
رئیس شورای رقابت:

قرعه کشی در فروش خودرو، تصمیمی مناسب و فساد گریز است

وزیر بهداشت با بیان اینکه در شرایط فعلی کشور 
کمبودی در زمینه داروهای رایج ندادیم، گفت: گاهی 
اوقات داروهای کمیاب را نسخه می کنند که توصیه ما به 
پزشکان این است که وقتی داروهای تولید داخلی خوبی داریم، این 
داروهای کمیاب را نسخه نکنند که بیمار مجبور باشد دنبال آن ها 
بگردد و هزینه زیادی برایشان گذاشته شود. دکتر بهرام عین اللهی 

در حاشیه ششمین نمایشگاه بین المللی ایران فارما، با حضور در جمع 
خبرنگاران گفت: این نمایشگاه توانمندی شرکت های دارویی کشور 
را نشان می دهد. خوشبختانه ما پیشرفت های بسیار خوبی را در تولید 
دارو داشتیم که حدود ۹۷ درصد نیاز کشور را این شرکت ها تامین 

می کنند و درصدی هم داروهایی است که وارد می شود.
صفحه 2

رییس کمیسیون عمران مجلس:

ضمانت وام ودیعه مسکن
 فقط چک یا سفته ۳۰ میلیون تومانی است

جوانان، بیشترین جانباختگان تصادفات رانندگی
بیان  با  ناجا  راهور  پلیس  رییس 
و  قوانین  آقایان  از  بیشتر  بانوان  اینکه 
و  رعایت  را  رانندگی  و  راهنمایی  مقررات 
کمتر دچار سوانح ترافیکی می شوند، گفت: بیشترین 
کسانی که در کشور در تصادفات رانندگی جان خود 
افراد ۱۸ تا ۳۵ سال و جامعه  از دست می دهند  را 

فعال کشور هستند.
سیدکمال  سردار  جوانان،  دنیای  گزارش  به 
بانوان  همایش  دومین  در  و  گذشته  روز  هادیانفر 
فرهنگیار ترافیک افزود: ساالنه حدود ۱۶ تا ۱۷ هزار 
نفر در سوانح ترافیکی در کشور جان خود را از دست 
از این حوادث، معادل  می دهند و زیان مالی ناشی 

هشت درصد از تولید ناخالص ملی است.
صفحه 2

در جریان سفر وزیر راه و شهرسازی به استان بوشهر مطرح شد؛

 در اولویت قرار داشتن دریامحوری 
و اقتصاد دریا در دولت سیزدهم 

4
یک کارشناس: اوضاع مدیریت منابع آب حاد است

صفحه 3

2

سال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 1853-  سه شنبه 20  مهر  14۰۰- قیمت 1۰۰۰ تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
کاوه خداشناس: 

کار در شرایط 
کرونایي بسیار 

سخت است

6ورزش
اسکوچیچ: با پیروزی، 
پاسخ انتقادات را می 

دهم

هنگ 7فر

او  معموال  كه  است  بازيگراني  جمله  از  خداشناس  كاوه 
در  او  درخشش  اتفاقا  و  مي بينيم  مكمل  نقش هاي  در  را 
در  مكمل  نقش هاي  بعضا  تا  شده  باعث  نقش هايي  چنين 
آثاري كه او در آنها حضور دارد، به مانند نقش هاي اصلي 

بيايند. به چشم 

در شرايطی كه همه چيز مهيای رقابت با كره جنوبی در فاصله 
چند ساعت مانده به ماراتن چهارم ايران در مسير انتخابی 
جام جهانی تصور می شد، سمت و سوی سواالت در نشست خبری 
پيش از اين جدال باعث شد تا دراگان اسكوچيچ نيز از آن پيله 
محتاطانه ای كه در خصوص انتقادات نشان می داد، خارج شود.

 انتشار كتاب به خط بريل و توليد پادكست برای كودكان با 
نيازهای ويژه، در برنامه كانون پرورش فكری قرار دارد. كانون 
پرورش فكری كودكان و نوجوانان، توجه به كودكان با نيازهای 
ويژه را در دستور كار خود قرار داده است و بخشی از برنامه 
های هفته ملی كودک را به اين موضوع اختصاص داده است.

کانون پرورش فکری؛ 
کودکان با نیازهای 
ویژه را در اولویت 

قرار می دهد

کمبودی در داروهای رایج نداریم اینترنت رایگان دانشجویان 
و اساتید فعال شد

بر  را  ارتباطات  وزارت  مجازی،  به صورت  تحصیلی  جدید  سال  آغاز 
آن داشت که در کنار رایگان کردن سامانه شاد، اینترنت رایگانی در اختیار 
دانشجویان، معلمان و اساتید دانشگاهی قرار دهد. فرآیند ثبت نام برای دریافت 
اینترنت رایگان از هفتم مهرماه در سامانه ictgifts.ir آغاز شده و روز گذشته،  آخرین 
مهلت ثبت نام بود. بدین ترتیب اپراتورها از امروز، به فعال سازی اینترنت رایگان اقدام کردند.
صفحه 2

کارگروهی  است  ر  نان، قرا جوا دنیای  گزارش  به 
معاون  رئیس  نائب  و  رئیس جمهور  اول  معاون  ریاست  به 
تام االختیار  نمایندگان  عضویت  با  و  رئیس جمهور  اقتصادی 
بانک مرکزی و وزارتخانه های نفت، صمت، امور اقتصاد و 
ترتیب  به  کارگروه  شود،  تشکیل  کشاورزی  جهاد  و  بهداشت  و  دارایی 
مقرر در آیین نامه به صورت یکپارچه و متمرکز اختیار ساماندهی، تسهیل 
و تسریع در تهاتر نفت با کاالهای مورد نیاز را به عهده دارد تا حسب 
واجد  متقاضیان  برای  تهاتر  اجرای  شرایط  قبیل  از  موضوع هایی  مورد 

نقدی،  فروش  یا  اعتباری  فروش های  در  تضامین  نوع  بابت  از  شرایط 
تهاتری،  کاالهای  و  نفتی  محموله های  ریالی  و  ارزی  تسویه  نحوه 
ضرورت  پیش پرداخت،  میزان  و  وارداتی  کاالهای  اعتباری  خرید  لزوم 
خرید مستقیم کاالی وارداتی یا قرارداد با مشتری ثانویه و تائید اعتبار 
می تواند  تهاترکننده  قانون  این  طبق  می کند،  بررسی  را  و...  متقاضی 
واردات  برای  ثانویه  مشتری  با  یا  و  بوده  واردات  متقاضی  خودش 

باشد.  داشته  قرارداد 
2 صفحه 

افزایش صادرات نفت ایران در آبان و آذر

DONYAYEJAVANANMAG.IR

 نوبت دوم
   فراخوان مناقصه عمومي

 یك مرحله اي با ارزیابي کیفي شرکت گاز استان گیالن   -  شماره 58 /م/1400
شرکت گاز استان گیالن۱-دستگاه مناقصه گزار :

رشت– پارک شهر ، خیابان ملت ، خیابان شهید سیادتی ، شرکت گاز استان گیالن2-نشاني دستگاه مناقصه گزار :

اجراي شبکه حفرات خالي شهرستانهاي انزلي و خمام به طول ۹۱00 متر )PC(۳-موضـوع مناقصه :

2۱/02۱/2۸۳/000 ریال به مدت ۳۶۵ روز4-مبلغ برآورد اولیه و مدت پیمان:

ضمانتنامه بانکي یا واریز نقدي به شماره شبا حساب IR ۶۱0۱0000400۱۱۱۹20۶۳۷۸۷4۶ به شناسه ۵-نوع و مبلغ تضمین : 
واریز ۹22۱۱۹2۵22۹2۶۸00۱000000000000۱ بانک مرکزی  یا یکي از تضامین معتبر در آیین 

نامه شماره ت ۵0۶۵۹/۱2۳402 ه مورخ ۹4/۹/22  به مبلغ ۱/0۵۱/0۶۵/000 ریال
۶۱400/۷/24-آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه و ارزیابي :

۷-آخرین مهلت تحویل پاکات پیشنهادي توسط مناقصه گران  :
تا  ساعت ۱۹ مورخ ۱400/۸/۸

ساعت ۱0 روز ۳شنبه مورخ  ۸۱400/۸/۱۱-زمان بازگشایي پاکات مناقصه : 
۹-مکان دریافت و تحویل اسناد پیمانکاران: مناقصه در بستر سامانه تدارکات الکترونیک دولت ) ستاد ( انجام مي پذیرد. 

 
۱0-شماره )تلفکس( تماس:  ۳۳۳۶۹0۸۶-0۱۳ دفتر امور قراردادها

*در این مناقصه دستورالعمل ارزیابي مالي و فرایند قیمت متناسب در مناقصات صنعت نفت اجرا مي شود*
تذکر مهم : قیمتها متناسب با کاالي ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد .

shana.ir و http://www.nigc-gl.ir   این آگهی در سایت شرکت گاز استان گیالن
و همچنین پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات  ) معاونت راهبردي  ریاست جمهوري ( http://iets.mporg.ir  قابل رویت میباشد .

نوبت اول:۱400/۷/۱۸    نوبت دوم:۱400/۷/20
روابط عمومی شرکت گاز استان گیالن

شناسه آگهی : ۱20۳۱4۹

آگهی 
مناقصه عمومی
 یك مرحله ای 

شهرداری اردبیل در نظر دارد مناقصه به شرح جدول ذیل را برگزار نماید و کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد قیمت 
و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. 

مبلغ تضمین شرکت در مبلغ برآورد اولیه )ریال( عنوان پروژه ردیف 
مناقصه )ریال( 

کد ثبت در سامانه ستاد مدت اجرا 
ایران 

۱

باغچه ای  و  انجام خدمات گلخانه ای 
نگهداری نهاده ای تولیدی گل و گیاه 
و  خدمات  انجام  و  نهالستان  امورات 
کارهای اجرایی کارگاه زیبا سازی سازمان 
سیما منظر و فضای سبز شهرداری اردبیل 

۱2۶00000۵۳۱۵0000۵۶ ماه 2۵/۹2۶/4۵4/0۷۳۱/2۹۷/000/000

۱- محل تامین اعتبار: درآمد داخلی شهرداری 
2- مناقصه گران واجد شرایط می توانند اسناد مناقصه را از تاریخ انتشار آگهی در سامانه ستاد ایران به مدت ۵ روز از طریق سامانه ستاد ایران به آدرس 
www.setadiran.ir خریداری کنند مبلغ واریزی شده غیر قابل استرداد است و اطالعات تکمیلی مناقصه فوق از طریق وب سایت پایگاه ملی 

اطالع رسانی مناقصات کشور به آدرس http://iets.mporg.ir نیز قابل دسترسی می باشد. 
۳- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: مبلغ تضمین قید شده در جدول را به شماره حساب سپهر 0۱0۶۶۳0۷۶2004 به نام شهرداری اردبیل نزد بانک صادرات 
شعبه میدان ورزش واریز و تصویر آن در سایت قرار دهید ضمنا جهت سهولت در رسیدگی اصل فیش واریزی و یا به همان مبلغ ضمانت نامه بانکی را 
در پاکت به نام تضمیت قرارداده و مهر و موم نموده و مشخصات کامل شرکت و مناقصه و شماره تلفن را قید نموده و تا ساعت ۱۳ آخرین روز تحویل 
اسناد به دبیر خانه شهرداری مرکز تحویل گردد الزم به ذکر است تمامی اسناد باید در سامانه ستاد ایران بارگذاری شود عدم بارگذاری اسناد در سامانه 
ستاد ایران موجب حذف از روند برگزاری مناقصه خواهد شد قیمت پیشنهادی بر اساس برگ پیشنهاد قیمت و از طریق سایت ستاد ایران ارسال گردد. 
4- شرایط پیمانکاران و مهلت و محل تسلیم پیشنهادها: از شرکت های دارای صالحیت از اداره کار و امور اجتماعی در رسته های باغبانی و یا خدمات 
عمومی دعوت می گردد اسناد مناقصه را تا ۱0 روز پس از آخرین مهلت دریافت اسناد از سایت ستاد ایران نسبت به تکمیل فرمها و ارسال از طریق 

سامانه تدارکات دولت الکترونیکی )ستاد ایران( اقدام نمایند. 
۵- بدیهی است شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مناقصه بوده و شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه 

پیشنهادات مختار است. 
۶- سایر جزئیات و شرایط تکمیلی در اسناد مناقصه درج شده است. 

۷- هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود. 
بهرام شیخلووند -رئیس سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری 

شناسه آگهی : ۱20۵۸۶۵

      نوبت اول
آگهي فراخوان مناقصه عمومي دو مرحله ای

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:

۲۰۰۰۰۹۳4۹۸۰۰۰۳۰۳ شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران

تقاضای O - ۹۹4000۱ - IZ  مناقصه شماره ۰۰/۰۳7    شماره مناقصه و تقاضا 

خرید Gasket از تولید کنندگان داخلي موضوع مناقصه/ شرح مختصر اقالم درخواستی
5/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ 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 
۱2۳402/ت۵0۶۵۹ ه مورخ ۹4/0۹/22 هیات وزیران مي باشد. نوع تضمین شرکت درفرایند ارجاع کار

1۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال مبلغ برآوردي مناقصه
۱0 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- ساختمان اداری 
مرکزی ستاد -مدیریت بازرگانی-اداره خرید- گروه خرید --- آدرس مناقصه گزار

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

مناقصه گران مي توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت www.spgc.ir مراجعه و یا با شماره تلفن های )22۷۹-2240-22۶۸-224۹-22۵4-22۵۱-220۹-22۳0 ( ۳۱۳۱ 
0۷۷   تماس حاصل فرمایند.

روابط عمومي شرکت مجتمع گاز پارس جنوبيشناسه اگهی :۱204۳۷۶

گفت:  نیرو  وزیر  انرژی  و  برق  معاون 
نیرو،  و  صمت  وزارت  همه جانبه  تالش  با 
نیروگاه  مگاوات  ۱0هزار  احداث  تفاهم نامه 
شرکت های صنعتی و معدنی آماده شده و تا 
تابستان سال ۱40۳ این نیروگاه ها وارد مدار 
می شوند.همایون حایری در مراسم امضای  
وزارت  و  نیرو  وزارت  همکاری  تفاهم نامه 
صنعت، معدن و تجارت در زمینه ایجاد حداقل 
۱0 هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی با 

بیان اینکه مصرف ساالنه انرژی صنایع حدود 
۱00 میلیارد کیلووات ساعت است، اظهار کرد: 
یعنی از مجموع انرژی مصرفی داخل کشور ۳۷ 
درصد مربوط به صنایع است که نزدیک به 40 
میلیارد کیلووات ساعت آن مربوط به مصرف 

صنایع پر رونق فوالدی است.
وی اظهار کرد: این تفاهم نامه در راستای 
تامین برق مطمئن و پایدار در بخش صنعت و 
معدن کشور تهیه شده و تابستان سال ۱40۳ 

این میزان ظرفیت نیروگاهی در مدار قرار خواهد 
گرفت.حایری با تاکید بر اینکه بسته حمایتی 
برای  تفاهم نامه  این  راستای  در  نیز  ویژه ای 
سرمایه گذاران تدارک دیده شده است، گفت: 
این بسته صنایع کشور را از تامین برق پایدار و 
مطمئن بهره مند خواهد ساخت، نیازهای توسعه 
آنها را پاسخ داده و کمکی هم به صنعت برق 
کشور در بخش تولید خواهد کرد.معاون برق و 
انرژی وزیر نیرو با اشاره به اینکه در حال حاضر 

توان پیک مصرف غیر همزمان کل صنایع 
حدود 22 هزار مگاوات و توان مصرف همزمان 
آن حدود ۱۷ هزار مگاوات است، اظهار کرد: این 
تفاهم نامه تضمین کننده تولید برق برای صنایع 
است. صنایع  پیشرفت  دوران  در  مخصوصاً 
به گفته وی این همکاری بین دو وزارتخانه 
می تواند نقطه عطفی برای سایر فعالیت های 
مشترک باشد و دستاوردهای اقتصادی قابل 

توجهی را برای دو وزارتخانه داشته باشد.

احداث 1۰ هزار مگاوات نیروگاه جدید تا سال 14۰۳

تاریخ: ۱400/0۷/۱۷
شماره: ۵۸۹۱۷۶/۱0۱

محمود صفری- شهردار اردبیل

صفحه ۳



سال بیست و چهارم-  شماره مسلسل 1853- سه شنبه 20 مهر 21400 معه جا

رییس کمیسیون عمران مجلس:
میلیون   ۳0 سفته  یا  چك  فقط  مسکن  ودیعه  وام  ضمانت 

تومانی است
رییس کمیسیون عمران مجلس گفت: تا کمتر از ۱0 روز دیگر مشکل 
سختگیری بانک ها برای ضامن وام اجاره حل می شود و چک یا سفته ۳0 

میلیون تومانی برای ضمانت کافی است.
محمدرضا رضایی کوچی در نشست خبری آنالین با خبرنگاران درباره 
اقساط بازپرداخت وام جهش تولید مسکن اظهار داشت: اقساط وام جهش 
تولید مسکن به صورت پلکانی افزایش پیدا می کند اما در سال اول، سقف 

اقساط نباید از 2 میلیون تومان بیشتر باشد.
وی ادامه داد: سیاست ما در طراحی بازپرداخت اقساط این است که 
۳0 تا 40 درصد حقوق کارمندان صرف بازپرداخت اقساط این وام باشد و در 

سالهای بعد متناسب با نرخ تورم، رشد پلکانی داشته باشد.
رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه توان ساخت یک میلیون 
واحد مسکونی در سال و حتی بیشتر از این عدد را داریم، گفت: هرچند با 
یک شرکت چینی برای انبوه سازی در پروژه جهش تولید مسکن مذاکره 
شده اما معتقدم شرکت های داخلی و مهندسان ایرانی توان ساخت یک 

میلیون واحد در سال را دارند.
رضایی کوچی با تاکید بر اینکه این پروژه تورم زا نخواهد بود گفت: 
هیچ بار مالی جدیدی به بانکها اضافه نمی شود و قرار بر این است از همان 
تسهیالتی که ساالنه به بخش های مختلف ارائه می شود، 20 درصد آن در 

بخش صنعت ساختمان اختصاص یابد.
وی افزود: البته این مصوبه در دولت قبل هم وجود داشت اما به اجرا 
نرسید.رئیس کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: از سوی دیگر باید توجه 
داشته باشیم که صنعت ساختمان صنعت پیشران است و می تواند موتور 

محرک اقتصاد باشد و به اشتغالزایی در کشور کمک کند.
رضایی کوچی با ابراز نگرانی در ساخت و ساز در کالنشهرها که موجب 
افزایش جمعیت در آن مناطق می شود، بیان داشت: تاکید بر این است که 
با نیاز شهرها، ساخت و ساز در آن مناطق انجام شود و در حال حاضر ۷0 
درصد نیاز مسکن در ۱۱ کالنشهر متمرکز شده و چالش ما این است که با 
اجرای این پروژه باعث افزایش جمعیت این کالنشهرها نشویم از این رو به 
سمت ساخت و ساز در بافت های فرسوده و یا شهرهای جدید خواهیم رفت.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اگر توان ساخت یک میلیون 
واحد مسکونی در سال وجود دارد چرا تاکنون کمتر از ۱۷ هزار واحد مسکن 
ملی آماده تحویل است و در  موعد مقرر 400 هزار واحد مسکونی احداث و 
تحویل نشد، گفت: ایراد مسکن ملی به انبوه سازان برنمی گردد، ایراد این پروژه 
منابع مالی آن بود که طبق آن چیزی که در نظر گرفته شده بود متقاضیان 
باید ۵ ساله تسهیالت را تسویه می کردند بنابراین بسیاری از متقاضیان پس 
از ثبت نام از این طرح انصراف دادند.رئیس کمیسیون عمران مجلس ادامه 
داد: به همین دلیل دولت از 400 هزار واحد مسکونی که وعده ساخت آن را 

داده بود به ۵0 هزار واحد رسید و این طرح ناموفق بود.
رضایی کوچی همچنین در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار ایلنا مبنی بر 
عدم تمکین بانکها از مصوبه پرداخت وام ودیعه و اعمال شرایط سختگیرانه 
برای پرداخت وام ۷0 میلیون تومانی تاکید کرد: متاسفانه بانکها برای پرداخت 
این تسهیالت شرایط سختگیرانه ای را در نظر گرفتند. قرار بر این بود که 
متقاضی معادل ۳0 میلیون تومان سفته یا چک به عنوان تضمین به بانکها 

بدهند اما بانکها همراهی نمی کنند و درخواست یک یا دو ضامن را دارند.
وی افزود: در جلسه بعدی شورای عالی مسکن که کمتر از ۱0 روز 
آینده برگزار می شود موضوع ضمانت ها برای وام ودیعه مطرح و این مشکل 

برطرف خواهد شد.

وزیر بهداشت:
کمبودی در داروهای رایج نداریم

زمینه  در  کمبودی  کشور  فعلی  شرایط  در  اینکه  بیان  با  بهداشت  وزیر 
داروهای رایج ندادیم، گفت: گاهی اوقات داروهای کمیاب را نسخه می کنند 
که توصیه ما به پزشکان این است که وقتی داروهای تولید داخلی خوبی داریم، 
این داروهای کمیاب را نسخه نکنند که بیمار مجبور باشد دنبال آن ها بگردد و 

هزینه زیادی برایشان گذاشته شود.
دکتر بهرام عین اللهی در حاشیه ششمین نمایشگاه بین المللی ایران فارما، 
با حضور در جمع خبرنگاران گفت: این نمایشگاه توانمندی شرکت های دارویی 
کشور را نشان می دهد. خوشبختانه ما پیشرفت های بسیار خوبی را در تولید دارو 
داشتیم که حدود ۹۷ درصد نیاز کشور را این شرکت ها تامین می کنند و درصدی 

هم داروهایی است که وارد می شود.
وی افزود: یکی از اقدامات مهمی که در این مدت انجام شده، در زمینه 
درمان کرونا بوده است. در آغاز بیماری کرونا داروی مشخص و مفیدی را نداشتیم، 
اما با تالش شرکت های دارویی امروزه تمامی داروهایی که در درمان کرونا مفید 

است، در داخل تولید می شود و کمبودی در این زمینه نداریم.
عین اللهی ادامه داد: مساله مهمی که باید به آن اشاره کنم این است که 
همیشه به پزشکانمان توصیه می کنیم که مصرف دارو را پایین آورند. بیماران 
ما باید بدانند که بسیاری از بیماری ها می تواند بدون دارو درمان شود و اینطور 
نیست که همه درمانها با دارو باشد و باید حداقل دارو برای بیمار مصرف شود. 
مصرف داروی ما در کشور باالتر از متوسط مصرف جهانی است که باید اآن را 
کاهش دهیم، اما خوشبختانه کیفیت داروهایی که در ایران تولید میشود، بسیار 
قابل قبول است. برخی از کشورهای همجوار ما مرتب از ما درخواست کرده 
و ابراز می کنند که داروهای ایرانی خوب است و مرتب درخواست می کنند که 

این داروها را داشته باشند.
وی گفت: باتوجه به وضعیتی که در کشور هست و بیماری های مختلف، 
معاونت غذا و دارو پیش بینی می کند که چه دارویی به چه  مقداری تولید شود. 
برخی اوقات ممکن است وضعیت خاصی ایجاد شود و یک بیماری تغییر شکل 
یافته و مصرف دارویش باال رود. به عنوان مثال در زمینه داروی بیماری قارچ 
سیاه، به طور ناگهانی به دلیل کرونا مصرفش باال رفت و مقطع کمی کمبود 

وجود داشت اما با تمهیدات سازمان غذا و دارو این برطرف شد.
وی گفت: در عین حال مصرف سرم هایمان طی مدتی باال رفته بود که 
باید از شرکت های دارویی تشکر کنیم که علی رغم اینکه مدت خیلی کوتاهی 
کمبود سرم داشتیم، حتی سه شیفت کار کردند که اکنون نه تنها سرم داریم، 

بلکه مازاد  هم داریم و به اندازه کافی وجود دارد.
وزیر بهداشت گفت: در شرایط فعلی کشور کمبودی در زمینه داروهای رایج 
ندادیم. گاهی اوقات داروهای کمیاب را نسخه می کنند که توصیه ما به پزشکان 
این است که وقتی داروهای تولید داخلی خوبی داریم، این داروهای کمیاب را 
نسخه نکنند که بیمار مجبور باشد دنبال آن ها بگردد و هزینه زیادی برایشان 
گذاشته شود. وی ادامه داد: سیاست وزارت بهداشت این است که اوال تعارض 
منافع را در شرکت های دارویی و تجهیزاتی در نظر می گیریم. از پزشکان هم 
خواهش کردیم که دارو را به صورت واقعی نسخه کنند و آنچه که مورد نیاز 
است، نسخه شود. این هم جزو سیاست های ما است. نکته دیگر هم اینکه 
باتوجه با نیازی که برآورد می کنیم ان شاءاهلل بتوانیم تامین دارو را انجام دهیم.

عین اللهی گفت: یکی از مسائلی که امروز ما با آن درگیریم، مصرف انسولین 
است. انسولین از آنجایی که در کشور ما بیماران دیابتی زیاد است، مصرفش 
زیاد است. تا امروز هم انسولین وارداتی بوده است. اما با پیش بینی معاونت غذا 
و دارو امیدواریم تا پایان امسال بتوانیم در داخل انسولین قلمی را تولید کرده و 

مشکل مردم را حل کنیم.

رییس پلیس راهور مطرح کرد؛

جوانان، بیشترین جانباختگان تصادفات رانندگی
رییس پلیس راهور ناجا 
بیشتر  بانوان  اینکه  بیان  با 
مقررات  و  قوانین  آقایان  از 
و  رعایت  را  نندگی  را و  راهنمایی 
می شوند،  ترافیکی  سوانح  دچار  کمتر 
کشور  در  که  کسانی  بیشترین  گفت: 
از  را  خود  جان  رانندگی  تصادفات  در 
دست می دهند افراد ۱۸ تا ۳۵ سال و 

جامعه فعال کشور هستند.
به گزارش دنیای جوانان، سردار 
و  گذشته  روز  نفر  دیا ها سیدکمال 
فرهنگیار  بانوان  همایش  دومین  در 
ترافیک افزود: ساالنه حدود ۱۶ تا ۱۷ 
هزار نفر در سوانح ترافیکی در کشور 
جان خود را از دست می دهند و زیان 
مالی ناشی از این حوادث، معادل هشت 

درصد از تولید ناخالص ملی است.
وی ادامه داد: تصادفات از جدی 
ترین معضالت کشور است و ۱۶ تا ۱۷ 
هزار جانباختگان حوادث ترافیکی برای 

کشور زیبنده نیست.
آمارهای  طبق  افزود:  هادیانفر 
از آقایان  بانوان بیشتر  به دست آمده، 
قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی 
را رعایت و کمتر دچار سوانح ترافیکی 

می شوند.
وی ادامه داد: از سال ۸4 در پلیس 

راهور به یک چالش جدی دست پیدا 
کردیم و آن این بود که اگر می خواهیم 
از  باید  باشیم  داشته  انضباط  توسعه 

ظرفیت های اجتماعی بهره ببریم.
و  ن  ا در ما نقش  به  نفر  یا د ها
همسران در توسعه آموزش و فرهنگ 
اشاره کرد و گفت: نقش این افراد در 
آمارها  است  انکارناپذیر  زمینه ها  همه 
نشان می دهد که در تصادفات،  ۶۵ 
درصد آقایان و فقط ۳۵ درصد خانم ها 
مقصر هستند و خانم ها بیشتر احتیاط 
راهنمایی و  قوانین و مقررات  و  کرده 

رانندگی را رعایت می کنند.
یر  سا نقش  رخصوص  د وی 
سازمان های مسئول در حوزه ترافیک 
ترافیک  حوزه  در  دستگاه   ۳0 گفت: 
قانون  تکالیفی که  اما  دارند  مسئولیت 
به عهده آن ها گذاشته را کسی مطالبه 
نمی کند و جایی پرسیده نمی شود که 
در  که  ای  وظیفه  در  موثری  کار  چه 
شده  محول  ها  آن  به  ترافیک  بحث 
جامعه  که  است  نیاز  و  اند  داده  انجام 

در این خصوص مطالبه گری کند.
 ، هور را پلیس  رئیس  گفته  به 

توسعه  نشانه  کشور  هر  در  انضباط 
یافتگی است و همه نهادها باید به آن 
توجه زیادی داشته باشند چراکه یکی از 
با ارزش ترین کارها استفاده از خانم ها 
در حوزه انضباط ترافیکی و پیش گیری 

از تصادفات است.
 ۱۷ ز  ا نتظامی  ا نیروی  هفته 
مهرماه با شعار پلیس مقتدر، قانونمدار 
و امین مردم آغاز و 2۳ مهر ماه با شعار 
و  ارزش ها  حفظ  والیتمداری،  پلیس، 

جامعه ایمانی به پایان می رسد.
نیروی  هفته  روزشمار  براساس 
پلیس  با عنوان  انتظامی، ۱۸ مهر ماه 
انضباط  عمومی،  مشارکت  هوشمند، 
اجتماعی و ۱۹ مهر ماه با عنوان پلیس 
خدمتگذار، سرباز فداکار و امنیت پایدار 

نامگذاری شده است.
 20 مهر ماه نیز با عنوان پلیس، 
امنیت اقتصادی، پشتیبانی تولید و مانع 
زدایی و 2۱ مهر ماه نیز با عنوان پلیس، 
پیشگیری اجتماعی، آموزش همگانی و 
امنیت اجتماعی نامگذاری شده است.

نیز  مهرماه   2۳ و   22 روزهای 
تالش  پلیس،  عنوان  با  ترتیب  به 
جهادی، ایثار و شهادت و پلیس، والیت 
مداری، حفظ ارزش ها و جامعه ایمانی 

نامگذاری شده است.

