
وزیر جدید اقتصاد:

در آستانه های بسیار نامناسب اقتصادی قرار داریم!
به عنوان  را  زمستانی  سوخت  تامین  نفت  وزیر 
گفت:  و  کرد  مطرح  نفت  وزارت  کار  دستور  نخستین 
شنبه  از  زمستانی  سوخت  تأمین  نشست های  تشکیل 
پیرامون  چالش های  و  مشکالت  و  آغاز  شهریورماه)امروز(  ششم 

آن پیگیری می شود.
به گزارش دنیای جوانان، جواد اوجی طی نشستی با مدیران 
ارشد و کارکنان صنعت نفت ضمن قدردانی از حضور همه مدیران 

و دست اندرکاران مجموعه نفت، اظهار کرد: تأمین سوخت زمستانی 
و نیروگاه ها از جمله دغدغه های اصلی وزارت نفت است که از امروز 
شنبه نشست هایی برای برون رفت از این مشکل برگزار می شود.
قرار است در آینده نشست هایی نیز با حضور علی اکبر محرابیان، 
وزیر نیرو برگزار و مسئله تأمین سوخت نیروگاه ها به صورت منظم 

و حساب شده حل و فصل شود.
صفحه 3

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس:

واردات واکسن از کشورهای مختلف
 یک ضرورت است

خطر ویروس المبدا بیخ گوش ایران!
اپیدمیولوژی  کشوری  کمیته  رییس 
اشاره  با  کرونا  اپیدمی  سریع  واکنش  و 
را  انتقاداتی  کشور،  در  کرونا  وضعیت  به 
کرد:  تاکید  و  دانست  وارد  بیماری  مدیریت  نحوه  به 
وزارت  عهده  از  تنهایی  به  کرونا  اپیدمی  مدیریت 
بهداشت برنمی آید. بحث هم فقط شخص وزیر نیست، 
اگر ۱۰۰ وزیر بهداشت دیگر هم تغییر کند اما ساختار 
ثابت بماند و تفکرمان درباره مقابله با اپیدمی تغییر نکند، 
همین روند تکراری را خواهیم داشت. به گزارش دنیای 
جوانان، دکتر حمید سوری، درباره وضعیت بیماری کرونا 
در کشور، گفت: غیر از قسمت های جنوب شرقی، مابقی 
کشور وضعیت نامناسبی دارد و فراوانی مرگ در خیلی 

از استان ها باال است.
صفحه 2

مدیر عامل آبفا مازندران خبر داد:

افتتاح و آغاز عملیات اجرایی ۹ پروژه آبرسانی
 در مازندران طی هفته دولت

4
مشکل ما از بین رفتن حساسیت مردم نسبت به بیماری کروناست!

صفحه 2

2

سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1818- شنبه 6  شهریور  1400- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
الله اسکندري: 
مافیا همه را به 

یاد پدرخوانده 
مي اندازد

6ورزش
هاشمی  طبا: دولتی 
بودن ورزش ایران 
موجب تاسف است

هنگ 7فر

با  سريال هايي  تنها  نه  خانگي  نمايش  شبكه  در  روزها  اين 
و حتي  تاريخي  لباس هاي  و  البته گريم ها  و  تاريخي  مضامين 
معاصر ساخته مي شود، بلكه شاهد توليد مسابقاتي چون مافيا 
هستيم كه در آن عالوه بر استفاده از يك بازي جذاب جهاني، 
طراحي لباس هنرمندان حاضر در آن نيز خاص و متفاوت از 

هميشه است. 

رييس اسبق كميته ملی المپيك و سازمان تربيت بدنی معتقد 
است در صورتی كه سياست گذاری ها، برنامه های كوتاه مدت، 
ميان مدت و بلندمدت در حوزه ورزش بازتعريف نشود و تغيير 
پيدا نكند حتی با تغيير افراد در مسند وزارت ورزش و جوانان 
هم، اتفاق خاصی رخ نمی دهد و نمی توان انتظار اصالح و بهبود 

وضع موجود را داشت.

مشهد  فردوسی  دانشگاه  حديث  و  قرآن  علوم  استاديار 
استاد  آثار  فقرات  را ستون  »الحيات«  جلدی  مجموعه ۱۲ 
زنده ياد محمدرضا حكيمی دانست و گفت: اين كتاب به قدری 
ارزشمند است كه برخی دغدغه مندان دين و عدالت محوران 

آن را مهريه همسران خود قرار داده اند.

حکیمی نوعی از گفتمان 
اسالمی عدالت محور و 

عدالتی خدامحور را  پایه 
ریزی کرد

صنعت نفت به عنوان خط مقدم جبهه اقتصادی است حمایت ویژه دانشگاه تربیت مدرس
 از دانشجویان افغان 

در پی بروز ناآرامی در کشور افغانستان، دانشگاه تربیت مدرس، ضمن 
به تحصیل، تسهیالت و  دانشجویانی آسیب دیده شاغل  از  اعالم حمایت 

تمهیداتی را برای ادامه تحصیل متقاضیان جدید در نظر گرفته است.
به گزارش دنیالی جوانان، پس از تسلط طالبان بر افغانستان، وضعیت دانشجویان 
این کشور در حالت تعلیق در آمده و این دانشجویان نسبت به آینده آموزشی خود ابراز 

نگرانی کرده اند. 
صفحه 2

پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا که در سال های اخیر 
برای کاهش  برنامه ریزی  ارائه خدمات و  هوشمندسازی 
مراجعات حضوری را جزو اولویت های اصلی خود قرار داده، 
در ماه های اخیر اجرای طرح تعویض پالک و شماره گذاری اینترنتی را 
در دو مرکز آغاز کرده است؛ موضوعی که رییس مرکز شماره گذاری 
و تعویض پالک پلیس راهور ناجا به تشریح جزئیات آن پرداخته است. 
با  دنیای جوانان، سرهنگ علی محمدی  به گزارش خبرنگار 

بیان اینکه هوشمندسازی خدمات پلیسی یکی از اولویت های اصلی 
رییس پلیس راهور ناجا است، گفت: در همین راستا نیز طرح نوبت دهی 
اینترنتی برای دریافت خدمات شماره گذاری و تعویض پالک در تمامی 
مراکز شماره گذاری و تعویض پالک به اجرا درآمده و مدتی است که 
طرح شماره گذاری و تعویض پالک اینترنتی در دو مرکز اجرا شده و 

به زودی گسترش پیدا می کند. 
صفحه 2

شماره گذاری و تعویض پالک اینترنتی شد!

DONYAYEJAVANANMAG.IR

صفحه 3

نوبت دوم
باسمه تعالي

0008210030098 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 یك مرحله اي از میان 

تولید کنندگان داخلي تأمین نماید.

شماره تقاضاتعدادموضوع مناقصهشماره قلم

0030098-21-230008 كيسهسديم بي كربنات1
لذا کلیه شرکتهایي که فعالیت آنها مرتبط با شرح کاالي مورد درخواست مي باشد مي بایست ظرف مدت ۱4 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 -/۰۰۰ر۰۰۰ر95۰ 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 54579-6۱۱38تلفن: 24673- ۰6۱-34۱

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
۱۱77۱47 شناسه آگهی :  

آگهي تجدید  مناقصه عمومی
 یک مرحله ای 

 )نوبت دوم(
موضوع: خدمات بهره برداری)تعمیر و نگهداری و ساخت و نصب علمك ، نصب کنتور و رگالتور ( در سطح شهرستان گرگان و شهرها و روستاهای تابعه  

  ) شماره مناقصه  N - ۰۰۱2۰9 ( کد فراخوان در پایگاه ملی مناقصات 53۰9۰933   مورخ ۱4۰۰/۰4/۰8
زمان دریافت اسناد : کلیه اسناد مناقصه  دو روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم به مدت 7  روز از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( به نشانی   www. Setadiran.ir قابل دریافت 

) دانلود ( میباشد .
نحوه دریافت اسناد مناقصه و مهلت ارائه مدارک:پیمانکاران و داوطلبان شرکت در مناقصه و واجد شرایط ) دارای  حداقل پایه   5  گواهینامه صالحیت پیمانکاری ،رسته تاسیسات و تجهیزات ، توانایی 
مالی ،ظرفیت آزاد کاری و تخصص و سابقه کاری مرتبط ( میبایست ضمن ثبت نام در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس WWW. Setadiran.ir و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی  ) 
در صورت عدم عضویت قبلی ( جهت شرکت در مناقصه از طریق سامانه ستاد اقدام نمایند . ضمناً الزم است مناقصه گران کلیه مدارک خواسته شده براساس دعوتنامه ارسالی که در سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت ) ستاد (  WWW. Setadiran.ir ، پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات  http://iets.mporg.ir  درج گردیده پس از تهیه و تکمیل مستندات و حداکثر تا تاریخ  ۱4۰۰/۰7/۰6 از طریق 
سامانه ستاد بارگذاری نمایند . )دراین مرحله مناقصه گران عالوه بر بارگذاری مستندات ارزیابی کیفی ، همزمان با آن ملزم به ارسال  نسخه کاغذی اسناد  ارزیابی کیفی و پاکت ضمانت نامه شرکت در فرآیند 
ارجاع کار ،  به آدرس شرکت گاز استان گلستان – امور قراردادها)پس از ثبت در دبیرخانه ( می باشند.در غیر اینصورت از روند مناقصه حذف خواهند شد( . بدیهی است کلیه مناقصه گران در صورت بارگذاری 
اسناد و تکمیل مستندات در موعد تعیین شده ، قابلیت مشارکت در فرآیند مناقصه را خواهند داشت . همچنین شرکتهایی که دارای عضو هیئت مدیره مشترک میباشند مجاز به شرکت همزمان در مناقصه و ارائه 

پیشنهاد قیمت بصورت توامان نخواهند بود  و در هر مرحله از مناقصه که این موضوع ثابت شود مناقصه گذار نسبت به حذف مناقصه گران مربوطه از روند مناقصه اقدام خواهد نمود.
نوع و میزان تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : مطابق با بند الف ماده 6 آئین نامه تضمین معامالت دولتی جهت مناقصه به مبلغ  3/4۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال میباشد.  

مبلغ برآورد اولیه مناقصه: مبلغ 983/۰۰۰/۰۰۰ /67 ریال میباشد. 
کمیسیون مناقصات)بازگشایی پاکات( : روز یکشنبه مورخ ۱4۰۰/۰7/۱۱

شماره مرکز تلفن : کد شهری ) ۰۱7 ( 5 – 3248۰372         داخلی ۱۰57     فاکس :  3248۰298  ) ۰۱7 (
  آدرس اینترنتي :

 http:// www.nigc- golestan.ir
م الف :-۱

شناسه آگهی : ۱۱8۰۱94
 روابط عمومي شرکت گاز استان گلستان

آگهي فراخوان مناقصه عمومي
 دو مرحله ای

نوبت اول
شرکت مجتمع گاز پارس جنوبي در نظر دارد اقالم مورد نیاز خود را با شرایط ذیل بصورت برگزاری مناقصة عمومي دو مرحله ای از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت )سامانه ستاد( تامین نماید:

20000۹34۹80001۹6 شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران

تقاضای M-۹740020-MD مناقصه شماره ۹۹/117  شماره مناقصه و تقاضا 

GASKET موضوع مناقصه/ شرح مختصر اقالم درخواستی

1/400/000/000 ریال )یک میلیارد و چهار صد میلیون ریال( مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار

تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار بصورت یکي از تضامین قابل قبول وفق آیین نامه تضمین شماره ۱234۰2/
ت5۰659 ه مورخ 94/۰9/22 هیات وزیران مي باشد. نوع تضمین شرکت درفرایند ارجاع کار

28/000/000/000 ریال )بیست و هشت میلیارد ریال( مبلغ برآوردي مناقصه

۱۰ روز پس از درج نوبت دوم آگهی در صفحه اعالن عمومی سامانه ستاد ایران می باشد.  آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابي کیفي در سامانه ستاد

ظرف مدت دو هفته پس از انقضای مهلت دریافت اسناد می باشد. آخرین مهلت بارگذاري و  ارسال مستندات ارزیابي کیفي )رزومه( در سامانه ستاد

پس از ارزیابی کیفی مناقصه گران، مستندات دریافت پیشنهاد فنی و مالی بهمراه برنامه زمانی از طریق سامانه 
ستاد ارسال می گردد.  آخرین مهلت بارگزاری پیشنهادات فنی/ مالی در سامانه ستاد

استان بوشهر- شهرستان عسلویه- شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی-فاز 2 و 3- ساختمان 
اداری مرکزی ستاد -مدیریت بازرگانی-اداره خرید- گروه خرید مكانیک عمومي-اتاق 217 آدرس مناقصه گزار

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

الکترونیکی اقدام نمایند.
مناقصه گران مي توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن های7722-۰222۱3۱377۰ -8۱22۱3۱377۰تماس حاصل فرمایند. 

روابط عمومي شرکت مجتمع گاز پارس جنوبي
م الف:-۱

شناسه آگهی :۱۱78948

آگهی تجدید مناقصه عمومی
 شماره 1400/20 

 نوبت دوم

شرکت آب و فاضالب استان ایالم در نظر دارد اجرای عمیایات وصول قبوض آب بها از مشترکین بدهکار آبفای شهر ایالم و 
حومه شامل وصول قبوض آب بها جاری و مطالبات معوق از طریق مناقصه عمومی به پیمانکارانی که دارای تجربه و تخصص در 
زمینه مطالبات می باشد واگذار نماید کلیه پیمانکاران واحد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ ۱4۰۰/6/3 لغایت 
۱4۰۰/6/۱۰ به سامانه تدراکات الکترونیك دولت به آدرس www.setadiran.ir  مراجعه نمایند. ضمنا کلیه مراحل مناقصه از 
دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهادات و بازگشایی پاکتها و عقد قرارداد از طریق سامانه تدراکات الکترونیك دولت انجام خواهد شد 
و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، نسبت به انجام مراحل ثبت نام در سامانه مذکور و دریلفت گواهی امضاء 

الکترونیکی جهت شرکت در مناقصه غاقدام نمایند.
 مبلغ سپرده شرکت در فرآیند ارجاع کار 745/۰42/78۰ ریال می باشد  که اصل سپرده می بایست تا قبل از آخرین مهلت ارائه 

پیشنهادات در پاکت در بسته تحویل دفتر حراست و امور محرمانه شرکت گردد. 
 آخرین مهلت تحویل پیشنهادات ۱4۰۰/6/2۰ 

تاریخ بازگشایی پاکات ساعت ۱۰ روز یکشنبه مورخ ۱4۰۰/6/2۱ 
هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. 

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان ایالم 

نوبت اول
آگهی فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی سرمایه گذارات جهت پروژه 

شهرک گردشگری گدار )تکمیل و بهره برداری کترینگ و فروشگاه، مجموعه 
 )BOLT( به روش مشارکت عمومی – خصوصی )زمین باگی و اقامتی
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رییس کمیسیون اقتصادی مجلس:
واردات واکسن از کشورهای مختلف یک ضرورت است

نماینده مردم کرمان با اشاره به مشکالت کشور در خصوص بیماری کرونا، 
گفت: واردات واکسن از کشورهای مختلف یك ضرورت است .

به گزارش خبرنگار پارلمانی دنیای جوانان، محمدرضا پور ابراهیمی داورانی 
گفت: براساس مصوبات ستاد ملی کرونا در سال گذشته مبلغ یك میلیارد ریال 
منابع ارزی از صندوق توسعه ملی با دستور مقام معظم رهبری و تائید معظم له 
به این امر اختصاص پیدا کرد که یکی دو بار در مجلس این موضوع را به شکلی 
مطرح کردیم که گزارش هزینه کرد مربوط به منابع صندوق توسعه ملی در موضوع 

بحث ستاد کرونا اعالم شود.
نماینده مردم کرمان بیان داشت: االن شرایطی که در کشور داریم شرایط 
مطلوبی نیست، وضعیت آمار مبتالیان و آماری که جان باخته اند، شرایط خاصی 
را در کشور ایجاد کرده است، همه استان ها درگیر شده اند که به عنوان نمونه 
استان کرمان که یکی از استان هایی است که االن متاسفانه به دالیل مختلف 
با شرایط خاصی روبه رو است، لذا ما از ریاست مجلس و وزیر بهداشت و درمان 

دولت سیزدهم درخواست داریم که این موضوعات مطرح شده را پیگیری کند.
رییس کمیسیون اقتصادی خطاب به قالیباف گفت: در جلسات گذشته اعالم 
کردید که ما 2 اولویت مهم در کشور داریم یکی بحث سالمت و کرونا و دیگری 
اقتصاد و معیشت مردم که با آن ها درگیر هستیم. در استان هایی که امروز شرایط 
ویژه دارند همانند استان کرمان درخواست داریم که به صورت ویژه مورد توجه قرار 
گیرند و وزیر بهداشت دولت سیزدهم با سفر به این استان از نزدیك مشکالت این 
استان را پیگیری کنند.پورابراهیمی افزود: واردات واکسن از کشورهای مختلف یك 
ضرورت است لذا از ریاست مجلس درخواست دارم که این موضوع را پیگیری کند.

 محمدباقر قالیباف که ریاست جلسه علنی را برعهده داشت درپاسخ به این 
تذکر، گفت: اولویت اول مجلس شورای اسالمی و دولت سیزدهم بحث سالمت 
و کروناست بدین معنا که مردم در این بخش جانشان در خطر است و به طور 
حتم در اولویت پیگیری قرار دارد و بحث دوم بحث معیشت است که بنا به تعبیری 

جان و نان مردم از مهم ترین موضوعاتی است که باید به آن ها توجه کنیم.

رییس مجلس:
به  مشکالت  حل  برای  مناسبی  زمینه  دولت  و  مجلس  همکاری   

وجود آورد
رییس مجلس شورای اسالمی در پاسخ به نامه قدردانی رییس جمهوری از 
مجلس، گفت: همکاری قوای مقننه و مجریه، زمینه مناسبی برای حل مشکالت 

معیشتی، ثبات اقتصادی، کارآمدی و پیشرفت کشور به وجود می آورد.
به گزارش دنیای جوانان، محمدباقر قالیباف در پاسخ به نامه آیت اهلل رئیسی 
رییس جمهوری کشورمان، تعامل دو قوه را زمینه مناسبی برای حل مشکالت 

معیشتی، ثبات اقتصادی، کارآمدی و پیشرفت کشور عنوان کرد.
در نامه قالیباف به رییسی آمده است: الزم می دانم از سوی خود و نمایندگان 
باشم.  را داشته  نامه صمیمانه جنابعالی کمال تشکر  از  مجلس شورای اسالمی 
همدلی و همکاری قوای مقننه و مجریه که نمونه آن در بررسی های کارشناسانه 
نمایندگان و تعامل وزرای پیشنهادی و مجموعه دولت و رای اعتماد حداکثری 
نمایندگان مجلس مشاهده شد، زمینه مناسبی برای حل مشکالت معیشتی، ثبات 

اقتصادی، کارآمدی و پیشرفت کشور را به وجود آورده است.
وی ادامه داد: مجلس در این مسیر با استفاده از ظرفیت های خود تالش 
خواهد کرد دولت در رسیدن به اهداف مذکور و جلب رضایت مردم ایران موفق 
و کامیاب باشد. برای جنابعالی و همکاران در دولت سیزدهم آرزوی توفیق دارم .

در نامه رییس جمهوری به رییس مجلس شورای اسالمی آمده است: از حسن 
اعتماد شما به وزرای پیشنهادی اینجانب، صمیمانه سپاسگزارم. تالش های مجدانه 
شما برای بررسی دقیق صالحیت اعضای دولت، تحسین برانگیز است و »رای 
قوی« مجلس شورای اسالمی به »دولت مردمی«، انشاهلل سرآغاز همکاری های 
همدالنه دو قوه برای ساختن »ایران قوی« خواهد بود. سربلندی ایران عزیز و 

توفیق همه خدمتگزاران این مرز و بوم را از پیشگاه خداوند متعال خواستارم.
به  هفته ای  دو  تقریبا  بررسی  از  پس  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان 
وزیر   ۱8 به  سیزدهم،  دولت  وزارتخانه   ۱9 تصدی  برای  پیشنهادی  گزینه های 

رای اعتماد دادند.

شماره گذاری و تعویض پالک اینترنتی شد!
پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا که در سال های اخیر هوشمندسازی ارائه خدمات 
و برنامه ریزی برای کاهش مراجعات حضوری را جزو اولویت های اصلی خود قرار داده، 
در ماه های اخیر اجرای طرح تعویض پالک و شماره گذاری اینترنتی را در دو مرکز آغاز 
کرده است؛ موضوعی که رییس مرکز شماره گذاری و تعویض پالک پلیس راهور ناجا 

به تشریح جزئیات آن پرداخته است. 
اینکه  بیان  با  محمدی  علی  سرهنگ  جوانان،  دنیای  خبرنگار  گزارش  به 
هوشمندسازی خدمات پلیسی یکی از اولویت های اصلی رییس پلیس راهور ناجا است، 
گفت: در همین راستا نیز طرح نوبت دهی اینترنتی برای دریافت خدمات شماره گذاری 
و تعویض پالک در تمامی مراکز شماره گذاری و تعویض پالک به اجرا درآمده و مدتی 
است که طرح شماره گذاری و تعویض پالک اینترنتی در دو مرکز اجرا شده و به 

زودی گسترش پیدا می کند. 
وی با بیان اینکه در حال حاضر خدمات مربوط به شماره گذاری اینترنتی در مرکز 
شماره گذاری و تعویض پالک خاوران در شرق تهران و مرکز میثم در غرب تهران ارائه 
می شود، گفت: با اجرای این طرح بین 85 تا9۰ درصد فرآیند مربوط به شماره گذاری و 
تعویض پالک خودروها به شکل اینترنتی انجام می شود و تنها اقدامات مربوط به بازدید 
اصالت خودرو از سوی کارشناسان و پالک کوبی یا فك پالک به صورت حضوری است 

که البته در این بخش نیز حتی نیازی به پیاده شدن از خودرو وجود ندارد. 
رییس مرکز شماره گذاری و تعویض پالک پلیس راهور ناجا ادامه داد: در نهایت 
نیز سند جدید خودرو چاپ  و به مالك تحویل داده می شود که تمام این فرآیند در 

عرض مدت زمانی حدود ۱۰ دقیقه انجام می شود.
محمدی با بیان اینکه طی روزهای آینده این طرح در اصفهان نیز اجرا خواهد 
شد، اظهارکرد: طی برنامه ریزی های انجام شده به زودی اجرای این طرح در دیگر 

استان ها نیز عملیاتی خواهد شد. 
وی درباره نحوه اخذ نوبت برای دریافت خدمات اینترنتی شماره گذاری و تعویض 
پالک نیز به ایسنا گفت: برای این اقدام شهروندان باید به سایت راهور ۱2۰ مراجعه 
کنند. در بخش خدمات این سایت دو گزینه مربوط به خدمات شماره گذاری و تعویض 
پالک وجود دارد که یکی مربوط به نوبت دهی اینترنتی است و دیگری سامانه نقل و 
انتقال اینترنتی خودرو است که شهروندان با مراجعه به آن می توانند نسبت به ثبت نام 

و انجام فرآِیند آنالین مربوط به تعویض پالک اقدام کنند. 
رییس مرکز شماره گذاری و تعویض پالک پلیس راهور ناجا با بیان اینکه اجرای 
این طرح تاثیر زیادی بر کاهش میزان مراجعات به مراکز شماره گذاری و تعویض پالک 

خواهد گذاشت، گفت: سرعت ارائه خدمات نیز افزایش پیدا خواهد کرد.

کاهش سن ابتالء و مرگ و میر در افراد مبتال به کرونا 
رئیس نظام پزشکی مشهد گفت: همچنان در پیك هستیم، با توجه به اینکه 

دو هفته ی آینده قابل پیش بینی نیست، اما قطعا شرایط همچنان بحرانی  خواهد بود.
علی بیرجندی نژاد رئیس نظام پزشکی مشهد در گفت و گو با خبرنگار دنیای 
جوانان در مشهد، با اشاره به وضعیت اپیدمی در این شهر، بیان کرد: وضعیت اصال 
مناسب نیست و همچنان در پیك هستیم، با توجه به اینکه دو هفته ی آینده قابل 

پیش بینی نیست، اما قطعا شرایط همچنان بحرانی  خواهد بود. 
وی ادامه داد: سن درگیری بسیار کاهش پیدا کرده است و االن با کاهش سن 
مبتالها مواجه هستیم، همچنین متاسفانه سن مرگ و میر نیز کاهش پیدا کرده و شاهد 

فوت افراد جوان  هم هستیم.
بیرجندی نژاد افزود: بیشتر عالئم مبتالهای کرونا، همچنان از عالئم تنفسی است 

که به صورت سرفه و عالئم عمومی تر همچون تب خود را نشان می دهد.
وی در مورد عوارض واکسیناسیون کرونا، گفت: افرادی که با عوارض واکسن 
به مجموعه های نظام پزشکی مراجعه کردند، آن عوارض خیلی قابل توجه نبوده و 
به هر حال عمدتًا عوارضی بوده که مورد انتظار است و عوارض جدی یا خطرناکی 
جدی  عوارض  گزارش  ما  به  شدند  واکسینه  سازمان  در  که  آنهایی  حداقل  نبود، 
ندادند، از عموم هم ما عوارض جدی خطرناکی نداشتیم به نظرم مردم بدون نگرانی 

واکسیناسیون را انجام دهند.

مردم نسبت به شرایط کم  توجه هستند؛

خطر ویروس المبدا بیخ گوش ایران!
کشوری  کمیته  رییس 
اپیدمیولوژی و واکنش سریع 
به  اشاره  با  کرونا  اپیدمی 
را  انتقاداتی  کشور،  در  کرونا  وضعیت 
دانست  وارد  بیماری  مدیریت  نحوه  به 
کرونا  اپیدمی  مدیریت  کرد:  تاکید  و 
بهداشت  وزارت  عهده  از  تنهایی  به 
برنمی آید. بحث هم فقط شخص وزیر 
دیگر  بهداشت  وزیر   ۱۰۰ اگر  نیست، 
هم تغییر کند اما ساختار ثابت بماند و 
تغییر  اپیدمی  با  تفکرمان درباره مقابله 
خواهیم  را  تکراری  روند  همین  نکند، 

داشت.
دکتر  جوانان،  دنیای  گزارش  به 
بیماری  وضعیت  درباره  سوری،  حمید 
کرونا در کشور، گفت: غیر از قسمت های 
وضعیت  کشور  مابقی  شرقی،  جنوب 
نامناسبی دارد و فراوانی مرگ در خیلی 

از استان ها باال است.
با  اپیدمی  گسترش  گفت:  وی 
واریانت دلتا بسیار زیاد است و متاسفانه 
در بیشتر شهرها تخت های بیمارستانی 
قابل  اپیدمی  بار  میزان  و  است  اشغال 
توجه است. به نظر می رسد عدم توجه 
کافی به مسئله کرونا علت این اتفاقات 
است. به نظر من بدون اینکه بخواهیم 
کسی را مقصر بدانیم یا انگشت اتهام 
بگیریم،  خاصی  افراد  یا  فرد  به سمت 
کنیم  فکر  بزرگی  ضعف های  به  باید 
که سبب شده است تا اپیدمی به چنین 

شرایطی برسد.
این  ضعف ها  از  یکی  افزود:  وی 
اولویت های  کرونا جزو  هنوز  که  است 
دلیل  همین  به  و  نیست  کشور  اصلی 
مسئولیت  باید  که  سازمان هایی  سایر 
مقابل  در  قد  تمام  و  باشند  داشته 
اپیدمی به وزارت بهداشت کمك کنند، 
مدیریت  نمی دهند.  انجام  را  اقدام  این 
اپیدمی کرونا به تنهایی از عهده وزارت 
فقط  هم  بحث  برنمی آید.  بهداشت 
وزیر   ۱۰۰ اگر  نیست،  وزیر  شخص 
بهداشت دیگر هم تغییر کند اما ساختار 
ثابت بماند و تفکرمان درباره مقابله با 
اپیدمی تغییر نکند، همین روند تکراری 

را خواهیم داشت.
دیگر  سوی  از  داد:  ادامه  سوری 
شرایط  به  نسبت  هم  مردم  از  بخشی 
کم  توجه هستند. دستورالعمل هایی مبنی 
بر ممنوعیت سفرها تنظیم می شود اما 
باز هم سفرها برقرار است و این یعنی 
اجرا  به  و  نشده  تمکین  دستورالعمل ها 
در نمی آید. اکثر شهرها قرمز است اما 
آداب متناسب با شهر قرمز اجرا نمی شود 
و شدت عمل و سرعت عمل در برنامه ها 

ناکافی است.
خطر  اینکه  بر  تاکید  با  سوری 

ممکن  داد:  ادامه  است،  جدی  کرونا 
است فراوانی بیشتری از ابتال و مرگ و 
میر داشته باشیم و الزم است واکنش 
دهیم.  ترتیب  اپیدمی  برابر  در  سریعی 
من نگران وقفه ایجاد شده برای تغییر 
دولت و کابینه هستم که مبادا تاثیر منفی 
در کنترل اپیدمی داشته باشد و وضعیت 

را بدتر کند.
وی تاکید کرد: یکی از اولویت هایی 
که هرچه سریع تر باید شکل گیرد این 
خاص  فرم  بهداشت  وزارت  که  است 
خود در دولت سیزدهم را به دست آورد 
و وزیر محترم بهداشت جدید چیدمان 
مدیریتی خود را با سرعت انجام دهند و 
بدون وقفه وارد فعالیت ها و فرآیندهای 
تغییر  و  اپیدمی  تقارن  مدیریتی شویم. 
خوبی  زمان  در  اکنون  دولت  انتقال  و 
اتفاق نمی افتد و انتقال دولت در حالی 
رخ می دهد که به بدترین اعداد مرگ و 

میر کرونا در کشور رسیده ایم .
نماینده تام االختیار وزیر بهداشت 
بلوچستان ضمن  و  استان سیستان  در 
جهت  شده  انجام  اقدامات  به  اشاره 
مدیریت بیماری در سیستان و بلوچستان 
و با تاکید بر اینکه برنامه عملیاتی اجرا 
شده در این استان قابلیت اجرایی شدن 
در کل کشور را دارد، اظهار کرد: تا به 
حال کسی از ما نخواسته است تجربیات 
خود از مدیریت کرونا در استان سیستان 
نظرشان  و  سمع  به  را  بلوچستان  و 
و  کرد  تکرار  را  آن  بتوان  که  برسانیم 
بهداشت در  به وزیر  تنها یك گزارش 
ارائه شد. ما آنجا معجزه ای  این زمینه 
از  کردیم  سعی  فقط  و  ندادیم  انجام 
بومی  و  جهانی  تجربیات  و  ابزارها 
مدیریت کرونا استفاده کنیم و با حضور 
مستمر در فیلد و پیگیری مسائل استان 
قدم مهمی برای مدیریت شرایط برداریم 

که قطعا این برنامه قابل توسعه در سطح 
کشور است، اما به شرط آنکه بخواهند 
باشند.  خواسته  این  انجام  به  متعهد  و 
یکی از نکاتی که از آن غافل هستیم 
همکاری حداکثری بین بخشی در تمام 

سطوح است.
ر  کشو یط  ا شر ه  ر با ر د ی  و
کرد:  تصریح  نیز  آتی  روزهای  در 
گزارش هایی از ترکیه و برخی کشورهای 
همسایه از جهش المبدا داریم؛ بنابراین 
خطرش بیخ گوش ما است و با توجه 
به اینکه کنترل درستی بر ترددهای ما 
صورت نمی گیرد، هر لحظه ممکن است 
جهش المبدا در کشور گزارش شود و 
روزهای آینده بسیار نگران کننده است. 
امیدواریم اقدامات الزم هرچه سریع تر و 
جدی تر صورت گیرد؛ در غیر این صورت 
با شیوه ای که االن از مدیریت اپیدمی 
می بینیم، وضع ممکن است از این هم 
بدتر شود. ویروس مرتبا درحال جهش 
جهش هایی  آینده  در  بسا  چه  و  است 
بروز  فعلی هم  از جهش های  سخت تر 

پیدا کند.
اتفاقی  هر  برای  باید  افزود:  وی 
ویروس  ژنتیك  در  است  ممکن  که 
رخ دهد و سبب جهش آن شود، آماده 
که  کنیم  اتخاذ  سیاست هایی  و  باشیم 
انقدر پیك های متعدد و پشت سر هم 
متعدد  پیك های  بروز  باشیم.  نداشته 
بیانگر آن است که اقدامات کنترلی ما 
قدرت  و  است  نداشته  استمرار  چندان 
هم  جدید  ویروس های  بیماری زایی 
ابتال  احتمال  که  است  افزایش  درحال 
دیگر  و  می دهد  افزایش  را  بیماری  به 
تضمینی نداریم که واکسیناسیون انبوه 
بتواند جامعه را نجات دهد؛ بنابراین نیاز 
و  زندگی  شیوه  در  اساسی  تغییر  است 

اعمال قوانین و مقررات داشته باشیم.

سوری ادامه داد: باید در فرایندهای 
بهداشتی و درمانی در حوزه کرونا تجدید 
نظر و اصالح اساسی صورت دهیم که 
این موضوع متناسب با شرایط هر استان 
آزادی  باید  و  باشد  متفاوت  می تواند 
عمل بیشتری به استان ها داده شود تا 
سیاست ها و راهبردهای موثر در استان را 
انتخاب کنند. یکی از اشکاالت مدیریتی 
آنهم  است  مرکزی  نسخه های  نوشتن 
که  و...  قومیتی  تنوع  همه  این  برای 
طبیعتا کارایی یکسانی در نقاط مختلف 
نخواهد داشت. یکی از نکات موفق در 
کنترل کرونا در سیستان و بلوچستان، 
برنامه های  و  دستورالعمل ها  نوشتن 
مدیریتی با حفظ اصالت آنها و متناسب 
با شرایط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی 
آن جامعه بود. این اتفاق باید در سایر 

استان ها هم اتفاق بیفتد.
در  کرونا  اینکه  به  اشاره  با  وی 
بیان  است،  گردش  حال  در  ما  کشور 
کرد: اکثر نقاط کشور آلوده است و این 
شرایط روز به روز بدتر می شود آنهم در 
پنجم  پیك  قله  به  هنوز  که  شرایطی 
نرسیدیم. ابتال و بستری کرونا همچنان 
روند مثبت دارند و در کل کشور روند رو 

به افزایش است .
این اپیدمیولوژیست درباره تزریق 
ُدز یادآور واکسن کرونا نیز گفت: فکر 
نمی کنم االن زمان این کار باشد چون 
است  گرفته  تحقیقاتی هم که صورت 
از گذشت  از 8 ماه  بعد  تزریق واکسن 
تزریق اولیه واکسن را توصیه می کند و 
ما هنوز در جامعه به این عدد نرسیدیم. 
فقط  منظور  هم  درمان  کادر  مورد  در 
تزریق ُدز یادآور به خط اول کادر درمان 
در مبارزه با بیماری است و دلیلی ندارد 
کارمند بیمارستان و مراکز ستادی و... 

