
مسئوالن باید گرانی ها را رفع کنند 
علی مبینی دهکردی در نشستی با حضور اصحاب 
رسانه ضمن بیان اقدام های انجام شده از سوی شرکت 
بازار  تشکیل  تبیین  به  سوخت  مصرف  بهینه سازی 
بهینه سازی انرژی در کشور پرداخت و از آن به عنوان الزام ملی یاد 
کرد و گفت: توانمندی و ظرفیتی که در زیرساخت های اجتماعی 
و فیزیکی جامعه شکل گرفته است با گذشته قابل قیاس نیست. 

در صورت سازماندهی، مدیریت و برنامه ریزی مطلوب و مناسب 
و همچنین با مشارکت گسترده تمامی آحاد جامعه و بهره گیری از 
ظرفیت های مالی، فنی، اقتصادی و فرهنگی می توان به خلق منبع 
از طریق کاهش تلفات انرژی معادل ساالنه ۶ تا ۸ میلیارد دالر در 

یک بازه زمانی ۱۰ ساله دست یافت.
صفحه 3

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس:

وزارت ارتباطات در پشتیبانی از شبکه »شاد« 
کوتاهی کرد

افزایش قیمت لبنیات منتفی شد
رئیس ستاد تنظیم بازار با بیان اینکه 
لبنیات منتفی  افزایش قیمت  احتمال  فعال 
است، از توزیع 3۰ هزار تن برنج از فردا در 
سطح استان ها خبر داد و گفت: بر اساس تصمیمات 
همکاری  با  شده  مصوب  دولت  اقتصادی  مجموعه 
گمرک جمهوری اسالمی، بانک مرکزی و مجموعه 
وزارت صمت حدود سه میلیون تن کاالی اساسی با 
حداقل تشریفات از فردا ترخیص شود. عباس قبادی،روز 
دوشنبه گذشته و در حاشیه جلسه تنظیم بازار در جمع 
خبرنگاران گفت: در این جلسه گزارش وضعیت و قیمت 
۱۰۰ قلم کاالی اساسی اعالم شد که نشان می دهد 
نسبت به ماه گذشته به غیر از یک یا دو قلم کاال در 

سایر کاالها شاهد ثبات نسبی در بازار هستیم.
صفحه 3

در ارزیابی طرح سیمای شرکت توانیر

برق منطقه ای گیالن در زمینه وصول مطالبات
 عنوان بهترین عملکرد را کسب کرد

4
۱۵۰۰ واحد تولیدی راکد در کشوربه چرخه تولید برمی گردند

صفحه 3
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
سیدضیا هاشمي: 

سینماي ما یك 
سینماي ورشكسته 

است

6ورزش
گل محمدی: در 

پرسپولیس احترام به 
بزرگترها حرف اول 

را می زند

هنگ 7فر

يكي  تهیه کنندگان  صنفی  جامعه  رئیس  هاشمی،  سیدضیا 
به  به شدت  روزها  اين  که  است  کهنه کاري  از سینماگران 
معتقد  و  دارد  گاليه  سینما  حوزه  در  دولت  فعالیت  عدم 
فرهنگ  خصوص  در  برنامه اي  اصال  فعلي  دولت  که  است 

و سینما ندارد!

تمرينات  ما  گفت:  پرسپولیس  تیم  درباره وضعیت  گل محمدی  يحیی 
سنگین و فشرده ای را پشت سر گذاشته و در تالش هستیم تا با آمادگی 
خوب مسابقات را شروع کنیم. به رغم تمام حواشی و تنش هايی که وجود 
داشت سعی کرديم روی کارهای فنی خودمان تمرکز داشته باشیم اما 
خب کتمان نمی کنم که در برخی موارد حواشی به حدی تنش زا بود که 

برخی روزها تمرکز کافی وجود نداشت.

ابراهیم حیدری، با اشاره به برنامه های پیش بینی شده برای بیست و 
هشتمین دوره هفته کتاب جمهوری اسالمی ايران، گفت: ساختار، شیوه، 
نحوه و محتوای برگزاری هفته کتاب امسال به دلیل بیماری کرونا مانند 
تمام برنامه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و صنعتی دنیا تغییر کرده 
است و بسیاری از طرح ها و برنامه هايی حضوری و فیزيكی جای خود را 

به برنامه های غیرحضوری و آنالين داده اند.

محور اصلی هفته 
کتاب توجه به 

اهمیت کتابخوانی 
است

ضرورت تشكیل بازار بهینه سازی مصرف سوخت در کشور مجلس با فوریت طرح حمایت معیشتی
 از خانوارهای نیازمند مخالفت کرد

مذکور  طرح  بررسی  متقاضی  به عنوان  موسوی  علی  سید 
مردم  اقتصادی  و  معیشتی  وضعیت  گفت:  دوفوریتی،  صورت  به 
گرانی،  اقتصادی،  بد  شرایط  دلیل  به  روزها  این  و  است  نامطلوب 
تورم افسارگسیخته، افزایش قیمت ها، عوارض و تبعات بحران کرونا و فشارهای 
تحریمی بخش زیادی از مردم در تأمین کاالهای اساسی با مشکل مواجه شده اند.
صفحه 2

گذرانده  سر  از  را  ملتهبی  روزهای  ارز  بازار 
است، در مقطعی نرخ دالر تا سقف قیمتی 32 هزار 
و ۱۰۰ تومان نیز افزایش یافت، اما در 2۰ روز اخیر 
این روند افزایشی قیمت، شکسته شده و شاهد روند نزولی 
قیمت ها در بازار هستیم.»شرایط بازار ارز به سمت ثبات خوبی 
حرکت خواهد کرد.« این پیش بینی است که ابتدای همین 

هفته عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد. 
همتی در شرایطی این مطلب را بیان کرد که نزدیک به 2۰ 
روز است بازار داخلی ارز ایران روند کلی نزولی را در پیش 
گرفته و قیمت دالر در بازار آزاد از سقف قیمتی کانال 32 هزار 

تومان تا کانال 2۶ هزار تومان هم کاهش یافت.
صفحه 3

کاهش التهابات بازار ارز در سایه مدیریت بازارساز
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اصالحیه
اگهی تجديد مزايده عمومی واگذاری يكساله حق بهره برداری 
از سازه های تبلیغاتی سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری 
در  که    1399/08/07 چهارشنبه  مورخه  اراک  شهرداری 
روزنامه دنیای جوانان و در شماره ی مسلسل 8915 ،  رديف 
يک جدول عنوان مزايده مبلغ تضمین به واگذاری يكساله حق 
بهره برداری از سازه های تبلیغاتی مجموعه ) يک ( شماره يک 
به قیمت پايه کارشناسی 2/836/800/000 ريال و تضمین 
)شماره  ريال   142/000000 مبلغ  به  مزايده  در  شرکت 

مزايده 1/3-04/99-س.م.ز( اصالح گرديد.

سازمان سیما ، منظر و فضای سبز
 شهرداری اراک

آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی  
 نوبت اول 

شماره گ99/25/35 
 شماره مجوز 1399/4355 

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت گاز استان ایالم
 موضوع مناقصه : نظارت کارگاهی بر پروژه های اجرایی در سطح استان ایالم مطابق استانداردها ، دستور العمل ها ، نقشه ها مشخصات فنی و الزامات HSE  شرکت ملی گاز ایران 

و سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
 محل اجرا: سطح استان ایالم

 مبلغ برآورد کارفرما :  44۸97۰۸2۰۰۰  ر یال مطابق دستورالمعل تعیین  حق الزحمه خدمات نظارت به شماره 99/۱42۰۱۰   تاریخ ۱399/۰3/3۱ سازمان مدیریت و برنامه ریزی که 
متعاقبا برای واجدین صالحیت ارسال می گردد.

محل تامین اعتبار : وام داخلی بتد )ق( )به این پیمان پیش پرداخت تعلق نمی گیرد(
ارسال رزومه کاری مطابق دستورالعمل ارزیابی کیفی مشاوران تا پایان وقت اداری ۱399/۰9/۰۸ ،  الزم به توضیح است که مناقصه گران می بایست دستوراعمل مذکور را از طریق سامانه 

ستاد دولت به آدرس setadiran.ir  سامانه ستاد دریافت نمایند . ضمنا تمامی جدول موجود در دستور العمل جهت امتیاز دهی می بایست تکمیل و ممهور گردند . 
 الزم به توضیح است که حداقل امتیاز ارزیابی قابل قبول )شصت ا متیاز( برای دعوت به ارئه پیشنهاد می باشد. 

  آخرین مهلت فروش اسناد ارزیابی  کیفی                 ۱399/۰۸/24 تا پایان وقت اداری 
آخرین مهلت ارسال رزومه کاری،                  ۱399/۰9/۰۸ تا پایان وقت ادرای 

 مدارک و شرایط الزم:
داشتن گواهی صالحیت مشاوره از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در رشته های مرتبط به حوزه ی کاری شرکت های گاز استانی ودارای ظرفیت مجاز .

 کپی برابر اصل  اساسنامه و آخرین  آگهی تغییرات .
عقد قراداد با برنده مناقصه  منوط به داشتن و ارائه صورت های مالی حسابرسی شده شرکت مربوطه می باشد. 

 ارائه گواهینامه صالحیت ایمنی امور پیمانکاران از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی بر اساس مواد ۸5/ و 9۱ قانون کار جمهوری اسالمی ایران مصوب ۸9/3/5 وزیر کارو امور اجتماعی .
۸- فروش اسناد به واجدین شرایط ، تکمیل وشرکت در فرآیند مناقصه از طریق سامنه ستاد دولت به آدرسsetadiran.ir   سامانه ستاد صورت می پذیرد.

 محل گشایش پاکات ، سالن کنفرانس شرکت گاز استان ایالم 
 محل تحویل ضمانتنامه : دبیر خانه شرکت  گاز استان ایالم 

 هزینه دو نوبت آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
 هزینه چاپ و تکثیر کتابچه های پیمان به  مبلغ 2/5۰۰/۰۰۰ ریال به عهده مناقصه می باشد و می بایست شماره حساب ۰۱۱27۶۶9۱۶۰۰4 به نامه شرکت  گاز استان ایالم واریز گردد.

 آدرس ایالم- چهار ره پیام نور – بلوار تعمییرکاری نبش خیابان استاد شهریار
شرکت گاز استان ایالم سایت www.shana.ir  و http://iets.mporg.ir  وwww.ilam-nige.ir  شماره تلفن  ۰۸43-2235۸24 

کد فراخوان جهت آگهی مذکور 25،32۰،۱۸4 می باشد.  
   نوبت  چاپ اول :  ۱399/۸/۱4 روزنامه دنیای جوانان 

نوبت چاپ دوم : ۱399/۰۸/2۰ روزنامه اقتصاد ملی   
       روابط عمومی شرکت گاز استان ایالم   

 

ــام  ــالم و ام ــر اس ــالد پیامب ــالروز می ــالمی در س ــالب اس ــر انق رهب
ــده ای  ــد. گزی ــا مــردم ســخن گفتن ــی ب ــده تلویزیون ــاط زن صــادق در ارتب

ــر اســت: ــه شــرح زی ــن ســخنرانی ب از ای
*  امــروز بشــر بیــش از همیشــه تاریــخ دچــار رنــج اســت. جنــگ، 
نابرابــری و مادی گرایــی افراطــی را شــاهد اســت و طغیان گــری و 
ــم  ــی از عل ــای تاریخ ــن قدرت ه ــال ای ــرای اعم ــد و ب ــرارت را می بین ش

سوءاســتفاده می شــود.
ــا  ــان فرعــون مصــر گذشــته اســت، تنه ــه هم ــکا ک ــروز آمری *  ام
ــم، در  ــتفاده از عل ــا سواس ــه ب ــد بلک ــنده نمی کن ــود بس ــرزمین خ ــه س ب

ــد. ــرارت می کن ــروزی و ش ــان جنگ اف ــف جه ــاط مختل نق
ــت.  ــم اس ــتکبار و صهیونیس ــن اس ــالم، همی ــمن اس ــروز دش *  ام
ــه در  ــت ک ــتی اس ــش زش ــن نمای ــه همی ــن معارض ــش ای ــن نمای آخری

ــد. ــام ش ــس انج ــته در پاری ــه گذش هفت
یــک  و  ه  د کــر غلطــی  یــک  یســت  ر تو یکا ر کا یــک    *
کاریکاتــوری علیــه پیامبــر کشــیده اســت. ایــن فقــط انحــراف 
ــن  ی ــت ا ــه پش ــرده بلک ــی ک ــک غلط ــه ی ــت ک ــد نیس ــک هنرمن ی
یــن  ز ا یــن کشــور ا کار تشــکیالتی وجــود دارد و رییــس جمهــوری ا

می کنــد. حمایــت  غلــط  کار 

ــده اســت،  ــرا کشــته ش ــن ماج ــرای ای ــد کســی ب ــما می گویی *  ش
ــرا  ــد. چ ــار تاســف بکنی ــرد اظه ــن ف ــرای کشــته شــدن ای خــب شــما ب
ــد و از آن  ــش می کنی ــزرگ پخ ــاد ب ــور را در ابع ــن کاریکات ــد و ای می آیی

حمایــت می کنیــد؟
*  عبرتــی در ایــن ماجــرا وجــود دارد و آن هــم اینکــه دولــت فرانســه 
ــن  ــت ای ــاال دول ــد و ح ــط می کن ــر مرتب ــوق بش ــه حق ــرا را ب ــن ماج ای
ــای  ــود ج ــور خ ــت ها را در کش ــن تروریس ــن ترین و بدتری ــور خش کش
داده، کســانی کــه ۱7 هــزار نفــر از مــردم عــادی را در کشــور مــا کشــتند 
ــت  ــد. آن وق ــرور کردن ــران ت ــت وزیر را در ای ــوری و نخس و رییس جمه

ایــن افــراد پناهشــان در فرانســه اســت.
*  همیــن دولــت بــه گــرگ خونخــواری مثــل صــدام بیشــترین کمک 
را کــرد. نمی توانیــم بگوییــم از همــه کشــورها بیشــتر کمــک کــرد، امــا 
ــه  ــرار داد و ب ــار آن گــرگ خونخــوار ق هواپیماهــا و جنگنده هــارا در اختی

آن کار افتخــار کــرد.
ــم در »شــنبه های  ــردم خــودش را ه ــا م ــت ب ــن دول ــورد ای *  برخ
ــت  ــب اس ــد و جال ــار می کن ــه رفت ــه چگون ــد ک ــوان دی ــراض« می ت اعت

ــد. ــوق بشــر و آزادی می کن ــای حق ــت ادع ــن دول ــه ای ک
ــر  ــد روی دیگ ــام ش ــور انج ــار آن کاریکات ــا انتش ــه ب ــی ک *  جنایت

مسئوالن باید گرانی ها را رفع کنند 
ــت  ــن حمای ــت های خش ــدام و تروریس ــه از ص ــت ک ــکه اس ــان س هم

. می کنــد
ــم در »شــنبه های  ــردم خــودش را ه ــا م ــت ب ــن دول ــورد ای *  برخ
ــت  ــب اس ــد و جال ــار می کن ــه رفت ــه چگون ــد ک ــوان دی ــراض« می ت اعت
کــه ایــن دولــت ادعــای حقــوق بشــر و آزادی می کنــد. *  جنایتــی کــه 
بــا انتشــار آن کاریکاتــور انجــام شــد روی دیگــر همــان ســکه اســت کــه 

ــد. ــت می کن ــن حمای ــت های خش ــدام و تروریس از ص
ــه  ــت فلســطین رخ داد از جمل ــاراج حــق مل *  کار زشــتی کــه در ت
همیــن مــوارد عــدم اتحــاد امــت اســالم اســت. البتــه مســئله فلســطین 
ــطین  ــد و فلس ــد ش ــود خواه ــتی ناب ــم صهیونیس ــود، رژی ــام نمی ش تم

ــاز خواهــد  ــه شــرایط گذشــته ب باردیگــر ب
*  برخــی از دولت هــای ایــن منطقــه کــه پشــتیبانی مالــی از 
گروه هــای تروریســتی همچــون داعــش را برعهــده گرفتنــد، جــرم 
بیشــتری از کســانی دارنــد کــه عضــو ایــن گروه هــا می شــوند و البتــه در 
شــکل گیری جریــان تکفیــری در منطقــه جــرم اصلــی متوجــه آمریکاســت 

ــد.  ــت کردن ــن کار حمای ــه از ای ــعودی ها ک ــم س ــد ه و بع
ــان  ــلمانان درم ــاد مس ــت و اتح ــم اس ــیار مه ــدت بس ــه وح *  هفت
ــال از  ــج س ــه االن پن ــن ک ــگ یم ــت. جن ــلمین اس ــیاری از آالم مس بس
ــود نشــان  ــه از خ ــن زمین ــه ســعودی ها در ای ــذرد و قســاوتی ک آن می گ

ــت. ــی نیس ــز کوچک ــچ چی ــد هی می دهن
*  ۱3 آبــان مظهــر استکبارســتیزی ملــت ایــران بــود، اینجــور نبــود 
ــد مشــکلی  ــد نفــر کــه در یــک ســفارتخانه بودن ــا چن ــا ب ــان م کــه جوان

داشــته باشــند، ایــن یــک کار نمادیــن در برابــر رژیــم اســتکباری بــود.

 * ســتیزه گری بــا اســتکبار عیــن عقالنیــت اســت، اگــر زیــر بارشــان 
می رفتیــم و کنــار می آمدیــم ضدعقالنیــت بــود.

*  مــا کــه وقتــی انقــالب شــد بــه ســفارت آمریــکا حملــه نکردیــم، 
ــد از انقــالب  ــه بع ــد وگرن ــه فعالیــت کردن ــه انقــالب شــروع ب ــان علی آن
ســفارت آنــان برقــرار بــود و کار می کردنــد امــا آنــان علیــه انقــالب عمــل 

کردنــد و کار جوانــان مــا واکنــش بــه ایــن مــوارد بــود.
بــار  زیــر  و  کردنــد  آمریــکا  تســلیم  را  خــود  کــه  *آنانــی    

کردنــد. ضــرر  رفتنــد  آمریــکا  زورگویی هــای 
*  سیاســت مــا در قبــال آمریــکا مشــخص اســت و بــا رفــت و آمــد 
اشــخاص تغییــری نمی کنــد. اینکــه چــه کســی بــرود و بیایــد بــرای مــا 
ــی ایجــاد می شــود  ــراد تغییرات ــا آمــدن اف ــًا ب ــه، حتم ــد. بل ــی نمی کن فرق

امــا ایــن تغییــرات بــه مــا ربطــی نــدارد و کاری بــه آن نداریــم.
ــود،  ــاب می ش ــکا انتخ ــی در آمری ــه کس ــه چ ــر از اینک ــع نظ *  قط
بایــد بــه ایــن توجــه کــرد کــه رژیــم آمریــکا بــه شــدت دچــار انحطــاط 
ــوان  ــه عن ــن را مــن ب ــی اســت. ای ــی، اجتماعــی و سیاســی و اخالق مدن
تحلیــل نمی گویــم، خــود آمریکایی هــا در کتاب هایــی کــه در آنجــا 

ــد. ــد، می گوین ــر کردن منتش
*  وقتــی کــه کار یــک رژیــم بــه اینجــا رســید، دیگــر چنــدان عمــر 
طوالنــی نخواهــد داشــت. برخــی کــه ســرکار بیاینــد ممکــن اســت دیرتــر 

موجــب نابــودی آن شــوند و برخــی دیگــر ایــن رونــد را تســریع بخشــند.
ــت،  ــوده اس ــم ب ــکالت تحری ــه مش ــی ک ــًا در مدت ــردم انصاف *  م

ــد. ــان دادن ــت نش ــود مقاوم ــد و از خ ــتادگی  کردن ایس
ادامه در صفحه 2
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مخالفت با توزیع داروهای درمان معتادان در داروخانه ها 
اسالمی  درمان مجلس شورای  و  بهداشت  سخنگوی کمیسیون 
گفت که این کمیسیون با توزیع داروهای درمان معتادان در داروخانه  ها 

مخالف است.
زهرا شیخی در توضیح جلسه اخیر کمیسیون بهداشت و درمان: 
در این جلسه ضمن بررسی مشکالت فعاالن بخش مربوط به درمان 
سوء مصرف مواد، بخشنامه  سازمان غذا و دارو در خصوص اختصاص 
داروهای درمان اعتیاد به داروخانه ها با حضور رئیس سازمان بهزیستی، 
انجمن های صنفی درمانگران اعتیاد، نماینده ستاد مبارزه با مواد مخدر 
نماینده سازمان  دارو،  ، معاون درمان وزارت بهداشت، سازمان غذا و 
نظام پزشکی و نمایندگان سایر کمیسیون های مجلس و جمعی دیگر 
از کارشناسان و اساتید دانشگاه مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه  
به  اعتیاد  درمان  داروهای  واگذاری  با  بهداشت  کمیسیون  اعضای 
داروخانه ها مخالف کردند چون عرصه درمان مخصوص پزشکان است 
به همین دلیل بر لزوم رفع ایرادات سیستم فعلی درمان بیماران مبتال 

به اعتیاد تاکید شد. 
وجود  درمانگاه مجزا  معتادان  درمان  برای  باید  گفته شیخی،  به 
داشته باشد و ساختار مناسب پیش بینی شود قطعا رفع مشکالت  در 

این حوزه ضروری است.

خانوارهای  از  معیشتی  حمایت  طرح  فوریت  با  مجلس 
نیازمند مخالفت کرد

نمایندگان مجلس شورای اسالمی با فوریت طرح حمایت معیشتی 
از خانوارهای نیازمند در جلسه علنی امروز مخالفت کردند.

سید علی موسوی به عنوان متقاضی بررسی طرح مذکور به صورت 
دوفوریتی، گفت: وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم نامطلوب است و این 
روزها به دلیل شرایط بد اقتصادی، گرانی، تورم افسارگسیخته، افزایش 
تحریمی بخش  فشارهای  و  کرونا  بحران  تبعات  و  قیمت ها، عوارض 

زیادی از مردم در تأمین کاالهای اساسی با مشکل مواجه شده اند.
درآمدش مستمری  تنها  که  خانواده ای  کرد: سرپرست  بیان  وی 
خانواده  اولیه  نیازهای  تأمین  به  قادر  است،  حمایتی  نهادهای  اندک 
اقدام  و  کرد  تالش  مردم  معیشتی  بهبود  برای  باید  بنابراین  نیست، 

جدی داشته باشیم.
داشت:  اظهار  اسالمی  شورای  مجلس  در  ملکان  مردم  نماینده 
اقشار آسیب پذیر، این طرح  از معیشت  در همین راستا برای حمایت 
تدوین شده که از 5 دهک پایین جامعه که حدود 45 درصد جامعه را 
تشکیل می دهد، حمایت خواهد شد. وی گفت: در این طرح، کاالهای 
اساسی مانند برنج، گوشت، روغن، ماکارونی، مرغ و تخم مرغ با قیمت 
حمایتی عرضه می شود و همچنین به منظور کاهش هزینه های عمومی 
خانوارهای نیازمند، بهای برق، آب و گاز آنها در صورت رعایت الگوی 
مصرف، به صورت رایگان محاسبه و همچنین ودیعه مسکن و هزینه 

دارو درمان هم برای آنها در نظر گرفته شده است.
محمود احمدی بیغش در مخالفت با دو فوریت این طرح، تصریح 
نباید به دنبال طرح های خلق الساعه و رفتار احساسی باشیم.  کرد: ما 
نمی شود هر ناهنجاری در جامعه را با طرح دو فوریتی حل کرد. ما در 
آینده الیحه بودجه را داریم. اگر قرار است چنین کاری  یکی دو ماه 

کنیم می توانیم در بودجه جایی برایش در نظر بگیریم.
این طرح،  فوریت  دو  با  در مخالفت  همچنین مهدی عسگری 
اظهار داشت: مجلس شورای اسالمی اخیراً یک طرح حمایتی تصویب 
افکار عمومی  نزد  ما یک طرح مشابه تصویب کنیم،  اینکه  و  کرده 
سنجیده  و  حکیمانه  کار  به  باید  مجلس  که  چرا  ندارد  مثبتی  جنبه 
شناخته شود و در این طرح مشخص نیست که چه رقمی برای آن 

است. پیش بینی شده 
احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی 
پس از رأی مخالف نمایندگان به دو فوریت و یک فوریت این طرح 

گفت: این طرح به صورت عادی اعالم وصول می شود.

مسئوالن باید گرانی ها را
 رفع کنند 

ــه  ــت ک ــگ الزم اس ــت و فرهن ــاد، امنی ــه اقتص *  در زمین
ــی ایــن  ــگاه اصول مســئوالن تــالش بیشــتری کننــد. در اقتصــاد ن
ــش  ــن معنای ــم. ای ــا نخواهی ــرون مرزه ــالج را از بی ــه ع ــت ک اس
قطــع ارتبــاط بــا ســایر کشــورها نیســت، هــرگاه مــن ایــن موضــوع 
ــاط  ــا ارتب ــه ب ــته اند ک ــی نوش ــازی برخ ــای مج ــه ام در فض را گفت
بــا جهــان مخالفنــد، نــه اینطــور نیســت، ارتبــاط بایــد باشــد ولــی 

راه عــالج در داخــل اســت.
*  االن از گوشــت، مــرغ و گوجــه فرنگــی گرفتــه تــا پوشــک 
ــن  ــت و ای ــی نیس ــچ منطق ــن هی ــده اند. ای ــی ش ــار گران ــه دچ بچ
ــواردی را  ــن م ــد چنی ــدارد. مســئوالن بای ــی ن ــچ دلیل گرانی هــا هی

رفــع کننــد.
ــا در  ــت م ــظ امنی ــی ســبب حف ــدرت بازدارندگ ــش ق *  افزای

ــود. ــر می ش ــورهای دیگ ــر کش براب
ــه  ــک هم ــتن موش ــا داش ــر ب ــد مگ ــه می گوین ــی البت *  برخ
ــا داشــتن  ــه مشــکالت ب ــر. هم ــا حــل می شــود؟ خی مشــکالت م
افزایــش  امــا داشــتن آن ســبب  موشــک درســت نمی شــود 

ــد. ــد ش ــی خواه بازدارندگ
ــد  ــور بای ــی کش ــئوالن امنیت ــی مس ــت داخل ــاب امنی *  درب

ــت. ــده ماس ــکل عم ــن مش ــه ای ــند ک ــوذ باش ــب نف مواظ
بایــد تالش هــای  فرهنــگ هــم مســئوالن  بــاب  در    *
ــی  ــدام کار فرهنگ ــه ک ــا ب ــه کج ــم ک ــد و بدانی ــمندانه کنن هوش

ــت. ــاز اس نی
ــا آذربایجــان و ارمنســتان جنگــی رخ  ــن دو همســایه م *  بی
ــرای امنیــت مــا و منطقــه هــم  داده کــه حادثــه تلخــی اســت و ب

خــوب نیســت و بایــد ایــن جنــگ تمــام شــود.
*  یکــی از شــرایط اصلــی ایــن کار بازگردانــدن همــه 
ــن  ســرزمین های اشــغالی آذربایجــان توســط ارمنســتان اســت. ای
کار حتمــًا بایــد انجــام شــود و مرزهــای بین المللــی رعایــت 
ــم  ــن مناطــق ه ــه ســاکن ای ــش ارامن ــت و آرام ــه امنی شــود. البت

ــود. ــظ ش ــد حف بای
*  تروریســت ها هــم بایــد از حضــور در ایــن مناطــق و 
ــود و  ــن ش ــر چنی ــد، اگ ــران دوری کنن ــای ای ــه مرزه ــی ب نزدیک
ــان پاســخ  ــه آن ــد حتمــًا محکــم ب ــد تعرضــی صــورت دهن بخواهن

می دهیــم.

وزارت ارتباطات در پشتیبانی از شبکه »شاد« کوتاهی کرد
ن  کمیسیو ی  سخنگو
مجلس  تحقیقات  و  آموزش 
کوتاهی  و  کاری  سیاسی  از 
ارتباطات در پشتیبانی از شبکه  وزارت 

شاد انتقاد کرد.
حجت االسالم احمدحسین فالحی 
اظهار داشت: سه گروه وزارتخانه، مربیان 
مدارس و خانواده ها در رابطه با رعایت 
و  مسئولیت  بهداشتی  پروتکل های 

وظیفه دارند.
و  آموزش  کمیسیون  سخنگوی 
تحقیقات مجلس گفت: به دنبال نگرانی 
در  ما  مدارس،  بازگشایی  از  خانواده ها 
آموزش  وزیر  با  جلسه  چندین  مجلس 
مدیران  و  بهداشت  وزیر  پرورش،  و 
مربوطه برگزار کردیم و در مرحله بعد 
هم از مدارس و سرویس های بهداشتی 
میدانی  بازدیدهای  تهویه  سیستم  و 

داشتیم.
وی با اشاره به نتایج نظارت های 
مدارس  وضعیت  بر  مجلس  میدانی 

گفت: پروتکل های بهداشتی در مدارس 
به شکل یکسان رعایت نمی شوند، در 
فراهم  خوبی  امکانات  مدارس  برخی 
شده و در برخی مدارس هم مشکالتی 

وجود دارد.
از  بسیاری  کرد:  اضافه  فالحی 
حوالی  یعنی  تهران  قلب  در  مدارس 
میدان مولوی و شوش و حتی نزدیک 
مناسب  آموزشی  فضای  فاقد  مجلس 
دوران کرونا هستند و امکان رد و بدل 

شدن هوا در این فضاها وجود ندارد.