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

اینترنت رایگان دانشجویان و اساتید فعال شد
ارائه بسته های هدیه اینترنت رایگان برای اساتید، معلمان، دانشجویان 
و طالب، در برخی اپراتورها آغاز شده و واگذاری بسته برای سایر متقاضیان 
نیز  طی چند روز آینده انجام خواهد شد و هنگام فعال  شدن بسته نیز این 

موضوع از طریق ارسال پیامک به اطالع افراد خواهد رسید.
بر  را  ارتباطات  وزارت  مجازی،  به صورت  تحصیلی  جدید  سال  آغاز 
آن داشت که در کنار رایگان کردن سامانه شاد، اینترنت رایگانی در اختیار 
برای  ثبت نام  فرآیند  دهد.  قرار  دانشگاهی  اساتید  و  معلمان  دانشجویان، 
دریافت اینترنت رایگان از هفتم مهرماه در سامانه ictgifts.ir آغاز شده 
و روز گذشته،  آخرین مهلت ثبت نام بود. بدین ترتیب اپراتورها از امروز، به 

فعال سازی اینترنت رایگان اقدام کردند.
بسته های هدیه به زودی و پس از طی مراحل فنی در حساب کاربری 
افرادی که ثبت نام آن ها به صورت موفق انجام شده، فعال خواهد شد. با 
معلمان،  اساتید،  به  مربوط  دریافتی  اطالعات  بود،  ممکن  اینکه  به  توجه 
در  جدیدالورود  دانشجویان  ثبت  نام  یا  و  نباشد  کامل  و طالب  دانشجویان 
دانشگاه  ها هنوز انجام نشده باشد، امکان ثبت اعتراض برای کلیه مشموالنی 
که کد ملی آنها در سامانه وجود ندارد، پیش  بینی شده بود که پس از فرایند 
اخذ تأیید نهادهای متولی، بسته اینترنت به زودی در حساب کاربری ایشان 

نیز اختصاص خواهد یافت.
همراه اول اعالم کرد بسته های شش ماهه ۶0 گیگابایت ویژه اساتید 
حوزه و دانشگاه، 40 گیگابایت ویژه معلمان و ۳0 گیگابایت ویژه دانشجویان 
و طالب مطابق لیست ارسالی از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 

)افرادی که در سامانه ICTGifts ثبت نام کرده اند(، فعال شده است.
ایرانسل نیز مطابق با سیاست های ابالغی وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات و بر اساس فهرست دریافتی از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 
رادیویی )رگوالتوری(، این بسته های اینترنت هدیه را فعال کرده است. مهلت 

اعتبار هر یک از این بسته ها، شش ماه است.
غیرحضوری  فعالیت  شروع  به  توجه  با  کرد  اعالم  هم  موبایل  شاتل 
مدارس و دانشگاه ها در سال تحصیلی ۱400، شاتل موبایل به منظور ایجاد 
سهولت در فعالیت های آموزشی آنالین، امسال هم برای دانشجویان، معلمان 

و اساتید دانشگاه بسته اینترنت هدیه اعطا می کند. 
این اپراتور تصریح کرد با توجه به اینکه هنوز لیست شماره ها از سوی 
سازمان به شاتل موبایل اعالم نشده، به محض اعالم شماره ها بسته های 
اساتید  و  معلمان  دانشجویان،  موبایل  شاتل  سیم کارت  به  هدیه  اینترنت 

گرانقدر اعطا می شود.
 در این طرح، بسته های شش ماهه اینترنت با حجم ۳0 گیگابایت 
برای دانشجویان، 40 گیگابایت برای معلمان و ۶0 گیگابایت برای استادان 
دانشگاه در نظر گرفته شده و این بسته ها به تمامی دانشجویان، معلمان و 
اساتیدی که مشترک سیم کارت های شاتل موبایل هستند و شماره سیم 
کارت شاتل موبایل آنان از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 

به این اپراتور معرفی می شوند، به صورت خودکار تخصیص می یابد. 
 فعال  سازی بسته برای بخشی از افراد که در روزهای ابتدایی، درخواست 
خود را در سامانه ثبت کرده بودند، آغاز شده است و واگذاری بسته برای سایر 
متقاضیان نیز از امروز آغاز و طی چند روز آینده انجام خواهد شد. همچنین 
برای کلیه افرادی که نسبت به ثبت اعتراض در سامانه اقدام کرده اند، پس 
از انجام فرایند اخذ تأیید نهادهای متولی و طی مراحل فنی مرتبط، بسته 
هدیه اینترنت رایگان اختصاص خواهد یافت. هنگام فعال  شدن بسته نیز این 

موضوع از طریق ارسال پیامک به اطالع افراد خواهد رسید.

بازداشت عامل تبلیغ دروغین فروش بلیت بازی ایران و کره 
معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا از شناسایی و دستگیری عامل تبلیغ دروغین »فروش 

بلیت دیدار بازی تیم ملی فوتبال ایران با کره جنوبی« خبر داد.
به گزارش دنیای جوانان از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ رامین پاشایی در تشریح 
این خبر اظهار داشت: بر اساس رصدهای صورت گرفته در فضای مجازی شخصی که 
در شبکه های اجتماعی با تبلیغات مختلف و دروغین، مدعی فروش بلیت بازی فوتبال 
بین تیم ملی ایران و کره جنوبی در استادیوم آزادی شده بود، مورد شناسایی قرار گرفت.
وی ادامه داد: کارشناسان پلیس فتا پس از اقدامات فنی و تخصصی متهم را احضار 

و به مراجع قضائی جهت سیر مراحل قانونی معرفی کردند.
پاشایی تصریح کرد: خوشبختانه با اشراف اطالعاتی کارشناسان سایبری، فرصت 
از اقدام مجرمانه خود مورد  از این فرد گرفته شد و وی چند ساعت پس  ارتکاب جرم 

شناسایی قرار گرفت و دستگیر شد.
معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا افزود: متهم در اعترافات خود اقرار کرد که به قصد 
کالهبرداری از هموطنان، فروش این بلیت ها را حتی تا مبلغ دو میلیون تومان به طعمه 

های خود پیشنهاد داده است.
وی ضمن بیان اینکه حضور هر گونه تماشاچی در بازی مذکور تابع قوانین و مقررات 
خاص فدراسیون فوتبال و اطالع رسانی آنها خواهد بود؛ از شهروندان خواست، فریب تبلیغات 
مجرمان سایبری را نخورند و در صورت مشاهده هرگونه جرایم در فضای مجازی موضوع 
را از طریق مرکز فوریت های سایبری به شماره 0۹۳۶۸0 و یا وب سایت پلیس فتا به آدرس 
www.cyberpolice.ir بخش گزارش های مردمی به کارشناسان ما اطالع دهند.

قتل نوزاد توسط مادر و پدر!
پرونده قتل نوزاد یک روزه به دست مادرش در حالی به دادگاه کیفری استان تهران 
فرستاده شد که با نظر دادیار جنایی پدر نوزاد هم باید به اتهام معاونت در قتل محاکمه شود.
به گزارش خبرنگار دنیای جوانان، رسیدگی به این پرونده از سال ۹۹ با تماس زنی 
از آن  آغاز شد. پس  نوزاد در حیاط خانه شان  پلیس مبنی بر کشف جسد یک  اداره  به 
مأموران پلیس به محل  رفتند و بعد از بررسی صحنه متوجه شدند که نوزاد تازه متولد 
شده از باالی یک ساختمان به داخل حیاط سقوط کرده است. جسد با دستور قضایی به 

پزشکی قانونی منتقل شد و مأموران تحقیقات میدانی را آغاز کردند.
زنی که با پلیس تماس گرفته بود، در توضیح ماجرا گفت: از بیرون به خانه برمی گشتم 
که با جسد نوزاد در حیاط خانه ام مواجه شدم. همسایه طبقه چهارم ما باردار بود و گمان 
می کنم او به تازگی بچه دار شده است. با اطالعاتی که این زن به پلیس داد، مأموران مقابل 
خانه زن ۳۸ ساله به نام مرضیه رفتند اما وی با خونسردی عنوان کرد که نوزادش را از بالکن 
به بیرون پرتاب کرده است.در حالی  که شواهد نشان می داد این زن از افسردگی پس از 
زایمان رنج می برده، وی به پزشکی قانونی معرفی شد. اما پزشکان پس از معاینات بالینی 
در گزارشی سالمت  روان این زن را تأیید کرده و گفتند او به اختالل روانی مبتال نیست.
زن جوان که  یک دختر سه ساله نیز دارد در بازجویی ها گفت: 4 سال قبل  ازدواج 
کردم اما با همسرم اختالف داشتم او بچه نمی خواست. روز حادثه فرزندم را در خانه به دنیا 
آوردم و خودم با تیغ بند نافش را بریدم. اما تحت تأثیر حرف های شوهرم آنقدر وضعیت 
روانی بدی داشتم  که نوزادم را برداشتم و به سمت بالکن پرتاب کردم اما ناخواسته از 

بالکن به داخل حیاط افتاد.
اما در ادامه بازجویی ها متهم  اظهارات تازه ای مطرح کرد و گفت: شوهرم مرد بدبینی 
است و گمان می کرد فرزندم متعلق به او نیست. او فکر می کرد با مرد دیگری ارتباط داشته ام.
به دنبال اظهارات این زن، شوهر وی نیز تحت بازجویی قرار گرفت و گفت: نوزاد 
متعلق به من نبود و نتیجه رابطه پنهانی همسرم با مرد دیگری بوده است. به همین خاطر 
به او گفتم نه هزینه زایمانش را می دهم و نه بچه را در خانه ام می پذیرم بهتر است خودش 
فکری به حال این نوزاد کند. پس از آن همسرم گفت حاال که این بچه را نمی خواهی، 
آن را دور می اندازم. من حرفش را باور نکردم. اما او برای اینکه ثابت کند بچه برای او 

هم اهمیتی ندارد، بچه را به بیرون پرتاب کرد.
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Community؛ قابلیت در دست توسعه
 و مرموز واتساپ

نام  به  قابلیتی  اطالعات  واتساپ،  جدید  نسخه   APK کد  بررسی  با 
معلوم  آن  کارایی  کامل  به طور  هنوز  که  است  Community کشف شده 

نیست.
اخیرا واتساپ روی افزودن قابلیت های بیشتر به پیام رسان خود کار می کند. 
به تازگی گزارشی در فضای مجازی منتشر شده است که از اضافه شدن ویژگی 
جدید دیگری به پیام رسان مذکور خبر می دهد. با توجه به کد APK که توسط 
XDA-Developers کشف شده است، جدیدترین پیشرفتی که این اپلیکیشن 
دریافت خواهد کرد، Community نام دارد گفته می شود این ویژگی جدید که 
واتساپ در حال کار کردن روی آن است، با قابلیت Groups همراهی خواهد کرد.

Community واتساپ؛ یک ویژگی در حال توسعه
واتساپ  بتای  آخرین  در   XDA-Developers فون آرنا،  گزارش  به 
)نسخه 2.2۱.2۱.۶(، گزینه ای در مورد قابلیتی به نام Community یافته است. 
ظاهراً ویژگی جدید با قابلیت Groups موجود در این پیام رسان همپوشانی دارد. 
 Community البته شواهدی در این کد مشاهده می شود که نشان می دهد
قبلی  ویژگی  کنار  در  واقع  در  و  نیست   Groups برای  جدید  نام  یک  تنها 

همزیستی می کند.
توضیحات نوشته شده در کد درباره ویژگی مذکور، به احتمال وجود آن در 
نسخه بعدی اپلیکیشن اشاره می کند. به خاطر داشته باشید که کشف چنین کدی 
از  در APK به این معنا نیست که قابلیت مذکور صد درصد به عنوان بخشی 
یک به روزرسانی به واتساپ اضافه می شود؛ این ویژگی هنوز به مرحله آزمایشی 
نرسیده و ممکن است توسعه دهندگان تصمیم به حذف آن بگیرند. این حقیقت 
درباره تمامی قابلیت های جدید صدق می کند. ابتدا ویژگی های جدید بررسی و 
آزمایش می شوند و اگر توانستند مرحله ابتدایی را با موفقیت پشت سر بگذارند، در 

دسترس افراد بیشتری قرار می گیرند.
هنوز به طور دقیق مشخص نشده است که این قابلیت چیست و چه کاری 
انجام می دهد و فقط در کد مربوطه مشخص شده است که چنین قابلیتی وجود 
احتمااًل  که  می زند  حدس   XDA است.  آن  توسعه  حال  در  واتساپ  و  دارد 
خود  در  اجتماعی  رسانه های  شبیه  عملکردی  می تواند   Community
پیام رسان داشته باشد؛ چیزی شبیه به یک گروه فیسبوک. این امکان وجود دارد 
که Community مکانی باشد که توانایی میزبانی بیش از یک گروه واتساپ 
در داخل خود دارد یا حتی به عنوان کانالی اختصاصی برای ارسال پیام به ادمین 

گروه ها استفاده شود.
احتمال  این  است،  و گمان  موارد حدس  این  تمام  آنجا که صرفا  از  البته 
نیز وجود دارد که Community کال قابلیت جدیدی نباشد و صرفا واتساپ 
تصمیم گرفته است نام گروه را به Community تغییر بدهد. هیچ بازه زمانی 
مشخصی اعالم نشده است که بتوان در آن منتظر نسخه نهایی این ویژگی بود 
و حتی نمی دانیم آیا Community برای عموم مردم در دسترس قرار خواهد 

گرفت یا خیر.
واتساپ دائمًا در حال بهبود مجموعه ویژگی های خود است و بسیاری از 
قابلیت های جدیدی که توسعه دهندگان روی آن ها کار می کنند، در نسخه های 
بتای این پیام رسان محبوب ظاهر می شود. مدتی است اپ آزمایشی بتای واتساپ 
بسته شده است؛ اما ویژگی های جدیدی که در نسخه بتا کشف شده اند در نهایت 

راهی نسخه رسمی جهانی می شوند.
برای  خصوصی  حریم  به  مربوط  مفید  بسیار  ویژگی  یک  این،  از  پیش 
رمزگذاری شده  پشتیبان گیری  ویژگی  این  شد.  منتشر   iOS بتاتسترهای 
سرتاسری بود. این ویژگی باعث می شود پشتیبان گیری های انجام شده به صورت 
حتی  هیچ کس،  که  معنی  این  به  شوند؛  آپلود  ابری  فضای  در  رمزگذاری شده 
قابلیت  یک  این  کند.  پیدا  دسترسی  شما  داده های  به  نمی تواند  واتساپ،  خود 
مهم امنیتی است که اگر یکی از اعضای گروه تسترهای واتساپ باشید، برای 
شما فعال می شود. در آینده ای نه چندان دور شاهد دسترسی عمومی این ویژگی 

برای همه کاربران خواهیم بود.

غیردولتی  مراکز  و  مدارس  مدیرکل 
وزارت آموزش و پرورش گفت: سقف ظرفیت 
هر کالس برای دانش آموزان طبق مجوز 
بنابراین  می شود،  تعیین  نوسازی  سازمان 
از  بیش  آموزان  دانش  جذب  حق  مدرسه 
آنچه که در مجوز راه اندازی قید شده ندارد.

سعید صالح در واکنش به  اخذ شهریه 
کامل مدارس غیردولتی از والدین در پیش 
برخی  مساعدت  عدم  و  تحصیلی  سال  از 
اظهار  آموزان  دانش  والدین  با  موسسان 
در  و  از شهریه  درصدی  چه  اینکه  داشت:  
چه بازه زمانی اخذ شود طبق توافق اولیا و 
مدارس است. در این راستا هر تصمیمی که 
اعم از اقساطی و نقدی باشد و بین اولیا و 

موسسان مقرر شود برای ما محترم است.
شهریه های  مدارس  اکثر  افزود:  وی 
دریافت  مدارس  از  قسط  چند  را طی  خود 
دانش  به  حتی  آنها  از  تعدادی  و  می کنند 
آموزان تخفیف هم می دهند. مواردی از این 
دست که به آن اشاره کردید شاید بیشتر در 
مدارسی که متقاضی زیادی برای ثبت نام 

دارند، دیده شود. 
صالح در پاسخ به این سوال که گفته 
می شود برخی مدارس از معلمان بازنشسته 
به  می کنند،  استفاده  ابتدایی  مقطع  برای 
گونه ای که معلم انرژی تدریس برای دانش 
آموزان را ندارد، چرا باید در مقاطع ابتدایی 
که بسیار کلیدی هستند از معلمان بازنشسته 
استفاده شود؟ گفت: از آنجا که این مدارس 

نیروها  این  از  مختارند  هستند  غیردولتی 
استفاده کنند.

غیردولتی  مراکز  و  مدارس  مدیرکل 
اظهار  ادامه  در  پرورش  و  آموزش  وزارت 
از  دارند  تمایل  اولیا  از  بسیاری  داشت: 
نیروهای بازنشسته نیز بهره ببرند، زیرا آنها 
سال  ها در زمینه تعلیم و تربیت تجربه دارند. 
موارد  منظر  از  پرورش  و  آموزش  معلمان 
آموزشی باید صالحیت داشته باشند، سن و 
سال و بازنشسته بودن آنها منع قانونی برای 
ادامه فعالیت آنها در ساختار آموزشی ندارد و 

مهم کیفیت تدریس معلم است.
وی در واکنش به این پرسش که در 
یکی از مدارس در نیمه سال گذشته تعدادی 
از معلمان از مدرسه رفتند و یک سری معلم 
جدید جایگزین آنها شدند، عمده علت تغییر 
مدارس  در  آن ها  جایی  به  جا  و  معلمان 
دستمزد  و  حقوق  به  اعتراض  غیردولتی 
رویه  این  برای  ریزی  برنامه  چه  است. 

حقوق  گفت: وضعیت  کرد؟  خواهید  اتخاذ 
و مزایای معلمان غیردولتی تابع قانون کار 
است و در این زمینه موسسان باید مطابق 

قرار داد اقدام کنند. 
به  مساله  این  باید  کرد:  اشاره  صالح 
معموال  زیرا  شود،  بررسی  موردی  شکل 
با  سال  میانه  در  ندارند  تمایلی  موسسان 
معلم خود قطع همکاری کنند. به هر حال 
این اتفاق می تواند به فضای مدرسه و ارتباط 
آنها با اولیا آسیب بزند. در هر صورت موسس 
موظف به عقد قرارداد با معلمان خود و عمل 

به تکالیف قرار داد است.
غیردولتی  مراکز  و  مدارس  مدیرکل 
وزارت آموزش و پرورش درباره چرایی افت 
کیفیت آموزش در برخی مدارس غیردولتی 
توضیح داد: مدارس تحت پوشش و نظارت 
کیفیت  اگر  هستند.  پرورش  و  آموزش 
آموزشی مدارس افت داشته است، می توانند 
سازمان  یا  استان  پرورش  و  آموزش  به 

مشارکت های استان ارجاع دهند تا موضوع 
پیگیری شود.

صالح در پاسخ به این سوال که چرا 
ابتدایی  مقطع  در  غیردولتی  مدارس  برخی 
اعالم کردند که دانش آموزان برای تزریق 
هنوز  که  صورتی  در  کنند.  اقدام  واکسن 
سن واکسن به زیر ۱2 سال نرسیده است؟ 
موضوع  این  درباره  موسس  احتماال  گفت: 
اطالع نداشته است چرا که در حال حاضر 
واکسیناسیون در این سنین انجام نمی شود 
و اگر هر دانش آموزی زیر ۱2 سال به مرکز 

مراجعه کند، واکسن دریافت نخواهد کرد.
استاندارد  تعداد  به  اشاره  با  وی 
در  و  درس  کالس های  در  آموزان  دانش 
در  آموزان  دانش  تعداد  افزایش  به  واکنش 
کالس های درس مدارس غیردولتی گفت: 
تعداد استاندارد دانش آموزان در کالس درس 
به مساحت آن کالس بستگی دارد. سازمان 
نوسازی برای هر مدرسه تعداد دانش آموزان 
را مشخص کرده و هر مدرسه برای پذیرش 
تعداد دانش آموزان تاییدیه نوسازی و مجوز 

راه اندازی دارد.
غیردولتی  مراکز  و  مدارس  مدیرکل 
گفت:  پایان  در  پرورش  و  آموزش  وزارت 
سقف ظرفیت هر مدرسه برای دانش آموزان 
را مجوز سازمان نوسازی مشخص می کند. 
از  بیش  آموزان  دانش  جذب  حق  مدرسه 
آنچه که طبق مجوز راه اندازی صادر شده 

است را ندارد.

یک مقام وزارت آموزش و پرورش:

مدارس غیردولتی در جذب معلم، مختار هستند

ی
هر

ش

زیر نظر: محبوبه مهدوی غروی

نماینده سازمان جهانی بهداشت در ایران:
روند واکسیناسیون در ایران سرعت خوبی دارد

نماینده سازمان جهانی بهداشت در تهران با بیان اینکه روند واکسیناسیون 
ایران می تواند برای سایر  ایران سرعت خوبی دارد، گفت: سیستم سالمت  در 
ارزشمندی  نیروهای  بکارگیری  و  بهداشت  حوزه  در  ویژه  به  منطقه  کشورهای 

مانند بهورزان الگو باشد.
به گزارش دنیای جوانان، دکتر جعفر حسین در حاشیه دیدار نمایندگان سازمان 
های بین المللی در ایران با وزیر بهداشت که در ستاد وزارت بهداشت برگزار شد، 
اظهار داشت: مراکز بهداشتی ایران تجربه مناسبی برای پاسخ به نیازهای جامعه 
دارند. در ایران با وجود تحریم ها، اکثر شاخص های بهداشتی و سالمت همانند 
سالمت نوزادان، مادران باردار، دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی و پوشش 

بیمه سالمت در شرایط مناسبی قرار دارند. 
وی افزود: خوشبختانه روند واکسیناسیون در ایران علیه کرونا سرعت خوبی 
دارد و توصیه سازمان جهانی بهداشت برای محافظت بیشتر مردم در برابر این 
بیماری، تزریق هر دو ُدز واکسن است چون دریافت ُدز اول به تنهایی، تاثیر زیادی 
برای محافظت از افراد ندارد و الزم است که هر دو ُدز واکسن، در فاصله زمانی 

تعیین شده، تزریق شود. 

نماینده سازمان جهانی بهداشت در ایران گفت: واکسن، ویروس کرونا را 
نمی ُکشد بلکه بدن را مقاوم می کند و اثرات مخرب در سالمت مردم، ایجاد 
نخواهد شد. واکسن می تواند ایمنی جمعی در مقابل ویروس را به جامعه بدهد. 
هر قدر پوشش واکسیناسیون بیشتر شود، ویروس کرونا ضعیف تر می شود البته 
واکسیناسیون در مقابل کرونا شاید باعث حذف و ریشه کنی این بیماری نشود 

اما از اثرات مخرب آن، می کاهد. 
دکتر حسین خاطرنشان کرد: حمایت های سازمان جهانی بهداشت نه تنها 
از ایران بلکه از سایر کشورهای عضو آن همانند دوران کرونا و قبل از آن به ویژه 
در تهیه لوازم و تجهیزات، ظرفیت سازی و توانمندسازی سیستم سالمت، تالش 
برای افزایش دسترسی مردم به تجهیزات و امکانات بهداشتی و درمانی ادامه دارد. 
وی افزود: در برخی کشورها، مقاومت هایی علیه واکسیناسیون وجود دارد 
و از ابتدای شیوع کرونا نیز اطالعات نادرستی در مورد این بیماری در دنیا و پس 
از آن در مورد واکسن ها، منتشر شد که این مسائل، برای سالمت مردم، مخرب 
است. اگر جمعیت ۷ و نیم میلیارد نفری جهان تا حد قابل توجهی واکسن کرونا 

را تزریق نکنند، پاندمی پایان نمی یابد. 
وزارت  و  سیتم سالمت  گفت:  ایران  در  بهداشت  جهانی  سازمان  نماینده 
بهداشت به تنهایی نمی تواند به موفقیت های قابل توجهی در واکسیناسیون و 
مصون سازی جامعه نسبت به کرونا اقدام کند و الزم است که سایر سازمانها و 
ارگانهای دولتی و غیردولتی به ویژه سازمانهای مردم نهاد و داوطلب نیز برای 
ترغیب و تسریع در واکسیناسیون علیه کرونا و رسیدن به ایمنی جمعی، به میدان 
بیایند.وارادت واکسن و تسریع واکسیناسیون اولویت اصلی دولت سیزدهم برای 
مهار کرونا قرار گرفته است. بر اساس اعالم وزارت بهداشت، تا کنون 4۵ میلیون 
و ۷۵ هزار و ۵۱۳ نفر ُدز اول واکسن کرونا و ۱۹ میلیون و ۳2۶ هزار و 4۳2 نفر 
نیز ُدز دوم را تزریق کرده اند و مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به ۶4 

میلیون و 40۱ هزار و ۹4۵ ُدز رسید.  
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رقابت  شورای  رئیس 
هیچ  فعال  این که  اعالم  با 
قیمت  روش  ر  د تغییری 
گذاری خودرو اعمال نشده است، گفت: 
قیمت  بین  که  اختالف  به  توجه  با 
کارخانه و قیمت کذایی بازار وجود دارد 
و این حجم باالی متقاضیان و عرضه 
و  مناسب  روش  کشی  قرعه  محدود، 
خودروسازان  به  و  بوده  شورا  تصمیم 
و  نباشند  یا  باشند  راضی  ندارد  ربطی 

مکلف به اجرا هستند.
گرچه  جوانان،  دنیای  گزارش  به 
پایان  با  و  مهرماه  اواسط  در  بود  قرار 
رقابت  شورای  ساله  شش  دوم  دوره 
شود  ایجاد  اعضاء  ترکیب  در  تغییراتی 
اما هنوز اتفاق نیفتاده است، در جریان 
این تغییرات بحث های مختلفی درباره 
تغییر  و  خودرو  گذاری  قیمت  نحوه 
شیوه قرعه کشی در برخی اظهارنظرها 
و یا سایت های مربوط به خودرو دیده 

می شود.
است  قرار  چه  از  ماجرا  این که 
با  گو  و  گفت  در  که  است  موضوعی 
رضا شیوا -رئیس شورای رقابت- مورد 

بررسی قرار گرفت.
وجود  با  این که  به  اشاره  با  شیوا 
اتمام دوره شش ساله من همچنان به 
رقابت هستم  رئیس در شورای  عنوان 
تا این که وضعیت رئیس جدید مشخص 
شود، توضیح داد: در حال حاضر دوره 
برخی از اعضای شورا به اتمام رسیده و 
طبق قانون عضویتی در آن ندارند و با 
توجه به این که تعداد اعضا به حدنصاب 
برگزار  جلسه ای  نمی توانیم  نمی رسد، 
دهیم.  انجام  جدیدی  تصمیم گیری  و 

این در حالی است که از مدتی پیش ما 
طی نامه ای به دستگاه های مربوطه از 
جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
و  برنامه  سازمان  دادگستری،  اقتصاد، 
بودجه و اتاق   بازرگانی اعالم کردیم که 
نمایندگان خود را معرفی کنند که هنوز 

این اتفاق به طور کامل نیفتاده است.
وی ادامه داد: از سوی دیگر باید 
یک   و  اقتصاددان  دو  اقتصاد،  وزارت 
جدید  رئیس  که  کند  معرفی  را  مالی 
از بین این دو اقتصاددان با رای اعضاء 
تعیین می شود و بعد از مشخص شدن 
ابالغ  جمهور  رئیس  حکم  با  ترکیب 
نهایی خواهد شد که هنوز این وضعیت 

مشخص نیست.
اما در ادامه این گفت وگو موضوع 
مورد  در  شده  مطرح  اخیر  بحث های 
حذف  و  خودرو  قیمت گذاری  نحوه  
گرفت  قرار  پرسش  مورد  کشی  قرعه 
کرد:  اظهار  رابطه  این  در  شیوا  که 
که  است  جوسازی هایی  اغلب  این ها 
سایت های خودروسازی و خودرویی آن 
را راه انداخته اند اما هیچ گونه تصمیمی 
در این زمینه اخذ نشده و قیمت گذاری 

همچنان به روش فعلی و با قرعه کشی 
انجام می شود.

وی در مورد این که آیا ممکن است 
روش قرعه کشی تغییر کند؟ گفت که هر 
تغییری بعید نیست اما این که چه روشی 
جایگزین شود بسیار اهمیت دارد، چرا که 
تا پیش از آن همانطور که بارها اعالم 
روش  مورد  در  شکایت  بسیار  کردیم 
سایت وجود داشت و حق بسیاری از بین 
می رفت از این  رو آنچه که با توجه به 
شرایط موجود خودرو و تعداد عرضه در 
کشور وجود دارد و از سوی دیگر حجم 
باالی متقاضیان، به نظر نمی رسید که 
راهی بهتر از قرعه کشی و تقسیم این 
تعداد محدود خودرو وجود داشته باشد. 
تکرار  دفعات  به  همانطور  حال  این  با 
کردیم اگر کسی می گوید قرعه کشی 
از  باید  بالفاصله  نیست  مناسبی  روش 
را  بهتری  روش  چه  که  کرد  سوال  او 

در نظر دارد؟
رئیس مرکز ملی رقابت ادامه داد: 
ما هر آنچه محدودیت می توانستیم در 
روش فعلی اعمال کردیم که راه های 
الزم  اگر  اما  ببندند  را  فساد  و  رانت 

را  بیشتری  محدودیت  کسی  و  است 
مدنظر دارد تا وضعیت بهبود پیدا کند 
می تواند آن را اعالم، مورد بررسی و 

اعمال شود.
وی در مورد این که آیا خودروسازان 
از روش قرعه کشی راضی بودند، تصریح 
کرد: اصال به خودروسازها ربطی ندارد و 
دلیلی ندارد بخواهند از این روش راضی 
باشند یا نباشند این تصمیم کارشناسی 
هرجایی  صورت  هر  به  است،  شورا 
را  سوءاستفاده  محل های  و  منافذ  که 
ناراضی  تعدادی می توانند  بگیریم یک 
تولید  میزان  روش  این  در  اما  باشند 
دقیقا برابر با قرعه کشی بود یعنی هر 
آنچه خودروسازها تولید می کنند باید در 

قرعه کشی عرضه می شد.
رئیس شورای رقابت درباره انجام 
تعهدات خودروسازان در قیمت گذاری 
فعلی و قرعه کشی گفت که آنها مکلف 
به انجام تعهدات و دستورالعمل شورای 
سوی  از  آنها  عملکرد  و  بودند  رقابت 
دستگاه های ناظر از جمله شورای رقابت، 
و  نظارت  بازرسی  سازمان  و  دادستانی 
در  همچنین  وی  است.   شده  بررسی 
که  تاکیدی  به  توجه  با  اینکه  مورد 
گزینه  عنوان  به  کشی  قرعه  مورد  در 
از  هم  کشورها  دیگر  در  آیا  مناسب، 
توضیح  می شود،  استفاده  روشی  چنین 
که  باشد  کشوری  کنم  نمی  فکر  داد: 
ایجاد کرده و ورود  انحصار  این چنین 
هر گونه خودرو تا ببندد و کامال متکی 
به تولید داخل باشد آنهم وقتی که تولید 
خود پاسخگوی نیاز مردم داخل کشور 
نیست، حداقل در کشورهای دوربر این 
گونه نیست که کار به قرعه کشی برسد.

چهار مدال جهانی سهم کارمند بیمه کوثر شد
سارا قمصری اصفهانی، کارمند شرکت بیمه کوثر، در مسابقات جهانی 
کارگری به میزبانی کشور یونان، به دو نشان نقره و دو مدال برنز ارزشمند 

دست یافت.
 به نقل از روابط عمومی و اعالم مدیر اداری و پشتیبانی بیمه کوثر، 
قمصری از همکاران پرتالش واحد خسارت درمان سرپرستی استان اصفهان، 
نماینده  سرعت  متر   400 و  وزنه  پرتاب  سرعت،  متر   ۱00 رشته  سه  در 

جمهوری اسالمی ایران در این مسابقات بود.
ابوالفضل شهابی با ستایش از عملکرد درخشان این نماینده شرکت بیمه 
کوثر در این دوره از بازی های جهانی کارگری، گفت: در پایان رقابت های دو 
میدانی، او توانست چهار بار روی سکو برود و عالوه بر کسب عنوان برای 
کاروان ایران در این بازی ها، افتخار بزرگ دیگری را برای خانواده بیمه کوثر 
به ارمغان آورد. وی در ماده های 400 متر سرعت و 4 در ۱00 متر نشان نقره 
گرفت و در مواد ۱00 متر سرعت و پرتاب وزنه به نشان برنز دست یافت.

)مسابقات  شرکت ها  جهانی  بازی های  دوره  سومین  است  گفتنی 
آتن،  شهر  در  کشور،   ۱۷2 حضور  با  جاری  مهر   ۱۸ تا   ۱4 از  کارگری( 

پایتخت یونان برگزار شد.

