
 از وضعیت هشدار به وضعیت قرمز

تجدیدپذیـر  انرژی هـای  بـه  توجـه  کـه  اسـت  سـالی  چنـد 
بیشـتر شـده اسـت؛ تاجایی که حتـی دولـت پیشـنهادهایی را برای 
درآمدزایـی مشـترکان از پشـت بام ها مطـرح کـرده و بـه تازگـی نیز 
رییـس جمهـوری اعـام کرد کـه باید با توسـعه تکنولـوژی در این 
زمینـه هـر کسـی بتوانـد پشـت بـام خانه خـود را بـه یک نیـروگاه 

خورشـیدی تبدیـل و بـرق مـورد نیاز خـود را تامین کنـد و مازاد آن 
را بـه دولت بفروشـد.

بـا توجـه بـه این کـه ایـران سـاالنه بیـش از ۲۹۰۰ سـاعت از 
آفتـاب بهره مند اسـت، یکی از کشـورهای مناسـب جهـان در حوزه 
تولیـد انرژی هـای خورشـیدی بـه شـمار مـی رود؛ بـه گونـه ای کـه 

مشـترکان خانگـی می تواننـد بـا خریـد پنل خورشـیدی و تاسـیس 
نیـروگاه روی پشـت بام خانـه خود، عاوه بـر تامین نیـاز، مازاد برق 
تولیدی شـان را نزدیـک بـه ۱۰ برابـر گرانتر از تعرفه فـروش برق از 

مشـترکین عـادی بـه شـرکت توزیع برق بفروشـند.
صفحه 3

سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت: در حال حاضر در روند تولید 
و غنی سازی اورانیوم در نظنز هیچ گونه خللی وارد نشده و سایت ما به 

مانند گذشته در حال انجام وظایف خود است.
بهروز کمالوندی در مورد حادثه رخ داده در تاسیسات غنی سازی نظنز، اظهار 
داشت: در حال حاضر در سایت شهید احمدی روشن هستم و همانطور که در اخبار 
آمد و خدمت مردم عرض کردیم، حادثه ای را در این سایت در بامداد امروز اشتیم 

که یکی از سوله های ما که در فضای باز است، دچار حادثه شد.
وی ادامه داد: این وسله فاقد مواد هسته ای بوده و آلودگی هم وجود ندارد. ما 
در حال بررسی دقیق علت حادثه بامداد امروز هستیم و تیم های کارشناسی در محل 
حضور دارند. شخص علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی نیز در محل حضور 

یافتند و دوستان و همکاران ما در حال بررسی موضوع هستند.
صفحه ۲

حادثه نطنز خللی در روند غنی سازی ایجاد نکرد

مصوبه تعیین سهمیه فروش سوخت به مرزنشینان 
ابالغ شد

معاون اول رئیس جمهوری اصاحیه مربوط به مصوبه تعیین سهمیه فروش 
سوخت به مرزنشینان را اباغ کرد.

به گزارش پایگاه اطاع رسانی دفتر هیئت دولت، هیئت وزیران در نشست 
هشتم تیر ۱3۹۹، با هدف ارتقای توان اقتصادی ساکنان روستاهای مرزی شعاع 
)۲۰( کیلومتری مرز و تخصیص سهمی از درآمدهای حاصل از صادرات زمینی فرآورده های 

نفتی، تعیین سهمیه فروش سوخت به مرزنشینان را تصویب کرد.
به موجب این مصوبه، از ابتدای سال ۱3۹۹، سهمیه کل سوخت نفت گاز تخصیصی به 
ساکنان روستاهای مرزی مشمول این تصویب نامه، در سال، برابر ۴۵۰ )ماهانه برابر با 3۷/۵( 
میلیون لیتر نفت گاز خواهد بود. سهمیه هر خانوار مرزنشین مشمول این تصویب نامه، در 

سال حداکثر ۱۵۰۰ لیتر نفت گاز )مجموعًا در سقف مذکور( تعیین می شود.
صفحه 3

معاون نیروی انسانی فرماندهی انتظامی تهران:

 نحوه ثبت نام و شرایط استخدام  جوانان
 در پلیس پایتخت

رشد بازار طال و سهام در جهان
بازارهای سهام جهان در سه ماهه دوم 
سال ۲۰۲۰ قوی ترین عملکرد را از سال ۱۹۹۸ 
داشتند؛ با این حال درخشش آنها مانع از روند 
صعودی قیمت طا نشد و این فلز بزرگترین رشد سه ماهه 
خود در چهار سال اخیر را به ثبت رساند. قیمت طا در سه 
ماه گذشته بیش از ۱۲ درصد رشد داشت و در سه ماهه 
دوم سال ۲۰۲۰ بزرگترین رشد قیمت سه ماهه از مارس 
سال ۲۰۱۶ تاکنون را به ثبت رساند. همچنین برای سومین 

ماه متوالی رشد قیمت ماهانه داشت.
بانک های مرکزی جهان در بحبوحه تبعات اقتصادی 
منفی شیوع ویروس کرونا، تدابیر محرک مالی گسترده ای 
را به اجرا گذاشته و نرخ های بهره را پایین نگه داشته اند و 
این اقدام به رشد بیش از ۱۶ درصدی قیمت طا در سال 

میادی جاری کمک کرده است.
صفحه 3

مدیرعامل شرکت پتروشیمی شازند :

افزایش هشت درصدی فروش 
پروپیلن پتروشیمی شازند در بورس

4

یک کارشناس فوتبال:

صفحه 6استقالل کارگاه آموزشی نیست!

2

سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1496- شنبه 14  تیر  1399- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
ارجمند: انسان ها 
وظیفه دارند در 
شرایط سخت به 

فریاد یکدیگر برسند

6ورزش
فدراسیون فوتبال 

پاداش قهرمانی کافا 
را فراموش کرد

هنگ 7فر

كه  هستيم  آن  شاهد  كرونا،  موضوع  بر  عالوه  روزها  اين 
توفيق  نتوانسته  صداوسيما خصوصا در بخش سريال سازي 
از سال گذشته  نيمي كه  و  باشد و در 3ماه  چنداني داشته 
به جز يكي دو سريال در سايز توليدات خود شكست خورده 
است. در اين بين قطعا نظر پيشكسوتان اين عرصه مي تواند 

راهگشا باشد. 

فوتبال  فدراسيون  گفت:  دختران  فوتسال  تيم  عضو 
پاداش هايی كه برای قهرمانی ما در تورنمت كافا در نظر گرفته 
بود، فراموش كرد. آنان هنوز جايگاهی كه در خور فوتسال 

زنان باشد، برای ما فراهم نكرده اند.

علی )پدرام( ميرزايی كه زبان را يک موجود زنده و سيستمی 
زنده  موجود  يک  برای  نمی توان  می گويد،  می داند  منعطف 
تعيين تكليف كرد كه واژه ای را حتما بپذيرد و واژه ای را 

اصال نپذيرد. 

نگاهی به ورود 
واژه های جدید به 

زبان

از پشت بام خود درآمدزایی کنید اما نه با اجاره دادن!

WWW.YOUTHWORLD.IR

آگهی  مناقصه عمومی
)دو مرحله ای (

نوبت دوم 

1- نام دستگاه مناقصه گزار: شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل
2- آدرس مناقصه گزار: اردبیل– شهرک اداری بعثت ) کارشناسان ( ، شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل- تلفنهای 33۷۴۱۶۰۱-۹ – ۰۴۵

3- موضوع مناقصه :
واگذاری عملیات اجرایی توسعه شبکه وخطوط ۲۰ کیلوولت و۴۰۰ ولت هوایی ) فیدرهای جدید از پست آرتا )پیرآلقیر( تا کارشناسان( در حوزه فعالیت امور 3 برق 
اردبیل  بصورت کلید در دست ) تامین کلیه مصالح بعهده پیمانکار (  با شرایط  و مشخصات فنی اعامی از طرف شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل  به پیمانکاران 
واجد شرایط ) دارای گواهینامه صاحیت پیمانکاری : مناقصه گران باید گواهینامه صاحیت معتبرو رتبه بندی مرتبط از سازمان مدیریت و برنامه ریزی  ) حداقل رتبه ۵ ( 

در رشته نیرو داشته باشند ( 
4- سپرده شرکت در مناقصه 

سپرده شرکت در مناقصه مبلغ ۲۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال میباشد . 
5- محل خرید اسناد مناقصه :

اسناد این مناقصه فقط از طریق سایت الکترونیکی www.aped.ir قابل دانلود ودریافت می باشد .
6- مدارک الزم جهت دریافت اسناد:

ایران شعبه  بانک ملی  – فیش واریزی به مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال به حساب  سیبای شماره ۰۱۰3۸۱۵۸۲۲۰۰۱  دستگاه مناقصه گزار نزد  نامه کتبیب  – معرفی  الف 
کارشناسان اردبیل

7- مهلت  خرید  اسناد  مناقصه  :   از روز شنبه مورخه ۹۹/۰۴/۱۴   لغایت  روز شنبه مورخه ۹۹/۰۴/۲۱  در اوقات اداری وغیر اداری
8- تاریخ و محل تحویل اسناد مناقصه :

مناقصه گران بایستی پس از دریافت و مطالعه اسناد مناقصه ، حداکثر تا ساعت ۱۰ صبح روزچهارشنبه مورخه ۹۹/۰۵/۱ اسناد مربوطه را به دبیرخانه شرکت ) اردبیل 
– شهرک اداری بعثت - کارشناسان ( شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل به کدپستی  ۵۶۱3۶۴33۵۵  ارسال نمایند .

پیشنهادهائی که دیرتر از این مهلت تسلیم شود دریافت نخواهد گردید . 
۹- محل برگزاری جلسه اول مناقصه : اتاق جلسه واقع در طبقه سوم شرکت میباشد .

۱۰- آخرین مهلت ارائه پیشنهادات  : ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخه ۹۹/۰۵/۰۱  میباشد .
۱۱- زمان برگزاری جلسه  اول مناقصه : ساعت ۱۱  روز چهارشنبه مورخه ۹۹/۰۵/۰۱ میباشد

۱۲-  زمان برگزاری جلسه نهائی ) گشایش قیمتها ( : در جلسه اول مناقصه مشخص و طی نامه به اطاع پیشنهاد دهندگان خواهد رسید .
۱3- حضور پیشنهاددهندگان یا نماینده آنها  در جلسات مناقصه با ارائه معرفی نامه کتبی آزاد می باشد.

۱۴- مناقصه در دو مرحله برگزار  میگردد . 
۱۵-دستگاه مناقصه گزار در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار میباشد .

۱۶- رعایت کلیه استانداردهای وزارت نیرو و شرکت توانیر در اجرای پروژه الزامی است .  
۱۷- الک ومهر کلیه پاکتها )لفافه ،الف،ب،ج( الزامی است.

۱۸-  به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط ،  مخدوش ) الک گرفته یا قلم خورد (  ،  بدون الک و مهر) هریک از پاکتها( و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر 
در فراخوا ن واصل میشود  مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد .

۱۹- پیشنهاد دهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده ، تضمینهای معتبر تسلیم یا مبلغ مذکور را بحساب بانکی شرکت واریز و حسب مورد ضمانتنامه یا رسید واریز 
وجه  را ضمیمه پیشنهاد به شرکت تسلیم نماید . به پیشنهاد های فاقد سپرده ، سپرده های مخدوش یا مشروط ، سپرده های کمتر از میزان مقرر ، چک شخصی و نظایر 

آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۲۰- بهای پیشنهادی باید به مبلغ مشخص ) بصورت اعداد و حروف توامان ( تعیین و در پاکتهای الک و مهر شده به شرکت تسلیم شود .

۲۱- سایر اطاعات  و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است .
۲۲-پرداخت کلیه کسورات قانونی و هزینه چاپ آگهی مناقصه  به عهده برنده مناقصه  خواهد بود .

۲3- جهت بازبینی آگهی  به آدرس : سایت شرکت توانیر www.tavanir.org.ir و شبکه اطاع رسانی مناقصات کشور  http/iets.mporg.ir  و سایت 
شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل www.aped.ir مراجعه فرمائید.

روابط عمومي شرکت توزیع نیروي برق استان اردبیل

آگهی مناقصه
شهرداری درجزین در نظر دارد به استناد بودجه سال 99 شهرداری نسبت به انتخاب پیمانکار جهت احداث 
تعداد 4 دهانه تجاری به مساحت 80 مترمربع با اعتباری بالغ بر 2.000.000.000 ریال، از طریق اجرای مناقصه 
عمومی اقدام نماید متقاضیان واجد شرایط می توانند جهت دریافت و تحویل اسناد مناقصه از تاریخ 99/04/12 
لغایت 99/04/21 به آدرس درجزین خیابان شهرداری – ساختمان شهرداری درجزین واحد دبیرخانه مراجعه 

نمایند.
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 33684777 و 33684666 واحد عمران تماس حاصل نمایند.

سیدمحمد شاهمیری – شهردار درجزین

» آگهـی مناقصـه عمـومی «  
نوبت دوم

دهیاری روستای مالک آباد از توابع بخش معصومیه شهرستان اراک به استناد مجوز شماره ۶۹ شورای اسامی روستا درنظر دارد اجرای عملیات آسفالت ریزی 
معابر روستا را از طریق برگزاری مناقصه عمومی اجرا نماید، لذا بدینوسیله از کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط جهت شرکت در مناقصه دعوت بعمل می آید: 

الف( شرایط متقاضی: شرکت های دارای اساسنامه و رتبه مرتبط با موضوع مناقصه و دارای ظرفیت کار مجاز.
ب( نوع و میزان سپرده شرکت در مناقصه: ارائه ضمانت نامه معتبر بانکی ، بر اساس جدول فوق.

ج( محل دریافت اسناد: شهر کارچان ، بخشداری معصومیه، امورمالی دهیاریها.
د( مهلت دریافت و ارائه اسناد: از تاریخ شنبه ۹۹/۰۴/۱۴ تا پایان وقت اداری سه شنبه مورخ ۹۹/۰۴/۲۴ به مدت ده روز کاری.

ه( تاریخ بازگشایی پاکات: روز چهارشنبه مورخ ۱3۹۹/۰۴/۲۵ در محل فرمانداری شهرستان اراک می باشد.
و(میزان تضمین حسن انجام تعهدات برای برنده مناقصه ۱۰% مبلغ پیمان می باشد. 

 ز( دریافت اسناد مناقصه مستلزم واریز هزینه خرید اسناد مناقصه )واریز به حساب دهیاریهای مربوطه( و ارائه رسید آن به واحد امور مالی بخشداری 
معصومیه می باشد.

بدیهی است شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شرایط وتکالیف مقرر در اسناد مناقصه بوده و دهیاری در رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار 
است . ضمنا مشروح شرایط شرکت در مناقصه در اسناد مناقصه موجود می باشد که شرکت کننده باید پس از مطالعه تمام شرایط و مدارک اسناد را مهر و امضاء 

نموده و تا پایان وقت اداری مندرج در شرایط عمومی مناقصه به دبیرخانه بخشداری معصومیه تحویل و رسید دریافت نماید.
» هزینه آگهی با برنده مناقصه می باشد«.

آگهی
 مناقصه عمومی

)نوبت اول(
شهرداری شهرقدس در نظر دارد نسبت به اجرای الیه های روسازی)زیراساس،اساس و آسفالت(خیابان زیرگذرانتهای بلوار 
تولیدگران تا بزرگراه فتح با برآورد اولیه 5/932/328/106 ریال ازطریق مناقصه عمومی و عقد پیمان با پیمانکارحائزصالحیت)شرکتهای 

دارای حداقل رتبه 5 راه و باند(اقدام نماید.
متقاضیان می توانند ظرف مدت۱۰روز کاری ازتاریخ چاپ نوبت دوم آگهی که به فاصله یک هفته از نوبت اول چاپ خواهد شد با مراجعه به امورقراردادهای 
شهرداری واقع در:شهرقدس ،بلوارانقاب اسامی،بلوارجمهوری،بلوارتولیدگران،طبقه دوم با ارائه معرفینامه نسبت به دریافت وتحویل اوراق مناقصه اقدام نمایند.

- خرید اوراق مناقصه به مبلغ۱/۵۰۰/۰۰۰ریال قابل واریز به حساب۰۱۰۵۷۰۸۲۹۸۰۰۰بانک ملی شعبه شهرداری شهرقدس
- سپرده شرکت در مناقصه معادل۵%برآورد اولیه به مبلغ۲۹۶/۶۱۶/۴۰۵ریال وبه صورت سپرده نقدی یا ضمانتنامه معتبربانکی می باشد.

- سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان انعقاد قرارداد مسترد نمی گردد.
-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادها مختاراست.

- هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه است.
-متقاضیان قبل از دریافت اسناد ملزم به دریافت تاییدیه ارزیابیHSE ازاداره آموزش شهرداری میباشند.

- سایرجزئیات در اسناد مناقصه قید گردیده است.
روابط عمومی شهرداری شهرقدس

تاریخ انتشارنوبت اول:۹۹/۴/۱۴
تاریخ انتشارنوبت دوم:۹۹/۴/۲۱
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»قانون مجازات اسالمی« نیاز به اصالح دارد
نماینده مردم بم در مجلس گفت: ضرورت دارد که هر چه سریع تر 
برخی از مواد قانون مجازات اسامی و آیین دادرسی کیفری در مجلس 

اصاح شود.
کمیسیون  درباره اولویت های  غضنفرآبادی  موسی  حجت االسام 
این  ما  هدف  داشت:  اظهار  اسامی،  شورای  مجلس  قضایی  و  حقوقی 
است که در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، اولویت های قوه قضائیه را 

پیگیری کنیم.
قوه  برای  و  مانده  باقی  قبل  از  لوایحی که  و  افزود: طرح ها  وی 
قضائیه حائز اهمیت است، در اولویت بررسی ما در کمیسیون حقوقی و 

قضایی مجلس قرار خواهد گرفت.

مبارزه با فساد نباید نمایشی باشد
نماینده مردم مایر در مجلس گفت: شفافیت آرا، اولین آزمون عملی 
مجلس یازدهم در فسادستیزی است و آنان باید تمام امور خود را به صورت 

شفاف به اطاع مردم برسانند.
هادی بیگی نژاد با تاکید بر ضرورت مبارزه با فساد از سوی هر یک 
از نمایندگان مجلس، گفت: نمایندگان نباید در حوزه فسادستیزی صرفا از 
تریبون مجلس شعار دهند و باید از این حالت به مرحله عمل تغییر کنند.

با  مبارزه  از گفتن حرف  بدانیم که مردم  باید  ما  وی تصریح کرد: 
قضاییه به  قوه  یازدهم مانند  دارند مجلس  انتظار  و  فساد خسته شده اند 
شعارهای خویش فعلیت ببخشد و بدانیم که اگر در مبارزه با فساد صرفًا 

در مرحله حرف بمانیم، قطعًا در فساد ایجاد شده سهیم خواهیم بود.

همکاری مردم و نخبگان زمینه ساز توسعه پایدار است
نماینده مردم شهرستان های سنندج، کامیاران و دیواندره در مجلس 
شورای اسامی همکاری مردم و نخبگان را زمینه ساز توسعه پایدار در 

شهرستان کامیاران عنوان کرد.
شهرستان  نخبگان  و  مردم  دولت،  همراهی  افزود:  فتحی  محسن 

می تواند در راستای توسعه و اجرای پروژه های راهبردی اثرگذار باشد.
وی ضمن تاکید بر لزوم خدمت رسانی به مردم، افزود: نظارت مستمر 
بر عملکرد مدیران در راستای خدمت به مردم صورت می گیرد و در این 

بین از تمام ظرفیت های موجود برای رفع چالش ها استفاده می کنیم.
نماینده مردم شهرستان های سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس 
شورای اسامی با بیان دغدغه مجلس یازدهم در خصوص معیشت مردم، 
از سرمایه  اقتصادی، حمایت  پروژه های  اجرای  اظهار داشت: تسریع در 

گذاران و توجه به اقشار آسیب پذیر باید راهبرد اجرایی دولت باشد.
وی ضمن اشاره به وضعیت کرونا در کامیاران، خواستار تسریع در 

احداث ساخت بیمارستان جدید در این شهرستان تاکید کرد.
وی ضمن اشاره به وضعیت تصفیه خانه در شهرستان کامیاران، گفت: 
رفع مشکات مسکن، تسریع در راستای رفع مشکات کشاورزان از دیگر 

مسائل مهم و ضروری در این شهرستان به شمار می رود.
شمال  کریدور  و  حوزه  سدهای  پایاب  روستایی،  جاده ای  وضعیت 
جنوب از موارد مهمی بود که در این جلسه با حضور دکتر فتحی مورد 

بررسی قرار گرفت.
نماینده مردم شهرستان های سنندج، دیواندره و کامیاران همچنین 
فرماندار و مدیران  با حضور  اداری بخش موچش که  در جلسه شورای 
دستگاه های اجرایی و خدمات رسان برگزار شد، با اشاره به لزوم تاش 
مدیران برای جلب رضایت عمومی، گفت: فضایی به دور از سیاسی کاری و 
منافع مدیریتی در راستای رفع مشکات مردم در بخش موچش ایجاد شود.

 برای جلوگیری از وقوع حوادث دلخراش تالش شود
رهبر  تهران  درمانی  مراکز  از  یکی  در  آتش سوزی  تلخ  حادثه   درپی 
انقاب با صدور پیام تسلیت، دستگاه های مسئول را موظف کردند ضمن 
بررسی موضوع، تدابیر الزم را برای کاستن از آسیبها و خسارتها بکار گیرند.

در پیام رهبر معظم انقاب آمده: حادثه ی بسیار تلخ آتش سوزی در 
یک مرکز درمانی را که به جان باختن تعدادی از مردم عزیزمان انجامید به 
خانواده های مکّرم آنان صمیمانه تسلیت عرض می کنم و تسّا و آرامش قلبی 

آنان و رحمت الهی برای درگذشتگان را از خداوند متعال مسئلت می کنم.
از  جلوگیری  برای  را  خود  تاش  همه   باید  مسئول  دستگاه های 
وقوع چنین حوادث دلخراش و نیز تدابیر الزم برای کاستن از آسیب ها و 
خسارت های آن به کار گیرند و مانع چنین ضایعات بی جبرانی شوند. بررسی 
مسئول  دستگاه های  به وسیله   باید  نیز  درمانی  مرکز  حادثه ی  این  درست 

سریعًا انجام گیرد.

نباید از وضعیت هشدار به وضعیت قرمز برسیم
رئیس جمهور گفت: نباید بگذاریم که از وضعیت هشدار به وضعیت 

قرمز در موضوع کرونا تغییر وضعیت دهیم.
حجت االسام حسن روحانی با تبریک تولد امام رضا )ع( اظهار داشت: 
ما در شرایط فشار، کرونا، تحریم و شرایطی هستیم که هر روز ستمگر 

و ابرقدرتی مانند آمریکا ما را تحت فشار و تهدید و تحریم قرار می دهد.
روحانی ادامه داد: امسال انشااهلل مدارس زودتر شروع می شود. ما باید 

با زمانبندی با مردم صحبت کنیم.

حادثه نطنز خللی در روند غنی سازی ایجاد نکرد
سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت: در حال حاضر در روند تولید و 
غنی سازی اورانیوم در نظنز هیچ گونه خللی وارد نشده و سایت ما به مانند 

گذشته در حال انجام وظایف خود است.
سازی  غنی  تاسیسات  در  داده  رخ  حادثه  مورد  در  کمالوندی  بهروز 
نظنز، اظهار داشت: در حال حاضر در سایت شهید احمدی روشن هستم 
و همانطور که در اخبار آمد و خدمت مردم عرض کردیم، حادثه ای را در 
این سایت در بامداد امروز اشتیم که یکی از سوله های ما که در فضای باز 

است، دچار حادثه شد.
وی ادامه داد: این وسله فاقد مواد هسته ای بوده و آلودگی هم وجود 
ندارد. ما در حال بررسی دقیق علت حادثه بامداد امروز هستیم و تیم های 
کارشناسی در محل حضور دارند. شخص علی اکبر صالحی رئیس سازمان 
یافتند و دوستان و همکاران ما در حال  نیز در محل حضور  اتمی  انرژی 

بررسی موضوع هستند.
مواد  لحاظ  به  و  بوده  غیرفعال  دیده  حادثه  بخش  گفت:  کمالوندی 
رادیواکتوی نیز هیچ گونه آلودگی وجود ندارد و برخی شایعات مطرح شده، 

مربوط به تبلیغات سویی است که از سوی معاندین منتشر می شود.
وی افزود: از لحاظ نیروی انسانی نیز محل حادثه دیده کاما تخلیه 
بوده و کسی در آنجا نبوده است و در پی آن خوشبختانه هیچگونه تلفات 
انسانی نداشتیه ایم. البته باید بگویم که خسارات مالی داشته ایم که در حال 

ارزیابی آن هستیم.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی تاکید کرد: این نکته را نیز باید بیافزایم 
که در حال حاضر در روند تولید و غنی سازی اورانیوم هیچ گونه خللی وارد 

نشده و سایت ما به مانند گذشته در حال انجام وظایف خود است.

نحوه ثبت نام و شرایط استخدام  جوانان در پلیس پایتخت
انسانی  نیروی  معاون 
تهران  نتظامی  ا فرماندهی 
بزرگ ضمن اعام خبر جذب 
نیروی انسانی چوان با مدرک دیپلم در 
پایتخت نحوه ثبت نام برای عاقمندان 

را هم تشریح کرد.
ر  اظها می  گرا یوب  ا سرهنگ 
تهران  نتظامی  ا ندهی  فرما داشت: 
بزرگ از بین عاقمندان مرد و زن ۲۰ 
تا ۲3 سال سن با مدرک تحصیلی دیپلم 
با معدل حداقل ۱۴ در مقطع درجه داری 
استخدام می کند. وی افزود: از همه افراد 
دارند  تمایل  که  پسر  و  دختر  متقاضی 
در پلیس خدمت کنند دعوت می کنیم 
نیروی  در  استخدام  و  جذب  برای  تا 

انتظامی اقدام کنند.
معاون نیروی انسانی تهران بزرگ 

با اشاره به شرایط استخدام گفت: حداقل 
در  مردان  و  زنان  استخدام  برای  سن 
البته  است.  سال   ۱۸ انتظامی  نیروی 
سن تعیین شده برای استخدام افرادی 
داری  درجه  عنوان  به  می خواهند  که 
وارد نیروی انتظامی شوند برای مردان 

حداکثر ۲۵ و برای زنان ۲3 سال است.
اینکه  بیان  با  گرامی  سرهنگ 
حال  در  نیرو  جذب  برای  محدودیتی 
کرد:  خاطرنشان  ندارد،  وجود  حاضر 
افرادی که با مدرک دیپلم وارد نیروی 
گروهبانی  درجه  می شوند  نتظامی  ا

دریافت کرده و هر چهار سال یک بار 
درجه آنها باال می رود.

پلیس  جذب  به  اشاره  با  وی 
برای  سنی  شرایط  گفت:  افتخاری 
جذب پلیس افتخاری حداقل ۱۵ سال 
محدودیت  است.  سال   ۶۵ حداکثر  و 
سنی و جنسی در خصوص جذب پلیس 
با  افراد  همه  و  ندارد  وجود  افتخاری 
زمینه  این  در  می توانند  نوع شغلی  هر 

خدمت کنند.
معاون نیروی انسانی تهران بزرگ 
انجام  برای  متقاضیان  گفت:  پایان  در 
میدان  آدرس  به  خود  پذیرش  مراحل 
طبقه  جنوبی،  کارگر  خیابان  انقاب، 
سوم پلیس پیشگیری پایتخت مراجعه 
یا با شماره تلفن های ۶3۹۸۱۲۲۹ و یا 
شماره ۶3۹۸۱۲۰۱ تماس حاصل کنند.

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

 امتحانات حضوری دانشگاه تهران به مدت یک هفته  لغو شد
معاون آموزشی دانشگاه تهران از لغو امتحانات حضوری به دلیل اعمال 

محدودیت های کرونایی خبر داد.
حسین حسینی از لغو امتحانات حضوری دانشگاه تهران از روز یکشنبه ۱۵ 
تیرماه به مدت یک هفته خبر داد و گفت: براساس مصوبه ستاد مقابله با کرونا 
در راستای اعمال محدودیت مجدد به دلیل شیوع کرونا امتحانات حضوری 

دانشگاه تهران لغو می شود.
وی در پاسخ به این پرسش که امتحانات مجددا چه زمانی برگزار خواهد 
شد، افزود: در صورتی که اعمال محدودیت ها استمرار نداشته باشد، امتحانات 

در هفته بعد یعنی از  ۲۲ تیرماه تا ۲۸ تیرماه  برگزار می شود.

معیار ارزش گذاری برخی از دروس جدید کنکور 
باید تغییر کند

و  معیار  اگر درسی  دانشگاه ها گفت:  در  نمایندگی رهبری  نهاد  رئیس 
ارزش گذاری مشخصی نداشته باشد، خانواده و دانش آموز هم برای آموزش 

آن اهتمام ندارد، وزن این دروس باید در کنکور تغییر کند.
حجت االسام مصطفی رستمی با بیان اینکه سند تحول خود برای رفع 
چالش های حوزه تعلیم و تربیت به تصویب رسیده است و ظرفیت شورای عالی 
انقاب فرهنگی باید به کمک آموزش و پرورش بیاید گفت: دانش آموختگان 
یا دانشجویان فعال جهادی در دانشگاه ها که صاحیت الزم را دارند به عنوان 

معلم به بخش هایی که نیاز دارند کمک دارند، کمک کنند.
وی افزود: در حوزه رفع مشکات معلمان اضطرارهایی داریم که دائم 
مانع  از روش های جدید  توان  معلمی  جبران کسر  برای  و  تشدید می شوند 
نیروهای جهادی می توانند کمک گرفت که در بسیاری از بحران ها مشکات 

را حل کرده اند.
وی گفت: به عنوان مثال دانش آموختگان یا دانشجویان فعال جهادی در 
دانشگاه ها که صاحیت الزم را دارند به عنوان معلم به بخش هایی که نیاز دارند 
کمک دارند، کمک کنند که مجموعه هایی در این زمینه اعام آمادگی کرده اند.

اخذ »تعهدنامه کرونایی« از دانشجویان در ترم جدید
مدیر کل مرکز بهداشت و سامت دانشگاه تهران گفت: در صورتی که 
در ترم جدید دانشجویان در دانشگاه حضور یابند، از آن ها تعهدنامه کرونایی 

مبنی بر رعایت برخی ضوابط اخذ خواهد شد.
یوسف مقدس  اظهار داشت: براساس اطاعاتی که کارمندان و هیات 
علمی دانشگاه کرده اند، ۱۶ نفر به کرونا مبتا شده اند که البته پیش بینی 
ما عددی بیش از اینهاست؛ چرا که فکر می کنیم همه افراد اطاعات خود را 

در سامانه ثبت نکرده اند.
مدیر کل مرکز بهداشت و سامت دانشگاه تهران ادامه داد: از میان آماری 
که در فرم الکترونیکی دانشگاه ثبت شده، ۱3 نفر جزو کارمندان دانشگاه و ۲ 

نفر هیات علمی بوده اند. 
مقدس همچنین از برنامه این مرکز برای ارزیابی سامت دانشجویان 
در  دانشجویان  حضور  صورت  در  گفت:  و  داد  خبر  تحصیلی  جدید  ترم  در 
دانشگاه، از آن ها تعهدنامه ای اخذ خواهد شد؛ در این تعهدنامه تاکید شده 
از حفظ فاصله گذاری احجتماعی،  اعم  باید یک سری ضوابط  که دانشجو 
عدم  و  عمومی  اماکن  در  ماسک  در  زدن  ها،  دست  مرتب  و شوی  شست 

مصرف دخانیات را رعایت کند. 
مدیر کل مرکز بهداشت و سامت دانشگاه تهران بیان کرد: دانشجویان 
متعهد می شوند که در صورت هرگونه عائم سرماخوردگی به مرکز بهداشت 
دانشگاه مراجعه کنند و از سوی دیگر مسئوالن خوابگاه و نگهبانی ها در صورت 

مشاهده عائم در دانشجویان، باید آن ها را به مرکز بهداشت هدایت کنند.

