
 الیحه بودجه ۱۴۰۰ باید عدالت محورانه تر تنظیم شود
تقاضا جهانی برای نفت خام پس از ماه نوامبر امسال و با 
افزایش مصرف در آسیا و آمریکای جنوبی دوباره بهبود 
می یابد. به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، تقاضای جهانی 
نفت پس از کاهش قابل توجه ماه گذشته میالدی روند بهبود را پشت 
سر می گذارد، زیرا مصرف شدید کنونی این کاالی راهبردی در آسیا 
و آمریکای جنوبی، همراه با بهبود تقاضا در اروپا، نه تنها عالئم جدید 

ضعف تقاضا در ایاالت متحده آمریکا را جبران می کند، حتی سبب بهبود 
می شود. بررسی رفت وآمد کشورهایی که بیش از ۷۰ درصد مصرف 
جهانی نفت را تشکیل می دهند، نشان داد که پس از تزلزل تقاضا در 
ماه نوامبر - هنگامی که چند کشور اروپایی دوران تازه ای از قرنطینه  
را برای مقابله با شیوع ویروس همه گیری جهانی کرونا اعمال کردند.
صفحه 3

وزیر علوم اعالم کرد: 

عدم ورود به حریم خصوصی دانشجویان 
در طرح ارتباط خانه و دانشگاه

بیکاری 100 هزار نفر به دلیل تعطیلی تاالرهای پذیرایی
و  تهران  اصناف  اتاق  دوم  رئیس  نایب 
رئیس اتحادیه تاالرهای پذیرایی تهران اعالم 
کرد که بر اساس برآوردها حدود ۱۰۰ هزار نفر 
به صورت مستقیم و غیرمستقیم در پی تعطیلی 

تاالرها بیکار شده اند.
خسرو ابراهیمی نیا، با اشاره وجود حدود هزار واحد 
تاالر پذیرایی در شهر تهران اظهار کرد: عالوه بر افرادی که 
با تعطیلی تاالرها به صورت مستقیم بیکار شدند، در بخش 
تجهیز مجالس برای هر مراسم، بسته به تعداد مهمان ها 
بین ۱۰ تا ۷۰ نفر فعالیت می کردند که حاال بیکار شده اند. 
همچنین ده ها شغل دیگر از جمله در حوزه چیدمان سفره 
عقد، حمل و نقل، عکاسی، آرایشگاه، نقاشی و دکور تاالر و 
آشپزی به فعالیت تاالرها وابسته اند، بنابراین برآوردها نشان 
می دهد از اسفندماه تاکنون حدود ۱۰۰ هزار نفر به واسطه 

تعطیلی تاالرها بیکار شده اند.
صفحه 3

رئیس هیئت عامل ایمیدرو: 

همكاری در زمینۀ اجرای پروژۀ نورد گرم
 شمارۀ 2 فوالد مبارکه وظیفۀ ملی است

4
صرفه جویی 1۸0 میلیون دالری با بومی سازی کاتالیست های پتروشیمی

صفحه 3

2

سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1629- سه شنبه 25 آذر  1399- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

4ایران زمین
کشف آثار معماری 

دوره سلجوقی 
در کاوش های 

زیرزمینی در تفرش

6ورزش
پروین: 

با مربی ایرانی هم 
می توانیم به قهرمانی 

آسیا برسیم

هنگ 7فر

استان  و صنایع دستی  گردشگری  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
در  تفرش  زیرزمینی  در شهر  آثار جدیدی  از کشف  مرکزی، 
کاوش های یک هفته اخیر خبر داد.این دست کند در زیر بافت 
امروزی شهر تفرش واقع شده و با ٢٠٠ هکتار وسعت یکی از 

وسیع ترین محوطه های زیرزمینی در ایران و خاورمیانه است.

علی پروین، درباره حضور پرسپولیس در فینال لیگ قهرمانان 
آسیا اظهار کرد: خدا را شاکریم که پرسپولیس از روحیه خوبی 
برخوردار است. از زمانی که آقای سمیعی آمده و در کنار او 

شکوری حاضر شده، تیم به آرامش خوبی رسیده است.

رویا روزبهانی که معتقد است تقلید و تکرار در شعر 
امروز بسیار است، با اشاره به لزوم حمایت  از شاعران 
جوان، از این که شاعران بزرگ از معرفی شاعران جدید 

نترسند، می گوید. 

شاعران بزرگ 
از معرفی جوانان 

نترسند

تقاضای جهانی نفت دوباره بهبود می یابد  در شرایط جنگ اقتصادی
 تامین کاالهای اساسی در اولویت قرار دارد

جهاد  های  خانه  وزارت  گزارش  دولت،  اقتصادی  هماهنگی  ستاد  جلسه  در 
کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت از نحوه تامین و توزیع کاالهای اساسی در سال 
آینده ارائه شد. حجت االسالم حسن روحانی رئیس جمهور در این جلسه، گفت: در 
شرایط جنگ اقتصادی همه تالش دولت بر این بوده که برغم فشارهای تحریمی، 
مشکالت معیشتی مردم کاهش یابد و اولویت دولت، تامین کاالهای اساسی در جهت افزایش رفاه 

عمومی و حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه بوده است.
صفحه 2

نایب رئیس اول مجلس گفت: دولت باید تالش 
خود را برای مدیریت هزینه ها بگذارد و این افزایش 

۵3 درصدی هزینه ها پذیرفتنی نیست.
سید امیرحسین قاضی زاده در مورد بودجه ۱۴۰۰ با اشاره 
به در نظر گرفتن فروش دو میلیون 3۰۰ هزار بشکه نفت، گفت: 
اگر فروش 2٫3۰۰ میلیون بشکه نفت در سال ۱۴۰۰ محتمل 

هم باشد، اتکاء بودجه به این میزان فروش نفت بدون کسب 
اطمینان از تحقق این درآمد نفتی، مانند ساختن خانه بدون 
گذاشتن ستون است.وی افزود: نباید با فرض تحقق یک امر 
احتمالی هزینه های دولت را بدون پشتوانه باال ببریم و کشور را 

در مسیر بدون بازگشت و بن بست گرفتار کنیم.
صفحه 2

افزایش ۵۳ درصدی هزینه ها 1۴00 پذیرفتنی نیست

DONYAYEJAVANANMAG.IR

آگهی مناقصه عمومی
یک مرحله ای 

شماره مجوز:  ۱399.5295
نوبت دوم 

شرکت پاالیش گاز ایالم در نظر دارد موضوع ذیل را از طریق مناقصه عمومی به شرکتهایی که دارای گواهینامه صالحیت 
معتبر از مراجع ذیربط و ذیصالح در زمینه موضوع مناقصه می باشند واگذار نماید.

شماره مناقصه: 99/۰2۵
موضوع مناقصه: پارتیشن بندی و دکوراسیون سالن CCR شرکت پاالیش گاز ایالم

مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار )مناقصه(: 3۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
نوع تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار )مناقصه(: ضمانتنامه بانکی 

تاریخ آخرین مهلت دریافت اسناد از سامانه ستاد توسط مناقصه گران: 99/۱۰/۰8
تاریخ آخرین مهلت درج اسناد در سامانه ستاد توسط مناقصه گران: 99/۰۱۰/2۱

تاریخ گشایش پاکات: 99/۱۰/22 )ساعت 8 صبح( 
 www.setadiran.ir :آدرس دریافت اسناد الكترونیک

آدرس پستی مناقصه گزار: ایالم / بخش چوار / صندوق پستی ۱۴۴-6936۱/ کدپستی 693۷۱۷۰۱۱۰/ دبیرخانه کمیسیون مناقصات 
* مناقصه گران می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 2۰۷۷ و 329۱28۵۰-۰8۴ )دبیرخانه کمیسیون مناقصات( تماس حاصل فرمایند. 
روابط عمومی شرکت پاالیش گاز ایالم 

آگهی تجدید مناقصه عمومی و یک مرحله ای
 احداث ساختمان کمک آموزشی روستای گایکان 

دانشگاه شهیدچمران اهواز در سال ۱399 
نوبت دوم

دانشگاه شهیدچمران اهواز،در نظر دارد نسبت به احداث ساختمان کمک آموزشی روستای گایکان خود،از طریق برگزاری مناقصه عمومی و یک مرحله ای،در 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( از طریق واگذاری به شرکت هایی که دارای گواهی صالحیت قانونی ۵ ابنیه،از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 

باشند اقدادم نماید.
موضوع تجدید این مناقصه،عبارتست از احداث ساختمان کمک آموزشی روستای گایکان دانشگاه شهیدچمران اهواز در سال ۱399 مدت زمان انجام عملیات 
فوق،به میزان ۱2 ماه می باشد.ضمنا دوره تضمین پروژه به میزان ۱2 ماه می باشد.متقاضیان می توانند روز پنجشنبه مورخ ۱399/۱۰/۴،از طریق درگاه سامانه 
بابت  را  ریال  مبلغ 662/3۰6/۷۱6  بایست  نمایند.شرکت کنندگان در منقصه،می  اقدام   www.setadiran.ir آدرس  به  )ستاد(  الکترونیکی دولت  تدارکات 
تضمین شرکت در این مناقصه،به شماره حساب ۴۰۰۱۰۷2۷۰63۷۷۵38 به نام وجوه سپرده نزد خزانه دار کل کشور به نام بانک مرکزی ایران از طریق سامانه 
ستاد و به صورت فیزیکی)تحویل پاکت الف( واریز نمایند یا نسبت به تهیه و تسلیم ضمانت نامه بانکی یا چک تضمین شده بانکی به میزان مبلغ فوق الذکر،از 
طریق سامانه ستاد و به صورت فیزیکی واریز نمایند.ضمنا تهیه و تحویل فیزیکی پاکت الف در آخرین مهلت تحویل پیشنهادها به آدرس:خوزستان،اهواز،اتوبان 
گلستان،میدان دانشگاه،دانشگاه شهیدچمران اهواز،ساختمان مرکزی،طبقه اول،اتاق۵۱،اداره امور قراردادها،تلفن:3333۱۰6۵-۰6۱ الزامی می باشد.آخرین مهلت 
تحویل دادن پیشنهادها،تا ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ ۱399/۱۰/۱6،به نشانی فوق الذکر می باشد.مبلغ برآورد این مناقصه،به میزان ۱2/2۴6/۱3۴/3۱9 
ریال می باشد.مناقصه گران محترم،موظفند مبلغ ۵۰۰/۰۰۰ ریال،بابت هزینه تکثیر اسناد مناقصه  از طریق سامانه ستاد واریز نمایند و اصل رسید واریزی مربوط 

به صاحب حساب را جهت دریافت اسناد،در سامانه ستاد بارگذاری نمایند.
جلسه بازگشایی پاکات الف،ب و ج مناقصه گران در روز سه شنبه مورخ ۱399/۱۰/۱6 راس ساعت ۱۰:3۰ صبح با حض.ر اعضاء کمیسیون معانالت و مناقصات 
دانشگاه،از طریق سامانه ستاد،تشکیل خواهد شد.الزم به ذکر است دانشگاه با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوطه،در رد یا قبول کلیه پیشنهادهای مالی واصله 
مختار خواهد بود.این مناقصه با پیشنهاد حداقل 2 مناقصه گر رسمیت می باد.به این پروژه تا سقف حداکثر2۰% پیش پرداخت تعلق می گیرد.پرداخت کلیه هزینه 
های انتشار دو نوبت آگهی در روزنامه کثیراالنتشار کشوری،به عهده برنده مناقصه می باشد.الزم به ذکر است کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسنادمناقصه تا 
ارائه پیشنهاد مالی مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها به استثناء پاکت الف که به صورت حضوری تحویل می گردد،ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)ستاد( انجام می پذیرد.مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، می بایست نسبت به انجام مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی 
جهت شرکت در مناقصه اقدام نمایند. پرداخت هزینه و کارمزد سامانه ستاد، به عهده برنده مناقصه می باشد.اعتبار این پروژه به صورت نقدی تامین گردیده است.

شناسه آگهی : ۱۰6۰۵۱۵
اداره امور قراردادها-دانشگاه شهید چمران اهواز 

آگهي
 مزایده عمومي

واگذاری انعقاد قرارداد بازسازی، بهسازی، نگهداری و بهره برداری تبلیغاتی
 از پلهای عابر پیاده و تابلوهای روی پیشانی آنها

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان سمنان در نظر دارد واگذاری انعقاد قرارداد بازسازی، بهسازی، نگهداری و بهره برداری تبلیغاتی از پلهای عابر پیاده و تابلوهای 
روی پیشانی آنها )منصوبه در حوزه راههای استان -  به شرح مشخصات مندرج در اسناد پیوست( را از طریق برگزاری مزایده عمومی، با بهره گیری از سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت )سامانه ستاد ایران(  www.setadiran.ir  به کانون ها یا شرکتهای تبلیغاتی واجد شرایط واگذار نماید.
 فاصلهمحل استقرار )موضوع واگذاری(ردیف

)کیلومتر(
 تعدادتعداد پل

تابلو
 تاریخ و ساعتشماره مزایده

بازگشایی پاکات

1
312مهدیشهر -  شهمیرزاد، )دانشکده روانشناسی(

5099004449000007
99/10/14

8 صبح512سمنان -  فیروزکوه، )مؤمن آباد(

2
1513سمنان -  مهدیشهر، )سه راه کاشی(

5099004449000008
99/10/14

10 صبح5212شهمیرزاد -  کیاسر، )فوالدمحله 1(

3
312سمنان -  دامغان، )دانشگاه آزاد(

5099004449000009
99/10/14

11 صبح5312شهمیرزاد -  کیاسر، )فوالدمحله 2(

--50613 محورجمع

۱ -  تاریخ انتشار آگهی :  99/۰9/2۵      2 -  مهلت دریافت اسناد مزایده تا تاریخ : 99/۱۰/۱3 ساعت : 8 صبح  3- تاریخ بازدید : 99/۰9/2۵   ۴ -  مهلت ارسال 
پیشنهادات : تا تاریخ : 99/۱۰/۱3 ساعت : ۱۴

۵ -  تاریخ اعالم به برنده :  99/۱۰/۱۵ 
توضیحات برگزاری مزایده: 

الف(( برگزاری کلیه مراحل فرآیند مزایده عمومی مزبور صرفًا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت امکانپذیر می باشد.
ب(( کلیه اطالعات تابلوهای تبلیغاتی شامل مشخصات، شرایط و نحوه واگذاری در برد اعالن عمومی سامانه مزایده قابل مشاهده، بررسی و انتخاب می باشد. 

ج(( دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مزایده و ارائه پاکت الف به صورت فیزیکی: سمنان -  میدان شهید مطهری، کد پستی شماره  3۵۱۴۷۱399۵ و تلفن تماس 
 ۰2333۴۴2۰82  - 3

د(( اطالعات مرکز تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت:  ۴۱93۴ -  ۰2۱ 
روابط عمومي اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان سمنان

فراخوان
 تجدید مناقصه عمومی

 یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی با موضوع:
تامین پروفیل

شرکت مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران در نظر دارد با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت 
از کاالی ایرانی مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی با موضوع: تامین پروفیل به شماره 2۰99۰9229۷۰۰۰۰3۰ را از طریق 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی 
پاکت ها از طریق درگاه سامانه الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در 
صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 

تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت روز سه شنبه ۱399/۰9/2۵ می باشد.
پایان مهلت زمان دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت ۱9:۰۰ روز یکشنبه تاریخ ۱399/۱۰/۰۱

پایان مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت ۱9:۰۰ روز چهارشنبه تاریخ ۱399/۱۰/۱۱
زمان بازگشایی پاکات: ساعت ۱2:3۰ روز شنبه تاریخ ۱399/۱۰/۱3

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکات:
آدرس: 3۷ کیلومتری غرب بندرعباس، شرکت مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران، ساختمان منطقه ویژه اقتصادی، واحد حقوقی 

گروه بازرگانی و مبادالت تجاری، شماره جهت تماس: 32۵۷۱۰2۰-۰۷6 داخلی ۱۰9

شناسه اگهی : ۱۰6۱۱۵۰
واحدارتباطات و امور بین الملل

                                      

خرید مستقیم از 39 تولیدکننده داخلی 
با طرح »همیاران سپهر« بانک صادرات ایران

ایران  بانک صادرات  با طرح »همیاران سپهر«  تولیدی داخلی طرف قرارداد  تعداد شرکت های 
به 39 شرکت رسید و زیرساخت های الزم برای تسهیل خرید مستقیم مشتریان از تولیدات متنوع این 

واحدها توسط بانک فراهم است.
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، این بانک با استفاده از ظرفیت طرح »همیاران سپهر« 
در توافق و امضای تفاهم نامه همکاری با 39 شرکت و برند بزرگ و معتبر تولیدی داخلی، شرایط استفاده 
از تسهیالت و خرید بی واسطه از این شرکت ها را برای مشتریان و هموطنان تسهیل کرده که عالوه 
بر درگاه های بانکداری الکترونیک، امکان خرید از بیش از هزار و شش فروشگاه را فراهم آورده است.
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افزایش 53 درصدی هزینه ها ۱۴۰۰ پذیرفتنی نیست
مدیریت  برای  را  خود  تالش  باید  دولت  گفت:  مجلس  اول  رئیس  نایب 

هزینه ها بگذارد و این افزایش ۵3 درصدی هزینه ها پذیرفتنی نیست.
نظر  در  به  اشاره  با   ۱۴۰۰ بودجه  مورد  در  قاضی زاده  امیرحسین  سید 
 2٫3۰۰ فروش  اگر  گفت:  نفت،  بشکه  هزار   3۰۰ میلیون  دو  فروش  گرفتن 
میلیون بشکه نفت در سال ۱۴۰۰ محتمل هم باشد، اتکاء بودجه به این میزان 
فروش نفت بدون کسب اطمینان از تحقق این درآمد نفتی، مانند ساختن خانه 

بدون گذاشتن ستون است.
وی افزود: نباید با فرض تحقق یک امر احتمالی هزینه های دولت را بدون 

پشتوانه باال ببریم و کشور را در مسیر بدون بازگشت و بن بست گرفتار کنیم.
اینکه  داد:  ادامه  آمریکا  برابر  در  پیش دستانه  اقدامات  فراکسیون  رئیس 
پیش از استقرار دولت جدید در امریکا، فرض را بر لغو تحریم ها بگذاریم و روی 
باز کنیم، قدرت چانه زنی  لغو تحریم ها حسابی  درآمد فروش نفت در صورت 
دیپلماسی  قهرمانان  می آورد.  پایین  به شدت  احتمالی  مذاکره  هر  در  را  کشور 
باید این را بلد باشند که دیپلماسی بر اساس قدرت چانه زنی کار می کند و نه 

بر اساس خیال بافی های سیاسی.
باید  را  درآمدهایی  چه  دولت  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  زاده  قاضی 
جایگزین این درآمد نفتی کند ادامه داد: دولت باید تالش خود را برای مدیریت 
نیست. ضمن  پذیرفتنی  هزینه ها  درصدی   ۵3 افزایش  این  و  بگذارد  هزینه ها 
اینکه کاهش نسبت مالیات به GDP نشان می دهد دولت تالشی برای ایجاد 
و  درآمدی  اقشار  همه  بین  مالیاتی  عدالت  ارتقاء  و  مالیاتی  پایه های  اصالح  و 

کاهش فرار مالیاتی ندارد.
نظام  عقب ماندگی  مسئولیت  کرد:  نشان  خاطر  مجلس  اول  رئیس  نایب 
مالیاتی کشور و عدم اجرای مالیات بر مجموع درآمد، که از همه اقشار به اندازه 
افرادی  گویا  اما  است  دولت  متوجه  مستقیمًا  بگیرد  عادالنه  مالیات  درآمدشان 
برای جبران کسری  و  دارند  نگاه  نفتی  درآمد  به  وابسته  را  دارند کشور  اصرار 

بودجه از بدترین نوع مالیات ستانی یعنی مالیات تورمی استفاده کند.

نطق نمایندگان دیدگاه شخصی آن ها است
نظر مجلس نیست

نایب رئیس مجلس شورای اسالمی در واکنش به نطق یکی از نمایندگان 
گفت: نطق نمایندگان، نظر شخصی آنان است و به هیچ وجه این نطق ها نظر 

مجلس و نظام نیست.
سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی گفت: زمانی که ما به دنبال دفاع از منافع 
ملی هستیم، نباید مباحثی را مطرح کنیم که باعث اختالف افکنی داخلی شود.

اولین  آذربایجان، جزو  ما در خطه غیور  برادران و خواهران  افزود:  وی 
کسانی بودند که به مواضع رئیس جمهور ترکیه واکنش نشان دادند. همچنین 
موضع گیری  اقدام  این  به  نسبت  خود  تذکرات  در  هم  آذربایجانی  نمایندگان 
از  بیانیه ای را تنظیم کرده که به امضای بسیاری  کردند و امروز هم مجلس 

است. رسیده  نمایندگان 
قاضی زاده هاشمی تأکید کرد: ما باید در اظهارنظرهای خود جانب انصاف 
را رعایت کنیم، بعضًا انتقاداتی به هیئت رئیسه مجلس می شود که در این زمینه 
اقدامی انجام نداده، ما به این انتقادات عادت کرده ایم و از حق خود می گذریم.

وی اظهار داشت: نمایندگان مجلس شورای اسالمی برای دفاع از حقی، 
شرع و قانون را زیر پا نگذارند. همچنین الزم است بگویم نطق نمایندگان  دیدگاه 

شخصی آنان است و به هیچ وجه نظر مجلس و نظام نیست.

کمیسیون اصل 9۰ »تمدید کنکور نظام قدیم« را
 بررسی می کند

یک عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسالمی از بررسی موضوع 
»تمدید کنکور نظام قدیم« در این کمیسیون با حضور وزیر علوم خبر داد.

حجت االسالم حسن شجاعی در توییتر نوشت: »تمدید کنکور نظام قدیم 
از آن شانه خالی می کند. کمیسیون  تعهدی است که وزارت علوم  ضرورت و 
اصل 9۰ به عنوان نهاد نظارتی مجلس، با دعوت از وزیر علوم به این موضوع 

رسیدگی خواهد کرد«.

 در شرایط جنگ اقتصادی، تامین کاالهای اساسی در اولویت قرار دارد
جهاد  های  خانه  وزارت  گزارش  دولت،  اقتصادی  هماهنگی  ستاد  جلسه  در 
از نحوه تامین و توزیع کاالهای اساسی در  کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت 

سال آینده ارائه شد.
حجت االسالم حسن روحانی رئیس جمهور در این جلسه، گفت: در شرایط 
جنگ اقتصادی همه تالش دولت بر این بوده که برغم فشارهای تحریمی، مشکالت 
معیشتی مردم کاهش یابد و اولویت دولت، تامین کاالهای اساسی در جهت افزایش 

رفاه عمومی و حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه بوده است.
وی، کنترل نوسانات بازار داخلی و جلوگیری از افزایش قیمت نسبی کاالهای 
از مهمترین  اساسی، نرخ تورم درکشور و همچنین ایجاد رفاه نسبی در جامعه را 
ارز کاالهای  تامین و تخصیص  تاکید کرد: سیاست کالن  اهداف دولت عنوان و 

اساسی نباید زمینه ای برای رانت جویی و فساد شود.
رئیس جمهور افزود: در همان حال که برای بهینه سازی سیاست کالن ارزی 
و تجاری کشور باید تالش کرد، همزمان، وزارتخانه های صمت، جهاد کشاورزی و 
سایر دستگاه های ذیربط موظف شده اند در چارچوب یک برنامه دقیق و با هماهنگی 
یکدیگر نظام توزیع و نظارت بر قیمت کاالها را به شکل دقیق کنترل و مدیریت کنند.

روحانی اضافه کرد: در سازوکار پیشنهادی دولت در سال آینده، تامین کاالهای 
اساسی با محوریت افزایش رفاه عمومی محور اصلی است و باید با تخصیص منابع 

ارزی الزم، در یک حرکت نظام مند تامین، تولید و توزیع در کشور، اجرایی شود.
وی تاکید کرد: در این ساز وکار پیشنهادی، مبارزه با رانت و فساد و ایجاد 
شفافیت در فرایند تامین تا مصرف کاال، مورد توجه قرار گرفته است و در عین حال 
تداوم سیاست های خود اتکایی در تولید کاالهای اساسی همچنان هدف قطعی دولت 
خواهد بود.رئیس جمهور در ادامه بر ضرورت حضور میدانی ناظران و ایجاد شفافیت 
در قالب یک سامانه فراگیر در حوزه توزیع و قیمت گذاری برای کنترل قیمت ها 
تاکید کرد و گفت: در این زمینه گام های بزرگی برداشته شده است و دولت مصمم 
است با تکمیل سامانه جامع تجارت، تامین شفافیت در سراسر مسیر تامین و توزیع، 

زمینه های رانت و فساد را از بین ببرد.

کشورهای  با  ها  همکاری  توسعه  ایران  اسالمی  جمهوری  سیاست 
همسایه است 

جلسه روسای اتاق های مشترک بازرگانی ایران و کشورهای همسایه به ریاست 
معاون اول رییس جمهور برگزار شد.

بر اهمیت کشورهای همسایه در  تاکید  با  این جلسه  اسحاق جهانگیری در 
توسعه صادرات، گفت: بر اساس آمارها، 6۵ درصد از صادرات کشور در هشت ماهه 
نخست سال جاری به کشورهای همسایه بوده است که الزم است اتاق بازرگانی 
ایران برنامه ای مشخص و دقیق برای همکاری با هر یک از کشورهای همسایه 
تدوین و آن را در دستور کار قرار دهد. معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه 
سیاست جمهوری اسالمی ایران توسعه همکاری ها با کشورهای همسایه است، افزود: 
کشورهای همسایه هدف اصلی صادرات برای کشور ما هستند که باید ضمن تعیین 

اولویت ها، بسترهای الزم را برای گسترش همکاری با این کشورها فراهم کنیم.
وی با تاکید بر ضرورت ایجاد و تکمیل زیرساخت های همکاری با کشورهای 
همسایه، تصریح کرد: در این دوره تالش شد علی رغم همه محدودیت ها، راه آهن 
سراسری کشور به راه آهن کشورهای همسایه متصل شود و در این زمینه گام های 
موثری برداشته شد.معاون اول رییس جمهور افزود: در بخش حمل و نقل جاده ای 
و ساماندهی مرزها نیز ضعف هایی وجود دارد که الزم است تقویت ناوگان حمل و 
نقل جاده ای به شکل ویژه در دستور کار قرار گیرد و در مرزها نیز شرایطی فراهم 

شود تا شاهد معطلی طوالنی مدت کامیون ها برای عبور از مرز نباشیم.
ایران و  بازرگانی  اتاق های مشترک  پراهمیت  به نقش  اشاره  با  جهانگیری 
کشورهای همسایه در توسعه مبادالت تجاری، خاطرنشان کرد: باید برای اتاق های 
بازرگانی اهمیت و جایگاه ویژه ای قائل شویم. حل مسائل و مشکالت  مشترک 
پیش روی بازرگانان و تجار نیازمند پیگیری و سازماندهی دقیق و منسجم است که 
اتاق های مشترک بازرگانی می توانند نقش تعیین کننده ای در این زمینه ایفا کنند.

امتحانات دی ماه مدارس »حضوری« برگزار خواهد شد
امتحانات نهایی دی ماه 
دوازدهم  پایه  آموزان  دانش 
روزانه،  متوسط  دوم  دوره 
و  دور  راه  از  آموزش  بزرگساالن، 
پیش  نظری  شاخه  د  زا آ داوطلبان 
دانشگاهی، رشته هنر، شاخه فنی حرفه 
)بزرگساالن  واحدی  سالی-   نیم  ای 
آزاد(  داوطلبان    - دور  راه  از  آموزش 
 ۱399  -۴۰۰ تحصیلی  سال  ماه  دی 
صورت  به  ماه  دی  پانزدهم  روز  از 
»حضوری« آغاز و هشتم بهمن ماه به 

پایان می رسد. 
خسرو ساکی، رئیس مرکز سنجش 
و پایش کیفیت وزارت آموزش و پرورش 
اعالم  به  توجه  با  اینکه  به  پاسخ  در 
ابالغ بخشنامه  نظر وزارت بهداشت و 
امتحانات، همه امتحانات نهایی دانش 
آموزان به صورت حضوری برگزار خواهد 
نهایی  امتحانات  بله،  کرد:  اظهار  شد؟ 
دانش  برای  ماه مطابق بخشنامه،  دی 
حضوری  صورت  به  مشمول،  آموزان 

برگزار می شود.
وی افزود: بخشنامه صریح و روشن 
است و در نامه وزارت بهداشت هم آمده 
غیرحضوری  برگزاری  با  که  است 
امتحانات موافق است، ولی در صورت 
غیر  امتحانات  برگزاری  امکان  عدم 
حضوری، امتحانات حضوری با رعایت 
ماسک  از  استفاده  جداسازی،  کامل 
به  مبتال  آموزان  دانش  حضور  عدم  و 

کووید - ۱9 برگزار شود.
پایش  و  سنجش  مرکز  رئیس 
کیفیت وزارت آموزش و پرورش درباره 
چگونگی برگزاری امتحانات داخلی نیز 
در  ای  بخشنامه  زودی  به  که   گفت 
اعالم  آن  جزئیات  و  صادر  زمینه  این 

خواهد شد.
مرکز  آذرماه  سوم  و  بیست  روز، 
سنجش و پایش کیفیت آموزشی وزارت 
امتحانات  برنامه  پرورش  و  آموزش 
پایه دوازدهم دوره دوم متوسط  نهایی 

راه دور  از  بزرگساالن، آموزش  روزانه، 
پیش  نظری  شاخه  آزاد  داوطلبان  و 
دانشگاهی، رشته هنر، شاخه فنی حرفه 
بزرگساالن   ( واحدی  نیم سالی-   ای 
آزاد(  داوطلبان    - دور  راه  از  آموزش 
 ۱399  -۴۰۰ تحصیلی  سال  ماه  دی 

را اعالم کرد.
به   ارسالی  بخشنامه  متن  در 
استان  پرورش  و  آموزش  کل  مدیران 
اجرای  راستای  در  که   است  آمده  ها 
»برنامه  عنوان  با   ،8  -۴ کد  فعالیت 
برگزاری  و  ریزی -  طراحی سؤاالت 
نهایی در سال  نهایی و غیر  امتحانات 
99«، برنامه ابالغی سال ۱399 موضوع 
اردیبهشت ۱399  و بر  بخشنامه سوم 
اساس مجوز مرکز مدیریت بیماری های 
آذرماه ۱399 وزارت  )نامه ششم  واگیر 
پزشکی(  آموزش  و  درمان  بهداشت، 
به پیوست برنامه امتحانات نهایی پایه 
های مذکور در دی ماه ۱399، به حضور 

ارسال می شود.
برخی نکات قابل توجه در برگزاری 

آزمون به این شرح است:
-  برگزاری امتحانات با رعایت کامل 

شیوه نامه های بهداشتی انجام شود.
وظایف  نامه  شیوه  اساس  بر    -
عوامل اجرایی امتحانات؛ ستاد امتحانات 
مناطق  و  نواحی  شهرستان   / استان 
تعیین حوزه های  به  نسبت  و  تشکیل 
اقدام  اجرایی  عوامل  و  تصحیح  اجرا، 

و مراتب در سامانه فاینال درج شوند.

اسرع  در  آموزشی  واحدهای    -
وقت، برنامه های امتحانی را بدون دخل 
و تصرف در محل مناسب نصب کرده 
و عالوه بر آن، تاریخ و زمان برگزاری 
امتحانات هر رشته را به اطالع تمامی 
دانش آموزان و داوطلبان آزاد برسانند.