همایش ملی بیمه و توسعه از 1۳ تا 1۷ آذرماه برگزار می شود
بیست و هشتمین همایش ملی بیمه و توسعه با موضوع »نقش صنعت 
بیمه در رونق اقتصادی با محوریت تحول دیجیتال« از شنبه ۱۳ آذرماه تا 

چهارشنبه ۱۷ آذرماه ۱400 برگزار می شود.
به نقل از روابط عمومی بیمه ملت، بیست و هشتمین همایش ملی 
بیمه و توسعه موضوع خود را به “نقش صنعت بیمه در رونق اقتصادی با 

محوریت تحول دیجیتال” اختصاص داده است.
بر اساس این گزارش؛ همایش بیست و هشتم بیمه و توسعه از روز 
شنبه ۱۳ آذرماه تا روز چهار شنبه ۱۷ آذرماه سال جاری برگزار می شود و 

محورهای اصلی این همایش به این شرح اعالم شده است:
و  استراتژی ها  چالش ها،  فرصت ها،  بیمه;  صنعت  دیجیتال  *تحول 

پیامدهای آن در رونق اقتصادی
    تحول دیجیتال صنعت بیمه و تحول در نظارت و قوانین و مقررات 

بیمه ای
تغییرات فضای کسب و کار و  بیمه و      *تحول دیجیتال صنعت 

پیامدهای آن در رونق اقتصادی
    *تحول دیجیتال صنعت بیمه و تحول در فرایندهای بیمه گری و 

نقش آن در رونق اقتصادی
از  استفاده  با  خسارت  پیشگیرانه  مدیریت  و  ریسک  *مدیریت      

فناوری های نوین و پیامدهای در رونق اقتصادی
و  ای  بیمه  جدید  محصوالت  و  بیمه  صنعت  دیجیتال  *تحول      

پیامدهای آن در توسعه بیمه و رونق اقتصادی
بنا بر این گزارش، مهلت ارسال مقاالت به پژوهشکده بیمه مرکزی 

جمهوری اسالمی ایران تا تاریخ دوشنبه دهم آبان ماه اعالم شده است.

سرپرست مدیریت بیمه های زندگی بیمه تعاون: 
سبد بیمه زندگی تکمیل تر می شود

»بیمه زندگی بیمه تعاون، کامل ترین قرارداد بیمه ای شرکت های بیمه 
کشور است« این اظهار نظر سرپرست مدیریت بیمه های زندگی بیمه تعاون 
در حاشیه مراسم افتتاح »نخستین شعبه تخصصی بیمه های زندگی« در 
بهمن ماه ۱۳۹۹ بود؛ حال او بیان می کند که این سبد کامل، باز هم در 

حال پربار تر شدن است.
به نقل از روابط عمومی بیمه تعاون، محمدحسین یوسفی، سرپرست 
مدیریت بیمه های زندگی این شرکت معتقد است که »در بیمه زندگی بیمه 
تعاون، کامل ترین و جامع ترین بیمه نامه حال حاضر کشور ارائه خواهد شد 
و ویژگی هایی همچون معافیت ها، پرداخت مستمری  ها، پوشش بیمه ای 

حوادث، بیمه تکمیلی و… در این بیمه نامه لحاظ شده است«.
او مطرح می کند که دارنده این بیمه نامه »می تواند از خدمات بیمه 
درمان شامل پرداخت هزینه دندان پزشکی، تجمیع پاراکلینیکی، بستری و 
جراحی برخوردار شده« و از خدماتی چون »پوشش بیمه آتش سوزی منازل 

مسکونی و محل کاربهره مند می شود«.
»پوشش معافیت بیمه گزار از پرداخت حق بیمه به علت فوت در اثر 
در  خسارت  »پرداخت  حادثه«،  اثر  در  پزشکی  هزینه  »پوشش  حادثه«، 
صورت ابتال به پنج بیماری خاص شامل سکته قلبی، سکته مغزی، جراحی 
قلب باز، سرطان، پیوند اعضای اصلی بدن« و »پرداخت هزینه به بیماران 
مبتال به کرونا« از دیگر مواردی بود که در طرح بیمه زندگی دیده شده بود.

سرپرست مدیریت بیمه های زندگی بیمه تعاون در این گفت و گو مطرح 
کرد که عالوه بر مواردی که پیشتر در خصوص ویژگی های بیمه زندگی این 
شرکت گفته شده بود، بنا دارد پوشش »هزینه های مشاوره درمانی« را نیز 
به این رشته اضافه کرده و بسته تکمیلی تری را برای مشتریان فراهم کند.

یوسفی در تشریح این خدمت توضیح داد: این کار به منظور کمک 
به آرامش هرچه بیشتر جامعه در شرایط کنونی بوده و به عنوان مسئولیت 

اجتماعی شرکتی نیز در نظر گرفته می شود.
وی اضافه کرد: بحث دیگر در خصوص تغییرات بیمه های خاص در 

بیمه های زندگی هست که بیش از پیش به نفع بیمه گزاران خواهد بود.
سرپرست مدیریت بیمه های زندگی بیمه تعاون در ادامه به جشنواره 
های بیمه زندگی که از اردیبهشت سال جاری آغاز شده بود اشاره کرد و 
گفت: در حال برنامه ریزی بر روی مرحله دوم جشنواره های بیمه های 
زندگی هستیم که این جشنواره به صورت ماهانه برگزار شده و در پی آن 
وصولی  چنانچه  و  شده  بررسی  نیز  مشاوران  و  نمایندگان  عملکرد  نحوه 
های جدید بتوانند مبلغی بیش از ۵ میلیون تومان باشند، جوایزی به شبکه 

فروش اهدا خواهد شد.

کارگاه دو روزه آموزشی تیم سازی تجارت نو
کارگاه آموزش تیم سازی به همت رئیس سازمان فروش بیمه های 

زندگی شرکت بیمه تجارت نو ، برگزار شد .
به گزارش درآمد نیوز به نقل از روابط عمومی بیمه تجارت نو؛ ریحانه 
جناتی رئیس سازمان فروش بیمه های زندگی هدف از برگزاری کارگاه فوق 
را توانمندسازی عوامل فروش و کارشناسان بیمه های زندگی عنوان کرد.

کارگاه آموزش تیم سازی تجارت نو ۱۷و۱۸مهرماه سال جاری در هتل 
استقالل تهران برگزار شد.

رتبه نخست بانك ملی ایران در پرداخت وام ودیعه مسکن 
به مستاجران

بانک ملی ایران برای حمایت از مستأجران در شرایط بیماری کرونا، 
بیشترین میزان وام ودیعه مسکن در میان سایر بانک ها را پرداخت کرده 
است.  به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، بر اساس آمار اعالمی 
شادا )شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران( این بانک با پرداخت بالغ بر ۹۱ 
هزار و 2۹۸ فقره وام ودیعه مسکن به ارزش بیش از ۱۹ هزار میلیارد ریال 

سهم مهمی در کاهش مشکالت هموطنان داشته است.
ضمن اینکه بیش از ۷ هزار و ۵00 پرونده به مبلغ بیش از 2 هزار 
میلیارد ریال نیز تشکیل و به زودی به متقاضیان پرداخت خواهد شد. گفتنی 
است، بانک ملی ایران در شرایط کرونا، در کنار پرداخت تسهیالت حمایت از 
کسب و کارهای آسیب دیده، تسهیـالت کمک ودیعه مسکـن به مستاجران 
را نیز در قالب برنامه های حمایتی خود دارد و درخواست های متقاضیان این 

تسهیالت در حداقل زمان ممکن بررسی و پرداخت ها صورت می گیرد.

پیش بینی کارشناس حوزه انرژی؛ 
افزایش صادرات نفت ایران در آبان و آذر

مذاکرات  ازسرگیری  گفت:  مجلس  انرژی  کمیسیون  سابق  عضو 
برجام و کاهش فشار امریکا و از سوی دیگر افزایش قیمت نفت در بازار 
جهانی دو عاملی هستند که منجر به روی آوردن کشورها به واردات از 
ایران می شود و به نظر می رسد در آبان و آذرماه شرایط به گونه ای پیش 

می رود که صادرت نفت ایران افزایش یابد.
به گزارش دنیای جوانان، قرار است کارگروهی به ریاست معاون 
با  و  رئیس جمهور  اقتصادی  معاون  رئیس  نائب  و  رئیس جمهور  اول 
نفت،  وزارتخانه های  و  مرکزی  بانک  تام االختیار  نمایندگان  عضویت 
صمت، امور اقتصاد و دارایی و بهداشت و جهاد کشاورزی تشکیل شود، 
کارگروه به ترتیب مقرر در آیین نامه به صورت یکپارچه و متمرکز اختیار 
ساماندهی، تسهیل و تسریع در تهاتر نفت با کاالهای مورد نیاز را به 
عهده دارد تا حسب مورد موضوع هایی از قبیل شرایط اجرای تهاتر برای 
متقاضیان واجد شرایط از بابت نوع تضامین در فروش های اعتباری یا 
فروش نقدی، نحوه تسویه ارزی و ریالی محموله های نفتی و کاالهای 
پیش پرداخت،  میزان  و  وارداتی  کاالهای  اعتباری  خرید  لزوم  تهاتری، 
و  ثانویه  مشتری  با  قرارداد  یا  وارداتی  کاالی  مستقیم  خرید  ضرورت 
تائید اعتبار متقاضی و... را بررسی می کند، طبق این قانون تهاترکننده 
می تواند خودش متقاضی واردات بوده و یا با مشتری ثانویه برای واردات 

قرارداد داشته باشد. 
در همین ارتباط جالل میرزایی درباره اینکه در شرایط حاضر تهاتر 
چقدر می تواند شرایط فروش نفت کشور را تسهیل کند گفت: اکنون با 
این واقعیت روبروییم که تحریم های امریکا باعث شده خیلی از کشورها 
به صورت مستقیم از ایران نفت نخرند زیرا بابت خرید از ایران به انحای 
مختلف دچار مشکل شده اند و حتی کسانی هم که نفت خریده اند، نمی توانند 
پول آن را به ما پرداخت کنند. بنابراین یکی از راه هایی که بتوانیم موانع 
بانکی را برای حصول درآمدهای ارزی پشت سربگذاریم تهاتر کاال و نفت 
است، درواقع با این شیوه موانع تا حدی کم می شود و ضمن فروش نفت 

به کاالهای اساسی مورد نیاز نیز دسترسی پیدا می کنیم.
وی درباره استفاده از این شیوه برای توسعه میادین نفت و گاز اظهار 
داشت: طبق قانون بودجه ۱4.۵ درصد از درآمدهای نفتی اختصاصی شرکت 
ملی نفت است که بخشی از آن صرف توسعه میادین می شود اما به نظر 
می رسد شیوه تهاتر منجر به این نمی شود که عقب ماندگی ها را در حوزه 
سرمایه گذاری در باالدست نفت جبران کنیم، زیرا درآمد آنچنان نیست 

که پاسخگوی هزینه های سرمایه گذاری باشد. 
انرژی مجلس درباره تحقق رقم 2.24  این عضو سابق کمیسیون 
که  سال  اول  ماه   ۶ برای  کرد:  تصریح  بودجه ۱400  در  نفت  صادرات 
درآمدهای حاصل از فروش نفت خام در بودجه ۱400 آمده محقق نشده 
اما برای نیمه دوم سال باید ببینم وزارت نفت می تواند موفق باشد یا خیر.

وی خاطرنشان کرد: تحریم های امریکا سنگین است و خیلی هم 
پیگیرند که کشورها به سمت خرید نفت از ایران نروند اما تحوالت بازار 
که منجر به گران شدن نفت خام شده، باعث می شود برخی کشورها به 
سمت نفت ایران بیایند ضمن اینکه معموال  امریکا در آستانه مذاکرات 
نفت  افزایش صادرات  برای  را  فضا  موضوع  این  و  را کم می کند  فشار 

ایران فراهم می کند. 
این کارشناس حوزه انرژی یادآور شد: بنابراین ازسرگیری مذاکرات 
برجام و کاهش فشار امریکا و از سوی دیگر افزایش قیمت نفت در بازار 
جهانی دو عاملی هستند که منجر به روی آوردن کشورها به واردات از 
ایران می شود و به نظر می رسد در آبان و آذرماه شرایط به گونه ای پیش 
می رود که صادرت نفت ایران افزایش یابد البته بستگی به روند مذاکرات 

و قیمت جهانی نفت هم دارد.
وی با بیان اینکه کاهش فشار امریکا برای جلوگیری از واردات از 
ایران و افزایش قیمت نفت به افزایش صادرات ایران کمک می کند،  تاکید 
کرد: احتماال تقاضا برای نفت ایران افزایش پیدا می کند بنابراین در ارتباط 
با قراردادهای تهاتر نفت و کاال باید دقت الزم صورت گیرد که عایدی 

کشور دچار آسیب نشود.

رئیس شورای رقابت:

قرعه کشی در فروش خودرو، تصمیمی مناسب و فساد گریز است
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زیر نظر: محمد امامی

پرواز قیمت نفت زیر سایه کمبود گاز در اروپا
قیمت نفت در بازارهای جهانی به دلیل افزایش تقاضا به دنبال کمبود 

گاز و رشد قیمت این سوخت با بیش از ۱.۵ درصد افزایش همراه شد.
به گزارش دنیای جوانان، قیمت سوخت های مختلف در جهان تابعی از 
قیمت نفت خام است. با این حال در مواردی که تعادل عرضه و تقاضا بر هم 
خورد، قیمت ها بدون توجه به رابطه منطقی افزایشی و یا کاهشی می شوند. 
اکنون نیز به دلیل کمبود گاز در اروپا آن هم در آستانه شروع سرما 
جایگزین  عنوان سوخت  به  خام  نفت  برای  تقاضا  کرونا،  نسبی  کنترل  و 

بیشتر شده است. 
همین  بود  قرار  اگر  که  رفته  باال  آنچنان  اروپا  در  گاز  قیمت  اکنون 
میزان انرژی توسط نفت خام جایگزین شود، قیمتی معادل ۱۹0 دالر در 

هر بشکه داشت.
فعالیت  احیای  پی  در  سوخت  برای  تقاضا  بهبود  با  انرژی  بازارهای 
اقتصادی و کاهش محدودیت های کرونایی، با کمبود عرضه روبرو شده اند 
و نگرانی ها نسبت به در پیش بودن یک زمستان سردتر، باعث افزایش فشار 

به بازار گاز شده است.
همین موضوع باعث شده تا قیمت نفت در بازارهای جهانی به دنبال 
افزایش تقاضا بیشتر شود و اگرچه هفته گذشته رکورد قیمت از سال 20۱4 
تا کنون شکسته شده و حتی به قیمت های باالتر و حتی سه رقمی فکر کند. 
نفت برنت با رشدی ۱.۶ درصدی حاال به فکر فتح قیمت ۸4 دالر برای 
هر بشکه است. این نفت در معامالت امروز ۸۳ دالر و ۷۵ سنت قیمت خورد. 
نفت شاخص آمریکا نیز 2 درصد افزایش قیمت داشت و ۸0 دالر و 

۹۵ سنت قیمت گذاری شد. 
این اعداد در حالی ثبت می شود که بهار سال گذشته قیمت نفت سقوط 
بی سابقه ای را تجربه کرد و در یک مورد استثنایی از آنجا که خریداری برای 
نفت شاخص آمریکا وجود نداشت، آن محموله منفی ۳۷ دالر در هر بشکه 
به فروش رسید. به این معنا که تولیدکننده نفت برای آنکه از شر نفت تولید 
خالص شود حاضر شد به ازای هر بشکه نفت خام، ۳۷ دالر به خریدار بپردازد. 
در آن زمان راه حلی برای کنترل کرونا وجود نداشت و به دلیل تعطیلی 
فعالیت های اقتصادی، تقاضا برای نفت حدود ۳0 درصد کاهش پیدا کرده بود.

حاال اما اغلب کشورهای جهان خود را برای بازسازی اقتصاد بعد از 
پایان همه گیری کرونا آماده می کنند و برای انجام آن نیازمند انرژی هستند. 
هر چند انرژی های غیر فسیلی در جهان رو به رشد است اما همچنان 

سوخت های فسیلی باالترین سهم را در تامین انرژی جهان دارند. 
به دلیل همین افزایش تقاضا اکثر مصرف کنندگان نفت خام امیدوار 
بودند تا اوپک پالس در آخرین نشست خود تولید نفت را بیش از میزان 
توافق افزایش دهد اما این اتفاق نیافتاد و همین موضوع باعث شد تا قیمت ها 

رشد بیشتری را تجربه کنند.

سوگل رام

ی
صاد

اقت
له

مقا
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زیر نظر: بهنام مومنی

اولویت ما تأمین برق مردم و صنایع است؛
وزیر نیرو: تعرفه قیمت آب و برق 

فعال گران نمی شود!
وزیر نیرو گفت:  در حال حاضر هیچ برنامه ای برای افزایش تعرفه قیمت 

آب و برق در دستور کار وزارت نیرو قرار ندارد.
علی اکبر محرابیان روز گذشته و در حاشیه مراسم امضای تفاهم نامه بین 
وزارت صمت و نیرو برای احداث ۱0 هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی 
توسط بخش صنعت و معدن در خصوص آخرین وضعیت صادرات برق گفت:  
ترجیح من این است که اکنون در مورد صادرات برق صحبتی نکنم. اولویت ما 
تأمین برق مردم و صنایع در داخل کشور است. زمانی که برق مازاد داشته باشیم 
می توانیم روی این مسئله فکر کنیم. البته در حال حاضر مبادالت برقی داریم.
وی افزود:  در برخی نقاط واردات و در برخی نقاط صادرات برق صورت 

بسیار  واردات  تراز  اما  می گیرد 
از  حاضر  حال  در  است.  بیشتری 
به واردات برق  نقطه مجبور  چند 
هستیم. در تابستان نیز این کار را 
انجام دادیم تا بتوانیم برق را تأمین 
مازاد  برق  که  زمانی  در  اما  کنیم 
داشته باشیم حتما برای صادرات به 
صورت گسترده عمل خواهیم کرد.

وزیر نیرو در خصوص تأمین 
سوخت نیروگاه ها در زمستان نیز 
نیروگاهی  سوخت  گفت: موضوع 
مهم  بسیار  موضوعات  از  یکی 
مشکلی  است.  زمستان  برای 
آمد  بوجود  گذشته  سال  در  که 

این بود که مخازن سوخت نیروگاه ها پر نشد و به همین دلیل تأمین گاز با 
خلل مواجه شد.

محرابیان با بیان اینکه در سال گذشته اولویت تأمین گاز به درستی به بخش 
خانگی داده شد، گفت:  همین مسئله موجب شد تا برخی از نیروگاه ها سوخت 
کافی نداشته باشند لذا امسال از یک ماه گذشته در یک اقدام مشترک با وزارت 

نفت تالش کردیم تا ناوگان حمل و نقل کشور را بسیج کنیم.
به گفته وی مصوبه خوبی نیز در دولت برای تشویق مالکان ناوگان صورت 
گرفت و در حال حاضر با سرعت بسیار خوبی سوخت رسانی در حال انجام است.

وزیر نیرو اظهار کرد:  الزم است که این خبر خوب را بدهم که موجودی 
مخازن در همین امروز باالتر از ذخیره ما در سال گذشته است و این شرایط را 
ادامه می دهیم تا به یک ذخیره مطمئن برسیم و اگر مطابق برنامه سوخت رسانی 

انجام شود نگرانی نداریم.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود گفت:  صنایع تقاضای باالیی 
برای برق دارند که پتانسیل های موجود امکان اجابت آن را ندارد لذا کاری که 
انجام می دهیم موجب می شود که برق صنایع به طور مطمئن تأمین شود و 
برنامه ریزی  بتوانند  به گونه ای که  یابد  به حوزه برق کاهش  وابستگی صنایع 
برای طرح های توسعه و صادرات داشته باشند و از طرفی دیگر تولید برق نیز 

برای صنایع یک تولید پرسود به حساب آید.
محرابیان ادامه داد: صنایع می توانند عالوه بر اینکه از تولید محصول خود 

عاید سود می شوند از ناحیه تولید برق نیز سود دریافت کنند.
وی اظهار کرد:  در بخش انرژی یارانه سنگینی به مصرف کننده داده می 
به  مربوط  آن  از  بخشی  که  شود 
است  این  ما  اعتقاد  است.  صنایع 
که به صنایع کوچک باید یارانه داده 
شود که در همه جای دنیا نیز این 
اتفاق می افتد. صنایع کوچک باعث 
اشتغال بیشتر و رفاه مردم می شوند 
و منفعت آن نیز به صورت عمومی 
است.وزیر نیرو با بیان اینکه در این 
بخش ما حمایت می کنیم که یارانه 
پرداخت شود،  گفت: در صنایع بزرگ 
انجام می شود  امروز  اقدامی که  با 
این مسئله توسعه می یابد تا صنایع 
بزرگ خودشان بتوانند اقدام به تولید 

برق کنند.

توجه به تاالب ها در ایران نمایشی است؛

یک کارشناس: اوضاع مدیریت منابع آب حاد است
بیان  با  آب  حوزه  کارشناس  یک 
اینکه موضوع مدیریت آب یک مسئله 
ژئوپلیتیک و سیاسی هم است، گفت: به 
جای تقسیم آب باید یک دیسیپلین برای 
آب های مرزی بخصوص در قالب منفعت 

مشترک تعریف کنیم.
وضعیت  درباره  رئیسی،  ابراهیم 
آب های سطحی در کشور اظهار داشت: 
ما کال در مهار آب های سطحی موفق 
عمل نکرده ایم و فقط 20 درصد از این 
آب ها را در اختیار داریم، اکنون این آب ها 
به دریا می ریزند و یا از دسترس خارج شده 

و از کشور خارج می شوند. 
وی با اشاره به اهمیت مهار آب های 
ناهمگون  توزیع  به  توجه  با  سطحی 
اکنون ۶0  ما  گفت:  کشور  در  بارندگی 
از  و 40 درصد  زیرزمینی  آب  از  درصد 
که  می کنیم  استفاده  سطحی  آب های 
با احداث سد فقط توانسته ایم 20 درصد 

را مهار کنیم. 
تصریح  آب  حوزه  کارشناس  این 
کرد: متوسط بارندگی در کشور ما 2۵0 
میلی متر است، بنابراین اگر آب ناشی از 
بارندگی مهار نشود امکان مدیریت آب 
سازه های  و  سد  از  استفاده  نداریم،  را 
آب  مهار  روش های  از  یکی  وابسته 
است اما این بدان معنا نیست که مطالعه 
نداشته باشیم و از روش های دیگر استفاده 
نکنیم، در حوزه مدیریت منابع آب بحث 
صفر و یک نداریم، موضوع مدیریت آب 
صرفا اقتصادی نیست بلکه یک مسئله 
ژئوپلیتیک و سیاسی است، مثال چه آبی 
که ترکیه از ورود آن به کشور ما جلوگیری 
کرده وچه آبی که از ایران به سمت عراق 

می رود، تماما سیاسی شده است. 

در  آب  اوضاع  اینکه  بیان  با  وی 
کشور وخیم است اما به میزان مدیریت 
در  کرد:  تاکید  نیست،  حاد  آب  منابع 
زمینه مباحث مربوط به آب باید با یک 
پارادایم شیفت صحبت شود، باید نسبت 
به آن تغییر نگرش اساسی داشته باشیم، 
باید بدانیم که چقدر از آب ارزش ایجاد 
می کنیم تا بتوانیم قیمت گذاری مناسب 
آب های  مورد  در  سپس  باشیم،  داشته 
مرزی دنبال تعریف منافع مشترک باشیم، 
ما اکنون در شمال غرب با آذربایجان، در 
شرق با افغانستان، در غرب با عراق و به 
صورت فرامنطقه ای با ترکیه مسئله داریم، 
یک  باید  آب  تقسیم  جای  به  بنابراین 
دیسیپلین برای آب های مرزی بخصوص 
در قالب منفعت مشترک تعریف کنیم، در 
غیر این صورت مشکالت بعدی را شاهد 
خواهیم بود و ممکن است اوضاع از امروز 

بدتر هم شود. 
رئیسی در ادامه به موضوع تاالب ها 
بخش  تاالب ها  گفت:  و  کرد  اشاره 
باید  هستند،  ما  محیط زیست  از  مهمی 
بدانیم چقدر به محیط زیست مان توجه 
می کنیم، چه میزان به هوا، خاک و آب 

آسیب می رسانیم، باید ارزش و خدماتی 
می دهد،  ارائه  ما  به  محیط زیست  که 
محاسبه کنیم، در حالی که ما در کشور 
هنوز نمی دانیم یک تاالب چه خدمات 
می دهد،  ارائه  ما  به  را  اکوسیستمی 
باید ارزش خدمات فرهنگی، اقتصادی، 
اجتماعی و حتی سیاسی تاالب را محاسبه 
کنیم. وی مشکالت تاالب ها را به عدم 
محیط زیست  سازمان  مسئولیت پذیری 
مرتبط دانست و افزود: باید محیط زیست 
را در چارچوب بودجه بندی به عنوان یک 
کاالی عمومی محاسبه کنیم و روی آن 
خاک  هوا،  چراکه  شود،   قیمت گذاری 
به دردسر می اندازد،  را  ناسالم ما  و آب 
کمااینکه اگر دریاچه ارومیه خشک شود 
توفان نمک و اگر هورالعظیم خشک شود 

گرد و غبار را شاهدیم. 
آب  منابع  مدیریت  کارشناس  این 
تاکید کرد: باید بدانیم ارزش هورالعظیم 
صرفا موضوع آب نیست، مسئله بر سر 
جلوگیری از گرد و غبار است که ساالنه 
۱.2 میلیارد دالر به ما آسیب وارد می کند. 
وی خاطرنشان کرد: وقتی در مورد 
یک کاالی با ارزش صحبت می کنیم در 

رابطه با هزینه های آن هم باید صحبت 
کنیم سازمان محیط زیست ارزش خاصی 
برای تاالب قائل نیست و کارهایی که 
انجام می شود، نمایشی است سال هاست 
که دنیا نسبت به ارزش گذاری اقتصادی 
تاالب ها اقدام کرده اما این رویه در ایران 

کند پیش می رود.  
رئیسی در ادامه به موضوع احیای 
قطعا  گفت:  و  پرداخت  ارومیه  دریاچه 
دریاچه نمی تواند به حالت سابق برگردد 
چون ما اطراف آن را بهم زده ایم، قبال 
تغذیه  را  دریاچه  زیرزمینی  آب های 
می کردند، اکنون برعکس شده و علت 
برداشت بی رویه آب در حاشیه  آن هم 
دریاچه است، تغییر الگوی کشت رخ داده، 
ورودی آب هم کم شده است. در این 
شرایط ابتدا باید تعریف درستی از احیاء 
داشته باشیم، در سال های اخیر علیرغم 
تالش ها متاسفانه موفقیت خاصی حاصل 
نشده، بنابراین باال آمدن و پایین رفتن آب 
دریاچه بیشتر تحت تاثیر بارندگی ساالنه 

بوده تا طرح های ستاد احیاء.
و  خزر  از  آب  انتقال  درباره  وی 
احتمال دچار شدن به سرنوشت دریاچه 
رادیکالیسم و  نگاه  از  اگر  ارومیه گفت: 
محیط زیستی مسئله را ببینیم، هر اتفاقی 
در مورد خزر هم ممکن است بیفتد، ولی 
تاثیر  مکعب  متر  میلیون  برداشت 200 
بدی روی دریاچه ندارد ضمن اینکه که 
سال هاست کشورهای دیگر هم برداشت 
برای  دریا  از  آب  انتقال  بنابراین  دارند، 
تامین آب شرب یک کار الجرم است و 
همه جای دنیا این کار را انجام می دهند، 
ما هم باید ورود کنیم و از حقوق خود 

استفاده کنیم.
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شهرسازی  و  راه  وزیر 
که  مطلب  ین  ا عالم  ا با 
ی  ا بر سبی  منا ت  تسهیال
تولید  جهش  قانون  در  مسکن  تولید 
سرعت  ز  ا است  شده  برنامه ریزی 
جنوب  بنادر  وتوسعه  تکمیل  گرفتن 

کشور خبر داد.
به گزارش اداره ارتباطات و اطالع 
رسانی راه و شهرسازی استان بوشهر ،

رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی 
در جریان سفر خود به استان بوشهر و 
در بازدید از کریدور جنوب کشور، اعالم 
کرد: از جاده عسلویه در استان بوشهر که 
بخشی از کریدور جنوب کشور است و 
اقتصاد دریا بسیار مهم و حیاتی  برای 
این  از  کیلومتر   ۳۹0 شد.  بازدید  است 
کریدور در استان بوشهر است که عمده 
طول کریدور به طول 2۷0 کیلومتر به 
کریدور  باقیمانده  و  است  رسیده  اتمام 

پیشرفت مناسبی دارد.
اظهار  شهرسازی  و  ه  را وزیر 
امیدواری کرد تا با برنامه ریزی هایی 
که انجام شده است این بخش از کریدور 
نوار ساحلی جنوب کشور طی زمانبندی 

مناسب به اتمام برسد.
با  سیزدهم  دولت  کابینه  عضو 
بندر  توسعه  روند  از  بازدید  به  اشاره 
بنادر  توسعه  روند  کرد:  اعالم  کنگان، 
جنوبی کشور در اولویت است. بر اساس 
گزارشی که از همکاران استان دریافت 
کردیم و همچنین اجرای پروژه ها شاهد 
حدود  با  پروژه ها  پیشرفت  که  هستیم 
یکسال و نیمی که از آغاز آنها می گذرد، 

روند مناسبی دارد.
قاسمی از تخصیص منابع مناسب 
برای تکمیل بندر کنگان خبر داد و گفت: 
مقرر شد تا سازمان بنادر و دریانوردی، 

دست اندرکاران  تمامی  و  پیمانکاران 
اجرای این پروژه به آن سرعت بدهند 
برخودار  مناسبی  سرعت  از  پروژه  تا 
شود و مردم بتوانند ازاین بندر به خوبی 

استفاده کنند.
همچنین  شهرسازی  و  راه  وزیر 
قانون  اجرای  و  مسکن  خصوص  در 
چهارمیلیون  احداث  که  تولید  جهش 
در  را  سال  چهار  برای  مسکونی  واحد 
کرد:  اعالم  است،  داده  قرار  برنامه 
در  مسکونی  واحد  چهارمیلیون  احداث 
چهار سال کار بزرگی است که با تشکیل 
به  مسکن  عالی  شورای  جلسه  اولین 
آن  خصوص  در  رییس جمهور  ریاست 
سیاستگذاری و برنامه ریزی برای اجرایی 

شدن آن انجام شد.
وی توضیح داد: برای آنکه طبق 
زمانبندی به انجام کار برسیم و با توجه 
دو  به  اینکه ساخت مسکن حداقل  به 
تا دوم  است  نیاز  دارد،  نیاز  زمان  سال 

میلیون واحد مسکونی آغاز شود.
قاسمی گفت: برای استان بوشهر 
هیچ محدودیتی وجود ندارد. به تمامی 

جوانان بوشهری و افرادی که در بوشهر 
تا  کنم  می  نشدندتوصیه  خانه  صاحب 
حتما درسامانه وزارت راه و شهرسازی 

ثبت نام کنند.
برای  ینکه  ا به  اشاره  با  وی 
دولتی  زمین های  پایین  دهک های 
پیش بینی شده است، اعالم کرد: اصوال 
در شهرهای کوچک 40 درصد قیمت 
در  شده  مقرر  که  است  زمین  مسکن 
اجرای قانون جهش تولید بدون دریافت 
تسهیالت  شود.  واگذار  مردم  به  پول 
تولید  جهش  قانون  در  مناسبی  بسیار 
ابالغ  و  مصوب  مجلس  که  مسکن 
همچنین  است.  شده  پیش بینی  کرده، 
در  رایگان  به  دولت  است که  خدماتی 

اختیار مردم قرار می هد.
که  مطلب  این  اعالم  با  قاسمی 
شود،  می  راه اندازی  زودی  به  سامانه 
مسکن  تولید  جهش  موضوع  گفت: 
متقاضی محور است با توجه به تجربه 
های دریافتی از مسکن مهر و مسکن 
ملی در مناطقی مسکن احداث خواهد 
شد که متقاضی واقعی وجود داشته باشد.