نوجوان ۱۳ساله جاِن خود را فدای نجات سگ کرد 
عضو هیات مدیره موسسه زیست محیطی یام یاشیل گفت: 

یک نوجوان ۱3 ساله به نام وامیر علی روحی  هنگام نجات یک قاده سگ 
از کانال آب جان خود را از دست داد. 

رشید اکبری روز اظهار داشت امیرعلی  روز چهارشنبه هقته گذشته وقتی 
در کوی گیوزباشکندی میاندوآب مشغول چراندن گوسفندبود متوجه گرفتار شدن 
یک قاده سگ در کانال آب شد وبا قصد نجات سگ به داخل کانال آب رفت، 

اما به علت عمق زیاد آب دچار حادثه شد و جان باخت

ربایندگان  دختر جوان دستگیر شدند 
فرمانده انتظامی استان کرمانشاه از انهدام یک باند آدم ربایی و دستگیری 
در شهر  ربودن دختر جوانی  به  اقدام  پیش  داد که چندی  آدم  ربایی خبر  چهار 

سرپل ذهاب کرده بودند
سردار علی اکبر جاویدان اظهار داشت: روز 3۰ فروردین چهار نفر با مراجعه 
به خانه یکی از شهروندان پس از تیراندازی به زور وارد شده و اقدام به ربودن 
دختر جوانی کردند. در تحقیقات پلیس مشخص شد سرکرده آدم ربایان خواستگار 
دختر جوان بوده و چون با مخالفت خانواده وی روبرو شده، همراه با دوستانش 

تصمیم به ربودن دختر گرفته است.

جوان سقزی با شلیک گلوله به قتل رسید 
معاون اجتماعی فرمانده انتظامی کردستان گفت: شامگاه چهارشنبه هفته 
گذشته یک جوان ۲۲ ساله اهل سقز توسط افرادی ناشناس و با شلیک گلوله 

به قتل رسید. 
لی  حوا دثه  حا ین  ا داشت:  ر  ظها ا حیدریان  میرهوشنگ  ا سرهنگ 
خودرو  سوار  که  حالی  در  مقتول  و  فتاد  ا تفاق  ا سقز  سالمندان  سرای 
شدت  علت  به  و  گرفت  قرا  گلوله  اصابت  مورد  سر  پشت  ناحیه  بود،از 

کرد. فوت  جراحت 

برخورد تانکر آب با کارگران
کارگر   ۲ و  فوت  کارگر  یک  مشهد  کوه پارک  در  تصادف  سانحه  اثر  بر 

مصدوم شدند. 
امیر رمضانی، مدیر پروژه ارتفاعات جنوبی مشهد، با اعام این خبر اظهار 
کرد: ساعت ۸ صبح روز پنجشنبه هفته گذشته در حالی که کارگران در آیلند 
میانی کوه پارک در حوالی پل هاشمیه مشغول نصب تجهیزات ایمن سازی آیلند 
بودند، تانکر حمل آب متعلق به پیمانکار بخش خصوصی دچار نقص فنی شده و 

پس از طی مسافتی با 3 نفر از کارگران برخورد می کند.
وی افزود: در این حادثه متاسفانه یکی از کارگران فوت و ۲ کارگر مصدوم 

و به بیمارستان منتقل شدند. 

حمله خرس وحشی به یک زن در پیرانشهر 
یک قاده خرس به زنی۴۵  ساله در روستای گزگسک منگور پیرانشهر 

حمله ور شد. 
رئیس اورژانس ۱۱۵ پیرانشهر از با تایید این خبر افزود: خوشبختانه این زن 

دچار جراحاتی شد و در بیمارستان پیرانشهر تحت مداوا قرار گرفت..
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آیا پردازنده های اینتل لیک فیلد کیفیت 
و کارایی موردانتظار را دارند؟

و  متنوع  نتایج  لیک فیلد  اینتل  پردازنده های  روی  اولیه  بنچمارک های 
آن ها  کارایی  و  درباره ی کیفیت  نتیجه  گیری  نشان می دهند که  متناقضی  حتی 

را دشوار می کند.
گزارش ها و اخباری که اخیرا درباره ی پردازنده های اینتل لیک فیلد منتشر 
بررسی های  به  نگاه  با  کاربران  درواقع،  هستند.  همراه  ابهام  کمی  با  شده اند، 
و  قدرت  از  گوناگونی  نتایج  سخت افزار،  دنیای  متنوع  رسانه های  در  انجام شده 
کارایی پردازنده های جدید تیم آبی دریافت می کنند. برخی از نتایج اولیه نشانه  های 
مناسبی از قدرت فراوان محصول جدید اینتل بودند که حتی پیش بینی می کردند 
کوالکام و سامسونگ از نتایج به دست آمده هراسان شوند. به هر حال، می توان با 
کمی دقت در زاویه ی دید و بررسی پردازنده های لیک فیلد، نتیجه  گیری منطقی 

درباره ی آن ها ارائه کرد.
پردازنده  لیک فیلد )عبارت صحیح تر برای آن SoC است( پردازنده ی ۷ واتی 
 Sunny و یک هسته ی پردازشی Tremont با چهار هسته ی پردازش مرکزی
Cove است که از هایبرتردینگ هم بهره نمی برد. قطعا چنین پردازنده  ای رقیب 
و  مقایسه ها  درنتیجه،  بود؛  نخواهد   )Core( کور  خانواده ی  کامل  محصوالت 
بنچمارک هایی که بین لیک فیلد و پردازنده های کامل کور می شود، هیچ گاه برتری 
 CB۱۵ مذکور در بنچمارک SoC پردازنده ی کوچک تر را نشان نمی دهد. امتیاز
 ۸۱۰۰y-Core m3 در بخش پردازش تک رشته ای کمتر از امتیاز پردازنده ی
گزارش می شود )3/۸۸ دربرابر ۲/۹۶(. البته در پردازش چندهسته ای شاهد نتایج 

بهتری هستیم و لیک فیلد امتیاز ۲۵۵ را دربرابر امتیاز ۱۶۲ رقیب ثبت می کند.
پردازنده ی ۸۱۰۰y-m3 را می توان بهترین گزینه در خانواده ی x۸۶ برای 
مقایسه با Lekefield SoC دانست. پردازنده ی سری Core M تراشه ای 
دوهسته ای با چهار رشته ی پردازشی محسوب می شود که توان طراحی گرمایی 
آن ۵ وات و سرعت کاک پایه  اش ۱/۱ و سرعت کاک تقویت شده ی آن ۴/3 

گیگاهرتز است.
الگوی رقابتی لیک فیلد دربرابر کور ام )ضعف در امتیاز تک رشته ای و برتری 
 R۲۰ و R۱۵ و R۱۰ در امتیاز چند رشته ای( در تمامی بنچمارک های ساین بنچ
و گیگ بنچ ۵.۱ دیده می شود. پردازنده ی ۸۱۰۰Y-m3 در تمامی آزمایش های 
تک رشته  ای پیروز می شود و فاصله ی زیادی هم با رقیب دارد. درمقابل، در تمامی 
آزمایش های چند هسته ای شاهد پیروزی پردازنده ی لیک فیلد هستیم که فاصله ی 

بیشتری با فاصله ی رقابت تک رشته ای را هم نشان می دهد.
بررسی ها،  نتیجه ی  به  نگاه  با  کوالکام  دارند  اعتقاد  کارشناسان   برخی 
پیروزی  به قطع نمی توان  البته  )تِک رادار(؛  پیروزی می زند  نشانه ی  به  پوزخندی 
کوالکام را در وظایف پردازشی تأیید کرد. به هرحال، پلتفرم ویندوز روی آرم اکنون 
برای هماهنگی با x۸۶ مبتنی بر شبیه سازی 3۲ بیتی است که به تنهایی برخی از 
نتایج آزمایش را خدشه دار می کند. درمقابل، لیک فیلد در عملکرد تک رشته ای در 
بسیاری از آزمایش ها از پردازنده ی کواکاک ۸cx بهتر ظاهر شده )۷۹۷ دربرابر 
۷۰۰(؛ اما درنهایت در پردازش چندرشته ای، ۸cx با امتیاز ۲،۷۶۰ دربرابر ۱،۴۴۱ 
پیروز می شود. درنهایت، شاید کوالکام با نسل بعدی پردازنده های خود رقابت را 
شدیدتر هم بکند؛ اما هنوز نمی توان نتیجه گیری کاملی از پیش بینی های آتی کرد.

در  را  چندهسته ای  پردازش  مقیاس دهی  عامل   ۵.۲ گیک بنچ  اپلیکیشن 
پذیرفتنی  به هیچ وجه  عامل  این  می کند.  بیان   ۸/۱ با  برابر  لیک فیلد  پردازنده ی 
نیست و حتی می توان مدل آزمایش کردن اپلیکیشن را هم درباره ی آن نقد کرد. 
البته نمی توان به طورحتم نتیجه ی آزمایش را رد کرد؛ اما درنهایت ۸/۱ برابر از 

پیش بینی اکثر کارشناسان ضعیف تر است.
ام در  از کور  بهتری  آزمایش های کنونی عملکرد  پردازنده ی لیک فیلد در 
وظایف چند هسته ای دارد. در اینجا، این سؤال مطرح می شود: آیا پردازنده ی جدید 
اینتل با قیمت مناسبی به بازار عرضه می شود که شاهد توزیع انبوه محصوالت 
مبتنی بر آن باشیم؟ احتماال پاسخ منفی خواهد بود. درنهایت، بازهم راه چاره ای 
به جز منتظرماندن برای عرضه ی محصوالت نهایی و نتیجه گیری درباره ی عمر 

باتری و قیمت پردازنده ی تیم آبی نداریم. 

مسئول مجموعه مردمی 
دختران انقاب گفت: پویش 
انقاب  دختران  اجتماع  و 
صدای مطالبات بانوان کشور است که 

قرار است به گوش مسئولین برسد.
مجموعه  گفت:  جنگروی  بهاره 
یک  با  گذشته  سال  انقاب  دختران 
اجتماع بزرگ ۴۰ هزار نفری با حضور 
اقدام  مختلف  اقشار  از  جوان  دختران 
ان  از  پس  و  کرد  اجتماع  برگزاری  به 
خیابان  در  انقاب  دختران  اجتماع  نیز 
بانوان  باالی  استقبال  با  تهران  کمال 

برگزار شد.
وی افزود: یکی دیگر از اقدامات 
فرهنگی ما در راستای ترویج عفاف و 
در  حجاب  موکب های  برپایی  حجاب، 
ایام فاطمیه و محرم بود. این موکب ها 
با حضور دخترانی با ظاهرهای متفاوت 
برگزار شد و خوشبختانه با انجام اقدامات 
دوستانه  محافل  برگزاری  و  فرهنگی 
حجاب  در  تحول  و  تغییر  شاهد  امروز 

این افراد هستیم.
جنگروی با اشاره به اقدامات این 
دختران  گفت:  نیز  کرونا  ایام  در  گروه 
کرونا  با  مبارزه  مقدم  خط  در  انقاب 
قرار داشتند و در شهرهای مختلف ستاد 
مبارزه با کرونا را راه اندازی کردند، از 
ارائه  نیز  گروه  اعضای  اقدامات  جمله 
خدمات مشاوره پزشکی و آموزشی به 
مردم و توزیع ۷ هزار بسته معیشتی و 
بهداشتی میان زنان سرپرست خانوار و 

افراد کم بضاعت بوده است.
مسئول مجموعه مردمی دختران 
انقاب اظهار داشت: آیا مدعیان حقوق 
زنان در ایام کرونا به مشکات معیشتی 
بضاعت  کم  نوان  با دغدغه های  و 
رسیدگی کردند و یا تنها برای بازی های 
سیاسی خود کار می کنند؟ این در حالی 
زنان در حال  است که مدعیان حقوق 
مشکات  رفع  دنبال  به  باید  حاضر 

معیشتی مردم کشور باشند.
دختران  جمع  امروز  افزود:  وی 
نوع  هر  با  که  بانوانی  محفل  انقاب 
ارزش های  مطالبه  دغدغه  پوششی 
امروز دستاوردهای  و  دارند  را  اسامی 
با  که  است  دخترانی  جذب  ما  بزرگ 
آشنایی با این پویش دچار تحول شده اند.

و  عفاف  هفته  به  اشاره  با  وی 
حجاب اظهار داشت: رهبر معظم انقاب 
۱3 آبان سال گذشته در دیدار با دانش 
آموزان فرمودند همان آمریکایی که به 
ساح  به  کشور  دسترسی  عدم  دنبال 
دنبال حذف حجاب  به  است  هسته ای 
از کشور نیز است. ایشان در دیدار اخیر 
و مجازی خود با دانشجویان نیز مطالبه 
مندی  دغدغه  و  مسئولین  از  حجاب 
جوانان در این زمینه را خواستار شدند.

مسئول مجموعه مردمی دختران 
اقدامات  اساس  بر  کرد:  بیان  انقاب 
ساله  چند  بررسی های  نتایج  و  میدانی 
عفاف  خواهان  کشور  بانوان  اکثر  مان 
نهادها  اکثر  حجاب  زمینه  در  هستند، 
مثال  عنوان  به  اما  هستند  مسئول 
وزارت ارشاد به عنوان یک نهاد متولی 
فرهنگ نه تنها اقدامات فرهنگی انجام 
نمی دهد بلکه ضد فرهنگ عمل می کند. 
فیلم های سینمایی موجود در کشور نیز 

گواه این موضوع است.
جنبش  اینکه  بیان  با  جنگروی 
دختران انقاب در پی احیای ارزش های 
از  یکی  حجاب  افزود:  است  اسامی 
خارجی  عنصرهای  هاست.  ارزش  این 
با کمک دست نشانده های داخلی خود 
به ترویج بی حجابی کمک می کنند و 
آنها همان کسانی هستند که حجاب را 
عامل آسیب های جسمی می دانند و در 
کانال های تلگرامی خود همجنس گرایی 

را ترویج می دهند.
وی ابراز داشت: امروز هدف دشمن 
انحطاط خانواده است و این امر در گرو 
دنبال  به  دشمن  است،  زن  انحطاط 
است  ایران  در  جنسی  انقاب  ایجاد 
اما جریان های مردمی اجازه این امر را 
نمی دهند. چرا که امروزه مطالبات زنان 

و دختران در حال تغییر است.
حال  در  کرد:  عنوان  جنگروی 
حتی  و  کشور  شهرهای  تمام  حاضر 
کشورهای دیگر از جمله کانادا و لبنان 
در حال گرایش به سمت پویش دختران 
انقاب و مطالبه عفاف و حجاب هستند. 
اجتماع و پویش دختران انقاب در هفته 
عفاف و حجاب امسال با عنوان دختران 
حاج قاسم برگزار می شود. اما این اجتماع 
به دلیل شیوع کرونا به صورت مجازی 

خواهد بود.
مسئول مجموعه مردمی دختران 
افزود: به همین منظور عاقه  انقاب 
این  به  را  خود  آثار  می توانند  مندان 
جمع  این  به  و  کنند  ارسال  پویش 
بپیوندند. علت نامگذاری پویش امسال 
به نام دختران حاج قاسم این است که 
ایشان در کتاب شهید حججی جمله ای 
گرو  در  شهدا  شادی  اینکه  بر  مبنی 

حجاب است، دارند.
جنگروی اظهار داشت: قرار است 
در این پویش کشوری صدای مطالبات 
بانوان کشور به گوش مسئولین برسد. 
برای  است  بهتر  که  می گویند  برخی 
در  این  کنیم  برگزار  رفراندوم  حجاب 
خداست  حکم  حجاب  که  است  حالی 
رفراندوم  الهی  حکم  برای  نمی شود  و 

برگزار کرد.
ین  ا یان  پا کرد:  تصریح  وی 
پویش به یک اجتماع مجازی با حضور 
از  شهید  دختران  و  شهدا  خانواده های 
شهید  حججی،  شهید  خانواده  جمله 
سلیمانی  شهید  دختر  هادی،  ابراهیم 
تجمع  این  در  می شود.  ختم  و.  و… 
تمامی  از  مطالبه  برای  بیانیه ای  نیز 
و  صادر  حجاب  متولی  دستگاه های 

قرائت خواهد شد.
مسئول مجموعه مردمی دختران 
انقاب تاکید کرد: از مردم می خواهیم 
با ارسال آثار خود از نمایندگان مجلس 
مطالبه  حجاب  و  عفاف  موضوع  برای 
کنند، همزمان با این پویش نیز دختران 
حضور  شهر  میدان  چندین  در  انقاب 
پیدا خواهند کرد و هدایایی با مضامین 
عفاف و حجاب به بانوان اعطا می کنند.

مجموعه  شد:  یادآور  جنگروی 
دختران انقاب تحت نظر هیچ ارگانی 
نیست و این پویش کامًا مردمی است. 
بودجه مالی ما نیز کامًا توسط خیرین و 

مردم تأمین می شود.

پویش دختران انقالب صدای مطالبات زنان کشور است
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توسعه  برای  گام ها  اولین 
در  اگرچه  آذر  مشترک  میدان 
سال ۸3 برداشته شد، اما نخستین 
بشکه های نفت از این میدان در سال ۹۵ و 
در دولت تدبیر و امید تولید شد و اکنون فاز 
نخست این میدان با تولید ۶۵ هزار بشکه 

نفت در روز آماده بهره برداری کامل است.
و  تدبیر  دولت  در  که  زنگنه«  »بیژن 
امید به وزارت نفت ایران بازگشت، در ابتدای 
امر تاکید کرد که در دوران وزارت خود تمامی 
می کند.  تکلیف  تعیین  را  مشترک  میادین 
میادینی که اگر از سوی ایران برداشت نشود،   

همسایگان، مخازن آنها را خالی می کنند.
اگرچه در توسعه میادین  این حال  با 
مشترک در ۷ سال گذشته همواره اولویت 
تکمیل  و  کارون  غرب  مشترک  میادین  با 
توسعه پارس جنوبی بوده اما میادین دیگر 
گفته  به  که  آنجا  تا  نشده اند،  فراموش  نیز 
مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی  نفت 
ایران، اکنون تکلیف توسعه تمامی میادین 
میدان  یک  تنها  و  مشترک مشخص شده 

دیگر باقی مانده است.
اگرچه میدان آذر که با عراق مشترک 
آزادگان،  مانند  با میادینی  است در مقایسه 
اما توسعه  حجم نفت درجای کمتری دارد 
آن در دولت تدبیر و امید صورت گرفت و 
اولین برداشت نفت از این میدان نیز در سال 

۹۵ محقق شد.
در واقع توسعه عملی این میدان  که با 

حفاری نخستین چاه اکتشافی در سال ۱3۸3 
آغاز شد به دالیل فنی و حفاری به مخزن 

نرسید و متوقف شد.
 دومین چاه اکتشافی اما در سال ۱3۸۵ 
در سازند مخزن حفاری و تکمیل شد و وجود 
نفت در حجم اقتصادی و قابل اکتشاف در 
این میدان به اثبات رسید و تخمین زده شد 
که این میدان بیش از چهار میلیارد بشکه 

نفت درجا ذخیره دارد.
با این حال برداشت از این میدان به 
بعد موکول شد. زمانی که دولت  ۱۰ سال 
از  بازپس گیری سهم خود  را  اولویت خود 

میادین مشترک قرار داده بود.  
صورت  به  آذر  میدان  توسعه  قرارداد 
بیع متقابل به ارزش حدود ۱.۹ میلیارد دالر، 

مهرماه سال ۱3۹۰ امضا و مقرر شد تولید 
روزانه نفت این میدان به صورت زودهنگام 
طی 3۶ ماه به 3۰ هزار بشکه و در نهایت 

به ۶۵ هزار بشکه برسد.
بر اساس آن قرارداد،   باید تولید نفت 
در سال ۹3 آغاز و در سال ۹۵ به هدفگذاری 
تولید روزانه ۶۵ هزار بشکه در روز در فاز اول 

توسعه می رسید.
اما پراکندگی منابع برای توسعه میادین 
نفتی در دولت احمدی نژاد فرصت توسعه را 
گرفت و همانگونه که در پارس جنوبی نیز 
اتفاق افتاد،   تعداد زیادی طرح نیمه کاره و 
برخی با پیشرفت ۱۰ درصدی را برای دولت 

تدبیر و امید به میراث گذاشت.
توانست  اما  روحانی  حسن  دولت 

میدان  این  چاه  نخستین  از  تولید  آزمایش 
در  اسفندماه سال ۹3  در  را  نفتی مشترک 

چاه شماره ۶ با موفقیت انجام دهد.  
این در شرایطی است که میدان نفتی 
آذر از پرچالش ترین میدان های نفتی ایران 
می توان  به نحوی که  است؛  حفاری  نظر  از 
تعدد  فشار،  کم  و  پرفشار  الیه های  توالی 
لوله های جداری و آستری استفاده شده و گاه 
اندازه های غیراستاندارد را از جمله چالش های 

حفاری در این میدان عنوان کرد.
مرحله  اما  مشکات  این  وجود  با 
مشترک  میدان  زودهنگام  تولید  نخست 
با ظرفیت تولید روزانه ۱۵ هزار بشکه  آذر 
نفت، اسفندماه سال ۱3۹۵ آغاز شد. برای 
خالی  ظرفیت  از  آذر  میدان  نفت  فراورش 
استفاه شد  بهره بردای میدان دهلران  واحد 
و نفت این میدان مشترک با خط لوله ای به 
طول حدود ۱3۰ کیلومتر به این واحد بهره 

برداری انتقال پیدا کرد.
تولید  ظرفیت  نیز   ۱3۹۶ سال  بهار 
هزار   3۰ به  آذر  مشترک  میدان  در  نفت 

بشکه در روز رسید.
بخش های مختلف تأسیسات یوتیلیتی 
و نفتی واحد فرآورش مرکزی آذر در سال 
 LP و HP ۹۸ پیش راه اندازی و مشعل های
راه اندازی شد. میدان مشترک آذر حاال در 
فاز  در  تولیدی  هدف  کامل  تحقق  آستانه 
نفت  بشکه  هزار   ۶۵ یعنی  توسعه  نخست 

در روز  است.

 تمدید دوره پرداخت تسهیالت بازسازی به آسیب دیدگان 
حوادث غیرمترقبه سال ۹۸ 

رییس اداره کل اعتبارات و تامین مالی بانک 
مسکن از تمدید دوره پرداخت تسهیات بازسازی به 
آسیب دیدگان حوادث غیرمترقبه سال ۹۸ تا »پایان 

تیرماه امسال« خبر داد.
رضا صالحی شهرابی، رییس اداره کل اعتبارات 
و تامین مالی بانک مسکن با تاکید بر آنکه حمایت 

مالی و معنوی این بانک از خانوارهای آسیب دیده از سیل های سریالی 
برای  بازسازی  تسهیات  تقاضای  تمامی  به  پاسخگویی  تا  گذشته  سال 
جبران آسیب دیدگی خانه ها و منازل مسکونی ادامه دارد، به پایگاه خبری 
بانک مسکن-هیبنا، گفت: بانک مسکن پس از وقوع سیل ناگوار فروردین 
ماه ۹۸، از محل اعتبارات داخلی روند پرداخت تسهیات قرض الحسنه به 

آسیب دیدگان این حادثه را در اسرع وقت آغاز کرد.
وی ادامه داد: مطابق با پیش بینی های انجام شده، از محل بودجه 
سال گذشته اعتباری معادل ۹۵۰ میلیارد تومان برای پرداخت تسهیات در 
سه نوع بازسازی، تعمیرات و خرید مایحتاج ضروری به مدیریت شعب ۲۲ 

استان سیل زده اباغ و تخصیص پیدا کرد.
وی با بیان اینکه پرداخت تسهیات قرض الحسنه از سوی مدیریت 
شعب بانک مسکن در استان های آسیب دیده در قالب یک  پروسه سریع 
و آسان امکان پذیر شد، تصریح کرد: اگرچه با توجه به نوع اعتبارات پیش 
بینی شده که از محل منابع داخلی بانک تامین شده است پیش بینی شده 
بود پروسه پرداخت تسهیات تا پایان سال گذشته تکمیل شود اما گزارش 
های تهیه شده و بررسی های به عمل آمده نشان داد که هنوز به تمامی 

درخواست ها برای اخذ تسهیات پاسخ داده نشده است.
صالحی افزود: از این رو در قالب نامه ای در پایان سال گذشته به 
مدیریت شعب در این استان ها اباغ شد تا روند پرداخت تسهیات تا پایان 

اردیبهشت ماه سال جاری ادامه داشته باشد.
به گفته وی با تمام شدن اردیبهشت ماه و گزارش گیری مجدد از 
شعب استان ها مشخص شد همچنان درخواست ها برای اخذ تسهیات 
ادامه دارد از این رو دوره پرداخت تسهیات قرض الحسنه به سیل زدگان 
برای بار دوم و تا پایان تیرماه ۹۹ تمدید شد. رییس اداره کل اعتبارات و 
تامین مالی بانک مسکن با اشاره به تقاضای موجود باقی مانده برای اخذ 
این نوع تسهیات در استان های سیل زده، اظهار کرد: در قالب مکاتبه 
ای که با بنیاد مسکن انقاب اسامی و بانک مرکزی انجام شد ترتیبی 
اتخاذ شده تاپرداخت تسهیات به این گروه از متقاضیان ادامه داشته باشد.

وی با تاکید بر آنکه تا تاریخ ۲۲ خردادماه امسال از مجموع اعتبار 
تخصیص یافته به مدیریت شعب استان های سیل زده کشور، معادل ۸۷ 
گزارش  با  مطابق  کرد:  عنوان  شده،  پرداخت  تسهیات  قالب  در  درصد 
عملکرد ارائه شده از سوی مدیریت شعب تا تاریخ مذکور 3۸ هزار و ۸3۹ 
فقره تسهیات به ارزش ۸۲۴ میلیارد و ۵۱3 میلیون و ۹۰۰ هزار تومان به 
هموطنان سیل زده در شهرها و روستاهای آسیب دیده )از شمال تا جنوب 
و از شرق تا غرب کشور( اعطا شده که معادل ۸۷ درصد از اعتبار تخصیص 

یافته بوده است.
وی در پایان گفت: تا تاریخ مذکور معادل ۱۲۵ میلیارد و ۴۸۶ میلیون 
و ۱۰۰ هزار تومان از اعتبارات تخصیص یافته به شعب، هنوز باقی مانده 
که برای پاسخ گویی به تقاضاهای در نوبت دریافت و پس از تکمیل مدارک 

و احراز شرایط صرف خواهد شد.

با امضای تفاهم نامه بیمه ایران با کمیسیون ملی یونسکو؛
تحول آموزشی در صنعت بیمه کشور رقم می خورد

شرکت سهامی بیمه ایران و کمیسیون ملی یونسکو با هدف گسترش 
همکاری های مشترک در مراسمی با حضور دکتر رضایی مدیرعامل بیمه ایران 
و دکتر ایوبی دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

 به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، این تفاهم نامه تحول و انقاب 
بزرگی در بخش آموزش صنعت بیمه ایجاد و نیازهای آموزشی مهم صنعت 

بیمه را رفع خواهد کرد.
 محورهای همکاری این تفاهم نامه شامل راه اندازی کمیته تخصصی 
بیمه و سبک زندگی، آموزش بین المللی تخصصی صنعت بیمه به صورت 
حضوری و آناین، تدوین برنامه آموزش های بین المللی در حوزه بیمه، برگزاری 
همایش های تخصصی با سایر کشورها و تدوین و انجام پروژه های مرتبط و 
مشترک در موضوعات و رشته های آموزشی از قبیل بیمه های انرژی، بیمه 

های زندگی، مدیریت ریسک و بیمه های اتکایی است.
 بر این اساس دانشگاه های معتبر جهان نظیر مدرسه عالی لیون فرانسه 
به عنوان مراکز تخصصی برای صنعت بیمه در نظر گرفته شده اند که در مرحله 

نخست بصورت وبینار، آموزش های الزم را ارایه خواهند کرد.

افزایش کرونا به وضعیت اقتصادی و اجتماعی آسیب می رساند
بررسی ها نشان می دهد که در یک ماه اخیر با کاهش فاصله گذاری 
اجتماعی آمار مبتایان کرونا افزایش یافته که ادامه این روند می تواند به 

وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور آسیب بزند.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، در روزهای اخیر آمارها و گفته 
های مسووالن نشان می دهد که شیوع بیماری کرونای جدید در یک ماه اخیر 
سیر صعودی داشته است. در حالی آمار فوتی های کشور در مقطعی از زمان 
تا سطح 3۲ نفر در روز کاهش یافته بود، اما پس از بازگشایی هایی که عمدتا 
بدون قاعده صورت گرفت، در نتیجه میزان بیماران مبتا به کرونا افزایش یافته 
و میزان فوتی های روزانه تا سطح بیش از ۱۶۰ نفر در روز رسیده است. به بیان 
دیگر شاید طی یک ماه اخیر میزان فوتی های روزانه ۸ برابر شده است. از سوی 
دیگر وضعیت بیماران بدخیم کرونایی نیز رشد کرده است و به بیش از 3 هزار 
نفر رسیده است. از این حیث ایران در مقایسه با دیگر کشورهای دنیا در رتبه 
چهارم قرار گرفته است. تداوم این روند باعث می شود که در هفته های آینده 
وضعیت بدتر از گذشته شود و در نتیجه آسیب های اجتماعی و اقتصادی ناشی 
از کرونا در کشور افزایش خواهد یافت. بررسی ها نشان می دهد که کشورهایی 
نظیر ایتالیا، اسپانیا و فرانسه که همزمان با ایران درگیر این بیماری شدند، توانسته 
اند که وضعیت پایداری را در کشورشان ایجاد کنند و با اعمال مقررات سخت 
گیرانه فاصله گذاری اجتماعی را به خوبی انجام دهند. اما در حال حاضر سیاست 
گذار در کشور برنامه ویژه ای را برای کاهش شیوع بیماری در کشور در نظر 
نگرفته است. به عنوان مثال، خبرها حاکی از آن است که شیوع بیماری در شعب 
بانک ها افزایش یافته است و بسیاری از مشتریان نیز نسبت به رعایت مسائل 
بهداشت مانند ماسک یا رعایت فاصله اجتماعی توجهی ندارند. در حقیقت این 
ذهنیت وجود دارد که برخی از افراد نسبت به این بیماری مصون بوده اند و این 
بیماری را هم راستا با دیگر بیماری ها نظیر سرما خوردگی یا آنفوالنزا برآورد 
می کنند. بنابراین تجربه کشورهای موفق در مقابله با این بیماری نظیر چین، 
کره جنوبی و سنگاپور نشان می دهد که این کشورها مقررات سختی برای 
مقابله با این بیماری در نظر گرفته اند. به عنوان مثال برای افرادی که بدون 
ماسک در مکان های عمومی قرار می گیرند، جریمه های سختی لحاظ شده 
است. در نتیجه این رفتارها میزان شیوع بیماری تا حدود قابل توجهی کاهش 
یافته و تقریبا این کشورها بیماری را مهار کردند. پس از مهار این بیماری، این 
کشورها به دنبال بهبود وضعیت اقتصادی بودند. این در حالی است که در کشور 
ما وضعیت بیماری به سمت مهار حرکت نکرده بود، اما بازگشایی ها با سرعت 
قابل توجهی صورت گرفت و نتیجه این موضوع افزایش قابل توجه شیوع بیماری 
در کشور بود. بنابراین الزم است که در سیاست های فاصله گذاری اجتماعی 
یک بازنگری اساسی شود، تا شرایط به سمت وخامت نرود و در نتیجه وضعیت 

بیماری در سطح قابل مدیریتی قرار گیرد.