و  داخلی  دروس  ارزشیابی    -
پایه  آموزان  دانش  نهایی  امتحانات 
در  که  نه  ا ز رو مدارس  زدهم  ا دو
شهریورماه موفق به کسب نمره قبولی 
به شیوه  اند  نشده  از دروس  برخی  در 

حضوری برگزار خواهد شد. 
پیش  دوره  آموزان  دانش    -
می توانند  قبل  های  سال  دانشگاهی 
امتحانات  در  دروس،  تطبیق  از  پس 
دوازدهم  پایه  معادل  دروس  نهایی 
اطالعات  است  بدیهی  کنند.  شرکت 
دانشگاهی  پیش  دوره  داخلی  دروس 
نهایی  به صورت  دوازدهم  پایه  در  که 
برگزار می شود، از طریق سامانه مربوط 

به فاینال ارسال خواهد شد.
آبان   ۱۱ نامه  به  عنایت  با    -
۱399 دفتر برنامه ریزی درسی و تولید 
سازمان  یادگیری  و  تربیت  های  بسته 
و  آموزشی  ریزی  برنامه  و  پژوهش 
و  ایران   3 “تاریخ  درسی  کتب  تغییر 
جهان معاصر« کد ۱۱22۱9 و »فلسفه 
2 » کد ۱۱2226 پایه دوازدهم، سؤاالت 
برای   ۱399 ماه  دی  نهایی  امتحانات 
چاپ  کتاب  از  روزانه  آموزان  دانش 
۱398 با بارم بندی همان سال و برای 

بزرگساالن و داوطلبان آزاد از کتاب چاپ 
۱399 طراحی خواهد شد.

از  امتحانات  برگزاری  استعالم   *
وزارت بهداشت

وزیر  معاون  حمیدی،  د  مهرزا
کمیته  دبیر  و  پرورش   و  آموزش 
با  مقابله  ملی  ستاد  پرورش  و  آموزش 
ساکی،  به  خطاب  ای  نامه  در  کرونا، 
کیفیت  پایش  و  سنجش  مرکز  رئیس 

آموزشی نوشته است:
در  پاسخ به نامه چهارم آذر ۱399 
امتحانات  برگزاری  مجوز  در خصوص 
پایه  آموزان  دانش  ماه  دی  نهایی 
دوازدهم؛ به پیوست جوابیه رئیس مرکز 
وزارت  واگیر  های  بیماری  مدیریت 
بهداشت، درمان آموزش پزشکی مبنی 
بر برگزاری غیر حضوری و یا در صورت 
به  امتحانات  برگزاری  امکان،  عدم 
صورت حضوری با رعایت پروتکل های 
بهداشتی مربوط به برگزاری امتحانات 
و آزمون های تراکمی دانش آموزان در 
شرایط فاصله گذاری اجتماعی، رعایت 
و  ماسک  از  استفاده  جداسازی،  کامل 
عدم حضور دانش آموزان مبتال به کووید 

۱9 ایفاد می شود.
دکتر  نامه،  ین  ا به  پاسخ  در 
محمدمهدی گویا، رئیس مرکز مدیریت 
بیماریهای واگیر وزارت بهداشت تاکید 
 26 مورخ  نامه  به  عطف  است:   کرده 
آبان ۱399 در خصوص مجوز برگزاری 
امتحانات نهایی دوره پیش دانشگاهی، 
بزرگساالن، آموزش راه دور و داوطلبان 
 ۱396 ماه  دی  امتحانی  نوبت  در  آزاد 
با توجه به شرایط کنونی بیماری، این 
به  امتحانات  برگزاری  موافق  مرکز 
صورت غیر حضوری است. در صورت 
غیر  امتحانات  برگزاری  امکان  عدم 
حضوری، امتحانات حضوری با رعایت 
ماسک  از  استفاده  جداسازی،  کامل 
به  مبتال  آموزان  دانش  حضور  عدم  و 

کووید - ۱9 برگزار شود.
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زیر نظر: علی هوشمند

عدم ورود به حریم خصوصی دانشجویان 
در طرح ارتباط خانه و دانشگاه

بر  ارتباط خانه و دانشگاه  نامه تشکیل دفتر  آیین  به  اشاره  با  وزیر علوم 
ضرورت عدم ورود به حریم خصوصی دانشجویان تأکید کرد.

جلسه 3۴۷ شورای اسالمی شدن دانشگاه ها و مراکز آموزشی به ریاست 
منصور غالمی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در محل دبیرخانه شورای عالی 

انقالب فرهنگی برگزار شد.
ارتقای  آیین نامه  اجرایی شدن  به  اشاره  با  غالمی،  منصور  جلسه  این  در 
اعضای هیئت علمی از سال تحصیلی ۱39۵ و جدول تنظیم شده برای احتساب 
امتیازات فرهنگی در دانشگاه ها تأکید کرد: این جدول امتیاز باید با نظر معاونت 

فرهنگی و کمیسیون مربوطه تکمیل شود.
دانشگاه  افزود:  و  کرد  اشاره  فرهنگیان  دانشگاه  به  ادامه  در  غالمی 
نظام  در  مهمی  نقش  معلمان  تربیت  و  جذب  رسالت  به  توجه  با  فرهنگیان 

آموزش و پرورش دارد.
وی با اشاره به توجه ویژه مقام معظم رهبری به دانشگاه فرهنگیان و نیاز 
اساسنامه دانشگاه  افزود:  مصوبات موجود در  توانمند،  تربیت معلمان  به  کشور 
فرهنگیان )به خصوص ماده 28 این اساسنامه( و ماده واحده »جذب منابع انسانی 
در مشاغل آموزشی و تربیتی وزارت آموزش و پرورش« می تواند فرصت خوبی 
برای جبران نیاز انبوه به معلم کارآمد در این مقطع زمانی را فراهم سازد تا از این 
طریق ظرفیت ها و توانمندی های جامع نظام تربیت معلم کشور در تراز مطالبات 

مقام معظم رهبری)مدظله العالی( و نظام اسالمی ترسیم شود.
وی پیشنهاد داد: دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی گزارشی از قابلیت ها 
و توانمندی های نیروی انسانی دانشگاه فرهنگیان تنظیم کند تا اقدامات مورد 

نیاز برای تقویت نیازهای دانشگاه فرهنگیان انجام شود.
شدن  اسالمی  شورای  کار   دستور  در  فرهنگیان  دانشگاه  از   حمایت 

دانشگاه ها قرار می گیرد
وزیر علوم تأکید کرد: موضوع تکمیل کاستی ها و تقویت دانشگاه فرهنگیان 
با هدف استانداردسازی و حمایت از این دانشگاه در دستور کار جدی شورای 

اسالمی شدن دانشگاه ها و مراکز آموزشی قرار گیرد.
انقالب  عالی  شورای  مصوبات  کردن  اجرایی  لزوم  بر  تأکید  با   غالمی 
فرهنگی از جمله اساسنامه دانشگاه فرهنگیان و ماده واحده جذب نیروی انسانی 
در آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: خوشبختانه با تشکیل کمیته تأیید صالحیت 
رؤسای دانشگاه ها در دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی روند نظارت ها افزایش 
مطلوبی پیدا کرده در حالی که از اختیارات رؤسای دانشگاه ها نیز کاسته نشده است.

وی همچنین بر لزوم تقویت درونی دانشگاه فرهنگیان در مقایسه با سایر 
دانشگاه ها تأکید کرد و ادامه داد: برای دستیابی به بهترین شرایط تحصیل و 
اهتمام  بایستی  فرهنگیان  دانشگاه  در  کیفی  توانمندی های  افزایش  هم چنین 

ویژه ای برای تحقق رسالت ها و اهداف این دانشگاه داشت.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افزود: با تقسیم وظایف اجرایی میان آموزش 
و پرورش و هیئت عالی جذب و همچنین با در نظر گرفتن بحث هم ترازی برای 

معلمان و اساتید، تربیت معلمان نسل آینده مورد توجه جدی قرار می گیرد.
وزیر علوم با اشاره به دستور دوم جلسه شورای اسالمی شدن دانشگاه ها 
که در مورد آیین نامه تشکیل دفتر ارتباط خانه و دانشگاه بود بر احتساب این 
طرح به عنوان پیوست سند اسالمی شدن و همچنین ضرورت عدم ورود به حریم 

خصوصی دانشجویان تأکید کرد.
غالمی با تأکید بر نقش حراست دانشگاه در ایفای بخشی از وظایف ارائه 
شده در طرح مذکور خاطرنشان کرد:  برای خدمت رسانی صحیح به گروه سنی 
دانشجویان باید سه محور مشاوره، هدایت و مراقبت های سالمت باهم مورد توجه 
قرار گیرد.وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ضمن تأکید بر لزوم تحدید محتوای 
طرح مذکور در قالب یک طرح راهبردی، پیشنهاد داد:  طرح مذکور را به  عنوان 

پیوستی برای سند اسالمی شدن دانشگاه ها و مراکز آموزشی در نظر گرفت.

دستگیری دختران و پسران  جوان در میهمانی مختلط 
روستای صنگور  در  باغ  در یک  میهمانی شبانه  در یک  پسر  و  ۵۰ دختر 
خرمشهر که با پوشش نامناسبی در میهمانی حضور داشتند، دستگیر وبه مقام 

قضایی معرفی شدند.

۱3 نفر بر اثر واژگونی مینی بوس مجروح شدند
فرمانده انتظامی استان البرز گفت: در پی واژگونی یک مینی بوس در جاده 

قدیم کرج - هشتگرد ۱3 نفر مجروح شدند.
سردار عباسعلی محمدیان افزود: این حادثه در جاده قدیم کرج - هشتگرد 
شد  مشخص  مأموران  بررسی های  در  و  افتاد  اتفاق  قاسم آباد  زیرگذر  حوالی 
مینی بوس مذکور که با ۱8 سرنشین در حال حرکت بود، به دلیل نقص فنی و خراب 
بودن چراغ خودرو که موجب ناتوانی راننده در کنترل آن بوده، واژگون شده است.

تصادف چند خودرو و مصدومیت دو نفر
سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران از تصادف 
چند دستگاه خودرو در ساعات پایانی زمان مجاز تردد در محور آبشناسان خبر داد.

سید جالل ملکی اظهار داشت: حادثه تصادف چند دستگاه خودرو در مسیر 
غرب به شرق بزرگراه آبشناسان بعد از تقاطع سردار جنگل، پیش از بلوار عدل 
اتفاق افتاد و بر اثر آن  یک دستگاه خودرو پژو 2۰6، یک دستگاه پژو پارس و 
یک دستگاه پژو ۴۰۵ با همدیگر برخورد کردند که موجب مصدومیت پسر بچه یی 

سه ساله و  بانویی 2۵ ساله شد.

برق،  جان زِن جوان را  گرفت
کبودرآهنگ  در  جوانی  زن  گفت:  همدان  استان  قانونی  پزشکی  مدیرکل 
به دلیل برق گرفتگی ناشی از نقص در شبکه سیم کشی خانه شخصی خود، 

جان باخت.
ارتین کمالی گفت: این بانوی 28 ساله هنگام استحمام در  خانه اش به علت 

نقص در سیم کشی ساختمان و اتصال شبکه، دچار برق گرفتگی شد.

مرگ  دختربچه پنج ساله در کانال آب
بازی نافرجام دختربچه پنج ساله با همساالنش منجر به سقوط در کانال آب 

در روستای حاجی خادمی میناب  و مرگ کودک خردسال شد.
محمد صالحی، دهیار روستای حاجی خادمی میناب با اعالم این خبر تلخ  
این هفته خبر مفقود شدن دختر بچه مذکور  گفت: حدود ساعت ۱6 روز شنبه 
توسط خانواده اش به درمانگاه روستا داده  شد و پس از تالش و جستجوی یک 

ساعته نیروهای مردمی روستا، جسد دختربچه در آب کانال کشف شد.
به گفته محمد صالحی، تاکنون هشت نفر از اهالی روستا بر اثر سقوط در 

کانال آب روستای حاجی خادمی جان باخته اند.

مرگ دو معلم  بر اثر ابتال به کرونا
دو معلم ایذه ای، بر اثر ابتال به بیماری کرونا جان باختند.

حسین شاهولی مدیر شبکه بهداشت و درمان ایذه  از مرگ مظفر حسن پور 
خبر داد و مجید رحمانی بخشدار دهدز نیز از مرگ فرامرز ضامن پور، معلم بازنشسته 
دهدزی بر اثر ابتال به کرونا  گفت و تصریح کرد: این فرهنگی فرهیخته در مرکز 

استان بستری بود و  بر اثر ابتال به  کرونا  از دنیا رفت.
تاکنون پنج معلم شاغل و سه معلم بازنشسته ایذه ای بر اثر بیماری کرونا 

جان باخته اند.

کارگری که خودکشی کرد  احراکی  نیشکر هفت تپه  نبود 
دادستان شوش با تکذیب رابطه استخدامی فردی  که خودکشی کرده با 
شرکت نیشکر هفت تپه گفت: انگیزه اصلی فردی که در شوش خودکشی کرده، 

اختالفات خانوادگی بوده است.
شرکت  کارگران  از  یکی  خودکشی  بر  مبنی  خبری  گذشته  روزهای  در 
نیشکر هفت تپه به اسم رضا آل کثیر به دلیل اخراج از کار منتشر شد ، مصطفی 
نیشکر  شرکت  کارگر  وی  این که  بیان  با  با  شوش  شهرستان  دادستان  نظری 
نبوده، افزود: متوفی در گذشته برای کار به شرکت نیشکر مراجعه داشت، اما در 

استخدام شرکت نبود.
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آیا پردازنده های اینتل لیک فیلد کیفیت 
و کارایی موردانتظار را دارند؟

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

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

درباره ی آن ها ارائه کرد.
پردازنده  لیک فیلد )عبارت صحیح تر برای آن SoC است( پردازنده ی ۷ واتی 
 Sunny و یک هسته ی پردازشی Tremont با چهار هسته ی پردازش مرکزی
Cove است که از هایبرتردینگ هم بهره نمی برد. قطعا چنین پردازنده  ای رقیب 
و  مقایسه ها  درنتیجه،  بود؛  نخواهد   )Core( کور  خانواده ی  کامل  محصوالت 
بنچمارک هایی که بین لیک فیلد و پردازنده های کامل کور می شود، هیچ گاه برتری 
 CB۱۵ مذکور در بنچمارک SoC پردازنده ی کوچک تر را نشان نمی دهد. امتیاز
 8۱۰۰y-Core m3 در بخش پردازش تک رشته ای کمتر از امتیاز پردازنده ی
گزارش می شود )3/88 دربرابر 2/96(. البته در پردازش چندهسته ای شاهد نتایج 

بهتری هستیم و لیک فیلد امتیاز 2۵۵ را دربرابر امتیاز ۱62 رقیب ثبت می کند.
پردازنده ی 8۱۰۰y-m3 را می توان بهترین گزینه در خانواده ی x86 برای 
مقایسه با Lekefield SoC دانست. پردازنده ی سری Core M تراشه ای 
دوهسته ای با چهار رشته ی پردازشی محسوب می شود که توان طراحی گرمایی 
آن ۵ وات و سرعت کالک پایه  اش ۱/۱ و سرعت کالک تقویت شده ی آن ۴/3 

گیگاهرتز است.
الگوی رقابتی لیک فیلد دربرابر کور ام )ضعف در امتیاز تک رشته ای و برتری 
 R2۰ و R۱۵ و R۱۰ در امتیاز چند رشته ای( در تمامی بنچمارک های ساین بنچ
و گیگ بنچ ۵.۱ دیده می شود. پردازنده ی 8۱۰۰Y-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 x86 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 8cx بهتر ظاهر شده )۷9۷ دربرابر 
۷۰۰(؛ اما درنهایت در پردازش چندرشته ای، 8cx با امتیاز 2،۷6۰ دربرابر ۱،۴۴۱ 
پیروز می شود. درنهایت، شاید کوالکام با نسل بعدی پردازنده های خود رقابت را 
شدیدتر هم بکند؛ اما هنوز نمی توان نتیجه گیری کاملی از پیش بینی های آتی کرد.

در  را  چندهسته ای  پردازش  مقیاس دهی  عامل   ۵.2 گیک بنچ  اپلیکیشن 
پذیرفتنی  به هیچ وجه  عامل  این  می کند.  بیان   8/۱ 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 8/۱ 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. 

وزارتی  حوزه  هماهنگی  مرکز 
نام  تغییر  پرورش هرگونه  و  آموزش 
بر  و  تخلف  را  مدارس  کاربری  یا  و 
رعایت دقیق این موضوع تأکید کرد.

وزارتی  حوزه  هماهنگی  مرکز 
استان ها،  به  بخشنامه ای  ارسال  با 
تغییر کاربری  یا  نام و  تغییر  هرگونه 
مدارس را تخلف دانست و بر رعایت 

دقیق این موضوع تأکید کرد.
 بر اساس این بخشنامه مدیرکل 
آموزش وپرورش مسئول رعایت دقیق 
این موضوع است و باید با هماهنگی 
تجهیز  و  توسعه  نوسازی،  کل  اداره 

این  اجرای  در حسن  استان  مدارس 
بخشنامه اهتمام ورزد.

شورای   663 مصوبه  اساس  بر 
به  قباًل  که  آموزش وپرورش  عالی 
نام  تغییر  است،  ابالغ شده  استان ها 
و یا کاربری مدارس خیر ساز ممنوع 
در  مگر  می شود  محسوب  تخلف  و 
مواردی که اجازه خیر و یا وارث آن 
وجود داشته باشد. همچنین نام گذاری 
و نوع کاربری مدارس باید بر اساس 
مجمع  خیر،  بین  اولیه  تفاهم نامه 
خیرین مدرسه ساز و اداره کل نوسازی، 

توسعه و تجهیز مدارس انجام شود.

تغییر کاربری و نام مدارس خیرساز تخلف است
روابط  و  رسانی  اطالع  اداره   
استان  پرورش  و  آموزش  عمومی 
بوشهر در اطالعیه ای از تمدید تعطیلی 
آموزش های حضوری در مدارس و 
مجوز آموزش حضوری برای مناطق 

فاقد اینترنت و تجهیزات خبر داد.
پرورش  و  آموزش  اطالعیه  در 
توجه  با  است:   آمده  بوشهر  استان 
به تصمیم جدید ستاد استانی کرونا، 
از تاریخ 2۴ آذر 99 تعطیلی آموزش 
های  کالس  رسمی،  ( حضوری 
تقویتی، فوق برنامه و آموزشگاه های 
علمی آزاد( و آزمون های حضوری، 

در همه مدارس استان تا پایان هفته 
جاری تمدید شده است.

زیر  که  مناطقی  در  همچنین 
مجازی  آموزش  برای  الزم  ساخت 
برگزاری  امکان  یا  و  نیست  فراهم 
نمی  میسر  مجازی  های  کالس 
مدیر  پیشنهاد  و  تشخیص  با  باشد، 
مدرسه،  شورای  تصویب  و  مدرسه 
ه  شیو به  ند  ا تو می  موزش ها  آ

حضوری ارائه شود.
بدیهی است در صورت حضوری 
بودن کالس ها، رعایت دقیق و کامل 
پروتکل های بهداشتی الزامی است.

در مناطق فاقد اینترنت، آموزش حضوری مجاز است

وزارت  آموزشی  کیفیت  پایش  و  مرکز سنجش 
آموزش و پرورش برنامه امتحانات نهایی پایه دوازدهم 
روزانه و بزرگساالن، آموزش از راه دور و داوطلبان آزاد 
نوبت  در  متوسطه  دوم  دوره  نظری  رشته های شاخه 

امتحانی دی ماه 99 را ابالغ کرد.
و  سؤاالت  طراحی  برنامه ریزی،  راستای  در 
 99 سال  در  نهایی  غیر  و  نهایی  امتحانات  برگزاری 
و بر اساس مجوز مرکز مدیریت بیماری واگیردار در 
دوران شیوع بیماری کرونا، از سوی مرکز سنجش و 
پایش کیفیت آموزشی وزارت آموزش و پرورش، برنامه 
بزرگساالن،  و  روزانه  دوازدهم  پایه  نهایی  امتحانات 
شاخه  رشته های  آزاد  داوطلبان  و  دور  راه  از  آموزش 

نظری دوره دوم متوسطه ابالغ شد.
با  امتحانات  برگزاری  شیوه نامه؛  این  اساس  بر 
و  باشد  باید  بهداشتی  شیوه نامه های  کامل  رعایت 
مسئولیت رعایت پروتکل های بهداشتی در حوزه های 
و  حوزه ها  اطالعات  صحیح  درج  همراه  به  امتحانی 

عوامل اجرایی بر عهده مدیرکل استان است.

ارزشیابی دروس داخلی و امتحانات نهایی دانش آموزان 
پایه دوازدهم مدارس روزانه که در شهریورماه موفق به کسب 
نمره قبولی در برخی از دروس نشده اند به شیوه حضوری 

پیش دانشگاهی  دوره  آموزان  دانش  شد.  خواهد  برگزار 
سال های قبل می توانند پس از تطبیق دروس، در امتحانات 

نهایی دروس معادل پایه دوازدهم شرکت کنند.

برنامه امتحانات نهایی دانش آموزان دبیرستانی اعالم شد
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اتاق  دوم  رئیس  نایب 
اصناف تهران و رئیس اتحادیه 
تهران  یی  پذیرا تاالرهای 
اعالم کرد که بر اساس برآوردها حدود 
و  مستقیم  صورت  به  نفر  هزار   ۱۰۰
تاالرها  تعطیلی  پی  در  غیرمستقیم 

بیکار شده اند.
خسرو ابراهیمی نیا، با اشاره وجود 
حدود هزار واحد تاالر پذیرایی در شهر 
تهران اظهار کرد: عالوه بر افرادی که 
مستقیم  صورت  به  تاالرها  تعطیلی  با 
بیکار شدند، در بخش تجهیز مجالس 
برای هر مراسم، بسته به تعداد مهمان 
ها بین ۱۰ تا ۷۰ نفر فعالیت می کردند 
که حاال بیکار شده اند. همچنین ده ها 
چیدمان  حوزه  در  جمله  از  دیگر  شغل 
عکاسی،  نقل،  و  حمل  عقد،  سفره 
آرایشگاه، نقاشی و دکور تاالر و آشپزی 
بنابراین  اند،  وابسته  تاالرها  فعالیت  به 
اسفندماه  از  دهد  می  نشان  برآوردها 
تاکنون حدود ۱۰۰ هزار نفر به واسطه 

تعطیلی تاالرها بیکار شده اند.
وی با بیان اینکه اتحادیه تاالرها 
۱۰ ماه است که این موضوع را مکاتبه 
کرده، اما هنوز نتیجه ای نگرفته است، 
تصریح کرد: با برنامه ریزی درست در 
اسفند و فروردین و اردیبهشت و تعطیلی 
همه مراکز پذیرایی وضعیت خوبی در 
کشور ایجاد شد و تلفات انسانی نیز به 
اما  رسید  رقم خود  و  ترین عدد  پایین 

مسئوالن،  تصمیم  با  بعد  به  خرداد  از 
تاالرهای پذیرایی تعطیل شدند، در حالی 
که دیگر مراکز پذیرایی مانند رستورانها 

و چلوکبابیها تعطیل نشدند.
اتحادیه تاالرهای پذیرایی  رئیس 
تهران با بیان اینکه تاالهاری پذیرایی 
به عنوان متخصص برگزاری مراسم ها 
را  بهداشتی  های  پروتکل  توانند  می 
به صورت کامل رعایت و مراسم را با 
اما  برگزار کنند، گفت:  حداقل ظرفیت 
در حال حاضر مراسم مختلف در خانه 

ازدواج  دفاتر  حتی  و  ها  رستوران  ها، 
این است  برگزار می شود. پیشنهاد ما 
و  بهداشتی  کد  دریافت  با  تاالرها  که 
زیر نظر اتحادیه مجاز به فعالیت باشند.

از  از  پیش تر  صنفی  مقام  این 
ورشکستگی کامل این صنف خبر داده 
و گفته بود که تسهیالت کرونایی هم 
نتوانسته به اعضای این صنف کمک کند.

هایی  گزارش  خیرا  ا همچنین 
علیرغم  داد  می  نشان  که  شد  منتشر 
اوج  و  کرونا  ویروس  گسترده  شیوع 

گرفتن آمار فوتی ها و همچنین تعطیلی 
چند ماهه تاالرها به دلیل گسترش این 
ثبت  محضرهای  از  بعضی  ویروس، 
کوچک  نسبتًا  فضای  یک  در  ازدواج 
برگزاری خطبۀ عقد،  و مسقف، ضمن 
را  مهمان  ده ها  پذیرایی  سات  و  سور 
هم فراهم می کنند و  نائب رئیس کانون 
سردفتران ازدواج و طالق نیز اغالم کرد 
که این مجموعه ها از حدود شش سال 
پیش بدون هیچ گونه مجوزی از هیچ 
صنف و ارگانی در حال فعالیت هستند.

رئیس کل بیمه مرکزی در بیست و هفتمین همایش بیمه و توسعه:
هر سال یک محصول جدید بیمه ای شعار تمامی شرکت های بیمه 

کشور است
هر سال رونمایی از یک محصول بیمه، شعار ماست 
که نه تنها تحقق خواهد یافت بلکه اعتقاد داریم با توان 
فنی و ظرفیت های شرکت های بیمه ای قابلیت تهیه بیش 

از یک محصول نیز وجود دارد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل 

بیمه مرکزی، دکتر غالمرضا سلیمانی که در آیین افتتاح بیست و هفتمین همایش 
ملی بیمه و توسعه سخن می گفت با اعالم این مطلب افزود: در سالی که گذشت 
صنعت بیمه برای دوام و قوام خود تالش های بسیاری صورت داده و کسری ذخایر 

در حد مطلوبی جبران و سود قابل قبولی نصیب این صنعت شده است.
رئیس کل بیمه مرکزی تعویق برنامه همایش روز ملی بیمه را به دلیل همسویی 
این صنعت با دولت و ستاد مقابله با کرونا اعالم کرد و گفت: حضور ۱۵۰۰۰ تن از 
مسئوالن، فعاالن و عالقمندان صنعت بیمه در این همایش مجازی یکی از جلوه 

های بارز تبدیل تهدید به فرصت به شمار می رود.
دکتر سلیمانی کل مبلغ پرتفوی بیمه ای را در جهان بیش از 63۰۰ میلیارد 
دالر دانست و ضمن مقایسه آن با پرتفوی صنعت بیمه در کشور، تاکید کرد: صنعت 
بیمه صنعت کوچکی نیست و این ارقام به ما یادآوری می کند که باید اثرگذاری 

خود را در GDP کشور افزایش دهیم.
وی از افزایش 2۴درصدی پرتفوی صنعت بیمه در سال جاری خبر داد و اعالم 
کرد: پرتفوی 6۰ هزار میلیارد تومانی صنعت بیمه و رشد صنعت بیمه در قیاس با 
اقتصاد کشور، قابل دفاع است که البته اعتقاد داریم که باید کارهای جدی تری در 

این خصوص صورت بگیرد.
رئیس شورای عالی بیمه با تاکید بر ضرورت تالش بیشتر برای ادامه روند 
رو به رشد صنعت بیمه در سال آینده، افزود: در سال جاری 28 شرکت بیمه ای 
در سطح یک توانگری حضور دارند که نسبت به سال گذشته ضریب رشد قابل 

تاملی را نشان می دهد.
دکتر غالمرضا سلیمانی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اهمیت 
جامعه  آحاد  آینده  به  امید  و  رفاه  ضریب  افزایش  در  زندگی  های  بیمه  رشته 

خاطرنشان کرد:
استراتژی های جدی ماست که  از  زندگی  بیمه های  یافتگی رشته  توسعه 
شفافیت سرمایه گذاری ها و مباحث مربوط به مشارکت در منافع آن می تواند مردم 

را برای تهیه این نوع پوشش بیمه ای ترغیب کند.
وی با تشریح آخرین دستاوردهای صنعت بیمه از حمایت های مجلس شورای 
اسالمی قدردانی کرد و گفت:صندوق بیمه حوادث طبیعی بعد از سالها با پیگیری 
ها و رفت و برگشت های بسیار به نتیجه نهایی رسیده و انشاهلل تا آخرسال جاری 

آیین نامه ها و مقررات ساختاری مترتب بر آن مدون و اجرایی خواهد شد.
رئیس کل بیمه مرکزی از فعالیت رسمی 3 شرکت استارتاپی بیمه ای در آینده 
نزدیک خبر داد و گفت: در زمینه هوشمند سازی صنعت بیمه فعالیت های موثری 
نظیر اختصاص کد یکتا و همچنین حذف بیمه نامه های کاغذی انجام شده که 

مراحل تکمیلی آن به زودی اجرایی خواهد شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به آمار ۱2۰ هزار قربانی و آسیب دیده 
ی سوانح جاده ای که تحت پوشش صنعت بیمه و صندوق تامین خسارتهای بدنی 
قرار گرفتند، اشاره کرد و گفت: این آمار نشان می دهد که در صنعت بیمه کارهای 

بزرگی صورت گرفته و باید تالش کنیم این روند، رشدیابنده و توسعه ای باشد.
متولی نهاد ناظر صنعت بیمه ضمن تشریح فعالیت های صنعت بیمه در حوزه 
مقابله با آسیب های ناشی از کرونا، تاکید کرد: پرداخت هزینه ها از محل پوشش 
بیمه های تکمیلی، فرصت دو ماهه برای تمدید بیمه نامه های شخص ثالث، عرضه 
بیمه نامه مستقل کرونا، طراحی محصول بیمه ای پوشش های مالی ناشی از توقف 
کسب و کار در ایام کرونا و همچنین پرداخت سریع عوارض بیمه وزارت بهداشت 
و کمک به کادر درمان از جمله فعالیت هایی است که در 9 ماه اخیر توسط صنعت 

بیمه انجام شده است.
وی همگانی سازی صنعت بیمه را در گرو جلب اعتماد مردم به فعالیت صنعت 
بیمه دانست و افزود: شرکت ها و تمامی ارکان صنعت بیمه باید از لحظه صدور 

بیمه نامه تا مرحله پرداخت خسارت در کنار بیمه گذاران باشند.
دکتر سلیمانی به اهمیت تحول در حوزه بیمه های اتکایی نیز اشاره کرد و 
گفت: در آینده نزدیک با راه اندازی شرکت های تخصصی اتکائی فعالیتهای این حوزه 
در نهاد ناظر به حداقل خواهد رسید و بیمه مرکزی فرصت بیشتری برای مأموریت 

اصلی خود یعنی نظارت بر عملکرد شرکتهای بیمه خواهد داشت.
وی تغییرات اقلیمی مسائل مرتبط با پروژه تدوین سند سبز و پاسداشت محیط 
زیست را از مسائل مهمی دانست که در فعالیت صنعت بیمه اثرگذار است و در همین 
راستا گفت: از پژوهشگران و چهره های علمی صنعت بیمه انتظار داریم که در این 
زمینه مطالعه و پژوهش الزم را در دستور کار خود قرار دهند تا محصوالت جدید 

بر اساس تکنولوژی های نوین و شرایط جدید طراحی شود.
رئیس کل بیمه مرکزی در پایان سخنان خود با قدردانی از تمامی همکاران 
صنعت بیمه و همچنین پاسداشت یاد قربانیان کرونا _ به خصوص فعاالن صنعت 
بیمه که در این راه جان خود را از دست دادند _ ابراز امیدواری کرد که سال آینده، 
سال شکوفایی و تحول اساسی در صنعت بیمه باشد.گفتنی است پیش از سخنرانی 
ایشان، دکتر فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز با قدردانی از فعالیت 
های صورت گرفته در صنعت بیمه نسبت به آینده این صنعت ابراز خوش بینی کرد.