بخشی  اینکه  به   اشاره  با  وی 
واحدهای  احداث  به  مسکن  از ساخت 
گفت:  دارد،  تعلق  روستایی  مسکونی 
ساخت  برای  مناسبی  بسیار  تسهیالت 
مسکن برنامه ریزی شده است و تمامی 
متقاضیان واقعی مسکن حتما در سامانه 
ثبت نام کنند تا با برنامه ریزی بتوانیم 
درخصوص  کنیم.قاسمی  آغاز  را  کار 
کرد:  اعالم  بوشهر  استان  بنادر  رونق 
دریا،  اقتصاد  و  دریامحوری  موضوع 
موضوع بسیار مهمی در کشور است که 
اولویت دولت سیزدهم است تا در کنار 
توسعه  به  دریامحوری  اقتصاد  توسعه 

شهرها در کنار دریا اقدام کند. 
وی افزود: نگاه دولت سیزدهم به 
آن است تا اقتصاد دریا تقویت شود. برای 
دست یافتن به  این مهم اوال شهرهایی 
در کنار دریا احداث و توسعه پیدا می کند 
تا رونق اقتصادی رخ بدهد. ایجاد صنایع 
و زمینه های مختلف خدماتی در کنار 
برنامه هایی  جمله  از  بندری  شهرهای 
مورد  سیزدهم  دولت  در  که  است 

توجه است.

در جریان سفر وزیر راه و شهرسازی به استان بوشهر مطرح شد؛

 در اولویت قرار داشتن دریامحوری و اقتصاد دریا در دولت سیزدهم 
نشست هماهنگی اجرای میز خدمت پایگاه بسیج اداره 

کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خوزستان برگزار شد

نشست هماهنگی اجرای میز خدمت پایگاه بسیج اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی خوزستان امروز یکشنبه ۱۱ مهرماه ۱400 با حضور اعضای 
شورای مرکزی پایگاه بسیج در محل تاالر اجتماعات اداره کل برگزار شد.

اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره  بسیج  مقاومت  پایگاه  فرمانده 
خوزستان در این نشست ضمن تقدیر و تشکر از همه اعضای شورا و بسیجیان 
پایگاه برای حضور پرشور در برنامه های هفته دفاع مقدس گفت: ان شاءاهلل 
این برنامه مداوم و مستمر باشد و ما همواره باید در هرجا و مکانی ذکر و 
خاطره شهدا و فداکاری های آنان و بخصوص جانبازان و ایثارگران عزیز 
را یاداوری کنیم، زیرا این آرامش و اقتدار در کشور ما مرهون خون پاک 

همه شهدای عزیز است.
برگزاری  از  هدف  سخنانش  از  دیگری  بخش  در  حیدری  عباس 
میز خدمت  برنامه ی  اجرای  برای  بین بخشی  را هماهنگی  این نشست 
بسیج در مناطق کم برخوردار عنوان کرد و افزود: پایگاه بسیج اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی خوزستان در راستای نیل به اهداف عالیه نظام 
مقدس جمهوری اسالمی و ادامه راه شهدا و همچنین ترویج برنامه های 
فرهنگی،هنری و قرآنی در مناطقی که ظرفیت های خوبی دارند ولی امکانات 
و یا تجهیزات کافی ندارند، میز خدمت را راه اندازی می کند تا ان شاءاهلل 
بتوانیم در این راه گام کوچکی در جهت تقویت مناطق کم برخوردار از نظر 
فعالیت های فرهنگی و هنری برداریم.در ادامه نیز هریک از اعضای شورای 

بسیج پیشنهادات و برنامه های خود را عنوان کردند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اعالم کرد:
پرداخت بیش از ۳۹8 میلیارد ریال تسهیالت نوسازی 

بافت فرسوده در استان اصفهان
سهمیه  اساس  بر  گفت:  اصفهان  استان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
میلیارد  از ۳۹۸  بیش  ماهه نخست سال جاری  تا شش  سال های ۱۳۹۷ 
فرسوده  بافت  در  واحدها  نوسازی  برای  متقاضیان  به  تسهیالت  ریال 

پرداخت شده است.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی )اصفهان(؛ علیرضا 
اعطای  کرد:  اظهار  اصفهان  استان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل  قاری قرآن 
تسهیالت در بافتهای فرسوده از محل قرارداد عاملیت، توأم با بدون سپرده 
و اوراق ممتاز به اشخاص حقیقی، حقوقی و شرکتهای تعاونی مسکن تولیدی 
جهت احداث واحدهای مسکونی انفرادي و مجتمع )دو واحد و بیشتر( با 

لحاظ نوع ساخت و صالحیت حرفه ای سازنده متفاوت است.  
وی گفت: ارائه تسهیالت نوسازی بافت فرسوده در استان اصفهان از 
سهمیه سال ۱۳۹۷ تا شش ماهه نخست سال جاری جمعاً بالغ بر ۳۹۸ میلیارد 
ریال بوده است که براین اساس تعداد دو هزار و 4۵۱ واحد برای دریافت این 
تسهیالت معرفی شدند و برای تعداد ۸22 واحد نیز انعقاد قرارداد شده است.  
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان اذعان داشت: اشخاص حقیقی 
)ساکنین در بافت فرسوده شهری( که بخواهند برای نوسازی مسکن خود 
محل  از  تسهیالت  بر  عالوه  می توانند  کنند  اقدام  اصفهان  کالنشهر  در 
قرارداد عاملیت ۵0 میلیون تومانی با نرخ ۹ درصد، ۳0 میلیون تومان از 
محل منابع بدون سپرده با نرخ ۱۸ درصد و ۱20 میلیون تومان اوراق ممتاز 
با نرخ سود ۱۶ درصد استفاده کنند. که در مجموع این مبلغ به ازای هر 

واحد 200 میلیون تومان  است.  
اینکه این مبلغ برای شهرستان ها متفاوت بوده و جمعًا  با بیان  وی 
۱40 میلیون تومان است گفت: تسهیالت نوسازی مسکن در بافت فرسوده 
شهرستان ها شامل تسهیالت از محل قرارداد عاملیت به مبلغ 40 میلیون 
تومان با نرخ ۹ درصد، ۵0 میلیون تومان از محل منابع بدون سپرده با نرخ 

۱۸ درصد و ۵0 میلیون تومان اوراق ممتاز با نرخ ۱۶ درصد است.  
سازندگان  به  اعطایی  تسهیالت  سقف  کرد:  خاطرنشان  قاری قرآن 
واحد  ساخت  برای  نوین  فناوری های  از  استفاده  با  بخواهند  که  حرفه ای 
 ۳00 کنند  اقدام  اصفهان  کالنشهر  فرسوده  بافت  مناطق  در  مسکونی 

میلیون تومان است...

و حریم شهر  در محدوده  مجاز  غیر  ساز  و  با ساخت 
#گلسار طبق ضوابط و مقررات برخورد خواهد شد

کیاروستا شهردار گلسار  طی بازدید از محدوده و حریم سطح شهر گلسار 
بیان داشت ساخت وساز های غیر مجاز و فاقد مجوز  عالوه بر آسیب جدی 
به سیمای شهری، به دلیل فقدان استحکام بنا مشکالتی ازجمله به خطر 
افتادن جان و سرمایه افراد را نیز به همراه دارد. وی افزود مجموعه مدیریت 
شهر گلسار با اجرای صریح و صحیح قانون مانع از هرگونه ساخت و ساز غیر 
مجاز و تغییر کاربری خواهد شد و  جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز از 
برنامه های مهم و اولویت دار شهرداری می باشد.شهردار گلسار تصریح کرد 
اغلب ساخت و سازهای غیر مجاز بر روی اراضی کشاورزی و فاقد کاربری 
مسکونی انجام می شود که این امر مشکالت صاحبان این گونه امالک را 
دوچندان می کند و می توان گفت سرمایه گذاری این افراد کاماًل در معرض 
خطر خواهد بود و با هدف مقابله با ساخت و سازهای غیر مجاز، مأموران 
شهرداری به طور مستمر و شبانه روزی به صورت محسوس و نامحسوس 
در سطح شهر سرکشی و بازدید خواهند داشت و از هر گونه ساخت و ساز 
غیر مجاز جلوگیری به عمل می آید ولی متاسفانه عده ای افراد سودجو و 
متخلف با تفکیک باغات و اراضی ، آنها را به مردم فروخته و خریداران نیز 
بدون اطالع از قانون، اقدام به ساخت و ساز غیرمجاز می کنند که نتیجه 
پایان اظهار  آن بروز معضالت اجتماعی و ناهنجاری هاست. کیاروستا در 
داشت تالش بر این است که با اجرای قانون از مافیای ساخت و ساز غیر 
مجاز جلوگیری شود و محیط و بستر امنی را برای کسانی که طبق پروانه 
و قانون ساخت و ساز انجام می دهند، فراهم شود . برخی از مردم امالکی 
را خریداری می نمایند  که به صورت عین المال به آنها فروخته می شود 
و هیچگونه پایان کار و استحکام بنایی ندارد، از مردم  و شهروندان عزیز 
تقاضا مندیم قبل از خرید امالک در محدوده و حریم شهر از شهرداری 
استعالم نمایند و در صورت انجام هرگونه ساخت و ساز غیر مجاز بر اساس 

ضوابط و مقررات با متخلفین برخورد خواهد شد

از 1000 واحد مسکونی در روستاهای  بهره برداری 
گلستان

 مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی گلستان از افتتاح و بهره برداری 
هزار واحد مسکونی در روستاهای استان با اعتبار ۵0 میلیارد تومان خبر داد. 
سید محمد حسینی  در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: به مناسبت روز روستا 
و عشایر، هزار واحد مسکونی روستایی به صورت متمرکز در گلستان افتتاح 
خواهد شد.مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی گلستان اعتبار ساخت این 
واحدها را ۵0 میلیارد تومان اعالم کرد و گفت: برای مهاجرت معکوس به 
روستاها و توسعه و آبادانی آن تالش خواهیم کرد و این اقدامات در آبادانی 
روستا موثر است.وی بیان کرد: همچنین در این روز 2۶ طرح هادی روستایی 
با اعتبار 2۶ میلیارد و ۱00 میلیون تومان به بهره برداری خواهد رسید.طبق 
گفته حسینی ۹۵0 جلد سند مالکیت روستایی هم به همین مناسبت تحویل 
مالکان خواهد شد.مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی گلستان با بیان اینکه 
برای این پروژه ها در مجموع ۷۶ میلیارد تومان هزینه شده است، اضافه 

کرد: ۱۱ هزار و 4۸۹ خانوار از مجموعه این اقدامات بهره مند می شوند.

اجـرای موفق طـرح کشـاورزی قـراردادی در 
بلوچستان و  سیسـتان 

رحمتـی بـا بیان این که کشـاورزی باید سـودآور باشـد و کشـاورز 
به اشـتغال در بخش کشـاورزی افتخار کند، افزود: در حال حاضر حوزه 
کشـاورزی، هـم از نظـر اقتصادی و فهـم از نظر فرهنگی با مشـکالتی 
مواجـه اسـت و یکـی از راهکارهـای رفـع این مشـکالت، اجـرای طرح 

کشـاورزی قراردادی است.
وی یـادآور شـد: آسـتان قـدس رضـوی پیـش از ایـن، در حـوزه 
کشـاورزی قـراردادی وروده کـرده و طـی تفاهم نامـه بـا وزارت جهـاد 
کشـاورزی اجـرای ایـن طـرح در مناطق محروم سیسـتان و بلوچسـتان 

نسـبت را کلیـد زده اسـت.
آمادگـی بـرای همـکاری با وزارتخانه در توسـعه کشـاورزی مبتنی 

بـر دانش روز
قائم مقـام تولیـت آسـتان قـدس رضـوی بـا بیـان این که توسـعه 
گلخانه هـا یکـی از اولویت هاسـت، گفـت: ورود دانـش و فنـاوری بـه 
بخـش کشـاورزی ضروری اسـت و خوشـبختانه آسـتان قـدس رضوی 

در ایـن حـوزه تجارب و دسـتاوردهایی داشـته اسـت.
وی افـزود: بـر همیـن اسـاس آمادگـی داریـم در زمینـه توسـعه 
مکانیزاسـیون و ورود دانـش روز بـه بخـش کشـاورزی بـا وزارت جهاد 

کشـاورزی همـکاری کنیـم.
  

طـرح تفصیلی شـهر جدید هشـتگرد در آسـتانه 
تصویـب/ پیـش بینـی 1۹ مترمربع سـرانه فضای 

سبز
معـاون شهرسـازی شـرکت عمـران شـهرجدید هشـتگرد اظهـار 
داشـت: طـرح تفصیلـی شـهر جدید هشـتگرد که از یک سـال گذشـته 
با پشـتیبانی مدیریت مجموعه آماده شـده در زمان حاضر در کمیسـیون 
مـاده ۵ اسـتان البـرز در حـال تصویب اسـت.به گزارش روابـط عمومی 
شـرکت عمـران شـهرجدید هشـتگرد؛ رضا رحمانـی در گفتگو بـا رادیو 
البـرز گفـت: در ایـن طرح سـرانه فضای سـبز شـهری ۱۹ متـر مربع در 
نظـر گرفتـه شـده اسـت.وی افـزود: همچنیـن در طـرح تفصیلـی آماده 
شـده تـالش شـده پراکندگی هـا متوازن بوده و شهرسـازی پاسـخگوی 
سیاسـت های دولت باشـد.معاون شهرسـازی شـرکت عمران شهرجدید 
هشـتگرد با اشـاره به طرح های شهرسـازی گفت: طرح جامع، تفصیلی، 
پهنـه بنـدی حریـم و موضعـی از جملـه طرح هایـی هسـتند که توسـط 
شـرکت عمـران طراحـی و اجـرا میگـردد.وی افـزود:در زمـان حاضـر 
زمینهـای واگـذار شـده برای طـرح اقدام ملی بر اسـاس طـرح جامع در 
اختیـار پروژه هـا قـرار گرفته اسـت.رحمانی گفت: بر اسـاس طرح جامع 
کاربری هـای آموزشـی، تجـاری، فرهنگـی و ورزشـی بـه نحـو مطلوب 
تعبیه شـده اسـت.معاون شهرسـازی شرکت عمران شـهرجدید هشتگرد 
گفت:در طرح موضعی نیز سـاخت کتابخانه، مسـجد، فرهنگسـرا و پارک 
مـادر و کـودک و بانـوان طراحـی شـده و زمینی به مسـاحت ۳۵ هکتار 
بمنظـور فضـای تفریحـی، فراغتـی در نظـر گرفته شـده اسـت.رحمانی 
در پایـان از اجـرای عملیـات عکـس بـرداری هوایی از شـهر خبـر داد و 
گفـت: ایـن عملیـات بـرای اولین بار در شـهر اجرا میگردد و قرار اسـت 

عکـس هوایی به نقشـه شـهر تبدیـل گردد.

با حضور نماینده ولی فقیه انجام شد؛
رونمایی از کتاب همکار آزاده سـرافراز شـرکت 

توزیع نیروی برق اسـتان سـمنان
بـا حضـور نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان و امـام جمعـه سـمنان و 
جمعی از مسـئوالن، مراسـم رونمایی از کتاب »گلی در خارها« حاوی 
خاطرات آزاده سـرافراز شـرکت توزیع برق اسـتان سـمنان برگزار شـد.

نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان و امـام جمعه سـمنان در ایـن آئین 
بیـان کـرد: یکـی از مصادیـق بـارز و شـاخص جامعه مـا در زمینه عمل 
صالـح، شـهدا هسـتند و شـهیدان باالترین درجـه حیات طیبـه را دارند.

حجـت االسـالم مرتضـی مطیعـی بـا اشـاره به ایـن کـه در قرآن 
تصریـح شـده اگـر کسـی عمل صالحـی انجام دهـد، یک حیـات طیبه 
بـه او داده مـی شـود کـه دارای درجـه واال و باالیی اسـت گفت: شـهدا 

بهتریـن اعمـال را انجـام داده و دارای باالتریـن درجه هسـتند.
وی بـا عنـوان ایـن که جملگی ما در سـایه ایثارگری ها و رشـادت 
هـای شـهدا بـا امنیـت زندگی مـی کنیم افـزود: مـا که داعیـه رهروی 
شـهدا را داریـم، مـی بایسـت همـراه با راه شـهدا، معنویـت را در جامعه 

ترویـج نماییم.
حجـت االسـالم مطیعی بـا عنوان این کـه آزادگان سـرافراز چون 
الماسـی درخشـان متبلور هسـتند یادآور شـد: رونمایی از کتاب این آزاده 
سـرافراز، حرکتی ارزشـمند در راسـتای ترویج فرهنگ ایثار است و جمع 
آوری و بسـط ایـن خاطـرات بخصـوص به نسـل جوان، پاسداشـت این 

فرهنگ ارزشـی محسـوب می شود.
مشـاور وزیـر نیـرو در امـور ایثارگـران وزارت نیـرو در ایـن محفل 
اظهـار کـرد: رونمایـی از ایـن کتاب و اثـر ماندگار، به نوعی بزرگداشـت 

و حفـظ و ترویـج فرهنـگ ایثار و شـهادت اسـت .
سـیدیعقوب محمـد مـرادی بـا بیـان ایـن کـه هـم اینـک بـا یـاد 
شـهدا زندگـی مـی کنیـم و می بایسـت آثـار ، خاطـرات و زندگـی نامه 
شـهدا، آزادگان و رزمنـدگان را تهیـه و تدویـن نماییم گفـت: این کتاب 
هـا ، شناسـنامه انقـالب و دفـاع مقدس به شـمار می رونـد که مخاطب 
اصلـی آن جوانـان هسـتند.وی خاطـر نشـان کـرد: در حـوزه ایثـار و 
شـهادت کارهـای بزرگـی مـی تـوان انجـام داد و نامگذاری تاسیسـات 
بـه نـام شـهدا، تدویـن آثار و دل نوشـته ها، سرکشـی از خانواده شـهدا، 
بزرگداشـت ایثارگـران و برگـزاری راهیـان نـور، از جملـه برنامـه هـای 

مهـم در ترویـج فرهنـگ دفـاع مقدس اسـت.
یـادآور مـی شـود: ایـن مراسـم کـه با حضـور نماینـده ولـی فقیه 
در اسـتان و امـام جمعـه سـمنان، مشـاور وزیر نیـرو در امـور ایثارگران، 
مدیـرکل بنیـاد حفظ آثار و نشـر ارزشـهای دفاع مقدس اسـتان، مجری 
امـور فرهنگـی، دینـی و ایثارگـران شـرکت توانیـر، مدیرعامل شـرکت 
بـرق منطقـه ای، معـاون فرهنگـی بنیاد شـهید و امور ایثارگران اسـتان 
و شـماری از مسـئوالن و کارکنان شـرکت توزیع برق استان همراه بود، 
از »حسـینعلی احسـانی« ، مولـف ایـن کتاب و همچنیـن از »همایون 
سـعیدی«، همـکار آزاده شـرکت توزیع بـرق تجلیل به عمـل آمده و از 
کتـاب »گلـی در خارها« تاریخ شـفاهی آزاده سـرافراز اسـتان سـمنان 

»همایون سـعیدی«، رونمایی شـد.

مدیر امور آب و فاضالب شهرستان اراك:
اتمـام فاز اول مجتمع آبرسـان گیلـي و جمالکه 

اراك  شهرستان 
مهنـدس سـعید سـرآباداني مدیـر امـور آب و فاضالب شهرسـتان 
اراک بیـان داشـت : بـا آبرسـاني به روسـتاي جمالکه ، فـاز اول مجتمع 

آبرسـاني گیلـي و جمالکـه به اتمام رسـید.
به گزارش روابط عمومي شـرکت آب و فاضالب اسـتان مرکزي ، 
وي افـزود : بـا توجـه بـه اینکه دو روسـتاي گیلي و جمالکـه مجموعًا با 
جمعیتي بالغ بر۳۵0 نفر ، تحت پوشـش خدمات شـرکت آب و فاضالب 
نبودنـد ، سـاخت مجتمـع آبرسـاني براي آنهـا ، طي سـالهاي اخیر آغاز 

شـده و فاز اول آن در اواخر شـهریورماه سـال جاري به اتمام رسـید.
مدیـر امـور آب و فاضـالب شهرسـتان اراک از حفـر و تجهیز یک 
حلقـه چـاه  ،اجـراي حـدود 4 کیلومتـر خطوط انتقـال با لوله پلـي اتیلن 
۹0 میلیمتـر، اجـراي خـط انتقـال بـرق مربوطـه و سـاخت یـک بـاب 
موتورخانـه بـراي احـداث مجتمـع آبرسـاني گیلـي و جماله یـاد نمود و 
تصریـح کـرد : بـراي ایـن حجم از عملیات تـا کنون بالغ بـر 20 میلیارد 

ریـال هزینه شـده اسـت .
مهنـدس سـرآباداني تاکیـد کرد : با اجراي فـاز دوم این مجتمع که 
در سـال جاري شـروع مي شـود روسـتاي گیلي هم آبرساني خواهد شد.

جانشین    : یعقوبیان  آذر  ایالم_ 
فرمانده مرزبانی ایالم از کشف و ضبط 
مرز  در  قاچاق  احشام  راس  هزار   20

استان خبر داد.
در  حاتمی  احمدرضا  سرهنگ 
نشست خبری با اصحاب رسانه استان 
و  حفاظت   ، ناجا هفته  مناسبت  به 
وظایف  از  را  مرزی  نوار   از  حراست 
اصلی مرزبانان برشمرد و اظهار داشت: 
تاکنون 20 پاسگاه مرزی در نوار مرزی 
با  ایالم  مشترک  مرز  کیلومتری   4۳۵

کشور عراق احداث شده است.
هوشمندسازی  اینکه  بیان  با  وی 
مرزها در دستور کار مرزبانی قرار دارد، 
افزود: وجود تجهیزات پیشرفته اعم از 
و  اپتیکی  الکترونیکی،  های  سیستم 
پهپادی برای کنترل و نظارت در امنیت 

پایدار مرزهای کشور تاثیرگذار است.
استان  مرزبانی  فرمانده  جانشین 

از  جلوگیری  راستای  در  گفت:  ایالم 
تاکنون  گذشته  سال  از  احشام  قاچاق 
ارزش  به  قاچاق  دام  راس  هزار   20

ریالی 200 میلیارد ریال در استان کشف 
و ضبط شد.

 : کرد فه  اضا تمی  حا سرهنگ 

همچنین از ابتدای سال جاری تا کنون 
۸ هزار راس احشام قاچاق در مرزهای 

استان ایالم کشف و ضبط شده است.
واسطه  به  ایالم  شد:  یاداور  وی 
با  مشترک  مرز  ترین  طوالنی  داشتن 
کشور عراق که از مولفه های شاخص 
امن  های  استان  جز  باشد  می  قدرت 

مرزی کشور محسوب می شود.
ایالم  مرزبانی  فرمانده  جانشین 
جاری  سال  اول  ماهه  در شش  افزود: 
۵/2درصد،  احشام  کشفیات  بحث  در 
ارز ۱00درصد،  مواد مخدر ۵0 درصد، 
دارو ۵ برابر و اقالم بهداشتی نیز پنج 

برابر افزایش یافته است.
حاتمی گفت: در اربعین سال جاری 
بیش از ۷0 هزار زائر از مرز مهران وارد 
کشور شده و حدود ۳0 هزار نفر نیز از 
عتبات  زیارت  جهت  و  خارج  مرز  این 

عالیات وارد کشور عراق شده است.

۲۰ هزار راس احشام قاچاق در مرز استان ایالم  کشف شد

راستای  تعاون در  توسعه  بانک    
حمایتی  های  سیاست  کردن  اجرایی 
خود از بخش تولید و صنعت و همچنین 
استانی  موفق  کارآفرینان  از  حمایت 
ریالی  میلیارد   4 تسهیالت  اعطای  با 
برای خرید مواد مصرفی از محل منابع 
پارسا  آفرین  بخت  شرکت  به  داخلی 
جنوب که در زمینه تولید ، بسته بندی 
نایلون و نایلکس ، سفره یکبار مصرف و 
همچنین دستمال کاغذی در شهرستان 
جم فعالیت دارد گامی دیگر در تحقق 
شعار سال و مبحث اشتغالزایی در استان 

بوشهر برداشته است .   
به گزارش روابط عمومی مدیریت 

شعب بانک توسعه تعاون استان بوشهر 
، این شرکت  تولیدی با ایجاد اشتغال 
انسانی  نیروی  نفر   20 برای  مستقیم 
جوان  در بخش های مختلف و فراهم 
سازی شبکه توزیع محصوالت در استان  
و علی الخصوص توزیع در منطقه ویژه 
استانهای  و  پارس  انرژی  اقتصادی 
همجوار  سهم عمده ای از بازار  را به 

خود اختصاص داده است.
شرکت  افزاید:  می  گزارش  این 
تولید   ، جنوب   پارسا  آفرین  بخت 
مصرفی  بهداشتی  محصوالت  کننده 
با برند ثبتی بخت آفرین ، در زمینی به 
مساحت۸۵0 متر مربع و سالن کارگاهی  

مسقف ۵00 متر مربعی دراستان بوشهر 
، شهرستان جم  روستای علی آباد  واقع 
تولید  حجم  افزایش  لحاظ  از  و  شده 
سالیانه و تنوع محصوالت، از پیشگامان 
این صنعت در جنوب استان بوشهر بوده 
که حجم تولیدات  شرکت فوق در زمینه 
تولید دستمال توالت ، حوله ای ، جعبه 
مصرف  یکبار  سفره  و  اقتصادی   ، ای 
مجلسی و معمولی و نایلکس مجموعا« 

به میزان 2۳00 تن در سال است.
بانک توسعه تعاون به عنوان بانک 
توسعه ای در شکوفایی اقتصاد استان در 
سنوات گذشته نقش بسزا و تأثیرگذاری 
از  وحمایت  کرده  ایفا  منطقه  در  را 

کارآفرینان ، شرکت های تولیدی فعال 
در  که  زا  اشتغال  و طرح های  استانی 
رونق اقتصاد منطقه ای و کشوری مؤثر 
هستند را در اولویت پرداخت تسهیالت 
در سال جاری قرار داده است .شرکت 
با  جنوب   پارسا  آفرین  بخت  تولیدی 
سرمایه گذاری 4۵ میلیارد ریالی یکی از 
ده ها طرح و مجموعه موفق اشتغالزایی 

در استان بوشهر می باشد. 
توسعه  بانک  است   ذکر  شایان 
داخلی  تولیدات  از  حمایت  نیز  تعاون 
را برای تحقق شرط اصلی رسیدن به 
خود  اهداف  سرلوحه  در  پایدار  توسعه 

قرارداده است .

حمایت 4 میلیاردی بانک توسعه تعاون از شرکت تولیدی بخت آفرین

د  جها یر  ز و مشترک  نشست  ر  د
کشاورزی با قائم مقام تولیت آستان قدس 
رضوی، بر توسعه همکاری های کشاورزی و 
امنیت غذایی وزارت جهاد کشاورزی و آستان 

قدس رضوی تاکید شد.
جهاد  وزیر  ساداتی نژاد  سیدجواد   
کشاورزی در نشست با مالک رحمتی قائم 
مقام تولیت آستان قدس رضوی اظهار کرد: 
وزارت جهاد کشاورزی، همکاری با نهادهای 
انقالبی که ظرفیت ها و فعالیت های باالیی 
را  دارند  دامپروری  و  کشاورزی  زمینه  در 

گسترش می دهد.
وی با اشاره به این که نهادهایی مانند 
آستان قدس رضوی از ظرفیت های خوبی 
برخوردار  کشاورزی  بخش  توسعه  برای 
با  کشاورزی  جهاد  وزارت  افزود:  هستند، 
انقالبی  نهادهای  همکاری  و  همراهی 
کشور  غذایی  امنیت  راستای  در  می تواند 

بهتر گام بردارد.
حضور نماینده تام االختیار آستان قدس 

در قرارگاه امنیت غذایی
ساداتی نژاد، این همکاری ها را شامل 

بهره برداران،  به  آموزش  تولید،  حوزه های 
بازار رسانی، تنظیم بازار و صادرات برشمرد 
و خاطرنشان کرد: قرارگاه امنیت غذایی با 
کشاورزی  جهاد  وزارت  معاونین  عضویت 
یک  انقالبی  نهاد  هر  از  و  شده  راه اندازی 
حضور  قرارگاه  این  در  تام االختیار  نماینده 
خواهد داشت تا بتوانیم در کنار هم بخش 
کشاورزی را توسعه داده و امنیت غذایی را 

در کشور تامین کنیم.
درخواست از آستان قدس برای توسعه 

مکانیزاسیون و صنایع تبدیلی
تولید  سوم  رتبه  ما  که  بیان  با  وی 
خرما در دنیا را داریم، افزود: در قطب های 

تولید خرما همچون خوزستان و بوشهر با 
مواجه  فرآوری  و  تبدیلی  صنایع  مشکل 
هستیم و آستان قدس رضوی می تواند در 
سرمایه گذاری  محصوالت  فرآوری  زمینه 
سیون  نیزا مکا زمینه  در  همچنین  کند. 
به  نهال  و  بذر  تولید  و  شیالت  باغبانی، 
همراهی و همکاری آستان قدس رضوی 

داریم. نیاز 
ساداتی نژاد افزود: در زیربخش های 
کشاورزی که بخش خصوصی به آن ورود 
ظرفیت های  ز  ا نیم  ا می تو نیز  نمی کند 
آستان قدس رضوی استفاده کنیم.ساداتی 
نشست  این  کرد  امیدواری  اظهار  نژاد 

ی  ری ها همکا ی  ا بر یی  مبنا مشترک 
حوزه  در  ویژه  ماموریت  با  و  نزدیک تر 

باشد. غذایی  امنیت 
بخش  رقیب  رضوی  قدس  آستان 

خصوصی نیست
قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی 
وزارت  به هنگام  استراتژی  از  تشکر  با  نیز 
و  نهادها  با  ارتباط  برای  کشاورزی  جهاد 
کرد:  اظهار  غذایی  امنیت  در  تحول  ایجاد 
آستان قدس چندین سال است که در بحث 
امنیت غذایی فعالیت اثرگذار دارد و به دنبال 
خودکفایی در اکثر بخش های کشاورزی و 

صنعت هستیم.
سیاست  کرد:  تصریح  رحمتی  مالک 
هرگز  که  است  این  رضوی  قدس  آستان 
را  کاری  و  نباشد  خصوصی  بخش  رقیب 
انجام دهد که بخش خصوصی نمی خواهد 
یا نمی تواند انجام دهد، اما در برخی زمان ها 
بخش خصوصی به خاطر هزینه بر بودن یا 
ورود  به  تمایلی  است  ممکن  باال،  ریسک 
نداشته باشد که در این شرایط آستان قدس 

اقدام خواهد کرد.