صادرات گاز ایران به ترکیه ازسر گرفته شد
صادرات گاز ایران به ترکیه که از ۱۲ فروردین ماه امسال به دلیل 
انفجار بخشی از خط لوله صادراتی در خاک ترکیه، متوقف شده بود، از 

سرگرفته شد.
محمدرضا جوالیی، سرپرست مدیریت دیسپچینگ شرکت ملی گاز 

ایران اعام کرد که صادرات گاز ایران به ترکیه از سرگرفته شد.
به گفته وی، صادرات گاز ایران به ترکیه با رعایت همه تعهدهای 
پیشین از سوی طرفین ادامه خواهد داشت.واردات گاز ترکیه از ایران به  
دلیل انفجار خط لوله در خاک ترکیه ۱۲ فروردین ماه امسال متوقف شد. 
این حادثه در مرز بازرگان و در خاک ترکیه رخ داد و اعام شد این کشور 
مسئول انجام تعمیرات و جبران آسیب هاست؛ پیش از این اعام شده بود 

که تعمیرات این خط لوله تا تیرماه پایان می گیرد.

استفاده بهینه از میعانات گازی در شرایط تحریم
دریافت میعانات گازی پارس جنوبی از سوی منطقه عملیاتی بهرگان 
شرکت نفت فات قاره، ارسال آن به واحد بهره برداری مارون ۲ و سپس 
انتقال به پاالیشگاه های شمالی، برای نخستین بار و با هدف مصرف بهینه 

میعانات گازی در صنعت نفت کشور کلید خورده است.
شرکت نفت فات قاره ایران در این زمینه اعام کرد: این شرکت 
مسئولیت خطیر و ملی دریافت و انتقال میعانات گازی میدان پارس جنوبی 
را از طریق منطقه عملیاتی بهرگان در دستور کار قرار داده است و به این 
منظور، کار گسترده ای به منظور امکان سنجی ارسال میعانات گازی از سوی 

تیم مهندسی عملیاتی منطقه بهرگان انجام شده است.
گرفته  صورت  کاری  فرایندهای  جزئیات  تشریح  در  شرکت  این 
اعام کرد: همزمان با انجام مطالعات مهندسی مورد نیاز و نیز محاسبات 
هیدرولیک خط لوله و جریان به منظور به دست آوردن شرایط و رفتار 
سیال در طول فرآیند صادرات با بسیج همه امکانات و تجهیزات و با همت 
مثال زدنی و تاش ستودنی کارکنان منطقه بهرگان در کمتر از ۲۵ روز 
کار شبانه روزی، سایر فعالیت های مهم مرتبط و مورد نیاز این عملیات در 
بخش های ایمنی، آمادگی در شرایط اضطراری و ارتباطات، طراحی فرآیند، 
مکانیک و تجهیزات کارگاه، بهره برداری، مخازن و بارگیری، نیروگاه و 

پمپاژ، بازرسی فنی و ابزار دقیق به انجام رسید.
جلسات  برگزاری  ریسک  ارزیابی  ارتباطات،  و  ایمنی  بخش  در 
انجام  نفر ساعت  میزان ۱۵۰  به  نهایی  اباغ جداول  و  تهبه  و  مربوطه 
شد. همچنین با تهیه سناریوهای مختلف بروز شرایط اضطراری محتمل 
و برگزاری مانورهای مختلف برای تمرین مقابله با شرایط اضطراری در 
موقعیت های گوناگون منطقه به میزان ۶۰ نفر ساعت اجرا شد. در این 
راستا کانون های بالقوه خطر شناسایی و تعیین شد و با استقرار وسایل و 
تجهیزات مقابله با آتش سوزی در نقاط مشخص شده و برگزاری جلسه 
ایمنی پیش راه اندازی )PSSR( نقش و اقدامات هر گروه در هنگام بروز 
شرایط اضطراری عملیاتی مورد بررسی قرار گرفت. ایجاد خطوط ارتباطی 
مخابراتی بین بهرگان و ایستگاه های پمپاژ امیدیه و مرکز کنترل آغاجری 
و برقراری ارتباط تلفنی سریع )Hot-Line( بین اتاق کنترل مخازن و 

اتاق کنترل نیروگاه بهرگان از دیگر اقدامات در این زمینه بوده است.
با انجام ۱۹۰ نفر ساعت کار فشرده، طراحی فرآیند دریافت میعانات 
گازی از طریق SBM بهرگان، ذخیره سازی در مخازن نفت آزادگان و 
ارسال آن از طریق خط لوله 3۲ اینچ آزادگان به امیدیه در سناریوهای 
مختلف تعیین شده بررسی گردید و مطالعات مهندسی و نیز محاسبات 
هیدرولیک خط لوله و جریان به منظور به دست آوردن شرایط و رفتار 
سیال در طول فرآیند صادرات نیز با انجام ۵۵ نفر ساعت به انجام رسید.

تهیه نقشه های فرآیندی مورد نیاز، دستورالعمل های پیش راه اندازی و 
راه اندازی، تهیه چک لیست های الزم برای شماره گذاری و تعیین وضعیت 
کلیه ولوهای مسیر مطابق با نقشه های تهیه شده، تهیه برگه های  ثبت 
داده های فرآیندی برای ضبط و کنترل شرایط فرآیند و برگزاری جلسات 
توجیهی با همه واحدهای مرتبط با میزان ۴۰ نفر ساعت، همچنین استخراج 
نمودارهای مشخصه توربوپمپ های صادرات به صورت عملی به منظور 
ارزیابی پتانسیل حداکثر نرخ قابل پمپاژ این پمپ ها در شرایط مختلف و 
با آرایش های متفاوت با انجام ۱۱۰ نفر ساعت کار دقیق از سایر اقدامات 
در مرحله طراحی فرآیند است.به منظور اجرای هر چه بهتر این عملیات 
در بحث مکانیک و تجهیز کارگاه نیز اقدامات مهمی شامل آماده سازی 
و اتصال مسیر خروجی توربوپمپ های بهرگان به خط لوله با ایجاد مسیر 

مناسب عملیاتی ۱۷۰ نفر ساعت کار برده است.
در زمینه بهره برداری، ابزار دقیق و بازرسی فنی نیز کارهای خاقانه 
و مهمی انجام شد که آماده سازی مخزن ۴A و دریافت میعانات گازی و 
آماده کردن آن برای فرستادن نفت، آماده سازی توربوپمپ های بهرگان با 
توجه به قدمت زیاد آنها و عدم تجهیز به سیستم های اخطار و اعام خطر 
)F&G( و انجام تست ۷ ساعته صادرات نفت بهرگان به گوره با فشار 
نسبی ۲۰ بار و بررسی و پایش مسیر )۱۸۰ نفر ساعت(، تهیه و تنظیم و 
جایگزینی شیرهای ایمنی، ادوات ابزار دقیق و نصب سوییچ فشار بر روی 
خط صادراتی و کالیبره کردن مجدد ترانسمیترهای موجود با توجه به شرایط 
عملیاتی جدید، تخلیه، گاززدایی و ایمن سازی مسیر برای نصب اسپول ها 
و تعویض گسکت ها، انجام تست فشار مسیر صادراتی در چندین مرحله، 
رفع نشتی های مشاهده شده و تکرار چندباره تست ها و انجام تست فشار 
نهایی با فشار نسبی 3۰ بار به میزان ۶۰۰ نفر ساعت از مهمترین اقدامات 

در این راستا بوده است.
تجهیزات  از  استفاده  با   ۴A مخزن  محوطه  و  باندوال  آماده سازی 
ساختمانی و امکانات موجود با توجه به نواقص موجود در باندوال مخارن 
و شن ریزی محوطه و نیز آماده بودن لودر در موقعیت به منظور عمل در 
شرایط اضطراری انجام شده است. خطوط لوله نیز به منظور بررسی و 
پایش آنها در هنگام انجام تست فشار و صادرات، آماده سازی و بستر آنها 

به میزان ۱۸۰ نفر ساعت پاکسازی شده است.

مصوبه تعیین سهمیه فروش سوخت به مرزنشینان ابالغ شد
معاون اول رئیس جمهوری اصاحیه مربوط به مصوبه تعیین سهمیه 

فروش سوخت به مرزنشینان را اباغ کرد.
به گزارش پایگاه اطاع رسانی دفتر هیئت دولت، هیئت وزیران در 
نشست هشتم تیر ۱3۹۹، با هدف ارتقای توان اقتصادی ساکنان روستاهای 
مرزی شعاع )۲۰( کیلومتری مرز و تخصیص سهمی از درآمدهای حاصل 
به  سوخت  فروش  سهمیه  تعیین  نفتی،  فرآورده های  زمینی  صادرات  از 

مرزنشینان را تصویب کرد.
به موجب این مصوبه، از ابتدای سال ۱3۹۹، سهمیه کل سوخت نفت 
گاز تخصیصی به ساکنان روستاهای مرزی مشمول این تصویب نامه، در 

سال، برابر ۴۵۰ )ماهانه برابر با 3۷/۵( میلیون لیتر نفت گاز خواهد بود.
سهمیه هر خانوار مرزنشین مشمول این تصویب نامه، در سال حداکثر 

۱۵۰۰ لیتر نفت گاز )مجموعًا در سقف مذکور( تعیین می شود.
از سوی دیگر، شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران 
به نمایندگی از همه خانوارهای مشمول، اقدام به صادرات سهمیه نفت 
گاز آن ها از مرزهای زمینی نموده و ۲۰ درصد از ارزش ریالی صادرات را 
در سقف مقرر ماهانه به حساب تعیین شده به نام سازمان هدفمندسازی 
یارانه ها نزد خزانه داری کل کشور به عنوان )سهمیه مرزنشینان( واریز 
می کند و سازمان هدفمندسازی یارانه ها مکلف است نسبت به واریز ۸۰ 
درصد منابع یادشده به حساب خانوارهای تحت پوشش و نیز واریز ۲۰ 
درصد این منابع به حساب تعیین شده وزارت کشور نزد خزانه داری کل 
کشور اقدام و گزارش آن را به سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت 

کشور ارائه کند.

بهره برداری از فاز نخست میدان آذر؛

تحقق تولید ۶۵ هزار بشکه ای نفت از یک میدان مشترک با عراق
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زیر نظر: قربانعلی زیدی

بازارهای سهام جهان در سه ماهه 
دوم سال ۲۰۲۰ قوی ترین عملکرد را 
حال  این  با  داشتند؛   ۱۹۹۸ سال  از 
طا  قیمت  صعودی  روند  از  مانع  آنها  درخشش 
این فلز بزرگترین رشد سه ماهه خود در  نشد و 

چهار سال اخیر را به ثبت رساند.
از ۱۲  قیمت طا در سه ماه گذشته بیش 
درصد رشد داشت و در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۰ 
بزرگترین رشد قیمت سه ماهه از مارس سال ۲۰۱۶ 
تاکنون را به ثبت رساند. همچنین برای سومین ماه 

متوالی رشد قیمت ماهانه داشت.
بانک های مرکزی جهان در بحبوحه تبعات 
اقتصادی منفی شیوع ویروس کرونا، تدابیر محرک 
مالی گسترده ای را به اجرا گذاشته و نرخ های بهره 
را پایین نگه داشته اند و این اقدام به رشد بیش از 

۱۶ درصدی قیمت طا در سال میادی جاری کمک کرده 
است. طا در شرایط ابهامات اقتصادی و سیاسی با افزایش 
تقاضای خرید روبرو می شود. نرخهای بهره پایین هم هزینه 
را کاهش داده و جذابیت  ندارد  بازدهی  نگهداری طا که 

سرمایه گذاری در این فلز ارزشمند را تقویت می کند.
جوناتان باتلر، تحلیلگر فلزات ارزشمند و مدیر توسعه 
کسب و کار در شرکت میتسوبیشی در گزارشی اعام کرد 

که تنوع سازی سرمایه گذاری همچنان به نفع طا خواهد 
بود زیرا ابهامات بر بازارهای مالی حکمفرماست.

به  سرمایه  ورود  وجود  با  گذاران  سرمایه  گفت:  وی 
بازارهای سهام، همچنان به دنبال پوشش ریسک از طریق 
طا هستند. طا با طوفانی از ابهامات عظیم روبروست زیرا 
احیای اقتصادی با افزایش موارد ابتا به ویروس کرونا به 
خطر افتاده است و از سوی دیگر نرخهای بهره واقعی منفی 
مانده اند. وی در ادامه افزود: طولی نخواهد کشید که طا 

هر  در  دالر  مرز ۱۸۰۰  باالی  به  پایداری  صعود 
اونس پیدا خواهد کرد.

طا سه شنبه هفته گذشته به باالی ۱۸۰۰ 
دالر صعود کرد اما نتوانست باالی این مرز بماند 
بهای معامات  با موج فروش فنی روبرو شد.  و 

هر اونس طا آخرین بار حدود ۱۷۶۶ دالر بود.
که  مالی  محرک  تدابیر  به  اشاره  با  باتلر 
نرخهای بهره واقعی را برای مدتی اندک تا منفی 
نگه خواهد داشت، نسبت به روند صعودی قیمت 
طا ابراز خوش بینی کرد و گفت: بانک مرکزی 
آمریکا روشن کرده که نرخهای بهره حداقل تا پایان 
سال ۲۰۲۲ در پایین ترین رکورد خود خواهند ماند 
و به این ترتیب هزینه نگهداری طا فوق العاده 
کاهش پیدا می کند. با نرخهای بهره اندک، ممکن 
است نرخ تورم باالتر رفته و به عامل دیگری برای 

افزایش قیمت طا در میان مدت تا بلندمدت تبدیل شود.
فلزات  تحلیلگر  این  کیتکونیوز،  گزارش  اساس  بر 
ارزشمند همچنین به بررسی تقاضای سرمایه گذاری در بازار 
طا پرداخت و خاطرنشان کرد موجودی طای صندوقهای 
تحت  که   )ETF( بورس  در  معامله  قابل  گذاری  سرمایه 
پشتوانه طا قرار دارند، از ابتدای امسال تاکنون ۲۴ درصد 

رشد کرده است.

رشد بازار طال و سهام در جهان

یک عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسامی 
گفت که با فراهم شدن امکان صادرات و واردات خودرو، 
امکان به تعادل رسیدن قیمت و افزایش کیفیت وجود دارد.

جلسات  تشکیل  با  کرد:  اظهار  دهقانی،  وردی  اهلل 
کمیسیون صنایع ان شاءاهلل کمیته صنعت هم تشکیل خواهد 
شد و ما از وزیر صنعت و خودروسازان دعوت خواهیم کرد 
تا با حضور در جلسه کمیسیون نقطه نظرات خود را درباره 
این زمینه  بتوانیم در  تا  بازار خودرو مطرح کنند  وضعیت 

تبادل نظر داشته باشیم.
این هستیم  نیازمند  ما  افزود: من فکر می کنم  وی 
جلوی  تا  کنیم  اتخاذ  را  بازدارنده ای  سیاست های  که 
گرانی خودرو گرفته شود. البته در این زمینه نیازمند اتخاذ 

سیاست های درازمدت، میان مدت و کوتاه مدت هستیم.
اینکه  بیان  با  مجلس  در  ورزقان  مردم  نماینده 
خودروسازی در کشور ما مسئله دار شده است، خاطرنشان 
کرد: خصوصی سازی، رقابت، قیمت گذاری، تیراژ تولید و 

سرشکن شدن هزینه ها و هزینه های باالی خودروسازان 
در این بخش مد نظر ماست که قطعا به آن رسیدگی خواهد 
شد. عاوه بر این صادرات و واردات خودرو هم عاملی برای 
به تعادل رساندن قیمت در داخل و جلوگیری از گرانی و 

افت کیفیت است.
دهقانی در پایان گفت: امیدوارم در نهایت ما بتوانیم 
سیاستی را اتخاذ کنیم که تامین کننده منافع ملی باشد و 

بتواند کمکی به بهبود معیشت مردم کند.

یک عضو کمیسیون صنایع مجلس:
واردات می تواند قیمت خودرو را در داخل به تعادل برساند

رییس سازمان چای کشور 
برداشت  فصل  ابتدای  از  گفت: 
تاکنون مبلغ ۲3۲ میلیارد تومان 
از پول چایکاران )معادل ۷۵ درصد از چای 
خریداری  شده( به حساب آنها واریز شده است.

حبیب جهان ساز افزود: از ابتدای فصل 
 3۰۰ و  هزار   ۶۹ از  بیش  تاکنون  برداشت 
میلیارد  ارزش ۲۹۵  به  تن برگ سبز چای 
به مدت  نسبت   تومان خریداری شده که 
مشابه سال گذشته ۹ درصد افزایش تولید 

را نشان می دهد.
رییس سازمان چای شمال کشور اظهار 
داشت: از این میزان برگ سبز خریداری شده 
از ۱۵ هزار و ۵۹۲ تن چای  بیش  تاکنون 
خشک درجه یک و دو  استحصال شده است.

وی تصریح کرد: طبق مصوبه شورای 
اقتصاد در سال ۹۹ قیمت خرید تضمینی هر 
کیلوگرم برگ سبز چای درجه یک چهار هزار 

و ۶۰۰ تومان و درجه دو سه هزار و 3۰۰ 
سال  نرخ  به  نسبت  که  شد  تعیین  تومان 
گذشته در برگ سبز درجه یک ۲۷.۷ درصد 

و درجه دو ۵۰ درصد افزایش داشته است.
کارخانجات  البته  گفت:  ساز  جهان 
تولید چای خشک نیز بابت خرید هر کیلوگرم 

بین ۵۰۰  برگ سبز چای درجه یک و دو 
تا ۱۵۰۰ تومان پول اضافه بر مبلغ مصوب 
پرداخت می کنند.وی پیش بینی کرد: امسال 
میزان تولید برگ سبز چای بین ۱3۰ تا ۱3۵ 
نزدیک ۲۵ هزار هکتار  هزار تن در سطح 

برآورد شده است.

کشور  شمال  چای  سازمان  رییس 
افزود: برای حمایت از صنعت چای کشور هر 
ساله  بعد از فصل برداشت برای عملیات به 
باغی، هرس، خرید ماشین آالت، و اصاح 

کارخانجات تسهیاتی  پرداخت می شود.
وی اضافه کرد: سرمایه این سازمان 
و  چایکاران  به  تسهیات  تخصیص  برای 
میلیارد   ۵۵ مجموع  در  چای  کارخانجات 
آن  تومان  میلیارد   ۲3 که  است  تومان 
سرمایه در گردش و ۲۲ میلیارد تومان منابع 

سرمایه ای است.
جهان ساز درباره قیمت چای خشک 
قیمت  اکنون  گفت:  امسال  استحصالی 
درب  درجه یک  کیلوگرم چای خشک  هر 
کارخانجات به طور متوسط بین 3۸ تا ۵۰ 
هزار تومان و برای مصرف کنندگان مبتنی 
بر برند و بسته بندی بیش از ۷۰ هزار تومان 

به فروش می رسد.

رییس سازمان چای کشور:

75 درصد مطالبات چایکاران پرداخت شد

توجه  که  است  سالی  چند 
بیشتر  تجدیدپذیر  انرژی های  به 
شده است؛ تاجایی که حتی دولت 
مشترکان  درآمدزایی  برای  را  پیشنهادهایی 
نیز  تازگی  به  و  کرده  مطرح  پشت بام ها  از 
رییس جمهوری اعام کرد که باید با توسعه 
تکنولوژی در این زمینه هر کسی بتواند پشت 
بام خانه خود را به یک نیروگاه خورشیدی 
تبدیل و برق مورد نیاز خود را تامین کند و 

مازاد آن را به دولت بفروشد.
با توجه به این که ایران ساالنه بیش از 
۲۹۰۰ ساعت از آفتاب بهره مند است، یکی 
تولید  در حوزه  مناسب جهان  از کشورهای 
به  می رود؛  شمار  به  خورشیدی  انرژی های 
با  می توانند  خانگی  مشترکان  که  گونه ای 
خرید پنل خورشیدی و تاسیس نیروگاه روی 
پشت بام خانه خود، عاوه بر تامین نیاز، مازاد 
برق تولیدی شان را نزدیک به ۱۰ برابر گرانتر 
از تعرفه فروش برق از مشترکین عادی به 

شرکت توزیع برق بفروشند.
از سال ۱3۹۵ تاکنون، پیرو مصوبه وزیر 
نیرو درباره خرید تضمینی برق از نیروگاه های 
تجدیدپذیر، عقد قرارداد خرید تضمینی برق 
شد  آغاز  غیردولتی  مشترکان  از  خورشیدی 
استقبال  فرهنگ سازی،  روند  به  توجه  با  و 
چشم گیری  رشد  طرح  این  از  شهروندان 
 ۴3۰۰ از  بیش  تاکنون  که  تاجایی  داشت؛ 
نیروگاه کوچک پشت بامی توسط مردم در 

سطح کشور ایجاد شده است.
رییس   - روحانی  حسن  نیز  به تازگی 
انرژی های  باره گفت: در  این  جمهور - در 
تجدید پذیر حرکت بسیار خوبی در این دولت 
صورت گرفته و نیروگاه های خورشیدی می 

تواند ظرفیت خوبی برای تولید برق پاک و 
بدون آلودگی باشد و این مهم است که در 
نیروگاه های خورشیدی از کیلووات به مگاوات 
رسیده ایم. باید با توسعه تکنولوژی در این 
خود  خانه  بام  پشت  بتواند  هر کسی  زمینه 
را به یک نیروگاه خورشیدی تبدیل و برق 
مورد نیاز خود را تامین کند و مازاد آن را به 

دولت بفروشد.
اما محمد ساتکین - معاون وزیر نیرو 
و رئیس سازمان ساتبا - درباره وضعیت فعلی 
موجود  ظرفیت  و  بامی  پشت  نیروگاه های 
برای این طرح گفت: متقاضیان می توانند با 
ثبت نام در سامانه مهرسان یا مراجعه حضوری 
به شرکت های توزیع نیروی برق نزدیک محل 
سکونت و احداث نیروگاه، نسبت به دریافت 
مجوز مربوطه و عقد قرارداد خرید تضمینی 

برق به مدت ۲۰ سال اقدام کنند.
وی با بیان اینکه مشترک باید به شرکت 
توزیع برق محل سکونت خود مراجعه و قرارداد 
ساده ای را که از قبل طراحی شده، امضا  کند، 
افزود: از حدود 3۰ تا ۴۰ پیمانکاری که در هر 

شهری فعال هستند، یک پیمانکار انتخاب و 
نیروگاه ظرف سه تا چهار روز احداث می شود. 
شرکت توزیع نیز بر اساس قرارداد، کنتور را 
برای مشترک نصب می کند و همان لحظه 

خرید برق انجام می شود.
مشترک  نیرو  وزیر  معاون  گفته  به 
باید سیستم های مورد نیاز را خریداری و با 
نیرو نصب کند.  همکاری و مشاوره وزارت 
اگر مشترک تصمیم داشته باشد، برق تولیدی 
را به شبکه تزریق کند، وزارت نیرو کنتور را 
قرائت کرده و هزینه برق تولیدی به صورت 

ماهانه به آن ها پرداخت می شود.
ساتکین با بیان اینکه این نوع نیروگاه 
تجدیدپذیر  پروژه های  سایر  با  مقایسه  در 
کوتاه تری  سرمایه  بازگشت  دوره  دارای 
هستند، تصریح کرد: تأسیس این نیروگاه ها 
در شهر تهران که فضای باز برای تأسیس 
یک  ندارد،  وجود  نیروگاه  از  استفاده  و 
مزیت محسوب می شود. به همین دلیل در 
وزارت  و  دولت  که  سیاست هایی  راستای 
سال  چهار  تا  سه  طی  خصوص  به  نیرو 

است،  داشته  این مشکل  برای حل  گذشته 
تسهیات و پتانسیل های خوبی را برای جلب 
سرمایه گذاری در این بخش چه در تهران و چه 

در سایر استان ها در نظر گرفته است.
نیروگاه  که  شخصی  با  وی  گفته  به 
سال   ۲۰ قرارداد  کند،  تأسیس  خورشیدی 
هم چنین  شد.  خواهد  امضا  تضمینی  خرید 
برق تولیدی بیش از ۱۰ برابر مبلغی که یک 
مشترک به وزارت نیرو پرداخت می کند، از 
مشترک خریداری می شود. این مشترکان هم 
می توانند برق تولیدی را خودشان مصرف کنند 

و هم می توانند به شبکه توزیع وصل شوند.
کلیه  اینکه  بیان  با  نیرو  وزیر  معاون 
مشترکان متقاضی می توانند از ظرفیت های 
سقف  تا  و  کیلووات   ۱۰۰ تا  کیلووات  زیر 
قدرت انشعاب، مولد خورشیدی احداث کنند، 
گفت: درصورتی که تعداد افراد عاقمند به 
سرمایه گذاری در این کار باال باشد، این کار 
از طریق سازمان ساتبا امکان پذیر خواهد بود.

ساتکین با بیان این که انرژی تولیدی 
تضمینی  خرید  محل  از  منصوبه  مولدهای 
برق خورشیدی، از طریق کنتورهای هوشمند 
طرح فهام در هر دوره قرائت، قرائت شده و 
به حساب مالک مولد واریز خواهد شد، گفت: 
مبلغ خرید تضمینی به ازای برق تزریق شده 
و  اندازه گیری  دستگاه های  قرائت  براساس 
قرائت  بود.  خواهد  صادره  حساب  صورت 
این  به صورت دوره ای توسط مأمور قرائت 
و  صورتحساب  براساس  و  انجام  شرکت 
جدول تعرفه، هزینه فروش برق به متقاضی 
در فواصل زمانی معین و پس از تأیید صورت 
وضعیت توسط شرکت ساتبا، از سوی شرکت 

توزیع برق پرداخت خواهد شد.

از پشت بام خود درآمدزایی کنید اما نه با اجاره دادن!
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به مناسبت دهه کرامت، 
شرکت  مدیرعامل  حضور  با 
سمنان،  استان  برق  توزیع 
به  تجلیل  شرکت  این  نماز  فعاالن  از 

عمل آمد.
الزم به ذکر است:باتوجه به مصوبه 
بر  مبنی  شرکت  این  نماز  اقامه  ستاد 
از سیدمحمد  نماز،  از خادمان  قدردانی 
کامران  عسکری،  حامد  آقاعمو،  تقی 
توحیدی، حسین نصیر، خسرو پوربخش، 
محمد بابا محمدی، حمیدعباسی، جمال 
الدین جالی و سهیا یحیایی، به عنوان 
فعاالن نماز با اعطای لوح وهدایایی از 

آنان تقدیر شد.  
ز  ا بخشی  ر  د ست:  ا گفتنی 
زاده  موسوی  سیدمحمد  تقدیر  لوح 
مدیرعامل شـرکت توزیع بـرق استـان 
آمده است: “  نماز  فعاالن  به  خطـاب 

نماز پلی از خـاک تا افاک ، بهتـرین 
تسلی   ، ر  پـروردگا با  رتبـاط  ا ه  را
روشنی  مایه  های خسته،  دل  بخـش 
دل و صفای جان و زیباترین جلوه ی 
والیت   و   باوری   دین  خدامحوری، 
آنان  و  باشد  در  جامعه  می  پذیری  
که این فریضه الهی را اقامه و ترویج 
هستند.  تحسین  ر  وا سزا کنند،  می 
اینـک که در پرتـو الطاف ایزد متعال، 
توفیق خادمی نماز نصیب شما گشته و 
به عنوان همکار فعال در امر توسعه و 
ترویج فرهنـگ نـورانی نماز در شرکت 
سمنـان  استـان  بـرق  نیـروی  توزیع 
موفقیـت  ین  ا ید،  ا شده  نتخـاب  ا
ارزشمنـد را تبـریک عـرض می نمایم 
و امیـد است همـواره مشمـول رحمـت 
الهـی و دعـای خیر بقیت ا... االعظـم 

حضـرت مهــدی »عج« باشید.«

تجلیل ازفعاالن نماز شرکت توزیع برق استان سمنان به مناسبت دهه کرامت طی یکسال گذشته؛
۶۰۳ واحد تولیدی و صنعتی از تسهیالت رونق تولید 

برخوردار شدند

از  البرز  استانداری  اقتصادی  امور  هماهنگی  اکبری-معاون  کرج- 
پرداخت ۶۰3 فقره تسهیات رونق تولید به ارزش 3۴۹۷ میلیارد تومان به 
واحدهای تولیدی و صنعتی استان طی یکسال گذشته خبر داد.به گزارش 
اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری البرز، جهانگیر شاهمرادی 
با بیان این مطلب اظهار داشت: معاونت اقتصادی استانداری البرز در سایه 
تاکنون  از سال گذشته  البرز  استاندار محترم  حمایت های دکتر شهبازی 
چندین برنامه حمایتی از قبیل؛ تسهیات رونق تولید، تسهیات بازسازی 
و نوسازی و همچنین تسهیات تبصره ۱۸ را در برنامه کاریخود قرار داده 
و توانسته است با توجه به ظرفیت های باالی اقتصادی استان رتبه های 
خوبی را در سطح کشور به دست آورد.وی افزود: در حوزه تسهیات رونق 
تولید به دلیل اینکه بانکهای استان از نظر تامین منابع محدودیتی نداشته 
و میزان منابع بیشتر از مصارف بوده است توانسته ایم از پایان مرداد ماه 
سال گذشته تا امروز 3۴۹۷ میلیارد تومان تسهیات رونق تولید را به ۶۰3 
واحد تولیدی و بنگاههای اقتصادی پرداخت کرده و رتبه اول کشوری را 
کسب کنیم.این مسئول در ادامه سخنان خود خاطر نشان کرد: تسهیات 
بازسازی و نوسازی از دیگر اقداماتی بوده است که در این راستا نیز ۱۵۱ 
میلیارد تومان به واحدهای صنعتی و تولیدی پرداخت شده و در این حوزه 
نیز رتبه دوم کشوری را داریم.معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری 
البرز یادآور شد: در تسهیات تبصره ۱۸ نیز ۸۶۵ میلیارد تومان اعتیار داریم 
که تا امروز ۴۰۰ میلیارد تومان آن پرداخت شده و ۴۰۴ میلیارد تومان نیز 
پرونده آماده وجود دارد که تا پایان تیرماه پرداخت شده و  می توانیم کل 
وی  گفته  کرد.به  خواهیم  جذب  کامل  بصورت  را   ۱۸ تبصره  تسهیات 
بواسطه حمایت ها و پایش مستمر صورت گرفته، صادرات استان البرز ۷۲ 
درصد افزایش داشته است که می تواند البرز را به جایگاه واقعی خود در 

حوزه تولید و صنعت برساند.

واحد بخار ۳٢۰ مگاواتي نیروگاه بندرعباس به مدار 
تولید بازگشت

واحد شماره 3 نیروگاه بندرعباس  پس از انجام موفقیت آمیز تعمیرات 
اساسی به شبکه سراسری برق کشور وصل شد.