محمد طزری رئیس اداره سرمایه گذاری و امور مجامع شرکت های 
بانک رفاه کارگران:

به  سهامداران  برای  بسیاری  منافع  عدالت  سهام  استانی  مجامع 
دنبال دارد، سهامداران حتما حضور یابند

حضور سهام داران سهام عدالت در مجامع عمومی 
شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت این اختیار را به 
آنان می دهد که بر اساس اطالعات ارائه شده در مجمع 
مربوطه، همچنان عضو شرکت بمانند یا اینکه سهام خود 

را بفروشند.
به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران، محمد 

طزری رئیس اداره سرمایه گذاری و امور مجامع شرکت های این بانک در خصوص 
برگزاری مجامع شرکت های استانی سهام عدالت خاطر نشان ساخت: سهام داران 
سهام عدالت که روش غیر مستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کرده اند 
در حال حاضر، سهام دار شرکت سرمایه گذاری استانی سهام عدالت محسوب می 
شوند که در زمان ثبت نام سهام عدالت در آنجا ساکن بوده اند. از این رو، حق قانونی 

این افراد است که در تصمیمات شرکت سرمایه گذاری متبوع خود دخالت کنند. 
وی تصریح کرد: حضور ایشان در مجامع عمومی شرکت ها این اختیار را به 
آنان می دهد که بر اساس اطالعات ارائه شده در مجمع مربوطه، همچنان عضو 
شرکت بمانند یا اینکه سهام خود را بفروشند. با توجه به اینکه در این مجامع، اطالعات 
مختلف در قالب چارچوب و صورت های مالی مشخص و استانداردی ارائه می شود، 
سهام دار به این آگاهی می رسد که درباره سهام خود چه تصمیمی بگیرد. عدم 
حضور سهام داران در مجامع عمومی مذکور به معنای تفویض اختیار و تصمیم گیری 
به افرادی است که در مجامع حضور دارند.طزری افزود: مجمع عمومی باالترین 
رکن تصمیم گیری در این شرکت های سرمایه گذاری محسوب می شود و حضور 
سهام داران در مجمع عمومی این بستر و ظرفیت را برای آن ها فراهم می کند که 
در تصمیمات دخالت داشته باشند. در این مجامع عمومی فضای پاسخگویی شکل 
می گیرد و گزارش بازرسی و حسابرسی ارائه می شود و این موارد کمک می کند تا 

سهام دار بتواند تصمیمات مناسبی بر اساس اطالعات ارائه شده، بگیرد.
وی با بیان اینکه مجامع شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت 
برای اولین مرحله به صورت الکترونیکی در استان های اصفهان، قم، کردستان، 
خراسان شمالی و خراسان جنوبی، برگزار می شود، خاطر نشان ساخت: علت اینکه 
در این مرحله، مجامع فقط در این استان ها برگزار می شود، این است که با توجه 
به شرایط شیوع ویروس کرونا در کشور مقرر شده است که این مجامع به صورت 
الکترونیکی برگزار شود، بنابراین امکان و زیرساخت برگزاری مجامع در همه استان 
ها در یک زمان واحد وجود ندارد و در گام نخست در این استان ها برگزار می شود. 
طزری افزود: علت دوم نیز اجرای پایلوت است. وزارت امور اقتصادی و دارایی 
تصمیم دارد به صورت آزمایشی در این استان ها برگزار کند و در مرحله بعدی با 

رفع نواقص احتمالی در سایر استان ها نیز برگزار خواهد شد.  
وی در خصوص دلیل تاسیس شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت 
گفت: این امر به منظور مدیریت آسان تر این موضوع بود. با این کار سهام داران 
سهام عدالت در قالب یک شخصیت حقوقی ساماندهی شدند تا قابل کنترل باشند. 
همچنین سهام دار یک واحد از شرکت سرمایه گذاری مربوطه را دارد و آن واحد 
به معنای این است که سهام دار از پرتفوی شرکت سرمایه گذاری استانی بهره 
می برد. با تاسیس این شرکت ها، قابلیت برگزاری مجامع عمومی نیز فراهم شد.

در واکنــش بــه انتقــاد مجلــس از نحــوه فــروش 
نفــت در بودجــه 1400؛

زنگنه: تحریم برطرف نشود طبق روال گذشته
 عمل می کنیم!

وزیــر نفــت بــا ارائــه توضیحاتــی دربــاره ســهم نفــت در الیحــه 
بودجــه ۱۴۰۰ گفــت: در صــورت رفــع نشــدن تحریم هــا، طبــق روال 

گذشــته بــه کار خــود ادامــه خواهیــم داد.
بــه گــزارش خبرنــگار دنیــای جوانــان از خانــه ملــت، بیــژن زنگنــه 
بــا اشــاره بــه انتقادهــای مجلــس شــورای اســالمی نســبت بــه تعیین 2 
میلیــون و 3۰۰ هــزار بشــکه نفــت در روز بــا توجــه بــه مشــکالت حوزه 
ــاد  ــت: انتق ــال گف ــت امس ــروش نف ــزان ف ــا و می ــادرات و تحریم ه ص
نماینــدگان نســبت بــه رقــم تعیین شــده نیســت، بلکــه آنهــا نگــران ایــن 
موضــوع هســتند کــه در صــورت برداشــته نشــدن تحریم هــا دولــت چــه 

اقدامــی می خواهــد انجــام دهــد.
ــد  ــه رون ــا ب ــدن تحریم ه ــع نش ــورت رف ــا در ص ــزود: م وی اف
ــه در الیحــه  ــم داد، البت ــه خواهی ــق گذشــته ادام عــادی کار خــود طب
بودجــه ســال ۱۴۰۰ پیش بینــی شــده اگــر مقــدار فــروش 2 میلیــون و 
3۰۰ هــزار بشــکه نفــت در روز محقــق نشــد، چــه کاری انجــام دهیــم.

ــه،  ــن در نشســت کمیســیون برنام ــرد:  م ــح ک ــت تصری ــر نف وزی
بودجــه و محاســبات مجلــس حضــور یافتــم و به پرســش های نمایندگان 
در ایــن بــاره پاســخ دادم و مبنــای تعییــن رقــم روزانــه 2 میلیــون و 3۰۰ 
هــزار بشــکه نفــت را تشــریح و اعــالم کــردم، چــه پیش نیازهایــی وجود 

دارد و کل تولیــد، مصــرف داخلــی و صــادرات چقــدر اســت.
زنگنــه تأکیــد کــرد: هزینه هــا در الیحــه بودجــه ۱۴۰۰ نســبت بــه 

مقــدار تحقــق درآمدهــای نفتــی تعیین شــده اســت.
وی در پاســخ بــه پرسشــی دربــاره اینکــه چــرا رئیس جمهــوری بــا 
وجــود مخالفــت مجلــس شــورای اســالمی بــا تصمیــم آقــای روحانــی 
بــرای فــروش نفــت در داخــل بــه مــردم، ایــن موضــوع را در الیحــه 
بودجــه ۱۴۰۰ قــرار داده اســت، گفــت: رئیس جمهــوری بحــث فــروش 
نفــت بــه مــردم در داخــل کشــور را از طریــق الیحــه بودجه بــه مجلس 
ارائــه کــرده تــا در صــورت تصویــب بتوانــد اجــازه فــروش آن را داشــته 
باشــد و مقــدار آن هــم براســاس همــان 2 میلیــون و 3۰۰ هــزار بشــکه 

نفــت تعییــن شــده اســت.
وزیــر نفــت بــا اشــاره بــه مخالفــت پیشــین مجلــس بــا تصویــب 
ــوا  ــن موضــوع در نشســت شــورای هماهنگــی اقتصــادی ســران ق ای
عنــوان کــرد: مجلــس شــورای اســالمی حــق تصمیم گیــری را دارد، مــا 
هــم بــا نماینــدگان صحبــت و همــکاری خواهیــم کــرد، بحــث بررســی 
بودجــه در پارلمــان کار یــک یــا دو روز نیســت و مــا تــالش می کنیــم 

دربــاره ایــن مســائل بــه اجمــاع نظــر برســیم.

خبرگزاری بلومبرگ:
تقاضای جهانی نفت دوباره بهبود می یابد

تقاضــا جهانــی بــرای نفــت خــام پــس از مــاه نوامبــر امســال و بــا 
افزایــش مصــرف در آســیا و آمریــکای جنوبــی دوبــاره بهبــود می یابــد.

بــه گــزارش خبرگــزاری بلومبــرگ، تقاضــای جهانــی نفــت پــس از 
کاهــش قابــل توجــه مــاه گذشــته میــالدی رونــد بهبــود را پشــت ســر 
می گــذارد، زیــرا مصــرف شــدید کنونــی ایــن کاالی راهبــردی در آســیا 
و آمریــکای جنوبــی، همــراه بــا بهبــود تقاضــا در اروپــا، نه تنهــا عالئــم 
ــد،  ــران می کن ــکا را جب ــاالت متحــده آمری ــد ضعــف تقاضــا در ای جدی

حتــی ســبب بهبــود می شــود.
بررســی رفت وآمــد کشــورهایی کــه بیــش از ۷۰ درصــد مصــرف 
ــزل  ــس از تزل ــه پ ــان داد ک ــد، نش ــکیل می دهن ــت را تش ــی نف جهان
ــی دوران  ــور اروپای ــد کش ــه چن ــی ک ــر - هنگام ــاه نوامب ــا در م تقاض
ــری  ــروس همه گی ــیوع وی ــا ش ــه ب ــرای مقابل ــه  را ب ــازه ای از قرنطین ت
جهانــی کرونــا اعمــال کردنــد - تقاضــا بــرای بنزیــن و گازوئیــل دوبــاره 

شــتاب گرفتــه  اســت.
تقاضــا بــرای نفــت خــام هفتــه گذشــته بــه باالتریــن ســطح در دو 
ــه ناشــی  ــن قرنطین ــر تازه تری ــاه گذشــته بازگشــت و نشــان داد تأثی م
ــا بــر تقاضــای جهانــی نفــت اکنــون بــه  از همه گیــری ویــروس کرون

پایــان رســیده اســت.
ــش  ــطح پی ــا س ــه ب ــته در مقایس ــه گذش ــا هفت ــردد در جاده ه ت
ــم نســبت  ــن رق ــود، ای ــر ب ــا 2۴ درصــد کمت ــروس کرون ــیوع وی از ش
بــه اواســط مــاه نوامبــر ســال جــاری میــالدی کــه بیانگــر 3۰ درصــد 
ــا  ــی کرون ــری جهان ــروس همه گی ــیوه وی ــش از ش ــا پی ــش تقاض کاه

ــت. ــده ای اس ــرفت خیره کنن ــود، پیش ب
ــن و  ــد، ژاپ ــن، هن ــون در چی ــل هم اکن ــن و گازوئی ــرف بنزی مص
ــه در  ــا کاهــش قرنطین ــی ب ــدگان اروپای ــون رانن ــل باالســت. اکن برزی
کشــورهایی از جملــه انگلیــس، اســپانیا و فرانســه دوبــاره وارد جاده هــا 
ــل شــدن موجــودی شــرکت ها  ــرای کام ــن، ب ــر ای ــزون ب شــده اند. اف
ــاال  ــدت ب ــاده ای به ش ــل ج ــمس، حمل ونق ــای کریس ــاز خریده و آغ

رفتــه اســت.
افزایــش تقاضــا، همــراه بــا ورود پول هــای داغ بــه بــازار کاالهــا، 
کمــک کــرد شــاخص نفــت خــام برنــت، بــرای نخســتین بــار از مــاه 
ــر  ــرای ه ــش از ۵۰ دالر ب ــاه( بی ــنبه )2۱ آذرم ــارس، در روز پنجش م

بشــکه معاملــه شــود.
ــت  ــده نف ــورهای صادرکنن ــازمان کش ــالف س ــود، ائت ــن بهب ای
)اوپــک( و متحدانــش  )اوپــک پــالس( را خوش بیــن خواهــد کــرد کــه 
بــازار – کــه هنــوز از ضعــف تقاضــا رنــج می بــرد – می توانــد تــا مدتــی 
در ســال آینــده ایــن شــرایط را پشــت ســر گــذارد و در ایــن مــدت تولید 
واکســن کرونــا کمــک بیشــتری بــه بهبــود مصــرف نفــت خواهــد کــرد.

اوپــک پــالس ۱3 آذرمــاه توافــق کــرد کاهــش تولیــد نفــت خــود 
را در مــاه ژانویــه بــه مقــدار ۵۰۰ هــزار بشــکه در روز تســهیل و از ایــن 
مــاه نشســت های خــود را ماهانــه برگــزار کنــد تــا دربــاره تعدیــل بیشــتر 

ــم بگیرد. ــد تصمی تولی

مصرف گاز کشور به ۷۷۷ میلیون متر مکعب در روز رسید
ــوع  ــت: مجم ــران گف ــی گاز ای ــرکت مل ــپچینگ ش ــر دیس مدی
مصــرف گاز کشــور بــه ۷۷۷ میلیــون متــر مکعــب در روز رســیده اســت.

ــا وجــود افزایــش مصــرف گاز در بخــش خانگــی و  وی افــزود: ب
تجــاری امــا گازرســانی بــه نیروگاه هــا نیــز در جریــان اســت و روزانــه 
۷۰ ملیــون متــر مکعــب گاز بــه نیروگاه هــای سراســر کشــور تحویــل 

می شــود.
ــی  ــدات صادرات ــه تعه ــران ب ــن ای ــی، همچنی ــه جوالی ــه گفت ب
ــب در  ــر مکع ــون مت ــد اســت و صــادرات گاز 38 میلی ــز پایبن ــود نی خ

روز بــرآورد می شــود.
همزمــان بــا کاهــش دمــای هــوا در اغلــب نقــاط کشــور و پایداری 

ســرما، مصــرف گاز در بخــش خانگــی و تجــاری افزایــش پیــدا کرد.
ــا مشــکل قطعــی گاز و افــت  اکنــون هیــچ نقطــه ای از کشــور ب
فشــار روبــرو نیســت کــه ایــن مهــم بــا تکیــه بــر افزایــش تولیــد گاز از 
پــارس جنوبــی و همچنیــن گســترش شــبکه گاز کشــور محقــق شــده 
اســت. پیــش از ایــن نیــز مدیــر هماهنگــی و نظــارت بــر توزیــع مجتمع 
گاز پــارس جنوبــی گفــت: ظرفیــت تولیــد روزانــه در ایــن مجتمــع حدود 
۵6۰ میلیــون متــر مکعــب گاز تصفیــه شــده اســت کــه معــادل بیــش 
از ۷۰ درصــد تولیــد گاز ایــران بــوده و نقــش مهمــی در تامیــن امنیــت 

انــرژی کشــور دارد.

رییس اتحادیه خبر داد؛

بیکاری ۱۰۰ هزار نفر به دلیل تعطیلی تاالرهای پذیرایی
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زیر نظر: محمد امامی

و  پژوهش  شرکت  مدیرعامل 
فناوری پتروشیمی با اشاره به اینکه تا 
پایان سال ۱۴۰۰ بیش از ۷۰ درصد از 
کاتالیست های مورد نیاز پتروشیمی در 
این  گفت:  می شود،  بومی سازی  کشور 
میلیون   ۱8۰ ارزی  صرفه جویی  اقدام 

دالری را به دنبال خواهد داشت.
در  اینکه  بیان  با  پژوهان  علی 
شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی در 
سال جاری، 6 پروژه اعطای لیسانس و 
اسناد مهندسی فرآیندی و پایه از طریق 
این شرکت تهیه و تحویل مجتمع های 
تولیدی شده است، ادامه داد: تا کنون 
۵ پروژه تهیه اسناد مهندسی فرآیندی 
و پایه داشتیم و البته یک قرارداد جدید 
هم در دست امضا داریم که تا ۱.۵ ماه 

آینده نهایی می شود.
وی افزود: یکی از این واحدها خط 
پتروشیمی  در  سنگین  پلی اتیلن  تولید 
تبریز به ظرفیت 3۱۰ هزار تن در سال 
لیسانس  با  آینده  روز  تا چند  که  است 
شد  خواهد  احداث  فناوری  و  پژوهش 
و شامل واحد ساخت کاتالیست و تولید 

پلی اتیلن سنگین خواهد بود.
پژوهان پروژه بعدی در سال 99 
به  متانول  تبدیل  فنی  دانش  واگذاری 
پروپیلن عنوان کرد که قراداد آن 3 ماه 
چند  گفت:  و  شد  امضا  و  نهایی  پیش 
اجرایی شده  قرارداد  هفته ای است که 
است. بر اساس این قرارداد تولید ۱2۰ 
است  کار  دستور  در  پروپیلن  تن  هزار 
که هم لیسانس و هم اسناد مهندسی 
در  که  واحد  این  و  می شود  اعطا  آن 
بندر دیر واقع شده، اولین پلنت تبدیل 
با  که  بود  خواهد  پروپیلن  به  متانول 
لیسانس پژوهش و فناوری کار می کند 
در  نیز  پروپیلن  زنجیره  پایین دست  و 

همانجا توسعه پیدا خواهد کرد.
وی به پروژه های بعدی سال 99 
و  کرد  اشاره  فناوری  و  پژوش  شرکت 
به  مربوط  فعالیت ها  مهمترین  افزود: 
پلی  به  گاز  تبدیل  )زنجیره   GTPP
پروپیلن( اسالم آباد غرب بود که 3 پلنت 
طراحی شد. پلنت اول تولید متانول با 

ظرفیت 66۰ هزار تن بود که گاز طبیعی 
را به متانول تبدیل می کند. پلنت دوم 
تبدیل متانول به پروپیلن و پلنت سوم 
نیز تبدیل پروپیلن به پلی پروپیلن است.

و  پژوهش  شرکت  مدیرعامل 
هر  در  کرد:  تاکید  پتروشیمی  فناوری 
سه پلنت اسناد مهندسی به صورت کامل 
تحویل شده و کارفرما زمین را تحویل 
الزم  اقدامات  همچنین  است.  گرفته 
آغاز شده و مشغول ارزیابی شرکت های 
پیمانکار  به  را  کار  تا  هستند  پیمانکار 
آخرین  پژوهان،  گفته  کنند.به  واگذار 
پروژه این شرکت در سال 99 نیز آغاز 
شده و با توجه به انجام توافقات مالی، 
قرارداد  آینده  ماه   ۱.۵ تا  داریم  انتظار 
نیز   ۱۴۰۰ فروردین  پایان  تا  و  امضا 
بسته مهندسی آن ارائه شود. وی ادامه 
انجام  اقدامات  و  برنامه ریزی  با  داد: 
شده در حوزه محصوالت پتروشیمیایی، 
می توانیم ادعا کنیم که در سال جاری، 
این رکورد جدیدی  و  داشتیم  پروژه   6

به شمار می رود.
کاتالیست

داخلی سازی تجهیزات  از  حمایت 
با توسعه دانش فنی

و  پژوهش  شرکت  مدیرعامل 
فناوری پتروشیمی با تاکید بر اینکه با 
آنکه  بر  اعطای لیسانس داخلی عالوه 
هزینه لیسانس پرداخت نشده و مهندسی 
نیز در داخل انجام می شود، افزود: یکی 
از مهمترین مزیت ها استفاده از پتانسیل 
صنایع داخلی و کاهش ارزبری در این 
حوزه است زیرا هر لیسانسی که توسط 
شرکت های خارجی به فروش می رسد، 
شرکت کارفرما را مجبور می کند تا برخی 
از تجهیزات را انحصاری خریداری کند 
اما لیسانس وقتی داخلی باشد عالوه بر 
کاهش هزینه ها، داخلی سازی تجهیزات 
بیشتر انجام می شود زیرا الزامی به خرید 
تاکید  مورد  شرکت های  از  تجهیزات 

الیسنسور نیست.
ز  ا برخی  ین  برا بنا گفت:  وی 
لیسانس های قبلی  را که در  تجهیزات 
از  شده،  تهیه  خارجی  شرکت های  از 

شد  خواهد  تأمین  داخل  از  پس  این 
صنعت  در  توجهی  قابل  تحرک  که 
تامین کنندگان تجهیزات برای پروژه ها 
ایجاد می کند و امیدواریم بتوانیم از این 

پتانسیل کشور استفاده کنیم.
پژوهان به موضوع انتقال پروپیلن 
اشاره  نیز  کشور  مرکز  به  لوله  خط  با 
پروپیلن  انتقال  داد: بحث  ادامه  و  کرد 
البته  به مرکز قدری متفاوت است که 
آن قضیه را دنبال می کنیم. بحث خطوط 
انتقال پروپیلن در شمال و جنوب کشور 
شده  اعالم  طرح های  از  جدایی  بحث 
درخصوص  که  است   99 سال  برای 
شرکت  سمت  از  جدی  پیگیری  آن 
نفت  وزارت  و  پتروشیمی  صنایع  ملی 
نقش  البته  نیز  آنجا  در  انجام می شود. 
به  متانول  تبدیل  برای  را  الیسنسور 

پروپیلن خواهیم داشت.
شمال  در  پروژه  یک  افزود:  وی 
کشور و 3 پروژه در جنوب کشور برای 

انتقال پروپیلن به مرکز مطرح است.
و  پژوهش  شرکت  مدیرعامل 
اینکه  بر  تاکید  با  پتروشیمی  فناوری 
در شرایط کنون متانول مورد نیاز برای 
این طرح ها در کشور وجود دارد، گفت: 
در این طرح نزدیک به ۱.۵ میلیون تن 
کشور  مرکز  به  باید  سال  در  پروپیلن 
پایین دستی  تا محصوالت  شود  منتقل 

پروپیلن را تولید کنیم.
وی ادامه داد: در سال های گذشته، 
بیشتر مذاکرات بر مبنای تفاهم نامه بود 
اما امسال همگی به قرارداد ختم شده و 
جریان مالی آن نیز برقرار است. حتی در 
برخی پروژه ها تا 8۵ درصد مبلغ قرارداد 
را دریافت کرده و کار را انجام دادیم و 

وارد فاز اجرایی شدیم.
به  با  اینکه  به  اشاره  با  پژوهان 
تولید رسیدن این محصوالت اطمینان 
می شود،  بیشتر  داخلی  لیسانس  به 
کار  موفقیت  با  پلنت ها  اگر  افزود: 
لیسانس  فروش  و  داخلی سازی  کنند، 
مشتریان  و  می رسد  بلوغ  به  کشور  در 
لیسانس  برای  بیشتری  اعتماد  بعدی 

داخلی خواهند داشت.

دالری  میلیون   ۱8۰ صرفه جویی 
با بومی سازی کاتالیست های پتروشیمی

وی با تاکید بر اینکه در مجموع 
۴۰ دسته کاتالیست در صنایع پتروشیمی 
تا  داد:  ادامه  می شود،  مصرف  ایران 
این  از  سوم  یک  حدود   99 سال  اول 
داخلی سازی  مصرفی  کاتالیست های 
شده بود، اما این رقم با توجه به اقدامات 
انجام شده تا پایان سال ۱۴۰۰ به حدود 
۷۰ درصد می رسد. کمتر از 3۰ درصد 
باقیمانده نیز در مرحله تحقیق و توسعه 
قرار دارد، اما با توجه به اینکه تعدادش 
و  است  کم  مصرفش  مقدار  و  زیاد 
انحصاری نیست،  همچنین فروش آن 
اقتصاد تولید ندارد اما اگر دانش فنی آنرا 
داشته باشیم، در مواقع حساس می توانیم 

خودمان تولید داشته باشیم.
سال  در  اینکه  بیان  با  پژوهان 
صورت  به  متانول  کاتالیست  جاری 
تحویل  و  تولید  داخلی سازی،  کامل 
کل  متانول  کاتالیست  در  گفت:  شد، 
مواد اولیه داخلی بوده و تنها 2 درصد 
تولید  در  واقع  در  است.  وارداتی  مواد 
از مواد  تا  کاتالیست ها تالش می کنیم 

داخلی استفاده کنیم.
و  پژوهش  شرکت  مدیرعامل 
کل  ش  ز ر ا شیمی  و پتر ی  ر و فنا
صنعت  در  مصرفی  لیست های  تا کا
دالر  میلیون   2۷۰ را  ایران  پتروشیمی 
با  البته  رقم  این  افزود:  و  کرد  عنوان 
بکار  گرانبهای  فلزات  ارزش  احتساب 
این  از  این کاتالیست ها است.  رفته در 
میزان یک سوم قیمت فلز گرانبها است 

و دو سوم ارزش کاتالیست است.
وی با تاکید بر اینکه تا پایان سال 
آینده ۷۰ درصد از این کاتالیست ها در 
داخل کشور تولید خواهد شد، ادامه داد: 
بین  ارزی  صرفه جویی  معنای  به  این 
۱۵۰ تا ۱8۰ میلیون دالر در سال است 
که با کمک بومی سازی کاتالیست های 
گفته  به  می شود. محقق  پتروشیمی 
ساخت  بزرگ  ساخت  واحد  پژوهان، 
کاتالیست در لرستان با ظرفیت هزار و 
۵۰۰ تن در سال راه اندازی خواهد شد.

مدیرعامل شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی اعالم کرد:

صرفه جویی 1۸0 میلیون دالری با بومی سازی کاتالیست های پتروشیمی

یک عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس 
با بیان این که ما در کشور دچار تبعیض در توزیع بودجه 
هستیم، تاکید کرد: الیحه بودجه باید عدالت محورانه 

تر تنظیم شود.
نقاط قوت و ضعف  درباره  مهرداد ویس کرمی، 
الیحه بودجه سال ۱۴۰۰ گفت: احساس می کنم تحقق 
است  بودجه مطرح  این الیحه  در  که  مواردی  برخی 
سخت باشد، برای مثال در نظر گرفتن نرخ 2۰ درصدی 
برای تورم، یا در نظر گرفتن فروش نفت به آن میزان با 
دل بستن به رفع تحریم ها مواردی است که نشان می 

دهد این الیحه خوشبینانه بسته شده است.

افزود: این که نسبت به مسائل خوش بین  وی 
باشیم خوب است ولی نباید در برنامه ریزی دچار توهم 
شویم یا اینکه نسبت به مسائل واقع بین نباشیم که 
بعدها با مشکل همیشگی کسری بوجه مواجه شویم. 
اگر درآمدها محقق نشود، تخصیص اعتبارات کاهش پیدا 
می کند و مشکالت کشور نه تنها رفع نمی شود بلکه 
تشدید می شود، به نظر بنده با توجه به فضای عمومی 
مجلس این اراده وجود دارد که تغییرات عمده ای در 
کلیت بودجه لحاظ شود چرا که الزم است مقداری عدالت 

محور تر به مسائل بودجه نگاه کنیم.
نماینده مردم خرم آباد در مجلس تصریح کرد: باید 

به صورت بلند مدت به بودجه توجه کنیم، این که قسمت 
هایی از بودجه در اختیار وزیر باشد، قابل چانه زنی و البی 
کردن باشد موجب تبعیض هایی می شود که در کشور 
شاهد هستیم، نباید استانی که بیشتر نماینده دارد بیشتر 
بودجه دریافت کند یا اینکه در منطقه ای به دلیل اینکه وزیر 
متعلق به آن منطقه است قوم ساالری یا منطقه ساالری 

باشد، ما در واقع دچار تبعیض در توزیع بودجه هستیم.
ویس کرمی در پایان تاکید کرد: اگر این بودجه 
واقع بینانه، بر اساس شاخص های عدالت محورانه و  
فاقد هرگونه اعمال سلیقه تنظیم شود خدمت بزرگی 

برای کشور خواهد بود.

نماینده خرم آباد در مجلس:

 الیحه بودجه 1400 باید عدالت محورانه تر تنظیم شود
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به گزارش مرکز اطالع 
امور  رسانی روابط عمومی و 
بین الملل شهرداری گرگان، 
تیم بسکتبال شهرداری گرگان در هفته 
سوم و چهارم رقابتهای گروه الف لیگ 
برتر به مصاف رقبای تهرانی و مشهدی 

خواهد رفت.
اعالمی سازمان  برنامه  اساس  بر 
لیگ فدراسیون بسکتبال، تیم شهرداری 
روزهای دوشنبه و سه شنبه هفته جاری 
و  تهران  اکسون  مصاف  به  ترتیب  به 

آویژه صنعت پارسا مشهد می رود. 
دوشنبه  کسون  ا تیم  با  بازی 
تیم  با  باری  و   ۱۵ ساعت  آذر   2۴

ساعت  آذر   2۵ شنبه  سه  مشهدی 
تهران  آزادی  بسکتبال  تاالر  در   ۱۵

برگزار می شود.
طبع  شاهین  مهران  شاگردان 
تاکنون هر دو بازی خود را مقابل تیم 
خانه  و  رفسنجان  مس  صنعت  های 
سر  پشت  برد  با  خوزستان  بسکتبال 

گذاشته اند. 
نماینده بسکتبال گرگان هم اکنون 
با انجام دو بازی و کسب دو پیروزی و ۴ 
امتیاز در رتبه چهارم جدول هشت تیمی 
مسابقات قرار دارد و در صورت کسب 
در صدر جدول  آینده  بازی  دو  در  برد 

رقابتها قرار خواهد گرفت.

برنامه مسابقات تیم شهرداری گرگان در هفته های سوم و چهارم لیگ برتر بسکتبال تحویل بیش از ۱58 میلیون متر مکعب گاز طبیعی به 
جایگاههای سوخت CNG در استان اردبیل در هشت 

ماهه نخست 

مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل از تحویل بیش از ۱۵8 میلیون 
متر مکعب گاز طبیعی به جایگاههای سوخت CNG  استان در هشت ماهه 
نخست سالجاری خبر داد.به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان اردبیل، 
سردار اسماعیلی مدیر عامل این شرکت با اشاره به توزیع ۱۵8 میلیون و 
68۷ هزار متر مکعب گاز به جایگاههای CNG استان گفت: از این میزان 
گاز تحویلی، بیش از ۱3۴ میلیون متر مکعب مربوط به جایگاههای داخل 
شهری و بیش از 23 میلیون متر مکعب مربوط به جایگاههای بین راهی 
CNG در  ادامه گفت: در حال حاضر 68 جایگاه  در  باشد.اسماعیلی  می 
استان در امر توزیع گاز فعالیت دارند که از این تعداد 23جایگاه دو منظوره 
و ۴۵ جایگاه تک منظوره بوده و تعداد 2۵ جایگاه در سطح شهر اردبیل و 
۴3 جایگاه در سایر نقاط استان فعال هستند که با توجه به تعداد جایگاه 
های سوخت در استان ، در زمینه توزیع و تحویل گاز به خودرو ها در حال 
حاضر مشکلی وجود نداشته و دسترسی به جایگاههای سوخت CNG در 

اقصی نقاط استان به سهولت امکانپذیر است.

رییس هماهنگی حمل و نقل اداره کل راه و شهر سازی کرمان؛   
تا 22 آذرماه 8۷ میلیارد تومان تسهیالت به شرکت 

های حمل و نقل پرداخت شده است

مهندس فرامرز برهانی رییس هماهنگی حمل و نقل اداره کل راه و 
شهر سازی کرمان از پرداخت 66 درصدی تسهیالت به شرکت های حمل 
و نقل آسیب دیده از کرونا  تا 22 آذرماه خبرداد و افزود: مجموع حمایت و 
پرداخت تسهیالت نقدی به این بخش بیش از 8۷ میلیارد تومان بوده است.      
وی با بیان اینکه این شرکت ها شامل شرکت های حمل و نقل هوایی، 
ریلی و جاده ای هستند افزود: از میزان تسهیالت پرداختی به این شرکت 
ها،  288 میلیون تومان مربوط به شیوه های سفر هوایی، ۴۵ میلیارد و 
۷۰۰ میلیون تومان مربوط به بخش ریلی و ۴۱ میلیارد تومان مربوط به 
شیوهای سفر جاده ای )تاکسی های شهری، ترمینال های مسافربری و 

رانندگان اتوبوسی برون شهری ( است.
رییس هماهنگی حمل و نقل اداره کل راه و شهر سازی کرمان با 
اشاره به اینکه متوسط پرداخت کشوری ۵۵ درصد است گفت:  استان کرمان 
پس از استان های تهران و فارس به لحاظ تعداد ثبت نام متقاضیان و مبلغ 
تسهیالت پرداختی در سطح کشور، بیشترین تسهیالت نقدی به حمل و 

نقل را پرداخت کرده است.

کاوش های  در  سلجوقی  دوره  معماری  آثار  کشف 
زیرزمینی در تفرش

مرکزی _ مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان 
مرکزی، از کشف آثار جدیدی در شهر زیرزمینی تفرش در کاوش های یک 

هفته اخیر خبر داد.
به گزارش روابط عمومی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
استان مرکزی مصطفی مرزبان با اشاره به کشف آثار سده های پنجم تا دهم 
هجری در معماری دست کند زیرزمینی تفرش اظهار کرد: این دست کند 
در زیر بافت امروزی شهر تفرش واقع شده و با 2۰۰ هکتار وسعت یکی از 

وسیع ترین محوطه های زیرزمینی در ایران و خاورمیانه است.
وی افزود: به گفته موسوی نیا سرپرست برنامه کاوش باستان شناسی 
دست کند زیرزمینی تفرش، با استناد به داده های باستان شناسی این دست کند 
در دوره سلجوقی ساخته شده و تا دوره صفوی مورد استفاده قرار گرفته است.