توافق دولت و آستان قدس رضوی برای توسعه همکاری ها در عرصه کشاورزی
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احمد کالته برای الگو گرفتن، یکی از 
انتخاب ها خواهد بود. هر کس که احمد را 
چه از دور و چه از نزدیک بشناسد، می داند 
که او در اکوسیستم فروش اینترنتی ایران، 
انرژی،  از  سرشار  و  داشته  بسزایی  تاثیر 
باوری  با  راهبری  است.  انگیزه  و  شادابی 
قوی به خدا که اندکی آشنایی با او، شما را 
آماده حرکتی بزرگ می کند. پس برای آشنا 
شدن با این اینفلوئنسر آموزشی بزرگ ایرانی 

با ما همراه باشید.
جا  برای  زیادی  فرودهای  و  فراز  او 
انداختن فرهنگ اینستاگرامی و آموزش آن 
در ایران تجربه کرده است، از این رو ما به 
او لقب »اینستاگرامر نامبر وان ایران« را می 
دهیم. رسالت ما در ایران فاندر این است که 
دلیل عدم موفقیت هیچ فردی در کسب و 
کار اینترنتی به علت نبود دانش نباشد. کاش 
ما راهبرانی شبیه احمد کالته را در کشور 
ترویج  برای  و همیشه  باشیم  داشته  بیشتر 
و  نوپا حمایت  کارآفرینان  از  مسیر درست، 

پشتیبانی کنیم.
مدرسه  در  که  کودکی  مهد  به  احمد 
خواهرش وجود داشت می رفت و آنجا او را 
خیلی اذیت می کردند. مثال به عنوان یک 
توپ هلش می دادند ولی طبق گفته خودش 
از این کار حال می کرد. یک روز هم به همه 
شاگردان مهد، گِل سینه می دادند ولی نوبت 
که به احمد میرسد، گل سینه ها تمام می 
شود. احمد آنقدر گریه می کند که مسئوالن 
مهد مجبور می شوند بروند برای احمد هم 

یک گل سینه بخرند.
دوران مدرسه یک پسر عادی بود و 
به گفته خود  نبود.  زرنگی هم  زیاد  شاگرد 
ریاضی  در  دبستان  اول  در  روزی  احمد، 
نمره ۵ می گیرد و معلم نفرینش می کند و 
می گوید که انشاءاهلل بری زیر ِگل، لعنتی 
من ۳0 سال است دارم تدریس می کنم و 

کسی مثل تو ندیده ام!
برای  و  العاده  فوق  ورزش  نظر  از  او 
مدرسه کلی قهرمانی کسب کرده بود و به 
همین خاطر مسئولین مدرسه زیاد به درس 
احمد گیر نمی دادند. چون کونگ فوی احمد 
خوب بود و مثل بروسلی حرکات جالبی را 
انجام می داد، در مدرسه به احمد لقب احمد 

شائولین داده بودند.
و  نداشت  تعریفی  هم  احمد  انضباط 
با بچه های مدرسه درگیر  اوقات  از  خیلی 
دفعه،  یک  از  غیر  به  آنها  با  ولی  شد  می 
دعوای خطرناک نکرده بود. یکبار هم سال 
سوم راهنمایی بود که با دوستش از مسابقات 
آن  قهرمانی  عنوان  که  جسمانی  آمادگی 
می  بر  بود،  کرده  کسب  هم  را  مسابقات 
گشتند که سر کوچه بچه هایی را می بینند 
که دارند بازی می کنند. احمد و دوستش از 
عنوانی که کسب کرده بودند، غرور کاذب 
داشتند و دلشان می خواست تا برتری شان 
را به رخ آن بچه ها بکشند؛ غافل از اینکه 
آن بچه ها قهرمانان رزمی بودند و خالصه 
کتک  را  دوستش  و  احمد  بخواد  دلتان  تا 
زدند! از آن موقع به بعد احمد تصمیم می 

گیرد دعوا نکند.
احمد کالته مدرسه را دوست داشت 
و فقط در درس ریاضی ضعیف بود و برای 
همین در کالس های تقویتی ریاضی شرکت 
می کرد و خیلی وقت ها که نمره کمی در 
ریاضی می گرفت، به مادرش باج می داد )به 
قول خود احمد( که قضیه را به بابایش نگوید. 
اطالعی  موضوع  این  از  هم  احمد  بابای 

 ۵ داستان  احمد  خود  که  زمانی  تا  نداشت 
می  استوری  ریاضی  در  را  خودش  گرفتن 
کند و تازه آن موقع بود که بابای او استوری 
را می بیند و متوجه دست گل به آب دادن 

های احمد می شود.
احمد تعریف می کند: »شاید باورتون 
نشه ولی اگه زمانی که استوری رو گذاشتم 
علت  به  بابام  مطمئنا  بودم،  بابام  کنار 
داشت  درس  روی  که  زیادی  حساسیت 
به  خوشبختانه  ولی  زد  می  منو  همونجا 

خیر گذشت.«
عالقه احمد به پلی استیشن، بازی با 
بچه ها و ورزش باعث می شود او مشغول 
وارد  پدر  زور  به  ابتدا  نشود.  دیگر  کارهای 
تکواندو می شود ولی بعدها خودش عالقه 
زیادی به این ورزش پیدا می کند و آن را 
مثل دوپامین و آدرنالین می داند. به اعتقاد 
احمد همه چیز زندگی در پول خالصه نمی 
شود بلکه الیف استایل، روابط عاطفی، تفریح 
و سرگرمی هم الزمه زندگی می باشد. احمد 
االن قدردان پدر بوده و به خاطر اینکه او را 

به ورزش فرستاده، دعاگویش است.

احمد همچنین معتقد است که بچه ها 
باید ۵ تا ۶ سالگی بچگی کنند و در عالم 
و  پدر  آن،  از  بعد  و  باشند  بچگی خودشان 
مادر آنها را به کالس های زبان، موسیقی 
همینطور  هم  احمد  بفرستند.  ورزش  یا 
بود، در دوران مدرسه عالوه بر ورزش، به 
کالس زبان و موسیقی هم می رفته است و 
خالصه به قول خود تا ۱۸ سالگی وضعیت 

او اوکی بود.

خواهر و خواهرزاده احمد
خواهر، خواهر زاده و مادر احمد

در ۱۸ سالگی عالوه بر اینکه دانشگاه 
می رفت، اولین سایت اینترنتی خودش را به 
اصرار یکی از دوستانش زد و در آن اقدام به 
فروش محصوالت هیدرولیکی کرد، با اینکه 
هیچ دانش و تخصصی در این زمینه نداشت. 
از آنجا که این سایت، اولین سایت فروش 
بود،  هیدرولیکی  تجهیزات  و  محصوالت 
خیلی سریع در کلماتی مثل پمپ هیدرولیک، 
جک هیدرولیک و... در گوگل باال آمد. حتی 
وقتی مشتریان زنگ می زدند و می گفتند 
که شماره او را از طریق گوگل پیدا کرده اند، 
خود احمد هم متعجب می شد. او از ترم اول 
دانشگاه، خودش کسب درآمد می کرد و در 
این زمان نه تنها از پدرش پولی نمی گرفت 
بلکه در ترم چهارم دانشگاه به علت داشتن 

درآمد خوب یک زانتیا می گیرد.
آقای احمد کالته بعد از گرفتن دیپلم 
دانشگاه  مکانیک  رشته  در  دادن کنکور،  و 
آزاد قبول می شود و همه فامیل و آشنایان 
و  زنند  می  زنگ  قبولی،  این  از  متعجب 
با جمالتی  رشته  این  در  را  او  قبول شدن 
مثل »احمد جان دمت گرم! تو باعث افتخار 
کنیم«  می  افتخار  بهت  شدی»  خانواده 

تبریک می گویند.
اما احمد رشته مکانیک را انتخاب کرده 
بود چون اولین سالی بود که این رشته در 
این دانشگاه تدریس می شد و با تراز 4 هزار 
رشته  این  در  راحتی  به  توانستند  می  همه 
قبول شوند. احمد هیچ عالقه ای به رشته 
دانشگاهی اش نداشت و سال ۸۷ که وارد 
دانشگاه شد توانست سال ۹۳ از دانشگاه فارغ 
التحصیل شود! او بدون هیچ هدفی تا ترم ۶ 
از 20 واحدی که هر ترم بر می داشت، فقط 

می توانست ۳ واحد آن را پاس کند.
که  بود  گذشته  دانشگاه  از  ترم  چند 
ماشین احمد را به سرقت می برند و این اتفاق 
باعث می شود حال او بد شده و حدود 2 هفته 
افسردگی پیدا کند. ولی این اتفاق به ظاهر 
بد، در واقع بهترین اتفاق زندگ احمد می 
شود. به قول خود احمد انگار خدا می خواست 
به او بگوید تو نباید در این حال بمانی، تو 
باید تغییری در زندگیت ایجاد کنی، نرو دنبال 
رفیق بازی، تو رسالتی داری و باید به آن 
رسالت جامه عمل بپوشانی! احمد کالته با 
این اتفاق تصمیم جدی زندگی خود را می 
گیرد و او که تا سال ۹0 فقط 40 واحد از 
دانشگاه را پاس کرده بود تا سال ۹۳ موفق 
را  مانده  باقی  واحد   ۱۱0 تمام  شود  می 
پاس کرده و با معدل ۱۷ از دانشگاه فارغ 

التحصیل شود.
بعد از فارغ التحصیلی تصمیم گرفت 
دانشگاه  به  و  خوانده  درس  ارشد،  برای 
شریف برود. احمد سر به راه شده بود و ۸ 
ماه روزی ۸ ساعت درس می خواند و موفق 
می شود با کسب رتبه ۵0 از بین 4۵ هزار 
شرکت کننده کنکور ارشد، دانشگاه علم و 
مالک  دانشگاه  ظرفیت  تکمیل  و  فرهنگ 
به  احمد پی  اتفاق  این  با  اشتر قبول شود. 
مدرسه  در  او که  برد،  استعداد خودش می 
در ریاضی ۵ می گرفت، اکنون با تالش و 
کوشش خود توانسته بود با بهترین رتبه در 

کنکور ارشد ریاضی قبول شود.

خود  بیند  می  که  بود  ارشد  اول  ترم 
صاحب  اصاًل  دانشگاه،  بازرگانی  مدرس 
کسب و کار و بیزینس نیست. احمد با خود 
فکر می کند که ادامه تحصیل هیچ فایده 
ای ندارد و بهتر است عمرش را در دانشگاه 
هدر ندهد، بنابراین دانشگاه را رها می کند. 
البته اضافه می کنیم که اواسط درس خواندن 
برای کنکور ارشد بود که به او زنگ می زنند 
و می گویند ماشینش در طرف های سیستان 
و بلوچستان پیدا شده است. انگار این اتفاق 
دست  خود  قبلی  کارهای  از  احمد  تا  افتاد 
کشیده و به راه بیاید. زمانی که ماشین احمد 
پیدا شد، قیمت دالر از ۱ هزار تومان به ۳ 
هزار تومان افزایش یافته بود و احمد موفق 
می شود ماشین خود را که 22 میلیون گرفته 

بود، 4۵ میلیون بفروشد.
اتفاق  یک  اتفاقات،  این  خالل  در 
دیگری هم برای احمد کالته عزیز می افتد. 
یک روز در جودو با یک فرد ۱20 کیلویی 
و  میزند  لنگ  احمد  به  که  کند  مبارزه می 
روی احمد می افتد. این کار باعث می شود 
کمر احمد آسیب ببیند و یک سال به علت 
این کمر درد به صورت خوابیده فعالیت کند. 
احمد که از کودکی به کالس های زبان رفته 
بود، زبان انگلیسی اش عالی بود و به راحتی 
علت  به  بزند.  انگلیسی حرف  توانست  می 
همین مهارتش، با بیزینسمن های خارجی 
ارتباط برقرار کرده و با آنها دوست بود و در 
می  بزرگ شرکت  اساتید  آن  کالس های 

کرد و می کند.
دیجیتال  های  خبرنامه  در  احمد 
مارکتینگ سایت های خارجی هم عضو می 
باشد. روزی از همین سایت های خارجی یک 
ایمیلی برای آقای احمد کالته می آید با این 
مضمون که تو از طریق آموزش دادن می 
با  پولدار شوی! احمد  توانی خیلی موفق و 
خودش فکر می کند که صنعت آموزش هم 
بدهی و  پول  اینکه  باشد،  تواند جذاب  می 
آموزشی را دانلود کنی! این کار مصادف بود 
با کمر درد احمد، بنابراین احمد به صورت 
خوابیده شروع به کار می کند و با لپ تاپ 
و موبایل خودش به مدت ۱ سال و حدود 
دهد.  می  خارجی  بازرگانی  آموزش  ماه   ۳
نبود  بلد  را  وردپرس  احمد  چون  متاسفانه 
و کسی هم نبود او را راهنمایی کند، برای 
این کار به فردی ۸ میلیون پول می دهد تا 
سایتش را کدنویسی کند و این زمانی بود که 
پس انداز احمد فقط ۱0 میلیون بود. این کار 
هم فایده ای نداشت و به همین دلیل احمد 
دست به کار می شود و اقدام به یادگیری 

وردپرس می کند.
وقت  ماه   4 هم  مدت  این  در خالل 
می گذارد و بهترین دوره آموزشی از صفر 
تا صد بازرگانی خارجی را تولید می کند. باز 
کند  راهنمایی  را  احمد  که  نبود  کسی  هم 
که تو الزامًا نباید 4 ماه وقت بگذاری و بعد 
از تولید محصول، بازاریابی آن محصول را 
انجام بدهی؛ تو می توانی همزمان با تولید 

احمد کالته: رویاهایت را فراموش نکن
فراز و فرودهایی یک فروشنده اینترنتی

محصول، بازاریابی آن را هم انجام دهی تا 
شده  هم  برند  شد،  آماده  محصولت  وقتی 
باشد. به همین دلیل اوایل عرضه این دوره، 
می  توصیه  احمد  کند.  نمی  زیادی  فروش 
کند بهتر است در اوایل کارت، یک محصول 
کوچک درست کنی و برای فروش بگذاری و 
ببینی آیا کسی هست که آن را بخرد یا نه! 
مخاطبان باید به تو بگویند که چه محصولی 

را تولید کنی.
بزرگ خودش  اساتید  از  احمد کالته 
را  وردپرس  که  محمدی  حاجی  علی  مثل 
خاطر  به  بقوسیان  ژان  از  و  داده  یاد  او  به 
بحث فروش اطالعات بسیار ممنون است و 
موفقیت االن خودش را مدیون آنها می داند.
حمید  نام  به  احمد  اساتید  از  یکی 
آن  وقت  که  گوید  می  او  به  محمودزاده 
رسیده که بازار هدف خودش را بزرگتر کند 
و وارد بحث دیجیتال مارکتینگ شود. برای 
این کار احمد باید سایت بازرگانی خارجی را 
از  را  کنار می گذاشت و یک سایت جدید 
صفر راه اندازی می کرد. تصمیم می گیرد به 
مشهد برود، حرم امام رضا )ع( در حال سجده 
بوده که یک تحولی را در خودش حس می 
کند. همانجا سایت قبلی را کنسل و سایت 
جدیدش را راه اندازی می کند و بدین ترتیب 
مرحله  وارد  خود،  تصمیم  کردن  عملی  با 
جدیدی از زندگیش می شود. دامنه کالته 
دات کام در مشهد به ذهنش می رسد و از 
همان مشهد هم استارت کارش را می زند.

در ۱ سال و 2 ماهی که روی سایت 
قبلی خودش کار می کرد، آقای احمد کالته 
تجربه های خوبی بدست آورده بود. او نحوه 
تولید محتوا، طریقه باال آوردن سایت، تبدیل 
ایمیل  فتوشاپ،  مشتری،  به  لیدها  کردن 
اینکه  با  بود.  گرفته  یاد  را  و...  مارکتینگ 
نمانده  باقی  احمد  برای  اندازی  پس  هیچ 
می  شروع   را  کارش  خدا  به  امید  با  بود، 
کند. به علت جدایی پدر و مادر از همدیگر 
و اینکه مسئولیت مادر هم برعهده احمد بود، 
او نباید جا میزد و به هر طریق ممکن باید 
پول در می آورد و غیر از این هم چاره ای 
نداشت. یک روز احمد مادرش را می بیند که 
به خاطِر نداشتن پول، از میوه های پالسیده 
مغازه خرید می کند و همان جا دعا می کند 
که خدایا یا منو بکش یا بگذار پولدار بشم! 
احمد پیشنهاد می کند همه حتمًا فایل های 
جول اوستین را ببینند زیرا در این فایل ها 
گفته می شود که اگر خدا همان لحظه چیزی 
را بهت نمی دهد، حتمًا یک چیز بزرگتر را 

برات آماده کرده است!
متأسفانه احمد از این سایت هم نمی 
تواند به درآمدی برسد و چون واقعاً هیچ پولی 
نداشت، مجبور می شود در یک شرکتی به 
بازاریاب  همان  یا  مارکتر  دیجیتال  عنوان 
دیجیتال با حقوق ماهانه 2/۵  میلیون تومان 
هم  احمد  استخدام  داستان  شود.  استخدام 
او رزومه خودش را برای این  جالب است؛ 
شرکت فرستاده بود ولی حتی پیام او را سین 
نکرده بودند. بنابراین احمد مجبور می شود 
خودش حضوری به شرکت مراجعه کند و 
آنجا به او می گویند که برود و آنها خبرش 
می کنند یعنی یه جورایی می خواستند دست 
به سرش بکنند. احمد قبول نمی کند و با 
سماجت می گوید که نه خیر! آنها باید از او 
یک مصاحبه بگیرند و ببینند که آیا او به درد 

کار آنها می خورد یا نه؟
آقای احمد کالته قبل از رفتن به این 
شرکت، کل سایت آنها را بازدید و کنکاش 
کرده بود و ایده های خوبی هم به ذهنش 
رسیده بود. حین صحبت با مدیر، احمد که 
)کت  منطقی  تیپ  یک  با  خودش  قول  به 
وشلوار( به دیدار مدیر رفته بود، نقاط ضعف 
می  بازگو  را  آنها  سایت  موجود  ایرادات  و 
کند و به آنها راهکار می دهد. بعد از ۳ روز 
مشغول به کار می شود، با اینکه ساعت کاری 
احمد از ساعت ۹ صبح تا ۶ بعد از ظهر بود 
ولی او از ۶ صبح به شرکت می رفته و ایده 
از پایان ساعات  پردازی میکرده است. بعد 
کاری هم احمد به کتابخانه می رفت و تا ۹ 
شب مشغول تولید محتوا، ضبط فیلم و ایده 

سازی می شد.
تصمیم  احمد  مدت  این  خالل  در 
را  اش  بازرگانی  آموزشی  دوره  گیرد  می 
بود،  کشیده  آن  برای  زیادی  زحمت  که 
کام  دات  کالته  سایت  داخل  فروش  برای 
بگذارد. روز 2۵ ام از ماه سوم استخدامش 
بود که یک روز سایت خودش  در شرکت 
بیند که ۶00 هزار  را چک می کند و می 
از  بعد  تومان به حسابش واریز شده است. 
اینکه همه چیز را چک می کند و مطمئن 
می شود که چنین پولی به حسابش واریز 
شده، به فردی که این مبلغ را واریز کرده 
بود، زنگ می زند تا مطمئن شود اشتباهی 
نداده است. فرد مورد نظر در  در واریز رخ 
جواب کلی از او تشکر می کند و می گوید 
که آموزشش بسیار خوب بوده و این واقعه 
تکرار می شود. طوری که 2 ماه و 2۹ روز 
بعد از استخدام احمد در این شرکت حدود 
او فروش می  آموزش  تومان،  میلیون   2/۵
کند، یعنی در عرض 4 روز حدود یک ماه 

حقوق خودش را فروش کرده بود.
احمد کالته بعد از این ماجرا به سراغ 
مدیر شرکت می رود و به او می گوید که می 
خواهد از شرکت برود. مدیر قبول نمی کند و 
می گوید که او قرارداد دارد ولی احمد قبول 

می کند که با عدم دریافت حقوق این 2۹ 
روز، اجازه داده شود که او شرکت را ترک 
از شرکت، دوباره  بیرون آمدن  از  بعد  کند. 
استارت کارش را می زند و در سایتش دوره 
احمد  قرار می دهد.  آموزشی  رایگان  های 
یکی از دالیل پیشرفت و موفقیت خودش 
را همین آموزش های رایگان می داند چون 
معتقد است این آموزش های رایگان مخاطب 
را عالقمند کرده و باعث جذب مشتری و 

همچنین نشان دادن شخصیت می شود.
رایگان،  های  آموزش  این  حین  در 
کارگاه های 2 نفره رایگان هم برگزار می 
کند. حتی یک سمینار ۷0 نفره ای را برگزار 
می کند که برای بازاریابی آن سمینار، احمد 
کارها و تبلیغات زیادی انجام می دهد. در 
همه جا از اینستاگرام گرفته تا سایت ایوند، 
تلگرام و ایمیل، تبلیغ و بازاریابی سمینارش را 
انجام می دهد. در این سمینار رایگان، ۳ نفر 
باید حرف می زدند و احمد نفر دوم بود. بعد 
از تمام شدن صحبت های نفر اول، استرسی 
تمام وجود احمد را فرا می گیرد و با خود فکر 
می کند که خدایا من چطور می توانم جلوی 
این ۷0 تا ۸0 نفر حرف بزنم، خیلی سخته! 
حس عجیبی بر او حاکم شده بود، انگار می 

خواست به خط مقدم جنگ برود.
مجری اسم احمد کالته را صدا می 
زند که برای سخنرانی برود. چند بار این کار 
تکرار می شود ولی احمد نمی تواند گامی به 
جلو بردارد. باالخره مجری را صدا می زند و 
به او می گوید که جرأت حرف زدن جلوی 
این همه آدم را ندارد. مجری در جواب می 
گوید اگر حین صحبت فکر کند که همه آن 
افرادی که دارند به صحبت های او گوش می 
دهند متخصص و کارشناس نیستند و فقط 
هنگام  اگر  و همچنین  هستند  عادی  افراد 
به  به جای چشم های مخاطبان،  صحبت 
کمتر  استرسش  کند،  نگاه  آنها  پیشانی 

می شود.
با این حرف ها احمد کمی آرام شده و 
باالخره دل به دریا می زند و وارد ِسن می 
شود. ۳0 ثانیه اول صحبت، صدای احمد می 
لرزید ولی بعد از این ۳0 ثانیه تمام ترس و 
با  وحشتش تمام می شود و این مرحله را 
موفقیت پشت سر می گذارد. زبان بدن، تن 
چیز  همه  و خالصه  نفس  به  اعتماد  صدا، 
احمد در این سمینار عالی بود. )دمم گرم! 

نقل قولی از خود احمد(
از ترسهایت عبور کن، آنور دیوار ترس، 
معجزه ها در انتظارت است و احمد این کار 
را کرد. همانجا یک نفر پیشنهاد سخنرانی 
برای یک کنفرانس انگیزشی 200 نفره را 
به احمد می دهد و احمد هم قبول می کند. 
احمد در این سمینار دوم با دکتر جبرائیلی 
آشنا می شود و دکتر به او می گوید که به 
یک سمینار دعوت است و از مسئولین آن 
سمینار خواهد خواست تا احمد را هم برای 
سخنرانی دعوت کنند. احمد به این سمینار 
هم دعوت می شود و از آنجا هم 2 بار برای 
سخنرانی در هتل غرب دعوت می شود و 
در سمینار دوم در هتل غرب از احمد برای 
ایران  سخنرانی در شبکه ۱ تلویزیون ملی 
یک  باعث  اتفاق  این  و  شود  می  دعوت 

برندسازی عالی برای او می شود.
احمد در خالل این سمینارها و اتفاقات 
بازاریابی  و  بود  نکشیده  بازاریابی  از  دست 
محصوالتش را هم انجام می داد. احمد می 
گوید بی پولی خوب است چون یک سری از 
خالقیت های نهفته فرد را آشکار می سازد. 
او پیشنهاد می کند که همه بیزینسمن ها 
کتاب »اگر اول نشوی، آخر می شوی« را 
بخوانند چون واقعًا در بیزینس آنها معجزه 

می کند.
سایت ایوند )evand.com( سایتی 
برای تبلیغات و جایی برای برگزاری ایوندها 
می  که  کسی  باشد.  می  زمان  برحسب 
در  کند،  تعریف  را  ایوند  آخرین  توانست 
باالترین جایگاه این سایت قرار می گرفت. 
خط اول این سایت هم جای 4 تا ایوند بود. 
احمد 4 تا دوره 20 تا ۳0 دقیقه ای آموزش 
سئو،  آموزش  مارکتینگ،  ایمیل  رایگان 
آموزش  و  کدنویسی  بدون  سایت  طراحی 
 ،۱2-۹ از  آنالین  صورت  به  را  اینستاگرام 
۱2- ۱۵، ۱۵-۱۸ و ۱۸-2۱ در سایت ایوند 
برگزار و 2۱ تا ۸ صبح فردا هم آنها را تمدید 
می کرد. به مدت 2/۵ ماه احمد در هر 4 تا 

جایگاه اول ایوند قرار داشت.
مدت  این  در طی  احمد کالته  آقای 
توانست ایمیل افرادی را که در ایوند ثبت 
نام می کردند را بگیرد و کلی لید و شماره 
جمع کرد. او ایمیل های این افراد را داخل 
سیستم ایمیل مارکتینگ خودش می گذاشت 
و آموزش های رایگان خودش را به صورت 
خودکار برای آنها ارسال می کرد. رفته رفته 
فروش احمد باال رفت. بعد از 2/۵ ماه از ایوند 
با احمد تماس می گیرند که چه کار می کنی 
که همیشه خط اول ایوند هستی؟ احمد هم 
می گوید که او هیچ کار غیر اخالقی و غیر 
قانونی انجام نمی دهد. یک هفته بعد، این 
تماس تکرار می شود و احمد هم به آنها می 
گوید اگر کسی اعتراضی کرده به او اطالع 
دهند. احمد می گوید سایت ایوند برای همین 
کار طراحی شده و او هم دارد ایوند رایگان 

برگزار می کند.
دفعه سوم خود آقای حمیدرضا احمدی 
مدیر ایوند زنگ می زند و به احمد می گوید 

که او دارد از سایت آنها و بازدیدهای آن سوء 
می  احمد  به  ایوند  مدیر  کند.  می  استفاده 
از سایت  را  آموزش های خود  یا  گوید که 
آنها بردارد یا خودشان اقدام به این کار می 
کنند. احمد این کار را نمی کند چون این 
ایوندها باعث افزایش فروش و بازدید سایت 
خودش می شدند، در نتیجه الگوریتم های 
ایوند را عوض کرده و کاًل احمد را از سایت 

ایوند حذف می کنند.
احمد می گوید اگر پول داشت ایوند 
اصاًل به فکرش هم خطور نمی کرد. بی پولی 
انسان  خالقیت می آورد و باعث می شود 
از تمامیت خودش استفاده کند. اکنون احمد 
با اینکه به قول خودش همینطوری بی کله 
چندین میلیون داده تا برای او تبلیغات کنند، 
فالوور  تعداد کمی  توانسته  این کار  با  فقط 
جذب کند در حالی که حاصل تالش او در 
سایت ایوند کلی برای او مشتری و فالوور 

به ارمغان داشت.
بعد از حذف احمد از ایوند و برندسازی 
موفقش، او بعد از ۶ ماه سمینار و آموزش 
های رایگان، شروع به برگزاری دوره پولی 
او در این  نام نخبگان وبمستر می کند.  با 
دوره، طراحی سایت، آموزش سئو، آموزش 
اینستاگرام مارکتینگ، آموزش تبلیغ نویسی 
و هر آن چیزی که خودش دوست داشت 
موقع بی پولی به او آموزش داده شود را یاد 
می دهد. برای رسیدن به اولین کارگاه پولی 
ماهه   ۱ رایگان  کارگاه   ۱2 احمد  خودش، 
برگزار می  بار  بود که هفته ای ۳  گذاشته 
شد و در آنها دوره پولی خود را تبلیغ می کرد.
بعد از این کارگاه های رایگان، حدود 
۱۳ نفر در دوره 4 ماهه پولی او که قیمت 
آن ۷00 هزار تومان بود، ثبت نام می کنند. 
دوباره و دوباره این کارگاه ها تکرار می شود 
احمد  ماهانه  درآمد  که  رسد  می  زمانی  و 
رفته  رفته  رسد.  می  میلیون   4 حدود  به 
به  و  یابد  می  افزایش  احمد  درآمد  بازهم 
وقت  حاال  و  رسد  می  ماه  در  میلیون   ۶
برای کارش  احمد یک دفتر  آن است که 
و برگزاری کالس هایش کرایه کند و به 
همین دلیل دفتری را در خیابان بزرگمهر 
ولیعصر کرایه می کند. کارها با شتاب خوبی 
در  اتفاق جدیدی  اینکه  تا  پیش می رفت 

زندگی احمد رخ می دهد.
نخبگان  کالس  اواسط  کالته  احمد 
وبمستر 2 بود که روزی یکی از دوستانش 
بقوسیان  ژان  آقای  های  در کالس  که  را 
او  دوست  بیند.  می  دیدند،  می  دوره  باهم 
می گوید که توانسته به کالس های بسیار 
گران آنتونی رابینز برود و وقتی احمد از او 
می پرسد که هزینه را چطور توانسته پرداخت 
کند؛ دوستش در جواب به او می گوید که 
درآمد ماهانه او حدود ۱00 میلیون و خرده 
ای است. احمد بسیار متعجب می شود که 
من با درآمد ۶ میلیونی حال می کنم و دوستم 

این همه درآمد دارد.
و  کند  می  تغییر  ناگهان  احمد  باور 
کالس  کند.  می  کار  به  شروع  جهادی 
های رایگانش را بیشتر می کند و کالس 
های پولی اش را هم حضوری و هم غیر 
صورت  این  به  کند.  می  برگزار  حضوری 
فیلم  اش  حضوری  های  از کالس  او  که 
برای  را  ها  کالس  این  فیلم  و  گیرد  می 
فروش در سایت خودش می گذارد. بدین 
سراسر  از  مشتریانی  توانست  می  ترتیب 

ایران داشته باشد.
و  رایگان  های  کارگاه  رفته  رفته  او 
فعالیت خود در اینستاگرام را بیشتر کرده و 
نماید. یک  تر می  را قوی  تلگرام خودش 
سال به همین منوال طی می شود و احمد 
موفق می شود در عرض این یک سال با 
سعی و تالش خودش، درآمد خودش را به 
بعد  مدتی  برساند.  میلیون   ۱00 از  بیش 
دوستش را می بیند و متوجه می شود که 
دوستش خالی بسته و اصاًل چنین درآمدی 

نداشته است.
احمد به او می گوید: »کثافت! )عین 
از به کار بردن این  جمله احمد است و ما 
کلمه جداً عذرخواهی می کنیم( تو می دانی 
چه پدری ازم درآوردی، می دونی خودم رو 

کشتم تا به این حد از درآمد برسم«
احمد کالته:  قول  نقل  ترین  معروف 
وقتی یک محصول خوب داری و مطمئنی 
ازش و میدونی که میتونه مسیر زندگی خیلی 

هارو عوض کنه وظیفته که بفروشی!
از این ماجرا دفتر کارش  احمد بعد 
مکان  نقل  جوردن  به  و  کرده  عوض  را 
آموزش  تیم فروش و همچنین  می کند، 
افزایش می دهد. روزی  های خودش را 
کند  می  منتشر  محتوایی  اینستاگرام  در 
منشن  بیوتی  صدف  توسط  محتوا  این  و 
می شود و این کار باعث می شود تعداد 
در  یابد.  افزایش  بازهم  احمد  فالوورهای 
ترین  کوچک  کنی  می  طی  که  مسیری 
می  شود،  می  باز  تو  جلوی  که  راهی 
تگ  و  باشد  تو  برای  ای  انگیزه  تواند 
باعث  بیوتی  صدف  توسط  احمد  کردن 
انگیزه او برای ادامه کار بیشتر  می شود 
فعالیت  و  رود  می  باالتر  فروش  شود. 
بیشتر  تب  مرا به  م  گرا ینستا ا در  حمد  ا
 ۱۵0 ماهی  به  احمد  درآمد  و  شود  می 
احمد  و  یابد  می  افزایش  تومان  میلیون 
و  برود  آباد  عباس  به  گیرد  می  تصمیم 

بخرد. برای خودش  ماشین  یک 

سازی  راه  تاسيسات  كليه صاحبان سهام شركت  از  وسيله  بدين 
ملی  شناسه  و   2038 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  هامون  مبتكر 
14007824480 دعوت به عمل می آيد در جلسه مجمع عادی مورخ 
1400/08/02  كه در ساعت 10 صبح در محل دفتر شركت واقع در 
زاهدان بلوار فلسطين 12 و 14 تشكيل می شود حضور به هم رسانند.

