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شرکتپيامآوراننشرروزدر نظر دارد ضایعات ذیل را از 
طریق برگزاری مزایده به فروش رساند: 

ل��ذا متقاضیان ش��رکت در مزای��ده میتوانند جه��ت بازدید 
از نمون��ه اق��ام ضایعاتی و اخذ فرم مش��ارکت از روز ش��نبه 
م��ورخ1400/05/16 ب��ه م��دت 5 روز کاری در س��اعات 
اداری به محل ش��رکت واقع در ج��اده قدیم ک��رج ،فتح 27 
،پاک 5 دفت��ر مدیریت مراجع��ه وپس از رویت و س��پردن 
اسناد هویتی و س��پرده ش��رکت در مزایده نس��بت به اعام 
کتب��ی قیم��ت در پاک��ت مهر و م��وم ش��ده اق��دام نمایند.                                                                                                                                      
-به پیش��نهاداتی که پیش یا پس از تاریخ مقرر وصول گردد 

ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- این ش��رکت حق و اختیار ت��ام و تمام قبول ی��ا رد هریک یا 
کلیه پیشنهادهای رس��یده را دارا میباش��د و دادن پیشنهاد 
هیچگون��ه حقی را ب��رای پیش��نهاد دهنده ایج��اد نمیکند.                                                                                                                                          
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    رئیس مرکز رش��د واحدهاي فناوري دارویي دانشگاه 
تهران در گفت وگو با »جوان«: توانمندي محققان جوان این 
مرکز، منجر به تجاري سازي محصوالت هفت دانش بنیان 
زیرمجموعه این مرکز در دوران تحریم شد و این شرکت ها 

اکنون داروهاي بس��یار مه��م را که واردات آنه��ا واقعاً 
مش��کل اس��ت، تولید مي کنند. بستر سازي جهت 

تج��اري ک��ردن دس��تاوردهاي تحقیقاتي علوم 
دارویي، ایجاد زمین��ه کارآفریني و حمایت از 

ن��وآوري و خاقیت نیروه��اي محقق جوان 
از اهداف این مرکز اس��ت. ضمن اینکه این 
مرکزحمایت هاي مالي از واحدهاي مستقر 
و تاش ب��راي فراه��م آوردن حمایت هاي 

قانوني جهت رشد آنها را همواره وظیفه خود 
دانسته است | صفحه3

    بر اساس آمارهاي سازمان نظام پزشکي، در ایران 45 هزار 
و 233 نفر پزشک متخصص داریم که سرانه پزشک متخصص 
به ازاي هر 10 هزار نفر جمعیت، معادل 5/3 مي شود! یعني به 
ازاي هر 10 هزار نفر در ایران، کمتر از شش پزشک متخصص 
وجود دارد، در حالي که بسیاري از کشورهاي پیشرفته و حتي 
منطقه، بیش از 20 پزشک متخصص به ازاي هر 10 هزار نفر 
جمعیت دارند.  با تمام اینها اما باز هم طبقه انحصار طلب ترجیح 
مي دهد تا افراد کمتري وارد این حرفه بش��وند و این مس��ئله 
فشارهاي کاري شدیدي به پزشکان و رزیدنت ها و انترن هایي 
که خارج از این طبقه انحصار طلب قرار دارند، وارد مي کند به 
خصوص حاال و در ایام کرونا. بر همین اساس طي 18 ماه اخیر 
شاهد مرگ پزشکان و ا نترن ها و رزیدنت ها بوده ایم که بخش 
مهمي از این مرگ ها به واسطه فشار کاري بیش از حد به این 

افراد اتفاق افتاده است| صفحه3

    سیدمهدی بنی هاشمی لنگرودی، شاعر آیینی در گفت وگو 
با »جوان«: از مهم  ترین دغدغه های بنده معرفی و ترویج سبک 
زندگی ایرانی- اسامی و عشق مذهبی است که اگر در جامعه 
ترویج پیدا کند به نظر بنده خیلی از مش��کات جامعه اعم از 
فساد و بی حجابی و تأخیر در ازدواج رفع می شود. به شخصه 
برای ترویج این مهم س��عی کرده ام از زبان شعر و داستان چه 
کوتاه و چه رمان استفاده کنم و مدتی هم با مجله هنری توکان و 
خانه طراحان انقاب اسامی به عنوان نویسنده و شاعر همکاری 
داشتم که طرح ها و اقدامات خوبی انجام شد ولی متأسفانه چون 
از این تشکل های خودجوش حمایتی نمی شود، بعد از مدتی 
هر کدام از اشخاص چه ش��اعر، چه طراح، چه نویسنده و چه 
تدوینگر به خاطر گذران زندگی مجبور به کار در شغل دیگری 
می شوند و ناچارند که تشکل را ترک کنند و همین جا ترمز یک 