استان مرکزی  میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی  مدیرکل 
با حدود 2۰۰  این محوطه  به مطالعات مردم شناسی،  استناد  با  بیان کرد: 
هکتار وسعت، وسیع ترین محوطه زیرزمینی است که تاکنون از کاوش های 

باستان شناسی در ایران گزارش شده است.
از اهمیت  ادامه داد: مطبق بودن این محوطه، وجه دیگری  مرزبان 
باستان شناسی  کاوش  فصل  اولین  در  است،  تفرش  زیرزمینی  دستکند 
محوطه، از سه طبقه از مجموع طبقات محوطه شناسایی و مورد کاوش 

باستان شناسی قرار گرفت.
وی تصریح کرد: تاکنون یک فصل کاوش باستان شناسی در تابستان 
اکنون در  انجام گرفته و دومین فصل کاوش آن  این محوطه  ۱398 در 

حال انجام است.

عضو شورای اسالمی شهر باغستان؛
باغستان  نصیرآباد  آرامستان  تجهیز  و  توسعه  طرح   

در حال اجراست
باغستان–نوروزفرمانی عضو شورای اسالمی شهر باغستان از شروع 
اجرای طرح توسعه آرامستان نصیرآباد با هدف توسعه مجموعه و اختصاص 
سهم بیشتر در ارائه خدمات به شهروندان خبر داد و افزود این طرح مشتمل 
بر تفکیک و توسعه قطعات، جدولگذاری، پیاده روسازی، ایجادفضای سبز و 

تاسیسات مورد نیاز است.
فرمانی در ادامه اظهار داشت: در این طرح  توسعه ۴۵۰۰ متر مربع به 

فضای موجود آرامستان افزوده می شود۰
وی در پایان تصریح کرد: فعالیت و تالش در این حوزه مصداق بارز 
باقیات الصالحات است و طبق روایات متعدد شخص عالوه بر عزت دنیوی، 

از اجر اخروی برخوار میشود.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی:
جابجایی بیش یک میلیون و دویست هزار نفر مسافر 
از ابتدای سال جاری توسط ناوگان مسافربری استان 

مرکزی
مرکزی _ علی زندی فر مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان مرکزی از جابجایی بیش ۱.2۰۰.۰۰۰ نفر از ابتدای سال جاری توسط 

ناوگان مسافربری استان مرکزی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان مرکزی، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی ضمن 
اشاره به کاهش ۵۰ درصدی حمل و نقل مسافر در استان از جابجایی بیش 
از یک میلیون و دویست هزار نفر از ابتدای سال جاری خبر داد. زندی فر 
اظهار داشت: با توجه به کاهش نسبی میانگین تردد در محورهای مواصالتی 
استان بعلت محدودیتهای اعمال شده توسط ستاد مبارزه با بیماری کرونا، 
در آذر ماه با افزایش مسافرین در حوزه ناوگان مسافربری استان روبرو شده 
ایم. وی افزود: با تمهیدات اندیشیده شده توسط سازمان راهداری و حمل 
و نقل جاده ای، در راستای ارتقای خدمات دهی شرکت های مسافربری در 
شرایط کرونا با شدت نظارت مستمر کارشناسان اداره کل راهداری و حمل 
نامه های بهداشتی،  و نقل جاده ای استان مرکزی بمنظور رعایت شیوه 
استقبال مردم جهت استفاده از ناوگان عمومی مسافربری افزایش یافته است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی تصریح کرد: 
طبق دستورالعمل ابالغ شده به کلیه شرکت های مسافربری، اتوبوس ها فقط 
مجاز به استفاده از ۵۰ درصد ظرفیت خود برای مسافرین هستند و درصورت 
مشاهده هرگونه تخلف در عدم رعایت الزامات سازمان راهداری و حمل و نقل 
جاده ای، با متخلفین امر برخورد قانونی الزم بدون هیچگونه اغماض بعمل 
خواهد آمد.به گفته زندی فر، جابجایی بیش از ۱.2۰۰.۰۰۰ نفر با استفاده 
از ۱26.۰۰۰ سفر، حاکی از میانگین ۱۰ نفر برای هر سفر است که خود 
گواهی است بر کاهش ۵۰ درصدی مسافر از ابتدای سال ۱399 تا کنون.

گازرسانی  های  ایستگاه  فعالیت  ساعته   2۴ پایداری 
در استان اصفهان

مدیر عامل شرکت گاز استان اصفهان گفت:  به منظور اجرای طرح 
استان و بهره مندی  به شهر ها و روستاهای  های عمرانی و گاز رسانی 
مردم از سوخت گاز طبیعی با تالش و کوشش کارکنان و پیمانکاران  تعداد  
2هزار و 968 ایستگاه تقلیل فشار را ه اندازی و به بهره برداری رسیده است.

به گزارش روابط عمومی، مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، افزود: 
ایستگاه هاي تقلیل فشار گاز بخش مهمي از سیستم گازرساني می باشند و 
افزایش روند استفاده از گاز طبیعی در تمامی بخش های صنعتي، کشاورزي 
و خانگي و جایگزیني آن به جاي سایر فرآورده هاي نفتي یکی از  اهداف 
اصلي این شرکت است و هم اکنون تعداد ۷۴  ایستگاه تقلیل فشار برون 
 6۵ ،)TBS( و ۴26 ایستگاه تقلیل فشار درون شهري )CGS( شهري
ان جی  جهت سوخت  جایگاه سی  و ۱62   )TBS- CGS( ایستگاه 
تامین سوخت هم  و  ارائه خدمات  در حال  و  به  خودروها نصب   رسانی 

استانی های عزیز می باشد.
شهري  برون  هاي  ایستگاه   : کرد  تصریح  علوی،  مصطفی  سید 
)CGS( به صورت کمربندي در اطراف شهرها با ظرفیت هاي ۵ هزار 
 ۱۰۰۰ از  را  گاز  فشار  و  شده  نصب  ساعت  بر  مکعب  متر  6۰۰هزار  تا 
ایستگاه هاي درون شهري  پوند کاهش مي دهند و همچنین   2۵۰ به 
بر  مکعب  متر  هزار  و۱۰   2۰  ،۵۰۰۰  ،2۵۰۰ هاي  ظرفیت  با   )TBS(
ساعت عالوه بر تقلیل فشار گاز از 2۵۰ پوند به 6۰ پوند  همانند سایر 
ایستگاه ها ناخالصي هاي موجود و مقدار جریان ورودي و خروجي گاز 

را کنترل مي کنند.
مهندس علوی، با اشاره به فعالیت شبانه روزی بیش از 2هزار و 968 
ایستگاه گازرسانی در سطح استان اصفهان، گفت: به طور میانگین ساالنه 
حدود 2۱میلیارد متر مکعب و روزانه بیش از ۵8 میلیون متر مکعب گاز 
توزیع و مصرف شده و مصرف بخش  استان اصفهان  طبیعی در سطح 
خانگی در روزهای سرد سال بشدت افزایش یافته  و با توجه به اهمیت 
تامین گاز این بخش از مشترکین، از همه مصرف کنندگان گاز طبیعی 
غیر  گازسوز  وسایل  و خاموش کردن  منطقی  با مصرف  تا  می خواهیم 
ضروری، بخصوص مصرف کنندگان صنعتی با رعایت الگوی مصرف و 
اعمال ضوابط مصرف بهینه، این شرکت را برای تامین گاز همه مصرف 

نمایند. یاری  کنندگان 

اسالمي  شوراي  مجلس  در  محمودآباد  و  نور  مردم  نماینده 
عنوان کرد:

شهرکهاي صنعتي نماد تولید و ایجاد اشتغال پایدار
به گزارش روابط عمومي شرکت شهرکهاي صنعتي مازندران، نماینده 
شهرک  از  بازدید  در  اسالمي  شوراي  مجلس  در  محمودآباد  و  نور  مردم 
صنعتي چمستان نور اظهار داشت: مجلس شوراي اسالمي حمایت قاطع 
خود را از رونق تولید ملي و ایجاد اشتغال پایدار جهت راه اندازي واحدهاي 

تولیدي انجام مي دهد.
رفع  اقتصادي،  رونق  طرحهاي  از  حمایت  افزود:  فرزانه  اله  ولي 
موانع تولید و ایجاد اشتغال پایدار و کمک به راه اندازي واحدهاي راکد 
و نیمه فعال از اولویتهاي اساسي و مورد تأکید نمایندگان مجلس شوراي 

اسالمي است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسالمي بیان داشت: 
شهرکهاي صنعتي احساس غرور ملي هستند چرا که افراد زیادي از جوانان 
حال  در  کار  نیروي  و  تولیدکننده  گذار،  سرمایه  بعنوان  مرد  و  زن  از  اعم 

فعالیت مي باشند.
ساز  زمینه  واقع شرکت شهرکهاي صنعتي  در  کرد:  خاطرنشان  وي 

استقرار واحدهاي تولیدي و صنعتي و ایجاد اشتغال و نماد تولید هستند.
بازدید  این  در  نیز  مازندران  صنعتي  شهرکهاي  شرکت  مدیرعامل 
که  بوده  وسعت  هکتار   36 داراي  نور  چمستان  صنعتي  شهرک  گفت: 
عملیات اجرایي آن از سال ۱38۰ آغاز شده و تاکنون 82 قرارداد با سرمایه 
گذاران منعقد شده که ۵۱ واحد تولیدي به بهره برداري رسیده و 8 واحد 
در حال ساخت و ساز و ۷ واحد در حال نصب ماشین آالت و 3 واحد نیز 

در تملک بانک قرار دارند.
صنعتي  شهرک  مشکالت  مهمترین  از  یکي  داشت:  بیان  موسوي 
متعدد  جلسات  برگزاري  با  که  است  آن  بودن  اوقافي  بحث  نور  چمستان 
با منابع طبیعي، اوقاف و شرکت شهرکهاي صنعتي تاکنون موفق به حل 

مشکل اوقافي بودن این شهرک نشده ایم.
وي با اشاره به هزینه باالي اجرا و ترمیم تصفیه خانه فاضالب شهرک 
صنعتي چمستان نور تأکید کرد: تمام واحدهاي تولیدي و صنعتي باید به 
باشند و شرکت شهرکهاي صنعتي واحدهاي  سیستم پیش تصفیه مجهز 

آالینده را به محیط زیست معرفي مي کند.

آغاز طرح امداد و نجات زمستانه هالل احمر در ایالم
علی اصغر علی اکبری مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان ایالم از 
آغاز طرح امداد و نجات زمستانه هالل احمر در استان ایالم خبر داد و گفت: 

این طرح از 2۰ آذر آغاز و تا 2۰ اسفند ماه ادامه خواهد داشت.
کامل  آمادگی  با  ایالم  استان  احمر  هالل  جمعیت  افزود:  وی 
مواصالتی  محور های  در  موقت  و  ثابت  نجات  و  امداد  پایگاه   ۱۴ در 
دیدگان  آسیب  و  مصدومین  به  رسانی  خدمت  آماده  استان  سطح  در 
احتمالی است.مدیر عامل جمعیت هالل احمر  ایالم اظهار داشت: در این 
طرح یک فروند بالگرد در قالب پایگاه امداد هوایی آماده ارائه خدمات است.

علی اکبری ادامه داد: در قالب این طرح تمامی تجهیزات و پایگاه ها، 
شعب و نیروهای عملیاتی این جمعیت پای کار خواهند بود و در زمینه امداد 
و نجات خصوصا کمک به خودروهای گرفتار در برف و امدادرسانی به آسیب 

دیدگان در حوادث فعالیت دارند.
وی گفت: ندای امداد ۱۱2 هالل احمر به صورت شبانه روزی آماده 
پاسخگویی به هموطنان است و نیروهای جمعیت هالل احمر استان ایالم 

در حوادث مختلف آماده امدادرسانی به هموطنان هستند.

و  بنادر  کل  اداره  دریایی  معاون 
شش  بوشهرگفت:  استان  دریانوردی 
پنج  از  پس  صیادی  لنج  موتور  خدمه 
روز سرگردانی در آب های خلیج فارس 
این استان در عملیات  حوزه سرزمینی 
موفقیت آمیز جستجو و نجات از خطر 

مرگ حتمی نجات پیدا کردند.
به گزارش ایرنا روابط عمومی اداره 
کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر  روز 
دوشنبه به نقل از محمد قاسمی  افزود: 
تماس  درپی  و  ماه  آذر   ۱9 تاریخ  در 
و  جستجو  هماهنگی  مرکز  با  تلفنی 
عدم  بر  مبنی  بوشهر  دریایی  نجات 
و  مقرر  موعد  در  شناور  یک  بازگشت 
نداشتن ارتباط تلفنی و رادیویی با آنان 
بالفاصله اقدام های الزم صورت گرفت 
و با توجه به نداشتن موقعیت دقیق صید، 
شناور ناجی ۱8 از بندر عامری  به همراه 
یک فروند شناور متعلق به نیروی دریایی 

سپاه جهت جستجوی منطقه خورخان و 
شناور ناجی 8 از بندر دیر جهت جستجو 

در منطقه مطاف اعزام شدند.
 وی بیان کرد: شناورهای اعزامی 
تعیین  الگوهای  اساس  بر  منطقه  به 
شده روز بعد 2۰ آذرماه نیز به عملیات 

جستجو  پرداختند.
به  همچنین  داد:  ادامه  قاسمی 
یک   ، بهترمنطقه  شناسایی  منظور  
فروند واحد پروازی به همراه کارشناس 
به منطقه  از بوشهر   جستجو و نجات 
اعزام شد که پس از رویت نشدن شناور 
مفقودی به مقر خود در فرودگاه بوشهر 

بازگشت.
و  بنادر  کل  اداره  دریایی  معاون 
دریانوردی استان بوشهر اضافه کرد: در 
تاریخ 2۱ آذر به طور مجدد شناور ناجی 
8 از بندر دیر، ناجی 2۰ از بندر عسلویه 
منطقه  به  عامری  بندر  از   ۱8 ناجی  و 

اعزام شدند  تا بر اساس الگوهای تعیین 
شده عملیات جستجو و نجات را انجام 
دهند که در پایان روز نیز  شناور مورد 
نظر رویت نشد و شناوهای عملیاتی به 

پایگاه های خود بازگشتند.
وی بیان کرد: از لحظه اطالع از 
بر روی کانال ۱6  ایمنی  پیام  موضوع 
دستگاه VHF از ایستگاه های بوشهر، 
به  الورساحلی، دیر، کنگان و عسلویه 
صورت مرتب پخش شد و پیام ایمنی 
از طریق دستگاه ناوتکس نیز از ایستگاه 

بوشهر و هرمزگان  ارسال شد.
از  همچنین  داد:  ادامه  قاسمی 
 M R C طریق تماس تلفنی با مرکز
C  قطر حادثه اطالع رسانی شد  و در 
اقدامی دیگر و با هماهنگی الزم اطالع 
کشورهای  با  هماهنگی  جهت  رسانی 

بحرین و عربستان نیز انجام شد. 
وی اظهارداشت : در روز 22 آذرماه 

نیز همچنان عملیات جستجو و نجات 
توسط شناورهای ناجی در محدودهای 
تعیین شده و براساس الگوها انجام شد 

ولی شناور درمانده رویت نشد.
و  بنادر  کل  اداره  دریایی  معاون 
کرد:  عنوان  بوشهر  استان  دریانوردی 
در روز پنجم  و در تاریخ 23  آذرماه نیز  
صورت  بالگرد  اعزام  جهت  هماهنگی 
کارشناس  همراه  به  بالگرد  و  گرفت 
و  بنادر  کل  اداره  نجات  و  جستجو 
احتمالی  به محدوده  استان  دریانوردی 
اعزام شدند که پس از 2 ساعت و 2۰ 
دقیقه عملیات جستجو  رویت شناور و 
خبر سالمتی هر شش خدمه موتور لنج 
بالفاصله  و  شد  دریافت  بالگرد  توسط 
به موقعیت  بندر دیر  از  ناجی 8  شناور 
اعالم شده اعزام شد و با رفع نقص فنی 
از شناور  درمانده این موتور لنج را تا بندر 

دیر پشتیبانی کرد.

معاون دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر: 

نجات خدمه موتور لنج صیادی پس از پنج روز سرگردانی

رئیس هیئت عامل ایمیدرو: 

همكاری در زمینۀ اجرای پروژۀ نورد گرم شمارۀ 2 فوالد مبارکه وظیفۀ ملی است
رئیـس  و  صمـت  وزیـر  معـاون 
هیئـت عامـل ایمیـدرو نیـز در حاشـیۀ 
بازدیـد وزیـر صمـت از شـرکت فوالد 
خبرنـگار  بـا  مصاحبـه  در  و  مبارکـه 
فـوالد، همـکاری در اجـرای ابَـر پروژۀ 
نـورد گـرم شـمارۀ 2 فـوالد مبارکـه را 

وظیفـه ای ملـی خوانـد. 
وجیـه اهلل جعفری طـرح نورد گرم 
شـمارۀ 2 فـوالد مبارکـه و تأمین مواد 
اولیـه را دو موضـوع مهـم و اساسـی 
ایـن مجموعـۀ عظیـم عنـوان  بـرای 
کـرد و گفـت: در خصـوص طـرح نورد 
پیگیری هایـی  بایـد   2 شـمارۀ  گـرم 
انجـام شـود تـا به اتفـاق همـکاران و 
مجموعـۀ مدیریتـی فـوالد مبارکه، در 
یـک بـازۀ زمانـی کوتـاه ایـن موضوع 

را بـه نتیجـه برسـانیم.
به طـور قطـع طـرح  افـزود:  وی 
هرچـه  بایـد   2 شـمارۀ  گـرم  نـورد 

سـریع تر اجـرا شـود، چراکـه هـم در 
آینـدۀ فـوالد مبارکه و هـم تأمین بازار 
اسـت. تأثیرگـذار  بسـیار  ورق کشـور 

معـدن  صنعـت،  وزیـر  معـاون 
رفـع هرچـه  بـر  ادامـه  در  و تجـارت 
سـریعتر مشـکالت اجـرای ایـن پروژه 

تأکیـد کـرد.
ایمیـدرو  عامـل  هیئـت  رئیـس 
بـا بیـان اینکـه به عنـوان نهـاد ناظـر، 
وظیفـۀ خـود می دانیـم فـوالد مبارکـه 
را در تأمیـن مواد اولیـه همراهی کنیم، 
افـزود: سـعی می کنیـم در بـازۀ زمانی 
کوتـاه، بسـته ای بـرای تأمیـن بـدون 
مبارکـه  فـوالد  اولیـه  مـواد  دغدغـۀ 

تدویـن کنیـم.
وی در پایـان خاطرنشـان کـرد: 
قطعـا  اولیـه،  مـواد  تأمیـن  زمینـۀ  در 
همـکاری ایمیـدرو، وزارت خانـه و وزیر 

صمـت را شـاهد خواهیـم بـود.

گـروه خبـری شهرسـتان مشـهد 
فاطمـه صدقی-مدیرعامل شـرکت گاز 
خراسـان رضـوی گفـت: مصـرف گاز 
طبیعـی ایـن اسـتان در هفتـه گذشـته 
نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال قبـل 

۱۴.۷3 درصـد افزایـش داشـت.
حسـن افتخـاری بـا اعـالم ایـن 
بـازه زمانـی  مطلـب اظهـار کـرد: در 
۱۵ تـا 2۱ آذرمـاه امسـال 366 میلیون 
اسـتان  در  طبیعـی  گاز  مترمکعـب 
مصـرف شـد کـه ایـن رقـم در مـدت 
مشـابه سـال قبـل کـه 3۱9 میلیـون 
افزایـش  درصـد   ۱۴.۷3 حـدود  بـود 

داشـته اسـت.
وی افـزود: مجمـوع گاز طبیعـی 
مصرفـی آذرمـاه امسـال اسـتان تا روز 
بیسـت و یکـم هـم یک میلیـارد و ۵۰ 

میلیـون مترمکعب رسـید کـه این رقم 
نسـبت به مدت مشـابه سـال قبل، 89 

میلیـون مترمکعب بیشـتر می باشـد.
افتخـاری بـا بیان ایـن مطلب که 
بـه طـور معمـول بیـش از ۷۰ درصـد 
گاز طبیعـی اسـتان در نیمـه دوم سـال 
در بخـش خانگـی مصـرف مـی شـود 

گاز  مطمئـن  و  پایـدار  تامیـن  گفـت: 
طبیعـی تابعـی از همراهـی همه بخش 
هـای مختلـف مصرفی بـه ویژه بخش 
خانگـی در روزهای سـرد سـال اسـت.

مدیرعامـل شـرکت گاز خراسـان 
راهکارهـای  کـرد:  تصریـح  رضـوی 
و  مدیریـت  بـرای  ای  سـاده  بسـیار 

کاهـش مصـرف گاز در بخـش خانگی 
وجـود دارد کـه از آن جملـه مـی توان 
به اسـتفاده از پوشـش گرم زمستانی در 
منـزل، نصـب پـرده بـر روی پنچره ها 
و درب ورودی، خاموش کردن وسـائل 
گرمایشـی اتـاق هـای بدون اسـتفاده، 
نصـب درزگیر در پنجـره ها و درب ها، 
عایق بنـدی لوله های  آب گـرم رادیاتور 
مرکـزی و بسـتن خروجـی کانال های 

کولـر در زمسـتان اشـاره کرد. 
خدمـات  مرکـز  گفـت:  وی 
الکترونیک و ارتباطات مردمی شـرکت 
گاز اسـتان خراسـان رضـوی با شـماره 
تلفـن ۱89۴ آمادگـی دارد تـا نسـبت 
زمینـه  در  شـهروندان  راهنمایـی  بـه 
راهکارهـای کاهش مصرف گاز طبیعی 

کند. اقـدام 

افزایش 14 درصدی مصرف گازطبیعی در خراسان رضوی طی هفته گذشته

مرکزی- به گزارش روابط عمومی 
پتروشیمی  شرکت  الملل  بین  امور  و 
نمایشگاه  تولید،  جهش  سال  شازند،در 
مصصین  دستاوردهای  و  خودکفایی 
شرکت پتروشیمی شازند، با حضور جناب 
آقای دکتر سعیدی عضو محترم هیات 
مدیره شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه 
ملی،جناب آقای مهندس جعفری ریاست 
محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان مرکزی، جمعی از مدیران محترم 
شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی 
و جناب آقای مهندس ولدخانی مدیریت 
محترم عامل در مجتمع پتروشیمی شازند 

افتتاح شد.
با  مصاحبه  در  ولدخانی  مهندس 
اظهار  سیما  و  صدا  خبر  مرکزی  واحد 
ظالمانه  های  تحریم  تشدید  با  داشت: 
مهندسین  توان  حداکثر  المللی،  بین 
داخلی برای خودکفایی در تامین قطعات 
بکار گرفته شد که با همکاری بیش از 
۵۰ شرکت دانش بنیان داخلی، بیش از 
26۰۰ قطعه بسیار حساس و تخصصی 
در مجتمع پتروشیمی شازند ساخت داخل 

شده است.
بیان  شازند  پتروشیمی  مدیرعامل 
کرد: این قطعات در بخش ها و واحدهای 
مختلف صنعت پتروشیمی مانند واحد پلی 
پروپیلن که مواد اولیه تجهیزات پزشکی 
شدیدترین  هدف  و  نماید  می  تولید  را 
تحریم ها قرار گرفته است، کاربری بسیار 
زیادی دارد که با بومی سازی و استفاده 

محصوالت  تولید  داخلی،  تجهیزات  از 
تداوم  مجتمع  این  پلیمری  و  شیمیایی 
داشته و در تامین نیاز کشور به مواد اولیه 
حیات بخش سالمت و درمان، وقفه ای 

ایجاد نشده است.
وی افزود: با ساخت و تولید قطعات 
ساخت داخل ضمن لغو حدود ۷۵ تقاضای 
واردات تجهیزات از خارج کشور، حدود 
۱۰ میلیون یورو صرفه جویی ارزی را به 
می  بینی  پیش  که  است  داشته  همراه 
پایان  تا  ارزی  جویی  صرفه  این  گردد 

سال جاری، به ۱2 میلیون یورو برسد.
شد:  یادآور  ولدخانی  مهندس 
تالش  با  کشور  نیاز  تامین  منظور  به 
متخصصین این شرکت، گرید »پلیمر 
پتروشیمی  در  باند«  اسپان  پروپیلن 
شازند تولید شد که این پلیمر به عنوان 
ماده اولیه در تولید ماسک،البسه و گان 
پزشکی کاربرد دارد و این شرکت تنها 
تولید کننده این نوع پلیمر در کشور می 
باشد. خاطر نشان می گردد در گذشته 
و  جنوبی  کره  از کشورهای  پلیمر  این 
ژاپن وارد کشور می شد و ساالنه حدود 
تولید ماسک  برای  از آن  ۱۰ هزار تن 
،گان و ملحفه یکبار مصرف بیمارستانی 
نیاز است و این شرکت آمادگی تولید این 
گرید پلیمری با ظرفیت ۱۰۰ هزار تن 
در سال را داشته و همچنین این قابلیت 
داخل،  نیاز  تامین  تا ضمن  دارد  وجود 
شرایط صادراتی مازاد این محصول نیز 

فراهم گردد.

عضو  سعیدی  دکتر  آقای  جناب 
گذاری  سرمایه  شرکت  مدیره  هیات 
گروه توسعه ملی در سخنان خود اظهار 
ظالمانه  های  تحریم  اعمال  با  نمود: 
صنعت  بخش  در  ویژه  به  المللی  بین 
جز  راهی  کشور  صنایع  پتروشیمی، 
مقابله با این تحریم ها را نداشته و به 
فضل الهی امروز شاهد آن هستیم که 
داخلی  و  خودکفایی  شازند  پتروشیمی 
به فرمایشات مقام معظم  بنا  را  سازی 

رهبری اجرایی نموده است.
مهندس  آقای  جناب  همچنین 
نمایشگاه  از  بازدید  حاشیه  در  جعفری 
متخصصین  دستاوردهای  و  خودکفایی 
شرکت پتروشیمی شازند گفت: برگزاری 
این نمایشگاه نوید بخش آن است که 
امکان  کشور  و  استان  در  واقع  صنایع 
تامین نیاز و هم پوشانی یکدیگر را دارند 
و یکی از ویژگی های اصلی تحریم های 
اقتصادی، شناخت  المللی و جنگ  بین 
هرچه بیشتر از ظرفیت های تولید داخل 
است و با این تحریم ها و فشارهای بین 
شازند  پتروشیمی  متخصصین  المللی، 
منصه  به  را  خود  توانمندی  توانستند 

ظهور برسانند.
و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
بخش  افزود:  مرکزی  استان  تجارت 
عمده ای از قطعات و تجهیزات واحدهای 
مجتمع پتروشیمی شازند در گذشته تنها 
از طریق تولید کنندگان اصلی تامین می 
از  نشان  نمایشگاه،  این  برپایی  شد که 

توانمندی و هم افزایی صنایع تولیدی و 
صنایع پتروشیمی کشور می باشد.

و  مهندسین  نمایشگاه  این  در 
به  شازند  پتروشیمی  شرکت  متخصین 
با  شرکت  این  ارزنده  اقدامات  تشریح 
همکاری صنایع استان و کشور در بومی 
سازی قطعات و تجهیزاتی که دانش فنی 
بسیار از این قطعات و تجهیزات در اختیار 
شرکت های اروپایی و ایاالت متحده قرار 

داشته، پرداختند.
شایان ذکر است مجتمع پتروشیمی 
و  ولدخانی  مهندس  تاکیدات  با  شازند 
بین  ظالمانه  های  تحریم  به  پاسخ  در 
و  تجهیزات  تأمین  استراتژی  المللی، 
سازی  داخلی  طریق  از  یدکی  قطعات 
استفاده  با  این طریق  از  تا  برگزیده  را 
از دانش بومی بتواند جایگزینی مناسب 
و بهینه ای برای توسعه پایدار زنجیره 
را  یدکی  قطعات  و  تجهیزات  تأمین 
شرکت  این  استراتژی  و  نماید  ایجاد 
ظرفیت  از  کامل  استفاده  بر  مبتنی 
نمودن  بومی   ، داخل  تولید  تجهیزات 
ناشی  هزینه های  فنی، کاهش  دانش 
از توقف تولید ، بهبود کیفیت عملکرد 
تجهیزات و ایجاد راهکارهای جایگزین 
جهت رفع مشکالت و تنگناها می باشد 
که قطعًا این قبیل دستاوردها لوح زرین 
و  خودکفایی  تحقق  جهت  در  دیگری 
تخصصی  و  فنی  اقتدار  عملی  نمایش 
مدیران، متخصصین و کارکنان شرکت 

پتروشیمی شازند می باشد.

در سال جهش تولید صورت پذیرفت؛ 
نمایشگاه خودکفایی و دستاوردهای متخصصین شرکت پتروشیمی شازند افتتاح شد
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شهرستان  خبری  گروه 
باقرزاده-تولیت  سمیه  مشهد 
گفت:  رضوی  قدس  آستان 
حداکثری  همکاری  نهاد  این  رویکرد 
رفع  و  گشایی  گره  برای  مسئوالن  با 

مشکالت مردم است.
احمد  لمسلمین  حجت االسالم وا
مروی در دیدار استاندار خراسان رضوی 
در  خدمتگزاری  نعمت  اینکه  بیان  با 
نظام جمهوری اسالمی توفیقی بزرگ 
است، خدمت به زائران و مجاوران حرم 
حضرت رضا)ع( را ویژگی منحصربه فرد 
اظهار  دانست،  رضوی  خراسان  استان 
کرد: خدمت در استان خراسان رضوی 
و شهر مقدس مشهد به سبب انتساب 
به امام علی بن موسی الرضا)ع( مزیت 
هم  اینجا  است،  مضاعف  توفیقی  و 
خدمت به خلق خدا و هم مجاوران و 
زائران امام هشتم)ع( است که این خود 
بیانگر ارزش باالی خدمت در این شهر و 
استان بوده که موجب قرب به پروردگار 

و اهل بیت)ع( می شود.
وی با اشاره به روحیه همکاری و 
تعامل بسیار خوبی که میان مسئوالن 
خراسان  استان  مختلف  دستگاه های 
کرد:  تصریح  رد،  دا وجود  رضوی 
همین  با  استان  مسئوالن  امیدواریم 
به  خدمت  فرصت  انگیزه،  و  روحیه 
قدس  آستان  و  بدانند  مغتنم  را  مردم 
نیز به میزان توان و اختیارات، کمک به 
مسئوالن را برای حل مشکالت مردم 

وظیفه خود می داند.
حجت االسالم والمسلمین مروی 
افزود: آستان قدس بنا بر دستور رهبر 

معظم انقالب و رسالت دینی و مسئولیت 
اجتماعی که برای خود قائل بوده، آماده 
همکاری با مسئوالن برای گره گشایی 

از مشکالت مردم است.
وی ضمن اشاره به محدودیت هایی 
دقیق  رعایت  برای  قدس  آستان  که 
غبطه وقف با آن روبه رو است، ابراز کرد: 
برای همکاری  معتقدیم هیچ بن بستی 
و تعامل بخش های مختلف در راستای 
رفع مشکالت استان وجود ندارد، نمونه 
آن زمین مناسبی که در شهرک شهید 
رجایی و باهنر توسط آستان قدس در 
اختیار شهرداری و دولت قرار داده شد 
امکانات  و  با ساخت واحد مسکونی  تا 
حل  زمینه  محرومان  برای  شهری 
مشکالت حاشیه شهر مشهد را فراهم 

آورند.
تولیت آستان قدس رضوی بابیان 
اینکه اعطای زمینی با این مساحت به 
مردم  مشکالت  حل  برای  مسئوالن 
بوده  بی سابقه  قدس  آستان  تاریخ  در 
همراهی  و  همکاری  داد:  ادامه  است، 
مختلف  ی  بخش ها ر  د مسئوالن 
می تواند شرایط عمران و آبادی بیشتر 
شهر مشهد و توسعه خدمات عام المنفعه 
وقف  غبطه  کامل  رعایت  کنار  در  را 

فراهم آورد.
لمسلمین  ا و م  سال ال ا حجت 
مروی با تأکید بر اینکه رویکرد آستان 
با  حداکثری  تعامل  و  همکاری  قدس 
است،  دولتی  و  شهری  مدیریت های 
خدمات شهری  ارائه  اگرچه  کرد:  ابراز 

اما  نیست،  قدس  آستان  وظایف  جزو 
باهدف همکاری با مسئوالن و توسعه 
خدمت رسانی به مردم اراضی فراوانی از 
سوی این آستان مقدس به طور رایگان 
در اختیار مدیریت های شهری و دولتی 
قرار داده شده است که نمونه آن می توان 
به پارک ملت مشهد و پارک ملت تهران 

اشاره کرد.
دیدار  ابتدای  در  است،  گفتنی 
ارائه  ضمن  رضوی  خراسان  استاندار 
برنامه های  و  اقدامات  ز  ا گزارشی 
برنامه ریزی  از  خود،  متبوع  مجموعه 
شهر  حاشیه  مشکالت  کاهش  برای 
و  مطهر  حرم  پیرامون  بافت  مشهد، 
توسعه پارکینگ برای زائران بارگاه منور 

امام رضا)ع( خبر داد.