ُدز سوم را دریافت کنند.
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حمایت ویژه دانشگاه تربیت مدرس از دانشجویان افغان 
در پی بروز ناآرامی در کشور افغانستان، دانشگاه تربیت مدرس، ضمن اعالم 
حمایت از دانشجویانی آسیب دیده شاغل به تحصیل، تسهیالت و تمهیداتی را برای 

ادامه تحصیل متقاضیان جدید در نظر گرفته است.
به گزارش دنیالی جوانان، پس از تسلط طالبان بر افغانستان، وضعیت دانشجویان 
این کشور در حالت تعلیق در آمده و این دانشجویان نسبت به آینده آموزشی خود 

ابراز نگرانی کرده اند. 
در این راستا چند کشور همسایه نسبت به کمك به این دانشجویان اعالم 

آمادگی کرده اند. 
دانشگاه تربیت مدرس نیز اعالم کرد از دانشجویان افغان حمایت می کند و 

متقاضی جدید می پذیرد. 
بر این اساس، واحد بین الملل دانشگاه تربیت مدرس اعالم کرده است که با توجه 
به بروز حوادث اخیر در کشور افغانستان و نگرانی های ایجاد شده در میان دانشگاهیان 
از شرایط جدید این کشور، واحد بین الملل دانشگاه تربیت مدرس تمهیدات و تسهیالتی 
را به منظور حمایت از متقاضیان ادامه تحصیل در دوره های تحصیالت تکمیلی و 

دانشجویان تبعه افغانستان فراهم آورده است.
به این ترتیب، فرایند پذیرش متقاضیان جدید تبعه افغان برای ادامه تحصیل 
در دوره های تحصیالت تکمیلی دانشگاه تسهیل شده است. درخواست های ادامه 
تحصیل متقاضیان برای سال تحصیلی ۱4۰۱-۱4۰۰ نیز خیلی سریع بررسی شده و 
بصورت ویژه پیگیری می شود. همچنین فرایند ارسال مدارک این دسته از متقاضیان 
تسهیل شده است. معاونت بین الملل دانشگاه تربیت مدرس نیز اعالم کرد: علی رغم 
برگزاری کالس ها به صورت مجازی و دشوار بودن شرایط ورود دانشجویان بین المللی 
جدید به کشور، واحد بین الملل دانشگاه درخواست صدور ویزای تحصیلی این عزیزان 
را به صورت فوری پیگیری می کند. همچنین مذاکراتی با سازمان امور دانشجویان 
وزارت عتف برای تسهیل برخی خدمات کنسولی ویژه دانشجویان افغانستانی شاغل 

به تحصیل در دانشگاه در جریان است.
همچنین این دانشگاه تخفیف های ویژه ای را برای شهریه تحصیلی دانشجویان 
کارشناسی ارشد و دکتری افغان در نظر گرفته که بر اساس مجوز هیات امنای دانشگاه 
تربیت مدرس برای دانشجویان ممتاز و متقاضیان دارای سابقه تحصیلی مناسب، برقرار 
است و دانشجویان با سوابق تحصیلی ممتاز می توانند از امکانات بورس تحصیلی وفق 
مقررات، بهره مند شوند. بنا بر اعالم معاونت بین الملل دانشگاه تربیت مدرس، تسهیالت 
دیگری نیز برای متقاضیان و دانشجویان دختر تبعه افغانستان در سطح دانشگاه تربیت 

مدرس در دست بررسی است که پس از حصول نتیجه، اطالع رسانی خواهد شد.

مهلت مجدد انتخاب رشته آزمون دستیار تخصصی پزشکی 
با اعالم مرکز سنجش آموزش پزشکی و با توجه به اعالم ظرفیت های جدید 
و تغییرات دفترچه، برای انتخاب رشته محل و ویرایش اطالعات داوطلبان چهل و 

هشتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی مهلت مجددی در نظر گرفته شد.
زمان جدید زمان انتخاب رشته محل و ویرایش براساس ظرفیت های جدید در 
چهل و هشتمین دوره آزمون دستیاری تخصصی پزشکی از ساعت ۱۰ صبح شنبه 6 

شهریور آغاز و تا ساعت 24 روز دوشنبه 8 شهریور ۱4۰۰ ادامه دارد.
پیش از این، مرکز سنجش آموزش پزشکی اعالم کرده بود که با توجه به 
مذاکرات فی ما بین مجلس شورای اسالمی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی و درخواست کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسالمی و 
کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی تغییراتی در  ظرفیت پذیرش 
چهل و هشتمین دوره آزمون پذیرش دستیاری تخصصی اعمال شد.ه و بر این اساس 
مقرر شد جدول ظرفیت آزمون پذیرش دستیار پزشکی دوره چهل و هفتم عیناً برای 

آزمون پذیرش دستیار پزشکی دوره چهل و هشتم مورد استفاده قرار گیرد.
چهل و هشتمین آزمون دستیاری تخصصی پزشکی صبح روز سه شنبه 8 تیرماه 
در 28 حوزه امتحانی دانشگاه های علوم پزشکی برگزار شد.بر اساس اعالم مرکز 
سنجش آموزش پزشکی، تعداد ۱2 هزار و 6۰۱ نفر در این دوره از آزمون ثبت نام 
کرده بودند که از این تعداد  7 هزار و ۱38 نفر زن و مابقی مرد بودند. از میان افراد 

ثبت نام کننده، 84.5 درصد کارت ورود به جلسه را دریافت کردند.

قتل خواهر 30 ساله توسط برادر سنگدل
فرمانده انتظامی شهرستان اراک از قتل دختری جوان توسط برادرش در یکی از 

محله های شهرستان اراک خبر داد.
به گزارش دنیای جوانان، سرهنگ امیر مختاری فرمانده انتظامی شهرستان اراک در 
بیان جزئیات این خبر گفت: صبح روز پنجشنبه گذشته با گزارشی از وقوع قتل در یکی از 
محله های شهرستان، بالفاصله تیم های پلیس برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.
وی افزود: با حضور تیم گشت پلیس در محل و در تحقیقات انجام شده از اهالی 
منزل، مشخص شد که پسر خانواده، خواهر 3۰ ساله خود را با چاقو به قتل رسانده و از 
منزل خارج شده است.فرمانده انتظامی شهرستان اراک اضافه کرد: بعد از گذشت دقایقی 
از وقوع قتل و با توجه به مشخصات به دست آمده، تیمی از ماموران گشت کالنتری ۱3 
حافظیه موفق شدند فرد قاتل را زمانی که در کنار خیابان اصلی منتظر تاکسی برای ترک 

محل بود، در یك عملیات غافلگیرانه دستگیر کنند.
که  شد  معترف  قاتل  اولیه،  بازجویی های  در  کرد:  خاطرنشان  مختاری  سرهنگ 
خواهرش را به علت برخی اختالفات خانوادگی به قتل رسانده که در این خصوص پرونده ای 

تشکیل و در حال سیر مراحل قانونی است.

| سلفی گرفتن پسر 1۵ ساله از لحظه کشتن پدر!
پسر ۱5 ساله ای که در یك جنایت تکان دهنده مادربزرگ و پدرش را به قتل رساند، 
در حال خفه کردن پدرش سلفی گرفته و حتی در لحظه کشتن بی رحمانه پدر لبخند می زند!
به گزارش خبرنگار دنیای جوانان، پسر ۱5 ساله ای که در یك جنایت تکان دهنده، 

مادربزرگ و پدرش را به قتل رسانده و پس از فیلمبرداری هنگام ارتکاب جنایت، اجساد را 
درون منزل به آتش کشیده بود، با صدور دستورات ویژه قضایی دستگیر شد.

بامداد پنج شنبه گذشته، امدادگران آتش نشانی مشهد برای خاموش کردن شعله هایی 
که از یك منزل مسکونی زبانه می کشید، عازم شهرک مهرگان شدند و پس از ساعتی 
تالش شعله های سرکش را فرونشاندند اما ناگهان در میان دودهای غلیظ، دو جسد نمایان 
شد که به طرز وحشتناکی در شعله های آتش سوخته بودند. اگرچه بررسی های مقدماتی 
بیانگر آن بود که حادثه آتش سوزی غیرعمدی است اما باز هم قاضی ویژه قتل عمد، 

برای انجام تحقیقات بیشتر عازم محل وقوع آتش سوزی در بولوار شهید کشمیری شد.
قاضی دکتر حسن زرقانی که در همان بررسی های اولیه به چگونگی وقوع آتش سوزی 
مشکوک شده بود، دستور داد کارآگاهان به تحقیق درباره افراد خانواده بپردازند. چراکه 
دیگر،  سوی  از  بود.  کرده  مشغول  را  او  ذهن  خانوادگی  تکان دهنده  جنایت  یك  وقوع 
نتیجه کارشناسی کالبدشکافی اجساد زن 75 ساله و مرد 45 ساله که مادر و پسر بودند، 
حکایت تلخی را نمایان کرد و مشخص شد این مادر و پسر براساس معاینات پزشکی 

به قتل رسیده اند.
میان  به  را  قتل عمد، حقیقتی وحشتناک  ویژه  قاضی  فرضیات  بود که  گونه  این 
کشید و بررسی ها نشان داد: پسر ۱5 ساله )نوه زن سالخورده و پسر مرد 45 ساله( به طور 
ناگهانی از هنگام وقوع آتش سوزی گم شده است. این ماجرا که به یك جنایت خانوادگی 
دامن می زد، موجب شد تا قاضی زرقانی دستور دستگیری وی را به همه مراکز انتظامی 

در سراسر کشور صادر کند. 
در حالی که تحقیقات برای شناسایی مخفیگاه پسر ۱5 ساله وارد مرحله جدیدی شده 
بود، سرنخ هایی از حضور »احسان-الف« در یکی از شهرهای شمالی کشور به دست آمد 
و بدین ترتیب با دستورات محرمانه مقام قضایی، این نوجوان در حالی به مشهد منتقل شد 
که بررسی های اولیه در گوشی تلفن همراه وی نشان داد او در حال خفه کردن پدرش، 

فیلم سلفی گرفته است و حتی در لحظه کشتن بی رحمانه پدر لبخند می زند!
پدر  قتل  به  اولیه  بازجویی های  همان  در  است،  معتاد  شیشه   به  که  نوجوان  این 
آزار و  به خاطر  را  اعتراف کرد و مدعی شد پدرش  45 ساله و مادربزرگ 75 ساله اش 
اذیت هایی که می کرد با پیراهن خود مقتول خفه کرده و پس از کشتن مادربزرگش، خانه 

را به آتش کشیده است. 
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پشتیبانی از نسخه  اندروید آفیس روی 
Chrome OS به زودی به پایان می رسد

نسخه  اجرای  امکان  27 شهریور  از  مایکروسافت،  رسمی  اعالم  بر   اساس 
اندروید آفیس و اوت لوک روی کروم بوک وجود نخواهد داشت.

توانایی اجرای اپلیکیشن های اندرویدی یکی از ویژگی های برتر کامپیوترهای 
کروم بوک است که امکان دسترسی به هزاران اپلیکیشن اندرویدی را برای کاربران 
اپلیکیشن آفیس روی  فراهم می کند؛ اما به نظر می رسد مایکروسافت از اجرای 
کروم  بوک ها چندان راضی نیست. بر اساس گزارش ها، از 27 شهریور اپلیکیشن 
مایکروسافت آفیس دیگر روی سیستم عامل کروم کار نخواهند کرد. این موضوع 
هر دو اپلیکیشن یکپارچه آفیس و اوت لوک را شامل می شود که مایکروسافت 

سال گذشته آن را منتشر کرد.
مایکروسافت پس از اینکه برخی کاربران کروم بوک با پیغام پایان پشتیبانی از 
این اپلیکیشن ها رو به رو شده اند، این موضوع را رسما تأیید کرد. هدف مایکروسافت 
این است که آن دسته از کاربران کروم بوک نیازمند به مجموعه آفیس را به سمت 
نسخه  های تحت وب هدایت کند. هرچند استفاده از آفیس و اوت لوک تحت وب 

رایگان است، این مجموعه تحت وب محدودیت هایی در زمینه ویژگی ها دارد.
موضوع مذکور چندان تعجب آور نیست؛ زیرا این مسیری است که مایکروسافت 
برای استفاده از مجموعه رایگان تحت وب آفیس برای صفحه نمایش های بزرگ 
اپلیکیشن آفیس روی  برای  در نظر گرفته است. در واقع، سیاست مایکروسافت 
موبایل این است که اگر می خواهید اسناد آفیس را روی صفحه نمایش بزرگ تر از 
۱/۱۰ اینچ ویرایش کنید، نیازمند خرید اشتراک Microsoft 365 خواهید بود. 
 Microsoft در نتیجه با دانلود اپلیکیشن آفیس روی کروم بوک، بدون اشتراک

365 نمی توانید اسناد را ویرایش کنید.
مایکروسافت 365 مکانیزمی است که کسب و کارها با استفاده از آن می توانند 

در نرم افزارهای آفیس و ویندوز اشتراک ایجاد کرده و عضو آنها شوند. 
 M365 سرویس  این  به  )که  مایکروسافت  کارمندان  از  یکی  گفته  به 
این سرویس همان آفیس 365 بعالوه ی ویندوز ۱۰ و سرویس  هم می گویند( 
توجه  آن  به  باید  نکات مهمی که  از  Enterprise Mobility است. یکی 
فقط  و  نیست  معمولی  مشتریان  برای  این سرویس  که  است  این  باشید  داشته 
مخصوص کسب و کارها، موسسات آموزشی و کمپانی هایی در رده سازمانی است.

کاربران می توانند از مجموعه آفیس تحت وب به صورت PWA روی کروم 
بوک خود نصب و فایل ها را ایجاد یا ویرایش کنند؛ اما استفاده از آفیس تحت وب 
محدودیت هایی دارد. به عنوان مثال، اگر به اینترنت دسترسی نداشته باشید، امکان 

استفاده از نسخه تحت وب وجود ندارد.
چند سال پیش و در زمان ویندوز ۱۰ موبایل، مایکروسافت مجموعه آفیس 
مخصوص این دو سیستم عامل را داشت که به کاربران اجازه می داد بدون محدودیت 
اسناد خود را ویرایش کنند. با این حال بعد از گذشت مدتی و با مرگ ویندوز ۱۰ 
موبایل، مایکروسافت اپلیکیشن آفیس ویندوز ۱۰ را با اپلیکیشن واحدی جایگزین 
کرد که کاربران را به سمت نسخه تحت وب هدایت می کند. این دقیقا همان اتفاقی 

است که در سیستم عامل کروم اتفاق خواهد افتاد.
دارد. ویندوز  بین ویندوز و کروم بوک ها وجود  تفاوت  بااین همه، مقداری 
به کاربران  را دارند که  ایمیل  اپلیکیشن  ۱۰ و ویندوز ۱۱ به صورت پیش فرض 
امکان می دهند چندین ایمیل خود را به آن اضافه کنند؛ درست مانند اپلیکیشن 
Outlook در اندروید. با این حال در نسخه تحت وب Outlook، کاربران فقط 
امکان اضافه کردن دو حساب کاربری را دارند. این موضوع فقط برای کاربرانی 
هستند؛  وابسته  بسیار   Outlook اپلیکیشن  به  که  بود  خواهد  نگران کننده 

در غیر این صورت، می توانند از اپلیکیشن Gmail استفاده کنند.
به گزارش xda-developers، بر اساس گزارش های موجود مایکروسافت 
در حال جایگزین کردن اپلیکیشن Windows Mail با نسخه ای مبتنی بر وب 
است. در پایان، به این موضوع باید اشاره کنیم که مایکروسافت به پشتیبانی از 
مجموعه اپلیکیشن آفیس در اندروید ادامه خواهد داد و اگر از گوشی یا تبلت های 
اندرویدی استفاده می کنید، مجموعه اپلیکیشن آفیس به صورت عادی به کارش 

ادامه خواهد داد.

معاون بهداشت دانشگاه 
اشاره  با  دزفول  پزشکی  علوم 
به کمبود واکسن و کندی روند 
واکسیناسیون کرونا گفت: اگر روند ابتال با 
این سرعت و واکسیناسیون به این کندی 

ادامه یابد هر روز وضعیت بدتر می شود.
کرد:  اظهار  ماندگار،  امیر  دکتر 
تخت های  اشغال  ابتال،  میزان  متاسفانه 
تند،  شیب  با  میر  و  مرگ  و  بیمارستانی 

صعودی است و وضعیت خراب است.
روزانه  شناسایی  به  اشاره  با  وی 
26۰ تا 27۰ بیمار مثبت کرونا در دزفول، 
افزود: روزانه 45۰ تا 5۰۰ نمونه در مراکز 
منتخب نمونه گیری کرونا در دزفول گرفته 
می شود که 55 تا 6۰ درصد نمونه ها مثبت 
علوم  دانشگاه  بهداشت  می شوند.معاون 
درگیری  میزان  گفت:  دزفول  پزشکی 
ابتال  زیاد است و سن  بیماران  ریوی در 
و مرگ و میر نیز به شدت کاهش یافته 
 ۱3 کودک  یك  پیش  روز  چند  است. 
ساله بر اثر ابتال به کرونا و بدون بیماری 

زمینه ای فوت کرد.
وی با اشاره به حجم زیاد مراجعات و 

بستری در این منطقه تصریح کرد: با وجود 
بیمارستان  به  جدید  بخش  یك  افزایش 
گنجویان، باز هم بیماران در انتظار تخت 

در اورژانس داریم.
ماندگار گفت: زمانی که یك بخش 
جدید افزوده می شود، به نیرو نیز نیاز است 
در حالی که برخی روزها، پزشکی برای 
ویزیت نیست. کافی است یك پزشك که 
به کرونا مبتال  در بخش ویزیت می کند 
شود، بیماران زیادی معطل می شوند و بار 

کار بر دوش تعداد کم نیروها می افتد.
وی بیان کرد: اگر روند ابتال با این 
سرعت و واکسیناسیون به این کندی ادامه 

یابد هر روز وضعیت بدتر می شود.
علوم  ه  نشگا دا بهداشت  معاون 
افزایش  لزوم  بر  تاکید  با  پزشکی دزفول 
صورت  در  گفت:  واکسیناسیون  پوشش 
میزان  واکسیناسیون،  پوشش  افزایش 
در  می یابد.  کاهش  بسیار  میر  و  مرگ 
دوز  هزار  تا ۱۰   8 هفته  حال حاضر هر 
واکسن به دزفول اختصاص داده می شود 
در حالی که این میزان واکسن در مدت 
دو روز تزریق می شود و در دیگر ایام هفته 

واکسن نداریم.
در  واکسن  اگر  حتی  افزود:  وی 
نداشته  زیادی  تاثیر  ابتال  از  پیشگیری 
باشد اما مبتالیان به نوع خفیف تر مبتال 

می شوند و کار آن ها به ICU نمی کشد.
جدید  سوش  به  اشاره  با  ماندگار 
و  سال  یك  تجربه  گفت:  کرونا  المبدا 
با  هر سوشی  می دهد  نشان  گذشته  نیم 
سرعت کم و زیاد منتشر شده است. شاید 
این سوش اکنون وارد کشور نشده باشد اما 
قطعا یکی دو ماه دیگر به کشور می رسد.
وی بیان کرد: اگر این سوش پاسخ 
به واکسیناسیون را کاهش دهد، باید فکر 
دیگری شود. با این روند مشخص نیست 
آینده  و  داریم  رو  پیش  در  روزهایی  چه 

مبهم است.
علوم  ه  نشگا دا بهداشت  معاون 
باید در یك اقدام  پزشکی دزفول افزود: 
وارد  زیادی  واکسن های  ضرب االجلی 
کشور شود و روند واکسیناسیون سرعت 
بگیرد. تقریبا در هر خانواده یك بیمار یا 
این  کی  تا  است.  رفته  دست  از  عزیزی 
مساله کش پیدا می کند؟ باید تغییر اساسی 

در رویکرد مجموعه تصمیم گیرندگان در 
مورد ورود واکسن ایجاد شود.

حاضر  حال  در  کرد:  تصریح  وی 
مردم  حساسیت  رفتن  بین  از  ما  مشکل 
نسبت به بیماری است. به طور مثال به 
زن بارداری تاکید کردیم در منزل بماند 
اما به یك عروسی دعوت شده بود. زمانی 
فرزندت  پرسیدیم  باردار  مادر  این  از  که 
مهم تر است یا عروسی؟ عروسی را مهم تر 
عنوان کرد. این مادر باردار ۱9 ساله و همه 
شرکت کنندگان در عروسی به کرونا مبتال 

شدند و این مادر باردار نیز فوت کرد.
با چهار  ماندگار افزود: جمعیتی نیز 
اتوبوس از الیگودرز به یکی از نقاط دزفول 
برای شرکت در عروسی آمدند و به کرونا 
مبتال شدند و برگشتند. این افراد بیماری 

را با خود جابه جا می کنند.
وی با اشاره به افزایش ابتالی زنان 
اکنون یك بخش  کرونا گفت:  به  باردار 
بیمارستان گنجویان به مادران باردار مبتال 
به کرونا اختصاص یافته است. البته این 
بخش تنها برای بیمارانی است که شرایط 

بستری را پیدا می کنند.

یک مقام دانشگاه علوم پزشكی:

مشكل ما از بین رفتن حساسیت مردم نسبت به بیماری کروناست!
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تورم  کاهش  و  کنترل 
اصلی  دغدغه های  از  یکی 
دولت است به طوری که وزیر 
صنعت، معدن وتجارت دولت سیزدهم 
نرخ   ۱4۰2 سال  تا  است  کرده  اعالم 
تورم به نصف نرخ سال ۱399 می رسد؛ 
با توجه به تعیین تکلیف کابینه و کسب 
زودی  به  مجلس،  از  وزرا  اعتماد  رای 
عملیاتی  مرحله  به  تورم  غول  مهار 

خواهد رسید.
به گزارش دنیای جوانان، با تشکیل 
کابینه و استقرار دولت جدید، به تدریج 
جنبه  شده،  تعیین  اهداف  و  برنامه ها 
اینکه  به  باتوجه  اجرا می شود.  مرحله 
و  مشکالت  جامعه،  کنونی  مشکل 
رییس  است،  اقتصادی  چالش های 
جمهوری و وزرای دولت سیزدهم رشد 
اقتصادی، کنترل تورم، کاهش بیکاری 
و سر و سامان دادن به اقتصاد و معیشت 
مردم را به عنوان اولویت اصلی مطرح 

کرده اند.
بر این اساس، رئیس جمهوری از 
ابتدای کار تاکنون بارها بر مسئله تورم، 
نقدینگی و افزایش ارزش پول ملی تأکید 
را  خود  اقتصادی  تیم  اعضای  و  کرده 
نیز در همین راستا انتخاب کرده است. 
این هماهنگی مورد انتظار ناشی از این 
رویکرد در انتخاب تیم اقتصادی است.

یر  ز و مین،  ا فاطمی  سیدرضا 
در  وتجارت  معدن  صنعت،  پیشنهادی 
از خود در مجلس شورای  جلسه دفاع 
اسالمی  تورم را یك بیماری مزمن در 
اقتصاد ایران دانست و از کاهش آن به 
نصف تورم سال ۱399 در سال ۱4۰2 
و پس حرکت به سمت تك رقمی شدن، 

سخن گفت.
یر  ز و ندوزی  خا ن  حسا ا سید 
و  بی سابقه  با  نیز  اقتصاد  پیشنهادی 
جلسه  در  کنونی  تورم  خواندن  مزمن 

مجلس گفت: در کوتاه مدت مهمترین 
دارایی  و  اقتصاد  امور  وزارت  اولویت 
مهار  و  کالن  اقتصاد  ثبات  به  کمك 

پایدار تورم است.
اظهار  اقتصاد  پیشنهادی  وزیر 
داشت: اگر چه حل مساله تورم نیازمند 
و  زمان  و  دستگاه ها  همه  همکاری 
رساندن  نجام  سرا به  برای  مجالی 
تالش  تمام  اول  روز  از  اما  است، 
از  بودجه  تأمین کسری  برای  را  خود 
روش های غیر تورم زا، کنترل رشد بی 
ضابطه نقدینگی و مدیریت بازار ارز به 

کار خواهم بست.
چنین گفته ها و سخنانی از سوی 
رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاون 
شده  مطرح  نیز  جمهوری  رئیس  اول 

است.
این دیدگاه ها و صحبت ها که در 
راستای مواضع رئیس جمهوری قرار دارد 
امیدوار کننده است و نشان می دهد بین 
تیم اقتصادی دولت سیزدهم، هماهنگی 
وجود دارد. این همگرایی و هماهنگی، 
پیش شرط موفقیت هر دولتی در پیشبرد 
جمله  از  اقتصادی،  اهداف  و  برنامه ها 

مهار و کاهش تورم است.
در  ساالنه  تورم  نرخ  آمار  مرکز 
اعالم  درصد   36.4 را   ۱399 اسفند 
با  رسد  می  نظر  به  که  است  کرده 
تدیج  به  تورم زا  غیر  طرح های  اجرای 
روند کاهشی بیابد و حتی در مدت دو 

سال به زیر 2۰ درصد بازگردد.
البته بر اساس آخرین گزارش مرکز 

آمار ایران، نرخ تورم نقطه ای در تیر ماه 
۱4۰۰ به عدد 43.6 درصد و نرخ تورم 
ساالنه تیر ماه ۱4۰۰ برای خانوارهای 

کشور به 44.2 درصد رسیده است.
برای  مختلفی  رهای  کا و  ز سا
دارد.  وجود  تورم  و  نقدینگی  مهار 
پیش  در  که  راه کاری  و  روش  هر 
اقتصادی  رکود  با  نباید  شود  گرفته 
جلو  که  نباشد  طور  این  شود.  همراه 
زدن  ضربه  بهای  به  قیمت ها  رشد 
ضمن  ید  با  . د شو فته  گر لید  تو به 
و  تولید  بخش  به  نقدینگی  هدایت 
رشد  برای  بستر  بخش،  این  تقویت 
کاهش  اشتغال،  افزایش  اقتصادی، 
و  تورم  نرخ  آوردن  پایین  و  بیکاری 

شود. فراهم  ملی  پول  تقویت 

و  اقتصادی  امور  وزیر  به  تعاون  توسعه  بانک  مدیرعامل  تبریک  پیام 
دارایی

حجت اله مهدیان ،مدیر عامل بانك توسعه تعاون در پیامی کسب رای اعتماد از سوی 
احسان خاندوزی برای پست وزارت امور اقتصادی و دارایی راتبریك گفت.

کیوسك خبر ـ در پیام مهدیان آمده است:کسب رای اعتماد باال از مجلس شورای 
اسالمی را به جنابعالی تبریك می گویم.

حضور و فعالیت در عرصه قانون گذاری و پیش از آن در مرکز پژوهش های مجلس 
شورای اسالمی موجب شد که با چالش های اقتصاد ایران مسلط شوید.

همچنین مرور برنامه های تقدیم شده به مردم و نمایندگان نشان از نکته سنجی 
و شناخت خوب شما از مشکالت و چالش های اقتصاد ایران دارد.به نظر می رسد درک 
درست مشکالت اقتصادی نیمی از مسیر حل آنها باشد.کاربست روش های علمی و تجربه 
شده در سطح جهانی که در برنامه های شما نیز وجود دارد می توان بخشی از معضالت 

اقتصاد ایران را رفع و حل کند.
به نمایندگی از کارکنان بانك توسعه تعاون، آمادگی خود را برای همکاری با شما 

برای رفع مشکالت در حوزه بانکی کشور اعالم می کنم.
این بانك آمادگی دارد که با تمام ظرفیت نسبت به اجرای سیاست ها و برنامه های 

راهبردی جنابعالی اهتمام و اقدام ورزد.
توفیق جنابعالی در خدمت به مردم شریف ایران را از خداوند منان خواهانم.

پیام تبریک مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بانک مهر ایران به وزیر 
امور اقتصادی و دارایی

دکتر مرتضی اکبری مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بانك قرض الحسنه مهر ایران 
در پیامی انتصاب دکتر خاندوزی به سمت وزیر امور اقتصادی و دارایی را تبریك گفتند.

به گزارش روابط عمومی بانك مهر ایران، متن پیام به این شرح است:
جناب آقای دکتر خاندوزی

اقتصادی و  امور  الهی،انتصاب شایسته جنابعالی به سمت وزیر  با سالم و تحیات 
دارایی و اخذ رای اعتماد قاطبه نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسالمی را که 
داللت بر توانمندی ها و قابلیت های آن برادر عزیز برای نقش آفرینی های موفق در این 

سنگر خطیر و راهبردی دارد، را تبریك عرض می نماییم.
بی شك تجارب ارزنده و متمادی حضرتعالی در خدمت به نظام مقدس جمهوری 
اسالمی ایران، پشتوانه مطمئن و راهگشایی است که می تواند موجب حرکت پرشتاب وزارت 

امور اقتصاد و دارایی در مسیر اعتالی همه جانبه کشور را رقم زند.
بانك قرض الحسنه مهر ایران با بهره مندی از همه ظرفیت های خود برای تحقق 
اهداف اقتصادی کشور و دولت محترم آمادگی داشته و در راستای بهبود فضای کسب و کار، 
ارتقای معیشت عامه مردم و توسعه فرهنگ قرض الحسنه، گام های اساسی برخواهد داشت.
منویات  از  تبعیت  و  )عج(  عصر  ولی  حضرت  عنایت  تحت  جنابعالی  توفیق  دوام 
کبریایی  اقدس  ذات  از  را  العالی(  )مدظله  رهبری  معظم  مقام  حکیمانه  رهنمودهای  و 

مسئلت داریم.

با هدف حمایت مالی از تولید و اشتغال ملی انجام شد
انتشار 10 هزار میلیارد ریال اوراق »گام« توسط بانک اقتصادنوین

بانك اقتصادنوین اقدام به انتشار ۱۰ هزار میلیارد ریال اوراق گام )گواهی اعتبار مولد( 
برای صنعت خودرویی کشور کرد.

به گزارش روابط عمومی بانك اقتصادنوین، این بانك با هدف تامین سرمایه در 
گردش بنگاه ها و واحدهای تولیدی، کمك به توسعه و شکوفایی اقتصاد ملی و نیز رونق 
تولید و پایداری اشتغال در شرایط تحریم، با انتشار ۱۰ هزار میلیارد ریال اوراق گام، اقدام 

به تامین سرمایه در گردش مورد نیاز صنعت خودرویی کشور کرد.
اوراق گام، به عنوان یك ابزار بازار محور ، غیر تورم زا و با قابلیت نقل وانتقال در 
بازارهای پول و سرمایه، ابزار نوینی در تامین اعتبار برای بنگاه های تولیدی است که بر 
اساس آن تولیدکنندگان بر مبنای فاکتور خرید مواد اولیه، از بانك عامل درخواست انتشار و 
تضمین گواهی اعتبار مولد در سررسید کرده و آن را به فروشنده مواد اولیه تحویل می دهند. 
دارنده این اوراق می تواند گواهی را تا زمان سررسید آن نزد خود نگه دارد، یا آن را به 

فروشنده مواد اولیه خود واگذار کند و یا نسبت به تنزیل آن در بازار سرمایه اقدام نماید.
گفتنی است بانك اقتصادنوین حمایت از تولید و اشتغال ملی را یکی از مهم ترین 
اولویت های راهبردی خود می داند و به ویژه در دوسال گذشته با تمام توان و ظرفیت خود 
تالش کرده است که با شتاب بخشی به تامین منابع مالی مورد نیاز واحدهای تولیدی و 

صنعتی گامی مهم در راستای تحقق رسالت خود بردارد.

پیام مدیرعامل بانک ملی ایران به مناسبت فرارسیدن هفته دولت
اظهار  دولت،   هفته  فرارسیدن  مناسبت  به  پیامی  در  ایران  ملی  بانك  مدیرعامل 
امیدواری کرد دولت سیزدهم بتواند با تالش شبانه روزی، اهداف بلند انقالب اسالمی را 

بیش از پیش محقق کند.
به  زاده  پیام محمد رضا حسین  متن  ایران،   ملی  بانك  روابط عمومی  گزارش  به 

این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

هفته دولت،  یادآور مجاهدت های دولت انقالبی شهیدان رجایی و باهنر است که 
بدون هیچ چشمداشتی، تنها به اعتالی ایران اسالمی می اندیشیدند.

اکنون که بیش از 4 دهه از عمر مبارک نظام جمهوری اسالمی ایران می گذرد، 
هنوز هم یاد و راه آن شهدای بزرگ همراه ماست و آحاد مردم از آن دو بزرگوار به نیکی 

یاد می کنند.
آغاز فرایند تشکیل دولت سیزدهم به ریاست حضرت آیت اهلل رئیسی که با هفته 
دولت همزمان شده است را به فال نیك می گیریم و از خدای متعال می خواهیم که 

خدمتگزاران مردم در این دولت را در راه اعتالی کشور یاری فرماید.
انشاءاهلل با تالش شبانه روزی همه دولت مردان، توسعه کشور شتاب بیشتری به خود 

می گیرد و اهداف بلند انقالب اسالمی بیش از پیش محقق می شود.
بانك ملی ایران نیز مانند همیشه در خدمت دولت و ملت ایران است و برای ساختن 

ایرانی آبادتر، از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد.

پیام تبریک مدیر عامل محترم ملل به مناسبت هفته دولت
سالروز شهادت دولتمردان عمل و اندیشه های روشن و ضمیرهای آگاه، شهیدان 

رجایی و باهنر و هفته دولت گرامی باد.
نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران از بدو ظهور تا کنون چهره های نامدار و اثرگذاری 
را در راه شکوفایی و آبادانی ایران اسالمی از دست داده است که هر یك به تنهایی چراغ 
این سرزمین همواره شاهد  برایمان روشن می ساختند.تاریخ  را  راهی بودند که مسیرها 
ایثارگری ها و از خودگذشتگی های دلیر مردانی بوده که تمام هم و غم شان خدمت به 

مردم و اعتالی نام بلند ایران اسالمی بوده است؛ کسانی که غیر خدا هیچ ندیدند.
هفته دولت تداعی کننده فداکاری ها و از خودگذشتگی های فرزندان پاک نهاد این 

نظام و یادآور روزهای پرشور خدمتگزاری شهیدان عظیم الشان رجایی و باهنر است.
این وظیفه سنگین ماست که با تاسی از ویژگی های اخالقی و رفتاری شهدای این 
با  سرزمین و خاصه شهیدان رجایی و باهنر آنان را الگوی همیشگی خود قرار دهیم و 
بهره گیری از رفتار آنان تالش و کوشش خود را به کار بندیم تا در راه تعالی میهنمان و 
تحقق اهداف دولت و نظام اسالمی در عرصه بانکی و جبهه جنگ اقتصادی گام برداشته 

و زمینه شکوفایی و سرافرازی ایران اسالمی را در زمینه های مختلف فراهم آوریم.
اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای واالمقام دولت به ویژه شهیدان 
رجایی و باهنر، هفته دولت را به همه دولتمردان خاصه رییس جمهور محترم و سایر اعضای 
دولت جدید و کارمندان خدوم و متعهد، تبریك عرض نموده و موفقیت روز افزون همگان 
را در راستای تحقق آرمان های بنیانگذار کبیر انقالب و مقام عظمای والیت تا رسیدن به 

قلل افتخار از درگاه خداوند منان مسئلت می نمایم.

در  ایران  ملی  بانک  عاملیت  از  ها  بانک  و  مرکزی  بانک  تقدیر 
واکسیناسیون شبکه بانکی

به گزارش روابط عمومی بانك ملی ایران، در نامه ابوالفضل نجارزاده معاون اداری 
و مالی بانك مرکزی آمده است:

جناب آقای محمدرضا حسین زاده
با عنایت به اجرای واکسیناسیون کارکنان نظام بانکی کشور در برابر ویروس کرونا 
با مشارکت اثربخش واحدهای درمانی تعدادی از بانك ها در سراسر کشور، ضمن قدردانی 
از تالش های جنابعالی و تمامی دست اندرکاران به ویژه کادر واکسیناسیون، مقتضی است 
نسبت به حفظ و بهینه سازی زیرساخت ها و امکانات فراهم شده و برنامه ریزی برای 
اجرای فاز دوم طرح در یك و سه ماه آینده اقدام شود.در نامه کوروش پرویزیان رییس 

شورای عالی کانون بانك ها و موسسات اعتباری خصوصی آمده است:
جناب آقای محمدرضا حسین زاده

مسلما عالوه بر کارکنان خدوم نظام بانکی کشور، خداوند منان در جریان تالش 
های جنابعالی به منظور واکسیناسیون این کارکنان فداکار قرار دارد. جای دارد به همین 
مناسبت از سوی خود و کارکنان بانك ها و موسسات اعتباری خصوصی از جنابعالی و 

کارکنانی که در این امر کوشش خود را مصروف داشتند، تشکر و قدردانی داشته باشم.
در نامه علیرضا بلگوری مدیر عامل بانك اقتصاد نوین آمده است:

جناب آقای محمدرضا حسین زاده
کارکنان شریف نظام بانکی کشور، شانه به شانه کادر مجاهد درمان و مدافعین سالمت 
جامعه، از روزهای آغازین شیوع کرونا لحظه ای در خدمت رسانی به هم وطنان کوتاهی 
این ویروس بودند،  به  ابتال  اقشار جامعه در معرض  از  اینکه بسیاری  با وجود  نکردند و 

ایثارگرانه در کنار مردم ایستادند تا خللی در ارایه خدمات بانکی ایجاد نشود.
بدون شك طرح واکسیناسیون کارکنان نظام بانکی کشور که همزمان با عید سعید 
غدیر خم آغاز و اکنون به مرحله اجرا در آمده است جان تازه ای در کالبد همکاران متعهد 
این عرصه می دمد تا بیش از پیش نقش خود را در شرایط خطیر کنونی ایفا کنند. الزم 
می دانم به نمایندگی از خانواده بانك اقتصاد نوین از پیگیری های مجدانه و دلسوزانه 

جنابعالی برای به ثمر رساندن این طرح و به ویژه اجرای قدردانی کنم.