موزش  آ کمیسیون  سخنگوی 
نقش  به  اشاره  با  مجلس  تحقیقات  و 
در  مجلس  شناسی  آسیب  و  نظارتی 
این حوزه گفت: ما این موضوعات را با 
مسئوالن مربوطه در میان می گذاریم و 
از آنها مطالبه می کنیم و در عین حال 

راهکارهایی هم ارائه می دهیم.
امکانات  کمبود  از  انتقاد  با  وی 
آموزشی برای رعایت دستورالعمل های 
بهداشتی گفت: وقتی سرانه مدرسه به 
حساب واریز نشده چگونه از مدرسه توقع 

رعایت موارد بهداشتی داریم؟! از طرف 
پاسخگویی  توان  دیگر شبکه شاد هم 
به نیاز چندین میلیون دانش آموز را در 
یک ساعت ندارد و شکایات زیادی هم 

از سوی خانواده ها به ما رسیده است.
از  حمایت  با  رابطه  در  فالحی 
این  در  محروم  مناطق  آموزان  دانش 
از  بخشی  جبران  برای  گفت:  شرایط 
از ظرفیت های  کمبودها قرار است که 
)ره(،  خمینی  امام  فرمان  اجرایی  ستاد 
دستگاه های  امکانات  و  امداد  کمیته 

مختلف نیز کمک گرفته شود.
و  آموزش  کمیسیون  سخنگوی 
سیاسی  از  انتقاد  با  مجلس  تحقیقات 
در  ارتباطات  وزارت  کوتاهی  و  کاری 
خاطرنشان  شاد  شبکه  از  پشتیبانی 
همه  قبل،  هفته  دو  جلسه  در  ما  کرد: 
کاستی ها را به وزیر آموزش و پرورش 
منعکس کردیم اما خیلی از زیرساخت ها 
و امکانات هم از قبل شیوع کرونا فراهم 

نشده بودند.
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زیر نظر: علی هوشمند

نگاه ویژه برای دور کردن جوانان کشور از مناقشات سیاسی
وزیر علوم گفت: باید برای دور کردن جوانان کشور از مناقشات سیاسی 
و برای سوق دادن آنان به سمت و سوی صلح و ثبات در منطقه، نگاه ویژه ای 

داشته باشیم.
منصور غالمی، در اولین نشست شورای اجرایی کمیسیون ملی یونسکو بر 
ضرورت همسویی دستگاه های اجرایی فرهنگی و نیز مجامع تاثیرگذار بین المللی 

به منظور توسعه میراث فرهنگی غنی کشور تأکید کرد.
غالمی با اشاره به اهمیت تقویت دیپلماسی فرهنگی در سطح منطقه ای 
این مهم موجب توسعه میراث غنی ملی در بین جوانان  بین المللی گفت:  و 

کشور خواهد شد.
وزیر علوم افزود: ظرفیت های زیادی در ذیل فعالیت های یونسکو وجود 
دارد که حائز اهمیت است و باید به آنها پرداخته شود و البته برون دادهای قابل 

توجهی هم تاکنون ارائه شده که شایسته قدردانی است.
مناقشات  از  کشور  جوانان  کردن  دور  برای  باید  اینکه  بیان  با  وی 
سیاسی و برای سوق دادن آنان به سمت و سوی صلح و ثبات در منطقه، 
نگاه ویژه ای داشته باشیم بیان داشت: یکی از مراکزی که می تواند برای 
که  است  یونسکو  ملی  کمیسیون  باشد،  موثر  و  مفید  مهم،  رسالت  این 
این حیث مشمول  از  را  بهره  بیشترین  و هم افزایی،  با هماهنگی  می تواند 

کند. منطقه  فرهنگی  حوزه 
نوروز  میراث  جهانی سازی  اهمیت  به  اشاره  با  همچنین  علوم  وزیر 
حال  در  منطقه  کشورهای  کرد:  تصریح  موضوع  این  اهمیت  بیان  با  و 
مصادره کردن میراث نوروز به نام خود هستند و نباید اجازه دهیم جوانان 
باید  راستا  این  در  بدهند.  از دست  را  فرهنگی خود  ملی  کشورمان هویت 
مراکز فرهنگی ورود پیدا کنند و این مهم را به عنوان یک میراث فرهنگی 

با اهمیت پیش ببرند. ملی و 
را  ایران اسالمی بزرگ  از نظر فرهنگی  باید  ادامه داد: همواره  غالمی 
احیاء کنیم و نگذاریم تکه تکه شود و این موضوع باید به عنوان یک وظیفه و 
ماموریت جدی باشد که حتمًا برای توسعه منطقه ای آینده نیز مهم خواهد بود.

وزیر علوم، خاطرنشان کرد: محوریت جمهوری اسالمی ایران به شکل های 
مختلف در منطقه شناخته شده است، اگر در حوزه توسعه فرهنگ غنی کشورمان 

غفلت کنیم ممکن است اقتدار نظام اسالمی در این حوزه دچار مشکل شود.
تاثیرگذار  مجامع  نیز  و  فرهنگی  اجرایی  دستگاه های  غالمی همسویی 
بین المللی را در این راستا مهم ارزیابی کرد و اظهار داشت: باید از استهالک 
مختلف  ظرفیت های  از  توانمندی ها  تجمیع  با  و  شود  پرهیز  موازی کاری  و 
و  معرفی  برای  برون مرزی  در سطح  و سیما  ویژه صدا  به  رسانه ها  همچون 

ارائه فعالیت ها بهره برد.

آزمون زبان وزارت علوم به دلیل کرونا لغو شد
آزمون زبان MSRT وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به علت شرایط 

کرونایی کشور لغو شد.
این آزمون  قرار بود روز جمعه 23 آبان ماه جاری برگزار شود که به دلیل 

شیوع ویروس کرونا لغو شد.
سازمان امور دانشجویان زمان دیگری را برای برگزاری این آزمون متعاقبا 
اعالم می کند. فرایند ثبت نام در آزمون زبان آبان ماه وزارت علوم روزهای 

پنجم تا هفتم آبان ماه انجام شد.
داوطلبان متقاضی شرکت در آزمون زبان آذر ماه، می توانند در روزهای 
۱۰ تا ۱2 آذرماه نسبت به ثبت نام در درگاه سازمان امور دانشجویان اقدام کنند. 
سازمان امور دانشجویان تاکنون درباره لغو این آزمون خبری را اعالم نکرده است.

 هزینه ثبت نام در این آزمون بر اساس مصوبه هیأت وزیران از آبان ماه 
امسال ۱2۰ هزار تومان بود.

راز جسد داماد در زیرزمین خانه پدرزن فاش شد 
فرمانده انتظامی شهرستان قدس از فاش شدن راز جسد داماد جوان پس از 

9 سال در زیر زمین خانه پدر همسرش خبر داد. 
 سرهنگ شاهپور فالحی در باره یک  فقره قتل، که 9 سال پیش در تهران 
به وقوع پیوسته بود اظهار داشت: مأموران پلیس آگاهی شهرستان پس از کسب 
خبر ذکر شده، بالفاصله تحقیقات گسترده ای را در این زمینه آغاز کردند و پس 
از تحقیقات گسترده دریافتند مقتول در زیر زمین خانه قاتل مدفون است که با 
هماهنگی دستگاه قضایی و تالش های ماموران آتش نشانی و ... اقدام به شکافتن 
کف زیر زمین کرده و جنازه را که به طرز ماهرانه با نایلون چند الیه مومیایی 

شده تا بوی تعفن مانع از افشای قتل شود را کشف کردند.
وی، با بیان اینکه جنازه کشف شده مربوط به داماد خانواده بوده، تصریح 
اختالفاتی  بروز  از  ازدواجش نگذشته، پس  از  نیز  زیادی  کرد: مقتول که مدت 
خانوادگی با طناب خفه شده و به جهت جلوگیری از افشای جنایت توسط قاتل 

در زیر زمین خانه مدفون شده بود.

کشف جسد مرد مرد گمشده در بندر آستارا 
رئیس جمعیت هالل احمر شهرستان مرزی بندر آستارا از پیدا شدن جسد 

یک مرد ۶2 ساله اهل لوندویل خبر داد. 
حسین خورشیدی با بیان اینکه این مرد از سه روز پیش مفقود شده بود، 
ادامه داد: جسد بی جان وی پس از تالش شبانه روزی نجات گران هالل احمر 

و با مشارکت و همراهی دهیار و اعضای شورای اسالمی روستای میه کومه و 
مردم وظیفه شناس این روستا پیدا شد.

مرگ مرد میانسال در چاله آسانسور 
رئیس مرکز اورژانس تهران از جان باختن یک نفر بر اثر سقوط در چاله 

آسانسور خبر داد. 
 ۱2 دوشنبه  روز   9 صبح  داشت: حوالی ساعت  اظهار  پیمان صابریان، 
در  ساختمانی  آسانسور  چاله  داخل  ساله   ۶۰ مرد  یک  سقوط  خبر  آبان ماه  
به محل  آمبوالنس  دستگاه  یک  بالفاصله  و  دریافت  الهیه   عظیمی  خیابان 
حادثه اعزام شد، اما متاسفانه بعد از بررسی های اولیه تکنسین های اورژانس، 
مشخص شد مرد حادثه دیده به دلیل شدت جراحات وارده  در زمان سقوط 

باخته است جان 

قاتل نامرئی 2 نفر دیگر را کشت 
معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر گلستان از مرگ 2 نفر و مسمومیت 

3 نفر دیگر بر اثر گازگرفتگی در گالیکش خبرداد. 
سیدرحیم میرکریمی اظهار داشت: مسمومیت چند نفر با گاز مونواکسیدکربن 
در روستای کیا آرام شهرستان گالیکش در داخل یک چادر نایلی در جنگل رخ داد 
و بر اثر آن دو نفر جان باختند. این حادثه 3 مصدوم نیز داشت که توسط نیروهای 

اورژانس و هالل احمر به بیمارستان مینودشت منتقل شدند.

 تصادف وانت تویوتا و سمند  هفت کشته برجای گذاشت
سخنگوی اورژانس کشور از کشته شدن 7 نفر بر اثر یک حادثه تصادف در 

محور قصرقند به نیکشهر خبر داد. 
این حادثه در محور قصرقند - نیکشهر حد فاصل  مجتبی خالدی گفت: 
روستای سیتل )کیلومتر32( بین یک دستگاه وانت تویوتا با یک دستگاه سواری 

سمند  اتفاق افتاد.
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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 7 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 
 CB۱5 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 2/9۶(. البته در پردازش چندهسته ای شاهد نتایج 

بهتری هستیم و لیک فیلد امتیاز 255 را دربرابر امتیاز ۱۶2 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 5 وات و سرعت کالک پایه  اش ۱/۱ و سرعت کالک تقویت شده ی آن 4/3 

گیگاهرتز است.
الگوی رقابتی لیک فیلد دربرابر کور ام )ضعف در امتیاز تک رشته ای و برتری 
 R2۰ و R۱5 و R۱۰ در امتیاز چند رشته ای( در تمامی بنچمارک های ساین بنچ
و گیگ بنچ 5.۱ 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 32 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 )797 دربرابر 
7۰۰(؛ اما درنهایت در پردازش چندرشته ای، ۸cx با امتیاز 2،7۶۰ دربرابر ۱،44۱ 
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   5.2 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. 

ن  کمیسیو ئیس  ر
اشاره  با  مجلس  آموزش 
جریان  شاد  شبکه  اینکه  به 
تعطیلی  شرایط  در  را  کشور  آموزش 
کرد:  اظهار  داشت،  نگاه  زنده  مدارس 
شبکه شاد فرصتی برای ارتقا نظام تعلیم 

و تربیت کشور است.
به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا 
از  نشست  نهمین  در  سفیدان  منادی 
هفته  گفتگوی  نشست های  سلسله 
تعامل  و  رتباط  ا ایجاد  باهدف  که 
دوسویه بین وزارت آموزش وپرورش و 
دستگاه های مختلف کشور و با موضوع 
حضور  با  که  تحول  محور  بر  گفتگو 
وزیر آموزش و پرورش، اعضای شورای 
معاونین، مدیران کل آموزش و پرورش 
آموزش  منطقه   7۶۰ رؤسای  و  استان 
ویدئو  صورت  به  که  کشور  پرورش  و 
کنفرانس و از طریق شبکه دانش آموز 
عنصر  اینکه  بیان  با  شد  برگزار  )شاد( 
معلم  پرورش  و  آموزش  در  اساسی 
است، گفت: معلم موتور محرکه آموزش 
و پرورش و باعث حرکت جامعه است و 
به همین دلیل با 3۶ سال سابقه معلمی 

هنوز این شغل را از سایر شغل ها بیشتر 
به  اینکه  به  اشاره  با  دارم.وی  دوست 
مدارس  تعطیالت  و  دلیل شیوع کرونا 
تغییر  یک  حال  در  پرورش  و  آموزش 
اساسی است، گفت: شبکه شاد جریان 
در شرایط  را  پرورش کشور  و  آموزش 
اما  داشت  نگاه  زنده  مدارس  تعطیلی 
است  این  می شود  مطرح  که  سوالی 
آیا معلمان برای شرایط جدید مجازی 
آمادگی دارند؟ بنابراین باید برآورد شود 
چند درصد معلمان کشور توان استفاده 

از آموزش مجازی را دارند.
آمار  باید  اینکه  بیان  با  منادی 
دقیقی از استفاده کنندگان واقعی شبکه 
شاد احصا شود، اظهار کرد: شبکه شاد 
فرصتی برای ارتقا نظام تعلیم و تربیت 
کشور است و بخشی از بودجه آموزش 
و پرورش باید صرف شبکه شاد شود تا 

این شبکه اسقرار یابد.
وی با بیان فعالیت های کمیسیون 
آموزش برای آموزش و پرورش گفت: 
شاد  اینترنت  شدن  رایگان  تقاضای 

از  مجازی  کارت  سیم  درخواست  و 
است  بوده  درخواست ها  این  مهمترین 
رایگان  باعث  و  ارائه شد  به دولت  که 

شدن اینترنت شبکه شاد شد.
رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات 
و فناوری مجلس با اشاره به نحوه جذب 
نیروی انسانی، اظهار کرد: نمی توان فردی 
که ۱۰ تا ۱5 سال از عمر خود را صرف 
کاری می کند و حق و حقوقی برای آنها 
ایجاد می شود به راحتی با او فسخ قرارداد 
کرد. مجلس در مورد ساماندهی نیروی 
انسانی موافق است و امیدوار است در ابن 
سال ها آموزش و پرورش نیرویی خارج از 

قاعده به کار نگیرد.
رتبه  اینکه طرح  به  اشاره  با  وی 
بندی با یک فوریت در صحن مجلس 
کمیسیون  به  بررسی  برای  و  مصوب 
در  گفت:  است،  شده  ارسال  آموزش 
برای  بندی  رتبه  الیجه  هم  دولت 
دولت  اجتماعی  کمیسیون  به  تصویب 
رفته است. امیدواریم الیحه رتبه بندی 
قبل از نهایی شدن بودجه ۱4۰۰ مصوب 
شود تا منابع مالی آن در الیحه بودجه 

۱4۰۰ دیده شود.

شبکه شاد جریان آموزش کشور را زنده نگاه داشت

توزیع 3 هزار تبلت ویژه 
بین دانش آموزان خوزستانی

گفت:  خوزستان  ر  ندا استا
تبلت ویژه دانش  توزیع سه هزار 
ر  برخوردا کم  مناطق  آموزان 
کارشناسان  نظر  طبق  خوزستانی 
برنامه ریزی  با  تا  می شود  انجام 
مستحق  افراد  اختیار  در  اصولی 

قرار گیرند.
ضمن  یعتی  شر غالمرضا 

دیدار با جمعی از دانش آموزان نخبه خوزستانی در قالب اتحادیه انجمن های 
و  دانش آموزان هستیم  از  میزبانی  آماده  کرد:  اظهار  آموزان،  دانش  اسالمی 

همواره سعی کردم پاسخگوی این قشر باشم.
وی افزود: با پیگیری انجام شده سه هزار تبلت خریداری کردیم که شاید 
مورد رضایت برخی نبود اما با این وجود تمام تالشم را برای حل مشکالت 
دانش آموزان انجام می دهم؛ چگونگی توزیع این تبلت ها نیز بر اساس نظر 
کارشناسان انجام می شود تا با یک برنامه ریزی اصولی آنها را در اختیار افراد 
مستحق قرار گیرند.استاندار خوزستان گفت: پارسال یک هزار و 3۰۰ کالس 
درس در خوزستان ساخته شد و امسال نیز یک هزار و ۱۰۰ کالس تحویل 

آموزش و پرورش شده است.

ممنوعیت فعالیت ادارات و مدارس 
شهرتهران در پیام رسان های خارجی

مدیر کل آموزش و پرورش 
لیت  فعا ممنوعیت  تهران  شهر 
تهران  شهر  مدارس  و  ادارات 
را  خارجی  های  رسان  پیام  در 

اعالم کرد.
 ۱9 مناطق  مدیران  جلسه 
گانه آموزش و پرورش شهر تهران 
با رعایت شیوه نامه های بهداشتی 

در محل فضای باز دبیرستان فرزانگان برگزار شد.
تهران؛  شهر  پرورش  و  آموزش  مدیرکل  فوالدوند،  جلسه  این  در 
شبکه شاد را به عنوان یک دستاورد ملی قلمداد کرد و نسبت به بررسی 
اطلس  طراحی  و  مجازی  شیوه  به  پرورشی  و  آموزشی  های  فعالیت 

تاکید کرد. آموزشی، 
مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران با استناد به ابالغیه دادگستری 
استان تهران؛ از ممنوعیت فعالیت ادارات و مدارس شهر تهران در پیام رسان 
های خارجی خبر داد و خطاب به مدیران مناطق افزود: ممنوعیت استفاده از 
پیام رسان های خارجی را به کلیه مدیران مدارس، دانش آموزان و اولیا آنها 

اعالم کنید.

معــاون وزیــر آمــوزش و پــرورش با بیــان اینکه 
ــوزان  ــی نوآم ســالمت جســمانی و آمادگــی تحصیل
ــرار  ــی ق ــای پایان ــتان در روز ه ــه دبس ــدو ورود ب ب
دارد اظهــار کــرد: 99 درصــد نوآمــوزان بــدو ورود بــه 
دبســتان در ســنجش ســالمت جســمانی و آمادگــی 
تحصیلــی نوبــت گیــری شــده انــد و 97.3 درصــد نیز 
تاکنــون مــورد ســنجش و ارزیابــی قــرار گرفتــه انــد.

ــازمان  ــس س ــر و رئی ــاون وزی ــور مع ــا حض ب
آمــوزش و پــرورش اســتثنایی و حضــور ویدئــو 
کنفرانســی روســای ادرات اســتثنایی نشســت شورای 
ــتثنایی  ــرورش اس ــوزش و پ ــازمان آم ــری س راهب

ــد. ــزار ش برگ
ــار  ــن نشســت اظه ســید جــواد حســینی در ای
ــی  ــوز ابتدای ــش آم ــزار و 5۸9 دان ــار ه داشــت: چه
چنــد معلولیتــی، 35 هــزار و 577 دانش آمــوز ابتدایی 
کــم تــوان ذهنــی و  بیــش از 9 هــزار نوآمــوز پیــش 
ــی  در ۱2۰۰  ــد معلولیت ــوان و جن ــم ت ــتانی  ک دبس
مدرســه و 55۰۰ کالس درس تحــت پوشــش تعلیــم 

و تربیــت  قــرار دارنــد.
معــاون وزیــر بــا بیــان اینکــه جــذب نوآمــوزان 
کــم تــوان ذهنــی 4 تــا ۶ ســال در ۱۰ ســال اخیــر، 
34۶ درصــد رشــد داشــته اســت. اظهــار کــرد:  بــر 

ــی  ــوان ذهن ــم ت ــوزان ک ــار، جــذب نوآم اســاس آم
دوره آمادگــی نیــز  در ۱۰ ســال اخیــر، ۱5۶ درصــد 

رشــد داشــته اســت.
معــاون وزیــر بــا بیــان اینکــه 53 عنــوان کتاب 
ــش  ــرای دان ــی ب ــرفصل آموزش ــب ۶۱5 س در قال
آمــوزان پیــش دبســتانی و ابتدایــی کــم تــوان ذهنی 
و چنــد معلولیتــی توســط ســازمان آمــوزش و پرورش 
اســتثنایی تالیــف شــده اســت اظهــار کــرد: عــالوه 
بــر تالیــف ایــن کتــب در ســال جــاری  57 عنــوان 
ــوزان  ــش آم ــرای دان ــرای ب ــز ب ــاب آموزشــی نی کت

چنــد معلولیتــی مناســب ســازی شــده اســت.

به روزهای پایانی سنجش سالمت نوآموزان استثنایی نزدیک می شویم
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بازار ارز روزهای ملتهبی 
در  است،  گذرانده  سر  از  را 
سقف  تا  دالر  نرخ  مقطعی 
قیمتی 32 هزار و ۱۰۰ تومان نیز افزایش 
روند  این  اخیر  روز   2۰ در  اما  یافت، 
قیمت، شکسته شده و شاهد  افزایشی 

روند نزولی قیمت ها در بازار هستیم.
ثبات  سمت  به  ارز  بازار  »شرایط 
پیش  این  کرد.«  خوبی حرکت خواهد 
هفته  همین  بتدای  ا که  است  بینی 
بانک  رئیس کل  همتی،  لناصر  عبدا
مرکزی اعالم کرد. همتی در شرایطی 
این مطلب را بیان کرد که نزدیک به 
2۰ روز است بازار داخلی ارز ایران روند 
کلی نزولی را در پیش گرفته و قیمت 
دالر در بازار آزاد از سقف قیمتی کانال 
32 هزار تومان تا کانال 2۶ هزار تومان 

هم کاهش یافت.
مقاومت در برابر فشارهای روانی 

تحریم ها
از اواخر شهریور ماه بازار ارز ایران 
تحت تاثیر چندین عامل، دچار التهاب 
این  بود.  قیمت ها  روزافزون  افزایش  و 
التهابات از دالیل اقتصادی مانند سقوط 
شاخص بازار سرمایه و بلوکه شدن منابع 
ارزی ایران در برخی بانک های خارجی 
تا عوامل روانی مانند ایجاد موج جدید 
از تهدیدهای سیاسی و تبلیغاتی دولت 
تمدید  بر  مبنی  ایران،  علیه  ترامپ 
ملل  سازمان  تسلیحاتی  تحریم های 
توافق  به موجب  ایران که  متحد علیه 
برجام در مهرماه پایان می پذیرفت، تاثیر 
می گرفت. هر چند این تالش آمریکا با 
شکست در شورای امنیت مواجه شد، اما 
دولت آمریکا همچنان با انجام اقدامات 
ایذایی دیگر مانند اعمال تحریم ثانویه 
۱۸ بانک و موسسه مالی ایرانی یا تحریم 
برخی ازچهره های شاخص حوزه صنعت 
نفت کشور، سعی در تداوم بخشیدن بر 
اثرات روانی سوء تهدیدات خود و باالتر 
ایرانی  جامعه  تورمی  انتظارات  بردن 
پیروزی  احتمال  تقویت  با  که  داشت 
جمهوری  ریاست  انتخابات  در  ترامپ 

آمریکا نیز همراه شده بود.
میان  این  در  بانک مرکزی  البته 
نگاه  پایین  لزوم  بر  جدی  توجه  با 
داشته شدن رشد پایه پولی و نقدینگی 
علی رغم تمام فشارهای ناشی از اعمال 
شدیدترین تحریم ها علیه اقتصاد کشور 
بیماری  شیوع  از  ناشی  مشکالت  و 
کرونا، از طریق بازارساز در این مدت 

با تدابیری نظیر افزایش عرضه در بازار 
و برداشتن سقف فروش در سامانه نیما، 
سهمیه ای،  ارز  فروش  سرگیری  از 
ها  پتروشیمی  ارز  فروش  کردن  آزاد 
کاهش  و  غیربانکی  صرافی های  در 
بازار رسمی و  اختالف قیمت دالر در 
آزاد مقدمات کاهش نوسانات قیمتی را 

در بازار ارز فراهم کرد.
از  یکی  کارشناسان  اعتقاد  به 
موثرترین اقدامات بانک مرکزی که در 
شفاف  اعالم  شد  انجام  مناسبی  زمان 
عرضه روزانه 5۰ میلیون دالر اسکناس 
در بازار بود که همزمان با صدور جواز 
افزایش سقف خرید بانک ها و صرافی ها 
هزار   5۰۰ تا  ارزی  متشکل  بازار  در 
اجرای  نتیجه  در  گرفت.   انجام  دالر 
کاذب  مهرماه،   2۱ روز  از  تصمیم  این 
بودن تقاضایی که توسط نوسان گیران 
و سفته بازان در بازار ارز ایجاد شده بود، 
عیان شد. به عنوان نمونه طبق گزارش 
اعالم شده توسط بانک مرکزی در هفت 
متوسط  طور  به  آبان ماه،   نخست  روز 
به صورت  ارز  دالر  میلیون   7۰ روزانه 
معامالت  متشکل  بازار  در  اسکناس 
بازار  حاشیه  روزانه های  نرخ  در  ارزی 
عرضه شد، اما به رغم این میزان عرضه 
و امکان خرید هر صرافی به میزان  5۰۰ 
هزار دالر، از این میزان عرضه که رقم 
قابل توجهی نیز محسوب نمی شود، در 
مجموع فقط حدود 5 میلیون دالر توسط 
صرافی ها خریداری شد. این رخداد به 
تقاضای  خوبی نشان دهنده عدم وجود 

پیش  تا  که  است  بازاری  در  حقیقی 
از این تدبیر بانک مرکزی، به صورت 
روزانه شاهد افزایش قیمت ها خصوصا 

در معامالت شبانه دالالن بود.
بر  مرکزی  بانک  این  بر  عالوه 
این  در  نیما  سامانه  در  افزایش عرضه 
مدت هم تاکید داشت،  تا حدی که در 
 ۶7۰ حدود  آبان ماه  ابتدایی  روز  هفت 
میلیون دالر ارز به صورت حواله توسط 
عرضه  نیما  سامانه  در  صادرکنندگان 
تا  است  تالش  در  مرکزی  بانک  شد. 
همچنان با تقویت سامانه نیما به عنوان 
محور مبادالت مربوط به حواله ارزی، 

در جهت مدیریت بازار ارز اقدام کند.
همچنین صدور اجازه تهاتر ارزی 
دستگیری  واردات،  و  صادرات  برای 
و  مجازی  فضای  دالالن  از  گروهی 
انتشار اخبار مثبت درباره ساخت واکسن 
کرونا و تقویت احتمال آزادسازی ارزهای 
از  خارجی  بانک های  در  بلوکه شده  
دیگر عواملی است که در روند کاهش 
قیمت ها طی نزدیک به 2۰روز گذشته 

موثر بوده است.
منتظر تحوالت روزهای آتی

تحوالت  رصد  اخیر  روزهای  در 
بازار ارز نشان می دهد که معامله گران 
با پیش بینی ادامه روند کاهشی قیمت ها 
در این بازار، عمدتا در پی فروش بوده اند، 
خرید  نرخ  اعالم  از  را  واقعیت  این 
چهارشنبه  روز  از  بازارساز  توسط  صفر 
هفته گذشته هم می توان ردیابی کرد.  
بازارساز با این اقدام در واکنش به هجوم 

معامله گران برای فروش ارز،  این پیام 
را می دهد که هیچ نیازی به خرید ارز 
بازار  تامین  برای  منابع  نظر  از  و  ندارد 

بی نیاز است.
یکسان شدن نرخ ارز در بازارهای 

متفاوت
عالوه بر کاهش بیش از 5 هزار 
تومانی قیمت دالر طی 2۰ روز گذشته، 
اتفاق مبارک دیگری که در بازار ارز رخ 
داده است، متناسب شدن نرخ خرید و 
فروش دالر و یورو در صرافی های بانکی 
و بازار متشکل ارزی با نوسانات بازار آزاد 
است. امری که در نهایت منجر به این 
شده است که پس از افزایش تدریجی 
کاهش  همچنین  و  نیمایی  دالر  نرخ 
همگام نرخ دالر در صرافی ملی و بازار 
آزاد، امروز شاهد عرضه دالر در تمامی 
این بازارهای موازی در کانال قمیتی 27 

هزار تومان باشیم.
کارشناسان  از  بسیاری  اعتقاد  به 
این اتفاق فرصت بسیار خوبی را برای 
بانک مرکزی ایجاد کرده است تا این 
بانک، سیاست تک نرخی کردن ارز را 
این  گفته  به  که  امر مهمی  کند.  اجرا 
بین  از  بر  عالوه  کارشناسان  از  گروه 
و  فساد  زمینه های  از  بسیاری  بردن 
رانت، می تواند فارغ از تمامی تحوالت 
پیش بینی  که  لمللی  بین ا و  خلی  دا
دهد،  رخ  آتی  روزهای  در  می شود 
مسیر را برای اجرای سایر سیاست های 
هموار  ارز،  بازار  در  بانک  این  کنترلی 

خواهد سازد.

نظر مشترک کارشناسان روابط اقتصادی تهران و مسکو؛
مشکالت بانکی، مانع گسترش 

روابط تجاری میان ایران و روسیه

ایران  توسعه روابط تجاری در سال های اخیر همواره در دستور کار 
و روسیه قرار گرفته است و دو کشور همسایه همواره کوشیده اند عالوه 
بر توسعه روابط راهبردی، از تمام ظرفیت های تجاری و اقتصادی یکدیگر 

بهره جویند.
ایران  بین  اقتصادی  مبادالت  اینکه  وجود  با  دهد  می  نشان  آمارها 
دو کشور سطح  است،  نکرده  پیدا  به رغم شیوع کرونا، کاهش  روسیه  و 
دو  راهبردی  روابط  با  متناسب  را  بازرگانی  و  اقتصادی  مناسبات  و  روابط 

همسایه نمی دانند.
به باور کارشناسان روابط اقتصادی تهران و مسکو با داشتن توانمندی ها 
و ظرفیت های باال در سطح مطلوبی نیست، ولی این دو کشور در دو سوی 
دریای خزر می کوشند موانع و مشکالت  اقتصادی را بر طرف کنند و تسهیل 
راه های تجارت زمینی، ریلی و دریایی با روسیه را در جهت گسترش صادرات 

غیرنفتی می دانند.
کاظم جاللی سفیر جمهوری اسالمی ایران در روسیه می گوید تهران 
آمادگی دارد برای ایجاد کریدور سبز گمرکی با روسیه در دوران کرونایی 

همکاری داشته باشد.
به منظور همکاری چند  ایران  آمادگی جمهوری اسالمی  بر  جاللی 
جانبه با اتحادیه اقتصادی اوراسیا در چارچوب ایده »والدیمیر پوتین« رئیس 
جمهوری روسیه مبنی بر ایجاد کریدورهای سبز گمرکی در دوران کرونایی 
و پس از کرونا به عنوان یکی از پروژه های اصلی در توسعه همکاری های 

اقتصادی یاد کرد.
از طریق کرویدر سبز سبب  فراهم شده  ترتیب، فرصت های  بدین 

تشویق تولیدکنندگان ایرانی برای صادرات بیشتر می شود.
به گزارش اسپوتنیک، اخیرا معاونین وزرای راه و حمل و نقل ایران 
و روسیه یادداشت تفاهمی در خصوص همکاری های حمل و نقلی میان 
دو کشور امضا کرده اند که این مساله می تواند نقش مهمی در گسترش 

روابط تجاری میان دو طرف داشته باشد.
و  ترانزیت  ترکیبی،  نقل  و  حمل  زمینه  در  تفاهم  یادداشت  این  در 
و  توسعه  تداوم  بر  تاکید طرفین  کریدور شمال- جنوب،  برنامه  گسترش 
افزایش ظرفیت های حمل و نقلی از مسیر دریای خزر و شاخه های غربی 
و شرقی کریدور شمال- جنوب و استفاده حداکثری از ظرفیت های حمل 

و نقل چندوجهی کاال در مسیرهای ایران-روسیه به سمت اروپا است.
موانع بانکی

با وجود ظرفیت های گسترده ای که برای توسعه همکاری ها وجود 
دارد،  یکی از مهمترین موانع بر سرراه گسترش روابط تجاری میان ایران 

و روسیه مشکالت بانکی است.
به گفته رئیس شورای تجاری روسیه و ایران، حجم تجارت ایران و 

روسیه کمتر از دو میلیارد دالر در سال است.
»والدیمیر اوبیدنوف« می گوید: این حجم از مبادالت برای دو کشور 

همسایه با توجه به روابط راهبردی موجود، بسیار پایین است.
اگر چه مشکالت بانکی مهمترین مانع بر سرراه گسترش همکاری 
ایران و روسیه به شمار می آیند، »رستم ژیگانشین«  نماینده تجاری روسیه 
در ایران در مصاحبه اختصاصی با اسپوتنیک اعالم کرد موضوع گشایش 
بانک مشترک روسیه و ایران در تهران هنوز در دستور کار قرار نگرفته است.

از آنجایی که در زمان شوروی سابق، بانک اتحاد جماهیر شوروی و 
ایران فعالیت می کرد، سابقه این نوع همکاری ها وجود دارد.

با توجه به رو آوردن روسیه و ایران به استفاده از پول ملی در معامالت 
با هدف دور زدن دالر، احتمال افتتاح یک بانک روسی-ایرانی در تهران می 

تواند زمینه را برای گسترش همکاری های اقتصادی فراهم آورد.

معاون فنی و امور گمرکی خبر داد:
آمادگی گمرک برای ترخیص کاالهای 

اساسی
معاون فنی و امور گمرکی گفت: با توجه به مصوبه ستاد اقتصادی 
دولت، این نهاد آمادگی ترخیص کاالهای رسوبی بر اساس اولویت بندی 

وزارت صنعت، معدن و تجارت و صدور کد رهگیری بانک مرکزی دارد.