حجت االسالم مروی در دیدار استاندار خراسان رضوی

رویکرد آستان قدس همکاری حداکثری با مسئوالن 
برای رفع مشکالت مردم است

شهردار باغستان:
  تداوم نهضت آسفالت در جاده تهران_شهریار

 دغدغه مدیران شهری رفع مشکالت شهری شهروندان 
است 

باغســتان- حســن رنجبر شهردارباغســتان از تداوم آســفالت در محور 
تهرانشــهریار بــه دلیــل اســتهالک و خرابــی آســفالت در محــور مذکــور 
خبــر داد و افــزود: نظــر بــه حجــم بــاالی تــردد وســائط نقلیــه در ایــن 
محــور کــه بــه عنــوان یکــی از پرترددتریــن محور های ورودی شهرســتان 
شــهریار شــناخته میشــود، مدیریــت شــهری باغســتان را بــر آن داشــت 
در راســتای رفــاه حــال شــهروندان و همچنیــن بهبــود وضعیــت حمــل 
ــردد، بعــد از اتمــام آســفالت محــور مذکــور در  و نقــل و روان ســازی ت
حــد فاصــل کالنتــری ۱8 باغســتان تــا ورودی محلــه باباســلمان دربانــد 
جنــوب بــه شــمال و باالعکس،اقــدام بــه روکــش آســفالت در حــد فاصــل 
میــدان ورودی شــهر تــا ابتــدای خیابــان بهــار در محلــه ســعیدآباد نمایــد.

ــی  ــدد عمران ــر اجــرای پروژه هــای متع وی اظهارداشــت: عــالوه ب
ــرار  ــهر ق ــی ش ــدوده قانون ــه در مح ــور ک ــاده مذک ــش از ج در آن بخ
ــل  ــی از قبی ــی فراوان ــی و خدمات ــای عمران ــرح ه ــات و ط دارد،اقدام
ــه  ــداری عرص ــداث و نگه ــفالت، اح ــازی، جدولگذاری،تعریض،آس زیرس
هــای فضــای ســبز،تامین روشــنایی و فعالیــت هایــی در حــوزه ســیما و 
منظــر شــهری و... در آن بخــش از جــاده کــه در حــوزه اداره راهــداری و 
حمــل و نقــل جــاده ای شهرســتان شــهریار قــرار دارد و مدیریــت شــهری 

ــدارد، انجــام داده اســت. ــال آن بخــش ن وظیفــه ای در قب
ــا ایــن اقــدام بتوانیــم  رنجبــر در ادامــه بیــان داشــت: امیدواریــم ب
جــاده  آســفالت  وضعیــت  از  شــهروندان  منــدی  گلــه  از  بخشــی 
تهران_شــهریار را بکاهیم.شهردارباغســتان در پایــان از صبــر و شــکیبایی 

ــرد. ــگزاری ک ــروژه سپاس ــرای پ ــول اج ــهروندان در ط ش

ایوان  فاضالب در سطح شهرستان  انشعاب  یک هزار 
نصب می شود

نــوراهلل تیمــوری مدیــر عامــل شــرکت آب و فاضــالب اســتان ایالم 
در بازدیــد از تصفیــه خانــه فاضــالب شــهر ایــوان گفــت: از ابتــدای ســال 
جــاری تاکنــون بیــش از ۵۰۰ فقــره انشــعاب فاضــالب در ســطح شــهر 
ایــوان نصــب شــده و تــا پایــان ســال نیــز نصــب یــک هــزار انشــعاب 

جدیــد در دســتور کار اســت.
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه کیفیــت مطلــوب بهــره بــرداری تصفیــه 
خانــه و بــا اشــاره بــه بهــره بــرداری از خــط انتقــال تصفیه خانــه فاضالب 
ــن خــط بیــش از ۴۰۰۰ انشــعاب، از  ــا اجــرای ای ــوان گفــت: ب شــهر ای
انشــعابات فاضــالب نیمــه جنوبــی شــهر ایــوان قابلیــت اتصــال به شــبکه 

فاضــالب خواهنــد داشــت.
ــا  ــت: ب ــار داش ــالم اظه ــالب ای ــرکت آب و فاض ــل ش ــر عام مدی
تخصیــص اعتبــار مــورد نیــاز پیــش بینــی می شــود ظــرف یکســال آینده 
عملیــات نصــب انشــعابات فاضــالب ایــن شهرســتان بــه اتمــام برســد.

ــوط  ــذاری خط ــبکه گ ــل ش ــا تکمی ــه ب ــان اینک ــا بی ــوری  ب تیم
ــه  ــه بیــش از ب ــوان، کل انشــعابات فاضــالب ایــن شــهر ب فاضــالب ای
۱2 هــزار فقــره انشــعابات مــی رســد افــزود: کل شــبکه فاضــالب شــهر 
ــر آن  ــن مقــدار نزدیــک ۵8 کیلومت ــر اســت کــه از ای ــوان ۷۵ کیلومت ای

اجــرا شــده اســت.
ــن  ــوان یکــی از کامــل تری ــه فاضــالب ای ــه خان وی گفــت: تصفی
تصفیــه خانــه هــای فاضــالب کشــور اســت کــه تمــام فرایندهــای تصفیه 
ــه لجــن  ــه خان ــن تصفی ــه فاضــالب در ای ــوده و سیســتم تصفی را دارا ب
فعــال متعــارف اســت و جمعیتــی حــدود ۴8۰۰۰هــزار نفــر را زیرپوشــش 

ــد ــرار می ده ق

سیدمحمد نظری مدیرکل راه و شهرسازی مازندران در بازدید 
از سوادکوه بیان کرد:

محدوده  در  سفید  پل   ده  امیر  خطر  در   منازل 
بازآفرینی شهری قرار می گیرند

سـید محمـد نظـری مدیـرکل راه و شهرسـازی اسـتان مازنـدران در 
بازدیـد میدانـی از منطقـه سـوادکوه عنـوان نمود: شـهر پل سـفید به دلیل 
توپوگرافـی و شـیب دره ای، نـوع خـاک، آب های سـطحی و زیرسـطحی 
روان، آب هـای بعـد از بـارش، نفـوذ چشـمه هـا، و… در قطعاتـی مواجـه 
بـا ریـزش، لغـزش و رانش هسـت که مـی بایسـت اقدامات ایمن سـازی 

متناسـب در اسـرع وقـت صـورت گیرد.
و شهرسـازی  راه  رسـانی  اطـالع  و  ارتباطـات  اداره  گـزارش  بـه 
اسـتان، مهنـدس سـید محمـد نظـری مدیـرکل راه و شهرسـازی بـه 
اتفاق مهندس رهگشـای معاون مسـکن و بازآفرینی، حسـن زاده معاون 
امالک و حقوقی، مهندس قاسـم نژاد رئیس راه و شهرسـازی سـوادکوه 
جهـت بررسـی اوضـاع مناطـق رانشـی پـل سـفید بـا تمرکز بر شـهرک 
فرهنگیـان امیـرده، مناطـق امیـرده و مـکان منـازل سـازمانی کالدشـت 
بصـورت میدانـی با همراهی شـهردار و اعضای شـورای شـهر پل سـفید 

در مناطـق مذکـور حضـور یافت.
مهنـدس نظـری بـه شـورا و شـهردار توصیـه کردند هر چند شـاید 
عـده ای نقـد کنند که چرا کارهای سـطحی و… بیشـتر ادامـه پیدا نمی 
کنـد و معطـوف بـه طرح مطالعاتی شـده اید، ضمن اینکه امور شـهری و 
عمرانـی و رفاهـی را انجـام مـی دهید با ادلـه، وضعیت رانـش، ریزش و 
لغـزش فعلـی و آتـی را کـه در بسـیاری از نواحی گریبانگیر مـردم منطقه 
شـده و خسـارات زیـادی شـاید بـه بـار آورد را توضیح دهید کـه یکی از 
کارهـای زیـر بنایـی همین سـند مطالعاتی برای کل پل سـفید در تمامی 
نواحـی اسـت که شـرکت مشـاور زمین شناسـی ضمـن اینکـه مطالعه را 
تقدیـم مـی کنـد، نقـاط حرکـت و شـیوه تثبیت، بارگـذاری نقـاط دارای 
شـناخت مهندسـی ژئوتکنیکـی را معیـن مـی کنـد، اینـکار نوعـی آینده 
نگـری هسـت در سـند مطالعاتـی عمیـق، بعـد از مطالعـات می تـوان با 
زمـان بنـدی سـالیانه کارهـا را طبقـه بنـدی نمـود، اگـر سـند مطالعاتی 
اسـتاندارد تحویل وزیر کشـور و ریاسـت سـازمان مدیریت بحران کشـور 
و سـازمان برنامـه و بودجـه شـود، بـر اسـاس اقنـاع سـند مطالعاتی،کـه 
توسـط اسـتاندار فرسـتاده می شـود اعتبارات خوبی شـامل می شـود که 
بـا ایـن اعتبارات و طرح مشـورتی شـرکت مشـاور مـی توان پهنـه ها را 
بـر حسـب موقعیـت عملیـات تثبیـت و… سـپس بـر حسـب مکان های 
تعییـن شـده بارگـذاری نمـود، بـدون سـند مطالعاتـی نمی تـوان امید به 

جذب اعتبار متناسـب داشـت.

نصب علمک  گاز در ۱2 روستای منطقه چهاردانگه کیاسر
»حمزه  مازندران؛  استان  گاز  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
واحد خبری  با  گفتگو  در  مازندران  گاز  امیرتیموری« سرپرست شرکت 
لوله  خط  که  است  سالی  سه  حدود  گفت:  مازندران  مرکز  صداوسیمای 
اصلی گاز به مردم روستا های حاجی کال، کندس بن، اجارستاق، آخورد، 
سادات محله، روشن کوه، کارنام، کالکرده، ششک و مزده و روستا های 
هنوز  اما  است،  رسیده  کیاسر  چهاردانگه  کوهستانی  و  سردسیر  منطقه 

علمک ها نصب نشده است.
وی با اشاره به تعیین پیمانکار برای علمک گذاری گاز در ۱2 روستای 
چهاردانگه کیاسر، افزود: علمک های گاز تا دهه ی فجر در این روستا ها 
طرح  اجرای  برای  گفت:  مازندران  گاز  شرکت  می شود.سرپرست  نصب 
تاکنون  این مناطق  تغذیه و خطوط داخلی  گازرسانی در دو بخش خط 
۱۰ میلیارد تومان هزینه شده است.وی تصریح کرد: ۱۰۰ درصد جمعیت 
گاز  نعمت  از  و 99.3 درصد جمعیت روستایی شهرستان ساری  شهری 

طبیعی بهره مند هستند.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان ایالم عنوان کرد:
تامین  درمانگاه  به  35۰بیمار  روزانه  مراجعه 

اجتماعی شهرستان دهلران
مدیردرمان تامین اجتماعی استان ایالم گفت : روزانه 3۵۰بیمار به 

درمانگاه شهرستان دهلران مراجعه می کنند .
دکتر علیرضا رمضانی در بازدید از درمانگاه تامین اجتماعی دهلران 
اظهار داشت : درمانگاه تامین اجتماعی شهرستان دهلران تنها مرکز ملکی 
تامین اجتماعی در شهرستان های استان ، خدمات مطلوبی به بیمه شدگان 

تامین اجتماعی ارایه می کند.
این مرکز  آزمایشگاه  در  بیمار  روزانه حدود 3۰   : وی تصریح کرد 

پذیرش می شوند .
رمضانی با اشاره به اینکه تمام تالش ما در راستای ارتقا این مرکز 
می باشد افزود : از کارکنان این مرکز درمانی در شهرستان دهلران که با 

سعه صدر به بیماران خدمت رسانی می کنند قدردانی می کنم.
هستیم  نیز  وشهرستان  استانی  مسوالن  همه  افزود:قدردان  وی 
دیدار  .دراین  هستند  درمان  زحمتکش  قشر  حامی  مسیر  دراین  در  که 
مدیردرمان تامین اجتماعی استان ایالم با کارکنان و کادر درمان درمانگاه 

دیدار وگفتگو کرد.

شد/  برگزار  پژوهش  هفته  گرامیداشت  مراسم 
رونمایی از سه کتاب در برق منطقه ای خوزستان

برق  شرکت  پژوهش  هفته  گرامیداشت  آغازین  خوزستان-مراسم 
منطقه ای خوزستان با حضور مدیرعامل و معاونین این شرکت و اساتید 

دانشگاه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان، 
محمود دشت بزرگ مدیرعامل این شرکت در این مراسم با گرامیداشت 
هفته پژوهش، گفت: نحقیقات و پژوهش یک اقدام اکتشافی برای تعیین 
نیازمندی های شرکت ها و سازمان ها است که از طریق مراکز علمی به 

ویژه دانشگاه ها بررسی و به نتیجه می رسد.
وی افزود: مراکز علمی الزم است که به سمت رفع نیازمندی های 
موجود گام بردارند و پژوهش های کاربردی که برای حل یک مشکل، 

راه حلی را ارائه می کند توسعه دهند.
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان بیان کرد: از همکاری 
شرکت  سازی  تصمیم  مراحل  در  دانشگاه  اساتید  حضور  و  دانشگاه  با 

استقبال می کینم.
دشت بزرگ ادامه داد: الزم است که استعدادهای درون شرکت نیز 
شناسایی و از آنها حمایت های الزم برای انجام فعالیت های پژوهشی 

انجام شود.
همکاری  نامه  تفاهم  یک  مراسم  این  در  گزارش،  این  اساس  بر 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  و  خوزستان  ای  منطقه  برق  مابین شرکت  علمی 

واحد شوشتر منعقد شد.
خوزستان،  ای  منطقه  برق  شرکت  منتشره  کتاب  سه  از  همچنین 
اثرات گرد و غبار بر سطوح عایقی شبکه برق خوزستان به مولفی احمد 
حبیبیان کارمند بازنشسته این شرکت، تجزیه و نحلیل مدارهای الکتریکی 
با نرم افزا متلب به مولفی فواد شرفی از پرسنل امور بهره برداری و کناب 
طراحی سیستم های انرژی تجدید پذیر در شبکه قدرت هوشمند ترجمه 
حسن براتی و محمد نصیر اساتید دانشگاهی، رونمایی شد و با اهدای لوح 

تقدیر از این پژوهشگران تقدیر شد.
با برنامه ریزی های معاونت تحقیقات و برنامه ریزی شرکت برق 
منطه ای خوزستان، برنامه های هفته پژوهش امسال از تاریخ 22 تا 2۷ 
آذر ماه برگزار می شود که به دلیل محدودیت های کرونایی، به صورت 

وبینار برای عالقمندان در دسترس خواهد بود.
آدرس ورود به وبینارها:
cf.kzrec.co.ir/pr۱

) Guest ورود با گزینه (
 AdobeConnect راهنمای اتصال به جلسه و دانلود نرم افزار

برای ویندوز یا اندروید: 
kzrec.co.ir/red/vc

نه  ما سا به  ا  ر  pr۱ عبارت  ورود  هنمای  را دریافت  برای 
3۰۰۰۷9۵۷9۵۵8۰۵۴ پیامک نمایید.

 9۰ سهمیه  خوارزمی  جشنواره  برگزیدگان  برای 
درصدی در کنکور مناسب است

ایجاد  درباره  درخشان  استعدادهای  پرورش  ملی  سازمان  رئیس 
 9۰ گفت: سهمیه  خوارزمی  برگزیدگان جشنواره  برای  کنکور  سهمیه 
خروجی  کیفیت  باید  اما  می رسد  نظر  به  مناسب  کنکور  در  درصدی 

تقویت کنیم. را 
دبیران  و  ادارات  رؤسای  با  مجازی  گردهمایی  در  یاوری  الهام 
به  اشاره  با  دانش آموزی  بخش  خوارزمی  جوان  جشنواره  استانی 
اهمیت برگزاری جشنواره جوان خوارزمی در تقویت روحیه آفرینش و 
عمل گرایی دانش آموزان بیان کرد: با گسترش اطالع رسانی به موقع و 
آموزش هایی که به معاونان می دهیم می توانیم به تقویت حوزه علوم 
انسانی و علوم پایه بپردازیم و استعدادهای این حوزه را شناسایی کنیم.

به  اشاره  با  درخشان  استعدادهای  پرورش  ملی  سازمان  رئیس 
اندوخته  باید  خوارزمی  در جشنواره  از شرکت  بعد  دانش آموزان  اینکه 
انگیزه  ایجاد  گفت:  باشند،  داشته  جشنواره  این  از  اطالعاتی  ارزشمند 
به شرکت و  باید در دانش آموزانی که موفق  اعتمادبه نفس  افزایش  و 

ارائه طرح در این جشنواره می شوند، ارتقا یابد.
یاوری تصریح کرد: فراهم کردن جو عمومی برای شرکت دادن 
همه جامعه، ایجاد عالقه برای داشتن اندوخته علمی و تأثیر مثبت بر 
در  باید  که  است  موضوعاتی  استانی،  مدیران  کمک  به  دانش آموزان 

برگزاری جشنواره جوان خوارزمی موردتوجه قرار گیرد.
وی افزود: جشنواره جوان خوارزمی بخشی از این اهداف را تأمین 
می کند و وزیر آموزش وپرورش هم نگاه مثبتی به این جشنواره داشته 

است، بنابراین انتظار گام های قوی تری در این زمینه را دارند.
مورد  در  درخشان  استعدادهای  پرورش  ملی  سازمان  رئیس 
این جشنواره اظهار کرد: ۱96۱ طرح در دوره  به  ارائه شده  طرح های 
بیست و دوم این جشنواره به دبیرخانه ارسال شد و در مرحله داوری 
طرح ها  تعداد  تجدیدنظر  از  بعد  و  رسید  حضوری  ارائه  به  طرح   ۱۰6

به ۱۱8 افزایش یافت.
 ۱2 انتخاب شد که در  ادامه داد: 2۵ طرح در لیست نهایی  وی 

استان توزیع شده اند و استان اصفهان با ۵طرح در صدر قرار دارد.
یاوری با اشاره به اینکه اخیراً در آستانه از دست دادن جشنواره 
جوان خوارزمی بودیم، گفت: وزارت علوم قصد داشت تا این جشنواره 
میان  پیوند  حالی  در  کند  واگذار  آموزش وپرورش  به  کامل  به طور  را 
بهتری خواهد شد. تأثیرگذاری  دانش آموزان  و  پژوهشگر  دانشجویان 

تالش برای تكمیل پروژه بزرگ پل جاده سالمت، بی وقفه ادامه دارد
گروه خبری استان خراسان رضوی 
شهرستان بردسکن عادله رحمانی-شهردار 
بردسکن در ادامه ی اقدامات و فعالیت های 
عمرانی شهرداری، از پیگیری جدی جهت 
تکمیل پل جاده سالمت و فعال بودن این 
پروژه خبر داد و اظهار کرد: تالش برای 
تکمیل پروژه بزرگ، هزینه بر و حساس 
پل جاده سالمت همچنان بی وقفه در حال 
انجام است و امیدواریم در آینده ای نزدیک 

شاهد تکمیل این پروژه بزرگ باشیم.
مهندس محمد حسین مدیح  با اشاره 
»کف  از پروژه  آغاز قسمت دیگری  به 
سازی و تایل فرش کوی شهید باهنر«  
کوی  سازی  کف  تکمیل  از  بعد  افزود: 
شهید باهنر )شمالی(، چند روزیست که 

پروژه تایل فرش کوی شهید باهنر)جنوبی( 
آغاز شده است.

عمران  واحد  مسئول  ادامه  در 
فیزیکی  پیشرفت  بردسکن  شهرداری 
پروژه پل جاده سالمت را ۴۰درصد اعالم 
کرده و گفت: سعی می کنیم با پیگیری 
مستمر و بازدید های مکرر روزانه، روند 
پیشرفت پروژه را سرعت دهیم تا ان شاا... 
بهنگام بارندگی های شدید مشکلی نداشته 
باشیم.مهندس گنجی تصریح کرد: بعد از 
سرپوشیده ی  های  کانال  احداث  اتمام 
دفع آب های سطحی در این محل که 
به کندی پیش می رفت و کمی زمان 
بر بود، اکنون سرعت پیشرفت این پروژه 

بسیار خوب می باشد.

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی حوزه شهرستان ساری منطقه سه برابر رای شماره 
هیات  در  که   ۱399-۰8-۰6 مورخ   ۱3996۰3۱۰۴۵۷۰۰63۷۷
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه سه ساری تصرفات 
ملی  بشماره  اله  فتح  فرزند  اصانلو  فضلی  زمان  محمد  مالکانه 
2۱6۱6۱۱۵8۵ بشماره پرونده ۴۱3-۱398 قریه سنگده و درزیکال 
بنای احداثی به مساحت  با  نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین 
392،3۰ )سیصد و نود و دو متر و سی (متر مربع قسمتی از پالک 
شماره ۴ اصلی واقع در بخش 28 ثبت ساری خریداری مع الواسطه 
از مالک رسمی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را مرجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
اول:  نوبت  انتشار  تاریخ  شد.  خواهد  صادر  مالکیت  سند  مقررات 
علیرضا   ۱399-۱۰-۰9 دوم:  نوبت  انتشار  تاریخ   ۱399-۰9-2۵
شهرستان  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  سرپرست  سیاهرودکالیی 

ساری منطقه3
م-الف ۱99۰۷۷38

و  راضی  ا و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  نون  قا آگهی 
ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه شهرستان ساری منطقه سه 
برابر رای شماره ۱3996۰3۱۰۴۵۷۰۰6366 مورخ ۱399-۰8-۰6 
اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  در هیات موضوع  که 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه سه 
ساری تصرفات مالکانه رقیه ذهبکار فرزند میر احمد بشماره ملی 
۰۰۵2۵۱۷۷6۴ بشماره پرونده ۴۴6-۱398 قریه سنگده و درزیکال 
نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
۱6۱،2۰ )یکصد و شصت و یک متر و بیست (متر مربع قسمتی 
از پالک شماره ۴ اصلی واقع در بخش 28 ثبت ساری خریداری 
منظور  به  است.لذا  گردیده  محرز  رسمی  مالک  از  الواسطه  مع 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود 
متقاضی  مالکیت  به صدور سند  نسبت  اشخاص  که  در صورتی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
مرجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 2۵-۰9-۱399 تاریخ انتشار 
نوبت دوم: ۰9-۱۰-۱399 علیرضا سیاهرودکالیی سرپرست اداره 

ثبت اسناد و امالک شهرستان ساری منطقه3
م-الف ۱99۰۷۷3۷

به بهانه گذشت ۱3 سال از تأسیس بانک مهر ایران 
به عنوان نخستین بانک قرض الحسنه کشور، کارنامه این بانک 

در حوزه هاي مختلف را بررسي کرده ایم.
به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، 
هر ساله شاهد رشد مستمر و پایدار خدمات رسانی بانک مهر 
ایران در سراسر کشور بوده ایم. این خدمات با استقبال گسترده 
مردم مواجه شده، به   گونه اي که این بانک از سال ۱39۵ هر ساله 
رشد 39 درصدي را در تعداد مشتریان خود تجربه کرده است.

خالص منابع بانک مهر ایران از سال ۱39۵ تا ۱398 هر 
ساله ۷۰ درصد افزایش داشته  و همزمان با آن رشد تقریباً ۷۰ 
درصدی تعداد و مبلغ تسهیالت اعطایي به مشتریان بانک نیز 

اتفاق افتاده است.
اگرچه میزان تسهیالت پرداختی و سپرده های دریافتي 
براي عملکرد یک بانک اهمیت دارد، اما آنچه شیوه صحیح 
عملکرد در این بخش را به خوبي نشان مي دهد، میزان کفایت 
سرمایه است. بانک قرض الحسنه مهر ایران تا پایان سال ۱398 
از کفایت سرمایه ۱6 درصدي برخوردار بوده و میزان مطالبات 

معوق نیز تا پایان ۱398 کمتر از یک درصد بوده است.
در طول سال های  بانک  توجه  قابل  با وجود عملکرد 
گذشته، این بانک از تغییر فناوري در حوزه بانکداري جا نمانده 
و در حوزه بانکداري الکترونیکي نیز رشد قابل توجهي را تجربه 
کرده است. بانک مهر ایران پس از طراحي نرم افزار همراه بانک 
خود، به توسعه خدمات بر بستر این نرم افزار پرداخته و خدماتي 
هویت  احراز  تسهیالت،  درخواست  حساب،  افتتاح  همچون 
آنالین سجام و همچنین کارت هدیه مجازي را ارائه کرده است.

در کنار این خدمات، برنامه مهر ایران برای سال جاری 
استفاده از اعتبارسنجي براي کاهش ریسک اعطاي تسهیالت 
به حدود صفر و رشد میزان تسهیالت پرداختي به سه میلیون 

فقره است. خدمات بانکداري الکترونیکي عالوه بر اینکه هزینه 
رفت و آمد افراد را کاهش مي دهد، نقل و انتقاالت وجوه را 
نیز تسهیل مي کند و شمولیت مالي یا به عبارتي دسترسي افراد 

بیشتر را به خدمات بانکي بهبود مي بخشد.
با  تحصیل  هزینه  از  دانشجویان  نگرانی  کاهش 

تفاهم نامه هاي بانکي
آنچه گفته شد تنها بخشی از عملکرد بانک مهر ایران را 
نشان می دهد. این بانک براي افزایش دربرگیري خدمات خود 
سازمان ها،  با  متعددي  تفاهم نامه هاي  مختلف،  قشرهاي  به 

دستگاه ها و نهادها امضا کرده است.
از  یکي  تحصیل  هزینه های  می دانیم  که  همان طور 
مسائل پیش روي افراد است که گاهي آن ها را به مشاغل 
قرض الحسنه  بانک  راستا  این  در  مي دهد.  سوق  پاره وقت 
مهر ایران براي توسعه تسهیالت دهي به قشر دانشجو اقدام 
وزارت  دانشجویي  رفاه  صندوق  با  تفاهم نامه هایي  انعقاد  به 
علوم، صندوق رفاه دانشجویي وزارت بهداشت، دانشگاه آزاد و 
دانشگاه پیام نور کرده تا با ارائه تسهیالت قرض الحسنه زمینه 
تحصیالت آسان را براي دانشجویان فراهم کند. بانک قرض 
الحسنه مهر ایران عالوه بر تفاهم نامه هاي اعطا تسهیالت، با 
ارائه کاالکارت براي دانشجویان پیام نور طبق تفاهم نامه امضا 
شده، نگراني هاي دانشجویان را براي تأمین هزینه هاي خود در 
طول تحصیل کاهش داده است. کارمزد تمام طرح هاي ارائه 

شده حداکثر چهار درصد است.
افزایش رفاه دهک های پایین درآمدي با طرح همیاران 

مهر
از دیگر مسائلی که پیش روی قشرهاي ضعیف جامعه 
قرار دارد، ناتواني در دریافت تسهیالت بانکي است. بنابراین 
براي رفع این معضل و کمک به قشر ضعیف جامعه، بانک مهر 

ایران به همراهي با خیرین اقدام به اعطا تسهیالت با نرخ هاي 
صفر تا دو درصد کرده تا زمینه اشتغال، تأمین معیشت، درمان 

و تحصیالت این قشر را فراهم کند.
عالوه بر این، طرح همیاران مهر یک چرخه مستمر را 
ایجاد مي کند؛ به طوري که با پرداخت اقساط توسط گروه اول، 
نقدینگي به دسته هاي بعدي به عنوان تسهیالت پرداخت مي شود 
تا به این ترتیب گروه بیشتري از افراد بتوانند از وام هاي با کارمزد 
اندک بهره مند شوند. مسئله اي که مي توان به سهم خود موجب 

کاهش نابهنجاري هاي اجتماعي شود.
رشد اشتغال در بین اقشار محروم با تسهیالت مهر ایران

از آنجا که عمده مسائل جامعه به حوزه اشتغال مربوط 
می شود، بانک قرض الحسنه مهر ایران برای رفع این مسئله اقدام 
به امضاي تفاهم نامه با بنیاد برکت، سازمان بهزیستي، کمیته 
امداد امام خمیني)ره( کرده تا زمینه رشد کارآفریني و اشتغال را 
فراهم کند. همچنین بانک مهر ایران براي رفع مسئله مسکن 
به اقشار کم بضاعت با همکاري بنیاد مسکن حدود 82۰۰ فقره 
تسهیالت به ارزش کل ۷2۰ میلیارد ریال پرداخت کرده است. 
این اقدامات بانک مهر ایران به واسطه همکاري و تفاهم نامه هاي 
متعدد موجب مي شود تا رفاه در دهک هاي پایین درآمدي نیز تا 
حدودي برقرار شود و زمینه اشتغال آن ها و ایجاد یک درآمد پایدار 
فراهم شود. زنان سرپرست خانوار نیز یکی از اقشاری بوده اند 
که بانک مهر ایران به آن ها توجه ویژه داشته است. این بانک 
در همکاري با معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوري، 
۱۰۰۰ میلیارد ریال تسهیالت به 33هزار زن سرپرست خانوار 
پرداخت کرده است. بانک مهر ایران در مجموع نزدیک به 
۵۰۰هزار فقره تسهیالت به ارزش حدوداً ۵۰هزار میلیارد ریال 
در حوزه محرومیت زدایي و حمایت از دهک هاي پایین درآمدي 

پرداخت کرده است.

بررسی کارنامه نخستین بانک قرض الحسنه کشور به بهانه سالروز تأسیس آن
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ملی پوش سابق دوومیدانی: 
دنبال راهی برای مدال آوری زنان در آسیا هستیم

لیال ابراهیمی می گوید برای آنکه به المپیک فکر 
کنیم ابتدا باید در سطح آسیا و سپس جهان عملکرد 

قابل قبولی ارائه دهیم.
کمیته  بار  اولین  برای  دوومیدانی  فدراسیون 
برنامه های  و  مسائل  تا  است  داده  تشکیل  را  زنان 
دختران دوومیدانی کار را به صورت تخصصی مورد 
بررسی قرار دهد. البته این سوال ایجاد شده که این 
کمیته و تصمیماتی که برای زنان می گیرد در تداخل 
با تصمیمات سایر کمیته ها نیست و فدراسیون می تواند 

به درستی بین برنامه های کمیته های مختلف خود هماهنگی ایجاد کند؟ 
 لیال ابراهیمی، ملی پوش سابق دوومیدانی ایران یکی از اعضای کمیته زنان 
است، در این مورد و همچنین موضوعاتی مثل وضعیت دوومیدانی زنان، استعدادیابی 

در این بخش و فعالیت کمیته ها توضیحاتی ارائه داد.
ارزیابی شما از وضعیت دوومیدانی زنان ایران از نظر سطح رکوردی و فاصله 

آن با آسیا چیست؟
زنان با وجود شرایط سخت شیوع کرونا، در مسابقاتی که سال جاری برگزار شد، 
رکوردهای خوبی به جا گذاشتند و ارتقاء رکوردها چشمگیر بود. امیدوارم که با مدیریت 
آقای صیامی بستر اجرای برنامه ای طوالنی مدت برای مسابقات آسیایی و جهانی 
فراهم شود تا دختران رکوردهای ورودی را به دست بیاورند. عالوه بر این باید شرایط 
مهیا شود تا شاهد تداوم ارتقاء رکورد آنها باشیم و موفقیت های بهتری بدست بیاورند.