وزیر جدید نفت:
صنعت نفت به عنوان خط مقدم جبهه اقتصادی است

وزیر نفت تامین سوخت زمستانی را به عنوان نخستین دستور کار وزارت نفت 
مطرح کرد و گفت: تشکیل نشست های تأمین سوخت زمستانی از شنبه ششم 
شهریورماه)امروز( آغاز و مشکالت و چالش های پیرامون آن پیگیری می شود.

به گزارش دنیای جوانان، جواد اوجی طی نشستی با مدیران ارشد و کارکنان 
از حضور همه مدیران و دست اندرکاران مجموعه  صنعت نفت ضمن قدردانی 
نفت، اظهار کرد: تأمین سوخت زمستانی و نیروگاه ها از جمله دغدغه های اصلی 
وزارت نفت است که از امروز شنبه نشست هایی برای برون رفت از این مشکل 
برگزار می شود.قرار است در آینده نشست هایی نیز با حضور علی اکبر محرابیان، 
حساب  و  منظم  به صورت  نیروگاه ها  سوخت  تأمین  مسئله  و  برگزار  نیرو  وزیر 

شده حل و فصل شود.
روزپنجشنبه  که  دولت  هیئت  نشست  نخستین  برگزاری  به  اشاره  با  وی 
گذشته برگزار شد، گفت: در این نشست همه وزیران عهدنامه ای را امضا کردند 
که بر اساس آن همگی ملزم و پایبند به انجام همه تعهدها و برنامه های کاری 

زیرمجموعه خود خواهند بود.
اوجی از صنعت نفت به عنوان خط مقدم جبهه اقتصادی یاد کرد و یادآور 
نیاز  مورد  بودجه  تأمین  اسالمی  نمایندگان مجلس شورای  بیشتر  دغدغه  شد: 
با تدابیر حساب شده به  بتوانیم  امیدوارم  از محل فروش نفت است که  کشور 

این موضوع جامعه عمل بپوشانیم.
دوستان،  همه  به  را  بنده  پیام  که  است  این  خواهشم  کرد:  تصریح  وی 
با  که  ببندیم  با هم عهد  بیائیم همه  برسانید،  نفت  مدیران صنعت  و  کارکنان 

همه توان وارد این عرصه بشویم و با همت جهادی مشکالت را حل کنیم.
جایگاه ایران در اوپك مستحکم می شود

تأمین سوخت  از صحبت های خود  دیگر  بخش  در  نفت همچنین  وزیر 
نفت در حال حاضر عنوان کرد و گفت:  اولویت صنعت  را مهم ترین  زمستانی 
را  بازارهایمان  و  شود  مستحکم  اوپك  در  ایران  جایگاه  است  این  تالشمان 

پس بگیریم.
وی  درباره اینکه چقدر برای انجام این مسئولیت دشوار آماده اید، اظهار 
کرد: بنده از خانواده صنعت نفت هستم، تحصیالتم در این حوزه بوده است و 
35 سال در این مجموعه و در بخش باالدست و پایین دست صنعت نفت کار 
کردم، ان شاء اهلل از امروز با توکل به خدا و انگیزه مضاعف برای رفع چالش های 

صنعت نفت گام برخواهم داشت.
قرار  کار  دستور  در  که  صنعت  این  اولویت های  مهم ترین  درباره  وی 
می گیرد، گفت: مهم ترین موضوعی که باید به صورت جدی دنبال شود ناترازی 
گاز و تأمین سوخت زمستانی است که بسیار مهم است. امروز نخستین نشست 
شورای معاونان را خواهیم داشت و به زودی هم نشستی برای سوخت زمستانی 

با وزارت نیرو برگزار می کنیم.
وزیر نفت حفظ و نگهداشت تولید، ساماندهی سرمایه انسانی، فروش نفت 
و میعانات گازی، جلوگیری از خام فروشی و ورود به زنجیره صنایع تکمیلی را 
از اولویت های اصلی صنعت نفت دانست و درباره تغییرها در صنعت نفت گفت: 
ارزیابی و در  از  با مدیران صنعت نفت نشست برگزار می شود و پس  به زودی 

صورت نیاز تحوالت انجام خواهد شد.
اوجی درباره نشست پیش روی ائتالف اوپك پالس )تولیدکنندگان عضو و 
غیرعضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت - اوپك( و طرح موضوع بازگشت 
اظهار کرد:  برگزار می شود،  آینده  این نشست که هفته  بازار در  به  ایران  نفت 
تقاضای نفت در جهان با توجه به واکسیاسیون در حال افزایش است. بی شك 
و  شود  مستحکم  اوپك  در  ایران  جایگاه  است  این  ما  برنامه های  از  یکی 

بازارهایمان را پس بگیریم.  
وی گفت: شناسایی بازارهای جدید برای نفت نیز یکی از کارهای اصلی  ما 
خواهد بود و ما آنچه را حق جمهوری اسالمی ایران هست پس خواهیم گرفت.
صنعت نفت برای عبور از چالش های پیش رو نیازمند عزم جدی کارکنان 

است
وزیر نفت دولت سیزدهم  همچنین با حضور در مقبرةالشهدای ساختمان 
مرکزی وزارت نفت پس از ادای احترام به سه شهید گمنام دفاع مقدس ضمن 
تشریح  ضمن  خبرنگاران  جمع  در  خود،  کاری  اولویت های  مهم ترین  تشریح 
اولویت های کاری خود خواستار عزم جدی و حضور مقتدرانه کارکنان و مدیران 
پیش  بحران ها و چالش های  از  برای عبور  وزارتخانه  این  توانمند و فسادستیز 

روی صنعت نفت و گاز کشور شد.
وی ابراز امیدواری کرد با توکل به خدا و همت کارکنان و مدیران خدوم 
در  مؤثری  گام های  و  کند  برطرف  را  رو  پیش  چالش های  بتواند  نفت  صنعت 

مسیر اعتالی این صنعت بردارد.
اوجی رفع چالش ناترازی گاز و سوخت زمستانی، ساماندهی سرمایه انسانی 
و ارکان ثالث، حفظ و نگهداشت تولید، تعیین تکلیف میدان های مشترک نفت 
و گاز، حمایت از ساخت داخل، دیپلماسی قوی انرژی و همکاری همه جانبه با 
کشورهای همسایه در حوزه نفت و گاز را از اهم ضرورت های صنعت نفت برشمرد.
وزیر نفت به موضوع فروش نفت خام و میعانات گازی هم اشاره کرد و 
از  بهره مندی  با  که  است  شده  اندیشیده  خوبی  راهکارهای  خوشبختانه  گفت: 
همه ظرفیت های موجود در وزارت نفت و دیگر دستگاه ها ارقام خوبی در بخش 

فروش نفت خام و میعانات گازی رقم خواهد خورد.
ارتقای جایگاه دانشگاه صنعت نفت و جذب نخبگان و مدیران  از  اوجی 
ارتقا و  یادآور شد: موضوع  نیز خبر داد و  توانمند در صنعت نفت  متخصص و 
ارتباط صنعت نفت با دانشگاه از مهم ترین ضرورت هایی است که باید با جدیت 
تمام پیگیری شود.وی ادامه داد: برنامه های خوبی برای تحقق این مهم تبیین 
می کنیم که بر این اساس، ارتقای جایگاه دانشگاه صنعت نفت و جذب نخبگان 
جزو  بی شك  کشور  دانشگاه های  دیگر  از  چه  و  دانشگاه  این  طریق  از  چه 

اولویت های کاری ما خواهد بود.
داریم  تقاضا  نفت  صنعت  زحمتکش  کارکنان  همه  از  افزود:  نفت  وزیر 
نیروهای  با همت  بتوانیم  تا  کنند  یاری  این مسیر  در  را  ما  با عزم جدی خود 
کارآمد و مدیران توانمند و فسادستیز، چالش های این وزارتخانه و شرکت های 

تابعه اش را هموار کنیم.
اوجی در ادامه سخنانش با اشاره به دوران حضورش در صنعت نفت، گفت: 
سوابق کاری بنده به حضور در صنعت نفت و فعالیت در بخش های باالدست و 
پایین دست خالصه شده است و چند سالی هم که توفیق حضور در وزارتخانه 
را نداشتم اما از مباحث آن غافل نبودم و به نوعی با طرح ها و پروژه های این 
صنعت چه در ستاد اجرایی فرمان امام )ره( و چه در بنیاد مستضعفان در ارتباط 
و  دریا  در  میدان ها  توسعه  از جمله  نفت  پروژه های صنعت  در حقیقت  و  بودم 
پارس  گازی  میدان  توسعه  طرح   ۱4 فاز  خشکی  پاالیشگاه  ساخت  و  خشکی 

جنوبی و... را در دستور کار داشتم.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه موضع و برنامه ایران در نشست  
نفت  سازمان کشورهای صادرکننده  غیرعضو  و  تولیدکنندگان عضو  پیش روی 
نخستین  در  حتم  به طور  کرد:  تصریح  بود،  خواهد  چه  اوپك پالس(،  )ائتالف 
این  در  مقتدرانه  حضور  برای  ایران  نفت  وزارت  برنامه های  ممکن  فرصت 

نشست اعالم می شود.
وزیر نفت ادامه داد: اولویت ما بازگشت به سهمیه ایران در اوپك خواهد 
بود و به دنبال احیای سهممان در بازارهای جهانی نفت خام هستیم. با تدوین 
راهکارهای مناسب و هوشمندانه برای فروش نفت و بهره مندی از ظرفیت های 
بازارهای جدید  بی شك  دیپلماسی،  و دستگاه های  وزارتخانه، بخش خصوصی 

را شناسایی می کنیم و فروش نفت را به  مقدار قابل توجهی افزایش می دهیم.
اوجی تصریح کرد: البته نباید از این نکته نیز غافل ماند که تنها راه پیشرفت 
اقتصاد کشور جلوگیری از خام فروشی و میعانات گازی است که با جذب سرمایه 
و ایجاد ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش به ویژه در بخش پتروشیمی 

می توان شاهد تحوالتی خیره کننده بود.
است  مطرح  پرشماری  راهکارهای  نفت  فروش  بحث  در  کرد:  بیان  وی 
که باید اصالحات قانونی آن را حل وفصل کرد. با فروش نفت می توان بخشی 
از درآمد حاصله را به صورت ارز و بخشی دیگر را با تهاتر و واردات کاالهای 

اساسی و تجهیزات موردنیاز صنعت تأمین کرد.
به گفته وزیر نفت، بعضی از سرمایه گذاران داخلی و خارجی مترصد این 
راه  بلکه در حوزه  نفت،  نه فقط صنعت  پروژه های کشور  مقوله هستند که در 
و شهرسازی، نیروگاهی و صنایع و معادن مشارکت و در قبال آن نفت خام و 

میعانات دریافت کنند.
اوجی تصریح کرد: بنده سال های متمادی در حوزه سرمایه گذاری فعالیت 
باید سازوکارهای مدونی برای این موضوع تنظیم کرد و بودجه سال  کرده ام. 
۱4۰۰ هم نیازمند اصالحاتی است که باید در آن لحاظ شود، اما به هر جهت 
بخشی از تولید نفت کاهش تکلیفی است و می توان از این رهگذر راهی برای 

جذب سرمایه گذار در همه حوزه ها و تهاتر با کاالهای اساسی پیدا کرد.

گذری بر وعده های تیم اقتصادی دولت سیزدهم؛

تورم، بیماری مزمن اقتصاد ایران! 
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زیر نظر: محمد امامی

ت
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زیر نظر: بهنام مومنی

وزیر جدید صنعت:
دولت همراه و شریک 
بخش خصوصی است!

در  خـود  حضـور  روز  نخسـتین  در  تجـارت  و  معـدن  صنعـت  وزیـر 
ایـن وزارتخانـه بـا تاکیـد بـر نقـش بخـش خصوصـی در تولیـد، اشـتغال و 
سـرمایه گذاری، توجـه بـه تنظیـم بـازار، صـادرات و رفـع موانـع تولیـد را جزو 
اعـالم کـرد. اولویت هـای اصلـی وزارت صمـت  و  برنامه هـای کوتاه مـدت 
بـه گـزارش دنیـای جوانـان، سـیدرضا فاطمی امیـن در حاشـیه جلسـه 
مشـترک خـود بـا وزیـر پیشـین وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت در جمـع 
خبرنگاران ضمن تشـکر از زحمات علیرضا رزم حسـینی و همه مسـئوالن این 
وزارتخانـه و ابـراز خرسـندی از توفیـق خدمتگزاری در این حـوزه، درخصوص 
برنامه هـای خـود در ایـن وزارتخانـه گفت: تنظیم بـازار، صـادرات و رفع موانع 
تولیـد جـزو اولویت هـا و برنامه هـای کوتـاه مـدت وزارتخانـه خواهد بـود و در 
کنـار ایـن موضوعـات، 36 پـروژه تحولـی تعریـف شـده اسـت که بـه  موازات 

برنامه هـای کوتاه مـدت اجـرا خواهد شـد.
وزیـر صنعـت، معـدن و تجارت رسـیدن به یك سـاختار و سـاز و کار موثر 
در مدیریـت صنعـت و معـدن را از اهـداف ایـن وزارتخانـه دانسـت و تکمیـل 
سـامانه جامـع تجـارت را بـه عنوان یکـی از برنامه هـای مهـم وزارتخانه اعالم 
کـرد و افـزود: تکمیـل ایـن سـامانه امـکان رصد جریـان تولید و توزیـع کاال را 
فراهـم مـی آورد و امـکان پیش بینی و اخذ تصمیمات به موقـع را ایجاد می کند.
فاطمی امیـن بـا تاکیـد بـر اینکـه وی از امـروز بـه عنـوان وزیـر صمـت، 
کار خـود را شـروع کـرده اسـت از برگـزاری جلسـات متعـدد و مرتبط بـا حوزه 
صمـت خبـر داد و اظهـار کـرد: بـا توجـه بـه اهمیـت تعامـل دو وزارت صمـت 
و جهـاد کشـاورزی در حـل مسـائل مربـوط بـه تنظیم بازار، جلسـه ای بـا وزیر 
محتـرم جهادکشـاورزی در دسـتور کار قرار دارد و ان شـاءاهلل بـا همکاری قوی 
ایـن دو وزارتخانـه، بسـیاری از مسـائل کشـور در حـوزه تنظیـم بـازار حـل و 

فصـل خواهد شـد.
وزیـر صمـت در بخـش دیگـر صحبت هـای خود بـه اهمیت کسـب و کار 
و بخـش غیردولتـی در حـوزه تولیـد، تجـارت و صـادرات اشـاره کـرد و افـزود: 
بخـش خصوصـی، کسـب وکار و بنگاه هـای اقتصـادی نقـش اصلـی را درحوزه 
تولیـد و تجـارت دارنـد و اگـر نگـران تولیـد، اشـتغال، سـرمایه گذاری هسـتیم، 
بایـد بـه ایـن بخش هـا توجـه شـود دولـت باید تـالش کنـد شـرایط و الزامات 

مـورد نیـاز بـرای فعالیت آن هـا را فراهـم کند.
وی دولت را همراه و شـریك بخش خصوصی توصیف کرد و بیان داشـت: 
دولـت و بخـش خصوصـی هـر دو در یـك سـو هسـتند و دولـت بـا مشـخص 
کـردن اولویت هـا سـعی می کنـد از بخش خصوصـی بخواهد تا متناسـب با این 
اولویت هـا برنامه ریـزی کننـد و در مرحلـه بعـد از ان هـا در تحقـق ایـن اهداف 
حمایـت شـود و تـالش کنیـم تـا هماهنگـی بیـن اهـداف بخـش خصوصی و 
اولویت هـای ملـی ایجـاد کنیم و دولت بیشـتر نقش تسـهیل گری، تنظیم گری، 

اولویت گذاری را داشـته باشـد.
فاطمی امیـن همچنیـن بـه اقدامـات انجـام شـده در دوران وزیـر پیشـین 
صمـت در حـذف بروکراسـی های زائـد اداری در حـوزه صمـت و بخـش تولید 
اشـاره کـرد و از اجـرای پـروژه سـامانه قواعـد و مجوزهـا از هفتـه آیندهدخبـر 
داد و گفـت: در قالـب ایـن سـامانه کلیـه مجوزهـای صادر شـده در بخش های 
صنفـی، صنعتـی معدنـی و تجـاری بازنگری خواهند شـد به دنبال این هسـتیم 
تـا حـد امـکان مجوزهـا را از حالـت پیشـینی به پسـینی تبدیل کنیـم و تالش 
می کنیـم از آییـن نامه هـای خلق السـاعه کـه محیـط کسـب و کار را آشـفته 
می کنـد، جلوگیـری کنیـم و ایـن در راسـتای تسـریع اقدامـات و برنامه هـای 

هیئـت مقررات زدایـی وزارت اقتصـاد اسـت.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: 
چندین  نیازمند  ایران  اقتصاد  اولویت 
اقدام کوتاه مدت با اثربخشی خوب است 
که البته این اقدامات کوتاه مدت باید در 
مسیر بلند مدت اصالحات اقتصادی مد 

نظر قرار گیرد.
 به گزارش دنیای جوانان، احسان 
خاندوزی با اشاره به حضور سریع خود 
مجلس  از  اعتماد  رأی  کسب  از  بعد 
شورای اسالمی در محل کار خود گفت: 
شرایط خاص اقتصاد ایران طوری است 
که استفاده از هر لحظه را در جهت باال 
غنیمت  سیزدهم  دولت  عملکرد  بردن 

می شمارم.
وی افزود: بنای دولت بر این بود 
که وزراء بعد از  کسب رأی اعتماد سریعًا 
کار خود را آغاز کنند، لذا ضمن تشکر 
به  ایشان   معاونان  و  دژپسند  دکتر  از 
سرعت فعالیت ها و برنامه های اقتصادی 

را آغاز می کنیم.
میزان  خصوص  در  ندوزی  خا
بیان  اقتصاد  وزارت  با  خود  آشنایی 
کرد: در گذشته به فضل خدا در حوزه 
سیاست گذاری اقتصادی با متخصصان 
ی  د قتصا ا ن  ا یر مد و  ی  د قتصا ا
سازمان های تابعه وزارت اقتصاد همراه 
بودم و با افقی روشن نسبت به برنامه ها 
و عملکرد دولت سیزدهم آماده فعالیت 

هستم.

وزیر اقتصاد در خصوص مهم ترین 
اولویت ها و برنامه های پیش روی خود 
چندین  به  نیازمند  ایران  اقتصاد  گفت: 
اقدام کوتاه مدت با اثربخشی خوب است 
که البته این اقدامات کوتاه مدت باید در 
مسیر بلند مدت اصالحات اقتصادی مد 

نظر قرار گیرد.
ین  ا  : د و فز ا زی  ندو خا کتر  د
ارتقای نقش وزارت  اصالحات شامل 
ری  گذا سیاست  زمینه  در  د  قتصا ا
ثبات  بازگشت  برای  کالن  اقتصاد 
اقتصاد کالن، کاهش نوسانات قیمتی 
دست   این  از  مشکالتی  و  ارزی  و 
نه های  آستا در  نه  متأسفا که  است 
دهه های  به  نسبت  نامناسبی  بسیار 
ایجاد  از  پس  و  داریم  قرار  گذشته 
ثبات اقتصادی کالن حرکت سریع به 

سوی رشد اقتصادی و افزایش درآمد 
سرانه که باز هم در یکی از پایین ترین 
نقاط درآمد سرانه در دهه گذشته قرار 

داریم، خواهیم داشت.
وی در ادامه اظهار کرد: نکته سوم 
کمك کردن به بازآرایی عملکرد اقتصاد 
ایران است برای خنثی سازی تحریم ها و 
اساسًا اینکه اقتصاد ایران آنقدر شکننده 
فشارهای  با  مواجهه  در  پذیر  آسیب  و 

خارجی نباشد.
اصلی  مسئولیت  به  اقتصاد  وزیر 
گفت:   و  کرد  اشاره  اقتصاد  وزارت 
اقتصادی  امور  وزارت  اصلی  مسئولیت 
اقتصادی  توسعه  مالی  تأمین  دارایی  و 
و تأمین مالی دولت از روش های پایدار 
سالم و کم خطر است که امیدواریم با 
مالیاتی،  تدابیر  و  سیاست ها  مجموعه 

سازی  مولد  طریق  از  اوراق  فروش 
وزارت  برنامه های  در  که  دارایی ها 
مسیر  بتوانیم   ، کردم  اعالم  اقتصادنیز 
کلید  اقتصادی  تحول  در  را  جدیدی 

بزنیم.
با  ارتباط  ایجاد  خصوص  در  وی 
دانشگاهیان، گروه های مرجع و تعامل 
قطعًا  داد:  توضیح  خصوصی  بخش  با 
وزارت اقتصاد زمانی موفق خواهد شد 
که از عقبه و ظرفیت های دانشگاهی و 
به  کشور  متخصصان  و  پژوهشگاهی 
طور سیستماتیك استفاده کند و برای 
همین، سازوکار مشخصی برای ارتباط 
با صاحب نظران و اندیشمندان اقتصادی 
مشکالت  و  مسایل  شدن  مطرح  و  
بخش  فعاالن  که  اولویت هایی  رفع  و 
غیردولتی، تولیدی و صادراتی بیشتر با 
آن مواجه هستند مد نظر داریم و این 
تعامالت به سربازان خط مقدم اقتصاد 

ایران کمك خواهد کرد.
وی در آخر اظهار امیدواری کرد با 
انجمن های  و  تشکل ها  نهادها،  کمك 
بخش خصوصی و تعاونی بتوانیم دوران 

مؤثری را در وزارت اقتصاد آغاز کنیم.
نمایندگان مجلس شورای اسالمی، 
احسان خاندوزی را با   254 رای موافق، 
25 رای مخالف و 8 رای ممتنع به عنوان 
سکاندار وزارت امور اقتصادی و دارایی 

راهی این وزارتخانه کردند.

وزیر جدید اقتصاد:

در آستانه های بسیار نامناسب اقتصادی قرار داریم!
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بهره برداری از ۱3 پروژه 
شهرستان  آبخیزداری  ی 
دشتی به مناسبت هفته دولت
به  دولت  هفته  روز  دومین  در 
خاطره  و  یاد  گرامیداشت  مناسبت 
شهید رجایی و تمامی شهدای دولت 
با  آبخیزداری  پروژه  مورد   ۱3 تعداد 
شهرستان  اداری  مسئولین  حضور 
این  رسید.  برداری  بهره  به  دشتی 
تنگستانی  مهندس  حضور  با  آیین 
شهرستان،  فرماندار  محترم  معاون 
مرکزی  بخشدار  ندرتی  خانم  سرکار 
جهاد  مدیر  بهادری  مهندس  دشتی، 
کشاورزی شهرستان مهندس جمادی 
رئیس اداره محیط زیست شهرستان و 
جمعی از مسئولین شهرستانی با رعایت 
پروتکل های بهداشتی برگزار گردید.

زنگنه  مهندس  برنامه  ادامه  در 
شهرستان  طبیعی  منابع  اداره  رئیس 
گرامی  و  دولت  هفته  تبریك  ضمن 
تمامی  دولت  شهدای  مقام  داشته 
ضمن  اسالمی،  نقالب  ا شهدای 
از  تشکر  و  تقدیر  و  خوشامدگویی 
مسئولین محترم بابت حضور در این 
افتتاحیه و همچنین قدردانی از توجه 
جناب نادری فرماندار محترم شهرستان 
مدیر کل  منتظری  و جناب مهندس 

آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  محترم 
موضوع  به  ویژه  توجه  بابت  استان 
توضیحاتی  با  شهرستان،  آبخیزداری 
در مورد ۱3 پروژه مورد بهره برداری 
و اعتبارات ملی و استانی صرف شده، 
اثربخشی این پروژه ها را در استحصال 
آب باران و کمك به کنترل رواناب و 
آب های  شدن  سرازیر  از  جلوگیری 

شیرین حاصل از بارندگی ها به دریا 
سفره  تغذیه  و  ها  چاه  آب  تامین  و 
های زیرزمینی آب بسیار حائز اهمیت 

دانست.
نی  تنگستا مهندس  همچنین 
معاون فرماندار شهرستان دشتی با ایراد 
پروژه  اهمیت  خصوص  در  سخنانی 
تنگاتنگ  ارتباط  و  آبخیزداری  های 

مهم  موضوع  و  مردم  معیشت  با  آن 
مجموعه  تالشهای  از  کشاورزی، 
و  شهرستان  و  استان  طبیعی  منابع 
به خصوص معاونت آبخیزداری اداره 
کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 
منابع  رئیس  زنگنه  مهندس  آقای  و 
و  تقدیر  دشتی  شهرستان  طبیعی 

تشکر نمودند.

بهره برداری از 13 پروژه ی آبخیزداری شهرستان دشتی
 به مناسبت هفته دولت

پزشک  روز  مناسبت  به  اسالمی شهر شاهرود  ریاست شورای 
گفت:

در دوران کرونا در کنار کادر درمان هستیم

ریاست شورای اسالمی شهر شاهرود با اشاره به اینکه در دوران کرونادر کنار 
کادر درمان هستیم، گفت: این نهاد در مقابله با کرونا در کنار تمامی دستگاه های 
مسئول، وزارت بهداشت و کادر درمان بوده و با تمرکز بر پیشگیری و قطع زنجیره 

ویروس به مبارزه با کرونا می پردازید.
پزشکی شهرستان شاهرود  علوم  دانشگاه  ریاست  با  دیدار  در  ترابی  مهدی 
به مناسبت روز پزشك که با حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان و 
سرپرست شهرداری شاهرود برگزار شد، با بیان این مطلب که لزوم تداوم حمایت های 
مدیریت شهری از کادر درمان و سالمت شهر به منظور تقویت روحیه آنها در مقابله 
با بیماری کرونا ادامه دارد، افزود:مدیریت شهری پای حمایت از کادر درمان شاهرود 

در مقابله با کرونا ایستاده است.
وی ضمن تبریك و خسته نباشید به کادر درمان به ویژه در این روز ،ابراز 
توان  می  باشند  هم  کنار  در  مختلف  های  دستگاه  و  مسئولین  مردم،  داشت:اگر 

بحران ها را کنترل کرد.

مدیر عامل شرکت گاز ایالم : 
طبیعی  گاز  نعمت  از  دهلران  در  مشترک  هزار   13 از  بیش 

برخوردار هستند

ابتدای سال جاری  از  اینکه  به  اشاره  با  ایالم  استان  مدیرعامل شرکت گاز 
تاکنون 662 اشتراک پذیری جدید در مناطق شهری و روستایی دهلران صورت 
ابتدای شروع گازرسانی به دهلران تاکنون ۱3 هزارو 7۱6  از  گرفته است، گفت: 

مشترک از نعمت گاز طبیعی برخوردار شده اند.
عباس شمس اللهی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون 3 واحد صنعتی 
و تولیدی در شهرستان دهلران گازدار شده است، افزود: تاکنون 3۰ واحد صنعتی و 
تولیدی شامل مرغداری، ذرت خشك کنی، کارخانه آسفالت، کود شیمیایی و غیره 

گازدار شده که این مهم در راستای رفع موانع تولید انجام گردیده است.
وی اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تعداد 3۰۰ علمك و یکهزار متر شبکه 

پلی اتیلن در اقطار مختلف نصب و اجرا شده است.
وی بر اهمیت آماده نمودن زیرساخت های مسکن مهر تأکید و تصریح کرد: 
شرکت گاز اجرای گازرسانی به واحدهای مذکور را در اولویت کاری خود قرار داده 
بطوریکه تاکنون 7 هزارو 7۰۰ متر شبکه و ۱۰۰ علمك در مسکن مهر دهلران 

و یکهزارو 45۰ متر شبکه و ۱26 عدد علمك در شهر موسیان انجام شده است.
شمس اللهی با بیان اینکه گازرسانی به واحدهای مسکن مهر دهلران و موسیان 
تکمیل شده است، خاطرنشان کرد: شرکت گاز استان ایالم تالش می کند به هر 

طریق ممکن به مشترکین در اقصی نقاط استان خدمات رسانی کند.
مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون حجم 
گاز مصرفی مناطق مختلف دهلران 3 میلیون و 839 هزارو ۱34 متر مکعب بوده که 
انتظار می رود آحاد مختلف مردم صرفه جویی از این نعمت خدادادی را در سرلوحه 

کاری خود قرار دهند تا سایر هموطنان بتوانند استفاده کنند.
شمس اللهی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون میز خدمت شرکت گاز در 
پروتکل های  رعایت  با  الکترونیکی  و  دهلران 562 خدمت بصورت غیرحضوری 

بهداشتی به مردم منطقه ارائه نموده است.

با  دانشگاه علوم پزشكی شهرستان شاهرود در دیدار  ریاست 
ریاست شورای اسالمی شهر شاهرود گفت:

کرونایی/مردم  سخت  روزهای  در  درمان  کادر  رنجور  تن 
رعایت کنند

ریاست دانشگاه علوم پزشکی شهرستان شاهرود، گفت: اکنون کادر درمان شرایط سختی 
را از لحاظ روحی و روانی تحمل می کنند از مردم می خواهیم شیوه نامه های بهداشتی را کامل 

رعایت کنند تا بار سنگین از روی دوش پرسنل مراکز درمانی برداشته شود.
دکتر رضا چمن با اشاره به اینکه شرایط بسیار سختی را از لحاظ موج پنجم کرونا در 
کشور سپری می کنیم، همکاران درمان دچار مشکالت روحی و روانی هستند و مراقبت از 
بیماران و رسیدگی به آنها که با حجم انبوهی در مراکز درمانی مواجه بوده، آنها را به شدت 
خسته کرده است، افزود:  هرگونه غفلت از رعایت پروتکل های بهداشتی باعث ایجاد پیك 
های جدید و سویه های مختلف کرونا می شود .وی ضمن بیان این مطلب که از مردم می 
خواهیم با ماسك زدن و عدم حضور در دورهمی، عالوه بر شکستن چرخه انتقال کرونا، به 

کادر بهداشت و درمان کمك کنند، ابراز داشت:
راهکار جلوگیری از شیوع کرونا، پرهیز از عادی انگاری شرایط و رعایت نکات فردی و 
ساده بهداشتی است و اکنون کرونا با شیوع باال، تاخت و تاز خود را دارد و نباید فراموش کرد 

وظایف همه به خصوص کادر درمان پس از طی کردن دوره اوج، سنگین تر است.
ریاست دانشگاه علوم پزشکی شهرستان شاهرود، در ادامه اظهار داشت: باید توجه مردم به 
مراقبت ها در برابر ویروس کرونا افزایش یابد و آنها با  حفظ آرامش نداشتن استرس و اضطراب، 

کادر درمان را با  رعایت بهداشت فردی در ریشه کنی کرونا کمك کنند.
دکتر چمن با اشاره به اینکه احتمال وجود ویروس کرونا در هر جایی امکان پذیر بوده 
به خصوص در مکان های پر رفت و آمد که نیازمند رعایت و جدی گرفتن آن از سوی مردم 
است و هرگونه بی توجهی در رعایت پروتکل های بهداشتی از سوی هر فرد ، نوعی بی 
توجهی و بی مباالتی نسبت به وضعیت سالمتی و زندگی کادر درمان که سربازان  خط مقدم 

جبهه مقابله با کرونا بوده،  محسوب می شود، بیان داشت:
بتا و گاما داشته و به اذعان  آلفا،  کرونا تا کنون سه جهش ژنتیکی خطرناک شامل 
متخصصان دلتا جدیدترین نسخه جهش یافته این ویروس بوده و بر اساس نتایج تحقیقات 

پزشکی، کرونا دلتا 5۰ تا 6۰ درصد نسبت به جهش های قبلی بیشتر مسری است.

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه تأکید کرد
بیمارستان تخصصی فوالد مبارکه احداث می شود

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه گفت: ایجاد پرونده سالمت کارکنان و خانواده 
آن ها، یکی از اقداماتی است که باید در دستور کار قرار گیرد چراکه در این زمینه 

زیرساخت  و امکانات الزم فراهم بوده و قابلیت اجرایی شدن دارد.
به گزارش خبرنگار فوالد، حمیدرضا عظیمیان به مناسبت روز پزشك ضمن 
دیدار با پزشکان و کادر بهداشت و درمان شرکت فوالد مبارکه اظهار کرد: مردم 
ایران در دهه 6۰ درگیر شرایط جنگ بودند و شعار »رزمندگان تشکر تشکر« را سر 
می دادند؛ اکنون نیز می بینیم که کادر درمان در جبهه سالمت در حال تالش هستند 

و فشار زیادی روی آن ها وجود دارد اما باز هم مردم قدردان کادر درمان هستند.
وی با بیان این که مسأله کرونا تنها یکی از مشکالت موجود است، افزود: 
فعالیت در فوالد مبارکه یك فعالیت سخت بوده و همواره با حوادث و مشکالتی 
در حین کار مواجه است اما خوشبختانه طی 3 سال گذشته هیچ شکایتی از بخش 
های HSE )طب کار، اورژانس و ...(  وجود نداشته که این امر نشان دهنده فعالیت 

مطلوب پرسنل و مدیران فعال در این بخش  است. 
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه ادامه داد: سطح توقع ما و کارکنان شرکت 
مجموعه از بخش بهداشت و درمان فوالد مبارکه همچون سطح توقعی است که 
و  انجام می شود  این بخش  در  اقدامات خوبی  البته  دارد؛  مبارکه  فوالد  از  جامعه 

می توان با استفاده از تکنولوژی روز آن ها را ارتقاء بخشید.
اقداماتی  از  آنها، یکی  پرونده سالمت کارکنان و خانواده  وی تصریح کرد: 
است که باید در دستور کار قرار گیرد چراکه در این زمینه زیرساخت  و امکانات الزم 
اذعان داشت: همچنین احداث  اجرایی شدن دارد.عظیمیان  قابلیت  بوده و  فراهم 
بیمارستان مجهز نیز یکی دیگر از اقداماتی است که برای سرویس دهی به کارمندان 
در شرایط خاص و اورژانسی که ممکن است ناشی از فعالیت در حین کار باشد، در 
دستور کار قرار گرفته تا سرویس دهی الزم ارائه شود؛ در واقع با احداث بیمارستان 

برای کارکنان امنیت سازمانی مجموعه افزایش پیدا می کند.

23 هـزار تـن کاالی اساسـی و نهـاده دامـی به اسـتان 
شد وارد  بوشـهر 

گروه استان ها - مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان بوشهر 
گفت: 23 هزار تن کاالی اساسی و نهاده دامی با هدف تأمین بخشی از نیاز 

بازار از بندر امام خمینی )ره( به استان بوشهر حمل شد.
حمید رضا علم در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در بوشهربا اشاره به محدودیت 
تردد خودروها در ۱۰ روز گذشته در محورهای مواصالتی استان بوشهر اظهار 
داشت: با توجه به اعمال محدودیت تردد خودروها در جاده ها برای مهار بیماری 
کرونا از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا، خلل و وقفه ای در  حمل کاالهای اساسی 

و محموله های نفتی و سوخت ایجاد نشد و روال عادی داشت.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان بوشهر به آمار حمل کاالهای 
اساسی به استان پرداخت و بیان کرد: امسال تاکنون 4۰5 دستگاه کامیون از بندر 

امام )ره(  8 هزار و 9۰۰ تن ذرت به استان بوشهر حمل کرده اند.
وی با اشاره به حمل سویا به استان بوشهر خاطر نشان کرد: در 5 ماه 
از بندر امام  امسال 6 هزار و 2۰۰ تن سویا با 288 کامیون به استان بوشهر 

خمینی )ره( حمل کرده  اند.
انتقال 4 هزار و ۱۰۰ تن جو با ۱86 دستگاه کامیون به استان  از  علم، 
بوشهر خبر داد و خاطر نشان کرد: در این راستا در 5 ماه نخست امسال 3 هزار 
و 8۰۰ تن گندم با ۱73 دستگاه کامیون از بندر امام )ره( به استان بوشهر حمل 

و تخلیه شده است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان بوشهر با اشاره به اینکه 
یك هزار کامیون در جابجایی کاالهای اساسی در استان بوشهر مشارکت کرده اند 
تصریح کرد: امسال تاکنون 23 هزار تن کاالی اساسی و نهاده دامی از بندر 
امام خمینی )ره( به استان بوشهر حمل شده و این درحالی است که در انتقال 
محموله های کاالهای اساسی از بندر بوشهر به سایر استان ها کامیون ها نقش 

مهمی ایفا کرده اند.
وی با بیان اینکه روند بارگیری و حمل کاالهای اساسی در استان بوشهر 
بسیار مطلوب بوده است به پهلوگیری 2 کشتی حامل کاالی اساسی در بندر 
بوشهر خبر داد و افزود: امسال تاکنون 2 کشتی در مجموع با 57 هزار تن برنج 
به سایر  انتقال آن  در  پهلو گرفت که کامیون ها نقش مهمی  بوشهر  بندر  در 

نقاط ایفا کردند.
علم، با بیان اینکه کشتی حامل 3۰ هزار تن برنج تخلیه و با کامیون ها به 
مقصد حمل شد افزود: اکنون کشتی 27 هزار تنی برنج در حال تخلیه در اسکله 
بندر بوشهر است که کامیون ها در حمل آن به نقاط مورد نظر مشارکت دارند.