به گزارش دنیای جوانان از گمرک، »مهرداد جمال ارونقی« با اشاره 
به جلسه ای که پیرو مصوبه ستاد اقتصادی دولت در مورخ  ۱۱ آبان ماه 
که در محل وزارت خانه صنعت، معدن و تجارت به ریاست وزیر صنعت 
معدن و تجارت و با حضور نمایندگان دستگاه های مربوطه برگزار شد به 
تشریح تصمیمات اخذ شده در رابطه با ترخیص کاالهای اساسی، ضروری 

و مواد اولیه موجود در گمرک و بنادر پرداخت.
وی اظهار شد: مقرر شد بانک مرکزی  با قید فوریت نسبت به تامین 
ارز ترجیحی کاالهای اساسی موجود در گمرکات و بنادر  کشور که اسناد 

آن به خریدار منتقل نشده است اقدام کند.
ارونقی افزود: همچنین مقرر شد بانک مرکزی نسبت به صدور اعالمیه 
از  ارز ظرف حداکثر سه ماه  تامین  با تعهد  اعتباری  ارز به صورت  تامین 
تاریخ ترخیص کاال بر اساس مصوبات ستاد هماهنگی دولت و شورای عالی 
امنیت ملی برای کاالهای اساسی که اعتباری خریداری شده و در بنادر 
و گمرکات کشور موجود است و اسناد مالکیت آن دراختیار خریداران قرار 
گرفته است، اقدام کند. وی با اشاره به آنچه که به گمرک تکلیف شده نیز 
باید نسبت به ترخیص کاالهای موجود در گمرکات  یاد آور شد: گمرک 
که با ارز اشخاص صورت پذیرفته و تامین ارز بانکی نشده است ، با اعالم 
اولویت وزارت صنعت، معدن و تجارت و بدون کد رهگیری بانک با رعایت 
مقررات مربوطه اقدام کند.به گفته وی ویرایش ثبت سفارش برای استفاده 
از ارز اشخاص و تغییر نوع ارز در صورت دریافت مجوزهای قبلی نیاز به 

تمدید مجوزهای مرتبط با ثبت سفارش نخواهد داشت.
ارزی  تعهد  رفع  به  مربوط  تشریفات  انجام  کرد:  خاطرنشان  ارونقی 
واردات در مقابل صادرات طبق روال قبل انجام خواهد شد و بانک مرکزی 
موظف شده ظرف 24 ساعت کد رهگیری واردات در قبال صادرات خود و 

غیر وارد کنندگان را صادر کند.
وی تصریح کرد: گمرکات کشور می توانند نسبت به ادامه تشریفات 
گمرکی کاالهایی که ردیف تعرفه استنباطی آنها در یکی از گروههای 2۱ 
لغایت 24 بوده و جزو کاالهای ممنوع الورود یا دارای ساخت داخل نمی 

باشند بدون نیاز به ویرایش ثبت سفارش اقدام کند.

مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت تأکید کرد؛
ضرورت تشکیل بازار بهینه سازی مصرف سوخت در کشور

بازار  مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت بر ضرورت تشکیل 
بهینه سازی انرژی در کشور تأکید کرد و تشکیل این بازار را منوط به حضور و 

فعالیت ذی نفعان دانست.
علی مبینی دهکردی در نشستی با حضور اصحاب رسانه ضمن بیان اقدام های 
انجام شده از سوی شرکت بهینه سازی مصرف سوخت به تبیین تشکیل بازار 
بهینه سازی انرژی در کشور پرداخت و از آن به عنوان الزام ملی یاد کرد و گفت: 
توانمندی و ظرفیتی که در زیرساخت های اجتماعی و فیزیکی جامعه شکل گرفته 
است با گذشته قابل قیاس نیست. در صورت سازماندهی، مدیریت و برنامه ریزی 
مطلوب و مناسب و همچنین با مشارکت گسترده تمامی آحاد جامعه و بهره گیری از 
ظرفیت های مالی، فنی، اقتصادی و فرهنگی می توان به خلق منبع از طریق کاهش 
تلفات انرژی معادل ساالنه ۶ تا ۸ میلیارد دالر در یک بازه زمانی ۱۰ ساله دست یافت.

وی افزود: هم اکنون شرایط اقتصاد کشور در شرایط مطلوبی قرار ندارد. 
اپیدمی شیوع کرونا کسب وکارها را تحت تأثیر قرار داده و کشور با بیکاری روبه رو 
اعمال تحریم های ظالمانه، محدودیت های تکنولوژی،  از طرف دیگر  است و 
محدودیت در انتقال منابع مالی حاصل از صادرات و سرمایه گذاری در عرضه و 
تقاضای انرژی و تورم و تغییراتی که در نرخ پایه قیمت ها شکل گرفته است همه 
حکایت از شرایط غیرمعمول دارند که باید برنامه ای برای برون رفت از مشکل 

پیش آمده طرح ریزی کرد.
مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت عنوان کرد: این برنامه در وهله 
نخست باید به عنوان یک ضرورت و اولویت ملی در چارچوب طرح بهینه سازی مورد 
توجه واقع شود و در مرحله بعد باید در نظر داشت که برنامه تدوین شده دارای چه 
خصوصیات و ویژگی هایی است و چه ظرفیت هایی را باید برای اجرای آن به کار 
گرفت که نخستین گام برای دست یافتن به منابع مالی مورد نیاز رونق اقتصادی، 
تشکیل بازار بهینه سازی انرژی با مشارکت همه ذی نفعان فعال در این صنعت است.

مبینی دهکردی در ادامه اظهارات خود به شاخص مدیریت تقاضا در مباحث 
پیرامون انرژی اشاره و اظهار کرد: هدف اصلی از اعمال تحریم ها نامتعادل و ناپایدار 
کردن امنیت انرژی است که با تمرکز بر مدیریت تقاضا می توان پایداری و تعادل در 
امنیت انرژی را به وجود آورد که این موضوع مستلزم کارآمد کردن مدیریت تقاضا 
انرژی در سطح خرد و کالن در همه فعالیت های در جریان عرضه، انتقال، تبدیل، 

توزیع و مصرف انرژی کشور است.
خلق منابع مالی از طریق بهینه سازی انرژی

وی اظهار کرد: ظرفیت های مطلوبی برای خلق منابع مالی به منظور جلوگیری 
از اتالف انرژی وجود دارد که باید به آنها نیز توجه کرد. بر این اساس خلق منابع 
مالی با بهره گیری از ظرفیت بازار بهینه سازی انرژی کشور امکان پذیر خواهد شد.

مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت یادآور شد: توجه به روند مصرف 
انرژی در کشور در مقایسه با دیگر کشورها و میزان شدت انرژی ایران به شرح 

داده های زیر نشان دهنده ظرفیت صرفه جویی انرژی است.
مبینی دهکردی تصریح کرد: در بازار بهینه سازی انرژی دولت تنها نقش 
تنظیم کننده و حمایت کننده خواهد داشت و ذی نفعان فعال در همه بخش های 
مختلف اقتصادی اعم از واحدهای تولیدی، کشاورزی، صنعتی، بخش های تبدیلی، 
پاالیشی، فرآورش و انتقال هستند که نقش اصلی را در شکل گیری و پیش بردن 

اهداف این بازار خواهند داشت.
وی افزود: خوشبختانه برای شکل گیری این نوع از بازار به لحاظ قوانین و 
مقررات کمبودی وجود ندارد، چراکه قانون اصالح الگوی مصرف خود از مترقی ترین 
قوانین در زمینه بهینه سازی انرژی است که می توان از آن نهایت بهره را برد. 
آنچه باید به آن توجه کرد و مدنظر قرار داد، چگونگی بهره مندی از ظرفیت های 
موجود، ایجاد منابع مالی و کاهش اتالف انرژی است و مهم تر از آن فراهم کردن 
بسترهای الزم برای شکل گیری کسب وکارهای نوپا، فناورمحور و نیز شکل گیری 
زیست بوم های مختلف است تا بتوان به نحو بهینه ثروت آفرینی کرد و با حضور فعال 
برای رفع بحران های پیش آمده تأثیرگذار بود و با شبکه سازی و پیوند ذی نفعان بازار 
مالی، صنایع، خدمات، کشاورزی، شرکت های مهندسی بهینه سازی انرژی می توان 

به نوآوری اجتماعی نایل آمد.
هم افزایی،  مؤلفه های  از  مصرف سوخت  بهینه سازی  مدیرعامل شرکت 
مزیت سازی و ارزش آفرینی به عنوان اهداف اصلی پیوند میان نهادهای مختلف 

صنعتی، دانشگاهی، فنی، تحقیقی، بازار و تجارت یاد کرد.
شبکه سازی برای حضور در بازار بهینه سازی

مبینی دهکردی بیان کرد: هم اکنون هر یک از بخش های عنوان شده به طور 
مجزا از هم فعالیت می کنند و در این بین ما به دنبال حل و فصل همه مشکالت 
و چالش ها از سوی دولت هستیم، در حالی که این گونه نیست و باید یک اراده ملی 
و بسیج عمومی در میان بخش های مختلف جامعه شکل گیرد تا با بهره مندی از 

توان و ظرفیت های آنان بتوان به بهره وری مطلوب دست یافت.
بازار، بنگاه و... به عنوان  از نقش آفرینی رسانه، فرهنگ، دانشگاه،  وی 
مؤلفه های اصلی و تأثیرگذار در روند شکل گیری بازار بهینه سازی انرژی در 
اینکه تشکیل صندوق مالی به عنوان پشتیبان این  با بیان  کشور یاد کرد و 
بازار ضرورتی اجتناب ناپذیر است، گفت: همان طور که برای پیشبرد اهداف 
بازار انرژی حضور ذی نفعان ضروری است تشکیل صندوق مالی نیز با حمایت 
و پشتیبانی همین ذی نفعان می تواند تأثیرگذار باشد که در تالش هستیم با 
استفاده از ظرفیت جریان نقدینگی در بازار و ساماندهی شبکه های تأمین مالی، 
بخش خصوصی برای طرح های بهینه سازی از طریق سرمایه گذاران حقیقی و 
حقوقی فعال در صنعت انرژی را در اولویت قرار دهیم. اگر سازوکارهای بازار 
به نحو مطلوب شکل گیرد بخش خصوصی وارد عمل می شود و در این راستا 
شرکت بهینه سازی تنها می تواند به عنوان حامی و پشتیبان عمل کند و نقش 
سیاست گذاری و تسهیل گری در انتقال فناوری و ساماندهی کسب وکارهای 
نوپا و دانش بنیان در صنعت انرژی را به عهده بگیرد و به دنبال تنوع بخشی 

برای منابع انرژی در بلندمدت باشد.
شاخص شدت مصرف انرژی باید کاهشی شود

مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت ضمن اشاره به شاخص شدت 
مصرف انرژی در کشور از آن به عنوان یک مؤلفه تأثیرگذار در روند بهینه سازی 
مصرف انرژی یاد کرد و گفت: واقعیت این است که شاخص شدت مصرف انرژی 
در ایران باالترین شاخص در سطح معیارهای جهانی است که ضرورت دارد نسبت 
به روند کاهشی آن تدابیر ویژه ای اتخاذ شود. مقایسه ده ساله شاخص در شرح 
رشد اقتصادی عرضه و شدت انرژی ایران با کشورهای پیشرفته جهان در نمودار 

زیر ارائه شده است.
به شاخص شدت  ارائه شده نسبت  آمارهای  به  اشاره  با  مبینی دهکردی 
مصرف انرژی کشور در مقایسه با دیگر کشورها اظهار کرد: نگاهی گذرا به این 
آمارها در نمودار فوق نشان از آن دارد که در فواصل سال های 2۰۰۸ تا 2۰۱۸ 
شدت شاخص مصرف انرژی در جهان و اکثر این کشورها روند کاهشی داشته، 
در حالی که این شاخص در کشور ما با رشد همراه بوده است و ظرفیت بازار 
بهینه سازی معادل روزانه 3.5 میلیون بشکه نفت خام را )در بازه زمانی ۱۰ ساله 
آتی( نشان می دهند. مطابق سیاست های کلی اصالح الگوی مصرف ابالغی 
است  انرژی کشور الزم  راهبردی  ملی  مقام معظم رهبری و همچنین سند 
شدت مصرف انرژی با همکاری فرهیختگان و متخصصان در یک دوره زمانی 

میان مدت به نصف کاهش یابد.
وی ادامه داد: برای رفع این مسئله باید نسبت به کیفی کردن اقتصاد، در 
نهایت تعدیل و پافشاری بر کاهش شدت انرژی اهتمام داشت و آن را به اراده و 

عزم ملی برای رهایی از این روند اسراف انرژی در کشور تبدیل کرد.
مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت شدت انرژی اولیه را معادل 
نسبت عرضه انرژی اولیه به تولید ناخالص داخلی برشمرد و اظهار کرد: بر اساس 
آمارهای موجود، در طول دهه اخیر عرضه انرژی اولیه کشور به طور متوسط ساالنه 
3 درصد رشد داشته و با توجه به رشد ناچیز تولید ناخالص داخلی سبب روند افزایشی 
شدت مصرف انرژی اولیه شده است. در حالی که شدت مصرف انرژی جهان در طول 
دهه گذشته روند کاهشی را نشان می دهد که این ارقام یک تمرکز تفکر راهبردی 
بر رشد شتابان اقتصادی )چین( همراه با کاهش شدت مصرف انرژی را به خوبی 
نشان می دهد.مبینی دهکردی تصریح کرد: کشور ایران از نظر میزان عرضه انرژی 
نزدیک به کشور آلمان است، اما شدت انرژی در ایران ۶ برابر آلمان رقم خورده 
است. میزان تولید ناخالص کشور آلمان با توجه به شاخص برابری قدرت خرید 
بیش از 3 برابر و بدون در نظر گرفتن این شاخص ۶ برابر ایران است که نشان 

می دهد مصرف انرژی در ایران در خدمت بخش غیرمولد است.

کاهش التهابات بازار ارز در سایه مدیریت بازارساز

مه
و بی

ک 
بان

زیر نظرشبنم هوشمندراد

ی
نرژ

ت/ ا
نف

زیر نظر: محمد امامی

بیان  با  بازار  تنظیم  ستاد  رئیس 
اینکه فعال احتمال افزایش قیمت لبنیات 
منتفی است، از توزیع 3۰ هزار تن برنج از 
فردا در سطح استان ها خبر داد و گفت: 
بر اساس تصمیمات مجموعه اقتصادی 
دولت مصوب شده با همکاری گمرک 
و  مرکزی  بانک  اسالمی،  جمهوری 
مجموعه وزارت صمت حدود سه میلیون 
تن کاالی اساسی با حداقل تشریفات از 

فردا ترخیص شود. 
عباس قبادی،روز دوشنبه گذشته 
و در حاشیه جلسه تنظیم بازار در جمع 
خبرنگاران گفت: در این جلسه گزارش 
وضعیت و قیمت ۱۰۰ قلم کاالی اساسی 
اعالم شد که نشان می دهد نسبت به 
ماه گذشته به غیر از یک یا دو قلم کاال 
در  نسبی  ثبات  شاهد  کاالها  سایر  در 

بازار هستیم.
وی با اشاره به افزایش قیمت اخیر 
در بازار برنج اعالم کرد: در این جلسه 
مصوب شده 3۰ هزار تن برنج از ذخایر 
قیمت  با  استان   3۱ سطح  در  کشور 
تحویل به فروشگاه ها ۱7 هزار تومان و 
مصرف کننده حداکثر ۱۸ هزار و 5۰۰ 

تومان توزیع شود. 
رسوب  درباره  ادامه  در  قبادی 
نیز گفت:  در گمرک  اساسی  کاالهای 
بر اساس تصمیمات مجموعه اقتصادی 
دولت مصوب شده با همکاری گمرک 
و  مرکزی  بانک  اسالمی،  جمهوری 
مجموعه وزارت صمت حدود سه میلیون 
با حداقل تشریفات  اساسی  تن کاالی 
از فردا ترخیص شود. این تصمیم فعاًل 

برای کاالهای اساسی آغاز شده اما به 
کاالهای واسطه ای و مورد استفاده در 

بخش تولید هم خواهد رسید.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه 
در هفته های اخیر در تولید روغن وقفه 
ایجاد شد، تصریح کرد: از هفته گذشته 
این وقفه برطرف شده و با افزایش تولید 
و عرضه به بازار مشکل بازار روغن در 

حال حل شدن است.
تا  که  داد  وعده  همچنین  وی 
خوراکی  روغن  بازار  در  هفته  پایان 
مشکلی وجود نداشته باشد و به وفور در 
فروشگاه ها یافت شود و گفت: مشکالتی 
در زمینه مواد اولیه و انتقال روغن خام به 
کارخانجات وجود داشته که باعث ایجاد 
اما  وقفه در تولید و عرضه روغن شد. 
به طور کلی در بحث تامین روغن در 

کشور وجود ندارد.
همچنین  ل  مسئو م  مقا ین  ا
و  داد  خبر  ریزی  جوجه  کاهش  از 
گفت: در این زمینه مقرر شده مشکل 
تولیدکنندگان مرغ برطرف شود و جوجه 
با  تا  بنابراین  کند.  پیدا  افزایش  ریزی 
نزدیک شدن به انتهای سال شرایط بازار 
مرغ بهتر خواهد شد. رفع مشکالتی که 
چند وقت یک بار در بازارهای مختلف 
همه  همکاری  نیازمند  میشود  ایجاد 
دستگاه ها در بخش تامین و تخصیص 
ارز است. همچنین مقرر شده این هفته 

نظارت بر بازار پیگیری شود.
شیر گران نمی شود

افزایش قیمت شیر  قبادی درباره 
و لبنیات نیز گفت که افزایش قیمت در 
این بخش مورد تایید ستاد تنظیم بازار 

محصوالت  صادرات  افزایش  و  نیست 
باعث  خام  شیر  قیمت  افزایش  و  لبنی 
که  بازار محصوالتی شده  در  نوسانات 
تا  اما  نیستند،  گذاری  قیمت  مشمول 
این لحظه کاالهای لبنی مشمول قیمت 

گذاری با قیمت قبل عرضه می شود.
وی در پاسخ به اینکه آیا احتمال 
افزایش قیمت لبنیات وجود دارد تاکید 

کرد فعال این احتمال منتفی است.
این مقام مسئول در پایان در پاسخ 
به اینکه آیا ستاد تنظیم بازار قصد ورود 
به بازار خودرو را دارد نیز تصریح کرد: در 
حال حاضر شیب قیمت ها در بازار خودرو 
نزولی است و ضرورتی برای ورود به این 
کشور  مسئوالن  اگر  اما  نمیبینم  بازار 
باشند  داشته  درخواستی  زمینه  این  در 

مطیع هستیم.

رئیس ستاد تنظیم بازار:

افزایش قیمت لبنیات منتفی شد

سرپرست سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرک 
های صنعتی ایران گفت: یک هزار و 5۰۰ واحد صنعتی و 
تولیدی راکد در کشور امسال به چرخه تولید بر می گردند 
که با برگشت این تعداد واحد تولیدی برای 27 هزار نفر 

فرصت شغلی ایجاد خواهد شد.
بازدید  حاشیه  در  گذشته  دوشنبه  مصاحب  اصغر 
گوی  و  گفت  در  اهواز  چهار  شماره  صنعتی  شهرک  از 
اختصاصی با خبرنگار ایرنا بیان کرد:یکی از برنامه های 
است،  راکد  واحدهای  سازی  بازفعال  وزارتخانه  اصلی 
سازمان صنایع کوچک تجربه خوبی در این بخش داشته 
است و به همین دلیل این برنامه به سازمان صنایع کوچک 
محول شده است.وی گفت: یک هزار و 5۰۰ واحد راکد در 
کشور هدفگذاری شده اند که براساس پایشی که انجام 
می شود و هدفگذاری های الزم بر اساس کلینیک های 
سیار صورت گرفته و برش های استانی هم انجام شده 
به عنوان مثال در خوزستان از ابتدای امسال تا کنون 2۸ 

واحد راکد به چرخه تولید برگشت داده شدند.
سرپرست سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرک 
های صنعتی ایران ادامه داد: در خوزستان برای 45 واحد 
راکد تا پایان امسال هدفگذاری شده اما ممکن است این 

آمار افزایش یابد چون طبق آخرین مصوبه ستاد تسهیل 
کشور قرار است که برگشت واحدهای صنعتی در کشور 
واحد  و 2۰۰  یابد. وجود 9هزار  افزایش  واحد  به 2هزار 

صنعتی راکد در کشور
مصاحب با اشاره به وجود  9هزار و 2۰۰ واحد راکد 
در نواحی و شهرک های صنعتی کشور افزود:  برخی ازاین  
واحدها بیش از ۱۰ سال است که راکد هستند و برگشت 

آن ها بنا به دالیلی بسیار سخت است.
مصاحب با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون بیش 
از ۸۰۰ واحد تولیدی راکد در کشوربه چرخه تولید برگشته 
صنعتی  واحد  تعداد  این  برگشت  با  داشت:  اظهار  است 
برای ۱4 هزار و 5۰۰ نفر فرصت شغلی ایجاد شده است.

راکد  واحدهای صنعتی  به مشکالت  اشاره  با  وی 
افزود: این واحدها در بخش های مختلف ماشین آالت 
آن  وعمده مشکالت  داشتند  بانکی مشکالتی  بدهی  و 
ها در بحث تامین منابع  مالی و نوسازی ماشین آالت و 
بحث بازاراست .وی در ادامه با اشاره به وضعیت صادرات 
صنایع کوچک ادامه داد: در بحث صادرات با وجود کرونا و  
مشکالتی که وجود دارد اما میزان صادرات صنایع کوچک 
امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال  برابر بوده است.

های  شهرک  شرکت  و  کوچک  صنایع  سرپرست 
اساس  بر  صادرات  میزان  داشت:  اظهار  ایران  صنعتی 
آوری می شود و  واحدهای صنعتی جمع  اظهاری  خود 
تاجران  با  مستقیم  به صورت  تولیدی  واحد  مواردی  در 
کشورهای دیگر ارتباط دارد و در آمار این صادرات قید 
نمی شود .وی افزود:7۰ کنسرسیوم صادراتی در کشور 
وجود دارد که از اسفند ماه پارسال مورد ارزیابی قرار گرفتند 
تا اگر مشکالتی دارند برطرف کنند ،  کار مهمی که برای 
نخستین بار در سازمان انجام شده ارزیابی آمادگی صادرات 
است تا تولید کنندگان و شرکت های فعال و یا غیرفعال 

در بخش صادرات را شناسایی کنیم.
وی با اشاره به وضعیت تولید لوازم خانگی در کشور 
لوازم  تولید  خارجی  های  شرکت  خروج  وجود  با  افزود: 
خانگی در کشور افت تولید محصوالت و لوزام خانگی را 
نداشتیم، اما بازار بر اساس سلیقه مصرف کننده است لذا 

به دنبال تولید محصوالت با کیفیت هستیم.
صنعتی  های  شهرک  و  کوچک  صنایع  سرپرست 
های  تولیدی شهرک  واحدهای  از  دوشنبه  امروز  ایران 
صنعتی شماره سه و چهار اهواز بازدید کرد و در نشست 

جمعی از فعاالن اقتصادی استان شرکت کرد .

مقام مسئول شرکت شهرک های صنعتی ایران:

1۵00 واحد تولیدی راکد در کشوربه چرخه تولید برمی گردند
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ن  ستا ا ز  گا شرکت 
زدهم  یا روز  در  سمنان 
کامل  رعایت  با  ماه  آبان 
میزبان   بهداشتی   های  پروتکل 
خاورمیانه  کیفیت  ارزیابان  شرکت  
)نماینده ي AGS(، درزمینه ممیزی 

استانداردهای مدیریتی بود. 
عمومی؛  بط  ا و ر رش  گزا به 
شرکت  سرپرست  نی  اعوا علیرضا 
گاز استان سمنان در جلسه افتتاحیه 
یتی  یر مد دهای  ر ا ند ستا ا ممیزی 
به  توجه  با  داشت:  اظهار  شرکت 
ضریب نفوذ گاز ۱۰۰درصدی شهرها 
سطح  در  ها  روستا  درصدی   9۱ و 
منطبق  رویکردها  تغییر  ستان،   ا
عالیه  اهداف  موجود،  وضعیت  بر 
سازمان را از مسیر توسعه گازرسانی 
به  بهبود  نگهداشت و بهره برداری 
راستا  این  در  که  دهد  می  سوق 
مدیریت  همانند  هایی  فرایند  نقش 
یت  یر مد  ، ل محصو عمر  خه  چر
مسئولیت  فیزیکی،  های  یی  ا ر ا د
های اجتماعی، سامانه های کنترلی 
پر رنگ  ارتباطی  کانالهای  توسعه  و 

تر می شود.
در طی این فرایند، تیم ممیزی در 
3 گروه و هر گروه به مدت ۶ ساعت 
سیستم مدیریت یکپارچه را در سطح 
مراقبتی و نهایی در شرکت گاز استان 
سمنان رصد نمودند؛ سرممیز شرکت 
مذکور در این بازدید با مثبت ارزیابی 
و  کارکنان  پاسخگویی  نحوه  کردن 
همانند؛  شاخص  اقداماتی  به  اشاره 
شناسایی  استانداردها،  دقیق  رعایت 
اقدامات  گمشده،  گازهای  کاهش  و 
اثربخشی  سنجش  آموزشی،  مؤثر 

پیگیری شکایت و رضایت مشتریان، 
مسئولیتهای  مرتبط،  حوادث  کنترل 
محیطی،  زیست  مباحث  اجتماعی، 
انرژی  از  استفاده  با  انرژی  مدیریت 
بودن  مند  نظام  از   ... و  پاک  های 
مسئولیت  و  کرده   تقدیر  فعالیتها 
پذیری را از قابلیتهای ارزنده کارکنان 

سازمان دانستند.
تیم  ز  ا تشکر  ضمن  نی  عوا ا

استان  گاز  شرکت  گفت:  ممیزی 
سمنان در زمینه های کیفی روند رو 
به رشدی داشته و امید است با تقویت 
این  در  حرکت  با  بهبود،  قابل  نقاط 
مسیر روز به روز در جهت رسیدن به 
اهداف کالن شرکت و جلب حداکثری 
گام  گرامی  مشترکین  رضایتمندی 

های بلندی برداریم.
در  که  است  توضیح  به  الزم 

فرایند این ممیزی شرکت گاز استان 
و  توانمند  کارکنان  مدد  به  سمنان 
به  موفق  یافته  ساختار  فعالیتهای 
از  استفاده  صالحیت  تمدید   و  اخذ 
 HSE-MS. ISO های  گواهینامه 
 .ISO۱۰۰۱3 .۱۰۰۱5 ISO .5۰۰۰۱
 ISO  .۱۰۰۰2 ISO  .3۱۰۰۰ ISO
 .ISO۱4۰۰۱ .29۰۰۱ ISO .۱۰۰۰4

ISO .ISO45۰۰۱ 55۰۰۱  شد. 

ممیزی های مراقبتی و نهایی  نظام مدیریت یکپارچه در  شرکت گاز استان سمنان 

تمدید و اعطای استاندارد هاي سیستم مدیریت یکپارچه 
AGS در شرکت گاز استان سمنان از سوي شرکت

کسب رتبه برتر استان ایالم 
در کاهش تلفات حوادث جاده ای

 49 کاهش  از  ایالم  ای  جاده  نقل  و  حمل  و  راهداری  مدیرکل 
درصدی تلفات حوادث رانندگی در هفت ماهه سال جاری خبر داد.

ابتدای سال جاری تاکنون طبق  از  »نوراهلل دلخواه« اظهار کرد: 
آمار ارائه شده توسط پلیس راه و پزشکی قانونی تعداد 5۸ فقره تصادف 
منجر به فوت در استان ایالم ثبت شده است که نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته کاهش 49 درصدی را نشان می دهد.
وی افزود: ایمن سازی جاده های استان و تداوم حذف نقاط حادثه 
خیز در جاده های اصلی و فرعی برای کاهش تصادفات و آمار فوتی 

ضروری و نقش موثری دارد.
اینکه رفع نقاط پر تصادف از جمله نکات مهمی  با بیان  دلخواه 
است که می تواند در کاهش تصادفات نقش به سزایی داشته باشد، گفت: 
از ابتدای سال تاکنون بیش از 53 نقطه مستعد حوادث جاده ای رفع و 
اصالح شده و ۶۸ نقطه پرتصادف جدید شناسایی و در دست اقدام است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل ایالم تصریح کرد: امیدواریم با 
توجه جدی رانندگان به مسائل ایمنی، همچنان شاهد کاهش تصادفات 

و مرگ و میر ناشی از این حوادث باشیم.
وی خاطرنشان کرد: رعایت موارد ایمنی ارائه شده از سوی پلیس 
راهنمایی و رانندگی و همچنین توجه به عالئم جاده ای می تواند زمینه ساز 

کاهش حوادث جاده ای باشد.

نیروی  توزیع  شرکت  معابر  روشنایی  سرویس  مانور 
برق استان اردبیل در سطح شهر خلخال آغاز شد

مانور عملیاتی اصالح روشنایی معابر در سطح شهر خلخال همزمان 
با هفته پدافند غیر عامل امروز ۶ آبانماه در سطح شهر خلخال آغاز شد.