وضعیت استعدادیابی در این بخش چگونه است آیا در سال های اخیر استعدادیابی 
خوبی داشته ایم؟

قرار است در چند گروه و بخش های مختلف بستر قوی و محکمی برای این 
کار فراهم شود تا شرایط برای افراد مستعد به وجود بیاید که ضمن داشتن تمرینات 
خوب، از نظر موقعیت ورزشی هم رکوردهای خوبی ثبت کنند و به میادین بزرگی مثل 
مسابقات آسیایی وارد شوند. شروع این کار که در حال انجام است. از مدت ها قبل بوده 
و مسابقاتی که تابستان برگزار شد شاهدی برای آن است، چون بسیاری از رکوردشکنان 
خانم در رده جوانان بودند. فدراسیون در حال بسترسازی است تا افرادی که در رده های 
نونهاالن، نوجوانان و جوانان شرایط بهتری دارند را پوشش بدهد. البته دست و بالش 
به دلیلی شرایط ناشی از شیوع کرونا تا حدودی بسته است اما اگر برنامه ریزی هدایت 

شده باشد، به طور قطعی در آینده نتایج بهتری را در بخش زنان می بینیم.
با توجه به اینکه کمیته های دیگر فدراسیون هم به ورزشکاران زن خود توجه 
دارند و برای آنها برنامه ریزی می کنند آیا کمیته زنان با این برنامه ها هماهنگ است 

و موازی کاری پیش نمی آید؟
کمیته ها از قبل در فدراسیون فعالیت داشتند. البته به دلیل انتخابات و حضور دو 
سرپرست در فدراسیون و پس از آن شیوع کرونا تا حدودی نوسان داشتند اما فعال بودند 
و بدون نگاه و تبعیض جنسیتی برنامه هایی را برای مردان و زنان در نظر می گرفتند. 
نتیجه آن را هم در مسابقات دیدیم که رکوردشکنی زنان بیشتر از مردان بود. این 
کمیته ها اکنون هم به قوت خود باقی هستند و بهتر شده اند. در کنار آنها کمیته زنان 
نیز آغاز به کار کرده تا شرایط  زنان از نظر سطح حرفه ای باالتر برود و تعدادشان در 
میادین مختلف پررنگ تر شود. همچنین این کمیته از توانمندی مربیان زن استفاده 

می کند و به دنبال بهبود نقاط قوت و کاهش نقاط ضعف این بخش هستند.
برخی از ورزشکاران و پیشکسوتان دوومیدانی معتقدند بخش زنان فدراسیون به 

ویژه نایب رئیس زنان باید بیشتر از حق زنان دفاع کنند، نظر شما چیست؟
باید دید عملکرد کلی زنان در سال گذشته چگونه بوده است یعنی به نتیجه کلی 
توجه کرد. اگر کسی در فدراسیون ضعف و قوتی داشته باشد، بازوها به هم متصل 
هستند و مسئول دیگری آن ضعف را پر می کند، بنابراین باید ببینیم مجموعا عملکرد 
فدراسیون چگونه بوده است. ارزیابی من به عنوان مربی و داور بین المللی که داوری 
مسابقات زنان و مردان را انجام داده ام، این بود که امسال  با وجود شرایط بحرانی 
ناشی از شیوع کرونا مسابقات به شکل حرفه ای برگزار و رکوردهای چشمگیری در 

بخش زنان زده شد.
 آیا ورزشکاری را شناسایی کرده اید تا برای کسب سهمیه المپیک 2۰2۴ پاریس 

روی او سرمایه گذاری و حمایتش کنید؟
با شرایط فعلی که حتی مسابقه ی داخل کشور با ترفندها، سختی ها و رعایت 
پروتکل های بهداشتی برگزار می شود، چگونه می توان به المپیک فکر کرد؟ االن تمرکز 
بر این است که مسابقات داخل کشور برگزار شود تا در صورت برگزاری مسابقات 

آسیایی ورزشکاران به این رویدادها ورود پیدا کنند.
بحث شناسایی ورزشکار و حمایت آن در طوالنی مدت متفاوت از چیزی است 

که شما می گویید.
ما هنوز برای آسیا نیروی قدرتمندی نداریم، بنابراین باید قدم اول را با فرستادن 
زنان به مسابقات و کسب مدال برداریم. پس از آن می توانیم بگوییم که چه کسی در 
مسابقات جهانی و چه کسی در آسیا مدال می گیرد. هنوز در حال پیدا کردن راه برای 

مدال آوری در آسیا هستیم و هر کاری را باید پله به پله انجام بدهیم.

علی حسینی: دوست داشتم به تیم ملی جوانان کمک کنم
نایب قهرمان سابق وزنه برداری جهان گفت: 
دوست داشتم به رده جوانان کمک کنم و امیدوارم 
بتوانم در افزایش کیفیت رکوردهایشان تاثیر گذار باشم. 
سعید علی حسینی درباره ی قبول مسئولیت 
سرمربیگری تیم وزنه برداری جوانان بیان کرد: طبق 
پیشنهاد شورای عالی فنی، مسئوالن فدراسیون لطف 
داشتند و این مسئولیت را به من دادند. من یک دوره 
هم به عنوان مربی ادواری در کنار تیم جوانان بودم 
این رده کمک کنم. قطعا  و  دوست داشتم که به 

وزنه برداری ما استعدادهای زیادی دارد که امکانات و هدایت درست می خواهند و 
امیدوارم با توجه به کمک پیشکسوتان و اهالی وزنه برداری در روند روبه رشد وزنه 
برداری جوانان ایران تاثیرگذار باشم. علی حسینی در پاسخ به این پرسش که با توجه 
به تعطیلی طوالنی مدت اردوی جوانان، فکر می کند بتواند تیم خوبی را برای قهرمانی 
جهان آماده کند، گفت: شیوع ویروس کرونا، ورزش جهان را تحت تاثیر قرارداد و سالن 
های وزنه برداری بسته شدند. با این حال ما نفراتی که آمادگی خوبی داشتند را دعوت 
کردیم و بعد از انجام تست کرونا، با محک زدن وزنه برداران و کنترل دوپینگ باید 

دید چه ترکیبی را می توان برای قهرمانی جهان آماده کرد.
وزنه بردار سابق فوق سنگین ایران در مورد اینکه انتظار زیادی از او برای موفقیت 
در رده جوانان وجود دارد، تصریح کرد: من مدتی که از وزنه برداری دور بودم به تحصیل 
پرداختم و سعی می کنم با توجه به تجربیات ورزشی ام و استفاده از روش های علمی 
و همچنین تجربه بزرگان وزنه برداری، به تیم جوانان کمک کنم و همه باید دست به 

دست هم دهیم تا بتوانیم تیم خوبی را در این رده آماده کنیم. 
نایب قهرمان پیشین جهان در پاسخ به پرسش دیگری مبنی براینکه  زمانی که 
در رده جوانان بود به رکوردهای خوبی دست پیدا کرد و در نظر دارد از آن تمرینات 
قدیمی هم برای ارتقاء رکورد وزنه برداران جوان استفاده کند، تاکید کرد: تمریناتی 
که ما آن زمان انجام می دادیم روی من تاثیر داشت و باعث شد در رده جوانان به 
رکوردهایی برسم که می شد در رده بزرگساالن هم  با آن رکوردها به مدال رسید. من 
هم تالش می کنم همه آن تجربیات را در اختیار وزنه برداران جوان بگذارم و بتوانم 

روی کیفیت رکوردهایشان تاثیر بگذارم.
علی حسینی درباره ی اینکه از دست دادن المپیک را فراموش کرده است یا 
خیر، تصریح کرد: بعد از هشت سال که به ورزش قهرمانی برگشتم تفکر من این بود 
که به المپیک  بروم اما با آسیب دیدگی  و شرایطی که پیش آمد، نشد که این اتفاق 
بیفتد.خودم هم ناراحت بودم که نتوانستم به اهدافی که داشتم برسم. البته در این مدت 
هم از وزنه برداری دور نبودم و دو باشگاه دارم که وزنه برداران جوان و نوجوان دارند 
آنجا کار می کنند. اگر المپیک  جوانان به تعویق نمی افتاد دو نفر از آنها شانس این را 
داشتند که در این المپیک مدال بگیرند. او افزود: همه ورزشکاران دوست دارند مدال 
المپیک بگیرند اما کسب مدال المپیک تمام زندگی نیست. من مشکالتی را در زندگی 
ورزشی ام  تجربه کردم که باعث شده زیاد به گذشته فکر نکنم و به فکر اهداف جدید 
باشم و تاثیر مثبتی روی آینده داشته باشم.نایب قهرمان بازی های آسیایی جاکارتا 
در مورد نابسامانی فدراسیون جهانی وزنه برداری و کاهش سهمیه اوزان این رشته در 
المپیک پاریس گفت: من قبال هم صحبت کردم، تفکراتی که فدراسیون جهانی دارد 
باعث می شود وزنه برداری عقب بماند. ایران هم این عقیده را داشت که فدراسیون 
جهانی خوب کار نمی کند و تمام این حرفها به واقعیت پیوست و در نهایت باعث عقب 
ماندگی وزنه برداری شد. امیدوارم تیم جدیدی که بر سرکار می آید تفکرات جدید و 

خالقیت داشته باشد و وزنه برداری را جزو برندهای ورزشی حفظ کند.
او در مورد اینکه برنامه ای برای حضور در انتخابات فدراسیون جهانی دارد یا 
خیر، گفت: به هر حال مسئوالن می دانند  چه افرادی صالحیت دارند و می توانند 
در این مورد خدمت کنند و نماینده شایسته ای باشند. البته من فعال تمرکزم را روی 

مربیگری گذاشته ام و به مسئله دیگری هم فکر نمی کنم.

کومان: بارسا همچنان می تواند قهرمان اللیگا شود

رونالد کومان سرمربی بارسلونا بعد از پیروزی ۱-۰ مقابل لوانته با 
درخشش لیونل مسی اعالم کرد بارسا همچنان می تواند قهرمان اللیگا شود.

بارسلونا  یکشنبه شب در خانه خود نوکمپ به مصاف لوانته رفت 
را ۱-۰ شکست  نیمه دوم موفق شد حریفش  در  لیونل مسی  با گل  و 
دهد. این یازدهمین بازی فصل بارسا در اللیگا بود و بلوگرانا با این سه 
امتیاز در رتبه هشتم جدول لیگ ایستاد. رونالد کومان سرمربی بارسا که 
بارسلونا همچنان  بازی گفت  پایان  در  بود  تیمش خوشحال  پیروزی  از 

می تواند قهرمان اللیگا بشود.
و  با سوسیداد  که  ایستاده  رتبه هشتم جدول  در  حالی  در  بارسلونا 

اتلتیکو مادرید صدرنشین 9 امتیاز فاصله دارد.
رونالد کومان در پایان بازی در کنفرانس خبری گفت: » بله البته 
ما می توانیم امسال قهرمان بشویم. اگر بهتر بشویم و اعتماد به نفس 
بیشتری داشته باشیم ، اگر در مقابل دروازه حریف موثرتر عمل بکنیم هنوز 
برای قهرمانی شانس داریم. بازی های زیادی تا پایان فصل باقی مانده 
و ما می دانیم که االن در چه جایگاهی هستیم ولی مطمئنیم که امکان 

قهرمانی برای ما همچنان وجود دارد”.
کادیز  مقابل  شکست  از  بعد  ما   « گفت:  ادامه  در  بارسا  سرمربی 
می دانستیم که در این بازی باید حتمًا پیروز شویم. امیدوارم این پیروزی 
بتواند به باال رفتن اعتماد به نفس بچه ها کمک کند. در مورد مسی باید 
این را بدانیم که بازیکنان همه تیمهای حریف به مسی آسان نمی گیرند 
و حداکثر تالش شان را برای مهار او می کنند. بازیکنان زیادی در این 
بازی او را نشانه گرفته بودند ولی مسی نشان داد که برای تیم تا چه حد 

تعیین کننده است”.

کریستیانو و ۴۰۰ پیروزی در قرن بیست و یک
دو  زدن  با  رونالدو  کریستیانو 
گل به جنوا از روی نقطه پنالتی به 
رکوردی فوق العاده دست یافت که تا 
کنون کسی به آن دست نیافته بود.

در  شب  یکشنبه  یوونتوس 
زمین جنوا به مصاف این تیم رفت 
رسید.  پیروزی  به  نتیجه ۱-3  با  و 
کریستیانو رونالدو در پیروزی تیمش 
مهمترین نقش را داشت و دو بار از 
روی نقطه پنالتی دروازه جنوا را باز 

کرد. اما رونالدو با این دو گل به رکوردی فوق العاده دست یافت. رکوردی 
تنها  بود. کریستیانو رونالدو حاال  نیافته  به آن دست  تا کنون کسی  که 
اروپایی است که در قرن حاضر یعنی قرن  فوتبالیست پنج لیگ بزرگ 
بیست و یک میالدی موفق شده با پیراهن باشگاه هایش ۴۰۰ پیروزی 

بدست بیاورد.
انتظار می رفت عملکرد  او  از  مقابل جنوا همانطور که  در  رونالدو 
تاریخی  رکورد  این  به  جنوا  مقابل  در  درخشش  با  او  داشت.  درخشانی 
دست یافت تا چهارصدمین پیروزی خود در بیست سال گذشته یعنی در 

قرن بیست و یکم میالدی را به ثبت برساند.
رونالدو پیروزی های خود در این قرن را در منچستریونایتد آغاز کرده 
و سپس در رئال مادرید به گلزنی ادامه داد. او در سال 2۰۱8 به یوونتوس 
پیوسته و دو سال اخیر را هم با پیراهن راه راه بیانکونری مشغول گلزنی بوده 
تا در نهایت موفق شود با درخشش در بازی دیروز تعداد کل پیروزی هایش 

در این قرن را به عدد ۴۰۰ برساند.
لیونل مسی حریف ازلی رونالدو در این رکورد همچنان با رونالدو فاصله 
دارد و در قرن بیست و یکم نتوانسته تعداد پیروزی هایش با پیراهن تنها 
تیم خود بارسا را به عدد ۴۰۰ برساند. البته مسی در فهرست این رکورد 
در جایگاه دوم قرار گرفته و در این قرن 36۵ پیروزی باشگاهی بدست 
آورده است. بوفون سنگربان کهنه کار ایتالیایی هم با 3۵۰ پیروزی در 

رتبه سوم قرار گرفته است.
بازی مقابل جنوا البته برای رونالدو اهمیت دیگری هم داشت چرا 
که این صدمین بازی او با پیراهن بیانکونری بود. رونالدو با دو گلی که 
در بازی دیروز زد تعداد گلهایش برای غول ایتالیایی را به عدد ۷۷ رساند 

که در نوع خود رکورد قابل توجهی است.
این  تاریخ  صدر  در  اول  بازی  صد  در  گلزنی  نظر  از  رونالدو  البته 
باشگاه قرار نمی گیرد چرا که پیش از او عمر سیووری اسطوره آرژانتینی 
باشگاه یوونتوس در صد بازی اول خود با 8۴ گل زده بهترین عملکرد 
تاریخ یوونتوس را داشته و فلیچه بورل هم با زدن 8۰ گل در صد بازی 

اول خود برای یووه رکورد بهتری از رونالدو داشته است.

دیباال: عاشق یوونتوس هستم
از  بعد  یوونتوس  ستاره  دیباال 
گلزنی برای این تیم شایعات درباره 
شدت  به  را  یوونتوس  در  آینده اش 
تکذیب کرد و گفت حرفهایی که در 

این باره زده شده دروغ بود.
آرژانتینی  مهاجم  دیباال  پائولو 
شروع  فصل  این  در  که  یوونتوس 
بدی را پشت سر گذاشته بود یکشنبه 
جنوا  مقابل  در  تیمش  برای  شب 
گلزنی کرد تا در پیروزی 3-۱ یووه 

نقش مثبتی داشته باشد. دیباال در پایان بازی شایعات درباره تنش بین 
او و یوونتوس را به شدت تکذیب کرد و گفت صحبتها درباره خروج او از 

یوونتوس دروغ بوده است.
دیباال پیش از بازی یکشنبه شب، در شش بازی قبلی یوونتوس در 
سری آ موفق به گلزنی نشده بود و در ایتالیا گفته می شد به دلیل شک 
داشتن باشگاه به عملکرد و آمادگی او، مذاکرات برای تمدید قرارداد دیباال 

به سال آینده موکول شده است.
دیباال سرانجام موفق شد طلسم گل نزدن خود در سری آ را بشکند 
و اولین گل یووه را وارد دروازه جنوا کند. یوونتوس در ادامه با دو گل 

رونالدو از روی نقطه پنالتی موفق شد حریف را 3-۱ از پیش رو بردارد.
دیباال در پایان بازی فرصت را برای تکذیب شایعات درباره مشکالت 
او با یوونتوس مغتنم دانست و گفت: » درباره قرارداد من و یوونتوس 
در  مدتها  برنامه های من  مدیر  بود.  دروغ  زده شده که  زیادی  حرفهای 
تورین بود ولی باشگاه با او هیچ صحبتی درباره اینکه قرارداد من قرار 
است سال دیگر تمدید شود یا نه نداشته. خیلی بهتر بود اگر به جای دروغ ، 
واقعیت گفته می شد. چون این صحبتها آن هم در این دوره زمانی باعث 
شد هواداران در مقابل من جبهه بگیرند آن هم با وجود این همه عشقی 

که من به یوونتوس دارم”.

ایران  فوتبال  کارشناس 
ایجاد  وجود  با  است  معقتد 
ل  تبا فو تیم  ر  د ت  ا تغییر
پرسپولیس اما این تیم می تواند نماینده 
کره جنوبی را در فینال لیگ قهرمانان 

آسیا شکست دهد.
حضور  درباره  چراغپور،  جالل 
قهرمانان  لیگ  فینال  در  پرسپولیس 
غرب  و  شرق  تیم های  تفاوت  و  آسیا 
تیم های  که  فرقی  اولین  کرد:  اظهار 
غرب و شرق دارند، نژاد است. در این 
تقسیم بندی تیم های شرق در گروهی 
عضله های   دارای  که  می گیرند  قرار 
سریع تر هستند. نژاد ما )ایرانی(  در غرب 
آسیا استثنا است. ما به طور خاص سبک 
نژاد ژاپن،  را داریم و  فوتبالی خودمان 
چین و کره هم شرایط خاص خودش را 
دارد. باید پذیرفت فوتبال شرق با غرب 
از نظر سبک و نوع بازی و نژادی با هم 

متفاوت است.
به صورت  پرسپولیس  افزود:  وی 
است.  ایرانی  کامال  تیم  یک  محض 
می برد  بهره  ایرانی  فنی  کادر  از  چون 
نفر  یک  از  غیر  به  بازیکنانش  همه  و 
که آن هم آنقدر در ایران بوده، ایرانی 
تیم  یک  نتیجه  در  است.  ایرانی  شده، 
تمام ایرانی با یک فوتبال تمام ایرانی با 

یک تیم کره ای باید بازی کند.
در  ایران  فوتبال  کارشناس  این 
شرق  در  فوتبال  پیشرفت  درباره  ادامه 
نوع  به  فوتبال  سبک  گفت:  هم  آسیا 
استایل تیم بستگی دارد. این استایل هم 
به نژاد بستگی دارد. اگر ما در منطقه ای 
باشیم که همه بازیکنان ریزاندام هستند، 
می توانیم از استایل اروپای التین یعنی 
اگر  اما  استفاده کنیم،  پرتغال  اسپانیا و 
در جایی هستیم که بازیکنان از پاهای 
انتظار  نمی توانیم  می برند  بهره  بلند 
دریبل  خوبی  به  آنها  که  باشیم  داشته 
فوتبالیست ها  استایل  این  یعنی  بزنند. 
در  پس  دارد.  وجود  شرقی  اروپای  در 

درجه اول نژاد مهم است.
او در ادامه درباره تفاوت امکاناتی 
آسیایی  شرق  باشگاه های  با  ایران 
و  امکانات  نظر  از  کره  ورزش  گفت: 
سرمایه گذاری تفاوت زیادی با ما دارد. 
با  خارجی  بازیکنان  کره  فوتبال  در 

خیلی  مسائل  این  که  می آیند  کیفیتی 
دارد.  تاثیر  آنها  فوتبال  پیشرفت  روی 
آن چیزی که در اینجا وجود دارد و در 
کره نیست، استعداد ناب است که باعث 
می شود بازیکنان ما بهتر بازی کنند. به 
همین خاطر تک ستاره هایی از فوتبال 
کرده اند.  بازی  اروپا  فوتبال  در  ایران 
پرسپولیس از این خصلت بهره می برد.

چراغپور درباره وضعیت حال حاضر 
پرسپولیس هم گفت: بعد از تغییرات کادر 
برانکو  جدایی  با  که  پرسپولیس  فنی 
بازیکنان  برخی  ادامه  در  شد،  ایجاد 
و  خلیل زاده  ترابی، شجاع  مهدی  مثل 
علیپور جدا شدند که استایل پرسپولیس 
را تغییر داد. علیپور سال ها در خط حمله 
پرسپولیس بسیار خوب کار می کرد و از 
عبور  خوبی  به  حریف  مدافعان  بین  
پرسپولیس  تغییرات  این  با  می کرد. 
کمی از سبک قبلی خود دور شد. دیگر 
پرسپولیس بازیکنی مثل ترابی را ندارد و 
وحید امیری هم پا به سن گذاشته است. 
همه تغییرات پرسپولیس را که بررسی 
کنیم، می بینیم پرسپولیس تیم جدیدی 
دارد و امیدواریم این تیم فرصت خوبی 
در اختیار داشته باشد تا دوباره به شرایط 

خوب خود برگردد.
خط  ضعیف  عملکرد  درباره  وی 
حمله پرسپولیس هم گفت: باید بپذیریم 

در  را  متخصص  فوق  یک  پرسپولیس 
یک  علیپور  داد.  دست  از  حمله  خط 
سوارز  یک  او  بود.  کالسیک  مهاجم 
با کمترین ضربه گلزنی  بود و  آسیایی 
می کرد و با هوش باالی خود در بهترین 
جا قرار می گرفت. ما بعد از فرشاد پیوس 
دیگر بازیکنی در این حد نداشتیم. حال 
که علیپور رفت، پرسپولیس مهاجمی با 
سبک دیگری را خرید. یعنی مهاجمی 
جذب شد که روی سانترها توپ را قطع 
کند تا بازیکنان کناری او از فرصت های 
پیش آمده استفاده کنند. از این مهاجم 
دفاع  که  کرد  را  استفاده  این  می شود 
حریف را به عمق بکشد، تا از فضایی 
که ایجاد می شود بازیکنان دیگر استفاده 
فرصت  این  از  پرسپولیس  البته  کنند. 

استفاده نمی کند.
شانس  درباره  ادامه  در  چراغپور 
پرسپولیس برای پیروزی در فینال لیگ 
قهرمانان آسیا هم گفت: آیتم هایی وجود 
این  اگر کادر فنی پرسپولیس  دارد که 
آیتم ها را استخراج کند و آنالیزورهای 
تیم هم اطالعات خوبی استخراج کنند، 
اگر  اما  است.  بردن  قابل  کره ای  تیم 
بازی شوند،  چشم بسته و سنتی، وارد 
آنها از فاصله مدافعان و هافبک های ما 
به راحتی استفاده می کنند. میان دو دفاع 
میانی،  هافبک  دو  و  پرسپولیس  وسط 

یک فاصله وجود دارد که باید پوشش 
داده شود. تیم کره ای بازیکنانی دارد که 
به راحتی می توانند از این فضاها استفاده 
کنند. دو هافبک میانی پرسپولیس یعنی 
باید  و میالد سرلک،  کامیابی نیا  کمال 
نزدیک یکدیگر بازی کنند تا فاصله ای 
بین آنها نباشد. پشت سر آنها هم نباید 
بین سید جالل حسینی و محمد حسین 
باشد. دو هافبک  کنعانی زادگان فاصله 
تیم ها باید یکی جلو و دیگر عقب باشد تا 
میان آنها مربع تشکیل نشود. یعنی میان 
دو مدافع میانی و دو هافبک میانی نباید 
مربع ایجاد شود. یعنی چیدمان آنها نباید 

2 – 2 باشد و باید 2 – ۱ – ۱ باشد.
او در ادامه در پاسخ به این سوال 
در  پرسپولیس  دیدارهای  لغو  آیا  که 
بازی  برای  را  تیم  این  کار  برتر،  لیگ 
تر  سخت  آسیا  قهرمانان  لیگ  فینال 
می کند یا خیر، گفت: بازی با ذوب آهن 
نداشت.  کره ای  تیم  با  شباهتی  هیچ 
هیچ  با  بازی  بلکه  ذوب آهن،  تنها  نه 
تیمی در لیگ ایران نمی توانست برای 
پرسپولیس یک پیش بازی باشد. با این 
پرسپولیس  تیمی که  بازی درون  حال 
بهتر  خیلی  تیم  این  برای  داد  انجام 
بود چون استرس و حواشی بازی لیگ 
را نداشت و از طرفی تیم را در شرایط 

مسابقه قرار داد.

جالل چراغپور: پرسپولیس می تواند اولسان را شکست بدهد

پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس 
حمایت  تیم  ابن  از  باید  همه  می گوید 
کنند تا سرخ پوشان قهرمان آسیا شوند.

ر  حضو ه  ر با ر د ین،  و پر علی 
قهرمانان  لیگ  فینال  در  پرسپولیس 
که  شاکریم  را  خدا  کرد:  اظهار  آسیا 
برخوردار  خوبی  روحیه  از  پرسپولیس 
است. از زمانی که آقای سمیعی آمده و 
در کنار او شکوری حاضر شده، تیم به 
آرامش خوبی رسیده است. من شنیده ام 
کمی هم پول به بازیکنان پرداخت شده 
با روحیه مضاعف راهی بازی  تا آن ها 

فینال شوند.
پرسپولیس  حضور  فزود:  ا وی 
لیگ  فینال  در  گل محمدی  یحیی  با 
قهرمانان آسیا نشان می دهد ما با مربی 
آسیا  قهرمانی  به  می توانیم  هم  ایرانی 
برسیم. ان شاءاهلل با کادر فنی خوبی که 
داریم  قهرمان آسیا بشویم. در این راه 
کنند  حمایت  باید  هم  مسئوالن  همه 
به  آسیا  قهرمانی  سال   3۰ از  بعد  تا 

دست بیاید.
حضور   به   مه  دا ا در  پروین 

قهرمانان  لیگ  فینال  در  پرسپولیس 
آسیا در سال 2۰۱8 اشاره کرد و گفت: 
خانه  در  باخت  خاطر  به  قبل  سال  دو 
حریف، در بازی برگشت تیم از روحیه 
خوبی برخودار نبود اما االن تک بازی 
برگزار می شود و شرایط متفاوت است.

بازیکنان  به  باید  داد:  ادامه  وی 
خسته نباشد بگوییم که در زمین مسابقه 
بازی  االن  می کنند.  بازی  دل  جان  با 

است  ملی  آسیا،  فینال  در  پرسپولیس 
و یک مسابقه باشگاهی داخلی نیست. 
چشم همه ایران به ساق پای بازیکنان 
قهرمانی  ان شاءاهلل  است.  پرسپولیس 

آسیا را به دست بیاوریم.
تیم های  گفت:  همچنین  پروین 
و  هستند  خیلی خوب  ژاپنی  و  کره ای 
به همین خاطر اگر تیم چینی به فینال 
بازیکنان  با این حال  می آمد بهتر بود. 

و  کنند  توجه  مسائل  این  به  نباید  ما 
بدهند.  انجام  را  خودشان  بازی  باید 
پرسپولیس در چهار بازی اخیر خود در 
االن  و  نکرده  دریافت  گلی  برتر  لیگ 
هم باید همه فکر و ذکرش این باشد 
که گلی را دریافت نکند و بعد به فکر 
گلزنی باشند. تیم از نظر روحی شرایط 
خوبی دارد و فکر می کنم ان شاءاهلل تیم 

قهرمان می شود.
پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس 
در ادامه درباره پیام رئیس جمهور برای 
هم  باید  گفت:  هم  پرسپولیس  تیم 
داشته  ملی  نگاه  همه  و  باشد  اینگونه 
باشگاه  پرسپولیس  دیگر  االن  باشند. 
باید به این تیم ملی نگاه  نیست بلکه 
شود. فرقی نمی کند چه تیمی باشد. اگر 
قهرمانان  لیگ  فینال  به  هم  استقالل 
آسیا می رسید، باز هم نگاه ما ملی بود. 
رنگ ها را کنار بگذارید و در این شرایط 
به پرسپولیس ملی نگاه کنید و از این 
تیم حمایت کنید. از هواداران می خواهم 
آماده باشند تا با قهرمانی پرسپولیس در 

آسیا جشن بگیریم.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

پروین: با مربی ایرانی هم می توانیم به قهرمانی آسیا برسیم

تیم فوتبال اولسان هیوندای کره 
لیگ  رقابت های  فینال  در  باید  جنوبی 
پرسپولیس  مصاف  به  آسیا  قهرمانان 

برود.
تیم فوتبال اولسان هیوندای کره 
جنوبی با شکست 2 بر یک ویسل کوبه 
موفق شد به فینال لیگ قهرمانان آسیا 
ایران  پرسپولیس  حریف  و  کند  صعود 
از ساعت  آذرماه  دیداری که 29  شود. 
الجنوب  ورزشگاه  در  دقیقه   ۱۵:3۰

برگزار می شود.
نماینده کره جنوبی در این دوره از 
رقابت ها 9 بازی انجام داده که ماحصل 
آن هشت برد و یک تساوی بوده است. 
تیم  این  اول  بازی  که  است  جالب 
الباقی بازی ها شاهد  مساوی شد و در 
برنده شدنشان بودیم. تیمی که در تمام 
هشت دیدار اخیر موفق شده حداقل 2 
گل به حریفان خود بزند. اولسان با 2۱ 
گل زده بهترین خط حمله را مال خود 
شده  باز  دروازه اش  بار   6 تنها  و  کرده 
است. نماینده کره یک سوم بازی های 
خود را بدون گل خورده تمام کرده است.

ببرهای اولسان بعد از هشت سال 
دوباره توانستند به فینال لیگ قهرمانان 
آسیا صعود کنند. آنها در سال 2۰۱2 با 
عملکردی درخشان و 9 پیروزی متوالی 
نان  قهرما لیگ  قهرمانی  عنوان  به 
نتیجه  با  نهایی  دیدار  در  و  رسیدند 
عربستان  االهلی  سد  از  صفر  بر  سه 
در  اولسان  تیم  کلی  طور  به  گذشتند. 
لیگ قهرمانان هفت بار برابر تیم های 
ماحصل  که  گرفته  قرار  آسیایی  غرب 

آن هفت برد بوده است. آنها قرار است 
برای اولین بار با یک تیم ایرانی پیکار 

داشته باشند.
تا به حال  نمایندگان کره جنوبی 
لیگ  بار عنوان قهرمانی مسابقات   ۱۱
قهرمانان )جام باشگاه های( آسیا را به 
دست آورده اند و از این حیث رکورد دار 
هستند. در سوی مقابل تیم های ایرانی 
بار جام را مال خود کرده اند.  فقط سه 
آخرین حضور یک تیم کره ای در فینال، 
که  جایی  برمی گردد.   2۰۱6 سال  به 
جونبوک موتورز موفق شد از سد العین 
امارات بگذرد. پرسپولیس اما به عنوان 
آخرین تیم ایرانی در سال 2۰۱8 حضور 

در فینال را تجربه کرد که موفقیت آمیز 
منجر  صفر  بر   2 شکست  به  و  نبود 
شد. جالب است که بعد از ۱۰ سال بار 
دیگر  ایرانی-کره ای  فینال  یک  دیگر 
تیم   2۰۱۰ سال  در  هستیم.  شاهد  را 
سئونگنام توانست با نتیجه سه بر یک 
از سد ذوب آهن بگذرد و قهرمانی را از 

آن خود کند.
بازیکن  ر  چها ولسان  ا تیم  در 
ن  جیسو  . ند ر ا د ر  حضو جی  ر خا
داویدسون از استرالیا، ِدیو بولتویس از 
جونیور  و  نروژ  از  یانسن  بیورن  هلند، 
از برزیل این نفرات را تشکیل  نگرائو 
می دهند. به غیر از بازیکن استرالیایی، 

سه نفر دیگر جزو مهره های تأثیرگذار 
اولسان هستند. نگرائو با پنج گل زده 
این  در  هم  ولسان  ا گلزن  بهترین 
صدر  با  و  می شود  محسوب  رقابت ها 
جدول 2 گل فاصله دارد. این بازیکن 
را  گلی  اقای  عنوان  هم  لیگ  ِکی  در 
آن  در  که  رقابت هایی  کرد.  مال خود 
تیم اولسان به عنوان دومی دست پیدا 
در جام حذفی کره هم  تیم  این  کرد. 
شاهد  دید  باید  و  رسید  دوم  مقام  به 

هت تریکشان خواهیم بود یا خیر.
در بین بازیکنان داخلی تیم اولسان 
سه نفر در آخرین لیست تیم ملی کره 
جنوبی حضور داشتند که هر سه در خط 
تائه هوان،  بازی می کنند. کیم  دفاعی 
وون دو جائه و جو هیون وو سه بازیکن 
ملی پوش اولسان هستند. همچنین یون 
به همراه لی چونگ یونگ  بیت گارام 
بازیکنان بومی اولسان به  مشهورترین 
ملت های  جام  در  اولی  می روند.  شمار 
دومی  و  زد  گل  ایران  به   2۰۱۱ سال 
بولتون  برتری  لیگ  تیم های  لباس  در 
 2 و  می کرد  بازی  پاالس  کریستال  و 
گل در جام جهانی 2۰۱۰ به آرژانتین و 
اروگوئه زد. البته که لی کئون هوی 3۵ 

ساله هم در این تیم حضور دارد.
در  پرسپولیس  دید  ید  با حال 
قدرتمند  تیم  این  مقابل  نهایی  بازی 
می آورد.  دست  به  را  نتیجه ای  چه 
قهرمان  پی  در  تهرانی  سرخپوشان 
ایرانی بعد از 2۷ سال  کردن یک تیم 
هستند. آخرین بار تیم پاس تهران در 
سال ۱993 موفق به انجام این کار شد.

