام؛ چرا که 
این پدیده یک سرطان خاموشی است 
که وقتی متوجه آن می شویم که دیگر 
آن  از  پیشگیری  برای  اقدامی  هیچ 

نمی شود انجام داد.
از  بعد  کرد:  تاکید  محقق  این 
بم  زلزله  نند  هما بزرگ  زلزله های 
می توان شهر را از نو ساخت، ولی اگر 
زمین  و  برود  بین  از  بم  آبخوان دشت 
بمی  شهر  هیچ  دیگر  کند،  فرونشست 
نخواهیم داشت، چون زندگی آن منطقه 
به آبخوان متصل است و اگر آبخوان از 

بین برود، زندگی از بین خواهد رفت.
برخی  تصور  به  اشاره  با  وی 
مسؤوالن که پدیده فرونشست در زمان 
وارد  جدی  آسیب  هیچ  آنها  مدیریت 
این در حالی  یادآور شد:  نخواهد کرد، 
است که اگر مسووالن مرتبط از سال 
۱۳8۴ که ما در این زمینه هشدارهای 
اتخاذ  تصمیمی  می دادیم،  را  الزم 
این مشکل  سال ۱۴۰۰  در  می کردند، 
شاید  و  نمی یافت  وسعت  حد  این  به 
می توانستیم این پدیده را متوقف کنیم.

با  مین،  ز ه  ز حو محقق  ین  ا
در  مسؤوالن  رویکرد  به  نسبت  انتقاد 
در  کرد:  اظهار  مرتبط،  دستگاه های 
در  پایداری  دشت  هیچ  حاضر  حال 
کشور نداریم و اگر بخواهیم در دشت ها 
فراهم  زمینه  کنیم،  احداث  نیروگاهی 
نیروگاه  احداث  اراضی  که  چرا  نیست؛ 
این  باید  و  باشد  داشته  نشست  نباید 
نیروگاه ها در کوهستان ها تاسیس شود 
که نزدیک شدن به کوهستان به معنای 
نزدیک شدن به گسل ها و در معرض 

خطر قرار گرفتن زلزله است.
روند  یک  با  کرد:  اضافه  بلورچی 
غیر ُمدبرانه و غیر منطقی، یک پدیده 
مدیریت پذیر به پدیده غیر قابل کنترل 
تبدیل شده است. در این زمینه کافی بود 
به جای شعار »خودکفایی گندم« شعار 
»حفاظت از منابع آب کشور« داشتیم، 
در این صورت آبخوان های کشور حفظ 
می شد، ضمن آنکه قادر بودیم به میزان 

مابقی  و  کنیم  تولید  گندم  قبولی  قابل 
نیازها از خارج به کشور وارد می شد.

وی اضافه کرد: اشکالی ندارد که 
کشوری گندم از کشورهای دیگر وارد 
کند، ولی قطعا کشورها نمی توانند برای 
ایجاد امنیت سیاسی و اقتصادی، وابسته 
به آب کشورهای دیگر باشند و این در 
حالی است که ما با بی تدبیری به این 

امر دامن زدیم.
تخریب های غیر قابل جبرانی که 

فرونشست به کشور وارد کرده است
دکتر بلورچی در پاسخ به این سوال 
ایران  که تخریب فرونشست زمین در 
به چه میزان است، گفت: این پدیده در 
حدی است که دیگر جایی برای طرح 
باشیم  باید مراقب  ندارد و االن  مساله 
که دشت خوزستان را از دست ندهیم.

در  خوزستان  دشت  وی  گفته  به 
آمدن  باال  دلیل  به  فارس  خلیج  کناره 
سطح آب دریا در حال فرونشست است و 
این یعنی به تدریج سرزمین را در نواحی 

ساحلی از دست می دهیم.
ن  ما ز سا بق  سا محقق  ین  ا
زمین شناسی با بیان اینکه این موضوع را 
از سال ۱۳8۴ اعالم کردیم که به منظور 
جلوگیری از فرونشست زمین در سواحل 
جنوبی کشور همانند تجربه کشور هلند 
نسبت به دیوارسازی اقدام کنند، یادآور 
شد: در کنار آن در سرزمین هایی که در 
میانه کشور زندگی در آنها جریان داشت، 
به دلیل پدیده فرونشست، در حال از بین 

رفتن هستند.
وی به دشت رفسنجان اشاره کرد 
در  پسته  کشت  افتخار  زمانی  در  که 
تن  هزاران  سال  هر  ولی  داشتیم،  آن 
زغال پسته تولید می شود و اضافه کرد: 
آبیاری  امکان  که  پسته  درختان  چوب 
آنها نیست، سوزانده و تبدیل به زغال 
فعالیت  این  پسته کاران  ولی  می شوند؛ 
ادامه  را در مناطق دیگری مانند ساوه 
داده و به روند فرونشست در سایر مناطق 

کشور دامن زده اند.
تغییر اقلیم مقصر است یا خیر؟

بلورچی با بیان اینکه مقصر اصلی 
اصال شرایط تغییر اقلیم نیست، یادآور 
شد: شرایط بارندگی ایران همواره همین 
وضعیت را داشته و همیشه ایران از اقلیم 
خشک برخوردار بوده است و در چنین 
و  قنات ها  ایرانی  مهندسان  اقلیمی، 
سدهای زیر زمینی را طراحی کردند که 
یک عنصر زیست محیطی پایدار است.

وجود  بارش  اگر  داد:  ادامه  وی 
کافی  آب  دارای  قنات ها  باشد،  داشته 
می توان  نسبت  همان  به  و  هستند 
کشاورزی را توسعه داد و از سوی دیگر 
کشاورزان ایران عمده محصوالت خود 
ولی  می کرده،  دیم کشت  طریق  از  را 
»دیم«  نام  به  چیزی  حاضر  حال  در 

وجود ندارد.
زمین  سازمان  سابق  محقق  این 
جای  به  ما  کرد:  نشان  خاطر  شناسی 
زنده نگهداشتن مهندسی بومی کشور، 
سدسازی را در کشور رواج دادیم و همه 

وارد  کشور  دشت های  به  که  آب هایی 
داشتیم  نگه  سدها  پشت  در  را  می شد 
از  هم  آب ها  این  شدن،  تبخیر  با  که 

بین رفت.
وی با بیان اینکه صرفه جویی در 
تهران شدنی هست، ولی در سیستان و 
بلوچستان که هر دو ماه یک بار دوش 
صرفه جویی  بحث  نمی توان  می گیرند، 
این  در  افزود:  کرد،  مطرح  را  آب 
استان اصال آبی وجود ندارد که بتوان 
صرفه جویی کرد و این مساله در مجلس 
شورای اسالمی حل می شود. به جای 
آنکه آب برای کشاورزی رایگان شود، 
اعالم شود که هر کشاورز قبل از اقدام 
آب  هزینه  که  کند  محاسبه  کشت  به 
مصرف شده برایش صرفه اقتصادی دارد 
یا خیر. در این صورت دیگر کشاورزان 
کرد  نخواهند  هندوانه  کاشت  به  اقدام 
زمین  به  را  آنها  برداشت  زمان  در  که 
بکوبند و اعالم کنند که برداشت آن به 

صرفه نیست.
انجام   8۴ سال  در  که  مطالعاتی 

شد و دیده نشد!
زمین  سازمان  سابق  محقق  این 
به   8۴ سال  از  اینکه  بیان  با  شناسی 
عنوان مجری طرح فرونشست در این 
انجام دادیم،  سازمان مطالعات وسیعی 
گفت: ما در سازمان زمین شناسی اقدام 
کردیم  کشور  دشت های  بررسی  به 
قرار  مطالعه  مورد  که  دشتی  اولین  و 
گرفت، دشت »تهران« بود و نتایج ما 
نشان داد که در آن زمان دشت تهران 

۱7سانتی متر فرونشست داشت.
دشت  فرونشست  ن  میزا وی 
و  را ۱۲سانتی متر  در سال 8۴  ورامین 
ادامه  و  دانست  ۲۴سانتی متر  را  مشهد 
آهنگ  کبودر  دشت  زمان  آن  در  داد: 
به غیر از آنکه در حال فرونشست بود، 
دلیل  به  که  بود  فروچاله هایی  از  پر 
برداشت بی رویه از سفره های زیر زمینی 
فرونشست  نقشه های  بود.  شده  ایجاد 
به مسؤوالن  و  تهیه  دشت های کشور 
وزاتخانه هایی چون نیرو و نفت اطالع 

داده شد.
بحرانی  وضعیت  به  اشاره  با  وی 
این  داد:  توضیح  تهران،  در  »ری« 
منطقه به دلیل باال آمدن سطح آب در 
حال فرسایش است به جای فرونشست؛ 
وارد  تهران  فاضالب  همه  که  چرا 
به سمت  و  تهران  در شرق  کریدوری 
شهر ری هدایت می شود و این وضعیت 
می تواند منجر به خرابی تاسیساتی چون 

پاالیشگاه شود.
بلورچی با بیان اینکه این واقعیت در 
سال 8۴ اعالم شد، گفت: قطعا وضعیت 
است؛  نابسامان تر  زمینه  این  در  کشور 
چرا که روز به روز بر اساس پیچیده تر 
شدن برداشت و تغذیه آبخوان ها، روند 
جایی  است.  تغییر  حال  در  فرونشست 
روند  داشته،  فرونشست  گذشته  در  که 
به جای  پدیده  این  و  متوقف شده  آن 
آنکه  دیگری منتقل شده است، ضمن 
حال  در  جاشده  به  جا  فرونشست  نرخ 

تغییر است و خطرات بسیار بسیار جدی 
تغییر  به  نسبت  برای سازه هایی که  را 
آهن ،  راه  مانند  هستند  حساس  شیب 

ایجاد خواهد کرد.
وی با اشاره به حوادث مربوط به 
بیان  با  کشور  در  ریل  از  قطار  خروج 
اینکه این حوادث در دشت ها رخ داده 
این  ارتباط  هیچگاه  ولی  گفت:  است، 
خروج ها از ریل با فرونشست ها بررسی 

نشده است.
فرونشست  حوزه  کارشناس  این 
در  فرونشست  عمق  اینکه  بر  تاکید  با 
بیشتر  کشورها  سایر  به  نسبت  ایران 
فرونشست  عمده  کرد:  اظهار  است، 
است،  پایین   به  متر  از ۱۰۰  تهران  در 
در صورتی که وزارت نیرو سطح اولین 
اندازه گیری  را  زمین  با  آب  برخورد 
می کند و اطالعی از تعداد آبخوان های 
موجود در کشور ندارد؛ این که از کدامیک 
بیشتر برداشت می شود، کدامیک کمتر و 

کدامیک تخلیه شده است.
وی با بیان اینکه امروزه اطالعات 
وجود  کشور  در  فرونشست  به  مربوط 
پدیده  مدیریت  کرد:  اضافه  رد،  دا
باید  و  است  آن  توقف  در  فرونشست، 
اجازه برداشت آب از آبرفت های کشور 
ممنوع اعالم شود. با این اقدام می توان 
امیدوار بود که در مدت ۱۰ تا ۱۵ سال 
شدن  کم  سمت  به  فرونشست  آینده 
می رود و نه توقف کامل آن! ضمن آنکه 
آبخوان های از دست رفته برای همیشه 
از دست رفته هستند و باید اعالم شود 
وضع امروز آبخوان های ما نامساعد است 

که باید دست از سر آنها برداریم.
دشت   ۶۰9 ایران  وی،  گفته  به 
دارد که از این تعداد ۴۰۵ دشت ممنوعه 
از  آب  برداشت  میزان  یعنی  هستند، 
سفره های زیر زمینی این دشت ها بیشتر 

از میزان تغذیه آبخوان ها است.
برخی  اینکه  بیان  با  محقق  این 
از  امروز  که  آبی  که  می کنند  تصور 
سفره های زیر زمینی برداشت می کنند، 
است،  گذشته  آب های سال  به  مربوط 
خاطر نشان کرد: این در حالی است که 
سن سنجی  کشور  زمینی  زیر  آب های 

نشده اند.
وی اضافه کرد: با سن سنجی دشت 
هشتگرد، آبی که در این دشت در حال 
برداشت است، ۱8 هزار سال سن دارد؛ 
و  است  قبل  سال  ۱8هزار  آب  یعنی 
نباید تصور شود آبی که امروز برداشت 

می شود، آب سال قبل است.
بلورچی در پایان با انتقاد نسبت به 
اقدامات انجام شده در زمینه نفوذ ناپذیر 
ورودی  دهانه  ما  گفت:  خاک،  شدن 
رودخانه ها  مصب  و  آبخوان ها  به  آب 
را که آب وارد دشت ها می شده است، 
مسدود  سدسازی  و  شهرسازی  با 
کردیم. شهرهای نفوذناپذیر بالی جان 
آبخوان های کشور شدند. ما دشت تهران 
را از زمانی که سد کرج و لتیان احداث 
شد، از دست دادیم و از سوی دیگر در 
دشت شروع به توسعه کشاورزی کردیم.

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

زمان جلسات پیش دفاع دانشجویان دکتری تغییر کرد
ــان  ــر زم ــالمی از تغیی ــگاه آزاد اس ــش دانش ــرح پای ــری ط  مج
برگــزاری جلســات پیش دفــاع متمرکــز دانشــجویان دکتــری خبــر داد.

ــرح  ــری ط ــگاه و مج ــس دانش ــاور رئی ــری مش ــد علی اکب محم
ــات  ــزاری جلس ــان برگ ــر زم ــالمی از تغیی ــگاه آزاد اس ــش دانش پای
ــر داد  ــگاه خب ــن دانش ــری ای ــجویان دکت ــز دانش ــاع متمرک پیش دف
ــا توجــه بــه تعطیــالت تابســتانی ایــن دانشــگاه، جلســات  و گفــت: ب
پیــش دفــاع دانشــجویانی کــه روزهــای ۲ تــا ۶ مــرداد را بــرای جلســه 
پیــش دفــاع خــود رزرو کــرده بودنــد، بــه ترتیــب بــه روزهــای ۱۶ تــا 

۲۰ مــرداد موکــول شــد. 
وی بــا اشــاره بــه آغــاز ســومین دوره جلســات پیش دفــاع متمرکز 
دانشــجویان دکتــری تخصصــی ایــن دانشــگاه از فــردا، گفــت: ایــن 
دوره از جلســات پیش دفــاع متمرکــز، بــا توجــه بــه تعطیــالت تابســتانی 
ــا ۲۰  ــاه و 9 ت ــا ۲9 تیرم ــه ۲۱ ت ــالمی در دو مرحل ــگاه آزاد اس دانش
مــرداد برگــزار خواهــد شــد. بــر اســاس ایــن زمان بنــدی، دانشــجویانی 
ــرای جلســه پیش دفــاع  ــا ششــم مــرداد مــاه را ب کــه روزهــای دوم ت
خــود رزرو کــرده بودنــد، جلســات آن هــا بــه ترتیــب در روزهــای ۱۶ 
ــزار خواهــد شــد.  ــرداد و در همــان ســاعت رزرو شــده، برگ ــا ۲۰ م ت
ایــن تغییــرات در ســامانه اعمــال شــده و نیــازی بــه مراجعــه مجــدد 

دانشــجویان بــرای تغییــر زمــان رزرو شــده، نیســت. 
علی اکبــری همچنیــن از تغییــر نحــوه برگــزاری جلســات 
پیش دفــاع متمرکــز دانشــجویان دکتــری دانشــگاه آزاد اســالمی 
خبــر داد و گفــت: بــا توجــه بــه شــیوع پیــک پنجــم کرونــا در کشــور، 
دانشــجویان مقطــع دکتــری تخصصــی دانشــگاه آزاد اســالمی، 
ــز،  ــاع متمرک ــش دف ــومین دوره پی ــرکت در س ــرای ش ــد ب می توانن
ــازی در  ــورت مج ــگاهی و به ص ــای دانش ــور در واحده ــدون حض ب

ــد.  ــرکت کنن ــات ش جلس
وی ادامــه داد: دانشــجویان بایــد بــرای انجــام مقدمات شــرکت در 
جلســه پیش دفــاع متمرکــز، شــرایط فنــی الزم از قبیــل نرم افزارهــای 
موردنیــاز، اینترنــت پرســرعت و…را بــرای شــرکت در جلســه آمــاده 
کــرده و ضمــن مطالعــه راهنمــا در ســامانه وادافــا بــه آدرس اینترنتــی 
ــرایط الزم،  ــازی ش ــرای آماده س http://iauec.ac.ir/vadafa ب

حداقــل »نیــم ســاعت زودتــر« در جلســه حضــور یابنــد. 
ــگاه آزاد  ــش دانش ــرح پای ــری ط ــگاه و مج ــس دانش ــاور رئی مش
ــزاری  ــول برگ ــد در ط ــجویان موظفن ــرد: دانش ــان ک ــالمی خاطرنش اس
جلســه پیش دفــاع متمرکــز، دوربیــن خــود را روشــن و متصــل نگــه دارنــد 
تــا اســاتید داور بــه تصویــر دانشــجو دسترســی داشــته باشــند. همچنیــن 
درصورتــی کــه دانشــجو نتوانــد امکانــات فنــی الزم را بــرای حضــور در 
جلســه پیش دفــاع آنالیــن در تاریــخ و ســاعت رزرو شــده فراهــم کنــد، 
موظــف اســت حداقــل یــک روز کاری قبــل از روز جلســه، موضــوع را بــه 
واحــد دانشــگاهی انتخــاب شــده در ســامانه وادافــا )واحدی کــه پیش دفاع 
دانشــجو برگــزار می شــود( اطــالع دهــد تــا هماهنگی هــای الزم بــرای 
شــرکت وی بــه صــورت حضــوری در جلســه پیــش دفــاع فراهــم شــود. 
ــه  ــروز هرگون ــورت ب ــجویان در ص ــت: دانش ــان گف وی در پای
مشــکل فنــی قبــل از انجــام پیــش دفــاع متمرکــز یــا در طــول انجــام 
پیــش دفــاع می تواننــد بــا قســمت پشــتیبانی فنــی واحــد الکترونیکــی 

بــه شــماره تلفــن ۴۲8۶۳۴۰۳-۰۲۱ تمــاس بگیرنــد.

دستگیری عوامل نزاع گسترده در میدان آزادی کرمانشاه 
فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه از دستگیری پنج تن از عوامل نزاع دسته جمعی 

در میدان آزادی این شهر با حضور به موقع پلیس خبر داد.
سرهنگ علیرضا دلیری گفت: پس از وقوع یک مورد نزاع گسترده مقابل پاساژ ۱۱۰ 
شهر کرمانشاه که موجب رعب و وحشت عمومی شده بود، تیمی از ماموران به سرعت عازم 
محل شدند.وی افزود: در تحقیقات پلیس مشخص شد ابتدا درگیری میان ۲ نفر آغاز شده 
و سپس افراد دیگری از دوستان آن ها نیز به نزاع پیوسته و باعث گسترش آن شده اند.

سرهنگ دلیری تصریح کرد: با حضور مقتدرانه پلیس پنج نفر در صحنه درگیری 
و متعاقب آن در نقاط مختلف کرمانشاه دستگیر و پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع 

قضایی شدند.
رییس پلیس شهرستان کرمانشاه ادامه داد: همچنین از اراذل و اوباش دستگیر شده 

چند قبضه سالح سرد کشف شد.
وی با بیان اینکه کار دستگیری چندتن دیگر از عوامل درگیری همچنان در دستور 

کار قرار دارد، گفت: کشف علت و انگیزه این نزاع گسترده در دستور کار قرار دارد.
سرهنگ دلیری در پایان از اهتمام پلیس و دستگاه قضایی برای برخورد قاطعانه با 
اشرار و ناامن کنندگان امنیت عمومی جامعه سخن گفت و افزود: این افراد از کمترین امنیت 

در استان برخوردار نیستند و دیر یا زود در چنگال قانون گرفتار خواهند شد.

جاعل نماد اعتماد الکترونیک در پایتخت دستگیر شد
رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات پایتخت از شناسایی و دستگیری یک 

مجرم اینترنتی که با جعل نماد اعتماد الکترونیک اقدام به کالهبرداری از شهروندان می 
کرد، خبر داد.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی پلیس فتا، سرهنگ داود معظمی گودرزی افزود: 
تعدادی از شهروندان ضمن مراجعه به پلیس فتا تهران بزرگ، مدعی شدند پس از خرید 

در یکی از سایت های خرید و فروش کاال مورد کالهبرداری قرار گرفته اند.
این مقام انتظامی بیان داشت: مالباختگان این پرونده در ادامه اظهارات خود گفتند 
با یک سایت فروش آنالین با قیمت های ارزان که نماد اعتماد الکترونیک نیز داشته 
است مواجه شده و پس از انجام فرآیند خرید و واریز وجه کاالیی دریافت نکرده و متوجه 

کالهبرداری شدند.  
 وی افزود: پس از اخذ اظهارات شکات رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت 
و کارشناسان پلیس فتا تهران بزرگ تحقیقات اولیه پرونده را آغاز کردند و در اقدامات 
اولیه متوجه شدند کالهبردار با ایجاد یک سایت خرید آنالین و جعل این نماد اقدام به 

جلب اعتماد شهروندان و کالهبرداری از آنها می کند.
سرهنگ گودرزی بیان داشت: افسران سایبری پلیس فتا پایتخت با بکارگیری اقدامات 
فنی و تحقیقات گسترده در فضای مجازی موفق به شناسایی گرداننده این سایت شدند 
و پس از به دست آوردن اطالعات هویتی مجرم و تشریفات قضایی متهم را در یکی از 

مناطق جنوبی تهران بزرگ دستگیر و به پلیس فتا منتقل کردند.
وی خاطرنشان کرد : متهم پس از حضور در پلیس فتا هرگونه جرمی را انکار کردند 
اما پس از مشاهده مستندات موجود در پرونده ضمن پذیرش جرم خود به کالهبرداری از 

بیش از ۱۵ نفر از شهروندان به ارزش ریالی حدود یک میلیارد ریال اقرار کرد.
سایت  در  معتبر  های  فروشگاه  مشخصات  اینکه  به  اشاره  با  انتظامی  م  ا ق م ن  ی ا
Enamad.ir قابل مشاهده است اظهار داشت: شهروندان حتما از سایت هایی که دارای 
نماد اعتماد الکترونیکی هستند خریدهای اینترنتی خود را انجام دهند و از واریز هرگونه 
وجه تحت عنوان بیعانه و ... قبل از تحویل و تایید صحت و سقم کاال جدا خودداری کنند.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ به شهروندان توصیه کرد: این پلیس بصورت شبانه روزی 
آماده پاسخگویی به شهروندان بوده و کاربران می توانند در صورت مواجهه با هرگونه موارد 
مشکوک آن  را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس WWW.Cyberpolice.ir قسمت 

ثبت گزارش های مردمی با ما درمیان بگذارند.
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جواد احمدی

 Auto Aim ساخت ابزار تقلبی با ویژگی
که کابوس گیمرها خواهد شد

به تازگی ابزار تقلبی برای رایانه شخصی و کنسول های خانگی عرضه 
شده است که از فناوری یادگیری ماشینی برای بهبود عملکرد گیمرها در 

بازی های شوتر اول شخص آنالین استفاده می کند.
تاکنون ابزار هک و تقلب بسیاری برای بازی های ویدئویی عرضه 
شده است که برای مثال در بازی های داستان محور به شکست ناپذیر شدن 
البته  شخصیت بازی یا به دست آوردن منابع نامحدود کمک می کنند. 
هکرها به بازی های آنالین نیز چشم دوخته اند. تاکنون ابزارهای مختلفی 
در اختیار گیمرها قرار گرفته است که با استفاده از آن ها می توانند حتی در 
بازی های آنالین تقلب کنند و برای مثال هدف گیری بهتری داشته باشند 

یا موقعیت گیمرهای دیگر را در نقشه ببینند.
بازی   ابزار تقلب در  آنچه معرفی خواهیم کرد شاید پیشرفته ترین 
باشد. در گزارشی که MSPowerUser به آن می پردازد، ابزاری به 
نام CVCheats معرفی شده است که از یادگیری ماشینی برای بهبود 
عملکرد گیمرها در بازی های ویدئویی استفاده می کند. این ابزار از کارت 
کپچر اکسترنال استفاده می کند و با بررسی محیط بازی و تصاویر گیم پلی، 

فرمان الزم را به صورت لحظه ای به کنترلر کاربر می فرستد.
ابزار وجود دارد، تفاوت بسیار آن  این  نکته ی مهمی که در مورد 
برای  قدیمی که  ابزارهای  برخالف  واقع  در  است.  قدیمی  رهای  زا ب ا ا  ب
هدف گیری خودکار یا Wallhack استفاده می شوند، ابزار جدید تنها 
زمانی روی هدفی قفل می شود که در صحنه ی بازی قابل رؤیت باشد. 
در ابزارهای قدیمی، کاربر می توانست حتی زمانی که هدف در پشت مانع 

سنگر گرفته است روی سوژه قفل کند. 
چنین قابلیتی باعث می شود تشخیص فرد متقلب بسیار سخت باشد 
و به راحتی نتوان وی را شناسایی و مجازات کرد. در ویدئوی منتشرشده 
از این ابزار می توان مشاهده کرد که از دقت بسیار باالیی در تشخیص 
دشمنان برخوردار است و نه تنها از ویژگی هدف گیری خودکار استفاده 
بلکه قابلیت شلیک خودکار به سوژه ها دارد. در حقیقت گیمر  می کند، 
تنها باید کنترلر را به اطراف تکان بدهد تا ابزار تقلب سوژه ها را به صورت 

خودکار شناسایی و به سمتشان شلیک کند.
روی  آن  استفاده ی  امکان  جدید،  ابزار  مورد  در  بد  بسیار  ه ی  کت ن
رایانه ی  در  می توان  آن  از  نه تنها  واقع  در  است.  خانگی  ای  ه ل  سو ن ک
شخصی استفاده کرد، بلکه گیمر می تواند از ابزار تقلب جدید در بازی های 
کنسول های خانگی استفاده کند. کنسول های خانگی در مقایسه با رایانه ی 
شخصی از ابزار و روش های کمتری برای تقلب برخوردار هستند؛ اما ابزار 
جدید می تواند به کابوسی برای گیمرهای کنسول های خانگی تبدیل شود.

ابزار تقلب CVCheat و نمونه های مشابه آن می توانند حتی کام 
گیمرهای حرفه ای را تلخ کنند؛ زیرا امکان استفاده از چنین ابزاری در 
مسابقات وجود دارد و اگر مسابقه ای به صورت آنالین برگزار شود، گیمرها 

می توانند از این ابزار برای برتری بر رقبای خود استفاده کنند.
توسعه دهندگان CVCheat گفته اند شناسایی این ابزار تقریبا غیر 
ممکن است و هیچ تغییری در فایل های بازی ایجاد نمی شود. هیچ نشانه ای 
نیز وجود ندارد که گیمر در حال استفاده از ابزار هک است و تمامی اتفاقات، 
خارج از دید هوش مصنوعی بازی یا هرگونه سیستم نظارتی رخ می دهد.  
البته گیمرها باید بدانند که استفاده از چنین ابزاری می تواند به بن شدن 

آن ها از بازی های دلخواهشان ختم شود.
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سال  چند  در  ارگران  ک
اخیر رنجی مضاعف متحمل 
شده اند؛ یعنی نه تنها دستمزد 
آنها براساس نرخ تورم و سبد معیشت 
نیز  پیشتر  که  -همانطور  نشده  عیین  ت
اینگونه بود - بلکه سرعت افزایش نرخ 
تورم به قدری زیاد بوده که عمال توان 
زندگی روی خط فقر را نیز از آنها گرفته 
است. واقعیت این است که اقتصاد ایران 
دچار مشکالت اساسی است و در چنین 
شرایطی کارگر و کارفرما هر دو با هم 
اقتصاددانان  اینرو  از  می شوند،  تضرر  م
می گویند برای بهبود وضعیت کارگران 
وضعیت  بهبود  برای  کلی  طور  به  و 
راهی  جامعه  ضعیف  اقشار  قتصادی  ا
جز اصالح سیاستهای اقتصادی و رفتن 
به سمت تولید و سرمایه گذاری نداریم. 
معتقدند  همچنین  نها  آ ز  ا سیاری  ب
برداشته شدِن تحریم ها و عادی سازِی 
ورود  مقدمه ی  سایر کشورها  با  وابط  ر
و  تولید  افزایش  و  سرمایه گذاری  ه  ب
و  اقتصادی  وضعیت  بهبود  نهایت  ر  د

افزایش اشتغال است.
اقتصاد  )استاد  ندایش  ا عقوب  ی
دانشگاه شهید چمران اهواز( در خصوص 
می گوید:  کارگران  دستمزد  ضعیت  و
اخیر  سالهای  در  که  تورمی  به  اتوجه  ب
کارگران  دستمزد  قاعدتا  داشته  جود  و
آنطور که باید افزایش پیدا نکرده است. 
که  باشیم  داشته  توجه  باید  عالوه  ه  ب
سبد هزینه ی زندگی کارگران و اقشار 
ضعیف جامعه، نرخ تورم بیشتری نسبت 
واقع  در  است.  داشته  عمومی  تورم  ه  ب
افزایش قیمِت اقالم خوراکی و کاالهای 
اساسی فشار بیشتری را بر اقشار ضعیف 
جامعه وارد کرده است چراکه 9۰درصد 
کاالهایی که این اقشار استفاده می کنند، 
کاالهای خوراکی و اساسی است و چون 
را  قیمت  افزایش  بیشترین  اقالم  ین  ا
روی  بیشتری  فشار  بنابراین  اشته اند  د

این اقشار وارد شده است.  
لزوم برقراری انضباط مالی و پولی 

برای بهبود شرایط اقتصادی
اینکه  بیان  با  دانشگاه  استاد  ین  ا
این چند سال  فزایش قیمت هایی که  ا
روی پایه حقوق داشته ایم به هیچ وجه 
کارگران  زندگی  هزینه ی  اسخگوِی  پ

نیست، گفت: از یک طرف می دانیم که 
افزایش دستمزد کارگران موجب افزایش 
مجدد هزینه ی تولید می شود و از طرفی 
هم باید توجه کنیم که درآمدهایی که 
خانوارها دارند درآمد حاصل از نیروی کار 
آنهاست و این اقشار، درآمد حاصل از 
سرمایه ندارند. بنابراین تنها منبع درآمد 
است  کار  نیروی  فروش  همین  نها  آ
دستمزدها  چنانچه  صورت  این  در  ه  ک
نمی توانند  نباشد،  معیشت  اسخگوی  پ
از پِس خرجی روزانه ی خود بربیایند و 
همچنین قدرت خرید کاالها را ندارند 
و تقاضا برای تولید تا حدودی کاهش 

پیدا می کند.
که  آنجا  از  البته  افزود:  ندایش  ا
نقدینگی به صورت نابرابر توزیع شده و 
در دست عده ای خاص است، می توان 
گفت که تقاضا برای تولیدات همچنان 

وجود دارد.
تورم  ینکه  ا بر  تاکید  با  ی  و
پول  وقتی  گفت:  است،  انمان سوز  خ
چاپ می کنیم تا کسری بودجه را جبران 
عده ای  تا  می کنیم  چاپ  پول  یا  نیم  ک
افزایش  تورم  نرخ  بگیرند،  کالن  ام  و
پیدا می کند و هزینه ی این سیاستها را 
باید افراد کم بضاعت پرداخت کنند. پس 
بهترین راهکار برای کمک به کارگران 

کاهش تورم است.
این  دانشگاه گفت: در  استاد  ین  ا
دولت  باالست  تورم  نرخ  که  رایط  ش
اما  باشد  داشته  حمایتی  برنامه ی  اید  ب
این  که  است  مطرح  نیز  موضوع  ین  ا
دوباره  باشد  بیشتر  هرقدر  مایت ها  ح
کسری بودجه اتفاق می افتد و  کسری 
این  بودجه باعث چاپ پول می شود و 
را  کارگران  مشکل  نهایت  در  روسه  پ

افزایش خواهد داد.
است  این  مسئله  کرد:  بیان  ی  و
حمایتی،  برنامه های  وجود  با  حتی  که 
حرف هاست  این  از  جلوتر  بسیار  ورم  ت
در  روز  به  روز  زندگی  هزینه های  و 
حال افزایش است. در واقع در چرخه ی 
سختی گیر کرده ایم و تنها راهکار خروج 
از این بحران این است که دولت نظام 
آنها که به  از  مالیاتی را اصالح کند و 
به  بودن  وصل  جمله  از   - دلیلی  ر  ه
نمی کنند،  پرداخت  مالیات   - درت  ق
مالیات دریافت کند. دولت باید هر جور 
که می تواند این فساد را از بین ببرد و از 
این طریق به اقشار کم درآمد کمک کند.

جیب  در  نقدینگی  از  9درصد  ۰
۵درصد از افراد جامعه است

وقتی  گفت:  دانشگاه  استاد  ین  ا
9۰درصد از نقدینگی در جیب ۵درصد 
از افراد جامعه است و آن ها هم مالیاتی 
پرداخت نمی کنند خب معلوم است اقشار 
می افتند  وضعی  چنین  به  درآمد  م  ک
روزهای  از  بدتر  روز وضعیتشان  و هر 

قبل می شود.
اینکه سیاستهای  بیان  با  ندایش  ا
توزیع اولیه درآمد و توزیع ثانویه درآمد 
گفت:  است،  ناکارآمد  کامال  ایران  ر  د
هر سیاست حمایتی باید از اصالح نظام 
مالیاتی بگذرد و اگر نتوانیم این را اصالح 
کنیم وضع بدتر خواهد شد و باز همین 
مسیر طی خواهد شد. اگر دولت آینده 
باشد که  دنبال سیاستهایی  به  بخواهد 
مالیات،  نه  منبع آن خلق پول است و 

آن وقت وضعیت بدتر از این می شود.
بهبود شرایط اقتصادی و افزایش 

سرمایه گذاری در گروِی لغو تحریم ها
وی با تاکید بر اهمیت لغو تحریم ها 

گفت: اقدامات اساسی در حوزه ی اقتصاد 
نیازمند این است که روابط خوبی با خارج 
زیرساخت های  باشیم.  داشته  کشور  ز  ا
ما مستهلک شده اند و مشکالتی که ما 
امروز در زمینه آب و برق و گاز داریم 
در واقع نتیجه ی همین استهالک و عدم 
سرمایه گذرای در این زمینه است و ناچار 
تحریم  حذف  گزینه ی  سمت  به  اید  ب
برویم تا بتوانیم مملکت را نجات دهیم.

به  پاسخ  در  دانشگاه  استاد  ین  ا
اشتغال  وضعیت  بهبود  که  سوال  ین  ا
سیاست هایی  چه  اجرای  گروی  ر  د
شغل  ایجاد  برای  ببینید  گفت:  ست،  ا
ما سیاست های متعارف اقتصادی داریم 
که همه ی آنها در گروی افزایش تولید 
است. ما باید بر روی صنایع کاربر و نه 
صنایع سرمایه بر، تمرکز کنیم تا اشتغال 

افزایش پیدا کند.
وی گفت: دومین موضوع مهم که 
قبال هم به آن اشاره کردم این است که 
فضا برای تولید بهبود پیدا کند و ریسک 
و حتما  بیاید  پایین  باید  سرمایه گذاری 
به سمت ثبات اقتصادی برویم. در حال 
حاضر رشد سرمایه گذاری ما منفی است، 
در چنین فضایی تقاضا برای نیروی کار 

و استخدام پایین است.   
اندایش با بیان اینکه سیاست های 
فعال بازار کار باید اجرایی شود، گفت: 
از  می توان  سیاست ها  این  جمله  ز  ا
عرضه کنندگان  نطباق  ا و  ناسایی  ش
نیروی کار با نیاز تقاضاکنندگان نیروی 
کارآموزی  با  مهارت  افزایش  و  ار  ک
در  آموزش  وضعیت  کردن  بهتر  و 
دانشگاه ها نام برد. البته این سیاست ها 
کارساز  اشتغال  ظرفیت  افزایش  رای  ب
نیستند بلکه صرفا می توانند کمک کنند 
بهترین شکل  به  از ظرفیت موجود  ا  ت
اعمال  با  باید  واقع  در  شود.  ستفاده  ا
ظرفیت سازی  متعارف،  یاست های  س
فعال  سیاست های  اجرای  با  و  رد  ک
ظرفیت  از  شکل  بهترین  به  کار  ازار  ب

موجود استفاده کرد.
 این استاد دانشگاه گفت: مشکلی 
که در حال حاضر وجود دارد این است 
پایین  اشتغال  و  تولید  ظرفیت  ه  ک
و  تولید  رشد  سمت  به  باید  که  ست  ا

سرمایه گذاری برویم.

تغییر ساعات کار شعب و ستاد بانک سینا
 تا پایان مرداد ماه 1400

در  و  مرکزی  بانک  جدید  دستورالعمل  طبق 
راستای کمک به کاهش همه گیری موج جدید کرونا 
و نیز کاهش مصرف انرژی و همچنین استفاده بهینه 
از روشنایی روز، ساعات کاری بانک سینا تغییر کرد.

سینا،  بانک  عمومی  روابط  گزارش  اساس  ر  ب
طبق این دستورالعمل، حضور کارکنان در شعب و 

ستاد از ساعت ۶:۳۰ تا ۱۳:۳۰ و ارائه خدمات به مشتریان گرامی از ساعت 
7 تا ۱۳ خواهد بود.

در همین راستا، شعب و ستاد بانک سینا تا پایان مرداد ماه سال جاری 
در روزهای پنج شنبه به دلیل صرفه جویی در مصرف برق تعطیل خواهند 
بود. یادآور می شود کلیه سامانه های بانکی از قبیل ساتنا، پایا، چکاوک و 
نظیر آن در ساعات اعالم شده و طبق دستورالعمل های اعالمی برقرار است.

از  پیشگیری  جهت  به  نمود  تقاضا  گرامی  هموطنان  از  سینا  انک  ب
گسترش موج جدید کرونا، از مراجعه حضوری به شعب پرهیز کنند و امور 

بانکی خود را از طریق سامانه های الکترونیکی انجام دهند.

تاکید مدیرعامل بانک سینا بر استفاده شعب از ظرفیت های 
شهر اصفهان در جهت رضایتمندی مشتریان

مدیرعامل بانک سینا با سفر به استان اصفهان ضمن بازدید از شعب 
بانک و دیدار با همکاران این استان بر استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل 
های شهر تاریخی اصفهان در جهت بهبود عملکردها و تامین رضایتمندی 

مشتریان تاکید کرد.
دکتر ایمانی با اشاره به پیشینه و قدمت شهر تاریخی اصفهان به عنوان 
پایتخت فرهنگی جهان اسالم با جاذبه های توریستی متنوع، گفت: این 
شهر در کنار برخورداری از امتیاز حضور گردشگران و مسافران در فصل 
های مختلف سال، دارای ظرفیت های صنعتی بزرگی چون فوالد مبارکه 
و ذوب آهن است که با تمرکز و تعامل بر ارائه خدمات به این صنایع می 
توان ضمن کسب سودآوری بانک، از این طریق در مسیر رشد و توسعه 

صنعت کشور گام برداشت.
برنامه های توسعه  ارائه سیاست ها و  بانک سینا ضمن  مدیرعامل 
برنامه ریزی هدفمند  با  از همکاران خواست  بانک،  این  ای سال ۱۴۰۰ 
در  تناسب الزم  رعایت  بهبود شاخص های عملکردی، ضمن  در جهت 
بانک  اهداف  تحقق  راستای  در  شعب  مصارف  و  منابع  نسبت  خصوص 

اهتمام جدی داشته باشند.
سازی  راستای شخصی  در  هدف،  بازار  شناسایی  بر  همچنین  وی 
خدمات و توسعه بانکداری شرکتی، گسترش و توسعه بازاریابی هوشمند 
ماندگی  عقب  جبران  و  منابع  بازاری  سهم  افزایش  و  ارتقاء  جهت  ر  د
سنواتی، تعامل با شرکت های حقوقی بزرگ و جذب مشتریان جدید در 

منطقه تاکید کرد.
دکتر ایمانی با بیان آنکه کاهش قیمت تمام شده پول از مهمترین 
عوامل سودآوری و بهره وری شعب است، افزود: این مهم می بایست به 
عنوان یک اصل همواره و بصورت مستمر مدنظر تمامی همکاران صف 
این زمینه تالش و جدیت  بانک در  اهداف  برای تحقق  و  باشد  و ستاد 

بیشتری صورت پذیرد.
وی همچنین جانشین پروری و پرورش نیروی انسانی مستعد، آگاه و 
کارآمد در راستای توانمندسازی سرمایه های انسانی را یک ضرورت دانست.

گفتنی است در این دیدار معاون شعب و مناطق و مدیرحوزه مدیرعامل 
و روابط عمومی نیز حضور داشتند که ضمن بازدید از شعب شاهین شهر، 

خمینی شهر و بادرود از نزدیک با همکاران گفتگو کردند.

تئاتر  المللی  بین  از جشنواره  بانک رفاه کارگران  حمایت 
دانشجویی ایران

بیست و سومین جشنواره بین المللی تئاتر دانشجویی ایران با حمایت 
بانک رفاه کارگران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران، در مراسم اختتامیه این 
جشنواره که شب گذشته با حضور مسئوالنی از وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوری و همچنین برخی از هنرمندان مطرح عرصه سینما و تئاتر کشور 
در محل تماشاخانه ایرانشهر برگزار شد، از بانک رفاه کارگران به دلیل 
ایران،  دانشجویی  تئاتر  المللی  بین  بیست و سومین جشنواره  از  حمایت 

قدردانی شد.
تئاتر  المللی  بین  جشنواره  سومین  و  بیست  گزارش،  این  اساس  ر  ب
دانشجویی ایران در حالی برگزار شد که این جشنواره در سال گذشته به 
دلیل مشکالت مختلف از جمله عدم برخوداری از حامی مناسب، برگزار 
نشده بود و حمایت های بانک رفاه کارگران باعث شد تا بیست و سومین 

دوره آن به شکل مناسبی برگزار و چراغ این جشنواره خاموش نشود.
الزم به ذکر است، بانک رفاه کارگران در سال های اخیر توانسته است 
را در بخش  اجتماعی، خدمات حمایتی خود  ایفای مسئولیت  راستای  در 
های مختلف از جمله بخش فرهنگی و هنری گسترش دهد و حمایت از 
بیست و سومین جشنواره بین المللی تئاتر دانشجویی نمونه بارز حمایت 

بانک از بخش فرهنگی کشور به شمار می رود.

حضور بیمه “ما” در نخستین نمایشگاه اختصاصی اوراسیا
شرکت سهامی بیمه »ما« با حضور در نخستین نمایشگاه اختصاصی 

اوراسیا به معرفی خدمات بیمه ای خواهد پرداخت
بیمه “ما”، نخستین نمایشگاه اختصاصی  به گزارش روابط عمومی 
اوراسیا با هدف رشد همکاری های اقتصادی اتحادیه اوراسیا با تراز تجاری 
ایران، روسیه،  اتحادیه؛  8۰۰ میلیارد دالری و با حضور کشورهای عضو 
بالروس، ارمنستان، قزاقستان و قرقیزستان و مقامات بخش های دولتی 

و خصوصی ایران و کشورهای عضو برگزار خواهد شد.
روسای  همایش  نمایشگاه،  این  حاشیه  در  گزارش  این  اساس  بر 
اتاق های بازرگانی ۵ کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا همراه با رئیس 

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز برگزار خواهد شد.
این گزارش افزود : به منظور تقویت هرچه بیشتر روابط اقتصادی از 
مقامات کشورهای منطقه و همسایه همچون ترکیه، عمان، قطر، افغانستان 

و عراق برای حضور در این نمایشگاه دعوت صورت پذیرفته است.
این نمایشگاه از ۱8 تا ۲۱ تیرماه ۱۴۰۰ در محل نمایشگاه های بین 
المللی تهران و از ساعت ۱۰ الی ۱8 برگزار و بیمه “ما” با برپایی غرفه 
در سالن خلیج فارس آماده پاسخگویی به سواالت فنی؛ بازاریابی و روابط 

عمومی مراجعین خواهد بود .
کشور  پنج  حضور  با  اقتصادی  اتحادیه  یک  اوراسیا  است  گفتنی 
سال  از  که  است  ارمنستان  و  قرقیزستان  بالروس،  قزاقستان،  روسیه، 
و  کالن  اقتصاد  اقتصادی،  سیاست گذاری  زمینه  در  را  خود  کار   ۲۰۱۵
مهاجرت نیروی کار در جهت تجارت آزاد و موافقت نامه های تجاری با 

کشورهای دیگر آغاز کرد.

رکورد جدید در برداشت تجمعی گاز از میدان پارس جنوبی
شرکت نفت و گاز پارس اعالم کرد: حجم گاز غنی برداشت شده از ابتدای 
بهره برداری از میدان مشترک پارس جنوبی تا کنون با کسب رکوردی جدید در سال 

گذشته، به بیش از ۱.8 تریلیون مترمکعب رسیده است.
به گزارش روابط عمومی شرکت نفت و گاز پارس، کل میزان تولید گاز از میدان 
مشترک پارس جنوبی از بدو بهره برداری تا پایان سال 99 به رقم یک هزار و 8۶7 
میلیارد مترمکعب رسیده است. همچنین از ابتدای توسعه تا کنون ۲.۲ میلیارد بشکه 
میعانات گازی از این میدان مشترک برداشت شده است. ارزش محصوالت پارس 
جنوبی با سرمایه گذاری نزدیک به 8۰میلیارد دالر در این پهنه گازی، ۳۳۵ میلیارد دالر 
)با احتساب هر مترمکعب گاز غنی معادل ۱8 سنت در سال 9۶( برآورد شده است.

سهم ذخایر هیدروکربنی ایران از میدان مشترک گازی پارس جنوبی ۱۴ تریلیون 
مترمکعب گاز و ۱8 میلیارد بشکه میعانات گازی در مساحتی به وسعت ۳ هزار و 7۰۰ 

کیلومتر مربع تخمین زده شده است.
بررسی آمارهای مربوط به روند توسعه و افزایش تولید گاز غنی در میدان 
مشترک پارس جنوبی نشان می دهد که تا پیش از آغاز به کار دولت یازدهم و در 
سال 9۲، ده فاز این میدان )فازهای ۱ تا ۱۰( با بهره برداری از ۱۱ سکوی گازی 
 ,SPD9 ,SPD8 ,SPD7 ,SPD۶ ,SPD۵ ,SPD۴ ,SPD۳،SPD۲ ,SPD۱(
SPD۱۱ ,SPD۱۰( به ظرفیت روزانه هر یک ۲8.۲ میلیون مترمکعب در مدار تولید 
قرار داشتند تا در مجموع روزانه نزدیک به ۲8۵ میلیون مترمکعب گاز از این میدان 

مشترک برداشت شود.
از سوی دیگر توسعه فازهای باقی مانده این میدان که قراردادهای آن ها از 
سال 8۴ تا 89 منعقد شده بود و با پیمانکاران داخلی به کارفرمایی شرکت نفت و 
گاز پارس دنبال می شد، با اوج گیری تحریم ها، کندی روند تأمین سرمایه مورد نیاز و 
افزایش ناگهانی هزینه های اجرا، کندی سفارش گذاری و خرید قطعات و تجهیزات، 
محدودیت های زیرساخت های اجرایی کشور، سوء مدیریت در تزریق مناسب منابع مالی 
و عدم اولویت بندی، تعلل برخی پیمانکاران و در نهایت برهم خوردن زمانبندی اجرای 
پروژه ها با مشکالت جدی مواجه شده بود. در آن طرف این میدان مشترک نیز، کشور 
قطر با پیشی گرفتن از ایران، تولید روزانه خود را به مرز ۵7۰ میلیون مترمکعب در روز 
رسانده بود و در ماراتن گازی خلیج فارس با فاصله زیادی از ایران سبقت گرفته بود.

استراتژی وزارت نفت در تکمیل توسعه طرح های نیمه تمام پارس جنوبی
اهمیت برداشت از این ثروت خدادادی و سهم مشترک منابع هیدروکربونی در 
پهنه خلیج فارس، موجب شد تا پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، وزارت نفت با 
نگاهی موشکافانه و ویژه روند تکمیل طرح های نیمه کاره میدان گازی پارس جنوبی 
را بازنگری کرده و علی رغم اینکه تحریم ها و محدودیت های منابع مالی همچنان 
پابرجا بود، راهبردی موثر و کارا برای این بخش برنامه ریزی کند، به طوری که ادامه 
توسعه بخش ایرانی بزرگ ترین میدان گازی جهان بر پایه این استدالل استوار شد 
که با اولویت گذاری و متمرکز کردن امکانات و ظرفیت های محدود موجود، فازهایی 
که عالوه بر نزدیکی به مرز قطر، از پیشرفت های فیزیکی باالتری برخوردار بودند، 
در اولویت توسعه قرار گیرند، بدین ترتیب در اولویت نخست، تکمیل فازهای ۱۲ و 
۱۵ و ۱۶ و در ادامه تکمیل فازهای ۱7 و ۱8، ۱9 و ۲۰ و ۲۱ در دستور کار شرکت 

نفت و گاز پارس قرار گرفت.
بر پایه این سیاستگذاری و در نخستین اقدام، فاز ۱۲ پارس جنوبی که قرارداد 
توسعه آن در مردادماه سال 8۴ به امضا رسیده بود در اولویت تکمیل قرار گرفت 
و با ثبت ۱۵۰ میلیون نفر ساعت کارکرد در اسفند 9۳ به بهره برداری رسید. ارزش 
محصوالت تولیدی این فاز ساالنه ۴.۵ میلیارد دالر برآورد شده است. یک سال پس 
از این تاریخ و در بهمن ماه 9۴، فازهای ۱۵ و ۱۶ که توسعه آنها از آذر 8۵ آغاز 
شده بود با ثبت ۱۲۰ میلیون نفرساعت کارکرد به بهره برداری رسمی رسید. ارزش 
محصوالت این فاز ساالنه ۳.۵ میلیارد دالر است که برمبنای هر مترمکعب گاز غنی 

۱8 سنت در سال 9۶ محاسبه شده است.
همچنین پایتخت انرژی کشور در نخستین ماه سال 9۶ شاهد یک رویداد مهم 
و فراموش نشدنی بود که در نتیجه بزرگترین سرمایه گذاری تاریخ کشور رقم خورد. در 
۲7 فروردین این سال فازهای ۱7و ۱8، ۱9، ۲۰ و ۲۱ در قالب ۳ مگاپروژه گازی و با 
سرمایه گذاری ۲۰ میلیارد دالر با حضور رئیس جمهوری و وزیر نفت به بهره برداری 
رسمی رسید تا عالوه بر افزایش دوبرابری برداشت گاز نسبت به سال 9۲، آرزوی 
دیرینه ایران مبنی بر دستیابی به ظرفیت برابر برداشت از میدان مشترک پارس جنوبی 
در مقابل کشور همسایه محقق شده و در نمودار رقابت با قطر به جایگاهی برابر بعد 

از ۱۲ سال دست پیدا کند.
از این نقطه به بعد، هدفگذاری شرکت نفت و گاز پارس به عنوان شرکت 
توسعه دهنده فازهای گازی پارس جنوبی، بر پیشی گرفتن از رقیب قطری معطوف 
شد. در ادامه این مسیر پرفراز و نشیب، تکمیل توسعه طرح های باقیمانده در اولویت 
بعدی قرار گرفت و با وجود همه مشکالت ناشی از فشارهای مضاعف تحریم، کمبود 
درآمدهای نفتی و محدودیت های بین المللی، دو طرح توسعه فازهای ۱۳ و ۲۲، ۲۳ و 

۲۴ پارس جنوبی در اسفندماه سال 97 به بهره برداری رسمی رسیدند.
با توجه به اهمیت برداشت سهم ایران از میادین مشترک و محدودیت منابع 
مالی، در فاز ۱۴ نیز تمرکز جدی بر روی تکمیل بخش فراساحل صورت پذیرفت تا 
با فرآورش گاز این موقعیت در ظرفیت های خالی پاالیشگاه های دیگر پارس جنوبی، 
هدف اصلی این طرح پیش از تکمیل بخش پاالیشگاهی محقق شود. بدین ترتیب 
با تکمیل زنجیره های دریایی طرح های توسعه ای این میدان مشترک، دستیابی به 

تولید گاز از بخش دریایی ۲7 فاز پارس جنوبی محقق شد.
ایرانی  بلوک  از  باقی مانده  طرح  تنها  جنوبی  پارس   ۱۱ فاز  حاضر  حال  در 
بزرگ ترین میدان گازی جهان است که حفاری چاه های آن آغاز شده و روند توسعه 

آن طی سال های آتی تکمیل می شود.
سبقت ایران از قطر در برداشت روزانه گاز از پارس جنوبی

با تکمیل ابرطرح های گازی پارس جنوبی )به جز فاز ۱۱( در فاصله سال های 
9۲ تا 98 و با افزایش ظرفیت تولید روزانه ۴۱8 میلیون مترمکعب گاز )۲8 میلیون 
مترمکعب در سال 9۲، 9۵ میلیون مترمکعب در سال 9۳، ۲8 میلیون مترمکعب در 
سال 9۴، 8۵ میلیون مترمکعب در سال 9۵، ۵۶ میلیون مترمکعب در سال 9۶، ۶۱ 
میلیون مترمکعب در سال 97 و ۶۵ میلیون مترمکعب در سال 98( ایران با پشت 
سر گذاشتن میزان ظرفیت تولید روزانه 7۰۰ میلیون مترمکعب گاز در نمودار رقابتی 
تولید گاز از قطر که سهمی دوبرابری از مالکیت بزرگ ترین مخزن گازی جهان 

نسبت به ایران دارد، پیشی گرفت.
تأسیسات احداث شده پارس جنوبی در دوره های مختلف

بخش های  در  شده  احداث  تأسیسات  و  اجرایی  فعالیت های  به  نگاهی 
پاالیشگاهی و فراساحلی پارس جنوبی از ابتدای توسعه تا کنون نشان می دهد که 
در فاصله سال های ۱۳8۰ تا ۱۳8۳ تعداد ۵۴ حلقه چاه در این میدان حفاری شده 
است، همچنین ۶ سکوی بهره برداری در مدار تولید قرار گرفته و ۵۲۵ کیلومتر خط 
لوله دریایی برای انتقال گاز غنی از دریا به پاالیشگاه های مستقر در خشکی نصب 
شده است. در فاصله این سال ها ۱۰ ردیف پاالیشگاهی نیز در سواحل استان بوشهر 

احداث شده است.
از سال ۱۳8۴ تا ۱۳9۱ نیز در مجموع عملیات اجرایی حفر ۵۴ حلقه چاه، 
ساخت، نصب و راه اندازی ۵ سکوی بهره برداری گاز، احداث ۵۱۵ کیلومتر خط لوله 

دریایی و ساخت ۱۰ ردیف پاالیشگاهی دیگر به پایان رسیده است.
روند توسعه پارس جنوبی که در 8 سال گذشته سرعت بیشتری به خود گرفت، 
موجب شد تا عملیات حفاری چاه های تولیدی، نصب و احداث سکوهای عظیم الجثه 
دریایی، اجرا و نصب خطوط لوله زیردریایی، ساخت و احداث پاالیشگاه های عظیم 
گازی و تأسیسات جانبی آن به صورت گسترده تری اجرا شود، به طوری که در فاصله 
سال های ۱۳9۲ تا ۱۳98، ۲۲8 حلقه چاه در موقعیت بلوک های در حال توسعه این 
میدان مشترک حفر شد. همچنین ۲۶ سکوی دریایی هر یک با وزن حدودی ۲۵۰۰ 
تن در آبهای نیلگون خلیج فارس نصب شده و به بهره برداری رسید. در بخش خطوط 
لوله زیردریایی نیز با اجرای ۲هزار و ۱۶۰ کیلومتر خط لوله در اعماق آبهای خلیج 

فارس، رکورد جدیدی در فعالیت های زیردریایی کشور ثبت شد.
در بخش خشکی نیز ۳۰ ردیف پاالیشگاهی در مدار بهره برداری قرار گرفت 
تا زنجیره وسیعی از شبکه مصرف در کل کشور را از مصارف خانگی تا بخش های 

تجاری و صنایع نیروگاهی تحت پوشش قرار داده و تأمین کند.
برداشت تجمعی ۲۲۳ میلیارد مترمکعب گاز غنی از پارس جنوبی در سال 99

بررسی روند افزایشی میزان برداشت ساالنه گاز از مخزن مشترک پارس جنوبی 
حاکی از آن است که این میزان در سال 8۱ و با بهره برداری از پاالیشگاه فازهای ۲ 

و ۳ با ثبت ۱۲ میلیارد مترمکعب گاز آغاز شده است.
بر اساس اعالم رسمی معاونت تولید و عملیات شرکت نفت و گاز پارس، در 
سال 9۲ ایران 9۶ میلیون و ۳7۳ هزار مترمکعب گاز غنی از این میدان برداشت 
کرده است. با افزایش تعداد سکوهای بهره برداری گازی خلیج فارس، برداشت 
تجمعی گاز از میدان پارس جنوبی در سال 99 با کسب رکوردی تازه نسبت به 
سال های پیشین، به بیش از ۲۲۳ میلیارد مترمکعب و برداشت میعانات گازی تثبیت 
نشده نیز به ۱۶۴ میلیون و ۲۶۵هزار بشکه رسیده است که در مجموع ارزشی 
معادل ۴۰ میلیارد دالر دارد. در حال حاضر ۳۶ سکوی گازی در پهنه خلیج فارس 

در حال بهره برداری است.

۹۰ درصد نقدینگی در جیب ۵ درصد از افراد جامعه است؛ 

یک استاد اقتصاد: اقتصاد ایران دچار مشکالت اساسی است 
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رئیس اتحادیه نانوایان سنتی:
به دنبال افزایش ۱۰۰ درصدی

 قیمت نان هستیم
رئیس اتحادیه نانوایان سنتی از درخواست برای افزایش ۱۰۰ درصدی 
قیمت نان در سال ۱۴۰۰خبر داد و افزود: شرکت حمل و نقل آرد، تصمیم به 

افزایش ۳۰۰ درصدی کرایه حمل دارد.
بیژن نوروز مقدم آبکنار درباره آخرین تصمیمات در حوزه قیمت نان، 
اظهار کرد: طی ۱۰ سال اخیر تنها سه بار در سال های 9۱، 9۳ و 98 قیمت 
نان تغییر داشته، درحالی که هزینه تولید و تورم به ویژه در ۲ سال اخیر رشد 

بسیاری داشته است.
وی ادامه داد: ما در سال 99 آنالیز قیمت تولید نان را بر اساس هزینه 
تمام شده تولید و تورم سالیانه آماده و آن را در اختیار دستگاه های ذی ربط 
قرار دادیم. بر اساس آنالیز تهیه شده قیمت نان در سال گذشته باید 7۰ تا 
7۵ درصد افزایش می یافت، اما تصمیمی در این ارتباط گرفته نشد و وعده 

تصمیم درباره آن را در ماه ها بعد دادند.
به گفته نوروز مقدم آبکنار؛ تعلل در افزایش قیمت نان در حالی است 
که در سال ۱۴۰۰ هزینه گارگر، بیمه، مالیات، حمل و نقل و ... برای نانوایان 
رشد صعودی داشته است و ادامه تولید برای بسیاری از آن ها دیگر مقرون 

به صرفه نیست.
وی افزود: در سالجاری فقط شرکت حمل و نقل آرد اعالم کرده است که 
به دلیل افزایش هزینه های جانبی کرایه حمل را ۳۰۰ درصد افزایش خواهد داد.

نوروز مقدم آبکنار مشکل دیگر نانوایان را ترک کار کارگران و کاهش 

نیروی کار نانوایی عنوان کرد و افزود: در سال ۱۴۰۰ با معضل ترک کار کارگران 
نانوایی و کاهش نیروی کار مواجه شده ایم چراکه آن ها کار در نانوایی را دیگر به 

اقتصادی نمی دانند و نانوایان نیز توان افزایش مزد کارگر را ندارند.
وی تصریح کرد: بیشتر کارگران نانوایی شغل خود را به کارگر ساختمان 
تغییر داده اند، زیرا بر این باورند؛ درآمد کار ساختمان بیشتر است و ساعت کاری 

کمتری دارد، ضمن اینکه نیاز به تخصص خاصی ندارد.
نوروز مقدم آبکنار یادآور شد: نیروی کار نانونایی ۵۰ تا ۶۰ درصد هزینه 
تمام شده تولید نان را دربر می گیرد و با توجه به ثابت ماندن قیمت نان، نانوایان 
درآمدی برای افزایش مزد کارگران خود و جلوگیری از ترک کار آن ها را ندارند.

درصدی   ۱۰۰ افزایش  برای  درخواست  از  سنتی  نانوایان  اتحادیه  رئیس 
قیمت نان در سال ۱۴۰۰ خبر داد و گفت: درخواست برای افزایش ۱۰۰ درصدی 
قیمت نان را به دستگاه های ذی ربط مانند استانداری و وزارت صنعت، معدن و 

تجارت ارسال کرده ایم.
نوروز مقدم آبکنار معتقد است؛ در صورت عدم اصالح قیمت نان و ادامه 

شرایط کنونی، باید متنظر تعطیلی واحدهای بیشتری از نانوایی ها باشیم

مدیرکل صنایع خودرو و نیرومحرکه 
وزارت صنعت، معدن و تجارت مدعی شد: 
مانع  رقابت  شورای  دستوری  قیمت گذاری 
امروز  که  است  خودروسازی  توسعه  بزرگ 
میلیون   ۴۰ تا   ۳۰ زیان  متوسط  به طور 
تومانی در تولید هر خودرو را در این صنعت 

رقم زده است.
سهیل معمارباشی روز گذشته)یکشنبه( 
سرویس  خبرنگار  با  گفت وگو  در  در  و 
اقتصادی دنیای جوانان گفت: یکی از پیش 
نیازها و الزام های توسعه صنعت خودرو، رفع 

مشکل قیمت گذاری دستوری است.
قیمت گذاری ها  اگر  بیان داشت:  وی 
در صنعت خودروسازی به صورت دستوری 
باقی بماند نه تنها امکان افزایش تیراژ تولید 
خودرو امکان پذیر نخواهد بود، بلکه همچون 
چند سال گذشته شاهد عقب گرد در شمارگان 

تولید خودروها خواهیم بود.
در  شد:  یادآور  مسول  مقام  این 
و  خودروسازی  شرکت های  اخیر  سال های 
قطعه سازی با وجود مشکالت زیاد، تحریم ها 
اما  پرداختند،  تمام وجود تالش  با  و کرونا 
قیمت گذاری دستوری زیانی به این صنایع 
زده که در صورت اصالح نشدن نتایج منفی 

زیادی در آینده به دنبال خواهد داشت.
خودروسازان  جمله  از  گفت:  وی 
نتوانستند پروژه های توسعه ای خود، تطبیق 
بهبود  و  جهان  و  روز  استانداردهای  با 
همچون  دالیلی  به  را  تولیدات  کیفی 

از  ناشی  سرمایه گذاری  و  نقدینگی  کمبود 
قیمت گذاری دستوری اجرایی کنند.

معمارباشی اظهار داشت: همچنین در 
حوزه های پیشران صنعت از جمله برنامه های 
غیره  و  هیبریدی  برقی،  خودروهای  تولید 
به مزیت هایی که در کشور وجود  توجه  با 
به کاهش فاصله خود  داشت، می توانستیم 
یاد  دلیل  به  اما  بپردازیم،  دیگر کشورها  با 
کارها  و  این کسب  نبودن  ده  و سود  شده 
هیچ برنامه ای برای پیشبرد آنها انجام نشد.

این  همه  وجود  با  بیان داشت:  وی 
مسائل یاد شده، خودروسازان در چند سال 
بین  و  داخلی  تحریم های  وجود  با  اخیر 
خود  توسعه ای  برنامه های  توانستند  المللی 
را ارائه داده و محصوالت جدیدی تولید و 
به بازار عرضه کنند.معمارباشی تصریح کرد: 
و  عامل  اصلی ترین  دستوری  قیمت گذاری 

چالش صنعت خودرو است زیرا اجازه بهینه 
شدن تخصیص منابع را نداده و سیگنال هایی 
نمی توانند  که  می دهد  مصرف  و  تولید  به 
منابع خود را متناسب با نیاز بازار و تقاضای 

واقعی شکل دهند.
وی گفت: امروز شاهدیم خودروسازان 
داخلی به تولید خودروهایی روی آورده اند که 
قیمت هایشان از کشش پذیری الزم در بازار 
با  تولید  فرایند  ادامه  در  و  نیست  برخوردار 

چالش مواجه شد.
مدیرکل صنایع خودرو و نیرومحرکه 
ادامه داد:  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت 
می توانستیم با ارائه قیمت های مناسب و نه 
قیمت هایی که شورای رقابت ارائه می کند، 
تومان  میلیون   ۴۰ تا   ۳۰ متوسط  مانع 
زیان دهی در تولید هر خودرو شویم، همچنین 
خودروسازان به سمت سبدی از محصوالت 

می رفتند که زیان ده نبود.
تی که  ر صو ر  د  : د فه کر ضا ا وی 
برای  خوب  قیمت  خودروساز  شرکت های 
مناسبی  تیراژ  از  و  گرفته  محصوالت شان 
زیان  امکان کاهش  برخوردار می شدند  نیز 
اسم  به  اما  داشت،  وجود  صنعت  این  در 
قیمت گذاری های  مصرف کننده،  از  حمایت 
هزار   8۵ از  بیش  انباشته  زیان  دستوری 
میلیارد تومانی دو خودروساز بزرگ کشور را 
رقم زد و معادل همین رقم نیز به صورت 
قرعه کشی در واگذاری خودروهای تولیدی 

بین دالالن توزیع شد.
معمارباشی تصریح کرد: با قیمت گذاری 
دستوری، خودروساز و مصرف کننده واقعی 
واسطه ها  عوض  در  و  شدند  تنبیه  خودرو 
سود  بیشترین  از  میان  این  در  دالالن  و 

برخوردار شدند.
وزارت  منتشره  آمارهای  بررسی 
صنعت، معدن و تجارت حاکی از تولید ۲۳۶ 
هزار و ۳۵۵ دستگاه خودرو از ابتدای امسال 
تا پایان خردادماه ۱۴۰۰ و رشد 9.۵ درصدی 

آن در هم سنجی با پارسال است.
طبق سند چشم انداز ۱۴۰۴ ایران باید 
سالیانه سه میلیون دستگاه خودرو تولید و ۳۰ 
درصد آن را به بازارهای جهانی صادر کند. 
 ۱۲۰ سالیانه  تولید  با  ایران   ۱۴۰۴ افق  در 
هزار دستگاه خودرو تجاری باید در جایگاه 
نخست منطقه، ۲۵ درصد آن را به خارج از 

کشور صادر کند.

مدیرکل صنایع خودرو وزارت صنعت مطرح کرد:

زیان ۴۰ میلیون تومانی خودروسازان در هر خودروی تولید داخل!
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ز  ا ن  صفها ا ی  بفا آ
ترین  وپیشرفته  مجهزترین 
تخصصی  های  آزمایشگاه 
سالمت  و  کیفیت  بر  نظارت  برای 

آب شرب  بهره می برد.
نظارت  و  پایش  مرکز  مدیر 
آبفای  فاضالب  و  آب  کیفیت  بر 
استان اصفهان گفت: ۲۲ آزمایشگاه 
شیمیایی  آزمایشگاه   ۵ و  میکروبی 
استان  های  شهرستان  سطح  در 
و  مجرب  نیروهای  از  استفاده  با 
سالمت  سنجش  ر  کا متخصص، 
و  شهرها  تمام  در  را  آب  کیفیت  و 
عهده  بر  پوشش  تحت  روستاهای 

دارند.
فهیمه امیری با اشاره به فعالیت 
و  آب  شرکت  مرکزی  آزمایشگاه 
عنوان  به  اصفهان  استان  فاضالب 
یک آزمایشگاه مرجع در زمینه های 
یی  شیمیا یکو فیز  ، ی ژ لو بیو و میکر
گفت:  معدنی  های  آالینده  ریز  و 
ه  یشگا ما ز آ تنها  ه  یشگا ما ز آ ین  ا
می  شمار  به  کشور  سطح  در  آب 
استاندارد  گواهینامه  دارای  که  رود 

ایزو۲۰۱7- ۱7۰۲۵ است. 
ز  ا یگری  د بخش  ر  د وی 
این که آب شرب  بیان  با  سخنانش 
روز  هر  استان  روستاهای  و  شهرها 
و  کیفی  کنترل  کارشناسان  توسط 
آبفای  زیرمجموعه  های  آزمایشگاه 
استان اصفهان مورد پایش قرار گرفته 
افزود:  تایید می شود  آن  و سالمت 
یکی از این آزمایش ها، اندازه گیری 
میزان کلر  باقیمانده آب آشامیدنی در 

شبکه های آب است.
بر  نظارت  و  پایش  مرکز  مدیر 
آبفای استان  کیفیت آب و فاضالب 
اصفهان افزود:  بر همین اساس سال 
  ۵۰۰ و  هزار   ۱۶۶ از  بیش  گذشته 
مورد کلرسنجی در شهرها و بیش از 
شبکه  در  موردکلرسنجی  هزار   ۴۳۱
انجام  استان  روستاهای  آب  توزیع 
شد که نتایج آن بیانگر مطلوبیت آب 
توزیع شده به میزان 99,9 درصد بود.

به  سخنانش  درپایان  امیری 
فاضالب  های  آزمایشگاه  فعالیت 
آبفای استان اصفهان نیز اشاره کرد 
نیز  آزمایشگاه  شش  تعداد  افزود:  و 
در تصفیه خانه های فاضالب شمال، 
جنوب، شاهین شهر، بهارستان، سده 
پساب  کیفیت  بر  آبفا  ستاد  و  لنجان 
خروجی از تصفیه خانه ها مطابق با 
نظارت  شده  تعیین  استانداردهای 

دارند.    

مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضالب آبفای استان اصفهان :

مجهزترین آزمایشگاه های تخصصی 
بر کیفیت و سالمت آب شرب  نظارت دارند

بهره برداری طرح نوسازی شبکه آب شرب روستای 
“گنداب” شهرستان آبدانان 

ایالم_مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان ایالم گفت: طرح 
نوسازی شبکه آب شرب روستای گنداب شهرستان آبدانان  بطول 7۰۰۰ 

اجرا و مورد بهره برداری قرار گرقت.
؛ نوراله تیموری با اعالم این خبر اظهار داشت:  به منظور از مدار 
خارج کردن شبکه فرسوده قدیمی، مدیریت شبکه توزیع، این شرکت 
با رعایت کامل استانداردهای الزم، عالوه بر نصب شیرآالت کنترلی 
شبکه توزیع، و احداث حوضچه های شیرآالت شبکه آب شرب روستای 

گنداب بطول  7۰۰۰ متر نوسازی شد.
وی افزود: برای اجرای شبکه توزیع  از لوله های پلی اتیلن با قطار 
۲۰ تا ۱۶۰ میلی متر  استفاده با اجرای آن تعداد۳۵۰  انشعابات آب این 

روستا   استاندار سازی و نصب گردید.
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان ایالم با بیان اینکه  اصالح 
شبکه فرسوده آبرسانی به منظور مدیریت مصرف همچنان در دستور کار 
است گفت: شرکت آب و فاضالب برای اجرای این طرح، یک میلیارد 

و ۲7۵ میلیون تومان  اعتبار هزینه کرده است.
تیموری در ادامه با بیان اینکه اصالح و بازسازی شبکه آبرسانی این 
روستا باعث افزایش فشار آب می شود، خاطرنشان ساخت: با اجرای این 
عملیات ضمن ارتقای خدمات، شاهد جلب رضایت مشترکان روستای 

مذکور از وضعیت آبرسانی خواهیم بود.

با توجه به وضعیت قرمز کرونا؛
ورود خودروهای غیربومی به داخل شهر ایالم ممنوع

رئیس پلیس راهور استان ایالم گفت: از ورود خودروهای غیربومی 
به داخل شهر ایالم جلوگیری می شود.

 “ابوالفضل کهزادی” اظهار داشت: برابر مصوبات ستاد ملی مقابله 
و  بومی  غیر  خودروهای  ورود  از  جلوگیری  بر  مبنی  کرونا  ویروس  با 
همچنین خروج خودروهای بومی از شهرهای قرمز و نارنجی، پلیس در 

مبادی ورودی و خروجی های شهر مستقر شده است.
وی گفت: از ورود خودروهای غیربومی به داخل شهر و همچنین 

خروج خودروهای بومی به خارج از شهر جلوگیری می شود.
وی افزود: بر همین اساس اگر رانندگان اصرار بر ورود داشته باشند 
در شهرهای قرمز مبلغ یک میلیون تومان و همچنین در شهرهای نارنجی 

مبلغ ۵۰۰ هزار تومان اعمال قانون درنظر گرفته شده است.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل:
قانون  از  صنعتی  های  شهرک  در  مستقر  واحدهای 

شهرداری ها مستثنی هستند

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل گفت: یکی 
از مزایای حضور تولید کنندگان در شهرک های صنعتی، مستثنی بودن 
از قانون شهرداری ها است که این امر زمینه ساز کاهش هزینه های 

ساخت و ساز واحدهای تولیدی می شود.
به گزارش روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل، 
محمد اهلی در جریان گفتگو با خبرنگاران ضمن اعالم این خبر اظهار 
داشت: حضور در شهرک های صنعتی به دریافت مجوزهای جداگانه از 
ادارات مختلف نیازی ندارد چون که این کار قبال توسط شرکت شهرک 

های صنعتی انجام شده است.
اهلی تهیه زمین مناسب برای اجرای طرح های صنعتی را یکی 
از اصول مهم شهرک سازی برشمرد و افزود: با توجه به مکان یابی و 
طراحی انجام یافته با اصول فنی و مهندسی و آخرین روش های شهرک 
سازی و مقررات زیست محیطی در شهرک های صنعتی، زمین مورد نیاز 
سرمایه گذاران با بهترین شرایط ممکن در اختیار آنان قرار داده می شود.

را  در شهرک های صنعتی  زیربنایی الزم  امکانات  تامین    وی 
افزود:  و  برشمرد  اصلی شرکت شهرک های صنعتی  از وظایف  یکی 
هزینه اخذ شده در زمان واگذاری زمین، تنها مربوط به هزینه زیرساخت 
های ایجاد شده می باشد و در حقیقت هزینه ای از بابت خود زمین از 
متقاضیان دریافت نمی شود که البته این مبالغ دریافتی نیز تنها بخشی 
از هزینه های انجام شده در شهرک های صنعتی است و کل هزینه ها 
از متقاضیان دریافت نمی شود که این کار به منظور حمایت از حضور 

سرمایه گذاران در شهرک های صنعتی انجام می شود.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل یکی دیگر 
از مزایای حضور سرمایه گذاران در شهرک های صنعتی را کاهش و 
سرشکن شدن هزینه های سرمایه گذاری مانند آب ، برق ، گاز ، معابر، 
ایستگاه های آتش نشانی، تصفیه خانه فاضالب و ... برشمرد و افزود: به 
علت استفاده از خدمات مشترک، هزینه های سرمایه گذاری در شهرک 
های صنعتی نیز کاهش می یابد که این امر در جهت افزایش سرمایه 

گذاری بسیار قابل توجه است.
وی ادامه داد: واگذاری زمین در شهرک های صنعتی به صورت 
نقد و اقساط طوالنی مدت است که در کنار آن با صدور مجوز احداث و 
پایان کار ساختمان به صورت رایگان و همچنین عدم نیاز به اخذ مجوز 
از شهرداری ها، باعث کاهش هزینه ها و استقبال سرمایه گذاران برای 

حضور در شهرک های صنعتی می شود.

با تکیه بر توانمندی متخصصان داخلی صورت گرفت
قطع وابسـتگی بـه شـرکت های خارجی بـا تولید 

نیم سـخت در فـوالد مبارکه  C590-DC04 گرید
مدیـر متالـوژی و روش هـای تولید شـرکت فـوالد مبارکـه گفت: 
در راسـتای تکمیـل سـبد محصـوالت فـوالد مبارکه و قطع وابسـتگی 
 C۵9۰-DC۰۴ گریـد  تولیـد  و  طراحـی  خارجـی،  شـرکت های  بـه 
نیم سـخت)Semi Hard( بـا تکیـه بـر توانمندی متخصصـان داخلی 

در شـرکت فـوالد مبارکـه محقـق گردید.
علیرضـا مولـوی زاده مدیـر متالـوژی و روش هـای تولیـد شـرکت 
فـوالد مبارکـه گفـت: طراحـی و تولیـد محصـوالت جدیـد از اهـداف 
اسـتراتژیک فـوالد مبارکـه می باشـد کـه در راسـتای تکمیـل سـبد 
محصـوالت فـوالد مبارکـه و قطـع وابسـتگی بـه شـرکت های خارجی 
طراحـی محصـوالت جدیـد در حوزه هـای مختلـف از جملـه صنایـع 
خودروسـازی بـا تعامـل گسـترده بـا مشـتریان و نواحـی تولیـدی و 

پشـتیبانی محقـق می گـردد.
صنایـع  در   )Semi Hard(نیم سـخت فوالدهـای  افـزود:  وی 
مختلفـی نظیـر صنایع خودروسـازی و صنایـع الکتریکی مورد اسـتفاده 
قـرار می گیرنـد کـه اخیـراً بـا توجه بـه شـرایط تحریمی به وجـود آمده 
در بـازار فـوالد کشـور، تقاضاهـای مختلفـی از چند شـرکت قطعه سـاز 

به شـرکت فـوالد مبارکـه واصـل گردید.
مدیر متالوژی و روش های تولید شـرکت فوالد مبارکه خاطرنشـان 
کـرد: بـر اسـاس ایـن تقاضاهـا، واحـد متالـورژی و روش هـای تولید با 
همـکاری نواحـی تولیـدی در فوالد مبارکـه و به ویژه واحد نورد سـرد، 
نسـبت بـه بومی سـازی ایـن محصـول اقـدام و موفـق بـه تولیـد ایـن 
محصـول بـا عنـوان گریـد C۵9۰-DC۰۴ و با مشـخصات منـدرج در 

اسـتاندارد گردید.
وی بـا بیـان ایـن کـه در تولید این گرید از عملیات آنیل با سـیکل 
ویژه اسـتفاده می شـود، اذعان داشـت: این گرید دارای اسـتحکام نهایی 
۵9۰ تا ۶9۰ مگاپاسـکال بوده و دارای سـختی ۱8۵تا ۲۱۵ ویکرز اسـت 

و کلیه تسـت های آزمایشـگاهی را با موفقیت گذرانده اسـت.
مولـوی زاده تأکیـد کـرد: ایـن گریـد به دلیـل پانچ پذیری مناسـب 
در سـاخت قطعـات ریـز با فـرم پیچیده بـه کار می رود و بدون مشـکل 
ایجـاد پلیسـه و پارگـی قابلیـت ویـژه ای را داراسـت کـه این فـوالد در 
غالف هایـی پالسـتیکی جهت جلوگیـري از ورود خاک، آب، هوا و صدا 

بـه داخـل خودرو، در صنعت خودروسـازی اسـتفاده می شـود.
مدیـر متالـوژی و روش هـای تولیـد شـرکت فـوالد مبارکه ضمن 
توسـعه  راسـتای  در  بهره بـرداری  معـاون  حمایت هـای  از  قدردانـی 
محصـوالت جدیـد تأکیـد کـرد: طراحـی و تولیـد ایـن گریـد بـا همت 
کلیـه واحدهای فروش، فوالدسـازی، نورد گرم، نورد سـرد، آزمایشـگاه 
و برنامه ریـزی محقـق گردیـده که بی شـک، بدون همـکاری واحدهای 

مذکـور، کسـب ایـن موفقیـت غیرممکـن بود.

سـالن های سـاختمان شـهرداری شـاهرود میزبان 
شـد هنرمندان  آثار 

سـهیال دهقانـی: سرپرسـت روابـط عمومـی و امـور بیـن الملـل 
شـهرداری شـاهرود از  نمایشـگاهی آثـار نقاشـی بانـوان شـاهرودی 
بـا موضـوع آیـت اهلل فقید سـید محمود حسـینی شـاهرودی خبـر داد.

علیرضـا اخویـن با اشـاره به اینکه این نمایشـگاه شـامل  ۲۲اثر با 
عنوان »سـالم بر بنـدگان برگزیده خدا« اسـت، گفت:

در ایـن نمایشـگاه آثـار حکیمه سـلیمانی نصب و محبوبه سـعیدی 
بانـوان هنرمنـد شـاهرودی در نگارخانـه زرآب در معـرض دیـد عالقـه 

منـدان قرار گرفته اسـت.
وی در ادامـه بـا بیـان ایـن مطلـب کـه ایـن تابلوهـا بـه سـبک 
واقـع گرایـی بـا تکنیـک اگرلیک و متنـی به همراه آیاتـی از کالم اهلل 
مجیـد تهیـه شـده اسـت، افـزود: بـا توجه بـه مطالعـه ای کـه درباره 
زندگـی آیـت اهلل حسـینی شـاهرودی داشـتیم، آیاتـی که نشـانه های 
شـخصیتی ایـن چهـره علمـی در آنها بود جسـت وجو شـد و در داخل 

تابلوهـا آمده اسـت.
شـایان ذکـر اسـت،  بـا حضـور سـید عبـاس صالحـی آثـار علمی 
همایـش ملـی نکوداشـت آیـت اهلل حسـینی شـاهرودی رونمایی شـد.

همچنین ۱۵ قسـمت نمایشـنامه رادیویی، کتاب صوتی زندگینامه 
آیـت اهلل بـا عنـوان »مقام محمود« و کتاب سـخنرانی آیـت اهلل وحید 
خراسـانی در آییـن چهلـم درگذشـت آیـت اهلل حسـینی شـاهرودی از 

جملـه این آثار اسـت.

3400 خودرو عمومی در سـطح اسـتان سـمنان به 
صورت رایگان دوگانه سـوز شـدند

سـهیال دهقانـی: مدیـر شـرکت ملـی پخـش فرآورده هـای نفتـی 
منطقـه شـاهرود  گفـت : بـا اجـرای طـرح رایـگان دوگانه سـوز کردن 
خودروهـای عمومـی از ابتـدای شـروع طرح از مرداد ماه سـال گذشـته 
تا کنون  ۳۴۰۰ دسـتگاه خودرو عمومی  در پنج کارگاه فعال در سـطح 

اسـتان در حـوزه عملیاتـی ایـن منطقه گازسـوز شـده اند. 
علـی اکبـر عربعامـری  افـزود: از مجمـوع ۴۰۰۰ خـودرو ثبت نام 
شـده در سـامانه  ، تعـداد ۳۴۰۰  خـودرو به صـورت رایـگان در سـطح 

اسـتان سـمنان دوگانه سـوز و مابقـی نیـز در حـال انجـام اسـت .   
عربعامـری خاطـر نشـان کـرد : در حـال حاضـر از پنـج  کارگاهی 
کـه بـه ایـن امـر اختصـاص داده شـده اسـت ، شـامل  سـه کارگاه در 
سـمنان و دو کارگاه در شـاهرود ، همگی فعال و آماده خدمت رسـانی 
می باشـند و اولویت گاز سـوز کردن با خودروهایی اسـت که زودتر در 
سـامانه مـورد نظـر بـا ثبت کد ملی و شـماره همراه اقدام کرده باشـند . 
الزم به ذکر اسـت ، مالکین خودروهایی که توسـط وزارت کشـور 
بـه شـرکت ملی پخش معرفی شـده انـد و اغلب پیامـک دریافت کرده 
انـد ، در صـورت مجـاز بـودن مـی توانند نسـبت به ثبت نـام و دریافت 

نوبت اقـدام نمایند.

مدیرعامل توزیع برق گیالن:
کشـف و شناسـایی 4 مرکـز غیر قانونی اسـتخراج 

رمـزارز در اسـتان گیالن
مدیرعامـل توزیـع بـرق گیـالن گفـت طـی عملیاتـی بـا حضـور 
نیروهـای انتظامـی و نماینـدگان شـرکت توزیـع برق گیـالن ۴مرکز و 
۳۴ دسـتگاه اسـتخراج غیرمجاز رمز ارز در شهرسـتانهای رشت ، آستارا 
، رضوانشـهر و لشـت نشـاء کشـف و ضمـن قطع انشـعاب بـرق جهت 

طـی مراحـل قانونـی بـه مراجع قضایـی تحویل داده شـدند.
هنرمنـد تاکیـد کـرد: از این تعداد، ۴ مـورد در مراکز خانگی و یک 
مـورد کافـی شـاپ بـوده که براسـاس پایش مصـرف آنها مورد کشـف 
و شناسـایی قـرار گرفتـه انـد.وی اظهارداشـت: با توجه به شـرایط ویژه 
امسـال در صنعـت بـرق از جملـه بـروز خشکسـالی و کمبـود بارشـها ، 
افزایـش دمـای زودرس ، اسـخراج غیرمجـاز رمـز ارزهـا و عـدم توازن 
تولید و مصرف،لذا مدیریت مصرف از سـوی مشـترکین امری ضروری 
اسـت و پایـش مصرف اسـتان نیز جـز وظایف ذاتی توزیـع برق گیالن 

می باشـد.
 مدیرعامـل توزیـع بـرق گیـالن تصریـح کـرد: با تشـکیل کمیته 
جمـع آوری مراکـز غیـر مجاز رمز ارز در اسـتان با حضور دسـتگاههای 
اجرایـی، قضایـی و امنیتـی تا کنون، بیش از ۵ هزار دسـتگاه اسـتخراج 
غیرمجاز رمز ارز در گیالن شناسـایی شـده اسـت که بالغ بر ۴۲ میلیارد 

تومـان بـه صنعت برق خسـارت وارد کـرده اند.

 : یعقوبیان   آذر  ایالم-      
ایالم  استان  گاز  شرکت  مدیر عامل 
گفت: با برنامه  ریزی های انجام شده 
جاری  سال  پایان  تا  می شود  تالش 
۱8۰ واحد تولیدی و صنعتی در استان 
ایالم گاز دار شوند که در این راستا، از 
واحد  تاکنون ۲9  ابتدای سال جاری 

گازدار شده است.
از  افزود:  اللهی  شمس  عباس 
بدو گاز رسانی به استان تاکنون 98۶ 
واحد تولیدی و صنعتی اعم از صنایع 
عمده و جزء در نقاط مختلف شهری و 
روستایی به شبکه سراسری گاز طبیعی 

متصل شده است.
وی اظهار داشت: با توجه به نقش 
صنایع در رونق و آبادانی استان و در 
راستای منوّیات مقام معظم رهبری به 
منظور حمایت از تولید داخلی، گازرسانی 
به صنایع واجد شرایط همچنان یکی 
از اولویت های اصلی شرکت گاز استان 

ایالم به شمار می رود.
استان  گاز  شرکت  مدیر عامل 

تصریح کرد: در شروع سال جاری و 
با وجود تمام محدودیت های ناشی از 
شیوع ویروس کرونا، با تالش کارکنان 
و پیمانکاران اجرایی تا اواسط تیرماه 
جاری تعداد ۲9 واحد تولیدی و صنعتی 
به شبکه سراسری گاز متصل شده که 
باعث صرفه جویی  ساالنه ۴۲ میلیون 

لیتر سوخت های مایع می شود.
کرد:  خاطر نشان  اللهی  شمس 
ایجاد  بر  عالوه  صنایع  به  گاز رسانی 
ارزش افزوده فراوان برای استان ایالم، 

و  آلودگی صنایع شده  کاهش  باعث 
بدین ترتیب موجب ارتقاء شاخص های 
حفظ و بهبود محیط زیست و توسعه 

پایدار می شود.
استان  گاز  شرکت  مدیر عامل 
نامگذاری  به  توجه  با  گفت:  ایالم 
سال جاری به نام “تولید، پشتیبانی ها 
و مانع زدایی ها” از سوی مقام معظم 
در  شده  تعیین  اهداف  و  رهبری 
جمعی  تالش  و  همت  با  سال،  این 
همکاران شرکت گاز استان تا اواسط 

تیرماه سال جاری، این شرکت شاهد 
مصوب  اهداف  درصدی   7۵ تحقق 
جایگزینی  خصوص  در  جاری  سال 
گاز با سوخت های فسیلی بوده است.

از  اینکه  بیان  با  اللهی  شمس 
ابتدای سال جاری تاکنون ۱۲ کیلومتر 
واحد های  برای  شبکه  و  تغذیه  خط 
است،  شده  انجام  صنعتی  و  تولیدی 
افزود: 8۰ کیلومتر خط تغذیه و شبکه 
در پیمانهای جاری واحد گازرسانی به 
که  است  گرفته شده  نظر  در  صنایع 
هم اکنون ۴۰ کیلومتر آن فعال و در 

حال اجرا است.
وی با بیان اینکه میزان مصوب 
جایگزینی گاز با سوخت های فسیلی 
در سال جاری ۱۵ هزار متر مکعب در 
ساعت است، اظهار داشت: از ابتدای 
به  گازرسانی  با  تاکنون  جاری  سال 
 ۱۱ از  بیش  صنعتی،  واحد   ۲9 این 
هزار و ۲۰۰ متر مکعب در ساعت گاز 
به جای سوخت های فسیلی جایگزین 

شده است.

بیش از ۱8۰ واحد تولیدی و صنعتی در ایالم گازدار می شوند

مشــهد مقدس ســمیه باقرزاده-
تولیــت آســتان قــدس رضــوی گفت: 
ــی و  ــای فرهنگ ــت مجموعه ه تقوی
علمــی آســتان قــدس رویکــرد و در 

دســتورکار ایــن نهــاد اســت.
ــلمین  ــالم والمس ــت االس حج
احمــد مــروی، تولیــت آســتان قــدس 
رضــوی در مراســم تکریــم و معارفــه 
رئیــس بنیــاد پژوهش هــای اســالمی 
آســتان قــدس، رئیــس دانشــگاه 
علــوم اســالمی و مدیــر مدرســه 
عالــی فقاهــت رضــوی کــه در تــاالر 
ــاد پژوهش هــای  شــیخ طبرســی بنی
اســالمی برگــزار شــد، بــا طــرح ایــن 
ســؤال که ضــرورت وجــود دانشــگاه، 
در  و مدرســه علمیــه  پژوهشــگاه 
آســتان قــدس چیســت؟ اظهــار کرد: 
ــتان  ــه آس ــوم از مجموع ــع عم توق
قــدس فراهــم آوردن شــرایط زیــارت 
ــار  مطلــوب، حفــظ و نگهــداری از آث
هنــری برجســته و فاخــر حــرم مطهر 
و توســعه و گســترش صحن هــا و 
رواق هــای بــارگاه منــور رضــوی بوده 
کــه البتــه ایــن مهــم از وظایــف اولیه 

آســتان قــدس اســت.
ــتان  ــداف آس ــن اه وی در تبیی
قــدس در ورود بــه مقولــه دانشــگاه ، 
ــراز  ــی، اب ــه عال ــگاه و مدرس پژوهش
کــرد: آســتان قــدس همانگونــه کــه 
موظــف به تســهیل و ایجــاد مقدمات 
بــرای زیــارت مطلــوب زائران اســت، 
بــه همــان میــزان موظــف بــه نشــر 
و ترویــج معــارف اهــل بیــت)ع( بــه 
ویــژه حضــرت رضــا)ع( نیــز هســت.

ــلمین  ــالم والمس ــت االس حج
مــروی فراهــم آوردن شــرایط زیــارت 
آســان و ترویــج معــارف رضــوی 
را دوبــال حرکــت آســتان قــدس 
تعییــن و اظهــار کــرد: فراهــم آوردن 
ــات  ــارت مناســب و امکان شــرایط زی
ــن  ــران و همچنی ــرای زائ ــوب ب مطل
ترویــج و نشــر معــارف امــام رضــا)ع( 
دوبــال حرکت آســتان قدس هســتند 
ــد  ــرای رش ــزان ب ــک می ــه ی ــه ب ک
ایــن آســتان مقــدس دارای اهمیــت 

می باشــند.
وی افــزود: اگــر رواق و صحنــی 
ــد دانشــگاه  ــل بای می ســازیم در مقاب
ــه  ــه ک ــرا همانگون ــازیم، زی ــز بس نی
ائمــه اطهــار)ع( در زمــان حیــات 
ــور و  ــت، ن ــاء هدای ــان منش ظاهریش

رهبــری جامعــه بودنــد، اکنــون نیــز 
بارگاه هــای منــور ایــن حضــرات 
بایــد کانــون هدایــت و تربیــت جامعه 
باشــند و ایــن مهــم بــا تحقــق زیارت 

ــود. ــن می ش ــی ممک متعال
ــی  ــای زیارت ــعه فضاه وی توس
ــداف  ــق اه ــرای تحق ــه ای ب را مقدم
ــد و  ــدس خوان ــتان ق ــی آس فرهنگ
بیــان کــرد: آســتان قــدس بــه همان 
میــزان کــه بــه گســترش فضاهــای 
ــه  ــد ب ــی اهمیــت می دهــد، بای زیارت
ــی  ــارت متعال گســترش و تعمیــق زی
و ترویــج فرهنــگ و ســبک زندگــی 

ــورزد. رضــوی نیــز اهتمــام ب
ــلمین  ــالم والمس ــت االس حج
مــروی بــا بیــان اینکــه تقویــت 
مجموعه هــای فرهنگــی و علمــی 
آســتان قدس رویکرد و در دســتورکار 
ایــن نهــاد اســت، ابــراز کــرد: بهترین 
نخبــگان و فرهیختــگان بایــد جــذب 
مراکــز علمــی آســتان قــدس شــوند، 
ــی  ــه نوع ــد ب ــار می کنن ــه افتخ هم
بــا دســتگاه ولــی خــدا ارتبــاط داشــته 
ــال  ــن اقب ــق ای ــتر تحق ــند، بس باش
مبــارک و الهــی بایــد فراهــم شــود.

تمــام  کــرد:  عنــوان  وی 
مجموعه هــای فرهنگــی و آموزشــی 
ــالن  ــارغ التحصی ــدس و ف آســتان ق
ــند،  ــو باش ــور الگ ــد در کش ــا بای آنه
توقــع از دســتگاه های فرهنگــی و 
آموزشــی منتســب به عالــم آل محمد 
بســیار باالســت و عملکردشــان بایــد 
متناســب بــا مقــام حضــرت رضــا)ع( 

باشــد. 
تولیــت آســتان قــدس رضــوی 
بــا بیــان اینکــه دســتآوردهای امــروز 
ــای  ــه تالش ه ــدس نتیج ــتان ق آس
افــزود:  اســت،  مدیــران گذشــته 
معتقدیــم مراکــز آموزشــی و فرهنگی 
ــوی  ــارگاه رض ــا ب ــدس ب ــتان ق آس
ســنخیت دارنــد و اقدامــات بســیاری 
ــون در آنهــا انجــام  ــز تاکن ــی نی خوب
شــده اســت، منتهــی کارهــای باقــی 
مانــده بســیاری نیــز وجــود دارد کــه 

بایــد انجــام دهیــم.
از  دیگــری  بخــش  در  وی 
ســخنان خــود بــه تأســیس مدرســه 
ــح  ــاره و تصری ــوی اش ــت رض فقاه
کــرد: مدرســه فقاهــت در کنــار 
حــوزه  علمیــه نیســت، بلکــه در درون 
حــوزه اســت و بایــد ضوابــط حــوزه را 
ــا قوانیــن حــوزه  رعایــت و خــود را ب
ــد در  ــد؛ ایــن مدرســه بای تنظیــم کن
ــه  ــوزه علمی ــا ح ــول ب ــات و اص کلی

ــد. ــگ باش هماهن
ــلمین  ــالم والمس ــت االس حج
ــیس  ــدف از تأس ــت: ه ــروی گف م
مدرســه عالــی فقاهت رضــوی تالش 
برای داشــتن ســهمی در ایجاد تحول 
مــورد انتظــار رهبــر معظــم انقالب در 
حــوزه علمیــه در کنــار شــورای عالــی 
و مدیریــت حوزه هــای علمیــه اســت.

ضــرورت  بــر  ادامــه  در  وی 
ــی  ــم افزای ــانی و ه ــاط، همپوش ارتب
ــتان  ــی آس ــی و فرهنگ ــز علم مراک
کــرد:  تصریــح  و  تأکیــد  قــدس 

ه های  پژوهشــگا و  ه ها  نشــگا دا
آســتان قــدس بایــد در گام نخســت 
ــدس را  ــتان ق ــی آس ــای اصل نیازه

ــازند. ــع س مرتف
ــلمین  ــالم والمس ــت االس حج
مــروی اضافــه کــرد: مخاطبــان 
آســتان قدس رنگیــن کمانــی از افراد 
و ســالیق مختلــف بــا موقعیت هــای 
از  متفــاوت  مذهبــی  و  اجتماعــی 
کشــورهای گوناگــون هســتند، بایــد 
بــرای تأثیرگــذاری فرهنگــی بــر 
ایــن مخاطبــان میلیونــی در راســتای 
ــه  ــارف رضــوی برنام ــگ و مع فرهن
داشــته باشــیم و ایــن مهــم برعهــده 
ــتان  ــی آس ــی و فرهنگ ــز علم مراک

ــدس اســت. ق
گفتنــی اســت، در این مراســم از 
حجت االســالم محمدحســن مهدوی 
مهــر، حجــت االســالم ســید حســن 
ُشــبیری وحدتــی و حجــت االســالم 
ســید محمــود مرویــان حســینی بــه 
ترتیــب رؤســای ســابق ســازمان 
ــدس،  ــتان ق ــی آس ــی و فرهنگ علم
ــوی  ــالمی رض ــوم اس ــگاه عل دانش
آســتان  پژوهش هــای  بنیــاد  و 
قــدس تجلیــل و دکتــر احــد فرامــرز 
قراملکــی بــه عنــوان مدیرعامــل 
بنیــاد پژوهش هــای اســالمی، حجت 
ــت  ــه ریاس ــاط ب ــی خی ــالم عل االس
ــوم اســالمی رضــوی و  دانشــگاه عل
حجت االســالم ســید حســن ُشبیری 
وحدتــی بــه ریاســت مدرســه عالــی 

ــدند. ــت رضــوی منصــوب ش فقاه

تولیت آستان قدس رضوی مطرح کرد؛

تقویت مجموعه های فرهنگی و علمی آستان قدس در دستور کار است
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سمیه  س  مقد مشهد
نشگاه  دا ده-رئیس  قرزا با
آزاد اسالمی استان خراسان 
این  مسئولین  از  جمعی  و  رضوی  
شهید  گاز  پاالیش  شرکت  از  واحد، 
با  نزدیک  از  و  بازدید  نژاد  هاشمی 
حوزه  در  مجتمع  این  های  فعالیت 

تولید گاز طبیعی آشنا شدند.
دکتر مسعود طاهری الری پس 
از بازدید از بخش های مختلف این 
پاالیشگاه گفت: هدف از این بازدید 
با  صنعت  بخش  تعامل  و  رتباط  ا
واحدهای دانشگاهی، ارائه راهکارها 
نخبگان  مشارکت  های  زمینه  و 
دانشگاهی با صنعت نفت و گاز است.

خطه  این  در  اظهارداشت:  وی 
حوزه  در  ارزشمندی  اقدامات  مرزی 
نرژی  ا مین  تا طبیعی،  ز  گا تولید 

مصارف خانگی و صنعتی و همچنین 
فرآیندها به ثمر نشسته است و شاهد 
مختلف  های  حوزه  در  وری  بهره 

هستیم. عملیاتی 
اینکه  بیان  با  الری  طاهری 
صنعت  با  پایدار  رابطه  دنبال  به  ما 
های  ظرفیت  ز  ا ده  ستفا ا و  ز  گا
در  دانشگاهی  واحدهای  و  مناطق 
سان  خرا ستان  ا های  شهرستان 
به  کرد:  تصریح  باشیم  می  رضوی 
و  دانشگاه  با  صنعت  ارتباط  منظور 
استفاده از توانمندی های تحقیقاتی 
جانبه  دو  همکاری  نامه  تفاهم  یک 
آموزشی  در حوزه های  به خصوص 
تا  رسید  امضا خواهد  به  پژوهشی  و 
و  بیاید  صنعت  کمک  به  دانشگاه 
موضوعات تحقیقاتی تکمیل گردیده 

و به نتیجه برسد.

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی استان خراسان رضوی خبرداد؛

همکاری موثر و مستمر دوجانبه دانشگاه آزاد و پاالیشگاه گاز شهید هاشمی نژاد 
در حوزه های آموزشی و پژوهشی

آمــوزش بیــش از 5 هــزار و 800 نفــر ســاعت 
بــه پرســنل شــرکت گاز اســتان گیــالن 

ــه  ــازمان و ارائ ــره وری در س ــطح به ــش س ــدف افزای ــا ه ب
خدمــات هرچــه بهتــر بــه مصــرف کننــدگان گاز طبیعــی، در ســه 
مــاه ابتدایــی ســال جــاری بــه پرســنل شــرکت گاز اســتان گیــالن 
بیــش از ۵ هــزار و 8۰۰ نفــر ســاعت آمــوزش ارائــه شــده اســت.

بــه گــزارش روابــط عمومــی گاز گیــالن، حســین اکبــر مدیرعامــل 
ــوزش  ــت موضــوع آم ــان اهمی ــا بی ــالن ب ــتان گی شــرکت گاز اس
ــش  ــه مشــتریان و افزای ــات ب ــه خدم ــود ســطح ارائ درجهــت بهب
رضایتمنــدی آنــان گفــت: ایــن شــرکت بــا تغییــر رونــد آمــوزش از 
حضــوری بــه مجــازی، علیرغــم شــیوع ویــروس کرونــا در اســتان، 
دوره هــای آموزشــی مرتبــط بــا پرســنل را مطابــق برنامــه ریــزی 
هــای صــورت گرفتــه در زمــان تعییــن شــده بــه انجــام می رســاند.

ــا بیــان ایــن مطلــب افــزود: در همیــن راســتا در بهــار  وی ب
امســال بــه کارکنــان رســمی، قــراردادی و پیمانــکاری شــرکت گاز 
اســتان گیــالن در مجمــوع ۵ هــزار و 8۲7 نفرســاعت آمــوزش ارائه 
شــده است.حســین اکبــر تکنیــک هــای برنامــه ریــزی، بررســی و 
ــدازه گیــری  تجزیــه و تحلیــل حــوادث، تصحیــح کننــده هــای ان
گاز، اســتانداردهای مهندســی مکانیــک و کار تیمــی را از مهــم ترین 
موضوعــات دوره هــای آموزشــی برگــزار شــده در ســه مــاه ابتدایــی 

ســال جــاری عنــوان کــرد.
ــان  ــا بی ــه ب ــالن در خاتم ــل شــرکت گاز اســتان گی مدیرعام
ــتمر  ــود مس ــب بهب ــی موج ــای آموزش ــزاری دوره ه ــه برگ اینک
ــان در حــوزه هــای مختلــف شــده اســت، گفــت:  عملکــرد کارکن
ــره  ــود به ــان موجــب بهب ــی عملکــرد کارکن ــش ســطح کیف افزای
ــن  ــم تری ــدی مه ــش رضایتمن ــع افزای ــه تب ــازمان و ب وری در س
ســرمایه هــای شــرکت گاز یعنــی مــردم و مشــترکین خواهــد شــد.

مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان 
اردبیــل خبــر داد؛

کشــف و جمــع آوری 4۲ دســتگاه ماینــر از 1۲ 
مرکــز اســتخراج غیرمجــاز رمــز ارز در اســتان 

بیل د ر ا
مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان اردبیــل گفت: 
تعــداد ۴۲ دســتگاه ماینــر از ۱۲ مرکــز غیرمجاز اســتخراج رمز ارز در 
شهرســتان هــای اردبیــل، پــارس آباد و مشــگین شــهر همزمان بـــا 
اقدام سراسری شناسایی مـــراکز غیـــر مـــجاز استخراج رمـــز ارز در 

سراســر کشــور ۱7 تیرماه ۱۴۰۰، شناســایی و کشــف شــده اســت
ــزارش  ــه از ۲8 آدرس گ ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب حســین قدیم
شــده، ایــن تعــداد ماینــر از ۲۵ آدرس کشــف شــده اســت، اظهــار 
داشــت: ایــن شــرکت در راســتای تامیــن بــرق مطمئــن و پایــدار و 
بــا کیفیــت بــرای مشــترکین در اســتان بــه طــور جــدی بــا مراکــز 

غیــر مجــاز اســتخراج رمــز ارز مقابلــه خواهــد کــرد.
ــع  ــا مراج ــه ب ــای صــورت گرفت ــکاری ه ــا هم ــزود: ب وی اف
ــت ســپاه  ــت اقتصــادی و اســتفاده از ظرفی ــس امنی ــی و پلی قضائ
اســتان و همچنیــن روشــهای مختلــف فنی و اطالعاتی و گزارشــات 
مردمــی بــا ایــن مراکــز بــه شــدت برخــورد مــی شــود تــا از وارد 
شــدن صدمــات و اختــالالت در شــبکه و وســایل برقــی مشــترکین 

جلوگیــری شــود.

ــورخ  ــگر وم ــان پژوهش ــن نظری ــتاد حس س
ــتافت ــق ش ــدار ح ــه دی ــابوری ب نیش

ــوری   ــه کش ــینی  خبرنگارروزنام ــا  حس ــی الرض ــید موس س
ــگر ،  ــان پژوهش ــن نظری ــتاد حس ــان در نیشابور-اس ــای جوان دنی
ــورخ  واندیشــمند معاصــر نیشــابورپس از عمــری مجاهــدت در  م
عرصــه علــم ،ایمــان ،اخــالق و عمــل  بــه دیــدار حــق شــتافت.

رئیــس اداره فرهنــگ وارشــاد اســالمی نیشــابور اظهــار کــرد: 
ــر  ــمند معاص ــورخ  واندیش ــگر ، م ــان پژوهش ــن نظری ــتاد حس اس
نیشــابور متولــد ۲۶ اســفند ۱۳۱9 در نیشــابور بــود کــه در خانــواده 

ای متدیــن واهــل علــم دیــده بــه جهــان گشــود.
علیرضــا ســیدآبادی افزود:ایشــان پــس از گــذران دوره تحصیل 
ــی شــد در  ــی وارد دانشســرای مقدمات ــف تحصیل در مقاطــع مختل
ســال ۱۳۴۰  وارد آمــوزش و پــرورش نیشــابور  شــد  وبعــد از ۳۳ 
ســال تدریــس در مقاطــع مختلــف تحصیلــی و مســئولیت آمــوزش 

متوســطه بــه درجــه بازنشســتگي نائــل شــد.
 وی خاطــر نشــان کــرد: ایــن چهــره فرهیختــه علمی نیشــابور 
تدریــس در دبیرســتانها، مراکــز تربیت معلم، دانشــگاه آزاد اســالمی، 
تدریــس تاریــخ اســالم وادیــان در حــوزه علمیــه شــهید شــاه آبادی، 
تدریــس قــرآن پژوهــی در مراکــز قرآنــی ،اســتاد انجمــن ســینمای 
جــوان ، گــردآوری موقوفــات ،عضویــت شــورای فرهنــگ عمومــی 
شهرســتان نیشــابور، معــاون علمــی مرکــز دایــره المعــارف نیشــابور 
ــاذان و ... را  در  ــن ش ــل ب ــش فض ــی همای ــه علم ــو کمیت و عض

کارنامــه کاری خویــش دارد.
ــان   ــان  از طراح ــن نظری ــتاد حس ــد: اس ــیدآبادی یادآورش س
ــام رضــا )ع(  ــام ، ســالروز ورود ام ــی عطار،خی ــی روزهــای مل اصل
بــه نیشــابور  و فضــل بــن شــاذان بــود کــه در تقویــم ملــی دو روز 

آن بــه ثبــت رســیده اســت.
ــره  ــی کنگ ــه علم ــو کمیت ــان عض ــرد: ایش ــوان ک  وی عن
ــی  ــود و ط ــکو ب ــی یونس ــازمان جهان ــرف س ــام از ط ــی خی جهان
ــه  ــام ب ــار وخی ــی عط ــای مل ــزاری روزه ــادی برگ ــالیان متم س
ــات علمــی و دعــوت از چهره هــای علمــی  ــوان مســئولیت هی عن

ــود . ــت نم فعالی
ســیدآبادی ادامــه داد: اســتاد نظریــان از فعالیــن عرصــه رســانه 
و هیــات موســس نشــریه صبــح نیشــابور  اولیــن نشــریه محلــی 
اســتان خراســان رضــوی بــود و طــی ســال های بعــد مجلــه بینالــود 
ــا  را نیــز بعنــوان نخســتین مجلــه فرهنگــی و ادبــی در نیشــابور ب
اتفــاق اهالــی فرهنــگ و ادب راه انــدازی نمودنــد و  مقــاالت فراوان 
علمــی در خصــوص نیشــابور در مطبوعــات بــه چــاپ رســاند و در 
ــل و  ــای مفص ــه ه ــابور مصاحب ــگ نیش ــخ وفرهن ــوص تاری خص

زیــادی در برنامــه هــای مختلــف صــدا وســیما داشــت.
دبیــر شــورای فرهنــگ عمومــی نیشــابور اذعــان کــرد: اســتاد 
نظریــان توانســت وقــف نامــه هــا و نســخ و کتــب  خطــی را  بــاز 
ــاب در  ــد کت ــون در ۳۴ مجل ــم اکن ــه ه ــامان داده ک ــی و س خوان

اوقــاف نگهــداری مــی گــردد.
ــی  ــای تاریخ ــگ جغرافی ــاب فرهن ــف کت ــزود:  تالی وی  اف
نیشــابوروبرگزاری سلســله برنامــه هــای فرهنگــی وهنــری هفــت 
شــهر عشــق و  هفــت شــب شــعر  نیــز  از دیگــر ثمــرات فرهنگــی 

اوســت.
نیشــابورتصریح  اســالمی  وارشــاد  فرهنــگ  اداره  رئیــس 
کرد:اســتاد حســن نظریــان عشــق خاصــی بــه نیشــابور داشــت او 
ــود کــه همــه  ــا اخــالق ، متواضــع و دوســت داشــتنی ب مــردی ب
مــردم نیشــابور ارادت خاصــی بــه ایشــان داشــتند ما ضایعــه جانکاه  
در گذشــت اســتاد حســن نظریــان پژوهشــگر ، مــورخ  واندیشــمند 
ــه  ــابور و ب ــت نیش ــگ  دوس ــردم فرهن ــه م ــابور را ب ــر نیش معاص
تمــام اهالــی فرهنــگ ، ادب وهنرایــران اســالمی وخراســان رضوی 

تعزیــت وتســلیت مــی گوییــم.

با حضور کارشناسان شرکت ملی گاز ایران ؛

برخی مسائل رگوالتورهای خانگی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت
برخی  مسائل  بررسی  نشست 
ر  حضو با  نگی  خا رگوالتورهای 
و  گازرسانی  مدیریت  کارشناسان 
هدف  با  نی  ستا ا ز  گا شرکتهای 
افزایش  و  ایمنی  ضریب  باالبردن 
طول عمر تجهیزات آن ها به صورت 

وبینار برگزار شد.
عمومی؛  روابط  گزارش  به   
شرکت  مدیرعامل  اعوانی  علیرضا 
به  ه  ر شا ا با  ن  سمنا ستان  ا ز  گا
نشست  این  در  گفت:  فوق،  مطالب 
از  شده  شناسایی  موارد  برخی  به 
در  استان سمنان  گاز  سوی شرکت 
خصوص عملکرد ایمنی رگوالتورها 

نظر  مورد  استانداردهای  بررسی  و 
موضوع  گردید  مقرر  و  شد  پرداخته 
نمایندگان  از  ای متشکل  در کمیته 
و  استانی  گاز  های  شرکت  خبره  
گازرسانی  مدیریت  مهندسی،  امور 
به دقت بررسی و ضمن بازنگری و 
مربوط  استانداردهای  روزآمد کردن 
بهبود  جهت  در  اصالحی  اقدامات 
عملکردی  و  کیفی  سطح  ارتقاء  و 
رگوالتورها از طریق واحدهای بهره 
سازنده  های  شرکت  نیز  و  برداری 

آید. به عمل 
با این بیان که عملکرد  اعوانی 
عالوه  خانگی  رگوالتورهای  صحیح 

و  فشار  تقلیل  در  اساسی  نقش  بر 
گاز  استاندارد  فشار  گیری  ندازه  ا
بسزایی  تأثیر  مشترک،  به  تحویلی 
دارد  گاز  مصرف  ایمنی  حفظ  در 
در  رفته  بکار  قطعات  کیفیت  افزود: 
رگوالتور فاکتور مؤثری در  افزایش 
طول عمرمفید و عملکرد این تجهیز 
می باشد و در صورت هرگونه خلل 
در این زمینه عالوه بر ایجاد خطا در 
اندازه گیری گاز تحویلی به مشترک؛ 
به دنبال خواهد  را  ایمنی  مخاطرات 

داشت.
نکات  برخی  نشست  این  در 
ی  ر ختا سا م  نیز مکا ر  د یمنی  ا

رگوالتورهای خانگی مورد تجزیه و 
تحلیل قرار گرفت و مقرر شد مباحث 
مطرح شده در کارگروه تخصصی که 
از بین صاحب نظران شرکت های گاز 
مدیریت  مهندسی  امور  و  استانی  
مورد  گردد  می  تشکیل  گازرسانی 
رصد و پایش قرار گرفته و تمهیدات 

الزم اندیشیده شود. 
عملکرد  است  ذکر  به  الزم 
شبکه  گاز  فشار  کاهش  رگوالتورها 
ثابت  و  نظر  مورد  میزان  به  شهری 
با  متناسب  فشار  این  داشتن  نگه 
میزان مصرف دستگاه های گاز سوز 

مشترک می باشد.

با تقسیم سود ۵۰ ریالی بین سهامداران؛
صورت های مالی بیمه دانا تصویب شد

روز  دانا  بیمه  سهامی  شرکت  سالیانه  عادی  عمومی  مجمع 
سالن  در  حقوقی  و  حقیقی  سهامداران  حضور  با  جاری  ۱9تیرماه 

اجتماعات ساختمان سعدی این شرکت برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی بیمه دانا، در این مجمع که امسال نیز 
به دلیل شیوع ویروس کرونا و بنا بر تاکید وزارت بهداشت و ستاد 
ملی مقابله با کرونا با رعایت دستور العمل های بهداشتی، به صورت 
آنالین برگزار شد، صورت های مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه سال 
۱۳99 مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پس از قرائت بندهای مختلف 
توسط حسابرس و بازرس قانونی و ارائه توضیحات الزم، تصویب شد.

در ادامه سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی 
و روزنامه دنیای اقتصاد نیز به عنوان روزنامه رسمی شرکت انتخاب 

شدند.
همچنین طبق مصوبه امروز مجمع عمومی بیمه دانا، مقرر شد 

به ازای هر سهم ۵۰ ریال سود بین سهامداران تقسیم شود.
گفتنی است: در ابتدای این جلسه، گزارش مصور هیات مدیره از 
عملکرد و فعالیت های این شرکت در سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه 
سال ۱۳99شامل ترکیب سهامداران، فعالیت های بیمه گری، اقدامات 
و برنامه های انجام شده، عملکرد مدیریت های فنی و ستادی، حق 
وضعیت  پرداختی،  خسارات  کل  مبلغ،  و  تعداد  نظر  از  صادره  بیمه 
نمایندگان  و  شعب  تعداد  و  فروش  شبکه  و  انسانی  نیروی  ترکیب 

کل کشور ارائه شد.

در  مشتریان  به  شهر  بانک  شعب  رسانی  خدمات 
کوتاه ترین زمان ممکن

معــاون برنامــه ریــزی و فنــاوری اطالعــات بانــک شــهر بــا 
اشــاره بــه تغییــر ســاعت شــعب ایــن بانــک در پایتخــت و برخــی 
از کالن شــهرها، بــر خدمــات رســانی بــه مشــتریان در کوتاه تریــن 

زمــان ممکــن تاکیــد کــرد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی بانــک شــهر، جــواد عطــاران در 
همیــن خصــوص افــزود: اعتقــاد راســخ داریــم، تغییر ســاعت کاری 
بانــک در طــول هفتــه و تعطیلــی شــعب در روز پنــج شــنبه کــه در 
راســتای کاهــش مصــرف انــرژی انجــام شــده اســت، نبایــد خللــی 
ــی  ــبکه بانک ــتریان ش ــهروندان و مش ــه ش ــانی ب ــات رس در خدم

ایجــاد کنــد.
عطــاران عنــوان کــرد: از ابتــدای شــیوع ویــروس کرونــا نیــز 
ــا رعایــت تمامــی اصــول مشــتری  ــم ب همــواره تــالش کــرده ای
مــداری ، ضمــن برقــراری ارتبــاط مناســب بــا مشــتریان، بهتریــن 

ــم. ــه کنی ــن، ارائ ــان ممک ــن زم ــات را در کوتاه تری خدم
ــم  ــی کنی ــنهاد م ــه پیش ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــه ب وی در ادام
ــف  ــای مختل ــامانه ه ــق س ــر کشــور از طری ــهروندان در سراس ش
بانکــی خدمــات خــود را بــه صــورت غیرحضــوری دریافــت کننــد، 
ــک شــهر طــی ۲  ــر حضــوری بان ــرد: ســامانه های غی ــح ک تصری
ــر  ــه س ــود ب ــی خ ــات ده ــرایط خدم ــن ش ــر در بهتری ــال اخی س

ــد. مــی برن
ــهر  ــک ش ــات بان ــاوری اطالع ــزی و فن ــه ری ــاون برنام مع
عنــوان کــرد؛ خدماتــی ماننــد: مدیریــت چــک، انتقــال وجــه بیــن 
ــه کارت، دریافــت شــماره  ــب کارت ب ــول در قال بانکــی، انتقــال پ
شــبا، پرداخــت قبــوض، اســتعالم و پرداخــت تســهیالت و … بــه 
واســطه نــرم افــزار “همــراه شــهر” و “اینترنــت بانــک شــهر” در 
دســترس اســت و شــهروندان نیــاز بــه حضــور و مراجعــه بــه شــعب 

ایــن بانــک را ندارنــد.
عطــاران در پایــان بــا اشــاره بــه اینکــه پیشــخوان های 
شــهرنت بانــک شــهر در تمامــی ســاعات روز آمــاده پاســخگویی 
بــه نیازهــای شــهروندان و مشــتریان شــبکه بانکــی هســتند، عنوان 
کرد: حدود ۳۰۰ پیشــخوان شــهرنت در کالن شــهرها و شــهرهای 

کوچــک کاربــردی تریــن خدمــات را ارائــه مــی دهنــد.

نحوه حضور کارکنان و ساعات جدید کار واحد های 
ستادی و شعب پست بانک اعالم شد

بــا توجــه بــه اطالعیــه مــورخ ۱7/۴/۱۴۰۰ شــورای هماهنگی 
بانکهــا و تــداوم شــرایط خــاص جــوی و ضــرورت صرفــه جویــی 
در مصــرف بــرق و بــه منظــور حفــظ ســالمتی افــراد و کمــک بــه 
قطــع زنجیــره بیمــاری کرونــا ، نحــوه حضــور کارکنــان و ســاعات 
جدیــد فعالیــت واحــد هــای ســتادی، شــعب و باجــه هــای بانکــی 

روســتایی پســت بانــک ایــران اعــالم شــد.
ــق  ــران، مطاب ــک ای ــی پســت بان ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
بخشــنامه شــماره 9۵/۰۰/ب مــورخ ۱9/۴/۱۴۰۰ معاونــت ســازمان 
و برنامــه ریــزی بانــک ، ســاعات فعالیــت کلیــه واحــد هــا در ایــام 
هفتــه )شــنبه تــا چهارشــنبه ( تــا اطــالع ثانــوی ۶:۳۰ صبــح لغایت 
۱۳:۳۰ بعــد ازظهــر و بــرای ارائــه خدمــات بــه مشــتریان 7 لغایــت 

۱۳ خواهــد بــود.
طبــق ایــن بخشــنامه کلیــه واحدهــای ســتادی و صف )شــعب 
و باجــه هــای بانکــی روســتایی ( در روز هــای پنجشــنبه تــا پایــان 
مــرداد مــاه ســالجاری تعطیــل مــی باشــد و طبــق اعــالم بانــک 
مرکــزی جمهــوری اســالمی ایــران ؛ ســامانه هــای بیــن بانکــی 
ســاتنا و چــکاوک در ایــام مذکــور تعطیل و تســویه عملیــات مربوط 
بــه ســامانه پایــا نیــز طبــق روال روز هــای تعطیــل صرفــا در یــک 
ــد ،  ــن بخشــنامه مــی افزای ســیکل کاری انجــام خواهــد شــد. ای
نحــوه حضــور کارکنــان در کلیــه واحدهــا ، مطابــق بــا بخشــنامه 
۰۱/۱۱/۱۳99 ؛ متناســب بــا وضعیــت هشــدارهای اعالمــی )قرمــز 
،نارنجــی و زرد ،( شــهرها ، برنامــه ریــزی و صــورت مــی پذیــرد.
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با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت صورت گرفت؛

افتتاح مجموعه کارخانجات نوشیدنی بیسمارک در کاشمر
کاشمر- حسینی/  فاطمه  سیده 

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره 
تولید  بخش  مطلوب  وضعیت  به 
گفت: ایران طی سال گذشته در ۲۴ 
درصدی   7.۱ رشد  به  صنعتی  رشته 

دست یافت.
آیین  در  حسینی  رزم  علیرضا 
افتتاح مجموعه کارخانجات نوشیدنی 
بیسمارک در شهرک صنعتی کاشمر 
 7۵ با  صنعت  وزارت  کرد:  اظهار 
کشور  در  فعال  صنعتی  واحد  هزار 
 7۵ و  نفر  میلیون   ۵/۳ اشتغالزایی  و 
از  یکی  غیرنفتی  صادرات  درصد 
اقتصاد  در  تاثیرگذار  وزارتخانه های 

کشور است.
اینکه  به  اشاره  با  صمت  وزیر 
زمینه سرمایه گذاری در حوزه صنعت 
است،  فراهم  نقاط مختلف کشور  در 
داشتن  با  رضوی  خراسان  کرد:  ابراز 
صادرات  و  فعال  خصوصی  بخش 
محور با ۳ هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی 
از استان های پیشتاز کشور است. وی 
نیز  ایران در حوزه معدن  یادآور شد: 
معدنی  فعال  واحد  و ۱7۰  هزار   ۶ با 
جزو  نفر  هزار   ۲۵۰ اشتغالزایی  و 
رزم  است.  جهان  معدنی  کشور   ۱۵
حسینی با اشاره به ظرفیت و پتانسیل 
خراسان رضوی در بخش های مختلف 
خاطرنشان کرد: این استان نه تنها به 
عنوان استان زائرخیز بلکه با کشفیات 
حوزه  در  خوبی  پیشرفت های  جدید 

معدن خواهد داشت.
عسل  قند  شرکت  مدیرعامل 
نوشیدنی  کارخانجات  مجموعه  و 
بیسمارک نیز با اشاره به اینکه شرکت 
قند عسل با هدف تولید قند و شکر در 
سال 9۰ با اشتغالزایی ۱۵۰ نفر آغاز به 
کار کرده است، گفت: در حال حاضر 
این واحد تولیدی با ۲۰۰ نفر در سه 

شیفت کاری مشغول به کار است.
از  اینکه  بیان  با  غزنوی  حسن 
سال 97 به فکر راه اندازی دومین فاز 
شرکت قند عسل افتادیم، ابراز کرد: با 
راه اندازی کارخانجات نوشیدنی ساالنه 
۳۰۰ میلیون لیتر انواع نوشیدنی گازدار 

و آب معدنی تولید می کند.

علیرضا رزم حسینی در سفر به 
بردسکن و بازدید از معدن مس کومه 
پارس در جمع معدن کاران این منطقه 
معاون  و  صمت  وزارت  معاونین  که 
استاندار خراسان رضوی،نماینده مردم 
بردسکن در مجلس شورای اسالمی و 
فرماندار بردسکن هم حضور داشتند، 
وجود  با  گذشته  سال  کرد:در  اظهار 
ویروس  و  تحریم  و  اقتصادی  جنگ 
را  درصدی   ۱/7 رشد صنعتی  کرونا، 
نیز  معدن  حوزه  در  و  کردیم  تجربه 
رشد ۳/۱۳ درصدی استخراج از معادن 
را داشتیم و امروز یکی از ۱۵ کشور 
معدنی  ماده   ۶۲ با  دنیا  معدنی  برتر 
صنعت  وزیر  هستیم.  شده  شناخته 
معدن و تجارت گفت: ثروت امروز در 
جایی هزینه می شود که امنیت باشد 
بنابراین جایی که اختالف باشد هیچ 
سرمایه گذاری ورود نمی کند زیرا پول 
بتواند  که  می شود،  هزینه  جایی  در 

حرفی برای گفتن را داشته باشد.
بعضی  در  اینکه  اعالم  با  وی 
با  قوی  معادن  متاسفانه  استان ها  از 
قدمت ۵۰ تا ۶۰ ساله موجب شده که 
مردم آن منطقه بجای توسعه ثروت، 
فقیرتر شوند، افزود: توسعه معدن باید 
متوازن و موجب رشد و ثروت اندوزی 

مردم پیرامون معدن شود.
رزم حسینی  افزود: ایجاد اشتغال 
برای هزار و ۱۰۰ نفر در یک معدن 
در بردسکن  نوید این را دارد که در 
کنار معادن دیگر منطقه باید به رشد 

و ثروت منطقه بیفزایند.

با  تجارت  و  وزیر صنعت معدن 
اعالم اینکه امروز بردسکن با معادن 
طال ومس در کشور دارای اسم و آوازه 
است، اظهار کرد: کار کردن و اتحاد 
اقتصادی  کار  فعالیت  موجب  کار  در 
داریم  ما  بنابراین  می شود  جهادی 
به  را  معادن  رویم که  به سمتی می 
افرادی واگذار کنیم که اهلیت کار  را 
وی  باشند.  وسرمایه آور  باشند  داشته 
خام فروشی را در حوزه معادن ممنوع 
ما  معادن  امروز  گفت:  و  کرد  اعالم 
باید زنجیره تولید باشند و از صفر تا 
صد فعالیت اقتصادی خود را در کنار 
با  حسینی  رزم  باشند.  داشته  معدن 
شرکت های  ایجاد  اهمیت  بر  تاکید 
هلدینگ، متذکر شد: معادن کوچک 
که  هلدینگ  شرکت های  ایجاد  با 
خواهند  را  معادن  امور  سپردن  کار 
را  مالی  تامین  و  آموزش  کار  داشت 
به عهده خواهند گرفت. وی از ورود 
شرکت های تامین مالی بورسی برای 
کمک به این حوزه خبر داد و افزود: 
در کشور نباید در حوزه صنعت ومعدن 
این  در  و  باشیم  داشته  خام فروشی 
را  فوالد  حوزه  در  خام فروشی  راستا 
شده  متوقف  و  رسانده ایم  حداقل  به 
است. رزم حسینی اضافه کرد: وزارت 
ناخالص  تولید  درصد   ۳8 با  صمت 
کشور  اشتغال  درصد   ۴۰ و  داخلی 
کشور  مهم  وزارتخانه های  از  یکی 
است و با وجود شرایط سخت ناشی 
از جنگ تمام عیار اقتصادی دشمنان 
و شیوع توانست توفیقات بسیاری را 

در حوزه های صنعتی و معدنی کشور 
و  معدن  صنعت  وزیر  کند.  حاصل 
تجارت تاکید کرد: بردسکن کلکسیون 
و  است  کشور  در  وطال  مس  معادن 
امروز معادن ما در کشور کار جهادی 

انجام می دهند.
وزیر صمت با بیان اینکه امروز 
کارخانه ای نداریم که به علت نبود مواد 
اولیه تعطیل باشد، گفت: طی سه ماهه 
نخست سال جاری رشد صادراتی در 
کشور ۵۰ درصد نسبت به مدت مشابه 
 ۱۴۶ و  داشته  افزایش  گذشته  سال 
میلیون تن کاال جابه جا شده است. وی 
حجم نقدینگی و افزایش قیمت ارز را 
از  اصلی ترین علت گرانی ها دانست 
و متذکر شد:  تالش کنیم در راستای 
فعالیت های معادن، خام فروشی را کنار 
بگذاریم تا صنعت ما صنعت رو به رشد 
در  همچون سایر کشورهای صنعتی 

جهان باشد.
از سخنان  پیش  مراسم،  دراین 
کشور،  صمت  وزیر  حسینی  رزم 
ی  ن ها ستا شهر م  د مر ه  یند نما
د  با آ خلیل   ، شمر کا  ، سکن د بر
کرد:  اظهار  سخنانی  در  وکوهسرخ 
مدیر  به  باید  اشتغال  طالیی  کارت 
که  بردسکن  در  پارس  کومه  معدن 
توانسته است بطور مستقیم برای هزار 
و ۵۰۰ نفر وغیرمستقیم برای۶ هزار 
نفر ونیز برای۱۵ هزار نفر با واسطه 

اشتغال ایجاد کند، تقدیم شود.
نیک بین،  جواد  االسالم  حجت 
اشتغال وکارآفرینی را در شرایط فعلی 
کشور جهاد برشمرد و بر تالش برای 
توسعه معادن در این منطقه تاکید کرد. 
مدیرعامل معدن مس کومه پارس هم 
در ادامه این مراسم گفت: دراین معدن 
سرمایه  تومان  میلیارد   ۳۰۰ از  بیش 
گذاری شده است و در این راستا ریالی 

تسهیالت نگرفته ام.
قاسم زادعسکر نبود برق در چند 
ساله اخیر را از مشکالت معدن کاران 
نام برشمرد و اظهار کرد: برای رسیدن 
برق به محل معدن با هزینه شرکت، 
انتقال  را  کیلومتر  تا ۵۰  از ۴۰  بیش 

داده ایم.

آگهي حصروراثت
آقای حسین حسینی خشک اسطلخی به شماره شناسنامه ۲۳۲۲ فرزند 
یوسف از این شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان صولت قدرتی چپرپردی  فرزند عیسی در تاریخ ۱۳97/۱۱/۶ 
در شهرستان لشت نشا فوت نموده است و ورثه ان مرحوم به شرح ذیل 
تعرفه شده اند:۱- حسین حسینی خشک اسطلخی به ش ش ۲۳۲۲ فرزند 
یوسف نسبت پسر۲-کیومرث حسینی خشک اسطلخی به ش ش ۴ فرزند 
یوسف نسبت پسر۳-مظفر حسینی خشک اسطلخی به ش ش ۲۱۵9 فرزند 
یوسف نسبت پسر۴-جعفرعلی حسینی خشک اسطلخی به ش ش ۲۲۳9 
فرزند یوسف نسبت پسر۵-رقیه حسینی خشک اسطلخی به ش ش ۱ فرزند  
یوسف نسبت پسر۶-یاسمین حسینی خشک اسطلخی به ش ش ۱۲ فرزند 
 ۲۲8۰ به ش ش  اسطلخی  حسینی خشک  دختر7-محترم  نسبت  یوسف 
فرزند یوسف نسبت دختر به غیر از وراث نامبرده ورثه دیگري ندارد اینک 
انجام تشریفات قانوني و ثبت ان به شماره  از مالحظه دادخواست و  پس 
۰۰۰۰۴۱9/۲ مفاد درخواست مزبور را دریک نوبت آگهي مي نماید چنانچه 
هرشخصي اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهي ظرف یکماه به دفتر شعبه دوم شوراي حل اختالف لشت نشا تسلیم 
نماید در غیر اینصورت گواهي حصروراثت برابر درخواست صادر خواهد شد.
قاضی شورای حل اختالف شعبه دوم شهری لشت نشا-احمد علمدار

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

وامالک  اسناد  ثبت  اداره  مستقردر  تکلیف  تعیین  هیات  صادره  برابررای 
لذا  گردیده  تایید  ذیل  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  ۱سنندج  منطقه 
بدین وسیله مشخصات امالک دردونوبت به فاصله ۱۵ روزجهت اطالع عموم 
درروزنامه کثیراالنتشارومحلی آگهی میگردد درصورتی که اشخاص نسبت به 
صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانندازتاریخ انتشاراولین 
آگهی ودرروستاها ازتاریخ الصاق در محل تا مدت دوماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم نمایند وپس ازاخذ رسید ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نموده وگواهی وگواهی اخذ وتحویل 
وصول  وعدم  مذکور  مدت  انقضای  درصورت  است  بدیهی  نمایند  ثبت  اداره 
اعتراض سند ماکیت طبق مقررات صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع 

مراجعه متضرربه دادگاه نیست .
بخش ۳: مقدار ۴۰/۵۱۶99۵۳8۴ شعیرمشاع ازششدانگ یک درب باغ به 
آباد فرزند نصراهلل شماره شناسنامه ۱۲۶9 صادره  نام فرج اهلل حسنی صلوات 
سنندج کد ملی ۳7۳۱۶۲۶۱۰۱ تحت پالک ۱۴۶۰ فرعی از ۲7۴۲ اصلی بخش 
۳ سنندج به مساحت 9۵۳۲ متر مربع خریداری شده از نسق نصراهلل حسنی زارع 

صاحب به آدرس سنندج صلوات آباد باغ مشهور به چم رودخانه 
بهنام قباد رئیس ثبت منطقه ۱ سنندج          م الف ۱7۰۶ 
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دسته ۱۰۹ کیلوگرم وزنه برداری؛
هاشمی جوان در مقابل بزرگان جهان و المپیک

و  جهان  عنوان داران  حضور 
کیلوگرم   ۱۰9 دسته  در  المپیک 
المپیک  بازی های  در  وزنه برداری 
ایران  نماینده  تا  موجب شده  توکیو 
داشته  پوالدمردان  با  رقابت سختی 

باشد.
ایران  وزنه بردار   ۲ انتخاب 
به  توکیو  المپیک  در  حضور  برای 
یکی از کالف های سردرگم ورزش 
کشور تبدیل شده بود و کسی تصور 

نمی کرد که جای »کیانوش رستمی« و »سهراب مرادی« در این دوره از المپیک 
خالی باشد اما آنان با از دست دادن امتیازات گزینشی المپیک از قطار توکیو پیاده 
شدند. در این دسته سهراب مرادی ۳۰89 امتیاز کسب کرد و کیانوش رستمی نیز 

با ۳۰۱۴ امتیاز نتوانست راهی سرزمین آفتاب شود. 
با حذف این ۲ قهرمان از جدول اصلی رقابت های دسته 9۶ کیلوگرم قرعه 
شانس به نام »علی هاشمی« افتاد تا دومین المپیک متوالی خود را تجربه کند. 
باید در  از استان ایالم به تیم ملی وزنه برداری گام گذاشته است اکنون  وی که 
آوردگاه توکیو مصاف سختی با بزرگان داشته باشد. او تجربه مقام هفتم بازی های 
المپیک ۲۰۱۶ ریو را در کارنامه دارد اما این مقام برای ورزشکاری که به نمایندگی 

از وزنه برداری ایران راهی توکیو می شود نمی تواند یک دستاورد چشمگیر باشد. 
 علی هاشمی، وزنه بردار المپیکی ایران در دسته 9۴ کیلوگرم در المپیک ۲۰۱۶ 
ریو با رکورد ۱7۳ کیلوگرم در یک ضرب، ۲۱۰ کیلوگرم در دوضرب و مجموع ۳8۳ 

کیلوگرم با کسب عنوان هفتم به کار خود پایان داد.
شاید زمانی که وی پس از پایان مسابقات اعالم کرد به دنبال کسب مدال 
در المپیک توکیو است کسی تصور نمی کرد ورزشکار ایالمی بتواند در بین مدعیان 
راهی سرزمین آفتاب شود زیرا سهمیه ایران در این رشته به عدد ۲ کاهش پیدا 
کرد و مدعیانی مانند سعیدعلی حسینی، علی داودی، سهراب مرادی و کیانوش 

رستمی حضور داشتند.
اما تقدیر هاشمی به گونه دیگر نوشته شد؛ او اکنون در دسته ۱۰9 کیلوگرم 
باید با بزرگانی مانند سیمون ماتروسیان ارمنی، اکبر ژورایف ازبک و تیمور نانی اف 
روس رقابت کند، رقابتی که شاید برروی کاغذ سخت و دشوار به نظر آید اما او به 
پشتوانه ۲ عنوان قهرمانی جهان، به عنوان یک مدعی جدی در این دسته خواهد بود.

هاشمی چندی پیش با بیان اینکه از رقابت هراسی ندارد اظهار داشت: اگر  سه 
وزنه بردار مطرح این دسته )۱۰9 کیلوگرم( خود را مدعی معرفی کردند من نیز در 
سال ۲۰۱7 و ۲۰۱8 عنوان قهرمانی جهان را کسب کرده و در دنیای وزنه برداری 

ناشناخته نیستم. 
بررسی عملکرد حریفان هاشمی از سال ۲۰۱8 نشان از آن دارد که در سه 
ساله گذشته سیمون ماتروسیان عملکرد مناسبی در گزینشی ها داشته و توانسته با 
کسب ۴ هزار ۳78 امتیاز بهترین عملکرد ممکن را داشته باشد. عملکردی که وی 

را در جایگاه نخست قرار داده است. 
دیگر مدعی این دسته اکبر ژورایف ازبک است که در مسابقات قهرمانی آسیا 
توانست در غیاب هاشمی قدرت نمایی کند. او در یک ضرب ۱9۴ کیلوگرم را مهار 
کرد و در مهار ۲۳۴ کیلوگرم دوضرب نیز موفق بود. ژورایف با مهار مجموع ۴۲8 
کیلوگرم توانست مدال نقره آسیا را از آن خود کند. در این دسته روسالن نورالدین اف 
وزنه بردار کهنه کار ازبکی و دارنده مدال طالی المپیک ۲۰۱۲ لندن به مدال طال رسید. 
نورالدین اف به دلیل شرکت نداشتن در مسابقات گزینشی در المپیک حضور ندارد.

دیگر مدعی این دسته تیمور نانی اف است که می تواند خود را در اندازه یک 
مدعی در توکیو معرفی کند. بهترین رکورد ثبت شده توسط این وزنه بردار روس ۴۰9 
کیلوگرم مجموع است که در مسابقات قهرمانی جهان در سال ۲۰۱9 و تایلند ثبت شد. 
 بعد از این سه ورزشکار علی هاشمی نفر چهارم دسته ۱۰9 کیلوگرم است. او 
که توانسته ۲ عنوان قهرمانی جهان را از آن خود کند باید مصاف سختی با حریفان 
داشته باشد. بهترین رکورد فردی هاشمی در گزینشی های المپیک ثبت رکورد مجموع 
۴۰۴ کیلوگرم بود که در مسابقات جام فجر تهران بود.  هاشمی در مسابقات قهرمانی  

۲۰۱7 آناهیم آمریکا هم این رکورد را ثبت کرد و به مدال طال رسید. 
البته ماتروسیان، ژورایف و نانی اف تنها رقیبان هاشمی نیستند بلکه وزنه بردار 
کره ای در این دسته هم مدعی رسیدن به سکو است. »یونسنگ چن« در مسابقات 
قهرمانی آسیا که در تاشکند برگزار شد توانست ۱8۰کیلوگرم را در یک ضرب، ۲۲۰ 

کیلوگرم را در دوضرب و ۴۰۰ کیلوگرم را در مجموع به نام خود ثبت کند. 
هر چند که حضور در جدول گزینشی المپیک دسته ۱۰9 مالکی برای رسیدن به 
سکوی المپیک نیست اما بررسی رکورد حریفان هاشمی این واقعیت را در ذهن متبادر 
می کند که وی کار راحتی پیش رو نخواهد داشت بلکه او باید تالش بیشتری برای 
رسیدن به سکو داشته باشد، زیرا ۱۰9 کیلوگرم یکی از سنگین ترین و مشکل ترین 
دسته های المپیکی در توکیو به شمار می رود و شاید بهترین تعبیر درباره آن مربوط 

به ملی پوش ایرانی این دسته باشد.
»کیا قدمی« بعد از کسب مدال برنز این دسته در قهرمانی آسیا گفت: من 

مدال را از دهان شیران آسیایی بیرون کشیدم.
هاشمی که اکنون یکی از باتجربه ترین وزنه برداران ملی پوش ایران به شمار 
می رود که این توانایی را دارد با انتخاب صحیح وزنه ها و با کمک کادر فنی به مدال 
المپیک برسد سکویی که جای آن در کارنامه ورزشی هاشمی خالی است. هاشمی 

۲ مدال طال قهرمانی جهان را در کارنامه دارد. 
در دسته ۱۰۵  آمریکا  آناهیم  قهرمانی ۲۰۱7  وزنه برداری  مسابقات  در  وی 
کیلوگرم موفق به کسب مدال طال شد و سال بعد نیز این مدال را در دسته ۱۰۲ 

کیلوگرم در مسابقات قهرمانی سال ۲۰۱8 جهان در عشق آباد تکرار کرد. 
ملی پوش ایالمی وزنه برداری مدال برنز مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۱۵ پوکت 

تایلند را نیز کسب کرده است.

پس از نایب قهرمانی در مسابقات ناشنوایان جهان؛
الیق: اعمال نفوذ ترکها 3 طال را از ایران گرفت

سرمربی تیم ملی کشتی آزاد ناشنوایان پس از کسب عنوان نایب قهرمانی در 
مسابقات قهرمانی جهان ترکیه گفت: هر چند برای قهرمانی به ترکیه رفته بودیم، 

اما از نتایج بدست آمده راضی هستیم.
رضا الیق در ارزیابی از عملکرد کشتی گیران آزادکار ناشنوا در قهرمانی جهان 
ترکیه، اظهار کرد: ما تیمی را برای قهرمانی جهان ترکیه آماده کردیم که طی ۲ سال 
گذشته به دلیل نداشتن اردو و عدم حضور در مسابقات برون مرزی از سطح آمادگی 
پایینی برخوردار بود. توقع ما از این تیم بعد از برگزاری ۶ مرحله اردو قهرمانی در 
ترکیه بود که متاسفانه در اوزان ۵7، 7۰ و 97 کیلوگرم به خاطر ناداوریها و اعمال 
از دست دادیم. هرچند نسبت به این موضوع  نفوذ ترک ها مدال طالی خود را 
به فدراسیون جهانی اعتراض کردیم اما نتیجه بخش نبود و ناداوریها سبب شد تا 

قهرمانی را از دست بدهیم.
سرمربی تیم ملی کشتی آزاد ناشنوایان با بیان این که از عملکرد کشتی گیران 
در قهرمانی جهان راضی بودم، افزود: با توجه به امکانات محدودی که برای آماده 
سازی کشتی گیران داشتیم، نتایج راضی کننده بود و کشتی گیران در برخی اوزان 
بیشتر از توانشان ظاهر شدند. الیق همچنین با اشاره به اعمال تغییرات در برخی 
اوزان برای حضور در المپیک ناشنوایان، افزود: در اوزان ۶۵ و ۱۲۰ کیلوگرم کشتی 
گیران ما نتوانستند مقام کسب کنند و عملکردشان ضعیف بود. برای حضور هر چه 
قویتر در المپیک باید تغییراتی در این وزن ها صورت بگیرد و با برگزاری انتخابی 

نفرات بهتری را برای المپیک شناسایی کنیم.
الیق خاطرنشان کرد: با توجه به این که اواخر اردیبهشت سال آینده المپیک 
را پیش رو داریم باید کار را از همین االن شروع کنیم و با برگزاری اردوهای مقطعی 
مانع رها شدن کشتی گیران ناشنوا شویم تا در المپیک حضور موفقی داشته باشیم.

بر  را  تیم  المپیک هم هدایت  آیا در  این پرسش که  پیرامون  پایان  وی در 
عهده خواهید داشت یا خیر؟ افزود: تابع تصمیم رییس انجمن کشتی ناشنوایان و 
فدراسیون هستم، کار کردن با ناشنوایان تجربه خوبی برای من بود و اگر صالح 
بر این باشد که به عنوان سرمربی هدایت تیم را در المپیک نیز برعهده بگیرم در 

خدمت کشتی گیران ناشنوا خواهم بود.

مسی در بهشت فوتبال به آرزویش رسید!

لیونل مسی بامداد روز گذشته)یکشنبه( در بهشت فوتبال بود و به 
همراه تیم ملی آرژانتین موفق شد تا در عرصه ملی دست به افتخارآفرینی 
زده و کوپا آمریکا را فتح کند؛ مرد آرژانتینی معتقد است که این لحظه 

برای وی نزد خدا به امانت بوده است.
تیم ملی آرژانیتن با پیروزی یک بر صفر برابر برزیل در فینال کوپا 
آمریکا قهرمان شد و کاپیتان آلبی سلسته معتقد است که این لحظه برای 

وی نزد کائنات به امانت مانده بوده است.
حاال مرد آرژانتینی دیگر مجبور نیست خشم و ناراحتی جام نبردن با 
تیم ملی کشورش را به دوش بکشد؛ انتقادی نسبتا ناعادالنه که همواره 
علیه وی مطرح می شد به ویژه زمانی که در مورد جایگاه وی به عنوان 

یکی از بزرگ ترین بازیکنان تاریخ فوتبال مورد بحث قرار می گرفت.
مسی در این خصوص اظهار داشت: باید این موضوع آزاردهنده را 
از خودم دور می کردم؛  نبرده بودم،  با تیم ملی کشورم جامی  که هرگز 
مدت ها در یک قدمی آن بودم و می دانستم یک روز اتفاق می افتد. از خدا 
برای هدیه این لحظه به من مقابل برزیل و در خاک برزیل سپاسگزارم.
وی افزود: فکر می کنم خدا این لحظه را برای من کنار گذاشته بود.

بدیهی بود که مسی از خوشحالی در پوست خود نمی گنجید نه تنها 
به خاطر ارزش این قهرمانی برای دوران فوتبالی وی بلکه برای آرژانتینی 

که برای نخستین بار بعد از سال ۱9۳ موفق به فتح یک جام شد.
کاپیتان آلبی سلسته در این باره نیز اظهار داشت: نمی توانم وسعت 
خوشحالیم را توصیف کنم؛ بارها و بارها مجبور شدم که زمین را در ناراحتی 
ترک کنم؛ می دانستم این اتفاق یک روز باید تغییر کند و هیچ لحظه و 

زمان بندی بهتر از حاال نبود.
این تیم استحقاق این جام را داشت؛ این یک جام خاص است

مسی در ادامه افزود: بارها رویای این جام را در خواب می دیدم. این 
افتخار را به خانواده ام، همسرم، فرزندانم، پدر و مادرم، خواهران و برادرانم 

که به اندازه من یا حتی بیشتر از من سختی کشیدند، تقدیم می کنم.
شماره ۱۰ سابق آبی اناری ها ادامه داد: همیشه بی آنکه بخواهیم چند 
روز اول تعطیالت تابستانی را ناراحت بودیم چون هیچ جامی نبرده بودیم 
اما این بار همه چیز فرق می کند. به این تیم ایمان داشتم؛ تیمی که از کوپا 
آمریکای قبلی قدرتمندتر بود. گروهی از انسان های خوب که همیشه رو 
به جلو حرکت می کنند و باوجود روزها دوری از خانواده هایشان شکایت 
نمی کنند؛ اما هدف مشخص بود و ما به آن رسیدیم. توانستیم قهرمان 

شویم و شادی ما زاید الوصف است.
بازی در مورد چند  از  بعد  و  بود  آرام  فینال  دیدار  مسی در جریان 
ارزش  سازی  تاریخ  وی،  گفته  به  اما  کرد  افشاگری  خود  آسیب دیدگی 

تحمل این فشار را دارد.
وی در این باره تاکید کرد: فکر می کنم هنوز هم نتوانیم ارزش کاری 
را که کرده ایم، درک کنیم؛ فراتر از قهرمانی. حاال بسیار خوشحالیم  و 
فینال در خاک خودشان شکست  را در  برزیل  اینکه  اما  جشن می گیرم 
دادیم، در قلب تاریخ جاودانه خواهد شد. به هم تیمی هایم گفتم که آنها 
آینده تیم ملی هستند و حق با من بود؛ آنها با بردن این کوپا، این را به 

من ثابت کردند.

از  تا  کرد  استفاده  فرصت  این  از  ادامه  در  آرژانتینی  ساله   ۳۴ مرد 
بودند،  کرده  بازی  وی  کنار  در  که  آرژانتین  ملی  تیم  پیشین  بازیکنان 

قدردانی کند.
وی در این باره نیز تصریح کرد: دوست دارم این لحظه را با تمام 
هم تیمی های سابقم نیز به اشتراک بگذارم؛ بارها در یک قدمی بودیم 
اما تالشمان نافرجام بود. آنها هم برای این تیم ملی تالش زیادی کردند؛ 
قرعه جام به نام ما افتاد اما این قهرمانی نتیجه سال ها تالش و پشتکار بود.

زیزو و رد پیشنهادات باشگاهی

زیـن الدیـن زیـدان تـا مطـرح شـدن پیشـنهاد از سـوی تیـم ملی 
فرانسـه، تمـام پیشـنهادات خـود را در سـطح باشـگاهی رد خواهـد کرد.

نشـریه اکیپ فرانسـه در گزارشـی اعالم کرد که براسـاس گزارش 
منابـع، سـرمربی سـابق رئـال مادریـد تـا پایـان دوران حضـور »دیدیـه 
دشـان« روی نیمکـت تیـم ملـی فرانسـه منتظـر خواهد ماند؛ خـواه جام 
جهانـی ۲۰۲۲ پایان کار دشـان باشـد و خواه جام ملت هـای ۲۰۲۴ اروپا؛ 

زیـدان در صـف جانشـینان دشـان، در رتبه دوم قـرار دارد.
»نوئـل لوگرائـه« رییـس فدراسـیون فوتبـال فرانسـه نیـز بـرای 
منصـوب کـردن زیـدان بـه عنـوان سـرمربی تیـم ملی فرانسـه مشـتاق 
اسـت و در صـورت تصمیـم دشـان بـرای جدایی تا پایان تابسـتان سـال 

جـاری، نسـبت بـه امضـای قـرارداد بـا وی اقـدام خواهـد کرد.
بـا ایـن حـال، لوگرائـه در گفت وگویـی اعـالم کـرد کـه ماحصـل 

جلسـه ای »سـه دقیقـه ای« بـا دشـان، ابقـای وی بـوده اسـت.
بدنبـال شکسـت تیـم ملی فرانسـه مقابل سـوئیس در یک هشـتم 
یـورو ۲۰۲۰ و حـذف از ایـن تورنمنت، دشـان به شـدت تحت فشـار قرار 
گرفتـه اسـت؛ سـرمربی کـه تـا دسـامبر ۲۰۲۲ بـا آبی هـا قـرارداد دارد؛ 
در صـورت تمدیـد قـرارداد، وی تـا تابسـتان ۲۰۲۴ هدایـت ایـن تیـم را 

عهـده دار خواهـد بود.
وی از سـال ۲۰۱۲ هدایـت تیـم ملی فرانسـه را عهـده دار بوده و در 

جـام جهانـی ۲۰۱8 ایـن تیم را بـه عنوان قهرمانی رسـاند.
زیـدان کـه ۶ هفتـه اخیر را بـه همـراه خانـواده اش در تعطیالت به 
سـر برده اسـت، تمام پیشنهادات مطرح شده باشـگاهی را رد کرده است.

وی پیـش از برکنـاری »آنـدره آ پیرلو« و انتصـاب »مکس آلگری« 
بـه عنـوان سـرمربی جدیـد باشـگاه یوونتـوس، گزینـه محتمـل هدایت 

بانـوی پیـر بود.

تنظیم: شهرام دبیریان
سه  در  قهرمانی  رقابت 
هفته مانده به پایان لیگ به 

شکل حساسی پیگیری می شود.
رقابت های  هفتم  و  بیست  هفته 
لیگ برتر روز شنبه گذشته با انجام ۵ 
دیدار پیگیری شد و تیم های حاضر در 
باالی جدول بازی های خود را در این 
هفته انجام داده و سه تیم پرسپولیس، 
مقابل  برتری  با  استقالل  و  سپاهان 
حریفان با دست پر از زمین خارج شدند 
و در انتظار ۳ دیدار پایانی خودشان که 
تعیین  را  فصل  پایان  در  جایگاهشان 

می کند هستند.
در این میان رقابت قهرمانی میان 
و  است  سپاهان  و  پرسپولیس  تیم  دو 
اگر چه استقالل هم روی کاغذ شانس 
قهرمانی دارد ولی فاصله 8 امتیازی با 
صدر جدول نشان می دهد که معجزه 
هم نمی تواند جام قهرمانی را در پایان 
غفوری  وریا  دست های  روی  فصل 
قرار دهد و این اتفاق در شرایطی رخ 
یک  حتی  پرسپولیس  که  داد  خواهد 
خودش  بعدی  بازی  سه  از  هم  امتیاز 
از  بیشتر  هم  سپاهان  و  نکند  کسب 
به  را  مانده  باقی  امتیاز   9 از  امتیاز  دو 

خودش اختصاص ندهد.
با این وجود دو تیم پرسپولیس و 
سپاهان جنگ قهرمانی را با حساسیت 
 ۲ اختالف  و  می کنند  دنبال  باالیی 
عددی  تیم  دو  این  میان  متیازی  ا
از  و  باشد  ناپذیر  جبران  که  نیست 
صاحب  را  سرخپوشان  بخواهیم  االن 
خودشان  لی  متوا نی  قهرما پنجمین 
باقی  این بهانه دیدار های  بدانیم. به 
مانده پرسپولیس و سپاهان را بررسی 

کردیم.
هفته بیست و هشتم:

ماشین سازی تبریز – پرسپولیس
ماشین سازی این هفته سقوطش 
قطعی شد و فقط اتفاقات خیلی نادر و 
در  را  تیم  این  می تواند  غریب  عجیب 
لیگ برتر نگه دارد که حتی در مخیله 
اگر  نمی گنجد.  هم  تیم  این  اعضای 

ماشین سازان را یک تیم سقوط کرده 
انگیزه  نباید  قاعدتًا  بگیریم  نظر  در 
اصلی  مدعی  با  مقابله  برای  چندانی 
از  کاغذ  روی  و  باشند  داشته  قهرمانی 
نشان  فوتبال  ولی  بازنده هستند  پیش 
داده این مسائل را نمی شناسد و از طرفی 
درخشش مقابل پرسپولیس در یک بازی 
پخش زنده انگیزه باالیی برای بازیکنان 
هر تیمی خواهد بود و چه بسا شاگردان 
اکبرپور دست به شگفتی  سازی بزنند. 
با این وجود شانس پرسپولیس در این 
دیدار برای برد و کسب سه امتیاز خیلی 

زیاد است.
سپاهان - پدیده

مصاف  به  باید  نویدکیا  شاگردان 
این  که  بروند  پدیده  متحول شده  تیم  
نتیجه می گیرد  رحمتی خوب  با  روزها 
کسب  برای  هم  شانسی  نیمچه  و 
از  و  است  قائل  خودش  برای  سهمیه 
متوقف  برای  کافی  انگیزه  رو  همین 
سپاهان  دادن  شکست  حتی  و  کردن 
را دارد. با این وجود اصفهانی ها میزبان 
هستند و انگیزه آنها برای ادامه رقابت 
با پرسپولیس کمک می کند شانسشان 

برای پیروزی باالتر برود.

***
هفته بیست و نهم

پرسپولیس - تراکتور
تا  پرسپولیس  دیدار  ترین  سخت 
باشد.  بازی  همین  شاید  فصل  پایان 
با فیروز کریمی سرو جان  تراکتور که 
را  خودش  توانسته  و  گرفته  تازه ای 
بودن  پای مدعی سهمیه  تا  در جدول 
مستحکمی  و  خوب  تیم  و  بکشد  باال 
پرسپولیس  برای  می تواند  که  ساخته 
شانس  حاال  تراکتور  شود.  ساز  دردسر 
زیادی برای کسب سهمیه آسیایی دارد 
و برای همین با انگیزه کافی به مصاف 
سرخپوشان پایتخت می روند و اگر یحیی 
و شاگردانش مراقب نباشند ممکن است 

مقابل این تیم زمین گیر شوند.
سپاهان - ذوب آهن

دربی  ذاتی  حساسیت های  سوای 
بازی  این  مضاعف  اهمیت  اصفهان، 
و  سپاهان  قهرمانی  کورس  می تواند 
میزان  باشد.  آهن  ذوب  بقای  کورس 
این اهمیت را شرایط دو تیم در دو هفته 
این  آینده رقم خواهد زد و بستگی به 
دارد که هر کدام از تیم ها چقدر به سه 
امتیاز این دیدار نیاز دارند. به هر جهت 

نمی توان بازی با تیم همشهری را بازی 
ساده ای برای سپاهان در نظر گرفت مگر 
اینکه فاصله مطمئنی با سایپا در انتهای 
جدول ایجاد کرده باشد و انگیزه کافی 
برای رقابت در این دیدار را نداشته باشد.

***
هفته سی ام

پیکان - پرسپولیس
پیکان  برای  بازی  این  اهمیت 
هفته  در  تیم  این  وضعیت  به  بستگی 
پایانی در جدول دارد. اگر شاگردان تارتار 
همچنان مدعی کسب سهمیه باشند با 
تمام قوا در زمین حاضر خواهند شد و 
از سوی دیگر باید دید تکلیف قهرمانی 
به هفته آخر کشیده شده یا نه!؟ در کل 
به نظر می رسد کار سختی برابر پیکان 

پیش روی پرسپولیس نباشد.
استقالل - سپاهان

برای  ممکن  بازی  سخت ترین 
افتاده  لیگ  پایانی  هفته  به  سپاهان 
باید  نویدکیا  که شاگردان  جایی  است. 
در آزادی به مصاف شاگردان مجیدی 
بروند. اگر هنوز در آن مقطع جنگ رتبه 
وجود داشته باشد باید منتظر یک بازی 

جانانه از دو تیم باشیم.

استقالل با معجزه هم قهرمان نمی شود؛

تالش سپاهان برای جلوگیری از پنجمین قهرمانی متوالی پرسپولیس

ر  نتشا ا با  لیس  پرسپو ه  شگا با
بیانیه ای نسبت به بیانیه باشگاه استقالل 

واکنش نشان داد.
به  پاسخ  در  پرسپولیس  باشگاه 
سوی  از  اخیر  »بی حرمتی  که  آنچه 
خوانده  استقالل«  باشگاه  مسووالن 

آورده است:
 »یک( مدیران باشگاه استقالل 
ه  نگا ز  ا خود  ه  یگا جا به  توجه  با 
استفاده  با  بار دیگر  هواداران فوتبال، 
شأن  ز  ا دور  و  موهن  دبیات  ا ز  ا
صحبت  به  اقدام  کشورمان،  فوتبال 
در خصوص باشگاه بزرگ و پرافتخار 
ینکه  ا ز  ا ا  جد  . ند د کر لیس  پرسپو
حمالت  و  بی احترامی  موضوع  بارها 
بی دلیل به پرسپولیس از سوی مدیران 
منطق  کرده ایم،  محکوم  را  استقالل 

این اقدامات را درک می کنیم. 
وقتی  بازنده  افراد  معموال  دو( 
ندارند  راهی برای توجیه عملکرد خود 
داشته  مقبولی  کارنامه  نمی توانند  و 
باشند، به دیگران می تازند تا با این کار، 
نظرات را به سمت خود جلب کنند؛ هر 
چند این سیاست رنگ و رو رفته، دیگر 

مطرح  برای  ندارد.  کاربردی  و  کارایی 
شدن و ماندن در صدر اخبار، چه کسی 
استفاده  با  از یحیی گل محمدی؟  بهتر 
مربی  بهترین  که  گل محمدی  نام  از 
ایرانی است، تالش می کنند قد بکشند 
و بزرگ شوند؛ گرچه در واقع کوچک و 

کوچک تر می شوند. 
سه( انتشار رقم قراردادها، نیازمند 
منبع و مرجع نیست. سرتان را از برف 
بیرون بیاورید و به جای پنهان کاری و 
استفاده از ادبیاتی دور از منزلت فوتبال 
ایران، شجاعانه اقدام به انتشار قراردادها 

دارید؟  هراس  موضوعی  چه  از  کنید. 
برای  پرسپولیس  باشگاه  یعنی خواسته 
انتشار قرارداد بازیکنان هر دو تیم، تا این 
حد نگران کننده بود که تالش می کنید 
هر کاری انجام دهید غیر از انتشار رقم 

واقعی قراردادها؟! 
چهار( این همه تهمت زدید، تهدید 
کردید و لطیفه و گل واژه تحویل مردم 
دادید اما یادتان رفت بگویید چه کسی 
چرا  بود؟  جنجال ها  این  کننده  شروع 
باشگاه  مدیرعامل  مددی  احمد  آقای 
استقالل باید در شرایطی که همه چیز 

در سکون است، علیه سرمربی محترم 
و رییس هیات مدیره پیشین پرسپولیس 
اظهارنظر کند؟ رفتار و گفتار او، چیزی 
شبیه به پاشیدن بنزین روی آتش بود.

را  حرف هایش  بازتاب  که  حاال 
دیده، پای خود را کنار می کشد. مددی 
باشگاه  برند  از  استفاده  سوء  مشغول 
استقالل است و به جای صحبت کردن 
در مورد جنجالی که به پا کرده، از کانال 
رسمی این باشگاه بهره برداری می کند 
استقاللی ها  همه  با  را  تقصیرات  تا 

تقسیم کند.
ه  باشگا منزلت  و  شأن  پنج( 
از  که  است  آن  از  باالتر  پرسپولیس 
برخی  با  مجادله  برای  ادبیاتی سخیف 
حرافی ها سود ببریم. پرسپولیس عادت 
بازی  زمین  داخل  را  رقبا  جواب  کرده 
بدهد. مثل شما قشون مجازی و ارتش 
سایبری نداریم تا با فشار، تهدید، توهین 
به  باشیم.  قدرتنمایی  دنبال  به  افترا  و 
تهدید  و  غیراخالقی  اقدامات  جای 
مدل  به  را  اخالق  و  احترام  دیگران، 
این  از  شاید  کنید؛  اضافه  مدیریتی تان 

راه مقبول مردم شوید!
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محمدرضا هاشمی کهندانی

پاسخ تیم اول پایتخت به استقاللی ها؛

از نام پرسپولیس برای مطرح شدن استفاده نکنید!

گذشته،  صبح  ظهر  که  حالی  در 
مهدی  سرمربی گری  از  فوتبال  فدراسیون 
مهدوی کیا در تیم ملی امید خبر داده بود، 
ظهر نشده عزیزی خادم اعالم کرد باید با 

این مربی و باشگاه هامبورک مذاکره کند!
قبل  روز  صبح  ده  ساعت  حدود 
غیرمتتظره  خبری  در  فوتبال  فدراسیون 
اعالم کرد با تصویب اعضای هیات رئیسه، 
مهدی مهدوی کیا به عنوان سرمربی تیم 
عزیزی  الدین  شهاب  و  شد  انتخاب  ملی 
مربی  این  با  قرارداد  عقد  مسئولیت  خادم 

را برعهده دارد.
در متن منتشر شده از سوی فدراسیون 
هیچ  که  چرا  داشت  وجود  بزرگی  ابهام 
این  آیا مهدوی کیا  اشاره ای نشده بود که 
از طرفی  و  خیر  یا  است  پذیرفته  را  سمت 
در  و  می شود  حاصل  توافق  ابتدا  معموال 
ادامه هیات رئیسه فدراسیون فوتبال آن را 

رد یا تایید می کند.
اطالع  این  از  ساعت  دو  گذشت  با 
رسانی، فدراسیون فوتبال این خبر را اصالح 
کرد و فقط از مذاکره با مهدوی کیا خبر داد!

اصالح  با  فوتبال  فدراسیون  سایت   

ملی  تیم  کیا سرمربی  »مهدوی  تیتر خبر 
فوتبال  فدراسیون  »مذاکره  به  امید شد« 
امید«  تیم  هدایت  برای  کیا  مهدوی  با 
هیات  نشست  برگزاری  پی  در  نوشت: 
رییسه فدراسیون فوتبال، مذاکره با مهدوی 
کیا جهت هدایت تیم ملی فوتبال امید آغاز 
رییسه  هیات  اعضای  تصویب  با  می شود. 
فدراسیون  تا  شد  مقرر  فوتبال،  فدراسیون 
مهدوی  مهدی  با  را  خود  مذاکره  فوتبال 
امید آغاز کند.  کیا به عنوان سرمربی تیم 
شد  داده  اختیار  این  فدراسیون  رییس  به 

با ایشان در دستور کار  که پروسه قرارداد 
قرار گیرد.

رییس  خادم،  عزیزی  شهاب الدین 
آقای  با  مذاکراتی  فوتبال گفت:  فدراسیون 
گذشته  روز  چند  در  کیا  مهدوی  مهدی 
با  مربوط  مسائل  مورد  در  و  دادیم  انجام 
مهمی  صحبت های  امید  و  پایه  تیمهای 
در  به  توجه  با  ترتیب  به همین  انجام شد. 
پیش بودن مرحله مقدماتی انتخابی المپیک 
ندارد!(  المپیک  به  ارتباطی  مسابقات  )این 
توافقات اولیه به صورت کلی با آقای مهدوی 

کیا انجام و قرار شد با توجه به قراردادی که 
او با باشگاه هامبورگ دارد، بعد از صحبت 
نهایی با مسووالن این باشگاه، برنامه جامع 
ملی  تیم های  ساماندهی  برای  را  خودشان 
المپیک به  پایه و سرمربیگری تیم  فوتبال 

فدراسیون اعالم کنند.
عزیزی خادم افزود: احتماال در صورت 
توافق نهایی، دستیاران آلمانی در کادر ایشان 
امیدواریم شرایط  حضور خواهند داشت. ما 
برای این همکاری که منشا اتفاقات مثبت 
بود  خواهد  ایران  فوتبال  برای  بزرگ  و 
هرچه زودتر با توافق مهیا شود که جزییات 
این مذاکرات و برنامه ریزی به زودی اعالم 

می شود.«
خبر،  این  در  توجه  جالب  نکته  دیگر 
مقدماتی  مرحله  به  خادم  عزیزی  اشاره 
انتخابی المپیک است؛ در حالی که مسابقات 
و  ندارد  المپیک  به  ارتباطی  هیچ  رو  پیش 
قهرمانی  مسابقات  یعنی  رو  پیش  دوره  در 
المپیک  به  تیمی  آسیا ۲۰۲۲، هیچ  فوتبال 
سال  در  یعنی  آینده  دوره  در  و  رود  نمی 
۲۰۲۴ برای المپیک فرانسه این رقابت ها 

برگزار خواهد شد!

تکذیب خبر سرمربیگری مهدوی کیا در تیم ملی امید؛

عزیزی خادم: اول باید مذاکره کنیم!

نیمی از گل های ۱۰ سال اخیر کشف علی دایی هستند. 
غیبت علی دایی در فوتبال ایران بیش از حد طوالنی شده 
است. او در هفته های پایانی لیگ هجدهم از سرمربیگری 
سایپا برکنار شد و حاال چیزی نزدیک به دو سال است که 
فعالیت فوتبالی ندارد. این که نمی گذارند کار کند یا خودش 
نمی خواهد، چندان مشخص نیست. روایت های ضد و نقیضی 
این  به  می گوید  شهریار  خود  اما  دارد  وجود  مورد  این  در 
»نبودن« خو گرفته است. او توضیح می دهد حاال به اندازه 
کافی آرامش دارد و بیشتر می تواند کنار خانواده اش باشد. حتی 
اگر حرف دایی از ته دل باشد که خیلی بعید به نظر می رسد، 
باز جای او در فوتبال خالی است. خودش، مصاحبه هایش، 

خبرسازی هایش و حتی جنگ و دعواهایش. هستند گروه 
زیادی که گمان می کنند دایی مربی فوق العاده ای نیست اما 
داشته که حتی همین  دوران کارش دستاوردهایی  او طی 

منتقدان بدبین را هم قانع می کند.
از  نیمی  بدانید طی ۱۰ سال گذشته،  نباشد  بد  شاید 
آقای گل های لیگ برتر به  طور مستقیم کشف علی دایی 
در  بار  دو  انصاری فرد  کریم  زمانی،  بازه  این  در  بوده اند. 
لیگ های یازدهم و سیزدهم با پیراهن سایپا و تراکتور آقای 
گل شده است، مهدی طارمی هم دو بار در فصول پانزدهم 
و شانزدهم با لباس پرسپولیس کفش طال را به  دست آورد 
تیم  همین  پیراهن  با  هفدهم  لیگ  در  هم  علیپور  علی  و 

بهترین گلزن مسابقات شد. جالب تر می شود اگر بدانید در 
سایر فصول آقای گل های خارجی داشته ایم؛ مثل لوسیانو 
ادینهو، پریرا، استنلی کی روش و شیخ دیاباته. به تعبیر دیگر 
تنها آقای گل های بومی این سالیان فوتبال ایران که همگی 
حاال لژیونر هستند، با تیزبینی و درایت دایی به سطح اول 

فوتبال ایران رسیدند.
حاال اما کفاش طال، کرکره مغازه اش را پایین داده و 
تولید خاصی ندارد. شاید فردا، دیگر ستاره های ساخته دست 
او همه کاره تیم  ملی نباشند، به چلسی گل قیچی برگردان 
نزنند و کام مردم را شیرین نکنند. باغبانی که امروز باید بذر 
بکارد، یک کنج و کنار آرام گرفته و به هر دلیلی کار نمی کند. 

به بهانه غیبت طوالنی شهریار در فوتبال ایران؛

آقای اسطوره، لطفا به کارگاه طالسازی برگرد!
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 اسامی نامزدهای مرحله دوم بخش »فیلم کوتاه« پنجمین 
مسابقه فیلم نامه و نمایش نامه کانون پرورش فکری کودکان و 

نوجوانان از سوی دبیرخانه مسابقه فیلم نامه 
و نمایش نامه اعالم شد.

به گزارش دنیای جوانان از اداره کل 
روابط عمومی و امور بین الملل کانون، هیات 
داوران مرحله دوم بخش »فیلم کوتاه« 
نمایش نامه  و  فیلم نامه  مسابقه  پنجمین 
کودک و نوجوان متشکل از بیژن میرباقری، 
سعید پوراسماعیلی  و رقیه توکلی از میان ۴۱ 
اثر برتر مرحله اول این مسابقه ۱۰ فیلم نامه 
را به عنوان نامزد مرحله دوم معرفی کردند.

بر اساس این خبر فیلم نامه های سوت 
اثر جاوید سبحانی و زمین ساز نوشته  حدیثه کرمی هر دو از استان 
البرز، مرد حلبی  به نویسندگی گیتی باقری از قزوین و زنگ آخر 
اثر علی محمدی حاجی از مازندران به عنوان نامزدهای مرحله دوم 
بخش فیلم کوتاه پنجمین مسابقه فیلم نامه و نمایش نامه کودک و 

نوجوان انتخاب شدند.
در همین حال فیلم نامه های خط مقدم نوشته  سعید سراج، 
دوقلوهای قهرمان اثر فرزانه شبانی، من 
علی سنتوری ام از نسرین محمدپور، هوتگ 
به نویسندگی نیاز اسماعیل پور، تردست اثر 
مشترک نگار عباس پور و فرشاد رضایی و 
دوچرخه نوشته  مریم الهامیان همگی از 
نامزدهای مرحله  به عنوان دیگر  تهران 
داوران  هیات  سوی  از  بخش  این  دوم 

معرفی شدند.
پنجمین  است  یادآوری  به  الزم 
مسابقه  فیلم نامه و نمایش نامه  کودک و 
شد  برگزار  مرحله  دو  در  کانون  نوجوان 
به گونه ای که ابتدا طرح های ارسالی با توجه به شرایط مسابقه 
بررسی و انتخاب شدند و در مرحله دوم صاحبان آثار برتر یک ماه 
فرصت داشتند تا نسخه اصلی اثر خود را برای داوری پایانی به 

دبیرخانه مسابقه ارسال کنند.

نامزدهای مرحله دوم بخش »فیلم کوتاه« مسابقه کانون معرفی شدند

پاسداشـت »م. مؤیـد« 
مـردی از تبار قلـم در گیالن

حسـین  محمـد   
مهدوی)م.مؤیـد( مـردی از تبـار قلـم 
حرمـت  پاسداشـت  در  یکشـنبه  روز 
قلـم، و بـه همـت نهـاد کتابخانه های 
عمومـی کشـور به صورت مجـازی در 

شـد. تجلیـل  گیـالن 
محمدحسـین مهـدوی )م. مؤید( 
در  نجـف  در   ۱۳۲۲ مـاه  تیـر  هفتـم 
از  ادبیـات،  و  شـعر  اهـل  خانـواده ای 
پـدری الهیجـی و مـادری رودسـری 
بـه دنیـا آمد و از پـدرش )آیت اهلل حاج 
شـیخ محمد مهدوی الهیجـی( دیوان 

شـعری بـه یـادگار مانـده اسـت.
 مؤید در سال ۱۳8۲ برای کتابش 
بـا عنوان »گلی امـا آفتابگردان« موفق 
بـه دریافت جایزه نخسـت کتاب سـال 
شـعر ایـران از سـوی معتبرترین جایزه  
غیر دولتی شـعر ایران ) کارنامه( شـد.

قهـر  گذشـته  از  جوانـان  کاش 
! نکننـد

مجـازی  مراسـم  ایـن  در  مؤیـد 
ضمـن ابـراز خرسـندی از برنامـه تبـار 
قلـم بـه همـت نهـاد یـاد شـده گفت: 
خوشـحالم در ایـن جهـان ناپایـدار در 
زیر فشـار سـتم هـای بیکران انسـانی 
کـه اینـک دیگر خـود را خدا مـی داند 
تبـار قلـم را رقم زدند و بـه من ، کتاب 

و کتـاب خوانـی توجـه کردنـد.
وی یـادآور شـد: کودکـی مـن در 
نجـف بـا کتاب گذشـت چـون در خانه 
مـا تنهـا چیـزی که فـراوان بـود کتاب 
بـود و مـن با کتـاب بازی مـی کردم و 
ای کاش! حـاال هـم چنیـن بـود و این 
جدایی وحشـتناک بیـن جوانان و کتاب 

آمد. نمـی  بوجود 
مؤیـد ادامـه داد: ای کاش!جوانان 
از گذشـته قهر نکننـد ،به متن ها توجه 
داشـته باشـند و از این دستگاه نامیمون 
)موبایل( گریز داشـته باشـند و نگذارند 

جای کتـاب را بگیرد .
وی از نسـل نو خواسـت به چفت 
و بسـت و موسـیقی کلمـات اهتمـام 
داشـته باشـند تـا افـق هـا بـه سـوی 
بـازده  و  داشـتن  دریافـت  و  خوانـدن 

داشـتن بـاز شـود.
م. مؤیـد کـه مهـر  مـاه ۱۳9۵ 
از سـید عبـاس صالحـی وزیـر وقـت 
ارشـاد و فرهنـگ اسـالمی، بـه پـاس 
سـال هـا فعالیت ادبی اش نشـان درجه 
کرد؛مجموعـه  دریافـت  هنـری  یـک 
شـعرهای مگـر بـا لبخند مـاه، گلی اما 
آفتابگردان، تو کجاسـت؟، سیماب های 
مـن،  بی خویشـی  پروانـه  سـیمین، 
هنـوز،  نرگـس  پرنـدگان،  بی خوانـش 

سـه بـار می گویم گل سـرخ، دسـتاس 
هنـوز می چرخد، پندار آبی، به سـپیدی 
تـاج محـل، درخشـش شـبانه سـیب 
سـیاه، غزلواره های هزار، آوند، سـاعت 
هنـوز گل سـرخ اسـت و مجموعـه نثر 
حسـین علـی تاکنـون از  مؤید به چاپ 

است. رسـیده 

تبار قلم شاخصه اقتدار فرهنگی
ی  هـا نـه  بخا کتا کل  یـر  مد
مراسـم  یـن  ا در  گیـالن  عمومـی 
مجـازی گفت: برگـزاری ویژه برنامه 
رویکـرد  ادامـه  در  قلـم«  تبـار  »از 
مـی  عمو ی  نه هـا بخا کتا د  نهـا
کشـور در توجـه بـه اهمیـت و ارج  
اهالـی  و  نویسـندگان  بـه  گـزاری 
فرهیختـه دانـش و نخبـگان کشـور 
شـاخص های  از  یکـی  عنـوان  بـه 
می شـود؛  برگـزار  فرهنگـی  اقتـدار 
بـا  ایـن  از  پیـش  کـه  رویکـردی 
برگـزاری برنامه هایـی چـون »چهل 
قلـم« و »راویـان بالندگـی« مـورد 

اسـت. بـوده  نهـاد  ایـن  توجـه 
د  نهـا فـزود:  ا کرمـی  پریسـا 
کتابخانـه های عمومـی در کنار ترویج 
فرهنـگ کتابخوانی دغدغه پاسداشـت 
و معرفـی مفاخر را دارد تا الگویی برای 
نسـل نو باشـد و آنان را به داشـته ها و 

هویـت خویش آگاه سـازد.
وی بـا اشـاره بـه اجـرای برنامـه 
هایـی چون چهل قلـم ،راویان بالندگی 
و هدهـد سـفید گفـت: اجـرای چنیـن 
برنامـه هایـی و همچنین ایجاد محافل 
ادبـی اولویـت این نهاد اسـت تـا با هم 
افزایـی مجموعه هـای فرهنگی گامی 
مثمـر در حـوزه ترویـج فرهنـگ کتاب 
و کتـاب خوانی و همچنیـن ارج نهادن 
خویـش  فرهنگـی  هـای  داشـته  بـه 

باشیم. داشـته 

داشـت:برگزاری  اظهـار  کرمـی 
»از  سراسـری  مجـازی  برنامـه  ویـژه 
تبار قلم« در راسـتای تجلیل از خدمات 
ارزنـده فرهنگـی مفاخـر اسـت که این 
بـار نوبـت بـه تجلیـل از اسـتاد محمد 
حسـین مهـدوی)م. مؤید( بـه میزبانی 
اداره کل کتابخانه های عمومی اسـتان 

گیالن رسـیده اسـت.
اعـالم  طبـق  گفـت:   کرمـی 
برنامـه  ویـژه  برگـزاری  دبیرخانـه 
معیارهـای  ،از جملـه  قلـم«  تبـار  »از 
انتخـاب نویسـندگان در ایـن محفـل 
دارا بـودن شـاخص هایی چـون تعـداد 
تألیفات ارزشـمند و تاثیرگـذار در حوزه 
موضوعـی، دارا بـودن ویژگی های برتر 
آثار منتشـره از نویسندگان در پنج سال 
گذشـته، اسـتقبال عمومـی از تالیفـات 
نویسـنده و همچنیـن داشـتن تناسـب 
و  خریـد  بـرای  الزم  ویژگی هـای  و 
ارائـه آثـار در کتابخانه هـای عمومـی 

اسـتان اسـت.

م.  مؤیـد ادبیـات فارسـی را بـا 
حضـور در مدرسـه ایرانیـان عـراق فرا 
گرفت و از چهارده سـالگی به سـرودن 
شـعر پرداخـت. وی نخسـتین بار شـعر 
»خوشـه«  ادبـی  انجمـن  در  را  خـود 
از  بیشـتری  آثـار  بعـد،  و  چـاپ کـرد 
او در جـزوه شـعر و همچنیـن مجلـه 
دهـه  سـال های  طـول  در  فردوسـی 

چهـل انتشـار یافـت.  
اسـماعیل نـوری عـال در کتـاب 
»صـور و اسـباب شـعر« خـود،  شـعر 
م.  مؤیـد را  بـه لحـاظ سـبک شـعر 
بـه جریـان شـعری مـوج نـو و شـعر 
همچنیـن  او  می دانـد.  متعلـق  حجـم 
نویسـندگان  کانـون  نخسـتین  عضـو 
ایـران بـود کـه بـه همـت جـالل آل 
احمد تأسـیس شـد و در آن شـاعران و 

نویسـندگان دیگری چـون محمد علی 
سـپانلو، سـیمین دانشـور، رضا براهنی 
و دیگـران حضـور داشـتند. احمیـد میر 
احسـان از منتقـدان برجسـته ادبیـات 
عـالوه بر نـگارش مقـاالت متعـدد در 
نقد و سـتایش شـعر موید وی را شـاعر 

آوانـگارد شـیعه خوانـده اسـت .

 زندگی نامه خود نوشت م. مؤید
سـایه/بام  آن  بـود  اولـی  سـایه 
سـیب بـود آنجـا کـه مـن در آن زاده 
شـدم، هفت تیـر ۱۳۲۲/نجف اشـرف. 
زادگاهـم گاهـواره هارمونیـک از تابش 
و آوا و آوانوشـت بود/کتابخانه پدر مهد 
کودکـی ام بود/نواخـت چشـم بود/پدر 
سـتم  از  زار  مـادر  و  روحانـی  ایرانـی 
بارگـی جهـان و سـیاه پوش همیشـه. 
/موسـیقی خوابگاهـم در سـکوت نیمه 
بود/پـدر  محرمانـه  ترنم هـای  شـبان 
نیایـش می کرد/گاهـی از تـن همـوار 
و آبـی ترنم هـا دریـا بـاری از صـدای 
کالم و چرخـش فروچـگان اشـک بـر 
می آمـد و چنـان بـاال می گرفـت کـه 
صـدای فروچـگان آن را می شـنیدم. /

تـا سـیکل اول دبیرسـتان آنجـا 
بـودم. ایرانیـان، دبسـتان و دبیرسـتان 
بـه نام علـوی ایرانیان داشـتند و من از 
آنجـا داد و سـتد کلمات را آغار کردم/و 
همیـن نـام علوی ایرانیـان کار خودش 
را کرد/پـس آنـگاه بـه ایران آمـدم، به 
الهیجـان و تـا کنـون در آن بـه سـر 
می بـرم، مگـر یـازده سـال کـه اینجـا 
و آنجـا بـودم؛ به ماموریتهـای اداری یا 
تحصیـل دانشـگاهی کـه در اصفهـان 

سـپری شد. /
بـام سـیب، شـگرف.  آنجـا/از  از 
شـگفتی واژه گلنـار شـد و کمـی مـاه 
آغـاز شـد/در صحـن امیر مؤمنـان پدر 
شـگفتی را بـا با...)روشـنی طلعـت تـو 
ماه ندارد( سـریان فرمـود/و گام به گام 
دسـت دل و جانـم را می گرفـت: کاری 
بـه کار چیزهـای دیگـر نداشـته باش. 
حرفهایـش بـه کنار سالسـت گفتارش 
را بگیـر. / ایـرج میـرزا می گفـت/و بـه 
همیـن سان/نشـریات ایرانـی بـه وفور 
شـد  دریافـت  نیمـا  می رسـیدند/آنگاه 
از  ناخلفـش  فرزنـدان  دیگران/کـه  و 
فرزنـدان خلفش خلف تـر بودند/و آنجا 
هـم نـازک المالیکـه بود و نـزار قبانی 
و شـعر ترجمه/بـه ایـران کـه رسـیدم 
و  دارم/شـاملو  سـرایش  می دانسـتم 
فـروغ بـه بسـیاری و شـاملو و احمدی 
بـه شـدت حضـور داشـتند/و مـن این 

شـدم که نیسـت.
امـا همچنـان نشـان طعـم گندم، 
دامـن مرا گرفته اسـت و مـن هم چنان 

دچار می نـوازم ...

کاش جوانان از گذشته قهر نکنند!

۲ کتاب جدید پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی منتشر شد
اخالق  »به سوی  کتاب های 
توحیدی« و »رویکردهای رقیب در 
مساله شر« دو عنوان از جدیدترین 
فرهنگ  و  علوم  پژوهشگاه  آثار 
اسالمی به تازگی منتشر شده  است.

به گزارش روز یکشنبه دفتر 
علمیه  ه  حوز اسالمی  تبلیغات 
رقیب  »رویکردهای  قم،کتاب 
ذوالفقار  قلم  به  شّر«  مسئله  در 
ناصری صدر و به همت گروه کالم 
پژوهشکدۀ فلسفه و کالم اسالمی 
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی 

منتشر شده است.
مسائل  از  یکی  شّر،  مساله 

مطرح در فلسفه دین معاصر است و رویکردهای مختلفی نیز در پاسخ بدان 
وجود دارد؛ امروزه فیلسوفان دین این مساله را در قالب دو مساله منطقی 
و قرینه ای صورت بندی کرده و گونه های مختلفی نیز برای شرور در عالم 
برشمرده اند. برایان دیویس از الهی دانان معاصر است که بر مبنای رویکرد 
تومیستی، هم نوع طرح مساله شّر در الهیات جدید و هم برخی تئودیسه ها 
و دفاعیه ها در پاسخ به مساله شّر را نقد می کند و راه حل اصلی مساله شّر 

را در اصالح رویکرد الهیاتی فیلسوفان دین می داند.
برایان دیویس،  آرای  به  انتقادی  با نگاهی تحلیلی و  این کتاب،  در 
رویکردهای رقیب در مساله شّر شناسایی شده و پاسخ متفکران مسلمان به 

این مساله نیز تبیین شده است.
نویسنده این اثر با طرح مبحث »پارادایم های الهیاتی« کوشیده  است 
دالیل تقابل  رویکرد سنتی آکوئیناس و برایان دیویس با رویکردهای الهیاتی 
جدید و معاصر در مساله شّر را بررسی کرده و تأثیر هرکدام از این دو نظام 

معرفتی را در تبیین شرور در عالم نشان دهد.
دکتری  »دانش آموخته  صدر  ناصری  ذوالفقار  قلم  به  که  کتاب  این 
فلسفه دین« و از سوی نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی روانه بازار 
نشر می گردد، به مهم ترین مسائل فکری و دغدغه های متفکران مختلف 

درباره مساله شّر پرداخته است.
کتاب »رویکردهای رقیب در مساله شّر«در ۶ فصل با عناوین کلیات 
و مفاهیم، رویکردهای رقیب، نقدهای برایان دیویس بر رویکردهای رقیب، 
رویکرد  انتقادی  بررسی  شر،  مساله  به  مبنایی  رویکرد  و  دیویس  برایان 
به مساله شر، و عدالت وجودی و مساله شر و در ۵۰۰ صفحه،  دیویس 
در شمارگان ۴۰۰ نسخه از سوی نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی 

تقدیم عالقه مندان شده است.

کتاب »به سوی اخالق توحیدی« منتشر شد
توحیدی«  اخالق  سوی  »به 
به قلم حجت االسالم والمسلمین 
هیات  »عضو  مبینی  محمدعلی 
کالم  و  فلسفه  پژوهشکده  علمی 
اسالمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ 
این  نشر  سوی  از   ،» اسالمی 

پژوهشگاه روانه بازار نشر گردید.
نویسنده در این کتاب، اخالق 
برای  روان  زبانی  با  را  توحیدی 
مخاطبان جوان معرفی کرده است؛ 
در  و  صفحه   ۱7۵ در  اثر  این 
قیمت  به  و  شمارگان ۴۰۰ نسخه 
۳۵۰۰۰۰ ریال تقدیم عالقه مندان 

شده است.
مخاطبان  برای  که  است  کتابی  توحیدی«  اخالق  »به سوی  کتاب 
جوان به زبانی روان اخالق توحیدی را معرفی، ارزش و اهمیت آن را بازگو 

و نکات مقدماتی برای حرکت در مسیر اخالق توحیدی را بیان می  کند.
سوال اساسی این است که اخالق توحیدی چیست، چه آثاری به دنبال 
دارد و برای این که بتوانیم اخالق توحیدی را در خود و در جامعه ایجاد و 
تقویت کنیم و سطح خود را در این زمینه باال ببریم، چگونه باید عمل کنیم؟ 
مطالبی که در این کتاب بیان می  شود، نکاتی است که دانستن آن ها برای 

هر کسی که می  خواهد اخالق خود را بهبود بخشد، الزم است.

انتشار »کرونا، مهمان ناخوانده«
با رویکرد  کتاب »کرونا، مهمان ناخوانده« نوشته احمد قلی زاده که 

روان شناسی سالمت به مباحث کرونا پرداخته، منتشر شد.
در معرفی این کتاب که در نشر عادی منتشر شده است، آمده است: 
این اثر با توجه به نیاز جدی جامعه به پرداختن به مسائل روانی ناشی از 
با عینک روان شناسی  به موضوعات کرونا  با نگاهی نسبتًا جامع  کرونا و 

سالمت پرداخته است.
در این کتاب مباحثی مانند مواجهه با کرونا، باورهای غلط، خانواده و 
کرونا، اقدامات الزم در دوره شیوع کرونا، واکنش های شایع روان شناختی، 
استرس و کرونا، کرونا و افسردگی، وسواس و کرونا، پیامدهای چاقی و 
کرونا، سیگار و کرونا، الکل و کرونا، شخصیت و کرونا، حمایت اجتماعی و 

کرونا، بیماری های مزمن و کرونا و سوگ مطرح شده است.
این  پیشگفتار  در  طباطبائی  عالمه  دانشگاه  استاد  احدی،  حسن 
کتاب آورده  است: »این اثر که به شکل ساده و نموداری به رشته تحریر 
درآمده و مؤلف آن آقای دکتر احمد قلی زاده که خود دانش آموخته دکتری 
روان شناسی سالمت است و سال هاست او را می شناسم و به توانمندی 
آن  و  آگاهم  امروز  به  تا  بوده،  دانشجویی که شاگردم  دوره  از  او  علمی 
مهم  بسیار  کار  این  نگارش  عهده  از  به خوبی  توانسته  می کنم،  تایید  را 
اثر  این  تهیه  با  امیدوارم  برآید،  ماست  امروز  جامعه  نیاز جدی  مورد  که 
و خواندن آن و آگاهی یافتن از مباحث آن در مراقبت از خود، خانواده، 

اطرافیان و جامعه کوشا باشید.«
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پروانه رسولی خوشبخت

 ادبیات، به تاب آوری برابر کرونا کمک می کند
ادبیات  و  کتاب  خانه  مدیرعامل   
در  ادبیات  همراهی  به  اشاره  با  ایران 
ادبیات  که  همانطور  گفت:  بحران ها، 
نقش آفرینی  پیشین  بحرانی  مقاطع  در 
کرده است؛ در این ایام نیز می تواند در 
کنار مردمان این سرزمین به تاب آوری تا 

ریشه کنی کامل آن کمک کند.
خانه  از  جوانان  دنیای  گزارش  به 
کتاب و ادبیات ایران، آیین افتتاحیه وبینار 
بین المللی ادبیات در روزگار کرونا عصر 
شنبه )نوزدهم تیر ۱۴۰۰( با حضور ایوب 
دهقان کار، مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات 
ایران، حمیدرضا نمازی، دبیر علمی وبینار 

و مصطفی راضی جاللی، مدیر دفتر گسترش شعر و ادبیات داستانی خانه کتاب و ادبیات 
ایران، در خانه کتاب و ادبیات ایران برگزار شد.

یافتن مناسبات ادبیات و کرونا دشوار نیست
ایوب دهقان کار درباره چرایی برگزاری وبینار بین المللی ادبیات در روزگار کرونا 
اظهار داشت: همانطور که از عنوان همایش پیداست، این همایش دو محور دارد؛ ادبیات 
و کرونا. در نگاه اول ممکن است ادبیات به عنوان یکی از شاخه های علوم انسانی که 
خود شامل نظم، نثر، عروض و قافیه، صرف، نحو، معانی، بدیع می شود با یک ویروس 
آزمایشگاهی به نام کووید ۱9 که حاصل کشف دانشمندان علوم پزشکی است، نه تنها 
ارتباط چندانی نداشته باشند، بلکه کامال ناسازگار و مانعه الجمع باشند. بر این اساس، 
سوالی که ممکن است در ذهن مخاطب ایجاد شود این است که چگونه می شود این 
دو مفهوم و ماهیت به ظاهر نامرتبط و نامانوس یعنی ادبیات و کرونا را بایکدیگر جمع 

کرد و با این موضوع، همایش و وبینار برگزار کرد.
وی درادامه افزود: برای یافتن پاسخ دقیق، باید این دو پدیده را از منظر دیگری، 
افق دیدمان را وسیع تر کرده و به قول منتقدان ادبی از جایگاهی مشرف به قضیه  نگاه 
کنیم. اگر از یک سو، ادبیات را صرفا علمی روی کاغذ نبینیم و از سویی دیگر، کووید 
۱9 را هم نه در حد یک ویروس آزمایشگاهی بلکه به عنوان یک معضل اجتماعی 
ببینیم، آنگاه می توان به روزنه هایی رسید که از طریق آنها می شود مناسبات و رابطه 
این دو مفهوم را مشاهده کرد و به نتایج جالبی دست یافت. دو پرسش کالن که هدف 

از برگزاری این همایش پیدا کردن پاسخ هایی برای آنها است عبارتند از:
نقش ادبیات به طور عام در مواجهه با آسیب های اجتماعی چیست؟ آیا اصوال 
می توان بین ادبیات و بحران های اجتماعی مناسباتی پیدا کرد یا خیر؟ و در صورتی که 
پاسخ ما به پرسش اول »بلی« باشد، پرسش دوم به این شکل مطرح می شود: نقش 

ادبیات فارسی بطور خاص در مواجهه با آسیب های اجتماعی چیست؟
دهقان کار ادامه داد: برای پاسخ به پرسش اول، ضروری است ادبیات را از منظری 
کالن تر بینیم. در ابتدا ادبیات را جزیی از پدیده بزرگ تری به نام زبان بدانیم. با این نگاه، 
ادبیات حالت خاصی از بروز و ظهور زبان انسان است؛ زبان انسان معجزه خلقت است 
که هم در مضامین دینی ما و هم در تئوری های علمی روز دنیا به آن اشاره شده است؛ 
از جمله در آثار نوام چامسکی )زبان شناس امریکایی( که معقتد است زبان موهبتی 
طبیعی است  که در فطرت انسان ها به ودیعت گذاشته شده است. به همین دلیل زبان 
شناسان این تئوری را فطری گرایی )Nativism( نام نهاده اند. البته قرن ها پیش از 
مطرح شدن این تئوری توسط چامسکی، خداوند متعال در قرآن کریم در آیات متعددی 
به صورت تلویحی به این موضوع اشاره فرموده است. از جمله در آیات ابتدایی سوره 

ْحَمن )آیات شریفه ۱ تا ۴(. مبارکه الرَّ

ادبیات یکی از نمودها و بروزهای ویژگی  زبانی انسان است
وی در ادامه تاکید کرد: به اعتقاد بسیاری دانشمندان تمام پیشرفت های بشر 
مرهون ویژگی  قوه ناطقه )زبان( انسان است؛ یکی از ویژگی های زبان انسان، ویژگی ای 
است به نام جابه جایی/ Displacement. به لطف مجهز بودن به این ویژگی است 
که انسان برخالف سایر موجودات می تواند درباره مسائلی که در زمان حال وجود ندارند، 
همچنین در مورد مسائل آبستره و انتزاعی صحبت و تفکر کند. درواقع ما می توانیم درباره 
گذشته، آینده و همچنین درباره چیزهایی که وجود ندارند صحبت کنیم و خالقیت ها، 

نوآوری ها و آفرینش ها مدیون همین ویژگی زبان دان بودن انسان است.
دهقان کار ادبیات را بخشی از زبان خواند و اظهار داشت: ادبیات یکی از نمودها و 
بروزهای ویژگی  زبانی انسان است در قالبی زیباتر و گاهی با انحرافی پذیرفتنی از معیار 
تجلی پیدا می کند؛ درواقع ادبیات شکلی زیبایی   شناختی از زبان است که در ژانرهای 
مختلف همچون شعر، داستان و نمایشنامه نمود پیدا می کند. حال برای رسیدن به 
پاسخی برای اولین پرسش، باید ببینیم مناسبات زبان و نمود زیبایی  شناختی آن یعنی 
ادبیات، با فرهنگ چیست؟ دانشمندان علوم شناختی، جامعه شناسی، تحلیل گفتمان، 
تحلیل و گفتمان انتقادی و غیره به اندازه کافی در این خصوص صحبت کرده اند 
و صدها کتاب و مقاله علمی درباره این موضوع نوشته شده است که از جمله آن 
 Linguistic( زبانی  نسبی گرایی  همچون  علمی  متعدد  تئوری های  به  می توان 
Relativism( و جبرگرایی زبانی )Linguistic Determinism( اشاره 
کرد. حرف مشترک همه تئوری ها این است که زبان بروز و تجلی افکار انسان است؛ 
حال برخی دانشمندان، افکار و ایدئولوژی را متاثر از زبان می دانند و بعضی دیگر زبان 
را متاثر از جهان بینی می بینند. اما درعین حال فصل مشترک همه این نظریه ها این است 
که برهم کنش زبان و جهان بینی، فرهنگ و اندیشه اثبات شده است و مورد پذیرش 

طرفداران هردو تئوری است.

تاب آوری زبان فارسی در طول تاریخ
مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران در پاسخ به پرسش دوم یعنی نقش و جایگاه 
اجتماعی زبان و ادبیات فارسی در مواجهه با شرایط جامعه و آسیب های اجتماعی تاکید 
کرد: برای بررسی این امر باید زبان را از دو منظر تاریخی )Diachronicِ( و مقطعی 
)Synchronic( بررسی کرد. اگر زبان را در این دو منظر بررسی کنیم، خواهیم 
دید زبان فارسی از حیث تعامالت و اثربخشی اجتماعی دارای ظرفیت بالقوه و بالفعل 

عظیمی است که کمتر زبانی در دنیا چنین ویژگی هایی را دارد. 
برای کالسیک بودن، یک زبان از نگاه زبان شناسان باید سه شاخصه مهم داشته 
باشد؛ یکی آن که دارای قدمت باشد، دیگری ادبیات دیرپا و غنای ادبی داشته باشد و 
سوم آنکه در هزاره پایانی عمر خود تغییرات کمی کرده باشد. هرکدام از این شاخص ها 
در زبان فارسی سرآمد است. ما اکنون آثار حافظ، سعدی، موالنا و... که قرن ها پیش 
زیسته اند را می خوانیم، درک می کنیم و لذت می بریم. کالسیک بودن زبان فارسی 
پتانسیل و بضاعت زبان فارسی است و بدان معنا است که این زبان اصطالحا سرد و 
گرم دوران را چشیده است و در مقابل ناگواری ها و نامالیمات تاب آوری داشته است. 
لذا وقتی از زبان فارسی نام می بریم، از تمدن دیرپایی که در آن در کنار خوشی ها، 
نامالیمات، جنگ ها، قحطی، بیماری و... بوده و از همه این ها به سالمت عبور کرده و 

صحیح و سالم به دست ما رسیده است، سخن می گوییم
او همچنین اظهار کرد: شرط اساسی برای اینکه پدیده ای بتواند به تاب آوری 
جامعه در شرایط دشوار کمک کند این است که خود در مقابل نامالیمات تاب آوری 
داشته باشد. زبان فارسی این تاب آوری را در مقابل شرایط سخت بارها در طول تاریخ 

از خود نشان داده است.

بخشنامه فقدان سند مالکیت به دفاتر اسناد رسمی تابعه
آقای مرادامانی برابر استشهادیه شماره ۱۴۰۰/۴/۱۵-۱7۱9 
تایید دفتراسناد رسمی شماره 78 سنندج رسیده مدعی  به  که 
 ۱ از  فرعی  پالک ۱۵۱۶۲  مالکیت ششدانگ  سند  که  هستند 
اصلی بخش ۱۰ سنندج به شماره سریال ۲۳۶۰۵۲ج/9۶ به علت 
اداره تقاضای صدور سند  انگاری مفقود گردیده واز این  سهل 
مالکیت المثنی را نموده اندکه بدینوسیله اعالم می دارد هرگاه 
اسناد مالکیتی با مشخصات فوق بوسیله شخص یا اشخاص ویا 
توسط مالکین فوق به آن دفتر خانه ارائه گردید از هر گونه نقل 
وانتقال نسبت به آن خودداری وعینا« آنرا جهت ابطال وضبط 

در سوابق به این اداره ارسال فرمایند.
رونوشت:ستادمحترم اجرایی فرمان حضرت امام )ره( جهت 

اطالع واعالم نظر
لطف اهلل فالحی

معاون ثبت اسناد منطقه ۲ سنندج م الف ۱7۰۳

بخشنامه فقدان سند مالکیت 
-۱۶9۳ شماره  براستشهادیه  برا فیاضی  بهارک  خانم 

۱۴۰۰/۴/۱۴ که به تایید دفتر خانه اسناد رسمی شماره ۴۱ سنندج 
رسیده مدعی هستند که سند مالکیت ششدانگ پالک ۲۳8 فرعی 
از ۱۳۰۶ اصلی بخش ۱ ستنندج به نام ایشان به شماره سریال 
9۵79۰۰ الف /98 به علت سهل انگاری مفقود گردیده واز این 
اداره تقاضای صدور سند المثنی را نموده اند که بدینوسیله اعالم 
میدارد هر گاه اسناد مالکیتی با مشخصات فوق بوسیله شخص یا 
اشخاص ویا توسط مالکین فوق به آن دفتر خانه ارائه گردید از 
هر گونه نقل وانتقال نسبت به آن خودداری وعینا« آنرا جهت 

ابطال وضبط در سوابق باین اداره ارسال فرمائید.
رونوشت:ستادمحترم اجرایی فرمان حضرت امام )ره( جهت 

اطالع واعالم نظر
لطف اهلل فالحی

معاون ثبت اسناد منطقه ۲ سنندج-  م الف ۱7۰۴

کارت مجوز اسلحه شکاری  
کالیبر ۱۲ 

ساخت ترکیه
S۱۲7۶ شماره سالح 

مدل تک لول 
دارای شناسنامه:۰۲۴۲۵۶۱۴۲۴8۵۵

بنام علی حسین چراغیان چراغ 
فرزند جواد

کدملی ۴۲۰9۳۲99۴۰
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مفقودی 
مجوز حمل سالح شکاری ساچمه زنی ته پر کوسه کالیبر 
 9۰۵9۱۱7۵ بدنه   شماره  به  و   7899 پرونده  شماره  به   ۱۲
مفقود  اله  امین  فرزند  درینی  فاطمه  نام  به  روسیه  ساخت 

است.  گردیده 

مفقودی 
سند پژو ۲۰۶ هاچ بک مدل ۱۳9۵ به رنگ سفید روغنی 
غربائی  جابر  نام  به   7۵ ایران   – ۴9۱د۱۵  انتظامی  شماره  به 
B ۱۶۳ و شماره شاسي  موتور ۰۲۵۰8۳۲  به شماره  طغرکان 

NAAP۱۳FE۳GJ مفقود گردیده است.

زل
ل ع

ص
ف

از سمت راست: نوچهر ستوده، هوشنگ دولت آبادی 
علی دهباشی و بابک افشار اختصاصی دنیای جوانان

مرا با نیمه دیوانه من
آشنا کردی

محمد رضا طاهري

مرا  وقتی گرفتار خودم بودم صدا کردی
مرا از من، مرا از قیِد من بودن رها کردی

دوباره روی ماهت محو شد در رشته های شب
تو با زیبایی ات این حرف ها را نخ نما کردی

نماز عشق می خواندم، امامم حضرت دل بود
کنارم بی تکلّف ایستادی، اقتدا کردی

به هم نزدیک بودیم، آتش از لب هات می تابید
دلت می خواست لب های مرا، اّما حیا کردی

من از خود نیمه ای را دیده بودم عاقل، اما تو
مرا با نیمه دیوانه من آشنا کردی
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محمد حسین زاده

رقیب  تنها  نه  نمایش خانگي حاال  شبکه 
تلویزیون بلکه باید اعتراف کنیم باالتر از تلویزیون 
شرایط  دیگر  و  بوده  موفق  مخاطب  جذب  در 
به  تقریبا  نمایش خانگی  طوري شده که شبکه 
تعداد روزهای هفته سریال دارد و هر کسی با هر 
سلیقه ای می تواند مخاطب یک مجموعه نمایشی 
قرار بگیرد. نوعی میدان رقابتی نفسگیر ایجاد شده 
است که در آن معدود سریال هایی می توانند پیروز 
رقابت قرار گیرند که نفس به نفس مخاطب شان 
قسمت  همان  از  که  سریال هایی  کنند.  حرکت 
اول و دوم سعی دارند نبض مخاطب را به دست 
گیرند و با درام هایی معمایی از بستر یک ملودرام 
روتین و خانوادگی فراتر روند. سریال گیسو، به 
کارگردانی منوچهر هادی و تهیه کنندگی هومن 
کبیری یکی از سریال هایی است که مدتی است 
در شبکه نمایش خانگی عرضه شده است، فصل 
اول این سریال با نام عاشقانه در سال های 9۵ و 
9۶ توزیع شد و مدتی است فصل دوم آن در شبکه 
نمایش خانگی در حال پخش است. منوچهر هادی 
کارگردانی این سریال را بر عهده دارد که هنوز 
بسیاری از مخاطبان ناکامی سریال دل، و ماجرای 
آب بستن به این سریال را از او به یاد دارند هرچند 
که او به جز سریال دل، به شدت در دیگر تولیدات 
خود موفق عمل کرده و در سال هاي اخیر یکي از 
فیلمسازان و سریال سازان موفق سینما، تلویزیون و 
شبه نمایش خانگي بوده است. گیسو، حاال تجربه 
بعدی این کارگردان بعد از دل، است که شاید برای 
بسیاری تعجب برانگیز باشد که چطور بعد از آن 
ناکامی، سریال دیگری به این کارگردان سپرده 
شد. هومن کبیری تهیه کننده گیسو، در گفتگویی 
صریح و انتقادی از روند پیش تولید و تولید این 
ناکامی های  از  بعد  اینکه چرا  و  سریال می گوید 
پی درپی منوچهر هادی، همچنان این سریال را 
با کارگردانی او به تولید رساندند. این تهیه کننده 
در  و  داشته  همکاری  مختلفی  کارگردانان  با 
و  میرباقری  داوود  چون  کارگردانانی  پروژه های 
همچنین  او  است.  داشته  حضور  فتحی  حسن 
همکاری  عبدی پور  احسان  چون  کارگردانانی  با 
ساخت  برای  همکاری  این  خاطر  به  و  داشته 
فیلم همسنگار، از بیست و نهمین جشنواره فیلم 
فجر سیمرغ بلورین بهترین فیلم بخش فیلم های 
و  پیش  چندي  است.  کرده  دریافت  را  ویدئویی 
او  با  از شروع پخش سریال گیسو،  درواقع قبل 
گفتگویي داشتیم که در آن کلي درباره منوچهر 
هادي دل وقلوه مي داد و تعریف و تمجید مي کرد 
ولي حاال صحبت هاي او کامال برعکس شده و 
چیزهایي مي گوید که حداقل ما را حسابي شوکه 

کرده است. شاید مهمترین موضوعي که هومن 
کبیري در این گفتگو به آن اشاره دارد این است 
به  حاضر  سیدي  هومن  و  گلزار  محمدرضا  که 
همکاري با منوچهر در این سریال نبودند که این 
محمدرضا  که  چرا  است  عجیب  بسیار  موضوع 
گلزار چندسالي هست که نه تنها در بسیاري از 
آثار منوچهر هادي حضور دارد بلکه با او رفاقتي 
فیلم هاي سینمایي  پیدا کرده است.  نزدیک هم 
رحمان ۱۴۰۰ و آینه بغل در کنار سریال عاشقانه 
از جمله همکاري هاي اخیر گلزار و هادي بوده و 
جالب است که گلزار، منوجهر هادي را به مسابقه 
برنده باش هم آورده بود و روزي نبود که این دو 
از همدیگر پست و استوري نگذارند و تولد تبریک 
نگویند و... حاال عدم همکاري آنها با هم از زبان 
تهیه کننده سریال گیسو یک نکته عجیب است! 
گفتگوي هومن کبیري، تهیه کننده جوان و موفق 
سال هاي اخیر سینما و شبکه نمایش خانگي در 

ادامه تقدیم نظرتان مي شود...

در  گیسو،  سریال  تهیه کننده  عنوان  -به 
ابتدا برایمان بگویید که آیا با این حجم از تولیدات 
شبکه خانگي، سریال شما توانسته آنطورکه باید و 

شاید مخاطب را جذب کند؟
*برای ارزیابی این مهم باید تا پایان پخش 
این بخش از پروژه تحمل کرد با این حال آنچه 
است  تشخیص  قابل  کارشناسی  هر  برای  که 
همین است که در این پروژه از امکانات و حضور 
بازیگران چهره و سایر موارد کمک گرفته شده 
است تا مولفه های یک سریال در جایگاه پربیننده 
را داشته باشد. البته عرضه چندین سریال در سبد 
شبکه خانگی در شرایط فعلی بی تاثیر نیست با این 

حال انتظارات ما هم خیلی باالتر بود.

صرفا  امروز  شرایط  در  می کنید  -فکر 
ویترین  داشتن  برای  چهره  بازیگران  از  استفاده 
می دهد  جواب  سریال ها  در  لعاب  و  خوش رنگ 
بهره  مولفه  این  از  بیشتر  گیسو  ظاهرا  چون 

گرفته است؟
و  عی  جتما ا ثری  ا  ، گیسو ل  یا *سر
مطرح  کارگردان های  نوعا  است.  بازیگرمحور 
هم از چهره های شناخته شده، محبوب و مستعد 
به عنوان مثال مجید مجیدی  استفاده می کنند. 
افتتاحیه  برای  گلزار  محمدرضا  از  جایی  در 
فیلمش دعوت می کند بنابراین استفاده از چهره ها 
اثر  با قصه، شخصیت پردازی و ساختار  متناسب 
عامل  بازیگران  برخی  چون  است  اجتناب ناپذیر 
موفقیت و استقبال گسترده از فیلم و موجب توجه 

بیشتر مخاطبان به اثر می شوند.

داشته  کارنامه ای  مجیدی  مجید  -البته 
است که اتفاقا در آن بیشتر استعدادهای جدید و 
چهره های ناشناخته را معرفی کرده است با این 
حال سوال من این است که چرا سریال گیسو، 
صرفا روی بازیگران سرمایه گذاری کرده تا عوامل 
دیگر نکته ای که معموال در فیلم و سریال های 
مورد  فرم  و  قصه  و  دارد  وجود  هادی  منوچهر 

غفلت قرار می گیرد؟
*آقای هادی ۲ سریال در نمایش خانگی 
داشته که سریال عاشقانه و دل بوده است. عاشقانه 
که با همین تیم جلو رفت و در برقراری ارتباط 
و  ستاره  بازیگران  بود.  موفق  بسیار  مخاطب  با 
سناریو جذاب و عاشقانه و البته فقر تولید سریال 
در نمایش خانگی و انگیزه وافر کارگردان به خاطر 
حضور چهره ها در موفقیت اثر بی تاثیر نبوده است. 
پرواضح است برای هر کارگردان تجاری ساز این 
فاکتورها فرصتی طالیی است. من عالوه بر قصه 
از عوامل موفقیت فصل اول  و محتوای سریال 
عاشقانه به ویژه بازیگران بهره کافی بردم و همه 
چیز مهیای ساخت یک اثر کیفی بود و اساسا هر 
کارگردان دیگری می توانست با ما همکاری کند. 
البته نه اینکه اهمیت نداشته باشد که چه کسی 
کارگردانی کند ولی الزم نبود سرآمد باشد. سریال 
دیگر منوچهر هادی به نام دل، که علیرغم اینکه 
بازیگران خوبی داشته است به خاطر کیفیت اثر به 
یک مثال تبدیل شده است. پس نتیجه می گیریم 
صرفا حضور بازیگران مطرح نمی تواند تضمینی 

برای ارائه یک سریال موفق باشد.

-دقیقا به دلیل کیفیت پایین سریال دل، 
که به قول شما به یک مثال البته از نوع بسیار 
ضعیف تبدیل شده است می خواهم بدانم چرا فصل 
دوم سریال عاشقانه )گیسو( با این کارگردان به 

تولید رسید؟
*در زمانی که من با آقای هادی قرارداد 
سریال  او  بستم  گیسو  سریال  کارگردانی  برای 
موفق عاشقانه را با تهیه کنندگی من در کارنامه اش 
داشت و در حال فیلمبرداری سریال دل بود که 
هنوز به پخش نرسیده بود و ما نتیجه و خروجی 
پرفروش  سینمایی  فیلم  بودیم.  ندیده  را  کار 
من  داشت.  پرده  روی  هم  را   ۱۴۰۰ رحمان 
را  و منش خودم  تهیه کنندگان روش  مثل همه 
در  من  هدف  جامعه  و  دارم  سریال  ساخت  در 
این حال  با  اقشار هستند.  جذب مخاطبان همه 
با گذشت چند روز پس از عقد قرارداد و پرداخت 
او،  به  گیسو  اول  فصل  کارگردانی  دستمزد  کل 
فیلم سینمایی رحمان ۱۴۰۰ توقیف شد و پس از 
چند ماه هم سریال دل پخش شد که البته نیاز 
به توضیح ندارد! قسمت آزاردهنده اینکه علیرغم 
جناب  دل،  سریال  به  نسبت  گسترده  انتقادات 
هادی همچنان مدافع جدی کیفیت اثر بودند. به 
هر ترتیب در چنین مواقعی تهیه کننده در عمل 
انجام شده قرار می گیرد و باید پاسخگوی مطالبات 

پخش و قراردادهای منعقده باشد.

-دلیل اصرار به کار با هادی را از این حیث 
می پرسم که شما پیش از این در پروژه های بزرگی 
با کارگردانان مهمی چون حسن فتحی و داوود 

میرباقری کار کرده اید!؟
*سلیقه من در سریال سازی جناب حسن 
فتحی و استاد داوود میرباقری است که پیش تر 
مثل  جوان ترها  با  داشتیم.  درخشانی  همکاری 
احسان عبدی پور هم که پیش از این کار کرده ام 
انگیزه ای جز ارائه یک اثر فاخر و تاثیرگذار ندارم 

و نتیجه روشن است.

-پس به دلیل همان تعهد به عمل انجام 

شده با منوچهر هادی همکاری کردید یا مولفه های 
دیگری هم داشتید؟

معیارهایی  تهیه کننده  یک  عنوان  *به 
به  من  است.  مهم  من  برای  فیلمنامه  همچون 
صورت اتفاقی در مسیر پروژه زمین خورده عاشقانه 
قرار گرفتم که به دلیل مشکالت تهیه کننده اولش، 
۵ قسمت فصل اول در مسیر تعطیلی قرار گرفته 
فصل  رساندم.  تولید  به  را  کار  ادامه  من  و  بود 
اول این سریال تجربه موفقی بود و با همکاری 
صمیمانه بازیگران و عوامل حرفه ای در زمان خود 
از کشش و جذابیت قابل توجهی برخوردار بود. با 
توجه به ساختار قصه و نوع شخصیت پردازی و 
البته بازیگرمحور بودن همچنان ترجیح اخالقی 
من و همکارانم این بود که کارگردان فصل اول 
عاشقانه فارغ از قضاوت ها و فضای منفی متاثر 
متفاوت  بازتاب های  و   ۱۴۰۰ رحمان  توقیف  از 
بر  را  گیسو  کارگردانی  دل،  سریال  به  مربوط 
عهده بگیرد با این امید که شاید تلخی تجربیات 
ارتقاء سطح کیفی  برای  بیشتری  انگیزه  گذشته 
ساخت  قصد  هیچگاه  من  البته  باشد.  سریال 
توسعه  اما رشد و  نداشتم  را  فصل دوم عاشقانه 
پلتفرم ها  از محتوی  استقبال مخاطبان  میزان  و 
و البته همراهی و مشارکت آنان در تهیه و تولید 
سریال ها توجه بسیاری از دست اندرکاران سریال 
و سینمای ایران را به پدیده وی اودی یعنی سامانه 
اینها بهانه ای شد  نمایش درخواستی جلب کرد. 
با  عاشقانه  دوم  فصل  من  باطنی،  میل  علیرغم 
و  دوستان  از طرف  جدی  طور  به  گیسو  عنوان 
همکاران به ویژه محمدرضا گلزار مطرح شود و 
بگیرد. من هم ترغیب شدم  قرار  در دستور کار 
چرا که مقدمات کار فراهم بود و به اصطالح اسب 
زین شده ای بود. این در شرایطی بود که به خاطر 
یکی دو اثر اخیر آقای هادی، از سوی پلتفرم برای 
کارگردانی ایشان تردیدهایی به وجود آمد و البته 
یکبار هم منجر به فسخ قرارداد شد. به هر حال با 
همه این پالس های منفی، در زمانی که مصمم به 
تعویض کارگردان بودم، محمدرضا گلزار نکته ای 
به  جدیدی  فرصت  اگر  شاید  که  کرد  مطرح  را 
نشویم  و موجب دل شکستگی  بدهیم  کارگردان 
اتفاق خوبی رخ دهد و بگذریم که خود گلزار هم 

بعدا از این اتفاق پشیمان شد!

کیفیت  دلیل  به  هم  پلتفرم  حتی  -یعنی 
گیسو،  ساخت  برای  هادی  منوچهر  آثار  پایین 
دچار تردید شده بود اما شما همچنان ادامه دادید؟

*پلتفرم مالحظاتی در خصوص کارگردان 
داشت اما از آنجا که تصمیم درباره اثر بر عهده 
اینجانب بود ضمن توجه به درخواست های پلتفرم 

تصمیم نهایی را هم خودم گرفتم.

-برخی از بازیگران دل، پس از آن سریال 
از قصه و ساختار کار گالیه کردند این همکاری 

دوباره با همین کارگردان عجیب نبود؟
*چند نفری تمایل نداشتند جلوی دوربین 
منوچهر هادی بروند، البته یکی دو نفر به دالیل 
اول مجاب شدند و  حرفه ای و حضور در فصل 
یکی دو نفر هم عطایش را به لقایش بخشیدند. 
تنها کسی که هنوز از کارگردانی منوچهر هادی 
رضایت داشت، فرزاد فرزین عزیز و بامحبت بود.

-سوال اینجاست که وزارت ارشاد چطور به 
این سریال پروانه ساخت داد چون در زمانی اتفاق 
افتاد که تغییرات مختلفی در حال شکل گیری بود 
و  هادی  منوچهر  به  نسبت  مختلفی  انتقادات  و 
کیفیت محتوایی و ساختاری آثار او مطرح می شد؟

*تقریبا بعد از سریال دل، سختگیری های 
دفتر نمایش خانگی چند برابر شد و به طبع بعد 
 ۱۴۰۰ رحمان  قضایی  و  حقوقی  مشکالت  از 
پروانه  صدور  برای  رغبتی  سینمایی  سازمان 
نداشت.  هادی  منوچهر  کارگردانی  با  ساخت 
اما با توجه به حساسیت های فصل اول و تغییر 
رویکرد در قصه در فصل دوم و البته تمایل من 
و عوامل ساخت و پیگیری ها و جلسات مکرر با 
مدیران ذی ربط در سازمان سینمایی با تضمین 
برای  او  حضور  با  ساختاری  و  محتوایی  نکات 
کارگردانی این پروژه موافقت شد و از اسفند 98 
بازیگر  پروانه ساخت به تدریج صادر شد. چند 
به جز هومن  بودند  آمادگی کرده  اصلی اعالم 
سریال  ساخت  از  بعد  علی الخصوص  سیدی، 
به  شخصا  بیشمارش  موفقیت های  و  قورباغه 
واسطه لطف و اعتمادش به من و اینکه دعوت 

من را پذیرفت از ایشان سپاسگزارم.

تعجب هم هست کسی که  باعث  -البته 
خودش صاحب سبک است و قورباغه را ساخته 

است در این سریال حضور داشت!
عنوان  به  که  را  چالشی  نتوان  *شاید 
تهیه کننده در پشت صحنه برای راضی کردن 
اما همانطور که  بازیگران داشتم توضیح دهم 
راضی  هیچکس  نفر  یکی دو  جز  تقریبا  گفتم 
هومن  حال  هر  به  نبود!  دوباره  همکاری  به 
البته عزیزان دیگر به خواست من و  سیدی و 
انسان های  آداب  این  گذاشتند.  احترام  گروه 
حرفه ای است و من همین جا از همه بازیگران 

متشکرم. عوامل  و 

-یکی از مولفه های حاشیه ای سریال های 
حتی  که  آنهاست  دستمزدهای  خانگی  شبکه 
یا  پروژه  در  می کند  ترغیب  را  بازیگران  گاهی 
پیدا کنند. می توانید  باطنی حضور  علیرغم میل 
درباره دستمزدهای این سریال توضیح دهید به 
طور مثال برای گلزار بیشتر از عرف دستمزدها 

پرداخت شد؟
۲سال  دستمزد  گلزار  محمدرضا  به  *من 
پیش او را پرداخت کردم و او هم فروتنانه پذیرفت.

-یکی از نقاط ضعف سریال در فصل دوم 
قصه ای است که نتوانست مخاطب را به درستی 
بارها  متن  که  شد  شنیده  هرچند  کند  درگیر 
فیلمنامه  همچنان  چرا  اما  است  شده  بازنویسی 
کافی  استحکام  و  درام  و  کشش  از  نتوانست 

برخوردار شود؟
کیفیت  رتقای  ا برای  فصل  این  *در 
فه  اضا سریال  به  د  ا ز سیفی آ رحمان  قصه، 
نظارت  تحت  فیلمنامه  و  نویسندگان  و  شد 
چند  سیفی آزاد  جناب  پروژه  هنری  مدیریت 

خصوص  در  لبته  ا کردند.  بازنویسی  مرحله 
قصه محدودیت های زیادی به ما وارد شد که 
توجه  با  اینکه  و  بود  درک  قابل  آن  از  بخشی 
عاشقانه  داستان  یک  از  باید  قبلی  حواشی  به 
اساس  بر همین  معمایی حرکت می کردیم.  به 
حذف  اصلی  علت  و  شد  لحاظ  هم  تغییراتی 
آقای فرزاد فرزین تغییر قصه به سمت معمایی 
هنری  مشاور  سیفی آزاد  رحمان  توسط  که  بود 
صورت گرفت. یعنی علیرغم اینکه او اولین نفر 
بود  کرده  استقبال  پروژه  در  حضور  از  که  بود 
طراحی معمایی کار باعث شد نقش وی کال از 

سناریو حذف شود.

و  گیسو  شخصیت  روی  تمرکز  -دلیل 
شخصیت  از  استفاده  با  قصه  به  او  بازگرداندن 

هانیه توسلی چه بود؟
*به طور طبیعی با توجه به برند عاشقانه 
و گیسو، مسئله جدی شخصیت پردازی گیسو با 

توجه به مهاجرت بازیگرش در فصل اول بود.

-در نهایت ممکن است ساخت این سریال 
به فصل بعد برسد؟

*باید تا پایان سریال صبر کنیم و متناسب 
با بازخوردها و نظر مخاطبین تصمیم بگیرم ولی 
اینکه  دلیل  به  است  مشخص  کامال  که  آنچه 
بازیگران اصلی هومن سیدی و محمدرضا گلزار که 
فصل اول گیسو هم با ضمانت من قبول به حضور 
هادی  جناب  با  همکاری  ادامه  به  حاضر  کردند 
پلتفرم هم نظر مساعدی به همکاری  نیستند و 
دوباره با ایشان در گیسو ندارد و با اینکه من از 
صمیم قلب او را دوست دارم اگر فصل بعدی در 
کار باشد به دالیل فوق در خدمت این کارگردان 

نخواهیم بود.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در راستای 
همیشه سبز  دیار  مردم  آگاهی  سطح  ارتقاء  و  اطالع رسانی 
گوهر  این  حفظ  و  خود  سالمتی  میزان  به  نسبت  مازندران 
خود  فرهنگ  ترویج  با  و  زده  مهم  امری  به  دست  ارزشمند 
مراقبتی سعی بر باال بردن سطح سالمت مردم مازندران دارد. 
در گزارشی که می خوانید راهکار های پیشگیری از کرونای دلتا 

و شیوع موج پنجم آن مورد بررسی قرار گرفته است.

سویه هندی کرونا موسوم به )دلتا( پس از درنوردیدن 8۰ کشور اکنون 
به ایران رسیده و درحال مغلوب کردن شهرهای کشور است. از همین رو 
ستاد ملی مقابله با کرونا و مقامات بهداشتی هشدار داده اند که این نوع از 
کرونا، قدرت سرایت بیشتری نسبت به نوع انگلیسی و نوع ووهان دارد، پس 

باید کامال هوشیار درباره مقابله با ویروس منحوس عمل کرد.
از ورود سویه هندی  بود که وزارت بهداشت  ماه  اردیبهشت  اوایل 
کرونا به کشور هشداد داد. حاال پس از گذشت دوماه به نظر می رسد که 
این سویه ویروس کرونا درحال تبدیل شدن به ویروس غالب در کشور 
است. به همین خاطر متخصصان عالئم و عوامل پیشگیری از این بیماری 
را ذکر کرده اند تا افراد پیش از رخ دادن اتفاقی ناگوار از پیشرفت سویه 

هندی جلوگیری کنند.
البته تمامی این جهش در اکثر ویروس ها دیده می شود و چندان عالئم و 
تغییر متفاوتی در جهش ها دیده نمی شود. بااین حال برخی از گونه های جهش 
یافته ممکن است با سرعت بیشتری انتقال یابند و یا حتی عوارض حادتری 
ایجاد کنند. برخی نیز از سد ایمنی واکسن ها می گذرند که باید بررسی کرد 
که آیا واکسن های ساخته شده می توانند روی کرونای دلتا اثر گذار باشند؟

*کرونای دلتا چیست؟
هند  در  بار  نخستین   ۱.۶۱7.۲.B علمی  نام  با  کرونا  هندی  سویه 
شناسایی شد. این نوع ویروس جهشی در پروتئین شاخکی پیدا کرده و با 

نام ِکی-۴۱7-اِن موسوم است.
وزارت بهداشت هند در بیانیه ای اعالم کرده است: »جهش ِکی-

۴۱7-اِن توجه را جلب کرده، چون در سویه بتا )بی-یک-۳۵۱( هم وجود 
داشت و گزارش شده قابلیت فرار از سیستم ایمنی را دارد.«

*عالئم سویه هندی کرونا
براساس نظریه برخی کارشناسان حوزه سالمت،  تب در این بیماری 
معمول بوده و مقدار تکثیر کرونای دلتا در بدن فرد مبتال بسیار باالتر از 
چیزی است که در شروع این همه گیری مشاهده شد. درواقع فرد مبتال 

پس از ۳ یا ۴ روز به شدت مریض می شود.
سرفه، سردرد، گلودرد، آبریزش بینی، تنگی نفس، سردرد، خستگی، 
از دست دادن حس بویایی یا چشایی از جمله عالئمی است که تاکنون 

گزارش شده است.
پزشکان معتقدند هنگامی که جوان تر ها به این بیماری دچار می 
شوند ممکن است احساس سرماخوردگی داشته باشند، درحالی که عامل 

انتقال به افراد در خطر ابتالی شدید هستند.  

*سرایت پذیری کرونای دلتا
کارشناسان به این باور رسیده اند که قدرت سرایت پذیری کرونای 
دلتا ۴۰درصد بیشتر از کرونای آلفا است. براساس بررسی سازمان بهداشت 
عمومی بریتانیا که روی بیش از ۳8هزار نفر مبتال به کوید۱9 انجام شده 
بود، مشخص شد که کرونای دلتا، ۶۱،۲درصد بیشتر از کرونای آلفا خطر 

بستری شدن افراد در بیمارستان را باال می برد.

*جوش و خروش مجدد کرونا
سید عباس موسوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اشاره به 
روند روبه رشد ابتالی به کرونا در استان، شمار شهرهای قرمز استان را روبه 
افزایش دانست و گفت: تمام مازندران در منطقه پرخطر کرونایی قرار دارد.

وی با بیان اینکه شهرهای قائمشهر، ساری، آمل، محمودآباد، بابل، 
چالوس، نوشهر، نور، سوادکوه در وضعیت قرمز قرار دارند، تاکید کرد: عدم 
رعایت پروتکل های بهداشتی و کاهش استفاده از ماسک می تواند برای 

استان و مردم شریف مازندران خطرناک باشد.

*بیشتر ابتالی بیماری کرونا در مازندران خانوادگی است
وی روند ابتالی به بیماری کرونا را در استان افزایشی ونگران کننده 

در  ماسک  از  واستفاده  بهداشتی  پروتکل های  متأسفانه  افزود:  و  دانست 
استان کاهش یافته است.

دکتر موسوی با اظهار اینکه مازندران کامال در وضعیت پرخطر قرار 
گرفته است، افزود: به دلیل آنکه استفاده از ماسک و رعایت پروتکل های 
بهداشتی به زیر 7۰ درصد رسیده است، وضعیت خوبی را در آینده نخواهیم 

داشت.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران از مردم خواست تا شرایط و 
بیماری را مهار و کنترل کنند وادامه داد: برای حفظ سالمتی راهی نداریم 
که برخی خواسته ها را تعدیل کنیم و نسبت به رعایت بهداشت حساسیت 

بیشتری داشته باشیم.
ابتالی  و  بستری  موارد  بیشتر  حاضر  حال  در  کرد:  تصریح  وی 
بیماری خانوادگی است و بیشتر این افراد در دورهمی ها و سفرهای پایان 

هفته مبتال شدند.
دکتر موسوی با بیان اینکه تزریق واکسن کهنساالن نمی تواند ایمنی 
در همه افراد ایجاد کند، افزود: قطعًا عمومی شدن واکسن تا پایان بهمن 
ماه طول می کشد از این رو باید رعایت بهداشت را در اولویت قرار دهیم.

*مازندران کامال در وضعیت پرخطر قرار گرفته است
 معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران هم دراین باره گفت: 
نوشهر،  نور،  آمل،  بابل، محموآباد،  قائمشهر، سوادکوه،  شهرستان ساری، 
چالوس در وضعیت قرمز و شهرستان گلوگاه، بهشهر، نکا، میاندرود، سیمرغ، 
جویبار، سوادکوه شمالی، فریدونکنار، بابلسر، عباس آباد، کالردشت، تنکابن 

و رامسر در وضعیت نارنجی قرار دارند.
دکتر قاسم اویس با بیان اینکه وضعیت کرونا به دلیل رعایت نکردن 
شیوه نامه ها و ساده انگاری ها در مازندران خوب نیست، افزود: استفاده از 
ماسک به زیر 7۰ درصد در اکثر استان رسیده است و همین امر سبب شده 

تا بستری بیماران مبتال به کرونا در بیمارستان ها افزایش یافت.
او با بیان اینکه متاسفانه همچنان شاهد برگزاری مراسم های ختم و 
عروسی در استان هستیم، افزود: رعایت شیوه نامه ها باید باالی 8۵ درصد 

باشد تا شاهد وضعیت خوب در استان باشیم.

*راهکار پیشگیری از کرونای دلتا
دکتر قاسم اویس معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران 
یافته  از کرونا و تمام گونه های جهش  معتقد است: راه های پیشگیری 
یکسان است و هیچ تفاوتی بین راه های پیشگیری کرونای آفریقایی و 

هندی با بریتانیایی و چینی وجود ندارد.
وي می گوید که شستشوی مکرر دست، فاصله گذاری اجتماعی، 
پرهیز از شرکت در تجمعات، پرهیز از سفر های بیرون شهری و درون شهری 
غیر ضروری و استفاده از ماسک از خانه تا خانه؛ اصول ظاهرا تکراری و 
ساده، اما مهمی هستند که اگر رعایت شوند، مانع ابتالی افراد به سرسخت 
ترین واریانت ها خواهند شد و در مقابل، اگر این نکات رعایت نشوند به 
ساده ترین سوش ها هم مبتال خواهیم شد و واکسیناسیون مهمترین راه 
برای ایمنی در برابر جهش های کروناست و بهترین واکسن، در دسترس 

ترین واکسن است.

زائی  بیماری  و  بالینی  های  ویژگی  عالمت،  *تشریح 
کرونای دلتا

دکتر فرهنگ بابامحمودی متخصص عفونی و استاد دانشگاه علوم 
پزشکی مازندران دراین باره می گوید: نزدیک یک سال و نیم است کل دنیا 

درگیر یک بیماری تنفسی ویروسی به نام کووید- ۱9 است.
مهمترین ویژگی این نوع ویروس این است که به سرعت می توانند 

جهش پیدا کنند.
آخرین فرزندی که از این خانواده متولد شد ویروس دلتا نامیده شد.

سرایت آن نسبت به ویروس های قبلی ۶۰ درصد بیشتر و بیماری 
زایی بیشتری نیز دارد.

دکتر بابا محمودی معتقد است که جوانان و اطفال در این ویروس 
بیشتر درمعرض خطر هستند.

این متخصص عفونی و استاد دانشگاه علوم پزشکی مازندران درباره 
التهاب بینی،  عالئم کرونای دلتا گفت: بیشتر سردرد، آب ریزش بینی و 
این  شایع  عالئم  از  بویایی  و  چشایی  اختالل  و  بدن  درد  تب،  گلودرد، 

ویروس است.
وی یادآور شد که عالئم گوارشی مانند اسهال و تهوع استفراق در 

جهش های قبلی شایع بود و در این نوع عمدتا سردرد غالب است.
دکتر بابا محمودی بر این باور است که عالئم دلتا مانند آنفلوآنزا است 

و داروی خاصی هنوز برای آن درست نشده است.

*نشانه های کلی درگیری ریه با ویروس دلتا
نشانه های کلی درگیری ریوی همانند ویروس های قبلی است. یعنی 
بعد از اسکن بیماران مبتال به ویروس دلتا مشاهده می کنیم که اطراف ریه 
و نزدیک به قفسه سینه درگیر شده است و می تواند به صورت تکی یا لکه 

لکه یا کل ریه را در گیر کند.

*علت سرایت پذیری باالی کرونای دلتا
کرونا یک ویروس تاجدار است وقتی جهش پیدا می کند قدرت سرایت 
به انسان هم بیشتر می شود. و تاکنون جهش هایی که صورت گرفته به 

سمت کمتر شدن اثر آن نبوده است.

افرادی که در طول این یک سال و نیم به کرونا ویروس مبتال شده 
اند افرادی بودند مشکل های زمینه ای داشتند یا ریسک فاکتور داشته اند 
مثل کسانی که چاق هستند. دیابتی ها، افرادی که بیماری قلبی و فشار 
خون دارند که در دنیا تمام این افراد تحت پوشش واکسناسیون قرار گرفته 
اند و مرگ و میر در آنها کمتر است. ولی متاسفانه وقتی بستری ها در مراکز 

بیشتر می شود حتما مرگ و میرها نیز بیشتر خواهد شد.

*ماسک، سپر دفاعی کرونا
انجام  توانیم  می  کارهایی  چه  اینکه  درباره  محمودی  بابا  دکتر 
میدانیم  که  همانطور  که  گفت  نشویم  مبتال  دلتا  کرونای  به  که  دهیم 
مهمترین  از  هم  مراقبتی  خود  نیز  و  درمان  از  بهتر  پیشگیری  همیشه 
دلتا  خصوصا  کرونا  انواع  تمام  به  ابتال  از  پیشگیری  در  است.   اصول 

استفاده از ماسک است.
عمدتا بیمارهایی که مراجعه می کنند در دورهمی ها و مهمانی ها و 

در یک فضای بسته بدون تهویه مبتال شده اند.
پس اگر از ماسک استفاده کنیم ابتال به انواع ویروس های جهش 

یافته کرونا و حتی آنفلوآنزا کاهش پیدا می کند.

*واکسن دائمی کرونا
دکتر بابا محمودی متخصص عفونی و استاد دانشگاه علوم پزشکی 
واکسیناسیون سراسری  از  بعد  است  اشتباه  این  که   دارد  اعتاد  مازندران 
درکل کشور، بگوئیم کرونا تمام شده است. کرونا زمانی تمام می شود که 
همه بشریت کره زمین با هم با یک هدف و یک صدا متحد شوند و این 

را بدانیم تنها واکسن دائمی کرونا ماسک است.  
 

*جهش هاي کرونایي
دانشگاه  شناسی  ویروس  متخصص  شناس  حق  محمدرضا  دکتر 
علوم پزشکی مازندران و مسئول آزمایشگاه مرکزی کرونای استان درباره 
جهش ویروس کووید- ۱9 می گوید: این ویروس می تواند جهش پیدا 
کند. تغییرات ساختمان ژنتیکی ویروس ممکن است هم کوچک و یا بزرگ 
باشد یا در کدام قطعه ژن اتفاق بیفتد. معموال جهش هایی که درباره این 
ویروس اتفاق می افتد بیشتر جهش هایی است که در روی قطعه ژن که 
نقش رسپتوری دارد اتفاق می افتد و این جهش بستگی دارد که به چه 
سمتی ویروس را بکشاند. به سمت شدت بیماری و یا قدرت انتقال بیشتر 

ویا حتی به سمتی ببرد که ضعیف تر باشد.

جهش ها می تواند در رفتار ویروس تغییراتی را ایجاد بکند و این 
رفتار ویروس ممکن است به سوی بدتر شدن و یا از لحاظ بیماری زایی، 

بیماری خفیف تر ایجاد کند.

*آیا ویروس های جهش یافته از نظر بالینی مهم  هستند؟
نکته مهم در  این متخصص ویروس شناسی معتقد است که یک 
ویروس کرونا است که آن سرعت شیوع  و قدرت بیماری زایی این ویروس 
است که به خصوصیات آن بستگی دارد. که باید بگوییم نه در همه جهش 
ها، البته در بعضی از جهش ها بله. مثاًل در آنفلوآنزا این مسئله را داشتیم و 
نیز در بحث کرونا هم این را داریم. جهش های زیادی درباره این ویروس 
ثبت شده است ولی برخی از این جهش ها مهم است که این مهم بودن 
به این خاطر است که قدرت شیوع و یا قدرت انتقال ویروس در مقایسه با 
قبلی بیشتر است و قدرت بیماری زایی این ویروس بیشتر است. به همین 
خاطر جهش هایی که ویروس را به سمت قدرت انتقال و یا شیوع بیشتر 
ببرد، می تواند خطرناک باشد. در حال حاضر ویروس دلتا را داریم که قدرت 
انتقال آن و بیماری زایی آن نسبت به سویه اولیه بیشتر است به همین 
خاطر احتمال مبتال شدن بیشتر است و به همین خاطر اهمیت بیشتری 

دارد نسبت به ویروس قبلی.
بخشی  اثر  به  قادر  ها  واکسن  آیا  اینکه  درباره  شناس  حق  دکتر 
در مقابل ویروس های جهش یافته کووید ۱9 هستند می گوید: باتوجه 
افتاد و ثبت شد و  واکسن هایی که  اتفاق  تاکنون  به جهش هایی که 
واکسن  همه  االن  تا  می کند  ایجاد  که  را  هایی  ایمنی  و   است  موجود 
احتمال دارد  ایجاد کنند و  ایمنی  برابر همه واریانت ها  ها می توانند در 
ها  بعضی  در  و  بیشتری  نسبت  ها  بعضی  در  شود  می  ایجاد  که  ایمنی 

نسبت کمتری داشته باشد.

*پاسخ به چند پرسش اساسی در مورد سویه دلتا ویروس 
کووید-19

برای اولین بار طی یک سال احساس می کنیم که ممکن است به پایان 
همه گیری نزدیک شده باشیم اما متخصصان می گویند که هنوز نگرانی هایی 

درمورد سویه های جدید ویروس کووید-۱9 وجود دارد.
یکی از گونه های ویروس که باعث ایجاد نگرانی شده است سویه 
دلتا ویروس سارس-کوو-۲ است که اولین بار در ماه دسامبر در هند دیده 

شد و به سرعت در سراسر جهان گسترش یافت.
این سویه جدید  باید در مورد  از نکاتی که  این جا به چند مورد  در 

بدانیم اشاره شده است:
۱. میزان سرایت سویه دلتا چقدر است؟

دلتا نامی است که برای گونه ی B.۱.۶۱7.۲ ویروس سارس-کوو-۲ 
انتخاب شده است که منشا آن از هند بوده است. اولین مورد ابتال به این 
سرعت  به  آن  از  پس  و  شد  مشاهده   ۲۰۲۰ دسامبر  در  ویروس  از  نوع 
گسترش یافت. سازمان بهداشت جهانی این گونه جدید را "سریع ترین" 

نوع ویروس اعالم کرده است.
کارشناسان اعتقاد دارند: در محیطی که کسی واکسن دریافت نکرده 
و ماسک نزده است یک فرد مبتال به سویه اصلی کووید می تواند ۲.۵ نفر را 
آلوده کند در حالی که فرد مبتال به نوع دلتا ۳.۵ تا ۴ نفر را آلوده خواهد کرد.

2. چه کسانی در معرض خطر هستند؟
افرادی که واکسن کووید-۱9 دریافت نکرده اند بیشتر در خطر ابتال 
معرض  در  نیز  جوانان  و  کودکان  همچنین  هستند.  ویروس  نوع  این  به 

خطر هستند. 

۵. عالئم اساسی این سویه جدید چیست؟
به نظر می رسد از دست دادن حس بویایی و چشایی در این گونه 
از عالئم  تب  و  بینی  آبریزش  گلودرد،  و سردرد،  باشد  شایع  کمتر  جدید 
اصلی این سویه باشند. این عالئم در 9۰ درصد مبتالیانی که به سویه دلتا 

مبتال بودند مشاهده شد.
یک مرکز بهداشت در انگلستان در مقاله ای که در مرحله پیش چاپ 
قرار دارد اعالم کرده که واکسن های فایزر به میزان 88 درصد و واکسن 

آسترازنکا به میزان ۶۰ درصد در برابر سویه دلتا موثر هستند.
سواالت زیادی در مورد سویه دلتا پالس نیز مطرح شده است. در 
 K۴۱7N این گونه جدید که اولین بار در هند مشاهده شد جهشی به نام
رخ داده است که بر روی پروتئین سنبله ویروس که مسئول اتصال به 
سلول و آلوده کردن آن است و توسط واکسن ها مورد هدف قرار می گیرد 

تاثیر گذاشته است.
با این حال واکسن زدن می تواند از شیوع ویروس جلوگیری کند و 

خطر مرگ ومیر ناشی از آن را کاهش دهد.

*ویروس کرونا با سویه دلتا از طریق هوا نیز قابل انتقال 
است

بر اساس آخرین ارزیابی سازمان بهداشت جهانی، ویروس کرونا با 
سویه دلتا از طریق هوا قابل انتقال است و گردش باد کولر در محیط سربسته 

مهمترین عامل انتقال آن خواهد بود.  
با توجه به فراگیری ویروس کرونا با سویه دلتای هندی در استان 
استان  بودن  مواصالتی  شرایط  و همچنین  و جنوب شرقی  جنوبی  های 

امکان تنش با این بیماری وجود دارد.  
سرعت و قدرت سرایت ویروس کرونا با سویه دلتا نسبت به ویروس 
نکردن  رعایت  صورت  در  است.  برابر  چندین  انگلیسی  سویه  با  کرونا 
نگرانی  استان  در  صحیح  نشدن  مدیریت  و  بهداشتی  های  دستورالعمل 
با سویه  آن  و همه گیري  و شیوع   بیماری  پیشروی  در خصوص  هایی 

دلتا پیش خواهد آمد.  
دور هم نشیني هاي خانوادگي، زنان خانه دار، کارمندان دستگاه های 
اداری و کارگران شرکت های تولیدی بیشترین عامالن ابتال به ویروس 

کرونا در استان هستند.

*چگونه از شیوع شتابان کرونای دلتا جلوگیری کنیم؟
مبتالیان به دلتا کرونا شدت عالئم بیشتری را تجربه می کنند و از 
نظر مرگ و میر هم می توان گفت میزان مرگ و میر بیشتری دارد، راه 

پیشگیری همان رعایت شیوه نامه های بهداشتی است.
متأسفانه دماوند، فیروزکوه و آمل نیز از قسمت باالیی کشور به رنگ 

قرمز کرونایی درآمدند.
تجربه  را  بیشتری  عالئم  شدت  جهش،  نوع  این  به  مبتالیان 
میر  و  مرگ  میزان  گفت  می توان  هم  میر  و  مرگ  نظر  از  و  می کنند 

دارد. بیشتری 
روش های  در  فرقی  بدانند  که  است  این  مردم  به  جدی   توصیه 
پیش گیری از ابتال به کرونای هندی، آفریقایی، بریتانیایی، چینی و... وجود 
ندارد. تنها راه ایمن بودن در شرایط کنونی رعایت شیوه نامه ها، استفاده 
از ماسک، شست و شوی دست ها، شرکت نکردن در تجمعات و فاصله 

گذاری اجتماعی است.

*تاثیر واکسن های کوید19 بر کرونای دلتا
از واکسن های کوید۱9  برخی شواهد نشانگر این است که برخی 
توانایی شکست دادن کرونای دلتا را دارند. سازمان بهداشت عمومی بریتانیا 
)PHE( اعالم کرده است که دو دوز واکسن های فایزر یا آسترازنکا در 

برابر نوع دلتای ویروس کرونا بسیار موثر هستند.

*آیا بهبودیافتگان کووید19 به کرونا دلتا مبتال می شوند؟
کمیته  عضو  و  عفونی  های  بیماری  متخصص  مردانی،  مسعود 
دلتا  بفهمیم که کرونای  اینکه چگونه  درباره  علمی کشوری کرونا هم 
می شوند،  مبتال  دلتا  کرونا  به  کووید۱9  بهبودیافتگان  آیا  و  ایم  گرفته 
بزرگساالن  از  بیش  چینی،  کرونای  برخالف  دلتا  کرونا  ویروس  گفت: 
این  در  عمدتا  نیز  آن  عالئم  و  می کند  درگیر  را  نوجوانان  و  کودکان 

است. گروه جمعیتی شدیدتر 
عالئم این ویروس نیز تقریبا مشابه عالئم معمول کووید ۱9 نظیر 
آب ریزش بینی، تب، گلودرد و سردرد است که با شدت بیشتری بروز می یابد.

راهکار پیشگیری از کرونای دلتا