حسین سلیمی مدیر عامل نیروگاه بندرعباس در این رابطه گفت: واحد 
شماره 3 این نیروگاه که در آذرماه سال گذشته بر اساس برنامه زمان بندی شده 
جهت تعمیرات اساسی از مدار خارج گردیده بود ، با تاشهای بی وقفه و شبانه 

روزی متخصصین نیروگاه بندرعباس به شبکه سراسری برق کشور پیوست.
سلیمی با اشاره به اجراي تعمیرات اساسی واحد 3۲۰ مگاواتي شماره 3 
بخار ،  و همچنین رفع چالشها و مشکات فني سایر واحدهاي نیروگاه طي 
ماههاي اخیر ، ارتقاء سطح آمادگي این نیروگاه و تداوم خدمت رساني به مردم 
بویژه در فصل تابستان و ایام پیک مصرف برق را مهمترین رویکرد این مجموعه 

تولیدي عنوان نمود.
وی افزود : با توجه به لزوم آماده سازی واحدها برای پیک تابستان .فصل 

تعمیرات با تمرکز بر رفع محدودیت های تولید از اوایل آذرماه آغاز شد .
سلیمی با تشریح شرایط خاص کشور و شیوع بیماری کرونا در ماههای 
اخیر اظهار کرد :با محدودیت زمانی تعیین شده ناچار به انجام تعمیرات واحد در 
اوج بیماری کرونا بودیم ، که کارکنان سخت کوش نیروگاه با اقدامی جهادی و 
فداکارانه با توجه به شرایط آب و هوایی گرم و طاقت فرسای استان هرمزگان 
، این کار را بدون هیچ حادثه ای به انجام رساندند که امید آن می رود تابستان 

را بدون خاموشی سپری نماییم .
مدیرعامل نیروگاه بندرعباس  هدفگذاری مجموعه را تولید برق مطمئن 
و پایدار در پیک تابستان و تحقق شعار سال که همان »جهش تولید« است، 
برشمرد و تأکید کرد: در تعمیرات اساسی و دوره ای واحد سعی بر آن بوده تا 
ماحظات زیست محیطی را در نظر گرفته و با همت و همدلی کارکنان پرتاش 

نیروگاه  همانند سنوات گذشته موفقیت ها را  کسب خواهد کرد.
مدیرعامل نیروگاه بندرعباس با اشاره به بومی سازی قطعات عنوان کرد : 
اقدامات بسیار خوبی در زمینه ساخت قطعات انجام شده و مهندسین و متخصصین 
نیروگاه با مهندسی معکوس بسیاری از تجهیزات را بومی سازی کردند و نیروگاه 
بندرعباس به واسطه همین مسئله به عنوان نیروگاه پیشرو در ساخت و تولید 
قطعات داخل نیروگاهی کشور می توان نام برد و با وجود پیمانکاران متخصص 
ومتعهد ایرانی مشکلی در تهیه و ساخت قطعات مهم در داخل کشور وجود ندارد.

 گفتنی است نیروگاه بندرعباس دارای ۶ واحد تولیدي مشتمل بر چهار 
واحد بخار و دو واحد گازی به ظرفیت ۱3۲۰ مگاوات می باشد که در حال حاضر 
همه واحدهای آن جهت گذر از پیک تابستان در مدار تولید برق هستند و نقش 
مهمي را در تقویت ، تثبیت و پایداري شبکه سراسري برق کشور  ایفاء مي کنند.

رحیمی ؛ مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اردبیل 
مشکالت کارگری و کارفرمایی نباید متوجه تولید شود

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اردبیل گفت: مشکات کارگری و 
کارفرمایی نباید متوجه تولید شده و یا به آن لطمه وارد کند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اردبیل؛ قاسم 
رحیمی در جلسه بررسی مشکات کارخانه ذوب آهن و نشست با مدیران این 
شرکت گفت: ماک این اداره کل در هرگونه اقدام و برخورد با مشکات کارگری 
و کارفرمایی قانون است. مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل تاکید 
کرد: عدم “آگاهی و برداشت صحیح” از قانون کار توسط کارگران و کارفرمایان 
موجب تضرر آنها است و قبل از هرگونه تصمیم می توانند از مشاوره های حوزه 
روابط کار این اداره کل استفاده کنند. وی توجه به رعایت اصل بی طرف در 
دعاوی کارگری و کارفرمایی توسط مراجع حل اختاف را یک اصل دانست و 
گفت: در مشکات کارگری و کارفرمایی تولید نباید لطمه بخورد و با خاطیان در 
این امر برخورد قانونی خواهد شد.رحیمی تصریح کرد: اتخاد تصمیمات غلط در 
برخی موارد توسط کارفرمایان منجرب به نهادینه شدن عرف در کارخانه شده و 

نهایتا کارفرمایان از این رویه متضرر می شوند
وی افزود: هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه، از قبیل فروش یا 
انتقال در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است، موثر نمی 
باشد و کارفرمای جدید ، قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی مشهد تاکید کرد
تقویت  هدف  با  برق  قیمت  سازی  واقعی  ضرورت 

اقتصاد انرژی
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی مشهد بر ضرورت واقعی سازی 
قیمت برق با هدف تقویت اقتصاد انرژی تاکید کرد و گفت: فعاالن اقتصادی 

باید در این رابطه راهکار علمی و عملیاتی به دولت ارائه دهند.
محسن شادمان در دومین جلسه کمیسیون انرژی اظهار کرد: واقعی 
سازی قیمت برق سبب تشخیص سره از ناسره خواهد شد. همین حاال و در 
حوزه صادرات بعضی محصوالت، عما انرژی را نیز صادر می کنیم، چرا 
که آن کاال را با انرژی ارزان تولید شده است و مزیتی برای مصرف کننده 
از این بابت دارد. متاسفانه برخی از دولتمردان ما بر این باور هستند که اگر 
قیمت انرژی را واقعی کنند جدا از پیامدهای اجتماعی، هزینه های تولید 
افزایش پیدا می کند و این مسئله به مثابه کاهش تولید خواهد بود. لذا باید 
فعاالن اقتصادی برای رفع این ابهامات تحقیق ها و پژوهش های الزم را 

به عمل آورند تا راهکار علمی و عملیاتی به دولت ارائه شود.
کرد:  بیان  و  زد  نشست  این  کارهای  دستور  به  نقبی  ادامه  در  وی 
آسیب های ناشی از شیوع کرونا بخش های مختلف صنعت و تولید را به 
خود دچار کرده است. تاکنون گزارشات متعددی از چالش های پیش روی 
صنعت انرژی تهیه کرده و به انضمام پیشنهاداتمان به تهران ارسال نموده 
با  با توجه به شرایط موجود به نظر می رسد دولت به جز همدردی  ایم. 
فعاالن اقتصادی اقدام خاص دیگری را صورت نداده و لذا بیشتر فشارها 
بر فعاالن اقتصادی تحمیل شده است. با این حال بخش خصوصی نباید از 

بیان مطالبات خود سرباز بزند.
شد:  یادآور  رضوی  خراسان  بازرگانی  اتاق  انرژی  کمیسیون  رئیس 
راهکارهای پیشنهادی به منظور ایجاد منابع درآمدی برای دولت، کاهش 
تاثیرات بحران ناشی از کرونا بر فعالیت بنگاه های اقتصادی و حق بیمه 

تامین اجتماعی کارفرمایان تدوین و به تهران ارسال می شود.
اشاره و  تولید«  به عنوان »جهش  نامگذاری سال جاری  به  شادمان 
بیان کرد: تحریم ها در حال حاضر بخش تولید کشور را نشانه رفته اند. کم 
اثر شدن تحریم ها جز با توجه و کمک به ارتقای تولید ممکن و میسر نمی 
شود. بنابراین فعاالن اقتصادی باید خواسته های خود را در در قالب شعار 

سال مطرح کنند و تحقق این مهم را مدنظر داشته باشند.
 وی افزود: از اتاق بازرگانی ایران تقاضا داریم تا پیگیری های الزم 
را اتخاذ کند و دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در 
پیمان های ریالی فاقد تعدیل صادره از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

کشور، به محدوده زمانی سال ۹۸ نیز تعلق بگیرد.
نظر  از  منطقه  کشورهای  به  نسبت  ما  کشور  اینکه  بیان  با  شادمان 
زیرساخت های صنعتی وضعیت مطلوبی دارد، یادآور شد: لذا ظرفیت جهش 
تولید در کشور وجود دارد و برخی از مسائل به سادگی قابل حل است اما 
متاسفانه بعضی مشکات سال هاست که صنعت عظیمی را به چالش دچار 

کرده است.
شادمان تصریح کرد: میزان تاثیر کرونا بر بخش های مختلف کسب و 
کار در استان، شامل بخش خدمات ۵۶ درصد، بازرگانی ۲3 درصد، کشاورزی 

۵ درصد و صنعت ۱۶ درصد می باشد.

مدیرعامل شرکت پتروشیمی شازند :
پتروشیمی  پروپیلن  فروش  درصدی  هشت  افزایش 

شازند در بورس

تن   ۱۰۰ و  یک هزار  گفت:  شازند  پتروشیمی  شرکت  مدیرعامل 
به  بورس  طریق  از  گذشته  هفته  تولیدی  واحد  این  پروپیلن  انواع 
درصد  از هشت  بیش  خردادماه  آخر  هفته  به  نسبت  که  رسید  فروش 

است. داشته  رشد 
شرکت  پیلن  پرو نگین  میا قیمت   : فزود ا نی«  لدخا و هیم  برا »ا
تن  هر  در  ریال  هزار   ۴۰۷ و  میلیون   ۱۴۷ از  بیش  شازند  پتروشیمی 

به فروش رسیده است. بوروس  از طریق  ارزیابی می شود که 
شازند  پتروشیمی  پروپیلن شرکت  معامات  ارزش  داد:  ادامه  وی 
و  میلیارد   ۱۶۲ به  درصدی  هشت  رشد  به  توجه  با  گذشته  هفته  در 
واحد  این  برای  موفقیت آمیزی  رکورد  که  رسید  ریال  میلیون   ۱۴۷

می شود. محسوب  تولیدی 
 ۴۰۰ بیان کرد: هفته گذشته  پتروشیمی شازند  مدیرعامل شرکت 
 ۶۸۷ ۵۴ میلیارد و  اتیلن سنگین پتروشمی شازند به ارزش  از پلی  تن 

فروش رسید.  به  بورس  از طریق  ریال  میلیون 
تولیدات  بودن  استراتژیک  به  توجه  با  داشت:  اظهار  ولدخانی 
این  محصوالت  از  عمده ای  بخش  کشور،  نیاز  و  شازند  پتروشیمی 

به فروش می رسد.  واحد در کشور 
پتروشیمی شازند در سال ۱3۷۲ بهره برداری شد و به عنوان یکی 
از واحدهای فرادستی مطرح در حوزه نفت و گاز برای زنجیره بزرگی از 
تولیدکنندگان متوسط و کوچک کشور کارسازی و تامین مواد اولیه دارد

آغاز طرح الزام شهروندان ایالمی
 به استفاده از ماسک

ایامی  شهروندان  الزام  ایام  استان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
به استفاده از ماسک را ضروری دانست و گفت: آنچه در استان ایام در 
ارتباط با کووید۱۹ یا همان کرونا شاهدیم، چیزی فراتر از اپیدمی بوده و 

اعمال محدودیت ها ضروری است.
کارشناسان بهداشت و درمان تغییر در رفتار و نادیده گرفتن رعایت 
تعداد  افزایش  عامل  را  بهداشتی  پروتکل های  فاصله گذاری اجتماعی، 
مبتایان به کووید ۱۹ در استان ایام ارزیابی می کنند؛ و براین باورند که 
الزام به استفاده از ماسک، ضرورتی است که غفلت از آن موجب وخامت 

وضعیت موجود خواهد شد.
“محمد کریمیان” اظهار داشت: بی تفاوتی نسبت به آلودگی به کووید 
از کرونا  ۱۹ و تبعات سخت و طاقت فرسای آن، میزان مرگ ومیر ناشی 
ویروس و گستردگی آلودگی، تصمیم سازان ستاد مبارزه با کرونای استان 
ایام را بر آن داشت تا با اعمال محدودیت ها در ۵ شهرستان ایام، استفاده 

از ماسک در ایام را اجباری کنند.
وی خاطرنشان ساخت: پیشتازی کووید ۱۹ در استان ایام، نیازمند 
به  توصیه  و  هشدار  با  وضعیت  این  و  است  سخت گیرانه  شرایط  اعمال 

نمی رسد. نتیجه 
بعد  به  این  از  افزود:  ایام  استان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
جهت  را  استانی  فوتی های  و  شدگان  بستری  مبتایان،  آمارهای 
تفکیک  به  را   می گذرد  آنان  پیرامون  در  ازآنچه  مردم  تأثیرگذاری 

می کنیم. اعام  شهرستان ها 
“محمد کریمیان”  اجرای طرح ضربتی، نظارت و پیشگیری بر اصناف، 
امکنه پرتجمع را مورداشاره قرارداد و تاکید کرد: اعمال محدودیت در ۵ 
به  به  کرونا  دارای عائم  کارمندان  اجازه عدم حضور  استان،  شهرستان 
تمامی کارکنان  استفاده  از سامت آن ها،  اطمینان کامل  تا زمان  ادرات 
ادارات به استفاده از ماسک، ممنوعیت هرگونه نشست، جلسه در ادارات 
پیشتازی  برای مهار  ایام  استان  در  انجام  اقدامات در حال  از دیگر  نیز 

کرونا ویروس است.

از صدای مرکز سمنان پخش شد؛
ارائه راهکارهای بهینه سازی انرژی الکتریکی در سیستم های سرمایشی

قسمت  هفتمیـن  ر  د
که  پرتـو  رادیویی  برنامه 
سمنـان  مرکز  صـدای  از 
پیرامون  مطالبی  رفت؛  آنتـن  روی  به 
مصرف  بهینه  مدیریت  راهکـارهای 
برق در سیستم های سرمایشی ارائه شد.

کارشناس شرکت توزیع برق استان 
در بخش کارشناسی این برنامه با اشاره 
مصرفی  برق  درصد   3۰ که  این  به 
های  دستگاه  به  تابستان،  فصل  در 
گفت:  یابد  می  اختصاص  سرمایشی 
بهره  در  سـاده  نکات  برخـی  رعایت 
می  گازی،  و  آبی  کولرهای  از  گیـری 
و  برق  صنعت  به  شایانی  کمک  تواند 

هزینه های خانواده ها کند.
داشت:  بیان  نصیری  محمدعلی 
بهره گیری از سیستم سرمایشی موضعی 
هایی  اتـاق  به  هـوای سـرد  انتقال  با 
که مورد استفاده قرار می گیرند، از ۱۵ 
درصد اتاف انرژی الکتریکی جلوگیری 

می کند.
به  دقت  فزود:  ا همچنین  وی 
هنگام  در  باال  رده  با  انرژی  برچسب 
خرید کولر، عایق کـاری جـداره های 
ساختمـان، پوشیدن لباس های سبک 
و روشن که امکان گردش هوا برروی 
خاموش  کند،  فراهم  را  بدن  پوست 
ساختمان،  ترک  هنگام  کولر  نمودن 

رنگ کردن بدنه کولرهای آبی با رنگ 
سفید و نصب سایه بان برروی پنجره ها 
و استفاده از پرده های روشن، به عنوان 
برخی از راهکارهای ساده مدیریت بهینه 

مصرف برق به شمار می روند.
کولرآبی  نصب  کرد:  اضافه  وی 
باد، تعویض دوره ای پوشال  در مسیر 
ها، تمیز کردن و رفع اشکاالت کولر، 
که  جدید  کولرهای  کلید  از  استفاده 
و  دارند  را  دمای محیط  تنظیم  قابلیت 
یا هـمزمان  و  بی مـورد  استفاده  عدم 
ساعات  در  گرمازا  خانگی  وسـایل  از 
گرم روز و پرهیز از روشن نگه داشتن 
مداوم کولر در طول روز، از دیگر نکات 

قابل توجه در بهینه سازی مصرف برق 
محسوب می شوند.

با  برنامه  این  است:  ذکر  به  الزم 
استـان  بـرق  تـوزیع  مشارکت شرکت 
هرهفتـه  سمنـان،  مرکـز  صـدای  و 
روزهای دوشنبه و چهارشنبه به غیر از 
روزهای تعطیل از ساعت ۹ الی ۹:۱۵ 

پخش می شود.
گفتنی است: عاقـمندان جـهت 
با  جملـه  بهترین  مسـابقه  در  شرکت 
مصـرف  بهـینه  مـدیریت  موضـوع 
نظر  مورد  جمات  توانند  می  بـرق 
خود را به شماره 3۰۰۰۰۲3۱ پیامک 

نمایند.

 اگهی موضوع3 قانون وماده۱3 ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابرکاسه پرونده شماره ۱3۹۸۱۱۴۴۱۰۰۱۸۰۰۱۸۲۷ 
ورای شماره ۱3۹۹۶۰3۱۰۰۱۸۰۰۰۵۴۶ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 
عباس اباد تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی علی رفیع زاده فرزند فریدون به شماره 
شناسنامه۷۰۹۴ صادره تهران نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی 
به مساحت۱۶/۲۹۴مترمربع پاک ثبتی ۷۰۴فرعی ازپاک ۱۴۸ -اصلی واقع در قریه 
اسب چین خریداری از مالک رسمی / عادی - محرزگردیده است . لذا به منظور اطاع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی 
به مدت دو ماه اعتراض دادخواست خود را به مراجه قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهدشد. تاریخ انتشار اول: 3۱-۰3-۱3۹۹ تاریخ انتشار دوم: ۱۴-۰۴-۱3۹۹ حمیدرضا 

قنبری رئیس ثبت اسناد و اماک عباس آباد
م-الف ۱۹۹۰۲۰۱۲

آگهي حصروراثت
آقای وحید سحری به شماره شناسنامه ۷۱۲  فرزند حسین از این شورا درخواست 
گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علیرضا سحری  فرزند حسین 
در تاریخ ۸۱/۴/۲3 در شهرستان رشت فوت نموده است و ورثه ان مرحوم به شرح ذیل 
تعرفه شده اند:۱-وحید سحری به ش ش ۷۱۲ فرزند حسین نسبت برادر ۲- معصومه 
سحری به ش ش ۲۵۱۱۴ فرزند حسین نسبت خواهر به غیر از وراث نامبرده ورثه دیگري 
ندارد اینک پس از ماحظه دادخواست و انجام تشریفات قانوني و ثبت ان به شماره ۵۶۲ 
سیار 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 
۱۶ شوراي حل اختاف رشت تسلیم نماید در غیر اینصورت گواهي حصروراثت برابر 

درخواست صادر خواهد شد.
قاضی شورای حل اختاف شعبه ۱۶ رشت- سهراب حسین خان زاده

آگهي حصروراثت
آقای منوچهر ایران دوست شهرستانی به شماره شناسنامه 33 فرزند غامحسین 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان  این شورا درخواست گواهي حصروراثت  از 
سنگر  شهرستان  در   ۱3۹۷/۹/3۰ تاریخ  در  محمود  فرزند  بنکده  توکلی  البنین  ام 
ایران  علیرضا  اند:۱-  تعرفه شده  ذیل  به شرح  مرحوم  ان  ورثه  و  است  نموده  فوت 
دوست شهرستانی به ش ش ۱۷ فرزند منوچهر نسبت فرزند ۲- حسین ایران دوست 
شهرستانی به ش ش ۵ فرزند منوچهر نسبت فرزند 3- فیروزه ایران دوست شهرستانی 
ایران دوست شهرستانی به  به ش ش ۲۰۱۷ فرزند منوچهر نسبت فرزند ۴- زلیخا 
به  ایران دوست شهرستانی  منوچهر   -۵ فرزند  نسبت  منوچهر  فرزند   ۱۶3۱ ش ش 
دیگري  ورثه  نامبرده  وراث  از  غیر  به  همسر  نسبت  غامحسین  فرزند   33 ش ش 
ندارد اینک پس از ماحظه دادخواست و انجام تشریفات قانوني و ثبت ان به شماره   
مفاد درخواست مزبور را دریک نوبت آگهي مي نماید چنانچه هرشخصي اعتراض دارد 
از تاریخ نشر آگهي ظرف یکماه به دفتر شعبه  و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد 
گواهي حصروراثت  اینصورت  غیر  در  نماید  تسلیم  اختاف سنگر  دوم  شوراي حل 

برابر درخواست صادر خواهد شد.
قاضی شورای حل اختاف شعبه دوم شهری سنگر- رضا مسلمی

آگهی مفقودی 
برگ سبز وسند کمپانی وانت سیستم: مزدا تیپ: ۱۶۰۰ رنگ: زیتونی – روغنی 

مدل: ۱3۷۲
۶۱۶ ب ۲۵ شماره انتظامی  ۴3 ایران  
شماره موتور: ۲۰۷۷۶۵ شماره شاسی: ۷۱۶۰۸3۵۹ 

نام و نام خانوادگی:
ابراهیم صالحی قلعه شاهرخی 

صادره از فریدن )اصفهان(نام پدر: جمشید
مفقود گریده واز درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی مفقودی 
برگ سبز وسند کمپانی سواری هاچ بک  سیستم ام وی ام  مدل: ۱3۹۲ رنگ: 

سفید  – روغنی 
3۴۵ س ۹۲ شماره انتظامی  ۸۲ ایران  

 ۷FJAA۰۰۹۴۸۲ MVM۴۷ :شماره موتور
 NTAFBMVDVC۱۰۰۸۵۴۵ :شماره شاسی

مفقود گریده واز درجه اعتبار ساقط می باشد.

اخطاریه دفترخانه
نام ونام خانوادگی مخاطب:یوگنیاکارچنگووا شغل:خانه دار اقامتگاه وآدرس:مجهول 

المکان
موضوع:خانم  یوگنیاکارچنگووا شماره شناسنامه۴۷۱۲۷۵۰۸۵۵ فرزند نیکوالی متولد 
پیرودادنامه ۹۸۰۹۹۷۲۱۶۴۸۰۱۵۸۱ شعبه۲۷۵تهران  درخصوص  تهران  روسیه صادره 
اجرای ثبت طاق به جنابعالی اخطارمیگردد یک هفته پس ازانتشاراین اخطاریه فرصت 
دارید به دفترخانه طاق ۷ شهریارواقع درشهریارخ ولیصر)عج(روبروی بانک سپه کوچه 

گلپونه مراجعه نمائید.م.الف:۲۰۲۱
سردفترطاق ۷ شهریار-شیخ احمد انصاری

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی ،  نظر به اینکه به استناد مفاد رای شماره ۱3۹۹۶۰3۰۱۰۱۰۲۰۰۰۰۹۹ 
مورخ ۹۹/۲/۸ هیات رسیدگی به اسناد عادی مستقر در اداره ثبت اسناد و اماک رباط 
کریم برحسب قانون 3 ماده تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مبنی بر تاکید انتقال عادی و تصرفات مالکانه متقاضی سیدعلی سید قاسمی 
فرزند میرمحمد به شماره شناسنامه ۴۲۷ صادره از سراب نسبت به ششدانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی بمساحت ۲۰۰ مترمربع مفروز مجزی شده از تفکیکی ۱۲۴ اصلی 
واقع در حوزه ثبتی شهرستان رباط کریم مالکیت رسمی عزیزاله احمدی محرز گردیده 
.لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی میشود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱3۹۹/۰۴/۱۴
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱3۹۹/۰۴/۲۹

احمد رحیمی - رییس ثبت اسناد و اماک رباط کریم

روابط  اداره  خبر  واحد  گزارش  به 
و  شهرداری  بین الملل  امور  و  عمومی 
شورای اسامی شهر اندیشه دیدار شهردار 
و اعضای شورای اسامی شهر اندیشه با 

دادستان برگزار شد .
در  اندیشه  شهردار  ملکی   علی 
گرامیداشت  ضمن  بازدید  این  حاشیه 
از  تن   ۷۲ و  بهشتی  اهلل  آیت  شهادت 
قضاییه  قوه  روز  عنوان  به  که  یارانش 
نام گذاری شده است اظهار داشت محور 
دستگاهها  همه  دهی  خدمات  اصلی 
ایجاد عدالت در جامعه است و اگر همه 
مسئولیتی  و  جایگاه  هر  در  مسئوالن 
و  خود  کوشش  و  تاش  هستند  که 
مجموعه تحت مدیریت خود را در این 
راستا برنامه ریزی کنند بهترین ها را می 
توان در محدوده اختیارات خود اجرا کند 
وی خاطرنشان کرد یکی از دغدغه های 
مجموعه مدیریت شهری پیشگیری از 
ساخت و ساز غیر مجاز است . در این 
خصوص همراهی و همکاری روزافزون 

دستگاه قضایی پشتوانه محکمی برای 
کاهش  موجب  می تواند  و  است  شهر 
هرچه بیشتر ساخت و سازهای غیرمجاز 
و مقابله با این پدیده و همچنین بسته 
شدن دست سودجویان در منطقه میشود. 
قوه  روز  دوباره  تبریک  با  ملکی 
تاش  و  همکاری  از  تشکر  و  قضائیه 
دوستان در جهت مقابله با فساد در منطقه 
برنامه ریزی مدیریت شهری  بیان کرد 

برای افزایش خدمات و توسعه متوازن آن 
در سطح شهر است و در این خصوص نیز 
تاش دارد تا همه اقدامات برنامه ریزی شده 
داد  انجام  نیاز  مورد  پیوست های  با  را 
امیدواریم این خدمات موجب رضایت مندی 

هرچه بیشتر شهروندان شود.
سخنگوی  و  رئیس  سراقی  علی 
شورای اسامی شهراندیشه نیز در این 
دیدار ضمن تقدیر از اقدامات دادستانی 

قضاییه  قوه  روز  تبریک  همچنین  و 
کنار  در  که  موضوعی  کرد  خاطرنشان 
اقدامات مهم این روزها نیاز است مورد 
توجه قرار بگیرد بحث فضای است که 
در کنار محسناتی که دارند الزم است 
آن  ایجاد  احتمال  که  هایی  آسیب  که 
وجود دارد نیز مورد بررسی و تحلیل قرار 
گرفته  و با رصد صحیح و دقیق موجبات 
کاهش مخاطراتی که به همراه دارد شد 
که در پایان بیان کرد خدمات دهی در 
و  مطلوب  طور  به  اندیشه  شهر  سطح 
همین  و  است  انجام  حال  در  مناسبی 
امر موجب شده مقداری از دغدغه های 
مردم که دغدغه مسئوالن شهری صرف 
شود اما همچنان در برخی امور نیازها و 
معلوماتی وجود دارد و همین امر سرفصل 
برنامه های شورا و شهرداری قرار گرفته 
است تا بتوانند خدمات خود را در شهر 
نمود و همراهی عموم  افزایش  اندیشه 
مردم و مسئوالن می تواند نقش موثری 

را در این خصوص ایفا کند.

فضای مجازی امری ضروری و اجتناب ناپذیر است
 همراهی دادستان با شهرداری در جهت جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز ستودنی است 

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری استان مرکزی از آغاز نام نویسی بیمه 
تکمیلی هنرمندان صنایع دستی استان خبر داد. قاسم کاظمی 
اظهار کرد: در استان نزدیک به ۲ هزار هنرمند صنایع دستی 
بیمه شده وجود دارد که زیر پوشش بیمه تأمین اجتماعی 
توجه  با  داد:  ادامه  هستند.وی  عشایر  و  روستایی  بیمه  و 
که  دارند  احتیاج  هنرمندان  درمان  سنگین  هزینه های  به 

کل  اداره  دستی  صنایع  باشند.معاون  داشته  دیگر  بیمه ای 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی 
افزود: براساس آخرین جلسه هنرمندان مقرر شد هنرمندان 
صندوق مالی را تشکیل دهند که در آن بتوانند پس اندازی 
داشته باشند و با بیمه کار آفرین نیز در خصوص بیمه تکمیلی 

صحبت های الزم به عمل آید.
کاظمی عنوان کرد: هنرمندان تا ۲۶ تیرماه فرصت دارند 

برای تشکیل این صندوق و استفاده از بیمه تکمیلی اقدام 
کنند و با توجه به تفاهم نامه همکاری بین این اداره کل و 
بیمه کارآفرین، نام نویسی هنرمندان برای دریافت خدمات 

بیمه تکمیلی آغاز می شود.
به گفته وی ، بیمه تکمیلی هنرمندان صنایع دستی با 
تشکیل صندوق مالی در یکی از بانک های عامل توسط سه 

نفر از هنرمندان به عنوان اعضای اصلی انجام خواهد شد

معاون صنایع دستی مرکزی: هنرمندان صنایع  دستی مرکزی بیمه تکمیلی می شوند
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تعاونی  پنجاه و چهار شرکت  بنزین  تغییرات شرکت پمپ  آگهی 
استناد  به   ۱۰3۸۰۰3۱۵۲۶ ملی  شناسه  و   ۱۷۶ ثبت  شماره  به 
 ۶۴۹۴ شماره  نامه   ۰۱/۰۷/۱3۹۸ مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه 
شهرستان  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون  اداره   ۰۸/۰۷/۱3۹۸ مورخ 
کدملی  به  حمیدطاهریان   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات  حیدریه  تربت 
به  ذاکری  حمیدرضا  مدیره  هیئت  رئیس  سمت  به   ۰۰۴۱۱۴۵۹۷۶
مسعود  مدیره  هیئت  رئیس  نایب  سمت  ۰۷۰۲3۵۴3۹۲به  کدملی 
هیات  منشی  ۰۷۰۲3۵۴3۹۲بسمت  کدملی  به  آبادی  فیض  معینی 
مدیره علیرضا ذاکری به کدملی ۰۷۰۲3۲۹۲۲3به سمت مدیر عامل 
انتخاب   ۲۱/۰۷/۱۴۰۰ تاریخ  تا  باقیمانده مدت تصدی  برای  شرکت 
قبیل  از  بانکی  تعهدآور  و  رسمی  اسناد  و  قراردادها  کلیه  گردیدند. 
چک ، سفته ، برات و اوراق بهادار با امضای ثابت مدیر عامل علیرضا 
ذاکری  رضا  حمید  ویا  طاهریان  حمید  مدیره  هیئت  رئیس  و  ذاکری 
و  عادی  اسناد  و  است  اعتبار  دارای  شرکت  مهر  و   ) رئیس  )نایب 
با   (  ) عامل  )مدیر  ذاکری  علیرضا  خانم   / آقای  امضای  با  ها  نامه 
اسناد  ثبت  اداره کل   . بود  خواهد  معتبر  مهر شرکت  و   ) ذکر سمت 
موسسات  و  ها  شرکت  ثبت  مرجع  رضوی  خراسان  استان  اماک  و 

)۹۰۱۱۲۴( حیدریه  تربت  غیرتجاری 

تامین  کل  اداره  کارکنان  اعتبار  شرکت  تغییرات  آگهی 
و   ۱۶۰۲۱ ثبت  شماره  به  تعاونی  شرکت  خراسان  اجتماعی 
مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   ۱۰3۸۰3۱۶33۰ ملی  شناسه 
مورخ۷/۱۲/۹۸  شماره۱۲۱۵۷۵/۲  ونامه   3۰/۰۵/۱3۹۸ مورخ 

رفاه  و  کار  تعاون  اداره   ۲۴/3/۹۹ ۱۴۰۸۰/۲مورخ  شماره  نامه  و 
اجتماعی مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقای محمد احتشام 
نسب۰۹3۷۶۹۴۹۸3 بسمت رئیس هیات مدیره و آقای علی قویدل 
مزار ۵۶۲۹۶۷۲۸۸۶ بسمت نائب رئیس و آقای محسن ارباب بهار 
علی۱۰۶۰۷۷۷۶۲۲ بسمت منشی هیات مدیره و حمیدرضا فاحتی 
 ۹/۴/۱۴۰۰ تاریخ  تا  مدیرعامل  سمت  به  مشکانی۰۰3۶۸۸۴۲۶۱ 
بانکی  آور  تعهد  و  رسمی  اسناد  و  قراردادها  -کلیه  شدند  انتخاب 
از قبیل چک - سفته و برات و اوراق بهادار با امضای ثابت آقای 
حمیدرضا فاحتی )مدیرعامل( و متغیر آقای محمد احتشام نسب 
)رئیس( یا آقای علی قویدل مزار )نائب رئیس( و مهر شرکت دارای 
اعتبار است و اسناد عادی و نامه ها با امضای حمیدرضا فاحتی 
)مدیرعامل( و مهر شرکت معتبر خواهد بود اداره کل ثبت اسناد و 
موسسات  و  ها  شرکت  ثبت  اداره  رضوی  خراسان  استان  اماک 

غیرتجاری مشهد )۹۰۱۱۲3(

آگهی تغییرات شرکت سامت تدبیر اصیل مهرآسا شرکت با 
مسئولیت محدود به شماره ثبت ۶3۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۲۴۵۵۰۹ 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۰۲/۱3۹۹ 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - آقای سیدحامد حاجی سیدی با پرداخت 
مبلغ ۰۰۰/۱۰۰/3۹۹/۱ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خودرا 
از مبلغ۹۰۰۰۰۰ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰/۱ریال افزایش دادندو 

