
معاون امور آب و آبفای وزارت نیروی دولت:

انتقال آب چالش دولت ها شده است
وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
گفت: در این کارزار مبارزه با بیماری کرونا چنانچه شما 
مصلحت بدانید در برابر این اعتماد سر تعظیم فرود می 

آورم و در راه خدمت به مردم تا پای جان خواهم ایستاد.
پیشنهادی  وزیر  عین اللهی  بهرام  جوانان،  دنیای  گزارش  به 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پاسخ به سواالت نمایندگان 
از هر سخنی برای  مجلس ضمن تبریک روز پزشک گفت: پیش 

اهلل  آیت  اعتماد  از  و  دارم  عمر  طول  و  تندرستی  آرزوی  رهبری 
رئیسی تشکر می کنم.

او ادامه داد: پس از پیروزی انقالب مسئولیت های بزرگی بر 
دوش پزشکان گذاشته شد و باید در شهرها و روستاها عقب افتادگی 
های گذشته را جبران می کردند  و همزمان در دفاع مقدس به درمان 

مجروحان جنگی می پرداختند.
صفحه 2 

استاندار تهران: 

تست کرونا
 تحت پوشش بیمه ها قرار گرفت

خاموشی ها همچنان ادامه دارد
سخنگوی صنعت برق گفت: در حال 
میزان  از  کشور  مصرف  نیاز  میزان  حاضر 
تولید نیروگاه های کشور بیشتر شده است، 
لذا همچنان نیازمند همکاری مشترکان در بخش های 

صنایع و کشاورزی هستیم.
به گزارش دنیای جوانان، مصطفی رجبی مشهدی 
ثانوی  اطالع  تا  نوشت:  خود  اینستاگرام  صفحه  در 
همچنان جداول خاموشی احتمالی جهت برنامه ریزی 
که  می رسد  هموطنان  اطالع  به  و  صادر  مشترکان 
امورشان را تنظیم کنند. وی تاکید کرد: با روند پیش 
رو از نیمه دوم شهریور ماه شرایط تاحدودی پایدارتر 
شده و از محدودیت ها در بخش صنعت و سایر بخش ها 

کاسته خواهد شد.
صفحه 3

مدیرعامل شرکت پاالیش نفت امام خمینی )ره( خبرداد:

 افزایش بیش از 40 درصدی تولید پروپیلن
 در این واحد پاالیشگاهی 

4
کودکان در خطر ابتال به کرونای دلتا

همین صفحه

2

سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1815- سه شنبه 2  شهریور  1400- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
وقتي اولین 

سریالت تبدیل به 
بهترین مي شود...

6ورزش
سانتاکالرا برای انتقال 
مغانلو ٧۵0 هزار یورو 

می خواهد

هنگ 7فر

اين روزها شبكه نمايش خانگي جاي سوزن انداختن نيست و 
تقريبا پلتفرم هاي مختلف براي همه روزهاي هفته، سريال هاي 
متنوعي دارند و سريال هاي متعددي هم در حال توليد و ساخت 
و يا در نوبت نمايش به سر مي برند تا ترافيك سنگيني در شبكه 
خانگي شكل گرفته باشد و از آن طرف توليدات تلويزيون روز 

به روز ضعيف تر و بي كيفيت تر مي شود. 

به گزارش دنيای جوانان و به نقل از رسانه رسمی باشگاه 
باشگاه  شده  شايعه  كه  است  روزی  چند  پرسپوليس، 
يا قرضی شهريار مغانلو  پرسپوليس موضوع جذب دائمی 
فراموشی  به دست  را  موضوع  اين  و  نمی كند  پيگيری  را 

سپرده است.

بيش از ۵۰ سال است نويسنده ای كه شهرتش زبانزد عام و 
خاص است، بی وقفه می نويسد، بيشتر داستان های او، سفر 
به ژرفا و اعماق جامعه ای بوده كه از آن برخاسته و خود آن 
را زيسته است؛ نويسنده ای كه آرزوی ديرينه اش اعتالی 

دوباره فرهنگ و هنر است.

سکوت می کنم 
زیرا که برای سخن 

حرمت قائل هستم

دفاع از سالمت مردم نباید معطل شخص یا چیزی شود دفاع کمیسیون امنیت ملی مجلس
 از برنامه های وزیر پیشنهادی دفاع

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس برنامه های وزیر دفاع 
و پشتیبانی نیروهای مسلح را مثبت ارزیابی کرد و بر پیشبرد توان دفاعی و نظامی 
کشور با توجه به برنامه های یاد شده تاکید کرد.به گزارش خبرنگار پارلمانی دنیای 
جوانان، »محمود عباس زاده مشکینی« در جلسه علنی روز گذشته مجلس شورای 
اسالمی در قرائت گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: براساس اطالعات، 
اسناد و استعالمات جناب آقای محمدرضا آشتیانی متولد سال ۱33۹ دارای مدرک تحصیلی دکتری 

تخصصی علوم دفاعی راهبردی و دانشیار دانشگاه عالی علوم ملی است.
صفحه 2 

مدیرعامل بانک مسکن از پیگیری افزایش وام 
فروش  برای  بانک  این  جدید  برنامه  و  مسکن  خرید 
متری آپارتمان با استفاده از اوراق موازی سلف خبر داد.
وام  در خصوص  شایان  محمود  جوانان،  دنیای  گزارش  به 
خرید مسکن،  اظهار کرد:  سال گذشته وام خرید افزایش یافت و 
ادامه  بر اساس شرایط خاص به ۴۰۰ میلیون تومان رسید. وی 

داد: با توجه به تورمی که در کشور داشته ایم در حال پیگیری برای 
افزایش سقف وام خرید مسکن هستیم.وی تصریح کرد: از مجاری 
قانونی در حال پیگیری هستیم تا بتوانیم وام را افزایش دهیم که 
با تورم همخوانی داشته باشد. در کنار این برنامه طرح دیگری با 
نام فروش متری آپارتمان توسط بانک مسکن تدوین شده است.
صفحه 3

فروش متری آپارتمان توسط بانک مسکن مجوز گرفت

DONYAYEJAVANANMAG.IR

آگهی مناقصه
 )نوبت دوم( تجدید

مناقصه عمومی یک مرحله ای به روش معمولی ) ویژه سازندگان داخلی ( 
موضوع مناقصه : خرید : قطعات رینگ گسکت تقاضای 9838017

 مشخصات مناقصه :
مبلغ برآورد )ریال/ارز(شماره تقاضا/ مناقصهنام مناقصه گزار

1۹838۰۱72۴.۴56.۰۰۰.۰۰۰-شرکت ملی حفاری ایران
روش ارزیابی کیفی مناقصه گران :

روش ارزیابی 

	 بر اساس کسب حداقل امتیاز مربوط به معیارهای موجود در استعالم های ارزیابی کیفی که توسط
متقاضیان شرکت در مناقصه تکمیل می شود، انجام می گردد.)حداقل امتیاز 50(.

1- داشتن تجربه و دانش در زمینه مناقصه مورد نظر و ارائه مدارک الزامی است.)داشتن  سابقه 
ساخت کاالی مشابه که به تایید مدیریت پژوهش , فناوری ساخت شرکت ملی حفاری ایران , 

شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه رسیده باشد
نحوه دریافت/ تحویل اسناد مناقصه :

دریافت اسناد
توسط شرکت

توزیع اسناد از یک روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم آغاز شده و تا 10 روز پس از آن ادامه خواهد داشتتاریخ شروع دریافت
از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی www.setadiran.ir  کارشناس محل دریافت

پرونده تلفن تماس 34148795 -061   

تحویل اسناد به
شرکت

  14 روز پس از آخرین روز دریافت اسناد              آخرین مهلت

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( به نشانی www.setadiran.ir  محل تحویل

تضمین شرکت در مناقصه )فرآیند ارجاع کار(:                                         
      1,223,000,000         ریال  تقاضای 9838017مبلغ تضمین

انواع تضامین قابل قبول

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

	 اصل فیش واریز وجه نقد به حساب شماره ۴۰۰۱۱۱۴۰۰6376636  نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی
ایران تحت عنوان تمرکز وجوه سپرده شرکت ملی حفاری ایران

	)IR 35۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۱۱۴۰۰6376636 :شماره شبا(
	 مورخ  ۱23۴۰2 / به شماره 5۰65۹ ت  دولتی  معامالت  تضمین  نامه  آئین  در  درج شده  تضامین  سایر   

۹۴/۰۹/22 مورد قبول و پذیرش می باشد.

روز ) برای یک بار در سقف مدت اعتبار اولیه قابل تمدید باشد( 90مدت اعتبار پیشنهاد/ تضمین
 

تذکر : با توجه به بخشنامه شماره 98/138665 مورخ 98/04/03 معاونت پژوهش و فناوری وزارت نفت مبنی بربکارگیری سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد( ثبت نام کلیه متقاضیان حضوردرمناقصات ،مزایدات شرکت ملی حفاری ایران درپایگاه SETAD.IR  می باشد. 

http://sapp.ir/nidc_pr                      www.nidc.ir        کانال های  اطالع رسانی شرکت ملی حفاری ایران 
م الف:-۱                      شناسه آگهی: ۱۱7۴257

آگهي- نوبت دوم
 خرید و تملک زمين 

واقع در روستاي چپرپرد پایين

شرکت گاز استان گیالن بمنظور اجراء طرحهاي عمراني و گازرساني دولت 
) احداث ایستگاه تقلیل فشار گاز  T.B.Sدر روستاي چپرپرد پایین ( با 
استفاده از اختیارات حاصله از ماده ۹ الیحه قانوني نحوه خرید و تملک 
اراضي و امالک مصوب سال ۱358 شوراي انقالب ، قطعه زمیني به 
مساحت  ۱۴۴ متر مربع در قسمتي از پالک  ۱6-۱۰ سنگ اصلي 5 بخش 
۱۱ گیالن را با حضور نماینده دادستاني و کارشناس رسمي دادگستري 
به تصرف قانوني خود در آورده است . لذا بدینوسیله به اطالع مالک یا 
مالکین یا صاحبان هر نوع حق و حقوق متصوره قانوني در ملک یاد شده 
مي رساند که حداکثر ظرف مدت  ۱5 روز از تاریخ انتشار نوبت دوم این 
آگهي با مراجعه به امور حقوقي شرکت گاز استان گیالن واقع در رشت 
، پارک شهر ، خیابان ملت ، جنب پیتزا برج ، در تعیین و انتخاب هیئت 
کارشناسان رسمي دادگستري  همکاري الزم را معمول دارند ، در غیر 
اینصورت وفق تبصره 2 ماده ۴ قانون مرقوم هیئت کارشناسان از طریق 
ریاست محترم دادگستري محل تعیین  و انتخاب خواهند  شد و پس از 
اعالم نظر آنان ارزش تقویمي ملک به صندوق اداره ثبت اسناد و امالک  
محل وقوع ملک تودیع مي گردد . ضمناً زمین مورد نظر واقع در روستاي 

پینوند و موقعیت مکانی آن منطبق با کروکي ذیل مي باشد.  
م الف :-۱ 

شناسه آگهی :۱۱66۴۱۹

صفحه 3

انتقال و درگیری کرونای دلتا نسبت به سایر واریانت ها 
باالتر بوده و در شرایط کنونی کودکان بیشتر به این نوع ویروس 
مبتال می شوند پس باید در انجام شیوه نامه های بهداشتی توسط 

خانواده ها سخت گیری بیشتری شود.
به گزارش دنیای جوانان، دلتا کرونا یک گونه از ویروس 
است که برای اولین بار در هند و طی یک موج عفونت شدید در 

ماه اردیبهشت و خرداد شناسایی شد. این گونه در برخی مناطق 
هند به سرعت رشد کرد و نشانه هایی از مقاومت نسبی در برابر 

واکسن  ها را نشان داد.
برخالف تصور عموم مردم کودکان بیشتر به دلتا کرونا 
مبتال شده و می توانند ویروس را به سایر افراد منتقل کنند، با 
توجه به عدم واکسیناسیون اطفال، این قشر سنی به راحتی 

در خطر ابتالی کرونای دلتا قرار دارند. عالئم کرونای دلتا در 
کودکان می تواند از درگیری خفیف مانند گلودرد و آبریزش بینی 
و سردرد و عالئم گوارشی و در برخی موارد نادر عوارض شدید 
مانند  درگیری مغز و تنگی نفس و افت اکسیژن خون و درگیری 

التهابی چند ارگان باشد.
تحقیقات اخیر دانشمندان نشان می دهد، عفونی بودن نوع 

کودکان در خطر ابتال به کرونای دلتا
دلتا باعث شده که کودکان بیشتری به این ویروس مبتال شوند و 

متاسفانه جان خود را از دست بدهند.
در ابتدا این تصور وجود داشت که کودکان به کووید-
۱۹مبتال نمی شوند اما طبق تحقیقات انجام شده در 2 درصد 
کودکان ابتال و حدود یک درصد تلفات گزارش شده و دوره کمون 

کرونا در کودکان را یک تا ۱۴روز در نظر می گیرند.
دکتر حسین فرشاد مقدم متخصص بیماری های عفونی 
در این زمینه می گوید: گزارش نشان می دهند بیماری در تعداد 
بسیار کمی از کودکان آلوده به ویروس کرونا وخیم می شود و 
سیستم ایمنی شان واکنش التهابی شدیدی نشان می دهد و  کرونا 
در کودکان و بزرگساالن بطور یکسان دیده نشده، کودکان ممکن 
است به این ویروس مبتال شوند اما به اندازه بزرگساالن درگیر 

نمی شوند و معموال بیماری آن ها جدی نیست.
وی ادامه می دهد: البته این به معنای کم اهمیت بودن 
کرونا در کودکان نیست، همه افراد جامعه از کودک تا بزرگسال 
و سالمند در خطر کووید-۱۹ هستند و برای حفظ سالمتی خود 
و دیگران ملزم به رعایت پروتکل های بهداشتی از جمله عدم 
تماس دست با اجسام و افراد، ضد عفونی مداوم دست ها و 

استفاده از ماسک در اماکن عمومی می باشند.
فرشاد مقدم اظهار می دارد: گیجی و خواب آلودگی، فشار 
یا درد قفسه سینه، اسهال و استفراغ شدید، درد گردن، احساس 
تنگی نفس، از دست دادن هوشیاری، درد شدید شکم از عالیم 
مشترک ابتال به کرونا در کودکان و بزرگساالن  بوده و تب و 
دمای باالی بدن و سرفه مداوم از عالیم اصلی مبتال شدن به 

این بیماری در کودکان است.
 این پزشک تصریح می کند: اگر کودک با فرد مبتال به 
کرونا در تماس باشد ممکن است با برخی از عالئم به کرونا 
مشکوک باشد اما برای اثباتش نیاز به آزمایش خون یا تست 
پی سی آر بوده  و تاکنون چند مورد کرونا در کودکان و نوزادان 

نیز دیده  شده است.
فرشاد مقدم خاطرنشان می کند: با توجه به شیوع کرونا 
به خانواده ها توصیه می شود که کمتر تردد داشته باشند و از 
دورهمی خانوادگی و مسافرت های غیرضروری اجتناب کنند، 
درصورتی که کار ضروری دارند نیز پیشنهاد می شود کودکان را 
با خود همراه نکنند، برای کودکان 2 تا 5 سال حتماً از ماسک 

استفاده شود.

وی در مورد داروهای کرونایی برای کودکان می گوید: در 
کودکان مبتال به کرونا  ابتدا داروهای حمایتی و تب بر استفاده و 
برحسب عالئم تجویز و کمک درمانی می شود،  با توجه به اینکه 
ویروس هر بار روش های جدیدی به کار می برد ما باید برای 
جلوگیری از ابتال به کرونا پروتکل های بهداشتی را رعایت کنیم.

دکتر آینا ریاحی متخصص کودکان نیز در این زمینه می 
گوید: در حال حاضر واکسن تایید شده ای برای کودکان و سنین 
پایین تر علیه کرونا وجود ندارد و با توجه به اینکه پروتکل های 
بهداشتی توسط کودکان جدی گرفته نمی شوند و حتی کودکان 
زیر دو سال اجازه ماسک زدن ندارند، بیشتر درگیر کرونا با عالئم 

گوارشی، پوستی و تنفسی می شوند.
این پزشک ادامه می دهد: متاسفانه خانواده ها نیز مسائل 
بهداشتی را کمتر رعایت کرده و ممکن است ناقل بیماری کرونا 
باشند که کودکان خود را در معرض خطر ابتال به کرونا قرار می 
دهند و شدت عالئم این بیماری در آنها طیف وسیعی دارد و  
استفاده از ماسک، شست وشوی دستها ضروری است و جدی 
گرفتن عدم ابتالی کودکان در این شرایط مهم بوده و والدین 

الگوی مناسبی برای آنها هستند.
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دفاع کميسيون امنيت ملی مجلس
 از برنامه های وزیر پيشنهادی دفاع

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس برنامه های وزیر 
دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح را مثبت ارزیابی کرد و بر پیشبرد توان دفاعی و 

نظامی کشور با توجه به برنامه های یاد شده تاکید کرد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی دنیای جوانان، »محمود عباس زاده مشکینی« در 
جلسه علنی روز گذشته مجلس شورای اسالمی در قرائت گزارش کمیسیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: براساس اطالعات، اسناد و استعالمات جناب 
آقای محمدرضا آشتیانی متولد سال ۱33۹ دارای مدرک تحصیلی دکتری تخصصی 

علوم دفاعی راهبردی و دانشیار دانشگاه عالی علوم ملی است.
درجه  افزود:  مجلس  خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  سخنگوی 
نظامی ایشان سرتیپ تمام بوده و در دوران دفاع مقدس مسوولیت یگان های 
رزمی را برعهده داشته و بعد از دوران دفاع مقدس، در مسوولیت های مهمی از 

جمله جانشین فرماندهی کل ارتش و جانشین
رییس ستاد کل نیروهای مسلح سمت داشته است و در دوران دفاع مقدس 

به افتخار جانبازی نیز نائل گردیده است.
عباس زاده مشکینی با بیان اینکه آشتیانی گردش مدیریتی بسیار گسترده 
ای دارد، عنوان کرد: وی  از حوزه عملیاتی گرفته تا حوزه اطالعاتی در  موارد 
راهبردی در سطح عالی ارتش و تامین و پشتیبانی در قسمت طرح و برنامه و 
بازرسی نیروهای مسلح مسوولیت داشته و از تجربه های ارزشمندی برخوردار است.  
وی درباره اهداف، راهبردها و جهتگیری های کالن برنامه وزیر پیشنهادی 
دفاع اظهارداشت: حفظ و ارتقای عوامل تولید فناورانه قدرت دفاعی برترساز کشور با 
تاکید بر توان موشکی، پدافند هوایی، سایبری و رزم نوین، دستیابی به نقش محوری 
پشتیبانی در مقابله با تهدیدات نوین و توسعه قابلیت ها و توانمندی های فناورانه 
در حوزه های فضایی، زیستی و سالمت دفاعی، ترمیم و ارتقا کرامت آمیز منزلت 
و معیشت کارکنان و اعضای وابسته نیروهای مسلح، ارتقا قابلیت های پشتیبانی 
از طریق توسعه همکاری های دوسویه،  در همه ابعاد ماموریت با شبکه گسترده 
ملی در قالب زنجیره ارزش ملی و توسعه منابع پایدار برای پشتیبانی از نیروهای 
مسلح فراتر از اعتبارات دفاعی از قبیل صادرات، منابع صندوق های ملی و به 
کارگیری ابزارهای جدی تامین مالی از جمله برنامه هایی وزیر پیشنهادی دفاع است.

سخنگوی کمیسسیون صنایع و معادن ادامه داد: ارتقا قابلیت های سازمانی 
ودجا با محوریت منابع انسانی مومن، متعهد، جهادی و انقالبی، دانشی و با انگیزه 
متناسب با نوع و پیچیدگی های ماموریتی در افق آینده، ایفای نقش فعال در صحنه 
دیپلماسی دفاعی در چارچوب اهداف و آرمان های واالی انقالب اسالمی، منابع 
ملی و اهداف و سیاست های دفاعی نیز در برنامه های وزیر پیشنهادی دفاع دیده 
می شود. عباس زاده مشکینی با بیان اینکه  هر چه تهدیدها جدی تر باشد، باید برای 
پاسخگویی به تهدیدها آماده تر و مجهزتر باشیم، اضافه کرد: هرچند زیبایی مجلس 
به تضارب افکار و تنوع آرا است، اما انتظار داریم مجلس به وزیردفاع پیشنهادی رأی 
قاطع و بدون حتی یک مخالف بدهد تا موثرترین پیام را به بدخواهان ملت بدهیم.

نماینده ملکان:
برنامه وزیر پيشنهادی کشاورزی فاقد توجه به مناطق محروم است
وزیر  برنامه  در  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  در  ملکان  مردم  نماینده 
پیشنهادی جهاد کشاورزی به مناطق محروم توجه نشده در حالی که کشاورزان 

جزء افراد بسیار پرتالش کشور هستند.
و در جریان   سیدعلی موسوی در نشست علنی مجلس شورای اسالمی 
برنامه های ساداتی  پیشنهادی دولت در تذکری گفت:  بررسی صالحیت وزرای 
نژاد برای مناطق محروم مشخص نیست، هرچند براساس ماده 75 قانون اساسی 

باید حرمت افراد نگه داشته شود.
نماینده مردم ملکان در مجلس با تاکید بر اینکه در برنامه های وزیر پیشنهادی 
جهاد کشاورزی مطلبی درباره مناطق محروم نیست، گفت: کشاورزان ما انسان های 
نجیبی هستند چرا که با وجود ضرر، برای تولید مواد غذایی کشور زحمت می کشند.
وی افزود: اگرچه در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ رقم هایی همچون ۱۹ هزار 
میلیارد تومان برای محرومیت زدایی و 27 هزار میلیارد تومان برای رفع محرومیت 
آب و گاز آمده اما هیچ یک تضمین ندارند و برای این موضوع باید تضمین داده شود.

هیچ نگرانی برای بستری و پذیرش بیماران وجود ندارد؛
استاندار تهران: تست کرونا تحت پوشش بيمه ها قرار گرفت

استاندار تهران از تحت پوشش قرار گرفتن تست کرونا توسط سازمان های بیمه 
گر خبر داد.

به گزارش دنیای جوانان، انوشیروان محسنی بندپی در جلسه ستاد مقابله با کرونا 
استان تهران ضمن تبریک روز پزشک گفت: پزشکان در شرایط سختی بیش از 55۰ 
روز است که تمام ظرفیت و توان خود را بکار گرفتند تا سالمتی و آرامش را به مردم 
بازگردانند که باید از همه آنها قدردانی کنیم.وی با گرامیداشت یاد و خاطره تمام شهدای 
انقالب، دفاع مقدس، مدافعین سالمت، مدافعین حرم و شهیدان دولت رجایی و باهنر 
گفت: سازمان جهانی بهداشت توصیه ای دارد که بحث سالمت بحث یک وزارتخانه و 
دستگاه نیست و مربوط به همه ارکان حاکمیت است که تمام ارکان باید برای ارتقاء و 

حفظ سالمت همکاری داشته باشند.
وی ادامه داد: نیروی انتظامی از بدو شیوع این بیماری تا به امروز همه ظرفیت خود 
را بکار گرفته و شبانه روزی نسبت به کنترل ترددها اقدام کرده است. از سوی دیگر باید 

از همکاری اصناف که همیشه خود پیشقدم شده اند، قدردانی کنیم.
وی تاکید کرد: آمار و ارقام نشان داد بعد از ۹ هفته، تعداد بیماران سرپایی به لطف 
خداوند و رعایت پروتکل ها با کاهش مواجه شده است. تست های PCR تحت پوشش 
بیمه قرار گرفته که نگرانی ها برای بار مالی ناشی از این کار از دوش دانشگاه های علوم 
پزشکی برداشته خواهد شد، چرا که فردی که برای نداشتن منابع مالی، از انجام تست 
سر باز می زد بسیار خطرناک بود. لذا امروز باید افراد را ترغیب کنیم که هر کس عالئم 
دارد تست بدهد تا بدین ترتیب نسبت به شناسایی به موقع افراد اقدام شود.وی با تاکید بر 
اینکه سوش جدید المبدا قدرت و بیماری زایی و سرایت بیشتری دارد، افزود: از فرمانداران 
درخواست می کنم ستاد مقابله با کرونای شهرستان ها را با ساختار صحیح شکل بدهند تا 
نسبت به مهار بیماری و کاهش سرایت اقدام کنیم. از سوی دیگر باید نسبت به شناسایی 
سوله های نزدیک به بیمارستان ها همانند آنچه در بهارستان و اسالمشهر شکل گرفته 
است اقدام شود. آماده بودن و تمهید موثر ما را از نگرانی و دلهره در می آورد. قطعا حفظ 
سالمتی آحاد جامعه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. امیدواریم پیک بعدی وجود نداشته 
باشد اما اگر هم آمد باید آمادگی الزم را داشته باشیم.وی تاکید کرد: کارگروه های طرح 
شهید سلیمانی شکل گرفته که امیدواریم در جلسه آینده نسبت به اقدامات انجام شده 
گزارش ها ارائه شود.استاندار تهران با تاکید بر اینکه در حال حاضر مراجعان سرپایی در 
استان تهران چند روزی است که کاهش داشته است، گفت: این وضعیت امیدوارکننده 
است که در چند روز آینده کاهش بیماران بستری و فوتی را شاهد باشیم و نگرانی برای 

پذیرش و بستری بیماران در تهران وجود ندارد.
انوشیروان محسنی بندپی در پایان جلسه گرامیداشت هفته دولت در رابطه با 
اقدامات انجام شده برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا و حمایت از شهروندان 
گفت: در حال حاضر مراجعان سرپایی در استان چند روزی است که کاهش داشته 
است. این وضعیت امیدوارکننده است که در چند روز آینده کاهش بیماران بستری و 
فوتی را شاهد خواهیم بود.وی ادامه داد :در روز یکشنبه گذشته 685 فوتی در کشور 
داشتیم که ۱۴5 نفر آن در استان تهران بوده اند. در حال حاضر هیچ نگرانی برای 
بستری و پذیرش بیماران وجود ندارد و دو شهرستان بهارستان و اسالمشهر جمعیت 
باالیی دارند که در شهرستان بهارستان با کمک جمعیت هالل احمر یک بیمارستان 
صحرایی ۴۰ تخته راه اندازی کردیم و در اسالمشهر نیز مرکز مدیریت بحران سوله 

ای را افتتاح کرده که ظرفیت ۴۰ تخت را دارد.
وی تاکید کرد: سامانه 6۰7۰ راه اندازی شده که هیچ یک از شهروندان نگرانی 
نداشته باشند. درمانگاه های سرپایی هم دو برابر شده اند تا بیمار داروهای خود را دریافت 

کند و بستری و ایزوالسیون را در منزل انجام دهد.
در بخش دیگری از این جلسه عبدالرضا چراغعلی معاون هماهنگی امور عمرانی 
استاندار تهران نیز گفت: نزدیک به 7 هزار میلیارد تومان بودجه برای ۴2۱ پروژه که افتتاح 
خواهند شد که اعتبار در نظر گرفته شده در بخش های مختلف است. از این تعداد ۱85 
پروژه از محل اعتبارات ارزش افزوده یعنی مالیات است و ۹۹ پروژه در حوزه فرمانداری 
ها و شهرداری ها است که با مشارکت بخش خصوصی است و مردم نقش به سزایی 

در اجرای آن ها دارند.

وزیر پیشنهادی بهداشت:

دفاع از سالمت مردم نباید معطل شخص یا چيزی شود 
ی  د پیشنها یر  ز و
آموزش  و  درمان  بهداشت، 
پزشکی گفت: در این کارزار 
شما  چنانچه  کرونا  بیماری  با  مبارزه 
مصلحت بدانید در برابر این اعتماد سر 
تعظیم فرود می آورم و در راه خدمت به 

مردم تا پای جان خواهم ایستاد.
بهرام  جوانان،  دنیای  گزارش  به 
بهداشت،  پیشنهادی  وزیر  عین اللهی 
پاسخ  در  پزشکی  آموزش  و  درمان 
ضمن  مجلس  نمایندگان  سواالت  به 
از هر  پیش  پزشک گفت:  روز  تبریک 
تندرستی  آرزوی  رهبری  برای  سخنی 
و طول عمر دارم و از اعتماد آیت اهلل 

رئیسی تشکر می کنم.
او ادامه داد: پس از پیروزی انقالب 
مسئولیت های بزرگی بر دوش پزشکان 
گذاشته شد و باید در شهرها و روستاها 
جبران  را  گذشته  های  افتادگی  عقب 
دفاع مقدس  می کردند  و همزمان در 
به درمان مجروحان جنگی می پرداختند.

با  جهانی  جنگ  داد:   ادامه  او 
نیز  ایران  در  کرونا  منحوس  ویروس 
کرونا  درمان  خط  در  را  درمان  کادر 
قرار داد و دشواری کرونا را با پوست و 
گوشتم حس کردم. در اسفند ۹8 یکی 
کرونا  که  بودم  پزشکانی  نخستین  از 
گرفتم و مرگ را به چشما ن خود دیدم 
و جز  نداشتم  ماندن  زنده  به  امیدی  و 
تصویری از پزشکان که در بیمارستان 
مسیح دانشوری برای زنده ماندنم تالش 

می کردند چیزی به خاطر ندارم.
او ادامه داد:  در آن روزهای سخت 
به  را گرفت و جانی دوباره  خدا دستم 
من داد تا با لباس سفید به میدان نظام 
با  مبارزه  این کارزار  بیایم. در  سالمت 
مصلحت  شما  چنانچه  کرونا  بیماری 
تعظیم  سر  اعتماد  این  برابر  در  بدانید 
فرود می آورم و در راه خدمت به مردم 

تا پای جان خواهم ایستاد.
براین  عین اللهی خاطرنشان کرد: 
مردم  وزیر  وقتی  بهداشت  وزیر  باورم 
است که کنار آنان ایستاده باشد عنوان 
وزارت وقتی برازنده وزیر است که شب 
بهبودی  خوراکش  و  خواب  روزش  و 
درمان  هزینه  رنج  که  باشد  بیمارانی 
به رنج بیماری آن ها اضافه شده است. 
من یک طبیبم نه صنعتگر و نه تاجر. 
من دوشادوش مدافعان سالمت هستم 
نمی توانیم سالمت مردم را فدای تاخیر و 
تعجیل در تصمیم گیری این و آن کنیم.
سالمت  از  دفاع  داد:  ادامه  وی 
چیزی  یا  شخص  معطل  نباید  مردم 
گردد. حفظ جان مردم نخستین اولویت 
که  اید  دیده  را  پدر  کدام  است  دولت 
برای سالمت فرزندان خود معطل کند. 