اولسان هیوندای زیر ذره بین؛

قدرتمندهای همیشه دوم!
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تصویری دیده نشده از خانه و کتابخانه زنده یاد مهدی آذر یزدی
اختصاصی دنیای جوانان

با هوای 
این حوالی دلخوشم

سهیل محمودی

من به گل های خیالی دلخوشممن به یک احساس خالی دلخوشم
در کنار سفره اسطوره ها

من به یک ظرف سفالی دلخوشم
مثل اندوه کویر و بغض خاک

با خیال آب سالی دلخوشم
سر نهم بر بالش اندوه خویش

با همین افسرده حالی دلخوشم
در هجوم رنگ در فصل صدا

با بهار نقش قالی دلخوشم
آسمانم: حجم سرد یک قفس

با غم آسوده بالی دلخوشم
گرچه اهل این خیابان نیستم

با هوای این حوالی دلخوشم

کتاب  تصویرگر  و  روزنامه نگار  نویسنده،  هشتاد  حدود 
از  استفاده  بر  مشترکی  پیام  انتشار  با  نوجوان  و  کودک 
ظرفیت های مراسم شب چله برای توجه به کودکان و ترویج 
کتابخوانی و ادبیات میانشان تاکید کردند. پیشتر نیز گروهی 
دیگر از نویسندگان کودک با پیامی خانواده ها را به شیرین تر 

کردن ایام شب یلدا برای کودکان دعوت کرده بودند.
در پیام این نویسندگان آمده : یلدا می رسد و ما می خواهیم 
از  پر کنیم  را  درازترین شب سال  ایرانیان،  به رسم قشنگ 

روشنی و شادی و شعر و شیرینی....
سمیرا آرامی، فرزانه آقاپور، حمید اباذری، پیام ابراهیمی، 
حسن احمدی، محمدکاظم اخوان، احمد اکبرپور، عزت اهلل 
نگار  باباجانی،  علی  امینی،  افسون  امیریان،  داوود  الوندی، 
پدرام، پروین پناهی، جعفر توزنده جانی، حمیدرضا توکلی، 
حسام  سعید  جعفری،  الله  جعفری،  ریحانه  توالیی،  فرشاد 
پور، زهرا حقوردی، فروزنده خداجو، مصطفی خرامان، رضوان 
خرمیان، حمیدرضا داداشی، فائزه دائمی، جواد راهنما، محمد 

زمانه رو،  فاطمه  رویین،  ظریفه  رنجبر،  شیدا  رجایی،  سرور 
سیدآبادی،  علی اصغر  سرمشقی،  مرضیه  سرمشقی،  فاطمه 
سمیه سیدان، علی شاهترابی، زهرا شاهی، سمانه شریفی، 
عاطفه  شفیعی،  محمد  شفیعی،  مجید  نی،  شعبا نوشین 
شکوفه  زاده،  صباغ  مریم  شوشتری،  مکرمه  شفیعی راد، 
صمدی، کاظم طالیی، مهدی طهوری، گلنوش عطار، فریدون 
عموزاده خلیلی، کیانوش غریب پور، مهناز فتاحی، سید حسین 
فدایی حسین، قاسمعلی فراست، زهرا فردشاد، پیوند فرهادی، 
کاشفی  سیدعلی  قیومی،  سمیرا  قنبری،  علی  قربان،  حدیثه 
کیانپور،  محمدحسین  فاروب،  کرمانی  علیرضا  خوانساری، 
زهره  مرزوقی،  مالک، محمدرضا  نیلوفر  لزر غالمی،  حدیث 
مسکنی، زیتا ملکی، هاله مودبیان، زهرا موسوی، عذرا موسوی، 
انسیه موسویان، روح اهلل مهدی پور عمرانی، نازیال نوبهاری، 
حسن نوروزی )بومان(، پرناز نیری، نیلوفر نیک بنیاد، زهره 
معصومه  هجری،  محسن  سی سخت،  هاشمی  رفعت  نیلی، 

یزدانی، محمدرضا یوسفی.

فراخوان نویسندگان کودک برای پاسداشت یلدا

رویا روزبهانی که معتقد 
شعر  در  تکرار  و  تقلید  است 
امروز بسیار است، با اشاره به 
لزوم حمایت  از شاعران جوان، از این که 
شاعران بزرگ از معرفی شاعران جدید 

نترسند، می گوید. 
ف  بر تنها  « عه  مجمو عر  شا
شعر  ششمین جایزه  در  که  می تواند« 
شناخته  تقدیر  شایسته  شاملو«  »احمد 
شعر  فضای  فعلی  وضعیت  درباره  شد، 
مخاطبان،  استقبال  لحاظ  به  گفت: 
کرونا شعر را به سمتی برده که خیلی 
مهجور شده است؛ وقتی دغدغه اصلی 
طبیعتا  باشد،  اولیه شان  نیازهای  آدم ها 
توجهی  قابل  صورت  به  نند  نمی توا
شعر  خصوص  به  و  ادبیات  سمت  به 
رکود  نتیجه  در  باشند،  داشته  گرایش 

به وجود می آید.
این که  بیان  با  سپس  روزبهانی 
زیاد  خیلی  شعرها  در  تکرار  و  تقلید 
است اظهار کرد: می توانیم دو مجموعه 
از دو شاعر را کنار هم بگذاریم و فکر 
که  زبانی  است؛  نفر  یک  از  که  کنیم 
نه  شاعرا تخیل  یا  می کنند  استفاده 
بین  در  من  است.  ری  تکرا خیلی 
کار  که  می بینم  کم  دوستانم خیلی 
در ساحت  چه  باشند؛  کرده  جدیدی 
تعداد  ساحت تخیل.  در  چه  و  زبان 
معانی هم در دنیا اندک و معدود است، 
دغدغه های انسان همیشه دغدغه های 
ثابتی بوده  اما نوع پرداختن ما شاعران 
به آن و این که چطور آن را از نگاه مان 
می شود  باعث  که  است  دهیم  عبور 
یک شاعر با شاعر دیگر تفاوت داشته 
تکرار  خیلی  شعرها  در  حاال  اما  باشد. 

وجود دارد.
این  مسئله  دیگر  داد:  ادامه  او 
است که ناشران ما ترجیح شان بر این 
است که با شاعران دیده شده کار کنند 
و این باعث می شود شاعر کتاب اولی 
به زحمت بتواند خودش را باال بکشد 
بزرگ  دغدغه  یک  تنهایی  به  این  و 
شناخته شده  کتاب اولی ها  چون  است. 
نیستند، ناشر می گوید که کتاب آن ها 
تا  ندارد  اقتصادی  بازگشت  برایش 
کنند اما به  آن سرمایه گذاری  روی 
از  باید  هم  کتاب اولی  آن  حال  هر 
بزرگ  شاعران  شود.  حمایت  جایی 
قله های  شاملو  و  اخوان  فروغ،  مثل 
ادبیات ما و همیشه هستند اما به هر 
مسائل  و  می گذرد  زمان  چون  حال 
اجتماعی  و  سیاسی  لحاظ  ز  ا شاید 

و  جدید  شاعران  به  قطعا  کند،  تغییر 
حمایت از آن ها هم نیاز است. دغدغه 
شاعر خوانده شدن کارش و این  است 

که کارش دیده شود.
به  پاسخ  در  همچنین  شاعر  این 
جایزه های  کیفیت  در خصوص  سوالی 
که  بگویم  نمی توانم  کرد:  بیان  شعر 
جایزه ها بی تاثیرند، صددرصد تاثیر دارند، 
وقتی کتابی دیده شود - البته نمی توان 
برآیندش   - شد  داوران  سلیقه  منکر 
اسامی  بین  در  اگر  است.  کمک کننده 
برگزیدگان کتاب اولی ها هم دیده شوند، 
تا سطح  تشویق می شوند  دیگران هم 
کارشان را باال ببرند و این در مجموع 
ادبیات را به سمت خوبی سوق می دهد.

به  اشاره  با  سپس  روزبهانی  رویا 
توسط  جدید  شاعران  از  حمایت  لزوم 

شاعران بزرگ گفت: خیلی از شاعران 
ندارند.  کتاب  چاپ  امکان  که  هستند 
از  دارند  شعر  دغدغه  که  شاعرانی 
فضا  این  وارد  تازگی  به  که  جوانانی 
می شوند، حمایت کنند چون این ها ممکن 
است اتفاق بزرگی در فضای ادبیات رقم 
بودجه ای  می توانند  ناشران  حتی  بزنند. 
را به چاپ کتاب شاعران نوظهوری که 
توسط شاعران معروف معرفی می شوند 
باید در  حال  هر  به  دهند.  اختصاص 
وجود  شاعر  این قدر  که  فضایی  این 
می نویسند،  شعر  هم  بازیگران  دارد و 
باشد. جایزه های  داشته  وجود  حمایتی 
نیاز  اما  دارند  تاثیر  هم صددرصد  شعر 
به عزمی است؛ شاعران بزرگ از این که 
شاعران جدید را معرفی کنند نترسند و 

احساس نکنند که متزلزل می شوند.
شعر  مجموعه  درباره  پایان  در  او 
توضیح  می تواند«  برف  »تنها  خود، 
داد: این مجموعه شامل حدود ۴۵ شعر 
فصل  انتشارات  توسط  که  است  سپید 
اصلی  شده. دغدغه های  منتشر  پنجم 
آن تنهایی و پرداختن به برخی مسائل 
اجتماعی است، البته در برخی از شعرها 
شروع  شخصی  دغدغه های  از  شاید 
بپردازد.  اجتماعی  مسائل  به  تا  شده 
هستی شناسانه  دغدغه های  یک سری 
و  زوال  مرگ،  تنهایی،  مثل  دارد؛  هم 
جهان بینی ام  کردم  تالش  خیلی   .  ...
این  باشم. چون  را در شعرهایم داشته 
به  شبیه  شعر خیلی  کتاب های  روزها 
هم شده، برای همین من تالش کردم 
به نحوی امضایم را در شعرهایم داشته 
باشم تا کتابم با کار دیگران کمی تفاوت 

داشته باشد.

شاعران بزرگ از معرفی جوانان نترسند

»زبان و جایگاه زن« پشت ویترین  کتابفروشی ها
کتاب »زبان و جایگاه زن« نوشته 
ترجمه  با  به تازگی  لیکاف  تالمک  رابین 
پوراسماعیل  یاسر  و  خدادادی  مریم 
توسط انتشارات نگاه منتشر و راهی بازار 

نشر شده است.
این کتاب برای اولین بار سال ۱9۷۵ 
و به قول نویسنده اش در زمانه انقالب  ها 
در  زبان شناسی،  در  انقالب  شد؛  منتشر 
آمریکا.  تاریخ  در  حتی  و  زنان  تاریخ 
علیه  جوانان  انقالب  همچنین  آن زمان، 
قدیمی  اعتقادات  علیه  و  ویتنام  جنگ 
دستگاه حاکم هم در آمریکا شکل گرفته 
نیز  زنان  آزادی  جنبش  آن میان،  بود. 
ظهور کرد که از جنبش  های حقوق مدنی 

و ضدجنگ ریشه گرفته بود. اما تقریبًا تا سال ۱968 به طور مستقل ادامه پیدا کرد. 
انقالب بعدی که پیچیده ترین هم بود، در زبان شناسی گشتاری رخ داد و به معنی 
پیدایش معناشناسی زایشی بود. رابین تالمک لیکاف می گوید همه این مسائل در 

زبان و جایگاه زنان تاثیر داشتند.
چاپ »زبان و جایگاه زن« به عنوان سرآغاز پژوهش های فمینیستی درباره 
رابطه میان زبان و جنسیت عنوان می شود و در زمان چاپ، واکنش های زیادی بین 
محققان زبان، فمینیست ها و عموم خوانندگان برانگیخت. طی بیش از 3۰ سالی 
که از انتشار این کتاب می گذرد، نظریه پردازان و پژوهشگران زیادی، نظریات لیکاف 
را در این کتاب، تشریح و تفسیر کرده اند. نویسنده این کتاب با تصویر کردن نقش 
بنیادی زبان در نابرابری جنسیتی، به دو حوزه نابرابرای اشاره کرده است؛ زبانی که 

درباره زنان به کار می رود و زبانی که خود زنان به کار می برند.
مولف این کتاب عقیده دارد زبان زنان، حکایت از بی قدرتی دارد و در زمان 
اوج نظریات و فلسفه نوام چامسکی درباره زبان مطرح شدند. در نتیجه بحث هایی 
سال 2۰۰3  او  دارند.  ادامه  هم  هنوز  گرفتند،  لیکاف، شکل  نظریات  به خاطر  که 
نسخه ای تعدیل شده از کتابش را ارائه کرد که ترجمه فارسی مریم خدادادی و یاسر 

پوراسماعیل از روی این نسخه انجام شده است.
این کتاب با 228 صفحه و قیمت ۴2 هزار و ۵۰۰ تومان منتشر شده است.
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پروانه رسولی خوشبخت

واکنش محمود دولت آبادی  
به ساخت سردیس خودش

هادی ضیاءالدینی که سابقه ساخت آثاری همچون بلندترین مجسمه ایران در 
سنندج و مجسمه موالنا را در کارنامه کاری خود دارد، این بار به ساخت اثری از محمود 
دولت آبادی دست زده است. او علت ساخت این سردیس را ادای دین به ارزش های 

واالی دولت آبادی و قدرشناسی از رنج ها و زحمات این نویسنده بیان می کند.
ضیاءالدینی درباره روند ساخت سردیس محمود دولت آبادی گفت: بخش مهمی 
از ساخت یک سردیس شناخت موضوع است که من شخصیت این نویسنده را توسط 
آثار او دریافت کرده ام. آقای دولت آبادی یا دیگر مشاهیر، اثرشان بخشی از خودشان 
است. آثار آنها می تواند نکات زیادی را روشن کند و فضای حسی را به وجود بیاورد.

این هنرمند افزود: پیش از شروع ساخت سردیس، با آقای دولت آبادی تماس 
گرفتم و به ایشان گفتم که دوست دارم پرتره ای از او بسازم که استقبال کردند و 
برایم عکس هایی فرستادند. پس از اتمام کار و پیش از اعالم رسمی، عکس های 
مجسمه را برای ایشان ارسال کردم که مورد تأیید واقع شد و در جمله ای گفتند که 

»توانسته ای روح و روحیاتم را در این مجسمه پیاده کنی.«.
ضیاءالدینی درباره نصب تازه ترین اثرش گفت: ساخت سردیس آقای دولت آبادی 
را با نیت انجام وظیفه انجام دادم ولی اگر جایی بخواهد این اثر را نصب کند، بهتر 
است؛ زیرا اینگونه این مجسمه در فضایی خارج از محدوده کارگاهم و در فضای 
باز و عمومی تری نصب خواهد شد و مردم آن را خواهند دید. ولی گمان نمی کنم 
درخواستی مبنی بر نصب اثر صورت بگیرد، کما اینکه تا کنون اینگونه نبوده است.

* مجسمه سازی شوخی نیست
نهایت  در  و  ندارند  افراد  به  چندانی  شباهت  سردیس ها  برخی  گاهی  »چرا 
بدساخت از آب در می آیند؟ هنرمند باید چه روندی را در پیش بگیرد که اثر مناسبی 

تحویل دهد؟«
ضیاء الدینی در پاسخ این پرسش  گفت: هنرمند در ابتدا باید این سوال را از 
خود بپرسد که چرا یک مجسمه ساخته می شود؟ قاعدتا ساخت پرتره از مشاهیر، با 
این هدف انجام نمی شود که توسط آن، شکل ظاهری چشم ها یا دهان فرد را به 
مردم نشان دهیم. بلکه هدف اصلی، تالش برای کشف و نمایش وجوه گوناگون 
شخصیتی آن فرد است. درواقع هنرمند باید برخالف تصور، پرده ها و الیه های بیرونی 
تصویر فرد را کنار زده و به روح او دست پیدا کند. همچنین بتواند شخصیت و آثار آن 
فرد را در یک سردیس خالصه کند که کار دشوار و سختی است و منوط به مهارت، 

تبحر و رنج بسیار است که پس از تالش باید بستر آن فراهم شود.
او با تأکید بر جمله »مجسمه سازی شوخی نیست«، افزود: زمانی که کسی 
ابتدا  به من می گوید، قصد یاد گرفتن مجسمه سازی را دارد، پیشنهاد می کنم که 
دو یا سه سال طراحی کار کند. ولی متأسفانه می بینیم که هر کسی که بتواند بینی 
یا صورت و دهان بسازد، مجسمه هم می سازد. قصد بی احترامی به هم صنفانم را 
ندارم ولی متأسفانه برخی بدون اینکه رنجی متحمل شوند، برای ساخت پرتره تنها، 
به صورِت ظاهری قناعت می کنند. بدتر از آن این است که برخی کارهای بسیار 
دم دستی و ساده را نیز نمی توانند انجام دهند، گرچه که شبیه سازی مجموعه ای 
از تناسبات و اندازه ها است؛ یعنی با یک خط کش می توان اندازه چشم را گرفت و 
روی یک مجسمه پیاده کرد. در چنین شرایطی اگر یک مجسمه وجود نداشته باشد 

خیلی بهتر از این است که مجسمه ای بدساخت در معرض دید عموم قرار گیرد.
وی همچنین در پاسخ به این که چرا در بین مجسمه های شهری، سردیس ها، 
توجه بیشتری به خود جذب می کنند؟ توضیح داد: میزان ساخت سردیس ها از مشاهیر 
بیشتر است؛ درواقع اگر به طور میانگین روزی شش سردیس ساخته شود، ممکن 
است طی سال یا شش ماه یک مجسمه با موضوع شهری یا آزاد نیز ساخته نشود؛ 
البته وضعیتی که بر دیدگاه فرهنگی دست اندرکاران حاکم است نیز اثرگذار است.

با توجه به آغاز فرایند اجرایی نمایشگاه های 
مجازی کتاب و نظر به برگزاری اولین نمایشگاه 
آذر  تاریخ 29  از  استانی)جنوب کرمان(  مجازی 
ایران  ادبیات  و  تا 3دی سال جاری، خانه کتاب 
سازوکار نمایشگاه های مجازی کتاب را در قالب 

پرسش و پاسخ های ذیل منتشر کرد.
مجازی کتاب  نمایشگاه های  در  چگونه   *

بخریم؟
** همزمان با آغاز نمایشگاه های مجازی 
آدرس  به  مراجعه  با  می توانند  خریداران  کتاب، 
اینترنتی www.ketab.ir  و کلیک بر روی 
بر  را  نظر خود  مورد  کتاب های  فروش،  سامانه 
و... جست  ناشر  موضوعی،  تفکیک های  اساس 
و جو و پس از انتخاب کتاب آن را به سبد خرید 
خود اضافه و فرآیند پرداخت و خرید را تکمیل 
کنند. گفتنی است خرید با هر کارت عضو شتاب 
که رمز دوم اینترنتی داشته باشد امکان پذیر است.

* پس از  تکمیل فرآیند خرید چه اقداماتی 
از سوی خریدار صورت می گیرد؟

** پس از تکمیل فرآیند خرید، ناشر موظف 
است ظرف 2۴ساعت، نسبت به ارسال کتاب های 
خریداری شده از طریق شرکت ملی پست ایران 
یا سایر روش های مطمئن اقدام نماید. در صورت 
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران، پیامک 
حاوی کد رهگیری به شماره تلفن همراه اعالمی 
از سوی خریدار ارسال می شود. در صورت ارسال از 
طریق دیگری غیر از شرکت پست،  ناشر موظف 
کتاب ها  ارسال  متصدی  تماس  اطالعات  است 
را در سامانه بارگذاری کند تا برای خریدار قابل 

مشاهده و پیگیری باشد.
 * آیا هزینه ارسال کتاب ها برعهده خریدار 

است؟
نمایشگاه های  از  کتاب  خریداران   **
مجازی، هزینه ای بابت ارسال پرداخت نخواهند 

کرد.
کتاب ها  همه  به  کتاب  خرید  بن  آیا   *

اختصاص خواهد داشت؟
** بله. کلیه کتاب های موجود در نمایشگاه 

مجازی مشمول خرید از طریق بن می شوند.
)یارانه  کتاب  بن  از  استفاده  امکان  آیا   )  
دانشجویی، اهل قلم و...( در نمایشگاه مجازی 

کتاب وجود خواهد داشت؟
 ** در نمایشگاه مجازی کتاب، بسته به 
امکان  و...(  ملی  )استانی،  نمایشگاه  آن  شرایط 
استفاده از بن خرید وجود دارد و برخالف نمایشگاه 
کتاب فیزیکی که تخصیص بن کتاب از طریق 
نمایشگاه  در  می گرفت  صورت  بانکی  کارت  
مجازی کتاب، مشمولین دریافت یارانه، بن خرید 
کتاب خود را به صورت اعتباری بر روی کد ملی 

دریافت خواهند کرد.
صورت  به  کتاب  بن  تخصیص  شیوه   *  

اعتباری به چه صورت است؟

نمایشگاه  شروع  از  قبل  خریداران   **
مجازی کتاب می توانند به سامانه بن به نشانی 
www.ketab.ir  مراجعه و نسبت به ثبت نام 
و تکمیل اطالعات الزم اقدام کنند. پس از طی 
مراحل ثبت نام، اعتبار خرید کتاب به کد ملی فرد 

تعلق می گیرد.
یارانه  دریافت  مشمول  کسانی  چه   *

نمایشگاه مجازی کتاب خواهند بود؟
همه  استانی  مجازی  نمایشگاه  در   **  
شده  گرفته  نظر  در  اعتبار  سقف  تا  خریداران 
سقف  تا  3۰درصدی  خرید  یارانه  از  می توانند 

2۰۰هزار تومان استفاده کنند. 
به عبارتی افرادی که موفق به 
ثبت نام و دریافت یارانه شده اند 
می توانند با پرداخت ۱۴۰هزار 
یارانه  تومان  6۰هزار  تومان، 
خرید دریافت کنند و تا سقف 
کنند.  خرید  تومان  2۰۰هزار 
کتاب  مجازی  نمایشگاه  در 
تهران نیز مشموالن دریافت بن 
خرید کتاب اعم از دانشجویان، 
طالب، اساتید حوزه و دانشگاه 

و اهل قلم همچون نمایشگاه فیزیکی مشمول 
دریافت بن خرید کتاب خواهند شد.

دیگری  تخفیف  یارانه،  از  غیر  به  آیا   *
در نمایشگاه های مجازی کتاب استانی در نظر 

گرفته شده است؟
** در نمایشگاه های مجازی کتاب استانی 
ناشران موظف به ارائه حداقل ۱۰درصد تخفیف 

خواهند بود که ضوابط آن اعالم خواهد شد.
 *  کتاب ها به چه شیوه ای توسط ناشران 

به خریداران  ارسال می شوند؟
** ناشران می توانند با مراجعه به پنل )غرفه 
مجازی( خود لیست کتاب های خریداری شده و 
لذا موظف  کنند.  را مشاهده  فهرست خریداران 
هستند ظرف مدت 2۴ ساعت نسبت به ارسال 
کتاب ها به آدرس خریداران از طریق شرکت ملی 
پست ایران یا سایر سامانه های معتبر اقدام کنند و 
اسناد و مدارک شامل کدرهگیری و شماره تماس 
متصدی ارسال کتاب را در سامانه بارگذاری کنند.

 * آیا خرید از طریق همه بانک های دارای 
کارت شتاب امکان پذیر است؟

** با داشتن رمز دوم اینترنتی، امکان خرید 
از طریق همه کارت های شتابی امکان پذیر است.

* آیا الزم است مالکیت شماره تلفن اعالمی 
از طریق خریدار به نام شخص خریدار باشد؟

)بن  یارانه  از  استفاده  صورت  در   **
نمایشگاه( ضروری است شماره تلفن اعالمی در 
مالکیت کدملی فرد مشمول دریافت یارانه باشد. 
در صورت خرید آزاد، مالکیت شماره تلفن اعالمی 

به نام خریدار ضروری نیست.
* در صورت ارسال مرسوله از سوی شرکت 

تحویل  برای  خریدار  نبود  و  ایران  پست  ملی 
بسته های پستی چه اقدامی باید انجام شود؟

** این امر تابع قوانین شرکت ملی پست 
ایران خواهد بود.

ارسال  به آدرس خریدار  آیا کتاب فقط   *
می شود؟

** کتاب ها صرفا بر اساس آدرس ثبت شده 
از سوی خریدار  بر روی سایت ارسال خواهند شد.

* آیا امکان انصراف از خرید وجود دارد؟
** در صورتی که فرایند خرید و پرداخت 
هزینه کتاب صورت گرفته باشد و ناشر کتاب ها 

را برای خریدار ارسال کرده باشد و مدرک ارسال 
از طریق سامانه دیگر بارگذاری شده باشد امکان 

انصراف وجود ندارد.
را  خود  کتاب  خرید  مراحل  چگونه   *

پیگیری کنیم؟
** پیگیری فرایند خرید کتاب به سه طریق 

امکان پذیر خواهد بود:
الف: از طریق مرکز پاسخگویی نمایشگاه 
مجازی کتاب به شماره تلفن ۰2۱-9۱۰۰9898

 ب: ارسال تیکت در صورت ایجاد حساب 
کاربری در سایت

  ostani@tibf.ir به  ایمیل  ارسال   ج: 
برای نمایشگاه استانی جنوب کرمان

دست  به  زمانی  بازه  چه  در  کتاب ها   *  
خریدار می رسند؟

ظرف  را  کتاب ها  است  موظف  ناشر   **
مدت 2۴ ساعت از طریق شرکت ملی پست یا 
سایر سرویس های مطمئن تحویل دهد و بسته 
به عملکرد شرکت ملی پست و سایر سرویس ها 
حداقل  میانگین  صورت  به  می شود  پیش بینی 
یک روز و حداکثر یک هفته نسبت به تحویل 

کتاب ها اقدام شود.
کتاب ها  دریافت  در  تاخیر  صورت  در    *

از سوی خریدار چه اقدامی باید صورت بگیرد؟
پیگیری  با  خریدار  اول،  وهله  در   **
متصدی  با  تماس  یا  پستی  کدرهگیری 
است(  ثبت شده  سایت  در  که  ارسال)شماره ای 
وضعیت مرسوله را پیگیری کند. در صورت عدم 
دریافت پاسخ مناسب از یکی از سه طریق زیر 

اقدام کند:

الف: مرکز پاسخگویی نمایشگاه مجازی   
کتاب به شماره تلفن ۰2۱-9۱۰۰9898

 ب: ارسال تیکت در صورت ایجاد حساب 
کاربری در سایت

ostani@tibf. به  ایمیل  ارسال  ج:   
ir برای نمایشگاه مجازی کتاب جنوب کرمان

نمایشگاه  پشتیبانی  و  ارتباط  راه های   *  
مجازی کتاب چیست؟

** الف: مرکز پاسخگویی نمایشگاه مجازی 
کتاب به شماره تلفن ۰2۱-9۱۰۰9898

 ب: ارسال تیکت در صورت ایجاد حساب 
کاربری در سایت

به  یمیل  ا ارسال  ج:   
برای   ostani@tibf .ir
نمایشگاه مجازی کتاب جنوب 

کرمان
کتاب  خرید  برای  آیا   *
در طول روز سقف وجود دارد؟

سقف  ما  ا  ، خیر  * *
قوانین  تابع  بانکی  تراکنش 

بانک مرکزی خواهد بود.
خریدهای  امکان  آیا   *  
متعدد از ناشران متعدد در طول برگزاری نمایشگاه 

مجازی کتاب وجود خواهد داشت؟
** بله، امکان خرید در طول ایام نمایشگاه 
وجود دارد اما با هدف تجمیع مرسوله های پستی 
برای  پست  ملی  شرکت  مراجعه  تکرر  عدم  و 
تحویل کتاب ها به درب منزل، پیشنهاد می شود 
خریدهای هر ناشر در یک سبد خرید به صورت 

تجمیعی انجام شود.
* در صورت عدم یا صحیح نبودن کدپستی 

خریدار  چه اقدامی انجام شود؟
ملی  شرکت  قوانین  تابع   مساله  این   **

پست خواهد بود.
* آیا برای خرید از نمایشگاه های استانی باید 

صرافا بومی یا ساکن آن استان بود؟
ارسال  برای  اعالمی  آدرس  اما  خیر،   **
همان  جغرافیایی  محدوده  در  باید  کتاب ها 

استان باشد.
* آیا امکان تجمیع خریدها وجود دارد؟

** خیر، هر ناشر به صورت مستقل نسبت 
به ارسال کتاب به مشتریان اقدام خواهد کرد.

کتاب های  می توانند  چگونه  خریداران   *
مجازی  نمایشگاه  سامانه  در  را  خود  نظر  مورد 

کتاب پیدا کنند؟
نه  ما سا ر  د د  موجو ی  ب ها کتا  **
نمایشگاه های مجازی کتاب به لحاظ موضوعی، 
ناشر و... دسته بندی شده اند و در عین حال امکان 
جست و جوی پیشرفته از یک ناشر یا  یک عنوان 

خاص نیز وجود دارد.
 * تاریخ اعتبار پروانه نشر برای حضور در 
نمایشگاه مجازی کتاب تا چه تاریخی خواهد بود؟

 ** با توجه به مسائل حقوقی، اداری و مالی 
نمایشگاهی، ناشران موظف به داشتن پروانه نشر 
معتبر تا یک ماه پس از پایان نمایشگاه مجازی 
کتاب خواهند بود و آن دسته از ناشرانی که تاریخ 
اعتبار پروانه نشر آنها رو به پایان است ضروری 
است در سریع ترین زمان نسبت به تمدید اعتبار 

اقدام کنند.
 * آیا امکان تغییر قیمت در سامانه موسسه 
خانه کتاب و ادبیات ایران برای ناشران  وجود دارد؟

 ** در هر نمایشگاه، امکان تغییر قیمت 
فقط یک بار در سامانه فروش نمایشگاه امکان پذیر 

خواهد بود.
و  ناشر  سوی  از  کتاب  تحویل  نحوه   *  
ارسال کتاب از سوی شرکت ملی پست به چه 

صورت خواهد بود؟
 2۴ ظرف  هستند  موظف  ناشران   **  
ساعت پس از اتمام فرایند خرید که در پنل یا 
غرفه مجازی قابل مشاهده است نسبت به ارسال 
کتاب ها  اقدام کنند. ارسال کتاب از طریق ناشر 

به دو طریق خواهد بود:
ایران  پست  ملی  شرکت  طریق  از  الف:   
از  کتاب  ارسال  )نحوه  کدرهگیری  دریافت  و 
طریق شرکت ملی پست به زودی اطالع  رسانی 

خواهد شد.(
سامانه های  طریق  از  کتاب  ارسال  ب:   
پستی معتبر و پاسخگو )درج شماره تلفن متصدی 
ارسال برای خریدار و مسئول برگزاری نمایشگاه 

الزامی است.(
 * آخرین مهلت به روز رسانی کتاب از سوی 

ناشران تا چه تاریخی است؟
نمایشگاه  در  ثبت نام  زمان  تا  ناشران   **
مجازی کتاب فرصت دارند کتاب های خود را در 
سامانه به روزرسانی کنند و امکان تغییر در لیست 
کتاب ها پس از نهایی شدن ثبت نام وجود ندارد.