در آیین افتتاح این مانور که قائم مقام مدیریت توزیع برق شهرستانها 
، مدیر دفتر نظارت بر بهره برداری شرکت و معاون فرماندار و همکاران 

عملیاتی حضور داشتند 
ابتدا مدیر برق خلخال اظهار داشت : این مانور در آستانه ی هفته 
وحدت و به مناسبت هفته پدافند غیر عامل ، با حضور ۱۰ اکیپ عملیاتی 
متشکل از سه شهرستان اردبیل ، خلخال و کوثر انجام خواهد شد و 

هزینه انجام مانور 3۰۰ میلیون تومان می باشد .
 رسول زارع گفت : در این مانور ، ورودی شهر خلخال از مسیر 
روستای علی اباد ، بلوار ۱7 شهریور از میدان بسیج تا میدان مخابرات 
امام و  به خیابان  از سیمتری  دانشگاه و خیابان های منتهی  ، میدان 
همچنین خیابانهای) بهشتی – کارگر شمالی و جنوبی – خیابان شهید 
مظفر عزیزی خیابان سید دانیال ( ، خیابان سیمتری تا کوی الله در مسیر 
روستای خوجین و خیابان های ضلع شمالی منتهی به خیابان سیمتری و 
شهرک صنعتی و جنوب شهر خلخال با همکاری ۱۰ اکیپ طی امروز و 
فردا اصالح شده و هرگونه اتصالی ها در شبکه معابر و خاموشی هایی 

که در این مناطق وجود داشت، مرتفع خواهد شد .
تعویض تجهیزات  و  ادامه اصالح  در   : اظهار داشت  زارع  رسول 
معیوب روشنایی معابر، نظافت شیشه های چراغ ها ،شاخه زنی درختان 
روشنایی  در  کاربرد  مورد  بازوهای  استانداردسازی  و  ،اصالح  مزاحم 
معابر،ایمن سازی دریچه های پایه ها و اصالح و فیوزگذاری صحیح 
پایه های روشنایی معابر از اقدامات انجام شده دراین مانور خواهد بود 

که طی دو روز ۶ و 7 آبانماه انجام خواهد شد .
اصلی  هدف   ، شهرستانها  برق  توزیع  مدیریت  مقام  قائم  سپس 
گفت:  و  دانست  مردم  و  مشترکان  رضایتمند  افزایش  را  طرح  این 
روشنایی  سیستم  وری  بهره  افزایش  و  سازی  ،ایمن  استانداردسازی 
معابر و آماده سازی اکیپ های عملیاتی روشنایی معابر از دیگر اهداف 

این مانور می باشد.
رئوف حسن پور همچنین از آغاز طرح ملی برق امید )طرح اصالح 

مصرف و حمایت از مشترکان خانگی کم مصرف(
 از ابتدای آبان ماه ۱399 خبرداد و افزود : این طرح ملی با رویکرد 
مصرف بهینه انرژی برق و حفظ محیط زیست و منابع ملی کشور آغاز 
شده است .  وی افزود : در این طرح فراگیر که جامعه هدف آن مشترکان 
خانگی است ؛ مشترکان خانگی به سه گروه کم مصرف ، خوش مصرف 

و پر مصرف تقسیم می شوند.
 قائم مقام مدیریت توزیع برق شهرستانها اعالم نمود : مشترکان 
محترم استان اردبیل می توانند جهت اطالع از وضعیت برق مصرفی 
خود و اینکه در چه گروه قرار دارند با مراجعه به سایت شرکت توزیع 

www.aped.ir   : نیروی برق استان اردبیل به آدرس
ثبت شناسه  و  برق من  اپلیکیشن  و نصب  دانلود  و  بازار  کافه  و 

اشتراک اقدام نمایند

شرکت گاز استان گیالن در سطح برتر سالمت اداری 
قرار دارد

مدیرعامل  اکبر  گیالن  حسین  گاز  عمومی  روابط  گزارش  به    
شرکت گاز استان گیالن با اعالم خبر دریافت رتبه برتر توسط شرکت 
گاز استان گیالن در زمینه سالمت اداری گفت: این ارزیابی توسط امور 
استانی صورت  ایران و در میان 3۱ شرکت  بازرسی شرکت ملی گاز 
پذیرفته است و این شرکت با کسب نمره 93.۶4 توانست یکی از رتبه 

های برتر را کسب نماید.
وی با بیان اینکه این ارزیابی در زمینه های آموزش، قانون گرایی، 
شفافیت، پاسخگویی، شایسته ساالری، انضباط اداری و مالی، الگوی 
مصرف و بهره وری، استقرار و توسعه سامانه های الکترونیک و فناوری 
های نوین نظارت و کنترل داخلی انجام شده است، بیان کرد: خوشبختانه 
گاز استان گیالن با ارائه مستندات کامل، صادقانه و شفاف در همه این 
زمینه ها با 2۱ درصد افزایش امتیاز نسبت به دوره قبل در میان استان 

های برتر قرار گرفته است.
اکبر از همه پرسنل شرکت گاز استان که سهم به سزائی در کسب 
این موفقیت بزرگ داشته اند، قدردانی نمود و اظهار داشت: شرکت گاز 
اداری و حقوق  ارتقای سالمت  قانون  با رعایت شاخص های  گیالن 

شهروندی توانسته به این موفقیت دست یابد.
مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن در ادامه گفت: علیرغم کسب 
این موفقیت بزرگ، مدیریت و کارکنان گاز استان گیالن باید با استفاده از 
گزارش امور بازرسی و پاسخگویی به شکایات شرکت ملی گاز، همچنان 

در راستای تقویت فرصت های بهبود حرکت نمایند.
جلب  را  گیالن  استان  گاز  شرکت  اصلی  هدف  پایان  در  وی 
رضایتمندی حداکثری مردم و مشترکین گرامی عنوان نمود و گفت: 
مدیریت و کارکنان این شرکت تمام تالش خود را به کار بسته تا با 
رعایت هر چه بهتر قوانین و ارائه خدمات صادقانه درجهت تحقق این 

هدف بزرگ گام بردارد.

پیشرفت 83 درصدی گازرسانی به پنج روستای مرزی 
گنبدکاووس استان گلستان

عملیات  گازرسانی به پنج روستای »آی تمر، کلیجه، قوالق بورته، 
قربان قلیچ مال و  ده الوم« از توابع بخش مرزی داشلی برون شهرستان 
گنبدکاووس با اعتبار بالغ بر  24۰ میلیارد ریال  با ۸3 درصد پیشرفت 
فیزیکی در حال انجام است. رئیس اجرای طرحهای شرکت گاز استان 
گلستان در گفتگو با پایگاه  اطالع رسانی شرکت گفت: عملیات شبکه 
گذاری به این روستاها  از نوع لوله های پلی اتیلن به متراژ  43 کیلومتر 
به اتمام رسیده است و در حال حاضر برای انجام تست و سایر مراحل 
بعدی آماده شده است. وی افزود: در ادامه نیز جهت نصب انشعاب این 
روستاها جمعا به تعداد 44۱ مورد  اقدام خواهد شد که در این رابطه   
دهیاری  بهمراه روستائیان عزیز باید عنایت داشته باشند نسبت به آماده 
سازی ستونهای نصب علمک اقدام کنند تا پیمانکار مجری بتواند این 
پروژه را هر چه سریعتر  به اتمام برساند. فرامرز کردی ادامه داد:درحال 
حاضر این شرکت در قالب یک پیمان کلی  تمامی علمک ها را نصب 
خواهد نمود و درصورت آماده نبودن ستونها و محل های نصب آنها ، 
امکان نصب انشعاب گاز  توسط پیمانکار مجری وجود نخواهد داشت  
و به تاخیر می افتد. رئیس اجرای طرحهای شرکت گاز استان گلستان 
اظهار داشت: هم اکنون از مجموع ۱۶3 روستای واجد شرایط گازرسانی 
و  هستند  بهره مند  گاز  نعمت  از  روستا    ۱43 گنبدکاووس  شهرستان 
گازرسانی به ۱2 روستای دیگر درحال اجرا  بوده و 7  روستای دیگر 

شهرستان نیز در مرحله طراحی و امکان سنجی قرار دارند.

مدیر مخابرات منطقه گلستان به مناسبت هفته پدافند غیر عامل: 
کسی  بر  امنیت  ایجاد  در  مخابرات  بدیل  بی  نقش 

پوشیده نیست
هفته  مناسبت  به  ای  جلسه  در  گلستان  منطقه  مخابرات  مدیر 
پدافند غیر عامل با اشاره به نقش بی بدیل مخابرات در ایجاد امنیت 
، بر پرهیز از هرگونه اقدام در جهت سوء  استفاده دشمنان تاکید کرد. 
به  به گفته روابط عمومی مخابرات منطقه گلستان در جلسه ای که 
مناسبت هفته پدافند غیر عامل برگزار شد مهندس غالمعلی شهمرادی 
هرگونه  از  گفت:  دشمنان  استفاده  سوء  و  کنونی  شرایط  به  اشاره  با 
اقدام و فعالیت که موجب خواهد شد آسیبی به نظام و انقالب اسالمی 
دستگاه  یک  بعنوان  مخابرات  از  وی  نمود.  اجتناب  باید  برسد  ایران 
استراتژیک نام برد و افزود : وظیفه ما مراقبت همه جانبه است تا با 
تامین ارتباطات پایدار بهترین خدمات و سرویس ها را ارائه نماییم و 
به حداکثر رضایت مندی مشتریان دست یابیم . مدیر مخابات منطقه 
عامل سخن  غیر  پدافند  در خصوص  شده  انجام  اقدامات  از  گلستان 
نظر  اظهار  و  مجازی  فضای  در  شایعات  نشر  عدم  به  نسبت  و  گفت 
های نادرست تاکید کرد و افراد سودجو را در کمین چنین فرصت هایی 
دانست . غالمعلی شهمرادی خواستار همکاری و همراهی پایگاههای 
به  : کمک  اداره حراست شد و گفت  و  استان  بسیج سطح مخابرات 
از  جلوگیری  و  ایران  اسالمی  جمهوری  مقدس  نظام  ثبات  افزایش 
هرگونه آسیب های احتمالی وظیفه تک تک ماست و نقش بی بدیل 

مخابرات در ایجاد امنیت برکسی پوشیده نیست.

مدیرعامل شرکت شهرک های استان مرکزی:
9۶ هکتار زمین در شهرک های صنعتی استان مرکزی 

واگذار شد
مرکزی گفت: 9۶ هکتار  استان  مدیرعامل شرکت شهرک های   
 ۱۸9 درقالب  تولیدی  واحدهای  متوازن  توسعه  هدف  با  زمین 
مختلف  نقاط  صنعتی  نواحی  و  شهرک ها  در  امسال  رسمی  قرارداد 

شد. واگذار  متقاضیان  به  استان  این 
زمین های  بیشتر  ینکه  ا به  توجه  با   : فزود ا یی  ا میرز طیب 
به  سال  آخر  ماه   2 در  مرکزی  استان  صنعتی  نواحی  و  شهرک ها 
متقاضیان واگذار می شود، پبش بینی ها حاکی از ان است که تا پایان 
تا  گفت:  کند.وی  تجاوز  ۱3۰هکتار  از  واگذاری ها  مجموع  امسال 
93۶ واحد صنعتی در شهرک ها و نواحی صنعتی  کنون یک هزار و 
این استان به بهره برداری رسیده که از این تعداد یک هزار و ۶3۸ 

هستند.   فعال  صنعتی  واحد 
تا  کرد:  بیان  مرکزی  استان  شهرک های  شرکت  مدیرعامل 
نواحی صنعتی  29۶ میلیارد ریال در شهرک ها و  ۶3 هزار و  کنون 
در  نیز  نفر   ۶۰۶ و  هزار   35 و  شده  سرمایه گذاری  مرکزی  استان 
 59 داشت:   اظهار  دارند.میرزایی  اشتغال  تولیدی  واحدهای  این 
صنعتی  شده  واگذار  عرصه های  در  متقاضیان  با  همکاری  قرارداد 
بالتکلیف امسال  فسخ و ۱2 هکتار زمین نیز آزادسازی شد و یک 

می شود. تکلیف  تعیین  به زودی  نیز  دیگر  هکتار 
نیز در خصوص زمین های  پرونده دیگر   2۰۰ وی اضافه کرد: 
تعیین  به زودی  که  است  بررسی  دست  در  بالاستفاده  شده  واگذار 
و  صنعتگران  ختیار  ا در  شده  د  زا آ راضی  ا ین  ا و  شده  تکلیف 

می گیرد. قرار  واقعی  تولیدکنندگان 
افزود:  مرکزی  استان  صنعتی  شهرک های  شرکت  مدیرعامل 
صنایع  مشکالت  حل  و  عارضه یابی  هدف  با  استان  صنعت  کلینک 
اولیه  مواد  تامین  در  تسهیل  هدف  با  استان  منطقه ای  فن بازار  و 
واحدهای صنعتی و بازاریابی محصوالت در استان فعال شده و در 

است. داشته   مطلوبی  فعالیت های  گذشته  سال   2

تامین زیرساخت های شهرک صنعتی چابهار
زیر ساختهای شهرک صنعتی چابهار تامین می شود

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی سیستان و بلوچستان گفت: 
زیر ساختهای شهرک صنعتی چابهار تامین می شود.

مهندس »علیرضا راشکی » اظهار داشت: با توجه به موقعیت 
شهرک صنعتی چابهار به لحاظ واقع شدن در مجاورت فرودگاه و 
ایجاد پتروشیمی مکران و ریل گذاری، برای سرمایه گذاران جاذبه 

خاصی پیدا کرده است.
وی افزود: بنابراین مناسب سازی زیر ساختها در این شهرک در 

دستور کار قرار گرفته است.
و  سیستان  صنعتی  شهرکهای  شرکت  مدیره  هیات  رییس 
بلوچستان یاد آور شد: هم اکنون 35۰۰ متر از اراضی این شهرک در 
بخش خیابان سازی ، زیر سازی شده است که محدوده 2۰ هکتاری 

را در بر می گیرد.
مهندس راشکی تاکیید کرد: تا کنون برای این طرح ۱9 میلیارد 

و ۸55 میلیون ریال هزینه شده است.
وی خاطر نشان کرد: پیش بینی می شود این طرح تا پایان سال 

جاری بهره برداری شود.
مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی سیستان و بلوچستان بیان 
کرد: تا کنون ۱۰3 فقره قرار داد با کار آفرینان و سرمایه گذاران در 

شهرک صنعتی چابهار منعقد شده است.
با  تولیدی   واحد   4 میان  این  در  کرد:  تاکید  راشکی  مهندس 
سرمایه گذاری ۸۱ میلیارد ریال و ظرفیت اشتغال 3۶ نفر در زمینه 
صنایع غذایی و آشامیدنی ، شیمیایی و کانی غیر فلزی در این شهرک 

بهره برداری شده اند.
وی اضافه کرد: عملیات اجرایی این شهرک در سال ۸5 آغاز شده 
است. این شهرک با مساحت ۶۰۰ هکتار و فاز عملیاتی 99 هکتار در 

کیلومتر 9 سه راهی طیس قرار دارد.

در ارزیابی طرح سیمای شرکت توانیر
برق منطقه ای گیالن در زمینه وصول مطالبات ، عنوان بهترین عملکرد را کسب کرد

سهیل طاهری مدیر دفتر خدمات 
مشترکین و مدیریت مصرف و وصول 
درآمد با بیان اینکه شرکت برق منطقه 
ای گیالن در سال های 97،9۶ و 9۸ 
برتر  رتبه  پیاپی  سال   3 مدت  به  و 
کسب  مطالبات  وصول  زمینه  در  را 
تعامل  و  پیگیري  افزود:  است،  کرده 
جهت واریز بهاي برق مصرفي جاري، 
جهت  مشترکین  با  جلسات  برگزاري 

پیگیري  و  بدهي هاي معوقه  وصول 
هاي  مکانیزم  از  استفاده  و  مداوم 
بد  مشترکین  با  حضوري  مذاکرات 
است  اقداماتی  اهم  جمله  از  حساب 
که منجر به کسب این عنوان شد.وی 
افزود: درصد وصول به فروش کل در 
سال 9۶، ۶۱/9۶، در سال97، 25/۱۰۱ 
میزان  بود.   ۰2/۱۰۰  ،9۸ سال  در  و 
سال  در  کل  مطالبات  وصول  درصد 

۱39۸ نشان دهنده دریافت کامل مبالغ 
صورت حساب های صادره می باشد.

مشترکین  خدمات  دفتر  مدیر 
درآمد  وصول  و  مصرف  مدیریت  و 
بودن درصد وصول  باال  در خصوص 
دلیل  گفت:   ۱397 سال  فروش  به 
فروش  به  وصول  درصد  بودن  باال 
معوقه  مطالبات  وصول   ۱397 سال 
سال ۱39۶ می باشد که در مجموع  

عمل  به  های  پیگیری  دهنده  نشان 
بخشیدن  تحقق  راستای  در  آمده 
است. شرکت  درآمدی  اهداف   به 

 گفتنی است که شرکت برق منطقه ای 
گیالن دارای7 مشترک بزرگ شامل؛ 
شرکت های فوالد خزر، فوالد گیالن، 
ذوب آهن درفک شمال، آریا پویا، فیبر 
وینا، سیمان خزر و سیمان گیالن سبز 

می باشد.

با هدف بحث وبررسی مشکالت 
نفتکش های متوقف شده در مرز بین 
با  صادرات  وتوسعه  باشماق  المللی 
حضور هیاتی از مدیران اجرایی استان 
اقلیم  هیات  با  جلسه ای  کردستان 
معاون  به سرپرستی  عراق  کردستان 
وزیر داخله اقلیم کردستان عراق درمرز 

باشماق مریوان  برگزار گردید
نفتی  های  فراورده  مدیرشرکت 
منطقه کردستان دراین جلسه به رفع 
مشکالت موجود پیرامون توقف چند 
و  باشماق  مرز  در  ها  نفتکش  روزه 
مستقیم  حمل   ، مریوان  شهر  سطح 

فرآورده تا مقصد نهایی  تأکید کرد.
کیفیت  به  سپس  منش  گیتی 
جهت  کشور  ز  ا رسالی  ا فرآورده 
و  تخلیه  افزود:  و  اشاره  مشتریان 
بارگیری فرآورده در نقاط مرزی هم 
فراورده  کیفیت  در  هم  و  کمیت  در 
تاثیر گذار بوده و هنگامی که پلمپ 
درب مخازن نفتکش فک می گردد هر 
گونه سوء استفاده ای را باید احتمال 
نارضایتی  سبب  موضوع  این  و  داد 
مصرف کننده نهایی وزیر سوال رفتن 

شرکتهای صادراتی خواهد گردید.
از  پس  مدتی  است  ذکر  شایان 

اقلیم  مسئولین  کرونا  ویروس  شیوع 
ایرانی  کامیونهای  ورود  از  کردستان 
نموده  ممانعت  کشورشان  داخل  به 
به  مبادرت  مرزی  صفر  نقاط  ودر 
می  کاال  مجدد  بارگیری  و  تخلیه 
نمودند در جلسه مذکور صدور گواهی 
نامه سالمت از سوی مراکز بهداشت 
جهت رانندگان ایرانی نیز مطرح گردید 
به  اسرع وقت نسبت  و مقرر شد در 

در  شده  متوقف  های  نفتکش  تردد 
مرز اقدام گردد.

در این سفر یک روزه فرماندار 
پخش  ملی  شرکت  مدیر  مریوان، 
ن  ستا د کر نفتی  ی  ها ه  د ر و ا فر
نقل،  و  حمل  و  راهداری  ،مدیرکل 
مدیرکل گمرکات کردستان، مدیرکل 
معاون   ، مریوان،  باشماق  گمرک 
پزشکی  علوم  ه  نشگا ا د شتی  بهدا

نیه،  سلیما در  یران  ا سرکنسول  و 
و  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
را  کردستان  استاندار  منابع  توسعه 
نیز  عراقی  هیات  و  کردند  همراهی 
اقلیم،  داخله  وزیر  معاون  از  متشکل 
رییس انجمن استان سلیمانیه، مدیر 
فرمانده  گمرک،  مدیر  باشماق،  مرز 
)بهداشت  تندرستی  معاون  و  پلیس 

و درمان( سلیمانیه بود.

به همت شرکت فراورده های نفتی منطقه کردستان صورت گرفت

 بررسی مشکالت نفتکش های متوقف شده درمرز بین المللی باشماق مریوان

استان  گاز  شرکت  عامل  مدیر 
اردبیل از نصب 3 هزار و 274 انشعاب 

تا پایان مهرماه سالجاری خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت 
اسماعیلی  سردار  اردبیل  استان  گاز 
مدیر عامل این شرکت، با اعالم این 
خبر افزود: از ابتدای سالجاری تاکنون 
به میزان بیش از ۱۱4 کیلومتر شبکه 
استان  گازرسانی  به شبکه های  گاز 
وجود  این  با  که  است  شده  اضافه 
میزان شبکه گذاری از ابتدای تأسیس 
از نه هزار  تا کنون به بیش  شرکت 
سه  تعداد  و  رسیده  کیلومتر   739 و 
انشعاب گاز جدید  هزار و 274 عدد 
گردیده  نصب  استان  سطح  در  نیز 
در  علمک   ۱۰94 تعداد  این  از  که 
انشعاب گاز طبیعی  شهرها و 2۱۸۰ 
تعداد  که   ، شده  نصب  روستاها  در 
انشعابات نصب شده در سطح استان 
علمکهای  تعداد  احتساب  با  اردبیل 
نصب شده در سالجاری به 24۰ هزار 

و 5۶2 انشعاب رسیده است.
وی عملکرد شرکت گاز استان 

سالجاری  نخست  ماهه  هفت  در  را 
بدین  نیز  مشترک  جذب  حوزه  در 
ماهه  هفت  در  داد:  توضیح  شرح 
ابتدایی سال جاری ۱۰ هزار و 395 
در بخشهای مختلف  مشترک جدید 
این  جذب  تجاری  خانگی،  از  اعم 
همین  در  که  است  گردیده  شرکت 
از  گاز طبیعی  تعداد مشترکین  راستا 
بدو تأسیس این شرکت به 5۰۰ هزار 

۱۸۱ مشترک رسیده است.
روستاهای  اسماعیلی  ر  ا سرد

سطح  در  طبیعی  زگاز  ا مند  بهره 
استان اردبیلرا ۱35۰ روستا برشمرد 
گاز  از  مند  بهره  شهری  جمعّیت  و 
صد  ا  ر ن  ستا ا سطح  ر  د طبیعی 
پوشش  تحت  جمعیت  و  صد  در 
درصد   95 ز  ا بیش  ا  ر یی  روستا
عنوان کرد و افزود : استان اردبیل 
29شهر می باشد که تمامی  دارای 
ساکنین شهرها از نعمت گاز طبیعی 

هستند. برخوردار 
استان  گاز  شرکت  عامل  مدیر 

خدمات  ارایه  با  رابطه  در  اردبیل 
شیوع  به  توجه  با  حضوری  غیر 
به  توجه  با  گفت:  کرونا  بیماری 
ضرورت  و  نا  کرو بیماری  شیوع 
حفظ سالمت شهروندان و کارکنان، 
تمامی خدمات این شرکت به صورت 
کلیه  و  شود  می  ارایه  غیرحضوری 
به  ورود  با  توانند  می  شهروندان 
اردبیل  استان  گاز  شرکت  وبسایت 
www.nigc-ar.ir از  به نشانی 
طریق منو میز خدمت الکترونیکی و 
با وارد نمودن کد اشتراک به خدمات 
دسترسی  وب  بستر  در  شده  ارایه 

باشند. داشته 
شرکت  عامل  مدیر  خاتمه  در 
گاز استان اردبیل با تاکید بر رعایت 
نکات ایمنی در مصرف گاز طبیعی ، 
افزود: از کلیه همشهریان و مشترکین 
شرکت گاز استان تقاضا دارم نسبت 
به رعایت این موارد ایمنی ، توجهی 
خاص و دقیق داشته باشند تا در آینده 
شاهد هرگونه حادثه ناشی از مصرف 

ناایمن گاز طبیعی نباشیم.

نصب بیش از 3200 علمک گازدر هفت ماهه سالجاری در سطح استان اردبیل 



5 زمینسال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1594- چهارشنبه 14 آبان 1399 ایران 

بط  ا و ر رش  ا گز به 
یع  ز تو کت  شر می  عمو
گلستان  استان  برق  نیروی 
عامل  غیر  پدافند  هفته  با  همزمان 
بکاری  ده  ما آ کنترل  رزمایش   ،
در  اضطراری  برق  تامین  مولدهای 
مدیرعامل  حضور  با  استان  سطح  
گلستان  برق  نیروی  توزیع  شرکت 
پدافند  و  بحران  مدیریت  ،مدیران 
و  معاونین   ، استانداری  عامل  غیر 
مدیران ستادی شرکت توزیع نیروی 

برق استان برگزار شد. 
بصورت  که  رزمایش  این  طی 
سراسری در کل کشور برگزار شد، برق 
بدون  استان  از مراکز حساس  برخی 
اطالع قبلی توسط اکیپ های عملیاتی 
وبالفاصله  قطع  برق  توزیع  شرکت 
مولدهای تامین برق اضطراری )دیزل 
مورد  و  گردید  مدار  وارد  ژنراتورها( 
علی  مهندس  گرفت.  قرار  ارزیابی 
اکبرنصیری مدیرعامل این شرکت با 

اشاره به ارزیابی مطلوب این رزمایش 
و  آوری  تاب  ارتقاء  زمینه  در   : گفت 
پایداری زیر ساخت های برق رسانی 

در شرایط خاص و امنیت سایبری نیز 
اقدامات بسیار خوبی انجام شده است.  
گفتنی است این رزمایش تمرینی برای 

رویارویی با حوادث واقعی و افزایش 
و  حیاتی  مراکز  آوری  تاب  میزان 

حساس استان می باشد.

رزمایش آماده بکاری مولدهای تامین برق اضطراری در استان گلستان برگزار شد  توسط  کشور  شبکه  تجهیزات  بازیافت  کارگاه  اولین 
شرکت توزیع برق استان اصفهان راه اندازی شده است

به گزارش دفتر روابط عمومی شرکت توزیع برق استان اصفهان، 
همایون حائری، معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی از مرکز سمیع 
این شرکت که با هدف ارائه خدمات غیر حضوری در اواخر سال 94 

شروع به فعالیت کرده است، بازدید کرد.
مهندس امیر رمضانی، مدیر روابط عمومی شرکت توزیع برق استان 
اصفهان، اظهار کرد: مرکز سمیع با عنوان مکالمه به جای مراجعه در 
شرکت توزیع ایجاد شده است. در این مرکز حدود 22 نفر از کارکنان 
شرکت توزیع برق استان اصفهان، تمام خدمات شرکت از جمله فروش 
از فروش را برای مشترکان در این سامانه از  انشعاب و خدمات پس 
هفت صبح تا 9 شب به مردم ارائه می دهند تا مراجعه حضوری برای 

دریافت خدمات به صفر برسد.
در این بازدید »سامانه دوربان« شرکت توزیع برق استان اصفهان 
نیز رونمایی شد. مرکز دوربان حراست شامل سامانه نظارت بر اماکن، 
تأسیسات، ناوگان خودرویی و نظارت نرم افزاری است. در این مرکز کلیه 
تأسیسات زیر بار شرکت به صورت آنالین رصد شده و هشدارهای سرقت 

در کمترین زمان ممکن توسط اپراتور قابل ردگیری است.
هدف  با  شبکه  تجهیزات  بازیافت  و  بازسازی  کارگاه  همچنین 
بهره برداری مجدد از دارایی های صنعت برق راه اندازی شد که در آن 
تجهیزات برکناری شبکه مجدداً مورد تعمیر و بازسازی قرار گرفته و به 

چرخه بهره برداری بازگردانده می شوند.
در این رابطه نیز مهدی پیرپیران، مدیر دفتر فنی شرکت توزیع 
برق استان اصفهان، گفت: پیش از این تجهیزات مستعمل بسیاری از 
شبکه های توزیع باز و به صورت مزایده به فروش می رفت. بعد از اینکه 
در برنامه استراتژیک شرکت موضوع مدیریت دارایی ها در اولویت قرار 
گرفت یکی از دارایی هایی که مدیریت چرخه عمر آن مد نظر مدیران 
شرکت قرار گرفت، تجهیزات مستعمل بود که به هر دلیل در حوادث، 

پروژه های بهسازی، بهینه سازی و تعمیرات از شبکه ها باز می شوند.
وی افزود: از دو سال پیش به این نتیجه رسیدیم با توجه به شرایط 
اقتصادی موجود که موجب توقف واردات بخشی از تجهیزات شد پروژه 
بازسازی و بازیافت تجهیزات استارت خورد تا بتوانیم به صورت بهینه از 
تجهیزات استفاده کنیم. اکنون حدود ۱۸ قلم کاال توسط پیمانکار و با 
کارفرمایی شرکت توزیع برق استان اصفهان مورد بازسازی و بازیافت 

قرار می گیرد.
مدیر دفتر فنی شرکت توزیع برق استان اصفهان با اشاره به اینکه 
دو دسته تجهیزات در این کارگاه بررسی و بازیافت می شود، گفت: بخشی 
از تجهیزات بدون انجام عملیات تعمیراتی صرفًا بر اساس تست و کنترل 
عملکرد و بخشی از تجهیزات نیز بعد از عملیات بازسازی، تعمیرات و 

تست و کنترل نهایی به چرخه عمر بازمی گردد.
به گفته مهندس مهدی پیرپیران، از ابتدای آبان 9۸ که این پروژه 
راه اندازی شده تا کنون بیش از دو میلیارد تومان سرمایه از این محل 

به شرکت بازگشت داده شده است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان مرکزی:
مرکزی  استان  در  ورزشی  فعالیت های  محدودیت 

اعالم شد
محدودیت  اعالم  با  مرکزی  استان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
ورزشی  رشته های  فعالیت  گفت:  استان  این  در  ورزشی  فعالیت های 
پرخطر از نظر شیوع ویروس کرونا همچنان ممنوع ولی انجام تمرینات 

برخی رشته ها با شرایط خاص و رعایت ضوابط بهداشتی مجاز است.
عابد حقدادی افزود: رشته های ورزشی تکواندو، کاراته، کونگ فو، 
جودو، ووشو، کیک بوکسینگ و رشته های زیر مجموعه هیئت رزمی و 
رشته های کشتی، کبدی  و بوکس در بخش کومیته و مبارزه تا اطالع 

ثانوی تعطیل می باشد.  
وی ادامه داد: فعاالن رشته ورزشی فوتبال با حداقل تعداد نفرات 
در هر تایم تمرینی)در زمین های چمن بزرگ حداکثر 3۰نفر و در زمین 
های مینی فوتبال حداکثر ۱5 نفر( می توانند با رعایت پروتکل های 

بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی فعالیت نمایند.
های  رشته  کرد:  بیان  مرکزی  استان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
ورزشی فوتسال، والیبال، هندبال، بسکتبال، هاکی، سپک تاکرا، بسکتبال 
با ویلچر، والیبال نشسته، گلبال در سالن های سرپوشیده تا اطالع ثانوی 

تعطیل می باشد.
اظهار داشت: فعاالن رشته های ورزشی اسکیت، دو و  حقدادی 
میدانی، کوهنودی، دوچرخه سواری، تیراندازی با کمان، قایقرانی، ورزش 
های هوائی، در فضای باز با رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری 

اجتماعی می توانند فعالیت نمایند.
تنیس  شامل  راکتی  رشته های  ورزشکاران  کرد:  اضافه  وی 
خاکی، بدمینتون، پینگ پنگ، اسکواش و رشته دارت می توانند به 
متر مربع حداکثر   ۱۰۰ ازای هر  به  تمرینی  نفرات در هرتایم  تعداد 
اجتماعی  با رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری  نفر   ۱۰

نمایند.   فعالیت 
مدیرکل ورزش و جوانان استان مرکزی گفت: فعاالن رشته های 
ورزشی ژیمناستیک، شیرجه، رزمی، کاراته کاتاو صخره نوردی می توانند 
رعایت  با  متر   ۶ باالی  ارتفاع  با  اختصاصی  و  بزرگ  سالن های  در 

پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی فعالیت نمایند.
حقدادی افزود: فعاالن رشته های تیراندازی با تفنگ و شمشیربازی  
به صورت انفرادی و با استفاده از تجهیزات شخصی میتوانند با رعایت 
رشته های  و  کنند  فعالیت  فاصله  رعایت  و  بهداشتی  دستورالعمل های 
ورزشی بدنسازی، کاربادستگاه، ایروبیک، و کلیه ورزش های هوازی زیر 
مجموعه هیئت همگانی و رشته شطرنج تا اطالع ثانوی و تصمیم گیری 

مجدد تعطیل می باشند.  
و  اتومبیلرانی  گلف،  ورزشی  رشته  ورزشکاران  داد:  ادامه  وی 
موتورسواری می توانند با رعایت دستورالعمل های بهداشتی به فعالیت 
حداکثر  حضور  شرط  به  وزنه برداری  ورزشی  رشته  تمرین  و  بپردازند 
هشت  نفر در هر نوبت تمرینی در سالن ورزشی و رعایت فاصله گذاری 

اجتماعی بالمانع است.