خانم نسترن سادات حاجی سیدی با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۹۰۰/۹۹ 
ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خودرا از مبلغ ۰۰۰/۱۰۰ ریال 
به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال افزایش دادند - در نتیجه سرمایه شرکت 
تغییر  ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۱ریال  سرمایه  به  ۰۰۰/۰۰۰/۱ریال  مبلغ  از 
یافت وماده مربوطه در اساسنامه اصاح گردید اخرین میزان سهم 
الشرکه شرکا به شرح ذیل میباشد :اقای سید حامد حاجی سیدی 
۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰/۱خانم نسترن سادات حاجی سیدی ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ 
استان خراسان رضوی مرجع ثبت  اسناد و اماک  ثبت  اداره کل 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری فریمان )۹۰۱۱۲۲(

آگهی تغییرات شرکت سپید تک برگ خاوران شرکت تعاونی 
استناد  به   ۱۴۰۰۴33۶۰۲۲ ملی  شناسه  و   ۱۴۴۰ ثبت  شماره  به 
صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۱/۰۹/۱3۹۷ ونامه شماره 
قوچان  اجتماعی  کارورفاه  تعاون  اداره   ۲۱/۰۹/۱3۹۷ ۶۶۶۵مورخ 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - علی شوشتری۰۹3۸۰۹۵۰۰۲۱ آزاده 
مهدی نژاد ۲۷۲۱۵۶۷۲۷۶ حسن صالح کاشانی۰۹۴۲۹۴۹۶۱۷ به 
سمت اعضای اصلی هیأت مدیره وانوشه مهدی نژاد ۲۷۲۱۶۷۱3۵۹ 
البدل  علی  اعضای  سمت  به   ۰۸۷۲3۰۱3۴۶ براتی  محمدخلیل 
زمانی  زهرا   ۲- شدند.  انتخاب  سال   3 مدت  برای  مدیره  هیأت 
۲۷۲۲3۱۶۸۷۰ به سمت بازرس اصلی و عفت براتی ۰۸۷۰3۷۹۴۵3 
به سمت بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی ۱3۹۷ انتخاب 

شدند اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی مرجع 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قوچان )۹۰۱۱۲۱(

شرکت  خاوران  برگ  تک  سپید  شرکت  تغییرات  آگهی 
تعاونی به شماره ثبت ۱۴۴۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴33۶۰۲۲ 
 ۱۱/۰۹/۱3۹۷ مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به 
ونامه شماره ۶۶۶۵مورخ ۲۱/۰۹/۱3۹۷ اداره تعاون کارورفاه 
اجتماعی قوچان تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - علی شوشتری 
مهدی  آزاده  و  ومدیرعامل  رئیس  به سمت   ۰۹3۸۰۹۵۰۲۱
نژاد ۲۷۲۱۵۶۷۲۷۶ به سمت نائب رئیس حسن صالح کاشانی 
۰۹۴۲۹۴۹۶۱۷ به سمت منشی هیئت مدیره برای مدت سه 
سال انتخاب شدند -۲ کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهد 
آور بانکی از قبیل چک . سفته. برات و اوراق بهادار با امضای 
آزاده مهدی نژاد ) نائب رئیس هیات مدیره ( به اتفاق علی 
شوشتری ) رئیس هیات مدیره و مدیرعامل( و مهر تعاونی 
با امضای علی  نامه ها  اوراق عادی و  اعتبار است و  دارای 
شوشتری ) رئیس هیات مدیره و مدیرعامل( و مهر تعاونی 
معتبر خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان 
رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قوچان 

)۹۰۱۱۲۰(

بفا  آ مل  عا یر مد
منابع  به  اشاره  با  هرمزگان 
آبی شهرستان سیریک، اظهار 
شهر  آبی  نیاز  حاضر  حال  در  داشت: 
سیریک و روستاهای حومه از مجموعه 
شیرین  آب  میناب،  راونگ  هاي  چاه 
کن سیریک تامین می شود که با بهره 
برداری از آب شیرین کن روستای زیارت 
تا پایان نیمه اول امسال، ظرفیت منابع 

آبی این شهرستان افزایش می یابد.
کن  ین  شیر ب  آ ه  ژ و پر
امسال   ;quot&زیارت;quot&
وارد مدار تولید می شود/ افزایش ظرفیت 
آب شیرین کن سیریک به 3 هزار متر 

مکعب در شبانه روز
ینکه  ا ن  بیا با  قصمی  مین  ا
مناطق  جمله  از  سیریک  شهرستان 
پرتنش آبي هرمزگان است، افزود: آب 
چاه هاي راونگ تامین کننده آب مورد 
نیاز ۶۸ روستا در محدوده دو شهرستان 
و  و دو شهر گروک  میناب و سیریک 
خشک  دلیل  به  که  است  کوهستک 
سالي های اخیر و افت سطح آب هاي 
کمی  افت   با  اکنون  هم  زیرزمیني، 
مواجه است به طوری که ظرفیت تولید 
۵ حلقه چاه به ۱۲۶ لیتر بر ثانیه کاهش 

یافته است.
وی با تاکید بر ضرورت ایجاد منابع  
آبی پایدار در این شهرستان، گفت: در 
این راستا  آبفا با هدف تامین آب مورد 
سیریک،  شهرستان  روستاهای  نیاز 
احداث  آب شیرین کن روستاي زیارت 

مترمکعب  قراردادي 3۰۰۰  به ظرفیت 
در شبانه روز را با پیشرفت فیزیکي ۸۰ 
درصد در دست اجرا دارد که پیش بیني 
مي شود تا پایان نیمه اول سالجاري به 

بهره برداري برسد.
بنا به گفته قصمی؛ با تکمیل این 
پروژه نمک زدائي عاوه بر تامین آب 
روستاي زیارت و شهرک هاي اطراف 
انتقال  خط  به  سایت  تولید  مازاد  آن، 
بهبود وضعیت  که  تزریق شده  راونگ 
را  شهرستان  در  آب  تامین  و  انتقال 

بدنبال دارد.
ادامه،  در  استان  آبفا  مدیرعامل 
کن  شیرین  آب  ظرفیت  افزایش  از 
سیریک به سه هزار و ۷۵۰ متر مکعب 
در شبانه روز خبر داد و گفت: در حال 
حاضر این آب شیرین کن با ظرفیت دو 
حال  در  روز  شبانه  در  مترمکعب  هزار 
بهره برداري است که با انجام عملیات 
اسمي خود  به ظرفیت  اقدام  در دست 

خواهد رسید.
حفر چاه هاي جدید در راونگ 

و تلنگ براي تامین آب 
روستاهاي سیریک و میناب

افزایش  عدم  عمده  دالیل  وی 
ظرفیت تولید آب شیرین کن سیریک 
را مشکات هیدرولوژي دریا، شیب کم 
و  سیریک  ساحل  لجني  بستر  ساحل، 
کافی نبودن اعتبارات برای احداث اسکله 
اختصاصي جهت برداشت آب خام بیان 
نصب  تجهیزات  ظرفیت  گفت:  و  کرد 
در  مترمکعب   3۰۰۰ تولید  براي  شده 
از  ناشي  مشکات  اما  بوده  کافی  روز 
آبگیري و برداشت آب خام از دریا باعث 
تا ۲۰۰۰ مترمکعب شده  تولید  کاهش 
است که ضمن توافق با اداره کل بنادر و 
دریانوردي استان براي استفاده از اسکله 
بندر سیریک، مطالعات هیدروگرافي و 
رسوب دریا و ساخت تاسیسات موردنیاز، 
مشکل برداشت آب خام حل شده و در 

نیمه دوم سال جاري تولید آب شرب به 
ظرفیت نهایي 3 هزار و ۷۵۰ مترمکعب 

در شبامه روز می رسد.
به  اشاره  با  استان  آبفا  مدیرعامل 
این شهرستان گفت:  در  آبفا   اقدامات 
حفر و تجهیز چاه در دشت روانگ به 
میزان ۲۰  لیتر در ثانیه برای آبرسانی 
به ۸ روستای میناب، حفر و تجهیز چاه 
در دشت تلنگ به میزان ۴۰ لیتر بر ثانیه 
برای تامین آب شهر کوهستک و ۱۱ 
روستای مجاور آن، تقویت ایستگاه پمپاژ 
بین راهی SP۴ و احداث خطوط انتقال 
شهرهای  محدوده  مخازن  و  موازی 
سیریک و گروک و ۱3 روستای مجاور، 
توسعه و بازسازی شبکه های توزیع از 
جمله اقداماتی است که با عملیاتی شدن 
آن ها بخشی از مشکات آب شهرستان 

سیریک مرتفع خواهد شد.
اینکه  بیان  با  پایان،  در  قصمی 
سرانه مصرفي شهروندان سیریک باالتر 
از 3۲۰ لیتر به ازاي هر نفر در روز است، 
یکی از دالیل باالبودن سرانه مصرف را، 
ذخیره سازي غیر اصولی آب در مخازن 
منازل )با حجم ۲۵ هزار لیتر( عنوان کرد 
و گفت: این مسئله مانع توزیع نرمال آب 
در شبکه ها شده است که در این رابطه 
برخی اقدامات فرهنگ سازی و آموزش 
همگانی در دستور آبفا قرار گرفته است.   
وي همچنین افزود: با حذف ذخیره 
ارتقاي  بر  عاوه  منازل  اصولي  غیر 
آب  بهداشتي  و  کیفي  هاي  شاخص 
شرب، در روند توزیع آب شهرستان نیز 

مدیرعامل آبفا هرمزگان خبر داد : 
پروژه آب شیرین کن “زیارت” امسال وارد مدار تولید می شود

افزایش ظرفیت آب شیرین کن سیریک به ۳ هزار متر مکعب در شبانه روز
به  ایالم  استان  در  مسکن  فاقد  مددجویان  آمار  کاهش 

۶۱۱ خانوار

 قنبــر موســی نــژاد مدیــرکل کمیتــه امداد اســتان ایام در ســفر به 
شهرســتان ایــوان و در آییــن واگــذاری یــک واحــد مســکونی بــه یکی از 
خانــواده هــای مددجــوی ایــن شهرســتان کــه به مناســبت دهــه کرامت، 
والدت حضــرت امــام رضــا »ع« و ســالروز آزادســازی مهــران  صــورت 
گرفــت بیــان کــرد: از تعــداد ۶۱۱ خانــواده مددجویــی کــه در این اســتان 

فاقــد مســکن هســتند تعــداد ۱۴۷ خانــوار در روســتاها ســکونت دارند.
وی ادامــه داد:  مشــکل اصلــی بــرای صاحــب خانــه شــدن ایــن 
خانــواده هــا نداشــتن زمیــن بــوده و چنانچــه زمیــن مناســب در اختیــار 
کمیتــه امــداد قــرار گیــرد مــی توانیــم ایــن خانــواده هــا را هــم صاحــب 

مســکن کنیــم.
وی تصریــح کــرد: امیدواریــم بــا کمــک و مشــارکت دســتگاههای 
اجرایــی، بنیــاد مســکن و خیریــن مشــکل زمیــن ایــن خانــواده هــا هــم 
برطــرف شــده تــا بتوانیــم در فــاز اول  تــا پایــان ســال ۹۹ همــه خانــواده 
هــای روســتایی فاقــد مســکن را بــا مشــارکت کمیتــه امــداد، ســپاه و 

خیریــن برطــرف نماییــم.
موســی نــژاد خاطرنشــان کــرد: بــرای ســاخت ایــن واحد مســکونی 
کــه بــا مشــارکت کمیتــه امــداد ایــوان، شــهرداری، بهزیســتی و ســپاه 
ــه شــده  ــال هزین ــارد ری ــر یــک میلی ــغ ب ــه بال پاســدارن صــورت گرفت

اســت.
وی همچنیــن از راه انــدازی مرکــز نیکــوکاری امــام حســن 
ــه  ــوار  ب ــش چ ــوکاری در بخ ــز نیک ــن مرک ــل و نهمی مجتبی»ع«چه
مناســبت دهــه کرامــت خبــر داد و گفــت: واگــذاری امــور نیکــوکاری و 
خیــر خواهانــه بــه مــردم و ارتبــاط موثــر و راحــت بیــن مــردم و قشــر 
نیکــوکار بــا ایــن مراکــز از جملــه ایــن ویژگــی هــا بــوده و امــداد امــام 
»ره« در هیــچ کــدام از فرآیندهــای تهیــه و توزیــع کمکهــا در این مراکز 

جــز در زمینــه ثبــت و ضبــط  مالــی آنهــا مداخلــه ای نــدارد.
وی تصریــح کــرد: مراکــز نیکــوکاری بــه منظــور ارتبــاط آســانتر 
بیــن قشــر نیکــوکار و افــراد نیازمنــد جامعــه در محــات و مکانهــای 
ــا قشــر نیکــوکار  ــر ب ــا ارتبــاط شایســته و موث ــد ب مختلــف توانســته ان
هــر ســاله کمکهــای قابــل توجهــی جمــع آوری و بیــن قشــر نیازمنــد 

ایــن مناطــق توزیــع نماینــد.

عملکرد شرکت گاز استان اردبیل در سه ماهه سالجاری

ــل  ــتان اردبی ــرکت گاز اس ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ســردار اســماعیلی مدیــر عامــل ایــن شــرکت، عملکرد ســالجاری 
ــح داد: در ســه ماهــه  ــن شــرح توضی شــرکت گاز اســتان را بدی
ابتدایــی ســال جــاری بیــش از دو هــزار و ۵۰۰ مصــرف کننــده 
جدیــد در بخشــهای مختلــف اعــم از خانگی،تجــاری و صنعتــی 
جــذب ایــن شــرکت گردیــده اســت کــه در همیــن راســتا تعــداد 
ــه ۴۹۲  ــن شــرکت ب ــدو تأســیس ای ــی از ب مشــترکین گاز طبیع

هــزار ۸۲۹ مشــترک رســیده اســت.
ــی در  ــد ازگاز طبیع ســردار اســماعیلی روســتاهای بهــره من
ســطح اســتان اردبیلــرا ۱3۱۵ روســتا برشــمرد و جمعّیــت شــهری 
ــد و  ــد در ص ــتان را ص ــطح اس ــی در س ــد از گاز طبیع ــره من به
جمعیــت تحــت پوشــش روســتایی را بیــش از ۹۴ درصــد عنــوان 
ــل دارای ۲۹شــهر مــی باشــد کــه  ــزود : اســتان اردبی کــرد و اف
تمامــی ســاکنین شــهرها از نعمــت گاز طبیعــی برخــوردار هســتند.

وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود در خصــوص 
ــت :  ــار داش ــعابات اظه ــب انش ــذاری و نص ــبکه گ ــات ش عملی
ازابتــدای ســالجاری تاکنــون بــه میــزان 3۵ کیلومتــر شــبکه گاز 
بــه شــبکه هــای گازرســانی ایــن اســتان اضافــه شــده اســت کــه 
بــا ایــن وجــود میــزان شــبکه گــذاری از ابتــدای تأســیس شــرکت 
تــا کنــون بــه بیــش از نــه هــزار و ۶۶۰ کیلومتــر رســیده و تعــداد 
یــک هــزار  و 3۷ عــدد  انشــعاب گاز جدیــد نیــز در ســطح اســتان 
نصــب گردیــده کــه تعداد انشــعابات نصب شــده در ســطح اســتان 
اردبیــل تــا کنــون بــه ۲3۸ هــزار و 3۲۵ انشــعاب رســیده اســت.

رضیعــی،  محســن 
و  قتصــادی  ا معــاون 
فــوالد  مالــی شــرکت 
مبارکــه بــا تأکیــد بــر ایــن مطلــب 
گفــت: طــی ســال ۹۸ شــرکت 
فــوالد مبارکه اصفهــان در افزایش 
ــرکت های  ــیاری از ش ــرمایۀ بس س
کــرده  مشــارکت  ســرمایه پذیر 
ــوان  ــه می ت ــه از آن جمل ــت ک اس
ــرکت  ــرمایه در ش ــش س ــه افزای ب
معــادن  توســعۀ  ســرمایه گذاری 
 ۲۵۰ از  بیــش  بــه  فلــزات  و 
کــرد.  اشــاره  تومــان  میلیــارد 
مشــارکت  به منظــور  همچنیــن 
ــرمایۀ شــرکت های  ــش س در افزای
ســرمایه پذیر و جبــران مخــارج 
اهــداف  پیشــبرد  و  ســرمایه ای 
در  شــرکت  آن هــا،  توســعه ای 
شــرکت  در  ســرمایه  افزایــش 
ــه  ــر ب ــی گل گه ــی و صنعت معدن
مبلــغ ۱۲۱ میلیــارد تومــان و در 
شــرکت معدنــی و صنعتــی چادرملو 
ــان و  ــارد توم ــغ ۱۱۰ میلی ــه مبل ب
تأمیــن منابــع مالــی بــرای احــداث 
و بهره بــرداری از معــدن جدیــد 
ــه  ــی 19D( از جمل ــرح آنومال )ط
اســت. صورت گرفتــه  اقدامــات 

ز  ا یکــی   : د فــزو ا وی   
طرح هایــی کــه در ایــن حــوزه 
مطرح شــده عبــارت اســت از طرح 
توســعۀ فــوالد هرمزگان کــه برای 
افزایــش ظرفیــت ســاالنه تولیــد از 
۱.۵ بــه ۲ میلیــون تــن طراحــی و 
اجرایــی شــده اســت. در کنــار ایــن 
طــرح تعریف شــده از ســوی فــوالد 
ــرۀ ارزش  ــل زنجی ــه، تکمی مبارک
کارخانــۀ فوالد سفیددشــت در قالب 
بــه بهره بــرداری رســیدن خــط 
تولیــد تختــال نیــز در نظــر گرفتــه 
ــق  ــای دقی ــت. برآورده ــده اس ش
ــد  ــان می ده ــه نش ــوالد مبارک ف

ــد  ــور می توانن ــرح مذک ــن دو ط ای
ظرفیــت تولیــد خــام گــروه فــوالد 
را  به تبــع آن کشــور  و  مبارکــه 
حــدود ۱3 درصــد افزایــش دهنــد.

ــن  ــرای ای ــع اج ــور قط به ط
طرح هــا در نهایــت منجــر بــه 
تأمیــن و پوشــش ظرفیت هــای 
نــورد  بااســتفادۀ کارخانه هــای 
فــوالدی در کل کشــور خواهــد 
ــایانی  ــک ش ــر کم ــن ام ــد و ای ش
بــه زنجیــرۀ فــوالد کشــور خواهــد 
کــرد. در ایــن میــان، بهره بــرداری 
ــاح کنسانتره ســازی ســنگان  و افتت
نیــز در زمــرۀ همیــن طرح هــا قــرار 
ــق  ــور تحق ــه به منظ ــرد ک می گی
ــگ« در  ــا رن ــنگ ت ــعار از »س ش
مجموعــۀ فــوالد مبارکــه طراحــی 

ــده اســت. ش
ز  ا یکــی  ح  طــر یــن  ا
اخیــر  دســتاوردهای  مهم تریــن 
بــوده کــه حاصــل تــاش و همــت 
ــر  ــه ب ــی و تکی ــان داخل کارشناس
ــت.  ــی اس ــی داخل ــوان مهندس ت
ــای  ــبرد فازه ــان، پیش ــن می در ای
عملیاتــی کارخانۀ الکتــرود گرافیتی 
اردکان نیــز در جهــت کاهــش 
ریســک تأمیــن منابــع تولیــد فوالد 
طراحــی شــده اســت. بدیــن ترتیب 

دســتیابی بــه یکــی از حیاتی تریــن 
منابــع تولیــد فــوالد از طریــق 
روش قــوس الکتریکــی کــه همان 
ــم  ــت فراه ــی اس ــرود گرافیت الکت
نقــش  نــد  می توا و  می شــود 
مهمــی در تکمیــل زنجیــرۀ ارزش 
و کاهــش ریســک در تــداوم تولیــد 
فــوالد کل صنعــت فوالدی کشــور 
در ســطح ملــی و بین المللــی ایفــا 

ــد. کن
یــن  ا مــی  تما مجموعــه 
طرح هــا و ورود آن هــا بــه زنجیــرۀ 
تولیــد می توانــد زمینه ســاز شــرایط 
بســیار مناســبی به لحاظ ســودآوری 
و افزایــش تولید این گــروه صنعتی 
باشــد. نکتــۀ حائــز اهمیــت دیگــر 
آن اســت کــه شــرکت فــوالد 
مبارکــه بــا انجــام مطالعــات و 
در  و  همه جانبــه  بررســی های 
ــق ســند چشــم انداز  ــتای تحق راس
تولیــد فــوالد،  ۱۴۰۴ در حــوزۀ 
اجــرای  در  کوششــی  هیــچ  از 
ــی  ــذار در اقص ــای تأثیرگ پروژه ه
و  نکــرده  دریــغ  نقــاط کشــور 
همــواره به عنــوان پیشــران صنعــت 
فــوالد در کشــور نقــش حمایتــی و 
ســازندۀ خــود را بــه نحــو مطلــوب 

ــت. ــرده اس ــا ک ایف

ــر  ــاوه ب ــح کرد:ع وی تصری
ــد،  ــه ش ــن گفت ــش از ای ــه پی آنچ
شــرکت  در  ســرمایه  افزایــش 
فــوالد سفیددشــت واقــع در اســتان 
چهارمحــال و بختیــاری بــه مبلــغ 
به منظــور  تومــان  میلیــارد   ۲۷۵
ــی شــرکت و  اصــاح ســاختار مال
جبــران مخــارج ســرمایه ای واحــد 
ــرکت  ــن ش ــازی ای ــا و آهن س احی

انجــام شــد.
ر  د یه  ما ســر یــش  ا فز ا  
شــرکت نویــن الکتــرود اردکان 
میلیــارد   ۱۲۰ مبلــغ  بــه  نیــز 
ز  ا ه  د ســتفا ا جهــت  تومــان 
ری  ا یه گذ ما ســر فرصت هــای 
جدیــد و تقویــت ســرمایۀ شــرکت 
و افزایــش ســرمایه در شــرکت 
مبارکــه  فــوالد  تــدارک  فلــز 
ــدود ۱۰۰  ــغ ح ــه مبل ــان ب اصفه
میلیــارد تومــان به منظــور اصــاح 
ســاختار ســرمایه و جبــران مخارج 
ــات در  ــر اقدام ــرمایه ای از دیگ س
ــه ثبــت  ــن حــوزه اســت کــه ب ای

ــت. ــیده اس رس
ــات  ــن اقدام ــی از مهم تری یک
ســرمایه گذاری های  منظــر  در 
افزایــش  انجــام  فوالدمبارکــه 
فــوالد  شــرکت  در  ســرمایه 
ســرمایه  افزایــش  و  هرمــزگان 
ــزان ۶۶.۶۷  ــه می ــرکت ب ــن ش ای
درصــد از محــل ســود انباشــته 
و  ســرمایه  ســاختار  اصــاح  و 
جلوگیــری از خــروج وجــه نقــد از 

ــت.  ــوده اس ــرکت ب ــن ش ای
ــا  ــرمایه ب ــاختار س اصــاح س
توجــه بــه الزامــات قانونــی مربــوط 
بــه کفایــت ســرمایه، یکــی از 
ــورس  ــرمایۀ ب ــش س ــل افزای دالی
کاالی ایــران بــه میــزان ۵۰ درصد 
از محــل ســود انباشــته بوده اســت.

معاون اقتصادی و مالی شرکت فوالد مبارکه مطرح کرد:

 سرمایه گذاری توأم با سودآوری

پرداخت ۷۵۰۰ فقره وام قرض الحسنه به سیل زدگان 
بخش ماژین

بهزاد عزت پناه  مدیر شعب بانک کشاورزی استان ایام  به مناسب 
۱۰ تیرماه سالروز آزادسازی مهران در دیدار با  فرمانده سپاه امیرالمونین 
آزادسازی مهران  تیرماه ۱3۶۵ و سالروز  استان گفت: حماسه دهم  )ع( 
قهرمان را  نقطه عطفی در تاریخ ایران است زیرا  رزمندگان اسام با از 
خود گذشتگی و شجاعت فراوان  توانستند دشمن تا دندان مسلح بعثی را 

از خاک وطن بیرون کنند و  مهران عزیز را آزاد کنند.
وی با بیان اینکه ملت مدیون خون شهدا هستند افزود: ما هر چه 
داریم در سایه جانفشانی شهداست، این عزیزان  با ایثار جان و مال خود،  
عزت و اقتدار را برای ایران عزیز به ارمغان آوردند و نام و یاد این قهرمانان 

همیشه جاوید تا ابد در تاریخ ایران جاودانه خواهد ماند
مدیر شعب بانک کشاورزی استان ایام در ادامه با اعام گزارش 
عملکرد بانک کشاورزی در زیر بخشهای مختلف شامل قرض الحسنه 
الحسنه بهزیستی و قرض  امداد ، قرض  الحسنه کمیته  ازدواج ، قرض 
الحسنه ایثارگران ، صندوق توسعه ملی ، مکانیزاسیون ، بذور گواهی شده 
، عشایر کوچنده ، بانکداری پیوندی، اشتغال روستایی، بند الف تبصره ۱۸ 
) ملی و استانی (، زلزله ) کاال ، خودرو ،  مسکن روستایی (، پرداخت 
خسارت سیل ماژین و کمکهای فنی اعتباری اظهار کرد: این  اعتبارات 
جمعا به تعداد ۲۸۸۴۱ فقره و به مبلغ ۶۲۹۰ میلیارد ریال پرداخت شده است.

وی تصریح کرد: این بانک در راستای حمایت از نهادهای حمایتی و  
جامعه هدف این نهادها تعداد 3۵3 فقره تسهیات قرض الحسنه به مبلغ 
۱۶۰ میلیارد ریال و ۱۲۱۴ فقره تسهیات ازدواج به مبلغ 3۶۵ میلیارد 

ریال به زوجین پرداخت نموده است.
وی ادامه داد: در بخش مساعدت به بدهکاران به منظور تعیین تکلیف 
مطالبات بانک و مساعدت به جامعه هدف کشاورزان ، دامداران و بهره 
برداران مساعدتهای ذیل انجام گرفت ، در بخش امهال مطالبات از محل 
اعتبار زلزله  کاال ، خودرو ،  مسکن روستایی (، پرداخت خسارت سیل 
اعتبارات جمعا  این   بیان کرد و گفت:  اعتباری  ماژین و کمکهای فنی 

به تعداد ۲۸۸۴۱ فقره و به مبلغ ۶۲۹۰ میلیارد ریال پرداخت شده است.
عزت پناه یادآور شد: این بانک در راستای حمایت از نهادهای حمایتی 
و  جامعه هدف این نهادها تعداد 3۵3 فقره تسهیات قرض الحسنه به 
مبلغ ۱۶۰ میلیارد ریال و ۱۲۱۴ فقره تسهیات ازدواج به مبلغ 3۶۵ میلیارد 

ریال به زوجین پرداخت نموده است.
وی عنوان کرد: در بخش مساعدت به بدهکاران به منظور تعیین 
تکلیف مطالبات بانک و مساعدت به جامعه هدف کشاورزان ، دامداران 
و بهره برداران مساعدتهای ذیل انجام گرفت ، در بخش امهال مطالبات 
از محل اعتبار زلزله  تعداد ۲۴۶۷۴ فقره وام به مبلغ ۵۶۹۰ میلیارد ریال 
و در   بند ل تبصره ۱۶  تعداد ۱۵۵۴ فقره وام به مبلغ ۴۷۰ میلیارد ریال 
و همچنین در  بند خ ماده 33 قانون بودجه نیز  تعداد ۵۰۱۱ فقره وام 
به مبلغ ۴۲۷ میلیارد ریال تسهیات پرداخت گردیده است وی گفت: در 
راستای این اقدامات تعداد 3۱3۰۰ نفر به مبلغ ۶۶۰۰ میلیارد ریال تعیین 
نیز مورد  تکلیف گردیده  و مبلغ ۲۴۵۶ میلیارد ریال دیرکرد بدهکاران 
بخشودگی قرار گرفت.عزت پناه تاکید کرد: اعتبارات پرداختی در بحث 
زلزله در سال گذشته در بخش ) کاال و مسکن روستایی ( ۱۵۶۰ فقره وام 

به مبلغ ۴۶ میلیارد ریال است
وی افزود: در سیل ماژین نیز مبلغ ۲۴۰ میلیارد ریال در قالب ۷۵۰۰ 

فقره وام به افراد آسیب دیده از سیل پرداخت شد.
مدیر شعب بانک کشاورزی استان ایام در پایان خاطرنشان کرد: 
بانک کشاورزی در زمینه حمایت از تولید گوشت قرمز ، گیاهان داروئی ، 
محصوالت راهبردی مانند  گندم ، جو و کلزا آمادگی پرداخت تسهیات 

از محل بند الف تبصره ۱۸ را دارد.

هدایت شهردار سرعین در دیدار با استاندار اردبیل:
نیازمند تخصیص اعتبار استانی هستیم

مهندس هدایت، شهردار سرعین در جلسه اب که با پیگیری های 
مهندس صدیف بدری جهت بررسی مسائل و مشکات شهر سرعین با 
حضور  استاندار، مدیرکل راه و شهرسازی، مدیر کل دفتر فنی استانداری 

و اعضای شورای شهر برگزار شد. 
هدایت شهردار سرعین در این دیدار اظهار داشت: برای طراحی پل 
کمربندی نیازمند همکاری اداره کل راه شهرسازی و مدیرکل دفتر فنی 
استانداری هستیم و برای احداث این پل نیازمند تخصیص اعتبار استانی 
هستیم که امیدواریم حضرتعالی در این پروژه نگاه ویژه ای نسبت سرعین 
داشته باشید. هدایت ادامه داد: توافقات پارک آناهیتا و خیابان آذری در 
اولویت قرار دارد. و پیگیر حل مشکل بازگشایی و توافق با مالکین پارک 

آناهیتا و خیابان آذری هستیم.
 شهردار سرعین افزود: جهت تعیین تکلیف زمین ها وکاربری های 

عمومی از جمله ورزشی درمانی و اقدامات الزم صورت بگیرد.   
تعیین مشاور برای طراحی ، طرح تفصیلی جهت افزایش محدوده 
شهری برای تامین روشنایی کمربندی های تازه تاسیس نیازمند همکاری 
اداره کل برق استان هستیم .هدایت خواستار برگزاری جلسات هفتگی ماده 

پنج جهت تسریع در روند پرونده های مطروحه در سرعین شد.
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بحران کرونا و اصرار به برگزاری لیگ کشتی!

در شرایطی که هزاران نفر در کشور جان خود را به دلیل ابتا به کرونا از 
دست داده اند و پس از فروکش نسبی، بار دیگر شاهد رشد وحشتناک آمار مرگ و 
میر بر اثر کرونا هستیم، قهرمان کشتی المپیک از مسئوالن وزارت بهداشت خواست 

اجازه برگزاری لیگ کشتی را صادر کنند!
حسن یزدانی دارنده 3 طای جهان و المپیک روز سه شنبه با حضور در سازمان 

لیگ فدراسیون کشتی، قرارداد خود را با تیم متمول لیگ کشتی آزاد منعقد کرد.
امضای قرارداد توسط حسن یزدانی و دیگر کشتی گیران با تیم های مختلف 
برای حضور در لیگ کشتی، در حالی است که شاهد پیک دوم شیوع کرونا در کشور 
هستیم و هر روزه بر تعداد مبتایان به کرونا و آمار مرگ و میر هموطنانمان افزوده 
می شود. در حالیکه بسیاری از ورزشکاران و کشتی گیران حرفه ای در جهان برای 
محافظت از جان خود و هموطنانشان هیچ اصراری برای حضور در مسابقات ندارند 
و به موضوع در خانه ماندن تاکید دارند، اما در ایران ماجرا کاما متفاوت است و 
شاخص ترین چهره کشتی ایران پس از عقد قرارداد، خواستار صدور مجوز برگزاری 
لیگ کشتی می شود چرا که حضور در لیگ را تنها منبع درآمد کشتی گیران می داند!