رئیس امور پیمان های شرکت پاالیش گاز ایالم:
گاز  پاالیشگاه  اهداف  از  یکی  ذینفعان  با  تعامالت  افزایش 

ایالم است
 ایالم – آذر یعقوبیان :  رئیس امور پیمان های شرکت پاالیش گاز ایالم 
از افزایش تعامالت با ذینفعان دراین شرکت خبر داد و گفت: در سال تولید، 
پشتیبانی ها و مانع زدایی ها و با اقدامات و اصالحات انجام شده، سبب کاهش 
قابل توجه اختالفات و دعاوی با پیمانکاران، مشاوران، پرسنل شرکتی و خریداران 

محصوالت جانبی به عنوان ذینفعان شرکت شده است.
 “رضا شیرخانی ” رئیس امور پیمان های شرکت پاالیش گاز ایالم افزود: 
در طی سال جاری با آسیب شناسی و انجام اصالحات روی متن و شیوه اجرای 
پیمان های خدماتی و تفکیك فعالیت های تخصصی از آنها شاهد تسریع در 
انجام امور و به کارگیری پیمانکاران تخصصی به عنوان پیمانکار مستقیم و نه 

پیمانکار جز بخصوص در حوزه عملیات و تعمیرات می باشیم.
وی اظهار داشت: درج حقوق و مزایا طبق دستورالعمل طبقه بندی مشاغل 
مصوب وزارت نفت در قراردادهای خدماتی سبب رضایتمندی پرسنل شده و 
همچنین با جاری ساختن دستورالعمل حساب مشترک،حقوق پرسنل و بیمه آنها 
بموقع و بدون تاخیر واریز می گردد، این امر سبب جلوگیری از ایجاد مشکالت 
به  پیمانکاران و کاهش مراجعات  با  پیمانکاران و همچنین پرسنل  با  حقوقی 

هیات های حل اختالف اداره کار شده است.
رئیس امور پیمان های شرکت پاالیش گاز ایالم تصریح کرد: در حوزه 
قرارداد های تعمیراتی و پروژه های اجرایی شرکت نیز با بهره گیری از تجارب 
نظارتی و  از نظرات دستگاه های  استفاده  و دستاوردهای گذشته و همچنین 
نمایندگان کارفرما در پیمان ها، شرح کار و برآوردها به دقت تهیه، تنظیم و 
در اسناد مناقصه درج می گردد تا نقطه ابهامی برای مناقصه گران و پیمانکار 
باعث اعالم رضایت مناقصه  این مهم  نیاید که  اجرا بوجود  منتخب در زمان 

گران و ایجاد شفافیت در قراردادها شده است.
شیرخانی با بیان اینکه تدوین و نگارش صحیح اسناد مناقصه آنها بخصوص 
در پیمان های خدمات مستمر، سبب شفافیت و رفع ابهام مناقصه گران در مناقصه 
خواهد شد، خاطرنشان کرد: این موضوع باعث می شود که با پیمانکاران در حین 
اجرای قراردادها چالش کمتری به وجود آمده و محصول قرارداد با هزینه مناسب 
و کیفیت باال در اختیار کارفرما قرار گیرد و به تبع این موضوع نیز مشکالت حوزه 
کارگری همچون اختالف پرداخت های حقوق، بیمه و مسائلی از این دست به 

حداقل ممکن خواهد رسید.
وی ادامه داد: سرلوحه کار امور پیمانها مشارکت و نظارت بر حسن اجرای 
قراردادها، پشتیبانی فعال از مجریان پیمانها و حذف موانع قراردادی درجهت 

پایداری تولید است.

استان  مراتع  در  چرا  پروانه  تمدید  به  نسبت  مرتعداران 
مازندران-ساری اقدام کنند

دکتر عطایی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران-ساری 
پروانه  تمدید  به  نسبت  استان  این  مراتع  در  دام  پروانه چرای  گفت: صاحبان 

چرای دام اقدام کنند.
قانون   47 ماده  اجرای  راستای  در  افزود:  مدیرکل  اسحاق عطایی  دکتر 
در  دام  چرای  پروانه  صاحبان  تمامی  دولت  مالی  مقررات  از  بخشی  تنظیم 
مراتع استان تا آذر ماه امسال فرصت دارند با مراجعه به ادارات منابع طبیعی 
پروانه  به پرداخت عوارض تمدید  استان نسبت  آبخیزداری شهرستان های  و 

چرای خود اقدام کنند.
وی در ادامه داد با بیان این نکته تاکید نمودند افرادی که در این مدت نسبت 
به تمدید پروانه خود اقدام نکنند مشمول بخش الف از فصل چهارم اصالحیه 
شیوه نامه فنی و اجرایی بهره برداری از مراتع کشور شده و پروانه آنها ابطال و 

از درجه اعتبار ساقط می شود.
دکتر عطایی در خاتمه  نظارت بر چرای دام در مراتع و عرصه های ملی به 
عنوان یکی از راهبردهای صیانت از منابع طبیعی در دستور کار جدی این اداره 
کل قرار دارد.لذا مقتضی است کلیه مرتعداران محترم در خاتمه تاریخ مقرر در 
پروانه چرا )فصل چرا( که بمنظور حفظ پوشش گیاهی مراتع و فراهم نمودن 
زمینه تجدید حیات طبیعی گیاهان مرتعی که نقش بسزایی در حفظ و آب و 
خاک و توسعه اقتصادی ،اجتماعی دارد را رعایت نموده و از مراتع خارج شوند 

تا مشمول جرایم مربوطه نگردند.

رئیس کل دادگستری استان کردستان:
  پزشکی قانونی بازوی توانمند دستگاه قضایی است

استان  دادگستری  کل  جوانان:رئیس  دنیای  سنندج-خبرنگارروزنامه 
کردستان اظهار داشت: پزشکی قانونی بازوی توانمند دستگاه قضایی است و تامین 
امنیت و اجرای عدالت در جامعه با نظریات کارشناسی فنی و تخصصی پزشکی 
قانونی تسهیل می شود و این نظرات یاریگر قضات در صدور رای عادالنه هستند. 
با  دردیدار  روزپزشك  گرامیداشت  مناسبت  به  حسینی  االسالم  حجت 
اهمیت کارپزشکی  به  اشاره  با  استان  طی سخنانی  قانونی  پزشکی  مدیرکل 
قانونی گفت:جایگاه پزشکی و طبابت در آموزه های دینی ما بسیار ویژه است و 
پزشکان و پرستارانی که هم اکنون در جبهه مبارزه با ویروس کرونا مبارزه می 

کنند واقعا جهادگر و خدمتگزار هستند.
رئیس کل دادگستری استان کردستان افزود : کادر درمان در خط مقدم 
مبارزه با کرونا هستند وواقعا در حال ایثار و جانفشانی هستند و ما باید قدردان 
زحمات این عزیزان باشیم. وی تاکید کرد  پزشك ضامن سالمت جسم انسان 
است و بزرگترین خدمت به جامعه بشری را انجام می دهد و به فرموده رسول 
اکرم )ص( : العلم علمان »علم االبدان و علم االدیان« دوگونه علم وجود دارد 
علم پزشکی و علم دین که این حدیث بیانگر جایگاه واالی علم پزشکی است.
حجت االسالم حسینی خاطرنشان ساخت : کار در دستگاه قضایی و ادارات 
تابعه بسیار پراسترس و پرفشار است و اگر بخواهیم نشاط و برکت در کار و 
زندگی مان ایجاد شود باید با اخالص در کار به کار خود رنگ و بوی الهی و 
معنوی بدهیم .در ادامه مدیر کل پزشکی قانونی استان کردستان نیزبه بیان 
عملکرد مجموعه پزشکی قانونی استان پرداخت و ابراز امیدواری کرد:درصورت 
تامین اعتبار برای تکمیل فاز دوم و سوم پروژه پزشکی قانونی شهرستان سنندج 

تا پایان سال جاری به بهره برداری خواهد رسید .

به مناسبت هفته دولت ۱6 پروژه 
آبخیزداری و آبخوانداری با اعتبار بیش 
از ۱53میلیارد ریال دراستان سمنان به 

بهره برداری می رسد.
کل  مدیر  حقیقی  مرادی  جعفر 
استان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع 
سمنان اظهار کرد: خوش وقتتانه انجام 
پروژه های آبخیزداری در استان  نقش 
موثری در مدیریت رواناب ها و جلوگیری 
از وقوع سیل و خسارت ناشی از آن به 
داشته  بارندگی  در  روستاها  و  شهرها 
پروژه ها،  اثربخشی  خوبی  به  و  است 
و ضرورت انجام اقدامات آبخیزداری و 

آبخوانداری را نشان می دهد.
ضر  حا ل  حا ر  د  : د و فز ا وی 

دیگر  زمان  هر  از  بیش  می بایست 
و  ری  ا د بخیز آ ت  عملیا م  نجا ا با 
آبخوانداری، در حوزه های آبخیز مشرف 
به شهر ها و روستا ها و حوزه های آبخیز 
از وقوع  اقدامات پیشگیرانه  باالدست، 
سیل صورت بگیرد، تا عالوه بر کنترل 
و مدیریت رواناب ها، تغذیه سفره های 
زیر زمینی آب، جلوگیری از فرسایش 
سیراب  شاهد  رسوب،  کنترل  و  آبی 

شدن آبخوان ها باشیم.
از  بیش  اعتبار  با  پروژه ها  اجرای 
۱53میلیارد  ریال صندوق توسعه ملی
افزود:  ادامه  در  حقیقی  مرادی 
این پروژه ها از محل اعتبارات صندوق 
توسعه ملی در سطح استان اجرا شده 

بهره برداری  مورد  دولت   هفته  در  و 
هدف  داشت:  بیان  گیرد.وی  می  قرار 
از اجرای چنین پروژه هایی کنترل سیل 
و  گیاهی  پوشش  تقویت  و  رسوب  و 
حوزه های  در  که  است  اشتغال زایی 
ن  ستا ا شهرستان های  بخیزهشت  آ

سمنان اجرایی شده است.
و  طبیعی  بع  منا کل  یر مد
بیان  با  سمنان  استان  بخیزداری  آ
برای   پروژه ها  این  انجام  با  ینکه  ا
ایجاد  مستقیم  غیر  اشتغال  62۰نفر 
دستاوردهای  برخی  به  است،  شده 
اجرای این اقدامات اشاره کرد و اظهار 
بر  عالوه  پروژه ها  این  اجرای  داشت: 
و  افزایش  و  رسوب  و  سیل  کنترل 

توسعه پوشش گیاهی، موجب کاهش 
 ، هرزآب ها کنترل  خاک،  فرسایش 
بهینه  بهره وری  و  سیل خیزی  کاهش 

از نزوالت آسمانی می شوند.
 جعفر مرادی حقیقی در ادامه با 
از اقشار مختلف مردم  دعوت عمومی 
منابع  های  عرصه  از  صیانت  برای 
بازوان  عنوان  به  را  رسانه ها  طبیعی، 
حفاظت  و  توسعه  فرهنگسازی  اصلی 

از این میراث ارزشمند دانست.
وی همچنین حفظ منابع طبیعی 
یادآور  و  دانست  ملی  رسالت  یك  را 
شد : فرهنگ استفاده صحیح از منابع 
به  نیاز  آحاد مردم  با مشارکت  طبیعی 

نهادینه سازی دارد.

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 16پروژه  آبخیزداری
 با اشتغال زایی 620نفر در هفته دولت دارد

باقرزاده- سمیه  مقدس  مشهد 
واکسیناسیون  مجهز  مرکز  سومین 
تسریع  برای  حیدریه  تربت  شهرستان 
تالشگران  واکسیناسیون  نجام  ا در 
ملی  شرکت  در  سوخت رسانی  عرصه 
پخش فرآورده های نفتی منطقه تربت 

حیدریه افتتاح شد.
این مرکز با حضور معاون استاندار 
و رئیس ستاد کرونای شهرستان، رئیس 
دانشگاه  درمان  و  بهداشت  معاون  و 
علوم پزشکی به همراه جمعی دیگر از 
مسئولین ذیربط و خبرنگاران افتتاح شد.

واکسیناسیون  برای  مرکز  این 
مایع،  سوخت  عرضه  مجاری  کارکنان 
همچنین  و  عرصه  ین  ا تالشگران 
رانندگان حمل و نقل جاده ای و با تایید 
معاونت  فنی  کارشناسان  و  مسئولین 
بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی 

تربت حیدریه دایر شد.
در  حیدریه  تربت  منطقه  مدیر 

این  ایجاد  ضرورت  افتتاحیه،  مراسم 
بی وقفه  تالش  واسطه  به  را  مرکز 
تالشگران عرصه سوخت رسانی، فعالیت 
و  سوخت  عرضه  مجاری  شبانه روزی 
ناوگان حمل و نقل در جهت رونق تولید 
و خدمت مطلوب به هموطنان اجتناب 

ناپذیر عنوان کرد.
طبق  کرد:  تصریح  بلندی  جواد 

برآورد اولیه قرار است نزدیك به چهار 
این مرکز  از جامعه هدف در  نفر  هزار 

واکسینه شوند.
 ، یه ر حید بت  تر منطقه  یر  مد
یر  سا رکنان  کا شدن  کسینه  ا و ز  ا
دستگاه های اجرایی و خدماتی در این 
مرکز خبرداد و افزود: برابر لیست ارائه 
پزشکی،  علوم  دانشگاه  سوی  از  شده 

و  اجرایی  دستگاه های  سایر  کارکنان 
خدماتی در این مرکز واکسینه می شوند.

تربت  فرماندار  و  استاندار  معاون 
از  تشکر  ضمن  راد(  )شرافتی  حیدریه 
توسط  مرکز  این  تجهیز  و  آماده سازی 
نفتی  فرآورده های  پخش  ملی  شرکت 
به  باتوجه  گفت:  تربت حیدریه  منطقه 
اهمیت موضوع، این مرکز تا پایان کار 
خاص   شغلی  گروه  این  واکسیناسیون 

دایر است.
معاون بهداشت  و درمان دانشگاه 
و  ری  همکا ز  ا نیز  پزشکی  علوم 
فراهم  در  شده  انجام  هماهنگی های 
این  امکانات  تجهیز  و  شرایط  ساختن 
شرایط  در  کرد:  اذعان  و  تقدیر  مرکز 
کرونا،  ویروس  شیوع  و  گیری  همه 
جهادی،  قدام  ا ین  ا با  منطقه  ین  ا
مدافعان  با  همراهی  در  بسزایی  نقش 
سالمت و تسریع در روند واکسیناسیون 

همشهریان دارد.

سومین مرکز مجهز واکسیناسیون در منطقه تربت حیدریه افتتاح شد

خودرویی  رژه  در  اصفهان  منطقه  مخابرات 
هفته  گرامیداشت  مناسبت  به  ادارات  بسیج  سازمان 

دولت حضور یافت.
منطقه  مخابرات  عمومی  روابط  گزارش  به 
اصفهان، در این رژه تخصصی که از  سازمان قطار 
شهری تا گلستان شهدای اصفهان برگزار شد؛ یگان 
بسیج  سازمان  ادارات  و  ها  سازمان  خودرویی  های 
ادارات و کارمندان سپاه حضرت صاحب الزمان )عج( 
شهدای  خاطره  و  یاد  خود  حضور  با  اصفهان  استان 

گرانقدر هفته دولت را گرامی داشتند.
گفتنی است، هفته اول شهریورماه، به مناسبت 
انقالب اسالمی، شهید  شهادت دو دولت مرد بزرگ 

حجت  شهید  و  جمهور(  )رئیس  رجایی  محمدعلی 
)نخست  باهنر  محمدجواد  دکتر  والمسلمین  االسالم 

وزیر( هفته دولت نام گرفته است.
 در طی این هفته، مردم با عملکرد و دستاوردهای 
اجتماعی،  عمرانی،  گوناگون  های  زمینه  در  دولت 

اقتصادی و فرهنگی آشنا می شوند.
مقام معظم رهبری درباره ویژگی های اخالقی 
باهنر،  »شهید  فرماید:  می  باهنر  و  رجایی  شهیدان 
مرد بی تظاهری بود که هیچ کس از ظاهر آرام او 
او چه  مّواج  اندیشه  و  و ذهن  باطن  در  فهمید  نمی 
و  ها  تئوریسین  و  متفکرین  از  یکی  وی  گذرد.  می 
ایدئولوگ های انقالب بود. نوشته های زیادی داشت 

بود....ارتباطات  تنظیم کرده  را  زیادی  و کتاب های 
نزدیکی با شهید مطهری و شهید بهشتی داشت و هر 
دوی اینها، برای عظمت فکری و قدرت تفکر عملی 
و  رجایی  نقش شهید  بودند...  قائل  زیادی  ارزش  او 
باهنر در افشا نمودن ماهیت لیبرالی و منافقانه بنی 
صدر، بسیار برجسته بود. البته شهید رجایی در درجه 
اول و بعد هم شهید باهنر در این مورد نقش داشتند. 
شهید رجایی با صبر خود و متانت و حوصله عظیم و 
با قبول دردها و رنج های قلبی و غیر قابل افشایی 
نرمش  با  ـ  من  خود  تعبیر  با  ـ  توانست  داشت،  که 
قهرمانانه ای، بنی صدر خائن را افشا و رسوا کند و 

به زمین بکوبد«.

حضور فعال مخابرات اصفهان در رژه خودرویی سازمان بسیج ادارات 

مدیرکل آموزش و پرورش استان 
نیاز  مورد  های  زیرساخت  گفت:  ایالم 
غیرحضوری  و  آموزش حضوری  برای 

در استان ایالم اندیشیده شده است.
داشت:  اظهار  مهردادی«  »امیر 
برای  ایالم  استان  پرورش  و  آموزش 
بازگشایی مدارس، آموزش غیرحضوری 
مهرماه  اول  برای  حضوری  نیمه  و 

آمادگی دارد.
اعالم  طبق  فعاًل  فزود:  ا وی 
به وضع  توجه  با  کرونای کشور،  ستاد 
شیوع کرونا در جامعه، به احتمال زیاد 
ابتدایی سال  ادامه آموزش در ماه های 
تحصیلی جدید به صورت غیرحضوری 

و در بستر شاد ادامه می یابد.
ایالم  مدیرکل آموزش و پرورش 

دانش  خانواده های  به  کرد:  تصریح 
صورت  در  می دهیم  اطمینان  آموزان 
حضوری  صورت  به  مدارس  فعالیت 
تمامی دستورالعمل های بهداشتی برای 

مقابله با کرونا در آنها رعایت می شود.
»مهردادی« با اشاره به تمهیدات 
کرونا،  بیماری  برابر  در  شده  اندیشیده 
اضافه کرد: 85 درصد فرهنگیان ایالم 

واکسینه شده اند.
اعتبارات  اینکه  به  اشاره  با  وی 
بهداشتی  اقالم  تأمین  برای  خوبی 
شده  نظرگرفته  در ستان  ا رس  مدا
وضعیت  بر  نظارت ها  کرد:  است،تاکید 
بهداشتی مدارس استان امسال افزایش 
یافته و مدرسه ای که مسائل بهداشتی 
را رعایت نکرده باشد، تعطیل می شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان ایالم؛

زیرساخت های آموزش حضوری و غیرحضوری در ایالم اندیشیده شد

به مناسبت گرامیداشت هفته دولت 
استان  سراسر  در  آبرسانی  پروژه   8
مازندران به بهره برداری خواهد رسید و 
کلنگ عملیات اجرایی یك پروژه آبرسانی 

نیز به زمین زده می شود.
روابط عمومی شرکت  گزارش  به 
آب و فاضالب مازندران؛ مهندس بهزاد 
افتتاح  پیرامون  سخنانی  طی  برارزاده 
هفته  مناسبت  به  آبرسانی  های  پروژه 
خاطره  و  یاد  گرامیداشت  ضمن  دولت 

شهیدان رجایی و باهنر اظهار داشت: این 
پروژه ها شامل آبرسانی به شهر عباس 
بابلسر،  آمل،  چمستان،  آباد،کالرآباد، 
تجهیز  و  ساخت  همچنین  قائمشهر، 
آزمایشگاه آب امور آب و فاضالب بابلسر 
و  بادله،کیاپی  روستاهای  به  آبرسانی  و 
 233 از  بیش  که  است  میاندرود  اللیم 
پروژه ها  این  برای  اعتبار  ریال  میلیارد 
هزینه شده و بیش از ۱775۰ خانوار از 
مزایای این پروژه ها بهره مند خواهند شد.

از  برداری  بهره  برای  گفت:  وی 
این پروژه ها حفر و تجهیز 3 حلقه چاه 
بهسازی-  ثانیه،  در  لیتر   52 آبدهی  با 
مهندسی و تجهیز 2 حلقه چاه با آبدهی 
و  انتقال  احداث خط  ثانیه،  در  لیتر   45
متر  به طول ۱786۰  آب  توزیع  شبکه 
آزمایشگاه  واحد  یك  احداث  همچنین 
میکروبی،شیمیایی و فیزیکی آب، نصب و 
راه اندازی 6 دستگاه دیزل ژنراتور،احداث 
اتاقك چاه به مساحت ۱۰۰ متر مربع و 

محوطه سازی به مساحت 29۰ متر مربع 
اجراء شده است

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب 
از آغاز عملیات اجرایی مقاوم  مازندران 
سازی مخزن جهت اجرای طرح پدافند 
کف  خروجی  لوله  نصب  و  عامل  غیر 
مخزن با قطر ۱4۰۰ میلیمتر در قائمشهر 
خبر داد و افزود: برای این پروژه بیش از 
گرفته  نظر  در  اعتبار  ریال  میلیارد   5۰

شده است.

مدیر عامل آبفا مازندران خبر داد:

افتتاح و آغاز عملیات اجرایی ۹ پروژه آبرسانی در مازندران طی هفته دولت
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 بهنام مومنی

به طـور انتقادی 
رابطـه بیـن فرهنـگ 
نظـر  در  را  اقتصـاد  و 
بگیریـد. تـا چـه حـد 
کـه  قعیـت  ا و یـن  ا
شـود  مـی  پیشـنهاد 
کاهش جامعه و رشـد 
فردگرایـی رقابتـی در اثـر تغییـر نیازهـای 
اقتصـاد سـرمایه داری تولیـد مـی شـود ، 

اسـت؟ درسـت 
فردگرایی

اعتماد به نفس مستقل
آمـوزه ای کـه اخـالق را بـر اسـاس 

منافـع فـرد بنـا مـی کنـد
یـك نظریـه اجتماعـی که اسـتقالل 
سیاسـی و اقتصـادی فـرد را حفـظ می کند 
و بـر ابتـکار عمـل فـردی تأکیـد مـی کند.

یك سیسـتم اقتصـادی که بـا انگیزه 
سـود و مالکیـت خصوصـی و کنتـرل ابـزار 
تولید ، توزیع و مبادله مشـخص می شـود .

قـرن ۱5 شـاهد ظهـور اومانیسـم و 
ارزیابـی مجـدد وضعیـت انسـان در رابطه با 
دنیـای او بـود. ایـن امر به عنوان سـفری از 
دوران تاریـك ترس و سـتم بـه بینش های 
روشـنگرانه از فردیـت و امید تلقی می شـد. 
در حقیقت ، این سـفری بـود که تعداد کمی 
از افـراد از توانایـی مالـی کافـی برخـوردار 
بودنـد. یکـی از عرصـه هـای اعمـال ایـن 
رویکـرد جایگزیـن ، برابـر سـاختن فرهنگ 
هـای کالسـیك یونـان و روم بـا آنچـه در 
آن زمـان سـخت گیـری های دیـن معاصر 
بـود، بـود. در حـال حاضـر ، تصویـر فـرد به 
دنبـال کلیشـه دیگـری برای تعریف اسـت. 
بـا ایـن وجود چقـدر تعجب خواهـد کرد که 
ایـن محققـان اولیـه مـی فهمند که بـا این 
فردیـت ، از بیـن رفتـن روحیـه جامعـه ، بی 
عالقگـی و تخریـب خانـواده گسـترده در 
جوامع ظاهرا پیشـرفته به وجود آمده اسـت. 
آنهـا احتمـااًل کمتر تعجب خواهنـد کرد که 
اقتصـاد و سیاسـت دو ابـزاری هسـتند کـه 
بـرای تراشـیدن و رنـگ آمیزی ایـن جوامع 

جدید اسـتفاده شـده اسـت.
مقالـه زیـر بـه چگونگی فعالیـت این 
عوامـل در این چارچوب متغیر جامعه پسـت 
مـی   )۱99۱  ،  Featherstone( مـدرن 
پـردازد. ایـن دامنـه خـود را فراتـر از تئوری 
کالسـیك اقتصادی و سیاسی قرار می دهد 
، کـه توجـه بیشـتری به آن می شـود که در 
اینجـا ارائـه مـی شـود. این بخـش برخی از 
ادبیـات موجـود در زمینه فرهنـگ و اقتصاد 
را در نظـر گرفـت ، امـا ، بـرای دسـتیابی به 
یـك دیـدگاه متعـادل ، همچنین سـعی می 
کنـد ببیند چـه عناصر دیگری در فروپاشـی 

جامعـه نقـش دارند.
بـرای شـروع ، درک عناصـری کـه 
جامعـه معاصر را تشـکیل می دهند ضروری 
اسـت. بـه بیـان فوکوتیـان )۱983( ، ایـن 
گفتارها چگونه سـاخته می شـوند و نیازهای 
آنها چیسـت. چقـدر برای هـر جامعه خاص 

؟ هستند
هـا  موقعیـت  هـا[  ]گفتمـان  “آنهـا 
ارائـه  و موقعیـت هـای اجتماعـی بـه مـا 
می دهنـد: اقتصـاد سـرمایه داری مـا را به« 
کارگـران« ،»کارفرمایـان« یـا »بیـکاران« 

تبدیـل مـی کنـد”
)Burr، مقدمـه ای بر سـاختارگرایی 

اجتماعـی، ۱995، ص 54(
فرهنـگ و اقتصاد بسـیار مورد مطالعه 
، تحقیـق و تحریر قـرار گرفته اند اما تعریف 
روابـط بیـن ایـن دو مشـکل بـوده اسـت. 
 Guiso ، Sapienza ، Zingales
بـه  را  ترجیحـات«  »ناهمگنـی   )2۰۰5(  ،
عنـوان تأثیرگذار بر انتخاب هـای اقتصادی 
مـردم مطـرح مـی کننـد. اگر کسـی بـا این 
موافـق باشـد ، ریشـه هـای ایـن ناهمگنی 
بایـد شـامل فرهنـگ شـود. بـا ایـن حـال ، 
هـر یـك از ایـن عناصر جامعه بشـری فقط 
ثبـات زمانـی را دارنـد که در آن ایجاد شـده 
انـد. آنهـا در حـال جابجایی شـن هسـتند و 
توسـط عوامل داخلـی و خارجی دسـتکاری 
یـك  در   ، مثـال  عنـوان  بـه  مـی شـوند. 
دموکراسـی که سیاسـتمداران توسـط مردم 
انتخـاب مـی شـوند ، مـی تـوان گفـت که 
آنها آنچه را مردم دوسـت دارند بشـنوند می 
گوینـد و قـول مـی دهنـد آنچه را کـه مردم 
انتخـاب می کننـد انجام دهنـد. این ممکن 
اسـت یـك دیـدگاه بدبینانه باشـد ، اما پس 
از بـه قـدرت رسـیدن ، به نظر می رسـد که 
یـك نـوع دسـتکاری جای خود را به شـکل 
دیگـری مـی دهـد. همانطور که چامسـکی 
)۱992( مـی گویـد ، تبلیغـات بـه معنـای 
دموکراسـی اسـت که قـدرت دیکتاتوری ها 
چیسـت. چرخش سیاسـی هم واکنش نشان 
مـی دهـد و هم منجر می شـود. با این حال 
، همانطـور کـه مکتـب فلسـفه فرانکفورت 
نشـان مـی دهد ، یـك تضاد منفی افسـرده 
بیـن عقـل کاربـردی و توانایـی جامعه برای 
کنـار آمـدن و سـازگاری مثبـت بـا آن تغییر 
مـی کنـد. بـه عنـوان مثـال ، جسـتجوی 
»پاناساس« )هورکهایمر ، ۱987( توضیحات 
جامعـه و اقتصاد را آشـفته مـی کند. به گفته 
معـروف ، عـالج فقـرا در گذشـته دیـن بود. 
اکنـون نظریـه پردازان به مصـرف گرایی به 
عنـوان دیـن جدید اشـاره می کننـد ، اما در 
ارائه سـعادت وعده داده شـده ناتوان اسـت.  
هورکهایمر )۱987( ریشـه هایی را که 
این سـواالت از آنها ناشـی می شـود کاوش 
مـی کنـد و موفقیت فردیـت و خودمختاری 
را بررسـی مـی کنـد. چـرا وقتـی جوامـع 
پیشـرفته فنـاوری چنیـن سـطوح انتخـاب 
فـردی را ارائـه مـی دهند، چنیـن نارضایتی 
وجـود دارد؟ آیا ممکن اسـت تضعیف ارزش 
هـای خاص مـا را به طور ذاتـی ناامن کند؟ 
آیا ممکن اسـت در ایـن جمله حقیقت وجود 
داشـته باشـد کـه »هـر جنبـه از فرهنگ در 
فرآیند کاالیی سـازی و پیوند با فروش کاال 
اسـت« )هرمان ، ۱995(؟ اگر چنین اسـت ، 
آیا فردیت یك توهم اسـت و انسـانها صرفًا 

کاالهایـی فروختـه می شـوند که آیـا این از 
طریـق انطبـاق فرهنگی یا پیـروی از آرمان 

های معاصر اسـت؟  
بـرای اهـداف ایـن مقاله ، الزم اسـت 
پارامترهـای خاصـی در مـورد موضوعـات 
قـرار داده شـود. بـه عنوان مثـال ، فرهنگ ، 
همانطور که توسـط فرهنگ لغت انگلیسـی 
پنگوئـن )2۰۰۱( تعریف شـده اسـت ، موارد 
مختلفی اسـت. این رشـد ذهنی است ، یعنی 
از طریق آموزش. این »روشـنگری فکری و 
هنری اسـت کـه از مهارتهای فنـی و حرفه 
ای متمایـز اسـت ». این اعتقـادات عرفی و 
اشـکال اجتماعـی گروههـای خاص اسـت. 
سـرانجام به عنوان » الگوی رفتاری انسانی 
منتقـل شـده از طریـق اجتماعی که شـامل 
فکـر ، گفتـار ، عمـل ، نهادهـا و مصنوعات 
اسـت« تعریف شده است )پنگوئن ، 2۰۰۱(. 
ایـن مقالـه بیشـتر شـامل آخریـن تعریف از 
فرهنـگ اسـت. بـه نظـر مـی رسـد تعریف 
اقتصاد سـاده تر اسـت: »یك علوم اجتماعی 
بیشـتر مربـوط بـه تولیـد ، توزیـع و مصرف 
کاالهـا و خدمات اسـت« )پنگوئن ، 2۰۰۱(. 
بـا ایـن حـال ، حتـی در ایـن اصطالحـات 
کلـی نیز بـه راحتی می تـوان درک کرد که 
فرهنگ و اقتصاد چگونه به یکدیگر وابسـته 
انـد. بـرای این مقاله ، فرهنـگ و اقتصاد در 
متـن اقتصـاد سـرمایه داری قرار مـی گیرد. 
ایـن کار با زیر سـوال بـردن نیازهای اقتصاد 
سـرمایه داری براسـاس تئوری و فعلیت آغاز 
خواهد شـد. سـپس بررسـی خواهد کرد که 
چگونـه جامعـه تغییـر کـرده اسـت و اینکه 
آیـا جامعـه گذشـته و فردیت فعلـی ایده آل 
هسـتند تـا واقعیت. سـپس این امـر در متن 
جامعـه معاصـر قـرار می گیـرد. در حالی که 
ایـن مقالـه تمرکـز ویـژه ای دارد ، این قابل 
درک اسـت که اشـکال مختلفی از سیسـتم 
هـای سیاسـی ، اجتماعـی و اقتصادی وجود 
دارد کـه بسـته بـه جوامـع آنهـا مـی توانـد 
تأثیـرات متفاوتـی داشـته باشـد. بـه عنوان 
مثـال ، همانطـور کـه پائچـر ، در توافـق بـا 

نقـل قـول بـور در باال ، اشـاره کرد.    
“اشـکال مختلـف گفتمـان منجـر به 
اولویـت بندی انواع مختلف دانش می شـود. 
روابـط قـدرت بین گفتمان هـا را تغییر دهید 
و روابـط دانـش مرتبـط بـا آنهـا نیـز تغییـر 

خواهـد کرد “
)پاشـتر ، آمـوزش دیگران: جنسـیت ، 

قـدرت و مدرسـه ، 2۰۰۱(
زمینـه  یـك  در  را  موضوعـات  ایـن 
فرهنگـی قرار مـی دهد. بـرای انجام همان 
کار در مـورد اقتصـاد مـی توان مثـال زیر را 
زد. افـراد خاصی که از اقتصاد سـرمایه داری 
پیشـرفته فناوری بهره مند می شوند ، بقا در 
اقتصاد معیشـتی را بسـیار چالش برانگیز می 
داننـد. بـا این حال ، این تنهـا یك رویکرد و 
یك جنبه از این مسـائل نیسـت. برای اینکه 
ببینیم آیا سـرمایه داری و افزایش فردیت به 
تنهایـی دلیـل کاهش ایـده آل جامعـه بوده 
اسـت ، بایـد »نیازهـای« همـه ایـن عناصر 

جامعـه را در نظر گرفت.
»نیازهای« اقتصاد سرمایه داری شاید 
بتواند توسـط جامعه ای که با آن ادغام شـده 
انـد نیز هدایت و هدایت شـود. یـك »نیاز« 
بـرای درک و تعییـن کمیـت تغییراتـی کـه 
در ایـن اقتصادهـا اتفـاق مـی افتـد ، منجـر 
بـه آثـاری نظیـر آنچه توسـط وبـر و ریگبی 
انجـام شـده اسـت )در آلبریتـون و دیگران ، 

2۰۰۱ ، صـص 262-246(.
 آنهـا برای در نظر گرفتن یك تحلیل 
واقعـی به عنوان نمونه اقتصاد کالسـیك تر 
، رونـد کنـدی اقتصـاد جهان را کـه در دهه 
۱97۰ اتفـاق افتـاد ، بررسـی مـی کنند. آنها 
نتیجـه گرفتند که پایین آمدن سـودآوری در 
اقتصادهای پیشـرفته مقصر کاهش سـرعت 
اسـت. آنهـا ایـن بررسـی اجمالـی را انجـام 
دادنـد و نتایـج تغییـرات اقتصـادی را کمـی 
ارزیابـی کردنـد تـا بتوانند دالیـل را از منظر 