صنعتی  های  شهرک  شرکت  مابین  نامه  تفاهم  انعقاد 
سیستان و بلوچستان و دانشگاه دریا نوردی چابهار

دانشگاه دریا  با  بلوچستان  و  شرکت شهرکهای صنعتی سیستان 
نوردی چابهار تفاهم نامه  منعقد کرد

بلوچستان  و  سیستان  صنعتی  های  شهرک  شرکت  مدیرعامل 
منعقد  نامه   تفاهم  چابهار  دریانوردی  دانشگاه  با  این شرکت  گفت: 

کرد.
مهندس«علیرضا راشکی« اظهار داشت: از جمله با اهمیت ترین 
خروجی های این تفاهم نامه ، راهبری آزمایشگاه صنایع غذایی کنارک 

و کمک به بهبود نقشه های لنج سازی است.
وی افزود: برگزاری رویداد شتاب ، برگزاری دوره های آموزشی 
ویژه واحد های تولیدی مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی جنوب 

استان نیز از دیگر مفاد این تفاهم نامه به شمار می رود.
و  سیستان  صنعتی  های  شهرک  شرکت  مدیره  هیات  رییس 
مستقردر  شیالتی  های  واحد  صنعتی  توسعه  کرد:  تاکید  بلوچستان 
شهرکها ،همکاری های آموزشی و پژوهشی ،بر گزاری تورهای صنعتی 
و مدیریت ساختمان کسب و کار شهرک صنعتی کنارک از این بند های 

مهم این تفاهم نامه بود.

گاز  پاالیشگاه  در  کالدینک  خالقانه  طرح  اجرای 
ایالم

طــرح ایجــاد کالدینــگ )روکش دار کردن( بخشــی از سیســتم 
ــه کشــی مابیــن بــرج احیــا و ریبویلرهــای واحدهــای شــیرین  لول
ســازی آمیــن پاالیشــگاه گاز ایــالم توســط یکــی از کارکنــان ایــن 

پاالیشــگاه بــه مرحلــه اجــرا درآمــد.
طــرح ایجــاد کالدینــگ )روکش دار کردن( بخشــی از سیســتم 
ــه کشــی مابیــن بــرج احیــا و ریبویلرهــای واحدهــای شــیرین  لول
ــی  ــز بخــش هــای داخل ــالم و نی ــن پاالیشــگاه گاز ای ســازی آمی
ایــن ریبویلرهــا و نــازل هــای بــرج مذکــور بــا ورق نــازک از جنــس 
اســتنلس اســتیل، توســط یکــی از کارکنــان ایــن واحــد صنعتــی بــه 
نظــام مشــارکت ایــن شــرکت پیشــنهاد شــد که بــا اجــرای موفقیت 
ــزات، اجــرا  ــن تجهی ــرات ای ــز آن در بخــش نگهــداری و تعمی آمی
شــد کــه صرفــه جویــی اقتصــادی درحــوزه تولیــد و تاثیــرات بســیار 

مثبتــی بــر کاهــش توقفــات بــه همــراه داشــته اســت.
ارائــه دهنــده ایــن طــرح، کــه دارای 2۱ ســال ســابقه اجرایــی 
پایپینــگ و از تکنســین هــای مکانیــک پیمانــکاری ایــن پاالیشــگاه 
اســت در گفــت و گــو بــا خبرنــگار مــا، اظهــار کــرد: در ابتــدا بــرای 
مقابلــه بــا خوردگــی در ایــن نقــاط از یکســری پوشــش هــای ضــد 
خوردگــی ویــژه اســتفاده مــی شــد که ضمــن هزینــه بــاالی تامین، 
تاثیــر چندانــی در جلوگیــری از خوردگــی هــای شــیمیایی ایــن نقاط 
نداشــته و در چندیــن نوبت،تعمیــرات اضطــراری بــرای مقابلــه بــا 
پیشــرفت خوردگــی انجــام و ایــن موضــوع موجــب توقــف تولیــد 

مــی شــد.
»غالمحســین ســلیمانی زاده« افــزود: بــه عنــوان یــک راه حل 
بــرای بــاال بــردن اســتحکام ایــن نقــاط پیشــنهاد شــد کــه از ورق 
اســتنلس اســتیل بــا ضخامــت مناســب کــه هزینــه آن نســبت بــه 
ــه پوشــش هــای  ســایر راه هــای پیشــگیری از خوردگــی،  ازجمل
ــه  ــردد ک ــتفاده گ ــد، اس ــی باش ــر م ــب کمت ــه مرات ــده ب ــاد ش ی
ــه  ــه جزئیــات اجرایــی ارائ ــا توجــه ب خوشــبختانه ایــن پیشــنهاد ب
ــز آن، در بازرســی  ــت آمی ــا اجــرای موفقی ــد و ب ــد گردی شــده تائی
هــای انجــام شــده در چندوقــت اخیــر هیچگونــه مشــکلی در نقــاط 
ــن  ــز ناشــی از ای ــدی نی ــاد شــده مشــاهده نشــده و توقــف تولی ی

مــورد نداشــته ایــم.
وی بــه مزایــای ایــن طــرح اشــاره کــرد و اظهــار  کرد:عــدم 
ــر و  ــای ریبویل ــازل ه ــگ و ن ــالیانه پایپین ــض س ــه تعوی ــاز ب نی
بــرج احیــاء و عــدم نیــاز بــه تغییــر جنــس آنهــا درجهــت افزایــش 
اســتحکام، کاهــش هزینــه هــای تیــم هــای تعمیراتــی، کاهــش 
توقفــات تولیــد و جلوگیــری از هــدر رفتــن مــاده شــیمیایی حــالل 
آمیــن کــه هزینــه هــای تأمیــن آن در شــرایط فعلــی سرســام آور 

ــوده اســت اســت، برخــی از دســتاوردهای ایــن طــرح ب
ــا  ــز ب ــالم نی ــش گاز ای ــرکت پاالی ــارکت ش ــام مش ــر نظ دبی
اشــاره بــه اینکــه نظــام پیشــنهادات بــه عنــوان برجســته تریــن ابزار 
مدیریــت مشــارکتی، زمینــه ســاز مشــارکت کارکنــان در تصمیــم 
گیــری هــای ســطوح مختلــف ســازمان، از امــور اجرایــی تــا اتخــاذ 
تصمیمــات راهبــردی اســت، گفــت: در مدیریت مشــارکتی، کارکنان 
در اتخــاذ تصمیــم  بــرای ایجــاد تحــول در ســازمان ســهیم بــوده 
و در مرحلــه اجــرا نیــز همــکاری و همدلــی بیشــتری داشــته و بــه 

تبــع آن شــاهد افزایــش بهــره وری نیــز خواهیــم بــود.
ــرکت  ــنهادات ش ــام پیش ــزود: نظ ــی« اف ــدق  رضای »مص
پاالیــش گاز ایــالم از ســال ۱3۸7 براســاس آییــن نامــه مصــوب 
ــا اهــداف افزایــش میــزان  شــرکت ملــی گاز ایــران تشــکیل و ب
ــان،  بهــره وري، تقویــت روح ابتــکار و حــس مســئولیت در کارکن
ــتفاده از تجــارب  ــکان اس ــان، ام ــن کارکن ــکاري بی ــش هم افزای
عملــي و نظــرات و اندیشــه هاي کارکنــان، فعالیــت خــود را 

آغــاز کــرده اســت.
ــی اقتصــادی  ــه جوی ــکان صرف ــه ام ــه ب ــا توج ــت: ب وی گف
ناشــی از اجــرای برخــی طــرح هــای پیشــنهادی همچــون طرحــی 
ــرد  ــت و هزینه ک ــده اس ــاره ش ــه آن اش ــزارش ب ــن گ ــه در ای ک
ــانی،  ــروی انس ــعه نی ــت توس ــی درجه ــود حاصــل از صرفه جوی س
ــوب  ــای مص ــرفصل ه ــایر س ــان و س ــارکت کارکن ــترش مش گس
شــورای همیــاری و مشــارکت، نظــام پیشــنهادات ایــن شــرکت بــه 
ــی  ــت و ویژگ ــا مزی ــت پیشــنهادات ب ــه دریاف ســمت ایجــاد زمین
ــن  ــرده و در ای ــت ک ــرکت حرک ــی در ش ــی مال ــاد صرفه جوی ایج

ــوده اســت. ــت نم ــددی دریاف راســتا پیشــنهادات متع
ــنهادات  ــه، پیش ــن نام ــق آئی ــرد: مطاب ــح ک ــی تصری رضای
دریافتــی در چنــد مرحلــه توســط کارشناســان و اعضــای شــورا از 
حیــث کاربــردی بــودن، قابلیــت اجــرا و تناســب هزینــه فایــده مورد 
بررســی قــرار گرفتــه و در صــورت تاییــد، ضمــن  اجــرا، مطابــق 
ــر  ــاداش داده شــده و مــورد تقدی ــده پ ــه پیشــنهاد دهن ــط  ب ضواب

قــرار مــی گیــرد

آموزش اپراتورهای جایگاههای cng استان اردبیل 
همکاری  مه  نا تفاهم  د  نعقا ا
آموزشی بین اداره کل آموزش فنی و 
حرفه ای استان با شرکت ملی پخش 

فرآورده های نفتی منطقه اردبیل 
به گزارش روابط عمومی شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی اردبیل، 
مابین  فی  نامه  تفاهم  عقد  جلسه 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه اردبیل و اداره کل آموزش فنی 
و حرفه ای استان در راستای آموزش 
برگزار  منطقه  در   cng اپراتورهای 

گردید .
شرکت  مدیر  مراسم  این  در 
نفتی  های  ده  ور آ فر پخش  ملی 
منطقه اردبیل ضمن اشاره به اهمیت 
نقش  طبیعی خصوصا«  گاز  سوخت 
عنوان  سوخت  تامین  در  آن  مهم 
و  حمل  سبد  درصد   4۰  : داشت 
پاک  سوخت  ین  ا به  استان  نقل 
صرفه  به  منجر  که  یافته  تخصیص 
بنزین  لیتر  هزار   54۰ روزانه  جویی 
گردیده که در صورت تعمیم آن به 
کل کشور میزان صرفه جویی قابل 

مالحظه ای را در پی خواهد داشت 
منطقه  یر  مد مدنی  حجت  سید  .
از   cng افزود:  همچنین  اردبیل  
تکنولوژی بروز و تخصصی برخوردار 
الزم  آموزشهای  طلبد  می  که  بوده 
به  الخصوص  علی  زمینه  این  در 
جهت جلوگیری و کاهش مخاطرات 

و حوادث انجام پذیرد.
مدنی در ادامه به نقش آموزش 
فنی و حرفه ای در بحث آموزشهای 
کاربردی اشاره داشت و بیان کرد: امید 
است این تعامل نتایج و ثمرات خوبی 

را در پی داشته باشد.
مدیر  پورقلی  جلسه  ین  ا در 
کل آموزش فنی و حرفه ای استان 
تقاضا  و  محور  سفارش  به  اردبیل 
داشت  اشاره  آموزشها  بودن  محور 
حرفه  و  فنی  آموزشهای  افزود:   و 
هدف  گروههای  و  ها  الیه  در  ای 
مختلف جامعه در حال انجام می باشد 
و بحث آموزش اپراتورهای cng نیز 
افزایش  و  سازی  توانمند  جهت  به 
دانش کاری این عزیزان در راستای 
بل  قا لی  حتما ا مخاطرات  کاهش 

مالحظه می باشد .پورقلی همچنین 
حرفه  و  فنی  آموزشهای  داد:   ادامه 
خاصی  های  استاندارد  قالب  در  ای 
صورت پذیرفته که ضمن ارتقاء دانش 
و تخصص کاری آموزشهای بینش و 
اخالق محوری و کارآفرینی را نیز به 

همراه دارد . 
موضوعات  با  نامه  تفاهم  این 
مهارتی  آموزشی  های  دوره  اجرای 
مصوب  استانداردهای  با  متناسب 
حرفه ای  و  فنی  آموزش  سازمان 
اجرای  دولتی،  بخش  توسط  کشور 
ای  حرفه  صالحیت  آموزش های 
عمومی  اپراتوری  نیاز  مورد  مشاغل 
 CNGسوخت عرضه  جایگاههای 
اساس  بر  رسید. طرفین  امضا  به 
کلیه  گردید  مقرر  نامه  تفاهم  این 
ملزم   cng جایگاههای  اپراتورهای 
اخذ  و  آموزشی  دوره  رعایت  به 
افتتاحیه  مراسم  و  شوند  گواهینامه 
آموزشها  این  دوره  اولین  جهت  نیز 
برگزار  دستگاه  دو  مدیران  با حضور 

گردد.

آگهی فقدان سند مالکیت 
نظر به اینکه آقای مهدی عباسی طی تقاضای بوارده شماره 75 مورخ 
در  شده  مصدق  محلی  استشهادیه  برگ  دو  ارائه  ضمن  و   ۱399/۰۱/23
یکدستگاه  ششدانگ  مالکیت  سند  مدعی  اسالمشهر   5 رسمی  اسناد  دفتر 
آپارتمان واقع در سمت جنوبی طبقه چهارم به مساحت 57/۸3 مترمربع که 
مقدار 4/۰7 مترمربع آن بصورت پیشرفتگی به فضای خیابان است قطعه 
از  شده  مجزی  و  مفروز  اصلی   ۱۱5 از  فرعی   42۰۱ پالک  تفکیکی   ۱۰
پالک ۶25 فرعی از اصلی مذکور واقع در االرد حوزه ثبتی رباط کریم ذیل 
ثبت۱۱52۱3 صفحه 23۰ دفتر اسناد امالک جلد 4۶۰ بشماره چاپی 52293۶ 
الف ۸3  بنام آقای ناصر قیطاس ثبت صادر و تسلیم گردید در ادامه تمامی 
مورد ثبت مع الواسطه برابر سند انتقال شماره 3۱42 مورخ ۱392/۰4/2۰ 
دفتر 47 رباط کریم به آقای مهدی عباسی فرزند اسماعیل منتقل و برابر 
بانک  رهن  در  مذکور  دفتر   ۱392/۰4/2۰ مورخ   3۱43 رهنی شماره  سند 
مسکن می باشد که سند مالکیت فوق به علت اسباب کشی مفقود گردیده 
و تقاضای صدور سند مالکیت المثل نموده است لذا مراتب به استناد تبصره 
یک ماده ۱2۰ آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی میگردد تا چنانچه 
کسی مدعی انجام معامله نسبت به پالک مذکور با وجود سند مالکیت نزد 
خود می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا 
غیر  در  نماید  دریافت  رسید  و  تسلیم  اداره  این  به  معامله  سند  به ضمیمه 
به صدور سند  نرسیدن واخواهی نسبت  انقضای مدت و  از  اینصورت پس 

مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد.
احمد رحیمی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان رباط کریم

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای منوچهر روح االمین به استناد 2 برگ استشهاد محلی که به امضا 
شهود و به گواهی دفترخانه شماره 22 رسیده مدعی می باشد که سند مالکیت 
ششدانگ پالک ۶4۰۸/4 واقع در بخش یک سمنان مورد ثبت 7۱۶۶ جلد 
درخواست صدور  مالکت  و  مفقود  جابجایی  علت  به   4۰ متمم صفحه   2۰
سند مالکیت المثنی را نموده است لذا مراتب به استناد ماده ۱2۰ آیین نامه 
قانون ثبت آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به 
ملک مرقوم یا وجود اسناد مالکیت مذکور نزد خود می باشد از تاریخ انتشار 
این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را به ضمیمه اصل سند مالکیت 
به این اداره تسلیم و رسید دریافت نماید تا مورد رسیدگی قرار گیرد واال 

پس از انقضای مدت مذکور و نرسیدن واخواهی و در صورت اعتراض اصل 
اقدام  المثنی طبق مقررات  ارائه نشود نسبت به صدور سند مالکیت  اسناد 

خواهد شد م / الف 4۶۶
روانجش قنبری 

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سمنان 

شماره  به  خاص  سهامی  هامون  سازه  سدید  شرکت  تغییرات  آگهی 
استناد صورتجلسه مجمع  به   ۱4۰۰۸9۰۶335 ملی  و شناسه   ۸۱75 ثبت 
ذیل  تصمیمات   ۰۶/۰7/۱399 مورخ  العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی 
اتخاذ شد : ۱. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین شدند: آقای هومن 
شماره  به  گواهی  علی  آقای  و   3۶2۱9۶3۰۱4 ملی  شماره  به  درخشنده 
ملی ۰۶52۸93۰23 و آقای بهنام آذرسا به شماره ملی 3۶۶۰2۶2۰۱3 و 
آقای محمود آذرسا به شماره ملی 3۶7۰۱35۰3۰ به عنوان اعضاء هیئت 
مدیره برای مدت باقیمانده 2 سال انتخاب گردیدند. اداره کل ثبت اسناد 
موسسات  و  ها  شرکت  ثبت  اداره  بلوچستان  و  سیستان  استان  امالک  و 

غیرتجاری زاهدان )۱۰3۶52۶(

خاص  سهامی  هامون  سازه  سدید  شرکت  تغییرات  آگهی 
استناد  به   ۱4۰۰۸9۰۶335 ملی  شناسه  و   ۸۱75 ثبت  شماره  به 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰7/۱399 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : ۱.آقای محمود آذرسا به شماره ملی 3۶7۰۱35۰3۰ به سمت 
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای بهنام آذرسا به شماره ملی 
3۶۶۰2۶2۰۱3 به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای هومن درخشنده 
به شماره ملی 3۶2۱9۶3۰۱4 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
و آقای علی گواهی به شماره ملی ۰۶52۸93۰23 به سمت عضو 
هیئت مدیره برای مدت باقیمانده 2 سال انتخاب شدند. 2. کلیه 
اوراق و اسناد تعهد اور از قبیل چک و سفته و برات با امضاء آقای 
بهنام آذرسا و همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضاء 
کل  اداره  است  معتبر  شرکت  مهر  با  همراه  و  آذرسا  بهنام  آقای 
ثبت اسناد و امالک استان سیستان و بلوچستان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجاری زاهدان )۱۰3۶527(

ته  پیشخوان  وراز  هه  محدود  مسئولیت  با  شرکت  تاسیس 
وار سقز درتاریخ ۱2/۰۸/۱399 به شماره ثبت 2۰79 به شناسه 
گردیده  دفاترتکمیل  ذیل  امضا  و  ثبت   ۱4۰۰95543۶۰ ملی 
که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. 
از  الکترونیک  دولت  پیشخوان  خدمات  :ارائه  فعالیت  موضوع 
قبیل ایجاد و بهره برداری و انجام کلیه خدمات مرتبط و قابل 
دولتی  غیر  عمومی  بخش  و  دولت  پیشخوان  دفاتر  در  ارائه 
ذیربط  مراجع  از  الزم  مجوزهای  اخذ  از  پس  لزوم  درصورت 
اصلی  مرکز  نامحدود  مدت  به  ثبت  تاریخ  از   : فعالیت  مدت 
شهر   ، مرکزی  بخش   ، سقز  شهرستان   ، کردستان  استان   :
پالک   ،  3 هما  کوچه   ،  5 گلشن  کوچه   ، آباد  تازه  محله  سقز، 
شخصیت  سرمایه   ۶۶۸۱99995۰ کدپستی  همکف  طبقه   ،  ۰
میزان  نقدی  ریال   ۱.۰۰۰.۰۰۰ مبلغ  از  است  عبارت  حقوقی 
سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای فواد عبداله زاده به شماره 
آقای  الشرکه  ریال سهم   99۰۰۰۰ دارنده   375۰۱۰4۱4۱ ملی 
محمد عبداله زاده به شماره ملی 3۸5۰۱9775۱ دارنده ۱۰۰۰۰ 
ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای فواد عبداله زاده به 
شماره ملی 375۰۱۰4۱4۱ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود آقای 
سمت  به  و   3۸5۰۱9775۱ ملی  شماره  به  زاده  عبداله  محمد 
 : امضا  حق  دارندگان  نامحدود  مدت  به  مدیره  هیئت  رئیس 
و  عادی  اوراق  و  تعهدآور شرکت  و  بهادار  اسناد  و  اوراق  کلیه 
معتبر  شرکت  مهر  با  همراه  مدیرعامل  منفرد  امضای  با  اداری 
کثیر  روزنامه  اساسنامه  طبق   : عامل  مدیر  اختیارات  باشد  می 
تعیین  شرکت  های  آگهی  درج  جهت  جوانان  دنیای  االنتشار 
گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه 
فعالیت نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کردستان 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سقز )۱۰374۸3(

گــروه  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
کارخانجــات آجــر نماچیــن، ســعید کاردان پــور بــا 
ــواز در  بیــان اینکــه اســتفاده از نماهــای چشــم ن
شــهرها و روســتاها یکــی از ایده آلتریــن نماهــای 
ــتفاده  ــرای اس ــان ب ــان و طراح ــد نظــر مهندس م
ــن  ــن بی ــرد: در ای ــار ک در ســاختمان اســت، اظه
اســتفاده از نماهــای ســبز و نماهایــی کــه در 
راســتای حفــظ محیــط زیســت طراحــی شــده اند 

ــد. ــده باش ــک کنن ــیار کم ــد بس میتوان
ــای  ــتفاده از نماه ــه اس ــان اینک ــا بی وی ب
ــد  ــرژی و نماهایــی کــه بتوان ــده مصــرف ان کاهن
در بلنــد مــدت و در برابــر ســرما و گرمــا و 
فرســایش های ناشــی از آلودگــی هــوا ســالم بماند 
از نظــر اقتصــادی و زیســت محیطــی بســیار مهــم 
اســت، ابــراز داشــت: از ایــن رو ضــروری اســت که 
تولیدکننــدگان صنعــت نمــا بــه ایــن مهــم توجــه 
داشــته باشــند و بــا آشــنایی و اســتفاده از آخریــن 
فناوری هــای روز محصوالتــی را تولیــد کننــد 
ــر بســزایی  ــاز اساســی تاثی ــرای ایــن دو نی کــه ب

داشــته باشــد.

ــان  ــا بی ــی ب ــراح اصفهان ــار و ط ــن معم  ای
ــه  ــن در زمین ــر نماچی ــی آج ــروه صنعت ــه گ اینک
ــا خشــک و چســب  ــای ســبک، نم ــد آجره تولی
آجــر دســتاوردهای خوبــی را داشــته اســت، افزود: 
ــکاران و فعــاالن حــوزه صنعــت ســاختمان  پیمان
ــا  ــند ت ــته باش ــه داش ــم توج ــن مه ــه ای ــد ب بای
ــازها  ــاخت و س ــاوری در س ــن فن ــد از ای بتوانن

ــد. ــتفاده کنن اس
ــاران و  ــه معم ــه چنانچ ــان اینک ــا بی وی ب
نمــاکاران بتواننــد از چســب آجــر تضمیــن شــده 
ــل  ــد، کمــک قاب در ســاخت و ســاز اســتفاده کنن
توجهــی بــه محیط زیســت خواهــد داشــت، افزود: 
ــا از  ــه در نصــب نم ــد توجــه داشــت ک ــه بای البت
ــده  ــن ش ــه تضمی ــود ک ــتفاده ش ــب هایی اس چس
و دارای مــارک معتبــر اســت تــا آســیب کمتــری 

ــیم. ــاهد باش را ش
کاردان پــور بــا بیــان اینکــه آموزش نمــاکاران 
بــرای اســتفاده از فناوری هــای نویــن همــواره باید 
در دســتور کار باشــد، اضافــه کــرد: در ایــن راســتا 
برگــزاری مســابقات آزاد کشــوری نماچینــی آجــر 

کــه در آن نمــاکاران مجبــور بــه رقابــت میشــوند 
امــری تاثیرگــذار اســت.

کشــورهای  از  بســیار  در  داد:  ادامــه  وی 
اروپایــی در حــال حاضــر از چســب در نمــای 
ســاختمان اســتفاده می کننــد کــه عمــر طوالنــی 
ــم  ــن مه ــه ای ــز ب ــور نی ــد در کش ــز دارد و بای نی

ــود. ــه ش توج
ــان  ــا بی ــی ب ــراح اصفهان ــار و ط ــن معم ای
اینکــه حضــور در مســابقات نماچینــی آجــر 
ــی  ــی تلق ــیار مهم ــاز بس ــاکاران امتی ــرای نم ب
می شــود، گفــت: بایــد توجــه داشــت کــه آمــوزش 
ــه صــورت روزمــزد کار  گروه هــای صنفــی کــه ب
ــورد  ــر م ــت و کمت ــخت اس ــری س ــد ام میکنن
ــت  ــه داش ــد توج ــا بای ــرد ام ــرار می گی ــال ق اقب
ــده  ــه ش ــر گرفت ــویقی در نظ ــای تش ــه طرحه ک
ــابقات  ــن دوره مس ــه در دومی ــانی ک ــرای کس ب
ــد  ــرکت می کنن ــر ش ــی آج ــوری نماچین آزاد کش
میتوانــد مشــوق خوبــی بــرای شــرکت کننــدگان 
در ایــن مســابقات باشــد و شــاهد اســتقبال خوبــی 

ــیم. ــن دوره باش در ای

کاردان پور:

 لزوم استفاده از فناوری های نوین در نمای ساختمان
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شرایط عجیب رکوردار بانوی قهرمان؛
کشاورزی در زمین تمرین رکوردار پرتاب چکش زنان

ایران  زنان  چکش  پرتاب  رکوردار 
می گوید به خاطر اینکه زمین تمرین قبلی 
او به کشاورزی اختصاص داده شده به زمین 

دیگری رفته که فنس پرتاب ندارد.
زهرا عرب رستمی، رکورد دار پرتاب 
چکش زنان ایران به شرایط تمرینی خود 
شروع  را  تمریناتم  گفت:  و  کرد  اشاره 
جوانان  مسابقات  بر  تمرکزم  و  کرده ام 
در  آینده  ماه سال  مرداد  که  است  جهان 

کنیا برگزار می شود.  ورودی مسابقات 5۸ متر است که من را کسب کرده ام 
اما در ایران هم یک مسابقه ورودی برای اردوهای تیم ملی می گذارند که 

باید در آن شرکت کنم.  
او در این مورد افزود: شرایط تمرینی من خوب است اما مثل همیشه 
امکانات خاصی ندارم؛ زمین پرتابی که قبال آنجا تمرین می کردم االن به 
کشاوری اختصاص داده شده و من به یکی از روستاهای ورامین رفته ام که 
از آنجا تا خانه مان ۱5 دقیقه راه است اما فنس پرتاب ندارد. از طرف دیگر 
دستکش و کفش پرتاب هم ندارم و با اینکه چکش هایم باید 4 کیلوگرم باشد 
اما خالص نیست و وزن کمتری دارد. با این حال امیدوارم نتیجه خوبی بگیرم.  
رکوردار پرتاب چکش در مورد زمین تمرین خود گفت: زمین فعلی من 
برای فوتبال بوده و فقط دو دایره دارد که وسایل پرتاب را با خودم به آنجا 
برده ام. این زمین بزرگ است اما به دلیل نداشتن فنس پرتاب خطرناک است. 
زمین قبلی یه دیوار داشت که در فاصله ۶۰ متری با نقطه پرتاب بود و  چون 
پرتاب های من با چکش سه کیلویی باالی ۶5 و با چکش چهار کیلویی باالی 
۶۰ متر بود، مدام چکش هایم به دیوار می خورد و یا آن طرف دیوار می افتاد 
اما در زمین جدید این مشکل را ندارم، تنها وسایل الزم تمرین می خواهم. 
البته هیات تهران فنس زمین قبلی را به محل تمرین جدیدم آورده اما هنوز 

کسی آن را نصب نکرده است.
او در مورد شرکت در مسابقات پیش رو بیان کرد: گویا اردیبهشت ماه 
مسابقات کشورهای اسالمی در ترکیه و مسابقه ای در چین برگزار می شود که 
در رده سنی بزرگساالن است. من هم به شرایط خوبی نیاز دارم چون رکورد 
نفرات برتر کشورهای اسالمی باالی ۶5 متر و رکورد من 59 متر است. در 
نتیجه به شرایط تمرینی خوبی می خواهم تا به تدریج خود را به سطح باالتری 
برسانم. امیدوارم فدراسیون در این زمینه برنامه ریزی کند چون ما اکنون اردو 
هم نداریم در حالی که کشورهای دیگر، اردوهای خود را با رعایت پروتکل ها 
برگزاری مسابقه رکوردگیری  آغاز کرده اند.این ورزشکار خواستار  بهداشتی 
نوجوانان شد و بیان کرد: فقط امسال در رده سنی نوجوانان هستم و دوست 
دارم که رکورد بزنم اما فدراسیون قصد دارد اواخر سال مسابقه برگزار کند که 
به سن من نمی خورد. گفته اند برای اعزام نوجوانان به قهرمانی آسیا رکوردگیری 
برگزار می کنیم که باید با مسئوالن فدراسیون صحبت کنم، در صورت امکان 

زمان آن به گونه ای باشد که سن من هم بخورد.  
عرب رستمی در پایان از باشگاه پلیمرخلیج فارس تشکر کرد و گفت: این 
باشگاه خیلی برای من و دوومیدانی کاران زحمت کشید، به گونه ای که یکی 
از انگیزه هایم برای رکوردشکنی  حمایت های این تیم بوده است. امیدوارم پر 

قدرت راه خود را ادامه دهد  و حامی ورزشکاران باشد.

معرفی سعید معروف به عنوان بهترین بازیکن جهان در هفته 
FIVB از سوی

فدراسیون جهانی والیبال کاپیتان تیم 
ملی ایران را به عنوان بهترین بازیکن هفته 

در والیبال جهان معرفی کرد.
 )FIVB( والیبال  جهانی  فدراسیون 
خود،  رسمی  در سایت  گزارشی  انتشار  با 
همانند هفته های گذشته یک بازیکن را 
به عنوان بازیکن هفته انتخاب کرده است 
که این بار کاپیتان سعید معروف ستاره و 
پاسور تیم ملی ایران را به عنوان بهترین 

بازیکن جهان معرفی کرده است.
فدراسیون جهانی والیبال با اشاره به اینکه سعید معروف طی یک دهه 
اخیر یکی از بهترین بازیکنان آسیا و جهان بوده، نوشت: »معروف تیم ملی 
ایران را در میادین مختلف به موفقیت رسانده است. او از خانواده ای شدیدا 
والیبالی پا به عرصه این رشته گذاشت و اکنون 35 سال سن دارد. معروف با 
تیم زیر ۱9 سال ایران در قهرمانی آسیا 2۰۰3 به مدال نقره و یک سال بعد 

در رقابت های زیر 2۰ سال آسیا، بار دیگر صاحب مدال نقره شد.
ستاه تیم ملی ایران سال 2۰۰4 در رقابت های زیر ۱9 سال جهان به مدال 
برنز رسید و از سال 2۰۰5 در تیم ملی بزرگساالن ایران حضور یافت. او بخشی 
از تیمی است که در کاپ آسیایی )AVC Cup( سال  2۰۰۸ )تایلند( و 2۰۱۰ 
)تهران( موفق به کسب مدال طال شد. او در رقابت های قهرمانی آسیای 2۰۱3 
و 2۰۱9 نیز با ایران به مدال طال رسید. طالی بازی های آسیایی 2۰۱4 و 2۰۱۸ 
نیز در کارنامه او دیده می شود. معروف کمک کرد تا تیم ملی والیبال ایران 

در جام بین قاره ای سال 2۰۱7 در کشور ژاپن، به مدال برنز دست پیدا کند.
کاپیتان تیم ملی والیبال ایران پس از سال ها حضور در لیگ داخلی، برای 
نخستین بار در سال 2۰۱5 برای مدت نیم  فصل به تیم پرقدرت زنیت کازان 
پیوست و با این تیم، قهرمان سوپرلیگ روسیه شد تا مدال ارزشمند لیگ 
قهرمانان والیبال اروپا را به گردن بیاویزد. سپس به مدت سه سال به ایران 
بازگشت و پس از آن به تیم ایتالیایی »سیه نا« پیوست که تنها فصل حضور 
این تیم در لیگ سری آ ایتالیا بود. پس از آنکه »سیه نا« در فصل 2۰۱۸-۱9 

به دسته دوم ایتالیا سقوط کرد، معروف به »بایک موتور« چین پیوست.”
ستاره تیم ملی ایران در حال حاضر عضو هیچ باشگاهی نیست. پیش از 
این FIVB میالد عبادیپور را نیز به عنوان بهترین بازیکن انتخاب کرده بود.