جدا از اصرار عجیب مسئوالن سازمان لیگ فدراسیون کشتی برای برگزاری 
لیگ کشتی در شرایط وخیم شیوع کرونا، اینکه چهره ای مانند حسن یزدانی بی 
توجه به رعایت پروتکل های بهداشتی)که در عکس دسته جمعی در زمان امضای 
قرارداد مشخص است(، خواستار برگزاری لیگ در رشته پربرخوردی مثل کشتی 
می شود تا به قول خود کشتی گیران از درآمد آن محروم نشوند، جای تامل دارد؛ 
آینده  و  کشتی گیران  برای سامت  را  جدی  خطرات  است  ممکن  که  موضوعی 

حرفه ای آنها در پی داشته باشد.
اگر صحبت از مشکات و کمبودهای مالی از سوی هر کشتی گیر دیگری 
مطرح می شد شاید خیلی جای تعجب نداشت اما اینکه چرا حسن یزدانی بواسطه 
کسب موفقیت های مختلف برای کشتی و ورزش ایران و همچنین ثبت قرارداد 
با ارقام قابل توجه در لیگ سال های گذشته و همچنین همکاری با اسپانسرهای 
خصوصی مختلف، خواستار برگزاری لیگ کشتی در چنین شرایطی می شود عجیب 

به نظر می رسد.
اگر تعداد زیادی از کارگران و حقوق بگیران علی رغم هشدارها راهی جز بیرون 
زدن از خانه و رفتن به سرکار ندارند از سر ناچاری است، اما یکسال کشتی نگرفتن 
در لیگ قطعا خللی در روند زندگی بسیاری از چهره های مطرح ایجاد نخواهد کرد.

در جاییکه حدودا هر ۱۱ دقیقه یک نفر در ایران بر اثر کرونا می میرد و شیوع 
گسترده کرونا باعث پر شدن تمامی تخت های بیمارستانی در کشور شده و حتی 
صحبت از بازگشت محدودیت ها در جهت حفاظت هر چه بیشتر از جان مردم است، 
بسیاری معتقدند حتی از سرگیری لیگ فوتبال نیز اشتباه بزرگی بوده و نباید این 
اشتباه در رشته پربرخوردی همچون کشتی با صدور مجوز برگزاری لیگ تکرار شود.

با این حال تمامی بازیکنان و کادر تیم های لیگ برتری فوتبال بصورت مداوم 
تست های مربوط به کرونا را پشت سرمی گذارند که با توجه به هزینه باالی انجام 
این تست ها، نه تنها راهکار مشخصی در اینباره از سوی مسئوالن سازمان لیگ 
کشتی اعام نشده، بلکه باید مشخص شود آیا اکثریت تیم های لیگ کشتی توانایی 

انجام تست های PCR را دارند یا خیر؟
دلیل  به  لیگ کشتی  تیم های  از  زیادی  تعداد  در شرایطی که سال گذشته 
ناتوانی در پوشش هزینه ها و مسائل دیگر در میانه راه از لیگ کنار کشیدند و برخی 
از آن ها هنوز حتی نتوانسته اند طلب های دو تا پنج میلیونی کشتی گیران را تسویه 
کنند، با کدام بنیه مالی توانایی پرداخت هزینه های باالی تست PCR و رعایت 

تمامی پروتکل های بهداشتی را دارند؟
از سوی دیگر وقتی اتحادیه جهانی کشتی با حساسیت و وسواس زیاد هنوز 
هیچ حکمی مبنی بر برگزاری قطعی رقابت های بین المللی را نداده است و برگزاری 
المپیک توکیو حتی در سال ۲۰۲۱ هم مشخص نیست، مسئوالن سازمان لیگ 
فدراسیون کشتی بر اساس کدام معیار و منطق مصرانه در پی برگزاری لیگ هستند 

و حتی قرارداد مربوط به کشتی گیران با تیم های مختلف نهایی شده است؟
مخالفتی با اینکه لیگ برتر کشتی آزاد با رعایت تمامی پروتکل های بهداشتی 
و انجام مداوم تست PCR انجام شود، وجود ندارد اما اینکه در شرایطی که ستاد 
مقابل با کرونا و وزارت بهداشت مجوزی برای مسابقات کشتی صادر نکرده اند، 
قهرمانان و مسئوالن سازمان لیگ از وزارت بهداشت درخواست برگزاری مسابقات 
اجازه  بهداشت  وزارت  باشد،  مهیا  شرایط  اگر  که  چرا  دارد  سوال  جای  دارند،  را 
برگزاری مسابقه را می دهد و دیگر نیازی به درخواست و اصرار مسئوالن سازمان 

لیگ و برخی قهرمانان نیست.
بهتر است سازمان لیگ کشتی بجای اصرار بر گرفتن مجوز، نحوه اجرای 
پروتکل های بهداشتی و فرایند تست PCR از کلیه اعضای تیمهای حاضر در لیگ 
بدهد،  را  برگزاری مسابقات  بهداشت هم مجوز  اگر وزارت  را اعام کند چرا که 
بدون انجام مداوم تست PCR که هزینه باالیی دارد برگزاری لیگ میسر نمی شود.

حمیده عباسعلی:
آرزویم رسیدن به مدال المپیک است

در  ایران  کاراته  المپیکی  بانوی 
گفت و گو با سایت کمیته بین المللی 
من  ارزوی  بزرگترین  گفت:  المپیک 
مسابقات  در  مدال  کسب  کاراته  در 

المپیک است.
سایت کمیته بین المللی المپیک 
اخرین  بررسی  به  مفصل  گزارشی  در 
کای  کاراته  عباسعلی  حمیده  وضعیت 

المپیکی ایران پرداخته است.
در این گزارش که همراه با گفت 
به  است،  شده  منتشر  وی  با  گویی  و 
چگونگی کسب سهمیه المپیک توسط 

کاراته کای ایران در فینال رقابت های کاراته وان اتریش اشاره شده است، مبارزه 
ای که عباسعلی توانست حریف ایتالیایی خود را ۲ بر یک شکست دهد اما از ناحیه 

زانو دچار مصدومیت شود.
عباسعلی درباره این مصدومیت گفت: مسابقات اتریش واقعًا پر استرس بود 
چرا که می دانستم با کسب مدال طا می توانم سهمیه المپیک را بدست بیاورم. 
اما وقتی در  ناپذیر است  اجتناب  امری  البته آسیب دیدگی در ورزش حرفه ای 
آستانه مهمترین رویداد ورزشی این اتفاق رخ می دهد، فشار زیادی به ورزشکار 

وارد می شود.
ملی پوش المپیکی ایران در ادامه صحبت هایش، یادآور شد: تمام تاش و 
برنامه ریزی من برای موففیت در المپیک است. پیش از این چنین برنامه ای را 

برای رقابت های کسب سهمیه داشتم و موفق شدم.
دارنده مدال نقره و برنز رقابت های جهانی کاراته در سالهای ۲۰۱۴ و ۲۰۱۶ 
افزود: پس از مصدومیت شدید زانو هرگز ناامید نشدم زیرا به موفقیت در المپیک باور 
دارم. البته در این بین تعویق رقابت های المپیک برای من خبر امیدوار کننده ای بود.

عباسعلی در بخش دیگری از صحبت هایش گفت: مادرم قهرمان اصلی زندگی 
من است. او عاقه داشت دخترانش ورزشکار شوند، به همین دلیل در کودکی نام 
من و خواهرم را در یکی از باشگاه های نزدیک خانه مان ثبت نام کرد. اوایل عاقه 

ای به کاراته نداشتم اما در ادامه عاقه مند شدم.
دارنده مدال طا و برنز بازیهای آسیایی در سالهای ۲۰۱۴ و ۲۰۱۸ درباره 
ویژگی برجسته خود در کاراته گفت: بزرگترین قدرت من در مسابقات داشتن صبر 
و امید است. من تا ثانیه های اخر برای رسیدن به موفقیت تاش می کنم و همیشه 

سعی می کنم بهترین عملکرد را داشته باشم.
عباسعلی در پایان گفت: سالها قبل هرکسی از من می پرسید بزرگترین آرزوی 
تو چیست، می گفتم کسب مدال در المپیک اما از آنجا که کاراته در المپیک نبود 
تصور میشد به آرزویم نمی رسم . ولی حاال با حضور کاراته در مسابقات المپیک 

توکیو می توانم رویایم را به واقعیت تبدیل کنم.

سیتی 4-0 لیورپول؛
تونل افتخار بر سر قهرمان خراب شد

لیورپول که چند روز قبل قهرمانی 
لیگ  فصل  این  های  رقابت  در  اش 
در  شب  پنجشنبه  شد،  قطعی  برتر 
 ۰ -۴ نتیجه  با  منچسترسیتی  خانه 

شکست خورد.
در  که  گواردیوال  پپ  شاگردان 
تونل  قهرمان  تیم  برای  بازی  ابتدای 
به  زمین  درون  دادند،  تشکیل  افتخار 
با زدن ۴ گل،  قرمزها رحم نکردند و 
دست  بخش  روحیه  پیروزی  یک  به 

پیدا کردند.
سیتی بازی را بهتر آغاز کرد و در دقیقه 3، گابریل ژسوس دروازه آلیسون را 
باز کرد اما داور به دلیل آفساید، این گل را نپذیرفت. دو دقیقه بعد نوبت لیورپولی 
ها بود که اولین موقعیت جدی شان را روی دروازه میزبان ایجاد کنند اما ادرسون 

با دو واکنش پیاپی، مانع گلزنی فن دایک و مانه شد.
حمات دو تیم ادامه داشت و در دقیقه ۱۲، روی ارسال محمد صاح، مانه 
می توانست با ضربه سرکار را تمام کند اما ضربه او از کنار دروازه به بیرون رفت.

در ادامه این سیتی بود که بیشتر توپ و میدان را در اختیار داشت ولی این 
صاح بود که در دقیقه ۲۱، تا آستانه زدن گل اول بازی پیش رفت ولی شوت 

محکم او، علی رغم تسلیم شدن ادرسون، به تیر دروازه سیتی برخورد کرد.
تنها سه دقیقه بعد، سیتی صاحب یک ضربه پنالتی شد. رحیم استرلینگ که 
درون محوطه لیورپول صاحب توپ شده بود، در تاش برای رسیدن به دروازه، 
توسط جو گومر سرنگون شد و داور نقطه پنالتی را نشان داد. کوین دی بروین 
پشت ضربه قرار گرفت و با فریب دادن آلیسون، توپ را به گوشه دروازه فرستاد.

بعد از این گل هم این بازیکنان سیتی بودند که بیشتر بر بازی مسلط بودند 
و در دقیقه 3۰، روی پاس عمقی عالی دی بروین، این ژسوس بود که صاحب 

موقعیت شد اما ضربه او به کنار دروازه لیورپول برخورد کرد.
فشار حمات سیتی ادامه داشت و این تیم در دقیقه 3۵ به گل دوم رسید. 
روی یک حرکت هماهنگ تیمی بود که با پاس فیل فودن، استرلینگ صاحب 
موقعیت شد و در حالی که جو گومز و آلیسون را پیش رو داشت، با یک ضربه نه 

چندان محکم، کار را تمام کرد.
بعد از این گل کمی از ضرباهنگ بازی کاسته شد و تیم میهمان هم که 
چیزی برای از دست نداشت، در تاش بود تا گل های خورده را جبران کند اما 
این سیتی بود که در دقیقه ۴۵، اختاف را به سه گل افزایش داد. روی پاسکاری 
عالی بازیکنان سیتی و پاس هوشمندانه دی بروین، فیل فودن در موقعیت گلزنی 

قرار گرفت و با یک ضربه دقیق، کار را تمام کرد.
تاش لیورپولی ها در دقایق پایانی این نیمه ثمری نداشت و نیمه اول با 

برتری 3-۰ سیتی به پایان رسید.
نیمه دوم را دو تیم متعادل آغاز کردند اما در دقیقه ۵۰، چیزی نمانده بود 
که روی پرتاب اوت اشتباه الکساندر آرنولد، سیتی به گل چهارم برسد اما ضربه 

ژسوس دقیقا به جایی رفت که آلیسون حضور داشت.
به  اما حضور  بود که صاحب موقعیت شد  استرلینگ  این  بعد،  دقیقه  یک 

موقعیت فابیو باعث شد تا دروازه لیورپول برای بار چهارم باز نشود.
حمات دو تیم ادامه داشت اما موقعیت های چندانی روی دروازه ها ایجاد 
نمی شد تا اینکه سرانجام در دقیقه ۶۶، این سیتی بود که به گل چهارم رسید. روی 
یک حمله سریع بود که استرلینگ درون محوطه جریمه لیورپول صاحب موقعیت 

شد و ضربه او با دخالت اکسلید-چمبرلین، وارد دروازه قرمزها شد.
این گل هم باعث نشد تا بازیکنان سیتی دست از تاش برای زدن گل 
های بعدی بردارند و در دقیقه ۷۰، روی پاس فودن، استرلینگ بار دیگر صاحب 

موقعیت شد اما تعلل او، باعث از دست رفتن آن شد.
در ادامه بازی متعادل دنبال شد و هر دو تیم، یکی دو موقعیت نصفه و نیمه 
داشتند که نتوانستند از آنها استفاده کنند. اما در وقت های تلف شده بازی، محرز 
از زاویه بسته، توانست دروازه لیورپول را برای بار پنجم باز کند اما داور به دلیل 
برخورد توپ به دست فودن پیش از به ثمر رسیدن گل، این گل را نپذیرفت و 

بازی با نتیجه ۴-۰ به پایان رسید.

لروی سانه به بایرن مونیخ پیوست

ملی پوش تیم ملی فوتبال آلمان در نهایت به تیم بایرن مونیخ پیوست و 
این انتقال با حواشی زیادی نیز همراه بود.

به گزارش دیلی میل ، لروی سانه مدت هاست که مورد توجه به بایرن مونیخ 
قرار گرفته است و این بازیکن باالخره راهی تیم مونیخی شد که اخیرا قهرمانی 
در بوندسلیگا را بدست آورده است. سیتی و بایرن پیش از این توافق نامه ای را 
به ارزش ۴۴.۷ میلیون پوند به امضا رساندند اند و این انتقال در نهایت به ۵۴.۸ 
میلیون پوند افزایش یافته است. انتقال این بازیکن ۲۴ ساله به بایرن کهبا قراردادی 
۵ ساله رخ داده است  هنوز تأیید نشده است ولی لو رفت عکس های امضای 
قرارداد و مراسم معارفه لروی سانه باعث شد تا انتقال این بازیکن به تیم قهرمان 
بوندسلیگا تایید شود و البته باعث شد تیم آلمانی از باشگاه منچسترسیتی به خاطر 

لو رفتن این عکس ها عذرخواهی کند.    
سانه که به تازگی از آسیب دیدگی زانو بازگشته است ، در  ۱3۵ بازی برای 
منچسترسیتی3۹ گل به ثمر رساند. او در سال ۲۰۱۷ با 3۷ میلیون پوند از شالکه 
تا  باعث شد  تیم  این  نیمکت نشینی در  بود ولی  تیم منچسترسیتی شده  راهی 
این ملی پوش فوتبال المان که جام جهانی روسیه را نیز از دست داد، در انگلیس 
نماند و ترجیح دهد بار دیگر راهی فوتبال آلمان و این بار تیم بایرن مونیخ شود. 
این بازیکن ۲۴ ساله آلمانی در تابستان سال قبل تا آستانه پیوستن به بایرن 
مونیخ پیش رفت اما در نهایت آسیب دیدگی شدیدی که با آن مواجه شد باعث 

شد تا این انتقال صورت نگیرد.

اشرف حکیمی رسما به اینتر پیوست
مدافع مراکشی رئال مادرید رسما با عقد 
قراردادی ۴ ساله به ارزش ۴۵ میلیون یورو به 

اینتر پیوست.
به گزارش اسکای اسپورت، باشگاه رئال 
مادرید در بیانیه  روز )پنج شنبه( از توافق نهایی 

با اینتر برای انتقال اشرف حکیمی خبر داد.
در بیانیه باشگاه رئال آمده است: با اینتر 
نهایی  توافق  به  حکیمی  اشرف  انتقال  برای 
به  بازیکن  این  از  خواهد  می  باشگاه  رسیدیم. 
خاطر سال هایی که در تیم بود تشکر کند. او از 

سال ۲۰۰۶ به آکادمی باشگاه پیوست. برای این بازیکن بهترین ها را آرزو می کنیم.
باشگاه اینتر هم این انتقال را تایید کرد.مدت قرارداد این مدافع مراکشی با اینتر ۴ 
سال و به ارزش ۴۵ میلیون یورو است. اشرف حکیمی در دو فصل اخیر به صورت 
قرضی در بوروسیا دورتموند بازی کرد و درخشش او در این تیم باعث شد تا توجه 
تیم های بزرگ اروپایی را به خود جلب کند و در نهایت او رسما به اینتر پیوست و 
از فصل ۲۰۲۱-۲۰۲۰ در رقابت های سری A به میدان خواهد رفت.اینتر با کونته 
متحول شده است و در فصل جاری رقابت های سری A هم شانس قهرمانی دارد.

نخستین واکنش اوبامیانگ بعد از شکستن رکورد آنری
مهاجم گابنی آرسنال به خود می بالد که توانسته است رکورد تیری آنری 

اسطوره توپچی ها را بشکند.
به گزارش دیلی میل، آرسنال در هفته سی و دوم رقابت های لیگ برتر 
این  اوبامیانگ در  بکوبد.  را در هم  نورویچ سیتی  با چهار گل  توانست  انگلیس 
دیدار درخشید و توانست دو گل به ثمر رساند.این مهاجم گابنی با دو گلی که در 
این دیدار به دست آورد شمار گل های خود را در لیگ جزیره به عدد ۵۱ رساند.

او در ۷۹ بازی توانسته که به این تعداد گل برسد. این مهاجم 3۱ ساله تنها 
بازیکنی در تاریخ باشگاه آرسنال لقب گرفت که در کمتر از ۸۰ بازی توانسته ۵۱ 

گل برای تیم در لیگ جزیره به ثمر رساند.

با غیبت وحید هاشمیان 
و نهایی نشدن قرارداد کریم 
ملی  تیم  فنی  کادر  باقری، 
به  را  فعالیتش  ایرانی ها  حضور  بدون 

صورت رسمی آغاز کرد.
ایران،  در  فوتبال  دوباره  با شروع 
مربیگری  که مجال  اسکوچیچ  دراگان 
در قامت مربی تیم ملی را پیدا نکرده 
ایران بازگشت و به نظاره دور  بود، به 

جدید مسابقات فوتبال نشست.
وی در بازگشت به ایران تنها بود 
برتر را هم  و حتی هفته نخست لیگ 
به تنهایی از ورزشگاه و دفتر کارش در 
محل کمپ تیم های ملی آنالیز کرد و 
هیچ از چهار دستیاری که پیش از این 
از آنها نام برده بود،  فدراسیون فوتبال 

کنارش نبودند.
با این حال، طی روزهای گذشته، 
امادن  و  اسلوونی  از  یوسنیک  آنتوان 
زانجر از کرواسی به تهران آمدند و به 

سرمربی تیم ملی ملحق شدند.
* غیبت ایرانی ها در تیم ملی

قبول  از  پس  اسکوچیچ  دراگان 
هدایت تیم ملی، کریم باقری و وحید 
مد  گزینه های  عنوان  به  را  هاشمیان 
ملی  تیم  در  مربیگری  برای  خود  نظر 
مارک  دوره  از  هاشمیان  البته  برگزید. 
ویلموتس تحت قرارداد فدراسیون بود. 
با این حال هیچ یک از این دو نفر فعا 
در تیم ملی حضور ندارند و اسکوچیچ از 
مشاوره مربیان وطنی و آشنا به فوتبال 

ایران محروم است.
روزهای  در  باقری  کریم  درباره 

گذشته مذاکراتی صورت گرفت و فعا 
باقری  نرسیده اند.  توافق  به  طرفین 
فعا دستیار یحیی گل محمدی است 
و با پرسپولیس قرارداد دارد و اگر قصد 
حضور در تیم ملی را داشته باشد، باید 
را  خود  محبوب  تیم  با  همکاری  قید 
بزند. در نتیجه فعا همه چیز به پایان 
فصل جاری موکول شده و باید دید در 
جلسه ای که آن موقع برگزار می شود، 
به  باقری  و  پرسپولیس  با  فدراسیون 

توافق می رسد یا نه.
درباره هاشمیان وضعیت پیچیده تر 
است. همانطور که گفته شد او از گذشته 
با فدراسیون قرارداد دارد ولی هیچ گاه 
او و اسکوچیچ عکسی منتشر  از دیدار 
نشده و معلوم نیست طرفین دیداری با 

هم داشته اند یا خیر.
هاشمیان فعا در خارج از کشور به 
سر می برد و هنوز به کادر فنی ملحق 

نشده است.

کادر فنی  تیم ملی، بدون مربی 
ایرانی

با غیبت وحید هاشمیان و نهایی 
فنی  کادر  باقری،  کریم  قرارداد  نشدن 
تیم ملی بدون حضور ایرانی ها فعالیتش 

را به صورت رسمی آغاز کرد.
ایران،  در  فوتبال  دوباره  با شروع 
مربیگری  که مجال  اسکوچیچ  دراگان 
در قامت مربی تیم ملی را پیدا نکرده 
ایران بازگشت و به نظاره دور  بود، به 

جدید مسابقات فوتبال نشست.
وی در بازگشت به ایران تنها بود 
برتر را هم  و حتی هفته نخست لیگ 
به تنهایی از ورزشگاه و دفتر کارش در 
محل کمپ تیم های ملی آنالیز کرد و 
هیچ از چهار دستیاری که پیش از این 
از آنها نام برده بود،  فدراسیون فوتبال 

کنارش نبودند.
با این حال، طی روزهای گذشته، 
امادن  و  اسلوونی  از  یوسنیک  آنتوان 

زانجر از کرواسی به تهران آمدند و به 
سرمربی تیم ملی ملحق شدند.

* غیبت ایرانی ها در تیم ملی
قبول  از  پس  اسکوچیچ  دراگان 
هدایت تیم ملی، کریم باقری و وحید 
مد  گزینه های  عنوان  به  را  هاشمیان 
ملی  تیم  در  مربیگری  برای  خود  نظر 
مارک  دوره  از  هاشمیان  البته  برگزید. 
ویلموتس تحت قرارداد فدراسیون بود. 
با این حال هیچ یک از این دو نفر فعا 
در تیم ملی حضور ندارند و اسکوچیچ از 
مشاوره مربیان وطنی و آشنا به فوتبال 
ایران محروم است.درباره کریم باقری در 
روزهای گذشته مذاکراتی صورت گرفت 
نرسیده اند.  توافق  به  طرفین  فعا  و 
باقری فعا دستیار یحیی گل محمدی 
است و با پرسپولیس قرارداد دارد و اگر 
قصد حضور در تیم ملی را داشته باشد، 
باید قید همکاری با تیم محبوب خود را 
بزند. در نتیجه فعا همه چیز به پایان 
فصل جاری موکول شده و باید دید در 
جلسه ای که آن موقع برگزار می شود، 
به  باقری  و  پرسپولیس  با  فدراسیون 

توافق می رسد یا نه.
درباره هاشمیان وضعیت پیچیده تر 
است. همانطور که گفته شد او از گذشته 
با فدراسیون قرارداد دارد ولی هیچ گاه 
او و اسکوچیچ عکسی منتشر  از دیدار 
نشده و معلوم نیست طرفین دیداری با 

هم داشته اند یا خیر.
هاشمیان فعا در خارج از کشور به 
سر می برد و هنوز به کادر فنی ملحق 

نشده است.

نه کریم آمد نه وحید؛

کادر فنی  تیم ملی، بدون مربی ایرانی
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ل  تبا فو س  شنا ر کا
مدیران  اینکه  بر  تاکید  با 
پشت  نباید  استقال  باشگاه 
پنهان شوند، گفت:  محبوبیت مجیدی 
کم  استقال  مهم  معضات  از  یکی 
تیم  و  مدیریتی  تیم  تجربگی همزمان 

فنی این باشگاه است.
فوتبال  کارشناس،  اقبالی  مسعود 
و مدرس رسمی AFC و مربی پیشین 
استقال اظهار داشت: شرایط استقال 
اصا امیدوار کننده نیست. این تیم در 
کنار مشکات فنی کمبودهای مدیریتی 
به  دست  مشکل  دو  این  و  دارد  هم 
خوبی  شرایط  آنها  تا  داده  هم  دست 

نداشته باشند.
فوتبال  فدراسیون  ارشد  مدرس 
که  افرادی  عموم  داشت:  بیان  ایران 
به عنوان کادر فنی در استقال فعالیت 
می کنند کم تجربه و بعضا تجربه اول 
بزرگ  تیم  برای  این  که  است  شان 
آن  کنار  در  نیست.  خوب  استقال 
می بینیم تیم مدیریتی این باشگاه هم 
از  بسیاری  و  هستند  تجربه  کم  بسیار 
از کم ترین تجربه در عرصه  آنها هم 
مدیریت فوتبال بهره می برند. وقتی هم 
تیم مدیریت و هم تیم فنی کم تجربه 
سخت  بسیار  بحران  از  خروج  باشند، 
می شود و برای همین من نمی توانم 
به آینده تیم در این فصل امید چندانی 

داشته باشم.
وی اضافه کرد: برخی از مشکات 
فنی که به آن اشاره می کنم باعث شد 
تیم یکی دو نتیجه نا مطلوب بگیرد و 
تیمی  برای  تواند  می  نتایج  این  تداوم 
کند.  ایجاد  بحران  استقال  بزرگی  به 
در این شرایط تنها تجربه است که می 

بحران خارج کند.  از  را  استقال  تواند 
بازی  سه  در  تیم  این  حاضر  حال  در 
پشت سر هم مقابل گل گهر و فوالد 
مساوی  سایپا  مقابل  و  خورد  شکست 
کرد. حاال باید دید آیا تجربه کادر فنی 
و تیم مدیریتی می توند تیم را از این 

شرایط خارج کند یا خیر.
مربی پیشین آبی ها گفت: به برنامه 
از  برای  هم  فوتبال  فدراسیون  ریزی 
سرگیری مجدد رقابتها ایراد وارد است. 
برای آمادگی کامل یک تیم فوتبال بین 
۶ تا ۸ هفته زمان الزم است و این در 
حالی است که تیم هابین هر فصل یک 
ماه تا ۴۰ روز استراحت می کنند. چطور 
در حالی که به دلیل شیوع بیماری کرونا 
تیم ها سه چهار ماه تعطیل بودند تنها 3 
هفته برای آمادگی زمان می دهند؟ این 

بر پایه کدام علم و منطق است؟
اقبالی بیان داشت: همه بازیکنان 
بازی  پایان دوران  از  بعد  دارند  دوست 

کردن خیلی زود مربی و حتی سرمربی 
شوند. بعضا هم پیش می آید که مدیران 
تیم های پر هوادار برای حفظ وجهه خود 
مقابل هوادار به سراغ چهره های محبوب 
اتفاقی که  برای سرمربیگری می روند. 
مدیران  و حاال هم  افتاده  استقال  در 
محبوبیت  پشت  را  خودشان  باشگاه 

سرمربی پنهان کرده اند. 
کرد:  تاکید   AFC رسمی  مدرس 
باشگاه های ما قرارداد بستن با مربی و 
بازیکن را بلد نیستند و قراردادها نقص 
دارد که در طول فصل مشکاتی ایجاد 
تیم ها  این مشکات در همه  می شود. 
ما  بحث  موضوع  چون  اما  دارد  وجود 
به  فقط  گفتگو  این  در  است  استقال 

مشکات این باشگاه می پردازیم. 
در شرایطی که  بیان داشت:  وی 
تیم کمبود بازیکن دارد و بازیکن مهمی 
از شرایط  دیاباته همینطوری هم  مثل 
خوب بدنی برخوردار نیست، به راحتی 

اجازه خروج از کشور می گیرد؟ از نظر 
من در مورد دیاباته هم سرمربی راحت 
کوتاه آمد و هم مدیرعامل. به هردلیلی 
دیاباته نباید ایران را ترک می کرد. مگر 
چند بازی از فصل باقی مانده که یک 
راحتی  به  دیاباته  مثل  مهم  بازیکن 
تعدادی از آنها را از دست بدهد؟ ممکن 
است اگر او یک روز زودتر هم به آمادگی 
بزند  گلی  بازی  یک  در  برسد  مطلوب 
که آن گل مثا منجر به کسب سهمیه 
آسیا شود و غیبتش می تواند باشگاه را 

متحمل ضرر و زیان بزرگی کند. 
خاطرنشان  فوتبال  رشناس  کا
های  بینی  پیش  رم  میدوا ا ساخت: 
مجیدی در خصوص آینده تیمش درست 
از آب دربیاید و این تیم رنگ آرامش و 
موفقیت را ببیند و در کنار سهمیه آسیا، 
به قهرمانی جام حذفی هم رسیده و در 
خود  گره  از  هم  آسیا  قهرمانان  لیگ 

صعود کند.

یک کارشناس فوتبال:

استقالل کارگاه آموزشی نیست!

در تاریخچه دیدارهای تیم 
های فوتبال پرسپولیس و شاهین 
یک پیروزی پرگل وجود دارد که 

بعید است تکرار شود.
دو تیم پرسپولیس و شاهین بوشهر در  
حالی امروز شنبه ۱۴ تیر ماه از ساعت ۲۱:۰۰ 
در ورزشگاه آزادی به مصاف هم می روند 
که پیش از این ۷ بار در لیگ برتر و ۲ بار 
در لیگ آزادگان به مصاف هم رفته اند که 
شرح نتایج و گلزنان بدین صورت بوده است:

لیگ  آزادگان_ سال ۱3۷3
پرسپولیس ۱۰ - شاهین ۱

گلزنان پرسپولیس: فرشاد پیوس ۴گل، 
علی دایی ۲گل، حسن شیرمحمدی ۲گل، 

مجتبی محرمی و جواد منافی

شاهین ۰ - پرسپولیس ۲
گلزنان پرسپولیس: علی دایی و فرشاد پیوس

لیگ برتر _ لیگ نهم
پرسپولیس ۲_شاهین ۲

پرسپولیس-  برای  باقری  نوروزی،  گلزنان: 
احمدپوری، بزیرایی

لیگ نهم:
شاهین ۴-پرسپولیس ۱

گلزنان: شکرون، کیانی، احمدپوری، سلیمانی 
- هوار ما محمد برای پرسپولیس

لیگ دهم
پرسپولیس ۲ - شاهین ۱

مهدی   - رضایی  غامرضا  زارع،  گلزنان: 
نوری

لیگ دهم

شاهین ۱ - پرسپولیس ۲
برای  نوری  حیدری،   - عمادرضا  گلزنان: 

پرسپولیسپ
لیگ یازدهم

شاهین ۲ - پرسپولیس ۱
برای  نصرتی   - پتروویچ  تنهایی،  گلزنان: 

پرسپولیس
لیگ یازدهم

پرسپولیس ۴ - شاهین ۱
گلزنان: کریمی، رضایی، نوری، اوالدی برای 

پرسپولیس - تنهایی
لیگ نوزدهم

شاهین ۰ - پرسپولیس ۵
زاده  خلیل  و  امیری  3گل،  علیپور  گلزنان: 

برای پرسپولیس

تقابل های لیگ برتری
 ۴ تیم  دو  برتری  لیگ  تقابل   ۷ در 
برد برای پرسپولیس، ۲ برد برای شاهین و 
یک تساوی به چشم می خورد. پرگل ترین 
بازی های دو تیم به برد ۴ بر یک شاهین در 
لیگ نهم، برد ۴ بر یک پرسپولیس در لیگ 
یازدهم و همچنین برد ۵ بر صفر پرسپولیس 
تنها  نوزدهم برمی گردد. همچنین  در لیگ 
تساوی دو تیم مربوط به نخستین دیدار لیگ 

برتری شان در لیگ نهم بوده است.
گل های رد و بدل شده

در ۷ تقابل لیگ برتری دو تیم تا کنون 
سهم  گل   ۱۷ که  شده  بدل  و  رد  گل   ۲۸
بوشهری  تیم  سهم  گل   ۱۱ و  پرسپولیس 

بوده است.