سالمت مردم خط قرمز ما است. دفاع 
از سالمت باعث وفاق همدلی ایرانیان 

در دولت خواهد شد.
بیان  با  بهداشت  پیشنهادی  وزیر 
آمد  که  ما سوگند خورده ایم هر  اینکه 
نپرسیم،  ایمانش  از  و  کنیم  درمانش 
مردم  سالمت  از  دفاع  در  کرد:  تاکید 
بزرگ  مفهوم  در  چنددستگی ها  همه 
و  یثار  ا روح  می شود  حل  انسانیت 
فداکاری مدافعان سالمت دل های مرده 
را بیدار خواهد کرد اکنون صد سال پیش 
گردد  بیماری  مقهور  ایران  که  نیست 
منجوس  ویروس  این  بر  می توانیم  ما 

غلبه کنیم.
وی تصریح کرد: سالمت موضوعی 
تک بعدی نیست و بر همه ابعاد زندگی 
مردم تاثیر می گذارد من سال هاست در 
با  امیدوارم  و  دارم  حضور  عرصه  این 
بتوانم جهاد سالمت  اعتماد نمایندگان 
را در سنگر وزارت بهداشت ادامه دهم. با 
تاسی از سند توسعه کشور در افق ۱۴۰۴ 
و احکام مندرج بر برنامه ششم توسعه 
و سایر برنامه های ابالغی برنامه خودم 

را به اختصار توضیح می دهم.
او با اشاره به برنامه هایش گفت: 
بحث  موضوع  مهمترین  و  ولویت  ا
بیماری کرونا بود که در سه بخش به 
آن می پردازم. بخش اول واکسیناسیون 
است  شده  ثابت  دنیا  در  امروزه  است. 
که آنچه که می تواند به کاهش بیماری 
امروزه  است  واکسیناسیون  کند  کمک 
در کشورهایی که واکسیناسیون درصد 
مرگ  میزان  است  شده  انجام  باالیی 
البته  است  کرده  پیدا  کاهش  میر  و 
واکسیناسیون به معنای این نیست که 
کسی درگیر بیماری نمی شود بلکه شدت 

بیماری کم می شود.
وی تاکید کرد: یکی از برنامه های 
جمعیت  است.  واکسیناسیون  ما  اصلی 
میلیون   6۰ کشور  در  سال   ۱8 باالی 

نفر است  که برای واکسیناسیون آن ها 
 ۱2۰ یعنی  است  الزم  واکسن  دوز  دو 
میلیون دوز واکسن الزم داریم تاکنون 
22 میلیون واکسن زدیم طبیعی است 
که میزان تولیدات داخلی به ۹8 میلیون 
ناچار  ما  بنابراین  دوز واکسن نمی رسد 
انجام دهیم  را  واکسن  واردات  هستیم 
و این اولویت اول ما است و از بخش 
استفاده  زمینه  این  در  نیز  خصوصی 

می کنیم.
ما  برنامه  داد:   ادامه  اللهی  عین 
امسال  بهمن  پایان  تا  که  است  این 
محدود  و  کنیم  تمام  را  واکسیناسیون 
با  را  صف  در  مردم  ایستادن  و  شدن 
استفاده  و  دستگاه ها  همه  هماهنگی 
از امکانات مملکت به صورت بسیجی 
استفاده و آن را کنترل می کنیم. واکسن 
از همه  باید  و  نیست  زدن کار سختی 
احترام  مردم  به  و  استفاده  امکانات 
بگذرایم و واکسیناسیون را انجام دهیم.
او ادامه داد:  طرحح شهید سلیمانی 
با  را  است  اجرا  حال  در  بسیج  در  که 

قدرت ادامه می دهیم.  
اظهار  قرنطینه  درباره  اللهی  عین 
در  داون  الک  یا  قرنطینه  بحث  کرد:  
دنیا از ۱۰ تا ۱۰۰ درصد انجام می شود. 
ما با توجه به شرایط سیاسی، اقتصادی 
و اجتماعی خود باید در این طیف الک 
قرنطینه  نباید  اما  دهیم  انجام  را  داون 
نمایشی باشد. اینگونه نباشد که دو هفته 
تعطیل کنیم و بعد از دو هفته مرگ و 
میر افزایش یابد و این قرنطینه نیست.

او تاکید کرد: باید از همه امکانات 
کمک بگیریم و از همه کسانی که در 
این زمینه موثر هستند و خارج از وزارت 
بهداشت حضور دارند کمک بخواهیم تا 

توانیم چرخه ویروس را متوقف کنیم.
عین اللهی گفت: مهمترین مساله 
در کنترل بیماری کرونا مدیریت است. از 
رئیس جمهور گرفته تا معاون اول رئیس 

جمهور و نمایندگان مجلس باید در ستاد 
کرونا حضور یابند و استفاده موثر از همه 
ببریم. باید بسیاری از اختیارات خود را 
به استان ها واگذار کنیم و با توجه به 
شرایط محلی درباره کرونا تصمیم گیری 
و  متدین  افراد  از  علمی  کمیته  کنند. 
باسواد تشکیل خواهد شد تا موارد الزم 

را انجام دهند.
و  خدمات  تولیت  به  اشاره  با  او 
درمان  و  بهداشت  نطام  کارکردهای 
وزارت  با  سالمت  در  تولیت  گفت: 
بهداشت است اما 75 درصد از عوامل 
وزارت  از  خارج  در سالمت  گذار  تاثیر 
وزارت  تولیت  باید  است.  بهداشت 
و  شود  شناخته  حاکمیت  به  بهداشت 
قسمت  سایر  در  را  خود  تولیت  بتواند 
ها انجام دهد و نیاز به متناسب سازی 

ساختار داریم.
عین اللهی در ادامه گفت: براساس 
فرمایش رهبری اگر کسی بیمار می شود 
فقط باید از بیمار ی رنج ببرد نه اینکه به 
دنبال مخارج درمان نیز باشد. پیشگیری 
بر درمان مقدم است خوشبختانه نظام 
شبکه و خانه های بهداشت را داریم و 
در همه مناطق روستایی این شبکه را 
داریم و باید روی کارایی ها دقت کنیم.

عین اللهی با تاکید بر اینکه نظام 
است،  ارجح  ما  برای  خانواده  پزشک 
گفت:  امروزه در مسائل بهداشتی بیماری 
های مزمن غیرواگیر یکی از مشکالت 
است. مساله چاقی، دیابت، فشار خون 
و چربی باال از جمله این موارد است و 
در اصالح سبک زندگی و تغذیه  بسیار 

مشکل داریم.
او ادامه داد:  نظام ارجاع و پزشک 
خانواده مطلب دیگر است که در برنامه 
است.  تکلیف شده  ما  به  توسعه  ششم 
اما چرا موفق نشدیم و مقاومت وجود 
دارد؟ نظام ارجاع و پزشک خانواده کلید 

موفقیت ما است.
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ضوابط و جزئيات پذیرش در رشته های ارشد علوم پزشکی اعالم 
شد

جزئیات انتخاب رشته، پذیرش در دانشگاه های خاص و استعدادهای درخشان، 
ظرفیت پذیرش و شهریه رشته های کارشناسی ارشد علوم پزشکی اعالم شد.

مهلت انتخاب رشته محل های رشته های کارشناسی ارشد علوم پزشکی از 
تاریخ 2 تا  ۴ شهریور ماه خواهد بود و همزمان ، ویرایش انتخاب محل تحصیل 

نیز امکانپذیر است.
بر اساس اعالم مرکز سنجش آموزش پزشکی، عدم تکمیل فرم انتخاب رشته 
محل تحصیل در زمان مقرر به منزله انصراف بوده و داوطلب از روند آزمون حذف 

می شود و متعاقبًا انجام اقدامی میسر نخواهد بود.
بر اساس مصوبه  شورای سنجش و پذیرش دانشجوی وزارت بهداشت،کلیه 
آزمون سال   ) پرداز  )شهریه  روزانه  غیر  و  )رایگان(  روزانه  دوره  پذیرفته شدگان 
۱۴۰۰ و بعد از آن، چه در دانشگاه قبولی ثبت نام کنند و چه ثبت نام نکنند، سال 
بعد از سال قبولی اجازه شرکت در آزمون را ندارند و یک سال محروم از شرکت در 
آزمون می شوند.همچنین کلیه پذیرفته شدگان سنوات قبل )به جز پذیرفته شدگان 
سال گذشته دوره رایگان )روزانه( و شهریه پرداز )غیر روزانه( که مجاز به شرکت 
در آزمون سال جاری نیستند( در صورت ثبت نام در دانشگاه باید تا زمان قبولی در 
آزمون، انصراف دهند. بدیهی است در صورتیکه دانشجویان این امر را رعایت نکنند، 

ضمن لغو قبولی، طبق مقررات با فرد خاطی برخورد خواهد شد.
دانشگاه های علوم پزشکی  کشور تعهدی در قبال اسکان و تامین خوابگاه 
ندارند و بر اساس امکانات موجود، خوابگاه در اختیار دانشجو قرار می دهند. لذا 
مرکز  یا  دانشـگاه  اینترنتی  سـایت  به  بیشـتر  اطالعات  دریافت  داوطلبان جهت 
مورد نظر مراجعه کنند. دبیرخانه شـورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و 
تخصصی و مرکز سنجش آموزش پزشکی اعالم کرده اند که در مورد ارائه یا عدم 

ارائه خوابگاه هیچ گونه مسئولیتی نخواهند داشت.
با توجه به اینکه داوطلبان تا تاریخ 3۱ شهریور باید فارغ التحصیل شوند، لذا 
کسانی که بعد از تاریخ مذکور فارغ التحصیل خواهند شد به دلیل اینکه مجاز به 
شرکت در آزمون نبوده اند، باید از تکمیل فرم انتخاب رشته محل تحصیل خودداری 
نمایند.بر اساس مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجوی وزارت بهداشت در 
صورتی که بعد از اعالم نتایج نهایی به دانشگاه ها، دانشگاهی اعالم نماید در رشته 
ای به دلیل تعداد یک یا دو نفر پذیرفته شده ، قادر به برگزاری دوره نمی باشد، در 

این موارد یکی از سه حالت زیر برای فرد پذیرفته شده اجرا می شود:
الف-دانشگاه به فرد پذیرفته شده اعالم نماید شروع دوره برای سال بعدی 

محفوظ مانده واز سال بعد با ورودی جدید شروع به تحصیل خواهد نمود.
اولویت  نمره  و کسب  شرایط  سایر  احراز  در صورت  شده  پذیرفته  ب-فرد 
به  موارد خاص  کمیسیون  یا  پزشکی  آموزش  مرکز سنجش  نظر  با  بعدی  های 
یکی از اولویت های انتخابی بعدی خود، معرفی خواهد شد. ج- در مواردی که فرد 
اولویت نداشته باشد با توجه به عدم کسب نمره اولویت های باالتر خود، با نظر 
احراز سایر  یا کمیسیون موارد خاص، در صورت  آموزش پزشکی  مرکز سنجش 
شرایط به یکی از اولویت های انتخابی باالتر، معرفی خواهد شد. ظرفیت پذیرش 
رایگان و شهریه ای در دفترچه راهنما ذکر شده  دانشگاه های پذیرنده دانشجو 
تعیین کرده و  را  انتخاب خود  ابتدا  بر اساس دفترچه الزم است  است. داوطلبان 
سپس در زمان مقرر نسبت به تکمیل فرم اینترنتی مربوطه اقدام کنند. داوطلبان 
توجه نمایند اطالعات الزم در خصوص گرایش های مختلف در هر رشته توسط 

گروه آموزشی دانشگاه تعیین می شود.
کلیه متقاضیان استعداد درخشان با آزمون و بدون آزمون ورودی باید همزمان 
با سایر داوطلبان عادی از تاریخ تاریخ 2  تا  ۴ شهریور ماه جاری نسبت به انتخاب 
رشته محل خود اقدام نمایند. بنابراین الزم است با کد رهگیری خود وارد سامانه 
شده و انتخاب رشته محل را انجام دهند. به عبارتی این افراد فقط در زمان یاد شده 
مجاز به انتخاب رشته محل هستند.داوطلبان متقاضی ادامه تحصیل در دوره های 
مجازی دانشگاههای علوم پزشکی موظفند آیین نامه آموزش از راه دور دانشگاه 
های علوم پزشکی را مطالعه نمایند. تحصیل در این دوره با پرداخت شهریه بوده 

و مبلغ آن توسط دانشگاه اعالم می شود. 

دستگیری سارقان سابقه دار شهریار 
فرمانده انتظامی شهرستان شهریار از دستگیری 2 سارق سابقه دار 

محتویات خودرو در این شهرستان خبر داد.
به گزارش دنیای جوانان از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ »فردین 
جوزانی« اظهار داشت: در پی وقوع چندین فقره سرقت محتویات داخل 
خودرو در شهریار، موضوع در دستور کار پلیس این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران کالنتری ۱5 اندیشه با انجام اقدامات پلیسی و 
گشت زنی نامحسوس، موفق به دستگیری سارقان محتویات داخل خودرو 

در یکی از محالت اندیشه شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان شهریار تصریح کرد: متهمان در تحقیقات 
شهرستان  مختلف  مناطق  در  خودرو،  داخل  سرقت  فقره   ۴8 به  پلیس 

شهریار اعتراف کردند.
سرهنگ جوزانی با اشاره به راهی شدن 2 متهم به مرجع قضائی، از 
شهروندان خواست وسایل نقلیه خود را به لوازم بازدارنده سرقت مجهز 
توسط  و مجرمانه  غیرقانونی  فعالیت  و درصورت مشاهده هرگونه  کنند 

افراد فرصت طلب و قانون گریز، مراتب را در اسرع وقت از طریق تلفن 
فوریت های پلیس ۱۱۰ اعالم تا نسبت به دستگیری مجرمان و متخلفان 

اقدام شود.

دستگیری بازرس قالبی وزارت بهداشت در داروخانه 
با معرفی خود به عنوان بازرس وزارت  ماموران پلیس زنی را که 
دستگیر  بود،  کرده  داروخانه  چندین  از  کالهبرداری  به  اقدام  بهداشت 

کردند.
صبح روز یکشنبه متصدی یکی از داروخانه ها در جنوب تهران با مرکز 
فوریت های پلیسی ۱۱۰ تماس گرفته و اعالم کرد که زنی با مراجعه به این 
داروخانه خود را بازرس وزارت بهداشت معرفی کرده اما به جای بازرسی 

از داروخانه درخواست وجه نقد کرده است. 
به محض دریافت این خبر، تیمی از ماموران کالنتری ابوذر به محل 
اعزام شده و نسبت به بررسی مدارک شناسایی این فرد اقدام کردند که 
در جریان آن جعلی بودن این مدارک مشخص شد و به همین دلیل نیز 

این فرد به کالنتری انتقال داده شد. 
در  و  گرفت  قرار  بازجویی  تحت  وی  کالنتری،  به  متهم  انتقال  با 
حالی که چاره ای جز اعتراف نداشت به کالهبرداری با همین شیوه از سه 

داروخانه در تهران اعتراف کرد. 
مرکز اطالع رسانی پلیس پیشگیری تهران بزرگ با تایید این خبر 
اعالم کرد که این زن از سه داروخانه بیش از ۱۰ میلیارد ریال کالهبرداری 

کرده است و تحقیقات از وی همچنان ادامه دارد.
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اپل از عوامل نفوذی برای شناسایی 
افشاگران استفاده می کند

گفته می شود بیش از یک سال است که یکی از اعضای انجمن افشاگری 
و جیلبریک آیفون در واقع عامل نفوذی اپل بوده و به طور مخفیانه اطالعاتی 

در مورد سایر افشاگران در اختیار این شرکت قرار داده است.
مدتی است گفته می شود اپل با جدیت در حال شناسایی افرادی است 
که مشخصات یا حتی سخت افزار محصوالت این شرکت را پیش از موعد در 
رسانه ها یا دارک وب به  فروش می رسانند. در واقع افشای جزئیات پروژه های 
آتی ماه ها قبل از رونمایی رسمی، مشکلی است که نه تنها گریبان اپل، بلکه 
کل صنعت را گرفته است و ما گاهی ماه ها قبل از رونمایی رسمی، شاهد 
افشای تمامی جزئیات سخت افزار و مشخصات ظاهری محصوالت هستم. 
بر اساس جدیدترین اخبار، غول دنیای فناوری حداقل از یک عامل نفوذی 

برای شناسایی کارمندان فاسد و افشاگران استفاده کرده است.
در   YRH۰۴E به عنوان  که  شومیکو  آندری  گزارش،  این  طبق 
رسانه های اجتماعی شناخته می شود، در حقیقت جاسوس اپل در انجمن های 
افشاگری بوده است. وی اطالعات داخلی اپل و دستگاه های سرقت شده را 
برای فروش در پلتفرم هایی مانند توییتر و دیسکورد تبلیغ می کرد؛ اما بدون 
اطالع سایر اعضای انجمن و به طور مخفیانه اطالعاتی در اختیار تیم امنیت 
افشای  از  جلوگیری  در  می تواند  که  اقدامی  است؛  داده  قرار  اپل  جهانی 

اطالعات بسیار مٔوثر باشد.
در این گزارش آمده است که در ماه می سال گذشته میالدی، پس 
از فاش شدن نسخه پیش از انتشار iOS ۱۴، شومیکو اطالعاتی در مورد 
فردی که گفته می شود با خرید آیفون ۱۱ در افشای اطالعات نقش اصلی 
داشته، در اختیار اپل قرار داده است. شومیکو می گوید در تابستان سال گذشته، 
 Apple به کوپرتینویی ها اطالع داده است که با یکی از کارکنان بخش
Maps در آلمان در تماس بوده و ظاهراً این کارمند فروش دسترسی به 
حساب داخلی اپل را به شومیکو پیشنهاد داده است؛ حسابی که برای دسترسی 
به ایمیل های شرکت ها و سایر مطالب تحت  وب اپل استفاده می شود. شومیکو 

بعداً متوجه شد که کارمند مذکور توسط اپل اخراج شده است.
عامل نفوذی اپل در گذشته واقعاً یکی از افشاگران محصوالت این 
شرکت بوده است و دلیل خبرچینی برای اپل را تالش برای تبرئه شدن 
و همچنین پاداش های مالی عنوان کرده است. افزون بر این، وی بارها از 
اپل درخواست کرده است که آیا برای اطالعاتش دستمزد دریافت کند یا 
خیر؛ اما ظاهراً جواب واضحی از اپل دریافت نکرده و اکنون پس از احساس 
مورد سوء استفاده قرار گرفتن، جزئیات همکاری اش را رسانه ای کرده است. 
شومیکو در ادامه می گوید: من فقط می خواستم برای یک بار شنیده شوم و 
داستانی که می گویم حقیقت داشته باشد. برایم مهم نیست که دیگران اکنون 
که نقشم به عنوان مأمور دوجانبه مشخص شده است، چه فکری می کنند.

این گزارش در حالی منتشر می شود که چندی پیش مشخص شد اپل 
برای چندین افشاگر چینی نامه هایی با مضامین حقوقی فرستاده و آن ها را 
به اقدام قانونی تهدید کرده است. همچنین این احتمال وجود دارد که اپل 
بار دیگر شروع به انتشار خودخواسته اطالعات نادرست در مورد رویدادها و 
انتشار سخت افزارهایش کند تا اعتبار و نفوذ افشاگران را کاهش بدهد. برای 
مثال، در ماه مارس 2۰2۱ )اسفند ۱3۹۹(، بسیاری از شرکت های تحلیلی و 
افشاگران اطالعات نادرستی از محصوالت و بازه ی رونمایی از آن ها ارائه 
دادند. همچنین اپل در صدد است تا با محدود کردن کارمندان به بخش ها 

و فعالیت های خاص خود، سرقت اطالعات را به حداقل برساند.

رئیس پلیس راه فاتب ضمن اعالم آتش سوزی یک دستگاه اتوبوس 
نقلیه  وسیله  این  مسافر   2۰ گفت:  قم،   - تهران  آزادراه  در  مسافربری 

عمومی با پیاده شدن به موقع نجات یافتند.
سرهنگ »نوراهلل خادم« اظهار داشت: در ساعت ۱2 و 3۰ دقیقه 
روز گذشته در جنوب به شمال آزادراه تهران - قم، نرسیده به خروجی 

واوان، راننده یک دستگاه اتوبوس مان )خط مالیر - تهران( متوجه دود 
از قسمت چرخ عقب اتوبوس می شود.به گفته وی، راننده بالفاصله در 
باند اظطرار کنار کشیده و راننده و تمام مسافران فوراً پیاده می شوند و 
دقایقی بعد آتش که از قسمت موتور شروع شده بود، اتاق اتوبوس را 

فرا گرفته و تمام اتوبوس در آتش می سوزد.

آتش سوزی اتوبوس و نجات 20 مسافر در آزادراه تهران - قم
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سـخنگوی صنعت برق 
گفـت: در حال حاضـر میزان 
نیـاز مصرف کشـور از میزان 
تولید نیروگاه های کشـور بیشـتر شـده 
اسـت، لذا همچنـان نیازمنـد همکاری 
و  صنایـع  بخش هـای  در  مشـترکان 

کشـاورزی هستیم.
جوانـان،  دنیـای  گـزارش  بـه 
مصطفـی رجبـی مشـهدی در صفحـه 
اطـالع  تـا  نوشـت:  اینسـتاگرام خـود 
خاموشـی  جـداول  همچنـان  ثانـوی 
احتمالـی جهت برنامه ریزی مشـترکان 
صـادر و به اطـالع هموطنان می رسـد 

کـه امورشـان را تنظیـم کننـد.
نـد  رو بـا   : کـرد کیـد  تا وی 
مـاه  دوم شـهریور  نیمـه  از  رو  پیـش 

شـرایط تاحـدودی پایدارتـر شـده و از 
محدودیت هـا در بخش صنعت و سـایر 

شـد. خواهـد  کاسـته  بخش هـا 
صنعـت  سـخنگوی  گفتـه  بـه 
بـرق در تعطیـالت شـش روزه شـاهد 

رفـع محدودیت هـا در بخـش صنعـت 
بودیـم و در روزهـای پیـش رو هـم 
صنایـع می تواننـد تا اطـالع ثانوی در 
شـیفت شـبانه بـدون محدودیـت بـه 
ادامـه دهنـد و همچنیـن  فعالیتشـان 

فعالیت در شـیفت روزانه هم متناسـب 
آن  حداقـل  کـه  اسـت  شـرایطی  بـا 
صنایـع  بـرق  مصـرف  نیـاز  تامیـن 
اکسـیژن  تولیـد  بـرای  کـه  فـوالدی 

باشـد. می کننـد،  اقـدام 
رجبـی مشـهدی بـا بیـان اینکـه 
میـزان مصـرف بـرق در بـازه زمانـی 
۱2 تـا ۱8 بعدازظهـر افزایشـی خواهد 
ایـن  بـود و پیش بینـی می شـود کـه 
مـگاوات   ۱۰۰۰ از  بیـش  بـه  مقـدار 
برسـد، گفت:  از مشترکان در خواست 
می شـود کـه با تنظیـم دمای وسـایل 
 25 حداقـل  عـدد  روی  سرمایشـی 
انجـام داده  را  درجـه همـکاری الزم 
تـا مشـکلی را در تامیـن بـرق شـاهد 

نباشـیم.

مدیرعامل بانک مسکن :
امور  وزارت  برای  دکتر خاندوزی  اميدوارکننده  های  برنامه 

اقتصادی و دارایی
برنامه  محتوای  تحلیل  با  مسکن  بانک  مدیرعامل 
احسان خاندوزی برای اقتصاد ایران، آن را امیدوارکننده و 

عامل بهبود شرایط آینده توصیف کرد.
محمود شایان در گفت و گو با پایگاه خبری بانک 
مسکن، ابتدا به سه هدف مدنظر گزینه وزارت امور اقتصادی 

و دارایی اشاره کرد و گفت: دکتر خاندوزی در نظر دارد با سیاست هایی که در وزارت 
اقتصاد قصد تحقق آنها را دارد، ثبات را به اقتصاد کالن برگرداند، رشد اقتصادی را 
رقم بزند و معیشت خانواده ها را با تقویت قدرت خرید بهبود  ببخشد. این سه هدف، 
مهمترین گلوگاه های اقتصادی در کشور است که چالش های متعدد در حوزه های 

مختلف بوجود آورده است.
شایان در تحلیل اهمیت اهداف سه گانه مدنظر وزیر پیشنهادی اقتصاد به 
مشکالت پیچیده بخش مسکن اشاره کرد و افزود: در بخش مسکن شاهد تبعات 
سرمایه ای  خریدهای  باعث  اخیر  سال های  در  بی ثباتی   هستیم.  اقتصاد  بی ثباتی 
قیمت  جهش  و  شد  خانوارها  مصرفی  خریدهای  برای  عرضه  کمبود  و   آپارتمان 
مسکن را موجب شد. همچنین این جهش های  مکرر قیمت، به قدرت خرید مسکن  
نیز آسیب وارد کرد. بنابراین همانطور که مالحظه می شود، بازارهای مهم همچون 
بازار مسکن تاوان مشکالت بزرگتر در بخش اقتصاد را می دهند. اکنون دکتر خاندوزی 
قصد دارد با احیای ثبات در اقتصاد کالن، آرامش قیمتی را به بازارهای دارایی و 

مصرفی مورد استفاده خانوارها برگرداند.
مدیر عامل بانک مسکن در ادامه گفت و گو با هیبنا، بعد دوم با اهمیت برنامه 

دکتر خاندوزی را، توجه به توان مالی و اعتباری بانک ها دانست.
شایان در این باره گفت: دکتر خاندوزی معتقد است اگر توانایی بانک ها در 
تامین مالی کاهش پیدا کند، توسعه بنگاه های تولیدی و رشد اقتصادی با تهدید 

روبرو می شود.
شایان افزود: اکنون می توان در شبکه بانکی، به تحوالت مثبت در سیاست های 
باالدست در آینده امیدوار بود. ما در بانک مسکن به عنوان بانک توسعه ای تخصصی 
در بخش مسکن کامال منتظر چنین دیدگاهی در دولت بودیم تا مسیر الزم برای 
تقویت بنیه  تسهیالت دهی به فعاالن بازار مسکن فراهم بیاید. بانک مسکن همواره 
متعهد به تامین مالی بخش مسکن و ساختمان بوده است و برای ادامه این ماموریت 
بانک  این  از  پیدا کند و حمایت های الزم در دولت  افزایش  نیاز دارد سرمایه اش 

صورت بگیرد. حضور خاندوزی  در وزارت اقتصاد می تواند امید ما را تضمین کند.
گفتنی است خاندوزی در دفاع از برنامه های خود برای تصدی وزارت امور 
اقتصادی و دارایی با اشاره به بازار سرمایه به عنوان دومین اولویت خود؛متنوع سازی 
ابزارها و محصوالت مالی، کاهش قیمت گذاری های غیرضروری و سپردن سازوکارها 
به رقابت در بورس های کاالیی و انرژی و نیز تسهیل ورود شرکت ها به بازار سهام، 
را از جمله اقدامات موثر برای رسیدن به اهداف درخصوص توسعه و پیشبرد اهداف 

بازار سرمایه دانست.
مدیرعامل بانک مسکن در پایان ضمن ابراز خرسندی از انتخاب شایسته دکتر 
خاندوزی برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی اظهارامیدواری کرد با رای قاطع 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی،دکتر خاندوزی سکاندار هدایت اقتصاد کشور شود.

به  بانک  این  پزشکان  از  بانک کشاورزی  قدردانی مدیرعامل 
مناسبت روز پزشک

روح اله خدارحمی مدیرعامل بانک کشاورزی هم زمان با روز پزشک از خدمات 
و تالش های پزشکان مستقر در ساختمان مرکزی بانک کشاورزی قدردانی کرد.

به گزارش روابط عمومی و همکاری های بین الملل بانک کشاورزی، خدارحمی 
به مناسبت روز پزشک با حضور در درمانگاه ساختمان مرکزی این بانک، ضمن گفت 
و گو با پزشکان مستقر در این واحد درمانی ، با اهدای گل از زحمات آنان تجلیل کرد.

این گزارش می افزاید: در شرایط بحرانی شیوع ویروس کرونا، پزشکان بانک 
کشاورزی در صف مقدم و دوشادوش جامعه پزشکی، از هیچ تالشی برای پیشگیری، 
کنترل و درمان این بیماری و ارائه خدمات درمانی به خانواده بانک کشاورزی دریغ 
نکردند و اقدامات ارزنده آنان نقش موثری در باال بردن روحیه همکاران ، کاهش 

سرایت بیماری و درمان مبتالیان داشته و شایسته ی تجلیل و قدردانی است.

پيام تبریک مدیر عامل بانک تجارت به مناسبت روز پزشک
رضا دولت آبادی مدیرعامل بانک تجارت در پیامی به مناسبت فرا رسیدن 

یکم شهریور، از خدمات بی بدیل جامعه پزشکی کشور تقدیر کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک تجارت ، متن پیام دولت آبادی به این شرح است:
“صدها فرشته بر آن دست بوسه می زند کز کار خلق یک گره بسته وا کند”

جامعه پزشکی متعهد و دلسوز ایران زمین؛
اگر چه اول شهریور ماه در تقویم کشور عزیزمان به روز پزشک و گرامیداشت 
طبیب فرزانه و نامدار ایران، شیخ الرئیس ابو علی سینا نامگذاری شده است لیکن این 
فرشتگان زمینی با قلب هایی مهربان در همه روزهای سال می کوشند تا گوشه ای 
از آالم بیماران نیازمند را کاهش دهند. به واقع چشم امید همه دردمندان که زیر لب 
یا من اسمه دواء و ذکره شفاء را زمزمه می کنند پس از خداوند متعال به دستان پر 

مهر پزشکان فرهیخته و متخصص کشور دوخته شده است.
هموطنانمان در سراسر کشور طی دو سال گذشته روزهای پر فراز و نشیبی 
را سپری کرده اند. بدون تردید شیوع ویروس منحوس کرونا باری مضاعف را بر 
جامعه پزشکی تحمیل کرده و الحق که این عزیزان به رغم همه محدودیت های 
موجود در این آزمون بزرگ نیز سربلند بیرون آمدند. از یاد نخواهیم برد که جمعی 
اند،  فدا کرده  راه  این  را در  این قشر خدوم جان شیرین خود  بهترین اعضای  از 
آنان که نام بلندشان سرافرازانه در خیل عظیم شهدای مدافع سالمت جای گرفته 
و جاودانه شدند. بی شک این وفاداری و ایثار در تاریخ ایران عزیز به یادگار خواهد 

ماند و هموطنان عزیز تا همیشه قدردان زحمات و ایثار شما عزیزان خواهند بود.
و  ادب  رسم  به  تجارت  بانک  کارکنان  بزرگ  خانواده  از  نیابت  به  اینجانب 
قدرشناسی وظیفه دارم با تبریک این روز بزرگ، یکبار دیگر از زحمات پزشکان 
عزیز و کادر درمان معزز کشور تقدیر و سپاسگزاری نمایم. در این ایام که ایران 
اسالمی دوباره رنگ و بوی حسینی گرفته است برای شهدای مدافع سالمت هم 
نشینی با ساالر شهیدان و شهدای کربال و برای شما عزیزان و خانواده های معظم 
تان عزت و سربلندی همراه با صحت و سالمتی از درگاه خداوند منان آرزو دارم .

پيام تبریک مدیرعامل بانک مهر ایران به مناسبت روز پزشک
دکتر مرتضی اکبری، مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره بانک مهر ایران در 

پیامی، فرا رسیدن روز پزشک را تبریک گفتند.
به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، در این پیام آمده است:
»روز پزشک که با زادروز پدر علم پزشکی و حکیم بی مانند، شیخ الرئیس 
ابوعلی سینا قرین است، بهانه ای برای تجلیل از قشری است که مسئولیت سنگین 

درمان افراد و نجات جان آن ها را پذیرفته اند.
در روزهایی که شیوع بیماری کووید-۱۹ به یکی از باالترین نرخ های خود 
رسیده، همه بیش از پیش قدردان جامعه پزشکی هستیم که با از جان گذشتگی ها 
و زحمات ارزشمند خود به درمان مردم مشغولند. اکنون جامعه پزشکی، خط مقدم 
نبرد با بیماری است و ما نیز بیش از هر زمان مدیون دست هایی هستیم که درمان 

می کنند و جان می بخشند.
پزشکان  همه  به  را  پزشک  روز  ایران،  مهر  بانک  بزرگ  خانواده  طرف  از 
برای  را  آرزوی روزهایی بهتری  پرتالش و فداکار کشورمان تبریک می گوییم و 

این عزیزان داریم.«

ارائه تخفيف ویژه توسط بيمه پاسارگاد و گرامی داشت روز پزشک
شرکت بیمه پاسارگاد ضمن قدردانی از پزشکان محترم به مناسبت بزرگداشت 
روز پزشک و در راستای تکریم کادر درمان از تاریخ اول تا ۱2 شهریور ماه تخفیف 
ویژه ای برای عموم هموطنان گرامی تحت عنوان »دهه بزرگداشت پزشکان« در 

نظر گرفته است.
به مناسبت ارج نهادن به مقام پزشکان محترم و در روز بزرگداشت ابوعلی 
سینا ، شرکت بیمه پاسارگاد ضمن تبریک این روز به کلیه پزشکان گرامی و با 
هدف قدردانی از مقام پزشک در این روزهای سخت کرونایی تخفیف ویژه ای را 
گرامی می  نماید، هموطنان  می  ارائه  اتومبیل  بدنه  های  نامه  بیمه  خریداران  به 
توانند با مراجعه به شعبه ها و نمایندگی های بیمه پاسارگاد از تخفیف ویژه این 

شرکت برخوردار شوند.
بیشتر و دسترسی  توانند جهت کسب اطالعات  کلیه هموطنان گرامی می 
به نشانی شعبه ها و نمایندگی های این شرکت در سراسر کشور به پایگاه اطالع 
با  یا  و  مراجعه   www.pasargadinsurance.ir پاسارگاد  بیمه  رسانی 

تلفن گویای 82۴8۹ )۰2۱( تماس حاصل نمایند.