CAS همه در انتظار اعالم رای نهایی از سوی
توافق ایران و فدراسیون جهانی جودو حاصل نشد!

و  ایران  جودوی  فدراسیون  بین  توافقی  ورزش  وزیر  معاون  اعالم  با 
فدراسیون جهانی جودو طی فرصتی که دادگاه CAS اعالم کرده بود، حاصل 
نشد. حدود یک سال از تعلیق جودوی ایران توسط فدراسیون جهانی می 
گذرد و همچنان مشخص نیست چه زمانی این دوران به پایان خواهد رسید.

روز 2۶ شهریورماه سال جاری هیات ایرانی شامل میراسماعیلی رییس 
فدراسیون جودو، داورزنی معاون سابق وزیر ورزش و نصراله سجادی مشاور 
رییس کمیته ملی المپیک به همراه چند تن از وکال راهی سوییس شدند تا 
در دادگاه CAS که به خاطر شکایت ایران از فدراسیون جهانی تشکیل شده 

بود، شرکت کنند.
بعد از این نشست دادگاه CAS که از آمادگی خود برای اعالم رای خبر 
داده بود، اعالم کرد که یک ماه به دوطرف پرونده فرصت می دهد تا با هم 
توافق کنند. حاال نزدیک به دو هفته از این مهلت گذشته و نه رایی از سوی 

دادگاه بین المللی ورزش اعالم شده و نه خبری از توافق اعالم شده است.
البته علی نژاد، معاون وزیر ورزش خبر داد که توافقی بین فدراسیون 
ایران و فدراسیون جهانی حاصل نشده و باید منتظر اعالم رای نهایی دادگاه 
CAS باشیم. او در این باره می گوید: بعد از تعلیق جهانی فدراسیون جودو، 
شکایت از طرف ایران به دادگاه عالی ورزش صورت گرفت و این دادگاه یک 
ماه به دو طرف مهلت داد که اختالف ها را حل کنند، اما فدراسیون جهانی 
شروطی داشت که خالف اساسنامه است و از این فرصت استفاده نشد و هر 
دو اعالم کردند که توافقی صورت نگرفت. منتظریم ببینیم چه اتفاقی می افتد.

ستین: از مسی به گاوهای مشهورم پناه بردم!
بارسا  کیکه ستین سرمربی سابق 
که پس از تساوی دقیقه آخری با سلتا 
کرده  اخراج  به  تهدید  را  مسی  لیونل 
آرامش  به  خود  گاوداری  در  حاال  بود، 

رسیده است.
در  ستین  کیکه  حضور  دوران 
بدترین  به  و  بود  ناامیدکننده  بارسلونا 
شکل نیز تمام شد. ستین ژانویه گذشته 
جانشین ارنستو والورده شد ولی نتوانست 

با بارسا فاتح جام شود.
بارسا با هدایت او در اللیگا قافیه را به رئال باخت. در یک چهارم 
لیگ  در  و  و حذف شد  بیلبائو شکست خورد  برابر  ری  دل  کوپا  نهایی 
قهرمانان با شکست ۸-2 از بایرن وداعی تحقیرآمیز با رقابت ها داشت.

کیکه ستین در مصاحبه اختصاصی با ویسنته دل بوسکه برای نشریه 
ال پائیس در مورد تفاوت رختکن بارسا با تیم هایی که قبال هدایت شان 
را برعهده داشته است گفت:» تجربه حضور در بارسا خارق العاده بود و 
فرصت کار با بهترین های دنیا نصیبم شد. به بازیکنان هم گفته بودم 
که هرگز در رختکن اینچنینی حضور نداشته ام. کار با بارسا در سطحی 

کامال متفاوت بود.«
کیکه ستین در این مصاحبه تاکید داشت که مدیریت کردن فوق ستاره 
ای چون لیونل مسی دشوار است. زمانی تاتا مارتینو سرمربی آرژانتین بارسا 
در فصل ۱4-2۰۱3 رو به مسی گفته بود که می دانم که اگر به رئیس 
باشگاه زنگ بزنی می توانی من را بیرون بیندازی. ولی مجبور نیستی این 

را هر روز به رویم بیاوری. خودم می دانم!
ستین در این مورد گفت:» بله این قضیه را شنیده ام ولی نیاز نبود 
تا در این مورد تاتا یا کسی دیگر به من حرف بزند چرا که خودم چنین 
شرایطی را به عینه تجربه کردم. به اندازه کافی در این چند ماهی که در 
بارسا بودم متوجه شدم که ارزش و نفوذ برخی بازیکنان تا چه اندازه باالست. 
میلیون ها نفر هستند که معتقدند ارزش لیونل مسی و برخی فوق ستاره 
ها از باشگاه و مربی خیلی باالتر است. تصور کنید بازیکنی مثل مسی که 
بیش از ۱4 سال است برای بارسا بازی می کند و فاتح جام های فراوانی 

شده است. طبیعی است که چنین تصوری در ذهن مردم ایجاد شود.«
ادر سارابیا دستیار کیکه ستین نیز در نوع خود جنجال ساز بود. او 
رئال  بارسا 2-۰ در زمین  برگشت اللیگا که  ال کالسیکوی  در جریان 
شکست خورد، بر سر بازیکنانی چون گریزمان مرتب فریاد می زد. شکار 
این تصاویر از سوی دوربین ها حواشی زیادی را برای ستین و باشگاه 

بارسلونا ایجاد کرد.
ستین در این رابطه گفت:»همان روز اول با بازیکنان صحبت کردم 
و توضیح دادم که ادر چه شخصیتی دارد. گفتم که اولین نفری که باید 
او را تحمل کند، خودم هستم. ادر سارابیا جوانی است که انرژی خالص 
و تمام نشدنی دارد و با فوتبال زندگی می کند. او زمان بازی، زودجوش 

و عصبی است.
فردای آن اتفاقات از کاپیتان ها عذرخواهی کردم ولی در پاسخ به من 
گفتند که برای شان اهمیتی نداشت و ندارد که سارابیا داد و فریاد کند. من 
مربی ای نیستم که با فریاد، بازیکنان را به تمرکز بیشتر تشویق کنم اما 
شاید چنین رفتاری در برخی مواقع نیاز باشد و شاید نیاز بود سختگیری 
های بیشتری به خرج می دادم. برای این مهم باید توجه داشت که هدایت 

چه تیمی را بر عهده دارید.«
بازگشت به مربیگری:» راستش را بخواهید، دوران حضور در بارسا 
خیلی پرفشار بود و نیاز به استراحت دارم. از دریا، حضور در گاوداری و 
گاوهایم که حاال دیگر مشهور شده اند، لذت می برم. فعال این آرامش را 

با چیزی عوض نمی کنم.«
ادعا کرد که مدیریت  به صراحت  این گفت و گو  کیکه ستین در 
کردن بازیکنی مثل مسی کار بسیار دشواری است و او در حدی نبوده که 

بخواهد رفتار این فوق ستاره را تغییر دهد.
ستین پربیراه نمی گوید. او پس از بازی بارسا و سلتا در باالئیدوس 
پیدا  لفظی شدیدی  نیز درگیری  بارسا  بزرگان رختکن  و  لیونل مسی  با 

کرده بود.
کادنا سر به استناد از منابع نزدیک به بارسلونا که تایید خود ستین 
را نیز دارد، امروز گزارش جالبی منتشر کرد. بارسا در نبرد سخت با رئال 
برای قهرمانی اللیگا به زمین سلتا رفت و تا دقیقه پایانی ۱-2 نیز پیش 
امتیاز  دو  تا  کرد  برابر  را  چیز  همه  آسپاس  یاگو  کاشته  ضربه  ولی  بود 

حساس از دست بارسا برود.
پس از این تساوی، کیکه ستین رختکن را به هم می ریزد و به شکلی 
بسیار تند و بد به انتقاد از بازیکنانش حتی مسی و کاپیتان های تیم می 
پردازد. لیونل مسی که معموال شخصیتی کم حرف در رختکن است، پس 
از مشاهده این صحنه ها به نشانه اعتراض روبروی ستین قرار می گیرد 
و با صدای بلند به او می گوید:» این چه رفتاری است؟ احترام خودت را 
نگهدار و بدان که به چه بازیکنانی در حال اعتراض هستی. همین بازیکنان 

برای بارسا تاریخ سازی کرده اند و شایسته این رفتار تو نیستند.«
ستین با مشاهده اعتراض مسی می گوید:» ناراضی هستی؟ این در 
رختکن؛ می توانی بروی.« مسی هم با یک لبخند معنادار فقط به ستین نگاه 
می کند و از رختکن خارج می شود. او به خوبی می دانست که کیکه ستین 
آینده ای در بارسا نخواهد داشت و اخراجش در پایان فصل حتمی است.

ستین نیز در همین مصاحبه اعتراف کرد که بعدا مطلع شد اخراجش ربطی 
به شکست ۸-2 از بایرن نداشت و حکم برکناری اش قبال امضا شده بود.

لوکاس هرناندز:
ثابت می کنم ارزش پول بایرن را داشتم

لوکاس هرناندز، مدافع جوان بایرن 
مونیخ قصد دارد ارزش های خود را در 

این باشگاه به اثبات برساند.
یک سال قبل بود که بایرن مونیخ 
گرانقیمت ترین خرید تاریخ باشگاه خود 
میلیون  پرداخت ۸۰  با  و  داده  انجام  را 
از  را  هرناندز  لوکاس  شد  موفق  یورو 
اگرچه  البته  کند.  جذب  اتلتیکومادرید 
لوکاس  میل  باب  چندان  اول  فصل 

هرناندز پیش نرفته، اما او مدعی شد در آینده قصد دارد پاسخ این اعتماد 
بزرگ باشگاه را بدهد.

لوکاس هرناندز گفت: »سال اول حضورم در باشگاه بایرن مونیخ 
برای من من دشوار بود. اما حاال از اتفاقاتی که رخ دهد نه غمگین هستم 
و نه ناامید. باشگاه خیلی به من اهمیت داده و فکر می کند و من می 
خواهم پاسخ خوبی به این اعتماد بدهم. من یک بازیکن تالشگر و مبارز 
هستم. بایرن تالش زیادی برای خرید من انجام داده و مبلغ ۸۰ میلیون 
یورو نیز به اتلتیکومادرید پرداخت کرد. من باید نشان دهم که باشگاه به 
خوبی سرمایه گذاری کرده و من لیاقت پوشیدن لباس بایرن مونیخ و دفاع 
از نشان این باشگاه را دارم. من می خواهم هم در ترکیب تیم عملکرد 

درخشانی ارائه داده و از نظر فردی نیز موفق ظاهر شوم.”
هانسی فلیک، سرمربی بایرن مونیخ چندی قبل مدعی شد ترجیح می 
دهد لوکاس هرناندز در پست خط میانی بازی کند، اما این بازیکن توانایی 
بازی کردن در دفاع کناری را نیز دارد. خود لوکاس هرناندز در این رابطه 
گفت: »برای من فرقی نمی کند و در هر دو پست احساس خوبی دارم.«

تبال  فو تیم  سرمربی 
مشکالت  گفت:  پرسپولیس 
زیادی وجود دارد که امیدوارم 
باشگاه  جدید  مدیریت  پیگیری های  با 

برطرف شود.
یحیی گل محمدی درباره وضعیت 
تمرینات  ما  گفت:  پرسپولیس  تیم 
سنگین و فشرده ای را پشت سر گذاشته 
و در تالش هستیم تا با آمادگی خوب 
مسابقات را شروع کنیم. به رغم تمام 
داشت  وجود  که  تنش هایی  و  حواشی 
سعی کردیم روی کارهای فنی خودمان 
کتمان  خب  اما  باشیم  داشته  تمرکز 
نمی کنم که در برخی موارد حواشی به 
حدی تنش زا بود که برخی روزها تمرکز 
که  بگویم  باید  نداشت.  وجود  کافی 
بازیکنان تیم هم درگیر مشکالتی بودند 
اما سعی کردند تمرکزشان روی تمرینات 
با  پرسپولیس  سربلندی  برای  تا  باشد 

آمادگی خوب لیگ را آغاز کنند.
ما  گفت:  ادامه  در  محمدی  گل 
بازیکنان  داریم.  زیادی  انگیزه های 
پرسپولیس خوشبختانه با کسب جام ها و 
موفقیت ها اشباع نمی شوند و این مسئله 
در کنار اتحاد و همدلی پرسپولیسی ها 
اخیر  های  سال  در  تیم  برنده  برگ 
درود  بازیکنان  این  به  هست.  و  بوده 
نوزدهم  لیگ  در  هم  آنها  فرستم؛  می 
قهرمانان  لیگ  های  بازی  در  هم  و 
تمام  سنگ  جنگیدند،  غیرتمندانه  آسیا 
نیز تالش می کنند  اکنون  گذاشتند و 
که پرسپولیس شروع قدرتمندانه ای در 
لیگ بیستم داشته باشد. این انگیزه ها 
را به خوبی در بازیکنان می بینم و آنها 
به رغم مشکالت با تمام وجود در حال 

تالش و تمرین هستند.
ه  ر با ر د لیس  سپو پر بی  مر سر
مشکالتی که در تیم وجود دارد گفت: 
پس از فینال آسیا به دلیل مشکالتی که 
وجود داشت یک مقداری تیم به امان 
خود رها شده بود و عمال به آن رسیدگی 
مواجه  مشکالتی  با  متاسفانه  نمی شد؛ 
کمبودها  این  ندادیم  اجازه  اما  شدیم 
و مشکالت رسانه ای شود چرا که تیم 
به  داشت.  آرامش  به  نیاز  پرسپولیس 
طور کلی ما و بسیاری از بازیکنان سعی 
کردیم در قبال تنش های آزاردهنده که 
ایجاد شده بود هم صبر پیشه کنیم و 
حرفی نزنیم تا آرامش تیم بیش از پیش 
تحت تاثیر اتفاقات بیرونی و حاشیه ای 
بسیار  مسئله  این  هرچند  نگیرد.  قرار 
با  کردیم  سعی  اما  بود  سخت  بسیار 
خودمان کنار بیاییم و برای پرسپولیس 
از  شده  که  هم  هواداران  سربلندی  و 
و  کرده  مسائل صرف نظر  برخی  طرح 
کاری کنیم که در نهایت تیم بتواند با 
آرامش بیشتری تمرین کند. به هرحال 
حرف هایی  و  شده  ایجاد  مشکالتی 
هایی  احترامی  بی  حتی  و  شده  بیان 
صورت گرفت؛ اکنون هم هیج تمایلی 
به صحبت درباره این حواشی ندارم و 
نمی خواهم درباره خودم هم صحبت کنم 
اما وظیفه خود می دانم درباره بازیکنان 
تیم مسائلی را بگویم و از آنها به نوبه 

خود تقدیر کنم.

گل محمدی در این باره تصریح 
کرد: بازیکنان فصل گذشته مطالباتی از 
قرارداد و آپشن ها دارند که به رغم قول 
نیافت  تحقق  بود  شده  داده  که  هایی 
ریالی  جدید  فصل  بابت  هم  اکنون  و 
بازیکنان جدید هم  اند.  دریافت نکرده 
هیچ  هنوز  مابقی  نفر  دو  یکی،  جز  به 
دریافتی نداشته اند و تالش آنها با تمام 
وجود در تمرینات بدون طرح موضوعی 
در رسانه ها واقعا قابل تحسین است. ما 
امیدواریم که مشکالت مالی تیم مرتفع 
شود البته می دانم که بخشی از درآمد 
باشگاه که از طریق کارگزار بوده پیش 
خور شده و مدیریت جدید کار سختی 
برای تامین منابع مالی در پیش دارد. این 
را هم می دانیم که هزینه های باشگاه 
خیلی بیشتر از درآمدهاست و باشگاه در 
این برهه سخت اقتصادی کار سختی 
دارد اما خب به هرحال بازیکنان هم حق 
و حقوقی دارند که به آنها پرداخت نشده 
باشگاه  جدید  مدیریت  که  امیدوارم  و 
بتواند با تدابیری که می اندیشد بر این 
مشکالت غلبه کند و باشگاه در آستانه 
آغاز لیگ و قبل از فینال آسیا بتواند با 
در  را  بازیکنان  تیم  به  بودجه  تزریق 
شرایط ذهنی و روحی خوبی قرار دهد و 
ان شاءاهلل پس از آن با وصول درآمدهای 

اسیایی شرایط کمی تغییر می کند.
سرمربی پرسپولیس  درباره انتصاب 
جعفر سمیعی به عنوان مدیرعامل جدید 
مدیرعامل  گفت:  پرسپولیس  باشگاه 
با نظر وزارت  باشگاه طبق ساختار آن 
مدیره  هیات  و  محترم  وزیر  ورزش، 
این یک  منصوب می شود.  و  انتخاب 
دخالت  حق  ما  که  است  کالن  مساله 
تصمیمات  تابع  و  نداریم  را  آن  درباره 
هم  سمیعی  آقای  هستیم.  مسئولین 
منتخب وزارت ورزش به عنوان ریاست 
مجمع و هیات مدیره بوده اند و کارشان 
را شروع کرده اند؛ بنده این سمت را به 
ایشان تبریک می گویم و برایشان آرزوی 

بهترین ها را دارم و  می دانم که قطعا 
با چالش های زیادی مواجه خواهند بود 
که اصلی ترین آن چالش مالی است و 
مسوولیت خطیری را پذیرفته اند. برای 
ایشان و مجموعه همکاران شان آرزوی 
موفقیت  که  باورم  براین  دارم .  توفیق 
تیم  موفقیت  با  توام  باشگاه  مدیریت 
امیدوارم  و  بود  خواهد  پرسپولیس 
اهداف  به  بتوانند  سمیعی  آقای  که 
مدنظرشان دست یافته و در پرسپولیس 
آقای  برای  همچنین  باشند.  موفق 
شکوری که از پیشکسوتان پرسپولیس 
به مجموعه مدیریتی ملحق  و  هستند 
شده اند آرزوی موفقیت دارم و معتقدم 
سرمنشاء  توانند  می  هم  ایشان  که 
بسیاری از اتفاقات خوب و مثبت باشند. 
از پیگیری های دلسوزانه آقای علیپور 
که مدام با ما در ارتباط بوده اند و دو 
باری هم به محل تمرین آمدند صمیمانه 
سپاسگزارم. همچنین از آقای رغبتی که 
در هفته های گذشته پیگیر حل برخی 

مشکالت بودند.
سرمربی پرسپولیس درباره آخرین 
وضعیت بشار رسن گفت: بشار تمرینات 
خود را انجام می دهد و مسائل مربوط 
به قراردادش با پرسپولیس و پیشنهاداتی 
که دارند مربوط به باشگاه است و من 
هم پیش تر نظرم را دراین باره به باشگاه 
و بشار اعالم کرده ام و بشار رسن هم 
این روزها با تمرکز و پشتکار در خدمت 
از  قبل  شب  دو  یکی  بنده  است.  تیم 
سفر بشار رسن به عراق به هتل محل 
اقامت شان در تهران رفتم و مفصل با 
و  تیم قطری  پیشنهاد کالن  درباره  او 
فینال  برای  پرسپولیس  خاص  شرایط 
هواداران  مندی  عالقه  میزان  و  آسیا 
به او صحبت کردم. بشار یک بازیکن 
های  محبت  قدر  که  است  زحمتکش 
هواداران را می داند. همان شب احساس 
کردم که او با خودش کنار آمده و در تیم 
خواهد ماند و به او مرخصی هفت روزه 

هم دادیم تا در سالگرد درگذشت مادرش 
کنار خانواده باشد و با خود خلوت کرده 
و تصمیمی خوب و منطقی و حرفه ای 
بگیرد و با تمرکزی خوب برای حضور 
در تمرینات به تهران بازگردد. بشار هم 
طبق قولی که داده بود در موعد مقرر آمد 

و با تمام وجود تالش می کند.
وضعیت  ره  با در محمدی  گل 
گفت:  پرسپولیس  کروات  دروازه بان 
هرچه  رادوشوویچ  مشکل  امیدوارم 
زودتر مرتفع شود و او به تمرینات ملحق 
ان شاءاهلل  و  دارد  مطالباتی  رادو  شود. 
مشکالتش حل و فصل شود. چند روز 
قبل هم با او صحبت کردم. دلخوری ها 
و خواسته هایی براساس قرارداد داشت 
پیگیری  با  زود  خیلی  ان شاءاهلل  که 
باشگاه حل شود و خدای ناکرده مشکلی 

ایجاد نشود.
رضایتمندی  درباره  محمدی  گل 
خود از نقل و انتقاالت پرسپولیس گفت: 
به هرحال ما چند بازیکن که از ارکان 
موفقیت تیم در فصل گذشته بودند را از 
دست دادیم و برای آنها آرزوی موفقیت 
می کنم. بازیکنانی جذب شدند و برخی 
را هم مدنظر داشتیم که امکان جذب 
در  نشد.  فراهم  متعدد  دالیل  به  آنها 
حال حاضر نقل و انتقاالت ما هنوز به 
پایان نرسیده و احتمال دارد با توجه به 
اسیا  فینال  از  قبل  بازیکن  دو  جدایی 
و  کمبودهایی که در دو پست داریم. 
اقدام به جذب بازیکن جدید کنیم. البته 
با محدودیت هایی مواجه هستیم؛ گزینه 
ها هم محدود هستند و سعی می کنیم 
دست به انتخاب های خوبی بزنیم و در 
داریم و  را مدنظر  باره چند گزینه  این 
پس از تصمیم نهایی به باشگاه معرفی 
خواهیم کرد. خوشبختانه بازیکنانی که 
عالقمند  همگی  شدند  اضافه  تیم  به 
اینکه  رغم  به  و  بودند  پرسپولیس  به 
در  و دل  با جان  نداشتند  دریافتی هم 
خیلی  و  هستند  تمرین  و  تالش  حال 
خوب با سایر نفرات هماهنگ شده اند. 
احترام به بزرگترها در تیم حرف اول را 
می زند و همدلی خوبی در تیم وجود 
دارد و پرسپولیس برای کسب پنجمین 
در  قهرمانی  لیگ،  در  متوالی  قهرمانی 
فتح  البته  و  حذفی  جام  و   سوپرجام 
و  کند  آسیا تالش می  قهرمانان  لیگ 
در این مسیر نیاز به اتحاد، همدلی بین 
و  پیشکسوتان  هواداران،  تیم،  باشگاه، 
اهالی رسانه و حمایت همه جانبه خانواده 

بزرگ پرسپولیس از تیم داریم. 
سرمربی پرسپولیس در پایان اذعان 
داشت: از همراهی هواداران بی نهایت 
آنها هیچگاه ما را تنها  ممنون هستم؛ 
در  به خصوص  و  همیشه  و  نگذاشتند 
روزهای سختی که هفته های گذشته 
ما  به  که  بودند  هواداران  این  داشتیم 
امیدواریم  همین  برای  دادند  دلگرمی 
که بتوانیم دل هواداران را شاد کنیم و 
از خجالت شان در بیاییم. ما تالش می 
ناراحت  و  پرالتهاب  آنها روزهای  کنیم 
کننده ای که پس از فینال آسیا پشت 
این  و  کنند  فراموش  را  گذاشتند  سر 
میسر نمی شود جز با کسب نتایج خوب.

انگیزه های زیادی داریم؛
گل محمدی: در پرسپولیس احترام به بزرگترها حرف اول را می زند

مسئول حقوقی پیشین باشگاه پرسپولیس می گوید در 
مذاکرات استانبول برانکو حاضر بود حدود 5۰۰ هزار یورو 
به پرسپولیس تخفیف بدهد اما برخی مقامات در تهران با 

این پیشنهاد مخالفت کردند تا عمال توافقی حاصل نشود.
که  این  وجود  با  فراوان،  قوس های  و  کش  از  پس 
بیش از یک سال از جدایی برانکو ایوانکوویچ از پرسپولیس 
می گذشت، این باشگاه با فشار فیفا تمام مطالبات سرمربی 
پیشین خود را پرداخت کرد تا از مجازات های فیفا در امان 
باشد و پرونده رسما بسته شود. اما نکته جالب ماجرا اینجاست 
که برانکو یک سال قبل حاضر بود حدود 5۰ درصد از طلبش 
را ببخشد تا با توافق پرونده مختومه شود و دیگر شکایتی 

به فیفا ارائه نشود. 
برانکو زمان جدایی از پرسپولیس با توجه به آپشن های 
قراردادش حدود یک میلیون یورو از این باشگاه طلب داشت. 
البته این مبلغ صرفا مربوط به برانکو بود و دستیارانش مبالغ 
دیگری طلبکار بودند. مربی کروات پس از به بن بست خوردن 
و  شکایت  فیفا  به  پرسپولیس،  مدیران  با  مذاکره  دور  چند 
میلیون و 55 هزار  پرداخت یک  به  را محکوم  پرسپولیس 

یورو به عالوه 5 درصد سود ساالنه کرد.
در 2۰ اسفند 9۸ در گزارشی روایتی از جلسه استانبول 
را منتشر شد که در آن جلسه دارو بوشیچ، وکیل برانکو حاضر 
بود تخفیف 5۰ درصدی ارائه کند که اگر این موضوع از سوی 
پرسپولیس پذیرفته می شد، سرخ ها می توانستند با حدود 5۰۰ 
هزار یورو آن هم در روزهایی که نرخ یورو در بازار حدود ۱3 
هزار تومان بود )یعنی حدود ۶میلیارد و 5۰۰ میلیون تومان( 
پرونده را مختومه کنند اما با بی توجهی این توافق حاصل 
نشد و پرسپولیسی که از نقل وانتقاالت محروم بود در نهایت 
برای بسته شدن پرونده حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار یورو 
با نرخ یورو حدود 3۰ هزار تومانی )حدود 33 میلیارد تومان( 

به برانکو ایوانکوویچ پرداخت کرد.
ماجرا از این این قرار است که در جلسه ای که ۱۶ تیر 
9۸ در یکی از هتل های استانبول برگزار شد، از طرف باشگاه 
پرسپولیس مهدی ذاکر به مدیر حقوقی باشگاه و امیر علی 
حسینی به عنوان مدیر امور بین الملل باشگاه حضار بودند 
و از طرف برانکو نیز، دارو بوشیچ به عنوان وکیلش حضور 
داشت. مهدی ذاکر )مدیر حقوقی وقت باشگاه پرسپولیس( 
درباره جزئیات این جلسه اظهار کرد: قبل از اینکه بخواهم 
درباره جزئیات این جلسه صحبت کنم، در یکجا باید شفاف 
سازی صورت بپذیرد. اتفاقاتی در مذاکرات استانبول رخ داد 
و باعث شد من که 5 و سال و نیم در باشگاه پرسپولیس 
فعالیت کرده بودم، بعد از بازگشت از استانبول، استعفای خود 

را تقدیم هیأت مدیره کنم. 
برای  که  است  شریفی  مرد  نکو  برا افزود:  وی 
پرسپولیس زحمات زیادی را متحمل شده و وکیل او آقای 
دارو بوشیچ، انسان بسیار خوبی است و در مذاکرات دائم 

می گفت که ما به خدا اعتقاد داریم. او فرد بسیار صادقی 
بروید  گفتند  ما  به  برویم،  استانبول  به  اینکه  از  قبل  بود. 
هیأت مدیره  از  خاطر  همین  به  کنید.  جمع  را  موضوع  و 
اختیاراتی می خواستم. در آن مقطع برانکو با االهلی قرارداد 
بسته بود و هواداران باشگاه را تحت فشار گذاشته بودند که 
چرا حقوقش را نداده اند. البته از دید حقوقی من تخلفاتی 
از سوی برانکو صورت گرفته بود که چرا با االهلی مذاکره 
کرده بود و چرا از پرسپولیس جدا شده بود و حتی بعد از 
انتشار تصاویر برانکو در صفحه رسمی باشگاه االهلی، فسخ 

قرارداد او با پرسپولیس به باشگاه ابالغ شد. 
علی  امیر  و  من  شرایط  همه  با  داد:  ادامه  در  وی 
حسینی با وکیل برانکو جلسه ای برگزار کردیم که به صلح 
و سازش برسیم. قبل از جلسه آقایان رغبتی، نبی و عرب از 
من خواسته بودند که موضوع را جمع کنم. طبیعی بود که ما 
بگوییم آقای برانکو از از نظر ما تخلفاتی مرتکب شده است 
و از طرفی از ما مطالباتی دارد. پس چگونه می توانیم به یک 
توافق برسیم؟ مذاکرات تا جایی پیش رفت که وکیل برانکو 
یک پیشنهاد فوق العاده  به ما داد. من و امیر علی حسینی 
واقعا انتظار چنین پیشنهادی را نداشتیم. وکیل برانکو به ما 
گفت اگر از نصف طلب برانکو شروع کنیم شاید روی یک 
مبلغ توافق کنیم اما اینکه از کل مبلغ طلب گذشت کنیم، 

اصال امکان ندارد و مذاکرات موضوعیت ندارد. 
و  منصفانه  برانکو  وکیل  پیشنهاد  اینکه  بیان  با  ذاکر 
عادالنه بود گفت: در آن مقطع برانکو حدود یک میلیون یورو 
از پرسپولیس طلبکار بود اما درباره دستیارانش گفتند چون 
مبالغ کم است، انتظار تخفیف نداشته باشید. ما از پیشنهاد 
مطالبات  می دانستم  حقوقی  نظر  از  چون  شدیم  خوشحال 
برانکو، حق او است و باید دریافت کند. حتی اگر برانکو در 
باشگاه دیگری استخدام نمی شد، می توانست از پرسپولیس 
البته ما برای شکایت از االهلی مستند  غرامت هم بگیرد. 
سازی کرده بودیم و بعداز جدایی من دیگر نمی دانم چه شد 

که شکایت نکردند. 
وی تاکید کرد: ما از پیشنهاد وکیل برانکو واقعا ذوق زده 
شده بودیم چون وقتی در یک جلسه بتوانید 5۰۰ هزار یورو 
تخفیف بگیرید بسیار خوب است. البته ما به مبلغ مشخصی 

نرسیدیم اما وقتی از ابتدا به ما گفته شد که از نصف طلب 
شروع کنیم، یعنی همان تخفیف 5۰۰ هزار یورویی که بسیار 
خوب بود. پس از این صحبت من از دارو بوشیچ خواستم کمی 
استراحت کند تا ما هم بتوانیم با تهران تماس بگیریم. من 
با آقای عرب تماس گرفتم و گفتم االن بهترین زمان برای 
مصالحه است و از او خواستم به من درباره تخفیف اختیار 
با دارو  تا سقف چند درصد می توانم  بدهد. یعنی پرسیدیم 
بوشیچ مصالحه کنم؟ آقای عرب به من گفتند که گوشی 
باالدستی  مقام  یک  با  ظاهرا  داشت  او  دارم،  نگه  را  تلفن 
به  مافوق  مقام  و  بود  اسپیکر  روی  صدا  می کرد.  صحبت 
آقای عرب اصرار کرد که پیشنهاد پرسپولیس برای مصالحه 
با برانکو »صفر« باشد. یعنی ما هیچ پولی پرداخت نکنیم. من 
صحبت ها را می شنیدم، بعد هم آقای عرب به من گفت که 
خودت شنیدی. پس برو و بگو هیچ پولی پرداخت نمی کنیم. 
من هم گفتم مذاکره برای »صفر« معنا ندارد، این فرصت 
که ما داریم استثنایی است و اجازه بدهید مصالحه کنیم اما 
آن مقام مافوق تاکید کرد همین که من می گویم انجام بشود.