پرسپولیس - شاهین؛

تکرار خاطره های تلخ و شیرین

عضو تیم فوتسال دختران گفت: فدراسیون 
در  ما  قهرمانی  برای  که  پاداش هایی  فوتبال 
کرد.  فراموش  بود،  گرفته  نظر  در  کافا  تورنمت 
برای  باشد،  زنان  آنان هنوز جایگاهی که در خور فوتسال 

ما فراهم نکرده اند.
هنوز  فدراسیون  کرد:  اظهار  محمودی نیا  مهدیه 
جایگاهی که در خور فوتسال زنان باشد، فراهم نکرده است. 
وقتی تیم ملی فوتسال زنان در جوانان و نیز بزرگساالن در 
آسیا قهرمان می شود، انتظار دارد حمایت ها و نگاه ویژه ای 

به ملی پوشان شود اما تاکنون شاهد آن نبوده ایم.
در  گذشته  دیماه  جوانان  فوتسال  تیم  افزود:  وی 
توانست  بار  نخستین  برای  تاجیکستان  در  کافا  تورنمنت 
قهرمان آسیای مرکزی شود. حتی عنوان خانم گل مسابقات 
با وجود  متأسفانه  اما  ایران شد  آن  از  بازیکن  و قوی ترین 
این عناوین، هیچ پاداشی نگرفتیم و حمایتی هم از طرف 
فدراسیون فوتبال نشدیم. آنان پاداش هایی که برای ما در نظر 
گرفتند، فراموش کردند. در این مدت با وجود بحران کرونا، 
نیلوفر اردالن مربی تیم جوانان برنامه های الزم بدن سازی 
را در اختیار بازیکنان قرار داد. او مربی بسیار حرفه ای است. 

در  شخصی  طور  به  است،  بسته  باشگاه ها  چون  متأسفانه 
منزل تمرین می کنم.

عضو تیم نامی نو اصفهان گفت: در این فصل از لیگ 
برتر سطح تیم ها خیلی باال بود و هر سال شاهد پیشرفت 
لیگ هستیم و استعدادهای زیادی در لیگ می بینیم. پتانسیل 
فوتسال زنان در کشور خیلی زیاد است و آنان نیاز به حمایت 
باید کمک  و دیده شدن دارند که مسووالن در این حوزه 
کنند. یکی از نقاط ضعف لیگ برتر، سرمربیان هستند که به 
بازیکنان جوان تر اعتماد نمی کنند و به آنان فرصت نمی دهند. 

این اتفاق امسال برای من و دیگر دوستانم افتاد و مربیان 
بازیکنی تاش  وقتی  باتجربه می روند.  بازیکنان  به سمت 
او کسب تجربه و پیشرفت است.  و تمرین می کند، هدف 

متأسفانه مربیان این اجازه را به بازیکنان جوان نمی دهند.
وی ادامه داد: یکی از موارد دیگر، پایین بودن مبلغ 
ما  میان دستمزد  تناقض شدیدی  زنان است.  قراردادهای 
انرژی صرف  بازیکنی زمان و  با مردان وجود دارد. وقتی 
و  خانواده  از  دوری  چون  دیگری  سختی های  و  می کند 
شرایط آب و هوایی را در طول یک فصل تحمل می کند، 
در  باشد.  باال  و  معقول  قراردادهایش  مبلغ  تا  دارد  انتظار 
درصد   3۰ هنوز  کردم  بازی  نو  نامی  برای  که  این فصل 

دستمزدم را پرداخت نکرده اند. 
دیگر  ضعف  نقاط  از  یکی  شد:  یادآور  محمودی نیا 
اتفاق  این  اگر  است.  رسانه ای  پوشش  نبود  زنان،  ورزش 
بیافتد زنان بیشتر دیده می شوند و حامیان مالی بسیاری به 
این سمت می آیند. این امر باعث باال رفتن سطح تیم ها و 
بازیکنان می شود و لیگ، شکل حرفه ای به خود می گیرد. 
نبود پوشش رسانه ای سبب می شود تا مشکات ورزش زنان 

به گوش مسووالن نرسد.

بازیکن تیم فوتسال دختران:

 فدراسیون فوتبال پاداش قهرمانی کافا را فراموش کرد
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از راست  دکتر هرمز همایون پور، سیمین دانشور و زیبا پرهام ) همسر دکتر 
همایون پور( اختصاصی دنیای جوانان

تو آن سر دنیایی و 
من این سر دنیا

ناصر حامدی

بر بالشی از خاطره بگذار سرت را
باشد که فراموش کنی دور و برت را

سرچشمه معصوم ترین رود جهانی
ای کاش خدا پاک کند چشم ترت را

تو آن سر دنیایی و من این سر دنیا
با این همه از یاد مبر همسفرت را

گنجشک من!آهسته به پرواز بیندیش
تا باد پریشان نکند بال و پرت را

من ماهی دلتنگ و تو ماه لب دریا
می بوسم از این فاصله قرص قمرت را

نشست »زندگی، سفر خلق 
معناها« به صورت مجازی برگزار 

می شود.
 ۱۵ عت  سا ر  د نشست 
تیرماه(  )هفدهم  سه شنبه  روز 
محمودی  حسین  نی  سخنرا با 
عاقه مندان  و  می شود  برگزار 
می توانند آن را از اینستاگرام مرکز 
فرهنگی شهر کتاب به صورت زنده 

پیگیری کنند.
Instagram / نی  نشا

.bookcityculturalcenter
آیا  است:  شده  عنوان  برنامه  این  برگزاری  خبر  در 
آیا  برای زندگی معنایی وجود دارد؟ اگر پاسخ آری است، 

یک معنا برای همه وجود دارد؟ 
یا  آ است،  منفی  پاسخ  گر  ا و 
زندگی  برای  معنایی  می توان 
ساخت؟ آیا این معنا قابل توصیه 
به دیگران خواهد بود؟ آیا کافی 
برای  معنایی  بار  یک  که  است 
به  معنا  یک  آیا  بیابیم؟  زندگی 
همه وجوه زندگی ما معنا خواهد 

بخشید؟
است  پرسش هایی  این ها 
را  انسان ها  از  بسیاری  ذهن  که 
در  است.  کرده  مشغول  خود  به 
بر  مروری  ضمن  نشست  این 
تا  از افاطون و رواقیان گرفته  اندیشه های برخی متفکران 
کامو، تیلور، سارتر، نیچه و ویتگنشتاین تاش می شود به این 

پرسش ها پاسخ داده شود.

»زندگی، سفر خلق معناها« در فضای مجازی

میرزایـی  )پـدرام(  علـی 
کـه زبـان را یک موجـود زنده 
و سیسـتمی منعطـف می داند 
می گویـد، نمی تـوان بـرای یـک موجود 
زنـده تعییـن تکلیف کـرد کـه واژه ای را 
حتمـا بپذیـرد و واژه ای را اصـا نپذیـرد. 
ایـن مـدرس دانشـگاه پیـام نـور  
توسـط  اخیـرا  کـه  درباره واژه هایـی 
فرهنگستان زبان و ادب فارسی جایگزین 
شـده اند و شـوخی هایی کـه در فضـای 
مجـازی بـا آن هـا می شـود اظهـار کرد: 
اولیـن نکتـه همین اسـت کـه زبان یک 
موجـود زنـده اسـت و دومین نکتـه این 
اسـت کـه زبـان یـک سیسـتم اسـت، 
قواعـدی  بـه  این کـه  به رغـم  سیسـتم 
اعتقـاد دارد امـا منعطـف اسـت. بـرای 
انعطـاف آن یـک مثـال می زنـم: یـک 
فـرد آلمانـی بـا شـما صحبـت می کنـد 
و می گویـد کـه »مـن رفـت بـازار«، در 
ایـن لحظه شـما به او می گوییـد که چه 
خـوب فارسـی صحبت می کنـی، اما اگر 
مـن ایـن را بگویـم، می گوییـد کـه من 
بی سـواد هسـتم و نمی توانم به درسـتی 
صحبت کنم؛ این همان انعطاف داشـتن 

اسـت. زبان 
هـدف  این کـه  بـه  اشـاره  بـا  او 
اسـت  ارتبـاط  ایجـاد  زبـان  داشـتن  از 
گفت: سیسـتم تا جایی می تواند منعطف 
شـود که قابلیت ارتباط داشته باشد. حاال 
ایـن زبـان کـه منعطف اسـت، بسـیاری 
می پذیـرد  را  ساخته شـده  واژه هـای  از 

چـون  نمی پذیـرد،  هـم  را  بسـیاری  و 
یـک سیسـتم اسـت. همان طـور کـه ما 
انسـان ها هـم بـه عنـوان یـک موجـود 
زنـده بسـیاری از غذاها را دوسـت داریم 
را  آن هـا  از  بسـیاری  و  می خوریـم  و 

دوسـت نداریـم.
میرزایـی بـا بیان این کـه زبان مثل 
هـر سیسـتمی بسـیار تابـع بافـت برون 
خـود اسـت افزود: وقتـی میـزان مطالعه 
انتظـاری  چـه  اسـت،  کـم  جامعـه ای 
داریم کـه با واژگان جدید آشـنا باشـند و 
صحبت کننـد و درباره این ها بیندیشـد؟ 
پـس نبایـد فقـط ایـن را دیـد کـه کار 

فرهنگسـتان خـوب بـوده اسـت یـا بد.
ایـن مدرس زبان و ادبیات فارسـی 
همچنیـن اظهـار کـرد: زبـان بـه عنوان 
یـک موجـود زنـده و سیسـتم، بسـیاری 
را  بسـیاری  و  نمی پذیـرد  را  واژگان  از 
هـم می پذیـرد. مثـا زبـان »نازیبـا« و 
»ناپـاک« را می پذیـرد، اما »نازشـت« و 
»ناکثیـف« را نمی پذیرد. دلیل نمی شـود 

زبـان هـر واژه ای را بپذیـرد. خیلـی از 
واژه ها از فرهنگسـتان اول سـاخته شده ، 
امـا هنـوز پذیرفتـه نشـده اند. نمی تـوان 
بـرای یـک موجـود زنـده تعیین تکلیف 
کـرد که واژه ای را حتمـا بپذیرد و واژه ای 

را اصـا نپذیرد.
او بـا طـرح ایـن سـوال کـه آیـا 
می تـوان بـه صـورت غیرخـودکار برای 
حجـم زیاد واژگانی که امـروزه وارد زبان 
می شـوند، معادل ساخت بیان کرد: وقتی 
مـردم عادتی پیـدا می کننـد، تـرک این 
عادت بسـیار مشـکل اسـت. مثا از ابتدا 
گفته ایـم »موبایـل« و دیگـر نمی شـود 
ایـن را تغییـر داد، امـا اگر در حیـن ورود 
یـک واژه جدید آن را تغییر بدهیم، خیلی 
خـوب اسـت و ممکن اسـت زبـان آن را 
بپذیـرد، امـا وقتـی بـرای مـردم عـادت 
شـد، تقریبـا می تـوان گفت تغییـر دادن 
آن خیلـی دشـوار و سـخت اسـت. البتـه 
می تـوان بـه رغـم عادت هـا تغییراتـی 
هـم در زبـان ایجـاد کـرد کـه ایـن بـا 
عوامل مختلفی مرتبط است.علی )پدارم( 
میرزایـی ادامـه داد: ضمـن این کـه فقط 
فرهنگسـتان واژه نمی سـازد، بسیاری از 
و  شـاعران  نویسـندگان،  دانشـمندان، 
آن هـا  از  مـا هـم  و  واژه می سـازند   ...
اسـتفاده می کنیم. ایـن چیـزی نیسـت 
کـه بارش را فقط به دوش فرهنگسـتان 
بگذاریم، موفقیت این واژه سـازی هم به 

عوامـل مختلفی بسـتگی دارد.
ایـن اسـتاد سـابق اعزامـی وزارت 

علوم به خارج از کشـور همچنین شوخی 
بـا واژه هـا را مربوط به بافـت برون زبانی 
دانسـت و گفـت: در واقـع بـا واژه هـای 
انتخاب شـده سـلیقه ای برخورد می شود. 
البتـه ایـن را هـم بایـد گفت کـه قدرت 
رسـانه های الکترونیکـی همیشـه خوب 
نیسـت و گاهـی هـم بد عمـل می کنند. 
واژه ها بـه  نپذیرفتـن  ایـن  از  بسـیاری 
الکترونیکـی  رسـانه های  بـد  عملکـرد 
مربـوط اسـت کـه چیزهـای خـوب را 
ممکن اسـت پس بزننـد و نپذیرند. البته 
به زبـان باید خیلی عمیق تر، ریشـه دارتر 
و گسـترده تر نـگاه شـود تا بـه نتیجه ای 
رسـید. این هم که مردم مـزاح می کنند، 
همیشـه بد نیسـت، خیلـی از مزاح هایی 
کـه مـردم بـا واژگان کرده انـد جـا افتاده 
و ایـن بـه معنـای پذیرش مردم اسـت و 

همیشـه بـه معنای مخالفت نیسـت.
مثالـی  بیـان  بـا  همچنیـن  او 
از »شـب های بـرره« و از بیـن رفتـن 
واژه هایـی کـه ایـن مجموعـه در جامعه 
بـاب کـرده بـود در طـول زمـان اظهـار 
بـه  دسـت  مختلفـی  عوامـل  کـرد: 
در  واژه  تا یـک  می دهنـد  هـم  دسـت 
جایش می نشـیند و یک واژه نمی  نشیند. 
خیلـی از واژه هایـی کـه حـاال بـه کار 
می بریـم ممکـن اسـت سـال ها پیـش 
حتـی نمی توانسـتیم آن هـا را بیان کنیم، 
برخـی واژه ها هـم در بـازه ای از زمان به 
کار بـرده می شـدند کـه حـاال کاربـردی 

ندارند.

نگاهی به ورود واژه های جدید به زبان

نسخه تصحیح شده »نُه منظر« چاپ شد
کتاب »نُه منظر )نخستین نظیره 
منثور مستقل هفت پیکر(« با تصحیح 
علی  و  جعفرپور  میاد  تحقیق  و 
ققنوس  نتشارات  ا توسط  تسنیمی 

منتشر و راهی بازار نشر شد.
وین  عنا ز  ا یکی  ین کتاب،  ا
که  است  عامه«  »ادبیات  مجموعه 

این ناشر چاپ می کند.
د  و معد ز  ا یکی  نه منظر 
است  فارسی  ادبیات  داستان های 
که تالیف آن در ایران انجام نشده و 
است. ساختار  ماوراءالنهر  به  منحصر 

این اثر با پیروی از »هفت پیکر« نظامی شکل گرفته و از منظر محتوایی 
به  است.  »سندبادنامه«  و  شب«  یک  و  »هزار  مثل  آثاری  شبیه  هم 
این ترتیب، »نه منظر« اولین اثر منثوری است که با پیروی از »هفت پیکر« 

نوشته شده است.
پژوهشگر و مصححان »نه منظر« با بررسی منابع، به ۲۶ نسخه خطی 
از آن دست پیدا کرده اند که ۲3 نسخه از آن ها به فارسی و 3 نسخه هم 
ترجمه ترکی آن بوده اند. این تذکر توسط آن ها در پیشگفتار کتاب داده شده 
که چون تا به حال نسخه کهن و اصیلی از روایت نه منظر به دست نرسیده، 

متن داستان آن را به صورت بینابین تصحیح کرده اند.
به جز »کوته نوشت ها و نشانه ها« و »پیشگفتار« که ابتدای کتاب آمده اند 
و »کتابنامه«، »کشف المصاریع«، »نمایه« و »تصاویر« که انتهای کتاب درج 
شده اند، بدنه اصلی کتاب 3 فصل دارد: »نسخه شناسی«، »متن شناسی« 

و »متن روایت«.
فصل اول، 3 بخش دارد که عبارت اند از »دست نویس های فارسی«، 
»دیگر دست نویس ها« و »دست نویس های ترکی«. در فصل دوم هم 3 
بخش »نظیره گویی«، »نُه منظر« و »تاثیرپذیری نه منظر« درج شده اند. متن 
تحمیدیه،  است:  این عناوین  روایت« هم شامل  یعنی »متن  کتاب  اصلی 
نعت، آغاز داستان، منظر اول، منظر دوم، منظر سوم، منظر چهارم، منظر 
پنجم، منظر ششم، منظر هفتم، منظر هشتم، منظر نهم، فرجام داستان، 

ضمیمه فرجام داستان.
در فصل اول کتاب، مولفان ۹ دست نویس فارسی مورد استفاده خود در 
تصحیح و سپس ۱۴ دست نویس فارسی دیگر را معرفی کرده اند. مشخصات 
3 ترجمه ترکی »نه منظر« را هم در این فصل ارائه داده اند. در فصل دوم هم 
پس از طرح موضوع نظیره گویی یعنی همان شباهتی که نه منظر به هفت پیکر 
دارد؛ روایت نه منظر از ابعاد منشا، زمان و مکان تالیف، راوی، وجه تسمیه، 
پیرنگ و موضوع، سبک و بیان، مشخصات و نوع ادبی بررسی شده و سپس 
چکیده ای از روایت آن ارائه شده است. فصل سوم هم که نسخه تصحیح شده 

»نه منظر« را در بر می گیرد.
در قسمتی از این کتاب می خوانیم:

راوی می گوید که چون فارس از پیش شیرزاد به پیش فّرخ زاد آمد، 
از در بارگاه درآمد و خدمت کرد ] و بنشست[. فرخ زاد گفت چه خبر داری 

و چه مژده آوردی؟
فارس گفت بدان و آگاه باش که این جوان که تو با او حرب می کنی، 
پسر شاه گرگین بوده ]است[ و واقعات شکم حرم شاه گرگین، بعد از کشتن 
و فرزند به وقوع آمدن و ماده شیر او را پرورش کردن و خواجه اسد بازرگان 
او را از شیر جدا کردن و به فرزندی نگاه داشتن، آنچه واقعات او بود از اول 

تا آخر همه را تقریر کرد.
فرخ زاد چون این واقعه بشنید، احوالش دگرگون گردید و برآشفت و 

گفت ای فارس،  این را چه تدبیر باید کرد؟
فارس گفت هیچ از این غمگین مباش، زیرا که فرزند تو در دست 
اوست و با او میل تمام دارد، هرگز نخواهد فرزند تو او را ]گذاشت[ که تو را 
هاک کند. اکنون چاره آن است که به خدمت او روی و تاج و تخت به او 
تسلیم کنی و خود در خدمت او باشی. از آن جا که جوان با عقل و فراست 

است و با همت و شجاعت، از سر گناه تو خواهد گذشت.
هزار   3۵ قیمت  و  نسخه   ۵۵۰ شمارگان  صفحه،   ۲۶3 با  این کتاب 

تومان منتشر شده است.
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فرناز میرزالو

یادداشت
مدیران هفتادساله و جوانان چهل ساله

سیدعلی کاشفی خوانساری* 
در  اسامی  انقاب  پیروزی  با 
سال ۱3۵۷ همه حوزه های فرهنگی 
و اجتماعی دستخوش تغییرات بنیادین 
از  نوجوان هم  و  ادبیات کودک  شد. 
و  مناسبات  که  بود  حوزه هایی  جمله 
جایگاه ها در آن به طور کلی و تقریبًا 

به شکل صددرصد دگرگون شد.
در آن مقطع گروهی از جوانان 
فعال در زمینه ادبیات کودک که بین 
۱۸ تا ۲۸ سال داشتند به سردمداران 
ادبیات کودک و نوجوان ایران بدل شدند. این گروه که می توانیم ایشان 
ادبیات کودک  بنامیم، مدیریت  با تقریب نویسندگان متولد دهه 3۰  را 
را در همه نهادهای دولتی و حکومتی به دست آوردند و به مرور تمامی 

چهره های پیشین حذف شدند.
شرایط اجتماعی در این مقطع چنان بود که نه تنها افرادی چون 
در  مسئولیت هایی  که  جهانشاهی  ایرج  و  ایمن  لیلی  و  شریف  یمینی 
غیرسیاسی  نویسندگان  بلکه  گذاشته شدند،  کنار  داشتند  قبل  حکومت 
همچون مهدی آذریزدی و فردوس وزیری و بسیاری دیگر هم خانه نشین 
شدند. نویسندگان انقابی چپ گرا همچون درویشیان و خاکسار و یاقوتی 
و قاضی نور هم سرنوشت مشابهی یافتند. حتی نویسندگان مذهبی نسل 
و  دعوتی  میرابوالفتح  زمانی،  مصطفی  حکیمی،  محمود  همچون  قبل 
غامرضا امامی هم از دایره مدیریت ادبیات کودک بیرون ماندند. به این 
ترتیب ادبیات کودک در دهه ۶۰ که با زایش و رشد چشمگیری همراه 
بود، استادان و مدیران و پیشکسوتانی سی ساله داشت. جوانان و مدیران 
انقابی در این دوره همچون همه انقابیان پرشور تاریخ بر این باور بودند 
که ما خود پدران خویشیم. چیز چندانی پیش از ما وجود نداشته و یا اگر 

بوده کم ارزش و مردود است.
گرچه یکی از دالیل نویسندگان متولد دهه 3۰ برای این رویکرد 
به  نویسندگان  این   ۸۰ و   ۷۰ دهه  رسیدن  با  وقتی  بود،  جوان گرایی 
پنجاه سالگی و سن بازنشستگی رسیدند، کسی جانشین مناصب ایشان نشد 
و راه برای ورود جوان ترها به دایره اصلی مدیریت ادبیات کودک بسته ماند.

جالب است که از میان نویسندگان نسل بعد از این پیشگامان یعنی 
نویسندگان متولد دهه ۴۰، حتی موفق ترینان ایشان هم هیچ گاه نتوانستند 
به موقعیت خاص و بی بدیل نویسندگان متولد دهه 3۰ نزدیک شوند و تا 
امروز همچنان نام شان ذیل و زیرمجموعه نام نویسندگان پیشکسوت متولد 
دهه 3۰ تعریف می شود. نویسندگانی چون فریبا کلهر، افسانه شعبان نژاد، 
محمود پوروهاب، فرهاد حسن زاده، محمدکاظم مزینانی، مهری ماهوتی، 
جمشید خانیان، احمد عربلو، طاهره ایبد، ناصر کشاورز، محمدرضا بایرامی، 
داوود غفارزادگان، افشین عا، شهرام شفیعی و ... گرچه هریک در مقاطعی 
و در زمینه هایی خوش درخشیدند، هیچ گاه نتوانستند به موقعیت اجتماعی 
و حرفه ای نویسندگان دهه 3۰ نزدیک شوند و حتی برخی برای همیشه 
این حوزه را رها کردند. شرایط اجتماعی چنان بود که نسل اول انقاب 
نتوانستند برای خود جانشینی تربیت کنند و شاگردان ایشان تنها مجال 
یافتند دستیاران خوبی برای نسل اول باشند و تا امروز همچنان نویسندگان 
نسل اول انقاب عهده دار مدیریت و امور اجرایی ادبیات کودک اند. ایشان 
که پنجمین دهه مدیریت خود را در نهادهای مختلف دولتی و عمومی 
و خصوصی تجربه می کنند، مشاوران عالی موسسات ادبی، انتشاراتی و 

فرهنگی و مجری پروژه های بزرگ ملی هستند.
شگفت آن که این اتفاق در حوزه تصویرگری کتاب کودک تکرار نشد. 
گرچه در اوایل انقاب سردمداران تصویرگری کتاب کودک هم افرادی با 
گرایش های ایدئولوژیک بودند اما به مرور پیوند میان تصویرگری و قدرت کمتر 
شد و در یک نظام طبیعی و حرفه ای شرایط حضور نسل های بعدی در دایره 
مدیریت تصویرگری کتاب کودک ایران فراهم شد. پیشگامان تصویرگری در 
دهه ۶۰ رابطه مایم تری با پیشکسوتان خود داشتند و از آن سو مدیران فرهنگی 
کشور هم حساسیت ایدئولوژیک کمتری به تصویرگری نشان می دادند. برای 
همین در دهه های ۷۰ و ۸۰ و ۹۰ شاهد حضور چهره های جدیدی در عرصه 
مدیریت و راهبری تصویرگری و تغییر مدیران و سردمداران بودیم و ده ها 
تصویرگر جوان در دهه های مختلف به شهرت اجتماعی و جایگاه حرفه ای 
باالیی دست یافتند و پس از چندی جای خود را به جوان ترها دادند. شرایط 
مذکور سبب پدیده سالمندی چهره های مطرح ادبیات کودک شد تا آن جا که 
امروز جوان ترین نویسندگان مطرح ادبیات کودک همگی حدود ۴۰ سال دارند. 
نویسندگانی چون حسین شیخ االسامی، مهدی رجبی، حدیث لزر غامی، 
نوید سیدعلی اکبر و ... که احتمااًل همگی امروز موهایی سپید بر سر دارند، 
جوان ترین نام های مشهور ادبیات کودک و نوجوان ما هستند. نویسندگانی 
که در هر جای دیگر دنیا امروز می بایست در جایگاه یک راهبر، نظریه پرداز، 
سیاست گذار و مدیر عالی نقش آفرینی کنند و نه به عنوان نویسندگان جوان 

و نمایندگان نسل نو و امروزین.
تبعات سالمندی مدیران و میدان ندادن به نسل های بعد در مدیریت 
اقتصادی و اجتماعی کشورمان به وضوح آشکار شده و ادبیات کودک و 
نوجوان هم از این قاعده منطقی مستثنا نیست. در یک نظام سالم و سلیم 
جایگاه پیشکسوتان و حرمت ایشان پاس داشته می شود، معیشت ایشان به 
شایسته ترین شکل تامین می شود و متناسب سن و موقعیت شان جایگاهی 
درخور و محترم برای بهره گیری از تجربیات شان تعریف می شود و در کنار 
آن امور اجرایی و مدیریتی به جوان ترها سپرده می شود تا پیشکسوتان بقیه 
عمر خود را در عزت و آرامش صرف نگارش، آموزش و ثبت تجربیات و 

ارائه تحلیل ها و گنجینه دانش و بینش خود کنند.
واقعیت این است که در همه عرصه های اجرایی و مدیریتی کشور 
باید برای اصاح و توسعه و عبور از بحران های موجود به توانایی ها و 
ایده های جوانان دهه شصتی و دهه هفتادی باور داشته  باشیم و میدان 

را به ایشان بسپاریم که زمانه، زمانه آنان است.
نویسندگانی چون این فقیر که سه دهه و یا بیشتر در عرصه اجرا و 
مدیریت ادبیات کودک نوجوان حضور داشته اند علی القاعده هر آن چه در 
توان شان بوده پیش تر به عمل درآورده اند و امروز باید به دوران بازنشستگی 
نویسندگان  پا بگذارند. نسل جدید  اجرایی و مدیریتی  اداری و  امور  از 
بیست ساله و سی ساله حق دارند که انتقاداتی را به بخش هایی از عملکرد 
ما وارد بدانند و حق دارند که مدیران و مجریان و سیاست گذاران زمانه 
خود باشند. پس بهتر است که به توان و انگیزه و دانش ایشان باور داشته 
باشیم و مجال تجربه و به محک گذاشتن باورهای شان را فراهم کنیم.
* نویسنده و پژوهشگر ادبیات کودک و نوجوان

ــد: از  ــان می گوی ــها انتظاری ش
دورانــی کــه می گفتنــد نبایــد خشــونت 
نوجــوان  و  کــودک  کتاب هــای  در 
ــد و  ــخ باش ــد تل ــا نبای ــد، قصه ه باش
داســتان ها بایــد شــاد باشــند و پایــان 
خوشــی داشــته باشــند، گذشــته اســت. 
ــی  ــی اتفاق ــم در پ ــن مترج  ای
ــاله  ــر ۱۴س ــا، دخت ــرای رومین ــه ب ک
تالشــی و کشــته شــدن او بــه دســت 
ــاره  ــن درب ــدرش رخ داد، و همچنی پ
نوجوانــان  مســائل  بــه  پرداختــن 
از  جلوگیــری  در  ادبیــات  نقــش  و 
ــرد:  ــار ک ــی اظه ــونت های خانگ خش
ادبیــات  اصلــی  اهــداف  از  یکــی 
مخاطــب،  ســرگرمی  بــر  عــاوه 
آگاهــی دادن به اوســت؛ آگاهی دادن  
ــه  ــه در جامع ــی ک ــه حقوق ــبت ب نس
ــی  ــرایط  مختلف ــن ش دارد و همچنی
ــد. ــان دارن ــا در زندگی ش ــه بچه ه ک

بــه  ره  اشــا بــا  ســپس  و  ا
ن  ا ختــر د مین  ز »ســر بــش،  کتا
فهرســت  در  فراموش شــده«  کــه 
ــی  ــه عنوان ــاب کــودک ب شــورای کت
ــای  ــی از موضوع ه ــی کــه یک کتاب
ــت:  ــت، گف ــی اس ــونت خانگ آن خش
موضــوع اصلــی ایــن کتــاب مهاجرت 
ــی کــه  اســت؛  مهاجــرت خانواده های
بــه امیــد دنیایــی بهتــر تــرک وطــن 
دلیــل مشــکات  بــه  و  می کننــد 
ــد.  ــری می رون ــور دیگ ــه کش ــود ب خ
گاهــی خانواده هــا رهــا می شــوند 
ــی ای  ــار کل ــر فش ــه خاط ــی ب و گاه

کــه بــه خودشــان وارد می شــود، بــه 
ــف وارد  ــار مضاع ــان فش بچه های ش
می کننــد. ایــن کتــاب ماجــرای یــک 
مادرخوانــده اســت کــه نمی تــوان 
اســت؛  صددرصــد  مقصــر  گفــت 
خــود او نیــز قربانــی شــرایطی اســت 
کــه پیــش آمــده اســت. از همــه 
در دســترس تر دختــران شــوهرش 
هســتند کــه عقــده اش را ســر آن هــا 
ــن  ــت ای ــن اس ــد. ممک ــی می کن خال
ــاق  ــا اتف ــای دنی ــر ج ــوع در ه موض
مهاجــرت  مســئله  اصــا  بیفتــد، 
ناتنــی  پــدر  و  مــادر  یــا  نباشــد، 
بــه  را  فشــار  ایــن  امــا  نباشــند، 
کــه  بچه هایــی  بیاورنــد.  بچه هــا 
چنیــن مشــکاتی دارنــد بــا خوانــدن 
ایــن کتاب هــا بــا شــخصیت هایی 
ــان  ــبیه  خودش ــدودی ش ــا ح ــه ت ک
می کننــد  همذات پنــداری  هســتند، 
و می تواننــد راهکارهــای مناســبی 
پیــدا کننــد کــه چطــور خودشــان را از 
آن منجــاب بیــرن بکشــند و مشــکل 
خــود را حــل کننــد؛ این کــه زیــر بــار 
هــر زوری نرونــد و بــا خشــونتی کــه 
مقابلــه  وارد می شــود،  آن هــا  بــه 

ــد. کنن
ــان  ــپس خاطرنش ــان س انتظاری
کــرد: آن  زمــان کــه می گفتنــد نبایــد 
کــودک  کتاب هــای  در  خشــونت 
و نوجــوان باشــد، گذشــته اســت. 
تلــخ  قصه هــا  می گفتنــد  زمانــی 
ــته  ــوش داش ــان خ ــد پای ــد و بای نباش

ــرده  ــر ک ــگاه تغیی ــا االن ن ــد، ام باش
ماننــد  مــا  نویســنده های  اســت. 
نویســنده های دنیــا ســراغ موضوعــات 
ــا مشــکات را  ــد ت ــی می رون این چنین
ــائلی در  ــه مس ــد. البت ــه یابی کنن ریش
جامعــه وجــود دارد کــه ممکــن اســت 
دســت و پــای نویســنده را ببنــدد، خط  
ــع  ــن اســت مان ــه ممک ــی ک قرمزهای
ــا بخشــی  کار نویســنده ها باشــد؛ مث
می توانــد تعصب هایــی باشــد کــه 
باعــث ایــن خشــونت ها می شــود،  یــا 
این کــه پــای مشــکات روان شــناختی 
و اقتصــادی در میــان باشــد و گاهــی 
هــم جنون هــای آنــی موجــب چنیــن 

می شــود. خشــونت هایی 
در  کــرد:  بیــان  ادامــه  در  او 
مددکارهــای  پیشــرفته  کشــورهای 
اجتماعــی وجــود دارنــد، امــا متأســفانه 
در  نداریــم.  چیــزی  چنیــن  مــا 
ــد  کشــورهای پیشــرفته بچــه  می توان
ــود  ــادر خ ــدر و م ــد و از پ ــن بزن تلف
بــه ایــن دلیل کــه دســت رویــش 
بلنــد کرده انــد، شــکایت کنــد، امــا در 
کشــور مــا بــا داس هــم ســر کــودک 
را می برنــد و معلــوم نیســت مجــازات 
ــه او  ــی ب ــه حکم ــت و چ ــدر چیس پ
داده می شــود. جامعــه مــا از ایــن  
ــای  ــد نهاده ــف دارد و بای ــر ضع نظ
اجتماعــی مرتبــط بــا کــودکان تقویــت 
ــد بــه  ــوند. البتــه کتــاب  می توان ش
ــا تشــکیل آن هــا  تقویــت نهادهــا و ی
بــرای حمایــت کــودکان کمــک کنــد. 