تحلیلـی ارزیابی کنند.  
در واقـع ، بیـکاری افزایـش یافـت و 
دسـتمزدها ، همانطـور که »سـنت« نشـان 
از  نقـل  وی  یافـت.  کاهـش   ، می دهـد 
سـقوط ۱8 درصـدی دسـتمزدهای آمریـکا 
بین سـالهای ۱973 و ۱995 )سـنت ، ۱998 
، ص 54(. در حالـی کـه تقسـیم فقیر و غنی 
بـه انـدازه امـروز در تاریـخ مشـهود اسـت ، 
ایـن توهـم که یـك جامعـه سـرمایه داری 
بـه نفـع همـه افـراد خواهـد بـود ، منحـل 
شـد. نارضایتی و سـرخوردگی از وعده های 
سیاسـی بخشـی از فرهنـگ شـد. ممکـن 
اسـت فشـارهایی کـه افـراد بـرای تالش و 
بقـا از طریـق اسـتفاده رقابتـی از اسـتراتژی 
هـای تجاری احسـاس مـی کنند ریشـه در 
افسـردگی و آسـیب پذیـری بیکاری داشـته 
باشـد. سـنت در مـورد این فشـارهای متغیر 
نابرابـری در سـاختار شـرکت هـا  از نظـر 
صحبـت مـی کنـد. وی افـراد الزم را بـرای 
موفقیـت در انجـام و افزایـش تنـوع مهارت 
)p.55( دارد. بنابرایـن کار بـا اقتصـاد از یك 
سـو و فرهنـگ از طـرف دیگـر با سیاسـت 
بـه عنـوان واسـطه بیـن اشـکال مـورد نظر 
جامعـه و واقعیت هـای مدیریـت شـده اداره 
مـی شـود. از ایـن منظـر ، نقطـه مقابـل 
فردگرایـی رقابتـی بیکاری اسـت و در حالی 
کـه تـرس از مـورد دوم موجـب رقابت اولی 
می شـود ، هزینـه دوم روش های دسـتیابی 
بـه اشـتغال کامـل را تشـویق می کنـد. بـه 
از   Featherstone  ، مثـال  عنـوان 
اقدامات سـیاتل )۱996( برای توسعه تصویر 
خـود به عنـوان »سـرمایه کیفیـت زندگی« 
اسـتفاده می کنـد )ص ۱۰7(. هدف این بود 
کـه بـا جذابیـت بخشـیدن به خـود ، هم در 
حـوزه فرهنگـی فـوق و هم به عنـوان یك 
نهـاد اقتصـادی پررونـق ، بیـکاری انبوه آن 
را کاهـش دهـد. ایـن پسـت مدرنیزاسـیون 
)کـوک ، ۱988 ؛ زوکیـن ، ۱988 ب به نقل 
از Featherstone ، ۱996( ، یـك بـار 
دیگـر ، نوعـی تبلیغـات شـخصی و تولیـد 

اسـت.     تصویر 
بـرای بازگشـت به وضعیـت انگلیس. 
درصـدی از جمعیـت انگلسـتان بـرای بقـا 

بـه دولـت رفـاه وابسـته شـدند و بـه عنوان 
شـدند.  شـناخته  مـدت  طوالنـی  بیـکاران 
سیاسـت و اقتصـاد در امـر پرداخـت هزینـه 
بیـکاری در خـط مقدم هسـتند. از دهه 7۰ ، 
سیاسـت بـرای کاهش هزینه هـای بیکاران 
، هـم رویکـرد هویج و هم چـوب را امتحان 
کـرده اسـت. در پشـت این ابتـکارات بودجه 
دولـت و ایـن فـرض وجـود دارد کـه شـما 
مـی توانید موفقیـت یك کشـور را با هزینه 
ملـی آن بسـنجید - بعداً بـه آن برمی گردد. 
سیاسـت به آزمایش روشهای کاهش هزینه 
هـای دولـت رفـاه ادامـه داده اسـت. برنامه 
بـا dole شـروع شـد.  هایـی ماننـد کار 
محـدود کـردن زمـان موجود بـودن مزایای 
بیـکاری امتحـان شـده اسـت. بـه تدریـج، 
برنامه ها و سیاسـت ها به آموزش ، خانواده 
و جامعـه بازمـی گردند. به عنـوان مثال می 
تـوان کمپیـن بازگشـت به مبانی را تالشـی 
بـرای معرفی مقادیری دانسـت که ظاهرا به 
انسـجام جامعـه کمك می کند. بـا این حال 
، اصول اخالقی مربوط به سـطح قدردانی و 
توافـق با پایتخت فرهنگـی )بوردیو ، ۱987 
 )۱99۱ ، Featherstone بـه نقـل از ،
از ایـن گفتـار نیاز داشـت. بیـکاری طوالنی 
فرهنگـی  سـرمایه  ارزش  و  انتظـار  مـدت 
آموزشـی را تضعیـف می کند. بـا این حال ، 
»دولت های غربی ]تمایل داشـتند[ آموزش 
و پـرورش را بـه عنـوان اصلی ترین وسـیله 
بـرای کاهـش آسـیب اجتماعـی ببیننـد » 
)وب ، شـیراتو و داناهر ، 2۰۰2 ، ص ۱۱۱(. 
بنابرایـن سیاسـت بایـد تالش کنـد و ارزش 
هایـی را بـرای کمك به اقتصـاد ایجاد کند. 
بـرای بخشـی از جامعـه ، به گفتـه بوردیو ، 
هیچ عادت آموزشـی یا آشنایی با »مجموعه 
ذهـن« هـا وجود نـدارد که آموزش را آشـنا 
مـی کنـد. باز هم ، سیاسـت نیاز داشـت که 
ایـن مـوارد را به عنوان انتظـارات »طبیعی« 
ایجـاد کنـد. این یکی از نمایـش های پیوند 
بیـن اقتصـاد ، فرهنگ و فردیت اسـت و در 
حـال حاضـر نشـان مـی دهـد کـه چگونـه 
عناصـر هـر دو بـه واکنـش و تعامـل وادار 
مـی شـوند. ایـن همچنیـن ضـرورت توهم 
، ایـده آل هـای ایجـاد شـده ، کلیشـه ها و 

دسـتکاری ها را نشـان مـی دهد.      
رویکـردی متفـاوت ، اخـالق جامعـه 
انسـانی را بررسـی مـی کنـد و پارامترهایی 
را بـر تغییراتـی که ایجـاد می کننـد ، ایجاد 
مـی کنـد. بـه عنـوان مثـال ، بقـا ، موفقیت 
از طریـق چرخـه هـای  بـازار  و شکسـت 
پذیـری«  »انعطـاف  تحقیـق   ، اقتصـادی 
سـنت )۱998( را بـه همـراه دارد. انعطـاف 
پذیـری مـی توانـد یـك رویکـرد جهانی یا 
محلـی را برای مشـاغل در نظـر بگیرد )و به 
نظـر مـی رسـد یکـی از ایده آل هـای تولید 
شـده ای باشـد کـه مصـرف گرایـی باید در 
بازارهـای هدف خـود ایجاد کنـد(. هنگامی 
کـه با کاهش سـود در بازارهـای داخلی خود 
روبـرو می شـویم، افراد چند ملیتی )شـرکت 
های سـیگار ، نوشیدنی و غیره( تمایل دارند 
بـه بازارهای توسـعه نیافتـه ای مانند جهان 
سـوم ، جوانـان ، گـروه هـای نـژادی خاص 
گسـترش پیدا کنند )هرمان ، ۱995(. اشکال 
دیگـر انعطاف پذیری در ایجـاد »نیازها« در 
 ،Sennett( بازارهـای داخلی کار می کند
۱998(. آنهـا بازارهـای متفاوتـی ایجـاد می 
کننـد و فـرد را بـه چالـش مـی کشـند کـه 
بـدون انطبـاق کامل نباشـد. ایـن »نیازها« 
ممکـن اسـت بـه عنوان بخشـی از اسـاس 
اقتصـاد سـرمایه داری تعریـف شـود ، امـا 
همچنیـن بخشـی از عوامـل تعییـن کننـده 
جوامع آنها ، بخشـی از تاریخ آنها و بنابراین 

فرهنـگ آنها می شـود.
سـوال بعـدی ایـن اسـت کـه چگونه 
فعالیـت »جامعـه« تحت تأثیر تجـارت قرار 
مـی گیـرد. اخـالق اعمال شـده در موفقیت 
مالـی با سـاخت جامعـه چگونه وجـود دارد؟ 
تمایـل به تقسـیم جامعه به عناصر تشـکیل 
دهنـده - جامعـه تجـاری، جامعـه فرهنگی 
، جامعـه طبقاتـی و غیـره منجـر بـه ارائـه 
طیـف وسـیعی از تعاریـف شـده اسـت. بـه 
عنـوان مثـال ونگـر )۱998( ادغـام فـردی 
در سیسـتم هـای تجـاری را از طریـق ایده 
جامعـه عملی توضیح می دهـد . متغیرها در 
چه سـطحی از افراد در این سیستم ها ادغام 
شـده اند و این یکی از روش های مشـاهده 
مشـاغل و جامعـه تجـاری در جامعه معاصر 
اسـت. همچنیـن مـی تواند انـزوا را حتی در 
داخـل یـك نیـروی کار نیـز آشـکار کند. به 
عنـوان مثـال ، یـك کارگر ITC مـی تواند 
در مطـب یـا خانه کار کند تـا زمانی که این 
فناوری در کار باشد. اگرچه او عضوی از این 
جامعـه عملـی اسـت ، اما مـی تـوان آنها را 
از سیسـتم های کنتـرل کننـده هدایت کرد. 
حتـی اگـر از خانـه کار کننـد ، آنهـا بین چه 

جامعه ای سـهیم هسـتند. 
بـرای بازگشـت بـه مصـرف گرایـی ، 
بـه نظـر می رسـد مصـرف گرایـی و جامعه 

تجـاری به جـای تمرکز بر تخریـب خانواده 
بـه عنـوان نوعـی قـدرت ، از آن بـه عنوان 
بیانگـر فردیت اسـتفاده می کننـد. به همین 
ترتیـب ، سیاسـت هنگامـی که بـا جمعیتی 
کـه خواسـتار اصالحـات اسـت روبـرو مـی 
شـود ، بـه آرمـان دیگـری مـی رسـد کـه 
دیگـر وجـود نـدارد و آن را بـه شـکلی کـه 
الزم دارد دوبـاره ایجـاد مـی کنـد - خانواده 
هسـته ای بـه واحـدی از مدرنیته تبدیل می 
شـود ، خدمات اساسـی بـه اقدامـات جامعه 

تبدیـل می شـوند .
فـرم هـای مـورد اسـتفاده بـرای ارتقا 
این نیازها از تبلیغات محلی گرفته تا رسـانه 
هـای جمعـی ، جهانـی سـازی و سیاسـت 
چرخشـی اسـت. هرمان )۱995( تأثیـر بازار 
بر فرهنگ را بررسـی می کند. وی ابزارهای 
تجاری سـازی در تلویزیون را مشـخص می 
کند ، هم در اشـکال ناخوشـایند )جایگذاری 
برنـد( و هـم در تبلیغـات مسـتقیم. وی بـه 
چگونگـی سوءاسـتفاده تجـارت از برخـی از 
عناصـر قبلی »که فـروش می کنند )۱995( 
)بـه عنـوان مثـال خشـونت( می پـردازد. او 
پیشـنهاد می کند که محبوبیت جهانی فیلم 
هـا ، موسـیقی و فیلم هـای فـرار آمریکایی 
»نشـان دهنـده کاهـش جهانـی در خانواده 
و زندگـی مدنـی و از بیـن رفتـن ایمـان بـه 
سیاسـت اسـت.« )هرمـان ، ۱995 ، ص 8( 
گرچـه ایـن سـاده سـازی پیچیدگـی هـای 
تجـاری سـازی بـوده اسـت ، اما با کسـانی 
ماننـد اسـالتر کـه مـی گوینـد »فرهنگ به 
طـور کلی به فرهنگ مصـرف کننده تبدیل 
شـده اسـت« موافق اسـت )اسـالتر ، ۱997 

، ص ۱2۱(.      
در بخـش مقدماتـی سـواالتی مطرح 
شـد که چـرا نارضایتـی باید در یـك جامعه 
کامـاًل آزاد وجـود داشـته باشـد. تاکنـون ، 
دوگانگـی ظاهـر و واقعیـت در یـك جامعـه 
سـرمایه داری بیـش از اینکه مـورد کنکاش 
قـرار گیرد ، اشـاره شـده اسـت. در ذات این 
دوگانگـی شـاید ایـن شـناخت باشـد کـه 
»واحـد اساسـی معنا در تفکر سـرمایه داری 
و اقتصـادی هـدف اسـت ، یعنـی سـرمایه 
داری متکـی بـه ایجـاد فرهنـگ مصرفـی 
اسـت« )هوکـر ، ۱996(. یـك شـی قابـل 
کنتـرل و قابـل کنترل اسـت. با ایـن حال ، 
اگـر ایـن شـی، یك انسـان اسـت ، بنابراین 
بایـد به انتخاب فردی آن شـخص متوسـل 
شـد. از آنجـا که ریشـه های تجـارت از نظر 
اخالقـی هماننـد آنچه در جامعـه اعمال می 
شـود نیسـتند ، توسـل بـه انتخـاب فـردی 
مسـتلزم درجـه خاصـی از تضعیف اساسـی 
تفـاوت  ایـن  اسـت.  جامعـه  هـای  ارزش 
اخالقـی بـا توجه به انـواع برنامـه هایی که 
برای بازسـازی جامعه اسـتفاده می شـود ، با 
انـواع برنامـه هایی که دولتها بـرای حمایت 
از تجـارت اسـتفاده می کنند نشـان داده می 
شـود که باید در اقتصاد بازار داشـته باشـند. 
در حالـی کـه اولـی رویکـرد جامعـه تجاری 
را در پیـش مـی گیرد ، دومـی تمایل به کار 

روی فـرد دارد.     
در یك سـطح ، از فـرد انتظار می رود 
که عقالنی شـود ، در سـطح دیگر از طریق 
مصـرف گرایـی و رضایـت سیاسـی منطبق 
شود. الکسـاندر )۱997( توضیح می دهد که 
شـناخت ایـن دوگانگی تجـارت و جامعه آن 
برای مدتی وجود داشـته اسـت. در حقیقت ، 
او اسـتدالل مـی کند که عـدم تعادل جامعه 
را تهدیـد می کنـد ، هنگامی که بیش از حد 

مسـلط شـود و »فرهنـگ قطـع« ایجاد کند 
)الکسـاندر ، ۱997 ، ص 2۰9( و بنابراین به 
طـور مصنوعـی پایـدار باشـد. او بـه نقـل از 

دیزرائیلی و اسـنو هشـدار داد که:  
“شـکاف مشـابه در همه جا بین ذهن 
تجـارت و صنعـت از یك سـو و ذهـن افراد 
غیـر تجـاری - اکثر مردم - از سـوی دیگر 

دارد.” ادامه 
)الکسـاندر ، بـازار متمـدن ، ۱997 ، 

)2۰9-2۰8 ص 
اگـر اینگونـه باشـد ، یکـی از نیازهای 
اقتصاد سرمایه داری از جامعه اش همدستی 
و دیگـری بـی عالقگی اسـت. وقتی ایاالت 
متحـده آمریـکا و انگلیـس بـا بـازار شـیفته 
شـدند ، آنها کامـاًل درک نکردند که تجارت 
مبتنی بر سـود اسـت و »سـود فعلی جبران 
هزینه های آینده اسـت« )الکسـاندر ، ۱997 
، ص ۱24(. دولـت هـا از بازارهـا بـه قیمت 
مشـاغل کوچك ، رقابت پذیری و در نهایت 
بیـکاری بـاال حمایـت کردند. بـرای حمایت 
از یـك اخـالق مصنوعی، جامعـه باید بیش 
از حـد ناتـوان باشـد ، و در بدترین حالت بی 
احسـاس باشـد ، و خواسـتار تغییر اسـت ، یا 
خیلـی راحت بـا آرمانهای فردیت بـاور کند. 
قیمت این تعریف دوباره از »خود« از دسـت 
دادن انسـجام جامعه بوده اسـت. این ما را به 
ابزار قدرت سـرمایه داری می رسـاند و اینکه 
آیا از دسـت دادن ارزش هـای جامعه بهایی 
اسـت که بـرای فردیت باید پرداخت شـود.  
اسـالتر بررسـی مـی کند کـه چگونه 
خـود  »از  پـردازان  نظریـه  و  هـا  فلسـفه 
بیگانگـی« را شناسـایی مـی کنند )اسـالتر 
، ۱997 ، ص ۱۰4( فـردی کـه افـراد بـه 
کاالیـی بـرای مدیریـت تبدیـل می شـوند. 
از نظـر اکثریـت ، آنهـا دیگـر در جامعـه ای 
ادغـام نمـی شـوند کـه در آن بخشـی از 
سیسـتم کنتـرل باشـند. گفتـه شـده اسـت 
کـه توهـم کنتـرل از طریـق انتخـاب حفظ 
می شـود )اسـالتر ، ۱997(. یـك مثال ایده 
آلیسـتی مـی تواند فـردی در اقتصاد خودکفا 
اما اساسـاً معیشـتی مانند یك روستای قبیله 
ای باشـد. هر فرد به بقای کل روسـتا کمك 
می کند. نقش ها قابل درک اسـت. بنابراین 
فرهنـگ بازتـاب وحـدت و بقا اسـت. با این 
حـال ، در اقتصادهـای بـه ظاهر پیشـرفته و 
پیشـرفته فنـاوری ، کیـش فـرد ارزش های 
خاصـی را بـرای موفقیـت از طریـق مـادی 
گرایـی قائـل شـده اسـت ... و شـاید ایـن را 
بـه بهتریـن وجـه از طریـق توهـم انتخـاب 
پشـتیبانی کنـد. اسـالتر بیشـتر ایـن توهـم 
انتخاب و تولید آن را از طریق رسانه بررسی 

مـی کنـد و پیشـنهاد می کنـد که:
“همـه مصـرف هـا ، و بیـش از همـه 
و  تلفیقـی   ، جبرانـی   ، فرهنگـی  مصـرف 
عملکردی شـده اسـت. این توهمـات آزادی 
، انتخـاب و لـذت را در ازای از دسـت دادن 
واقعـی ایـن ویژگـی ها از طریـق کار بیگانه 
ارائـه مـی دهـد. مـردم را در سیسـتم کلـی 
اسـتثمار بـا تشـویق بـه تعریـف هویـت ، 
خواسـته هـا و عالیـق خـود از نظر داشـتن 
کاالهـا ادغـام کـرد. و از ایـن نظـر عملکرد 
فرهنگی اسـت کـه فرهنگ مصـرف کننده 
تجربیاتـی را ارائـه می دهد که بـه طور ایده 
آل بـرای تولیـد مثـل کارگـران در قالب کار 

بیگانـه طراحی شـده اسـت. “
)اسـالتر ، فرهنـگ و مدرنیته مصرف 

کننـده ، ۱997 ، ص ۱2۱(
توسـعه  مطالعـه  طریـق  از  اسـالتر 

اسـمیت  بـه  مارکـس  از  سیاسـی  اقتصـاد 
 )۱98۱( سـوپر  تـا  فرانکفـورت  مدرسـه   ،
و دوئـال و گاف )۱99۱( بـه مـوارد فـوق 
مـی رسـد. او از مسـئله مدرنیتـه بـه عنوان 
چارچـوب خـود اسـتفاده مـی کنـد. در نقل 
قـول فـوق ، او از سـرمایه داری بـه عنـوان 
اساسـاً یـك چرخه ضـرر صحبت مـی کند. 
وی همچنین اسـتدالل می کند که فرهنگ 
در وهلـه اول تقاضـای این سـرمایه داری را 
تولیـد مـی کنـد و بنابراین اگر »همه اشـیاء 
مصرفـی معنـی دار باشـند ]ایـن[ آنهـا را در 
حوزه گسـترده تـری از تولیـد مثل فرهنگی 
دخیـل می کنـد« )اسـالتر ، ۱997 ، ص 5(.    
در زیـر به طـور خالصه بـه این تولید 
مثـل اجتماعـی از دیـدگاه بوردیـو و آموزش 
مـی پردازیـم. ایـن کار را بـرای اینکه ببیند 
چگونـه فردیـت و اجتمـاع در واقع در جامعه 
معاصـر قـرار می گیرد ، انجـام می دهد. این 
فرصتـی را می دهـد تا دریابید کـه مکانیزم 
های سیاسی چگونه از ساختارهای اجتماعی 
بـرای تولید جوامع خاص اسـتفاده می کنند.
بوردیو )۱983 ، به نقل از وب ، شیراتو 
و دوناهـر ، 2۰۰۰( معتقـد اسـت که مدارس 
سـازوکارهای تولیـد مثل اجتماعی هسـتند. 
در ایـن مثال ، آنها مکانیزمـی برای بازتولید 
نابرابـری هـای اجتماعی از طریق سیاسـت 
هـا و عملکردهـای خود هسـتند. بـه عنوان 
مثال ، مرسـیه و هارولد )2۰۰3( نشـان دادند 
کـه ایـده آل غربـی شـده از نظـر مذهبی و 
فرهنگـی واحد خانـواده دگرجنسـگرایان در 
اسـناد مدرسـه بیـان می شـود. این مسـئله 
بحـث تبعیـض را ایجـاد مـی کنـد. ویتـون 
، سـینکلر ، بارکـر ، نانلوئـی و نوسـوورتی 
)2۰۰4( اشـکال تبعیـض را کـه احتمـااًل در 
تدریـس از نـژاد تا توانایی علمـی وجود دارد 

، ذکـر مـی کنند.
چگونـه هـر مدرسـه مـی پذیـرد، رد 
و یـا ترجمـه ایـن شـرایط مرجـع بـه نظـر 
هـای  نسـخه  در  دارد  بسـتگی  می رسـد 
بوردیـو  از  را  خـود  آموزشـی  و  فرهنگـی 
 .)2۰۰۰ فریـاد،  و   Schirato( عـادت 
بـه عنـوان مثـال ، مدارسـی کـه بـه تفاوت 
احتـرام مـی گذارند ممکن اسـت قوی عمل 
کننـد تا شـواهد مربـوط به تبعیض جنسـی 
را در زیـر پرچـم یـا ضـد آزار و اذیت نشـان 
دهنـد. واکنـش آنهـا ممکن اسـت به همان 
انـدازه قاطعانه در برابر اشـکال تبعیض آمیز 
نژادپرسـتی تا حدودی شـناخته شده تر باشد 
)الرو و مـك نامـارا ، ۱999 ؛ سـندرکاک ، 
2۰۰3(. بـا درک واکنـش هـا نسـبت به این 
موضوعـات ، ارزش هایـی که برای شـمول 
اجتماعـی قائـل مـی شـوند از طریـق تولید 
مثـل اجتماعـی کاربردی بیان می شـوند. به 
عنـوان مثال ، ترجمه مدرک دیگر از کشـور 
دیگـر بـه صالحیت شـناخته شـده در خارج 
از کشـور مـی توانـد مجـدداً درباره سـرمایه 
 Schirato( فرهنگی بوردیو مذاکـره کند
Yell &، 2۰۰۰(. اگـر موضوع مورد ارزیابی 
مجدد نژاد یا جنسـیت باشـد ، فضای موجود 
در فرهنـگ رویـه هـای الزم بـرای حرکت 
از انـزوا بـه شـمول را تعییـن مـی کنـد. بـا 
مقادیـری کـه روی آن گذاشـته مـی شـود 
مـی تـوان آن را توانمنـد یـا غیرفعـال کرد.  
گام  یـك  مرحلـه  ایـن  برداشـتن 
جلوتـر شـاید شـناخت ایـن مثال بـه عنوان 
 ، باشـد  فـرد  پذیـری  نشـان دادن آسـیب 
زمانـی کـه فراتـر از سیسـتم هـای خـاص 
 ، اجتماعـی  گفتمانهـای  باشـد.  اقتصـادی 
اقتصادی و سیاسـی را شـاید بتوان منعکس 
و دسـتکاری سیستمهای ارزشی اعمال شده 
در موسسـات آموزشـی دانست. همانطور که 
رابـرت دوهرتی )مجله تحقیقات آموزشـی ، 
2۰۰3( بیـان مـی دارد، محرومیت اجتماعی 
ممکـن اسـت بـا ابهـام عمـدی نهـادی ، 
شـخصی و سیاسـی ادامـه یابـد. اگـر ارزش 
اقتصادی برای افرادی که درگیر آن هسـتند 
قرار داده شـود ، شـرایط ممکن اسـت بسیار 

باشـد. متفاوت 
برگر ادعا می کند که »سـرمایه داری 
بـر اسـاس اصل منافع شـخصی خـود عمل 
مـی کند« )مصاحبه دیـن و آزادی ، 2۰۰4(. 
بـا ایـن حـال ، او سـپس تقسـیم وضعیـت 
هـای افـراد را تقسـیم مـی کنـد. بـه عنوان 
مثـال ، ممکـن اسـت یك شـخص تجاری 
پـدر و مـادر باشـد و اخـالق و نگـرش های 
مختلفـی را در هر زمینه اعمال کند. بنابراین 
، در حالـی که مشـاغل موفـق به یك منافع 
شخصی اساسـی احتیاج دارند ، ممکن است 
همان شـخص در زمینه هـای دیگر رویکرد 
نوع دوسـتانه تری داشـته باشد. وقتی بروم و 
سـلزنیك )۱979( فرهنـگ را از چارچوبی از 
سـازمان اجتماعـی تبییـن می کنند ، نشـان 
مـی دهنـد کـه ارزشـهای اساسـی مختلف 

چگونـه بر فـرد تأثیر مـی گذارند.  
“فرهنگ طراحی و نسخه ، ترکیبی از 

ارزشها و آرمانهای هدایتگر است”
)جاروب و سـلزنیك ، ملزومات جامعه 

شناسی ، ۱979 ، ص 57(
و

“اظهار نیـاز ماهیتاً عمیقاً با مفروضات 
درمـورد چگونگـی زندگـی ، زندگـی و یـا 
زندگـی مردم در جامعه مرتبط اسـت: نیازها 
نـه تنهـا از نظـر اجتماعی بلکه سیاسـی نیز 
هسـتند زیرا شـامل اظهاراتی در مورد منافع 

و پـروژه های اجتماعی اسـت.”
)اسـالتر ، فرهنـگ و مدرنیته مصرف 

کننـده ، ۱997 ، مقدمه(
در ایـن زمینه ، مصرف گرایی فرهنگ 
مـی گیـرد ، دوبـاره طراحی می کنـد یا نیاز 
ایجـاد مـی کنـد و توهمـی بـرای ایجـاد 
تصویـری معاصـر از فردیت ایجـاد می کند. 
سیاسـت اقتصـاد بـازار ظاهراً بـرای حمایت 
از ایـن اقتصـاد باید مطابقت داشـته باشـد تا 

از ایـن اقتصـاد حمایت کند.
بـا ایـن حـال ، یکـی از روش هـای 
ارزیابـی چگونگـی ایسـتادن فردگرایـی در 
رابطـه بـا توازن قـوا بین فرهنـگ و اقتصاد 
، بررسـی برخـی از مطالعـات اخیـر در مورد 
»کوچك سـازی« اسـت. در حالی که جدید 
نیسـت ، ایـن یـك انتخـاب فـردی اسـت 
و واکنشـی بـه نارضایتـی از جامعـه معاصـر 
اسـت. در بررسـی همیلتون )2۰۰3( از آنچه 
وی بیمـاری ناشـی از ثروتمنـدی می داند ، 
وی شـیفت شـیردارها را »حامالن استاندارد 
شـورش علیه مصرف گرایی« می داند )ص 
2۰7(. آنهـا نمایانگر دور شـدن از انسـان به 
عنـوان »اشـیا ›« مصـرف گرایانه هسـتند و 
نـه بـر اسـاس میـزان مالکیت و درآمـد آنها 
بلکـه بر اسـاس ارزش آنها بـه عنوان ارزش 
هـا ، بـه ارزش ها بازمی گردند. با این حال ، 
این هنوز بیانگر فردیت اسـت و بازگشـت به 
ارزشـهای جامعه یـا خانواده نیسـت. در این 
کتـاب همیلتـون تغییرات از نظـر اقتصاددان 
کالسـیك را در مورد اقتصاد دنبال می کند، 
جایـی کـه هدف این بـود که کمـی چگونه 
مـی تـوان ثروت یـك جامعه را توسـعه داد. 
وی صـدای مخالفانـی ماننـد وبلـن )۱925( 
و گالبرایـت )۱958( را کـه بـه دنبـال گـرم 
کـردن در برابـر رشـد مصرف گرایـی بودند 
، نـه بـه عنـوان یـك دارو، بلکـه بیشـتر به 
عنـوان یك سـم فرهنگـی به کار مـی برد. 
هشـدارهای دیگر به اشـکال رویکـرد ملتها 
در اظهاراتشـان درباره اقتصاد وارد می شـود. 
در جایی که سیاسـت گذاران و سیاستمداران 
بـرای برقراری ارتباط بـا رأی دهندگان خود 
بـه ابزارهای ظاهراً واقعی نیاز دارند ، اقتصاد 
مـی توانـد آن را فراهـم کنـد. با ایـن حال ، 
همیلتـون از مثـال هشـدارهای کوزنتس در 
مـورد کاهـش رفـاه یـك کشـور تـا انـدازه 
گیـری بـر اسـاس درآمـد ملی اسـتفاده می 
کند )ص ۱3(. این موارد چیزی از کف کاذب 
را فراهـم مـی کرد که در بـاالی آن مصرف 
گرایـی و فـرد به رشـد خود ادامه مـی دادند 
امـا در زیـر آن شـکاف فزاینـده ای شـکل 
مـی گرفـت. ایـن می توانـد به عنـوان یك 
تخریـب ، تضعیـف کردن ارزشـهایی باشـد 
کـه مـردم را در کنـار هم نگه داشـته اسـت 
، امـا شـاید ایـن خیلـی ایده آلیسـتی باشـد. 
هنگامـی کـه او بـه ظهـور بـدون چالـش 
 )۱۰ )ص  رسـد  مـی  نویـن«  »لیبرالیسـم 
همیلتـون از نارضایتـی در جوامـع ثروتمنـد 
اسـتفاده مـی کند تا نشـان دهد کـه چگونه 
ثـروت و مصـرف گرایـی فـرد را شکسـت 
داده انـد. وی به این واقعیت اساسـی اشـاره 
می کنـد کـه افراد بـرای حمایـت از مصرف 
گرایـی مجبورنـد در جهـت منافع خود عمل 
کننـد. از ایـن مرحلـه بـه راحتـی مـی توان 
پـرش بـه توهم فـرد را بـه عنوان فـردی با 

انتخـاب آزاد انجام داد.    
ایـن عوامـل خیالـی شـاید بـه خودی 
خـود محصولـی باشـد. بـه عنـوان مثـال ، 
را مسـتعد  انسـان  )۱978( وضعیـت  الش 
خودشـیفتگی مـی داند. اگر این چنین باشـد 
، توهمـات و آرمان ها ، همانگونه که بوردیو 
)۱99۰( بـه رسـمیت شـناخته اسـت ، مجاز 
اسـت از طریق تغییر سیسـتم های اعتقادی 
، از واقعیـت فاصلـه بگیرند. بـه عنوان مثال 
از مثـال نقـش هـای اجتماعـی  ، بوردیـو 
ماننـد سـلطنت اسـتفاده مـی کند تا نشـان 
دهـد چگونـه فرهنـگ نقـش هـای درون 
ساختارهای خاص را اهدا می کند )۱99۰( و 
شخصیتی را در آن تصویر ایجاد می کند. او 
تشـخیص می دهد »کارکردهـای اجتماعی 
داسـتان های اجتماعی هستند« )ص ۱95(. 
بـاز هـم ، تصاویر بـه جای واقعیت هـا ارائه 
می شـوند. اعمال شـده در این تغییر اسـت. 
الش اظهـار داشـت که »انحطاط سیاسـت 
در تماشـای« )۱978 ، ص 8۱( منجـر بـه 
تبدیـل »سیاسـتگذاری بـه تبلیغات« شـده 
اسـت )۱978 ، ص 8۱(. وی بـا شناسـایی 
ایـن فاصلـه بیـن تولیـد تصویـر و واقعیـت 
ادامـه مـی دهـد. او توضیح می دهـد که به 
دلیـل تبدیل شـدن تصاویر به نقـاط کانونی 
، بـی قدرت شـدن و بیگانگـی رخ می دهد. 
گرچـه ایـن دو دیدگاه ممکن اسـت در مورد 
موضوعـات دیگـر اختـالف داشـته باشـند ، 
امـا آنهـا بر این عقیـده کـه »تصاویر قدرت 
واقعیـت را تحـت الشـعاع قـرار مـی دهند« 
اتفـاق نظـر دارنـد )الش ، ۱978 ، ص 8۱(. 
امـا ایـن تصاویر و توهمـات از کجا پیدایش 
خـود را پیـدا مـی کننـد؟ در بازتولیـد مدرن 
آرمـان هـا؟ در تولیـد کلیشـه هـای مـورد 
انتظـار؟ آیـا مفهوم واحـد خانواده نـه تنها با 
یـك واحد تجـاری گرایی بلکـه با تصویری 
از خـود و نقش آن در سـاختارهای اجتماعی 
جایگزیـن می شـود؟ بوردیـو و الش هر دو 
عـدم امـکان وقـوع توهـم بـا مسـئولیت را 

تشـخیص مـی دهند.        
روش دیگر قضاوت در مورد چگونگی 
انطباق جامعه با سیاسـت ، جسـتجوی آنچه 
در مهاجـرت اتفاق می افتـد ، مانند فرهنگ 
ایتالیایـی اسـت. ایـن از لحـاظ تاریخـی بـه 
شـدت شـبکه ای اسـت ، بخشـی از آن به 
دلیـل ذهنیت دولت شـهر و اتحاد دیرهنگام 
 Amici ، کشـور اسـت. بـه قـول معـروف
vicini ، parenti )دوستان ، همسایگان 
، بسـتگان( هنوز هم یك نیروی ترکیبی در 

جامعـه ایتالیا هسـتند. پاسـخ در مـورد اینکه 
چـرا روح جامعـه بایـد بهتـر از بسـیاری از 
جوامع پیشـرفته از نظر فنی در برابر تخریب 
مقاومت می کرد ، بسـیار مورد بررسـی قرار 
گرفته اسـت. یك پاسـخ از ضعـف نهادهای 
سیاسـی و عـدم اعتمـاد به توانایی سیاسـت 
بـرای حمایـت از ملـت ناشـی مـی شـود. 
بـه نظـر مـی رسـد اینهـا یکـی از دالیـل 
اساسـی ادامـه وابسـتگی جامعـه اسـت. اگر 
این درسـت باشـد ، بدیهی اسـت کـه پیوند 
بیـن سیاسـت و جامعه مصرف کننده بسـیار 
قوی اسـت. در حالی کـه ایتالیا به هیچ وجه 
فاقد آرمان های مصرف گرایانه نیسـت ، اما 
جامعـه را از طریق بـی اعتمادی به چرخش 
سیاسـی و عـدم طـول عمـر حفظ مـی کند 
)اگرچه برلوسـکونی در جایی موفق شـد که 
بسـیاری از آنها شکسـت خورده اند - شـاید 
با مالکیت برخی از ایسـتگاه های تلویزیونی 

بـه آنها کمـك کند(.  
بـا نگاهی به نحـوه واکنـش ایتالیایی 
به مهاجرت ، این امر بیشـتر قابل پیشگیری 
اسـت. بـه عنـوان مثـال ، واکنـش ایتالیایی 
هـای مهاجـرت شـده بـه آمریـکا چگونـه 
بـود؟ بـه گفتـه گارداف )بدون تاریـخ( ، آنها 
» دائمـاً در حال مذاکـره در مورد روابط خود 
بیـن فرهنگهـای محلـی مبـدا و سـرزمین 
مهاجـر خـود بودند« . جالب اسـت بدانید که 
تصویر شـخصی از افـراد آمریکایی ایتالیایی 
تحت تأثیر ادغام آنها در سـاختارهای قدرت 

مرتبط بـا آن جامعه اسـت:
جایـی کـه هویـت محلی قوی اسـت 
، جایـی اسـت کـه آمریکایی هـای ایتالیایی 
جزئـی جدایـی ناپذیـر از زیرسـاخت هـای 
سیاسـی و اجتماعـی هسـتند. درصورتی که 
ارتبـاط کمـی بـا آن جامعـه وجـود داشـته 
باشـد یـا ارتباطـی وجـود نداشـته باشـد ، 

اسـت. ضعیف 
)Gardaphe ، بدون تاریخ(

ایـن بـا ایـن ایـده موافـق اسـت کـه 
فردگرایـی رقابتـی دو نقـش در جامعه بازی 
مـی کنـد. مـی تـوان گفت که یـك نگرش 
خودمحـوری ، مصـرف گرایانـه کـه در آن 
بیـش از هـر چیز خود شـخص مهم اسـت ، 
در اختیـار توهـم جامعـه مدرن اسـت. با این 
حـال ، به نظر می رسـد مثـال فوق ایتالیایی 
آمریکایـی نشـان می دهـد که جامعـه برای 
ایجـاد تـوازن قوای منسـجم و قـوی نیاز به 
درگیـر کـردن تمـام جنبه های جامعـه دارد.
تـا حـدی ، این مقالـه در رویکـرد خود 
گسـترده تـر از آن اسـت که انتظار مـی رود. 
بـا این حال ، سـعی شـده اسـت ایـن دیدگاه 
کـه بسـیاری از عناصـر مسـئول انحطـاط 
جامعه هسـتند را اثبـات کند. این سـازمان از 
ریشـه های خـود به عنوان بخشـی از جامعه 
تاریخـی - روشـنگری و رنسـانس - تـا اوج 
بیگانگـی حاصـل از فردگرایـی رقابتـی ، بـه 
ظهـور فردیـت پرداخته اسـت. ایـن مقاله به 
طـور خالصه از دیـدگاه بوردیو و نظریه های 
او درباره بازتولید اجتماعی به آموزش پرداخته 
اسـت. همچنین مهاجرت بررسـی شده است 
تـا ببیند در آن زمان جامعه خاصی چه اتفاقی 
مـی افتـد. به طور خالصه ، به نظر می رسـد 
ظهور فردگرایی رقابتی منفی اسـت تا مثبت. 
این سـعادت وعده ای را که وعده داده اسـت 
فراهم نکرده اسـت ، با این حال توهم آزادی 
باعث ارزشـمند بـودن آن می شـود. در طول 
ایـن نوشـته ، توهـم برای اقتصـاد و فرهنگ 
یك کانون بوده اسـت. در نوشـته به تبلیغات 
و چرخـش بـه عنوان ابـزار بازار و سیاسـت و 
تولیـد توهـم پرداختـه شـده اسـت. ایـن بـر 
تقسـیم واقعیـت و توهم تأکیـد دارد. در حالی 
کـه مقاله بـا بوردیو موافق اسـت که واقعیت 
نهادهـای اجتماعی این اسـت که آنها سـعی 
در بازتولیـد جوامع و فرهنـگ هایی دارند که 
از آنهـا مـی آینـد ، امـا ایـن امر موافق اسـت 
که سیاسـت و بازار ایـده آل برای اهداف خود 
را ایجاد می کنند. بنابراین ، فردگرایی رقابتی 
تنها بخشـی از تعریف مجدد جامعه اسـت. با 
ایـن حـال ، در جایی که فرهنگ متناسـب با 
جامعـه تغییر خواهد کـرد ، فردگرایی یکی از 
ضروریات اساسـی اقتصاد سرمایه داری است 
کـه بـدون آن، بـازار نمی تواند به شـکلی که 

اکنـون آن را می شناسـیم ، کار کند.
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سرمربی سابق تیم ملی کاراته:
دست خائنین به کاراته ایران را رو می کنم!