طریق  از  ارسال  هزینه  محاسبه  نحوه   *
شرکت ملی پست چگونه خواهد بود؟

** در نمایشگاه مجازی استانی جنوب کرمان 
بر اساس نرخ نامه پست کتاب )موضوع تفاهم نامه 
موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران با شرکت ملی 
پست( است که حدود 2۵درصد پایین تر از نرخ نامه 
سایت  در  آن  جزئیات  که  است  پست  رسمی 

posteketab.com قابل مشاهده است.
کتاب  پست  نرخ نامه  از  استفاده  شرط   *

چیست؟
پست  سامانه  در  عضویت  با  ناشران   **
کتاب می توانند از امکانات نرخ نامه پست کتاب 

بهره مند شوید.
* چگونه در سامانه پست کتاب عضو شویم؟

** آن دسته از ناشرانی که تاکنون عضو 
هنگام  می توانند  نشده اند  کتاب  پست  سامانه 
سامانه  ثبت نام  مراحل  کردن  دنبال  با  ثبت نام 

مذکور عضو شود.

جزییات برگزاری نمایشگاه های مجازی کتاب

» فیلم باز «
پارمیس جوادی

از تمام شکایت ها و خستگی 
ها و اذیت شدن ها که بگذریم ، 
در این ایام کلی وقت خالی برای 

خلوت با خودمان داریم .
دنیای سینما میتواند شما رو به 

هرکجا که میخواهید ببرد.
دنیای   به  رو  شما  ند  میتوا
ترسناک هیچکاک ببرد یا میتواند 

در دنیای هنری فلینی غرق کند.
زمان های بسیار زیاد که در 
در  میتونید  دارید  خالی  وقت  خانه 
خانه نباشید و دنیا ها و احساسات 
و عواطف مختلفی رو تجربه کنید 

با سینما و دیدن فیلم و سریال.
با نوالن به زمان سفر کنید ، با تارانتینو خشونت و هیجان رو تجربه 

کنید و با فینچر ماجراجویی کنید.
به گفته ی اسکورسیزی : فیلم ها قلب ما را لمس و احساسات ما را 

بیدار می کنند و نگرش ما را نسبت به زندگی تغییر می دهند.
دیدن فیلم هفته ای حداقل یک بار میتواند خستگی را از بدن خارج 

کند و شما رو دچار عواطف مختلفی بکند .
پس بیاین از این هفته باهم یک فیلم ببینیم و هفته ی دیگه نقدش 

رو بخونیم.
معرفی فیلم این هفته :
Memento ( 2000 )

فیلم » یادگاری « محصول سال 2۰۰۰
فیلم نئو نوآر و روانشناسانه به کارگردانی کریستوفر نوالن

 ممنتو در ۵ سپتامبر 2۰۰۰ در جشنواره فیلم ونیز اکران شد و مورد 
را  فیلم  روایت غیرخطی  منتقدین ساختار  قرار گرفت.  منتقدان  تحسین 
بسیاری  نامزدی های  و  جوایز  و  بود  موفق  هم  گیشه  در  فیلم  ستودند. 
دریافت کرد، از جمله نامزدی جایزه اسکار بهترین فیلم نامه غیراقتباسی و 
بهترین تدوین فیلم. از این فیلم به عنوان یکی از بهترین فیلم های دهه 

2۰۰۰ میالدی یاد می شود .
خالصه داستان :

لئونارد یک مأمور بازرسی شرکت بیمه است که پس از کشته شدن 
همسرش به دنبال پیدا کردن قاتلین اوست. حافظه ی او در اثر وارد شدن 
ضربه ای مهلک به سرش آسیب دیده است. پس از این اتفاق، زندگی او به هم 
می ریزد زیرا هر روز حافظه ی کوتاه مدت خود را از دست می دهد و بنابراین ...
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 مطالب ارسالی شما نزد ما یادگار می ماند و برگردانده نمی شود
 دنیای جوانان در حک و اصالح مطالب دریافتی آزاد است

 مطالب نویسندگان و مترجمان لزوماً بیانگر دیدگاه دنیای جوانان نیست
 استفاده از مطالب و عكس ها با اجازه کتبی از روزنامه بالمانع است
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جشنواره موسیقي کالسیک ایراني
جشنواره می تواند موجب تسكین مردم شود!

چاپ: کار و کارگر/ تهران - بزرگراه فتح 
)جاده قدیم کرج(  خ. فتح 21 - پ. 15
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hhooshmandrad@gmail.com :ایمیل        www.youthworld.ir :سایت
سرویس شهرستان ها: وحید ملک 

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 

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

کرونا در انتظار شب یلدا اطالع  راستای  در  مازندران  پزشكی  علوم  دانشگاه  عمومی  روابط 
رسانی و ارتقاء سطح آگاهی مردم دیار همیشه سبز مازندران نسبت به 
میزان سالمتی خود و حفظ این گوهر ارزشمند دست به امری مهم زده وبا 
ترویج فرهنگ خود مراقبتی سعی بر باالبردن سطح سالمت مردم مازندران 
دارد و در راستای توجه مردم به رعایت دستوراالعمل های بهداشتی مقابله 
با کرونا همزمان با فرارسیدن شب یلدا اقدام به برگزاری کمپین رسانه ای 

با عنوان " # چلـه_شو_ بدون_شونیشت نموده است.  
کرونا  دوباره  گیری  اوج  خطر  احتمال  خوانید  می  که  گزارشی  در 
درصورت عدم رعایت نكات بهداشتی در طوالنی ترین شب سال ) شب 

چله ( و  زمستان پیش رو مورد بررسی قرار گرفته است.

یلدای امسال را مجـازی برگزار کنیم :
چلـه شو بدون شونیشت!

یلدای 99 با سال های گذشته یک تفاوت بزرگ دارد. امسال در حالی به استقبال از 
طوالنی ترین شب سال می رویم که حضور یک دشمن نامرئی همه را در وضعیت بغرنجی 
قرار داده است. حدودا یکسال از آمدن کرونا می گذرد و علی رغم تمام تالش های صورت 
گرفته ، انگار این ویروس سمج خیال رفتن ندارد. در این مدت بارها تا آستانه توفیق و 
غلبه بر کرونا جلو رفتیم اما هر بار از کوچکترین سهل انگاری و غفلت ما بهره برد و بر 
سالمت مان تاخت. دو دوره خطرناک از مواجهه با کوید ۱9 را پشت سر گذاشتیم. دورانی 
که برای سپری شدن هر ثانیه اش هزاران نفر جانشان را با خطر روبرو دیدند و گام به 
پس نگذاشتند. دورانی که برای رسیدن به مرز امن این بحران ،جان های بسیاری تباه و 

خانواده های زیادی داغدار جگرگوشه هاشان شدند.
حاال در روزهای پایانی پائیز هزار رنگ، خطر گرفتار شدن به سومین موج این ویروس 
و قرارگرفتن در روزهای مخاطره آمیز دیگری ما را تهدید می کند. وقتی دولت محدودیت 
تردد را اعالم کرد، کرونا روزانه بیش از ۵۰۰ هموطن را به کام مرگ می کشاند. حاال 
این رقم به حدود نصف کاهش پیدا کرده است. اما ترس از شدت گرفتن اپیدمی کرونا 
در روزهای پیش رو ، کامال در کالم و گفتار متولیان مقابله با کرونا مشاهده می شود. 
بار دیگر دور هم نشینی ها   ، از این هستند که در یلدای پیش روی  مسووالن نگران 
بحران بیافریند. بحرانی که این بار با فرا رسیدن فصل سرد زمستان و بروز سرماخوردگی 

ها و آنفلوانزا ، شاید باعث رخداد یک فاجعه شود.
خطر جدی است:

باور داشته باشیبم که خطر مرگ بر اثر کرونا این روزها بیشتر از همیشه زندگی مان 
را تهدید می کند. آمارهای ارائه شده از مبتالیان و قربانیان این دشمن نامرئی حکایت 
از فرار رسیدن روزهای سختی دارد. روزهایی که فاصله گیری از هم و بسنده کردن به 
احوالپرسی های مجازی ضرورتی انکار ناپذیر می نماید. اعضای کادر درمانی در بیمارستان 

ها اکنون خسته تر از همیشه ، توانشان کاهش یافته است.
محدودیت های زمستانی در دنیا:

ترس از بروز این فاجعه تنها مختص کشور ما نیست. اغلب مناطق دنیا که در آستانه 
جشن های کریسمس هستند نیز بر رعایت فاصله گذاری های اجتماعی تاکید کرده اند.

در فرانسه؛ حداکثر شش بزرگسال باهم می توانند دورهمی داشته باشند.در بریتانیا 
اما پس از چهار هفته قرنطینه، سه خانواده مختلف می توانند در یک مکان برای مدت 
نیز همین موضوع  اما درآلمان  تا 2۷ دسامبر جمع شوند.  تاریخ 23  از  حداکثر پنج روز 
صدق می کند، جاییکه تعداد شرکت کنندگان در جشن های کریسمس و سال نو به ۱۰ 
نفر از چند خانواده محدود می شود. درایتالیا؛ محدودیت ها سخت گیرانه تر می شود.افراد 
مذهبی نمی توانند در مراسم دسته جمعی عشای ربانی نیمه شب کریسمس شرکت کنند. 
جشن ها باید به گونه ای برگزار شوند که خللی در قانون منع تردد شبانه وارد نشود. دولت 
و مقام های محلی در اسپانیا نیزتعداد افراد مجاز برای دیدارهای خانوادگی را ۱۰ نفر تعیین 
کرده اند. نخست وزیر بلژیک نیز به شهروندان این کشور توصیه کرده است که با افراد 
خارج از هسته خانوادگی خود در ایام تعطیالت معاشرت نکنند. برای افراد تنها و مجرد او 
تعداد مجاز برای جمع شدن دو نفر اعالم کرد. اداره بهداشت عمومی در سوئیس نیز گفته 
است در حال کار روی فهرستی از توصیه های برای مردم در تعطیالت کریسمس است. 
از جمله این توصیه ها می توان به قرنطینه ۱۰ روزه قبل از شام کریسمس و دورهمی های 

محدود به دو خانواده اشاره کرد.
ترس از دورهمی ها در مازندران:

مازندران استانی با جمعیت 3 و نیم میلیون نفری است که مراودات فامیلی در باالترین 
سطح خود قرار دارد.شاید به همین دلیل است که مسئوالن مقابله کننده با ویروس کرونا 
خطر را حس کرده و تاکید دارند که»از شب یلدا و دورهمی های آن می ترسیم، چرا که 
می تواند آتش کرونا را در استان دوباره شعله ور کند.«آنان تاکید دارند که این دورهمی ها 
عمدتا در منزل بزرگان فامیل و افراد مسن و سالخورده برگزار می شود که می تواند به 

تهدید جان خیلی از مازندرانی ها منجر شود.
تقاضای آنان از مردم این است که »بخاطر حفظ سالمتی خودمان و عزیزانمان یلدای 
امسال را همانند دیگر مراسمات به صورت مجازی برگزار کنیم.با نزدیک شدن این شب 

دوباره احساس خطر می کنیم، خطر اوج گرفتن ابتال به ویروس کرونا طی دورهمی هایی 
که در این شب برگزار خواهد شد، دوباره تبدیل به دغدغه شده است.«

یکی از دالیل  کاهش مرگ و میرهای ناشی از ابتال به کرونا تعامل خوب مردم 
مازندران بوده است .در کنار همکاری مردم، اطالع رسانی خوب رسانه ها در آگاهی دادن 
به مردم بوده که نیاز است این روند و تعامل ادامه داشته باشد.باید پروتکل های بهداشتی 

همچنان جدی گرفته شود.

کرونا  ویروس  انتشار  و  ابتال  در  مهم  خطر  خانوادگی  دورهمی های 
در مازندران :

ستاد  جلسه  در  مازندران  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس  موسوی  عباس  دکتر سید 
پیشگیری و مقابله با کرونا مازندران با بیان این که رعایت پروتکل های بهداشتی در 
حمل و نقل عمومی درون شهری استان نسبت به سایر بخش ها بسیار پائین و نگران 
کننده است ، افزود : طبق بررسی هایی که در هفته نخست اجرای محدودیت های جامع 
کرونایی در استان انجام شد ، میزان رعایت پروتکل های بهداشتی در حمل و نقل درون 

شهری تنها در حد 32 درصد است.
از تداوم برگزاری دورهمی های  رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران همچنین 
خانوادگی در استان انتقاد کرد و گفت : طبق بررسی های صورت گرفته روند مراجعه و 
یا بستری بیماری کووید ۱9 طی یک هفته اخیر در مازندران هنوز کاهشی نشده است 
و با توجه اطالعات دریافتی از افراد مراجعه کننده مشخص شده است که ابتالی آنها به 

خاطر شرکت در دورهمی های خانوادگی و دوستانه بوده است.
مسئول ارشد حوزه سالمت استان هشدار داد :  حمل  و نقل عمومی درون شهری و 

دورهمی های خانوادگی و دوستانه از عوامل خطر مهم در ابتال و انتشار ویروس کرونا در 
استان مازندران می باشند و ادامه بی توجهی به پروتکل های بهداشتی مربوطه تاثیرات منفی 
بر نتایج اجرای برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت مقابله با کرونا در استان مازندران دارند 
به طوری که می توانند اثرات تمامی برنامه ها و محدودیت های اجرا شده را خنثی کنند.

تمامی مراسم،  ناخوانده  این روزها مهمان  ، متاسفانه ویروس کرونا  به گفته وی 
مهمانی و دورهمی ها شده و بیشتر نیز بزرگترهای فامیل که سن و سالی نیز از آن ها 
گذشته را نشانه گرفته، بنابراین مهمترین مساله ای که امسال باید مورد توجه همه باشد، 
حفظ سالمتی تک تک افراد خانواده و فامیل است. بیم آن می رود تا کرونا تحت تاثیر 
برابر  در  باید  بنابراین همچنان  باشد،  داشته  زمستانه هم  پیک  عادی  انگاری ها،  برخی 

کووید ۱9 هوشیار بود.
و  سربسته  فضای  در  حضور  و  خانوادگی  های  دورهمی  که  گفت  همچنین  وی 
کوچک بکب از عوامل اصلی انتشار سریع ویروس بین افراد است. باز گذاشتن پنجره ها 
و جابجایی هوای داخل خانه ها می تواند تا حدی برای جلوگیری از این اتفاق مفید باشد.

دکتر موسوی تاکید کرد: برگزاری دورهمی یلدای امسال زنگ خطِر یلدای کرونایی 

به  بعد  را سال ها  بتوان خاطره اش  بگذارانیم، که  را  یلدایی کرونایی  باید  امسال  است. 
شادی  نقل کرد و نه در غم فراغ .یکی از مهمترین مواردی که مردم باید امسال به جد 
آن را رعایت کنند خودداری از برگزاری و یا حضور در دورهمی های فامیلی شب یلدا است 
چرا که اگر حتی ۱۰ درصد مردم هم این موضوع را رعایت نکنند، مجددا شاهد افزایش 

بیماران و گسترش زنجیره انتقال ویروس خواهیم بود.
و  خودمان  سالمتی  حفظ  بخاطر  افزود:  مازندران  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
عزیزانمان یلدای امسال را همانند دیگر مراسمات به صورت مجازی برگزار کنیم . با کمترین 
بی توجهی به پروتکل های بهداشتی اوضاع وخیم تر می شود و همه زحمات کادر بهداشت و 
درمان زیر سوال خواهد رفت زیرا هیچ تالشی به صورت یک طرفه اثر بخش نخواهد بود.

تهدید خطر پیک جدید:
اگر رعایت دستورالعمل های بهداشتی دوباره نادیده گرفته شود بر اساس پیش بینی 

ها دوباره در نیمه دوم دی ماه یک پیک جدید بیماری را شاهد خواهیم بود.
طبیعتًا افراد در شب یلدا نزد پدر و مادر و بزرگترها می روند که اگر افراد مسن مبتال 
شوند، خطر مرگ و میر آنها زیاد است و این مراسم را برای خود و خانواده هایمان تلخ نکنیم.

اگر 2 الی سه ماه زمستان را با آرامش بگذرانیم ممکن است با آمدن واکسن در سال 
جدید با وضعیت بهتری مواجه شویم.

خانواده ها باید بدانند در صورت بی اعتنایی به تاکید و هشدارهای دلسوزانه کادر 
بهداشت و درمان و برپایی میهمانی در شب یلدا تنها به خاطر یک شب دورهمی، زمینه ساز 
بیماری اعضای خانواده، انتقال بیماری کرونا و مرگ و داغدار شدن عزیزانشان خواهند بود.

الزام به رعایت فاصله ها:
وضعیت فعلی کامال شکننده است و متناسب با افزایش مواجهه مردم با هم و عدم 

رعایت پروتکل ها این توفیقات تحت تاثیر قرار می گیرد و آمار مجددا افزایشی می شود.
با افزایش ضریب همکاری مردم در رعایت نکات بهداشتی، ورود به بیمارستان و 
افزایش مشارکت مردم در رعایت نکات بهداشتی حتی  با  بیماری زایی کاهش می یابد. 
در صورت حضورشان کنار یکدیگر این آمار می تواند کمتر شود.  تنها گزینه موثر فعلی 

اجبارهایی است که به واسطه محدودیت ها عملی شده است.
ساده بگیریم، افلگیر خواهیم شد:

با وجود همه محدودیت های اعمال شده در مازندران، کرونا همچنان روزانه بسیاری 
از هم استانی های ما را از بین می برد، هنوز برخی از شهرها در وضعیت قرمز هستند و روند 
صعودی دارند. هنوز شرایط در بسیاری از شهرها شکننده و آسیب پذیر است و کوچکترین 
بی توجهی می تواند به بهای گزاف از دست دادن جان تمام شود.بیم  آن می رود تا کرونا 
تحت تاثیر برخی عادی  انگاریها، پیک زمستانه هم داشته باشد. بنا بر آمارهای اعالم شده، 

دورهمی ها می توانند تا ۵۱ درصد عامل انتشار بیماری کووید-۱9 باشند.
مردم می توانند در شب یلدا به صورت آنالین از طریق شبکه های اجتماعی با یکدیگر 
تماس برقرار کنند. چراکه برگزاری دورهمی در این شرایط ممنوع است.بدانید که اگر ساده 

بگیریم، کرونا ما را غافلگیر خواهد کرد.
اهمیت عملكرد مردم در شب یلدا:

بنابراین عملکرد مردم بعد از این بسیار مهم است. این تجربه ای است که در اردیبهشت 
ماه هم داشتیم. عملکرد مردم می تواند نشان دهد که آیا می خواهند کووید-۱9 کنترل 
شده باشد و یا می خواهند بیماری مجددا اوج بگیرد. اگر می خواهند بیماری کنترل شود، 
باید پروتکل های بهداشتی را رعایت کرده و اقداماتی را که بارها و بارها تاکید کرده ایم 
انجام دهند؛ یعنی ماسک بزنند، فاصله فیزیکی را رعایت کنند، تجمع نکنند، دست شان را 

مرتب بشویند و تا حد امکان از خانه بیرون نیایند.
اگر مردم رعایت نکنند ممکن است در زمستان یک پیک مجدد از بیماری داشته 
باشیم. در عین حال ثابت شده که بیشتر دورهمی ها باعث افزایش کرونا در خانواده شده 
است. با توجه به اینکه قدرت سرایت ویروس در جهشی که داشت، بیشتر شده بود، کافی 
است یک نفر در خانواده مبتال شود تا سایر افراد هم مبتال شوند. بنابراین دورهمی ها نباید 
برگزار شود. اگر 9۷ درصد مردم در یک جامعه درست ماسک بزنند، تجمعات و دورهمی ها 
هم کنترل شود و برگزار نشود، می توان بیماری را کنترل کرد و دیگر هم نیازی به تعطیلی 

مشاغل و ... نخواهد بود.
یلدا را مثل عید باشیم:

در عید نوروز هم مردم به دیدن بزرگترها نرفتند و هر کس در خانه خودش ماند. در 
شب یلدا هم همین روند را پیش بگیرند تا سالمت بمانند. ثابت شده که بدترین موضوع 
برای کرونا، دورهمی است. گرفتاری با همین دروهمی ها شروع می شود و بیماری به 
سرعت شیوع و توسعه پیدا می کند. فعال مهمانی های خانوادگی، عروسی و عزا و... را کنار 
بگذاریم. در حال حاضر رعایت ها بیشتر شده و بیماری کمتر شده است، اما اگر مراقبت 

نکنیم دوباره روز از نو و روزی از نو.
هشدار به خانواده ها:

از هرگونه دورهمی خانوادگی جدا پرهیز کنید. چرا که بیشتر افراد مسن در خطر ابتال 
به این ویروس هستند و برای اینکه پدر و مادر آنها گرفتار این ویروس نشوند از حضور 

در منازل شان خودداری و از طرق دیگر با آنها ارتباط برقرار کنند.
نکات بهداشتی را رعایت کنید واز مراجعه به اماکن شلوغ و مهمانی ها پرهیز کنید 

تا سالمت خود و خانواده تان به خطر نیافتد.
تقاضا می شود رفت وآمدهای خانوادگی را  در ایام یلدای امسال کم تر کنید. دورهم 

جمع شدن شب یلدا امسال، ممکن است زمستان سخت و بدی را به جای بگذارد.
مانند سیزده به در امسال که مردم یک روز به یاد ماندنی را برجای گذاشتند، شب 
یلدا را نیز همانند سیزده به در با شرایط کرونایی این ایام فعلی، سپری کرده و  از دورهمی 

در این شب پرهیز کنند.
انتقال کرونا بیشتر از طریق سرفه و دست است . همه تا آنجایی که می توانند باید 
دست های خود را با صابون بشویند و با همدیگر تماس دستی نداشته باشند، ماسک بزنند 
و پیش همدیگر سرفه نکنند. اما کرونا در واقع می بایست در یک جایی که به صورت 

طوالنی مدت در آن حضور داشته باشند و جمع زیادی باشد منتقل می شود.
بدانید که عطسه و سرفه فرد مبتال از فاصله یک و نیم متری می تواند ویروس را 

منتقل کند. پس دور هم نشینی زمینه انتقال ویروس را افزایش می دهد.
افراد باید در ابتدا بهداشت شخصی خود را مراعات کنند. ماسک بزنند و در جایی 

که ازدحام جمعیت وجود دارد از جمله اتوبوس و… حاضر نشوند.
اگر چه افراد باالی ۵۰ سال گروه های در معرض خطر ابتال به کرونا ویروس هستند 
اما این به معنی مصونیت سایر گروه ها از ابتال به این ویروس نیست. بنابراین افراد دارای 
بیماری های زمینه ای مثل دیابت های کنترل نشده، چاق، بیماران قلبی، کلیوی، پیوندی، 

شیمی درمانی و غیره باید بیش از اندازه مراقبت کنند.
هرچقدر قدرت دفاعی بدن را باال ببریم آسیب ویروس کمتر خواهد بود. سیستم 
دفاعی بدن با خوردن مواد پروتئینی و سبزیجات و میوه های تازه و هر آنچه که ویتامین 
دارد باال می رود. موادی که زینک و روی دارند دفاع بدن را باال می برند. خوردن مایعات 

دفاع بدن را باال می برد

بهترین کارها در پیشگیری و مدیریت این بیماری
۱عدم دست دادن و روبوسی و تماس غیر ضرور خصوصا در جامعه 

2به حداقل رساندن رفت و آمدها و مسافرت خصوصا در مکان های شلوغ و کم تهویه
3 دست نزدن به صورت و بینی خود

۴شستن مکرر دست ها با آب و صابون حداقل 2۰ ثانیه و یا با محلول های شوینده 
۵-سرفه و عطسه با پوشاندن دهان و بینی با دستمال کاغذی و اگر نبود داخل 

قسمت آرنج کت یا پیراهن 
6گوشی همراه و وسایل دیگر خود را ضدعفونی و پاک کنید

 ۷-در برگشتن به منزل لباس های خود را جدا از سایرین بگذارید و اگر با فرد 
یا افراد مشکوک یا محتمل و یا قطعی کرونا تماس داشته اید مانند کادر درمان آنها 

را شستشو دهید.
8 اگر عالیم سرفه، تنگی نفس، تب یا بدون خلط داشتید ماسک کاغذی استفاده کنید.

آگهی مناقصه عمومی
 یک مرحله ای به روش ارزیابی کیفی نیمه فشرده

نوبت اول
شماره مجوز : ۱399.53۰۱

موضوع مناقصه: تامین 20 دستگاه تانكر گالوانیزه 15000 لیتری ویژه حمل آب آشامیدنی مورد نیاز دستگاههای حفاری مستقر 
در مناطق عملیاتی اقصی نقاط کشور )بصورت محموله ای با خدمه( 

* مشخصات مناقصه: 
مبلغ برآورد شماره ثبت در پایگاه ملی مناقصات شماره تقاضا / مناقصه نام مناقصه گزار 

)۰۰۰/۰۰۰/۵6۰/۵2( ریال ۵6۱8/۰6/33/993۴2/899/3۰شرکت ملی حفاری ایران 
* ارزیابی کیفی مناقصه گران: 

بر اساس کسب حداقل امتیاز )۵۰( مربوط به معیارهای موجود در استعالمهای ارزیابی کیفی که توسط متقاضیان شرکت در مناقصه روش ارزیابی 
تکمیل می شود انجام می گردد. 

* نحوه دریافت / تحویل اسناد مناقصه: 

دریافت اسناد 

یک روز کاری پس از چاپ آگهی نوبت دوم تاریخ شروع دریافت

ده روز پس از تاریخ شروع دریافت اسناد مناقصه آخرین مهلت دریافت

نشانی: اهواز – بلوار پاسداران – باالتر از میدان فرودگاه – شرکت ملی حفاری ایران – ساختمان پایگاه عملیاتی طبقه محل دریافت 
اول – پارت A – اداره قراردادها – اتاق ۱۰8 – شماره تماس )۰6۱3۴۱۴6۵2۴( 

۱- به منظور خرید CD هر اسناد مناقصه ارائه فیش واریزی بصورت جداگانه به مبلغ یکصد و نود هزار ۱9۰/۰۰۰ ریال به نحوه دریافت 
حساب شماره ۴۰۰۱۱۱۴۰۰۴۰2۰۴9۱ و شماره شبا IR ۵2۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۱۱۴۰۰۴۰2۰۴9۱ نزد بانک مرکزی جمهوری 

اسالمی ایران تحت عنوان تمرکز وجوه درآمد شرکت ملی حفاری ایران 
2- درخواست رسمی متقاضی )یا ذکر نام دقیق( مبنی بر دریافت اسناد مناقصه 

تحویل اسناد 

متقاضیان می بایست اطالعات مورد نیاز در فرمهای استعالمهای ارزیابی کیفی را ظرف مدت ۱۴ روز در قالب ۴ عدد لوح آخرین مهلت 
فشرده تهیه و به کمیسیون تحویل نمایند 

نشانی: اهواز – بلوار پاسداران – باالتر از سه راه فرودگاه – شرکت ملی حفاری ایران – ساختمان پایگاه عملیاتی طبقه محل تحویل 
اول – پارت B – اتاق ۱۰8 – دبیرخانه کمیسیون مناقضات - شماره تماس )۰6۱-3۴۱۴8۵8۰-3۴۱۴8۵69( 

* تضمین شرکت در مناقصه )فرآیند ارجاع کار(: 
دو میلیارد و ششصد و بیست و هشت میلیون )2/628/۰۰۰/۰۰۰( ریال مبلغ تضمین 

انواع تضامین قابل قبول 

* ضمانتنامه بانکی و یا ضمانتنامه های صادره از موسسات اعتباری غیر بانکی دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی 
* اصل فیش واریزوجه نقد به حساب شماره ۴۰۰۱۱۱۴۰۰63۷6636 و شماره شبا IR 3۵۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۱۱۴۰۰63۷6636 نزد 

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تحت عنوان تمرکز وجوه سپرده شرکت ملی حفاری ایران 

9۰ روز )برای یک بار در سقف مدت اعتبار اولیه قابل تمدید باشد( مدت اعتبار پیشنهاد / تضمین 
* کانال های اطالع رسانی شرکت ملی حفاری ایران 
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این روزها رایزني و برنامه ریزي براي برگزاري جشنواره هاي 
هنري یک دغدغه و حتي یک مشکل بزرگ براي مدیران و 
اهالي هنر شده است. درواقع بحث برگزاري فیزیکي یا آنالین و 
در عین حال بحث بودجه و هزینه در شرایط سخت اقتصادي از 
عمده ترین مسائلي است که در برگزاري جشنواره هاي هنر دخیل 
هستند و بزرگترین جشنواره هاي هنري کشور را در هاله اي از 
ابهام قرار داده اند. با این حال روز گذشته خبر برگزاري جشنواره 
موسیقي کالسیک ایراني، نوید اتفاق مثبت دیگري در عرصه 

موسیقي را داد.
موسیقی  جشنواره  سومین  برگزاری  هماهنگی  نشست 
کالسیک ایرانی در استان بوشهر، با حضور سیدمجتبی حسینی، 
معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، عبدالکریم 
سیاسی،  معاونت  خورشیدی،  مجید  بوشهر،  استاندار  گراوند، 
اله یاری مدیرکل  امنیتی و اجتماعی استانداری بوشهر، محمد 
اداره فرهنگ و ارشاد  دفتر موسیقی، فاطمه کرم پور، مدیرکل 
استان بوشهر و امیر مردانه، مدیر اجرایی جشنواره روز گذذشته در 
معاونت امور هنری برگزار شد. در این نشست توافق شد سومین 

جشنواره موسیقی کالسیک ایرانی اسفند ماه امسال در استان 
بوشهر برگزار شود و شورای علمی متشکل از هنرمندان ملی 
و هنرمندان استان بوشهر در حوزه موسیقی ردیف دستگاهی 
تشکیل شود. معاون امور هنری در این نشست گفت: نغمه های 
ملی استان بوشهر پیوندی ناگسستنی با شعر و فرهنگ مردم 
دارد. با توجه به سپری شدن روزها و شرایط دشوار این روزها، 
همراه  را  آنها  و  شود  مردم  تسکین  موجب  می تواند  جشنواره 
نیز ظرفیت  کند. صاحبان سرمایه و مشاغل در استان بوشهر 
هایی هستند که فعالیت های خود را در راستای رسالت اجتماعی 
از  به مسیر مشخصی سوق دهند. این مسیر می تواند حمایت 
رویدادی هنری مانند جشنواره موسیقی باشد و رویدادهای هنری 
از جمله جشنواره موسیقی کالسیک ایرانی با مشارکت نهادهای 
مختلف و همچنین بخش های اقتصادی و صنعتی برگزار شود.

هنرمندان  حضور  اهمیت  به  نیز  موسیقی  دفتر  مدیرکل 
صاحب سبک  و شاخص در جشنواره اشاره کرد و گفت: برگزاری 
کارگاه های آموزشی با حضور استادان نیز در جشنواره اهمیت دارد 
و می تواند به معرفی ظرفیت ها و داشته های موسیقی کمک کند.

 در ادامه این نشست که استاندار بوشهر نیز در آن حضور 
داشت، نسبت به برگزاري این جشنواره در استان بوشهر گفت: 
تالش داریم با تعامل بیشتر از تمام ظرفیت های استان برای 
سومین جشنواره موسیقی کالسیک ایرانی استفاده شود. استان 
بوشهر رگ و ریشه تاریخی دارد و به عنوان نگین جنوب کشور 
می توان با برگزاری برنامه های فرهنگی و هنری از ظرفیت های 

استان به نحو مناسب استفاده کرد.
معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری بوشهر نیز 
گفت: جامعه به نشاط و شادی نیاز دارد و جشنواره موسیقی در 
این  بوشهر  استان  کند.  موفق عمل  بسیار  می تواند  راستا  این 
اجرای  نیز  باز  تا در فضاهای  به هنرمندان می دهد  را  فرصت 
رعایت  با  زنده  اجرای  برای  زیرساخت ها  و  باشند  داشته  زنده 

پروتکل ها مهیا است.
الزم به ذکر است که هنوز جزئیات برگزاري این جشنواره 
مشخص نشده و اینکه این جشنواره به چه صورت برگزار شود، 
طبیعتا به شرایط بیماري کرونا و وضعیت استان هاي مختلف در 

زمان برگزاري آن مي باشد.