دستور جلسه: انتخاب مديران،انتخاب روزنامه،انتخاب بازرسين،ساير 
موارد

مقام دعوت: اعضای هيئت مديره

سازی  راه  تاسيسات  كليه صاحبان سهام شركت  از  وسيله  بدين 
ملی  شناسه  و   2038 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  هامون  مبتكر 
14007824480 دعوت به عمل می آيد در جلسه مجمع عمومی فوق 
العاده  مورخ 1400/08/02  كه در ساعت 9 صبح در محل دفتر 
شركت واقع در زاهدان بلوار فلسطين 12 و 14 تشكيل می شود 

حضور به هم رسانند.

دستور جلسه: كاهش اعضاء هيئت مديره از 4به 3 نفر
مقام دعوت: اعضای هيئت مديره
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نایب قهرمانی دختر وزنه بردار ایران؛
۲ نقره و یك برنز برای یکتا جمالی

جهان  نوجوانان  قهرمانی  کیلوگرم  دسته۸۱  در  ایران  وزنه بردار  دختر   
نایب قهرمان شد.

به گزارش دنیا جوانان، رقابت دسته ۸۱ کیلوگرم وزنه برداری دختران 
قهرمانی نوجوانان جهان در عربستان برگزار شد و نماینده ایران موفق به کسب 

2 مدال نقره و یک برنز شد.
ضرب،۱۱۵  یک   ۹0 رکورد  با  ایران   ملی پوش  وزنه بردار  جمالی  یکتا 
دوضرب  و مجموع 20۵ کیلوگرم یک مدال برنز و دو مدال نقره گرفت و نایب 

قهرمان نوجوانان جهان شد.
عملکرد نماینده ایران به شرح زیر است:

*حرکت یک ضرب
جمالی در حرکت اول ۸۶ کیلوگرم را مهار کرد. او سپس در حرکت دوم 
۹0 کیلوگرم را باالی سر برد. دختر وزنه بردار ایران در حرکت سوم، وزنه ۹۳ 
کیلوگرم را در حالی انداخت که با مهار این وزنه تاریخ سازی می کرد و برای 

اولین بار در تاریخ وزنه برداری زنان ایران، مدال طال می گرفت.
*حرکت دوضرب

جمالی در اولین حرکت دوضرب ۱0۷ کیلوگرم را مهار کرد. در حرکت 
دوم ۱۱۵ کیلوگرم را باالی سر برد. نماینده ایران در سومین حرکت خود پشت 
وزنه ۱۱۹ کیلوگرم قرار گرفت و در حالی که می توانست مدال طالی مجموع 

را بگیرد، وزنه را انداخت.
جمالی در دوضرب و مجموع نقره گرفت و برای نخستین بار وزنه برداری 

زنان ایران به مقام نایب قهرمانی مجموع رسید.

نفر سوم کشتی فرنگی جهان:
همه برای کسب بهترین نتیجه به نروژ آمده بودند

محمدعلی گرایی گفت: روی 
کشتی  و نحوه مبارزات والسف کار 
مصاف  به  برنامه  با  و  بودم  کرده 
را  او  می توانستم  رفتم.  والسف 
کجای  بودم  بلد  و  بدهم  شکست 
کشتی او را گیر بیندازم، اما متاسفانه 
در این رقابت ها مقابل او یک لحظه 
گیر کردم و آهنگ کشتی از دستم 

خارج شد.
 محمدعلی گرایی دارنده مدال 
فرنگی  کشتی  های  رقابت  برنز 
بیان  با  نروژ   در  جهان  قهرمانی 

این مطلب افزود: والسف کشتی گیر خوبی است، اما شکست ناپذیر نیست و 
انشاءاهلل در مسابقات بعدی به گونه ای مبارزه خواهم کرد که بتوانم برنامه هایم 

را مقابل او پیاده کنم.
وی ادامه داد: برای کسب مدال طالی جهان به نروژ امده بودم و تمام 
تمرکزم را روی موفقیت در این رقابت ها معطوف کرده بودم، اما یک لحظه در 
حالت خاک دستم به اشتباه حرکت کرد و والسف توانست از فرصت به دست 
آمده استفاده کند و کشتی را به سود خودش به پایان برساند. عالوه بر والسف 
سایر حریفان هم کشتی گیران خوبی بودند و از آمادگی باالیی برخوردار بودند 

و طبیعتا همه برای کسب بهترین نتیجه آمده بودند.
گرایی تصریح کرد: رقابت بین مدعیان این وزن به معنای واقعی کلمه 
سخت و سنگین بود. حریفان خوبی داشتم و برای تک تک آن ها با برنامه و 
تاکتیک مناسب به روی تشک می رفتم و در فرصت مناسب اقدام به اجرای 
فن و رسیدن به امتیاز می کردم. در مجموع باید بگویم علی رغم اینکه به مدال 
طال دست پیدا نکردم، اما کسب مدال برنز هم توانست تاحدودی حال دلم را 
خوب کند، چرا که می خواستم شکست المپیک را جبران کنم و با خودم عهد 

بسته بودم که در این رقابت ها حتما به روی سکو بروم.
گرایی در پایان خاطرنشان کرد: زحمات زیادی کشیده بودم و تمرینات 
سنگین و اردوهای پرفشاری را پشت سر گذاشته بودم. مدال المپیک را از دست 
دادم و پاسخ سختی هایی که کشیده بودم این بود که حداقل در این رقابت ها 
به مدال برسم. خوشحالم که دست خالی به کشور برنمی گردم و باید از این 
طریق از پدر و مادر و برادر و خواهرم و همچنین همسر مهربانم که در این 
حمایت  من  از  همواره  اما  کشیدند،  زیادی  اینکه سختی های  علی رغم  مدت 
کردند و برای ادامه راه قهرمانی به من انگیزه دادند. همچنین باید از کادرفنی، 
فدراسیون کشتی و دکتر موسایی رئیس زحمتکش هیات کشتی استان فارس 
که همیشه هوای کشتی گیران را داشته است، تشکر و قدردانی کنم. از مردم 
خوب کشورمان هم که همواره با دعای خیر و تشویق های خود به ما روحیه و 

انرژی دادند هم تشکر می کنم.

مهردالن: می خواهم در آسیا رکوردشکنی کنم
شاهین مهردالن می گوید توانایی ثبت رکوردهای باالتر از 2۱ متر را هم 

دارد و امیدوار است که در مسابقات آسیایی پیش رو رکوردشکنی کند.
 فصل مسابقات فضای باز دوومیدانی با برگزاری لیگ به پایان رسید و 
ورزشکاران وارد فصل ریکاوری و بدنسازی شده اند تا به تدریج خود را برای 
حضور در بازی های داخل سالن آماده کنند.شاهین مهردالن به عملکرد خود در 
سه مرحله مسابقات باشگاه های کشور اشاره و بیان کرد: قبل از لیگ برای کسب 
سهمیه المپیک آماده می شدم، اما ورودی نیاوردم و از آنجایی که امسال مسابقات 
داخل سالن و بازی های داخل سالن آسیا را پیش رو داریم با شرایط ریکاوری 
و آمادگی ۶0، ۷0 درصد در لیگ شرکت کردم، با این حال عملکردم خوب بود.
او به افزایش مبلغ قراردادها در این دوره از مسابقات اشاره کرد و گفت: 
برابر  چندین  دادند،    پیشنهاد   من  به  که  مبالغی  و  شد  خوبی  پیشنهادهای 
سال های قبل بود اما به خاطر دوستی با آقای رحمتی و شرایطی دیگر، تصمیم 
گرفتم فارغ از هر مبلغی به پلیمرخلیج فارس کمک کنم، یعنی قراردادی هم 
امضا نکردم و برایم مهم نبود،   فقط به خاطر آقای رحمتی به این باشگاه رفتم.
مهردالن با بیان اینکه منتظر آغاز اردوها توسط فدراسیون است، ادامه 
از  برگزار می شود.  اینجا  اردوهایم  امکانات خوبی دارم و قطعا  داد: در مشهد 
طرف دیگر سرباز هم هستم و باید در مشهد بمانم. البته اردویم را زودتر شروع 
می کنم چون وقت ندارم اما منتظر تصمیم گیری فدراسیون در این زمینه هم 
هستم. امسال مسابقات قهرمانی داخل سالن آسیا، قهرمانی داخل سالن جهان 

و بازی های داخل سالن آسیا را پیش رو داریم و باید آماده شویم.
کرد:  بیان  و  اشاره  داد  انجام  لیگ  از  قبل  که  رکوردشکنی هایی  به  او 
رکوردهایی که قبل از المپیک زدم در مسابقات سال آینده هم مدال می گیرد اما 
به این راضی نیستم، چون پرتاب های بهتری هم داشته ام و در تمرینات حد نصاب 
بیشتر از 2۱ متر را هم ثبت کرده ام. امیدوارم از همان مسابقه اول رکوردشکنی 

کنم، ابتدا رکورد داخل سالن آسیا و سپس بازی های آسیایی را جابه جا کنم.
مهردالن در پاسخ به این سوال که با توجه به انتقاداتی که در ماه های 
داده اند؟  حمایت  قول  رو  پیش  مسابقات  برای  مسئوالن  آیا  داشتید  گذشته 
گفت: ما  در خراسان رضوی مشکل داشتیم و رئیس هیات و مدیر کل ورزش 
نداشتیم. خوشبختانه اکنون آقای افشین داوری به عنوان مدیر کل ورزش استان 
منصوب شده و امیدوارم زودتر انتخابات هیات هم برگزار شود، چون قبال یکی 
از منابع حمایتی ما هیات بود اما ۶ ماه می شود که هیچ حمایتی نکرده است. 
آقای صیامی هم قول  داده اند تا بازی های آسیایی حمایت ۱00 درصدی داشته 
باشند. می دانم که برنامه های ویژه ای دارد و امیدوارم این قول ها عملی شوند.

بنزما و ادامه درخشش در اروپا
کریم بنزما زننده یک گل استثنایی به اسپانیا در فینال لیگ ملت های اروپا بود.
کریم بنزما همچنان به درخشش خود و مبهوت کردن دنیای فوتبال ادامه 
می دهد. این مهاجم فرانسوی یکی از چهره های اصلی دیدار فینال لیگ ملت های 

اروپا بود که بین اسپانیا و فرانسه برگزار شد. 
در این بازی که شب گذشته برگزار شد، میکل اویارزابال در ابتدا موفق شد 
با گلی تماشایی بازی را  اما این بنزما بود که  بیاندازد  اسپانیا را از حریف پیش 
به تساوی کشاند و در نهایت نیز جایزه بهترین بازیکن زمین را از آن خود کرد.  

فرانسه در نهایت بازی را 2-۱ برد.
کریم در پایان بازی گفت:» از نظر تیمی و شخصی، شبی رویایی بود. انگیزه 
باالیی داشتم تا جام را با تیم ملی فرانسه ببرم. آسان نبود ولی قدرت و شخصیت 
خود را نشان دادیم. هرگز ناامید نشدیم.  تیم های بزرگ هرگز دچار وحشت نمی 

شوند و با صبر کار خودشان را می کنند. توانستیم دو گل بزنیم و لذت بردیم.«
ستاره رئال ادامه داد:» خیلی خوشحالم. دو بازی در باالترین سطح داشتیم. 
افتخار می کنم.  به کارم  بود و  تیم و خودم خوشحالم. جام بسیار مهمی  برای 
از کسب جام  توانم  را خوشحال کرد. می  پیروزی و کسب جام ما  به  بازگشت 
کنار هم تیمی هایم لذت ببرم و در آینده به کسب جام های بیشتر فکر می کنم.

گلی که زدم؟ در تمرینات روی چنین شوت هایی تمرین  و سعی می کنم 
که این گونه شوت بزنم. وقتی به توپ ضربه زدم، می دانستم گل می شود اما 

نمی دانستم به کنج دروازه می رود.«

اتوئو: مورینیو مربی بسیار خاصی است

ساموئل اتوئو، مهاجم سابق اینتر، به تمجید از رفتار ژوزه مورینیو با بازیکنان 
تیمش پرداخت.

این مربی پرتغالی که در حال حاضر هدایت رم را برعهده دارد پیش از این 
سابقه حضور در فوتبال ایتالیا را در باشگاه اینتر داشت که دوران بسیار درخشان 

و موفقی نیز بود.
نراتزوری در طول دوران حضور مورینیو روی نیمکت این تیم موفق شد 
فاتح سه گانه شود و اتوئو نیز سومین لیگ قهرمانان دوران حرفه ای خود را با این 

باشگاه ایتالیایی باالی سر برد.
بازیکن سابق تیم ملی کامرون در آستانه فصل ۱0-200۹ از بارسلونا جدا 
شده و به اینتر ملحق شد و نقش موثری را نیز در تیم مورینیو برای رسیدن به 

این موفقیت تاریخی ایفا کرد.
سرمربی سابق اینتر در تابستان امسال پس از یک دهه بار دیگر به فوتبال 
ایتالیا برگشت تا جانشین پائولو فونسکا روی نیمکت رم شود. او موفق شده تا به 
اینجای فصل ۹ پیروزی از ۱۱ بازی انجام شده در تمامی رقابت ها به دست آورد.

نقشی کلیدی  بازیکنان  با  مربی  این  رابطه  است که مدیریت  معتقد  اتوئو 
در موفقیتش ایفا می کند. او در این باره به گاتزتا دلو اسپورت گفت:» ما تیمی 
از مربیان داشتیم. که مورینیو سرمربی خاص ما در راس آنها قرار داشت. او به 
خوبی هر بازیکن را درک می کرد و اهمیت بسیاری برای هواداران اینتر نیز قائل 
بود. او می دانست چطور این دو موضوع را با یکدیگر ترکیب کند. او از هر نظر 

بی نقص بود.«
اتوئو که حاال 40 سال دارد در طول دوران حضورش در سن سیرو موفق 
شد ۱02 بازی انجام دهد و ۵۳ گل برای این تیم به ثمر برساند. او همچنین یک 
قهرمانی در لیگ قهرمانان، یک اسکودتو، دو کوپا ایتالیا و یک سوپرکاپ ایتالیا 

را نیز به دست آورد.
با این حال این آخرین همکاری اتوئو و مورینیو نبود. این دو بار دیگر در 
فصل ۱4-20۱۳ فرصت کار با یکدیگر را در چلسی پیدا کردند. هرچند این دوران 
با درخشش سابق این زوج در اینتر همراه نبود. مورینیو در یکی از مصاحبه هایش 

مدعی شده بود که اتوئو دیگر تاثیرگذاری سابق را ندارد و پیر شده است.
 بازیکن کامرونی نیز پس از یکی از گل هایش در شادی پس از گل راه رفتن 

پیرمردها را تقلید کرد تا طعنه سنگینی به سرمربی پرتغالی زده باشد.

دمبله در فکر دور زدن آبی اناری ها
مسئوالن بارسا مطلع شده اند که مدیر برنامه های عثمان دمبله در حال 

مذاکره با چند باشگاه بزرگ است.
عثمان دمبله از 4 سال پیش برای بارسا بازی می کند و پس از سه سال 
انجام دهد و ۱۱  بازی  توانست 44  بود، فصل گذشته  که درگیر مصدومیت ها 
گل نیز به ثمر برساند. در باشگاه روی او برای فصول بعد نیز حساب می کنند 
ولی مشکالت اقتصادی ناشی از کرونا باعث شد که در نقل و انتقاالت تابستانی 

شایعاتی پیرامون جدایی اش شنیده شود . 
با وجود تمام این شایعاتی که مطرح شد، نهایتًا ستاره فرانسوی در نوکمپ 
ماندگار شد و حتی گزارش ها حاکی از آن است که باشگاه بارسلونا به دنبال این 
است هر طور که شده قرارداد عثمان دمبله را به شکل بلند مدت تمدید کند؛ اما با 
وجود اینکه این بازیکن تنها تا پایان فصل جاری با بارسا قرارداد دارد، هیچ نشانه 
خاصی از تمدید مشاهده نمی شود و همین موضوع آینده دمبله را با ابهام روبرو 
کرده است. بارسلونا به دمبله هشدار داده است که یا قراردادش را تمدید می کند 
یا باید خود را برای نیمکت نشینی و حتی رفتن روی سکوها آماده کند. به فاصله 
کمتر از یک سال تا پایان قرارداد بیم این می رود که دمبله بدون تمدید تا پایان 

فصل برای بارسا بازی کند و سپس رایگان راهی تیم دیگری بشود.
طبق ادعای موندودپورتیوو، دمبله اخیرا به خوان الپورتا رئیس بارسلونا وعده 
داده بود که قراردادش را تمدید خواهد کرد اما در باشگاه به »موسی سیسوکو«، 
مدیر برنامه های او هیچ اعتمادی ندارند و بر اساس اخبار دریافتی، او در حال 

رایزنی با چند باشگاه بزرگ از جمله منچستریونایتد و لیورپول است.
به  مبلغی هنگفتی  دمبله،  رایگان  انتقال  در صورت  داند که  سیسوکو می 
عنوان پاداش دریافت خواهد کرد و به همین دلیل تمایلی به تمدید قرارداد موکلش 
با بارسا ندارد. این روند اگر ادامه داشته باشد، روزهای تاریکی در انتظار ستاره 
فرانسوی خواهد بود و شاید دیگر شاهد حضور او در ترکیب آبی اناری ها نباشیم.

راشفورد: یازده ماه با درد برای یونایتد بازی کردم
مارکوس راشفورد، مهاجم منچستریونایتد، 
فاش کرده که یازده ماه با مصدومیت برای این 

تیم به میدان رفته است.
این بازیکن 2۳ ساله که فصل گذشته به 
منچستریونایتد کمک کرد تا به فینال رقابت های 
لیگ اروپا راه پیدا کند و در عین حال در صعود 
تیم ملی انگلیس به فینال یورو 2020 نیز حضور 

داشت در آستانه بازگشت به میادین است.
او در ماه آگوست تحت عمل جراحی قرار 
این گرفته شد  از  این تصمیم پس  اما  گرفت 
درد  با  را  اخیر  سال  یک  دوران  بیشتر  او  که 

در میدان مسابقه حاضر شده بود.راشفورد در گفتگو با بی بی سی برکفست در 
این باره اظهار داشت:» نمی توانم بگویم که دوران درمانم به پایان رسیده چون 
روانی  و  فیزیکی  نظر  از  حاال  اما  کنم  مراقبت  بدنم  از  همچنان  باید  مشخصا 
در شرایط بسیار بهتری قرار دارم. سال گذشته فصلی بسیار طوالنی برای من 
بود. من در انتهای سپتامبر به این مصدومیت دچار شدم و آهسته آهسته بدتر 
فیزیکی و  از نظر  از شر آن رها شدم و حس می کنم که  اما حاال  بدتر شد  و 

روحی بسیار بهتر هستم.«
راشفورد فصل گذشته ۵۷ بازی در تمامی رقابت ها با پیراهن منچستریونایتد 
انجام داد و هفت بازی نیز برای تیم ملی انگلیس انجام داد که چهار بار آن در جام 

ملت های اروپا بود که با نایب قهرمانی سه شیرها به پایان رسید.
او این فصل هنوز هیچ بازی برای یونایتد یا تیم ملی کشورش انجام نداده 
برابر  به نظر می رسد که ممکن است در دیدار روز شنبه منچستریونایتد در  اما 
لسترسیتی بتواند پس از مدت ها در فهرست اوله گونار سولسشر  قرار بگیرد تا 
شانس اولین بازی در کنار کریستیانو رونالدو در ترکیب شیاطین سرخ را داشته باشد.

در  اسکوچیچ  دراگان 
به  صریحی  م  پیغا یت  نها
منتقدانش داد و آنها را افرادی 
موفقیت های  علیرغم  که  کرد  معرفی 
شاگردانش، چشم به نیمکت او دوخته اند.

در شرایطی که همه چیز مهیای 
چند  فاصله  در  جنوبی  کره  با  رقابت 
ساعت مانده به ماراتن چهارم ایران در 
مسیر انتخابی جام جهانی تصور می شد، 
سمت و سوی سواالت در نشست خبری 
پیش از این جدال باعث شد تا دراگان 
محتاطانه ای  پیله  آن  از  نیز  اسکوچیچ 
که در خصوص انتقادات نشان می داد، 
خاصی  با صراحت  اینبار  و  شود  خارج 

پاسخ آن را بدهد.
در  حضور  با  اسکوچیچ  دراگان 
و  جدال  این  از  پیش  خبری  نشست 
نیز  بیرانوند  علیرضا  که  شرایطی  در 
صحبت  هایش  می کرد،  همراهی  را  او 
همگی  عصر  کرد:  آغاز  اینچنین  را 
داشت.  خواهیم  را  مهمی  بازی  بخیر. 
بعد از بازی برابر امارات انگیزه ما زیاد 
زیادی  احترام  حریف  برای  شده.  هم 
و  نظم  با  که  تیمی  بود.  خواهیم  قائل 
سازماندهی زیاد در زمین حاضر خواهد 
شد. به تیم خودمان هم ایمان خواهیم 
داشت. خوشبختانه تمام بازیکنان را در 

اختیار خواهیم داشت و آمادگی الزم را 
برای بازی مهیا کرده ایم.

در  یران  ا ملی  تیم  سرمربی   
موضوع  این  درباره  سوالی  به  واکنش 
که علیرغم انتقادات که  به نحوه بازی 
با  او  تیم ملی صورت گرفته، عملکرد 
۱0 برد طی ۱0 بازی و برتری روحی 
ایران در جدال های گذشته  که مقابل 
اینطور  داشته ایم،  جنوبی  کره  مقابل 
انتظار  که  دانم  نمی  دقیقا  داد:  پاسخ 
بازی  کنم  فکر  چیست.  ران  دا هوا
خوبی مقابل امارات در آن شرایط جوی 
نشان دادیم. من فقط می توانم جواب 
انتقادات را با برد نشان دهم. اگر کسی 
هست که بعد از ۱0 برد طی ۱0 بازی 

انتظاراتش برآورده نشده، من نمی دانم 
باید چه کنم. تمام تالش ما این است 
به  بازی های خوب،  انجام  که ضمن 

نتایج خوبی هم برسیم.
سوال  به  واکنش  در  اسکوچیچ 
دیگری درباره اینکه از سبک بازی تیم 
ملی در نیمه اول مقابل امارات انتقاداتی 
تداوم  اینکه در صورت  صورت گرفته، 
همراه  هم  نتیجه  با  اگر  انتقادات  این 
او  فلسفه  آیا  و  شد  خواهد  چه  نشود، 
اینطور  گرایی  نتیجه  یا  زیباست  بازی 
چطور  که  نمی  دانم  داد:  نشان  واکنش 
باید جواب این سوال را بدهم. اینطور به 
نظر می رسد که بازی را باختیم و چنین 
 ۱0 در  می شود.  مطرح  صحبت هایی 

بازی که سرمربی تیم ملی بودم امکان 
نداشت که ۱2 برد داشته باشم و سعی 
کردیم که در همه بازی ها برنده باشیم. 
دوست دارم که تیمم خوب بازی کند و 

برنده هم باشم.
وضعیت  این  از  نظر  به  که  وی 
ناراضی به نظر می رسید، گفت: ممکن 
باشد  خاطر  این  به  انتقادات  این  است 
جایگاه  این  دارند  دوست  بسیاری  که 
داشته  اختیار  در  سرمربی  عنوان  به  را 
افراد بگویم که  این  به  باید  اما  باشند، 
انتقادات  این  برای  را  مناسبی  زمان 
زمان  منتظر  باید  و  نکرده اند  انتخاب 

دیگری باشند.
سوال  به  پاسخ  درباره  اسکوچیچ 
چه  اینکه  درباره  جنوبی  کره  خبرنگار 
بازیکنی از کره را برابر ایران خطرناک 
کره  بازیکنان  درباره  گفت:  داند  می 
سون  نظرم  به  اما  کرده  ام  صحبت 
تواند  می  که  است  خطرناکی  بازیکن 
نتیجه  و  باشد  خطرناک  لحظه  هر  در 
را به سود تیم خود تغییر دهد. به تیمم 
انجام  که  کاری  همینطور  و  دارم  باور 
می دهیم. ما این اعتماد را در خودمان 
داریم که بتوانیم به نتیجه خوبی برسیم 
و امیدوارم بتوانیم به نتیجه ای که می 

خواهیم برسیم.

برای بازی با کره آماده ایم؛

اسکوچیچ: با پیروزی، پاسخ انتقادات را می دهم

بازی  گفت:  کره جنوبی  سرمربی 
داریم  قدرتمند  حریف  یک  با  متفاوتی 
اما می خواهیم بهترین عملکردمان را 

داشته باشیم.
پائولو بنتو در نشست خبری پیش 
از دیدار تیمش مقابل تیم ملی ایران در 
مرحله نهایی انتخابی جام جهانی 2022 
قطر اظهار کرد: ما بازی متفاوتی با یک 
خواهیم  می  اما  داریم  قدرتمند  حریف 
بهترین عملکردمان را داشته باشیم و با 
احترام به تیم مقابل می خواهیم بهترین 

نتیجه را بگیریم.
او در رابطه با تیم ملی ایران گفت: 
همانطور که قبال اشاره کردم ایران بسیار 
خوب است و بازیکنان عالی دارد و خوب 

خوبی  بازی  است.  شده  سازماندهی 
خوبی  بازیکنان  تیم  دو  چون  می شود 

دارند و این چالش خوبی است.  

سرمربی کره جنوبی درباره طلسم 
پیروز نشدن کره مقابل ایران عنوان کرد: 
تمام تمرکزمان برای روز بازی است و 

باید تمام تالشمان را انجام دهیم. ما به 
ایران  ندادن  طلسم شکست  و  گذشته 
کاری نداریم و فقط بازی برای ما مهم 
است. ایران هم این موضوع را می داند و 
این بازی جدا از بازی های گذشته است.

در  هواداران  غیبت  درباره  او 
یک  فوتبال  گفت:  آزادی  ورزشگاه 
حضور  و  است  تماشاگران  برای  بازی 
نداشتن هواداران تاثیرگذار است. خودم 
را  هواداران  بازی  هر  در  دارم  دوست 
و  نیست  ممکن  این  اکنون  اما  ببینم 
تطبیق  شرایط  این  با  را  خودمان  باید 
دهیم. برای تیم و هواداران احترام قائل 
هستیم اما تمام تالشمان را برای این 

بازی انجام می دهیم.
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فوتبال یک بازی برای تماشاگران است؛

بنتو: می خواهیم مقابل ایران بهترین نتیجه را بگیریم

مفقودی
رنگ  به   ۱۳۹0 مدل  سمد  سواری  خودرو  کمپانی  سند  و  سبز  برگ 
شاسی  شماره  و   ۱24۹02۷۶۳۸0 موتور  شماره  به  روغنی   – سفید 
ایران ۶۵  انتظامی ۳۶۵ ص ۷۹  NAACN۱CM۳CF00۸04۳ و شماره 
از جیرفت مفقود  احمد صادره  فرزند  فتاحی دهنوی  اینجانب محمد  به  متعلق 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

آگهي حصروراثت
خانم مینا رضائیان گفشه به شماره شناسنامه  فرزند اسمعیل از این شورا 
کاس  شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و  نموده  گواهي حصروراثت  درخواست 
باقرنژاد میان گفشه فرزند مرتضی در تاریخ ۱۳۹۹/0۳/2۱ در شهرستان لشت 
نشا فوت نموده است و ورثه ان مرحوم به شرح ذیل تعرفه شده اند:۱-رمضانعلی 
رضائیان گفشه به ش ش ۱4۸0فرزند رضا نسبت پسر2-حسین رضائیان گفشه 
به ش ش ۱۹۷۱ فرزند رضا نسبت پسر۳-عبداله رضائیان گفشه به ش ش ۶۹ 
فرزند رضا نسبت پسر4- نسا رضائیان گفشه به ش ش ۱۳0۸ فرزند رضا نسبت 
دختر۵-فاطمه رضائیان گفشه به ش ش ۱۸۳۷ فرزند رضا نسبت دختربه غیر از 
وراث نامبرده ورثه دیگري ندارد اینک پس از مالحظه دادخواست و انجام تشریفات 
قانوني و ثبت ان به شماره 0000۶0۶مفاد درخواست مزبور را دریک نوبت آگهي 
مي نماید چنانچه هرشخصي اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد 
از تاریخ نشر آگهي ظرف یکماه به دفتر شعبه اول شوراي حل اختالف لشت نشا 

تسلیم نماید در غیر اینصورت گواهي حصروراثت برابر درخواست صادر خواهد شد.
قاضی شورای حل اختالف شعبه اول شهری لشت نشا-محمد قربانی

آگهي حصروراثت
آقای محمد حاجی پور ماشکی مقدم به شماره شناسنامه ۷ فرزند محمود  از 
این شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
محمود حاجی پور پاسکی مقدم فرزند محمدابراهیم در تاریخ ۱400/۳/2۷ در 
تعرفه  ذیل  به شرح  مرحوم  ان  ورثه  و  است  نموده  فوت  نشا  لشت  شهرستان 
نسبت  محمود  فرزند   ۷ به ش ش  مقدم  پورماشکی  حاجی  اند:۱-محمد  شده 
پسر2-محمدحسن حاجی پور ماشکی مقدم به ش  ش۸ فرزند محمود نسبت 
پسر4-حمید  نسبت  محمود  فرزند   ۳۷۳4 ش  ش  به  پور  حاجی  پسر۳-حامد 
حاجی پور به ش ش ۳۷۳۵ فرزند محمود نسبت پسر۵-مهرنوش حاجی پور به 
ش ش۳۶۹۷ فرزند محمود نسبت پسر۶-فخرالزمان حاجی پور ماشکی مقدم به 
ش ش 2۶۱۸ فرزند محمود نسبت دختر به غیر از وراث نامبرده ورثه دیگري 
ندارد اینک پس از مالحظه دادخواست و انجام تشریفات قانوني و ثبت ان به 
شماره 0000۷۸2 مفاد درخواست مزبور را دریک نوبت آگهي مي نماید چنانچه 
هرشخصي اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي 
ظرف یکماه به دفتر شعبه اول شوراي حل اختالف لشت نشا تسلیم نماید در غیر 

اینصورت گواهي حصروراثت برابر درخواست صادر خواهد شد.
قاضی شورای حل اختالف شعبه اول شهری لشت نشا- محمد قربانی

مسئوالن  رات  اظها به  د  ستنا ا با 
مربوط  ضوابط  ایران،  فوتبال  فدراسیون 
به پروتکل بین المللی مسابقات فوتبال که 
ورزشگاه  در  تماشاگران  حضور  به  منجر 
مساله  همین  و  نشده  می شود،  رعایت 
با  دیدار  در  ایرانی  تماشاگران  محرومیت 

کره جنوبی را رقم زده است!
برای  شده  تدوین  مقررات  طبق 
برگزاری مسابقات فوتبال طی دوران کرونا 
در دنیا، فدراسیون های فوتبال کشورهای 
زمان  از  قبل  روز   ۱4 حداقل  باید  میزبان 
برگزاری مسابقه، مدارک الزم و توضیحات 
کامل را به منظور صدور مجوز میزبانی و 
را  تماشاگران  حضور  با  مسابقه  برگزاری 

ارائه کنند.
در بند ۵ ماده 2 پروتکل بین المللی 
 International فوتبال  بقات  مسا
از  که   )match protocol )IMP
 )FIFA( فوتبال  جهانی  فدراسیون  سوی 

اعالم شده، آمده است:
مسابقه  برگزاری  آمادگی  اطالعات 

فوتبال
برگزاری  از  قبل  روز   ۱4 حداقل 
باید  میزبان  کشور  فدراسیون  بقه،  مسا
و  کند  اعالم  را  مسابقه  برگزاری  شرایط 
هرگونه تغییر اساسی در ترتیبات مندرج در 
این برگه باید بدون تأخیر به همه گیرندگان 
باید  برگه  همچنین  شود.  داده  اطالع  آن 
آن  به  ادامه  در  که  باشد  اطالعاتی  شامل 