ــا  ــد ب ــم می توان ــوان ه مخاطــب نوج
خوانــدن ایــن کتاب هــا از حقــوق 
ــق  ــد از ح ــود و بتوان ــودش آگاه ش خ

ــد. ــاع کن ــود دف خ
ــاره  ــن درب ــم همچنی ــن مترج ای
انتقادهایــی کــه نســبت بــه نبــود 
ــاب  ــیدن کت ــرای رس ــاخت ها ب زیرس
دارد،  وجــود  بچه هــا  دســت  بــه 
گفــت: واقعیــت ایــن اســت کــه 
قشــر مرفــه، متوســط و روشــنفکر 
اقشــار  و  می خوانــد  کتــاب  مــا 
محــروم جامعــه بــه هــر دلیلــی، 
ــی،  و  ــر فرهنگ ــادی، فق ــر اقتص فق
دسترســی نداشــتن بــه ایــن  کتاب هــا 
ــی  ــا زمان ــد، ام ــاب می خوانن ــم کت ک
ــدن(  ــاب خوان ــاق )کت ــن اتف ــه ای ک
ــه  ــن نیســت ک ــش ای ــد معنای نمی افت
ــم.  ــت نکنی ــت حرک ــن جه ــا در ای م
حرکــت بایــد صــورت بگیــرد و در کنار 
ــج  ــب تروی ــای مناس ــا حرکت ه آن ب
ــرای  ــه ب ــی، ایجــاد کتابخان کتاب خوان
مناطــق محــروم  و  گفت وگــو بــا 
نهادهای مســئول ماننــد کتابخانه های 
ــاب  ــد کت ــای خری ــون و کمیته ه کان
آمــوزش و پــروش  کــه می توانــد 
ایــن کتاب هــا را بــه صــورت گســترده  
ــه دســت  ــا را ب ــد، کتاب ه پخــش کن
یــک  واقــع  در  برســانیم.  بچه هــا 
همــت جمعــی الزم اســت تــا آن 
ــه  ــه شــود. البت ــوب گرفت نتیجــه مطل
تولیــد کتــاب می توانــد اولیــن قدم هــا 

ــد. ــت باش ــن حرک ــرای ای ب

دوران منع قصه های تلخ تمام شده

جمشید  کودک  کتاب  شورای 
نامزد جایزه جهانی  خانیان را به عنوان 
 »۲۰۲۲ اندرسن  کریستین  »هانس 

معرفی کرد. 
شورای کتاب کودک با اعام این 
خبر نوشت: دالیل این انتخاب، ضمن 
آثار  تاثیرگذار  بر نقش پررنگ و  تاکید 
ایشان در روند شکل گیری نوین ادبیاِت 

کودک و نوجوان ایران عبارتند از:
امروز،  انساِن  مسائِل  بر  تاکید   .۱
تبعیض،  مهاجرت،  جنگ،  همچون 
نسل ها،  بین  رابطه ی  مرگ،  تنهایی، 
نی،  ا جو نو ی  ن ها ا بحر لمندی،  سا
و  بومی  زیستی  تجربه های  هویت، 
به  ویژه  توجه  خاص،  فرهنگ های 
صلح،  شهری،  طبقه  متوسط  زندگی 
به  احترام  عشق،  دوستی،  همدلی، 

دیگری و خانواده.
نوشتاری  سبک  به  رسیدن   .۲
تکنیک،  ُفرم،  بر  کید  تا با  خاص 
روایت  زیبایی شناسانه  زباِن  جنبه های 
ویژه  توجه  نمایشی،  گفت وگوهای  و 
برانگیختن  همچنین  و  شخصیت  به 

تفکر  رشد  و  پرسشگری  کنجکاوی، 
انتقادی و فلسفی مخاطبان 

ها  ر با کنون  تا  وی  ر  ثا آ  .3
نند  ما داخلی  فتخارات  ا و  جایزه ها 
کتاب فصل، کتاب سال، جایزه  بیست 
قرن  جایزه  ویژه  ربع  ادبیات،  سال 
نوجوان،  رمان  بخش های  در  ادبیات 
را  هنری  پژوهش  و  نمایشنامه نویسی 
از سوی نهادهایی چون شورای کتاب 
کودک، کانون پرورش فکری کودک و 
نوجوان، خانه  کتاب، »الکپشت پرنده«، 
ادبی »اصفهان«،  »مهر طاها«، جایزه 
و  نوجوان  و  کودک  ادبی  مجله های 
را  »فجر«  تئاتر  المللی  بین  فستیوال 

دریافت کرده است.
بین المللی  سطح  در  او  آثار   .۴
راه یافته  کتاِب  چون  افتخاراتی  نیز 
)کتابخانه  سفید«  »کاغ  فهرست  به 
بین المللی کودک و نوجوان مونیخ( در 
سال ۲۰۰۵ برای »قلب زیبای بابور«، 
و لوح افتخار ibby در سال های ۲۰۱۲ 
 ۲۰۱۴ و  غربی«  »طبقه  هفتم  برای 
شکم  در  یونس  »عاشقانه های  برای 

طور  همین  است.  داشته  را  ماهی« 
منتخب  او  نمایشنامه های  از  بعضی 
فستیوال های نمایشی در آلمان، باکو و 

مسکو شده است.
۵. جمشید خانیان در سال ۲۰۱۸، 
و  کودک  نویسندگان  انجمن  سوی  از 

جایزه  نامزد  عنوان  به  ایران  نوجوان 
جهانی »آسترید لیندگرن« معرفی شد. 
همچنین او در سال ۲۰۲۰ نامزد همین 
کودک  کتاب  شورای  سوی  از  جایزه 

شده است.
و  ه ها  گا ر کا کنون  تا  و  ا  . ۶

حوزه  ادبیات  در  بسیاری  نشست های 
و  داستان نویسی  نوجوان،  و  کودک 
نقد ادبی در شهرهای مختلف ایران و 
خارج از ایران مانند چین و آلمان داشته 
است. از جمله در سال ۲۰۱۸ به عنوان 
ایرانی ادبیات کودک و  اولین نویسنده 
دوساالنه  »کاغ  فستیوال  به  نوجوان 
نیخ  مو لمللی  بین ا نه   بخا کتا  » سفیدِ
در  مدرسه  چندین  در  و  شد  دعوت 
رابطه  در  ورک شاپ هایی  شهر،  چند 
با تجربه  نوشتن برگزار کرد که بازتاب 
رسانه های  و  مطبوعات  گسترده ای در 

محلی داشت.
توجه  مورد  همواره  وی  ۷.آثار 
فضاهای  در  دانشجویان  و  استادان 
آکادمیک و دانشگاهی بوده به طوری 
از صد مقاله، رساله  تا کنون بیش  که 
و پایان نامه  پژوهشی بر اساس آثار وی 

نوشته شده است.
ه بر  عاو ن  نیا خا جمشید   .۸
و  کودک  دبیات  حوزه  ا در  نوشتن 
دانشگاه  در  زمینه  تدریس  در  نوجوان، 
و  داوری  هنری،  آموزشگاه های  و 

مختلف  ی  ل ها ا فستیو سی  شنا ر کا
یسی،  مه نو یشنا نما یسی،  ن نو ستا ا د
فیلمنامه  نویسی و نیز مدیریت انتشارات 

فعالیت داشته و همچنان دارد.
و  ن  ا منتقد ه   عقید به   . ۹
داستانی  آثار  از  بسیاری  پژوهشگران، 
و  کودک  حوزه  ادبیات  در  که  خانیان 
آمده اند  در  رشته  تحریر  به  نوجوان 
طی  حوزه  این  ادبی  آثار  مهمترین  از 
سهم  و  می شوند  قلمداد  اخیر  دهه  دو 
منحصر به فردی در پیشبرد و ارتقای 
نوجوان  و  کودک  ادبیات  کیفی  سطح 

ایران داشته است.
به  توجه  با  کودک  کتاب  شورای 
دالیلی که به شکل فشرده به آن ها اشاره 
شد، جمشید خانیان را شایسته  نامزدی 
»هانس  جایزه  جهانی  دریافت  برای 
که  چرا  می داند،  اندرسن«  کریستین 
مستمرش  حضور  و  نویسنده  این  آثار 
در خلق ادبیات کودک و نوجوان ایران، 
نگاه  و  ادبی  ارتقای سطح سواد  باعث 
چنین  هم  و  مخاطب  زیبایی شناسانه 

سطح کیفی این ادبیات شده است.

جمشید خانیان نامزد دریافت جایزه »اندرسن« شد
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 دبیر سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر  تعیین شد

به عنوان  مسافرآستانه  حسین 
دبیر سی و نهمین جشنواره بین المللی 

تئاتر فجر منصوب شد.
ی  ه ها چهر ز  ا نه  ستا آ فر مسا
مدیریتی و همچنین کارگردانی تئاتر 
که پیش از این نیز در کارنامه کاری 

بین المللی  جشنواره  دوره  چند  دبیری  خود 
تئاتر فجر را به ثبت رسانده بود.

مریم  راد،  ایرج  توکلی،  هوشنگ  جداگانه  احکامی  در  همچنین 
عنوان  به  برزین ضرغامی  و  آشنا   قادر  مسافرآستانه،  معترف، حسین 
تئاتر  بین المللی  جشنواره  نهمین  و  سیاستگذاری سی  شورای  اعضای 

فجر منصوب شدند.

سیروس گرجستانی درگذشت

یگر  ز با نی  گرجستا سیروس 
روز  صبح  تلویزیون  و  تئاتر  سینما، 
سکته  اثر  بر  تیرماه   ۱۲ پنجشنبه 
قلبی در سن ۷۶ سالگی دار فانی را 

وداع گفت.
سریال های  در  گرجستانی  سیروس 
به  مختلفی  نمایشی  مجموعه های  و  طنز 

ایفای نقش پرداخته است.
از جمله سریال های مطرح این بازیگر می توان به همکاری اش با 
رضا عطاران در مجموعه »متهم گریخت« و همچنین ایفای نقش در 

سریال های »زن بابا« و »گاوصندوق« اشاره کرد.
از گرجستانی این شب ها سریال »شاهرگ« روی آنتن سیماست.

»به وقت تهران« اجرا نمی شود

لیلی عاج نویسنده نمایش »به 
به  نمایش  این  گفت  تهران«  وقت 
ی  ا بر نی،  شعبا م  لها ا نی  ا د گر ر کا
ر  د گروهش  نی  جا منیت  ا حفظ 
د  مجد ج   مو گی  د گستر یط  ا شر

شهر  تئاتر  مجموعه  در  اجرا  ز  ا کرونا 
داد. انصراف 

دز نمایش »به وقت تهران« که اولین تجربه کارگردانی الهام شعبانی 
محسوب می شود یلدا عباسی، سوده شرحی، مسیح کاظمی، غزاله جزایری، 
فرزانه سهیلی، سمیه برجی، بهاره مشیری ایفای نقش میکنند و دیگر 
عوامل آن عبارتند از امیر حسین دوانی علی کوزه گر ، اشکان فرامرزی 

و علیرضا شریفی 

ش
مای

ن

ون
یزی

لو
ت

ش
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ن

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

»پسر ماهی فروش« روی میز تدوین رفت

که  فروش«  ماهی  »پسر  فیلم 
اسفندماه سال ۱3۹۷ به تهیه کنندگی 
سعید  کارگردانی  و  شعبانی  وحید 
تولید  کرسی  روستای  در  شعبانی 
شد، به مرحله تدوین رسید، تا برای 
و  داخلی  جشنواره های  در  شرکت 

خارجی آماده شود.
این فیلم روایتگر زندگی پسربچه یی است که خیلی زود وارد جامعه 

می شود و به خاطر مشکات زندگی دست به فروش ماهی می زند.
بعضی عوامل این فیلم عبارتند از وحید شعبانی، سعید شعبانی، مسعود 
زمانی ، مهدی عزیز، مونا خمسه فاطمه اقبالی، امیرحسین میراخوری، 

باران علیزاده رضا سیرایی و مهیار ترکمن.

ما
سین

 

نبود نویسنده و بازیگر در کنار وضعیت عجیب کرونایي

داریوش ارجمند: انسان ها وظیفه دارند در شرایط سخت 
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ایــن روزهــا عــاوه بــر موضــوع کرونــا، شــاهد 
ــش  ــا در بخ ــیما خصوص ــه صداوس ــتیم ک آن هس
سریال ســازي نتوانســته توفیــق چندانــي داشــته 
ــته  ــال گذش ــه از س ــي ک ــاه و نیم ــد و در 3م باش
ــود  ــدات خ ــایز تولی ــز یکــي دو ســریال در س ــه ج ب
ــا نظــر  ــن قطع ــن بی شکســت خــورده اســت. در ای
پیشکســوتان ایــن عرصــه مي توانــد راهگشــا باشــد. 
داریــوش ارجمنــد کــه در ســال هاي اخیــر کم کارتــر 
ــا ایــن حــال ســریال پرمخاطــب  از گذشــته بــوده ب
ــود نویســنده و  ــته، نب ــون داش ــتایش را در تلویزی س
ــازار ســریال ها  بازیگــر خــوب را عامــل بی رونقــی ب
ــز کارش  ــه می ــود اینک ــا وج ــد ب ــد و می گوی می دان
پــر از ســناریوهای پیشــنهادی بــرای بــازی در 
ــرش  ــه نظ ــا ب ــت ام ــی اس ــای تلویزیون مجموعه ه

ــد! ــازی کن ــا ب ــد در آنه هیچکــدام ارزش ندارن
ایــن چهــره کهنــه کار و البتــه جتجالــي و 
پرحاشــیه ســال هاي اخیــر ســینما و تلویزیــون 
ــی  ــریال های تلویزیون ــرا س ــه چ ــت اینک ــاره عل درب
دیگــر جذابیــت و جایــگاه گذشــته را میــان مخاطبان 
ــل  ــر مث ــریال ها دیگ ــه س ــد: اینک ــد، مي گوی ندارن
قدیــم بــرای مخاطــب جــذاب نیســتند به ایــن خاطر 
اســت کــه نویســنده درســت ندارنــد، بازیگــر درســتی 

ندارنــد. متــن و کســانی کــه متــن را اجــرا می کننــد 
باعــث جذابیــت ســریال می شــوند. تلویزیــون خیلــی 
زیــاد برایــش مهــم نیســت. بیشــتر ترجیــح می دهــد 
ــد و  ــد و غش غــش کنن ــاعتی بخندن ــم س ــردم نی م
ــخصا در  ــن ش ــود م ــان! خ ــی کارش ــد پ ــد برون بع
ســال هاي اخیــر پیشــنهادات زیــادي داشــتم. واقعــا 
پیشــنهاد کاری زیــاد اســت و االن روی میــز مــن پــر 
ــا هیچکــدام ارزش  از ســناریوهای سریال هاســت ام
ــن  ــتند. م ــم را نداش ــازی کن ــروم و ب ــن ب ــه م اینک
آبرویــم را بــا ســر ســوزن جمــع کــردم و ایــن برایــم 
مهــم نیســت کــه در همــه جــا حضور داشــته باشــم.

ایــن بازیگــر کــه مجموعــه تلویزیونی خورشــید 
شــب، از او در حــال پخــش اســت، دربــاره مرحــوم 
ــریال  ــن س ــا او در ای ــه ب ــاورز ک ــی کش محمدعل
ــریال  ــرد: در س ــوان ک ــت، عن ــوده اس ــازی ب همب
ــا مرحــوم کشــاورز نبــودم و  ــاد ب خورشــید شــب زی
خاطــره خاصــی در ذهنــم نیســت امــا ایشــان اســتاد 
مــا بودنــد و مــن بســیار دوستشــان داشــتم. انســان 
ــد و قطعــا همــه مــا  ــی بودن بســیار خــوب و مهربان

ــم. ــادي از ایشــان آموختی چیزهــاي زی
امــا ایــن روزهــا کرونــا زندگــي همــه را 
بیــن  ایــن  در  و  داده  قــرار  خــود  تحت تاثیــر 

ــه شــدت محــدود  ــز ب ــدان را نی فعالیت هــاي هنرمن
کــرده اســت. داریــوش ارجمنــد دربــاره فعالیت هــاي 
خــود در ایــن ایــام مي گویــد: اغلــب در خانــه هســتم 
فقــط در صورتــی کــه مجبــور باشــم از خانــه خــارج 
می شــوم. مــا ۷۰ ســال اســت کــه در خانــه  هســتیم. 
ــب گردی  ــازار و ش ــه ب ــرد کوچ ــم، م ــرد خانه ای م
ــته ام و  ــاب نشس ــزار کت ــط ۵ ه ــم. االن وس نبودی
ــار  ــم را دوب ــی از کتاب های ــم. بعض ــاب می خوان کت

می خوانــم.
بازیگــر پیشکســوت  ایــن  در عیــن حــال 
ســینما و تلویزیــون در خصــوص عملکــرد منفعانــه 
ســلبریتی های ســینمای ایــران در دوران کرونــا 
ــه  ــه وظیف ــد ک ــدان پردرآم ــا هنرمن ــه تنه ــت: ن گف
آحــاد افــراد جامعــه کمــک بــه همنوعــان خــود در 
ــه خصــوص مســئوالن و  ــی اســت ب شــرایط بحران
متولیــان دســتگاه های فرهنگــی و هنــری بایــد 
ــکار و  ــدان بی ــادرس هنرمن ــا فری ــران کرون در بح
خانه نشــین باشــند. از برخــي از احادیــث پیامبــر 
گرامــی اســام حضــرت محمــد)ص( می تــوان 
اینگونــه برداشــت کــرد کــه تمــام شــما مســلمانان 
ــران  ــبان دیگ ــان و ش ــظ و نگهب ــه حاف ــه منزل ب
ــان  ــام خودت ــه تم ــبت ب ــما نس ــام ش ــتید و تم هس
مســئول هســتید! مــا اگــر ایــن حدیــث را ســرلوحه 
زندگــی خــود قــرار دهیم قطعا بســیاری از مشــکات 
اطرافیان مــان در جامعــه برطــرف خواهــد شــد. ایــن 
وظیفــه هــر انســانی اســت کــه در مواقــع بحرانــی و 
حســاس بــه فریــاد افــرادی برســد کــه جــزو اقشــار 
ضعیف تــر محســوب مــی شــوند و تــا یــاری و مــدد 
و خیررســانی دیگــران نباشــد نمی تواننــد روزگارشــان 

ــد. را ســپری کنن
داریــوش ارجمنــد در پایــان در پاســخ بــه ایــن 
ــای  ــتگاه ها و نهاده ــون دس ــرا تاکن ــه چ ــوال ک س
ــی  ــای صنف ــژه نهاده ــه وی ــری ب ــی و هن فرهنگ
همچــون خانــه ســینما و یــا ســلبریتی های پردرآمــد 
بــه فریــاد هنرمنــدان بی پنــاه، بیــکار و خانه نشــین و 
مســتضعف نرســیده اند اظهــار داشــت: ایــن ســواالت 
را بایــد خــود آقایــان مدیــر و مســئول در ایــن نهادها 
پاســخ دهنــد. آنهــا بایــد بداننــد در قبــال هنرمنــدان 
و افــکار عمومــی جامعــه بایــد پاســخگوی رفتــار و 
اعمــال خــود باشــند. آنهــا بایــد بداننــد وظیفه شــان 
حفــظ شــأن هنرمنــدان و ارتقــای ســطح زندگــی این 
افــراد اســت و مــن امیــدوارم بتوانیــم شــاهد چنیــن 

رویکــردی از ســوی مدیــران و مســئوالن باشــیم.
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مناقصه عمومی
 همزمان با ارزیابی کیفی

بنیاد مسکن انقاب اسامی آذربایجان شرقی در نظر دارد اجرای عملیات پروژه ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( برگزار 
نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه و فرم ارزیابی کیفی تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی 
مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. از کلیه شرکت ها و پیمانکاران واجد 
صاحیت و دارای رتبه در رشته موردنظر که تمایل به شرکت در مناقصه دارند دعوت می شود جهت دریافت اسناد مناقصه و فرم ارزیابی کیفی تا تاریخ 
۹۹/۰۴/۲۱ به سایت مذکور مراجعه نمایند. مهلت زمانی ارائه پیشنهاد تا پایان وقت اداری مورخ ۹۸/۰۵/۰۴ می باشد. پیشنهادهای واصله رأس ساعت 

۱۰ مورخ ۹۹/۰۵/۰۵ در کمیسیون مناقصه استان مفتوح خواهد شد.
ضمنًا ارائه تضمین شرکت در مناقصه هم توسط سامانه ستاد و هم به صورت فیزیکی می باشد لذا پاکت الف را تا پایان وقت اداری ۹۹/۰۵/۰۴ به 
دبیرخانه بنیاد مسکن انقاب اسامی استان به آدرس چای کنار شمالی – خیابان فارابی – مابین زیرگذر آبرسان و پارک شمس تبریزی تحویل فرمایید.
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آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذاران
شماره 4۵-٢-۹۹

تامین منابع مالی، احداث، بهره برداری و انتقال پروژه مرکز چندمنظوره
T.O.B فرهنگی، تفریحی، ورزشی در قالب قراردادی 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد به استناد به ماده 2 تشکیل شرکت های آب و فاضالب؛ تامین منابع 
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ب- شرایط کلی برای سرمایه گذاران :   سرمایه گذار حقوقی با داشتن سابقه مدیریتی قابل قبول، تامین و تخصیص سرمایه مورد نیاز 
را به عهده خواهد داشت.
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	 سرمایه پذیر در رد یا قبول پیشنهادات فنی یا مالی سرمایه گذاران در تمام مراحل اختیار تام دارد

ایـن روزهـا و با اینکه سـالن هاي 
سـینما بازگشـایي شـده اند ولـي هـم 
بـراي  متقاضـي  فیلمسـازان  تعـداد 
هـم  و  اسـت  انـدک  فیلم هـا  اکـران 
اعتمـاد  سـینمایي  مخاطبـان  هنـوز 
سـالن ها  در  حضـور  بـراي  چندانـي 
ندارنـد و این باعث شـده که سـینماها 
بعـد از ۴مـاه هنـوز رونـق سـابق خود 
را نداشـته باشـند. بـا ایـن حـال طبق 
اعـام مرتضی شایسـته )دبیر شـورای 
صنفـی نمایـش( دفاتـر پخـش فیلـم 
تـا فـردا فرصـت دارنـد تـا فیلم هـای 
البتـه تاکنـون  خـود را اعـام کننـد. 
بـه   ۲ فرشـته اند  زن هـا  فیلم هـای 
کارگردانـی محمدحسـین فرحبخـش، 
اللـه بـه کارگردانی اسـداهلل نیک نژاد، 
کریـم  کارگردانـی  بـه  سـیاه  گربـه 
امینی، المینور بـه کارگردانی داریوش 
مهرجویـی و انفـرادی بـه کارگردانـی 
مسـعود اطیابـی نزدیکتریـن گزینه هـا 
هسـتند،  سـینماها  جدیـد  اکـران  بـه 
جـزو  از سـال  پیـش  کـه  فیلم هایـی 
گزینه هـای اکـران نـوروز ۹۹ بودنـد.

قسـمت دوم زن هـا فرشـته اند به 
فرح بخـش  محمدحسـین  کارگردانـی 
ادامـه قسـمت اول مـي باشـد کـه در 
۱3۸۶ روی پـرده رفـت و ۷۰۰ میلیون 
تومان فروش داشـت. در قسـمت دوم 
کـه در سـکوت خبـری تولیـد شـد به 
نیوشـا ضیغمـی، محمدرضا شـریفی نیا 
بازیگـر  به عنـوان  و سـیروس همتـی 
سـحر  و  اسـت  شـده  اشـاره  اصلـی 
قریشـي نیـز در ایـن قسـمت حضـور 

داشـت. خواهد 
فیلـم جنجالـي و پرحاشـیه الله، 
بـه کارگردانـی اسـداهلل نیک نـژاد و به 
تهیه کنندگـی پروانـه پرتـو کـه البتـه 
در فـاز دوم تولیـد ایـن پـروژه، تـورج 
منصـوری تهیه کنندگـی آن را بر عهده 
گرفـت دیگـر فیلـم نزدیک بـه اکران 
اسـت. فیلم از روی فیلمنامه ای نوشـته 
جلیـل عرفان منش و با سـرمایه گذاری 
و  مسـتند  سـینمای  گسـترش  مرکـز 
تجربـی سـاخته شـده و دربـاره اللـه 
ایـران  اتومبیلرانـی  قهرمـان  صدیـق 
اسـت. ماجـرای سـاخت ایـن فیلـم به 
برمی گـردد،  پیـش  ۶سـال  از  بیـش 
آن  تولیـد  درصـد   ۷۰ کـه  پـروژه ای 
تـا سـال ۱3۹۲ انجـام شـد. اللـه، بـا 
زمـان  در  میلیـاردی  چنـد  بودجـه ای 
وزارت سـیدمحمد حسـینی کلید خورد 
بـرای  کـه  حاشـیه هایی  دلیـل  بـه  و 
سـاخت آن بـه وجـود آمـد حتـی پای 
کمیسـیون فرهنگـی مجلـس شـورای 

اسـامی نیـز بـه پـروژه بـاز شـد کـه 
درنتیجـه آن گـروه تولیـد اولیـه فیلـم 
رهـا  نیمـه کاره  کار  و  دادنـد  اسـتعفا 
شـد. در ایـن سـال ها بارهـا صحبـت 
ازسـرگیری و ادامه سـاخت الله مطرح 
بـود تا درنهایت با حضور یک شـورای 
حکمیت مشـکات ایـن پروژه برطرف 
شـد و فیلـم به سـرانجام رسـید. سـارا 
امیـری در نقـش الله، نیکـی کریمی، 
همایـون ارشـادی، میتـرا حجار، سـام 

قریبیـان، آزیتـا حاجیان، لیـا اوتادی، 
ایـرج نـوذری، پیـام اینالویـی، محمـد 
صادقـی و محمـد متوسـانی در اللـه 

بـه ایفـای نقـش پرداخته انـد.
فیلـم گربه سـیاه، بـه کارگردانی 
بهـرام  تهیه کنندگـی  و  امینـی  کریـم 
رادان اسـت کـه سـال گذشـته تولیـد 
شـد. در خاصـه داسـتان ایـن فیلـم 
شـروع  غروبـی  از  چیـز  همـه  آمـده: 
شـد کـه دیگـه دلگیر نبـود. ایـن فیلم 

داسـتانی اجتماعـی را روایت می کند و 
مخاطـب آن عمدتا جوانان به خصوص 
تـرالن  هسـتند.  هشـتادی ها  دهـه 
پروانـه، کیا رکنی، حسـین پورکریمی، 
بهـاره کیان افشـار، علیرضـا اسـتادی، 
سـدیری،  ده  زا آ  ، احمدی نیـا پیـام 
بهـرام رادان، احمـد کاوری،  سـتایش 
بهـروز  حسـینی،  عیسـی  رجایی نیـا، 
قـادری، حسـین ملکـی، علـی اوجـی، 
رضـا یزدانـی و احسـان کرمـی در این 

فیلـم بـه ایفـای نقـش می پردازنـد.
المینـور، تازه تریـن اثـر داریوش 
رضـا  تهیه کنندگـی  بـه  مهرجویـی 
بـا  سـاخت  زمـان  در  درمیشـیان، 
حـرف و حدیث هـای بسـیاری مواجـه 
شـد. یکـی از مـوارد اختـاف میـان 
تهیه کننـده و بنیـاد سـینمایی فارابـی 
داغ  بحـث  مدتـی  بـرای  کـه  بـود 
المینـور  عـده ای  شـد.   رسـانه ها 
ایـن  فیلـم سـنتوری  بـر  ادامـه ای  را 
کارگـردان می داننـد، بـا ایـن تفـاوت 
کـه ایـن بـار نوازنـده و بازیگـر اصلی 
آن  نقـش  کـه  اسـت  دختـر  یـک 
می کنـد.  ایفـا  احمدیـه  پردیـس  را 
همراهـی  بـا  مهرجویـی  را  فیلمنامـه 
بـه  محمدی فـر  وحیـده  همسـرش 
رشـته تحریر درآورده و علی نصیریان، 
سـیامک انصـاری، پردیـس احمدیـه، 
مهـرداد صدیقیـان، علـی مصفـا، کاوه 
شـیروانی،  صابـری  امـراهلل  آفـاق، 
فریمـاه  فرهـی،  بیتـا  زاهـدی،  دیبـا 
بهنـاز  نـوری،  محمدرضـا  فرجامـی، 
جعفـری، رضا داودنژاد، سـیامک ادیب، 
شـراره رنجبـر، محمدجـواد جعفرپـور، 
محمدهـادی  ذوالفقـاری،  مهرنـوش 
یاسـمن  مرتضایـی،  مهـدی  عطایـی، 
کوزه گـر، هومن بهزادی، هانا وارسـته، 
سـبحان خسـروی، احمد یاوری، فرهاد 
ریش سـفیدی و گرگعلـی بلـوردی در 

فیلـم بـه ایفـای نقـش پرداخته انـد.
انفـرادی، سـاخته مسـعود اطیابی 
که حمزه صالحی آن را نوشـته و سـید 
ابراهیـم عامریـان آن را تهیـه  کـرده 
فیلم هـاي  از  یکـي  مشـخصا  اسـت 
کمدي امسـال اسـت که انتظار مي رود 
بتوانـد به گیشـه سـینماها رونق بدهد. 
بـا اینکـه تاکنون داسـتانی از این فیلم 
منتشـر نشـده اسـت اما رضـا عطاران، 
مهـدی هاشـمی، احمد مهرانفـر، برزو 
سـیروس  دهقـان،  شـقایق  ارجمنـد، 
همتـی، امیـد روحانـی، مهـدی فقیـه، 
طهماسـبی  مهسـا  و  شـجره  شـکیب 
طنـز  فیلـم  ایـن  اصلـی  بازیگـران 

. هستند

فیلم هایي براي رونق دوباره سینما

آیا سینماهاي کشور دوباره جان مي گیرند!؟