سرمربی سابق تیم ملی کاراته و عضو کمیته فنی کاراته،گفت: عده ای با خیانت 
به کشور، باعث محرومیت امیر مهدی زاده از مسابقات آسیایی ازبکستان شدند تا وی 

نتواند با استفاده از سهمیه قاره ای راهی المپیك توکیو شود.
به گزارش دنیای جوانان، غالمرضا دباغیان درباره تصمیم کمیته فنی فدراسیون 
کاراته مبنی بر قطع همکاری با سمانه خوش قدم سرمربی تیم ملی کاراته بانوان 
پس از نمایش ضعیف سارا بهمنیار و حمیده عباسعلی در المپیك توکیو، اظهار کرد: 
متاسفانه بنده به علت ابتال به کرونا و پس از آن بیماری سیاتیك 3 ماه است روز 
خوش ندیده ام و در حال حاضر چند وقتی است مشغول فیزیوتراپی هستم، به همین 
دلیل در جلسه کمیته فنی نیز حضور نداشتم. اما بر اساس اطالعاتی که به دستم 
رسید، سرمربیان تیم های ملی در این جلسه گزارش عملکرد خود در المپیك را 
ارائه کردند. قرارداد آقای هروی تا پایان بازی های آسیایی تمدید و پایان همکاری 
خانم خوش قدم نیز اعالم شد. در رابطه با سرمربی جدید بانوان بنا شد اعضای 
کمیته فنی نظرات خود را تا چند روز آینده به رییس فدراسیون ارائه کنند، سپس 
جلسه دیگری برگزار شود تا پس از جمع بندی های نهایی، سرمربی تیم ملی بانوان 
انتخاب و معرفی شود. به هر حال فدراسیون مسائل را بهتر می داند و حتما صالح 

این بوده که چنین تصمیمی گرفته شود.
عضو کمیته فنی فدراسیون کاراته، درباره ارزیابی خود از عملکرد کاراته مردان 
و زنان ایران در المپیك توکیو، گفت: تیمی مثل ژاپن با 8 سهمیه ببینید چند مدال 
در المپیك گرفته است؟ ما فقط یك سهمیه در بخش مردان داشتیم و به بهترین 
نتیجه که مدال طال بود رسیدیم و از حیث نتیجه بر اساس تعداد سهمیه باالتر از 
ژاپن ایستادیم. عده ای شیطنت کردند و نگذاشتند ما در وزن 67- کیلوگرم مردان 
به سهمیه المپیك برسیم. بهمن عسگری نیز بخاطر یك اتفاق حضور در المپیك 
را از دست داد. حق کاراته ما این بود که با 3 سهمیه کامل مردان راهی توکیو شود. 
با این وجود سجاد گنج زاده به عنوان تنها نماینده مردان ایران بهترین نمایش را 
داشت و موفق به کسب مدال طالی المپیك شد. طالی گنج زاده ارزشمند بود و 
باید به کاراته ایران بابت این مدال تبریك گفت. باید فدراسیون کاراته بیشتر حمایت 
اما باید کارهای خوب هم دیده شوند.  شود. برخی ها فقط عیب ها را می بینند 
باید به جوانانمان انگیزه بدهیم و حمایتشان کنیم تا موفقیت ها هر چه بیشتر شود.

وی افزود: حضور بانوان در المپیك برای ما راهگشا بود و زحمتشان را کشیدند 
اما نتیجه حاصل نشد. بانوان در کشورهای دیگر با آقایان نیز تمرین دارند که این 
موضوع نقش مهمی در میزان آمادگی و تجربه شان دارد اما در ایران این امکان 
فراهم نیست. ما در بخش بانوان واقعا استعدادهای بسیار خوبی داریم که باید به 
درستی مدیریت شوند. به اعتقاد من اگر بیشتر روی بانوان سرمایه گذاری کنیم 
و در مباحث فنی نیز آنالیز بهتری داشته باشیم، می توانیم شاهد درخشش کاراته 
بانوان ایران باشیم. با مدیریت فنی درست، افزایش حضور در میادین بین المللی و 
افزایش حمایت ها، بانوان ما حتی می توانند در آینده نه چندان دور از آقایان ما هم 
بهتر نتیجه بگیرند چرا که ظرفیت بسیار خوبی داریم و بانوان ما نیز انگیزه زیادی 

برای کسب موفقیت در کاراته دارند.
دباغیان در ادامه با اشاره به اتفاقات بازی های آسیایی 2۰۱8 جاکارتا برای امیر 
مهدی زاده، گفت: مهدی زاده در فینال روبروی نماینده ای از کشور میزبان رفت که 
تا قبل از آن اصال در هیچ رویدادی حضور نداشت و بعد از آن نیز در هیچ مسابقه ای 
دیده نشد اما حضور مسئوالن ارشد اندونزی در سالن مسابقات و ناداوری باعث شد، 
مهدی زاده را با همه شایستگی اش بازنده اعالم کنند تا به مدال نقره برسد. همان 
موقع هم آقای آشوری که در فدراسیون سمت داشت اعالم کرد حق او را خوردند. 
مهدی زاده هم بر روی سکو بخاطر ناراحتی مدال نقره را از گردنش درآورد اما پس از 
لحظاتی باز مدال را دور گردنش انداخت اما پس از این اتفاق اعالم کردند مهدی زاده 
بخاطر این حرکت یك سال از حضور در میادین محروم شده است. این در حالی بود 
که آقایان فرجی و آشوری که آن زمان مسئول فدراسیون بودند اعالم کردند مشکل 

محرومیت مهدی زاده را همان جا حل کرده اند.
سرمربی سابق تیم ملی کاراته، ادامه داد: امیر مهدی زاده نیز پس از آن در 
رقابت های قهرمانی جهان حاضر شد و طال گرفت و در چند مرحله رقابت های بین 
المللی کاراته وان نیز شرکت کرد اما پس از چند ماه که در رقابت های قهرمانی آسیا 
به میزبانی ازبکستانیتان حاضر شده بود و حتی وزن کشی هم کرده بود، به یکباره 
کنفدراسیون کاراته آسیا اعالم کرد مهدی زاده محروم است. حتی با آقای طباطبایی 
که تازه مسئولیت فدراسیون را بر عهده گرفته بود تماس گرفتم و گفتم اصال این 
موضوع صحت ندارد و عادالنه نیست. من از طباطبایی گالیه ندارم چرا که او تازه به 
فدراسیون آمده بود و خیلی بر روی موضوعات کاراته اشراف نداشت اما افراد دیگری 
بودند که شیطنت کردند تا زمینه محرومیت مهدی زاده را فراهم کنند تا او نتواند با 
سهمیه قاره ای به المپیك برسد. اگر مهدی زاده آنجا مسابقه می داد و با مدالی که 
قطعا می گرفت، می توانست در نهایت با سهمیه قاره ای راهی المپیك توکیو شود 
اما برخی افراد که به کشورشان و کاراته ایران خیانت کردند با علم به این موضوع 
زمینه محرومیت ناعادالنه او را فراهم کردند تا مهدی زاده المپیکی نشود و سهمیه 

به کشور دیگری برسد.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس قانون تمامی کشورها موظف هستند 45 روز 
مانده به رقابت های آسیایی و جهانی، لیست نفرات خود را اعالم کنند تا پس از 
بررسی های انجام شده، چنانچه بازیکنی با مسائلی همچون محرومیت یا ... مواجه 
است، فرصت برای جایگزینی وجود داشته باشد. مهدی زاده چگونه محروم بود که 
پس از بازی های آسیایی در رقابت های قهرمانی جهان و چند مرحله کاراته وان 
شرکت کرد اما در حالیکه در ازبکستان وزن کشی هم کرده بود، به یکباره محروم 
شد؟ متاسفانه برخی ها یا از روی بی اطالعی یا مسائل دیگر می گویند محرومیت 
مهدی زاده مربوط به رقابت های قاره آسیا بوده است! مگر می شود یك ورزشکار 
فقط از حضور در رقابت های یك قاره محروم باشد؟ اصال چنین موضوعی در هیچ 

رشته ای سابقه ندارد.

مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا؛
جنگ ستارگان!

پس از قرعه کشی مرحله گروهی 
و  آزمون  سردار  اروپا،  قهرمانان  لیگ 
پورتو  ایرانی  مهدی طارمی دو مهاجم 
قاره  بزرگان  مصاف  به  باید  زنیت،  و 

سبز بروند.
قرعه  جوانان،  دنیای  گزارش  به 

کشی مرحله گروهی رقابت های لیگ قهرمانان اروپا انجام شد و تیم های حاضر در 
این تورنمنت بزرگ باشگاهی، رقبای خود را شناختند. نکته مهمی که برای هواداران 
به فوتبال در ایران جالب توجه بود، همگروه شدن دو تیم پورتو پرتغال و زنیت سن 
پترزبورگ روسیه با بزرگان اروپا بود که این مسئله باعث می شود تا دو مهاجم اصلی 

تیم ملی ایران، با بهترین بازیکنان قاره سبز دیدار کنند.
مهدی طارمی با پورتو در گروه فوق العاده دشواری قرار گرفته است. آنها باید 
به مصاف اتلتیکو مادرید، لیورپول و میالن بروند. غول های بزرگ اروپا، رقبای آبی 
و سفیدهای بندرنشین هستند. پورتو فصل گذشته در گروه آسان تری و با حضور 
سیتی، المپیاکوس و مارسی توانست در رتبه دوم جدول ایستاده و راهی مرحله بعد شود 
اما امسال حتی کسب مقام سوم و راهیابی به لیگ اروپا نیز دشوار به نظر می رسد.

پورتو که به نظر می رسد شانس نخست کسب عنوان قهرمانی در لیگ پرتغال 
باشد، باید با قهرمان اسپانیا، قهرمان سال 2۰۱9 چمپیونزلیگ و میالنی قرار بگیرد که 
پس از سالها و با کوهی از انگیزه راهی لیگ قهرمانان اروپا شده است. پس مشخصا 

گروه B را می توان گروه مرگ این مسابقات قلمداد کرد.
با این وجود، نمایش درخشان پورتو در فصل گذشته و تقویت این تیم در تابستان 
امسال، نشان می دهد که آنها تیم دست و پابسته ای برای سایر رقبای خود نیستند. 
شاگردان کونسیسائو فصل قبل تا مرحله یك چهارم نهایی صعود کرده و تنها شکست 
چلسی، مدافع عنوان قهرمانی دوره کنونی را به آنها تحمیل کردند. طارمی نیز که بارها 
قول درخشش در فصل جدید را داده، می تواند برابر بزرگان اروپا عرض اندام کند.

سردار آزمون با زنیت نیز در گروه دشواری قرار گرفته است ولی این تیم نسبت 
به پورتو، حداقل شانس حضور در لیگ اروپا را دارد. چلسی مدافع عنوان قهرمانی 
به همراه یوونتوس تیمی که همیشه یکی از مدعیان کسب عنوان قهرمانی بوده، 
همگروهی های زنیت هستند. مالمو سوئد نیز تیم چهارم گروه H است و حداقل 

روی کاغذ نمی توان هیچ شانسی برای آنها متصور شد.
البته نکته مهم درخصوص این قرعه، ماندن سردار آزمون در زنیت است. از 
ماه های گذشته شایعات زیادی پیرامون جدایی این مهاجم ایرانی در رسانه های 
اروپایی منتشر شده و باید دید تکلیف او چه می شود. نکته جالب اینکه سردار به 
مصاف دو تیم بزرگ اروپایی می رود که مهدی طارمی در فصل گذشته دروازه هر 
دوی آنها را باز کرده است. طارمی در بازی رفت برابر یوونتوس در استادیوم دراگائو 
پورتو به شزنی گل زد و در بازی برگشت نیز یك پنالتی گرفت. او مقابل چلسی در 
دیدار رفت محروم بود و در مسابقه برگشت آن گل دیدنی و شگفت انگیز را به ثمر 
رساند. حاال هواداران ایرانی امید زیادی دارند که سردار در صورت ماندن در زنیت، 
بتواند مقابل این دو تیم بزرگ اروپایی بدرخشد. نکته جالب دیگر اینکه آزمون سابقه 

گلزنی به اتلتیکو مادریدی را دارد که با طارمی و پورتو همگروه است. 
در صورتی که آزمون موفق به باز کردن دروازه چلسی و یوونتوس شود، اتفاق 
جالبی برای بازیکنان ایرانی رخ می دهد. پیش از این علی دایی، مهدی طارمی و 
علیرضا جهانبخش موفق به باز کردن دروازه چلسی شده بودند و مهدی مهدوی 
کیا و مهدی طارمی نیز به یوونتوس گل زده بودند. سردار آزمون نیز می تواند نام 

خودش را به این لیست ها اضافه کند.
در نهایت باید در فصل جدید و جذاب لیگ قهرمانان اروپا، منتظر حضور دو 
ستاره خط آتش تیم ملی در استادیوم های معروف اروپایی باشیم. چنانچه طارمی و 
آزمون هیچ کدام از بازی های خود را از دست ندهند، آنها ۱۰ مصاف سخت و دیدنی 
با تیم هایی نظیر چلسی، یوونتوس، اتلتیکو مادرید، لیورپول و میالن دارند. دیدن 
سردار آزمون در استادیوم های استمفوردبریج و آلیانز و مشاهده طارمی در ورزشگاه 

های وندا مترو پولیتانو، آنفیلد و جوزپه مه آتزا قطعا جذاب خواهد بود.

رونالدو در یک قدمی منچسترسیتی
تیم  به  بازیکن  این  انتقال  دنبال  به  رونالدو  کریستیانو  برنامه های  مدیر 
منچسترسیتی است.به گزارش دنیای جوانان و به نقل از اسکای، بعد از ناکامی 
منچسترسیتی در جذب هری کین، این باشگاه به دنبال کریستیانو رونالدو 36 ساله 

رفته است تا این مهاجم را بتواند به خدمت بگیرد.
خورخه مندس، مدیربرنامه های رونالدو در شهر منچستر است و مذاکراتی نیز با 

سران این تیم داشته و به دنبال انتقال رونالدو به تیم پپ گواردیوال است.
منچسترسیتی به دنبال یك مهاجم است و زمان کمی تا پایان نقل و انتقاالت 
تابستانی باقی مانده است و رونالدو می تواند بهترین گزینه برای این باشگاه باشد 
که به دنبال قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا است.حقوق فوق ستاره پرتغالی )3۱ 
میلیون یورو خالص( می تواند به یك موضوع مهم در مذاکرات تبدیل شود. با این 
حال طبق گفته گاتزتا دلو اسپورت، روزنامه ایتالیایی، یوونتوس فقط 25 میلیون یورو 
برای ستاره خود می خواهد. رونالدو هنوز تا تابستان 2۰22 با یوونتوس قرارداد دارد.

ماه هاست که در ایتالیا گمانه زنی هایی درباره احتمال خروج رونالدو از یوونتوس 
تورین وجود دارد. حتی تکذیب ماسیمیلیانو آلگری نیز باعث کم شدن شایعات نشده 
است. در اولین بازی فصل مقابل اودینزه، رونالدو در ترکیب اصلی قرار نداشت و این به 
گمانه زنی ها دامن زد.کریستیانو رونالدو فصل قبل در 44 بازی 36 گل به ثمر رساندند.

جورجینیو بهترین بازیکن سال اروپا شد 
هافبك ایتالیایی چلسی سال خوب خود را تکمیل شده دید و عنوان بهترین 

بازیکن سال اروپا را کسب کرد.
به گزارش دنیای جوانان به نقل از استار، یوفا مطابق هر سال هم زمان با 
قرعه کشی مرحله گروهی لیگ قهرمانان، بهترین بازیکن و مربی سال خود را 

نیز انتخاب کرد.
بر این اساس در بخش بازیکنان جورجینیو، هافبك ایتالیایی چلسی بعد از 
قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا و یورو 2۰2۰ توانست این عنوان ارزشمند را نیز به 
دست بیاورد و باالتر از انگولو کانته و کوین دی بروین قرار گیرد.نفرات شاخصی چون 
لیونل مسی، کریستیانو رونالدو، روبرت لواندوفسکی، ارلینگ هالند و کیلیان ام باپه و 
نیمار از جمله چهره های شاخص غایب در این بخش بودند.در بخش مربیان نیز توماس 
توخل سرمربی آلمانی چلسی توانست عنوان بهترین مربی سال را به دست بیاورد.

رییس اسبق کمیته ملی 
المپیك و سازمان تربیت بدنی 
که  صورتی  در  است  معتقد 
سیاست گذاری ها، برنامه های کوتاه مدت، 
ورزش  حوزه  در  بلندمدت  و  میان مدت 
بازتعریف نشود و تغییر پیدا نکند حتی 
با تغییر افراد در مسند وزارت ورزش و 
نمی دهد  رخ  اتفاق خاصی  جوانان هم، 
و نمی توان انتظار اصالح و بهبود وضع 

موجود را داشت.
ن،  نا ا جو ی  نیا د رش  ا گز به 
سیدمصطفی هاشمی  طبا که علی رغم 
حضور در کمیته ملی المپیك و سازمان 
تربیت بدنی در کرسی ریاست، فعالیت به 
انتخابات  نامزدی  و  وزیر صنایع  عنوان 
ریاست جمهوری سال 96 را نیز تجربه 
نقاط ضعف و  با  ارتباط  کرده است، در 
قوت ورزش ایران طی چند سال گذشته 
و این که چه مسائلی را به منظور برون 
رفت از چالش های موجود باید مدنظر قرار 
داد، اظهار کرد: به واسطه مسائل مختلف 
کشور  اقتصادی،  و  فرهنگی  اجتماعی، 
و  است  عدیده ای  دستخوش مشکالت 
ورزش  فعلی  وضعیت  روی  مساله  این 
ایران نیز تاثیر منفی گذاشته و به سادگی 
قابل تغییر نیست و باید موارد مختلفی 
اصالح شود تا در راستای برون رفت از 
وضع موجود در ورزش ایران گام برداریم.

نگاه  در  این که  به  اشاره  با  وی 
به  مدارس  ورزش  توسعه  باید  کالن 
عنوان یك هدف گذاری کالن در دستور 
کار دولتمردان و به ویژه فعاالن عرصه 
ورزش قرار گیرد، گفت: متاسفانه در کشور 
ما ورزش مدارس مورد توجه جدی قرار 
نگرفته، در حالی که کشورهای بسیاری 
در این مسیر گام برداشته و اقدامات جدی 
تحول  و  تغییر  شاهد  و  اند  داده  انجام 

اساسی هستند.
رییس اسبق کمیته ملی المپیك و 
سازمان تربیت بدنی افزود: ما در زمینه 
ورزشی و در حوزه تربیت بدنی در مدارس، 
قرار  را مدنظر  اشتباهی  فلسفه وجودی 
و  پرورش  و  آموزش  وزارت  و  داده ایم 
وزارت ورزش و جوانان متوجه اهمیت این 

مساله نیست و نمی داند که تربیت بدنی 
به معنای تربیت دانش آموزان است. در 
فرانسه یك سوم ساعات درسی به ورزش 
اختصاص می یابد و آن ها به یك فلسفه 
وجودی مشخصی در مورد تربیت بدنی 
و ورزش دست یافته اند، اما در کشور ما 
نظام آموزشی فاقد چنین فلسفه وجودی 
است و هنوز به این نقطه نرسیده ایم که به 
ورزش به عنوان یکی از پایه های تربیتی 
فرزندان مان در مدارس توجه کنیم. هر 
کشورهای  همانند  نگاه  این  که  زمانی 
اروپایی و کشوری نظیر ژاپن ایجاد شد 
و  برداشته ایم  گام  مشخصی  مسیر  در 
می توانیم به کسب موفقیت امیدوار باشیم.

اگر  اینکه  بیان  با  طبا  هاشمی 
قصد داریم در میادین بین المللی ورزش 
نیازمند  یابیم،  دست  مطلوب  نتایج  به 
آموزی  دانش  ورزش  جدی  مشارکت 
خواهیم بود، عنوان کرد: در صورتی که 
این هدف گذاری محقق نشود اتفاقی در 
مورد جایگاه ایران در میادین بین المللی 
رخ نخواهد داد و شرایط جدیدی را تجربه 
همچون  روال  همین  و  کرد  نخواهیم 

گذشته ادامه پیدا می کند.
واقعا  اگر  اینکه  به  اشاره  با  وی 
قصد داریم رویه ورزش ایران و اقتصاد 
ورزش را اصالح کنیم، باید الگوبرداری 
از کشورهای توسعه یافته در این حوزه 
در  کرد:  تصریح  دهیم،  قرار  مدنظر  را 
شرایطی که از توانایی الزم به منظور پیدا 
کردن مسیر درست برخوردار نیستیم نباید 
مقاومتی در راستای الگوبرداری صحیح از 
کشورهای توسعه یافته در حوزه ورزش 

داشته باشیم. سوال قابل تامل این که چرا 
اگر از چنین توانایی برخوردار هستیم چرا 
تاکنون نتوانسته ایم مسیر درست و روش 
خاص خود را در ورزش ایران پیاده کنیم 

و به نتیجه مطلوب برسیم؟
وی ادامه داد: بنابراین نباید در حوزه 
الگوبرداری ورزشی از کشورهای توسعه 
یافته خود را محدود کنیم و باید شرایطی 
را رقم بزنیم تا شاهد تغییر و تحول در 

عرصه ورزش کشور باشیم.
المپیك  ملی  کمیته  اسبق  رییس 
و سازمان تربیت بدنی با تاکید بر اینکه 
متاسفانه ورزش ایران را به دولت وصل 
شرایط  ما  کشور  کرد:  اظهار  کرده ایم، 
سر  پشت  ورزش  حوزه  در  را  عجیبی 
می گذارد، متاسفانه شاکله اصلی ورزش 
ایران به بدنه دولت وصل شده است و 
عموم باشگاه های ما قائم به ذات نیستند 
و بخش خصوصی معنا و مفهوم واقعی 

خود را پیدا نکرده است.
هاشمی طبا ادامه داد: همین مساله 
از  نفت  وزارت  اگر  که  می شود  باعث 
تیم داری در ورزش کنار می کشد، تیم های 
می شوند؛  روبه رو  مالی  مشکل  با  نفتی 
نمونه این مساله در سایر بخش ها هم 
وجود دارد، اگر هم  اکنون می بینید که 
تیم های فوالدی شرایط مطلوبی دارند به 
دلیل افزایش قیمت فوالد است و به طور 
حتم اگر آن ها نیز با بحران مالی روبرو 

شوند دست از تیم داری خواهند کشید.
وی با اشاره به ضعف اساسی ورزش 
ایران در حوزه درآمدزایی، اظهار کرد: حق 
پخش تلویزیونی مسابقات ورزشی یکی 

از موارد مهم درآمدزایی باشگاه هاست که 
متاسفانه این مساله در کشور ما محقق 
نشده و در این زمینه شاهد قانون گریزی 
سازمان صداوسیما علی رغم ابالغ قانون 
بودجه کشور در سالهای ۱399 و ۱4۰۰ 
هستیم که براساس آن سازمان مذکور 
باید مبالغ مشخصی را به وزارت ورزش 
و جوانان پرداخت کند تا بین رشته های 
بندی،  سهم  براساس  ورزشی  مختلف 
تقسیم شود اما این اتفاق رخ نداده است و 
کسی هم زورش به این سازمان نمی رسد.
وی ادامه داد: مقامات مملکتی باید 
در این زمینه تصمیم گیری کنند و اگر 
پرداخت  به  حاضر  صداوسیما  سازمان 
و  نیست  ورزشی  مسابقات  پخش  حق 
قانون گریزی می کند با آن برخورد شود،  
عمل  در  می رسد  نظر  به  که  مساله ای 

محقق نخواهد شد.
وی با اشاره به موارد دیگر درآمدزایی 
در حوزه ورزش، تصریح کرد: به طور مثال 
به تازگی لیونل مسی به باشگاه پاری سن 
ژرمن منتقل شده است؛  می بینید که از 
فروش لباس وی باشگاه مذکور معادل 
9۰ میلیون یورو درآمدزایی داشته است، 
اما کافی است به محدوده میدان منیره 
انواع و اقسام  تهران سر بزنید و ببینید 
پوشاک ورزشی با عناوین و کیفیت های 
مختلف فروخته می شود و نه نظارتی به 
رعایت قانون کپی رایت وجود دارد، نه 
سالیان  طی  راستا  این  در  قانونی  الزام 
هر  و  است  گرفته  قرار  مدنظر  گذشته 
هر  دارد  دوست  که  پوشاکی  تولیدی 
لباسی را با هر کیفیتی تولید و در بازار به 

فروش می رساند.
گفت:  پایان  در  با  طبا  هاشمی 
در  را  جدیدی  اتفاق  داریم  قصد  اگر 
برخی  باید  بزنیم،  رقم  ایران  ورزش 
دگرگونی  دستخوش  سیاست گذاری ها 
میان  مدت،  کوتاه  ریزی های  برنامه  و 
بازتعریف شوند،  در  مدت و بلند مدت 
غیر این صورت با رفت و آمد افراد حتی 
در مسند وزیر ورزش و جوانان نیز اتفاقی 
رخ نمی دهد و از ورزش ایران نمی توان 

انتظار اصالح و بهبود وضعیت داشت.

با قانون گریزی صداوسیما در ورزش برخورد شود؛

هاشمی  طبا: دولتی بودن ورزش ایران موجب تاسف است

از  پس  بیستم  لیگ  گل  آقای 
درباره  پرشمار  حدیث های  و  حرف 
تا  گرفت  تصمیم  فوتبالی اش  آینده 
یك فصل دیگر قراردادش را با سپاهان 

تمدید کند.
سجاد  جوانان،  دنیای  گزارش  به 
فوتبال  تیم  ساله   3۱ ستاره  شهباززاده 
سپاهان یکی از بمب های نقل و انتقاالت 
تابستانی برای لیگ بیست و یکم به شمار 
می آمد، بازیکنی که پس از درخشیدن در 
لیگ بیستم و کسب عنوان آقای گلی با 
ثبت 2۰ گل زده، مشتریان دست به نقد 
پرشماری را پیدا کرد و نام او در حوالی 
باشگاه پرسپولیس هم مطرح شد و حتی 
این انتقال پر سر و صدا، بسیار نزدیك 

به نظر می رسد.
در  شهباززاده  میان،  این  در  اما 
حواشی  از  که  کرد  اعالم  مصاحبه ای 

درباره  ندارد  دوست  و  است  خسته 
صحبت  این  حتی  و  کند  صحبت  آن 
برای  شاید  که  آورد  میان  به  هم  را 
آینده فوتبالش تصمیم بگیرد تا دوباره 
یا  و  پرتغال  فوتبال  به  و  شود  لژیونر 

ترکیه برود.

حاال پس از دو هفته گمانه زنی و 
برای  احتمالی  مطرح شدن چند مقصد 
آقای گل لیگ بیستم، عصر روز پنجشنبه 
گذشته، سجاد شهباززاده با حضور در دفتر 
باشگاه سپاهان تصمیم نهایی خود را برای 
فصل آینده گرفت و قراردادش را با این 

تمدید  دیگر  فصل  یك  مدت  به  تیم 
کرد تا حاال خط حمله سپاهان با جذب 
شهریار مغانلو و جذب سجاد شهباززاده 
به قدرتی فوق العاده برسد و محرم نویدکیا 
که تیمش در لیگ بیستم هم بهترین خط 
حمله را داشت، دست بازی برای چینش 
خط حمله تیمش در فصل آینده فوتبال 

ایران داشته باشد.
باشگاه سپاهان  مدیران  واقع  در 
در ادامه تکاپوی نقل و انتقاالتی خود 
کلیدی  مهره  چند  با  تمدید  از  پس  و 
فرشاد  چون  بازیکنانی  جذب  و  خود 
از  یکی  تا  شدند  موفق  احمدزاده، 
بمب های نقل و انتقاالت لیگ بیست 
و یکم را با تمدید قرارداد، خنثی کنند 
یك  برای  را  خود  ارزشمند  مهره  و 
طالیی پوشان  جمع  در  دیگر  فصل 
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شهباززاده با سپاهان تمدید کرد؛

خنثی شدن بمب فصل نقل و انتقاالت در اصفهان!

منتظر  فوتبال  هواداران  حالی که  در 
نژاد  قاسمی  امین  قرارداد  رسمی  امضای 
عقد  با  بازیکن  این  بودند،  پرسپولیس  با 

قراردادی 2 ساله به استقالل پیوست.
به گزارش دنیای جوانان، امین قاسمی 
نژاد مهاجم فصل گذشته پدیده، روز عجیبی 
بود عصر  قرار  که  او  گذاشت  پشت سر  را 
پنجشنبه لباس قرمز بر تن کند، در نهایت 
این  داستان  بررسی  برای  شد.  پوش  آبی 
زمستانی  انتقاالت  و  نقل  به  باید  بازیکن 
مورد  او  که  جایی  بازگردیم.  قبل  فصل 
توجه استقالل قرار گرفت و فرهاد مجیدی 

روی جذب مهاجم فصل قبل پدیده اصرار 
زیادی داشت.

زیادی  تمایل  نیز  بازیکن  این  خود 
داشت تا راهی استقالل بشود. قاسمی نژاد 
حتی در چندین جلسه راهی ساختمان باشگاه 
استقالل شد و تنها منتظر صدور رضایت نامه 
اش از سوی باشگاه پدیده بود. اما تغییرات 
مدیریتی در این تیم مشهدی باعث شد تا 
نرسند  توافق  به  پدیده  و  استقالل  مدیران 
های  ثانیه  آخرین  تا  که  نژادی  قاسمی  و 
انتظار صدور  انتقاالت چشم  و  نقل  مهلت 
مشهدی  جمع  در  بود،  اش  نامه  رضایت 

ها ماندگار شد.
با پایان فصل گذشته، انتظار می رفت 
از اهداف اصلی نقل  نژاد یکی  که قاسمی 
و انتقاالتی فرهاد مجیدی برای لیگ بعدی 
باشد. اما خبری از مذاکره استقاللی ها برای 
اینکه  تا  نشد  ساله   34 بازیکن  این  جذب 
برگه  نژاد موفق شد  سرانجام خود قاسمی 

فسخ قراردادش را از پدیده بگیرد.
یك  به  نژاد  قاسمی  شدن  تبدیل 
از  بیش  را  استقالل  هواداران  آزاد،  بازیکن 
پیش امیدوار کرد که این بازیکن به خواسته 
فصل گذشته اش برسد و این بار دیگر لباس 

آبی را بر تن کند. اما فرهاد مجیدی در حاشیه 
تمرین استقالل صراحتا اعالم کرد که این 

بازیکن جایی در لیست او ندارد.
پوشان  بی  آ سرمربی  های  گفته 
باعث شد تا باشگاه پرسپولیس برای جذب 
مذاکرات  شود.  کار  به  دست  بازیکن  این 
مهاجم  های  مدیربرنامه  با  سرخپوشان 
و  بود  آمیز  موفقیت  پدیده  گذشته  فصل 
او روز چهارشنبه گذشته با پرسپولیسی ها 
بود دو طرف  قرار  و حتی  توافق رسید  به 
را  انتقال  این  رسمی  صورت  به  پنجشنبه 

اعالم کنند.

مورد عجیبی بنام  قاسمی نژاد؛

با پرسپولیس قرار گذاشت و به استقالل پیوست!

مفقودی
شماره سالح    ۱2 کالیبر  کوسه   پر  ته  مدل  ای  ساچمه  لول  تك  اسلحه  جواز 
۰3۰۰77۰6 ساخت روسیه  بنام محمد محمدی نام پدرشرفعلی کد ملی  42۰98968۱۰ 

مفقود گردیده و ازدرجه اعتبارساقط میباشد.

مفقودی
سند فروش، برگ سبز موتور سیکلت تالش بنام غالم رضا نظریان مدل ۱394 

شماره شهربانی 57۱۱۱-54۱
۰۱24NE۱۱46693شماره موتور

۱25A943۱۰8۰***NEI شماره شاسی
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

آگهی حصر وراثت 
آقای یوسف داغددار دارای شناسنامه شماره ۱۱ به شرح دادخواست به کالسه 
۰۰۰6۰۱ ش 5/ح از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان صدیق داغدار به شناسنامه 29۰ مهاباد در تاریخ ۱4۰۰/۱/2 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم / مرحومه منحصر است به دو پسر، 

دو دختر و زوجه. 
۱- یوسف داغدار فرزند صدیق دارای ش ش ۱۱ پسر متوفی 
2- یاسین داغدار فرزند صدیق دارای ش ش 85 پسر متوفی 
3- هاجر داغدار فرزند صدیق دارای ش ش 39 دختر متوفی 

4- مینا داغدار فرزند صدیق دارای ش ش 286۰26۰463 دختر متوفی 
5- استی طه زاده فرزند حسین دارای ش ش 429 زوجه متوفی 

اینك با انجام شریفات مقدماتی درخواست مزبور به استناد ماده 362 قانون امور 
حسبی را در یك نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یك ماه به شورا تقدیم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد. 
رئیس شعبه پنجم شورای حل اختالف مهاباد

آگهی مزایده 
 دفتر جزای احکام دادگاه عمومی حقوقی سیروان وفق مواد ۱۱8 و ۱37 قانون 
از طریق مزایده حضوری بفروش  اموال مشروحه ذیل را  اجرای احکام در نظر دارد 
برساند متقاضیلن می توانند درخواستهای کتبی خودرا تا پنج روز قبل از برگزاری مزایده 
به اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سیروان واقع در شهر لومار 
خیابان – خیابان ولیعصر تحویل  و در جلسه حضوری مورخ ۱4۰۰/۰6/2۱ ساعت 
۱۱ صبح  که در واحد اجرای احکام دادگاه عمومی حقوقی سیروان تشکیل می شود 
حضور به هم رسانند . مزایده از قیمت پایه شروع و به کسانی که باالترین  قیمت را 
پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد و ده در صد مبلغ پیشنهادی فی المجلس اخذ و مابقی 
را باید ظرف مدت یك ماه از تاریخ برگزاری مزایده به صندوق دادگستری تودیع نماید  
و اال  مبلغ دریافتی  به نفع دولت ظبط خواهد شد و متقاضیان به خرید جهت کسب 
اطالعات بیشتر و در صورت تمایل 5 روز از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه تا 
نسبت به بازدید آنان از اموال ذیل اقدام شود . ضمنا شماره تلفن های 347299۱ در 
ساعات اداری آماده پاسخ گویی ارائه اطالعات به متقاضیان محترم می باشد مشخصات 

اموال به قرار ذیل می باشد 
یك قطعه زمین کشاورزی واقع در حومه روستای امارات از توابع شهرستان   -
سیروان معروف به کنی کره به مساحت 99۰۰ متر مربع به ارزش  35/۰۰۰ ریال و 

قطعه دوم کچك بل به مساحت 66۰۰ مترمربع به ارزش هر متر 3۰/۰۰۰ ریال 
-  - یك قطعه زمین مسکونی  در ابتدای روستا به ارزش  45۰ متر مربع 

به ارز هر متر مربع 55۰/۰۰۰ ریال 
-  منزل مسکونی قدیمی واسطبل با توجه به  بافت قدیمی ساختمان واستبلها 
ارزش واقعی اعیان ساختمان و اسطبل 35۰/۰۰۰/۰۰۰  ریال و عرصه به مساحت 25۰۰ 

متر مربع که ارزش هر متر مربع زمین مسکونی 5۰۰/۰۰۰ محاسبه می گردد 
 مکان مزایده : دفتر اجرای احکام دادگاه عمومی شهرستان سیروان 

 ز مان مزایده : ۱4۰۰/۰6/2۱ ساعت ۱۱ صبح 
 شعبه اول اجرای احکام کیفری شهرستان سیروان – عابدین کوهی

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
نظر به دستور مواد ۱ و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مصوب ۱39۰/۰9/2۰ و برابر رای شماره ۱4۰۰/88۰، ۱4۰۰/882 و ۱4۰۰/884 
مورخ ۱4۰۰/۰4/۰2 هیات مستقر در واحد ثبتی جویبار به کالسه پرونده شماره 99/43۱ 
و 99/433 و 99/433 ماده یك قانون مذکور تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان 
قاسم جعفری پایین رودپشتی و علی نیك رفتار و خدیجه مدانلو جویباری هر کدام 
نسبت به دو دانگ از ششدانگ یك قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۱34/4۰ 
از حسین فالحتی  واسطه  بدون  اصلی خریداری شده  از ۱۰  فرعی  مربع پالک  متر 
محرز گردیده است لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱3 آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به 
فاصله ۱5 روز از طریق روزنامه محلی و کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها 
رای هیات الصاق تا در صورتی که اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته 
باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملك تسلیم و رسید اخذ نماید در غیر این 
صورت اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع 

از مراجعه متضرر به دادگاه نمی باشد. شناسه آگهی : ۱۱79887
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱4۰۰/۰6/۰6
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱4۰۰/۰6/2۱

مرتضی قاسم پور 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جویبار 

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
حوزه ثبتی قائم شهر 

نظر به دستور مواد ۱ و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مصوب ۱39۰/9/2۰ امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یك قانون 
مذکور مستقر در واحد ثبتی قائم شهر مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض 
آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد: 

امالک متقاضیان واقعدر قریه چمازکتی پالک 59 اصلی بخش ۱6

۱2۰26 فرعی به نام آقای سید کمال الدین ساداتی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یك قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است که ده سیر مشاع از کل عرصه وقف می 
باشد به مساحت 2۰6۱۰ متر مربع خریداری مع الواسطه از آقای کریم یزدانی مالك رسمی.
به سه  الدین ساداتی میارکالئی نسبت  آقای سید جمال  نام  به  ۱2۰26 فرعی 
دانگ مشاع از ششدانگ یك قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است که ده سیر 
مشاع از کل عرصه وقف می باشد به مساحت 2۰6/۱۰ متر مربع خریداری مع الواسطه 

از آقای کریم یزدانی مالك رسمی. 
لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی و ماده ۱3 آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱5 روز 
از طریق این روزنامه محلی / کثیراالنتشار منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار آگهی 
رای هیات الصاق تا در صورتی که اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته 
باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملك تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید 
ظرف یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت 
اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت 
قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه 
نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از 
مراجعه متضرر به دادگاه نیست بدیهی است برابر ماده ۱3 آیین نامه مذکور در مورد 
قسمتی از امالکی که قبال اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشده واحد ثبتی با رای هیات پس 
از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود 
به صورت همزمان به اطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد 
سابقه تحدید حدود واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می 

نماید. شناسه آگهی: ۱۱8۱۰۱4
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱4۰۰/۰6/۰6
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱4۰۰/۰6/2۰

رحمت سلیمانی قادیکالئی 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قائم شهر
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نمایندگان مجلس شورای اسالمی با ۱8۱ رای موافق و 
77 رای مخالف و 28 رای ممتنع، محمد مهدی اسماعیلی را 
به عنوان چهاردهمین وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در دولت 

سیزدهم انتخاب کردند.
فهرست  مرداد(   2۰( چهارشنبه  روز  جمهوری  رئیس   
تقدیم مجلس شورای  را  دولت سیزدهم  پیشنهادی  وزیران 
گزینه  عنوان  به  اسماعیلی  مهدی  محمد  که  کرد  اسالمی 
قوه  به  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  تصدی  پیشنهادی 

مقننه معرفی شده بود.
محمد مهدی اسماعیلی چهادهمین وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی در جمهوری اسالمی ایران و در دولت سیزدهم است. 
به عنوان وزیر فرهنگ و  از وی سید عباس صالحی  پیش 
ارشاد اسالمی در دولت دوازدهم سکاندار این وزارتخانه بود.

طالب  از  و   ۱354 متولد  اسماعیلی  ایرنا،  گزارش  به 
مدرک  دارای  و  مطهری  شهید  عالی  مدرسه  دانش آموخته 
مطالعات  و  علوم انسانی  پژوهشگاه  از  علوم سیاسی  دکترای 

فرهنگی است.
عضو هیات علمی و مدیر گروه جامعه شناسی سیاسی 
تهران،  دانشگاه  اجتماعی  تحقیقات  و  مطالعات  موسسه 
مدیرکل ارزیابی برنامه های تولیدی سیما و مؤسس قرارگاه 
رسانه سازمان صدا وسیما، معاون فرهنگی  و اجتماعی مرکز 
سیاسی،  معاون  ریاست جمهوری،  استراتژیك  بررسی های 
امنیتی، فرهنگی و اجتماعی استاندار اصفهان، عضویت در 
اسالمی،  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  فرهنگی  تحول  کارگروه 
رئیس دفتر تحقیقات اجتماعی آستان قدس رضوی، مشاور 
پژوهشی  معاون  و  قضاییه  قوه  رئیس  اجتماعی  و  فرهنگی 
اجرایی  سوابق  از  بخشی  اسالمی  انقالب  اسناد  مرکز 

اسماعیلی است.
بررسی صالحیت وزیران پیشنهادی دولت سیزدهم در 
مجلس شورای اسالمی از 3۰ مردادماه آغاز و عصر چهارشنبه 
)امروز( با رای گیری برای وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم 

به کار خود پایان داد.

محمد مهدی اسماعیلی چهاردهمین وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ایران 

و  قرآن  علوم  استادیار   
حدیث دانشگاه فردوسی مشهد 
مجموعه ۱2 جلدی »الحیات« 
را ستون فقرات آثار استاد زنده یاد محمدرضا 
حکیمی دانست و گفت: این کتاب به قدری 
ارزشمند است که برخی دغدغه مندان دین 
همسران  مهریه  را  آن  عدالت محوران  و 

خود قرار داده اند.
)نظریه پرداز،  حکیمی  محمد  استاد 
 )۱3۱4 متولد  فیلسوف  و  فقیه  نویسنده، 
و دوم  پیوست  الهی  به رحمت  3۱ مرداد 
دارالحجه  رواق  در  شنبه(  )سه  شهریور 
شد.  سپرده  خاک  به  )ع(  رضا  امام  حرم 
استاد حکیمی در سال ۱32۰ تحصیالتش 
حوزه  وارد   ۱326 سال  در  و  کرد  آغاز  را 
علمیه خراسان شد و 2۰ سال از عمر خود 
را در این حوزه به تحصیل دروس مقدمات 
و سطح، خارج، فلسفه، ادبیات عرب، نجوم 
و تقویم گذراند. رهبر معظم انقالب با صدور 
پیامی از استاد حکیمی به عنوان دانشمندی 
جامع، ادیبی چیره دست، اندیشه ورزی نوآور 
و  کردند  یاد  عدالتخواه  اسالم شناسی  و 
و  آرایه ها  از  فارغ  را  عمر  ایشان  افزودند: 
پیرایه های مادی، در خدمت معارف واالی 
قرآن و سّنت، گذرانده و آثاری ارزشمند از 

خود به جا نهادند.
علیرضا آزاد در گفت و گو با خبرنگار 
معارف ایرنا با اشاره به چهار ویژگی استاد 
محمدرضا حکیمی گفت: عالمه حکیمی 
یك نظریه پرداز مکتب ساز بود. ما نظریه 
به  مند  عالقه  که  داریم  بسیاری  پردازان 
مکتب سازی هستند اما در دوران معاصر 
کسانی که موفق به چنین کاری شده باشند 
و در کنار نظریه سازی، مکتب سازی هم 
کرده باشند، اندک اند که یکی از آنها عالمه 

حکیمی بود.
استاد  پردازی  نظریه  درباره  وی 
بر  عالوه  حکیمی  عالمه  گفت:  حکیمی 
این که در ارتباط با مکتب تفکیك نظریه 
عدالت  ریزی  پایه  باره  در  کرد،  پردازی 
نظریه  به  نیز  اسالمی  حکومت  محورانه 
پردازی پرداخت. البته بحث مکتب تفکیك 
به طور خالصه  ولی  است  مفصلی  بحث 
برداشت  تفکیك  منظور  گفت؛  توان  می 
معرفت  حوزه  از  عرفانی  و  فلسفی  های 
دینی است که به مکتب اندیشه خراسان 

نیز شهرت دارد.
این استاد دانشگاه افزود: استراتژیست 
ها در الیه بعد از نظریه پردازان قرار می 
گیرند و باید این ایده ها را اجرایی کنند. 
کسانی مانند استاد حسن رحیم پور ازغدی 
استاد  عدالت  مکتب  کنند  می  تالش 
پیاده  قالب های کاربردی،  را در  حکیمی 
کار  این  در  هم  حدودی  تا  و  کند  سازی 
گام  در  عمده  مشکل  ولی  بودند  موفق 
بعدی وجود دارد که مجریان هستند و اگر 
نظریه پردازی امثال استاد حکیمی پس از 
پیروزی انقالب اسالمی آنگونه که خودشان 
را راضی کند، در عمل محقق نشد، عمدتا 
به خاطر فقدان باور واقعی و مهارت عملی 

مجریان در الیه سوم است.
فردوسی  دانشگاه  اندیشکده  رئیس 
عالمه  ویژگی  دومین  ره  با در مشهد 
معنای  به  حکیمی  استاد  گفت:  حکیمی 
ای  اندیشه  به  باورمند  و  پایبند  واقعی 
بسیاری  کرد.  می  بیان  را  آن  که  بود 
افراد سخن می گویند یا چند صباحی در 
عرصه های اندیشه ورزی قدم برمی دارند؛ 
اما استاد حکیمی به آنچه می گفت باور 
داشت و اندیشه خود را زندگی می کرد. 
این ویژگی در کمتر نظریه پردازی دیده 
را زیست کند.  اندیشه خود  می شود که 
با فکرش،  بلکه  نمی کرد  فکر  فقط  وی 
و  رفت  می  راه  و  شنید  می  و  دید  می 
باورمندی  کرد.  می  عمل  و  نشست  می 
را در کمتر  اندیشه اش  به  او  پایبندی  و 

کسی دیده ایم.
از  سرشار  و  عابدانه  زندگی  از  وی 
به عنوان ویژگی شاخص  تقوای حکیمی 
استاد حکیمی یاد کرد و گفت: شاهد زندگی 
یك عبداهلل و بنده واقعی خدا در روش و 
منش وی بودیم. از یك سو شاید آنچه را 
وی در زندگی انجام داده، نتوان به دیگران 
توصیه کرد. مثل این که وی تا آخر عمر 
ازدواج نکرد ولی آن زهد و تقوایی که بدون 
حواشی در زندگی وی وجود داشت قابل 
گشاده  روی  عین  در  او  است.  الگوگیری 
گوناگون  های  طیف  با  و  داشت  که  ای 
حتی  و  مذهبی  علمی،  ادبی،  سیاسی، 
غیرمذهبی نشست و برخواست داشت اما 
هیچوقت ابزار دست قدرتمندان نشد. حتی 
چون  نپذیرفت.  را  فارابی  جشنواره  جایزه 
پذیرفتن آن را مغایر با روش و منش خود 
او، جذابیت  می دانست. شخصیت واالی 

اندیشه ها و آثارش را دوچندان می کرد.
آزاد اضافه کرد: استاد حکیمی دین 

۱4۰۰ سال پیش را برای زندگی امروز و 
مدیریت  برای  و  امروز  حکمرانان  برای 
راهبردی بازطراحی و بازتولید می کرد تا 
در پرتو کاربردی سازی دین معرفت دینی 
با  متناسب  و  مناسب  اجتماعی  راهکار  و 

امروز تولید شود.

ای کاش بازگشتی به 
اندیشه هایش داشت

از  یکی  گفت:  دانشگاه  استاد  این 
این  ها  شخصیت  معرفی  در  ها  آسیب 
است که معموال افراد را سیاه و سفید می 
از  باید  همه  کنیم  می  تصور  مثال  بینیم. 
تعریف  درگذشتش  از  پس  حکیمی  استاد 
کنند ولی این از بلوغ اندیشه به دور است. 
انبوه  داشته های  کنار  در  عالمه حکیمی 
خود ویژگی هایی هم نداشت که شاید اگر 
می داشت، مؤثرتر می بود. مثال ما کمتر 
اندیشه  به  بازگشتی  او  که  داریم  سراغ 
های پیشین خود کرده باشد و آثاری که 
در سال های دور تألیف کرده تصحیح و 
اندیشه های پیشینش را متناسب با تغییرات 
با  متناسب  و  نقادی  نتایجش،  و  عصری 

تکامل اندیشه اش بازتولید کند.
آزاد ادامه داد: گاهی نیز غیرت دینی 
حکیمی  استاد  خواهی  عدالت  شدت  و 
واندیشه  متون  ابعاد  برخی  شد  می  سبب 
های دینی را بیشتر بنگرد. کاش ایشان با 
آن غیرت و دقت مثال زدنی اش به همه 
ابعاد می نگریست. مثال در مخالفت هایش 
با فلسفه و عرفان و نقل قول هایی که از 
بعضی فیلسوفان و عارفان کرد،  بعضًا حق 
مطلب ادا نشد. به صورت گزینشی با برخی 
روایات و سنت های منقول از ائمه اطهار 
برخورد کرد و مضراب های مخالف با مبانی 
اش را هرگز آنقدری جدی نگرفت که او را 

به بازنگری مبنایی سوق دهد.
ضرورت  به  نمونه  عنوان  به  وی 
اشاره  مکان  و  زمان  اقتضائات  به  توجه 
در  حکیمی  استاد  مثال  گفت:  و  کرد 
زندگی حضرت علی )ع( و رویکردی که 
آن حضرت به مساله زهد داشتند، تمرکز 
کرد. دوران حضرت علی )ع( دورانی بعد 
از دوران خلیفه دوم و سوم بود که فتوحاتی 
انجام شده و خراج های بسیار و پول های 
هنگفتی وارد زندگی مسلمانان شده بود و 
زندگی مسلمانان متموالنه و اشرافی جلوه 
می کرد. حضرت امیر )ع( با تکرار مساله 
زهد تالش می کردند دوباره جامعه را به 

تعادل برگردانند.
این استاد حوزه افزود: بخشی از این 
نگاه زهدمحور حضرت علی )ع( مرتبط با 
ولی  است  حضرت  آن  دوران  اقتضائات 
این حجم از توجه به این مقوله را در میان 
روایات امام صادق )ع( به این اندازه حجیم 
نمی بینیم بلکه حتی روایاتی نقل شده که 
امام صادق )ع( لباس فاخر می پوشیدند و 
تالش های معرفتی را محور فعالیت هایش 
ائمه معصومین )ع( رویکردهای  قرار داد. 
دیگری متناسب با اقتضائات هر دوره  ای 
داشتند اما استاد حکیمی عمدتا روی یك 
و  زهد  آن  و  داشت  تمرکز  خاص  سویه 

عدالت محوری بود.
وی اضافه کرد: البته عالمه حکیمی 
از کنار برخی دیگر موضوعات نمی خواهیم 
می  سرعت  به  ولی  بود،  غافل  بگوییم 
را به شدت  ابعاد دین  از  گذشت و برخی 
موضوع  در  وی  داد.  می  جلوه  پررنگ 
عدالت محوری به خوبی پرداخت ولی این 
به معنای درک همه بعدی از مساله دین 
روایات و  برخی  این که  نبوده است؛ کما 
داستان هایی از پیامبر )ص( و ائمه )ع( را 
متناسب با برداشتی که می خواست تاویل 
یا تقطیع می کرد و به نوعی آن تمرکز بر 

مقوله عدالت محوری باعث می شد گاه از 
ابعاد دیگر نهفته در این روایات کمتر سخن 
به میان آورد. مخاطبان و عالقه مندان به 
آثارش به همین دلیل به صورت یك بعدی 
در فضای دینی رشد می کردند و آن رشد 
همه بعدی که از یك انسان دین دار انتظار 

داریم، گاه اتفاق نمی افتاد.
ا  ر لت محور  عدا گفتمان  حکیمی 

اسالمیزه کرد
اندیشه  خالصه  دانشگاه  استاد  این 
استاد حکیمی را در دو جمله بسط گفتمان 
انسان محور و بحث گفتمان انسانیت محور 
سابقه  به  توجه  با  گفت:  و  کرد  خالصه 
مکتب عرفانی و ادبی خراسان که مکتبی 
به شدت انسان محور است و تاثیری که 
آن اندیشه ها از قرن های پیش تاامروز در 
مکتب دینی و حوزه علمیه معاصر خراسان 
گذاشته یکی از شاخص ترین خروجی های 
این حوزه استاد حکیمی بود که دین را به 
شدت انسان محور عرضه می کرد. از منظر 
وی انسان به پای خدا و دین قربانی نمی 
شد بلکه این، دین بود که برای بهزیستی 

انسان تعریف می شد.
گفتمان  دوم  گفتمان  افزود:  وی 
را  آن  خالصه  که  است  محور  انسانیت 
کردن  اسالمیزه  و  محوری  عدالت  در 
اوج  بینیم.  می  او  توسط  عدالت  گفتمان 
آستانه  در  را  او  فکری  بالندگی  دوران 
پیروزی انقالب می بینیم که رویکردهای 
کمونیستی و سوسیالیست و نوعی از عدالت 
ورزی ملحدانه در میان روشنفکران و جامعه 
ترویج می شد. در مقابل چنین فضایی استاد 
حکیمی نوعی از گفتمان اسالمی عدالت 
محور و عدالتی خدامحور را پایه ریزی کرد 
و از این جهت تالش وی بسیار ستودنی 
بود. هر چند عده ای عدالت ورزی او را به 
غلط، نوعی سیوسیالیست اسالمی قلمداد 

می کردند.
آزاد از کتاب الحیات )دوازده جلد، به 
زبان عربی ۱353 تا ۱394( به عنوان یك 
مجموعه بزرگ و ارزشمند و ستون فقرات 
آثار استاد حکیمی یاد کرد و گفت: افرادی 
را  خود  همسر  مهریه  که  شناسم  می  را 
یك دوره الحیات قرار دادند. این مجموعه 
به قدری ارزشمند است و از جانب کسانی 
انسان دارند  که دغدغه دینی و عدالت و 
به قدری مورد توجه است که حتی مهریه 

برخی زوج ها قرار گرفته است.
فردوسی  دانشگاه  اندیشکده  رئیس 
مشهد افزود: در کنار مجموع الحیات برخی 
از آثار دیگر استاد را به عالقه مندان توصیه 
با  که می خواهند  مثال کسانی  کنم.  می 
کلیت اندیشه استاد به صورت خالصه آشنا 
شوند، کتاب جامعه سازی قرآنی و نیز کتاب 
را مطالعه کنند و طلبه هایی  منهای فقر 
که به اندیشه های اصیل دینی آثار استاد 
عالقه دارند، کتاب هویت صنفی روحانیت 

را بخوانند.
تعهد  و  ادبیات  کتاب  همچنین  وی 
در اسالم را برای کسانی معرفی کرد که 
دغدغه فرهنگ دارند و می خواهند از منظر 
فرهنگی با ابعاد و زوایای اندیشه دینی استاد 
و  باوران  کتاب های سپیده  و  آشنا شوند 
مفید  کسانی  برای  قبله  اقالیم  بیدارگران 

است که می خواهند با رویکرد مصلحانه 
و اندیشه های اصالحگران دینی در سده 

های اخیر آشنا شوند.

ضرورت تجدید چاپ آثار استاد 
متناسب با ذائقه مخاطبان امروز

البته  داد:  ادامه  دانشگاه  استاد  این 
کتابخانه  یك  تنهایی  به  حکیمی  استاد 
کامل بود. ای کاش انتشارات دلیل ما که 
آثار وی را منتشر می کرد، روزآمدسازی آثار 
ایشان را نیز در دستور کار خود قرار می داد. 
طی 4۰ سال گذشته حتی شکل جلدهای 
کتاب های وی تغییری نکرده است. 3۰ 
سال پس از رحلت دکتر علی شریعتی برخی 
ناشران با اجازه خانواده ایشان کتاب های 
وی را تصحیح کرده و ضمن استخراج منابع 
و ویرایش جدید، اقدام به چاپ جدید کردند 
و ای کاش برای آثار حکیمی نیز متناسب با 
ذائقه مخاطبان امروز، تجدید چاپ شایسته 

ای صورت پذیرد.
وی درباره گمنامی استاد حکیمی در 
3۰ سال اخیر گفت: اگر چه او چندان اهل 
اهالی  میان  در  نبود  و سخنرانی  مصاحبه 
عین  در  بود.  شده  شناخته  کامال  اندیشه 
حال ایشان از ابتدای انقالب و حتی پیش 
از انقالب در کنار امام خمینی )ره( و مرحوم 
طالقانی، دکتر علی شریعتی، شهید مطهری 
و شهید بهشتی جزء تئوری پردازان انقالب 
بود و به تحقق آرمان عدالت دل بسته بود 
در  ها  آرمان  آن  تحقق  برخی  وقتی  ولی 
عمل با مشکل مواجهه شد، طبیعی است 
گالیه هایی در دل استاد به وجود آمد و به 

انزوای خودخواسته اش انجامید.
آزاد با بیان این که کمتر نظریه پرداز 
و اندیشمند دینی به اندازه استاد حکیمی، 
آن  شاید  کرد:  تاکید  بود،  واقعی  انقالبی 
شدت انقالبی بودن وی باعث شد چندان 
میانه ای با مصلحت اندیشی برخی آقایان 
نداشته باشد و رسانه های رسمی زبان و 
که  متاسفم  نتابند.  بر  را  ایشان  تند  قلم 
بسیاری دانشجویان و نسل جوان با استاد 
و  تاسف  مایه  این  و  نبودند  آشنا  حکیمی 
نشان کم کاری متصدیان فرهنگی و دینی 

و انقالبی است.
وی افزود: اگر نتوانیم کسانی مثل 
عالمه حکیمی را تا زنده است به جامعه 
و  سوادان  کم  برای  عرصه  بشناسانیم، 
از  را  مردم  که  شود  می  باز  خردان  کم 
حقیقی  شناسی  دین  و  اصیل  دینداری 
سازند  مشغول  توهماتی  به  و  منحرف 
نسبتی  ولی  است  دین  نام  به  که ظاهراً 

با دین حقیقی ندارد.
شیخ  نیشابوری،  ادیب  تقی  محمد 
مجتبی قزوینی خراسانی، سید محمدهادی 
اسماعیل  یزدی،  مدرس  احمد  میالنی، 
حافظیان  ابوالحسن  سید  حاج  نجومیان، 
اساتید  مهمترین  از  و حاجی خان مخیری 
اوفاق  و  رمل  غریبه،  علوم  او  بودند.  وی 
را نزد ابوالحسن حافظیان و شیخ مجتبی 
قزوینی آموخت. استاد حکیمی اجازه اجتهاد 
را از آقابزرگ تهرانی در سال ۱348 شمسی 

دریافت کرد.
لمعارف  یرةا دا یك  لحیاة  ا کتاب 
اسالمی است و از شهرت و اعتبار خاصی 
اثر  این  است.  برخوردار  اسالم  جهان  در 
۱2 جلدی به زبان عربی، نوشته زنده یاد 
و  علی  برادرش  دو  و  حکیمی  محمدرضا 
این  نگارش  آغاز  است.  حکیمی  محمد 
آخرین جلد  و  بوده  در سال ۱353  کتاب 
آن در سال ۱394 منتشر شده است. هدف 
تشیع،  و  اسالم  ارائه سیمای  نویسندگان، 
بر محور عدالت اجتماعی و آزادگی فردی 
بوده و منبع اصلی خود را قرآن و حدیث 
دانسته اند. احمد آرام شش جلد اول را به 

فارسی ترجمه کرده است. 
از  برگرفته   اثری  فقر  منهای  کتاب 
حکیمی  محمدرضا  عالمه  آثار  مجموعه 
عالمه  عدالت خواهانه  دیدگاه  حاوی  و 
حکیمی و حاوی موضوعات اقتصادی در 
با  دینی  پیشوایان  مواجهه  نحوه  و  اسالم 

موضوع فقر است.
پیامی  با صدور  انقالب  رهبر معظم 
دانشمندی  عنوان  به  حکیمی  استاد  از 
اندیشه ورزی  چیره دست،  ادیبی  جامع، 
نوآور و اسالم شناسی عدالتخواه یاد کرده 
و افزودند: ایشان عمر را فارغ از آرایه ها و 
پیرایه های مادی، در خدمت معارف واالی 
قرآن و سّنت، گذرانده و آثاری ارزشمند از 

خود به جا نهادند.
ایشان استاد حکیمی را رفیق دیرین 
دانسته و اضافه کردند: بهره گیری از محضر 
و  معرفت  استادان  گرِم  نفس  و  فیض  پر 
از  ذخیره ای  مقدس،  مشهد  در  معنویت 
توکل و تعّبد و غنای نفس در دل و جان 
این شخصیت عزیز به جا نهاده بود که تا 
آخر عمر با برکتش وی را استوار می داشت.

استاد دانشگاه فردوسی مطرح کرد:

حکیمی نوعی از گفتمان اسالمی عدالت محور و عدالتی خدامحور را
 پایه ریزی کرد

»تختی خانه ندارد«
کتاب »تختی خانه ندارد« در نودویکمین 
سالروز تولد این جهان پهلوان نامی ایران زمین، 

به قلم آلبرت کوچویی منتشر شد.
مجموعه  عنوان  ندارد«  خانه  »تختی 
و  ه  یند گو یی،  کوچو لبرت  آ ی  له ها مقا
سالروز  در  که  است  پیشکسوت  روزنامه نگار 
و  المپیك  در  ایران  پرافتخار  کشتی گیر  تولد 

مسابقه های جهانی انتشار یافته است.
این کتاب شامل 35 متن و مقاله با طرح 
۱۰8 صفحه  در  بهزاد شیشه گران،  از  جلدی 
و با شمارگان 5۰۰ نسخه، با بهای 35 هزار 
در  و  منتشر  آرادمان  انتشارات  توسط  تومان 
سالروز تولد جهان پهلوان تختی به بازار نشر 

عرضه شده است.
غالمرضا تختی متولد 5 شهریور ۱3۰9 و درگذشته  ۱7 دی ۱346، با دو 
مدال نقره و یك مدال طال در بازی های المپیك، دو مدال نقره و دو مدال طال 
در مسابقه های قهرمانی جهان و نیز مدال طالی بازی های آسیایی، پرافتخارترین 
ورزشکار ایرانی در این صحنه ها محسوب می شود، اما بی شك، عمده شهرت او 

به واسطه  منش پهلوانی و کنشگری اجتماعی بوده است.
آلبرت کوچویی، روزنامه نگار و گوینده  متولد ۱322 در مقاله ای از این کتاب 
که هم نام عنوان آن است، این گونه آورده است: »...قصد من از این نوشته، قلم زدن 
درباره خصلت ها و منش های تختی نیست، که بسیار گفته اند. می خواهم بگویم 
این پهلوان، با این بزرگی و رادمردی، جز در ابن  بابویه خانه ای ندارد. به راستی 
وقت آن نیست که خانه ای با همه یادمان های پهلوان به پا کنیم؟ خانه-موزه ای که 
یادآور و زیبنده پهلوان باشد. گام نخست را بهزاد شیشه گران برداشته است. بیش 
از دویست تابلو از تختی آفریده است. آن چه بر بوم آمده است، فقط چهره پهلوان 
نیست، همه زندگی اوست. شیشه گران به نانوایی ها، کفاشی ها، خواربارفروشی ها، 
و به هر جا که نشانی، عکسی، سندی از تختی بود، سرزده و آن ها را به گونه ای 

در چهره پهلوان آورده است. 
با همه آن ها گپ وگو داشته است و تحقیق و پژوهش درباره پهلوان. هر 
تابلویی حرفی از تختی و درباره او دارد. گپ با پهلوانان، دوستان، بابك، زنده یاد 
آمده اند.  بوم  بر  نوشته ها  دیگر. همه حرف ها، سندها،  بسیاری کسان  همسرش. 
همه در چشم های تختی خانه کرده اند. خصلت ها، تفکر، غم ها، دردها و آیاهای 
خودکشی پهلوان و بسیاری رازهای نگشوده و رمزهای زیر سنگ مانده. تابلوهای 
بهزاد شیشه گران، خود یك تاریخ اند، که می توانند در کنار یادگارها و یادمان های 
پهلوان، جا بگیرند، که  این هنرمند، با گشاده دستی، نثار خانه تختی خواهد کرد. 