کار فرهنگی- انقابی کشیده می شود| صفحه10

    آیت اهلل رئیس��ی، نخستین روز ریاس��ت جمهوری خود را 
پرکار آغاز کرد. س��یدابراهیم رئیس��ی رئیس جمهور ساعت 
7 صبح دیروز، با حضور در بخش امور مراجعین نهاد ریاس��ت 
جمهوری از نزدیک در جریان روند مراجعات مردمی قرار گرفت.
رئیس جمهور در این بازدید از بخش ه��ای مختلف این اداره 

بازدید و با مراجعان و کارکنان گفت وگو کرد | صفحه2

صرفه جويي 40 ميليون دالري 
با 2 نانو دارو ايراني

پايانحصارطلبان
آموزشپزشکيبرگلوي
پزشکانورزيدنتها!

مهم  ترین دستاورد زندگی ام 
 از شعر، نزدیک شدن  

به اهل بیت)ع( است 

 رئیسی در روز اول
به میان »مراجعین« رفت

دنيا حيدري 
یادداشت ورزشی

 حرف تان حرف باشد
رش��د بي رویه مبلغ قرارداد بازیکنان که فصل قبل 
چندین میلیارد را به س��ادگي آب خوردن پشت سر 
گذاشت، باعث شده حاال عزمي جدي براي مقابله با 
این مبالغ شکل بگیرد. جدي از آن جهت که سازمان 
بازرسي کل کشور هم به میدان آمده است.  صدالبته 
که همواره قبل از ش��روع هر فصل شاهد وعده هاي 
بس��یاري در این مورد هس��تیم و آقایان مسئول با 

قیافه هایي حق به جانب خبر از ایستادگي برابر ارقام 
درش��ت و نجومي مي دهند، اما هرگز این وعده ها به 
مرحله اجرا نرسیده و همواره باشگاه ها موفق به ثبت 
قراردادهاي نجوم��ي و غیرمنطق��ي بازیکنان خود 
شده اند و خم به ابرو هم نیاورده اند، چراکه ارقام درج 
شده در قراردادها نه از جیب آنها که از جیب مردم و 

بیت المال است که هزینه مي شود! | صفحه2

رسول سنائی راد
یادداشت سیاسی

سفری برای سوق دادن روابط نظامی  به حوزه اقتصادی
یکی از مهم  ترین رخدادهای سیاسی روزهای اخیر 
سفر رئیس مجلس به کشور سوریه بود که پس از 
انتخابات ریاست جمهوری در کشور انجام شد. این 
دیدار مهم و راهبردی که در چنین س��طحی، پس 
از بحران 10س��اله سوریه انجام ش��د و بین رئیس 
مجلس ایران با رئیس مجل��س، وزیر امور خارجه، 
رئیس جمهور سوریه و جمعی از فعاالن اقتصادی، 
تجار و بازرگانان بخش خصوصی آن کشور صورت 
گرفت، دارای ارزش سیاس��ی، امنیتی و اقتصادی 

باالیی بوده و می تواند زمینه ساز ارتقای همکاری   ها 
و تعامات بین دو کشور به حساب آید. در این سفر 
گرچه دیدار  هایی با مقامات س��وری انجام شد که 
ابعاد نظامی و سیاسی نیز داشت اما تمرکز اصلی بر 
حوزه اقتصاد بود تا امکان تثبیت فضای گرم روابط 
از حوزه نظامی و امنیتی به حوزه اقتصادی و تجاری 
س��وق پیدا کند و این حوزه هم نیاز آینده سوریه 
و هم نی��از االن و آینده جمهوری اس��امی ایران 

می باشد | صفحه2
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 سردار سالمی: 

پاسخ ویرانگر به هر تهدید احتمالی می دهیم
دشمنانافکاروانديشهباطلراازسرشانبيرونکنند،چراکهپاسخهایمامخرب،ويرانگروپشيمانکنندهاست| صفحه2
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