بنزین  واردکننده  آینده  سال   10 تا  نکنيم  رعایت 
خواهيم بود

دبیرکل انجمن کارفرمایی صنعت پاالیش نفت گفت: در حال حاضر بیش 
از ۱۰۰ میلیون لیتر بنزین در کشور تولید می شود که از این میزان ۹۰ میلیون لیتر 
آن مصرف می شود و این در شرایطی است که اگر برنامه ریزی صورت نگیرد، تا 

۱۰ سال آینده واردکننده خواهیم بود.
به گزارش دنیای جوانان، ناصر عاشوری قلعه رودخانی روز گذشته )دوشنبه( در 
نشستی خبری با بیان اینکه اگر شرایط تحریم ادامه داشته باشد و مدیریت مصرف 
صورت بگیرد، لطمه ای به تولید وارد نخواهد شد اما اگر روال مصرف به شکل 
فعلی ادامه یابد، قطعا در آینده دچار مشکل خواهیم شد، اظهار کرد: اگر بخواهیم 
دنبال پاالیشگاه سازی برویم، در صورتی که ارز و ریال آن هم فراهم باشد، شش 
سال زمان الزم است تا یک پاالیشگاه ساخته شود، بنابراین به صرفه است که 

مصرف خودروها اصالح و سوخت CNG تقویت شود.
وی تصریح کرد: در حال حاضر تولیدات ما به صورت سه شیفت در حال 
انجام است، به طوری که از نیمه دوم سال ۱3۹7، کشور به لحاظ واردات بنزین و 
گازوئیل بی نیاز شده و این رویه ادامه خواهد داشت؛ بنابراین در حال حاضر مشکلی 

به لحاظ تامین سوخت کشور نداریم.
دبیرکل انجمن کارفرمایی صنعت پاالیش نفت با بیان اینکه به دولت جدید  
پیشنهاد می کنیم که ساز و کارهایی را اتخاذ کند تا نیازمند واردات نشویم. از جمله 
این سازو کار ها می تواند تولید خودروی داخلی کم مصرف باشد. همچنین باید 
سبد سوخت به سمت استفاده از CNG تقویت و فرهنگ مصرف مدیریت شود تا 

مسابقه بین تولید و مصرف کشور پایان یابد.
دبیرکل انجمن کارفرمایی صنعت پاالیش نفت در خصوص پروژه ستاره خلیج 
فارس گفت: اصالحاتی در فاز چهار این پاالیشگاه انجام شده و ظرفیت تولید از 
۱6۰ هزار بشکه به ۴۰۰ هزار بشکه رسیده و قرار شده که تا ۴۴۰ هزار بشکه نیز 
برسد. تمامی این فرآیند بدون سرمایه و کمبود اعتبار انجام شده همچنین یک 
واحد ۱2۰ هزار بشکه ای در دست احداث است که فعال در مرحله طراحی قرار دارد.
عاشوری در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت صادرات بنزین و فرآورده 
گفت: ما تنها تولیدکننده هستیم و دولت بر اساس سیاست نسبت به صادرات اقدام 
می کند. ۴۰ محصول پاالیشگاهی برای شرکت های داخلی به عنوان خوراک و 
هم برای صادرات تولید و از طریق بورس عرضه می کنیم به طوری که هر ۱5 
روز یک بار بر اساس قوانین محصوالت قیمت گذاری می شود و در اختیار پاالیش 

و پخش قرار می گیرد.
وی یکی از مشکالت این صنعت را قیمت خوراک دانست و افزود: هر سه 
ماه یک بار باید صورت های مالی ارائه و در پایان سال سود و زیان اعالم شود 
اما امسال مشکل این بود که قیمت خوراک به موقع اعالم نشد و ضمن اینکه به 
طور انحصاری توسط شرکت نفت تامین می شود و ما نیز بخش عمده تولید خود 

را به دولت تحویل می دهیم.
دبیرکل انجمن کارفرمایی صنعت پاالیش نفت افزود: طبق قانون الحاقیه 
2 تعیین قیمت خواراک و فرآورده به عهده وزارت نفت است، فرآیند تعیین نرخ 
خوراک بسیار پیچیده است و درخواست ما این است که پروسه ساده تر شود. همه 
ساله قرار بر این است که نرخ ها برای هر سه ماه اعالم شود اما در حال حاضر 

نرخ های سال ۱۴۰۰ را هنوز دریافت نکرده ایم.
عاشوری با بیان اینکه ۹۰ درصد تولید خود را به شرکت پخش به بهای نفت 
خام تحویل می دهیم ۱۰ درصد محصوالت را نیز خودمان جهت تامین نقدینگی 
برای تعمیرات اساسی و پروژه های جدید و توسعه ای می فروشیم، گفت: حاشیه 

سود شرکت های پاالیشی در سال 8 تا ۱۰ درصد است.
وی با تاکید بر اینکه ما اکنون با مشکل تامین مالی برای پروژه های جدید 
مواجهیم، اظهار کرد: قرار است از مبحث تنفس صندوق توسعه ملی تسهیالت 
دریافت کنیم تا بتوانیم پاالیشگاه ها را به روز کرده پروژه های جدید تعریف کنیم و 

کمیت و کیفیت محصوالت را افزایش دهیم.  
دبیرکل انجمن کارفرمایی صنعت پاالیش نفت با اشاره به وضعیت  تولید 
بنزین سوپر گفت: شرکت های پاالیشی برای تولید مشکل و کمبودی ندارند اما 
اکنون مازاد مصرف داریم. ما تولیدات خود را به دولت تحویل می دهیم اما ممکن 
است در نحوه توزیع حمل و نقل جاده و انتقال مشکالتی پیش بیاید که وزارت 

نفت باید آنها را حل کند.
به گفته عاشوری در سال های اخیر به دلیل افزایش کیفیت بنزین و تولید 
بنزین یورو ۴ و 5 آالیندگی هوا نیز کاهش یافته است ضمن اینکه تفاوت قیمت 
بنزین سوپر و معمولی باعث شده که مصرف بنزین سوپر کاهش یابد اما به لحاظ 
تولید این نوع بنزین مشکلی وجود ندارد.وی با اشاره به پاالیشگاه های در حال 
احداث گفت: اکنن پاالیشگاه آناهیتای کرمانشاه و یک پاالیشگاه در استان فارس 
در دست احداث هستند. اکنون بسیاری از پاالیشگاه های کشور پیر محسوب می 
شوند و نگهداری آنها هزینه های سرسام آوری دارد ضمن اینکه اگر تولیدات این 

پاالیشگاه ها نبود با وجود تحریم امکان تامین خوراک را نداشتیم.
دبیرکل انجمن کارفرمایی صنعت پاالیش نفت با تاکید بر اینکه نگاه ما 
این است که پاالیشگاه ها چه متعلق به بخش خصوصی و یا دولت باشند سرمایه 
ملی هستند و باید به روز شوند و مشکالت آنها با ادوات جدید حل شود چراکه 
پاالیشگاه ها باید زنده باشند و با حداکثر ظرفیت کار کنند، گفت: وزیر پیشنهادی 
دولت سیزدهم از بدنه وزارت نفت است و به صورت پلکانی رشد کرده و در تمامی 
حوزه های نفتی و پاالیشی شناخت کافی دارد اما موفقیت او منوط به این است که 

همراهی پیکره صنعت نفت را داشته باشد.

مردم رعایت کنند؛

خاموشی ها همچنان ادامه دارد
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زیر نظر: محمد امامی

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی سی.ان.جی:
اوجی شناخت خوبی از صنعت گاز دارد

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی سی.ان.جی با اشاره به اینکه وزیر 
پیشنهادی نفت شناخت خوبی از صادرات گاز دارد، گفت: اولویت اصلی جواد 

اوجی باید افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز در کشور باشد.
محسن جوهری، با تاکید بر اینکه جواد اوجی به عنوان وزیر پیشنهادی 
نفت در دولت سیزدهم گزینه مثبتی است، ادامه داد: تجربه وی در زمینه گاز 
و سابقه مدیرعاملی شرکت ملی گاز ایران می تواند در رونق صنعت سی.ان.

جی در کشور موثر باشد.
وی افزود: با توجه به حوزه فعالیت اوجی، نسبت به گاز و صادرات گاز 
شناخت مناسبی دارد و از آنجا که یکی از مزیت های کشور، منابع گازی 

است، می تواند در این زمینه موفق عمل کند.
جوهری گفت: به نظر من از آنجا که خواستگاه اوجی از درون بدنه نفت 

است، کارکنان صنعت نفت نیز وی را به خوبی می پذیرند.  
وی ادامه داد: بسیاری از کارشناسان فعال در صنعت نفت، نگاه مثبتی 

به اوجی به عنوان وزیر پیشنهادی نفت دارند.
به گفته رئیس هیات مدیره انجمن صنفی سی ان جی، اولویت اصلی 
وزیر نفت دولت سیزدهم باید بحث افزایش تولید نفت و گاز و استفاده درست 

از تولید این منابع باشد.
وی تاکید کرد: با توجه به اینکه ما به دلیل تحریم ها امکان صادرات 

گاز را نداریم، باید تولید گاز به سمت مصرف داخلی هدایت شود.
جوهری با اشاره به اینکه در صنعت سی.ان.جی قیمت ها باید اصالح 
شود، گفت: تفاوت قیمتی که بین بنزین و سی.ان.جی است باعث شده تا 

سهم سی.ان.جی در سبد سوخت 2۰ درصد باشد.
وی ادامه داد: با توجه به منابع گاز کشور و اینکه به دلیل تحریم ها 
امکان صادرات گاز محدود است باید مصرف داخلی با گاز در همه زمینه ها و 
به ویژه خودرو جایگزین شود و در مقابل بنزین و گازوئیل تولیدی صادر شود.  

سوگل رام

ی
صاد

اقت
له

مقا

ت
صنع
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معاون امور آب و آبفای وزارت نیروی دولت:
انتقال آب چالش دولت ها شده است

دیگر  با  ایران  مشترک  آبی  حوضه های  اینکه  بیان  با  تقی زاده خامسی  قاسم 
کشورهای همسایه در شرایط خطر و پرخطر قرار دارند، معتقد است: مخالفت های جدی 
برای انتقال آب بین حوضه ای در بین مردم ترویج می شود و آب موضوع و چالش اصلی 

دولت ها شده است.
معاون امور آب و آبفای وزارت نیروی دولت دوازدهم در گفت وگویی ضمن ارزیابی 
اوضاع کنونی آب کشور و مقاسیه شرایط آب در ایران با کشورهایی مشابه با اقلیم کشور 
ما، این موضوع را نیز بررسی کرده که آیا ایران به ورشکستگی آبی رسیده است یا خیر؟ 
با کم آبی پرداخته و عنوان کرده  او همچنین به میزان موفقیت طرح سازگاری 

که نه برنامه ای برای واردات آب نداریم و نه صادرات آب در دستور کار بوده است. 
 مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب در وزارت نیروی دولت دوازدهم مطرح 
کنندگان مافیای سدسازی را خود مافیا دانسته و وقوع جنگ بر سر آب را قبول ندارد..... 

در ادامه گفت وگوی تفصیلی با قاسم تقی زاده خامسی را می خوانید.
*ارزیابی تان را از وضعیت کنونی آب بفرمایید. آیا کشور 

دچار بحران آبی شده است؟
موضوعات غیرقابل تغییری در مورد آب در ایران وجود 

دارد که ابتدا باید به آن توجه شود.
نیمه خشک  و  منطقه خشک  در یک  ما  ۱( سرزمین 
قرار دارد که حدود 85 درصد وسعت ایران را شامل می شود.

2( در یک دهه اخیر )سال های 86 تا ۹6( خشکسالی 
 ۹8 سال  اخیر  سال  سه  در  و  است  بوده  حاکم  کشور  بر 
پربارش ترین در 52 سال گذشته و سال جاری خشک ترین 
است که این وضعیت نشانه ای از تغییر اقلیم در ایران است.

3( طی 2۰ سال اخیر حدود ۴۰ میلیارد متر مکعب از 
صنایع آبی تجدیدپذیر در ایران از دست رفته و از ۱3۰ به 

۹۰ میلیارد متر مکعب کاهش پیدا کرده است. 
۴( از 5۰۰ میلیارد متر مکعب ذخایر استراتژیک آبی 
کشور نیز حدود ۱2۰ میلیارد متر مکعب نیز از دست رفته 

است.
5( تعداد چاه های عمیق و نیمه عمیق در سال ۱35۱ حدود ۴7 هزار حلقه با ۹ 
میلیارد متر مکعب بوده است که اکنون به 8۰۰ هزار حلقه و 6۰ میلیارد متر مکعب 

رسیده است که 32۰ هزار حلقه آنها غیرمجاز و بدون پروانه هستند.
6( حوضه های آبی مشترک ایران با دیگر کشورهای همسایه در شرایط خطر و 

پرخطر قرار دارند.
7( مخالفت های جدی برای انتقال آب حوضه ای در بین مردم ترویج می شود و 

آب موضوع و چالش اصلی دولت ها شده است.
8(  سال جاری یکی از خشک ترین سال ها در 5۰ سال اخیر است. میزان بارندگی 
نسبت به متوسط حدود 3۰ درصد و ورودی به سدها حدود 5۰ درصد کاهش یافته است.
ترویج نمی شود و  ۹( فرهنگ مصرف درست آب خصوصا در بخش کشاورزی 

الگوی کشت مورد اغناء کشاورزان به لحاظ اقتصادی نیست.
هر  و  نیست  انجام  قابل  آب  از  بهینه  استفاده  سرزمین  آمایش  وجود  عدم   )۱۰
انسان در کشور به دنبال باالترین کشاورزی صنعت و خدمات است و توجهی به آب 

موجود وجود ندارد.
* گفته می شود که خشکسالی امسال در 5۰ سال اخیر بی نظیر بوده، آن زمان که 
شرایط آب به شکل اکنون بود آیا با بحران مواجه شدیم؟ اوضاع به چه شکل کنترل شد؟
ما ۱۰ سال خشکسالی را تمرین کرده ایم در شرایطی که موجودی مخازن سدهای 
ما کمتر از این هم بوده است. در حال حاضر در مورد آب شرب جای نگرانی نیست ولی 
بخش کشاورزی باید بر اساس سهم  آب این بخش کار کشت انجام شود و طبیعی 

است که اراضی زیر کشت کاهش خواهد یافت.
* چقدر مردم و چقدر مسئولین در اوضاع امروز آب مقصرند؟

دالیل کم آبی به دو دسته فیزیکی و انسانی طبقه بندی می شود. دالیل فیزیکی 
آن خشکی طبیعی، تغییر اقلیم و نبود ذخایر زیرزمینی است و از دالیل انسانی آن هم 
می توان به تصمیم گیری های غلط دولت ها و مجلس ها، نبود قانون موثر، تخصیص بیش 

از اندازه آب و مهمترین آن الگوی کشت اشاره کرد.

* کشورهای منطقه از جمله کشورهای عرب به لحاظ منابع آبی از ایران فقیرترند، 
اما مانند ما بحران ندارند، چه کرده اند که ما انجام نداده ایم؟

این کشورها جمعیت بسیار کمی دارند و قابل مقایسه با ایران نیستند. مثال برای 
تامین آب شرب مردم با مقدار کمی آب شیرین کن مسئله را حل می کنند ولی جمعیت ما 
نسبت به آنها قابل مقایسه نیست، ضمن اینکه مقدار آب قابل استحصال ایران هر سال 

کمتر و جمعیت در کشور ما افزایش می یابد.
* ممکن است روزی به واردات آب برسیم؟

جایی را سراغ ندارم که آب وارد کند، کشور ما هم به اندازه رشد جمعیت آب به 
اندازه کافی دارد، اما استفاده از آب بهینه صورت نمی گیرد خصوصا در بخش کشاورزی، 

مصرف بسیار خارج از استاندارد است.
* مباحثی مبنی بر برنامه صادرات آب در گذشته مطرح بوده، آیا این موضوع صحت 

دارد؟ آیا آن زمان تصویری از ایران امروز وجود نداشت؟
زمان  بود که همان  مورد  این  در  بحثی  انقالب  اوایل  در  ولی  نیفتاده  اتفاق  این 

منتفی شده است.
خصوص  در  چرا  می رسد؟  نتیجه  به  خطا  و  آزمون  در  همواره  ما  کشور  چرا   *
موضوعی با اهمیت آب از دانش و تجربه کشورهای موفق و با وضعیت مشابه منابع آب 

ایران استفاده نمی شود؟
جزء  سدسازی  در  هستیم خصوصا  مطرح  کشوری  فاضالب  و  آب  بخش  در  ما 
کشورهای صاحب نام هستیم. مشکل تامین اعتبارات است که در سال های اخیر موضوع 

تحریم موثر بوده و اعتبارات بسیار کاهش چشمگیر داشته است. 
* آیا به ورشکستگی آبی رسیده ایم؟

ورشکستگی آب یا هرگونه ورشکستگی موقعی مطرح می شود که موجودی با بدهی 
سازگار نباشد در حالی که کشور در حال حاضر به اندازه کافی آب دارد ولی مصرف درست 
صورت نمی گیرد و متاسفانه هر انسانی که آب را در اختیار دارد انتظار دارد در همان استان 

به هر طریقی مصرف شود و مدیریت جامعه سخت شده است.
* جنگ بر سر آب چقدر به ایران نزدیک است؟

جنگ بر سر آب را قبول ندارم همچنان که صلح را قبول ندارم. آب یک موضوع 
میان بخشی است. همه دستگاه ها اگر متفق شوند همین آب موجود قابل مدیریت است.
چالش  دچار  حوضه ای  بین  انتقال  و  سدسازی  طرح های  زمینه  در  همواره  ما   *

بود ه ایم و اینگونه مطرح می شود که پای مافیا و رانت در میان است، آیا صحت دارد؟
اینگونه نامگذاری ها توسط افرادی صورت می گیرد که دارای منافع شخصی هستند 
و اتفاقا مافیا خود اینها هستند که برای کسب نظر عده ای محدود به اینگونه القاب دامن 
می زنند. اگر این سدها در خوزستان نبود، در سال ۹8 سیل، خوزستان را نابود می کرد و 
هزاران کشته بر جای می گذاشت. البته در کار همیشه اشکال هم هست که باید اقدامات 

اینچنینی با کمترین اشتباه صورت گیرد.
* آیا بواقع طرح سازگاری با کم آبی نتیجه بخش بوده است؟

معتقدم طرح سازگاری با کم آبی که از استان ها شروع و مصوبه ملی داشته، بهترین 
اقدامی است که در سال های اخیر صورت گرفته است، برای اجرایی شدن این طرح در 
البته الزمه آن این  فاز اول در حدود ۱۰.6 میلیارد متر مکعب صرفه جویی خواهد شد 
است که همه دستگاه ها به آن پایبند باشند، در غیر این صورت وضعیت آب در آینده بدتر 

خواهد شد زیرا منابع آبی کشور دیگر ظرفیت اینگونه مصرف ها را ندارد.
* آیا می توانیم بگوییم کشور ما در حوزه استفاده از آب شیرین کن ها در مقایسه با 

کشورهای حاشیه خلیج فارس ضعیف تر عمل کرده است؟
اقدامات خوبی صورت گرفته است،  در بخش آب شیرین کن در سال های اخیر 
مثال در استان هرمزگان شهر بندرعباس 7۰ درصد آب شرب را از طریق آب شیرین کن 
انتقال ۱5۰ میلیون متر مکعب آب نمک  دایی شده از خلیج فارس  تامین می شود و یا 
کار  ظرفیت  اما  است  بوده  خوبی  بسیار  پروژه  یزد  و  کرمان  استان های  صنایع  برای 
برای شیرین سازی آب جهت استفاده صنعت و آب شرب شهرها و روستاهای شهرهای 

ساحلی بسیار زیاد است.

مدیر عامل بانک مسکن خبر داد؛

فروش متری آپارتمان توسط بانک مسکن مجوز گرفت
مدیرعامل بانک مسکن از پیگیری 
افزایش وام خرید مسکن و برنامه جدید 
این بانک برای فروش متری آپارتمان با 

استفاده از اوراق موازی سلف خبر داد.
به گزارش دنیای جوانان، محمود 
مسکن،   خرید  وام  در خصوص  شایان 
خرید  وام  گذشته  سال  کرد:   اظهار 
افزایش یافت و بر اساس شرایط خاص 

به ۴۰۰ میلیون تومان رسید.
وی ادامه داد: با توجه به تورمی که 
در کشور داشته ایم در حال پیگیری برای 
افزایش سقف وام خرید مسکن هستیم.

وی تصریح کرد: از مجاری قانونی 
در حال پیگیری هستیم تا بتوانیم وام 
را افزایش دهیم که با تورم همخوانی 
طرح  برنامه  این  کنار  در  باشد.  داشته 
آپارتمان  متری  فروش  نام  با  دیگری 
توسط بانک مسکن تدوین شده است.

گفت:  مسکن  بانک  مدیرعامل 
گرفته  صورت  برنامه ریزی  اساس  بر 
بانک مسکن  زیرمجموعه  شرکت های 
موازی سلف  اوراق  با  بورس  از طریق 
فروش متری مسکن را اجرایی می کنند.

این که مجوز  شایان ضمن اعالم 
برای  مرکزی  بانک  فقهی  شورای 
است،  شده  اخذ  مسکن  متری  فروش 
بورس  با  مذاکره  حال  در  کرد:  اضافه 
هستیم، با این کار کمک خوبی در کنار 
صندوق پس انداز جوانان قرار می گیرد 
و خانواده ها می توانند به صورت متری 

اقدام به خرید مسکن کنند.

پرسش  این  به  پاسخ  در  وی 
مسکن  متری  خرید  قبال  در  آیا  که 
به  گفت:    ، د ر ا د وجود  ی  ه ا ژ پرو
تکلیف  بانک  زیرمجموعه  شرکت های 
این  در  را  بیشتری  پروژه های  شده 
زمینه تعریف کنند، ضمن این که مردم 
می توانند در بازار سرمایه خریدهای خود 
را به فروش برسانند و در بازار آزاد اقدام 

به خرید خانه کنند.
اقتصاد  وقتی  کرد:  تاکید  وی 
برنامه ها  این  شود  راه اندازی  مسکن 
همدیگر  مکمل  صورت  به  زنجیروار 
عمل  مردم  کردن  خانه دار  راستای  در 

خواهند کرد.
نیمه  مسکن  بانک  مدیرعامل 
نهایی  از   )۱۴۰۰ )مرداد  جاری  ماه 
ساختمانی  مصالح  کارت  شدن صدور 

یک  ساخت  مه  نا بر د  پیشبر ی  ا بر
بود  گفته  و  داده  خبر  مسکن  میلیون 
تومان  میلیون   ۱۰۰ تا   5۰ این کارت 

شارژ می شود.
شایان با اشاره به این که مهم ترین 
نیازهای کنونی مردم معیشت و مسکن 
هزینه  متأسفانه  که  کرد  اظهار  است، 
خانوارها در بخش مسکن خیلی افزایش 
ساخت  قول  جدید  است.دولت  یافته 
را  مسکونی  واحد  میلیون  یک  ساالنه 
داده؛ این برنامه آیت اهلل رئیسی شدنی 
است. در این راستا بایستی تمام نهادها 
و سازمان های ذی ربط با اتفاق نظر کنار 

هم باشند تا این هدف محقق شود.
وی با اشاره به قطعی برق و اثر آن 
در تولید کارخانه های سیمان و فوالد، 
گفت که باید سازوکاری تعریف شود تا 

این دو نهاده مهم ساختمانی به صورت 
مستقیم از تولید به محل مصرف برشد.

با این کار دست واسطه ها قطع شده و 
می رسد.تولید  تعادل  به  مسکن  قیمت 
باشد  اگر  تن  8۰میلیون  حدود  سیمان 
از این میزان 6۰ میلیون تن نیاز داخلی 
است و ۱7 میلیون تن صادرات شده و 

مقداری هم باقی می ماند.
به گفته شایان، تمام زیرساخت های 
و  راه  وزارت  و  بوده  آماده  طرح  این 
شهرسازی زمین ها را جانمایی و واگذار 
کرده است. بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
ورود خوبی به این برنامه داشته است. 
ضمن این که ستاد اجرایی زحمت زیادی 

کشیده و پروژه ها خوب پیش می رود.
با  مسکن  نک  با مل  عا یر مد
یادآوری این که االن ساالنه دو میلیون 
مسکن نیاز داریم، گفته که با توجه به 
عقب ماندگی موجود، برنامه رئیسی برای 
و  عرضه  بین  فاصله  می تواند  مسکن 

تقاضا را بهبود ببخشد.
همچنین او تاکید کرده که کارت 
پیگیری  حال  در  ساختمانی  مصالح 
تسهیالت  از  بخشی  بتوانیم  تا  است 
ارائه  قالب  این  در  را  مسکن  و  ُخرد 
می شود  شارژ  کارت  این  وقتی  دهیم. 
فقط برای خرید مصالح ساختمان است 
دیگری  آن را جای  نمی تواند  و سازنده 
کارت  برنامه،  اساس  بر  و  کند  خرج 
مصالح ساختمانی به میزان 5۰ تا ۱۰۰ 

میلیون تومان شارژ می شود.
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سمیه  س  مقد مشهد
باقرزاده-مدیرعامل شرکت بهره 
برداری نفت و گاز شرق از اتمام 
موفقیت آمیز و بدون حادثه تعمیرات اساسی 

مرکز اندازه گیری خانگیران خبر داد.
بیان  ضمن  خیبری  فرشید  مهندس 
در  شده  انجام  اقدامات  تشریح  و  اهمیت 
تعمیرات اساسی مرکز اندازه گیری خانگیران 
از اتمام موفقیت آمیز و بدون حادثه آن خبر داد.

وی در این زمینه اظهار داشت: تعمیرات 
اندازه گیری بزرگترین رویداد  اساسی مرکز 
تعمیراتی در منطقه خانگیران است که هر 
گاز  تولید  تاسیسات  از  بخش  این  در  ساله 
که به مصابه شریان های اصلی تامین گاز 
در منطقه به حساب می رود انجام می گردد.

وی ادامه داد: تعمیرات اساسی مرکز اندازه 
گیری به لحاظ اهمیت و با توجه به آنکه انجام 
این تعمیرات مستلزم قطع کامل جریان گاز 
است، از ماه ها قبل با هماهنگی با شرکت های 
پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد، برنامه ریزی 
تلفیقی، نظارت بر تولید، نفت مناطق مرکزی، 

عملیات انتقال گاز و شرکت ملی گاز ایران با 
هدف انجام در کمترین زمان ممکن برنامه 
ریزی می شود. خیبری افزود: این تعمیرات از 
ساعات آغازین روز 26 مرداد ماه شروع و طبق 
برنامه در روز 3۰ مرداد ماه با انجام بیش از ۴۰۰ 
مورد درخواست کار تعمیراتی شامل اضطراری، 
اصالحی و پیشگیرانه و صرف 3۴۰۰ نفر ساعت 

با موفقیت به پایان رسید.
نصب  و  تعویض  خیبری  مهندس 
مخزن جدید مایعات گازی را مهمترین بخش 

انفکاک و  افزود:  و  امسال دانست  تعمیرات 
گازی  مایعات  قدیمی  مخزن  سازی  خارج 
پس از 38 سال سرویس و جابه جایی، نصب 
و اتصال مخزن جدید مهمترین بخش کار 
در تعمیرات امسال بود که به یاری خداوند و 
همت همکاران با برنامه ریزی درست و تالش 
شبانه روزی در کنار سایر فعالیت های برنامه 
شده به انجام رسید.وی با اشاره به اهمیت 
کلیه  موقع  به  اجرای  و  دقیق  ریزی  برنامه 
فعالیت ها افزود: تعمیرات اساسی و به ویژه 

تعمیرات اساسی مرکز اندازه گیری فعالیتی 
است که حد اعالی کار گروهی در منطقه 
را به نمایش می گذارد و همه فعالیت ها با 
برنامه ریزی قبلی و هماهنگی کامل واحدهای 
تعمیراتی، نظارتی و پشتیبانی با برگزاری مداوم 
جلسات با رهبری مدیریت عملیات به انجام 
می رسد که جا دارد در اینجا صمیمانه از همه 

این عزیزان تشکر و قدردانی نمایم.
وی با تاکید بر اهمیت و الزام رعایت 
کامل نکات ایمنی و بهداشتی بیان داشت: 
با  اقدامات  کلیه  اساسی،  تعمیرات  مدت  در 
هماهنگی و نظارت کامل واحد HSE انجام 
و شاخص های های ایمنی و بهداشتی جهت 
جلوگیری از بروز حادثه و نیز شیوع بیماری 

کرونا کامال رعایت شده است.
از  این بخش  افزاید:  این گزارش می 
تعمیرات اساسی شرکت بهره برداری نفت و 
گاز شرق، در شرایطی انجام شده است که به 
علت پاندمی بیماری کرونا و همچنین تقارن 
با دهه اول محرم اکثر ادارات دولتی در تعطیلی 

کامل بوده اند.

اتمام موفقيت آميز و بدون حادثه تعميرات اساسی 
مرکز اندازه گيری )CMF( خانگيران

سرپرست شهرداری شاهرود:
مبارزه بـی امان فرشـتگان نجـات؛ کادر درمان 

نمـاد خدمت جهادی هسـتند
سـهیال دهقانی: سرپرسـت شـهرداری شـاهرود با اشـاره به اینکه 
کادر درمـان در ایـام بیمـاری کرونـا جانانـه بـه مـردم خدمـت کردند و 
مـی کننـد ، گفـت: کادر درمـان بـا تعهـد، ایمـان و عشـق صحنه های 

بـی نظیـری را در مسـیر خدمـت بـه مردم خلـق کردند.
جـواد وفایـی بـا بیـان اینکـه کادر درمـان در بحـران کرونـا با نوع 
دوسـتی، احسـان، پایداری، صبر و اسـتقامت همیشـگی فراتر از وظیفه 
خود در حال خدمت رسـانی هسـتند، افزود: تمامی تالش های صادقانه 
و شـبانه روزی ایـن عزیـزان را ارج مـی نهیـم و از مـردم تقاضـا مندیم 

ضمـن رعایـت پروتـکل های بهداشـتی کادر درمان را یاری رسـانند.
وی ضمـن بیـان این مطلب که یکم شـهریور ماه روز گرامیداشـت 
ابوعلـی سـینا و روز پزشـک نامگـذاری شـده اسـت و جـا دارد ایـن روز 
را بـه تـک تـک پزشـکان و پرسـتاران و کلیـه کادر درمـان تبریـک و 
تهنیـت گفـت، ابـراز داشـت: کادر درمان نمـاد خدمت جهادی هسـتند.

روستای ۲۵0 خانواری شله کش
 به شبکه ملی اطالعات متصل شد

ایالم_مدیرکل ارتباطات وفناوری اطالعات از دسترسـی روسـتای 
شـله کـش با 25۰ خانوار به شـبکه ملی اطالعـات خبرداد.

عبـاس بیرامـی از اتصال روسـتای شـلکه کش ازتوابع شهرسـتان 
چـرداول بـه شـبکه ملـی اطالعـات خبردادوافزود: بـا همـکاری اپراتور 
همـراه اول روسـتای محـروم شـله کش بـا 25۰ خانـوار و جعیتـی بالغ 

بـر هـزار نفـر به شـبکه ملـی اطالعات متصل شـد.
راسان خبر از ایالم

وی افـزود: بـرای اتصـال ایـن روسـتا یـک سـایت تلفـن همـراه 
نصـب و اعتبـار آن از محل توسـعه ارتباطات روسـتایی وزارت ارتباطات 

وفنـاوری اطالعـات تأمیـن گردیده اسـت.
مدیـر کل ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات ایـالم ادامـه داد: طبـق 
اسـناد بـاال دسـتی تامین زیرسـاخت هـای ارتباطـی روسـتاها و مناطق 
کمتـر توسـعه یافتـه برای ارائـه خدمـات آموزشی،کشاورزی،سـالمت و 
خدمـات بانکـی از وظایـف وزارت ارتباطـات اسـت که زیرسـاخت های 
اصلـی بـرای بهبـود سـطح زندگـی روسـتایی را در پـی دارد و تـا بـه 
امـروز بیـش از ۹۰درصـد از روسـتاهای بـاالی 2۰ خانوار اسـتان از این 

موضـوع بهرمند هسـتند.
بیرامـی تصریـح کـرد: بـا توجـه بـه اجـرای طـرح تامین پوشـش 
تلفـن همـراه در سـطح روسـتاهای اسـتان و همچنیـن طـرح اتصـال 
روسـتاهای اسـتان بـه شـبکه ملـی اطالعـات در سـال جـاری، ابـراز 
امیـدواری کردظـرف 2 مـاه آینـده کلیـه روسـتاهای بـاالی 2۰ خانـوار 

اسـتان از ایـن سـرویس هـای ارتباطـی بهـره منـد مـی شـوند.