ذاکر ادامه داد: وقتی دوباره به جلسه رفتم، آنقدر ناراحت 
بودم که دارو بوشیچ متوجه شد و به من گفت که گفته اند 
بوشیچ  دارو  که  مگر؟  چطور  دادم  پاسخ  »صفر«؟  بگویی 
گفت وقتی از کرواسی به استانبول می آمد، به او گفته بودند 
به این سفر نرو چون پیشنهاد آنها )پرسپولیس( صفر است. 
وقتی مذاکرات به بن بست خورد، هم دارو بوشیچ و هم ما 
ناراحت بودیم چون همه مقدمات فراهم بود تا ما با دست پر 
به تهران برگردیم و 3۰۰ تا 5۰۰ هزار یورو به سود باشگاه 
کار کنیم. اما وقتی به صورت قهری به شما بگویند »صفر« 

و مذاکرات به بن بست بخورد، ناراحت کننده می شود. 
وی اضافه کرد: وقتی دیگر مذاکرات تمام شد، دارو 
بوشیچ با برانکو تماس گرفت و موضوع را بیان کرد و برانکو 
وکیلش  از  و  رساند  امیر علی حسینی سالم  و  به من  هم 
خواست از محل پولی که در اختیارش است، ما را برای شام 
مهمان کند. این معرفت و مرام برانکو بود. وکیلش حاضر 
بود تا نصف طلب موکلش را ببخشد تا به توافق برسیم اما 

در ایران قبول نکردند. 
مدیر حقوقی سابق پرسپولیس همچنین گفت: وقتی 
برگشتم واقعا ناراحت بودم چون می توانستم از طلب برانکو 
حدود 5۰۰ هزار یورو کم کنم اما اجازه این کار داده نشد. 
دارو  حسینی،  علی  امیر  گفتم،  که  هم  جرایانی  این  شاهد 

بوشیچ و همین بیانیه آخر برانکو است. 
وی در پاسخ به این سوال که چرا پرسپولیس در آن 
مقطع از باشگاه االهلی و یا خود برانکو شکایت نکرد، گفت: 
علت این موضوع را نمی دانم جون بعد از بازگشت به تهران، 
از سمت خودم استعفا دادم. ما به آقای برانکو عالقه داریم 
اما برای شکایت از باشگاه االهلی مستند سازی شده بود و 

از این جریان فرار کردند.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

مسئول حقوقی پیشین باشگاه پرسپولیس:

عده ای نگذاشتند برانکو به پرسپولیس تخفیف بدهد!
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تصویری دیده نشده از محمود دولت آبادی و  جواد مجابی
اختصاصی دنیای جوانان

این است سرگذشتم
اگر گوش می کنی

بهادر یگانه

چون زلف را طراز بناگوش می کنی
مهتاب را ز رشک، سیه پوش می کنی

گیرم که نام من ز لبت محو گشت و ُمرد
یاد مرا چگونه فراموش می کنی؟

آغوش من به روی اجل باز مانده است
ای مه ، تو با که دست در آغوش می کنی؟

توفان خون و دود دل و موج اشک ها
این است سرگذشتم اگر گوش می کنی

 ساقی حدیث باده به غیر از فسانه نیست
افسون چشم توست که مدهوش می کنی

سرمایه ی وجود به تاراج میدهی
یغمای جان و دل و دین و هوش می کنی

در تنگنای خون به غزلهای آتشین
ای دل حدیث آن لب خاموش می کنی

سومین دوره نمایشگاه کتاب ایران و افغانستان با حضور 
مقامات فرهنگی و سیاسی دو کشور در دانشگاه کابل آغاز شد 

و متاسانه به دلیل مسائل امنیتی، نیمه کار ماند.
ایران  کتاب  مشترک  نمایشگاه  دوره  سومین  افتتاحیه 
آبان ماه  در دانشگاه کابل  افغانستان، صبح روز دوشنبه ۱2 

برگزار شد.        
به  اشاره  با  مراسم  این  در  افغانستان،  در  ایران  سفیر 
مشترکات فرهنگی و ظرفیت های  ایران و افغانستان بیان کرد: 
از مرزبندی های امروزی  این سرزمین پیش  سپهر فرهنگی 
ستارگانی را در خود پرورانده که هنوز بشریت به آن ها افتخار 
می کند و افتخار ما و شما هستند. این سپهر فرهنگی تمام 
عناصر بالندگی را در خود دارد و ما باید تالش کنیم تا این 
عناصر پیش رونده را به بهترین نحو استفاده کنیم.  مهم ترین 
سرمایه هر جامعه ای سرمایه انسانی و به ویژه جوانان و نخبگان 
است که می تواند زمینه تکامل و پیشرفت دو ملت را فراهم کند.  
وی افزود: کتاب، تجلی عناصر فرهنگی و پیشرفت یک 

جامعه و نمایشگاه کتاب، مجموع همه داشته های یک فرهنگ 
تولید فرهنگی دارد، به گذشته  و تمدن است. جامعه ای که 
تاریک برنخواهد گشت و به قهقرا نمی رود.  زمانی که جنگ 
و خشونت بر بسیاری از زوایای زندگی چیره شده  و نمایشگاه 

کتاب فضایی است برای نفس کشیدن.  
ایران  ادامه داد: سومین دوره نمایشگاه کتاب  امینیان 
دو  فرهنگی  دستگاه های  همکاری  حاصل  افغانستان،  و 
کشور است که امیدوارم سرآغاز تعمیق پیوند دو ملت باشد. 
و  داریم  نیاز  تمدنی  و  فرهنگی  تعامل  به  چیز  هر  از  بیش 
به  قلدری  دوران  که  بپذیرند  کوچک  و  درشت  قلدرهای 

پایان رسیده است.
به  نیز  افغانستان  ناشران  اتحادیه  رئیس  سعید،  استاد 
عضویت ۱۸۰ ناشر در اتحادیه ناشران این کشور اشاره وعنوان 
کرد: خشونت راهگشا نیست و کتاب و قلم، بشر را به هدف 
بین  همکاری  و  دوستی  تقویت  بر  همچنین  وی  مي رساند 

ناشران دو کشور ایران و افغانستان تاکید کرد.

نمایشگاه کتاب ایران و افغانستان با چالش افتتاح شد

به جرات می توان گفت که 
مجازی،  فضای  در  روزها  این 
مربوط  معمواًل  فعالیت  بیشترین 
به بالگرهای غذا است و شاید هم در ردیف 
بگیرد؛  جای  کتاب  بالگر  لیست،  این  آخر 

گویی زور کباب به کتاب می چربد!
در فضای مجازی این روزها، چیزی 
که زیاد است، بالگر! از بالگر غذا و لباس 
گرفته تا کتاب. خیلی از صاحب نظران حوزه 
رسانه هم در این نکته هم نظرند که بالگر ها 
و فعاالن مجازی تاثیر بسزایی در گسترش 
و شکوفائِی بازار محصول مورد نظر دارند. 
بالگر های  به  مربوط  اما  فعالیت،  بیشترین 
غذا است و شاید در ردیف آخر بالگر کتاب. 

به نوعی انگار زور کباب به کتاب می چربد.
اما بالگر کتاب کیست؟ بالگر کتاب 
به یک تعبیر، کسی است که کارش معرفی 
کتاب های تازه و مرور کتاب های قدیمی است. 
او نه تنها یک خواننده فعال است بلکه به سببی 
راهنمایی هایش می تواند به عنوان یک مرجع 
راهنمایی کننده برای خرید کتاب به حساب 
بازار  در  تاثیرگذاری  نقطه  می تواند  و  بیاید 
کتاب و نشر باشد و همچنین استفاده صحیح 
و آموزنده از فضای مجازی را گسترش بدهد.

بالگرهای  از  یکی  کفیل«،  »هاجر 
دانشگاه  در  او  است.  اصفهان  در  کتاب 
سینما  حوزه  در  و  خوانده  بازیگری  درس 
به  از جایی  اما  فعالیت کرده است؛  تئاتر  و 
بعد ترجیح داده است در این حوزه فعالیتی 
نکند. او به خبرنگار ایبنا می گوید: یک سال 
می  کنم.  کار  کتابفروشی  یک  در  که  است 
خیلی از دانشجوها را می بینم که در اوایل 
که  نیست  کسی  خیلی  و  هستند  خود  کار 

آن ها را در حوزه کتاب راهنمایی کند. تنها 
با حجم زیادی از کتاب های معرفی شده از 
سوی استادانشان مواجه هستند. این من را 
یاد زمانی می انداخت که دانشجو بودم و از 
جهت راهنمایی در حوزه کتابخوانی کسی را 
نداشتم که به من بگوید باید چه کنم و چه 
بخوانم. بعد که به دانشگاه رفتم متوجه شدم 
که چقدر عقب هستم! به واسطه ی استادانی 
که داشتم، با کتاب هایی آشنا شدم و خواندم 

و بعد در مسیر درست قرار گرفتم. 
او ادامه می دهد: من در کتاب فروشی 
با  هنر،  دانشجوهای  از  خیلی  که  می دیدم 
خودشان  تحصیلی  رشته  پایه   کتاب های 
این  استادانشان هم  و حتی  ندارند  آشنایی 
من  نمی کنند.  معرفی  آن ها  به  را  کتاب ها 
مراجعین،  با  می کردم  سعی  زمان  همان 
زمان زیادی گپ بزنم و لیستی از باید ها را 
به ایشان معرفی کنم. بعدتر به فکر فعالیت 
گسترده تر افتادم و در فضای مجازی آغاز به 
کار کردم. همان کتاب هایی را که خواندم - و 

مجازی ام  در صفحه    - خواند  باید  معتقدم 
می گذارم.  اشتراک  به  و  می کنم  معرفی 
نظرسنجی می کنم و نظرهای مختلف را به 

اشتراک می گذارم.
گرفتن  موج  به  اشاره  با  کفیل  خانم 
می گوید:  عامه پسند  مجازی  صفحه های 
متاسفانه چه بخواهیم و چه نخواهیم ابتذال 
انگار طرفدار بیشتری دارد. اوایل از این بابت 
خیلی ناراحت بودم، اما چیزی که خوشحال و 
باانگیزه نگهم داشته است و باعث شده ادامه 
بدهم، همان شاید ۱۰ مخاطب جدی است 
که ممکن است داشته باشم. این فضا خیلی 
به من آموخته است و حتی اساتید و دوستانی 
چالش  به  را  من  که  یافته ام  آنجا  در  را 
می شدند.  کارم  بهبود  باعث  و  می کشیدند 
روانشناسی  از کتاب های  استقبال  متاسفانه 
زرد و پرفروش خیلی زیاد شده است و من 

حتی االمکان از آن ها معرفی نمی کنم.
از  دیگر  یکی  ریاحی زاده«،  »طهورا 
فعاالن این حوزه است. دانشجوی مشاوره 

روانشناسی و فعال حوزه کودک که تازگی 
صفحه   طریق  از  فعالیت  به  کرده  شروع 
مجازی. او به خبرنگار ایبنا می گوید: من یک 
مدت فکر می کردم که ما مردمی هستیم که 
کامال بدون اطالعات و بدون فکر کردن، 
فکر  این  به  داریم.  نظر  اظهار  به  عادت 
می کردم که چرا حتی حاضر نیستیم کمی در 
مورد موضوعی مطالعه کنیم و بعد با قطعیت 
باورهایمان را ارائه دهیم؟ چرا اصرار داریم 

که ما درست ترین منطق را دارا هستیم؟
او ادامه می دهد: در فضای اینستاگرام 
هیچ  که  هستند  بالگرهایی  که  می دیدم 
خودشان  یا  نمی دهند  انجام  مثبتی  حرکت 
از  یا  می گذارند  اشتراک  به  را  بدنشان  و 
شامشان  و  ناهار  و  صبحانه  و  روزمره شان 
دیدن  که  می کردم  فکر  این  به  می گویند. 
ما  روی  تاثیری  چه  افراد  شخصی  زندگی 
رشد  دیدنش  با  دارد؟ چه می شویم؟ چقدر 
می کنیم؟ چقدر فکر می کنیم؟ چقدر ذهنمان 
باعث  بالگرها  این  آیا  می کنیم؟  درگیر  را 
می شوند ما به فکر فرو برویم؟ سپس تصمیم 
به تاسیس یک صفحه گرفتم و ترجیح دادم 
کنم. چقدر  نفر شروع  با ۱۰  اگر شد  حتی 
خوب است که این چند نفر در کنار  تمام 
دروغ ها، اداها و مضحکه ها پنج ثانیه حتی 
مکث کنند، اسم کتابی را به ذهن بسپارند و 
بعد بروند عکس غذاهای مختلف را ببینند!

بالگر کتاب یا بالگر کباب؟ این درگیرِی 
ذهنی بسیاری از کتابخوان هایی است که در فضای 
مجازی هم فعالیت دارند. اما بی شک فعاالن حوزه 
کتابخوانی در فضای مجازی کم روی دیگران تاثیر 
نگذاشته اند و بسیاری از نوجوانان را به خواندن کتاب 

ترغیب کرده اند و این امر را ترویج داده اند.

گزارشی درباره فعاالن کتاب در فضای مجازی

زور کباب به کتاب می چربد!؟

در کتابفروشی ها: »با کفش من راه برو«
کفش  »با  روانشناسی  کتاب 
کرتن  اورلی  نوشته  برو«  راه  من 
درباره  چینی چیان  زینب  ترجمه  با 
توسط  کودکان،  احساسات  درک 
انتشارات شمعدونی منتشر و راهی 

بازار نشر شد.
کتاب »با کفش من راه برو« 
احساساتی  با  برخورد  موضوع  به 
اندوه  و  ترس، شادی  نظیر خشم، 
در کودکان می پردازد و به والدین 
کمک می کند تا احساسات فرزندان 
خود را بشناسند و آنها را درک کنند. 
احساسات کودکان بر رفتار، افکار و 
روابطش با دیگران تأثیر می گذارد، 

تا  را همراهی کنند  فرزندشان  بدانند که چگونه  باید  مادر  و  پدر  بنابراین 
احساساتش را رشد دهد و با آن ها زندگی کند. کودک نیز باید یاد بگیرد که 
احساساتش تا چه اندازه طبیعی است و از چه حدی به بعد افراطی می شود.

پشت جلد این کتاب آمده است: »اگر کودک شما عصبانی شود چه 
ناکامی، خشمگین و بی قرار است، چه رفتاری  از یک  می کنید؟ اگر پس 
از خود نشان می دهید؟ اگر کودکتان از هیوالی درون کمد اتاقش بترسد 
چه می کنید؟ به کودکتان می گوئید: »نترس و او هم می گوید چشم دیگر 
نمی ترسم!« وقتی کودک شما سرخورده از تعامل با همساالنش، گوشه ای 
می نشیند چه می کنید؟ آیا به او می گوئید که نباید ناراحت و افسرده باشد و او 
هم به سرعت لبخند می زند وشادی می کند؟ واضح است که راه حل ها آن قدر 
ساده نیستند، تغییر رفتارها و احساسات نیاز به تغییر نگرش دارند و تغییر 
نگرش ها نیاز به تمرین و ممارست. در این کتاب تمرینات و تکنیک هایی 
آمده که والدین می توانند از آنها برای تغییر نگرش کودکان خود استفاده کنند.

دکتر اولی کرتن روانشناس و تراپیست فرانسوی متخصص امور تربیتی 
کودکان است. او در این کتاب به والدین می آموزد که چگونه با احساسات 
فرزندشان رو به رو شوند. بسیاری از والدین در بروز احساسات کودکانشان 
با این  باید  گیج و سردرگم می شوند و برخی اوقات نمی دانند که چگونه 
احساسات رو به رو شوند. آنها گاهی این احساسات ناخوشایند مانند غم، 
افسردگی و خشم کودکان را سرکوب می کنند و مانع از بروز آنها می شوند. 
شمار زیادی از این والدین به دکتر اولی کرتن به صورت بالینی مراجعه 
کرده اند و او تجربیات خود را در قالب آزمون ها و تکنیک های روانشناسی 

به پدرها و مادرها یاد داده است.«
نثر بسیار ساده کتاب، مثال های متعدد، تکنیک ها و تمرینات مختلفی 
که در کتاب موجود است کمک می کند تا در مواجهه با مشکالت از حد 
حرف فراتر برویم. برخی کتابهای روانشناسی مشکل را طرح می کنند، اما 

هیچ گونه راه حلی ارائه نمی دهند.«
نظر  زیر  که  است  بهتر«  »زندگی  کتابهای  مجموعه  از  کتاب  این 
فردیک فانژه روانپزشک مشهور فرانسوی منتشر می شود و دارای موضوعاتی 
کاربردی برای زندگی است. »با کفش من راه برو« در تیراژ ۱۰۰۰ نسخه 

با قیمت 4۰ هزارتومان روی پیشخوان کتابفروشی ها قرار گرفته است.

محور اصلی هفته کتاب توجه به اهمیت 
کتابخوانی است

به  توجه  اصلی هفته کتاب  کتابخوانی گفت: محور  دفتر مطالعات  مدیرکل 
اهمیت کتاب و کتابخوانی و جایگاه کتاب است؛ اینکه تلنگری به دستگاه ها باشد 

که کتاب یک ابزار فرهنگی رسا، مانا و تاثیرگذار است.
ابراهیم حیدری، با اشاره به برنامه های پیش بینی شده برای بیست و هشتمین 
دوره هفته کتاب جمهوری اسالمی ایران، گفت: ساختار، شیوه، نحوه و محتوای 
برگزاری هفته کتاب امسال به دلیل بیماری کرونا مانند تمام برنامه های فرهنگی، 
اجتماعی، اقتصادی و صنعتی دنیا تغییر کرده است و بسیاری از طرح ها و برنامه هایی 

حضوری و فیزیکی جای خود را به برنامه های غیرحضوری و آنالین داده اند.
وی افزود: در این زمینه ما نیز تالش کردیم طرح های خاص خود را برای 
این هفته تعریف کنیم و به جای جشنواره های حضوری و چهره به چهره ای که 
تاثیر خوبی داشت با نگاه جدیدی به سمت اجرای برنامه ها در قالب مجازی برویم.

مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی و کتابخوانی ادامه داد: در فرصت 
محدود امسال تالش کردیم ساختار و اجرای برنامه های سال گذشته را به صورت 
این کار سخت بود زیرا نحوه کار و محتوای بسیاری  برنامه ریزی کنیم.  مجازی 
از این برنامه ها مجازی نبود اما امسال قرار شده است آن دسته از برنامه هایی که 
امکان برگزاری آن در فضای مجازی وجود دارد یا کمتر به حوزه فیزیکی نیاز است 
و  مردم  اما حفظ سالمتی  کنیم  تعطیل  را  برنامه ها  نباید  اگرچه  زیرا  کنیم  دنبال 

جامعه اهمیت زیادی دارد.
حیدری گفت: بازنگری در ساختار، اهداف، محتوا و شیوه اجرای هفته کتاب 
برای امسال ضروری بود و به همین دلیل بحث فراخوان جشنواره مروجان کتابخوانی 
را با توجه به بیماری کرونا با تاخیر اعالم کردیم و اگرچه هرسال به صورت حضوری 
برگزار و از داوطلبان و فعاالن ترویج کتابخوانی که بدون حضور و کمک دولت در 
این حوزه فعالیت می کردند تقدیر می کردیم اما امسال برنامه های آن مجازی است. 
اختتامیه جشنواره امسال همزمان با هفته کتاب نیست اما جلسات به صورت مجازی 
برگزار می شود و کارگاه هایی نیز با موضوع کتابخوانی و فعاالن ترویج کتابخوانی 

در همه شهرها و استان ها به صورت مجازی پیش بینی شده است.
وی گفت: سعی می کنیم با دست اندرکاران حوزه های مختلف ترویج کتابخوانی 
و تسهیل گران ارتباط خود را حفظ کنیم. در این زمینه چندین کارگاه آموزش ترویج 
کتابخوانی برای تسهیل گران در سراسر کشور داریم که با کمک همکارانمان در 

استان ها و شهرهای مختلف برگزار می شوند.
حیدری همچنین درباره پویش ملی کتابخوانی و نامه نگاری  به نویسندگان 
محبوب کودکان و نوجوانان نیز گفت: در نظر داریم در صورتی که امکان دارد داوری ها 
انجام و مراسم تقدیر از برگزیدگان در پایان هفته کتاب به صورت مجازی برگزار شود.

جمهوری  کتاب  هفته  دوره  هشتمین  و  بیست  سیاستگذاری  شورای  عضو 
ایران درباره اهمیت و ضرورت برگزاری هفته کتاب گفت: محور اصلی  اسالمی 
هفته کتاب این است که نهادها و دستگاه های دولتی و خصوصی کنار هم بنشینند 
و یک هفته توجه کل کشور به حوزه کتاب و ترویج کتابخوانی باشد. محور اصلی 
هفته کتاب توجه به اهمیت کتاب و کتابخوانی و جایگاه کتاب است؛ اینکه تلنگری 
تاثیرگذاری است که  ابزار فرهنگی رسا، مانا و  باشد که کتاب یک  به دستگاه ها 
همه نهادها در شرح وظایف و رسالت فرهنگی ای که دارند باید به آن بپردازند زیرا 

کتاب پایه و اساس توسعه فرهنگی در کشور است.
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پروانه رسولی خوشبخت

در آئین رونمایی از کتاب »بایدها و نبایدهای کرونا« مطرح شد:

فقط متخصصان نیستند که مسئولیت دارند

آئین رونمایی از کتاب »بایدها و نبایدهای کرونا«، عصر دوشنبه ۱2 آبان ماه 
با حضور محمدعلی امام هادی؛ پزشک و رئیس معاونت دانشجویی دانشکده علوم 
پزشکی دانشگاه شهید بهشتی، سیامک اشرفی برزیده؛ پزشک و نویسنده کتاب و 
منیر سیدصالحی، دیگر نویسنده این اثر در دانشکده علوم پزشکی دانشگاه شهید 

بهشتی، برگزار شد.
محمدعلی امام هادی در این برنامه درباره این اثر بیان کرد: هدف از نگارش 
کتاب حاضر، آشنا کردن مردم با وظایف خودشان در برابر شیوع ویروس کرونا بوده 
است. این اثر کاربردی بوده و  اصال جنبه آموزشی صرف و تئوری ندارد. در این اثر 
راهکارهای بهداشتی درج شده که باید هر فردی برای جلوگیری از شیوع ویروس 
کرونا انجام دهد و پاسخی به این پرسش است که مسئولیت هر فرد در مواجهه با 

ویروس کرونا چیست؟ 
به گفته وی، تمام اعمال و رفتاری که هر فرد در اجتماع برای جلوگیری 
یکی  است.  شده  درج  کتاب  این  در  باشد،  داشته  باید  کرونا  ویروس  انتقال  از 
جامعه  در  تاکنون  که  است  اشتباهی  تفکرات  رد  اثر،  این  ویژگی های  دیگر  از 

جا افتاده است.
وی، افزود: طریقه ظاهر شدن در جامعه با ماسک، سفر رفتن و طیف بی شماری 
از رفتارها، موضوعاتی است که نویسندگان تالش کرده اند در راستای اطالع رسانی 
برای عموم مردم  زبان ساده و  به  اثر  این  ادبیات  بپردازند.  به آن  دقیق در کتاب 
نگاشته شده است. این کتاب قرار است از سوی شهرداری تهران در سطح شهر و 

در مکان های عمومی پخش شود و در اختیار عموم مردم قرار گیرد.
دکتر امام هادی گفت: این کتاب حاصل فعالیت دو تن از دانشمندان در دانشگاه 
شهید بهشتی و برگرفته از مطالب علمی است که براساس فرهنگ ایرانی نوشته 

شده و می توان گفت کتاب بومی شده است.
* مردم به واقع با عمق فاجعه کرونا مواجه نشده اند

وی با اشاره به اهمیت تولید محتوا در باب شیوع ویروس کرونا، اظهار کرد: 
اندیشه پیشین صورت گرفته، ما  از آنجایی که تولید محتوا درباره کرونا براساس 
نتوانسته ایم در این زمینه موفق عمل کنیم؛ اینکه مردم در این شرایط هنوز به سفر 
غیرضروری می روند یا فاصله اجتماعی را رعایت نمی کنند یا حتی تردد غیرضروری 

در شهر دارند، ناشی از آن است که هنوز عمق فاجعه کرونا را درک نکرده اند.
این استاد دانشگاه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اهمیت اطالع سانی از سوی 
اعضای هیأت علمی دانشگاه ها، توضیح داد: واقعیت این است که آگاهی رسانی در این 
زمینه اشتباه بوده و در واقع فهم دقیق از این شرایط به مردم داده نشده است. برای 
مثال هنوز اخبار مربوط به مرگ و میر ناشی از کرونا به طرز صحیحی داده نمی شود 
یا حتی هنوز نمی دانیم چگونه باید خبر تست مثبت کرونای یک فرد را به وی داد.

* فقط متخصصان نیستند که مسئولیت دارند
به گفته دکتر امام هادی، درست نیست که تنها از متخصصان انتظار تولید محتوا 
داشته باشیم، چراکه اتفاقا افرادی بودند که در ابتدای شیوع این ویروس تا چند ماه 
مطالب بررسی نشده را در فضاهای مجازی خود منتشر می کردند و متأسفانه اطالعات 
غلطی را به خورد مردم می دادند. می توان گفت این عمل یک نوع موج سواری است.

* کسی حرف بزند که می داند
وی ادامه داد: محتواسازی در پزشکی به کسی ربط دارد که صالحیت اظهارنظر 
داشته باشد. متأسفانه چون کمیته علمی تولید محتوای مناسب هیچگاه ایجاد نشد، 
هر کسی که از گرد راه رسید، مطلب نه چندان درستی را منتشر کرد و در معرض 

آگاهی مردم رساند.
رئیس معاونت دانشجویی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه شهید بهشتی، گفت: 
بخش زیادی از آگاهی مردم رسالت رسانه هاست. با توجه به شرایط فعلی هر نوع 
همکاری در این راستا به نوعی همیاری با کادر درمان محسوب می شود. اینکه مردم 
کمتر از خانه بیرون بیایند یا کمتر ازدحام و جمعیت ایجاد کنند، یکی از مهم ترین 

گام ها در راستای مبارزه با ویروس کرونا محسوب می شود. 

رابطه کتابخانه های خانگی با رشد مغزی و 
استعدادهای کودکان

عادت به مطالعه روزانه طبق تحقیقات دانشمندان موجب کاهش استرس و 
اضطراب و باال رفتن قدرت تشخیص و پایین آمدن احتمال زوال سلول های مغزی 
می شود. بسیاری از دانشمندان در طول قرن های گذشته رابطه مستقیم سالمت 
روح و روان را با مطالعه کتاب ثابت کرده اند و در سال های اخیر دستگاه های 
پیشرفته نشان داده که مطالعه روزانه سلول های بیشتری از مغز را فعال نگه 

داشته و احتمال مرگ آنها را کاهش می دهد.
در یکی از آخرین مطالعات آکادمیک در طرحی مشترک توسط دانشگاه 
کانبرا استرالیا و دانشگاه نوادا آمریکا مطالعه روی ۱۶۰هزار بزرگسال از 3۱ کشور 
جهان نشان داده است که موفقیت رابطه مستقیمی با محیط دوران کودکی دارد 
و اینکه تا چه اندازه کتاب در محیط اطراف کودک وجود داشته باشد، به رشد 
استعدادهای افراد کمک می کند. در این مطالعه به سرپرستی »جوانا سیکورا« 
ثابت شد بزرگساالن موفق در سه حوزه ادبیات، ریاضی و تکنولوژی اکثرا در 

خانه هایی بزرگ شده اند که کتابخانه داشته است.
بر اساس یافته های این مطالعه داشتن کتابخانه در خانه برای رشد و ایجاد 
انگیزه برای موفقیت کودکان مفید است حتی اگر همه آنها را هم مطالعه نکند. 
به عقیده محققان این دانشگاه ها کتابخانه های بزرگ در خانه ها با تعداد زیاد 
کتاب به طور غیر مستقیم محیطی انگیزشی برای کودکان ایجاد می کند که در 

آینده به کتاب و مطالعه و همچنین رشد استعدادها کمک کند.
بر اساس یافته های تیم تحقیقاتی دکتر سیکورا به نظر می رسد این نظریه 
مطرح شده توسط این محققان کمی به واقعیت نزدیک باشد. آنها می گویند قرار 
گرفتن کودک در محیطی پر از کتاب به احتمال زیاد موجب رشد استعدادها و 
عالقمند شدن کودک به مطالعه کتاب و تحصیل علم خواهد شد. حتی گفته 
شده است که میزان حجم کتاب ها و کتابخانه های شخصی در خانه های مسکونی 

رابطه مستقیم با رشد مغزی کودک دارد.

اگهی فقدان سند مالکیت
نظر به انیکه آقای سید احمد ناصری به استناد 2برگ استشهادیه گواهی 
امضاء شده دفتر اسناد رسمی سه مشهد منضم به تقاضای کتبی جهت دریتفت 
استاسناد  ومدعی  نموده  مراجعه  اداره  این  به  اول  نوبت  المثنی  مالکیت  سند 
مالکیت وی به علت سهل انگاری مفقود گردیده است،با بررسی سامانه جامع 
امالک الکترونیک و سوابق پرونده ثبتی مشخص گردید ششدانگ اعیان یک 
از  فرعی   532 پالک  شماره  به  میباشد(  موقوفه  آن  عرصه  سنگبری)که  باب 
۱74-اصلی واقع در بخش ۱۰ مشهد ذیل صفحات 299و 3۰2 دفتر ۶47 بشماره 
های ۱3۱2۶۸ و ۱3۱2۶9 بنام آقایان سید احمد ناصری و حسین عالئی هر 
۸9737/الف77  مالکیت  اسناد  و  ثبت  از ششدانگ  دانگ  سه  به  نسبت  کدام 
و3۸9۸3۸/الف77 صادر و تسلیم گردیده سپس برابر سند انتقال قطعی شماره 
24۶79۶ مورخ ۱393/۱2/۰2 دفتر اسنادرسمی 3 مشهد سه دانگ مالکیت آقای 
عالئی بنام آقای سید احمد ناصری منتقل و ذیل ثبت و صفحه اولیه بنامش 
ثبت گردیده سامانه جامع امالک الکترونیک و سوابق پرونده ثبتی بیش از این 
حکایتی ندارد و این آگهی به استناد ماده ۱2۰-آئین نامه قانون ثبت مصوب 
بهمن ۱3۸۰ صادر گردیده است،مراتب یک نوبت آگهی  ومتذکر میگردد هر 
سند  وجود  مدعی  یا  داده  انجام  ای  معامله  آگهی  مورد  ملک  به  نسبت  کس 
مالکیت نزد خود میباشد،بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض 
کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره 
تسلیم نماید.بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا 
به صدور سند  یا سند رسمی نسبت  مالکیت  ارائه سند  بدون  اعتراض  وصول 
اقدام خواهدشد.محمدمقدسی-رئیس  متقاضی  به  آن  تسلیم  و  المثنی  مالکیت 

ثبت اسناد و امالک منطقه چهار مشهدمقدس م الف 3۰۱

اگهی فقدان سند مالکیت
نظر به انیکه آقای مجتبی رحمانی به استناد 2برگ استشهادیه گواهی امضاء 
شده دفتر اسناد رسمی ۶9 مشهد منضم به تقاضای کتبی جهت دریتفت سند 
مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده ومدعی استاسناد مالکیت وی 
به علت سهل انگاری مفقود گردیده است،با بررسی سامانه جامع امالک الکترونیک 
و سوابق پرونده ثبتی مشخص گردید ششدانگ اعیان یک باب واحد آپارتمان به 
مساحت۱۰۱،97 مترمربع به شماره پالک 3۰3۶4 فرعی از ۱7۶-اصلی واقع در 

بخش ۱۰ مشهد با شماره دفتر امالک الکترونیکی ۱3992۰3۰۶2۶7۰۱397۱ 
و  بنامش صادر  مالکیت 35۰۸99/ه9۸  و سند  ثبت  رحمانی  آقای مجتبی  بنام 
از  بیش  ثبتی  پرونده  سوابق  و  الکترونیک  امالک  جامع  سامانه  گردیده  تسلیم 
این حکایتی ندارد،مراتب یک نوبت آگهی  ومتذکر میگردد هر کس نسبت به 
نزد خود  مالکیت  یا مدعی وجود سند  داده  انجام  ای  معامله  آگهی  ملک مورد 
میباشد،بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض کتبی خود را به 
پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید.بدیهی 
است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون 
ارائه سند مالکیت یا سند رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم 
آن به متقاضی اقدام خواهدشد.محمدمقدسی-رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 

چهار مشهدمقدس م الف 3۰۰

اگهی فقدان سند مالکیت
نظر به انیکه خانم عذرا خلیل زاده نامقی به استناد 2برگ استشهادیه گواهی 
امضاء شده دفتر اسناد رسمی 325 مشهد منضم به تقاضای کتبی جهت دریتفت 
سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده ومدعی استاسناد مالکیت 
امالک  بررسی سامانه جامع  است،با  انگاری مفقود گردیده  به علت سهل  وی 
الکترونیک و سوابق پرونده ثبتی مشخص گردید مقدار چهاردانگ و نیم مشاع 
 ۱۸2۱5 پالک  شماره  به  مساحت3۰۰مترمربع  به  منزل  باب  یک  از ششدانگ 
فرعی از ۱75-اصلی واقع در بخش ۱۰ مشهد ذیل صفحه 44 دفتر 34۶ بشماره 
۶۶۸5۱ بنام خانم عذرا خلیل زاده نامقی نسبت به یکدانگ و نیم مشاع،دو مالک 
دیگر)هرکدام نسبت به 5،۱ دانگ( ثبت و سند مالکیت ۱9427 بنام عذرا خلیل 
زاده نامقی  صادر و تسلیم گردیده سامانه جامع امالک الکترونیک و سوابق پرونده 
ثبتی بیش از این حکایتی ندارد،مراتب یک نوبت آگهی  ومتذکر میگردد هر کس 
نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد 
خود میباشد،بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض کتبی خود 
را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید.

بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض 
المثنی و  ارائه سند مالکیت یا سند رسمی نسبت به صدور سند مالکیت  بدون 
تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهدشد.محمدمقدسی-رئیس ثبت اسناد و امالک 

منطقه چهار مشهدمقدس م الف 3۰2

اولین »ایستگاه کتاب« در مجتمع های 
پروتکل های  رعایت  با  تبریز  مسکونی 
مجتمع  لی  ها ا ل  ستقبا ا و  شتی  ا بهد
رونمایی شد. احداث ایستگاه های کتاب در 
مجتمع های مسکونی طرح جدید شهرداری 
در رابطه با توسعه کتابخوانی در تبریز است.

این نخستین بار است که طرح ویژه 
کتاب و کتابخوانی با محوریت مجتمع های 
مسکونی در تبریز اجرا می شودY طرحی که 
قرار است کتاب را به نزدیکی خانواده ها ببرد

Y نوعی کتابخانه کوچک در دل مجتمع ها، تا 
مسیر دسترسی به کتاب به اندازه چند طبقه 

یک ساختمان کاهش یابد.
مجتمع های  در  کتاب  ایستگاه   5۰*

مسکونی احداث می شود
شهردار تبریز در حاشیه مراسم رونمایی 
فردوس،  مجتمع  در  کتاب  ایستگاه  ز  ا
کتابخوانی را یکی از شاخص های پیشرفت 
ایستگاه   5۰ راه اندازی  از  و  دانست  جوامع 
کتاب در مجتمع های مسکونی تبریز خبر داد.

ناخرسندی  ابراز  با  شهین باهر  ایرج 
استان  در  مطالعه  سرانه  بودن  پایین  از 
فرهنگی  حوزه  به  توجه  شرقی،  آذربایجان 
کنار  در  اصلی شهرداری  دغدغه های  از  را 

فعالیت های عمرانی عنوان کرد.
کتاب  ایستگاه های  داد:  ادامه  وی 

راه اندازی  مطالعه  سرانه  افزیش  منظور  به 
مجتمع   5۰ نخست  مرحله  در  و  می شوند 
و  می شود  افتتاح  سیار  کتابخانه  مسکونی 
تمام مجتمع های مسکونی شهر  در  سپس 

پیاده می شود.
وی گفت: کتاب های ارائه شده در این 
با  است  عمومی  بیشتر  کتاب  ایستگاه های 
فرهنگ  مضامین  با  کتاب هایی  حال  این 
شهرنشینی و حقوق شهروندی نیز در اختیار 

عالقمندان قرار خواهد گرفت.
نهادینه  آموزش  بدون  فرهنگ   *

نمی شود
شورای  فرهنگی  کمیسیون  عضو 

اسالمی شهر در این مراسم گفت: فرهنگ 
نهادینه نمی شود مگر اینکه آموزش داده شود 
و کتابخوانی نیز از این قاعده مستثنی نیست 
و باید در زمینه کتابخوانی آموزش داده شود.

غالمحسین مسعودی ریحان از تالش 
برای افزایش سرانه مطالعه در شورای شهر 
خبر داد و بیان کرد: شورای پنجم از اولین 
سال تشکیل، افزایش فرهنگ کتابخوانی در 
جامعه را مورد توجه قرار داده است و امروز 
در  شهر  شورای  مصوبه های  تحقق  شاهد 

حوزه کتاب هستیم.
در  است  قرار  افزود:  وی  افزود:  وی 
کتابخانه هایی  شهری،  قطار  و  اتوبوس ها 

ایستگاه های  در  شهروندان  تا  شوند  تهیه 
مترو و اتوبوس و ساکنین مجتمع ها از آن 

کتاب ها استفاده کنند.
افزایش  به  اشاره  با  مسعودی ریحان 
قیمت کتاب خاطرنشان کرد: افزایش قیمت 
کتاب گفت: گرانی های چند سال اخیر موجب 
شده است تا مردم بیشتر به فکر معیشت خود 
باشند و خرید کتاب از سبد فرهنگی خانوار 
حذف شود؛ بنابراین ضروری است تا دولت 
با پرداخت یارانه به این حوزه، قدرت خرید 

کتاب را بین مردم افزایش دهد.
* کتاب، میراث پیامبران و اولیا

دبیر شورای اسالمی شهر تبریز گفت: 
تمام پیامبران و اولیا با خود کتابی به همراه 
کتاب  نشان می دهد که  امر  این  و  داشتند 

سرمنشأ اصلی حقیقت است.
 سعید نیکوخصلت با اشاره به اتفاقات و 
توهین اخیر نشریه فرانسوی به ساحت پیامبر 
اکرم، از برگزاری مسابقه کتابخوانی »محمد 

رحمت للعالمین« در تبریز خبر داد.
علیرغم  تبریز  اینکه  بر  بیان  با  وی   
پایینی  مطالعه  سرانه  خود،  فرهنگی  صبغه 
ابراز امیدواری کرد که فرآیند توسعه  دارد، 
کتابخوانی در درازمدت میسر شده و حرکت 
جریان  یک  به  محلی،  و  قطره ای  های 

تبدیل شوند.

رونمایی از نخستین »ایستگاه کتاب« در مجتمع های مسکونی تبریز

فرهنگ بدون آموزش نهادینه نمی شود
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سالن های خالی نمایش و مخاطبان سرگردان

مرتضی اسماعیل کاشی بازیگر و 
کارگردان تئاتر با گالیه از وضعیت این 
از قرار نداشتن  روزهای هنر نمایش 
هنرمندان در یک حاشیه امن و نبود 
حمایت  برای  شده  تدوین  قانونی 
یادداشتی  و طی  کرد  انتقاد  آن ها  از 

و  تئاتر  روزهای  این  وضعیت  از  گالیه  با 
سردرگمی  اهالی این عرصه نوشت: وقتی شناسنامه حرفه ای ما از نشاِن 

پدر و مادر خالی است، ادعای ارث و میراث بیهوده است.
خبِر امروز: تئاتر یک هفته دیگر تعطیل شد! و روزهاست که این خبر 
تکرار می شود. اما کدام تئاتر؟! بر کدام جنازه زار می زند این ساز؟! بر کدام 
ُمرده پنهان …؟! از چه حرف می زنیم؟!  به گواِه زمان، سال هاست که 
این حرفه در خطر است. تئاتر در سیاست های کالن، چه وقت در اولویت 

بوده است؟! ما سال هاست که در شیِب تندی پیش می رویم

کاروان سریال »سلمان فارسی« راهی سمنان شد

»سلمان  سریال  تصویربرداری 
نور  سینمایی  شهرک  در  فارسی« 
به پایان رسید و ادامه این سریال در 

استان سمنان از سر گرفته می شود.
ه  تهیه کنند ی  هر طا حسین 

این  گفت:   فارسی«  »سلمان  سریال 
سریال  از تولیدات مرکز سیمافیلم است که 
با نمایش ایران دوره ساسانی، بیزانس و حجاز به زندگی، زمانه و مهاجرت 
سلمان فارسی یار ایرانی پیامبر اسالم )ص( می پردازد.تصویربرداری این 
سریال از زمستان سال گذشته در کویر شهداد کرمان و جزیره قشم آغاز 
شده بود. با فراگیر شدن ویروس کرونا، لوکیشن های داخلی مانند سمنان 
و شهرک سینمایی نور، جایگزین لوکیشن های خارجی در ترکیه شد و 
احتماال  و  شد  گرفته  سر  از  مرداد،  دهم  از  آن  تصویربرداری  سرانجام 

تصویربرداری آن حدودا پنج سال طول می کشد.

موسیقی نواحی در کرمان طنین انداخت

جشنواره  سیزدهمین  برگزاری 
حضور  بدون  ایران  نواحی  موسیقی 
این  و  شد  شروع  کرمان  در  تماشاگر 
در حالی است که از تعداد اجراها نیز 

کاسته شده است.
موسیقی  ره  جشنوا سیزدهمین  در 
نواحی ایران که هم اکنون در کاروانسرای 
گنجعلیخان در حال برگزاری است، ۱9 گروه از مناطق مختلف کشور 
حضور دارند که شامل پنج گروه از کرمان و ۱4 گروه از استان های مختلف 
کشور است همچنین 35 میهمان در این جشنواره حضور دارند که از ۱۱ 
استان کشور هستند.در سال جاری جشنواره موسیقی نواحی تحت تأثیر 
کرونا حال و هوای دیگری دارد، خبری از حضور مردم در کنار گروه های 
موسیقی نیست، حضور هنرمندان نیز کمرنگ شده اما به گفته مسئوالن 

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

پوران درخشنده فیلم جدیدش را  آذرماه  کلید می زند

پوران درخشنده از آغاز تصمیم 
خود برای ساخت فیلم »هیس، پسرها 
گفت  و  داد  خبر  نمی کنند«  گریه 
فیلمبرداری آن را در آذرماه سال جاری 
پروژه  این  افزود:  وی  می زند.  کلید 
هم اکنون در مرحله پیش تولید  است 

و مدتی پیش برای انتخاب ایفاگر برخی از 
نقش ها فراخوانی را منتشر شد و از بین مراجعه کنندگان عده یی انتخاب 
بازیگران  از  عده یی  با  می شود.  اعالم  آن ها  اسامی  به زودی  که  شدند 
حرفه ای نیز مذاکراتی صورت گرفته، که هنوز به نتیجه نهایی نرسیده ایم. 
چون در حال حاضر نزدیک به ۱۸ سریال شبکه نمایش خانگی در حال 
تولید است و اکثر بازیگران را در اختیار گرفته اند.بانوی کارگردان تاکید 
کرد: در شرایط فعلی قرار بر این است که این پروژه آذرماه جلو دوربین 

برود،  با این حال، باید دید شرایط ما را به کدام سمت هدایت می کند.

ما
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وضعیت سینما در دوران کرونا

سیدضیا هاشمي: سینماي ما یک سینماي ورشکسته است
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وضعیت  اصال  سینما  وضعیت  که  روزها  این 
خوبي نیست و بسیاري از اهالي هنر به لحاظ کاري 
و اقتصادي شرایط بدي را سپري مي کنند، تیغ گالیه 
این  البته  است.  دولت  سمت  به  نیز  آنها  از  بسیاري 
وضعیت بد اقتصادي و معیشتي درواقه گریبان همه 
مردم را گرفته و فارغ از موضوع کرونا که روي تمام 
از  گراني  و  شدید  تورم  گذاشته،  منفي  تاثیر  مشاغل 
کنترل خارج شده، باعث شده تا به لحاظ اقتصادي فشار 
بیشتري به مردم وارد شود. طبیعتا در این بین همواره 
از دولت انتظارات بیشتري مي رود، هرچند که دولت 
به تنهایي قادر به گره گشایي از تمام مشکالت نیست 
اینکه قوه اجراییه در کشور مي باشد،  ولي به واسطه 

گالیه ها بیشتر به سمت آنها روانه مي شود.
صنفی  معه  جا ئیس  ر  ، شمی ها ضیا  سید
است  کهنه کاري  سینماگران  از  یکي  تهیه کنندگان 
که این روزها به شدت به عدم فعالیت دولت در حوزه 
سینما گالیه دارد و معتقد است که دولت فعلي اصال 

برنامه اي در خصوص فرهنگ و سینما ندارد!
برنامه  در  گذشته  شب  که  هاشمي  سیدضیا 
تلویزیونی افق سینما، با اجرای سعید الهی حضور پیدا 
ابتدای برنامه در خصوص نقش دولت  کرده بود، در 
در ساخت آثار سینمایي حضوصا با موضوع انقالب و 
دفاع مقدس اظهار داشت: ما در دولت آقای روحانی هیچ 
برنامه مدونی در خصوص فرهنگ و سینما مخصوصا 
تالشی در جهت ساخت آثار استراتژیک ندیدیم. آقای 
از سینما  انتظامی مسئول سازمان سینمایی شناختی 
ندارد و در مسند سینمای کشور نشسته است و هیچ 
تمام  آخر  سال  در  ما  البته  نکردند.  سینما  به  کمکی 

دولت ها شاهد این از هم گسستگی بودیم.
الهی  سعید  انتقاد  به  پاسخ  در  هاشمی  سیدضیا 
تولید  به  تهیه کنندگان  صنوف  بی توجهی  به  نسبت 
گفت:  استراتژیک  موضوعات  با  فیلم هایی  ساخت  و 
فیلم های با موضوعات استراتژیک مخصوصا سینمای 
انقالب و دفاع مقدس آثاری هستند که بازگشت سرمایه 

ندارد لذا باید این اتفاق توسط نهادهایی رقم بخورد که 
ظرفیت ساخت این آثار را دارد. نهادی مانند انجمن 
سینمای انقالب و دفاع مقدس شاید بودجه ای برای 
ساخت اثر ندارد ولی می تواند به واسطه ارتباطش با 
با  آثار  تسهیل گر ساخت  نظامی  ارگان های  و  نهادها 
بخش  شود.  استراتژیک  و  مقدس  دفاع  موضوعات 
خصوصی اگر نتواند پولش از مردم بگیرد دیگر نمی تواند 
ادامه دهد. سینمای ایران سینمای ورشکسته است که از 
اول انقالب تاکنون سود نداشته است. بهترین سال های 
اوایل دهه  اواخر دهه ۶۰ و  انقالب   از  سینمای بعد 
توجه  است.  نداشته  آنها هم سود  که  است  بوده   7۰
باشید در هر سال 7۰ فیلم ساخته شده است  داشته 
5۰ فیلم از اینها نابود شده اند و ۸ تا ۱۰ فیلم توانسته 
است هر سال در لیست پرفروش ها باشند. این یعنی 

سینمای ورشکسته!
رئیس جامعه صنفی تهیه کنندگان در ادامه برنامه 
از ادغام تشکل های تهیه کنندگان به صورت واحد خبر 

تهیه کنندگی  حوزه  در  تشکل   4 داشت:  اظهار  و  داد 
سلیقه ای  اختالف  و  نبود  سینما  مطلوب  که  داشتیم 
بین سینماگران پیش آورد و در ماه های اخیر تصمیم بر 
این شد که اتحادیه تهیه کنندگان به عنوان صنف واحد 
برای همه امور فعالیت کند. ما حدود 4۰۰ تهیه کننده 
عرصه  در  تهیه کنندگان  از  زیادی  تعداد  که  داریم 
کسوت هستند و فعالیت جدی ندارند ولی در مجموع 
3۰ درصد تهیه کننده فعال داریم که در سینمای ایران 

فیلم تولید می کنند.
سیدضیا هاشمی در بخش دیگري از صحبت هاي 
از  تهیه کنندگان  اتحادیه  قریب الوقوع  جدایی  از  خود 
خانه سینما خبر داد و گفت: ما مخالف حضور اتحادیه 
تهیه کنندگان در خانه سینما هستیم و این موضوع به 
صورت جدی در حال پیگیری است و شک نکنید به 
زودی این اتفاق خواهد افتاد. ضمن اینکه پس از خروج 
خانه  صنوف  از  باید  نیز  پخش کنندگان  سینماداران، 
سینما خارج شوند و اساسا هر کسي که نقش کارفرمایی 

در سینما را دارد نباید در صنوف خانه سینما باشد. این 
اتفاق به معنی خالت در امور صنفی خانه سینما است.

صنفی  عملکرد  از  انتقاد  ضمن  پایان  در  وی 
وظایف  باید  سینما  خانه  داشت:  اظهار  سینما  خانه 
اصلی خود را انجام دهد. در ایام کرونایی وظیفه این 
نهاد صنفی بسیار اهمیت دارد و خانه سینما بیشتر از 
اینکه درگیر تولید برخی فیلم ها شود باید به وضعیت 

رفاهی، بیکاری و بیمه اهالی سینما رسیدگی کند. ما 
به عنوان اتحادیه تهیه کنندگان نیز وظیفه رسیدگی 
به سینما داریم. به نظرم در این روزهاي سخت که 
شرایط بدي بر سینما حاکم شده است، خانه سینما 
باید بیش از پیش به وظایف حمایتي خود از سینما و 
اهالي سینما بپردازد و در این روزهاست که عیار آن 

مشخص خواهد شد.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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محمد حسین زاده

پرمخاطب تریـن  جملـه  از  رئالیتي شـوها 
برنامه هـا در سراسـر جهـان هسـتند کـه معموال 
عـالوه بـر جـذب مخاطبـان زیـاد، بـه پولسـاز 
بـودن هـم معـروف هسـتند. در کشـورمان هـم 
از چندسـال قبـل تولیـد برخـي از رئالیتي شـوها 
نمونه هـاي  از  الگوگرفتـن  بـا  کـه  شـد  آغـاز 
بـه دلیـل  تولیـد شـدند ولـي طبیعتـا  خارجـي 
برخي محدودیت ها و سانسـورها و البته نداشـتن 
نـوآوري خـاص همگي شکسـت خوردند. سـعید 
ابوطالـب از چندسـال پیـش شـروع بـه سـاخت 
چنـد برنامـه مختلـف در ایـن زمینـه کـرد که او 
نیـز عـالوه بر الگوگرفتـن از نمونه هـاي خارجي 
سـعي کـرد تـا بـا اسـتفاده از المان هـاي وطنـي 
بیشـتري  مخاطـب  نوآوري هـا  برخـي  البتـه  و 
سـپس  و  رالي ایرانـي  برنامـه  کنـد.  جـذب  را 
شـام ایراني از جملـه آثـار موفـق او هسـتند. او 
حـاال یک شـوتلویزیوني دیگر را بـا الهام از یک 
مسـابقه خـاص تولیـد کرده که بـه زودي پخش 
آن آغـاز خواهـد شـد. شـب هاي مافیـا، نـام این 
اثر اسـت که اتفاقا یک برنامه پرسـتاره مي باشـد 
کـه قطعـا مي تواند در جذب مخاطـب هم موفق 

کند. عمـل 
و سـاخت  دربـاره شـکل  ابوطالـب  سـعید 
همینطـور  و  کشـور  در  رئالیتي شـو  تولیـدات 
برنامه هـاي کـه در ایـن حـوزه سـاخته اسـت، 
بـه دنیـاي جوانـان گفـت: سال هاسـت در حوزه 
سـاخت آثـار رئالیتی شـو در تلویزیـون و شـبکه 
نمایش خانگی مشـغول کار هسـتم و آثار متعدد 
و متفاوتـی را تولیـد کـرده ام بـه ایـن دلیـل کـه 
ژانـر جذابـی اسـت و بسـتری بـرای انتقـال پیام 
کـه در ژانرهـای دیگـر نمی تـوان به راحتـی آن 
را انتقال داد. تولید این شـیوه کار بسـیار سـخت 
اسـت، چـون گروه بزرگـی باید شـما را همراهی 
کننـد. مـا در هـر برنامـه به طور معمـول بین ۱۰ 
تـا ۱5 دوربیـن داریـم کـه هم زمان مشـغول کار 
هسـتند و گـروه کارگردانـی و تدویـن بزرگی نیز 
در کنارمـان اسـت. خوشـبختانه کارهایـی کـه 
تاکنـون سـاخته شـدند نتیجـه خوبـی بـه همراه 
داشـتند و با اسـتقبال خوبی از سوی مخاطبان در 
تلویزیون و شـبکه نمایش خانگی مواجه شـدند.

ابوطالـب دربـاره تفـاوت تولیـد برنامه های 
نمایـش  شـبکه  و  تلویزیـون  بیـن  رئالیتـی 
دلیـل  بـه  تلویزیـون  در  کـرد:  بیـان  خانگـی 
فراگیـر  و  دارد  گسـترده تری  مخاطـب  اینکـه 
اسـت، راحت تـر می تـوان کار کرد چون سـطح 
امـا در  نیـز گسـترده اسـت،  سـلیقه مخاطـب 
شـبکه نمایـش خانگی به دلیـل اینکه مخاطبان 
محدودتر اسـت و سـلیقه متفاوتـی دارد، در نوع 
بـرای  می کنـد.  ایجـاد  تفـاوت  نیـز  شـما  کار 
مخاطـب داخلـی بـا خیـال راحـت در تلویزیون 

کار را می بینـد و از دیـدن آن لـذت می بـرد، ما 
نیـز تمـام اسـتانداردها را می شناسـیم و رعایت 
می کنیـم، امـا نمایـش خانگـی رقیـب ماهـواره 
شـبکه های  در  برنامـه  ایـن  مشـابه  و  اسـت 
مختلـف ماهـواره ای در حـال پخـش اسـت و 
چـون قانون کپـی رایت رعایت نمی شـود اغلب 
کارهـا بالفاصله در شـبکه ها پخش می شـوند و 
چندیـن بـاره هـم این اتفـاق رخ می دهـد. البته 
خـوب اسـت که محتوایی تولیـد می کنیم که در 
آنجـا آثـاری طبق قوانیـن و ضوابط مـا نمایش 

می شـود. داده 
او درباره چگونگی سـاخت برنامه شـب های 
مافیا، توضیح داد: یکی از پیشـنهادهایی که پس 
از موفقیـت شـام ایرانـی بـه ما از سـوی هنراول 
داده شـد، سـاخت شـب های مافیـا بـود. در ابتدا 
موافـق سـاخت آن نبـودم چـرا که مشـابه آن در 

تلویزیـون وجـود دارد، امـا بعـد از مشـورت هایی 
کـه داشـتیم بـه ایـن نتیجه رسـیدم که سـاخت 
بازیکنـان  و  لیـدر  باشـد.  جـذاب  می توانـد  آن 
ایـن برنامـه همـه از بازیگران حرفه ای سـینما و 
تلویزیـون هسـتند که به دلیـل آنکه در این بازی 
حرفـه ای نبودنـد، مـا با کمـک مربیـان حرفه ای 
و در جلسـات متعـدد آموزش دادیـم و پس از آن 
از بازیکنـان حرفـه ای ایـن بازی دعـوت کردیم 
تـا در کنـار بازیگـران ما قـرار بگیرنـد و با آن ها 
بـازی کنند. پـس از مدتی تمرین، امـروز تمامی 
بازیگـران مـا در ایـن بـازی بـه شـکل حرفه ای 
آمـوزش دیـده و بـه بـازی اشـراف کامـل دارند. 
در حـال حاضـر بـازی مافیـا بـه شـکل اصولـی 
آن در ایـران بـازی می شـود، البتـه بـا تغییراتـی 
بسـیار انـدک، به طـور مثال یک مدل آن روسـی 
اسـت کـه کمتـر در ایران بـازی می شـود، مدل 

دیگـر آن برگرفتـه از مـدل کافـی شاپ هاسـت 
کـه بسـیاری از افـراد در کافـی شـاپ ها بـه این 
بـازی می پردازنـد و یـک مـدل هـم مافیایـی 
اسـت کـه در تلویزیـون پخـش شـد و بسـیاری 
از ایـن طریـق بـا بـازی آشـنا شـدند. مـا سـعی 
کردیـم تغییرات چندانی در بازی نداشـته باشـیم 
بـرای ایـن کـه مخاطـب بتوانـد به راحتـی با آن 
ارتبـاط برقـرار کنـد. ضمـن ایـن کـه متعلقـات 
و  کارت  شـامل  کـه  کردیـم  تولیـد  را  بـازی 
اکسسـوارهایی اسـت کـه تولیـد شـده اند. بـازی 
کامـاًل در قـرن ۱9 میـالدی و بـا همـان فضای 
مافیـا طراحـی شـده اسـت و مـا از همـان نـوع 
لبـاس و طراحـی صحنـه بـرای ایجـاد جذابیـت 
بیشـتر در کار اسـتفاده کردیـم. تاکنون ضبط دو 
مرحلـه از کار بـا حضـور بازیگران خانـم و آقا به 
اتمام رسـیده و تدوین آن شـروع شـده اسـت و 
فکـر می کنـم اواخر آبـان و اوایـل آذرماه پخش 
آن از طریـق شـبکه نمایـش خانگـی آغاز شـود. 
متاسـفانه برخـی فکـر می کننـد که بـازی مافیا، 
بدآمـوزی دارد چـرا که به طور مثـال دروغ گفتن 
را آمـوزش می دهـد، درحالی کـه اینطور نیسـت. 
مـا بـا ایـن برنامه فـرق بیـن حقیقـت و دروغ و 
کشـف آن را آمـوزش می دهیـم تـا افـراد بتوانند 
این دو را از هم تفکیک کنند و تشـخیص دهند. 
بنابرایـن بـازی شـب های مافیـا محتـوای خوبی 
دارد، ضمـن اینکـه قدرت اسـتدالل و فـن بیان 
بـه افـراد می دهـد و می تـوان در جهـت مثبت از 

آن اسـتفاده کرد.
ایـن کارگـردان در توضیـح این کـه آیا این 
برنامـه شـباهتی بـه آثـار مشـابه دارد یـا خیـر، 
بیـان کـرد: شـام ایرانـی یـک برنـد قدیمـی بود 
کـه نزدیـک بـه ۸ سـال پیـش گروهـی دیگـر 

آن را تولیـد کـرده بودنـد و زمانـی کـه مـا آن را 
سـاختیم بسیاری آن را با نسـخه قدیمی مقایسه 
می کردنـد، ضمـن ایـن که نمونه ماهـواره ای آن 
نیـز وجود داشـت، امـا خوشـبختانه کار به قدری 
متفاوت و خوب سـاخته شـد که امروز مخاطبان 
خـاص خـود را دارد و در شـبکه نمایـش خانگی 
نیـز خوب دیـده می شـود و جزو آثـار پرمخاطب 
اسـت. درواقع ما از همان مدل همیشـگی پیروی 
کردیـم بـا ایـن تفـاوت که سـاختار جدیـدی در 
آن ایجـاد کردیـم کـه شـباهتی بـه مدل هـای 

ماهـواره ای و پیـش از خـود ندارد.
او در ادامـه دربـاره دلیل اسـتفاده نکردن از 
بازیکنـان حرفـه ای در کنـار بازیگـران و افـزوده 
شـدن بازیگران جدید به کار توضیح داد: استفاده 
از بازیکنـان حرفـه ای ایـن بـازی خـوب اسـت، 
امـا ممکن اسـت بـه دلیـل اینکه چهره آشـنایی 
نیسـتند مخاطـب با آن ارتباط برقـرار نکند و آن 
را دوسـت نداشـته باشـد. بنابراین ترجیـح دادیم 
بازیگرانی را که عالقمند هسـتند و دوسـت دارند 
ایـن بـازی را یـاد بگیرنـد دعـوت کنیم، بـه آنها 
آمـوزش بدهیـم تـا بـه سـطح حرفـه ای برسـند 
و بعـد تولیـد را آغـاز کنیـم. درواقـع بازیگـران 
مـا امـروز هـر دو وجـه چهـره بـودن و حرفه ای 
بـودن را بـا خـود بـه همـراه دارند. ضمـن اینکه 
اصطالحـات ایـن بازی بسـیار در بیـن بازیکنان 
حرفـه ای تخصصـی اسـت و مخاطب عام شـاید 

اگر این اصطالحات را برای نخسـتین بار بشـنود 
نتوانـد بـا آن ارتبـاط برقرار کند. ما سـعی کردیم 
از معادل هـای فارسـی اسـتفاده کنیـم کـه فکـر 
می کنـم بـه زودی شـب های مافیـا تبدیـل بـه 
سـبکی می شـود کـه در کافـی شـاپ ها ترویـج 
یافتـه و افـراد عالقمنـد بـازی، بـه ایـن شـیوه 
می شـوند. بـه زودی بازیگـران جدیـدی به جمع 
مـا می پیوندنـد، برای مـا فرقی ندارد کـه بازیگر 
باشـند یـا خواننـده، برای مـا مهم این اسـت که 
عالقمند باشـند و بتوانند به جا و درسـت از هوش 

هیجانی خـود اسـتفاده کنند.
الزم بـه ذکـر اسـت کـه شـب هاي مافیـا 
آقایـان سـاخته شـده  و  2 بخـش خانم هـا  در 
کـه در هـر دو قسـمت محمدرضـا علیمردانـي 
بـه عنوان لیدر مسـابقه حضور دارد. در قسـمت 
خانم هـا، نسـرین مقانلو، سـینما تیرانـداز، بهاره 
حسـن پور،  سـمیرا  فرشـادجو،  شـبنم  رهنمـا، 
آزیتـا نرکاشـوند، نسـیم ادبـي، فریبـا نـادري، 
سـارا خوئیني هـا، خاطـره حاتمـي، مریـم مومن 
و روشـنک گرامـي حضـور دارنـد. در قسـمت 
مربـوط بـه بازیگران مـرد نیز رضا شـفیعي جم، 
سـیدجواد هاشـمي، بیـژن بنفشـه خواه، بهرنگ 
واشـقاني،  مجیـد  آهنگـي،  حامـد  علـوي، 
محمدرضـا هدایتـي، میرطاهـر مظلومـي، عماد 
طالـب زاده، هـادي کاظمـي، کاوه خداشـناس و 

دارنـد. هومـن خاجي عبداللهـي حضـور 

شب هاي مافیا در راه است

سعید ابوطالب: شبکه نمایش خانگی رقیب ماهواره است