همیشه چنین گفته است. 
اکنون دیگر به همت عاشقان و قلندران بسته است که خانه تختی را بنیان 
دارد؛  پهلوان  از  بسیار  یادگارهای  بهمنش  عطاء  زنده یاد  خاطرم هست  بگذارند. 
تنها کسی که صدای تختی را بر روی نوار ثبت کرده است. و چه سندهایی که 

در پستوهای خانه ها رنگ غبار می گیرند. خانه ای باید....«

»در باب عقل پوپولیستی« منتشر شد
»در باب عقل پوپولیستی« از ارنستو 

الکالئو با ترجمه علی ربیع منتشر شد.
، این کتاب در 356 صفحه در قطع 
 ۱۰۰۰ شمارگان  با  شومیز  جلد  و  رقعی 
نشر  در  تومان  9۰هزار  قیمت  و  نسخه 

نیماژ روانه  کتاب فروشی ها شده است.
 در معرفی ناشر از این کتاب آمده 
است: الکالئو معتقد است آن چه در انکار 
تحقیرآمیز پوپولیسم روی می دهد،  صرفًا 
اطمینان  و  کالم  یك  در  سیاست  انکار 
درست  مدیریت  که  معناست  ین  ا ز  ا
اجتماع، دغدغه  قدرت اجرایی ای است که 

مشروعیت خود را از آن جهت به دست آورده است که می داند یك اجتماع 
»خوب« چه ویژگی هایی دارد. این معنا طی قرن های متمادی همواره هسته  

مرکزی گفتمان »فلسفه  سیاسی« بوده است که با افالطون آغاز شد.
بخش  است.  شده  تشکیل  فصل  هشت  و  بخش  سه  از   کتاب  این 
سه  از  که  دارد  نام  توده ها«  کردن  »بدنام  پوپولیستی  عقل  باب  در  اول 
بازنمایی  و  تلقین  لوبون:  تناقضات«، »گوستاو  و  ابهامات  فصل »پوپولیسم: 
تحریف شده« و »تلقین، تقلید، همسان سازی« تشکیل شده است. اما بخش 
مقالی  تولید  و  »»مردم«  فصل  سه  با  هم  »مردم««  »برساخت  نام  با  دوم 
تهی بودگی«، »دال های شناور و ناهمگنی اجتماعی« و »پوپولیسم، بازنمایی 
و دمکراسی« به واکاوی مفاهیمی چون »دال شناور«، »ناهمگنی اجتماعی«، 

»دمکراسی« و »بازنمایی« پرداخته است.
دو  از  که  می رسد  پوپولیسم«  »گونه های  سوم،  بخش  نوبت   سپس 
فصل »حماسه  پوپولیسم« و »موانع و محدودیت های برساخت »مردم«« 
و  می پردازد  تاریخی  موارد  به  پوپولیسم«  »حماسه   است.   شده  تشکیل 
درحالی که  می کند،  بررسی  را  مردمی  همسانی های  پدیداری  شرایط 
مردمی  همسانی های  برساخت  در  موجود  محدودیت های  هشتم  فصل 

نظر می گیرد. در  را 
در نهایت می رسیم به بخش بیان نتایج  که خود از سه زیرفصل تشکیل 
با  اساسًا  رویکردهایی می پردازد که  از  به دو مورد  ابتدا  شده است. الکالئو 
آن ها مخالف است؛ یعنی موارد پیشنهادی اسالوی ژیژک، و مایکل هارت 
انتظار  آنتونیو نِگری که این دو مبحث در دو قالب زیرفصل »ژیژک: در  و 
مریخی ها« و »هارت و نِگری: خداوند عطا می کند« مطرح می شوند و سپس 
به سراغ یکی از دیدگاه های نزدیك تر به نظرات خود می رود و دیدگاه ژاک 
رانسییر را هم در قالب زیرفصل »رانسیر: کشف مجدد مردم« بررسی می کند.
الکالئو درباره  دلیل نگارش کتاب نوشته است: »پوپولیسم همواره به 
یك اضافه  خطرناک ربط داده شده است که قالب های آشکار اجتماع عقل گرا 
را به چالش می کشد. بنابراین تاآن جاکه من درک می کنم وظیفه  اصلی من آن 
بود تا شفافیت بیشتری به منطق نهفته در پوپولیسم بخشیده، نشان دهم که 
پوپولیسم با آن چه بتوان آن را یك مفهوم حاشیه ای قلمداد کرد فاصله  بسیار 

زیادی دارد و در نهاد هر فضای اجتماعاتی جای گرفته است.«
ارنستو الکالئو، زاده  6 اکتبر ۱935 و درگذشته  ۱3 آپریل 2۰۱4، فیلسوف 
آرژانتینی بود. الکالئو در دانشگاه بوینس آیرس به تحصیل تاریخ پرداخت 
به همراه  او  بود.  اعضای حزب سوسیالیست ملی  از  تا سال ۱969، یکی  و 
»مکتب  به  موسوم  مکتبی  سردمداران  عنوان  به  موفه،  شانتال  همسرش، 

تحلیل گفتمانی اسکس« شناخته می شوند.
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پروانه رسولی خوشبخت

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی تاکید کرد؛
 اصحاب فرهنگ و هنر به موجب این شیوع کرونا 

با روزگار سختی روبرو بودند

محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی دولت سیزدهم 
با ورود به وزارتخانه متبوع ضمن آغاز بکار ،اولویت خود را رسیدگی به 
عوارض و آسیب های ناشی از کرونا برای اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه 

عنوان کرد.
اسالمی،  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  از  جوانان  دنیای  گزارش  به 
سیزدهم  دولت  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  اسماعیلی  محمدمهدی 
امروز )پنج شنبه 4شهریورماه( در محل این وزارتخانه حضور یافته و رسما 

کار خود را آغاز کرد.
 وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در جمع خبرنگاران با اشاره به اولین 
کرونا  فراگیری  با  که کشور  گذشته  ۱8ماه  در  گفت:  خود  کاری  اولویت 
روبرو بوده تمامی فعالیت های فرهنگی و هنری کشور تحت الشعاع قرار 

گرفته و رو به تعطیلی و نیمه تعطیلی رفته است.
وی ادامه داد: اصحاب فرهنگ و هنر به موجب این شیوع با روزگار 
سختی روبرو بودند و سعی ما در دولت مردمی بر این است که از وضعیت 
فعلی عبور کنیم و بتوانیم سریعا یك فضای حمایتی و پشتیبانی را ایجاد 

کنیم.
وی ادامه داد: در جلسه امروز دولت نیز همین موضوع مطرح و قرار 
برنامه و  این شد که مجموعه های پشتیبان در دولت همانند سازمان  بر 

بودجه بتوانند کمك های الزم را داشته باشند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی بیان کرد: بحث واکسیناسیون سراسری 
و  صالحی  آقای  توسط  این  از  پیش  که  رسانه  و  هنر  فرهنگ،  اصحاب 
همکاران شان آغاز شده بود را تکمیل خواهیم کرد و تالش ما براین است 
فرهنگی  فعالیت های  بازگشایی  کرونا،  ویروس  شیوع  آمدن  پایین  با  که 
باشیم، تمام دغدغه ما  با حفظ پروتکل های بهداشتی داشته  را  و هنری 
شرایط  به  کشور  هنری  و  فرهنگی  فضای  سریع تر  هرچه  که  است  این 

عادی باز گردد.
اسماعیلی در ادامه با بیان اینکه اتمام دوران وزارت آقای صالحی به 
معنای قطع همکاری ایشان با مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
نخواهد بود، تصریح کرد: سعی ما بر این است که از شخصیت های فرهنگی 
همچون آقای صالحی که مایه افتخار کشور هستند بهره ببریم و سوابق و 
تجربیات علمی و فرهنگی ایشان ایجاب می کند که از نظرات کارشناسی 
ایشان استفاده کنیم، تاکید رئیس جمهور نیز براین است که در یك فضای 
تعاملی از تجارب مدیران گذشته بهره برده و آن را به شرایط حال و آینده 
پیوند بزنیم تا در یك مسیر هم افزا بتوانیم بهترین عملکرد را داشته باشیم.
وی در پایان گفت: تالش ما در دوران جدید این است که بتوانیم یك 
مسیر رو به جلو را ترسیم کنیم و نقش فرهیختگانی چون آقای صالحی 

در این راستا بسیار مهم است.
 سیدعباس صالحی نیز با تبریك انتخاب محمدمهدی اسماعیلی به 
عنوان وزیر جدید فرهنگ و ارشاد اسالمی ابراز امیدواری کرد تا در مسیر 
این کشور  به عنوان سرباز  نیز  بنده  و  باشید  جدید مسئولیت خود موفق 
و  فرهنگ  و حوزه  در خدمت شما  باشد  بنده  به کمك  نیاز  که  هرجایی 

هنر کشور خواهم بود.
وی ادامه داد: برای شما و همکاران تان دعای خیر داشته و از خداوند 
متعال خواستارم به شما کمك کند تا این مسئولیت سنگین را به پیش برده 
و با جهش های سریع تر و سرعت کامل تر به سمت جلو حرکت کنید، امید 
است در دوره جدید دولت آقای رئیسی و مدیریت شما شاهد اتفاق های 

درخشان و قابل ارجاع به حوزه فرهنگ، هنر و رسانه باشیم.
کارهایی  از  یکی  کرد:  تاکید  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  سابق  وزیر 
که در انتهای دوره وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی دولت دوازدهم انجام 
دادیم کاری با عنوان »تجربه نگاری« بود، در این طرح بنده به عنوان وزیر 
فرهنگ و ارشاد اسالمی 7ساعت مصاحبه از وضعیت 4سال وزارتخانه را 
داشته ام، همچنین سایر معاونان و مدیران نیز به صورت مجزا گفت وگوهایی 
را داشتند که تمام این مصاحبه ها در قالب فیلم، فایل صوتی و کتاب در 

اختیار مدیریت جدید قرار می گیرد.
صالحی یادآور شد: یکی دیگر از اقدامات تجربه نگاری ارائه تصویری 
روشن از 27پروژه اصلی این وزارتخانه در دوره 4ساله دولت دوازدهم بود 
که مدیران جدید می توانند از آن استفاده کنند، یکی از مسائلی که در این 
نوع نقل و انتقال های مدیریتی باید مورد توجه قرار بگیرد همین حافظه 
تاریخی مدیریتی است، پیشنهاد می کنم این اتفاق در دوره های دیگر هم 
ادامه پیدا کند تا دانش مدیریتی اتصال خود را با مدیران جدید حفظ کند 
و قطعا این به هم پیوستگی می تواند به دوره جدید مدیریتی یك دستگاه 
کمك کند.وی افزود: قطعا در هر دوره مدیریتی جدید کارهای نو شکل 
خواهد گرفت اما این اتصال حافظه تاریخی می تواند کمك کند که مدیران 

جدید با اتکا به گذشته با علم بیشتری به سوی آینده حرکت کنند.
سوال  به  پاسخ  در  پایان  در  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  سابق  وزیر 
کاری  چه  در  خود  وزارت  دوران  پایان  از  پس  براینکه  مبنی  خبرنگاران 
اشتغال خواهند داشت، خاطرنشان کرد: بنده از فضای علمی و فرهنگی به 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی آمدم و امروز پس از پایان دوران مدیریتی 
خود مجددا به همان حوزه فکر، اندیشه و کتاب باز خواهم گشت تا بتوانم 

از خوشه چینی اصحاب فکر و اندیشه بهره  ببرم.
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از راست: ناصر فیض ، اسماعیل امینی و پرویز کرمی
اختصاصی دنیای جوانان

سایه ابر اگر
بر سر گلزار نبود

عباس رحیمی

 حضرت دوست اگر خود دل دیوانه نداشت
در دل این همه مجنون خودش خانه نداشت

جلوه ذات اگر در پس ایهام نبود
حافظ این همه آرایه رندانه نداشت

سایه ابر اگربر سر گلزار نبود
بلبل مست چنین جلوه مستانه نداشت

آتش عشق بیفروخت که بی شعله آن
قصه عشق چنین جانب پروانه نداشت

در ته قعر گسل های دلم زلزله شد
بم ارگش قرن ها این همه ویرانه نداشت
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 خشایار بوذرجمهری، یداهلل ساعدپناه

 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 عكس ها با اجازه کتبی از روزنامه بالمانع است
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درخت گردو این هفته اکران مي شود

از  نمایش  صنفی  شورای  دبیر 
گردو  درخت  سینمایی  فیلم  اکران 
در سینماهای سراسر کشور خبر داد. 
مرتضی شایسته، دبیر شورای صنفی 
نمایش درباره مصوبات شورای صنفی 
برگزارشده  جلسه  به  باتوجه  گفت: 

گردو  درخت  فیلم  که  شد  این  بر  تصمیم 
به کارگردانی محمدحسین مهدویان اکران خود در سینماها را آغاز کند. 
این فیلم از چهارشنبه این هفته روی پرده می رود. درخت گردو، از جمله 
فیلم های راه یافته به بخش اصلی سی وهشتمین جشنواره فیلم فجر بود که 
مهدویان برای آن سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی را برنده شد و پیمان 
معادی برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد شد. مینو ساداتی و 
مهران مدیری از دیگر بازیگرانی اصلی درخت گردو هستند. داستان این فیلم 
درباره خانواده اي است که در فاجعه بمباران شیمیایی سردشت گیر افتاده اند.

درخشش کوبریک با صداي رضا بهبودي

شاخص  بازیگر  بهبودی  رضا 
عرصه تئاتر که این روزها در سینما 
و شبکه خانگي هم بسیار پرکار شده 
است، فیلم سینمایی درخشش، ساخته 
نابینایان  برای  را  کوبریك  استنلی 

توضیح دار کرد. گروه سوینا که در این زمینه 
ایران و جهان را  آثار شاخصي از سینماي 
براي نابینایان توضیح دار کرده است، نسخه ویژه نابینایان فیلم سینمایی 
کالسیك و محبوب و پرطرفدار درخشش، به کارگردانی استنلی کوبریك 
را منتشر و در اختیار مخاطبان قرار داد. این برنامه در استودیو شهر صدای 
پارسیان متعلق به زنده یاد آیدین الفت ضبط شده است و نخستین برنامه 
سینماکالسیك است که پس از درگذشت او پخش می شود. از این رو 

گروه سوینا این برنامه را به مهندس الفت تقدیم کرده است.

نفس بریده با صداي ساالر عقیلي

اثر  تازه ترین  عنوان  نفس بریده، 
منتشر  امروز  که  است  عقیلی  ساالر 
تنظیم کننده  و  آهنگساز  است.  شده 
از  آن  قره چائی و شعر  اثر حسن  این 
است.  افشاری  احسان  سروده های 

هنری  موسسه  مدیر  تنکابنی  سیدمحمد 
بانگ آوای سارنگ )باس( درباره انتشار این 
آهنگ می گوید: در دوران سختی قرار داریم و هر روز شاهد رخدادهای 
تلخی هستیم. هر روز تعداد زیادی از هموطنان را براثر ابتال به کرونا از 
دست می دهیم و روز بعدش تعداد بیشتری به این ویروس مبتال شده اند. 
در چنین اوضاع سخت و دشواری که تمام مردم درگیرِ  مبارزه با مشکالت 
هستند، هنرمندان واقعی کنار مردم می مانند. ساالر عقیلی هنرمندی است 
که در تمام این سال ها ثابت کرده که قلبش برای ایران و ایرانی می تپد 

و حاال این اثر را تقدیم مردم کرده است.

ی
سیق

مو

ي
انگ

 خ
که

شب

ش
مای

ن

دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  40

بدشانسي هاي ادامه دار کیانوش عیاري

نوش  کیا یي  سینما فیلم های 
با  همواره  سال ها  این  در  عیاری 
خانه  از  بوده،  همراه  بسیار  حواشی 
و  بود  توقیف  سال   ۱۰ که  پدری 
در  محدود  اکران  ز  جوا باالخره 
سینماها را پیدا کرد تا آثار دیگر که با 

برداشت هایی خاص با مشکل مواجه شدند. 
آخرین ساخته عیاری در سینما، فیلم کاناپه بود که به دلیل استفاده از 
کاله گیس برای بازیگران خانم با مشکل مواجه شد و تاکنون اجازه اکران 
پیدا نکرده است. پس از حواشی این فیلم، عیاری سریال  87 متر را برای 
تلویزیون ساخت اما این سریال با گذشت 4 سال از آغاز تولید خود و 
و چندی  رسید  اتمام  به  بسیار، سرانجام  نشیب های  و  فراز  کردن  طی 
تا  نداد  اتفاق رخ  این  بازهم  ولي  داد  آن خبر  از پخش  تلویزیون  پیش 

بدشانسي هاي عیاري ادامه داشته باشد.
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محمد حسین زاده

این روزها در شبکه نمایش خانگي 
نه تنها سریال هایي با مضامین تاریخي و 
البته گریم ها و لباس هاي تاریخي و حتي 
معاصر ساخته مي شود، بلکه شاهد تولید 
مسابقاتي چون مافیا هستیم که در آن 
جذاب  بازي  یك  از  استفاده  بر  عالوه 
جهاني، طراحي لباس هنرمندان حاضر 
از همیشه  متفاوت  و  نیز خاص  آن  در 
است. در سري جدید این مسابقه جذاب، 
شاهد حضور هنرمندان شاخصي بودیم 
اسکندري، چهره  آنها الله  از  که یکي 
محبوب و موفق سینما و تلویزیون بود 
که حاال این روزها عالوه بر مافیا که از 
شبکه خانگي پخش مي شود، در سریال 
آهوي من مارال نیز اولین تجربه خود 
در شبکه خانگي را پشت سر مي گذارد. 
الله اسکندری یکی از بازیگران سینما 
و تلویزیون است که عالوه بر بازیگری 
نقاشی  عکاسی،  معماری،  زمینه  در 
و  دارد  فعالیت  نیز  موزائیك کاری  و 
روی  او  هنری  کارهای  از  نمونه هایی 
مانده  یادگار  به  تهران  شهر  دیوارهای 
را  بازیگری  کار  اسکندری  الله  است. 
کارگردانی  به  مهر  ماه  متولد  فیلم  با 
آغاز  سال ۱378  در  درویش  احمدرضا 
در  گذشته،  سال   22 طول  در  و  کرد 
جلوی  بسیاری  سریال های  و  فیلم ها 
اسکندري  الله  با  است.  رفته  دوربین 
همراه شدیم تا بیشتر درباره حضورش 
در این مسابقه و البته کارهاي اخیرش 

بدانیم...

-تفاوت بازیگري و مسابقه مافیا از 
نظر شما در چیست؟

به  مافیا،  بازی  از  *بخش هایی 
زندگی واقعی ما نزدیك بود. اول تصور 
می کردیم چون بازیگر هستیم می توانیم 
اما  کنیم  نقش  ایفای  مافیا  نقش  در 
خوشبختانه یا بدبختانه، من در نقش مافیا 
که قرار بگیرم به شدت بد بازی می کنم! 
چند بار که در طول بازی پیش آمد که 
نقش مافیا را داشته باشم، خیلی برایم 
سخت بود چون حس بیرونی و درونی 
من در این نقش خیلی متفاوت بود و به 
شدت در نقش مافیا بی استعداد بودم و 
شد،  پخش  برنامه  وقتی  می کنم  فکر 
شاید خیلی ها از اینکه من در نقش مافیا 
بودم، خوشحال نشدند. درباره نقش مافیا 
با هرکسی صحبت کردم، همه هم نظر 
مافیا کار سختی  بازی نقش  بودند که 
است. من هم در موقعیت شهر که قرار 
می گرفتم، بازی راحت تری داشتم ولی 
در نقش مافیا باید دروغی را به شکل 
واقعیت  از  دورتر  که  کنی  بازی  واقعی 
خودت است و اینکه بتوانیم این دروغ 

دشواری  کار  کنیم،  پنهان  خوبی  به  را 
است. من در نقش شهروند به طور کلی 
تالش  و  بودم  وظیفه شناسی  شهروند 
با  ولی  کنم  کمك  شهرم  به  می کردم 
و  بود  جذاب  هم  مافیا  نقش  حال  این 
بازی  این  در  کمی  تجربه  هرچند  من 
به  را  خودم  که  کردم  سعی  اما  داشتم 
بازیکن های دیگر برسانم. فکر می کنم 

برای بینندگان هم جذاب بود.

آشنایي  قبل  از  مافیا  بازي  -با 
داشتید؟

*تعدادی از شرکت کننده ها از قبل 
با این بازی آشنا بودند، ولی من زمان 
آموزش  را  بازی  این  که  نبود  زیادی 
و  هفته  یك  حدود  درمجموع  و  دیدم 
چند جلسه تمرین داشتم، اما به طور کلی 
فضای بازی جذاب بود و تازه بعد از آن 
دوستانم  از  برخی  چرا  فهمیدم  که  بود 
دوست  من  شده اند.  بازی  این  معتاد 
داشتم در تمرین ها مافیا باشم اما وقتی 
روشن  دوربین ها  و  شد  جدی  بازی ها 
شد همه چیز تغییر کرد. من دروغگوی 
بسیار بدی هستم و خیلی زود لو می روم 
و برای همین هم در این بازی نتوانستم 
در  اما  کنم،  بازی  خوب  را  مافیا  نقش 
نقش شهروند مثل کارآگاه و دکتر و... 
بازی بهتری داشتم. به طور مثال وقتی که 
کارآگاه شدم، توانستم دوتا از مافیاها را 
تشخیص بدهم و از بازی خارج کنم و 
هم  نقش  این  در  که  شد  برنده  شهر 
احساس بهتر و هم  بازی بهتری داشتم. 
هرچند نقش مافیا هم جذاب است و همه 
این  و  می اندازد  پدرخوانده  فیلم  یاد  را 
احساس خوبی است که در این موقعیت 
قرار بگیری و فکر می کنم امتحان کردن 

آن برای یکبار جذاب است.

-حضور در رئالیتي شوهاي خانگي 
دیگر را هم تجربه کرده بودید؟

را  من  که  مافیا  اول  سری  *در 
شدن  روبرو  از  همیشه  کردند،  دعوت 
ترس  دیگری  قالب  در  گرفتن  قرار  و 
داشتم، اما در مجموعه شام ایرانی که 
و  داشتم  حضور  شد،  پخش   94 سال 
خود واقعی ام را نشان دادم تا تصویری 
که عموم مردم از بازیگران و هنرمندان 
دارند و به طور مثال تصور می کنند که 
هنرمندان بلد نیستند غذا درست کنند یا 
کارهای دیگر انجام دهند، تغییر کند. اما 
دلم می خواست با حضور در این برنامه، 
تصویر واقعی تری از خودم و همکارانم 
ایجاد کنم و برای همین وقتی به من 
پیشنهاد حضور در این برنامه را دادند، 
پذیرفتم و تالش کردم در مقابل دوربین 
خود واقعی ام باشم و مردم من را در یك 
موقعیت واقعی و خانه شخصی ام ببینند. 
قضیه  مافیا  شب های  برنامه  در  اما 

متفاوت بود چون این برنامه یك بازی 
بود و نگران این بودم که از سوی مردم 
قضاوت بشوم و مخاطبان احساس کنند 
که بازیکن خوبی نیستم اما با این حال، 
تالش  و  کردم  مقابله  احساسم  این  با 
خودم  کوتاه مدت،  تمرین های  با  کردم 
سال هاست  که  دوستانی  دیگر  به  را 
این بازی را انجام می دهند، برسانم که 
فکر می کنم در نهایت به نظر نمی رسد 
خیلی تفاوت زیادی با آنها داشته باشم و 
امیدوارم که مخاطبان هم همین احساس 

را داشته باشند.

شبکه  سریال هاي  در  از  -پیش 
خانگي هم ایفاي نقش کرده اید؟

که  گذشته  سال  چند  طول  *در 
شده،  فعال تر  خانگی  نمایش  شبکه 
اما  نداشته ام  آن حضور  در سریال های 
مارال  من  آهوی  سریال  در  به تازگی 
مشخص  هنوز  و  می کنم  نقش  ایفای 
نیست که از کدام پلتفرم منتشر می شود. 
آقای  کارگردانی  به  ترمه  و  تیغ  فیلم 
آنالین  اکران  نیز به صورت  را  پوراحمد 

در فیلیمو داشتم.

شبکه  سریال های  از  -کدام یك 
را  نظرتان  و  کردید  دنبال  را  خانگي 

جلب کرده است؟
*سریال های شبکه نمایش خانگی 
را گاهی دنبال می کنم و به نظرم سریال 
می خواهم زنده بمانم یکی از موفق ترین 
مخاطب  که  بوده  فیلیمو  سریال های 
خوبی را هم به خود جذب کرده است. در 
مجموع شبکه نمایش خانگی و پلتفرم ها 
امکان  با  کرونا  دوران  در  به خصوص 
اکران آنالین به کمك سینماگران آمدند. 
البته همه پلتفرم ها در سراسر جهان در 
دوران شیوع ویروس کرونا که سالن های 
سینما تعطیل بود، جهش خوبی داشتند 
و بسیاری از مخاطبان جدی سینما آثار 
پلتفرم ها  از طریق  را  مورد عالقه خود 
قدم  هم   ایران  در  نشستند.  تماشا  به 
اول را در این زمینه فیلیمو برداشت و 
جزو موفق ترین پلتفرم های ایران است 
که امیدوارم تولیداتش با کیفیت خوب 

همچنان ادامه پیدا کند.

به  را  نمایش خانگی  -آثار شبکه 
آثار  ساخت  کیفیت  و  فیلمنامه  لحاظ 

چطور می بینید؟
تولیدات  گذشته،  سال های  *در 
نسبت سینما  به  خانگی  نمایش  شبکه 
و تلویزیون محدودتر بوده و تعداد آنها 
درنتیجه  است.  نبوده  3۰اثر  از  بیشتر 
تلویزیون سخت  یا  سینما  با  قیاس  در 
می توان درباره آن صحبت کرد اما یکی 
درخشید  خوب  که  مجموعه هایی  از 
سریال شهرزاد ساخته آقای حسن فتحی 

بود. مردم عاشق این موضوعات تاریخی 
هستند و این سریال عالوه بر مخاطبان 
داشت  هم  خارجی  مخاطبان  داخلی، 
که برای زمان پخش آن لحظه شماری 
می کردند. کارهای عامه پسندتری مثل 
سریال عاشقانه آقای منوچهر هادی را 
هم داشتیم که مخاطبان زیادی داشت. 
فیلمنامه نویسی  بخش  در  نظرم  به  اما 
می شود  دیده  ضعف هایی  همچنان 
بودند  ضعیف  که  کارهایی  از  خیلی  و 
خوشبختانه  و  نکردم  دنبال  هیچ وقت 
مخاطب  به  را  امکان  این  پلتفرم ها 
می دهد که اگر مجموعه ای را نپسندید، 
آن را پیگیری نمی کنید و براساس سلیقه 
آثار  سراغ  به  می توانید  خود  شخصی 
بروید.  پلتفرم ها  این  در  موردعالقه تان 
اما نکته ای که در بسیاری از سریال ها 
دیده می شود این است که در مواجهه 
با شخصیت های اصلی و فرعی آنها با 
چندان  که  می شویم  روبه رو  تیپ هایی 

شخصیت پردازی نشده اند.

-آینده شبکه های نمایش خانگی 
را چطور می بینید؟

*نکته مهمی که باید درباره شبکه 
بگیرد  قرار  موردتوجه  خانگی  نمایش 
این بخش است  موضوع سانسورها در 
امیدوارم  و  است  شده  بیشتر  اخیراً  که 
شود  این مشکالت حل  زودتر  چه  هر 
درست  و  منطقی  راهکار  یك  به  و 
برسند که شاهد این اتفاقات در شبکه 
نمایش خانگی نباشیم چرا که به هرحال 
وقت و انرژی و سرمایه بسیاری برای 
نباید  آثار هزینه می شود و  این  ساخت 
به راحتی این زحمات را نادیده گرفت و 
در صورت ادامه یافتن این ماجرا خیلی از 
دوستانی که در این زمینه سرمایه گذاری 
می کنند، عقب نشینی خواهند کرد. نکته 
سریال های  میان  تفاوت  درباره  دیگر 
سریال های  و  خانگی  نمایش  شبکه 
سریال های  که  است  این  تلویزیونی 
میلیونی  مخاطبان  اگرچه  تلویزیونی 
دارد اما به نسبت مجموعه هایی که در 
فیلیمو و دیگر پلتفرم ها پخش می شود، 
لحاظ  به  هم  بیشتری  محدودیت های 
پوشش بازیگران، گریم و... دارد و شبکه 
نمایش خانگی از این بابت، محدودیت 
کمتری دارد و این یکی از جذابیت های 
آن برای مخاطبان آن است. اما اکنون 
با این نظارت ها و سانسورهایی که در 
می افتد،  اتفاق  خانگی  نمایش  شبکه 
تلویزیون  و  پلتفرم ها  سریال های  همه 
به لحاظ قصه و سوژه و اجرا شبیه هم 
می شود و ادامه این روند معلوم نیست 
چه نتیجه ای را به دنبال خواهد داشت. 
شرایط  با  که  کسانی  قبال  همچنین 
تلویزیون نمی خواستند کار کنند، به سراغ 
شبکه نمایش خانگی می رفتند و حاال با 

و  کارگردانان  برای  کار  نظارت ها  این 
تهیه کنندگان هم سخت می شود.

-شما برای انتخاب نقش هایتان به 
چه نکاتی توجه می کنید؟

*در قدم اول، فیلمنامه مهم است 
اگر  و  است  ساختمان  نقشه  که  چرا 
نقشه را درست کار کرده باشید، پس در 
گام اول بهترین متریال را دارید. گاهی 
همه چیز برای پذیرش یك نقش، خوب 
پتانسیل  و  کشش  فیلمنامه  اما  است 
بنابراین مهمترین رکن  ندارد،  را  کافی 
فیلمنامه  من  برای  نقش  یك  پذیرش 
است و بعد از آن، کارگردان و در درجه 
بعدی بازیگران آن حائز اهمیت هستند. 
در اهمیت کارگردانی یك اثر هم باید 
شاید  خوب  کارگردان  یك  که  بگویم 
بتواند فیلمنامه متوسط را خوب درآورد 
را هم  فیلمنامه خوب  بد  کارگردان  اما 

خراب می کند.

-بازی در چه نقش هایی را بیشتر 
دوست دارید؟

*در انتخاب نقش ها، همه تالشم 
بازی  متنوعی  نقش های  که  بوده  این 
کنم که برای خودم جذاب باشد و دوست 
به  را  این حس  بعد هم  باشم و  داشته 
تماشاچی منتقل کنم. معموال کارگردان و 
تهیه کننده خیلی سخت یك قالب موفق 
را تغییر می دهند، اما من تالش کردم این 
قالب تکراری را بشکنم و شبیه نقش های 

قبلی خودم نباشم.

-با توجه به اینکه شما بدون پیشینه 
تئاتری وارد سینما و تلویزیون شدید و 
با  اسکندری  ستاره  خانم  شما  خواهر 
سینما  دنیاي  وارد  تئاتری  پیشینه  یك 
و تلویزیون شده... فکر می کنید پیشینه 
تئاتری چه اندازه در موفقیت یك بازیگر 

تاثیرگذار است؟
*پیشینه تئاتری شرط الزم برای 
موفقیت یك بازیگر می تواند باشد اما 
بازیگران  ز  ا بسیاری  نیست.  کافی 
تئاتری  سابقه  که  داشته ایم  را  موفق 
را شروع  با تصویر کارشان  و  نداشتند 
کرده و درخشیده اند. به نظر من تئاتر 
و سینما دو مقوله مختلف است. قدمت 
تئاتر به چند هزار سال برمی گردد ولی 
سینما یك صنعت نوپاست و نخستین 
تئاتر  بازیگران  نیز  سینما  بازیگران 

زیادی  بازیگران  حال،  این  با  بوده اند. 
داشته ایم که از تئاتر آمدند و در تصویر 
درخشیدند اما خیلی ها هم نتوانستند در 
تصویر درخشان باشند و از طرف دیگر 
کالس های آموزشی هم هست که در 
عالقمندان  کمك  به  بازیگری  دنیای 
هر  مجموع،  در  ید.  می آ زیگری  با
حوزه ای  هر  در  که  توانایی  و  مهارت 
کمك  به  بازیگری  در  باشید،  داشته 
آمده  تئاتر  از  که  و کسی  می آید  شما 
است، پشتوانه بیشتری دارد و دستش 
نیست.  قانون  یك  این  اما  است  پرتر 
اگرچه در تئاتر در موقعیتی قرار دارید 
زنده  و  مواجه هستید  تماشاچی  با  که 
را  شما  توانمندی  که  می کنید  اجرا 

بازیگر  هر  لزوما  اما  می دهد،  افزایش 
از  نیست.  موفق  تصویر  در  تئاتری 
طرف دیگر، بازیگری در سریال ها هم 
کار بسیار سختی است چون باید راکورد 
نقش را حفظ کنید. مثال صحنه ای را 
بازی می کنید و 8 ماه بعد باید صحنه 
قبل آن را بازی کنید و تداوم در بازی 
حس  تماشاچی  که  باشد  طوری  باید 
اتفاق  وقفه  این دو صحنه  میان  نکند 
افتاده است و این متفاوت با بازی روی 

صحنه تئاتر است.

کردید...  یاد  جدید  بازیگران  -از 
نظرتان درباره نسل جدید بازیگران ایران 
که در سریال ها و فیلم های جدید دیده 

می شوند، چیست؟
*سینما و تلویزیون به چهره های 
نیاز دارد، مثال  تازه در سنین مختلف 
نمی توان  را  ۱7 ساله  دختر  کاراکتر 
اینکه  با  داد.  مسن  بازیگر  یك  به 
سینما  در  جدید  چهره های  حضور  با 
حال  این  با  اما  موافقم  تلویزیون  و 
مدتی بود که همه سوژه ها جوان پسند 
بوده اند و از دانش و تجربه بازیگران 
من  و  می شد  استفاده  کمتر  حرفه ای 
سینما  بیت  جذا برای  می کنم  فکر 
مختلف  سنین  به  نیاز  تلویزیون،  و 
تا  دارد  وجود  مختلف  چهره های  و 
خودش  با  ا  ر محدودی  قشر  فقط 

نکند. همراه 

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 

D O N Y A Y E J A V A N A N M A G . I R

چاپ: گل آذین
667۹1265-66

نوبت اول
آگهی فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی سرمایه گذارات جهت پروژه شهرک گردشگری گدار )تکمیل و 

 )BOLT( به روش مشارکت عمومی – خصوصی )بهره برداری کترینگ و فروشگاه، مجموعه زمین باگی و اقامتی

شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان به شناسه ملی ۱۰42۰۰7۱94۰، کد اقتصادی 4۱۱3۱97۱8898 و کدپستی 6۱348۱3956 در نظر 
دارد در راستای توسعه گردشگری آبی )بر مبنای تفاهم نامه فی ما بین وزارت نیرو و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی( پیرامون منابع ، تاسیسات آبی، 
رودخانه ها و سازه های آبی تاریخی، نسب به برگزاری فراخوان جهت ارزیابی کیفی سرمایه گذاران پروژه شهرک گردشگری گدار )تکمیل و بهره برداری کترینگ و 

فروشگاه، مجموعه زمین باگی و اقامتی( به روش مشارکت عمومی – خصوصی )BOLT( با مشخصات مشروح زیر اقدام نماید: 
۱- عنوان پروژه: بسته سرمایه گذاری شماره ۱ شهرک گردشگری گدار )تکمیل و بهره برداری کترینگ و فروشگاه، مجموعه زمین باگی و اقامتی( به روش مشارکت 

 )BOLT( عمومی – خصوصی
2- شرح و مشخصات کار: 

- تکمیل و بهره برداری کترینگ و فروشگاه و مجموعه اقامتی گردشگری و ایجاد زمین باگی در محدوده سد مسجد سلیمان )گدار( با مساحت 5 هکتار و اعیانی 
۱525 متر مربع با کاربری های کترینگ و اماکن اقامتی – تفریحی برای مدت ۱۰ سال به صورت قرارداد مشارکت عمومی – خصوصی )BOLT( با دوره تنفس مشخص 

- برآورد اولیه هزینه سرمایه گذاری حدود: 34/845 میلیون ریال 
3- سرمایه پذیر: سازمان آب و برق خوزستان 

4- سرمایه گذار: سرمایه گذار حقیقی یا حقوقی 
5- زمان و محل دریافت اسناد ارزیابی کیفی سرمایه گذار: اسناد ارزیابی کیفی سرمایه گذار از تاریخ ۱4۰۰/6/۱۰ لغایت پایان وقت اداری ۱4۰۰/6/2۰ در سازمان 
آب و برق خوزستان به آدرس اهواز بلوار گلستان، ۱( دفتر مدیریت گردشگری و مهندسی عمومی 2( ساختمان 5 طبقه، دفتر مدیریی قراردادها طبقه دوم )اتاق 2۰9( جهت 

دریافت موجود می باشد. 
6- اسناد ارزیابی کیفی سرمایه گذار به نماینده سرمایه گذار با ارائه معرفی نامه معتبر با مهر و امضای مجاز تحویل خواهد شد. 

 IR83۰۱۰۰۰۰4۰۰۱۰5۰7۰4۰22۱24 7- قیمت اسناد ارزیابی کیفی سرمایه گذار: مبلغ ۱5۰۰۰۰۰ ریال می باشد که باید به شماره حساب 4۰۰۱۰5۰7۰4۰22۱24 و شماره شبا
نزد بانك مرکزی جمهوری اسالمی ایران با شناسه واریز 39۱۰5۰7572۱45۰۰979۰۰۰۰363926۱7 به نام شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان واریز شده و رسید 

بانکی آن به مسئول دفتر مدیریت مهندسی عمومی و گردشگری یا دفتر قراردادها تحویل شود. 
8- زمان و محل تحویل اسناد ارزیابی کیفی سرمایه گذار: داوطلب شرکت در ارزیابی کیفی سرمایه گذار باید اسناد و مدارک خواسته شده را در پاکت سر بسته الک 
و مهر شده تنظیم و حداکثرتا پایان وقت اداری ۱4۰۰/7/4 به شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان به آدرس: اخواز بلوار گلستان، ساختمان 5 طبقه سازمان آب و 

برق خوزستان، دبیرخانه سازمان، تسلیم نماید. 
9- متقاضیان می توانند برای کسب اطالعات بیشتر و بیان سواالت احتمالی خود با شماره تماس سرمایه پذیر )دفتر مهندسی عمومی و گردشگری( 33۱523۰6)986۱(+ 

و یا )دفتر قراردادها(: 33۱52۱۱9)986۱(+ تماس حاصل نمایند. 
روابط عمومی شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان 

شناسه آگهی : ۱۱8۰979

شرکت ملي گاز ایران
)S.G.P.C( شرکت پاالیش گاز شهید هاشمي نژاد

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومي )یک مرحله اي(
نوبت اول

۱- شماره و موضوع مناقصه: ارزیابی کیفی مناقصه شماره 4۰۰۰296 ) انجام خدمات کارگاهي جهت پشتیباني واحد هاي عملیاتي شرکت پاالیش گاز شهید هاشمي 
نژاد(با شماره فراخوان 2۰۰۰۰92۱34۰۰۰۰92 در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(.

2- نام و نشاني مناقصه گزار: استان خراسان رضوي–کیلومتر ۱65 جاده مشهد/سرخس-شرکت پاالیش گاز شهید هاشمي نژاد.
3- شرایط مناقصه گر: کلیه شرکتهاي داراي رتبه 7)هفت(گواهینامه صالحیت اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعي درکد فعالیت تعمیر و نگهداری که در ارزیابي کیفي 

مرتبط، امتیاز الزم را وفق معیارهاي اعالم شده کسب نمایند.
4- مهلت و آدرس دریافت اسناد: حداکثر تا ساعت ۱9 مورخ ۱4۰۰/۰6/۱8 ، متقاضیان می توانند از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)سامانه ستاد( به آدرس 
https://www.setadiran.ir اسناد استعالم ارزیابی  کیفی را دریافت و در مناقصه شرکت نمایند، الزم به ذکر است کلیه مراحل برگزاری مناقصه از جمله ارزیابی 
کیفی )از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه( و سایر مراحل مناقصه، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

)سامانه ستاد( انجام خواهد شد، بدیهی است اسناد مناقصه پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی به مناقصه گران تایید شده از طریق سامانه ستاد ارسال خواهد شد. 
متقاضیان بعد از دریافت استعالم ارزیابي مي بایست حداکثر تا ساعت ۱9  مورخ ۱4۰۰/۰7/۰۱ استعالم ارزیابي تکمیل شده را به همراه مدارک مورد نیاز در سامانه 

مذکور بارگزاری و ارسال نمایند.
5 – برآورد مناقصه:  مبلغ ۱35.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال )یکصد و سی و پنج میلیارد ریال(. 

6- زمان گشایش پاکت ها: پاکت هاي مناقصه راس ساعت ۱۰ مورخ ۱4۰۰/۰7/۱4 در حضور پیشنهاد دهندگان و با حداقل 3 پیشنهاد قیمت گشایش خواهد یافت. 
الزم به ذکر است تاریخ اعالم شده در خصوص گشایش پیشنهادهاي قیمت قطعي نبوده و با توجه به روند ارزیابي کیفی امکان تغییر تاریخ وجود خواهد داشت.

روابط عمومی شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد
م الف :-۱

شناسه آگهی :۱۱79832