اشاره شده است:
- مخاطبان اصلی در محل میزبانی 
فدراسیون  میزبانی  مسئول  شامل  مسابقه 
میزبان، هماهنگ کننده پزشکی فدراسیون 
میزبان، مسئول بهداشتی حاضر در ورزشگاه 

یا معادل محلی تعیین شده آن ها
- امکانات تعیین شده مربوط به انجام 

تست کووید-۱۹
- تماس های فوری پزشکی در محل 
میزبانی مسابقه شامل پزشک و بیمارستان

به  بوط  مر ت  ما ا لز ا رش  ا گز  -
کووید-۱۹

اجرا  قابل  بهداشتی  های  پروتکل   -
مربوط به کووید۱۹ و اقدامات پیشگیرانه

- نمره و سطح ریسک موجود طبق 
ارزیابی مخصوص فوتبال

- پروتکل های مربوط به ورزشگاه و 
سایر مکان های رسمی

- سایر نکات مرتبط با تأثیر کووید-۱۹ 
و محدودیت های محلی در مسابقه

کره  و  ایران  فوتبال  ملی  های  تیم 
مهر   20 امروزسه شنبه،  است  قرار  جنوبی 
سری  از  آزادی  ورزشگاه  در   ۱۷ ساعت 
جام  نتخابی  ا نهایی  مرحله  رقابت های 
جهانی به مصاف یکدیگر بروند؛ اتفاقی که 
از دو جهت برای فوتبال ایران بسیار مهم 
ایران  فوتبال  پوشان  ملی  اینکه  ابتدا  بود؛ 
ایرانی در  از حمایت حدود ۷000 تماشاگر 
با حریف سنتی  تقابل  ورزشگاه خانگی در 
و مدعی خود بهره می بردند و مساله دیگر 
اینکه پس از حدود 20 ماه حضور تماشاگران 
ایرانی در ورزشگاه های فوتبال کشور رقم 
می خورد چرا که از اواخر سال ۹۸ تا کنون به 
دلیل شیوع ویروس کرونا، حضور تماشاگران 
در ورزشگاه های ایران ممنوع اعالم شده 
و این اتفاق می توانست سرآغازی بر حضور 
واکسن  دز   2 تزریق  شرط  )به  تماشاگران 
فوتبال  برتر  لیگ  های  رقابت  در  کرونا( 

ایران باشد.
صراحت  به  مهر   ۱۳ خادم  عزیزی 
اعالم کرد که »دیدار تیم های ملی فوتبال 
با  قطعی  صورت  به  جنوبی  کره  و  ایران 

این  می شود.«  برگزار  تماشاگران  حضور 
اتفاق در نهایت ۱۸ مهر از سوی فدراسیون 
فوتبال رد و از سوی این فدراسیون اعالم 
شد که دیدار تیم ملی فوتبال کشورمان برابر 
راس  مهر،   20 شنبه  روز سه  جنوبی،  کره 
ساعت ۱۷ بدون حضورتماشاگر در ورزشگاه 

آزادی برگزار می شود!
توضیحات  به  مهم  بسیار  پرسش 
فوتبال  فدراسیون  عمومی  روابط  مدیر 
ایران  بازی  در  تماشاگران  حضور  درباره 
و کره جنوبی بازمی گردد. او در این رابطه 
فیفا  تاییدیه  منتظر  است:  »ما  اعالم کرده 
هستیم. 2۱ سپتامبر نخستین مکاتبه برای 
بازی با کره جنوبی انجام شد که اعالم شد 
کنیم.  میزبانی  تماشاگران  از  می خواهیم 
عزیزی  تاکید  و  شده  انجام  پیگیری های 
رعایت  را  استاندارها  تمام  باعث شد  خادم 
کنیم؛ استانداردهایی که وزارت بهداشت و 
ما  دوم  مکاتبه  در  بودند.  کرده  تعیین  فیفا 
که ۷ اکتبر بود به AFC اعالم کردیم که 
و  است  چگونه  تماشاگران  حضور  شرایط 
شد.  هماهنگی  هم  داخلی  دستگاه های  با 
چهارشنبه وزاررت بهداشت اعالم کرد که 
با تعداد محدود، حضور  با شرایط خاص و 
تماشاگران بالمانع است. با توجه به شرایط 
تماشاگر حاضر  این شد که ۷000  بر  قرار 
کنفدراسیون  که  هستیم  منتظر  ما  باشند. 
فوتبال آسیا جواب بدهد و یکسری فرم ها 

ارسال شده است. برخالف آن چه در فضای 
مجازی گفته می شود که مکاتبه ای نبوده، 
ما همه کارهای الزم را انجام داده ایم. بازی 
کره جنوبی و سوریه هم دقیقه ۹0 اعالم شد 

که بدون تماشاگر است.«
در رابطه با این اظهارات نکات ظریفی 
وجود دارد؛ مدیر روابط عمومی فدراسیون 
فیفا  تاییدیه  منتظر  »ما  می گوید،  فوتبال 
هستیم. 2۱ سپتامبر نخستین مکاتبه برای 
شد  اعالم  که  انجام  جنوبی  کره  با  بازی 

می خواهیم از تماشاگران استفاده کنیم.«
طبق گفته وی 2۱ سپتامبر یعنی ۳0 
شهریور نخستین مکاتبه صورت گرفته است 
اما آیا این مکاتبه با AFC نیز انجام شده 
المللی  بین  پروتکل  اینکه  مهم تر  است؟ 
مسابقات فوتبال به صراحت اعالم می کند 
که باید اطالعات آمادگی برگزاری مسابقه 
فوتبال از سوی کشور میزبان با تمام بندهای 
مشخص شده ارائه و اعالم شود، بنابراین 
سوال دوم این است که آیا در مکاتبه ۳0 
ایران  فوتبال  فدراسیون  سوی  از  شهریور 
برگه اطالعاتی نیز ارسال شده یا صرفا طبق 
گفته مدیر راوبط عمومی فدراسیون فوتبال 
مکاتبه ای مبنی بر اینکه ایران قصد دارد 
در بازی با کره جنوبی از وجود تماشاگران 

بهره ببرد، صورت گرفته است؟
پرسش سوم و مهم تر به بخش بعدی 
فدراسیون  عمومی  روابط  مدیر  اظهارات 
فوتبال بازمی گردد، وی در صحبت هایش 
اکتبر  هفتم  که  ما  دوم  »مکاتبه  می گوید 
شرایط  که  کردیم  اعالم   AFC به  بود 
حال  است.«  چگونه  تماشاگران  حضور 
حضور  شرایط  چرا  که  است  این  پرسش 
تماشاگران در دیدار تیم های ملی فوتبال 
ایران و کره جنوبی هفت اکتبر )۱۵ مهر( 
برگزاری  زمان  از  قبل  روز   ۵ تنها  یعنی 
در  است؟  شده  اعالم   AFC به  مسابقه 
حالی که از سوی فیفا طبق پروتکل بین 
که  شده  اعالم  فوتبال  مسابقات  المللی 
مسابقه،  برگزاری  از  قبل  روز   ۱4 حداقل 
دگی  ما آ اطالعات  ید  با میزبان  کشور 
دارای  که  را  فوتبال  مسابقه  برگزاری 

ارائه کند! بندهای مختلف است، 

کسی پاسخگو نیست....

فدراسیون، متهم اصلی محرومیت تماشاگران ایرانی در دیدار با کره!
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، استاد دانشگاه شیراز گفت: حافظ و سعدی، زاده یک زمانه 
بزرگان  این  اشتراک  وجه  مهم ترین  و  بزرگ ترین  عشق  و  هستند 

ادب ایران است.
مصطفی ندیم یکشنبه در نشست سرای اهل قلم در شیراز  بیان 
کرد:با این که عشق نزد سعدی زمینی، اما نزد حافظ عشق آسمانی است. 
اما هرچه است هر دو این شاعران مرید عشق هستند و هر دو عشق 

را به خوبی درک کرده اند.
او ادامه داد: جغرافیای فرهنگی شیراز مفهوم واالی عشق 
معرفی  جدیدی  دیدگاه  و  نگرش  با  بقلی  روزبهان  زمان  از  را 

کرده است.
وی برای شناخت بهتر زمانه شیراز در دوران زیست حافظ به 
تاریخچه شکل گیری این شهر اشاره کرد و گفت: هم واره این پرسش 
نزد دانشجویان، پژوهشگران و حافظشناسان مطرح بوده که چه تصویر 

و تصوری از دوره این شاعر قرن هشتم وجود دارد.
این پژوهشگر، استاد دانشگاه و نویسنده شیرازی به شکل گیری 
این فرهنگ شهر تاریخی پرداخت و عنوان کرد:درمنابع جغرافیایی به 
ساخت شهر شیراز توسط برادر یا پسرعموی حجاج بن یوسف در قرن 
به دوره  را  اساس ساخت شهر شیراز  این  بر  است.  اشاره شده  اول 

اسالمی منسوب می دانند درحالی که الواح یافت شده در تخت جمشید 
و باستان شناسی ها خالف این را ثابت می کند.

دوره  به ویژه  اسالم  از  پیش  دوره  در  شیراز  کرد:  عنوان  ندیم 
ساسانیان سکونت گاه مهمی بوده است و این گفته توسط تاریخ نگاران 

هم به اثبات رسیده است.
وی گفت: در گذشته که ارتباط با بزرگان نزد مردم به ویژه 
در  با  است.  می آمده  وجود  به  نسلی  بین  اتصال  بوده  زیاد  فامیل 
افراد  گذشته.  از  کرد  پیدا  آگاهی  می توان  نسل  سه  گرفتن  نظر 
حافظ  هستند.  گذشته  وارث  بیشتر  شاعر  و  هنرمند  و  فرهیحته 
نیز وارث گذشته خویش است. فاصله سعدی و حافظ کمتر از 40 
سال و این فاصله بسیار کمی در گذشته است. بدین خاطر حافظ 

وارث عهد سعدی است.
 این حافظ شناس و استاد دانشگاه پیرامون واژگان سالوس و 
امیر  زمانی است که  زمانه حافظ  بیان کرد: در  اشعار حافظ،  ریا در 
مبارزالدین در شیراز از مظفریان حاکم  شد که فردی بوده افراط گر در 
ریای دینی. به این دلیل در آن دوره در شیراز سالوس و ریا در میان 
مردم افزایش یافت و حافظ با اشعارش نوک پیکان نقد خویش را به 

طرف این عده گرفت.

استاد دانشگاه: عشق بزرگترین وجه اشتراك زمانه حافظ و سعدی است

کودکان  فکری؛  پرورش  کانون 
قرار  اولویت  در  را  ویژه  نیازهای  با 

می دهد
 انتشار کتاب به خط بریل و تولید پادکست 
برای کودکان با نیازهای ویژه، در برنامه کانون 

پرورش فکری قرار دارد.
 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 
توجه به کودکان با نیازهای ویژه را در دستور 
کار خود قرار داده است و بخشی از برنامه های 
هفته ملی کودک را به این موضوع اختصاص 

داده است.

در  کانون  تاریخ  موزه  از  رایگان  بازدید 
هفته ملی کودک

در  مهر   ۱۹ دوشنبه  روز  صبح   ۹ ساعت 
چهارمین روز از هفته ملی کودک، موزه تاریخ 
کانون پرورش فکری پذیرای کودکان به همراه 

والدین شان خواهد بود.
بازدید  شامل  تاریخ  موزه  برنامه های   
رایگان از موزه و شرح و توضیحات تخصصی 
در مورد موزه و تاریخ، به همراه اجرای نمایش 
نهایت  در  و  فیلم  بازی های گروهی، پخش  و 
اهدای یادبود به بازدیدکنندگان به مناسب هفته 

ملی کودک اعالم شده است.
ساعت  نیز   ۱400 مهر   20 سه شنبه  روز 
موسسه  و  موزه  از  کودک   ۱2 ظهر،   ۱۱:۳0
می کنند  بازدید  تهران  دانشگاه  باستان شناسی 
باستانی  آثار  با  کودکان  بازدید،  این  در  که 
کاوش شده از تپه سگزآباد قزوین آشنا می شوند 
تهران  دانشگاه  باستان شناسی  دانشجویان  و 
و  تخصصی  ویژه برنامه  بازدیدکنندگان،  برای 

بازدید از کارگاه مرمت سفال ترتیب داده اند.
موزه تاریخ کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان از مراکز قدیمی این مجموعه است 
خیابان  ابتدای  و  تهران  میدان شهدای  در  که 
زمان، سرداب،  تونل  است.  واقع شده  پیروزی 
از  و...  نمایش  سالن  راهرو،  ُکره،  اتاق  رمپ، 

بخش های این موزه است.

دانش آموزان تانزانیایی هفته ملی 
کودك را به کودکان ایران تبریک 

گفتند
کودکان تانزانیایی در یک ویدئوی کوتاه، 
ضمن انجام فعالیت های هنری مانند نقاشی و 
ساخت تابلوهای یادگاری، هفته ملی کودک را 
به کودکان همتای خود در ایران تبریک گفتند.

 کودکان کشور تانزانیا با اشاره به پیشنیه  
تاریخی و فرهنگی مشترک و روابط مردم این 

دو کشور، به بچه های ایران بابت فرارسیدن یک 
هفته جشن و شادی تبریک گفته اند.

برای  نیا  تانزا کودکان  ویدئو،  این  در 
و  کرده  آرزو  صلح  و  سالمت  ایران  بچه های 
کشور  دو  این  مردم  بین  رفاقت  و  دوستی  بر 

تاکید کرده اند.
از  را  کودک  ملی  هفته  حالی  در  امسال 
۱۶ تا 22 مهر ۱400 جشن می گیریم که بیش 
از ۱0 چهره از سیاستمداران جهان، مسووالن 
چند  دانش آموزان  بین المللی،  جشنواره های 
کشور از جمله لبنان و تانزانیا با صدور پیام های 
ویدئویی این رویداد را به بچه های ایران تبریک 

گفته اند.
خوش  »حال  شعار  با  کودک  ملی  هفته 
کودکی، رنگ خوش زندگی« در مراکز کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سراسر 

کشور برگزار می شود.

پخش فیلم و اهدای کتاب در 
بیمارستان های کودکان و انجمن های 

خیریه
مسئوالن  کودک،  ملی  هفته  با  همزمان 
با  نوجوانان  و  کودکان  فکری  پرورش  کانون 
و  تهران  کودکان  بیمارستان های  در  حضور 
و  کودکان  حقوق  حامی  گروه های  همچنین 

آسیب های اجتماعی، عالوه بر نمایش فیلم در 
بیمارستان ها مجموعه ای از کتاب و بسته های 

فرهنگی را اهدا خواهند کرد.
نام  به  که   ۱400 مهر   ۱۹ دوشنبه  روز 
»کودک، بهداشت و سالمت جامعه« نام گذاری 
در  فکری  پرورش  کانون  مسووالن  شده، 
بیمارستان های بهرامی، مفید، حضرت علی اصغر 
و بیمارستان کودکان تهران حضور می یابند تا 
عالوه بر پخش فیلم، بسته ها و کتاب هایی به 

کودکان بستری شده اهدا شود.
در این برنامه ها که با رعایت شیوه نامه های 
بهداشتی برگزار می شود، »باد دوچرخه سوار« به 
کارگردانی نازنین سبحان سربندی، »زری زری 
جواهریان،  مهین  کارگردانی  به  زری«  کاکل 
»سگی که مرض داشت« به کارگردانی پروین 
کارگردانی  به  لومو«  ترسناک  و »شب  تجوید 
ساره شفیعی پور فیلم های انیمیشنی هستند که 

پخش خواهد شد.
و  مربیان  نیز  کودک  ملی  هفته  در طول 
حقوق  از  حمایت  مراکز  به  کانون  مسئوالن 
کودکان، کودکان کار و خیابان، و نیز مدارس 
بسته های  و  رفته  مهاجر  کودکان  خودگردان 
فکری  پرورش  کانون  تولیدات  از  فرهنگی 
اهدا  اعضایشان  به  را  نوجوانان  و  کودکان 

می کنند.
»حال  شعار  با  امسال  کودک  ملی  هفته 
طراحی  زندگی«  خوش  رنگ  کودکی،  خوش 

شده و هر روز به یک موضوع محوری اختصاص 
دارد که کودک و نشاط و سرگرمی، کودک و 
میراث فرهنگی، کودک و معنویت و کودک و 
فضای مجازی، از سرفصل های موضوعی این 

روزها هستند.

بررسی نیازهای کودکان در پادکست 
و ویدئوهای ویژه

رادیو مرغک کانون، پادکست اختصاصی 
کانون پرورش فکری در طول هفته ملی کودک 
ویژه برنامه های کوتاهی با موضوع های مختلف 
و مربوط به نیازهای کودکان و نوجوانان را تهیه 

و منتشر می کند.
رادیو مرغک کانون که به تازگی کار خود 
را آغاز کرده، از ۱۶ تا 22 مهر ۱400 در هشت 
قسمت، ابتدا تاریخچه نامگذاری و شکل گیری 
روز جهانی کودک، یک هفته با کانون و هفته 
ملی کودک را بررسی کرده و در ادامه، هر روز 
با توجه به نام گذاری روزهای این هفته از سوی 
دبیرخانه  آن، درباره  موضوع های این روز نکاتی 

را عنوان می کند.
مخاطب این پادکست، عموم خانواده ها و 
دست اندرکاران دنیای هنر و فرهنگ کودک ذکر 
شده، و در طول هفته ملی کودک، با موضوعاتی 
چون کودک و محیط زیست، کودک و سالمت 

و بهداشت، کودک و میراث فرهنگی، کودک و 
باورهای معنوی و دینی، و همچنین کودکان و 
برنامه های کوتاهی  رسانه ها و دنیای مجازی، 

را تهیه و پخش می کند.
عمومی  روابط  اداره کل  حال،  همین  در 
سراغ  به  ایام  این  در  کانون  بین الملل  امور  و 
در  تا  رفته  مختلف  هنرمندان  و  نویسندگان 
قالب ویدئو، مصاحبه  تلفنی و... نیازها و شرایط 
مختلف کودکان را از منظر این دست اندرکاران 

بازتاب دهد.
مجموعه محتوای صوتی و تصویری این 
هفته تا پایان روز پنج شنبه این هفته در پایگاه 
kanoonnews. نشانی  به  کانون  خبری 
ir  و شبکه های اجتماعی این نهاد در دسترس 

عموم قرار می گیرد.

آثار شاخص ادبی جهان را به خط 
بریل منتشر کنید

ویژه  نیازهای  دارای  اعضای  از  تعدادی 
مراکز کانون پرورش فکری در دیدار با معاون 
آثار شاخص و  انتشار  فرهنگی کانون خواستار 
مهم ادبی جهان به زبان بریل برای کودکان و 

نوجوانان ایرانی شدند.
در  و   ۱400 مهر   ۱۷ روز  مروج  محمود 
این  با  دیدار  در  ملی کودک  هفته  روز  دومین 
کودکان و نوجوانان در مرکز شماره 40 کانون 
قرار  آنان  خواسته های  و  مسایل  جریان  در 
زبان  به  دنیا  مهم  ادبی  آثار  انتشار  که  گرفت 
کانون  بریل  کتاب های  به  بخشی  تنوع  بریل، 
از  بخشی  مراکز،  در  کتاب  سهمیه  افزایش  و 
نابینای  اعضای  سوی  از  شده  مطرح  مسائل 

حاضر در این برنامه بود.
فکری  پرورش  کانون  فرهنگی  معاون 
ضمن  برنامه  این  در  نان  نوجوا و  کودکان 
تبریک روز جهانی و هفته  ملی کودک به تمام 
کودکان جهان، ایران و اعضای دارای نیازهای 
ویژه، ابراز امیدواری کرد که با همت همگان و 
رعایت نکات بهداشتی فردی و اجتماعی، مراکز 
کانون در آینده ای نزدیک به صورت حضوری 
و  شور  و  انرژی  با  را  خود  متنوع  فعالیت های 

نشاط بیشتری آغاز کنند.
برنامه ریزی های  به  اشاره  ضمن  وی 
این  که  خوشحالم  بسیار  گفت:  گرفته  صورت 
است.  داده  رخ  کودک  هفته  با  هم زمان  دیدار 
و بسیار خوشحالیم که به زودی مراکز کانون 
برنامه های  که  می کنند  کار  به  آغاز  درحالی 
مختلفی هم چون کارگاه های فرهنگی، هنری، 
تمام مخاطبان  برای  را  برنامه ها  دیگر  و  ادبی 

کانون در نظر گرفته ایم.
نکات  یت  عا ر با  که  جشن  ین  ا ر  د
و  اجتماعی  فاصله   بهداشتی،  وشیوه نامه های 
با حضور نمادین تعداد اندکی از کودکان مراکز 
آثار  اعضا،  درآمد  اجرا  به  تهران  استان  فراگیر 
هنری خود را ارائه کردند. شعرخوانی، نوازندگی،   
خوانش متن ادبی بخشی از این برنامه ها بود.

ه کل  ر ا د ا سرپرست  حسینی  سیدعلی 
 ۱00 حضور  به  برنامه  این  در  تهران  کانون 
نفر از کودکان با نیازهای ویژه در کارگاه های 
اشاره و ضمن  دوران کرونا  کانون طی  برخط 
در  فراگیر  مرکز   ۵ فعالیت  به  گزارشی  ارائه 
تهران و حدود 40 مرکز در کل کشور پرداخت 
نیازهای  دارای  اعضای  کرد  امیدواری  ابراز  و 
در  بتوانند  دیگر  بار  مراکز  این  در  کانون  ویژه 
کارگاههای  از  نوجوانان  و  کودکان  سایر  کنار 
مختلف و دانش، تجربه و مهارت مربیان کانون 

بهره مند شوند.
با اهدای لوح و هدایایی شامل  همچنین 
پرورش  کانون  طرف  از  فرهنگی،  محصوالت 
استان  و  ستاد  مسئوالن  حضور  با  و  فکری 

کانون  فراگیر  مراکز  مربیان  و  اعضا  تهران، 
مورد قدردانی قرار گرفتند.

دبیر  سلیمانی  ابوالقاسم  برنامه  این  در 
روابط عمومی و  هفته ملی کودک و مدیرکل 
امور بین الملل کانون، مهرنوش قربانعلی معاون 
فرهنگی و کارشناسان کانون استان تهران نیز 

حضور داشتند.
علی  شهید  یادواره   کودک،  ملی  هفته  
کودکی،  خوش  »حال  شعار  با  امسال  لندی، 
رنگ خوش زندگی« در سراسر کشور در حال 
کرونایی  شرایط  به  توجه  با  و  است  برگزاری 
شهرها، برنامه ها در دو شکل مجازی و حضوری 

طراحی شده  است.

نقاشی دیواری کودکان 47 
کروموزمی آباده در هفته ملی کودك

ر  دیوا کودک،  ملی  هفته  با  همزمان 
استان  مهربانی در خیابان ۱۷ شهریورآباده در 
کانون  فرهنگی هنری  مرکز  همت  به  فارس 
 4۷ کودکان  شرکت  با  آباده  فکری  پرورش 

کروموزمی نقاشی شد.
روز  و  کودک  ملی  هفته  روز  اولین  در 
با حضور مردم  آیینی که  جهانی کودک، طی 
جمعی  و  آباده  فرماندار  ازجمله  مسووالن  و 
و  کودکان  بود،  شده  برگزار  مسووالن  از 
نوجوانان پای دیواری موسوم به »دیوار 4۷« 
که به منظور حمایت بیشتر از کودکان دارای 

و  آمدند  گردهم  شده،  طراحی  داون  سندرم  
کشیدند. نقاشی 

مرکز  مربی مسوول  فدایی صدر،  حسین 
فرهنگی هنری آباده در این باره گفت: دیوار 4۷ 
طراحی  کروموزمی   4۷ کودکان  از  حمایت  در 
شده و در این روز، افراد دارای سندرم داون و 
دیگر کودکان در کنار هم و با همدلی، دوستی و 
صمیمیت به نقاشی کودکانه پرداختند و تصورات 

خود از دنیای اطراف را به تصویر  کشیدند.
 4۷ دارای  داون  سندرم  دارای  افراد 
معمولی  افراد  به  نسبت  که  هستند  کروموزوم 

یک کروموزم بیشتر دارند.
را  برنامه هایی  امسال،  کودک  ملی  هفته 
نیازهای  از  اعم  کودکان  تمامی  استفاده  برای 
سراسر  در  مهر   22 تا  و  کرده  طراحی  ویژه 
کشور با شعار »حال خوش کودکی، رنگ خوش 

زندگی« ادامه دارد.

قول مساعد نماینده مردم مرودشت 
در مجلس برای تأمین خودروی 

کتابخانه سیار
همزمان با آیین گرامی داشت روز جهانی 
و  ارسنجان  مرودشت،  مردم  نماینده  کودک 
بازدید  با  اسالمی  در مجلس شورای  پاسارگاد 
به  نسبت  مرودشت،  فرهنگی هنری  مرکز  از 

قول  روستایی  سیار  کتابخانه  خودروی  تامین 
مساعدت داد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور 
بین الملل کانون، جالل رشیدی کوچی در هفته 
فرهنگی هنری  مرکز  در  با حضور  ملی کودک 
مرودشت در استان فارس، با فعالیت های کانون 
کانون  کتابخانه  برنامه های  میهمان  و  آشنا 

پرورش فکری شد.
در این دیدار همچنین رشیدی کوچی برای 
با هدف راه اندازی واحد  تأمین خرید و خودرو 
سیار در شهرستان مرودشت قول مساعدت داد 
و گفت که در پایان هر فصل، جلسه  هم اندیشی 
و تعامل با حضور مسووالن اداره های شهرستان 
با هدف رفع مشکالت مجموعه های فرهنگی 
با حضور نماینده کانون پرورش فکری در دفتر 

او برگزار می شود.
در  است  قرار  مرودشت  مردم  نماینده 
مربیان  با  نیز  کودک  ملی  هفته  روز  آخرین 
در  مرودشت  فرهنگی هنری  مرکز  کارکنان  و 

کانون، دیدار و گفت وگو کند.

پخش رایگان فیلِم اجرای 
برترین های جشنواره  بین المللی 

قصه گویی
فیلِم اجرای قصه گویان برگزیده دوره های 
مختلف جشنواره بین المللی  قصه گویی به بهانه 
تا 22 مهر در سایت  از ۱۶  هفته ملی کودک 
خبری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
عالقه مندان  عموم  دسترس  در  رایگان  به 

قصه گویی و نقالی است.
 در هفته ملی کودک امسال فیلم اجرای 
همه ساله  که  قصه گویی  جشنواره  برترین های 
قصه های  خارجی  و  ایرانی  راویان  حضور  با 
ملل برگزار می شود، با تدوین و کیفیت باال در 
 kanoonnews.ir پرتال کانون به نشانی
در معرض تماشای خانواده ها، کودکان و تمامی 

عالقه مندان قرار گرفته است.
طبقه بندی  بخش  چند  در  قصه ها  این 
ملی،  قصه گویان  شامل  که  شده اند  منتشر  و 
پسران  و  دختران  مادربزرگ ها،  و  پدربزرگ ها 

و بخش بین الملل است.
فیلم  )ملی(،  مردان  و  زنان  بخش  در 
خنزر  »کالغ  قصه  با  حیاتی  فرانک  اجرای 
در  اول  )برگزیده  استان کرمانشاه  از  پنزری« 
بین المللی قصه گویی(  بیست ویکمین جشنواره 
مشت  و  »شال  قصه  با  کاظمی  حسین  و 
در  اول  )برگزیده  مازندران  استان  از  حسن« 
قصه گویی(  بین المللی  جشنواره  بیست ودومین 

نمایش داده می شود.
نیز  مادربزرگ ها  و  پدربزرگ ها  بخش  در 
»سنگ  قصه  با  موسوی  فاطمه  اجرای  فیلم 
در  اول  )برگزیده   لبرز  ا استان  ز  ا صبور« 
قصه گویی(  بین المللی  جشنواره  بیست ویکمین 
و فاطمه سیدرضایی با قصه »روباه مرغ ندیده« 
از استان قزوین )برگزیده اول در بیست ودومین 
جشنواره بین المللی قصه گویی( در این هفته در 

دسترس همگان است.
بخش  در  اول  برگزیده  برتر  قصه های 
نجمه  ی  ا جر ا فیلم  مل  شا نیز  لملل  بین ا
با قصه »یک روز پرماجرای  احمدزاده مروست 
خاله« از استان یزد )از بیست ویکمین جشنواره 
قصه  با  قصیر  ساره  و  قصه گویی(  بین المللی 
جشنواره  بیست ودومین  )از  لبنان  از  »جوجه« 

بین المللی قصه گویی( است.
اما بخش دختران و پسران )ملی( نیز نگار 
موحدی رودی با قصه »اشتر خجو« از خراسان 
بیست ویکمین  قصه گویی  برترین  که  رضوی 
جشنواره بین المللی شده بود، به اجرای برنامه 

خواهد پرداخت.
علی  شهید  یادآوره  کودک،  ملی  هفته 
به  کشور  سراسر  در  مهر   22 تا   ۱۶ از  لندی 
شکل مجازی و حضوری با شعار »حال خوش 
کودکی، رنگ خوش زندگی« برگزار می شود.

کانون پرورش فکری؛ کودکان با نیازهای ویژه را در اولویت قرار می دهد

انتشار ۲ کتاب از »حقوق بین الملل به زبان ساده«

کتاب های »حمایت از حقوق زنان در مخاصمات بین المللی« و »حمایت از حقوق 
کودکان در مخاصمات بین المللی« نوشته ابراهیم مشهدی و محمدمهدی سیدناصری 

راهی بازار کتاب شده اند.
کتاب »حمایت از حقوق زنان« در ۱۷۷صفحه با شمارگان ۱000 نسخه و قیمت 
۵۵ هزار تومان و »حمایت از حقوق کودکان« در 2۱۶ صفحه با قیمت ۵۹ هزار تومان 

در موسسه نشر و تحقیقات ذکر منتشر شده اند.
در معرفی این کتاب ها که در مجموعه »حقوق بین الملل به زبان ساده« منتشر 
شده، آمده است: کودکان و زنان در طول تاریخ، بیشترین صدمات جسمی و معنوی را 
در اثر وقوع مخاصمات مسلحانه در اشکال مختلف پذیرا شده اند؛ آنان با این که نقش 
چشمگیری در شروع مخاصمات نداشته اند، اما بیشترین صدمات را از آثار و نتایج جنگ ها 
متحمل می شوند و گاهی مورد ناپسندترین اعمال قرار می گیرند. در این میان، حقوق بشر 
دوستانه حمایت های وسیعی را از کودکان و زنان به هنگام مخصمات مسلحانه بشر  و 
غیربشر به عمل آورده است. آنان از حمایت های عمومی مقررشده برای غیرنظامیان در 
صورتی که در مخاصمه مشارکت مستقیم نداشته باشند، بهره می برند و ضمن این که 
از رفتارهای منطبق با حقوق بشر برخوردار  می شوند، تحت حمایت مقررات حقوقی 
ناظر بر رفتار با دشمن قرار می گیرند. بر همین اساس است که حقوق بشر دوستانه از 
زمان آغاز منازعات مسلحانه تا پایان آن، سازوکارهای حمایتی )عام و خاص( برای 
کودکان، لحاظ می کند که بهترین منفعت کودکان و زنان را باید در کاستن تسلیحات 

کوچک و بزرگ  جست وجو کرد.