در بازدیـد مدیرعامـل شـرکت آب منطقه ای اردبیل از طرح سـد 
عنبران اعالم شـد؛

احداث طرح سد مخزنی عنبران
 در اسـتان اردبيـل با پيشـرفت فيزیکی ۶0 درصد 

در حال انجام اسـت
مهنـدس عبـاس جنگـی مرنـی رئیس هیئـت مدیـره و مدیرعامل 
شـرکت آب منطقـه ای اسـتان اردبیـل بـه همـراه مدیـران ذیربـط از 
پیشـرفت فیزیکی و عملیات اجرایی در کارگاه طرح احداث سـد مخزنی 
عنبـران در شهرسـتان نمیـن بازدید کـرد و از نزدیـک در جریان آخرین 
اقدامـات و فعالیتهـای انجـام در طـرح سـد مخزنـی عنبـران و برنامـه 

اجرایـی کارگاه بـرای ماههـای آتـی قـرار گرفت.
در ایـن برنامـه کـه مدیر طرح های توسـعه منابع آب شـرکت آب 
منطقـه ای اسـتان اردبیـل، رئیـس اداره منابـع آب شهرسـتان نمیـن و 
نماینـده مجـری طـرح سـد مخزنـی عنبران نیـز حضور داشـتند، ضمن 
بازدیـد از جبهـه های مختلف کاری طرح سـد مخزنی عنبران، مهندس 
عبـاس جنگـی مرنـی رئیـس هیئـت مدیـره و مدیرعامـل شـرکت آب 
منطقـه ای اسـتان اردبیـل بـر لـزوم افزایـش فعالیـت کارگاه در تمامی 

جبهـه هـای کاری و تکمیـل سـریع ایـن طرح تاکیـد نمود.
همچنیـن مهنـدس عبدالرضـا محبـت دار مدیـر دفتـر طرحهـای 
توسـعه منابـع آب شـرکت آب منطقـه ای اردبیـل گزارشـی از آخریـن 
وضعیـت اجرایـی طرح سـد عنبران و تملک اراضی محور سـد ارائه کرد 
و مهندس محسـن رئیسـی نماینده مجری طرح سـد مخزنی عنبران نیز 
بـا اعـالم اینکـه عملیات اجرایی سـد عنبران تاکنون بیـش از 6۰ درصد 
پیشـرفت داشـته اسـت گفـت: تاکنون بخش زیـادی از خاکریـزی بدنه 
این سـد انجام شـده و عملیات شـاتکریت دیواره باالدسـت سـرریز نیز 
در روزهـای اخیـر شـروع گردیـده اسـت و خرید و نصب ابزار دقیق سـد 
عنبـران بـرای ادامه عملیات خاکریزی رس هسـته در حال انجام اسـت.

مدیرکل استاندارد اردبیل:
جذب ۲0 نفر نيروی انسانی

 در اداره کل استاندارد
مدیـرکل اسـتاندارد اسـتان اردبیـل بـه فعالیـت آزمایشـگاه های 
همـکار در بخـش تولیـد مصالح سـاختمانی و دیگر محصـوالت تولیدی 
کشـاورزی اشـاره کـرد و ادامـه داد: برگـزاری دوره های آموزشـی یکی 
از مأموریت هـای اصلی ماسـت که سـاالنه 3۰ سـاعت برای مسـئوالن 
کنتـرل واحـد تولیـدی ایـن دوره هـا برگـزار می شـود تـا آنها بـا آخرین 

اطالعـات و دانـش روز آگاهـی پیـدا کنند.
وی بـه جـذب 2۰ نفـر نیـروی انسـانی در اداره کل اسـتاندارد در 
سـال های اخیـر بـا هـدف توانمندسـازی نیـروی انسـانی و اسـتفاده از 
تخصص هـای مختلـف اضافـه کـرد: در حـوزه مصالـح سـاختمانی بـا 
توجـه بـه دغدغـه اسـتاندار و مسـئوالن بـه ویـژه موضوعـات مطـرح 
شـده در جلسـات شـورای فنی، سـعی کردیم تـا برای حل ایـن دغدغه 
نظارت هـا را افزایـش داده و بـه نوعـی بـه تولیـد محصـوالت مصالـح 

سـاختمانی نظـارت جدی تـری را داشـته باشـیم.
عالیـی بیـان کـرد:  بـه هیچ وجـه اجـازه نخواهیـم داد تـا مصالح 
سـاختمانی غیراسـتاندارد در بـازار اسـتان و سـایر مناطـق عرضه شـود 
بلکـه بـه صـورت هفتگی با بازدیدها و بازرسـی های انجام شـده، سـعی 
داریـم تـا بـه ارتقا این بخش کمـک کنیم که در ایـن زمینه از همکاری 
خـوب اداره کل راه و شهرسـازی اسـتان و سـایر مجموعه هـای همـکار 

می کنیم. قدردانـی 
مدیـرکل اسـتاندارد اسـتان اردبیـل بـه موضـوع مهـم آسانسـور و 
اسـتانداردهای الزم در ایـن زمینـه اشـاره کـرد و گفـت:  بـا همـکاری 
سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت اسـتان مجوزهایـی بـرای نصابـان 
صـادر شـده تـا نسـبت بـه نصب آسانسـور بـا رعایـت ایمنی مـورد نظر 
اقـدام کننـد کـه این قراردادهـا با نصابان بـا نظارت اداره کل اسـتاندارد 

انجام شـده اسـت.
عالیـی فعالیـت هشـت شـرکت بازرسـی فعـال را در ایـن حـوزه 
یـادآور شـد و اظهـار کـرد: دو شـرکت مقیـم اسـتان و شـش شـرکت 
بـه نمایندگـی در سـایر اسـتان ها فعالیـت خودشـان را در اردبیـل انجام 
می دهنـد و مـا بـه صورت مسـتمر بـر فعالیت ایـن شـرکت ها در نصب 
آسانسـور و بازرسـی های دوره ای نظـارت داریم تا صـدور گواهی ایمنی 

بـرای آسانسـور انجام شـود.
وی از آحـاد مـردم و دسـتگاه های اجرایـی به ویژه مراکـز درمانی، 
پاسـاژها، شـهرداری ها و سـایر نهادهـای عمومـی خواسـت تا بـه موقع 
نسـبت بـه دریافـت گواهی ایمنی آسانسـور اقـدام کرده و بازرسـی های 

ادواری از آسانسـورها را نیـز جـدی بگیرند.
مدیرکل اسـتاندارد اسـتان اردبیل تصریح کرد: با هزینه بسـیار کم 
ایـن بازرسـی ها در سـطح اسـتان انجام می شـود کـه کوچکترین قصور 

در ایـن زمینـه می توانـد بزرگترین آسـیب ها را به همراه داشـته باشـد.

مدیرعامل شرکت پاالیش نفت امام خمینی )ره( خبرداد:
این  در  پروپيلن  توليد  درصدی   40 از  بيش  افزایش   

واحد پاالیشگاهی 
ساالنه  تولید  گفت:  شازند  خمینی)ره(  امام  نفت  پاالیش  شرکت  مدیرعامل 
 ۴۰ از  بیش  پاالیشگاهی  واحد  این  در  پروپیلن  ارزشمند  و  استراتژیک  محصول 

درصد افزایش یافت.
مناسبت  به  رسانه،  اصحاب  با  خبری  نشست  در  رمضانپور«   »غالمحسین 
روز خبرنگار افزود: تولید پروپیلن در شرکت پاالیش نفت امام خمینی)ره( شازند تا 
سال گذشته کمتر از ۱۴۰ هزار تن در سال بود که با توسعه فناوری و بهره گیری 
از ظرفیت های علمی و پژوهشی،تولید  این محصول اکنون به 2۰۰ هزار تن در 

سال رسیده است.
وی ادامه داد: حفظ و نگهداری ظرفیت فروش نفت خام و استمرار عملیات تولید 
فرآورده های نفتی مورد نیاز کشور بدون وقفه و باالتر از ظرفیت طراحی شده در دستور 
کار قرار دارد و در این مسیر استفاده حداکثری از ظرفیت های بومی مد نظر قرار دارد.
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت امام خمینی)ره( شازند اظهار داشت: اجرا و 
بهره برداری از طرح نرمال هگزان و نرمال پنهان با ظرفیت تولید ساالنه 5۰ هزار 
تن و با صرفه جویی ارزی بالغ بر ۴5 میلیون دالر در سال یکی دیگر از اقدامات 
این واحد پاالیشگاهی که در راستای تحقق جهش تولید بوده و  در یک سال اخیر 

انجام شده است.
واحد  کاتالیست های  شارژ  و  تخلیه  موفقیت آمیز  انجام  کرد:  بیان  رمضانپور 
RCD که برای اولین بار از انحصار خارج شد و با کاهش چشمگیر هزینه  و ثبت 
رکوردهای جدید در کاهش قابل توجه مدت زمان اجرا و انجام موفقیت آمیز بزرگترین 
تعمیرات اساسی ۱2 واحد عملیاتی در سطح کشور با وجود شیوع ویروس کرونا و 
بدون حادثه با صرفه جویی ۱۰۰ میلیارد ریالی از دیگر اقدامات شرکت پاالیش نفت 

امام خمینی)ره( شازند در یک سال اخیر است.
وی همچنین از آغاز عملیات اجرایی ترمیم ترک نازل راکتور واحد آیزوماکس 
شرکت پاالیش نفت امام خمینی)ره( شازند خبر داد و اضافه کرد: 2 دستگاه مبدل فشار 
باالی واحد آیزوماکس که سال های متمادی در محوطه سلویج پاالیشگاه نگهداری 

در کارگاه مرکزی و با استفاده از دانش، توانمندی و تجهیزات داخلی تعمیر شد.
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت امام خمینی)ره( شازند، پرداخت بدهی ارزی 
بابت  ملت  بانک  عاملیت  با  ارزی  ذخیره  از محل صندوق  پاالیشگاهی  واحد  این 
ساخت طرح توسعه مرحله دوم به مبلغ یک میلیارد و 2۰۰ میلیون یورو و تسویه 
آن با نرخ ارز سال ۱3۹۱ با استفاده از ظرفیت های ماده 2۰ قانون رفع موانع تولید 
به ارزش 22 میلیارد و ۱37 میلیون را از دیگر اقدامات این واحد پاالیشگاهی در 

یک سال اخیر عنوان کرد.
رمضانپور گفت: ساخت، نصب و راه اندازی ۱2 بازوی بارگیری با هدف فروش 
بیشتر محصوالت، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای تمام نیروهای پیمانکاری 
بالغ بر 2 هزار و 7۰۰ نفر در پیمان های مستمر شرکت، توجه ویژه به تولید داخل و 
بومی سازی  ساخت قطعات مورد نیاز بالغ بر یک هزار و 5۰۰ قلم کاال و با صرفه جویی 
بالع بر 8۰۰ میلیارد ریال و توسعه ۱6 هکتاری فضای سبز از دیگر اقدامات شرکت 

پاالیش نفت امام خمینی)ره( شازند است.
از  یکی  و   ۴ یورو  بنزین  تولیدکننده  خمینی)ره(  امام  نفت  پاالیش  شرکت 
مهمترین پاالیشگاه های نفت کشور است که به عنوان بزرگترین پاالیشگاه تک 
واحدی ایران در سال ۱372 با ظرفیت اسمی ۱5۰ هزار بشکه در روز راه اندازی شد.

این شرکت نخستین پاالیشگاهی است که کار مطالعه و عملیات اجرایی آن 
بعد از انقالب اسالمی و در نخستین سال بعد از جنگ تحمیلی آغاز شد.ظرفیت این 
پاالیشگاه پس از مدتی با تالش و کوشش نیروهای متعهد و متخصص به 25۰ 

هزار بشکه در روزرسیده است.

چپردار رئیس شورای اسالمی کالنشهر کرج:
نخستين بنای دوره ششم شورای اسالمی کالنشهرکرج 

بر مستند بودن و شفافيت امور بوده و هست
های  گزینه  به  رسیدگی  گفت:روند  کرج  کالنشهر  اسالمی  شورای  رئیس 
شهرداری کرج در فضایی شفاف و با حضور خبرنگاران رسانه های جمعی انجام 

خواهد شد.
جواد چپردار با بیان اینکه از روز نخست بنای شورای ششم کرج بر مستند و 
شفافیت امور بوده و هست و در خصوص انتخاب شهردار مطابق با امتیازات تصمیم 
گیری می شود،عنوان کرد: نامزدهای تصدی شهرداری کالنشهرکرج در نشست 
علنی با حضور اصحاب رسانه برنامه های خود را ارائه خواهند داد و در ادامه اعضای 
شورای شهر طبق فرایند قانونی با لحاظ اکردن متیازات کمیسیون های تخصصی 
به گزینه های مدعو رای نهایی می دهند و در اولین فرصت شهردار کالنشهرکرج 

را انتخاب و به وزارت کشور معرفی خواهیم کرد.
رئیس شورای اسالمی مرکزاستان البرز با تسلیت جان باختن یکی از پاکبانان 
خدوم شهرکرج)مرحوم اکبر شاهمرادی(در جریان حادثه تصادف در هفته گذشته 
اظهار داشت:ما و همکارانمان در شورای ششم در همراهی و مساعدت خالصانه با 
نهایت تواضع در کنار خانواده فهیم،مظلوم و داغدیده ه خواهیم بود و امیدواریم این 
آخرین حادثه غم انگیز در مدیریت شهری یا پیمانکاری های مربوطه باشد، البته 
اولویت  در  این دست  از  بروز حوادثی  در  پیمانکاری  یا  مدیریتی  تکالیف  بررسی  

برنامه هایمان خواهد بود.
و  مقدس  دفاع  سال  هشت  شهدای  خاطره  و  یاد  گرامیداشت  با  چپردار 
نهایت  در  که  بودند  شهدا  واقعی  والیتمداران  کرد:  اذعان  حرم  مدافع  شهدای 
و  کردند  خون  رقص  میدان  به  رهسپاری  موعد  اخالص،  خبری،غایت  بی 

ایستاده جان دادند.
رئیس شورای اسالمی کالنشهر کرج با بیان اینکه ما با دوستانمان والیتمداری 
را با گروهان غواصی علیرضا آملی در امواج اروند، یداهلل کلهر در شلمچه، حسین 
تلمذ کرده  اسکندرلو در مهران، شعبان نصیری در حاج عمران و سلیمانیه عراق 
مهاجری،  قاسمی،  حاجی  اعتصامی،  شهیدان  راه  امتداد  در  شد:ما  ایم،خاطرنشان 

ایزدیار و....به والیتمداری رسیده ایم.
چپردار ابرازداشت:والیتمداران حقیقی رزمندگانی هستند که فرمان فرمانده خود 

را حکم  امام  تلقی نموده و در خاکریز مردانگی مشِق عشق کردند.
رئیس شورای اسالمی مرکزاستان البرز تصریح کرد:ما در میدان والیتمداری 
دیر نیامده ایم که زود از آن به َدر رویم یا آنکه در آغاز راه شورای ششم تسلیم غوغا 
ساالری های مرتزق به بیت المال شویم و از تکلیف اصلی مان باز بمانیم یا وارد 
بازی معدود حواشی مشهود شویم، چرا که از یادمان نمی رود و حواسمان هست 
با صداقت،  انقالبی قول مدیریت های جهادی در مسیر والیت  به مردم فهیم و 

هوشمندی و شفافیت را داده ایم.
 چپردار مطرح کرد:برای ما که از تبار رزمندگان،شهدا و ارزش های انقالب 
فرمانده  این  و  دارد  را  امام و رهبرمان  میدان حکم  فرمانده  اسالمی هستیم،هنوز 
نمایندگی عزیز ولی فقیه در استان است که همواره در معیت شان گزارش عملکردمان 
را ارائه داده و از راهنمایی، ارشاد، نصایح و خطبه های روشنگر ایشان بی وقفه و 

بال واسطه بهره خواهیم برد.
همگرایی،  کنار  در  روزها  گفت:این  کرج  کالنشهر  اسالمی  شورای  رئیس 
دلسوزی،راهنمایی،مشایعت و خداقوت که از زبان یا قلم های بسیاری در باب اهتمام 
جهادی شورای ششم ساطر شده،شاهد آن بوده ایم که برخی با بازی واژه ها، برخی 
تَکرار سیاست  با  انالحق و برخی  با جیغ های  الوقت، برخی  انقالبی گری عند  با 
ه پول های کثیف  بازی های مرسوم و شاید هم ِچک ِستانیدن های سفید از  تََتِمّ
در  مشایعت از انقالب جانمایی نموده اند، غافل از آنکه چشم های بصیرت مدار 
فرزندان این شهر سبقه، سنخیت، عملکرد،گفتمان، جلسات و مواضع این روزهای 
من شما و برخی را رصد خواهند کرد، بی تردید نسبت واقعی با والیت،انقالب و 

ارزش ها مالک حقیقت خواهد بود.
چپردار اذعان داشت:فرزندان راستین انقالب،والیتمداری و ایثارگری در کانال 
ایثار و خاکریز خدمت به مردم اهتمام جهادی و خالصانه را در برنامه خود دارند، 
البته کانال های ما مجازی نیست و از جنس خاکریز های دفاع مقدس در شلمچه، 
قالویزان،حاج عمران، ماووت، قمیش،اچ ام الرصاص، سلیمانیه و  مرصاد است که 

عینًا حقیقت روشن، شفاف و سراسر محض است.
رئیس شورای اسالمی مرکزاستان البرزاظهارکرد:از آنجا که سرمشق تعامل،ایثار 
و تواضع را از شهدا آموخته ایم،برای منتقدین خبری به شرط پاکدستی احترام  قائلم 
و باور دارم،شان ما به اندازه بضاعت مان در تقوا،اخالق و ارزش های انقالب اسالمی 
است،عناوین یا ریاست های زود گذر،موقت و حقوقی اثری در آن نخواهد داشت و 
فقط بهانه ای است برای نوکری مردم آن هم اگر لیاقت،توفیق و امکانش با عاقبت 

به خیری میسر گردد.
خون  برکت  به  که  کرج  شهر  اسالمی  شورای  تریبون  داشت:از  چپرداربیان 
اختیار  در  نوکری  و  خدمت  نوبت  صباحی  چند  فهیم  مردم  پاک  رای  و  شهیدان 
منتخب کوچک شهرمان کرج قرار گرفته اعالم می نمایم،خدا کند این خبرهای 
بسیار اندک،زرد،گعده های ریالی بسیار محدود و فریاد انالحق انقالبی نماهای تازه 
به دوران رسیده،متصل به رشته پول های کثیف،سیاست های مردود و پدرخواندگی 
های مترود نباشد و اگر خدای ناکرده این قصه های مکرر مستند شود بی تردید به 
رسم انقالب، اخالق رزمندگی،بصیرت والیی و آن جسارت میدان های نبرد یک 
به یک آن را در محضر شریف مردم فهیم در معیت رسانه های انقالبی،اصیل و 

شناسنامه دار شهر شفاف و صادقانه هویدا خواهیم کرد.
در خصوص  گزارشاتی  اینکه  بیان  با  کرج  اسالمی کالنشهر  رئیس شورای 
از شهردار  برخی کارکنان شهرداری کرج گزارش شده است،اضافه کرد:  تخلفات 

کرج انتظار می رود با تهیه مستندات اقدام الزم را انجام دهد. 

سهیال دهقانی: مدیر کل امور مالیاتی 
االسالم  حجت  با  دیدار  در  سمنان  استان 
فقیه  ولی  نماینده   ، مطیعی  والمسلمین 
مدیریت   ، سمنان  جمعه  امام  و  استان  در 
را در گرو پرداخت مالیات  اقتصادی کشور 
از  بسیاری  کاهش   ، گفت  و  کرد  عنوان 
آسیب ها نظیر تورم ، بیکاری وفساد همه 
پرداخت  از طریق  درآمدها  تأمین  حوزه  به 

مالیات می باشد .
پرداخت  به  اشاره  با  انوری  جواد 
ارزش  بر  مالیات  میلیاردتومان  حدود2۰۰ 
و  شهرداریها  به  سمنان  استان  در  افزوده 
میزان  این    ، گفت  استان  سطح  دهیاری 
درصد   35 قبل  سال  به  نسبت  پرداخت 

افزایش داشته است .
مدیر کل امور مالیاتی استان سمنان با 

بیان اینکه مالیات یکی از مولفه های تامین 
درآمد و مدیریت اقتصادی برای دولت ها در 
کشورهای پیشرفته و درحال توسعه است، 
تاکید کرد: امروزه در کشورهای توسعه یافته 
۱۰۰ درصد درآمدهای دولت از محل دریافت 

مالیات محقق می شود .
مدیر کل امور مالیاتی سمنان تصریح 
کرد : مالیات بر ارزش افزوده، درآمدی پایدار 
برای شهرداری ها و دهیاری ها در جهت 
توسعه و عمران شهری محسوب می شود. 
و اگر مردم آثار پرداخت مالیات را به صورت 
رغبت  نمایند،  مشاهده  و  درک  ملموس 
بیشتری برای پرداخت مالیات خواهند داشت.

انوری وصول مالیات همراه با عدالت 
امور  سازمان  اصل  مهمترین  را  مالیاتی 

وصول   ، گفت  و  برشمرد  کشور  مالیاتی 
مالیات باید توام با اصول باشد و رضایتمندی 
مهمترین  مالیات  پرداخت  امر  در  مردم 
که  رود  می  بشمار  مالیاتی  نظام  در  اصل 
جامعه  در  اجتماعی  عدالت  برقراری  باعث 

خواهد شد .
مدیر کل امور مالیاتی استان سمنان 
، هوشمند سازی مالیاتی را موجب افزایش 
و  کرد  عنوان  مالیاتی  مودیان  رضایتمندی 
افزود ، هدف از اجرای طرح جامع مالیاتی 
فناوری  از  بهره گیری   ، سازی  هوشمند 
نظام  ایجاد  و  مالیاتی  نظام  در  اطالعات 
باشد  می  هوشمند  مالیاتی  اطالعات  جامع 
میزان  افزایش  طرح  این  کامل  اجرای  و 
رضایت مندی مودیان، از هزینه های اجرایی 
عملیات مالیاتی کاسته و جلوگیری از فرار 

مالیاتی را به دنبال خواهد داشت .
انوری با اشاره به  ارائه خدمات سازمان 
 ،  ، الکترونیکی گفت  مالیاتی بصورت  امور 
بیش از 5۰ مورد از خدمات مالیاتی سازمان 
ارائه می  الکترونیکی  بصورت  مالیاتی  امور 
گردد که مودی صرفا در منزل و بدون حضور 
در اداره کل قادر به انجام عملیات مالیاتی 
استان  مالیاتی  امور  کل  .مدیر  بود  خواهد 
سمنان طرح ابالغ الکترونیکی اوراق مالیاتی 
یکی دیگر از خدمات سازمان امور مالیاتی 
فعاالن  و  مودیان   ، کرد  عنوان  و  برشمرد 
با  اظهارنامه  برگه  تکمیل  اقتصادی هنگام 
فعال نمودن ابالغ الکترونیکی اوراق مالیاتی 

می توانند از مزایای آن بهره مند گردند .
ایجاد  و  مالیاتی  جامع  طرح  انوری 
بانک اطالعاتی هوشمند را به عنوان یکی 
از دستاوردهای مهم  نظام مالیاتی برشمرد و 
عنوان کرد ، با حرکت به سوی مدرن سازی 
ایجاد  و  مالیاتی  نظام  نمودن   هوشمند  و 
سامانه ها و بانک های اطالعاتی، اطالعات 
شفاف مالی و درآمدی افراد رصد و فرصت 
مناسبی برای شناسایی منابع مالیاتی جدید 

فراهم خواهد شد .
مدیر کل امور مالیاتی استان سمنان 
و  خدوم  پرسنل  از  تشکر  ضمن  پایان  در 
زحمتکش اداره کل ، از کارکنان استان بع 
اقتصادی  جبهه  مقدم  سربازان خط  عنوان 
در استان یاد کرد و گفت ، کلیه پرسنل در 
سطح استان با جدیت و پشتکار ، حتی در 
ایام شیوع بیماری کرونا ، بدون هیچ گونه 
وقفه در کار و با استفاده از کلیه ظرفیتهای 
قانونی در جهت تحقق برنامه های راهبری 
ابالغ شده بر اساس برنامه زمانبندی اقدام 

می نمایند .

مدیر کل امور مالیاتی استان سمنان :

مدیریت اقتصادی کشور را در گرو پرداخت مالیات

فرآورده  پخش  ملی  شرکت  مدیر 
در چهار  اردبیل گفت:  منطقه  نفتی  های 
ماه اول امسال بیش از 3۰۰ میلیون لیتر 
انواع فرآورده های نفتی مایع شامل بنزین، 
منطقه  در  نفتکوره  و  نفتگاز،  سفید،  نفت 

اردبیل توزیع شد.
به نقل از روابط عمومی شرکت ملی 
اردبیل،  پخش فرآورده های نفتی منطقه 
سید حجت مدنی در جلسه تجزیه و تحلیل 
توزیع  و  تامین  درباره  نفتی  فرآورده های 
سوخت استان بیان کرد: این میزان فرآورده 
پایان  تا  ابتدای سال  از  در سال ۱۴۰۰ و 
تیر ماه در استان اردبیل و دیگر مناطق زیر 
پوشش سوخت رسانی این منطقه مصرف 
شد که در قیاس با مدت مشابه سال قبل 

6 درصد کاهش مشاهده می شود.
مصرف  درباره  مسئول  مقام  این 

سوخت بنزین اعم از معمولی، سوپر و یورو 
۴، در بازه زمانی فوق نسبت به همین مدت 
آنالیز و قیاس ارقام  با  در سال ۹۹ گفت: 

 2۰ افزایش  قبل  سال  و  امسال  مصرفی 
درصد داشته است.

آمار  مقایسه  کرد:  تصریح  وی  

سال  روز   ۱2۴ در  هم  نفتگاز)گازوئیل( 
قبل، حکایت  مشابه سال  با مدت   ۱۴۰۰

از کاهش ۱۹ درصد است.
مصرف  درصد   ۱3 کاهش  از  مدنی 
نسبت  مدت  همین  در  هم  سفید  نفت 
و  نظارت  افزود:  و  داد  خبر   ۹۹ سال  به 
بازرسی بی وقفه از بستر الکترونیک و از 
طریق زیر ساخت بانکی نقش قابل توجهی 
از  انحراف و توزیع خارج  از  در جلوگیری 

شبکه این فرآورده داشته است.
مدیر منطقه در پایان درصد میزان 
مدت  در  نفتی  های  فرآورده  مصرف 
و  حمل  های  بخش  در  فوق  نی  زما
برق  درصد،   3 حرارتی  درصد،   66 نقل 
 ۱۱ کشاورزی  درصد،   ۱7 )نیروگاه( 
درصد، صنایع و پروزه ها بترتیب ۱ و 2 

درصد اعالم کرد.

توزیع بیش از 300 میلیون لیتر سوخت در استان اردبیل

اجرای  از  ایالم  استان  گاز  شرکت  ایالم_مدیر عامل 
پروژه های پژوهشی شرکت گاز استان با استفاده از ظرفیت 

علمی دانشگاههای استان خبر داد.
عباس شمس الهی با اعالم این خبر اظهار داشت: با 
همکاری شرکت گاز استان و دانشگاه ایالم، پروژه پژوهشی 
برای  عصبی  شبکه  از  استفاده  سنجی  امکان  و  بررسی 
تشخیص سنسور معیوب و تصحیح خطای آن در شبکه گاز 

ایالم انجام و به پایان رسید.
وی با بیان اینکه از ظرفیت عظیم علمی دانشگاه ها در 
اجرای پروژه های پژوهشی استفاده می کند، افزود: تعامل با 
مجموعه علمی استان و استفاده از ظرفیت دانشگاهها برای 

بهبود و رفع مشکالت پروژه های پژوهشی ضروری به نظر 
باعث خلق پروژه های  تعامل  این  انتظار می رود  می رسد و 

کاربردی و ایده های جدید در حوزه گاز شود.
اهمیت  داشت:  اظهار  ایالم  گاز  شرکت  مدیر عامل 
تشخیص آنی خطا برای افزایش راندمان، قابلیت اطمینان 
پوشیده  کسی  بر  گاز  انتقال  شبکه  هزینه های  کاهش  و 
می بایست  استان  در  پژوهشی  پروژه   این  انجام  با  نیست، 
در  بومی  تا ضمن حل مشکالت  اندیشیده شود  تمهیداتی 
شرکت گاز استان، از روش ها و ابزار های روز دنیا برای این 

امر استفاده شود.
وی با بیان اینکه در این پروژه به بررسی تشخیص 

خطای انواع تجهیزات اندازه گیر ی استفاده شده و قابل استفاده 
در صنعت گاز کشور و بخصوص در شرکت گاز استان ایالم 
بهینه یک  پرداخته شده است، تصریح کرد: نحوه طراحی 
شبکه عصبی برای تشخیص خطا با استفاده از روش های 
علمی و کاربردی پردازش داده ها بیان شد و چندین سناریو 
و نیز تجهیزات سخت افزاری مورد نیاز برای پیاده سازی و 

اجرای کامل پروژه پیشنهاد شد.
روش های  که  کرد  امیدواری  ابراز  اللهی  شمس 
خطای  مطلوبی  دقت  با  بتواند  پروژه  این  در  پیشنهادی 
تجهیزات اندازه گیری در صنعت گاز استان را تشخص دهد 

و باعث افزایش راندمان کاری در این مجموعه شود.

مدیر عامل شرکت گاز ایالم: 

پروژه های پژوهشی با استفاده از ظرفیت دانشگاه های استان اجرا می شود

 ایالم-    آذر یعقوبیان:   رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
استان ایالم با اشاره به اینکه از تعداد ۴۴۹ بیماری کرونایی 
بستری درسطح بیمارستانهای استان، حال عمومی 8۱ بیمار 
وخیم است،گفت: از بستری های استان حال 8۱ نفر وخیم 
و زیردستگاه قرار دارند و و ظرفیت بیمارستان های استان 

تکمیل شده است.
پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس  کریمیان  محمد  دکتر 
استان در نشست ستاد مبارزه با کرونا استان ایالم با ابراز 
نگرانی از افزایش فوتی های خانوادگی، افزود: تعداد فوتی 
های کرونا در استان با 8۹ مورد در مرداد ماه جاری نسبت 

به ماه گذشته بیش از 7 برابر افزایش داشته است.
وی با بیان اینکه در شبانه روز گذشته تعداد بستری ها 
2.5 برابر و تعداد مبتالیان نیز بیش از3.5  برابر ماه گذشته 
بوده و بیشترین ابتال در مرداد ماه  سال جاری با ابتالی ۹ 
هزار نفر بوده است، اظهار داشت: در مرداد ماه امسال نمونه 
گیری 2 برابر و بیشترین نمونه گیری ها و بیماریابی از آغاز 
پاندمی کرونا 3۰ هزار مورد و بیشترین بستری در این مدت 

نیز 2 هزار و 7۰۰ نفر است.
رییس دانشگاه علوم پزشکی ایالم با اشاره به اینکه  
در 2۴ ساعت گذشته نیز 37۹ ابتالی جدید در استان ثبت 
شد که با این احتساب مجموع مبتالیان استان به 5۱ هزار و 
225 نفرافزایش یافته است،تصریح کرد:در شبانه روز گذشته 
و با ثبت 5 فوتی جدید نیز تعداد فوتی های استان به ۹۰۹ 

نفرافزایش یافته است.
کریمیان با بیان اینکه در شبانه روز گذشته ۱58 بیمار 
مجموع  و  شدند  بستری  درمانی  مراکز  در  کرونایی  جدید 
بوده  سابقه  بی  که  رسیده  نفر   ۴۴۹ استان  های  بستری 
نفر   8۱ حال  استان  های  بستری  کرد:از  است،خاطرنشان 
وخیم و زیردستگاه قرار دارند و و ظرفیت بیمارستان های 

استان تکمیل شده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان ایالم با اشاره به 
قرار  مناسبی  روحی  در شرایط  و  درمان خسته  کادر  اینکه 
ندارند، گفت: با توجه به همه گیری کرونا و افزایش ابتال، 
فوتی و بستری ها دانشگاه علوم پزشکی به نیروهایی بیشتری 
نیاز دارد و انتظار می رود بیمارستان هایب خصوصی، هالل 
احمر و تامین اجتماعی تعدادی از این نیورها را تامین کنند.
علوم  دانشگاه  نیروهای  تمام  داشت:  اظهار  کریمیان 

کرونایی  بیماران  به  رسانی  خدمت  حال  در  ایالم  پزشکی 
هستند و امیدواریم برای تسریع در کار درمان تمام دستگاه ها 
همکاری الزم برای تامین نیرو با این دانشگاه همکاری کنند.
همچنین معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایالم 
انتشار ویروس و  از روند  ابراز نگرانی  با  نیز دراین نشست 
همه گیری آن،گفت: آمار نگران کننده مرداد ماه بی سابقه 
بوده و نه تنها ابتال و بستری خانوادگی شده بلکه فوتی ها 

نیز به خانوادگی تبدیل شده است.
جمیل صادقی فر با اشاره به اینکه  در هفته آخر مرداد 
ماه تعداد نمونه گیری ها در طرح شهید سلیمانی 3۰ درصد، 
تعداد مبتالیان 32 درصد و بستری ها نیز 56 درصد افزایش 
داشته است،افزود:3۰ درصد جمعیت استان واکسینه شده است 
و کل واکسن دریافتی 2۰۱ هزار و 368 دز بوده و تاکنون 
۱6۴ هزار و ۱۴3 دز تزرق شده است.وی با بیان اینکه از 
مجموع واکسن های تزریق شده ۱25 هزار و 6۰8 دز مربوط 
به نوبت اول و 38 هزار و 535 دز نیز مربوط به نوبت دوم 
است،اظهار داشت:تزریق واکسن در شهرستان های بدره 8۱  
درصد، دره شهر 6۹ درصد، آبدانان 65 درصد و سیروان با 
6۱  درصد باالترین میانگین تزریق در استان را دارا هستند.
دکتر صادقی فر تصریح کرد: نرخ فوتی ها در شهرستان 
های دره شهر، مهران و بدره باالتر از میانگین استانی است 
پروتکل های  رعایت  ویروس  به شدت گردش  توجه  با  و 

بهداشتی بیش از پیش است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایالم:

حال عمومی 81 بیمار کرونایی در بیمارستان های استان وخیم است 
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کارآفرینـی بـه ظاهر شـاید سـاده به نظـر بیاید، 
امـا در واقع مشـکالت خـودش را دارد. یک کارآفرین 
در حالـی که باید ایده داشـته باشـد، نباید به سـادگی 
مایـوس شـود، بلکـه هـر چـه مـورد کـم لطفـی قرار 
کارشـکنی ها  همیـن  و  نمی شـود  ناامیـد  می گیـرد، 

باعـث می شـود تـا انگیزه اش بیشـتر شـود.
زهـرا سـلطانی یکـی از ایـن دسـت کارآفرینان 
اسـت. وی اولیـن زنـی نیسـت کـه در زمینـه قالـی 
بافـی کار میکنـد، امـا بـه جـرات می تـوان گفت که 
اولیـن زنـی اسـت که بـرای زنـان زندانـی آن هم در 

زنـدان ورامیـن، دار قالـی برپـا می کند.

ایـن زن کارآفریـن باعـث شـده تـا بسـیاری از 
ایـن زنـان زندانـی بتواننـد لحظـات خسـته کننـده و 
کسـالت بـار زنـدان را کـه پایانی نـدارد، تحمل کنند.

وی کـه خـود قالـی بـاف ماهـری اسـت، بـا 
نشـان دادن یـک قالـی نیمـه کاره می گویـد: ایـن 
قالـی را خـودم می بافـم. اگـر یـک انسـان معمولـی 
بـه گـره هـای ایـن قالـی نـگاه کنـد، متوجـه مـی 
شـود که قسـمت هایی از آن بسـیار نامرتب اسـت  و 

اسـت. مرتـب  دیگـر  قسـمت های 
قسـمت های  دادن  نشـان  بـا  سـلطانی  زهـرا 
نامرتـب مـی گویـد: ایـن قسـمت ها را زمانـی مـی 
بافتـم کـه از زمیـن و زمـان گالیـه داشـتم و هر چه 
بـه ادارات مراجعـه کـرده بـودم، مورد کـم لطفی قرار 

بودم. گرفتـه 
من این گره ها را با اشک می زدم.

ایـن کارآفریـن بـا اعـالم اینکـه هیـچ کـس با 
کارآفرینـان مهربـان نیسـت مـی گویـد: دایـم از بی 
کاری و مشـکالت اقتصادی کشـور سخن می گویند، 
امـا هنگامـی کـه قرار اسـت بـا حمایـت از کارآفرین 
بخشـی از مشـکالت اقتصـادی از جملـه بیـکاری و 
گـردش  اقتصـادی را بـه دوش کارآفریـن بگذارنـد، 

مسـووالن بـی تفـاوت و حتـی لجبـاز می شـوند.
آنچـه در ادامـه آمـده، گفت و گویی اسـت که با 
ایـن کارآفرین کشـور در کارگاهش در زیرزمینی واقع 
در یافـت آباد در یـک بعدازظهر کاری انجام داده ایم.

 
*چطور شـد که بـه فکر کارقالی بافـی افتادید؟ 
آن هـم در ایـن زمانه که صادارت قالی مشـکل دارد؟

کار اصلـی مـن این نبود. اول در رشـته ورزشـی 
تکوانـدو فعالیـت می کـردم و تقریبـا 2۱ سـال ورزش 
منطقـه  آبـاد  یافـت  دادم.  مـی  انجـام  را  تکوانـدو 
محرومـی اسـت و مـن در مسـیری کـه بـه باشـگاه 
مـی رفتـم و برمـی گشـتم و آنچـه کـه از دیگـران 
مـی شـنیدم، ایـن بود کـه یک عـده خانـم هایی بی 
سرپرسـت هسـتند و بـه دلیـل مشـکالت خانوادگـی 

واقعـا احتیـاج بـه کمـک دارند.
متوجـه شـدم که اینهـا قالی بافی بلد هسـتند و 
بـا وجود داشـتن این هنـر، همچنان نیازمند هسـتند. 
بافـت منطقـه یافـت آبـاد قدیمـی اسـت و اکثـرا هم 
خانـم هـای آن با رویکرد و باورهای سـنتی هسـتند.

بنابرایـن یـک بـاره در ذهنـم جرقـه زد که یک 
کارگاه قالـی بافـی راه انـدازی کنم و ایـن خانم ها را 
دعـوت بـه همـکاری در زمینه بافت قالـی کنم. اکثرا 
ایـن خانـم هـا قالی بافـی را به صورت سـنتی از مادر 

یـاد گرفتـه اند و عشـق به قالی در خونشـان اسـت.
بنابرایـن فکـرم را عملیاتـی کردم و نقشـه قالی 
ها را از شهرسـتان هریس در استان آذربایجان شرقی 
و نـخ هـا را از شـهر مهربـان تهیه کردم. بـرای آنکه 
کیفیـت قالـی حفـظ شـود، تصمیـم گرفتـم رنگرزی 

آن گیاهی باشـد.
بنابـر ایـن گارگاهی اجاره کـردم و دارهای قالی 
را برپـا کـردم و از ایـن خانـم ها دعوت بـه همکاری 
کـردم. جالـب اسـت بدانیـد کـه بیشـتر ایـن خانم ها 
بـرای به دسـت آوردن درآمد به کمیتـه امداد مراجعه 
می کردنـد و یـا بـا مبلـغ ۴۰ تـا 5۰ هـزار تومـان در 
روز، بـه خانـه هـا می رفتنـد و کار نظافـت انجام می 

دادنـد. امـا بـه این خانم هـای واقعا باغیـرت گفتم که 
قالـی ببافیـد و در ایـن کارگاه منـت کسـی بـه غیر از 

خودتان را نکشـید.
 

*ایـن خانـم هـای قالی بـاف که حاضـر به کار 
بودنـد را از کجـا پیدا مـی کردید؟

ایـن خانـم هـا همـه جـا هسـتند. در یافـت آباد 
هـم زیـاد هسـتند. اما بـرای اولین گام بـه خیریه ۱۴ 
معصـوم رفتـم و طرحم را معرفی کـردم. البته نزدیک 
3۰ سـال اسـت کـه در ایـن منطقه سـاکن هسـتم و 

اینجـا بـزرگ شـدم و اکثـرا همه را می شناسـم.
در ایـن منطقـه وقتـی حرفـی بزنیـد، دهـان به 
دهـان مـی چرخـد و طـرح مـن نیـز دهان بـه دهان 
چرخیـد که سـلطانی این کار را کرده اسـت. البته من 
در کنـار قالـی بافـی بـه صـورت رایـگاه نیـز آموزش 
مـی دهـم. آموزشـگاه قالـی بافـی داریم، ولـی اولین 
کارگاه قالیبافـی را در تهـران مـن بـه راه انداختـم و 

بیشـتر کارگاهها در شهرسـتان هاسـت.
به هر حال این کار را شـروع کردم و چند سـال 

اسـت که اینجا کار می کنم.
 

*االن اینجا چند نفر کار می کنند؟
در ایـن کارگاه ۱8 تـا 2۰ خانـم مشـغول کار 
هسـتند. البتـه در فصـل تابسـتان تعـداد آنهـا بیشـتر 
مـی شـود. امـا آنهایـی که ثابت مـی آیند اکثـرا زنان 
سرپرسـت خانـوار یا زنـان خانه داری هسـتند که می 

خواهنـد درآمد داشـته باشـند.
 

*حقـوق آنهـا را چگونـه مـی دهیـد و دریافتـی 
ایـن خانـم هـا چقدر اسـت؟

حقـوق بگیـر نیسـتند و هر چقـدر کار کنند، مزد 
مـی گیرنـد. مثـال یـک فـرش 6 متری هریـس را به 
آنـان پیمـان مـی دهـم و هنگامـی کـه آنرا فـرش را 
تمـام کنـد، بیـن 2 میلیـون و ۴۰۰ تـا یـک میلیون و 

8۰۰ هـزار تومـان بـه آنان مـی دهم.
در نتیجه بسـتگی به کارکردشـان دارد. اگر این 
خانـم واقعا بافنده قهاری باشـد که هسـتند، قالی بین 
۴5 تـا 5۰ روز تمـام مـی شـود چـون روزی 25 تا 3۰ 
رج مـی بافنـد. نکتـه مهـم آن اسـت که ایـن خانمها 
بـرای کار مـی آینـد و آنهایـی کـه مـی آینـد، واقعـا 
احتیـاج دارنـد. همـه این خانمها آسـیب دیده شـرایط 

ناعادالنـه جامعـه هسـتند و بـه ناچار کار مـی کنند.
 

*آیا کار شـما در همین کارگاه خالصه می شـود 
یا به فکر توسـعه هـم افتاده اید؟

مگر می شـود کارآفرین درجـا بزند؟ همین طور 
کـه اینجـا کار مـی کردم، بـه فکر افتادم کـه این کار 

را در زنـدان انجام بدهم.
بـاور کنیـد در زنـدان هـای ما زنانی هسـتند که 
بـه خاطـر بدهی مالی بسـیار ناچیزی به زنـدان افتاده 

انـد. البته بـا زندانیان متخلف دیگـر کاری ندارم.
تصمیـم گرفتـم که ایـن پیشـنهاد را مطرح کنم 
و ببینـم چـه می شـود. در جلسـه ای که بـا آقای پرند، 
رییس سـازمان آموزش فنی حرفه ای کشـور داشـتم، 
ایـن حـرف را گفتـم و آقـای پرنـد هـم گفت کـه اگر 
بتوانیـد ایـن کار را انجـام بدهیـد، خیلـی خوب اسـت. 
سـپس پیش آقای لطفی مسوول کارآفرینی شهرداری 
رفتم.ایشـان همیشـه مـرا کمک کـرده و از همان اول 
با ایشـان مشـاوره میکـردم و کمک مـی گرفتم. وقتی 
پیشـنهادم را  بـه آقـای لطفـی دادم، ایشـان گفتند که 
شـما اولیـن نفـری هسـتید کـه ایـن کار را انجـام می 
دهیـد و  بعـد مـرا بـه رییس زنـدان معرفـی کردند که 

از اسـفند سـال گذشته کار را شـروع کردم.
 

*پیشـنهاد شـما در زنـدان زنـان چـه بازتابـی 
داشـت؟

از وقتـی کار را پیشـنهاد کـردم و در زندان قالی 
بافـی را انجام دادم، بسـیار اسـتقبال شـد. بایـد بیایید 
ببینیـد. اکنـون در زنـدان زنـان خانمـی داریـم که به 

خاطر 3 میلیون تومان بدهی 5 سـال اسـت در زندان 
بـه سـر مـی بـرد. در حالی که مـی تواند فـرش ببافد 
و بدهـی اش را پرداخـت کنـد تـا از زنـدان آزاد شـود 

کـه البته اکنـون انجام مـی دهد.
اگـر ایـن خانـم قالـی بافـی نکنـد، بایـد منتظر 
باشـد تا گلریزان بشـود و در آن زمان نیز نگرانی دارد 
کـه نوبـت بـه این خانـم برسـد. همین خانـم چندین 
سـال اسـت پشـت میلـه های زنـدان مانده  تـا راهی 

پیـدا شـود و بدهـی اش را بپردازد.
 

*تاکنـون بـا این زنـان زندانی گفت وگو داشـته 
اید، عمده مشـکالت آنان چیسـت؟

اکثـرا بدهـی مالـی دارنـد و مشکلشـان چـک 
برگشـتی اسـت. البتـه حکـم بعضـی از ایـن خانمهـا 
حبـس ابـد اسـت. در نهایت اینکـه این خانـم زندانی 
هـم سـرگرم مـی شـود، هم تامیـن مالی می شـود و 

هم بـرای خـودش شـغلی دارد.
ناگفتـه نمانـد کـه بـه ایـن خانمها مـدرک فنی 
حرفـه ای قالـی بافی داده می شـود. وقتـی هم که از 
زنـدان آزاد مـی شـوند، مـی توانند بـه کارگاه بیایند و 

پیـش خودمـان کار کنند.
مـا هـم قبولشـان مـی کنیـم. نکتـه دیگـر این 
اسـت کـه برخـی از خانمهـا نمـی تواننـد بـه کارگاه 
بیاینـد. مـا دار قالی را در خانه شـان علـم می کنیم تا 
ایـن خانـم در حالی کـه کارش را انجام مـی دهد، به 
زندگـی اش می رسـد و در کنار خانـواده کار می کند.

ایـن رویکـرد مـا بـرای آن اسـت که بنیـان این 
خانـواده حفظ شـود. این بـرای خیلـی از خانمها مهم 
اسـت کـه از خانواده دور نیسـت، به همسـر و زندگی 
اش مـی رسـد و در کنـار همـه ایـن نگرانیهـا، کاری 
انجـام مـی دهد کـه درآمـد دارد و چـرخ زندگی اش 
مـی چرخـد و اقتصاد کشـور نیـز به جزیان مـی افتد.

 
*ایـن خانم هـا را در زنـدان چطـوری شناسـایی 

مـی کنید؟
در زنـدان ایـن خانمها را به مـا معرفی می کنند.
مامورانـی در زنـدان ها هسـتند که کارشـان در مورد 
اشـتغالزایی اسـت. زنـان و مـردان هـر کـدام توانایی 
هایـی دارنـد و حتـی برخی از آنها آمـوزش فنی حرفه 
ای دیـده اند اما امکان اسـتفاده از آن تـوان را ندارند. 

در ننتیجـه ایـن زنـان را بـه ما معرفـی می کنند.
 

*اگر کسـی تمایل داشـته باشـد قالی ببافد، می 
توانیـد به آن فـرد آموزش بدهید؟

 آمـوزش قالـی بافـی مـا در گارگاه یـا در زندان 
رایـگان اسـت و بـه خیلی ها آموزش مـی دهیم. یادم 
مـی آیـد کـه در گذشـته مربـی داشـتند اما بـرای ما 
فرقـی نمـی کند و اگر از ما بخواهند، خودمان آموزش 

می دهیم. شـاید افراد در ابتدا تمایل نداشـته باشـند، 
امـا وقتـی کارکـرد و آرامـش دیگـران را مـی بیننـد، 
جـذب مـی شـوند و باالخـره یـاد مـی گیرنـد. بـرای 
آینـده شـان هـم خـوب اسـت. باالخره یـک صنعت 
اسـت و بی شـک یک روزی به دردشـان مـی خورد.

*مشـکل اصلـی هـر تولیـد کننـده ای، فروش 
محصول اسـت. این فرش ها را چطور می فروشـید؟
اصـال بـازار فـرش خـوب نیسـت.ولی مـا از رو 
نرفتیـم و همچنـان داریـم کار مـی کنیـم. این فرش 
هـا در حقیقـت یک زمانـی به آلمان صادر می شـد و 
برای خودش بازاری داشـت. اما االن خریدار آنچنانی 
نـدارد. البتـه مـا فـرش را تولید و نگهـداری می کنیم 
بـه امیـد آنکـه روزی بـازار تـکان بخـورد و بشـود به 
قیمـت خیلـی خوبـی فروخـت. االن ده تختـه فـرش 
تولیـد شـده داریـم و خانـم ها مـی آیند و مـی گویند 

بـه مـا کار بـده که مشـکل داریم.
 

*قیمت این فرشهای هریس چقدر است؟

اکنـون هـر تخته فـرش 6 متری هریـس تقریبا 
5 میلیـون 8۰۰ هـزار تومـان تمام می شـود. در مورد 
فـروش هـم اگـر متـری 2 میلیـون تومـان بردارنـد، 
قیمـت فروش آن ۱2 میلیون تومان می شـود. اگرچه 
قیمتهـا متغیـر اسـت و بیـن 8 تـا ۱2 میلیـون تومان 

معامله می شـود.
مسـاله اصلـی ایـن اسـت کـه فرش در گذشـته 
صـادر مـی شـد و قیمـت آن متری 3 میلیـون و 8۰۰ 
هـزار تومـان بـود که خیلی خوب بـود. اما االن قیمت 

پایین آمده اسـت.
 

*مشـکالت شـما بـه عنـوان یـک کارآفریـن 
چیسـت؟

مشـکل کارآفریـن نبـود حمایـت اسـت.تا امروز 
مـن را یـک نفـر حمایـت نکـرده اسـت. بـا وجـود 
درخواسـتهای فـراوان، دولت قبل یـک ۱۰۰۰ تومانی 
بـه مـن نـداده و حمایـت نکـرده اسـت. فقـط آقایان 
مـی گوینـد » بـه به، کارتـان عالی اسـت« و بعد هم 

پـی کارشـان مـی روند.
یعنـی حمایـت دولـت از کارآفریـن در ایـن حـد 
اسـت. البتـه آقـای لطفـی کـه مسـوولیت کارآفرینی 
شـهرداری را دارنـد، همـواره بـه من جـرات می داد و 
خیلـی هـا میگوینـد » بابـا جمعـش کـن«. خیلی ها 
مایوسـم کردنـد. اینقدر سـنگ جلـوی پایـم انداختند 

که حسـاب نـدارد.
من تقریبا 3۰ سـال سـن دارم ولی به اندازه 6۰ 
سـال پیـر شـدم، چـون حمایت نشـدم. حـرف من به 
ایـن آقایـان بـه اصطـالح مسـوول این اسـت که اگر 
نمـی توانیـد دردی از کارآفریـن درمـان کنید، حداقل 

نمک روی زخمش نپاشـید.
کمتریـن کار این اسـت کـه بگوییـد » امیدوارم 

موفـق باشـید«، نه اینکه بگوییـد » جمعش کن، قالی 
بافـی دیگـر بـه درد نمـی خـورد«. ناراحتی مـن این 
اسـت که این جمالت را در کارگاه و جلوی خانمهایی 
مـی گوینـد کـه چشمشـان بـه دهـن من اسـت. این 
خانمهـا در ایـن کار اصـال ناامید هسـتند و می گویند 
»نکنـد قالـی را ببافیـم و هزینـه ای دریافت نکنیم«.

امـام هفتـم فرمودنـد کـه دسـتمزد کارگـر را 
بدهیـد،  تـا زمانـی که عرقش خشـک نشـده اسـت. 
ایـن خانـم ها واقعـا احتیـاج دارند. بافنده فرش قشـر 
فقیـر و ضعیـف جامعه اسـت. اگر خانمی پول داشـته 
باشـد، هرگـز قالی بافی نمی کند و حتمـا احتیاج دارد 
کـه بـه کارگاه مـی آیـد. اما مشـکل ما این اسـت که 

آقایـان قبول نمـی کنند.
 

*بـرای دریافـت تسـهیالت بـه جایـی مراجعـه 
اید؟ کـرده 

بـه عنـوان کارآفریـن بـه صنـدوق مهـر امـام 
رضـا)ع( معرفـی شـدم که یـک وامی به مـن بدهند. 
امـا چنـد ماه اسـت که دنبـال این وام مـی روم. مبلغ 

ایـن وام ۱۰۰ میلیون تومان و بابت کارآفرینی اسـت. 
امـا مسـاله این اسـت کـه وقتی ایـن وام را می گیرم، 

سـودش را نیـز از مـن میگیرند.
بازهـم قبـول دارم امـا چـرا باید به مـن بگویند 
کـه سـند خانـه یـا چنـد ضامـن بیـاورم؟! وقتـی می 
خواهـم بـه دنبال کمکهـای دولت بروم، واقعا خسـته 
مـی شـوم. بیشـترین ناراحتـی مـن از ایـن اسـت در 
دولـت قبـل وام هـای کالنـی دادنـد کـه هنـوز هـم 
نتوانسـته انـد آنها را پس بگیرنـد، اما به من کارآفرین 
کـه میرسـند، هـزار جور سـنگ مـی اندازنـد البته به 
مـن مربـوط نیسـت و پـس گرفتـن آن وامها دسـت 
خودشـان اسـت که بخواهند پس بگیرند یا نخواهند. 
ولـی چرا بایـد من کارآفرین را این همـه اذیت کنند؟

 
*بـرای قالـی بافی بـه کارگاه نیاز داریـد یا پول 

برای گـردش مالی؟
نقدینگـی بسـیار مهم اسـت. در کار فـرش باید 
دسـت کارفرما همیشـه پول باشـد. زیرا در مدتی که 
بـازار فـرش می خوابد، باید وسـایل بافت و دسـتمزد 
کارگـر را تامیـن کـرد. از سـوی دیگـر یـک دفعـه 
مشـتری مـی آیـد و مـی گویـد 7۰۰ متـر فـرش می 

خواهـم، بایـد آنرا در انبار داشـته باشـیم.
االن از شهرسـتان هـای دیگـر مـی گوینـد که 
بـه مـا دار قالـی بدهید ما مـی خواهیم فـرش ببافیم. 
آیـا مـن بایـد منتظـر بشـوم تـا بازار درسـت بشـود و 
بعـد شـروع بـه کار کنم. چنیـن چیزی امـکان ندارد. 
بایـد کار و تولید بشـود. اگر من بافنـده کار نکنم، کار 
ریسـنده، رنگـرز و دیگـر مشـاغل مرتبط مـی خوابد.

اولیـن نقطه آن کسـی که گوسـفند پرورش می 
دهـد تـا بافنده فرش از پشـم گوسـفند اسـتفاده بکند 
و کار آن هـم راکـد مـی شـود. در نتیجـه باعـث می 

شـویم کـه این مملکت دچار مشـکل شـود و بگوییم 
تحریم هسـتیم. مـا باید تولیـد کنیم.

چـه مـی شـود کـه مـا در خانـه فـرش ایرانی و 
دسـتبافت داشـته باشـیم؟ آیـا نمـی دانیم کـه فرش 
های دسـتباف باعث می شـوند عارضه های بسـیاری 
از بـدن برطرف بشـودو فـرش دسـتباف رطوبت بدن 
را مـی کشـد و از نظـر پزشـکی عالـی هسـتند، زیـرا 
پالسـتیک در آن به کار نرفته اسـت. کافی است یک 
ملحفه روی فرش دسـتباف بکشـیم و به عنوان یک 
تشـک طبی از آن اسـتفاده کنیم. از همه اینها مهمتر 
ایـن اسـت کـه محصـول ایران اسـت و ایرانـی تولید 
کـرده اسـت.االن کشـورهای چیـن و کـره از فـرش 
ایرانـی کپـی برداری و بـه صورت ماشـینی تولید می 
کننـد و مـی گوینـد کـه اینها فـرش ایران اسـت. اگر 
روی فـرش ماشـینی یـک اتـو بگذاریـم، تـا آخر می 
سـوزد و از بیـن مـی رود، در حالی که فرش دسـتباف 
اینطـور نیسـت. حداقـل ایـن اسـت کـه بابـت فرش 
دسـتباف ایرانی زحمت کشـیده شـده و گـره گره آنرا 

خانـم هـا زده انـد که ایـن خیلی مهم اسـت.
 

*کارگاه فـرش بافـی بایـد ایمنـی و بهداشـت 
داشـته باشـد. در ایـن زمینـه مشـکلتان چیسـت؟

در ایـن کارگاه کپسـول آتـش نشـانی و جعبـه 
کمـک هـای اولیـه را دارم. امـا اینجا اجاره ای اسـت 
و اجـاره باالیـی مـی دهم. اگر مسـووالن بتوانند یک 
کارگاه خـوب برایـم بگیرنـد، خیلـی خوب می شـود. 
خانـم هایـی کـه بـرای قالـی بافـی مـی آینـد بچـه 
هایشـان را هـم مـی آورنـد و بهتر اسـت کـه در بین 

پرزهـای قالی نباشـند.
کارگاه بایـد یـک اتاق جداگانه داشـته باشـد که 
بـرای بچـه ها حالت مهد داشـته باشـد. البته وسـایل 
گرمایـی بـرای گـرم کـردن ناهـار و یخچـال بـرای 
نگهداری غذا هسـت، اما کافی نیسـت. مسـوالن باید 
بـه مـا بها بدهنـد. وقتی یـک خانم سرپرسـت خانوار 
یـا کارآفریـن یـا کارگـر مـی بیند کـه برایـش ارزش 
قائـل هسـتند، دلگـرم می شـود، بهتر کار مـی کند و 
بازدهـی کارش عالـی مـی شـود ولی وقتـی ببیند که 
برایش ارزشـی قایل نیسـتند، انگیزه اش را از دسـت 

مـی دهنـد و بـا رغبت کار نمـی کند.

 
*آیـا در بیـن خانـم هایـی کـه بـا شـما کار می 
کنند، کسـانی هسـتند که شوهر داشـته باشند یا همه 

سرپرسـت خانوار هستند؟
بعضـی از ایـن خانمهـا شـوهر دارنـد، امـا از کار 
افتـاده اسـت. بعضـی از خانمها شـوهر دارنـد که کار 
نمـی کنـد یـا کارش فصلی اسـت و مدتـی بیکار می 
مانـد. همسـر بعضـی از خانمها نیز فوت کرده اسـت. 
امـا در مجمـوع همـه نیازمند هسـتند. بعضـی از این 
خانمهـا فرزنـد دانشـجو دارند کـه درآمد شوهرشـان 
کفـاف نمـی دهد و خـرج فرزندشـان را در می آورند.

اکنون کارگاه شـما در منطقه مسـکونی اسـت و 
قالـی بافـی هـم رفت و آمد و سـر و صـدا دارد.

 
*مشکلی با اهالی محله ندارید؟

کارگاه مـا در یـک زیـر زمین اسـت کـه هوا در 
آن جریـان نـدارد و خـودم با هزینه شـخصی یک فن 
نصـب کـرده ام. کارگاه بایـد جوری باشـد کـه وقتی 
خانمهـا دفـه را مـی کوبنـد، صدایش کسـی را اذیت 
نکنـد، سـقف باید بلند باشـد تـا پرزهایی کـه از قالی 
بلنـد مـی شـود، به آسـانی خارج شـود و مـوارد دیگر 

کـه باید رعایت شـود.
تاکنـون هـر جـا کارگاه اجـاره کـرده ام، تمـام 
ایـن شـرایط را در نظـر گرفتـه ام. البتـه دارهای قالی 
را جـوری انتخـاب مـی کنـم کـه بـه هیچ جـا وصل 
نیسـت و هنـگام کار صـدای دفـه و ارتعـاش  صدا به 

دیـوار منتقـل نمی شـود.
 

*هزینه ماهیانه  شما در ماه چقدر است؟
ماهـی 7۰۰ هـزار تومـان اجـاره می دهـم که با 
دسـتمزد کارگـر، پول نخ، هزینه رفـت و آمد و هزینه 
هـای جـاری، ماهیانه ۴5 تا 5۰ میلیون تومان این کار 
بـرای مـن هزینـه دارد. همیـن که برای سرکشـی به 
زنـدان مـی روم، فقط ۴5 هـزار تومان کرایه ماشـین 
مـی دهـم. زندان سـمت ورامین اسـت کـه صبح می 

روم و غـروب بـر می گردم.
اینهـا همـه بـرای مـن هزینه بـر اسـت.منتهی 
کاش می شـد که مسـووالن از ما حمایت بکنند. چند 
وقـت پیـش برنامـه ای در تلویزیـون دیـدم کـه یک 
دسـت مبل 7 نفره را 3۰۰ میلیون می فروختند. واقعا 
داشـتم مـی سـوختم کـه من بـه خاطـر ۱۰۰ میلیون 
تومان وام چند ماه اسـت اسـیر شـدم و عین این وام 
را بـا بهـره اش بایـد برگردانـم و در تهـران یـک نفر 

3۰۰ میلیـون تومان مبـل می خرد.
در گـزارش دیگری یک ماشـین بـود که قیمت 

هـر چرخش برابـر یک خـودرو پراید بود. 
ایـن اتفاقـات در تهـران می افتـد. آن وقت حق 
مـن اسـت کـه وام را بـه مـن بدهنـد تـا مـن بتوانم 
چند نفر را سـرکار بیاورم، باید سـرگردان باشـم. بنده 
بانـک مهـر امـام رضـا و دفتـر آقـای خان پـور مدیر 
فنـی حرفـه ای اسـتان تهـران و آقـای لطفـی رفتـم 

البتـه همـه اینها مـرا کمکـم کردند.
چنـد روز پیـش خانم اللـه افتخـاری از مجلس 
شـورای اسـالمی بـه کارگاه مـن آمـد و گفت حرکت 
خیلـی خوبـی اسـت و حمایتـت مـی کنیم. مـا منتظر 
هسـتیم ببینیـم چقـدر مـی خواهنـد حمایـت بکننـد. 
بحـث دیگـر بیمه قالی بافان اسـت. سـن این خانمها 
دارد بـاال مـی رود و هنـوز مدرک فنـی حرفه ای اش 
را نگرفتـه تـا بیمـه اش کنـم. مـن بـه ایـن خانم ها 
گفتـم تـا زمانـی که بـرای مـن کار بکنید حـق بیمه 
تـان را پرداخـت مـی کنـم . خانـم هـا را بـه چشـم 
پزشـکی میبـرم چـون وقتـی کار مـی کننـد، از نظـر 

چشـم آسـیب مـی بینند.
 

*آیا به نهاد دیگری مراجعه کرده اید؟
یـک بـار هـم کمیتـه امـداد رفتـم و گفتـم خانم 
هـای نیازمنـد را بـرای کار بـه مـن معرفـی کنید ولی 
تسـهیالتی نگرفتـم. امـا جالـب اینجاسـت کـه وقتی 
قـرار بـود نماینـده مجلـس بـه کارگاه مـن بیاید، یک 
باره مسـووالن شـهرداری بـه کارگاه مـن آمدند و تازه 
گالیـه داشـتند کـه چـرا آنـان را در جریان قـرار ندادم 
تـا ژسـت بگیرنـد. اما بارهـا به همین شـهرداری برای 
کمـک رفتـم و آقایان گفتند که کارآفرینی به ما مربوط 
نیسـت.یک بار هم قرار بود مکانی که به عنوان سـوله 
بحـران معـروف اسـت در اختیـار مـن قـرار بدهند که 
پس از رفت و آمدهای بسـیار موافقت نکردند و اکنون 

محـل تجمع معتـادان و کارتن خوابها شـده اسـت.
تنهـا جایـی کـه بـه مـن کمـک کـرده، صندوق 
خیریـه قائـم اسـت که بـه صنـدوق زندیه هـا معروف 
اسـت. ایـن صنـدوق چنـد بار به مـن تسـهیالت داده 
کـه البتـه برگردانـده ام و البتـه قالـی هایـی کـه بافته 
ایـم و مشـتری نـدارد، به صـورت امانی از مـن خریده 
و شـرط ما این اسـت کـه اگر وضعیت بازار خوب شـد 
و مـن توانسـتم پـول صنـدوق را بدهم،که قالـی ها را 
پـس مـی گیـرم و اگر نتوانسـتم، آنهـا قالی هـا را می 
فروشـند و ایـن کار بسـیار بزرگی بود کـه این صندوق 
در حـق من و زنان سرپرسـت خانوار شـاغل در کارگاه 
من انجام داد و بسـیار از این بابت از آنان سپاسـگزارم.

اولین زن کارآفرین و کارگاه قالی بافی

من این گره ها را با اشک می زدم
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تفاوت پاداش المپیکی ها؛
 از شصت ميليون تا یک ميليارد!

این روزها فدراسیون ها رفتارهای متفاوتی با مدال آوران المپیکی از نظر پرداخت 
پاداش از خود نشان دادند.

به گزارش دنیای جوانان، با اینکه کمیته ملی المپیک طبق وعده قبلی پاداش 
های ارزی مدال آوران المپیک توکیو را بالفاصله بعد از پایین آمدن از سکو و در 
دهکده بازی ها با فرمول ۱۰ هزار یورو به طالیی ها، 5 هزار یورو به نقره ای ها و 
3.5 هزار یورو به برنزی ها پرداخت کرد، این روزها فدراسیون ها به دلخواه خودشان 

پاداش های جداگانه ای را برای این مدال آوران در نظر می گیرند.
در کل ایران 7 مدال از المپیک توکیو کسب کرد که کشتی با ۴ مدال آور 
بیشترین سهم را داشت و فدراسیون های تیراندازی، کاراته و وزنه برداری هم هر 

کدام یک مدال آور داشتند.
جدا از پاداشی که وزارت ورزش تعیین کرده و قرار است در مراسمی با حضور 
رییس جمهور با مبالغ 2 میلیارد، یک میلیارد و 25۰ میلیون و 75۰ میلیون به ترتیب 
برای مدال آوران طال، نقره و برنز پرداخت شود، فدراسیون ها نیز برای تقدیر از ستاره 
های خود پاداش های جداگانه ای را در نظر گرفتند که اختالف سطح آنها از زمین 

تا آسمان است. 
کشتی؛ تنها طالیی میلیاردر شد

با حضور علیرضا دبیر و حمید سوریان و البته ۴ مدال آور کشتی ایران در المپیک 
توکیو، مراسم اهدای جوایز کشتی گیران دیروز برگزار و در مجموع ۱.6 میلیارد تومان 

به این ۴ نفر اهدا شد.
از این مبلغ یک میلیارد تومان به محمدرضا گرایی دارنده مدال طالی وزن 
67 کیلوگرم کشتی فرنگی المپیک توکیو اهداء شد و مبلغ ششصد میلیون تومان نیز 
به حسن یزدانی دارنده مدال نقره وزن 86 کیلوگرم کشتی آزاد، محمدهادی ساروی 
دارنده مدال برنز وزن ۹7 کیلوگرم کشتی فرنگی و امیرحسین زارع دارنده مدال برنز 

وزن ۱25 کیلوگرم کشتی آزاد به عنوان پاداش داده شد. 
پیش از این هم مدال آوران ایرانی در توکیو از فدراسیون کشتی پاداش یورویی 
خود را دریافت کرده بودند که به محمدرضا گرایی مبلغ 5 هزار یورو، حسن یزدانی 
۴ هزار یورو و محمدهادی ساروی 2 هزار یورو و امیرحسین زارع 2 هزار یورو در 

توکیو اهداء شده بود. 
کاراته؛ پاداش قابل توجه در انتظار سجاد

فدراسیون کاراته که از سه نماینده خود در توکیو یک طال توسط سجاد گنج 
زاده کسب کرد، پاداش قابل توجهی برای این کاراته کا در نظر گرفته است. با اینکه 
هنوز میزان این پاداش از سوی فدراسیون کاراته اعالم نشده، اما طبق اطالع خبرنگار 
ما مبلغ این پاداش قابل توجه و چیزی شبیه پاداشی است که برای تنها طالیی کشتی 

از سوی این فدراسیون در نظر گرفته شده است. 
تیراندازی؛ پاداش یورویی در توکیو، ریالی در تهران

جواد فروغی که اولین مدال آور تاریخ تیراندازی ایران در المپیک لقب گرفت 
و توانست با مدال طالی خود تاریخ سازی کند، در همان توکیو 5 هزار یورو از سوی 
فدراسیون پاداش گرفت. فدراسیون تیراندازی عالوه بر این پاداش در تهران نیز مراسمی 
را برای فروغی برگزار کرد و از سوی اسپانسرها جوایزی به این قهرمان اهدا شد که 

بیش از 2۰۰ میلیون تومان بود. 
وزنه برداری؛ پاداش عجیب برای مرد نقره ای

اما در میان این پاداش های قابل توجه که از سوی سه فدراسیون دیگر به مدال 
آوران پرداخت شده، خبرهای رسیده از فدراسیون وزنه برداری نشان می دهد که علی 
مرادی برای علی داوودی، دارنده مدال نقره دسته فوق سنگین المپیک توکیو پاداش 
6۰ میلیونی در نظر گرفته است! رییس فدراسیون وزنه برداری به علی داودی اعالم 
کرده است مبلغ 6۰ میلیون به عنوان پاداش از سوی فدراسیون در نظر گرفته شده که 

با کسر مالیات قرار است 5۴ میلیون به او پرداخت شود.

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی جوانان:
نایب قهرمانی جهان، نتيجه زحمت همه مربيان بود

روح اهلل میکائیلی، سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی جوانان، نایب قهرمانی در رقابت 
های جهانی روسیه را نتیجه زحمات همه مربیان در گوشه و کنار کشورمان دانست.

به گزارش دنیای جوانان، روح اهلل میکائیلی، سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی 
جوانان پس از نایب قهرمانی ایران در جهانی روسیه، گفت: نایب قهرمانی تیم کشتی 
فرنگی را در جهانی جوانان را به همه هموطنان تبریک می گویم. البته امیدوار بودیم 
که تیم روی سکوی اول قرار بگیرد اما تیم روسیه نسبت به ما عملکرد بهتری داشت، 
اگر چه تیم ایران هم پتانسیل کسب نتیجه ای بهتر از این را داشت و می توانست 

قهرمان شود.
میکائیلی در ادامه به ارزیابی عملکرد ملی پوشان جوان فرنگی پرداخت و اظهار 
داشت: در روز اول در 5 وزن اول، در وزن 87 کیلو، علی عابدی درزی با تمام شایستگی 
که داشت به سوئد باخت و کشتی گیر سوئدی هم در ادامه باخت و  عابدی حذف 
شد، بقیه کشتی گیران ما اما در جدول ماندند، ده بزرگی به فینال رفت و طال گرفت، 
ایمان محمدی هم به روسیه در شرایطی باخت که می توانست برنده باشد اما بعد از 

آن همه حریفانش را با اختالف برد و برنز گرفت.
اما در یک  افزود: در 77کیلو، آذردخت کشتی های خیلی خوبی گرفت  وی 
غافلگیری به کشتی گیر نروژی باخت و با صعود نروژ به فینال، آذردخت به شانس 

مجدد رفت و توانست حریفانش را از پیش رو بردارد و به مقام سومی برسد.
سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی جوانان با اشاره به نتایج تیم در 5 وزن دوم، 
خاطر نشان کرد: در 5 وزن دوم در وزن 67 کیلو که دانیال سهرابی کشتی گیرمان بود، 
غافلگیر شدیم و سهرابی به حریف قزاقستانی باخت و در ادامه با باخت قزاق، سهرابی 
هم از جدول حذف شد.این در حالی بود که سهرابی با توجه به شایستگی هایی که 
داشت می توانست خیلی عملکرد بهتری داشته باشد اما روی یک اتفاق مسابقه را باخت.

میکائیلی افزود: به هر حال کشتی فرنگی شرایط واقعا ویژه ای دارد و با یک 
اشتباه کوچک، کل نتیجه می تواند برعکس شود.در هر صورت مسابقات االن تمام 

شده است و ما توانستیم با یک طال، یک نقره و 5 برنز نایب قهرمان شویم.
وی تاکید کرد: کشتی گیرانی که باخته اند باید انگیزه شان را برای ادامه راه 
حفظ کنند، به خصوص که این انگیزه سبب می شود تا بتوانند در میدان های بعدی 

به موفقیت برسند.
سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی جوانان در ادامه با اشاره به مشکلی که کرونا در 
روند آماده سازی تیم به وجود آورد، گفت: کرونا به همه تیم ها از جمله ما ضربه زد، 
البته آسیب کرونا به تیم هایی مانند ایران بیشتر از تیم های اروپایی بود و با توجه به 
واکسیناسیون زودتری که در این کشورها اتفاق افتاده بود و همچنین تورنمنت هایی 

که شرکت کرده بودند، نسبت به ما با شرایط بهتری وارد مسابقات شوند.
میکائیلی اظهار داشت: با وجود این وضعیت، تیم ما بهتر از آنها نتیجه گرفت 
و تنها روسیه باالتر از ما قرار گرفت. البته در دو کشتی که با روسیه داشتیم و کشتی 
گیران ما باختند، قطعا ناداوری باعث شکست ما شد، البته نمی خواهم بهانه بیاورم اما 
در وزن 72 کیلو در کشتی امیر عبدی با روسیه، دو امتیاز ما را ندادند و حتی یک امتیاز 
که داور وسط به ما داد را پس گرفتند.این موضوع باعث شد که تیم مان آن نتیجه 

بهتری که مد نظرمان بود را نگیریم.
سرمربی تیم کشتی فرنگی جوانان با بیان اینکه با درخشش فرنگی کاران جوان، 
پشتوانه خوبی برای تیم بزرگساالن است، افزود: اعضای تیم کشتی جوانان که به روسیه 
اعزام شدند و همچنین در برخی اوزان نفرات دوم و سوم شان، پتانسیل این را دارند که 
در 2، 3 سال آینده جزو کشتی گیران بزرگساالن ما باشند و برای ما افتخارآفرینی کنند.

میکائیلی خاطر نشان کرد: واقعا در اردوهایی که داشتیم عالی بودند و پیشرفت 
شان محسوس بود.همه این بچه ها انگیزه الزم را برای بزرگی کردن در کشتی و 
کسب مدال در جهانی بزرگساالن دارند.وی با بیان اینکه خیلی از ملی پوشان در جهانی 
روسیه، اولین تجربه بین المللی شان بود، گفت: ما کشتی گیری داشتیم در ۱3۰ کیلو 
به نام امیر محمد بیات که برای اولین بار در مسابقات جهانی شرکت می کرد، در ۹7 

کیلو مرتضی القوسی هم اولین تجربه اش بود.

مسی به دنبال رکورد پله! 

ماه  در  را  دیگری  تاریخی  رکورد  ند  می توا مسی«  »لیونل 
سپتامبر)شهریورماه( شکسته و به نام خود ثبت کند.

بازی ساز تازه وارد باشگاه پاری سن ژرمن در کوپا آمریکای 2۰2۱ چهره 
برجسته تیم ملی آرژانتین بود و توانست با چهار گل خود به آلبی سلسته 

برای دستیابی به این جام ارزشمند کمک کند.
مسی تاکنون 76 گل ملی برای آرژانتین به ثمر رسانده است؛ عددی 
که وی را در جمع بازیکنان کنفدراسیون آمریکای جنوبی)ُکنمبول( پشن سر 

»پله« )77 گل( قرار می دهد. 
تیم مای آرژانتین در ماه سپتامبر در انتخابی جام جهانی 2۰22 باید دو 
دیدار برابر تیم های برزیل و ونزوئال برگزار کند و کاپیتان آلبی سلسته بدنبال 

شکست رکورد اسطوره سلسائو خواهد بود.
اما پیش از دیدارهای بین المللی، انتظار می رود مسی نخستین بازی 
خود را با پیراهن باشگاه پاری سن ژرمن برگزار کند؛ زمانی که پاریسی ها باید 

به مصاف ِرن بروند.
»مائوریتسیو پوچتینو« سرمربی آرژانتینی تیم پاریسی در دو دیدار ابتدایی 

فصل جدید به فوق ستاره تازه وارد تیمش استراحت داده است. 
مسی به تازگی پس از 2۱ سال از باشگاه بارسلونا جدا شد و با قراردادی 

دو ساله به جمع کهکشانی های پاریس پیوست.

عجیب اما واقعی؛
رونالدو در اندیشه بازگشت به منچستر

است  امیدوار  منچستریونایتد 
بتواند کریستیانو رونالدو را در یک 
هفته پیش رو به خدمت بگیرد اما 
سقف مشخصی را برای این مساله 

در نظر گرفته است.
جوانان،  دنیای  گزارش  به 
آینده کریستیانو رونالدو در یوونتوس 
همچنان مبهم است. با وجود اینکه 
در  پیش  روز  دو  آلگری  مکس 
تاکید کرد که  نشست خبری خود 
رونالدو قصد جدایی ندارد، نیمکت 
شب  بازی  در  بازیکن  این  نشینی 
گذشته برابر اودینزه بسیار خبرساز 
نقل  خبرنگار  رومانو  فابریتزیو  شد. 

و انتقاالتی اسکای اسپورتس ادعا کرد که رونالدو خود درخواست کرده تا 
از ابتدا بازی نکند چرا که به دنبال راهی برای جدایی از یوونتوس است اما 
پاول ندود نایب رئیس یووه در مصاحبه با خبرنگاران گفت که رونالدو ۱۰۰ 

درصد ماندنی است.
در ابتد تصور بر آن بود که عدم آمادگی یا مصدومیت باعث غیبت 
رونالدو در ترکیب ثابت یوونتوس شده، اما نشریات ایتالیایی نیز مدعی شدند 
این فوق ستاره پرتغالی مشکلی بابت قرار گرفتن در میدان نداشته و این 
نیمکت نشینی خواسته مستقیم خودش بوده است. در واقع رونالدو ابتدا می 
خواهد وضعیتش به طور کامل در مورد آینده مشخص شده و در ادامه و در 

صورت توافق برای ماندن در ترکیب این تیم بازی کند.
فوق ستاره پرتغالی در 3۰ دقیقه پایانی وارد زمین شد و دقیقه ۹۴ یک 

گل هم زد که توسط وی ای آر مردود اعالم شد.
در همین رابطه نشریه میرر امروز ادعا کرد که رونالدو بر خالف نظر 
سران یووه به جدایی فکر می کند و در حالی که احتمال بازگشت او به رئال 
صفر شده و پی اس جی هم توان مالی برای جذب او ندارد، منچستریونایتد 

تنها امید وی برای جدایی محسوب می شود.
طبق این گزارش، یونایتد قصد دارد در 8 روز باقیمانده تا پایان نقل و 
انتقاالت، پیشنهادی 3۰ میلیون یورویی برای رونالدو ارائه کند و در صورت 
موافقت یووه، ستاره سابق خود را برگرداند. رونالدو تنها یک سال دیگر با 
یوونتوس قرارداد دارد و بین سال های 2۰۰3 تا 2۰۰۹ برای منچستریونایتد 

بازی می کرد.
برای  یورو  میلیون  تواند 3۰  فقط می  یونایتد  است که  نوشته  میرر 
رونالدو هزینه کند و در صورت مخالت یووه، شانسی برای بازگشت رونالدو 

وجود نخواهد داشت.
الزم به ذکر است که رونالدو 3 سال پیش با ۱۱2 میلیون یورو از رئال 

راهی یووه شده بود.

سيمئونه: سوارز آماده نيست؛ مهاجم جدید می خواهيم

سرمربی اتلتیکو مادرید تاکید کرد که خط حمله تیمش نیاز به جذب 
یک مهاجم جدید دارد.

اتلتیکو مادرید مدافع عنوان قهرمانی در اللیگا فصل جدید این رقابت 
ها را هم خیلی خوب آغاز کرده است. روخی بالنکو برخالف رئال و بارسلونا 
در هر دو بازی آغازین خود به پیروزی دست پیدا کرده است و با 6 امتیاز در 

صدر جدول رده بندی جای دارد.
شاگردان دیه گو سیمئونه یکشنیه شب توانستند در یک بازی خانگی 

۱-۰ و با گل آنخل کوریا از سد الچه بگذرند و شش امتیازی شوند.
سیمئونه در پایان بازی گفت:» وقتی تیم را آماده فصل می کنیم، همه 
تالش ما این است که در همه پست ها بهترین ها را داشته باشیم. اکنون 
باید تاکید کنیم که تیم در خط حمله نیاز به جذب یک مهاجم جدید دارد و 

در حال بررسی گزینه ها هستیم.
خوشحالم که فصل جدید را خوب آغاز کرده ایم و در هر دو بازی 
خود پیروز شده ایم. خوشحال کننده تر از آنها بازگشت هواداران است که به 

خوبی از تیم حمایت می کنند.«
سیمئونه درباره نیمکت نشینی لوئیس سوارز برای دومین بازی پیاپی 
گفت:» سوارز به تازگی از تعطیالت تابستانی برگشته است و فعال از نظر 
بدنی در وضعیت خوبی قرار ندارد. او باید تمریناتش را ادامه دهد و زمانی که 

شرایط را مناسب ببینم در ترکیب قرار خواهد گرفت.«

فرصت  آخرین  امروز 
برای  صداوسیما  و  یران  ا
پاسخگویی به AFC است و 
در صورتی که دو طرف به توافق نرسند، 
دیدار تیم ملی به خارج از خانه و زمین 

سوم منتقل می شود.
در فاصله ۱۰ روز تا نخستین بازی 
انتخابی جام جهانی قطر،  تیم ملی در 
سوریه  از  ایران  میزبانی  محل  هنوز 
نتظار  ا در   AFC و  نشده  مشخص 
ایران  صداوسیمای  از  پاسخی  دریافت 
در ارتباط با مسائل مربوط به حق پخش 

تلویزیونی است!
از گذشت حدود  بعد  در حالی که 
یک سال و نیم از شیوع ویروس کرونا در 
جهان و لغو بازی ها، فیفا حکم به میزبانی 
کشورها داده است، تیم ملی برای میزبانی 
بازی های خود در دور نهایی انتخابی جام 
جهانی به مشکل برخورده و AFC حق 
تا  کرده  گروکشی  را  تلویزیونی  پخش 
مناقشه قدیمی خود با صداوسیما را حل 

و فصل کند.

ساعاتی  تا  االجل  پایان ضرب   *
دیگر

و  ایرانی  مسئوالن  میان  رایزنی 
خارجی از چندین روز قبل ادامه دارد اما 
تا به حال پاسخ قانع کننده ای که منجر 
به تایید میزبانی تیم ملی در تهران شود، 

به AFC ارسال نشده است.
که  تاکنون  پیش  روز  چندین  از 
در  را  هشدارها  آخرین  ماجدی  میرشاد 
سایت فدراسیون فوتبال داده بود، مهلت 
زیادی نمانده و مطابق شنیده ها، امروز 
پاسخگویی  برای  ایران  فرصت  آخرین 
به AFC است و در صورتی که دو طرف 
به توافق نرسند، این دیدار به خارج از خانه 

و زمین سوم منتقل می شود.
* AFC چقدر می خواهد؟

با توجه به بدهی های معوقه و هزینه 
مسابقات،  این  تلویزیونی  پخش  حق 
AFC و فیفا رقمی در حدود ۴ میلیون 
دالر مطالبه کرده اند که این مبلغ با توجه 
همینطور  و  بانکی  محدودیت های  به 
برخی دالیل صداوسیما، فعال مورد تایید 
قرار نگرفته و پاسخ های الزم به دست 
نهادهای بین المللی فوتبال نرسیده است.
۴میلیون دالر با رقم کنونی ارزهای 
خارجی در بازار ایران، چیزی در حدود ۹8 
اسناد و  باید  تومان می شود که  میلیارد 
مدارک پرداخت این مبلغ به طور رسمی 

در اختیار مسئوالن فیفا و AFC قرار گیرد.
* انتقال بازی ها به قطر

را  درخواست  این  صداوسیما  اگر 
نپذیرد و به هر دلیلی طرفین به توافق 
در  را  باید ورزشگاهی  ملی  تیم  نرسند، 
خارج از کشور برای میزبانی بازی های 
خود معرفی کند که از قرار معلوم، قطر 
برای  فوتبال  فدراسیون  مطبوع  کشور 

میزبانی مقابل سوریه است.
البته قطر پیش از این هم میزبان 
تیم های  دیدار  جمله  از  کشورها  سایر 
ملی چین و ژاپن شده است که به علت 
در  مسافرت  به  مربوط  محدودیت های 
دوران پاندمی کرونا، به این کشور منتقل 
شده است.هنوز اخبار امیدوارکننده ای از 
به  حل و فصل مسائل میان دو طرف 
انتقال بازی ها  گوش نرسیده و احتمال 
مگر  دارد  وجود  منطقه  کشورهای  به 
اینکه در ساعات باقی مانده صداوسیما 
جلب  را  آسیا  فوتبال  کنفدراسیون  نظر 
کنند و در نهایت شاگردان اسکوچیچ در 

ورزشگاه آزادی از سوریه میزبانی کنند.

امروز، پایان ضرب االجل ميزبانی در تهران؛

درخواست  4 ميليون دالری AFC از ایران!

ره  ستا قایدی  مهدی  د  ردا قرا
االهلی  باشگاه  با  استقالل  ملی پوش 
امارات حالت رسمی به خود گرفت. این 

توافق 5 ساله است.
به گزارش باشگاه االهلی عقر روز 
گذشته، با انتشار یک کلیپ کوتاه خرید 
ستاره بوشهری فوتبال ایران را قطعی 
اماراتی این قرارداد پنج  کرد. در منابع 
ساله عنوان شده و به نظر می رسد مبلغی 
استقالل  برای  دالر  دومیلیون  باالی 

منفعت مالی داشته است.
قایدی با این قرارداد به باشگاهی 
پیوست که پیش از این حسن روشن را 
بعنوان اولین ایرانی و یک ستاره بزرگ 
به خدمت گرفته بود. بعد از روشن نیز 
جواد  کریمی،  علی  مثل  چهره  هایی 
میالد  و  مجیدی  فرهاد  کاظمیان، 
قدرتمند  باشگاه  این  عضو  میداوودی 
در  آن  مالکیت  که  بوده اند  دبی  شهر 
دبی  حاکم  محمد  شیخ  فرزند  اختیار 

است.
گذشته  های  ماه  طی  که  قایدی 
و  االهلی  شباب  باشگاه  توجه  مورد 
آتن  آ.ا.ک  و  قطر  الغرافه  همچنین 
یونان قرار گرفته بود، از ۱۱ روز پیش 
تیم  با  مذاکرات  به  تا  شد  دبی  راهی 
از میان  ادامه دهد.  های خواهان خود 
قایدی،  دست  به  رسیده  پیشنهادات 
باشگاه شباب االهلی عزم باالیی برای 
جذب این بازیکن داشت و مذاکرات دو 
طرف به شکل جدی دنبال شد. در ادامه 
استقالل  مدیرعامل  مددی  احمد  نیز 

راهی امارات شد تا برای افزایش مبلغ 
انتقال قایدی، با مدیران شباب االهلی 

وارد مذاکره شود.
شباب  باشگاه  که  ویدیویی  در 
االهلی برای قایدی ساخته، او از پله 
های استادیوم استاد راشد باال رفته و 
دروازه  تیر  بر  که  را  تیم  این  پیراهن 
آویزان شده، بر تن می کند. همزمان 
قایدی،  توسط  پیراهن  پوشیدن  با 
صدای آژیر قرمز و اعالن هشدار نیز 

می  پخش  کلیپ  این  زمینه  پس  در 
به سایر  نوعی  به  باشگاه  این  تا  شود 
کند که  اعالم  امارات  در  رقبای خود 
را  آسیا  فوتبال  استعدادهای  از  یکی 
از  به خدمت گرفته است و آنها یکی 
امارات  فوتبال  در  قهرمانی  مدعیان 

بود. خواهند 
دو  مذاکره  دور  چند  حالیکه  در 
استقالل  مدیرعامل  گفته  بر  بنا  طرف 
به بن بست خورده بود، از روز گذشته 

تیم  سوی  از  جدید  پیشنهاد  ارائه  با  و 
اماراتی، دو طرف به توافق رسیدند و در 
نهایت باشوی کوچک با عقد قراردادی 

رسمی به این تیم پیوست.
روز گذشته نیز قایدی با انتشار یک 
پست اینستاگرامی، به صورت رسمی از 
و  کرد  خداحافظی  استقالل  هواداران 
راهی شباب االهلی شد. البته گفته می 
بازیکن طی روزهای گذشته  این  شود 
تیم حضور داشته  این  تمرینات  نیز در 
ولی از روز گذشته داستان پیوستن این 
بازیکن به تیم اماراتی به صورت رسمی 

اعالم شد.
باشگاه شباب االهلی نیز با انتشار 
ویدیویی از مهدی قایدی، او را به عنوان 
وینگر  تا  خرید جدید خود معرفی کرد 
لیگ  در  را  بعد  فصل  استقالل  جوان 
امارات توپ بزند. هنوز از میزان دقیق 
مبلغ ترانسفر قایدی خبر رسمی منتشر 
نشده ولی گفته می شود این مبلغ بین 
۱.5 تا 2 میلیون دالر بوده است. مبلغی 
زمینه  در  رکوردی  به  تواند  می  که 
ترانسفر بازیکنان از لیگ ایران به خارج 

از کشور تبدیل شود.
پس از اینکه باشگاه شباب االهلی 
پیتان  کا للهی  ا نور احمد  شد  موفق 
خرید  حاال  کند،  جذب  را  پرسپولیس 
دوم این تیم اماراتی از دیگر تیم بزرگ 
شباب  است.  استقالل  یعنی  پایتخت 
االهلی فصل گذشته قهرمان جام حذفی 
امارات شد و سهمیه لیگ قهرمانان آسیا 

را کسب کرده است.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

مهدی قایدی – االهلی؛

پنج ساله، 50 میلیارد تومان!

کرد  اعالم  پرسپولیس  باشگاه 
مهاجم  انتقال  برای  پرتغالی  باشگاه 
یورو  ر  هزا  75۰ درخواست  تیمش 

کرده است.
به گزارش دنیای جوانان و به نقل 
پرسپولیس،  باشگاه  رسمی  رسانه  از 
چند روزی است که شایعه شده باشگاه 
یا  دائمی  جذب  موضوع  پرسپولیس 
قرضی شهریار مغانلو را پیگیری نمی کند 
فراموشی  دست  به  را  موضوع  این  و 

سپرده است.
به  عمومی،  افکار  تنویر  برای 
ه  باشگا مدیریت  ند؛  می رسا عرض 

پرسپولیس با ارسال دو نامه به باشگاه 
عنوان  را  درخواست های خود  پرتغالی، 
نامه  پاسخ  انتظار  در  همچنان  و  کرد 

دوم هستیم. 

در نامه اول، خطاب به مسئوالن 
داریم  قصد  نوشتیم  سانتاکالرا  باشگاه 
یا  دائمی  صورت  به  را  مغانلو  شهریار 
قرضی جذب کنیم و برای این منظور، 

شما باید شرایط خود را اعالم کنید. 
در نامه دوم، به صورت مشخص 
و مستقیم اعالم کردیم به دنبال جذب 
دائمی مغانلو هستیم و باشگاه سانتاکالرا 

باید تکلیف پرسپولیس را روشن کند. 
از  یکی  نامه،  دو  به هر  پاسخ  در 
چت  صفحه  در  باشگاه  این  مسئوالن 
»در  نوشت:  و  گذاشت  پیام  نوشتاری 
صورت عالقه به جذب مغانلو باید حداقل 

75۰ هزار یورو پول نقد بدهید!« رقمی 
که مشخصا برای کنار زدن پرسپولیس 
از مذاکرات عنوان شده بود. با این حال، 
ادامه  پیگیری های باشگاه پرسپولیس 
مذاکرات  ادامه  شرایط  بتوانیم  تا  دارد 
برای جذب مغانلو را از باشگاه سانتاکالرا 

دریافت کنیم.
فوتبال  دنیای  در  حرفه ای  اصول 
رسمی  نامه های  پاسخ  می کند  ایجاب 
از سوی یک باشگاه، متقابال به صورت 
رسمی داده شود که هنوز این اتفاق رقم 
نخورده و همچنان در انتظار نامه باشگاه 

سانتاکالرای پرتغال هستیم.

باشگاه پرسپولیس:

سانتاکالرا برای انتقال مغانلو ٧50 هزار یورو می خواهد

روزها  این  پرسپولیس  باشگاه 
دنبال می  را  انتقاالت  و  نقل  در حالی 
کند که به نظر می رسد امروز نیز یک 
بازیکن جدید دیگر به جمع سرخپوشان 

اضافه شود.
تیم  جوانان،  دنیای  گزارش  به 
فوتبال پرسپولیس در شرایطی بیستمین 
دوره مسابقات لیگ برتر را با قهرمانی 
پشت سر گذاشت که بعد از این قهرمانی 
با جدایی محمد حسین کنعانی زادگان و 
احمد نوراللهی و همچنین شهریار مغانلو 

کار سختی را در پیش دارد.
اولویت کادرفنی پرسپولیس تمدید 
قرارداد بازیکنانی بود که در پایان لیگ 

کنار  در  اما  شد  می  تمام  قراردادشان 
پس  بالفاصله  گل محمدی  یحیی  آن، 
از اتمام لیگ فهرستی را به مسووالن 
باشگاه می دهد که چهار بازیکن آن باید 

قطعی به تیم اضافه شوند.
 2 جذب  روی  کادرفنی  تاکید 
یک  و  کناری  هافبک  یک  مدافع، 
مهاجم بود و با جدایی نوراللهی جذب 
یک هافبک وسط هم به اولویت های 

پرسپولیس اضافه شد.
االن  تا  موضوع  این  به  توجه  با 
امید  و  شیری  مهدی  امیری،  وحید 
کردند  تمدید  را  قراردادشان  عالیشاه 
کمال  قرارداد  زودی  به  است  قرار  و 

کامیابی نیا هم تمدید شود.
و  نقل  اول  گام  در  پرسپولیس 
 2 کاپیتان  ابراهیمی  علیرضا  انتقاالت 
فصل اخیر گل گهر سیرجان را جذب 
کرد و در پی آن رضا دهقانی از نساجی 
به پرسپولیس اضافه شد. در این میان 
محمد  و  نعمتی  علی  مانند  بازیکنانی 
باشگاه  در  پیوستن  برای  هم  آبشک 
حاضر شدند.علی نعمتی برای پیوستن 
به پرسپولیس نیاز به رضایتنامه باشگاه 
شرایط  اساس  این  بر  و  داشت  پدیده 
جذب او نسبت با سایر بازیکنان کمی 
متفاوت بود. با این حال شنیده می شود 
که باشگاه مشهدی با این بازیکن برای 

این  و  است  رسیده  توافق  به  جدایی 
بازیکن راهی تا پرسپولیسی شدن ندارد. 
در این میان برای خط دفاع پرسپولیس 
دانشگر هم  نظیر محمد  بازیکنانی  نام 
در  بازیکن  این  اما  شود  می  شنیده 
جایی  پرسپولیس  اصلی  اولویت های 
منتفی شدن جذب  در صورت  و  ندارد 
علی نعمتی شاید به فهرست بازیکنان 

پرسپولیس اضافه شود.
بود  بازیکنی  دیگر  آبشک  محمد 
پیش  شدن  پرسپولیسی  آستانه  تا  که 
و  نشده  حاصل  توافق  ظاهرا  اما  رفت 
مسووالن باشگاه روی جذب رضا اسدی 
هافبک سابق سایپا و تراکتور نظر دارند. 
مذاکرات با اسدی ادامه دار است و این 
بازیکن از همیشه به پرسپولیسی شدن 

نزدیک تر است.
نیز  حمله  خط  برای  پرسپولیس 
یک  دنبال  مغانلو  جدایی  به  توجه  با 
از  میان  این  در  است.  خوب  مهاجم 
سجاد شهباززاده به عنوان گزینه اصلی 
سرخپوشان یاد می شد اما این بازیکن 
و  است  دور  پرسپولیسی شدن  از  فعال 
طرفین  مواضع  تغییر  صورت  در  شاید 
روی برخی مسائل، شهباززاده دوباره به 

مذاکره با پرسپولیس بازگردد.
یحیی گل محمدی در مصاحبه روز 
شنبه خود در جمع خبرنگاران اعالم کرد 
ه در ۴8 ساعت آینده خبرهای خوبی در 
نقل و انتقاالت شنیده می شود. با این 
حال به نظر می رسد طی امروز و نهایت 
فردا بازیکن دیگری نیز به پرسپولیسی 

ها برای فصل آتی اضافه شود.

نگاهی به آخرین وضعیت نقل و انتقاالت پرسپولیس



7 هنگسال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1815- سه شنبه 2 شهریور 1400 فر

 2 نشریه علمی دانشجویی شامل بیست و ششمین شماره 
دانشجویی  علمی  نشریه  و  »ندا«  دانشجویی  علمی  نشریه 

»مراقبت« امروز دوشنبه منتشر شد.
رسانه  امور  و  ارتباطات  دفتر  از  جوانان  دنیای  گزارش  به 
معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ بیست و ششمین 
شماره نشریه علمی دانشجویی »ندا« به صاحب امتیازی »انجمن 
علمی انسان شناسی دانشگاه تهران« با موضوع »پرونده ای در نقد 

نظام آموزش عالی؛ پیدا و پنهان دانشکده« منتشر شد.
سرفصل های موضوعی این شماره از نشریه تحت عناوین 
با  مطالبی  است.  نگارخانه«  و  پژوهی  ندا،مورد  روایت  »میدان، 
عنوان »مردم شناسی جدید در ایران، در باب انسان شناسی و 
مردم نگاری در ایران، پرتاب شدیم، روایتی از آنچه در ترم گذشته 
رخ داد، روح مردم نگاری، آموزش بانکی، سیمای دانشگاه، خواب 
آموزش، بحران نظریه، دادخواستی  ناظران، جنجال در  شیرین 
برای انسان شناسی حقوقی، جنگ تا پیروزی« و ... به تحریر 

درآمده است.
مدیر مسئول و سردبیر نشریه به ترتیب »زهرا امیر حسینی« 

و »محمدرضا جاللی« هستند. همچنین دبیر تحریریه »هانیه 
شالباف«، طراح جلد »پدرام فتاحی«، صفحه آرا »البرز حبیبی«، 
ویراستاران »محمدرضا جاللی«، »هانیه شالباف« و »آوا کریمی« 

و عکس روی جلد از »سید علی هاشمیان« است.
نشریه علمی دانشجویی مراقبت منتشر شد

شماره چهل و پنجم نشریه علمی دانشجویی مراقبت به 
صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی اپیدمیولوژی دانشکده 

دامپزشکی دانشگاه تهران منتشر شد.
مدیر مسئول سید جمال امامی و سردبیر کیاوش هوشمندی 
است. همکاران این شماره از نشریه شامل حسام الدین اکبری، 
سید جمال امامی، علیرضا باهنر، سعید بکایی، محمدحسن ربیعی، 

فرید هاشمی و کیاوش هوشمندی می شود.
در این شماره از نشریه عناوینی همچون استفاده از یک 
ویروس  کرونا، خطر  درمان جدید  عنوان  به  دامپزشکی  داروی 
»مانکی بی« یا »آبله میمونی«، اخبار بهداشتی از گوشه و کنار 
ایران و جهان و انتقال کرونا ویروس از طریق گربه به انسان به 

تحریر در آمده است.

2 نشریه انسان شناسی و پزشکی دانشجویی منتشر شد

آرزو می کنم فرهنگ و هنر 
به رونق برسند

است  سال   5۰ از  بیش   
نویسنده ای که شهرتش زبانزد عام و خاص 
است، بی وقفه می نویسد، بیشتر داستان های 
او، سفر به ژرفا و اعماق جامعه ای بوده که 
است؛  زیسته  را  آن  خود  و  برخاسته  آن  از 
نویسنده ای که آرزوی دیرینه اش اعتالی 

دوباره فرهنگ و هنر است.
 شاید به همین دلیل او را تبلور هنری 
فارسی  داستان نویسی  حوزه  در  دوره  یک 
خوانده اند که ادبیات داستانی بومی و روستایی 
را به اوج شکوفایی هنری خود رسانده است. 
روستا  زاده  خود  که  دولت آبادی  محمود 
است، رنج و مشقت مردمان روستانشین را 
از  بهتر  بنابراین  است.  کرده  لمس  و  دیده 
هرکسی توانسته این مرارت ها را در زندگی 
شخصیت های داستانی اش، به نمایش بگذارد.
به دیگر سخن، جانمایه و مضمون تکرار 
شونده بیشتر داستان های نویسنده، توصیف 
فقر، رنج و مشقت های مردمان روستانشین 
و  شاعر  لنگرودی  شمس  چنانچه  است. 
پژوهشگر در مراسمی به محموددولت آبادی 
گفته بود: »هر چند گفتنش درست نیست، اما 
خوشحالیم که در زندگی رنج کشیدید! چون 
رنجی که کشیدید منجر به آفرینش آثاری شد 
که به ما زندگی آموخت و تحمل مشکالت را 

برایمان آسان کرد.«
همچنین زمینه های تاریخی و اجتماعی 
در آثار این نویسنده، انعکاس ملموسی دارد 
و به قول برخی محققان خواننده با مطالعه 
داستان های او، به جزئیات زندگی روستانشینان 
و چادرنشینان ایلیاتی خطه خراسان پی می برد. 
بیشتر آثار دولت آبادی همچون کلیدر و جای 
خالی سلوچ، حقیقت زندگی مردمان روستاهای 
این سرزمین، به خصوص خراسان را بازتاب 
می دهد. گویی خواننده در متن زندگی این 
افراد حضور دارد و از نزدیک مسائل خاص 

زندگی آنان را لمس می کند.
این  فرهنگ،  و  ادب  بزرگان  باور  به 
ادیبی  برجسته  نمونه  سبزوار،  زاده  نویسنده 
است که در آثارش هم می توان رد پای جدال 
بر سر تجدد و نوآوری در داستان نویسی و هم 
میراث گذشته ای دوردست را مشاهده کرد. 
یان  ادبی  جایزه  برگزیده  در سال 2۰۱3  او 
 2۰۱۴ سال  در  و  شد  سوئیس  میخالسکی 
سفیر  از  را  ایران  هنر  و  ادب  شوالیه  جایزه 

دولت فرانسه در تهران دریافت کرد.
شهیر  نویسنده  که  روزها  این  اما 
کشورمان پا در هشتاد و یکمین سال زندگی 
اش می گذارد و هشت دهه از عمرش را در 
سرزمین اجدادی اش پشت سر گذاشته است، 
دیگر دستش به نوشتن و قلم فرسایی برای 

مردم قبیله اش نمی رود.
محمود دولت آبادی در مراسم افتتاحیه 
بیهقی  »بزرگداشت  باعنوان  نمایشگاهی 
زمان« ادای دین نقاشان و مجسمه سازان که 
به مناسبت تولد هشتادو یک سالگی محمود 
دولت آبادی که زاده ۱۰ مرداد ۱3۱۹ است، 
برپا شده بود، سخن بسیار کوتاه گفت و دلیل 
آن را چنین برشمرد: در این روزها از خودم 
بارها پرسیده ام که چرا نه هیچ چیز می توانی 
فکر  خیلی  بنویسی.  چیز  هیچ  نه  و  بگویی 
شاعر،  نویسنده،  که  بود  این  پاسخ  کردم 
ادیب، پژوهنده، مترجم و اهل اندیشه وقتی 
اساس  می نویسد،  متنی  یا  می گوید  سخنی 

خودم  به  چه هست؟  و سخن ها  گفت  این 
پاسخ دادم، اساس آن یک سلسه ارزش های 
حقوق  قانونی،  اصل  یک  است.  اخالقی 
مدنی  جامعه  آن  اصل  یک  است،  انسانی 
است، اصل دیگرش اخالق است. در اخالق 
شرم و انصاف هست، در قانون قاعده هست 
و پایه دیگر آن دلدادگی هایی است که آدم ها 
نسبت به آنچه که میهن، کشور و سرزمین 

گفته می شود، دارند.
دولت آبادی درادامه تصریح کرد: سکوت 
قائل  حرمت  سخن  برای  که  زیرا  می کنم 

هستم، من را ببخشید و بسیار متشکرم.
دولت آبادی در پاسخ به این سوال که 
حداقل چه پیامی به مناسبت سالروز تولدتان 
این  در  دوستدارانتان  و  آثار  مخاطبان  به 
اظهار  ایرنا  خبرنگار  به  دارید،  زمانه سخت 
مسئولیت  مناسبت،  این  به  دادن  پیام  کرد: 
سنگینی است که بر دوش آدم بار می شود و 
من خود را در جایی نمی بینم که پیام بدهم، 
فقط آرزو می کنم که فرهنگ و هنر دوباره 
به رونق برسند، برای اینکه کار فرهنگ در 
جامعه ما بسیار فرود آمده است که امیدوارم 

که بهتر شود.
این نویسنده مطرح که از سخن گفتن 
بیشتر در مراسم و در این گفت وگو امتناع کرد، 
در این باره گفت: سنگینی مسایل آنقدر زیاد 
است که قلم و زبان نمی تواند جوابش را بدهد.

قبیله هنر در ایران تنهاست
ناصر پلنگی، از پیشکسوتان هنرنقاشی 
درباره نمایشگاه آثار تجسمی که به مناسبت 
گالری  در  دولت آبادی  محمود  بزرگداشت 
ایرنا گفت: قبیله  سرزمین هنر برپا شد، به 
هنر در ایران تنهاست و این قبیله بیشتر از 
قبیله  این  افراد  اینکه  و  شده  تنها  گذشته 
افتاده  هم  یاد  به  هنر  و  فرهنگ  حوزه  در 
است.  ماندگار  و  تاریخی  حرکت  یک  اند، 
ادبا  یاد  به  تجسمی  قبیله  هنرمندان  اینکه 
یاد  آنها  از  و  افتاده  قله ها  و  پشکسوتان  و 
می کنند، نشان می دهد که این تنهایی را 
اند که  افتاده  این فکر  به  احساس کرده و 
خودشان از خودشان، یادی و تجلیلی کنند.

او افزود: از این منظر، این یک حرکت 
هنرهای  حوزه  مسیر  در  تاریخی  و  ماندگار 
تجسمی است. آثار نمایشگاه هم آثار فاخری از 
نسل جوانی است که از نسل گذشته قدردانی 
می کند و به نوعی سنت ایرانی نمک شناسی 
به  حرکتش  و  قلم  با  نقاش  هنرمند  است. 
صورت فرم های دوبعدی و سه بعدی از استاد 

یاد می کند که این حرکت با توان قلم باال و 
سبک و سیاق هر شخص بسیار دیدنی  است.
پلنگی خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه 
مدتی از ایران دور بودم، وقتی آثار هنر معاصر 
ویژه  جایگاه  چقدر  یابم  درمی  بینم،  می  را 
ایران در حوزه طراحی و همراهی و هم وزنی 
با هنر معاصر جهان و هنرخاورمیانه، برجسته 

و شاخص است.
این هنرمند درباره دولت آبادی گفت: 
زیسته  نوشته،  را  آنچه  دولت آبادی  محمود 
چروک  و  چین  در  را  زیستن  این  و  است 
انسان  یک  که  خاصی  ادراک  و  چهره اش 
و  بگیرد  خود  اجتماع  و  زمان  از  می تواند 
انرژی آن را در قالب کلمات ماندگار کند، 
می توان دید. درک من از حضور و مهم تر از 
همه آنچه که به عنوان یک نقاش از چهره 
ایشان می گیرم، این است که آنچه را نوشته، 
خود زیسته است. این موضوع در ماندگاری 
اثر یک ادیب مهم ترین مساله است و به قول 

سهراب ایشان دچار بوده است.

دیالوگی بین نقاشی و هنرهای دیگر
گرافیست  و  نقاش  مصالیی،  عدنان 
که یکی از آثارش در این نمایشگاه گروهی 
به نمایش گذاشته شد، در این باره گفت: در 
نوع خود این رویداد، رویداد بی نظیری است، 
یکی به این دلیل که سایه استاد هنوز باالی 
شرایط  این  در  اینکه  دوم  و  سرمان هست 
کرونا، کار سختی است که بتوان هنرمندان 

را دورهم جمع کرد.
است  این  اصل  مهم ترین  افزود:  وی 
که یک هنرمند در حوزه هنرهای تجسمی، 
ادبیات  را در حوزه  هنرمند و خالق دیگری 
نویسنده  عنوان  به  ایشان  می کند.  تعریف 
مختلفی  کاراکترهای  مختلف  صفحات  در 
را خلق کرده، حال نقاشان احساس خود را 
نسبت به استاد بیان می کنند که در نوع خود 
اتفاق فرهنگی،هنری زیبایی است. استاد در 
این نمایشگاه شاهد 35 اثر است که درباره 
خودش خلق شده و هر کس با تکنیک و دید 

خود به این موضوع پرداخته است.
کرد:  خاطرنشان  نقاش  هنرمند  این 
بین هنرهای مختلف در ایران دیالوگ برقرار 
نمی شود، این اتفاق ها می تواند، دیالوگی را بین 
این هنرها ایجاد کند. یعنی آنقدری که نقاشان 
متاثر از ادبیات و سینما هستند، ادبیات و سینما 
و موسیقی ما متاثر از نقاشی نیست. در حالی 
که در دنیا هنرمندانی همچون کاندیسکی از 
موسیقی الهام می گرفتند و همچنین موسیقی 

از آنها. این مناسبت ها عالوه بر بزرگداشت و 
احترام گذاشتن و دیده شدن افراد، باعث پیوند 
میان هنرها می شود و اتفاق های بهتری را در 

این حوزه رقم می زند.
بیشتر آثار به نمایش در آمده در این 
نمایشگاه فیگوراتیو و پرتره هایی بودند که 
از سوی هنرمندان با دو دهه اختالف با دهه 

تولد استاد خلق شده بودند.

این نمایشگاه لبخندی از سوی 
هنرمندان بود

سعید بابایی، طراح و گرافیست درباره 
غلبه سبک فیگوراتیو در آثار این نمایشگاه 
گفت: در چنین نمایشگاه هایی اولین چیزی 
که هنرمندان معموال به آن می پردازند، چهره 
هنرمند است، طبیعتا وقتی برای بزرگداشت 
شخصی نمایشگاه برگزار می شود، هنرمندان 
هم سعی می کنند، چهره زیبایی از آن شخص 
تصویر کنند و شاید خیلی در بند معناگرایی 
نباشند. اگر چه در بعضی آثار این نمایشگاه 
تالش هایی شده که جنبه های معناشناختی را 
نیز به آثار اضافه کنند ولی این نمایشگاه بیشتر 
آبادی  یک جشن و بزرگداشت برای دولت 
است و خیلی بنا نبوده که کارهایی باشد که 

جنبه های عمیق معنایی در آن ایجاد شود.
همین  »در  افزود:  هنری  منتقد  این 
شرکت  که  مجسمه سازانی  و  نقاشان  حد 
بعضی  که  پرداخته اند  اثر  ارایه  به  اند  کرده 
خیلی خوش تکنیک نقاشی کرده اند و بعضی 
و  اند یک الیه عمیق تر شوند  توانسته  هم 
عنوان  به  را  آبادی  دولت  درونی  جنبه های 
یک نویسنده چپ گرا نشان دهند. آثار بسیار 
خوش تکنیک و همان طور که رویکرد امروز 
هنر نیز رویکرد فیگوراتیو است، کمتر به سمت 

آبستره رفته بودند.«
بابایی درباره این نمایشگاه خاطرنشان 
کرد: گاهی الزم است، هنرمندان با آثارشان 
لبخندی به هم بزنند و این نمایشگاه در واقع 

همان لبخند بود.

ادای دینی در قالب یک نمایشگاه 
تجسمی

و  نقاش  هنرمند  رازقندی،  رضا   
نمایشگاه گردان نیز درباره این رویداد هنری 
مفاخر  از  یکی  آبادی  دولت  محمود  گفت: 
ارزشمندی  آثار  با  که  ماست  دوران  بزرگ 
که در حوزه ادبیات داستانی خلق کرده، سهم 
بسزایی در اعتالی فرهنگ ما داشته است.از 
این رو به عنوان یک هنرمند وظیفه خود می 

دانستم که خدمات او را ارج نهم.
او افزود: سال گذشته به مناسبت 8۰ 
داشتم  قصد  دولت آبادی  محمود  سالگی 
مراسم بزرگداشتی برای ایشان درزادگاهش 
سبزوار برگزار کنم و از مجسمه ای که برای 
او ساخته بودم، رونمایی کنم. اما بنا به دالیلی 
از  نشد؛  میسر  مراسم  این  برگزاری  شرایط 
این رو امسال تصمیم گرفتم به مناسبت 8۱ 
سالگی  ایشان بزرگداشتی برای او در قالب 

یک نمایشگاه تجسمی برپا کنم.
این هنرمند نقاش و مجسمه ساز ادامه 
داد: در این راه سعید امکانی به عنوان نمایشگاه 
گردان با من همکاری کرد و جمعی با حضور 
دو  و  دو عکاس  و  نقاشان، مجسمه سازان 
گرافیست شکل گرفت تا هر یک براساس 
دیدگاه خود، اثری برای بزرگداشت محمود 

دولت آبادی خلق کنند.

سکوت می کنم زیرا که برای سخن حرمت قائل هستم

داستان هایی از هندوستان برای کودکان ایران

مجموعه داستان های افسانه های شیرین و پندآموز از هندوستان که به تازگی 
از  داستان هایی  رسیده،  به چاپ  ذکر  تحقیقات  و  نشر  از سوی موسسه  از سوی 

هندوستان را برای کودکان ایرانی روایت می کند.
افسانه های شیرین و پندآموز از هندوستان که به تازگی در هشت جلد با عنوان 
هشت نهر به روایت مژگان شیخی و از سوی موسسه نشر و تحقیقات ذکر به چاپ 

رسیده، مجموعه ای داستان هایی از کتاب دریای اسمار )دریای افسانه ها( است.
این هشت مجلد که برای رده سنی کودک و نوجوانان تنظیم شده است از 

دل قصه های هندی از دریای اسمار می آید.
و  زیبا  شکل  به  و  داشتند  قصه گویی  ذوق  دور،  گذشته های  از  هند  مردم 
َکتاَسِرت  کتاب  می کردند.  بیان  شعرها  و  قصه ها  در  را  مقصودشان  پررمزورازی 
یا دریای اسمار به معنی دریای افسانه هاست. این کتاب همان طور که از اسمش 

پیداست افسانه های شیرین و پندآموزی از هندوستان دارد.
در مقدمه این کتاب به یک اثر داستانی بزرگ به نام برهت کتا اشاره شده 
راماین  و  یعنی مهابارات  اثر مشهور هندوان  را در ردیف دو  آن  اثری که  است. 

به شمار آورده اند.
از این اثر به عنوان گنج گران مایه ای ادبی نام می برند. می گویند برهت کتا، 
هفت صد هزار قطعه است که به احتمال زیاد توسط گنادیه، در قرن سوم یا چهارم 

میالدی سروده شد.
اکنون از این اثر بزرگ هنری، سه خالصه به زبان سانسکریت وجود دارد. 
در هرکدام بخش هایی از کتاب خالصه شده است. یکی از آن کتاب ها، کتاسرت 

ساگر یا همان دریای اسمار است.
این کتاب، اولین بار در قرن نهم، به دستور پادشاه کشمیر، سلطان زین العابدین 
به زبان فارسی آمیخته به عربی به نثر نوشته شد. سپس در زمان اکبرشاه، به دستور 

او، خالقداد عباسی آن را به زبان فارسی قدیم درآورد.
سازمان یونسکو و همچنین مرکز فرهنگی سازمان ملل متحد، این کتاب را 

درمجموعه آثار بزرگ و مهم جهان به شمار آورده اند.
این  عباسی  خالقداد  فارسی  ترجمه  در  است.  فصل  نه  داری  اسمار  دریای 
تقسیم بندی ها با عنوان های نهر و موج آمده است که ترجمه لنبک و ترنگ است.
همکاری  با  و  علگیره  اسالمی  دانشگاه  طرف  از  میالدی،   ۱۹۹7 سال  در 

مرکز تحقیقات فارسی رایزنی فرهنگی ایران در هند، این کتاب به چاپ رسید.
این کتاب ها با توجه به زیبایی و بکر بودن افسانه و در دسترس نبودن کتاب 
)نسخه ای که از آن وجود دارد با متنی سنگین و در برخی موارد پیچیده است که 
در هندوستان به چاپ رسیده(، برای رده سنی کودک و نوجوان بازآفرینی شده اند 
و اسم شخصیت ها و شهرها مطابق با کتاب آمده و بازآفرینی آن، با توجه به این 

گروه سنی انجام شده است.
ازآنجایی که بازآفرینی دریای اسمار برای گروه سنی کودک انجام شده است 

داستان هایی انتخاب شده اند که مناسب این گروه سنی باشد.
این کتاب ها  با کتاب اصلی یکی نیست. در  بنابراین تعداد نهرها و موج ها 
انتخاب کلمه نهر و موج به مفهوم بخش و داستان و به منظور همخوانی با کتاب 

اصلی است.
افسانه های شیرین و پندآموز از هندوستان در هشت مجلد با عنوان هشت 
نهر: نهر اول: پسر شیرسوار و نُه افسانه دیگر از دریای اسمار؛ نهر دوم: جادوگری 
در غار و نُه افسانه دیگر از دریای اسمار؛ نهر سوم: دختری در صندوق و نُه افسانه 
دیگر از دریای اسمار؛ نهر چهارم: سیمرغ و پادشاه مارها و نُه افسانه دیگر از دریای 
اسمار؛ نهر پنجم: پسری که دیو شد و نُه افسانه دیگر از دریای اسمار؛ نهر ششم: 
ماری زیرخاکستر و نُه افسانه دیگر از دریای اسمار؛ نهر هفتم: مجسمه جادویی و 
نُه افسانه دیگر از دریای اسمار؛ نهر هشتم: ترنجی پر از جواهر و نُه افسانه دیگر 

از دریای اسمار تدوین شده است.
نهر اول در ۱۰ موج، نهر دوم در ۹ موج، نهر سوم در ۹ موج، نهر چهارم در 
6 موج، نهر پنجم در 7 موج، نهر ششم در ۱۰ موج، نهر هفتم در 7 موج و نهر 
هشتم در ۹ موج تنظیم شده اند؛ این هشت مجلد در مجموع 67 موج یا داستان 

را در برمی گیرند.
در موج سی و نهم )از نهر پنجم( با عنوان »فیل و داماد ترسو« آمده است:
از جنگلی می گذشت.  و  بود  نشسته  در کجاوه ای  روزگاری عروسی  روزی 
شوهرش و جمعیت زیادی دور او را گرفته بودند، می گفتند و می خندیدند و شادی 

کنان می رفتند.
ناگهان صدای بلندی به گوش رسید؛ فیلی وحشی از بین درخت ها دوید و 
به طرف کجاوه عروس و جمعیت رفت. همه از ترس، فریادی کشیدند و هرکدام با 
پریشانی به طرفی دویدند. رهگذری ازآنجا می گذشت واین چیزها را دید. دلش به 
حال عروس سوخت که در کجاوه تنها مانده بود و راه به جایی نداشت. با خود گفت:

»باید کاری کنم!«
پس فریادی کشید و به طرف فیل حمله برد.

فیل وحشی از عروس و کجاوه او دست برداشت و به طرف مرد حمله کرد. 
مرد رهگذر به عمد دوید و از جلوی فیل دور شد تا فیل از عروس بگذرد و به دنبال 
مرد برود. مرد، شاخه پربرگ درختی را گرفت و بعد هم به شاخه دیگری آویخت. 
شاخه ها را یکی یکی می گرفت و می رفت. فیل خشمگین، اول شاخه پربرگ را در هم 
شکست و ریزریز کرد و مدتی با آن مشغول بود. بعد به میان درختان دوید و رفت.
مرد رهگذر وقتی از دورشدن فیل مطمئن شد، از البه الی درختان برگشت. 

نزد عروس رفت و گفت: »خداراشکر که خالص شدیم!«.
عروس هم به خاطر نجات جانش از مرد تشکر کرد. او شرمسار و غمگین 

بود که در چنین موقعی شوهرش به دادش نرسید و او را با فیل تنها گذاشت.
با  آمدند. عروس  بیرون  آن طرف  و  این طرف  از  بقیه  و  داماد  موقع  این  در 
بغض گفت: »تو چه شوهری هستی که در هنگام خطر تنهایم گذاشتی و رفتی! 

خوب شد که انقدر زود توانستم تو را بشناسم«.
انداختند. عروس گفت: »دیگر  پایین  را  با شرمندگی سرشان  بقیه  و  داماد 

مرا با تو کاری نیست!«
رهگذر به راه خود رفت و آن ها به راه خودشان )ص.23 و 2۴(.

با عنوان هشت  از هندوستان در هشت جلد  پندآموز  و  افسانه های شیرین 
به  نشر و تحقیقات ذکر  از سوی موسسه  به تازگی  روایت مژگان شیخی  به  نهر 
چاپ رسیده است؛ هرکدام از هشت مجلد در ۴8 صفحه و شمارگان هزار نسخه 

روانه بازار کتاب شده است.
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پروانه رسولی خوشبخت

تعامل میان ملت ها با شناخت و فهم مشترک
 از فرهنگ میسر است

بین  افتتاح همایش  در  ایران  ملی  کتابخانه  و  اسناد  رییس سازمان   
گفت:  آینده«  به  نگاه  حال،  دیروز، وضعیت  تجربه  »ایران شناسی:  المللی 
معرف هر ملتی فرهنگ آن ملت است که در رفتار، اندیشه و باورهای آنها 
به میزان شناخت و فهم  بین ملت ها هم بستگی  تعامل  متجلی است و 

مشترک از این داشته  ها دارد.
به گزارش دنیای جوانان از سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، همایش 
با  آینده«  به  نگاه  المللی »ایران شناسی: تجربه دیروز، وضعیت حال،  بین 
حضور اشرف بروجردی رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، فاطمه 
دبیر  و  ایران  کتابخانه ملی  و  اسناد  پژوهش سازمان  معاون  احمدی  جان 
علمی، علی محمد طرفداری دبیر اجرایی و با شرکت نمایندگان 23 کشور 

به صورت مجازی افتتاح شد.
ایران در این  اشرف بروجردی رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی 
و  میزان شناخت  به  بستگی  بین ملت ها هم  تعامل  اظهار کرد:  همایش 
فهم مشترک از تمامی داشته  ها، ذخایر علمی و اندیشه ای یکدیگر است. 
هرچه این شناخت فراگیرتر باشد میزان حمایت و تعامل بین آنها گسترده  

تر خواهد شد.
وی با طرح این سؤال که چرا ایران و ایرانشناسی را انتخاب کردیم؟ 
گفت: شاید این گام نخست باشد برای آشنایی با دیگر ملت ها، سابقه، دیرینه، 
تاریخ و فرهنگ آنان تا از این طریق بتوانیم زمینه گفتگو، بهره  مندی از 
دانش اندیشمندان و دانشمندان و خرده  فرهنگ  های ملت ها که معمواًل آنها 
را با آن می شناسند فراهم کنیم. به گفته حمد بن عبدالعزیز الکواری، »باید 
افراد را طوری تربیت کرد که در فضای مواجهۀ اندیشه با اندیشه و نظر با 
نظر قرار بگیرد«؛ به عبارت دیگر اساس متقابل از یکدیگر بر پایه گفتگو 
نهاده شده است زیرا مردم چه صحرانشین و چه شهرنشین از آن یکدیگرند.

بروجردی در ادامه تصریح کرد: بر این اساس به ایرانشناسی با این 
رویکرد می نگریم که ایران سرزمین تجلی خرد و اندیشه است، سرزمین دانش 
و دانشوری از گذشته ایام، مهد اندیشمندان نام آور مهد فرهنگ و ادب این 
گذشته همۀ سرمایه فرهنگی مردم این سرزمین است. تعامالت فرهنگی و 
تبادل اندیشه از آموزه ها و روش دانشمندان ایرانی است هنوز مردم ایران 
به یاد دارند همت آیت اهلل بروجردی و شیخ محمد شلتوت از مصر را که 
تبادالت اندیشه  های دینی شان زمینه ساز شکل  گیری تقریب بین مذاهب 
شد. هنوز در خاطره  ها نقش برادران برمکی در اداره امور عباسیان را به 

خاطر می آورند، امروز افتخار بشر منشور حقوق کوروش هخامنشی است.
رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران تاکید کرد: شناخت گذشته 
سرزمینم فخر من است چرا که مشحون از اندیشه  های عالمانه  ای است 
که آن را از سایرین متمایز می کند تا جایی که شما در هیچ کجای تاریخ 
نمی خوانید که مردم این سرزمین صلح  جو نباشند. آنها همواره می کوشیدند 
نشوند همچنانکه هرگز  آنان  متعرض  و  مدارا کرده  با همسایگان خود  تا 
اجازه نداده  اند که مستعمره دیگران باشند و تسلط بیگانه را با مقاومت و 
نه آغازگری در جنگ پاسخ داده  اند چرا که فرهنگ این سرزمین بر تکریم 
امروز شما  اگر  با دیگران و  عشق و محبت و دوستی است و نه تخاصم 
شاهد ایستادگی و مقاومت مردم ایران در مقابل زورگویی دیگران هستید 

به همین بستگی دارد.
سیاست  عرصۀ  در  می خواهید  اگر  را  ایران  مردم  افزود:  بروجردی 
بشناسید عدم پذیرش ظلم و ستم شاخصه آن است و اگر گفتگو را امروز 
در فرهنگ مردم ایران نمی یابید به دلیل آن است که معرفت مشترکی از 
ایران شرط  برای ملت  نمی توان  نمی یابد.  نزد دیگران  فرهنگ گفتگو در 
گذاشت که تسلیم شرایط بیگانگان شود. این حساسیت حتی در نامگذاری 
ایران سرزمین وجود دارد. زمانیکه مقلوب کنندگان حقیقت نام خلیج فارس 
را به نامی دیگر می خوانند یکباره همه ایرانیان از سراسر جهان به اعتراض 
پرداخته و از هویت ایرانی بودن خلیج فارس دفاع می کنند تا به دیگران 
اثبات کنند که حذف حقیقت و نادیده گرفتن آن نوعی ظلم است که باید 

در مقابل آن ایستاد.
وی یادآور شد: اگر می خواهید جامعۀ ایرانی را بشناسید مهربانی، گذشت، 
فداکاری و کمک به دیگران را در اینجا جستجو کنید. و اگر به دنبال معنای 
شناخت فرهنگ این سرزمین هستید، شعر، موسیقی، خط، نقاشی، ادبیات 
و... را بررسی کنید. در این سرزمین سراسر عشق و دوستی به نوع بشر و به 
طبیعت متجلی است و این پایۀ آینده ایران است که بتواند با تعامل با یکدیگر 
و تعاطی افکار و اندیشه و دانش و خرد جهل را از ذات انسان دور نگاه دارد.

رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران افزود: معتقدم آفت توسعه 
و پیشرفت، جهل و خرافه است و همه تالش اندیشمندان اصالح باورهای 
برای  بشریت  به  علم  تسری  و  است  نادانی  و  جهل  با  مقابله  و  انحرافی 
رسیدن به کمال و این معنای دیپلماسی فرهنگی است و ارزش آن بیش از 
دیپلماسی سیاسی است و هویت ساز است چون ملتها وقتی احساس خطر 
می کنند در مقابل تهاجم فرهنگی به مخدوش شدن هویت خود می اندیشند 
اما اگر اصل بر احترام متقابل و آزادی و توسعه روحیه تفاهم و تسامح و 
آئینی دیگر  با  یا  از نوع هم  آئینی و  با یکدیگر باشد چه  محبت و دوستی 
قرابت فکری ایجاد شده و هر فردی در جایگاه خودش پذیرفته می شود و 

حقوق انسانها حفظ می  شود.
بروجردی خاطرنشان کرد:  به تعبیر حمد بن عبدالعزیز الکواری: تاکنون 
مرجعی قویتر از حقوق بشر که بتوان بنا و ساختار دیپلماسی فرهنگی بر آن 
استوار ساخت تا از متانت الزم در عرصۀ گیتی برخوردار باشد وجود ندارد و این 
است آینده سرزمینم ایران که تعلق خاطرم به آن را هرگز با هیچ گزینۀ دیگری 
معاوضه نمی کنم و همواره می سرایم که پیروز و سربلند باشی ایران عزیز.

آگهی حصر وراثت 
آقای امیر همت یار دارای شناسنامه شماره 2۴۰76 به شرح دادخواست به 
کالسه ۰۰۰۰6۱۹ ش 5/ح از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان عبداله عمری به شناسنامه -3- مهاباد در تاریخ 
۱35۹/5/۱۴ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم / مرحومه 

منحصر است به چهار پسر و یک دختر 
۱- صالح همت یار فرزند عبداله دارای ش ش ۱۱7 پسر متوفی 
2- امیر همت یار فرزند عبداله دارای ش ش 2۴۰76 پسر متوفی 
3- طاهر همت یار فرزند عبداله دارای ش ش 2۴۴ پسر متوفی 

۴- سوران همت یار فرزند عبداله دارای ش ش 2852۹ پسر متوفی 
5- کلثوم عمری فرزند عبداله دارای ش ش 2۹7 دختر متوفی 

 362 ماده  استناد  به  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک 
قانون امور حسبی را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و 
یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه 

به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 
رئیس شعبه پنجم شورای حل اختالف مهاباد 

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آیین   ۱3 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 
شماره  با  برابر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت 
۱3۹76۰3۰6267۰۰۰۱۴۴-۱3۹7/۰۱/2۰ هئیت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد 
ناحیه چهار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رسول فهمیده طالبی فرزند 
مرتضی در سه دانگ مشاع از شش دانگ یک باب ساختمان به مساحت 22۰ 
متر مربع قسمتی از پالک شماره ۱۰7 فرعی از 2 فرعی ۱6 – اصلی واقع در 
زرکش خراسان رضوی بخش ده حوزه ثبت ملک مشهد ناحیه چهار از محل 

مالکیت زهرا رمضان زاده مشهدی محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می 
شود در صودتی که  اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.
انقضا مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق  بدیهی است در صورت 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰5/۱8
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰6/۰2

محمد مقدسی چوینلی
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه چهار مشهد

م الف7۰2

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

برابر رای شماره ۱3۹76۰3۰6267۰۰۰۱۴5 – ۱3۹7/۰۱/2۰ هیات اول 
سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد ناحیه چهار تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی خانم مریم فهمیده طالبی فرزند مرتضی در سه دانگ مشاع 
از پالک  قسمتی  مربع  متر  به مساحت 22۰  باب ساختمان  از ششدانگ یک 
شماره ۱۰7 فرعی از 2 فرعی از ۱6- اصلی واقع در زرکش خراسان رضوی 
بخش ده حوزه ثبت ملک مشهد ناحیه چهار از محل مالکیت زهرا رمضان زاده 

مشهدی محرز گردیده است 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰5/۱8
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰6/۰2

محمد مقدسی چوینلی
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه ۴ مشهد 

م / الف 7۰۰
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از راست جهانگیر کوثری و محمود منیعی 
اختصاصی دنیای جوانان

بگو ای جان، بگو 
من را تو باور می کنی هرگز

پروین جاویدنیا

به دست عشق مردن را تو باور می کنی هرگز
ترحم های دشمن را تو باور می کنی هرگز

تو را با هر تپش خواندم ولی فریاد من گم شد
سکوت تلخ یک زن را تو باور می کنی هرگز

چنان پاییز هجرانت مرا خشکاند در غم ها
به دست خود شکستن را تو باور می کنی هرگز

چه شد خورشید بخت من به خواب مرگ راضی شد
غروب صبح روشن را تو باور می کنی هرگز

شدم پروانه ای عاشق به گرد شعله ای سوزان
بگو ای جان، بگو من را تو باور می کنی هرگز.
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 مطالب ارسالی شما نزد ما یادگار می ماند و برگردانده نمی شود
 دنیای جوانان در حک و اصالح مطالب دریافتی آزاد است

 مطالب نویسندگان و مترجمان لزوماً بیانگر دیدگاه دنیای جوانان نیست
 استفاده از مطالب و عکس ها با اجازه کتبی از روزنامه بالمانع است
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انقالب،خیابان جمالزاده شمالی ، نرسیده به خیابان 
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آغاز جشنواره تئاتر انقالب و دفاع مقدس

دفاع  و  انقالب  تئاتر  انجمن 
جایزه  به  آثار  ارسال  مهلت  مقدس 
تمدید  شهریور   8 تا  را  سرو  بزرگ 
کرد. باتوجه به درخواست های مکرر 
عالقمندان برای شرکت در این رویداد 
فرهنگی هنری، مهلت ارسال آثار به 

دبیرخانه این جشنواره تا 8 شهریور تمدید 
شد. در این دوره از جشنواره با توجه به شرایط کرونا و تعطیلی اجراهای 
عمومی، رویکرد اصلی جشنواره معطوف به پایان نامه های دانشجویی،کتب 
منتشر شده پژوهشی، نمایشنامه های چاپ شده و تله تئاترهای تلویزیونی 
پخش شده از یکی از شبکه های سراسری یا استانی رسانه ملی است. 
عالوه بر آثار دهه ۹۰ که در فراخوان این جایزه ذکر شده، صاحبان آثار 
به  را  خود  آثار  می توانند  تله تئاتر  بخش  در  نیز   8۰ دهه  در  تولید شده 

دبیرخانه این جشنواره ارسال کنند.

آناهیتا درگاهي همبازي پژمان جمشیدي شد

آناهیتا درگاهی به عنوان بازیگر 
به  بی مادر،  سینمایی  فیلم  جدید 
کارگردانی و نویسندگی سیدمرتضی 
فاطمی معرفی شد. این بازیگر که چند 
وقتي است پرکار شده و البته بسیاري 

اعتقاد دارند، بازیگر چندان توانمندي نیست، 
اخیرا سریال هاي خوب بد جلف و مي خواهم 
زنده بمانم را در شبکه خانگي داشته البته به عنوان نقش فرعي و حاال 
به تازگي به فیلم سینمایي بي مادر پیوسته و همبازي امیر آقایي و پژمان 

جمشیدي در این فیلم شده است.
 او پیش از این در خوب بد جلف با پژمان جمشیدي همبازي شده 
بود. بي مادر که با سرمایه گذاری صالح موذن زاده و در کانون فیلم نسیم 
تولید می شود، خود را برای حضور در چهلمین دوره جشنواره فیلم فجر 

آماده می کند.

نشان درجه یک هنري به استاد علي جهاندار

دفتر  مدیر  و  هنری  امور  معاون 
ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  موسیقی 
پیشکسوت  هنرمند   2 به  اسالمی 
موسیقی گواهینامه درجه یک هنری 
اعطا کردند. این گواهینامه که از سوی 

نویسندگان  هنرمندان،  ارزشیابی  شورای 
جهاندار  علی  استاد  به  کشور  شاعران  و 
پژوهشگر موسیقی  خواننده موسیقی دستگاهی و محمدسعید شریفیان 
و آهنگساز اعطا شده، با حضور معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی و مدیرکل دفتر موسیقی وزارت ارشاد به این هنرمندان تقدیم 
شد. سیدمجتبی حسینی معاون امور هنری، محمد اهلل یاری مدیرکل دفتر 
موسیقی و احمد صدری دبیر شورای ارزشیابی هنرمندان، نویسندگان و 
شاعران کشور و نماینده انجمن موسیقی ایران با حضور در منزل علی 

جهاندار گواهینامه درجه یک هنری را به او تقدیم کردند.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  40

پایان موفقیت آمیز اکران آنالین خورشید

فیلم سینمایی خورشید، ساخته 
به  ماه  یک  از  پس  مجیدی  مجید 

اکران آنالینش پایان داد. 
خورشید در حالی به اکران خود 
پایان داد که ۹۰ هزار و ۹2۱ بلیت 
برای این فیلم در مجموع به فروش 

و  میلیون   727 و  میلیارد   2 رقم  و  رفت 
63۰ تومان را به ثبت رساند. خورشید، به تهیه کنندگی امیر بنان، به 
سیمرغ  برنده  و  جاویدی  نیما  و  مجیدی  مجید  مشترک  نویسندگی 
و هشتمین جشنواره  در سی  فیلمنامه  بهترین  و  فیلم  بهترین  بلورین 

است.  فیلم فجر 
همچنین به عنوان نماینده سینمای ایران در بخش مسابقه اصلی 
شیر طالیی در هفتاد و هفتمین دوره جشنواره بین المللی فیلم ونیز انتخاب 

و برنده جایزه فانوس جادویی این جشنواره شد.
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وقتي اولین سریالت تبدیل به بهترین مي شود...

مرتضي امیني تبار: خانه اصلي من تئاتر است

نشانی:  رسالت- خیابان منصوری- خیابان مظفری- پالک 108- واحد9 
تلفن: 26305824- فکس: 26305824 صندوق پستی: 115- 19558 

سازمان شهرستان ها:  09122٧52190
امور  مشترکین: کلینیک رسانه

hhooshmandrad@gmail.com :ایمیل        www.youthworld.ir :سایت
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محمد حسین زاده

خانگي  نمایش  شبکه  روزها  این 
تقریبا  و  نیست  سوزن انداختن  جاي 
پلتفرم هاي مختلف براي همه روزهاي 
و  دارند  متنوعي  سریال هاي  هفته، 
سریال هاي متعددي هم در حال تولید 
به سر  نمایش  نوبت  در  یا  و  و ساخت 
شبکه  در  سنگیني  ترافیک  تا  مي برند 
خانگي شکل گرفته باشد و از آن طرف 
تولیدات تلویزیون روز به روز ضعیف تر و 
بي کیفیت تر مي شود. سریال زخم کاري 
مهدویان،  محمدحسین  کارگرداني  به 
فیلمساز جوان کشور این روزها به شدت 
است.  گرفته  قرار  مخاطبان  موردتوجه 
از  برگرفته  که  تلخ  و  اجتماعي  سریال 
کتابي با برداشت آزاد از داستان مکبث 
مي باشد. در این سریال عالوه بر بازیگران 
شاخص و شناخته شده، بازیگران جواني 
هم حضور دارند که حاال براي مخاطب 
بسیار محبوب شده اند. مرتضی امینی تبار 
از بازیگران نوظهور این عرصه مي باشد 
که با سریال زخم کاری، برای نخستین  
بار بازی در مدیوم تصویر در یک پروژه 
را تجربه کرده است. مرتضی  حرفه ای 
تئاتر  از صحنه  را  کارش  که  امینی تبار 
میثم  نقش  زخم کاری،  در  کرده،  آغاز 
)پسر مالک با بازی جواد عزتی( را بازی 
سریال  این  نهم  قسمت  از  که  می کند 
شاهد حضور پررنگ تر او و سارا حاتمی، 
که  هستیم  سریال  جوان  بازیگر  دیگر 
در میان طمع ورزی ها و بی اخالقی های 
اطرافیان شان درگیر یک ماجرای عاشقانه 
شده اند. با مرتضي امیني تبار همراه شدیم 
تا بیشتر درباره این جوان تازه کار بدانیم...

-در ابتدا برایمان بگویید که اصال 
شما  به  چطور  سریال  این  در  بازي 

پیشنهاد شد؟
*آقای کیومرث مرادی، استاد تئاتر 
من که نزد ایشان شاگردی کرده ام، به 
الزم  که  هست  نقشی  که  گفتند  من 
است برای آن تست بازیگری بدهی و 
من هم پذیرفتم. بدون آن که بدانم این 
نقش برای چه کاری و کدام کارگردان 
است. ویدیویی از بازی من گرفتند که به 
آقای مهدویان داده بودند و خدا خواست و 
ایشان هم دوست داشتند و به این ترتیب، 

برای نقش میثم انتخاب شدم.

-از قبل با محمدحسین مهدویان 
آشنایی داشتید؟

*اصال آقای مهدویان را تا روزی 
که به دفتر ایشان رفتم، ندیده بودم اما 
هر کدام از آثار آقای مهدویان را ۴-5 بار 
دیده بودم. زمانی که آقای کیومرث مرادی 
از من ویدیو می گرفتند، اصال نمی دانستم 
ببینند.  را  آقای مهدویان آن  قرار است 
وقتی به دفتر ایشان رفتم و پروژه زخم 
کاری را دیدم، قلبم ایستاد و  اصال فکر 
نمی کردم برای این سریال انتخاب شده 
باشم. من در جهان تصویر دنبال نقشی 
اما  می گشتم که حتی ۱۰ دقیقه باشد، 
خدا به من نقش میثم را داد که بابت آن 

خدا را شاکرم.

-سابقه کار تئاتر هم دارید؟
*بله. من از ۱7 سالگی کار تئاتر 
را در شهر قم شروع کردم و بعد از یک 
سال کار تئاتر، به تهران آمدم و در شرایط 
بسیار سختی دور از خانواده و با شرایط 
با  و…  خوابگاه  در  زندگی  و  دانشجویی 
تئاتر کار کردم و  گروه های دانشجویی 
در چند نمایش هم بازی کردم. از جمله، 
نمایش های راز بقا به کارگردانی صالح 
علوی زاده، بی مکان به کارگردانی لعبت 
شعار، چهلم به کارگردانی امیر پیشوایی 
و مشاهیر به کارگردانی افشین واعظی.

دامه  ا را  تئاتر  کار  -همچنان 
می دهید؟

*خانه من، سالن تئاتر است و هر جا 
بروم، باز باید به خانه ام در تئاتر برگردم. 
به تازگی نمایش مشاهیر را در سالن ملک 
همیشه  درواقع  برده ایم.  صحنه  روی 
مدیون تئاتر بوده و هستم و طبیعتا هرگز 

آن را رها نمي کنم.

 ، ی ر کا خم  ز ل  یا سر ر  د -
داشتید...  هم  سوارکاری  سکانس های 
یا  داشتید  قبل  از  را  سوارکاری  مهارت 

برای این سریال تمرین کردید؟
سریال  برای  انتخابم  از  *بعد 
زخم کاری، به من گفتند که شما و خانم 
سارا حاتمی باید سوارکاری را یاد بگیرید 
تمرین  جلسه  چندین  همین  برای  و 
سوارکاری رفتم. اسب هایی که ما با آنها 

اصیلی  اسب های  بودیم،  کرده  تمرین 
سواری  خیلی  که  اصیلی  اسب  نبودند. 
داده، نیاز دارد که سفت و سخت با آن 
برخورد کنید. اما من این را نمی دانستم 
و زمانی که با این اسب ها همان برخورد 
اسب های تمرینی را داشتیم، رم می کردند 
و ما را به در و دیوار می کوبیدند. همه 
تصور می کنند که من سوارکار ماهری 
را  این اسب ها من  هستم در حالی که 
اول  روز  و  کوبیدند  زمین  به  شدت  به 
سوارکاری به شدت آسیب دیدم اما روز 

دوم توانستم سوارکاری کنم.

-به سوارکاری عالقمند شدید؟
اسبم  برای  دلم  من  خیلی.  *بله 
با  یکجورهایي  است.  شده  تنگ  خیلی 
سکانس هاي  و  بودم  شده  اخت  اسب 
سوارکاري برایم سکانس هایي جذاب و 

دوست داشتني بودند.

-از تجربه همکاری با محمدحسین 
مهدویان بگویید؟

حرف  او  درباره  چطور  *نمی دانم 
می کنم،  صدا  فرمانده  را  او  من  بزنم. 
یک پدر و استاد بی نظیر، یک کارگردان 
کاربلد و یک آدم  حسابی حرفه ای است. 

من و خانم سارا حاتمی کار اول مان بود 
و برای نخستین بار بود که در یک پروژه 
حرفه ای جلوی دوربین می رفتیم. معموال 
برای بازیگرانی که بازی در یک فیلم و 
سریال را برای اولین بار تجربه می کنند، 
شرایط بسیار سخت تر است. چون باید 
بتوانی شرایط و فضای کار را به خوبی 
درک کنی و نمی دانی  که آیا سایر عوامل 
راه  خودشان  درون  را  شما  بازیگران  و 
می دهند و می توانی با آنها هماهنگ باشی 
یا خیر. محمدحسین مهدویان کاتالیزور 
همین داستان هاست، کاری می کند که 
اصال آب توی دلت تکان نخورد و انگار 
نه انگار که اولین کار توست. روزی نبود 
که آقای مهدویان را بغل نکنم و به او 
نگویم که چقدر دوستش دارم. کارگردانی 
به شدت حرفه ای است و من خیلی از کار 
کردن با او لذت بردم و با افتخار، مهر 

شاگردی او را بر پیشانی ام دارم.

روی  چقدر  مقابل  بازیگر  -بازی 
سارا  بازی  و  است  تاثیرگذار  بازی شما 

حاتمی از نظر شما چطور بود؟
بازی  روی  پارتنر  شک  *بدون 
هر بازیگر بسیار تاثیرگذار است و خانم 
سارا حاتمی هم به شدت بازیگر باهوش 

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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فراخوان ارزیابي کيفي
 مناقصه عمومی یک مرحله اي  

نوبت اول
مناقصه گزار: شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ایران/ منطقه زاهدان

موضوع مناقصه : گازکشی و اجرای سیستم گرمایش منازل سازمانی و مهمانسرای زاهدان با شماره مجوز        2۰۰۰۰۹۱583۰۰۰۰۱۴ سامانه ستاد     
تاریخ، مهلت و نشانی محل دریافت و تحویل اسناد مناقصه :  از کلیه شرکتهاي واجد شرایط دعوت بعمل مي آید بعد از انتشار نوبت دوم این آگهي 
نسبت به دریافت اسناد ارزیابي کیفي از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکي دولت )ستاد( اقدام نمایند الزم بذکر است کلیه مراحل این مناقصه از دریافت 

اسناد تا بارگذاري اسناد و ارائه پیشنهادات مناقصه گران و بازگشایي پاکات از طریق سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد .
اطالعات مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر و ارائه پاکات الف : زاهدان خیابان دانشگاه سه راه دانش جنب پل روگذر شهداي وحدت شرکت 
ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه زاهدان و همچنین جهت دریافت اطالعات بیشتر با تلفن۰5۴33287۹3۴ واحد مهندسي منطقه تماس حاصل نمایید .

حضور مناقصه گران در جلسه بازگشایي پاکات با ارائه معرفي نامه داراي مهر و امضاء مجاز تعهد آور بالمانع است.
برآورد معامله 8/۱33/88۱/۱76 ریال 

نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: تضمین قابل قبول و یکی از تضامین معتبر در آیین نامه تضمین معامالت دولتی مصوب ۱3۹۴/۹/22 و 
بمبلغ ۴۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد. )در صورت واریز سپرده نقدی، حساب سپرده بانکی مجاز شرکت، حساب شماره ۹2۰۰۰553۱۹با شناسه پرداخت 

۱۴7۱5536نزد بانک ملت و ارائه فیش واریزی به امور مالی منطقه و دریافت رسید وجه الزامی می باشد.(

شرایط متقاضیان : کلیه شرکتهاي توانمند 
داراي امکانات و تجهیزات و توانایي تخصصي 

داراي رتبه حداقل 5 ابنیه و تاسیسات از معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي ریاست جمهوري 
احراز حداقل 6۰ امتیاز  بر اساس معیارهاي ارزیابي توانمندي بهداشتي . ایمني و زیست محیطي 

احراز امتیاز  حداقل 6۰  در ارزیابي کیفي 
ارائه خالصه سوابق کاري مرتبط با موضوع مناقصه 

ارائه تصویر اساسنامه شرکت .تصویر آگهي ثبت شرکت با آخرین تغییرات در روزنامه رسمي  و تصویر کد اقتصادي 
تمامي مستندات ارائه شده میبایستي ممهور به مهر و امضاء پیمانکار و برابر با اصل باشد  

روابــط عمــومي شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه زاهدان
م الف:3۹2

شناسه آگهی:۱۱78۹۰5

نوبت اول
باسمه تعالي

0008۲10030098 DT1 آگهي فراخوان مناقصه عمومي شماره
شرکت ملي مناطق نفتخیز جنوب در نظر دارد کاالي مورد نیاز خود را مطابق جدول زیر از طریق برگزاري مناقصه ي عمومي یک مرحله اي از میان 

تولید کنندگان داخلي تأمین نماید.

شماره تقاضاتعدادموضوع مناقصهشماره قلم

0030098-21-230008 کیسهسدیم بي کربنات1
لذا کلیه شرکتهایي که فعالیت آنها مرتبط با شرح کاالي مورد درخواست مي باشد مي بایست ظرف مدت ۱۴ روز از تاریخ درج آگهي فراخوان با 
مراجعه به سایت اینترنتي ذیل الذکر، نسبت به استخراج و تکمیل  » فرم تعهد نامه ارائه کاال مطابق با استانداردهاي شرکت ملي مناطق نفتخیزجنوب« 
و ارسال اصل آن به همراه مدارک و مستندات الزم منطبق با موارد مندرج در جدول ارزیابي کیفي )براي معامالت کمتر از بیست برابر نصاب معامالت 

متوسط ( به آدرس پستي مندرج در فراخوان اقدام نمایند.  
WWW.NISOC.IR      فرم پرسش نامه ارزیابي      مدیریت تدارکات و امورکاال      مزایده و مناقصه       کسب و کار

کسب حداقل نمره 6۰ در ارزیابي کیفي جهت تحویل اسناد مناقصه به فروشندگان/سازندگان الزامي است.
ضمنًا مبلغ تضمین شرکت در مناقصه -/۰۰۰ر۰۰۰ر۹5۰ ریال مي باشند.

آدرس پستي: اهواز–کوي فدائیان اسالم)نیوساید(– خیابان شهریور–مجتمع تدارکات و امور کاال–ساختمان ۱۰2–اداره تدارکات خرید کاالي داخلي 
–واحد  خریدهاي عمومي  اتاق  5  کد پستي 5۴57۹-6۱۱38تلفن: 2۴673- ۰6۱-3۴۱

درگاه هاي اینترنتي مرتبط جهت رؤیت و مطالعه شرایط مناقصه وسایر مشخصات فني و مقادیر کاال :
WWW. IETS. MPORG. IR     /     WWW.NISOC.IR    /         WWW.SHANA.IR  

آدرس اینترنتي جهت دسترسي به اسناد و مدارک مناقصه، آخرین مهلت تحویل پاکات به کمیسیون مناقصات شرکت ملي مناطق نفتخیز جنوب و همچنین 
تاریخ گشایش پاکات فني، متعاقبًا به مناقصه گراني که صالحیت دریافت اسناد و مدارک مناقصه را احراز نموده اند، به صورت مکتوب اعالم خواهد گردید.

م الف :-۱
۱۱77۱۴7 شناسه آگهی :  

ما  هردوی  چه  اگر  و  بود  خالقی  و 
اشکاالتی در کارمان داشتیم که ناشی از 
نابلدی ما بود، ولی سارا حاتمی به نظر 
من، بازیگر  مستعد و درجه یکی است 
امیدوارم  دارد.  درخشانی  بسیار  آینده  و 
که در آینده سیمرغ جشنواره فجر را در 

دستانش ببینیم.

-در این سریال بازیگران حرفه ای 
زیادی حضور دارند و شما در نخستین 
کار  یک  در  بازیگری  جدی  تجربه 
حرفه ای همبازی آنها شده اید... از تجربه 
بازی در کنار جواد عزتی و دیگر بازیگران 

حرفه ای بگویید؟
*اوایل زخم کاری که فهمیدم که 
کاراکتر مالک همان مکبث است، عشق 
کردم و دیدم که انتخاب ها چقدر خوب و 
درست بوده است. جواد عزتی معجزه ای 
برای این سریال بود و من هیچ جا حتی 
یک نکته منفی درباره بازی او ندیدم و 
نشنیدم. جواد عزتی خیلی به من کمک 
کرد و خیلی به من محبت کرد طوری 
بودم.  میثم  واقعا  برایش  من  انگار  که 
کمک های او در کیفیت بازی من بسیار 
تاثیرگذار بود. من فکر می کنم که آقای 
به  را  نابغه است و خداوند عزت  عزتی 
کسی می دهد که خیلی دوستش دارد. 
دیگر بازیگران حرفه ای هم از جمله خانم 
آزادی ور و خانم توسلی که در این سریال 
پارتنر من بودند، آنقدر قوی هستند که 
تو نمی توانی در حضور آنها خوب بازی 
نکنی. این پارتنرهای حرفه ای تو را به 
در  و  می برند  خودشان  کاراکتر  جهان 
آنها  می دهند.  قرار  ماجرا  و  قصه  بطن 
شدن  بهتر  برای  سخاوتمندانه  بسیار 
اثر به من که  سریال و یکدست شدن 
تازه این فضا را تجربه می کردم، کمک 
کردند و هر آنچه امروز شاهد آن هستیم 
دلچسب  و  جمعی  تجربه  یک  حاصل 
است. بازی کردن با این گروه بازیگران 
جزو آرزوهای من بود و همکاری با هر 
کدام از بزرگوارانی که امروز شانس بازی 
با آنها را داشتم، یک اتفاق بزرگ برای 

زندگی حرفه ای من محسوب می شود.

ین  ا میثم  با  چقدر  -خودتان 
به  چقدر  و  کردید  همذات پنداری  قصه 

شخصیت خودتان نزدیک بود؟
بود.  دور  شدت  به  من  از  *میثم 
من در ناز و نعمت بزرگ نشده بودم و 
این خانواده مرفه و مشکالت این طبقه 
و  بود  زیاد  رفاه  از  ناشی  که  جامعه  از 
طمع کاری های آنها برایم قابل درک نبود. 

من سعی کردم که نقش یک پسر خوب 
را برای این خانواده بازی کنم. با وجود 
آن  که شخصیت من از میثم این قصه 
دور بود، اما این کاراکتر را دوست داشتم.

-شخصیت میثم را چطور دیدید؟
مخاطب  نماد  ا  ر میثم  *من، 
می دیدم. مشکل میثم این بود که نگاه 
می کند و بیشتر از آن که درگیر ماجراهای 
اطرافش باشد، فقط نگاه می کند و فقط 
پناه دارد و آن هم مائده  یک ملجاء و 
کاری  زخم  قصه  در  نظرم  به  و  است 
بسیار به میثم ظلم شد. آدم ها به خاطر 
طمع و منافع خودشان کارهایی را انجام 
برای  که  می کنند  وانمود  و  می دهند 
بچه هایشان دست به این کارها می زنند 
باید  نکته ای است که  این مهمترین  و 
و  قصه  نوع  خاطر  به  شود.  دریافت 
شرایطی که شخصیت میثم دارد در طول 
زمان پخش، واکنش های متفاوتی ایجاد 
می کند که من سعی کردم این واکنش ها 
را با راهنمایی های آقای مهدویان و آقای 
عزتی به بهترین شکل درک کنم. میثم 
و  می گیرد  شکل  کاراکترش  آرامی  به 
بزرگ می شود و آن شک و تردیدی که 
از خانواده و اطرافیانش دارد کمک می کند 

تا با یک چهره متفاوت روبه رو شویم.

و  میثم  میان  که  عشقی  -درباره 
مائده وجود دارد، چه فکر می کنید؟

*عاشق ها همیشه کارهای عجیبی 
می کنند، هر چه هست بین این دو نفر، 
پاک است و حس مطلق. اما این ماجراها 
در جامعه امروز ما به سختی پیدا می شود 
و درک درستی از عشق وجود ندارد. شاید 
عشق را همان چیزی تصور کنیم که شعرا 
در اشعارشان آورده اند، اما در جامعه امروز 
ما فقط یک ارتباط است با کسی که حس 
اطرافیانی  اما  داریم،  او  به  نسبت  خوبی 
هستند که تصور می کنند بهتر از تو می دانند 
که چه چیزی برای تو بهتر است، چه چیزی 
می تواند انرژی بهتر و حس بهتری را برای 
تو به ارمغان بیاورد، مثل ناصر در این قصه 

زخم کاری که می گوید من می دانم چه 
چیزی برای تو بهتر است.

کردید  شروع  را  کار  که  -روزي 
فیلمنامه کامل بود؟

را قبال خوانده بودم  *متن مکبث 
اما به خاطر آنکه بتوانیم بازی شاداب تری 
داشته باشیم، به صالحدید آقای مهدویان 
فیلمنامه را قسمت به قسمت خواندیم و 
همین باعث می شد برخورد با اتفاقات داخل 
قصه با هیجان بیشتری شکل بگیرد. چون 
تازه کار بودیم دانستن  ما در فضای کار 
انتهای قصه روی بازی ما در ابتدای داستان 
تاثیر می گذاشت. مثال سکانس زندان را در 
اوایل فیلمبرداری سریال گرفتیم و جالب 
کیومرث  آقای  من  مقابل  بازیگر  اینکه 
مرادی، استاد من است و چالش شاگرد و 
استادی داشتیم. برای همین این سکانس از 
جمله سکانس های خوبی است که خاطره 

دلنشینی برایم ساخت.

یا  است  تئاتر سخت تر  -بازیگری 
بازیگری جلوی دوربین؟

است.  متفاوت  شرایط  تئاتر،  *در 
بازی  حال  در  ما  که  می داند  مخاطب 
هستیم و بازیگریم اما در مدیوم تصویر، 
من مجبورم کاری کنم که مخاطب باور 

کند من میثم هستم.

-رمان را خوانده بودید؟
را  کاری  زخم  بیست  رمان  *نه. 
نخوانده بودم اما می دانستم که فیلمنامه 
برگرفته از مکبث شکسپیر است و من 

هم مکبث را می شناختم.

این  در  شما  بازی  -سکانس های 
سریال هم مشمول سانسور شد؟

قسمت های  مائده  و  من  *بله. 
زوج  عاشقانه  رابطه  که  داشتیم  زیادی 

جوان را نشان می داد، که سانسور شد.

-نظر مردم را هم جویا مي شوید؟
بازی و  به  * واکنش مردم نسبت 

حضور من، فرآیندی سینوسی دارد. برخی 
به شدت انتقاد می کنند و عده ای هم تشویق 
که باز هم این مسیر را ادامه دهم. بازی در 
یک پلتفرم برای من یک تجربه متفاوت بود 
چون باعث می شود به خاطر حساسیت های 
مخاطبان همواره یک اثر کامال با کیفیت 

ببینند و به مخاطب احترام گذاشته شود.

خودتان  راجع به  بیشتر  -کمي 
برایمان بگویید؟

دارم  افغانستانی  اصالتی  *من 
به  قم  شهر  در  و  ایران  در  خودم  اما 
دنیا آمدم. پدر و مادرم از اقوام تاجیک 
افغانستان هستند و 25 سال پیش ساکن 
ایران شدند. ۱5 ساله که بودم به عنوان 
زبان  انگلیسی  شبکه  یک  در  مجری 
مشغول شدم و بعد از آن، بازیگری تئاتر را 
در قم شروع کردم. تقریبا هر کجا که کار 
کردم، همه می دانستند من افغان هستم و 
مشکل چندانی هم پیش نمی آمد. بیشتر 
بود.  تعجب  موضوع،  این  به  واکنش ها 
نمی گفتم کسی  تا خودم  معموال  چون 
به این قضیه پی نمی برد. خوشبختانه در 
هنر کسی با این تبعیض نگاه نمی کند و 
من هم هیچوقت بین هنرمندان، خصوصا 
همکاران تئاتر احساس غربت نکردم. تا 
چشم باز کردم ایران و ایرانی دیدم. اینجا 
کشورم است. در طول 22 سال زندگی، 
اما  کردم.  تجربه  را  رفتاری  نوع  همه 
کم کم یکسان و همسوتر می شویم. این 
روزها بیشتر داریم یکدیگر را می فهمیم.

-شرایط سخت امروز افعانستان را 
هم دنبال مي کنید؟

*از کودکی قصه های تلخی راجع 
به طالبان شنیده ام اما امیدوارم همه چیز 
به  که  اینجاست  مشکل  شود.  درست 
خبرهای ناگوار عادت می کنیم. تا االن، 
سه بار و برای مدت کوتاهی به افغانستان 
سفر کرده ام. جهان می داند که افغانستان 
است.  عجیبی  و  زیبا  غنی،  کشور  چه 
دارد.  صبوری  و  سختکوش  مردمان 

مردمی که استحقاق ظلم را ندارند.