رمانی از »آن تایلر« منتشر شد
رمان »تمرین نفس کشیدن« نوشته آن تایلر با ترجمه علی مالیجردی منتشر شد.
این کتاب در 4۱2 صفحه با قیمت ۱۳۹ هزار تومان توسط نشر سیب سرخ 

منتشر شده است.
در معرفی رمان »تمرین نفس کشیدن« توسط ناشر می خوانیم: این رمان در 
کارنامه کاری تایلر اثری شاخص به شمار می رود و عنوان شده است که نگارش این 

اثر تاثیر بسزایی در اهدای جایزه »پولیتزر« به وی داشته است.
علی مالیجردی، مترجم این کتاب همزمان با انتشار آن با اشاره به این که 
در انتخاب این کتاب جدای از معرفی یک متن مشهور برای مخاطبان ایرانی 
به دنبال معرفی اثری برای کتابخوانان ایرانی بوده که در فضای ادبیات غرب 
کشیدن«  نفس  »تعلیم  رمان  کرد:  بیان  می شود،   معتبری  ادبی  جوایز  برنده 
آگاهی و بینش فوق العاده ای راجع به زندگی مردمانی عادی و معمولی از طبقه 
متوسط به ما می دهد که بین التزام و تعهد به زندگی خانوادگی و جست وجوی 

معلق اند. خویش  هویت 
او ادامه داد: از هم گسیختگی خانواده، تم مهمی در این رمان است، در این 
خانواده های از هم گسیخته اعضای خانواده به صورت یک واحد منسجم عمل نمی کنند. 
اعضای خانواده از هم جدا و منفک هستند مثال آیرا شخصیت مرد داستان شوهر مگی 
هیچ دوستی ندارد و با همسرش دائم جروبحث می کند. خواهرانش هم همین طور، این 
خواهران با هیچ کس ارتباط ندارند و حتی از پیشرفت های روز از طریق تلویزیون باخبر 

می شوند. جسی، پسر آن ها از فیونا طالق گرفته و تنها زندگی می کند. 
این مترجم همچنین اظهار کرد: این رمان بازتاب زندگی های واقعی مردم امروزی 
است. از نظر پست مدرنیست ها جهان و متن هیچ معنی و یا انسجامی ندارد، تایلر این 

بی معنی بودن و عدم انسجام را در زندگی شخصیت ها خوب توصیف کرده است.
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فرناز میرزالو

شماره آگهی : ۱4000۳۹۱۶04۵000۱۸۱
شماره پرونده : ۱۳۹۹040۱۶04۵00۱4۹۷

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
آگهی مزایده اتومبیل 

به موجب پرونده اجرائی کالسه بدین وسیله به اطالع عموم می رساند : 
یک دستگاه اتومبیل سواری به شماره انتظامی ۱۹-۳۳۹ق ۷۹ متعلق به آرش 
صفری واقع در پارکینگ سپند جاده قدیم تهران ، که طبق نظر کارشناس 
رسمی مورخ ۱400/۶/۶ به مبلغ 4۷0/000/000 ریال ، به چهارصدو هفتاد 
میلیون ریال ارزیابی شده ومطابق با این نظریه مشخصات خودرو عبارتست از: 
سواری پراید صبا جی تی ایکس آی، مدل ۱۳۹0،سوخت بنزین ، دومحور،چهار 
چرخ ،ظرفیت ۵نفر، چهارسیلندر،سفید رنگ روغنی به شماره موتور ۳۹۸0۱۵۶ 
و شماره شاسی ۱4۱22۹0۷2۹04۳،اتاق)بدنه(خوردگیهای متعدد ورنگ رفتگی 
دارد داشبورد وصندلی ها مستعمل ،عاج الستیک ۵0%و دارای زاپاس %۵0 
فاقد باتری ، سپرهای جلو وعقب شکسته ، فرمان سیستم تعلیق و جلوبندی 
آمده به کار، موتور در حال کار،انتقال نیرو آماده به کار می باشد. با عنایت به 
مراتب فوق جلسه مزایده از ساعت۹الی۱2 روز سه شنبه  مورخ ۱400/۸/4 در 
اداره اجرای اسناد رسمی کرمانشاه واقع در فرهنگیان فاز یک ــ بلوار شهید 
4۷0/000/000ریال  مبلغ  به  فوق  پایه  قیمت  از  مزایده  و  تشکیل  مطاعی 
شروع وبه باالترین قیمت پیشنهادی نقداً از طریق مزایده فروخته می شود 
.کلیه هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده است ونیم عشر وحق مزایده 
نقداً وصول خواهد شد . شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ 
پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت وحضور خریدار یا نماینده قانونی او در 
را  فروش  مبلغ  تفاوت  مابه  است  مکلف  مزایده  برنده   . است  مزایده  جلسه 
ظرف ۵روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید ودر صورتی 
که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ 
مذکور قابل استرداد نبوده وبه حساب خزانه واریز خواهد شد ،در این صورت 
عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط ومزایده تجدید میگردد . ضمنًا حسب 
اعالم بستانکار خودرو فاقد بیمه است.                 شماره:۱۵02/م الف/۱2 

تاریخ انتشار : ۱400/۷/20
کرمانشاه 
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از راست اورهان ياموك ، ارسالن فصیحي و میراندا میناس
اختصاصی دنیای جوانان

به زیر پاي سواران
رکاب مي لرزد

نصرت رحمانی

دمي درنگ دلم زین شتاب مي لرزد
چنان حباب که بر موج آب مي لرزد

به انزواي من آهسته تر بیا اي شعر
ز زخمه هاي نسیمت رباب مي لرزد

غزال من چه شنیدي ز باد اي صیاد
درون مردمکت اضطراب مي لرزد

بریز جام لبالب ز شعر تر ساقي
به پلک زنده بیدار خواب مي لرزد

کدام مرد به میدان حریف مي طلبد
که زیر پاي سواران رکاب مي لرزد

کمر به چنگ تهمتن سپرد و تن برهاند
چه پهنه اي ست که افراسیاب مي لرزد

چه فتنه خاست که بر باد داده است ورق
که دل ز گفتن حرف حساب مي لرزد
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قائم مقام مدیر مسئول: شبنم هوشمند راد

معاون اجرایی: بهنام مومنی
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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 عکس ها با اجازه کتبی از روزنامه بالمانع است

سه شنبه  20  مهر 14۰۰  قیمت 1۰۰۰ تومانسال بیست وچهارم- شماره مسلسل 1853

vahidmalek282@yahoo.com

انقالب،خیابان جمالزاده شمالی ، نرسیده به خیابان 
نصرت، پالك ۲75، طبقه پنجم، واحد 17

 تلفن: 6656۲۸۰1-66۹17۳1۲ -66۹15۲6۸      
فکس:661۲61۳۹

حمیدرضا پگاه هم مجري مي شود!

در ادامه حضور بازیگران مختلف 
در مسابقات و تاک شوهاي تلویزیوني، 
این بار نوبت به حمیدرضا پگاه رسیده 
پرکارترین  از  روزگاري  که  است 
مدتي  ولي  بود  تلویزیون  بازیگران 
مسابقه  است.  شده  کم کار  که  است 

و  کسب  محوریت  با  یک،  و  صفر  اتاق 
کارهای نوین و با شعار کارزاِر رقابِت ایده ها و استارت آپ ها از این هفته 
با اجرای حمیدرضا پگاه از شبکه دو سیما روانه آنتن می شود. در مسابقه 
تلویزیونی اتاق صفر و یک، 2۵ استارت آپ و ۱۵ طرح و ایده از میان ۱4۷ 
شرکت کننده، در میدان محک و مسابقه قرار می گیرند. در هر قسمت 
رقابت می پردازند و  به  با یکدیگر  ایده  و ۳  استارت آپ  نیز ۵  برنامه  از 

برگزیدگان آن از سوي مردم انتخاب مي شوند.

ستاره ها با نیسان آبي در راه هستند

جدیدترین  آبی،  نیسان  سریال 
و  حال  که  فیلیمو  پلتفرم  محصول 
روزهای  است  قرار  دارد  طنز  هوایی 
اول  قسمت  شود.  پخش  چهارشنبه 
این کمدی تازه به کارگردانی منوچهر 

هادی و تهیه کنندگی احسان ظلی پور قرار 
است چهارشنبه 2۸ مهر ماه از این پلتفرم 
منتشر شود. کمدی نیسان آبی جدیدترین سریال طنز فیلیمو است که 
منوچهر هادی بعد از ساخت 2سریال ناموفق دل و گیسو، کارگرداني کرده 
است. حسین یاری، یکتا ناصر، بهناز جعفری، مهران غفوریان، جمشید 
هاشم پور، علیرضا خمسه، سحر قریشی، گیتی قاسمی، ایمان صفا، بهشاد 
شریفیان، سیروس همتی، غالمرضا نیکخواه، حسام نواب صفوی، یوسف 
صیادی، آرش ظلی پور، صفر کشکولی، علی مهربان و بهزاد رحیم خانی 

و رضا بنفشه خواه بازیگران این سریال طنز هستند.

محسن چاوشي براي خسوف مي خواند

سریال خسوف، تازه ترین ساخته 
مازیار میری به تهیه کنندگی همایون 
و  است  شده  پخش  آماده  اسعدیان 
تیتراژ این سریال را محسن چاوشی با 
ترانه ای از حسین غیاثی خوانده است. 

سریال خسوف، جمعه 2۳مهرماه ساعت ۸ 
صبح به صورت اختصاصی از نماوا پخش 
می شود. این اولین سریال شبکه نمایش خانگی است که چندین بازیگر 
نوظهور و با استعداد در آن ایفای نقش کرده اند. خسوف روایتی عاشقانه دارد 
و امین تاریخ، مینو شریفی، پریا مجللی، پوریا رحیمی سام، المیرا دهقانی 
این سریال هنرنمایی  بازیگرانی هستند که در  از جمله  بابایی  و سجاد 
کرده اند. محسن چاوشي پیش از این تجربه موفق سریال شهرزاد را در 
شبکه نمایش خانگي داشته و طبیعتا حضورش در این سریال مي تواند به 

جذب مخاطب آن کمک کند.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  4۰

هایده صفي یاري و جایزه بهترین تدوین

ینگر  و تد ری  صفی یا یده  ها
کشور  سینماي  کهنه کار  و  شاخص 
برای تدوین فیلم محافظ برادر، برنده 
فیلم  جشنواره  تدوین  بهترین  جایزه 
آنتالیا شد. جشنواره فیلم آنتالیا ترکیه 
شب گذشته برگزیدگان رویداد امسال 

خود را معرفی کرد. در بخش بین الملل پنجاه 
و هشتمین دوره جشنواره پرتقال طالیی آنتالیا، فیلم آزادی، به کارگردانی 
کالرا روکوئه جایزه بهترین فیلم را دریافت کرد. در بخش فیلم های داخلی 
ُکرد  با موضوع کودکان  برادر،  اجتماعی محافظ  نیز، درام  ترکیه  کشور 
که در یک مدرسه شبانه روزی ترکیه با ترس زندگی می کنند، توانست 
جایزه بهترین فیلم بخش داخلی جشنواره را کسب کرد. در این دوره از 
و سرکان سزگین  کارهان  فریت  به همراه  هایده صفی یاری  جشنواره، 

جایزه بهترین را دریافت کرد.

ما
سین

 

خانه نشیني هنرمندان در دوران کرونا

جواد آتش افروز: رادیو و تلویزیون را خانه خود مي دانم

نشانی:  رسالت- خیابان منصوری- خیابان مظفری- پالك 1۰۸- واحد۹ 
تلفن: ۲6۳۰5۸۲4- فکس: ۲6۳۰5۸۲4 صندوق پستی: 115- 1۹55۸ 

سازمان شهرستان ها:  ۰۹1۲۲75۲1۹۰
امور  مشترکین: کلینیک رسانه

hhooshmandrad@gmail.com :ایمیل        www.youthworld.ir :سایت
سرویس شهرستان ها: وحید ملک 

محمد حسین زاده

در سال هاي اخیر همواره شاهد 
شاخص  مجریان  که  بوده ایم  این 
دالیلي  به  بنا  هرکدام  صداوسیما 
گاهي  شده اند.  دور  ملي  رسانه  از 
سته  خودخوا شکل  به  خودشان 
از  مدیران  سوي  از  هم  گاهي  و 
حاال  و  شده اند  طرد  ملي  رسانه 
برخي  اخیر  سال  دو  یکي  در  هم 
اجراي  از  کرونا  واسطه  به  آنها  از 
از  یکي  گرفته اند.  فاصله  برنامه 
فروز  آتش ا د  جوا هنرمندان  این 
قامت  در  را  او  بارها  که  است 
گوینده، مجري و حتي تهیه کننده 
پرمخاطب  برنامه هاي  و  دیده ایم 
دورتر  سال هاي  در  خصوصا  او 
نده  ما قي  با ذهان  ا در  ره  هموا
است. او سال ها از رسانه ملي دور 
پیش  سال   ۳ حدود  اینکه  تا  بود 
برنامه  اجرای  و  تهیه کنندگی  با 
م  پیا دیو  ا ر در  شنبه  صبح های 
توانست مخاطبان بسیاری را جذب 
کند و به این عرصه بازگشت اما هم 
اکنون باتوجه به سن و سال و شیوع 
بیماری کرونا از فعالیت خداحافظی 

کرده و خانه نشین شده  است.
با  گفتگو  در  آتش افروز  جواد 
جذابیت  پیرامون  نان  جوا دنیاي 
عرصه اجرا گفت: اجرا یک کار دلی 
محسوب می شود که عشق فاکتور 
مهم آن است و یک مجری به عنوان 
زننده گل آخر می تواند در موفقیت 
و  رادیو  باشد.  سهیم  برنامه  یک 
تلویزیون را خانه خود می دانم چراکه 
و  کردم  کار  درآن  سال  سال های 
برنامه ساختم و پس از بازنشستگی، 
عشق و عالقه ام مانع عدم فعالیت 
و  اجرا  تهیه کنندگی،  عرصه  در 
گویندگی شد، بنابراین پس از مدتی 
دوری از رادیو و تلویزیون، حدود ۳ 
سال پیش با تهیه کنندگی و اجرای 
برنامه صبح های شنبه در رادیو پیام 
را  بسیاری  مخاطبان  توانست  که 
جذب کند به این عرصه بازگشتم، 
اما هم اکنون باتوجه به سن و سال 

فعالیت  از  کرونا  بیماری  شیوع  و 
خداحافظی کرده و خانه نشین شده ام.
درباره  تلویزیون  مجری  این 
بیان  اجرا  در  سبک  یا  ژانر  وجود 
مقوله ای  اجرا  در  سبک  نوع  کرد: 
است که در هر اجرا کننده و گوینده 
بروز  و  ظهور  متفاوت  گونه ای  به 
اجرای  معتقدم  من  و  می کند  پیدا 
هر مجری مختص به خودش است 
مطالعه  کنار  در  عالقه  و  روحیه  و 
اجتماعی،  مختلف  حوزه های  در 
و  سریال  و  فیلم  دیدن  و  فرهنگی 
ملی  به موسیقی  دادن  حتی گوش 
از فاکتور هایی هستند که می توانند 
چه  در  مجری  یک  کنند  مشخص 
و  اجرا  تبحر  و  توانایی  عرصه ای 
بنابراین  داشت  خواهد  گویندگی  یا 
که  فردی  هر  در  سبک  یا  ژانر 
از  کند  اجرا  را  برنامه ای  است  قرار 
طیف یکسانی تبعیت نمی کند پس 
برنامه  اجرا کننده در یک  اگر یک 
گفتگومحور موفق شود دلیل بر آن 
در  باید  یا  و  حتما  که  بود  نخواهد 
مذهبی  و  ادبی  برنامه  یک  اجرای 
باید  مجری  یک  باشد.  موفق  نیز 
یا  و  باالتر  سواد  از  برخورداری  با 
حداقل هم سطح با میانگین جامعه، 
از اخالق رسانه ای هم بهره مند باشد 
فضا های  برخی  از  را  بتواند خود  تا 

مخرب در مسیر اجرا و یا گویندگی 
که زمینه آسیب های اخالقی برای 
مخاطبان را به دنبال دارد دوری کند 
و بیان مطالب بدون پشتوانه محکم 
محسوب  فضا هایی  از  مخاطب  به 
گوینده  یا  مجری  که یک  می شود 
را  چالش هایی  آنها  به  توجه  بدون 

برای جامعه رقم می زند.
بخش  در  فروز  آتش ا د  جوا
بیان  با  صخبت هایش  از  دیگري 
اینکه یک مجری سهم بسزایی در 
در  دارد گفت:  برنامه  موفقیت یک 
تلویزیونی  یا  و  رادیویی  برنامه  هر 
گروهی مشغول تهیه و تولید اثری 
هستند که گل کارشان را به سمت 
گوینده و یا مجری پاس می دهند تا 
او زننده گل آخر باشد پس طبیعی 
است که یک مجری با نوع اجرا و 
حتی نوع صدای خود نقش موثری 
در ماندگاری یک برنامه داشته باشد 
سنگینی  مسئولیت  اجرا  بنابراین 
تکیه  با  کننده  اجرا  فرد  که  است 
خود  وسیع  مطالعه  و  توانایی ها  بر 
ند  می توا مختلف  زمینه های  در 
به  احسن  نحو  به  را  این مسئولیت 
با  را  مخاطب  و  برساند  سرانجام 
برنامه همگام و همقدم کند. تعداد 
کمی از مجریان و گویندگانی که این 
روزها در زمینه اجرا فعالیت دارند در 

اند  کرده  عمل  موفق  عرصه  این 
چراکه عالوه بر، برخورداری از علم 
اند  و آگاهی در حوزه اجرا توانسته 
به  نکردن  بسنده  و  توجهی  بی  با 
کمبود ها و نبود برخی موقعیت ها و 
زمینه مجری  در  اجرایی،  فضا های 
و  بروند  پیش  گویندگی  یا  و  گری 
با پشتوانه قرار دادن عالقه خود به 
این عرصه هر روز به افزایش علم 
که  بیافزایند  خود  رسانه ای  سواد  و 
اجرا  نوع  و  کالم  در  موضوع  این 
ارائه  مخاطبان  به  که  مطالبی  و 
می دهند مشهود است و همین امر 
سبب شده تا این تعداد از مجریان 
تازه نفس با وجود تازه کار بودنشان 
انگشت  تعداد  این  بنابر  بدرخشند 
و  مولف  مجری  مجری،  شماری 

گوینده خوب و مستعد داریم.
ز  سا مه  برنا و  مجری  ین  ا
و  اجرا  گفت:  پایان  در  پیشکسوت 
مکانیکی  و  روتین  کار  گویندگی 
می طلبد  عالقه  و  عشق  نیست، 
کار  گویندگی  و  اجرا  درواقع  و 
مجری  یک  که  است  عاشقانه ای 
با باال بردن علم و اخالق رسانه ای 
و همینطور افزایش سطح معلومات 
با  خوب  برنامه  یک  می تواند  خود 
به مخاطبان هدیه  را  ادبیات جامع 

دهد.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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چاپ: گل آذین
667۹1۲65-66

نوبت اول 
آگهي فراخوان تجدید مناقصه عمومي

 همزمان با ارزیابي کیفي فشرده دو مرحله اي 
مناقصه گزار : شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ایران /  منطقه زاهدان

الف : موضوع تجدید مناقصه : راهبري و کاربري خودروهاي استیجاري ) تاکسي سرویس ( 
محل اجراي کار : شهرستانهاي زاهدان – زابل – خاش – سراوان 

 ب  : میزان حجم کار : جمعا" تعداد دوازده دستگاه خودرو سواري مناسب ) دو دستگاه زابل . یک دستگاه خاش . یک دستگاه سراوان و ۸ دستگاه زاهدان با حدود 4۵000 
ساعت کار و 400000کیلومتر پیمایش برون شهري  در سال 

 با شماره مجوز شماره  20000۹۱۵۸۳000022 سامانه ستاد ایران 
ج : تاریخ، مهلت، نشانی محل دریافت و تحویل اسناد مناقصه  : از کلیه شرکتهاي واجد شرایط دعوت بعمل مي آید بعد از انتشار نوبت دوم این آگهي نسبت به دریافت 
اسناد ارزیابي کیفي از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکي دولت )ستاد( اقدام نمایند. الزم بذکر است کلیه مراحل این مناقصه از دریافت اسناد تا بارگذاري اسناد و ارائه 

پیشنهادات مناقصه گران و بازگشایي پاکات از طریق سامانه ستاد ایران به آدرسwww.setadiran.ir  انجام خواهد شد . 
اطالعات مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر و ارائه پاکتهاي الف :  زاهدان، خیابان دانشگاه، سه راه دانش، جنب پل شهداي وحدت شرکت ملي پخش فرآورده 

هاي نفتي منطقه زاهدان، دبیرخانه کمیسیون مناقصات 
تلفن هاي تماس : ۳-۳۳42۸۳0۱ -0۵4 داخلي   ۱2۱

حضور مناقصه گران در جلسه بازگشایي پاکات با ارائه معرفي نامه داراي مهر و امضاء مجاز تعهد آور بالمانع است 
نوع و مبلغ تضمین ارجاع در فرآیند کار : تضامین قابل قبول یکي از تضامین معتبر در آئین نامه تضمین معامالت دولتي مصوب ۱۳۹4/0۹/22و به مبلغ ۸۹۶/۷00/000 

ریال مي باشد.)در صورت واریز سپرده نقدي. حساب شماره ۹2000۵۵۳۱۹ با شناسه پرداخت ۱4۷۱۵۵۳۶ نزد بانک ملت مي باشد.(
برآورد مناقصه به مبلغ ۱۷/۹۳4/024/000 ریال  مي باشد 

د: شرایط متقاصیان                                                                                                                  
بارگذاري درخواست کتبي براي شرکت در مناقصه با امضاء مدیر عامل از سوي شرکتهاي دست اندرکار و یا آژانسهاي داراي پروانه مجاز در سامانه ستاد ایران  

ارائه تاییدیه از کارفرمایان قبلي و بارگذاري  قراردادهاي مربوطه 
خالصه سوابق کاري و بارگذاري مستندات مربوطه 

تصویر اساسنامه و آخرین آگهي تغییرات 
لیست امکانات مالي و فني 

اعالم مشخصات و سوابق شغلي و تحصیلي اعضاء هیات مدیره شرکت 
گواهي تاییدیه صالحیت و ایمني از اداره کل کار و امور اجتماعي استان 
با توجه به تجدید مناقصه با هر تعداد پیشنهاد نرخ بازگشایي خواهد شد .

شناسه آگهی ۱204۷۶۵
  روابط عمومي شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه زاهدان

که  است  بازیگراني  جمله  از  خداشناس  کاوه 
اتفاقا  و  مي بینیم  مکمل  نقش هاي  در  را  او  معموال 
تا بعضا  او در چنین نقش هایي باعث شده  درخشش 
نقش هاي مکمل در آثاري که او در آنها حضور دارد، 
اخیرا  او  بیایند.  چشم  به  اصلي  نقش هاي  مانند  به 
در  بازي  با  توامان  نیز  را  تهیه کنندگي  و  کارگرداني 

فیلمي با نام هالکت تجربه کرده 
که  معمایي  پلیسي  اثري  است. 
داستان آن برگرفته از یک ماجراي 

واقعي مي باشد.
کاوه خداشناس در گفتگویي 
پیرامون آخرین فعالیت های خود 
در عرصه بازیگری گفت: هالکت، 
است  من  اثر  جدیدترین  عنوان 
یک  از  برگرفته  آن  داستان  که 
نگار مراد  قلم  به  واقعی  ماجرای 
به  و  درآمده  تحریر  رشته  به 
نیروی  پیشگیری  پلیس  سفارش 
ساخته  بزرگ  تهران  نتظامی  ا
از  هالکت  داستان  است.  شده 
بهره  معمایی  پلیسی  مضمونی 
فیلم  این  در  همچنین  و  می برد 
ایمنی،  نکات  برخی  شده  سعی 
اخالقی و روابط پرسنل ارگان های 
انتظامی  نیروی  از جمله  مختلف 
و هواپیمایی کشور در قالب یک 
و  فراز  با  توأم  دراماتیک  داستان 
فرودهای بسیار روایت و به چالش 

کشیده شود.
این بازیگر با بیان اینکه ۸0 
در  هالکت  فیلمبرداری  درصد 
آن  اطراف  روستاهای  و  زاهدان 
صورت گرفته بیان کرد: بازیگران 

و جنس شخصیت های  فیلمنامه  اساس  بر  فیلم  این 
دیکته شده در فیلمنامه انتخاب شده اند و در این زمینه 
سعی کردیم سراغ بازیگرانی برویم که بتوانند با لطافت 
و نرمی، شخصیت ها را باورپذیرتر کنند. همچنین حضور 
ایمان صفا در این پروژه سبب شد این فیلم سینمایی 
در برخی سکانس ها رنگی از طنازی به خود بگیرد و 

روایت داستان برای مخاطب تلطیف شود.
کارگردانی،  بر  عالوه  که  خداشناس  کاوه 
تهیه کنندگی فیلم هالکت را نیز بر عهده دارد پیرامون 
نقش خود در  این فیلم اظهار کرد: در هالکت نقش 
ایفا  را  زاهدان  منطقه  راه آهن  پلیس  قادری  سروان 
اساس  بر  فیلم  این  داستان  اصلی  بستر  که  می کنم 
به  این شخصیت  برای  داده  رخ  و  واقعی  ماجراهای 

جلو برده شد.
در  اکنون  هم  اینکه  بیان  با  پرکار  چهره  این 
شبکه های  و  ملی  رسانه  برای  سریال  تولید  راستای 
نمایش خانگی مذاکراتی را داشته افزود: امیدوارم در 
محتوا  پر  و  خوب  قصه های  بر  تکیه  با  بتوانم  آینده 
کاری فاخر در عرصه کارگردانی و حتی نقشی ماندگار 

در زمینه بازیگری ارائه دهم.
کاوه خداشناس که هم اکنون مشغول مذاکرات 
ابتدایی برای ساخت پنجمین تله فیلم خود با نام خط 
پایان است پیرامون فعالیت در حوزه کارگردانی گفت: 
است  جالبی  و  خوب  تجربه  و  اتفاق  تله فیلم  ساخت 
که در مسیر زندگی و فعالیت های من قرار گرفت و 
علی رغم اینکه هیچگاه فکر نمی کردم در این عرصه 
بپردازم تجربیات بسیاری کسب کردم  فیلمسازی  به 
فیلم های  تله  برای ساخت  به گونه ای که همچنان 
به طور کل  رو  این  از  ندارم  گاردی  آینده  در  متعدد 
دست و پنجه نرم کردن با تصاویر و خلق یک اثر و یا 
موقعیت برایم عملکردی جذاب و لذت بخش است، چرا 
که معتقدم قطعًا قدم نهادن در مسیر تولید هر فیلم با 

هر سبکی و هر میزان دقیقه ای از یک ثانیه گرفته تا 
یک فیلم سینمایی و یا حتی سریال در هر لحظه می 
تواند پر از اتفاقات، تجربیات و نگاه های جدید برایت 

به ارمغان بیاورد.
این بازیگر پیرامون کار در شرایط کرونایی ابراز 
آرام ترین  در  کردیم  سعی  فیلم  این  ساخت  در  کرد: 
ببریم  جلو  را  تولید  کار  شرایط 
سکانس  ضبط  برای  زمانیکه  و 
هالکت  فیلم  تله  پالن های  و 
منطقه  این  رفتیم  زاهدان  به 
که  کشور  مناطق  سایر  علی رغم 
به لحاظ کرونا در شرایط قرمز به 
نارنجی  وضعیت  از  می بردند  سر 
برخوردار بود و بخش عمده ای از 
در  عوامل  تردد  و  اسکان  فضای 
فضای کامال ایزوله و کنترل شده 
قرار داشت که این مورد به نوبه 
خود بخش زیادی از نگرانی ها را 
از ما سلب کرد ولی گاهی برای 
فیلمبرداری از بازارچه های قدیمی 
دل  به  باید  روستایی  فضاهای  و 
شهر زاهدان می رفتیم که حتی با 
رعایت پروتکل های بهداشتی کار 

برایمان دشوار می شد.
پیرامون  خداشناس  کاوه 
برنامه تلویزیونی اتم، بیان کرد: با 
بازتاب های مثبتی که در راستای 
کردم  دریافت  اتم  برنامه  اجرای 
حال خوبی دارم و علی رغم اینکه 
هم  پیشنهادهایی  اجرا  زمینه  در 
شود  گفته  است  الزم  اما  شده 
خواهد  ادامه  اتم همچنان  برنامه 
در  که  اثری  عنوان  به  و  داشت 
جهت فرهنگسازی پیش می رود در چندین فصل روی 
آنتن خواهد بود و در تالش هستیم تا ورای یک برنامه 
تلویزیونی با مخاطب ارتباط بگیرد از این رو امیدوارم 
در فصل های بعدی اتم بتوانیم با مضمون و محتوای 

بهتری مهمان خانه های مردم باشیم.
ریاست  پیرامون  پایان  در  تلویزیون  بازیگر  این 
مدیریت  امیدوارم  کرد:  خاطرنشان  صداوسیما  جدید 
راستای  در  اصولي  پایه گذاری  با  صداوسیما  جدید 
به کارگیری نیروهای جوان و کارآمد و همچنین سپردن 
کار به دست کاردان ها فضای رسانه ملی را بیش از 
به روز و مخاطب  آثار  تولید  با  و  نماید  متعالی  پیش 
را  جمعی  رسانه  دراین  مطلوب  فعالیت  زمینه  پسند 

بسط و گسترش دهد.

از کارهاي پلیسي تا ژانر دفاع مقدس

کاوه خداشناس: کار در شرایط کرونایي بسیار سخت است

آگهی 
مناقصه عمومی
 1400/10/د  

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان لرستان در نظر دارد ، مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری تهیه 
مواد اولیه ،طبخ و توزیع غذای معاونت دانشجویی و دانشکده ها و امور ایاب و ذهاب برخی از بیمارستانهای تابعه دانشگاه را از 
طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرسwww.setadiran.ir برگزار نماید کلیه مراحل فرآیند مناقصه 
شامل :دریافت اسناد مناقصه ،بارگذاری پیشنهاد مناقصه گران ،گشایش پاکتهای پیشنهادی تا اعالم برنده از طریق درگاه سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(انجام خواهد شد.مدارک خارج از سامانه )به استثناءتضمین شرکت در فرآیند مناقصه  می بایست 

به هر دو شکل الکترونیکی در سامانه ستاد بارگذاری و فیزیکی اصل ارسال گردد( فاقد اعتبار می باشد.
www.setadiran.ir:مراجعه به سایت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس

تاریخ انتشار دعوتنامه شرکت در مناقصه در سامانه ستاد دولت  : چهارشنبه ۱400/0۷/2۱ 
آخرین مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد : روز یکشنبه تاریخ ۱400/0۷/2۵

آخرین مهلت زمان بارگذاری پیشنهادات در سامانه ستاد : روز چهارشنبه تاریخ ۱400/0۸/0۵
زمان ومکان تشکیل کمیسیون مناقصه : در ساعت ۸ روز شنبه تاریخ ۱400/0۸/0۸ در سالن جلسات معاونت توسعه تشکیل 

می گردد
اطالعات تماس جهت انجام مراحل عضویت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد (مرکز تماس پشتیبانی سامانه 

.02۱-۱4۵۶
میزان سپرده شرکت در فرآیند مناقصه و نوع تضمین قابل قبول به صورت واریز وجه نقد به حساب شماره 0۱۱0۹0۱۵۱۶00۷بانک 

ملی به نام دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان یا ارائه ضمانت نامه بانکی با اعتبار سه ماهه تامین وارائه گردد  .
     *مبلغ ضمانت نامه بانکی در اسناد مناقصه درج شده

نکته مهم :اصل تضمین شرکت در فرآیند مناقصه می بایست در پاکت در بسته حداکثر تا ساعت ۱4روز چهارشنبه تاریخ 
۱400/0۸/0۵) قبل از گشایش پاکتهای پیشنهادی مناقصه گران ازطریق سامانه ستاد(به دانشگاه علوم پزشکی دبیرخانه واحد 

حراست در مقابل اخذ رسید تحویل گردد.
*هزینه روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان


