
خروج از لیست سیاه FATF و تاثیر آن در کاهش تحریم ها
تولید فوالد خام ) شمش( ایران در دوره ۱۱ ماهه 
گزارش  باستناد  اذر ۹۹(  به ۱۰  منتهی  میالدی)   ۲۰۲۰
انجمن جهانی فوالد به حدود ۱۳ درصد رسید که باالترین 

رشد در بین تولید کنندگان این فلز راهبردی است.
بر اساس اطالع رسانی روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی 
معادن و صنایع معدنی ایران، رشد حدود ۱۳ درصدی ایران در دوره 
مزبور در حالی رقم خورد که میزان تولید فوالد جهانی در این مدت، 

۱.۳ درصد کاهش را ثبت کرد.
انجمن جهانی فوالد در گزارش خود آورده است: ایران از ابتدای 
ژانویه تا پایان ماه نوامبر ۲۰۲۰ میالدی ) ۱۲ دیماه ۱۳۹۸ تا دهم آذر 
۹۹(  ۲۶ میلیون و ۳۶۹ هزار تن فوالد خام تولید کرد، میزان تولید 
در مدت مشابه سال گذشته میالدی ) ۱۱ ماهه ۲۰۱۹( ۲۳ میلیون 

و ۳۸۵ هزار تن بود.
صفحه ۳

وزیر آموزش و پرورش: 

ترجیح آموزش وپرورش
 برگزاری آزمون های حضوری است 

فشار والدین برای گرفتن »نمره 20«
یک مشاور با اشاره به آغاز فصل 
امتحانات دانش آموزان و تاکید والدین 
بر کسب نمره کامل، مطرح کرد: الزم 
دارند  موفقیت  از  که  تعریفی  در  والدین  است 
کسب  ما  فرهنگ  در  متاسفانه  کنند.  بازبینی 
نمره ۲۰ در دروس به معنای هوش باالی افراد 
تالش اند  در  که  والدینی  بسیار  بسا  چه  است 
طریق  از  را  خود  فرزندان  شده  قیمتی  هر  به 
معلم خصوصی و مدارس گران قیمت در گروه 
دانش آموزان تیزهوش و سرآمد قرار دهند اما 
توجهی به فشار روانی و اضطراب وارد شده بر 

فرزندان ندارند.
صفحه ۲

حسین پیرموذن در جلسه شورای گفت وگوی اردبیل

پایه های پرداخت تسهیالت ن
سبت به سنوات گذشته افزایش یابد

4
فدارسیون و تالش برای حفظ نسل آینده ساز فوتبال ایران

صفحه 6

2

سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1638- شنبه 6 دی  1399- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
سیروس الوند: 

در سینماي ایران 
تحقیق و پژوهش 

وجود ندارد!

7فرهنگ
ادبیات تطبیقی یک 

رایزن فرهنگی 
برای دوستی با 

ملت ها است

3بانک / بیمه

در سال هاي اخير شاهد توليدات بي كيفيت و بي محتواي زيادي 
در عرصه سينما بوده ايم كه هم به لحاظ ساختار و هم به لحاظ 
فيلمنامه در سطج بسيار نازلي هستند و اين گاليه به مديران 
بر  نظارتي  چرا  كه  شده  وارد  فيلمسازان  برخي  و  سينمايي 
روي اين بي كيفيتي وجود ندارد. در اين بين هستند برخي از 

سينمايي ها قديمي و كهنه كار كه معتقد هستند

پژوهشگر برتر سال دانشگاه رازی با تاكيد براينکه تاسيس 
پژوهشگاه ادبيات تطبيقی ضرورت دارد، معتقد است، ادبيات 
تطبيقی به عنوان يک رايزن فرهنگی می تواند ملت ها را به 

سمت تعامل فرهنگی، دوستی سوق دهد.

حجت اله صيدی، مديرعامل بانک صادرات ايران در هشتمين 
وبينار »حسابداری مديريت ايران«، طرح های طراوت توليد، 
و كاهش »هزينه  مالی  تأمين  بحث  را در  و مسکن  توسعه 
مبادله« مؤثر دانست و از تمركز بانک صادرات ايران بر آن 
دسته از اركان و عوامل توليد كه برای صنعت و اقتصاد كشور 

ارزش افزوده ايجاد می كنند، سخن گفت.

کارخانه ها با طرح 
»طراوت« نقد 

فروختند، مردم نسیه 
خریدند

ثبت باالترین رشد تولید فوالد برای ایران در سال 2020 واکسن کرونا به رغم شرایط تحریم حتما تامین 
و در اختیار مردم گذاشته می شود

با کرونا  مقابله  ملی  قرارگاه عملیاتی ستاد  و  کمیته های تخصصی 
در نشست روز پنجشنبه به ریاست رئیس جمهور، پس از ارائه گزارشی از 
چگونگی اجرای طرح جامع مقابله با کرونا بویژه در شب یلدا و آمار میزان 
مبتالیان و فوتی ها و کنترل بیماری در شهرهای مختلف، ضمن ابراز نگرانی 
از وضعیت ناپایدار در برخی شهرهای نارنجی، برنامه رسیدن به وضعیتی پایدار در این 

شهرها را طی هفته های آتی، ارائه کردند. 
صفحه ۲

با  کرد:  اظهار  ایران  گاز  ملی  مدیرعامل شرکت 
افزایش مصرف گاز بخش خانگی، گازرسانی به صنایع 
و  )مازوت  جایگزین  سوخت  باید  و  می شود  محدود 
گازوئیل( برای آن مصرف شود که همین موضوع می تواند سبب 

آلودگی های محیط زیستی باشد.
حسن منتظرتربتی با حضور در برنامه گفت وگوی ویژه خبری 

شبکه دو سیما، گفت: فصل زمستان همیشه با افزایش مصرف گاز 
همراه است که یکی دالیل این است ما همچنان در حال توسعه شبکه 
گاز هستیم و توسعه های خوبی هم در بحث گازرسانی روستایی انجام 
شده است و هرسال حدود ۳ هزار روستا به شبکه گاز متصل شدند؛ 
بنابراین بخشی از این افزایش مصرف ناشی از توسعه شبکه گاز است.
صفحه ۳

مصرف گاز کشور در مرحله هشدار است

DONYAYEJAVANANMAG.IR

آگهی مناقصه عمومی 
 شماره مجوز 1399.5496

نوبت دوم 

شرکت گاز استان اصفهان در نظر دارد مناقصه ای با موضوع  شرایط زیر برگزار نماید: 
موضوع مناقصه: انجام عملیات امداد، نگهداری و تعمیرات تاسیسات گازرسانی شامل خطوط تعذیه و توزیع، ایستگاههای تقلیل فشار، 
حفاظت از زنگ، جابحجایی، جمع آوری انشعابات، خدمات کنتور خوانی، توزیع صورتحساب مشترکین، وصول مطالبات، نصب، تعویض 

و جمع آوری کنتور و رگوالتور و خدمات عمومی در سطح شهرهای ورزنه، هرند، اژیه و توابع 
میزان تضمین: ۱/۹۹۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال 

کد فراخوان در پایگاه ملی مناقصات: ۳۲۵44۸۰۸
نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: اصفهان، خیابان چهار باغ باال، شرکت گاز استان اصفهان 

مهلت اعالم آمادگی : حداکثر تا تاریخ ۹۹/۱۰/۰7
آدرس  به  اصفهان  استان  گاز  شرکت  الکترونیکی  رسانی  اطالع  پایگاه  به  بیشتر  اطالعات  کسب  جهت  توانند  می  گران  مناقصه 

www.iets.mporg.ir و www.nigc-isfahan.ir یا با شماره تلفن ۳۸۱۳۲-۰۳۱ داخلی ۲۵74 تماس حاصل فرمایند. 
روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان 

سجاد بهزادی 
تحریم های پی درپی آمریکا امان همه را بریده است وتاثیر 
ضربه های مداومش بر پیکره تمامی بخش های سیستم به خوبی 
آشکار گشته؛ به گونه ای که رئیس جمهور می گوید سختی این 
تحریم ها در تاریخ ایران بی سابقه بوده است. اما هستند عده ای که 
در این سالها همچنان بدون ارائه طرح استداللی وعملیاتی،هیجان 

وار تحریم ها را نعمت می دانند.
در ابتدا احمدی نژاد بود که تحریم ها را کاغذ پاره نامید تا 
بعد که این عبارت هیجانی و بدون پشتوانه، در ادبیات کالمی و 
شعار احساسی بیشتر مسئوالن نیز سرایت کرد. رئیس وقت مجلس 
شورای اسالمی در واکنش به تحریم ها علیه ایران گفت تحریم 
برای ایران نعمت است نه نقمت. برخی نیز برداشتن تحریم را به 
معنی دلبستگی به دشمن می دانستند و امام جمعه موقت تهران 
نیز »تحریم ها را یک نعمت برای کشور« دانست. برخی حتی 
کمی جلوتر رفتند و تاسف می خوردند که به قول آنها متأسفانه 
رفع تحریم ها نه تنها سازنده نیست، بلکه موجب افزایش اسراف و 
اشرافی گری و ورود اجناس و کاالهای لوکس به داخل می شود.

کشور با این نوع رویکرد به مقوله تحریم ، سالهای سیاهی را پشت 
سر گذاشته است و چه فرصت هایی که یکی پس از دیگری به 

تهدید بدل گشت و مصیبت های سنگینی که زندگی و معیشت 
مردم را هدف گرفته است.کدخدایی که متهم ردیف اول همه این 
تحریم ها و سیاهی ها بوده است به زودی کاخ سفید را ترک می 
کند وحاال بار دیگر سخن از مذاکره به میان آمده است و رهبر 
انقالب در یکی از آخرین سخنرانی های خود تاکید کرده اگر 

بتوان تحریم را رفع کرد حتی یک  ساعت هم نباید تاخیر کنیم.
اما با چه روشی باید از شر تحریم ها بدون یک ساعت تاخیر 
نجات بیابیم تا کشور ازبحرانی که در آن گرفتار شده است فاصله 
بگیرد؟ روشی که آیت اهلل خامنه ای به عنوان عالی ترین مقام کشور 
در همان سخنرانی به آن اشاره کرده است در یک عبارت، روشن 
است. او گفت  اگر بتوان با روش عاقالنه و عزتمندانه تحریم ها را 

برطرف کرد باید این کار را انجام داد.
مسئله اصلی همین جاست. علیرغم توصیه مقام معظم 
رهبری بسیاری هنوز پس از 4 دهه از عمر انقالب نتوانسته اند بر 

سر روش مذاکره عاقالنه و عزتمندانه به اجماع برسند. 
در حقیقت این گروه  ریشه مشکالت داخلی را همواره در 
عوامل خارجی دنبال می کند و مفهوم روش عاقالنه و عزت مندانه  
در قامت فکری این گروه بسته، خشک وخشن نهادینه شده است 
و اگر دستور نرمش قهرمانانه با قاطعیت صادر نشود به نظر نمی 

رسد این گروه در اساس با هر گونه مذاکره ای در هر سطحی که 
باشد همراهی واقعی داشته باشد.

در نزد گروهی که دشمنی با آمریکا را نه یک وسیله، بلکه 
هدفی می دانند تا ابدیت، مذاکره ورابطه معنایی حقیقی ندارد. بر 
این اساس طبیعی است روش عاقالنه و عزتمندانه برای یک 

مذاکره در چارچوب فکری این افراد باطل شده قلمداد می شود.
امروز کشور گرفتار فقر، فساد و ناکارآمدی است. اگر چه همه 
راهکارها برای کاهش این گرفتاری ها مبنای خارجی ندارد اما هر 
مذاکره ای که اندکی از این مصیبت ها بکاهد مبنای آن همان 
روش عقالنیت و عزت  است. این در حالی است که گروهی در 
کشور همچنان فقر را مقدم با هر گونه مذاکره ای می دانند که با 

آمریکا برنامه ریزی شود.
اگر چه به نظر می رسد گروهی که امروز مخالف هر گونه 
مذاکره با آمریکا هستند همچنان درک کاملی از بحران کنونی 
کشور ندارند و یا حداقل حل سریع این بحران را یک اولویت 
نمی دانند اما ترس از عواقب نهفته درتحریم ها، حتی این گروه و 
مخالفان سرسخت مذاکره با آمریکا را نگران کرده است. اما این 
نگرانی نزد آنها با یک سردرگمی شدید همراه است که از دل آن 

تصمیم قاطعه و روشنی بروز نمی کند.

دیدگاه

تحریم؛ نعمتی که نکبت شد
سخنگوی دولت در حساب توییتری خود از صادر شدن 
مجوز انتقال پول برای خرید واکسن کرونا از طریق یک بانک 
خبر داد و نوشت: تالش بی وقفه بانک مرکزی به ثمر نشست.

علی ربیعی در حساب توییتری خود از صادر شدن مجوز 
خرید واکسن کرونا خبر داد و نوشت: باالخره پیگیری دولت، 
به خصوص تالش بی وقفه بانک مرکزی به ثمرنشست و 
یک بامداد پنجشنبه، مجوز انتقال پول برای خرید واکسن 

کرونا از طریق یک بانک صادر شد.
یورو  میلیون  دویست  مرحله  این  در  شد:  یادآور  وی 
اختصاص یافته و بانک مرکزی به هر میزان که الزم باشد، 

منابع ارزی برای خرید واکسن کرونا تامین می کند.
عبدالناصر همتی رییس بانک مرکزی نیز از حل مشکل 

پرداخت  داد و اعالم کرد: دستور  خرید واکسن کرونا خبر 
وجه خرید این واکسن بامداد امروز - پنج شنبه - صادر شد.

با  الزم  هماهنگی  کرد:  تاکید  مرکزی  بانک  رییس 
وزارت بهداشت در این خصوص انجام شده و مردم مطمئن 
باشند که خرید و انتقال واکسن کرونا در اسرع وقت انجام 

می شود.
* واکسن کرونا نزنید مگر تولید داخل باشد

جدی  تشکیک های  متخصصان،  توصیه  به  توجه  با 
به  را  کرونا  خارجی  واکسن های  تزریق  دنیا  کارشناسان 
بسیج  و  سپاه  پرسنل  به  آنها  خاص  عمل  مکانیسم  دلیل 

توصیه نمی کنیم.
ما  گفت:  سپاه  هماهنگ کننده  معاون  نقدی،  سردار 

متولی امر بهداشت و درمان کشور نیستیم و در تصمیمات 
تخصصی این حوزه دخالت نمی کنیم؛ اما با توجه به توصیه 
متخصصان، تشکیک های جدی کارشناسان دنیا و سوابق بد 
برخی تولیدکنندگان کنونی واکسن کرونا، به پرسنل سپاه و 
بسیج تزریق واکسن های خارجی کرونا را به دلیل مکانیسم 

عمل خاص آنها توصیه نمی کنیم.
وی افزود: در امر واکسیناسیون عمومی واکسن های 
عموم  برای  البته  کرد؛  نخواهیم  مشارکت  هم  وارداتی 
اگر  اما  است.  بهداشت  وزارت  با  گیری  تصمیم  کشور 
واکسیناسیون  مرحله  به  داخل  تولید  کرونای  واکسن 
در  بسیج  حماسه  حاضریم  میل  کمال  با  برسد،  عمومی 

را تکرار کنیم. اطفال  ریشه کنی فلج 

محض اطالع

مجوز انتقال پول برای خرید واکسن کرونا صادر شد

در حالی منحنی قیمت خودروهای داخلی طی سال 
جاری در چند مقطع، روند صعودی به خود دید وحتی گوی 
سبقت را در رشد از بسیاری کاالها ربود که حاال طبق گزارش 
مرکز آمار رکورد شکنی خودرو باز هم ادامه یافته اما این 

بار در کاهش قیمت.
با اعالم گزارش مرکز آمار ایران درباره شاخص قیمت 
مشخص  امسال،  آذر  در  خانوار  مصرفی  خدمات  و  کاالها 
شد تورم خودرو در این ماه و نسبت به آبان کاهش داشته 
است. طبق این گزارش، شاخص حمل و نقل )انواع خودرو 
سواری( با کاهش ۶/ ۳ درصدی تورم ماهانه در آذر ۹۹ و 
نسبت به آبان مواجه شده است. کاهش تورم خودرو اما در 
حالی است که به جز آب،برق و سوخت، دیگر بخش ها با 
رشد تورم مواجه بوده اند. در واقع با فاکتور گرفتن از »آب، 
برق و سوخت«، خودرو تنها کاالیی است که در آذر امسال 

و نسبت به آبان، با کاهش تورم مواجه شده است.
تورم  اما  آمار  مرکز  سوی  از  منتشره  گزارش  در 
ماه مشابه سال گذشته  به  امسال و نسبت  آذر  خودرو در 
رشد شدیدی را تجربه کرده است، ضمن آنکه در ۱۲ ماه 
منتهی به ماه جاری و نسبت به دوره مشابه سال قبل نیز 
قیمت خودرو متورم تر شده است. بر این اساس، شاخص 
سال  مشابه  ماه  به  نسبت  امسال  آذر  در  خودرو  تورم 
گذشته ۲/ ۶۵ درصد رشد را به خود می بیند. این شاخص 

در ۱۲ماه منتهی به ماه جاری نیز رشد ۸/ ۶4 درصدی را 
اینکه  می دهد.  نشان  گذشته  سال  مشابه  مدت  به  نسبت 
چرا شاخص تورم خودرو در آذر نسبت به آبان سال جاری 
انتظارات تورمی  نزولی شد، بدون تردید ریشه در کاهش 
ارز  نرخ  نزولی  روند  با  همراه  غیراقتصادی  ریسک های  و 
ایاالت  انتخابات  نتیجه  جاری  سال  ماه  آبان  دارد.اواسط 
با  را  کشور  پرریسک  بازارهای  از  بسیاری  آمریکا  متحده 
روند کاهشی قیمت مواجه کرد از جمله خودرو که از ابتدای 
امسال در چندین مقطع افزایش قیمت چشمگیری را به خود 
دیده بود.آنچه مشخص است تا اوایل آبان امسال، منحنی 
قیمت در بازار خودروی کشور تا توانست گستاخی کرد و 
قیمت  رشد  دالیل  باب  در  گرفت.  خود  به  افزایشی  روند 
تورمی، صعود  انتظارات  به رشد  باید  خودرو در آن مقطع 
نرخ ارز و متناسب نبودن عرضه و تقاضا در بازار اشاره کرد 
به طوری که هرچه تورم انتظاری صعودی می شد و نرخ ارز 
هم مسیر افزایشی به خود می گرفت، قیمت خودرو هم به 
پیروی از آنها رشد می کرد. در این بین البته ضعف تولید 
نیز در تورم بازار خودرو بی تقصیر نبود، اما در مقایسه با 
نظر  به  اثرگذار  چندان  ارز،  و  تورمی  انتظارات  عامل  دو 
نمی رسید. شاخص تورم در بازار خودرو تا اوایل آبان امسال 
رکوردهای حیرت انگیزی را به ثبت رساند، تا جایی که کف 
قیمت از مرز ۱۶۰ میلیون تومان نیز گذشت. شهروندان که 

آمریکا  جمهوری  ریاست  انتخابات  نتایج  اعالم  از  قبل  تا 
تورم انتظاری باالیی داشتند، خودرو را در حکم ناجی ارزش 
پول خود می دانستند، بنابراین پا به پای ارز، قیمت ها را باال 
می بردند، آن هم در حالی که گاهی خریدار چندانی نبود.

ریاست  انتخابات  برگزاری  موعد  رسیدن  فرا  با 
جمهوری آمریکا اما ورق بازار خودرو نیز به تدریج برگشت و 
حباب در این بازار تا حدودی تخلیه شد. از همان روزی که 
دونالد ترامپ رئیس جمهوری فعلی آمریکا در مسیر شکست 
و جو بایدن در راه پیروزی قرار گرفت، رفته رفته از انتظارات 
تورمی شهروندان کاسته شد و به تبع آن، نرخ ارز هم روند 
نزولی در پیش گرفت. این اتفاقات سبب شد بازار خودرو نیز 
افت قیمت را تجربه کند، روندی که تا به امروز نیز کم و 
بیش ادامه یافته است به  طوری که کاهش تورم انتظاری و 
افت نرخ ارز به حدی در بازار خودرو اثرگذار بوده که کف 
حال  این  با  رسید،  نیز  تومان  میلیون   ۱۰۰ زیر  به  قیمت 
برای این قیمت هم مشتری چندانی وجود نداشت. بدین 
انتظارات  دلیل کاهش  دو  عنوان شد  ترتیب همانطور که 
کاهشی  روند  همچنین  و  اقتصادی  ریسک های  و  تورمی 
به  نسبت  را  امسال  آذر  در  تورم خودرو  ارز، شاخص  نرخ 
بهبود  نیز  تولید  روند  کرد. هرچند  کاهشی  به شدت  آبان 
یافته، با این حال اثرگذاری آن بر کاهش قیمت، به اندازه 

عوامل موردنظر نبوده است.

شاخص قیمت خودرو در آذر کاهشی شد

صفحه ۳

آگهی مناقصه شماره 814/10/3894 
 نوبت اول 

 شماره مجوز 1399/5459
مناقصه گزار: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان رضوی 

موضوع مناقصه: برگزاری مناقصه واگذاری حجمی / زمانی اداره امور عملیات تاسیسات انبار گاز مایع سنگ بست.
تاریخ، مهلت و نشانی محل دریافت و تحویل استعالم ارزیابی: دارندگان گواهینامه صالحیت ایمنی معتبر و صالحیت رتبه بندی معتبر و مرتبط با موضوع مناقصه با کدهای تایید شده در زمینه 
های )۱-حمل و نقل ۲- خدمات عمومی ۳- امور تایپ و تکثیر 4- تعمیر و نگهداری ۵- نگهداری و خدمات فضای سبز ۶- امور تاسیساتی( صادره از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی می 
توانند جهت دریافت فرم استعالم ارزیابی و فرم توانمندی بهداشتی، ایمنی و زیست محیطی از تاریخ انتشار اولین نوبت آگهی )۱۳۹۹/۱۰/۰۶( به آدرس: درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)ستاد( www.setadiran.ir مراجعه نمایند. الزم بذکر است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی می بایست مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. ضمنًا جهت کسب اطالعات بیشتر با سامانه ستاد برای انجام مراحل عضویت با شماره 4۱۹۳۲-۰۲۱ تماس حاصل فرمایند. 
نوع مناقصه: عمومی یک مرحله ای 

مبلغ برآورد مناقصه: 27/214/366/635 ریال 
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 1/360/718/332 ریال 

نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: شامل ضمانت نامه بانکی و سایر موارد مطابق مفاد ماده 4 آئین نامه تضمین معامالت دولتی مصوب ۱۳۹4/۰۹/۲۲ که مدت اعتبار آن سه ماهه و 
این مدت حداکثر برای یک نوبت برابر مدت پیش بینی شده قابل تمدید می باشد. 

مدت اجرای کار: یک سال شمسی 
مهلت دریافت اسناد مناقصه: مناقصه گران صرفا بایستی به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مراجعه و نسبت به دانلود اسناد اقدام نمایند. )در صورت دریافت اسناد و مدارک مناقصه از سایر 

منابع، امکان شرکت در مناقصه و بارگذاری پاکتها میسر نمی باشد( 
امکان دریافت )دانلود( اسناد مناقصه از تاریخ چاپ اولین نوبت آگهی )۱۳۹۹/۱۰/۰۶( لغایت پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ ساعت ۱۶

مهلت تحویل پیشنهادها )اپلود اسناد(: پیشنهادها )اسناد مناقصه و کلیه مدارک شامل پاکت الف و ب و ج( می بایست از آخرین روز توزیع اسناد مناقصه )۱۳۹۹/۱۰/۱۳( لغایت پایان وقت 
اداری روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲4 ساعت ۱۶ از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت توسط مناقصه گر بارگذاری گردد. 

ضمنًا عالوه بر بارگذاری پاکت الف و بو ج در سایت مذکور تا مهلت تعیین گردیده )ساعت ۱۶ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲4( فقط پاکت الف )تضمین( بصورت فیزیکی نیز تحویل 
دبیرخانه کمیسیون منطقه تا مهلت تعیین شده گردد. 

جلسه توجیهی: ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 1399/10/21 در محل سالن جلسات منطقه، طبقه دوم برگزار می گردد.
زمان و مکان بازگشایی پاکات: ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 1399/11/01 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان رضوی طبقه دوم )سالن جلسات منطقه( 

مدت اعتبار پیشنهادها: بمدت 90 روز از تاریخ ارائه پیشنهادات است. 
محل اجرای کار: مشهد مقدس / انبار گاز مایع سنگ بست 

www.setadiran.ir :آدرس سایت
شرایط عمومی متقاضی: 

-۱ ارائه تصویر گواهینامه صالحیت ایمنی معتبر از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
-۲ ارائه تصویر گواهینامه صالحیت رتبه بندی معتبر و مرتبط با موضوع مناقصه با کدهای تایید شده در زمینه های )۱- حمل و نقل ۲- خدمات عمومی ۳- امور تایپ و تکثیر 4- امور 

تاسیساتی ۵- نگهداری و خدمات فضای سبز ۶- تعمیر و نگهداری( از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
-۳ ارائه تصویر آگهی ثبتی )تاسیس شرکت( 

-4 ارائه تصویر آگهی ثبتی آخرین تغییرات شرکت 
-۵ ارائه تصویر اساسنامه شرکت ممهور به مهر و امضاء مجاز 

-۶ تمامی مستندات اعالم شده در بندهای )۱ الی 4( می بایست به صورت برابر با اصل )حضوری( باشد. 
-7 قیمتها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد. 

-۸ حد نصاب تعداد شرکت کنندگان در مناقصه حداقل با حضور تعداد ۳ مناقصه گر می باشد. 
دستگاه مناقصه گزار با توجه به معیارهای ذکر شده در فرم های تحویلی و مدارک دریافت شده نسبت به ارزیابی کیفی مناقصه گران اقدام و بر اساس سامانه ستاد اقدامات مقتضی به عمل می آورد. 

شماره ثبت در سامانه ستاد: ۲۰۹۹۰۹۱7۸۱۰۰۰۰۲۳
اولین نوبت آگهی: شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۰۶

روابط عمومی منطقه خراسان رضوی دومین نوبت آگهی: سه شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ 
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نیروگاه شازند از مهم ترین منابع آالینده اراک
 و منطقه است

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسالمی گفت: 
نیروگاه شازند یکی از مهمترین منابع آلوده کننده هوای شهر اراک و منطقه است. 
علی اکبر کریمی در کارگروه کاهش آلودگی هوای شهر اراک اظهار داشت: 
آلودگی هوای اراک واقعیت تلخی است که سال ها شهر اراک با آن درگیر 
است، بخشی از اقدامات در جهت کاهش این آلودگی زیرساختی و بلندمدت 
است که باید دنبال شود از طرفی جابجایی برخی از منابع آالیندگی در اراک 
که به صورت بلندمدت وجود دارد و قابل رفع است هنوز انجام نشده و بخشی 

از آالیندگی نیز در خصوص فعالیت و نحوه مصرف سوخت واحدها است.
وی افزود: دغدغه آالیندگی نیروگاه شازند طی سال های اخیر همواره 
وجود داشته که در این راستا ریاست جمهوری در جلسه دیدار مردمی در استان 
قول منع استفاده از مازوت در نیروگاه شازند را اعالم و مجددا نیز بر این مهم 
تاکید کرد و بر این اساس انتظار می رود که این دستور توسط دستگاه های 

مربوطه رعایت شود.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسالمی تصریح 
کرد: رقمی که برای استفاده مازوت در کشور در نظر گرفته شده کمتر از ۱۵ 
درصد بوده و نیاز نیست این آالیندگی به اراک نیز تحمیل شود. در توزیع سوخت 
مازوت دستورات رئیس جمهور و شرایط اقلیمی و انصاف و... حکم می کند که 
هزینه اجتماعی که به سالمت مردم ضربه می زند به این منطقه تحمیل نشود، 

در نتیجه نیاز است اقدامات الزم در این خصوص صورت گیرد.
کریمی اضافه کرد: در قانون هوای پاک در مجلس، سهم ۳۵ درصدی 
از محل عوارض آالیندگی برای محیط زیست در نظر گرفته شد تا این مبالغ 
صرف امور بهبود محیط زیست شود. در تبصره ۶ قانون بودجه ۹۹ نیز صراحتا 
ردیف برای این مهم مشخص شده است که طبق گزارش دریافت شده در ۶ 
ماهه امسال، ۳۵ درصد از عوارض آالیندگی واریزی از سوی استان به صندوق 
محیط زیست 4۶ میلیارد تومان بوده که این رقم در اختیار سازمان محیط زیست 
قرار گرفته است و قطعا تا پایان سال رقم قابل توجهی خواهد بود که می توان 

اقدامات خوبی با آن انجام داد.
وی ادامه داد: در قانون بودجه سال ۹۹ آمده که ۳۵ درصد عوارض 
آالیندگی وصولی از محل یک درصد فروش واحدهای آالینده به سازمان 
محیط زیست برای اعطای تسهیالت مالی به منظور کاهش آلودگی های 
زیست محیطی و جلوگیری از تخریب محیط زیست اختصاص پیدا کند که 
متاسفانه در این ماه ها نتوانستیم حق استان را از این مبلغ جذب کنیم که این 

مهم باید پیگیری شود.
اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسالمی  نماینده مردم 
بیان کرد: شهرداری ها از ابتدای سال بیش از ۹۰ میلیارد تومان از این محل 
اعتبار وصول کرده اند که نباید صرف حقوق کارمندان شود و باید با یک 
برنامه ریزی مشخص شهرداری هایی که از این عوارض آالیندگی بهره 
مند هستند این اعتبار را متناسب با نیاز شهرستان جهت کاهش آلودگی 

هوای شهر هزینه کنند.
کریمی افزود: آلودگی هوا یکی از مسائل و دغدغه های مردم استان 
بویژه در شهرهای اراک و شازند است و تجارب علمی و دانشگاهی و درمانی 
و... رابطه مستقیم آالیندگی با بیماری ها و آسیب به سالمت مردم را نشان 
داده و باید با بضاعت  و مقدورات و امکانات در اختیار حداکثر تالش را برای 

حفظ سالمت مردم انجام دهیم.
وی بیان کرد: در شرایط اضطرار آلودگی هوا نیاز است برخی تصمیمات در 
خصوص تردد خودروهای سنگین، توقف خودروهای آالینده و سایر تصمیمات 

را اتخاذ کرد تا از شدت شرایط سخت این روزها کاسته شود.

واکسن کرونا به رغم شرایط تحریم حتما تامین و در اختیار مردم 
گذاشته می شود

کمیته های تخصصی و قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا در نشست 
روز پنجشنبه به ریاست رئیس جمهور، پس از ارائه گزارشی از چگونگی اجرای 
طرح جامع مقابله با کرونا بویژه در شب یلدا و آمار میزان مبتالیان و فوتی ها 
و کنترل بیماری در شهرهای مختلف، ضمن ابراز نگرانی از وضعیت ناپایدار در 
برخی شهرهای نارنجی، برنامه رسیدن به وضعیتی پایدار در این شهرها را طی 

هفته های آتی، ارائه کردند. 
حجت االسالم حسن روحانی پس از ارائه این برنامه، با قدردانی از همکاری 
و همراهی مردم و تالش مسووالن ذیربط برای پایداری شهرهای نارنجی و زرد 
گفت: اگر چه در خصوص برآورد میزان رعایت ها و مراقبت ها در خصوص شب 
یلدا هنوز کمی زود است اما با توجه به گزارش های اولیه، می توانیم امیدوار باشیم 
که با تداوم مراعات مردم، در شهرهایی که در مورد آنها هنوز نگرانی هایی وجود 

دارد، به یک وضعیت پایدار و امیدوارکننده ای برسیم.
رئیس جمهور همچنین به قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا ماموریت 
با برنامه ریزی های دقیق و جامع موفق شدند سریعا آمار  داد استانهایی را که 
مبتالیان و فوتی ها را کاهش و وضعیت آن استان ها را به نارنجی و زرد تغییر 
دهند، به عنوان الگوهای موفق به افکار عمومی معرفی و برنامه ریزی ها آنها را 

در دیگر مناطق ناپایدار اجرا کنند.
روحانی تاکید کرد که در کنار مراعات مردم، دولت قصد دارد مدیریت های 

موفق در این عرصه را مشخص و آنها را مورد تشویق قرار دهد.
رئیس جمهور تاکید کرد وزارت بهداشت تمام تالش خود را برای تامین واکسن 
چه از داخل و چه از خارج بکار گرفته و مردم مطمئن باشند همانطور که اجازه 
ندادیم تحریم های تحمیلی، روند مقابله با کرونا در کشور را با مشکل مواجه کند 
و حتی از بسیاری از کشورهایی که در تحریم اقتصادی نیز نیستند، موفق تر عمل 
کردیم ، واکسن نیز علیرغم شرایط تحریمی و اشکال تراشی آمریکا حتما تامین و 

در اختیار مردم گذاشته خواهد شد.
روحانی با بیان اینکه وزارت بهداشت فهرست اولویت بندی افرادی را که می 
بایست واکسن دریافت کنند، تهیه کرده است، افزود: افراد سالمند و دارای بیماری 
های زمینه ای و کسانی که دچار بیماری های صعب العالج هستند و همچنین کادر 
بهداشت و درمان که مستقیما باکرونا ارتباط دارند در اولویت دریافت واکسن هستند.

رئیس جمهور گفت: توزیع واکسن بین سایر گروهها ادامه خواهد یافت تا 
زمانی که واکسیناسیون کشور کامل و اطمینان حاصل شود که با ایمنی جمعی 

ناشی از واکسن ، زنجیره انتقال ویروس قطع خواهد شد.
هواپیمایی  و  شهرسازی  و  راه  وزارت  همکاری  با  داشت:  اظهار   روحانی 
کشوری زیر ساخت الزم برای تامین زنجیره سرد انتقال واکسن فراهم شده است.

داخلی  واکسن  تولید  از  کامل  حمایت  کرد:  تاکید  همچنین  جمهور  رئیس 
با  امیدواریم که واکسن داخلی  بود و بسیار  اولویت های اصلی دولت خواهد  از 
استانداردهای الزم در دسترس قرار گیرد. روحانی اظهارداشت: مردم شریف بی 
تردید اسیر جوسازی و فضاسازی رسانه های خارجی نخواهند شد؛ همان رسانه 
هایی که از ابتدای شیوع بیماری کرونا در عملیاتی روانی در قالب بزرگنمایی و 
برجسته سازی برخی آمار از جمله شمار مبتالیان و فوتی ها، کوشیده اند دستاوردها 

و برنامه های کشور را در حوزه مقابله با کرونا، به حاشیه برانند.
وی گفت: جالب است که این رسانه ها هنگامی که همین برنامه ها از سوی 
دیگر کشورهای پیشرفته تکرار می شود، سکوت می کنند. هر بار در خیزش های 
کرونا ملت شریف به خوبی مشاهده می کنند که ایران پیش قدم مهار این موج ها 
قبل از کشورهای پیشرفته دنیا بوده و امروز که آمار فوتی ها و شمار مبتالیان در 
بسیاری از کشورهای مدعی، در حد نگران کننده قراردارد، ایران موفق به مدیرت 
موج سوم شده است و در همین راستا این رسانه ها اکنون با موضوع واکسن درصدد 
جوسازی هستند که مردم آگاه قطعا اسیر این جوسازی نخواهند شد چرا که ما هم 

در زمینه تولید و هم در زمینه تامین اقدامات موثر را دنبال می کنیم.

ترجیح آموزش وپرورش برگزاری آزمون های حضوری است 
وزیر آموزش و پرورش 
گفت: اصال در الیحه بودجه 
چیزی  بودجه  ردیف های  و 
برای سند ۲۰۳۰ پیش بینی نشده است.

محسن حاجی میرزایی در حاشیه 
مسئله  به  اشاره  با  دولت  هیئت  جلسه 
سند ۲۰۳۰ و اختصاص ردیف بودجه ای 
داشت:  اظهار  سند،  این  اجرای  برای 
ردیف های  و  بودجه  الیحه  در  اصاًل 
بودجه چیزی برای سند ۲۰۳۰ پیش بینی 

نشده است.
این  به  پاسخ  در  میرزایی  حاجی 
هم  بودجه  انضمام  در  آیا  که  سئوال 

ردیفی برای ۲۰۳۰ تخصیص پیدا نکرده 
است؟، گفت: یک چیزی برای سال ۹4 
بوده است که سازمان برنامه و بودجه 

اشتباهًا در بودجه قرار داده بودند که در 
نهایت برداشتند.

وی در پاسخ به پرسش دیگری 
ت  نا متحا ا ی  ر ا گز بر ص  خصو ر د
رس،  مدا غیرحضوری  و  حضوری 
و  کردیم  ابالغ  را  امتحانات  گفت: 
اختیاراتی را به شورای مدارس دادیم. 
را هم  آزمون غیرحضوری  روش های 
و  مناطق  اختیار  در  و  کردیم  معین 

مدارس قرار دادیم.
ما  پرورش گفت:  و  آموزش  وزیر 
دو نوع آزمون داریم، یکی آزمون های 
که  پایانی  آزمون های  یکی  و  تکوینی 

سهم این ها در تعیین نمره دانش آموزان 
آزمونی  تکوینی  آزمون  است.  متفاوت 
است که براساس ارزیابی یک معلم از 
میزان فراگیری دانش آموزان در طول 
سال تحصیلی صورت می گیرد و ارزیابی 
پایانی هم در پایان هر نوبت امتحانی 
انجام می شود که امسال در دی ماه به 

اشکال مختلف صورت می گیرد.
تا جایی که ستاد ملی کرونا اجازه 
باشد،  نداشته  منعی  مقررات  و  بدهد 
ترجیح ما برقراری آزمون های حضوری 
است اما اگر ستاد مخالفت کند به صورت 

غیر حضوری برگزار خواهد شد.
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سهمیه بومی گزینی در کنکور سراسری بررسی نهایی شد
در جلسه  علوم  وزیر  با حضور  کنکور سراسری  در  بومی گزینی  سهمیه 

شورای اسالمی شدن دانشگاه ها و مراکز آموزشی بررسی شد.
جلسه ۳4۸ 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.
این جلسه جمع بندی نهایی موضوع بومی گزینی در کنکور  دستور اول 
سراسری بود که در این رابطه ابراهیم سوزنچی معاون خط مشی گذاری ستاد 
علم و فناوری دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی به طور مختصر به ارائه 
سازمان  با حضور  متعددی  جلسات  کرد: طی  خاطرنشان  و  پرداخت  گزارش 
سنجش و آموزش کشور و همچنین وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و نیز 
دانشگاهی  پیرامون موضوع سهمیه های  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت، 

موضوع بومی گزینی نیز مورد توجه و ارزیابی قرار گرفت.
ارتباط آن  و  پیچیدگی موضوع سهمیه های دانشگاهی  به  اشاره  با  وی 
در  بومی گزینی  موضوع  کرد:  تصریح  توسعه  برنامه ششم  قانون  مصوبات  با 
اولویت قرار گرفت و طی جلسات مربوط آمار بومی  بررسی های مربوطه در 

گزینی در کشور و در استان های مختلف کشور مورد ارزیابی قرار گرفت.
سوزنچی ادامه داد: در مبحث بومی گزینی یکی از مواردی که به عنوان 
پیشنهاد مطرح شده است این بود که برای دانشگاه های برتر از قبیل دانشگاه 
تهران فرآیند بومی گزینی لحاظ نشود و جذب در سطح کشوری صورت گیرد 

و در دوره های تحصیالت تکمیلی نیز فرآیند مذکور اجرایی نشود.
عاملی در ادامه گفت: بحث اساسی بر این است که در کشور جمعیت 
بزرگی از مردم احساس می کند با وجود سهمیه ها دچار نوعی تبعیض اساسی 

می شود که با عدالت فرآیندی تناسبی ندارد.
دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی نیز تصریح کرد: باید این نکته مورد توجه 
قرار گیرد که الیحه توزیع عادالنه امکانات و فرصت ها به مجموعه سهمیه ها 
به طور کلی توجه داشته است. بخشی مهمی از سهمیه ها از قبیل سهمیه های 
مربوط به ایثارگران مصوب مجلس است و امکان نقض آن مصوبه وجود ندارد. 

لذا بهتر است یکبار کل کار مورد بررسی قرار گیرد و مبنا متن الیحه باشد.
وی پیشنهاد کرد: می توان با بررسی کلیت الیحه توزیع عادالنه امکانات 
و فرصت ها اقدام به جمع بندی مسئله سهمیه ها به صورت بررسی کارشناسانه 
به مصوبات مجلس شورای اسالمی جهت  ادامه مقوالت مربوط  در  و  کرد، 
اقدام و بررسی به مجلس ارجاع شده مقوالت مربوط به مصوبات شورای عالی 

انقالب فرهنگی نیز در صحن شورا مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گیرد.
محمدعلی کی نژاد عضو شورای عالی انقالب فرهنگی در ادامه گفت: بهتر 
است تا زمانی که تعریف دقیقی از نقاط محروم ارائه نشده است، عنوان مذکور 

در طرح ارائه نشده به همان واژه نقاط کمتر برخوردار اکتفا شود.
وی ادامه داد: در برخی از رشته ها ضرورتی ندارد که دانشگاه تهران اقدام 
به پذیرش در سطح کشورها کند، بلکه صرفًا در رشته های مشخص می توان 

به چنین مواردی اشاره داشت.
همچنین عبداهلل جاسبی خاطرنشان کرد: مقوله ای به عنوان بومی سازی 
مربوط به شرایط متعلق به دهه ۶۰ است که در آن دوره یکسری از مناطق فاقد 
دانشگاه بودند و در نتیجه مجبور بودند برای ادامه تحصیل به مراکز شهرهای 

بزرگ مراجعه کنند اما در شرایط کنونی چنین مسئله ای قابل اتکا نیست.
حجت االسالم والمسلمین مصطفی رستمی گفت: از آنجا که الیحه مذکور 
الیحه ای یکپارچه بوده تقسیم بندی آن به مصوبات مجلس شورای اسالمی و 
مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی چندان مناسب به نظر نمی رسد.وی افزود: 
بهتر است با تشکیل کمیسیون مشترکی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
و نمایندگان شورای عالی انقالب فرهنگی با یکسری اختیاراتی به برسی الیحه 
مذکور بپردازند و جمع بندی آن کمیسیون مشترک را برای تصویب نهایی ارائه کنند.

فرمانده گروهان مرزی »کرند« به شهادت رسید
از مرزبانان هنگ مرزی »اترک« استان  فرمانده گروهان مرزی »کرند« 

گلستان به دست اراذل و اوباش منطقه به شهادت رسید.
»شهید نبی اهلل خطیری« هنگامی که به همراه دو سرباز مرزبانی مشغول 
گشت زنی و حفاظت مرزی بود، باعده یی از اراذل و اوباش منطقه درگیر شده و 
متاسفانه به دلیل ضربات چاقو به شهادت رسید. سربازان همراه وی نیز مجروح 

شده و به مرکز درمانی انتقال یافتند.

جوان ۲۲ساله خودش را به دار آویخت
جوان ۲۲ ساله یی در بخش لوداب شهرستان بویراحمد در استان کهگیلویه و 
بویراحمد با نوشتن وصیت نامه یی در خانه پدری خود را حلق آویز کرد و جان باخت.

وی در وصیت نامه خود با حاللیت طلبیدن از پدر و مادرش از آنان خواسته 
تمام توان خود را برای موفقیت برادر کوچکش  به کار گیرند.

متوفی دارای مدرک کارشناسی بود و بنا به گفته اهالی منطقه، هیچگونه 
تنش خانوادگی نداشت. 

عوامل نزاع دستجمعی در برازجان باز داشت شدند 
فرمانده انتظامی شهرستان دشتستان گفت: هفت نفر عامل درگیری و نزاع 

دستجمعی در شهر برازجان دستگیر شدند. 
سرهنگ فرهاد آراوند افزود: عصر روز پنجشنبه چهارم دی در پی اعالم وقوع 
نزاع دستجمعی در محله حسین آباد برازجان، ماموران انتظامی در محل حضور 
یافتند و مشخص شد هفت نفر از اعضای دو خانواده با یکدیکر درگیر شده اند و 

یک نفر براثر اصابت گلوله زخمی و به بیمارستان انتقال یافته است.
فرمانده انتظامی دشتستان گفت در فاصله دو ساعت پس از وقوع  درگیری 
هفت متهم این نزاع دستگیر شدند و در بازرسی از خانه فردی که تیراندازی کرده 

بود، یک قبضه اسلحه کشف شد.

جسد بی جان مرد میانه سال ته دره پیدا شد
سرپرست جمعیت هالل احمر استان زنجان گفت: تیم امداد و نجات پایگاه 
امداد و نجات شمال غرب زنجان پس از ساعت ها جست وجو، جسد بی جان مرد 
۵۲ ساله خدابنده ای را پیدا کردند.علی طاهری افزود: در پی تماس با جمعیت 
هالل احمر استان در خصوص مفقود شدن فردی در حوالی روستای طهماسب آباد 
خدابنده، جست وجوی فرد مفقود شده آغاز و پس از ساعت ها تالش، جسد فرد 

مفقود شده، پیدا و مشخص شد به علت سقوط از ارتفاع جان باخته است.

بازداشت چاقوکشی که گوش یک راننده را بریده
معاون عملیات پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ از دستگیری یکی فردی 

خبر داد که گوش یک شهروند را به خاطر تصادف بریده بود.
چندی پیش ویدیویی در فضای مجازی منتشر شد که در آن عده یی پس از 
فحاشی به یک مرد جوان، به او حمله کرده و با قمه به سر و صورتش ضربه می زدند.

کرده،  کشی  قمه  ویدیو،  آن  در  که  فردی  گفت:  راستی  سعید  سرهنگ 
پیش تر نیز سوابق درگیری و چاقو کشی داشت و یک بار دیگر هم  در شمال 

کشور دستگیر شده بود.
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آیا پردازنده های اینتل لیک فیلد کیفیت 
و کارایی موردانتظار را دارند؟

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

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

درباره ی آن ها ارائه کرد.
پردازنده  لیک فیلد )عبارت صحیح تر برای آن SoC است( پردازنده ی 7 واتی 
 Sunny و یک هسته ی پردازشی Tremont با چهار هسته ی پردازش مرکزی
Cove است که از هایبرتردینگ هم بهره نمی برد. قطعا چنین پردازنده  ای رقیب 
و  مقایسه ها  درنتیجه،  بود؛  نخواهد   )Core( کور  خانواده ی  کامل  محصوالت 
بنچمارک هایی که بین لیک فیلد و پردازنده های کامل کور می شود، هیچ گاه برتری 
 CB۱۵ مذکور در بنچمارک SoC پردازنده ی کوچک تر را نشان نمی دهد. امتیاز
 ۸۱۰۰y-Core m۳ در بخش پردازش تک رشته ای کمتر از امتیاز پردازنده ی
گزارش می شود )۳/۸۸ دربرابر ۲/۹۶(. البته در پردازش چندهسته ای شاهد نتایج 

بهتری هستیم و لیک فیلد امتیاز ۲۵۵ را دربرابر امتیاز ۱۶۲ رقیب ثبت می کند.
پردازنده ی ۸۱۰۰y-m۳ را می توان بهترین گزینه در خانواده ی x۸۶ برای 
مقایسه با Lekefield SoC دانست. پردازنده ی سری Core M تراشه ای 
دوهسته ای با چهار رشته ی پردازشی محسوب می شود که توان طراحی گرمایی 
آن ۵ وات و سرعت کالک پایه  اش ۱/۱ و سرعت کالک تقویت شده ی آن 4/۳ 

گیگاهرتز است.
الگوی رقابتی لیک فیلد دربرابر کور ام )ضعف در امتیاز تک رشته ای و برتری 
 R۲۰ و R۱۵ و R۱۰ در امتیاز چند رشته ای( در تمامی بنچمارک های ساین بنچ
و گیگ بنچ ۵.۱ دیده می شود. پردازنده ی ۸۱۰۰Y-m۳ در تمامی آزمایش های 
تک رشته  ای پیروز می شود و فاصله ی زیادی هم با رقیب دارد. درمقابل، در تمامی 
آزمایش های چند هسته ای شاهد پیروزی پردازنده ی لیک فیلد هستیم که فاصله ی 

بیشتری با فاصله ی رقابت تک رشته ای را هم نشان می دهد.
بررسی ها،  نتیجه ی  به  نگاه  با  کوالکام  دارند  اعتقاد  کارشناسان   برخی 
پیروزی  به قطع نمی توان  البته  )تِک رادار(؛  پیروزی می زند  نشانه ی  به  پوزخندی 
کوالکام را در وظایف پردازشی تأیید کرد. به هرحال، پلتفرم ویندوز روی آرم اکنون 
برای هماهنگی با x۸۶ مبتنی بر شبیه سازی ۳۲ بیتی است که به تنهایی برخی از 
نتایج آزمایش را خدشه دار می کند. درمقابل، لیک فیلد در عملکرد تک رشته ای در 
بسیاری از آزمایش ها از پردازنده ی کواکاک ۸cx بهتر ظاهر شده )7۹7 دربرابر 
7۰۰(؛ اما درنهایت در پردازش چندرشته ای، ۸cx با امتیاز ۲،7۶۰ دربرابر ۱،44۱ 
پیروز می شود. درنهایت، شاید کوالکام با نسل بعدی پردازنده های خود رقابت را 
شدیدتر هم بکند؛ اما هنوز نمی توان نتیجه گیری کاملی از پیش بینی های آتی کرد.

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

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

باتری و قیمت پردازنده ی تیم آبی نداریم. 

کشور  زنان  جامعه  بسیج  رئیس 
گفت: بسیج زنان اقدام به تهیه گوشی 
و تبلت برای دانش آموزان کم بضاعت 
شناسایی شده، کرد تا قدری به معیشت 

خانوارها در ایام کرونا کمک کند.
مینا بیابانی در گفتگو با خبرنگار 
آخرین  خصوص  در  توضیح  با  مهر، 
کشور  زنان  معه  جا بسیج  مات  قدا ا
بسیج  که  کارهایی  ز  ا یکی  گفت: 
زنان در ایام اخیر به آن توجه داشت، 
به  کمک  و  آموزان  دانش  موضوع 
حاضر  حال  در  بود.  آنها  خانواده های 
دلیل  به  مدارس  تعطیلی  به  توجه  با 
به  مجبور  آموزان  دانش  کرونا  شیوع 
استفاده از سامانه شاد و همراه داشتن 
گوشی هوشمند هستند. این در حالی 
است که بسیاری از خانواده ها قادر به 

و همین  نبودند  تهیه گوشی هوشمند 
دانش  به  زدن  آسیب  حال  در  امر 

آموزان بود.

رئیس بسیج جامعه زنان افزود: به 
به  اقدام  زنان  نیز بسیج  همین منظور 
تهیه گوشی و تبلت برای دانش آموزان 

تا  کرد  شده،  شناسایی  بضاعت  کم 
قدری به معیشت خانوارها در ایام کرونا 
کمک کند. به عالوه با کمک اعضای 
لتحریر،  لوازم ا تهیه  به  اقدام  بسیج 
ارائه کمک های درسی  و  تلفن همراه 

به دانش آموزان کردیم.
اقالم  این  اینکه  بیان  با  بیابانی 
کمک های  وری  آ جمع  طریق  ز  ا
دانش  بسیج  همکاری  با  و  مردمی 
آموزی، دانشجویی و بسیج فرهنگیان 
این  در  است، تصریح کرد:  تهیه شده 
طریق  از  نیازمند  خانواده های  طرح 
پایگاه های محالت شناسایی شدند و به 
آنها کمک شد. کمک در حل مشکالت 
درسی دانش آموزان نیز با کمک بانوان 
بسیجی در پایگاه های بسیج مساجد و 

محالت در حال انجام است.

تامین تبلت و گوشی برای دانش آموزان کم بضاعت توسط بسیج زنان

وزارت  ابتدایی  آموزش  معاون 
آموزش وپرورش با اشاره به آغاز به کار 
»برنامه تحولی خوانا« از افزایش آموزش 
مهارت های اجتماعی صحیح به دانش 

آموزان، در دوران کرونایی خبر داد.
تشریح  در  ده  حکیم زا رضوان 
بسته تحولی طرح خوانا، اظهار داشت: 
دسترسی دانش آموزان به آموزش های 
مجازی در مناطق محروم افزایش یافته 
و ما استفاده از فناوری و فضای مجازی 
در  را همواره  برگزاری کالس ها  برای 

دستور کارداریم.
راهبران  فعالیت  به  اشاره  با  وی 
تدوین  و  استان ها  همه  در  آموزشی 
روستایی  معلمان  برای  درس نامه هایی 
معلمان  این  کرد:  تصریح  عشایری،  و 
طریق  از  درس نامه ها  و  ارزیابی شده 
نی  یو یز تلو سه  مدر و  د  شا شبکه 

همچنان  آموزش ها  این  و  ارسال شده 
استمرار خواهد داشت.

حکیم زاده از افزایش مهارت های 
شنوایی، بینایی، خواندن و نوشتن دانش 
آموزان پس از اجرای این طرح خبر داد 

مدارس  درصد   ۵ خوانا  طرح  افزود:  و 
ما  روش  و  می دهد  پوشش  را  ابتدایی 
دانش  تا  است  عملی  طرح،  این  در 
آموزان بتوانند با استفاده از زبان درست 
و استفاده از کلمات مناسب تربیت شوند 

رسا  شکلی  به  را  خود  خواسته های  و 
بیان کنند و از ابزار نوشتن نیز به خوبی 

استفاده نمایند.
وی با اشاره به عدم توانایی اغلب 
از  صحیح  استفاده  در  فارغ التحصیالن 
زبان افزود: دانش آموزان باید در مقابل 
سخنان مختلف مهارت نه گفتن داشته 
باشند و مسئولیت های خود را در قبال 
به خوبی  طبیعت  و  انسان ها  و  خداوند 

ایفا کنند.
بابیان  بتدایی  ا آموزش  معاون 
دانش  آداب دانی » در  اینکه »مهارت 
تحولی  بسته  اجرای  از  پس  آموزان 
دانش  گفت:  می یابد،  فزونی  نا  خوا
آموزان رفتار درست را در موقعیت های 
با  امیدواریم  و  فرامی گیرند  مختلف 
آموزش مدرسان کشوری نتایج خوبی 

در مدارس داشته باشیم.

دسترسی دانش آموزان مناطق محروم به آموزش  مجازی افزایش یافته است

یک مشاور با اشاره به آغاز فصل امتحانات دانش 
آموزان و تاکید والدین بر کسب نمره کامل، مطرح کرد: 
الزم است والدین در تعریفی که از موفقیت دارند بازبینی 
کنند. متاسفانه در فرهنگ ما کسب نمره ۲۰ در دروس 
به معنای هوش باالی افراد است چه بسا بسیار والدینی 
که در تالش اند به هر قیمتی شده فرزندان خود را از 
طریق معلم خصوصی و مدارس گران قیمت در گروه 

دانش آموزان تیزهوش و سرآمد قرار دهند 
اما توجهی به فشار روانی و اضطراب وارد 

شده بر فرزندان ندارند.
مریم فوالدی اظهار داشت: استرس 
و اضطرابی که به دلیل فشار بیش از حد 
روی  بر  کامل  نمره  کسب  برای  والدین 
بچه ها وارد است اثرات جبران ناپذیری را در 
آینده دانش آموزان ایجاد می کند. به همان 
میزان که والدین بر کسب نمره عالی و یا 
۲۰ توسط دانش آموزان تاکید دارند بهتر 
است به آن ها مهارت های زندگی، انعطاف 
پذیری، سازش و به ویژه مهارت حل مساله 
را نیز بیاموزند تا فرزندان بتوانند در شرایط 

استرس زا خود را سازگار سازند.
در  اضطراب  کلی  طور  به  افزود:  مشاور  این 
روند رشد همراه افراد هست اما نمی توان گفت تمام 
اضطراب ها و استرس ها نابهنجار هستند چراکه میزان 
معینی از اضطراب را افراد در مسیر رشد خود تجربه 
با آن  می کنند و مکانیزم هایی را در جهت سازگاری 

گسترش می دهند.
به گفته فوالدی، برخی از اضطراب ها در صورت 
تبدیل  گونه  مرض  اضطراب های  به  می توانند  تداوم 

شوند که اکثرا نشات گرفته از شکست و عدم سازش 
افراد با شرایط است. همچنین این گونه اضطراب ها 
شامل طیف وسیعی از اختالالت شناختی و بدنی، ترس 
و وحشت های غیر موجه  می شوند که در نهایت موجب 
محرومیت افراد از بخش عظیمی از توانایی ها و امکانات 
خود می شود. از این رو اضطراب وارده والدین بر دانش 

آموزان در جهت عکس توانایی  آن ها عمل می کند.

وی افزود: همچنین تجربه بیش از حد بیماری های 
روان تنی نظیر دل درد، حالت تهوع و... است که اگر 
عوارض  جمله  از  باشد  نداشته  فیزیولوژیک  ریشه 

استرس و اضطراب  در آن ها است.
این مشاور معتقد است برخی اضطراب ها می توانند 
برخاسته از ژنتیک افراد باشند از سوی دیگر بستر و 
نیز  می شوند  بزرگ  آن  در  افراد  که  محیطی  شرایط 
به طوری  بیاموزد  آن ها  به  را  اضطراب  این  می تواند 
نگرانی،  اضطراب،  خود  اطراف  محیط  از  افراد  که 

تشویش و استرس را دریافت می کنند و در عملکرد 
خود با اختالل مواجه می شوند. همچنین این استرس ها 
از طریق پیام ها، تجربیات، نیازهای رفع نشده از سوی 

والدین می تواند در زندگی کودکان بروز کند. 
فوالدی گفت: کودکان در مسیر رشدی خود بسیار 
به حمایت، دلبستگی، محافظت و مراقبت نیاز دارند. 
همچنین در دوره ای از زندگی که به سمت استقالل 
طلبی و هویت فردی می روند احتیاج دارند 
که خودمختای آن ها به شیوه درست و در 

حد کافی برآورده شود.
وی ادامه داد: هنگامی که این نیازها 
و  استرس  نشود  برآورده  درست  شیوه  به 
برای  با کودکان می ماند.  اضطراب همراه 
مثال در صورت عدم دریافت توجه کافی از 
سوی والدین ممکن است دانش آموز دائما 
در تالش برای کسب نمره ۲۰ جهت جلب 
توجه والدین برآید چراکه ممکن است در 
گذشته پیام های نامناسبی نظیر مقایسه او 
با سایرین و تحقیر از سوی والدین دریافت 

کرده باشد.
وی همچنین این را هم گفت که بیان پیام هایی 
از سوی  است...«  پسر خوب کسی  یا  دختر   « نظیر 
والدین اگر به شیوه درستی انجام نشود برای کودکان 

حاوی تشویش، اضطراب و استرس خواهد بود.
این مشاور تصریح کرد: متاسفانه والدین هنگامی 
که رفتار بدی از فرزند خود مشاهده می کنند و یا نمره 
دلخواه آن ها را کسب نمی کند به طور کلی شخصیت 
فرزند را مورد شماتت قرار می دهند در حالی که تنها 

آن رفتار مذموم است.

فشار والدین برای گرفتن »نمره 20« اثر جبران ناپذیری بر آینده دانش آموزان می گذارد



3 انرژیسال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1638-  شنبه 6 دی 1399 اقتصاد- 

 ، ی صید له  حجت ا
ایران  صادرات  بانک  مدیرعامل 
»حسابداری  وبینار  هشتمین  در 
تولید،  طراوت  طرح های  ایران«،  مدیریت 
مالی  تأمین  بحث  در  را  مسکن  و  توسعه 
و  دانست  مؤثر  مبادله«  »هزینه  کاهش  و 
از تمرکز بانک صادرات ایران بر آن دسته 
از ارکان و عوامل تولید که برای صنعت و 
اقتصاد کشور ارزش افزوده ایجاد می کنند، 

سخن گفت.
از  نقل  به  جوانان  دنیای  گزارش  به 
روابط عمومی بانک صادرات ایران، حجت اله 
بداری  حسا وبینار  هشتمین  در  صیدی 
مدیریت ایران که با عنوان »مدیریت هزینه 
برگزار  کار«،  و  کسب  در  تأمین  زنجیره  و 
شد، دربارة »نقش بانک ها در مدیریت تامین 
در  بانک ها  کارها« گفت:  و  زنجیره کسب 
و  دارند  کلیدی  نقش  مالی  تامین  زنجیره 
این زنجیره موجب کاهش هزینه و افزایش 
سرعت تولید می شود؛ به طوری که با کنار 
دغدغه  هم  اضافی  مراحل  شدن  گذاشته 
مصرف کننده را کاهش می دهد و هم به نفع 
اقتصاد کشور عمل می کند، زیرا از یک سو 
»هزینه مبادله« را پایین می آورد و از دیگر 
سو، از خلق نقدینگی جلوگیری می کند. این 
نگاه از ابتدای سال ۹۸ با عرضه محصول 
طرح  عنوان  با  ایران  صادرات  بانک  جدید 
اعتباری رونق تولید )طراوت( آغاز و بانک 
موفق شد در همین سال هشت هزار میلیارد 
تومان وارد چرخه تولید کند. در سال جاری 
نیز بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان در این 

قالب به تولید تخصیص داده است.
حضور  با  که  همایش  این  در  وی 
استادان دانشگاه، فعاالن عرصه حسابداری 
و مدیریت مالی، دانشجویان و عالقه مندان 
بر بستر وب برگزار شد، افزود: از ابداعات و 
اختراعات بشر خردورز، زنجیره تأمین است 
می شود؛  مبادله  هزینه  کاهش  موجب  که 
از  یکی  توسعه  اقتصاددانان  که  طوری  به 
هزینه  بودن  کم  را  توسعه   شاخص های 
مقایسه  در  شاخص  این  می دانند.  مبادله 
مورد  یکدیگر  با  کشور  دو  توسعه یافتگی 
توجه بوده و با رفاه و توسعه انسانی ارتباط 

می دهد  نشان  مبادله  هزینه  شاخص  دارد. 
می شود،  تولید  کارخانه  در  کاالیی  وقتی 
قرار  مصرف کننده  اختیار  در  قیمتی  چه  با 
با  آن  در  کاال  که  کشوری  هر  می گیرد. 
برسد،  مصرف کننده  دست  به  کمتری  نرخ 
شاخص  با  برعکس.  و  است  توسعه یافته تر 
مسیر  در  که  کرد  بررسی  می توان  مذکور 
تولید، عواملی چون دیوان ساالری و موانع 
میزان هزینه های غیرضرور  تا چه  مختلف 

روی دست کشور می گذارد. 
مدیرعامل بانک صادرات ایران اظهار 
از  این است که  تأمین  کرد: حسن زنجیره 
ماده خام تا مصرف کننده را به نحو مستقیم 
به یکدیگر وصل  و واسطه ها را حذف می کند 

و هزینه را به شدت کاهش می دهد. 
»هزینه  وضعیت  تشریح  در  صیدی 
مبادله« نیز به بحث اثرگذاری زنجیره تأمین 
مالی اشاره و اظهار کرد: همه اجزای تولید 
در مراحل مختلف نیاز به تأمین مالی دارند. 
برای مثال از استخراج سنگ آهن تا تبدیل به 
گندله و شمش فوالد، مراحل تبدیل به ورق 
فوالد در شرکت های فوالدی و تبدیل ورق 
تولید خودرو در شرکت های  برای  فوالدی 
نمایندگی های  توسط  خرید  و  خودروسازی 
مصرف کننده  استفاده  نهایت  در  و  فروش 
نهایی به تأمین مالی نیاز است. در این مسیر 
جریان نقدینگی از راست به چپ و از چپ 
به راست و دایره وار ادامه می یابد و چه بهتر 
که مراحل اضافی از این جریان حذف شود.

وی گفت: در صورتی که هر یک از 
به صورت جداگانه  تا مصرف  تولید  اجزای 
به بانک یا بازار سرمایه وصل شوند، هزینه 
زیادی صرف خواهد شد که تورم زا خواهد 
برای  بانک ها  نقش  که  اینجاست  و  بود 
می شود؛  آشکار  هزینه هایی  چنین  کاهش 
تأمین  به عنوان مثال، در مدیریت زنجیره 
میلیارد  با یک  تنها   )supply chain(
واحدی  چهار  می توان  تسهیالت  تومان 
تسهیالت  مذکور  مدیریت  غیاب  در  که  را 
جداگانه و به مراتب بیش از این رقم دریافت 

می کردند، پوشش داد.
رویکرد  در  افزود:  دانشگاه  استاد  این 
توزیع،  تولید،  مختلف  بخش های  سنتی 
عمده فروش، خرده فروش و مصرف کننده 
به صورت جداگانه تحت پوشش تأمین مالی 
بانک ها  قرار می گرفتند که عالوه بر خلق 
پول، هزینه مبادله را افزایش و سرعت تولید 
را کاهش می داد و موجب افزایش قیمت تمام 
شده کاال می شد. در صورتی که در رویکرد 
نوین، ابزارهایی همچون اعتبارات اسنادی، 
خرید دین و عاملیت بازرگانی کمک می کند 
تا بانک ها بتوانند بدون خلق نقدینگی جدید 
کل زنجیره تأمین را تحت پوشش قرار دهند.

مدیرعامل بانک صادرات ایران با اشاره 
به تاثیر ارکان و عوامل مهم در زنجیره ارزش 
افزوده،  ارزش  ایجاد  و  تولیدی  محصوالت 
اظهار کرد: بانک صادرات ایران در موضوع 
ارزش  دارای  دارایی های  بر  مالی  تأمین 

فاقد  عوامل  تا  است  کرده  تمرکز  افزوده 
ارزش افزوده حذف شوند و در نتیجه هزینه 
مبادله کاهش یافته، رونق تولید تحقق و در 
نهایت درجه توسعه  یافتگی بهبود پیدا کند.

وی با اشاره به روند افزایش قیمت  مواد 
اولیه و افت تقاضا به عنوان عواملی برای 
کاهش نقدینگی واحدهای تولیدی از اواسط 
سال ۹7، افزود: همزمان با نامگذاری سال 
۹۸ به عنوان سال رونق تولید از سوی مقام 
معظم رهبری، بانک صادرات ایران با ارائه 
طرح طراوت، مدیریت زنجیرة تأمین مالی 
از تقاضا تا ماده خام را تحت پوشش گرفت.

رونق  برای  اینکه  بیان  با  صیدی 
کارخانه  به  نقدینگی  تزریق  تنها  تولید 
ا  ر یی  تقاضا ید  با گفت:  نیست،  فی  کا
مصرف کنندگان  تا  کرد  تعریف  بازار  در 
مراجعه  محصوالت  خرید  برای  بیشتری 
صادرات  بانک  منظور،  همین  به  کنند. 
ایران از طریق ارائه کارت اعتباری مرابحه 
به مصرف کننده، تقاضا را از طریق صدور 
اعتبارات اسنادی ریالی تحت پوشش قرار 
داد. این اعتبار بدون خلق نقدینگی جدید 
و هزینه اضافی، موجب تامین مالی زنجیره 
تولید تا مصرف و در سال ۹۸ موجب ورود 
هشت هزار میلیارد تومان اعتبار به چرخه 
تولید شده است. به طوری که بنا به اظهار 
نجمن  ا و  فوالد  تولیدکنندگان  نجمن  ا
بنگاه ها  برخی  پتروشیمی،  تولیدکنندگان 
اینکه  یافتند. ضمن  نجات  از ورشکستگی 
بانک صادرات  طراوت  از طرح  استفاده  با 
تولیدکننده  اما  خریدند،  نسیه  مردم  ایران 

پول خود را نقد دریافت کرد.
یران  ا صادرات  بانک  مدیرعامل 
همچنین با اشاره به طرح »طراوت توسعه« 
گفت: با استفاده از این طرح، توسعه تولید 
اعتبارات  صدور  مکانیسم  از  استفاده  با 
تا  است  گرفته  قرار  حمایت  مورد  اسنادی 
تولیدکنندگان بتوانند ظرفیت های تولید خود 
را افزایش دهند. عالوه بر این، طرح »طراوت 
مسکن« در همین قالب برای تأمین مالی 
مسکن اقشار متوسط در قالب پیش خرید از 
ایران  صادرات  بانک  سوی  از  انبوه سازان 

عرضه شد.  

بانک مسکن جایزه برتر پانزدهمین جشنواره ملی انتشارات
 روابط عمومی را کسب کرد

جایزه برتر پانزدهمین جشنواره ملی انتشارات روابط 
عمومی بانک مسکن به مهدی احمدی رییس اداره روابط 

عمومی بانک مسکن، اهدا شد.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، پانزدهمین 
جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی سال جاری با اهدای 
تندیس و جوایز به روابط عمومی های برتر به کار خود پایان 

داد. این جشنواره به همت انجمن متخصصان روابط عمومی و با همکاری دانشگاه ها، 
روابط عمومی وزارتخانه ها، سازمان ها و شرکت های خصوصی و دولتی در دو بخش 
رقابتی و آموزشی در دو گروه تهرانی و استانی در مرکز همایش های سازمان مدیریت 
صنعتی )سازمان مطالعات و بهره وری نیروی انسانی( برگزار شد.این جشنواره با حضور 
حسین امامی رییس انجمن متخصصان روابط عمومی، محمد خدادی معاون مطبوعاتی 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، مهدی احمدی رییس اداره کل روابط عمومی بانک 
مسکن و جمعی دیگر از مدیران روابط عمومی برگزار و به روابط عمومی های برتر، 

تندیس افتخار اعطا شد.
براساس این گزارش این جشنواره به همت انجمن متخصصان روابط عمومی در 
دو بخش رقابتی و آموزشی در دو گروه ملی و استانی در مرکز همایش های سازمان 

مدیریت صنعتی )سازمان مطالعات و بهره وری نیروی انسانی( برگزار شد.
به گزارش خبرنگار هیبنا، جایزه برتر پانزدهمین جشنواره ملی انتشارات روابط 
عمومی بانک مسکن به مهدی احمدی رییس اداره روابط عمومی بانک مسکن، اهدا شد.

مهدی احمدی رییس کل اداره روابط عمومی بانک مسکن، در حاشیه ی این 
مراسم در مصاحبه ای با خبرنگار هیبنا در خصوص برگزاری این جشنواره گفت: بانک 
مسکن به عنوان یک بانک تخصصی و البته مردمی، خدمات و محصوالت متنوعی 
به مردم ارائه می دهد و به همین دلیل ما وظیفه ی خود می دانیم اطالع رسانی دقیق 

، جامع و وسیعی داشته باشیم.
وی اظهار داشت: بانک مسکن جزو معدود بانک هایی است که دارای پایگاه 
خبری می باشد و از این طریق اطالعات را به صورت دقیق در اختیار مردم قرار می دهد.

این مقام مسوول در ادامه افزود: بانک مسکن همچنین از طریق ابزارهای مختلف 
ارتباطی، تهیه ی بروشور، تبلیغات و ... اطالعات کاملی از محصوالت و خدمات متنوع 

بانک را در اختیار عموم قرار دهد.
مهدی احمدی در پایان گفت: بانک مسکن نیز در سطح ملی و در حوزه ی 
نشریه داخلی )مصاحبه( رتبه اول )مشترک(، ادبیات )داستان سرایی( رتبه دوم، پوستر 
رتبه دوم، نشریه داخلی )سرمقاله( رتبه دوم )مشترک(، مولتی مدیا رتبه سوم، تحلیل 
محتوا رتبه سوم، کلیپ رتبه سوم، نشریه داخلی )گزارش( رتبه سوم )مشترک(، ویژه 

نامه رتبه سوم )مشترک( و موشن گرافیک رتبه سوم )مشترک( حائز رتبه شد.

توسط شتاب دهنده نوین تک :
نخستین رویداد نوین کمپ برگزار می شود

ثروت  مدیریت  فّناوری های  حوزه  محوریت  با  نوین کمپ  داد  ی رو نخستین 
مشاور  شرکت  مشارکت  با  تک،  نوین  شتاب دهنده  توسط   )WealthTech(
سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین و با حمایت بانک اقتصادنوین در تاریخ ۱۸ دی ماه 

سال جاری برگزار خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی بانک اقتصادنوین؛ مخاطبین این رویداد ازیک طرف 
می توانند افراد و تیم های عالقه مند به این فضا باشند که در این رویداد می توانند شناخت 
خود را با مدیریت سرمایه افزایش دهند، با چالش ها و فرصت های آن آشنا شوند و با 
دریافت آموزش های الزم ایده خود را برای ایجاد نوآوری در آن شکل دهند. همچنین 
مخاطبین رویداد می توانند تیم هایی باشند که مدتی است در این حوزه فعالیت داشته 
و برای پیشبرد کار خود نیازمند زیرساخت، داده، همکاری با شرکت های مربوطه و یا 

جذب سرمایه هستند.
اقتصادنوین،  مالی  گروه  باز  نوآوری  بازوی  به عنوان  نوین تک  ه  شتاب دهند
ماموریت اتصال تیم های نوآور به شرکت های این مجموعه را داراست و رویدادهای 
توسط  اتصال  این  تسهیل  برای  فرایندی  به عنوان  راستا  همین  در  یز  ن نوین کمپ 

نوین تک طراحی شده اند.
گفتنی است شرکت نوین تک از شرکت های گروه اقتصادنوین است که از تیرماه 
سال ۱۳۹۶ فعالیت خود را با هدف افزایش احتمال موفقیت و کاهش ریسک فعالیت 
استارتاپ ها آغاز کرده و در همین راستا تا به امروز با ۲۸ استارتاپ همکاری داشته 
https:// است.جهت دریافت اطالعات تکمیلی به سایت شرکت نوین تک به آدرس

novin.tech مراجعه کنید.

تمدید جشنواره هپ بانک ملی ایران تا ۲0 دی
مهلت شرکت در جشنواره اپلیکیشن هپ که از دوم آذرماه آغاز شده بود تا ۲۰ 

دی ماه تمدید شد.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، مهلت شرکت در جشنواره اپلیکیشن 
هپ که ویژه نوجوانان )تا ۱۸ سال(، از دوم آذرماه با شعار با هپ رویاهاتو بساز آغاز 

شده بود، به دلیل استقبال گسترده، تا بیستم دی ماه تمدید شد.
 PS4 جوایز ارزنده این جشنواره شامل کمک هزینه خرید چهار عدد کنسول بازی
هر کدام به ارزش ۱۰۰ میلیون ریال، کمک هزینه خرید ۱۰ عدد گوشی تلفن همراه هر 
یک به ارزش ۶۰ میلیون ریال و کمک هزینه خرید ۵۰ عدد ساعت هوشمند هر یک 
به ارزش ۱۰ میلیون ریال، به قید قرعه به نوجوانانی تعلق خواهد گرفت که در طول 
مدت برگزاری جشنواره، اپلیکیشن هپ را از طریق سایت بانک ملی ایران، استورهای 
بازار، مایکت و چارخونه و یا ارسال عدد ۲ به شماره ۱۰۰۰۰۵۵۶۶ دریافت و نصب کنند.

اپلیکیشن هپ جدیدترین محصول کانون جوانه های بانک ملی ایران و یک 
اپلیکیشن آموزشی-سرگرمی است که با توجه به نیاز نوجوانان به فراگیری دانش 
اقتصادی و با هدف پرورش هوش مالی آنها، در اختیار کاربران قرار گرفته است و در 
بخش های مختلفی مانند مدرسه اقتصاد، مدرسه هوش مصنوعی، مدرسه کسب و کار، 
مدرسه شهروندی، مدرسه مشاوره و هدایت تحصیلی، همیار پلیس، کتابخانه دیجیتال، 

بازی و انیمیشن و ... مطالب مفید و متنوعی را ارائه می کند.
الزم به ذکر است، پس از پایان این جشنواره، کانون جوانه های بانک ملی ایران 

جشنواره های دیگری را برای کاربران فعال اپلیکیشن هپ در دستور کار خود دارد.

مدیرعامل بانک اقتصادنوین خبر داد:
عرضه اولیه سهام شرکت لیزینگ اقتصادنوین در آینده نزدیک

سهام شرکت لیزینگ اقتصادنوین به زودی در بازار بورس اوراق بهادار عرضه 
می شود.

به گزارش روابط عمومی بانک اقتصادنوین، علیرضا بلگوری با اشاره به اقدامات 
این بانک در رعایت الزامات ابالغی مواد ۱۶ و ۱7 قانون رفع موانع تولید، گفت: در 
این ارتباط شرکت هایی که امکان عرضه در بازار بورس و فرابورس را داشتند انتخاب 
شدند که با هماهنگی سازمان بورس و اوراق بهادار اقدامات الزم در جهت واگذاری 

این شرکت ها در حال انجام و پیگیری است.
لیزینگ  شرکت  پذیرش  جهت  در  اولیه  اقدامات  راستا  این  در  افزود:  او 
اقتصادنوین انجام شده است و در حال حاضر در انتظار درج نماد و بالفاصله تکمیل 
مدارک و عرضه سهام این شرکت هستیم که پیش بینی می کنیم در آینده نزدیک 

به انجام خواهد رسید.
مدیرعامل بانک اقتصادنوین همچنین درباره وضعیت عملیاتی و سودآوری شرکت 
لیزینگ اقتصادنوین گفت: از منظر سودآوری، سود خالص شرکت در دوره شش ماهه 
منتهی به پایان شهریورماه سال جاری در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 4۸ درصد 
رشد داشته است. همچنین سود عملیاتی این شرکت در شش ماه نخست سال جاری 
در مقایسه با دوره مشابه سال قبل رشدی نزدیک به ۵۵ درصد را تجربه کرده است. 
مبلغ تسهیالت ارائه شده در حوزه خودروهای سبک و سنگین و تجهیزات نیز با رشدی 
بالغ بر ۲۸۵ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل همراه بوده است. این در حالی است 
که با وجود رشد قابل توجه تسهیالت اعطایی و شرایط ویژه ناشی از شیوع ویروس 
کرونا و رکود کسب وکار، نسبت معوقات به مانده تسهیالت طی دوره یادشده نسبت 

به دوره مشابه سال قبل بهبودیافته است.
بلگوری در خصوص برآورد قیمت سهام شرکت لیزینگ اقتصادنوین در زمان 
عرضه تصریح کرد: اظهارنظر در مورد این موضوع منوط به گزارش های ارزش گذاری 
است اما با توجه به وضعیت عملکردی این شرکت و ارزش بازار سهم سایر شرکت های 
رقیب، قیمت واقعی سهام در زمان عرضه تفاوت قابل مالحظه ای با بهای تمام شده 

سهام داشته و سود مناسبی را برای بانک اقتصادنوین ایجاد خواهد کرد.
گفتنی است، شرکت لیزینگ اقتصادنوین به عنوان یکی از بزرگ ترین شرکت های 
واسپاری عرضه شده در بازار بورس اوراق بهادار با سرمایه ثبتی سه هزار میلیارد ریال 

است که خدمات متنوع لیزینگ را ارائه می کند.
مدیرعامل بانک اقتصادنوین همچنین از اقدامات انجام شده در جهت پذیرش 
شرکت پرداخت نوین آرین که از شرکت های فعال در حوزه صنعت PSP کشور است، 

در بازار فرابورس خبر داد.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران:
مصرف گاز کشور در مرحله هشدار است

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران اظهار کرد: با افزایش مصرف گاز 
بخش خانگی، گازرسانی به صنایع محدود می شود و باید سوخت جایگزین 
)مازوت و گازوئیل( برای آن مصرف شود که همین موضوع می تواند سبب 

آلودگی های محیط زیستی باشد.
حسن منتظرتربتی با حضور در برنامه گفت وگوی ویژه خبری شبکه 
دو سیما، گفت: فصل زمستان همیشه با افزایش مصرف گاز همراه است 
که یکی دالیل این است ما همچنان در حال توسعه شبکه گاز هستیم 
و توسعه های خوبی هم در بحث گازرسانی روستایی انجام شده است و 
هرسال حدود ۳ هزار روستا به شبکه گاز متصل شدند؛ بنابراین بخشی از 

این افزایش مصرف ناشی از توسعه شبکه گاز است.
وی ادامه داد: اما امسال شاهد شیوع ویروس کرونا بودیم تا جایی 
که حتی در تابستان مصرف گاز بیش از پیش افزایش یافت زیرا مصرف 
آب گرم و شست وشو مردم بیشتر شد و طبق تحلیل کارشناسان بخشی 

از این افزایش مصرف هم به همین دلیل است.
مصرف بی رویه انرژی در ایران سنت شده است

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران تصریح کرد: البته اتفاق سنتی در 
کشور ما وجود دارد و مصرف انرژی در بخش های مختلف در کشور ما 
باالست و همین می تواند سبب افزایش بیشتر گاز و دیگر انرژی های کشور 
باشد تا جایی  که در تابستان شاهد افزایش 7 تا ۱۰ درصدی مصرف بودیم 
اما این مسئله در تابستان کمتر مشهود بود و اکنون در زمستان بیشتر 

قابل توجه است.
تربتی همچنین اظهار کرد: هرچند به موازات افزایش مصرف به ویژه 
در بخش خانگی، افزایش تولید هم اتفاق افتاده و تولید گاز از ابتدای امسال 
تاکنون ۱۰ میلیارد مترمکعب افازیش یافته که عمده آن در بخش خانگی 

مصرف شده است.
باید از افزایش تولید عبور کنیم و به سوی مصرف بهینه برویم

وی افزود: موضوع این است که کمتر کشوری شانس داشتن یک 
اما ما پارس جنوبی داشتیم و آن را  را داشته  عسلویه و پارس جنوبی 
توسعه دادیم و از آن استفاده می کنیم و این روزها به مقدار بیش از دو 
بخش  به مصرف  آن  عمده  اما  داشتیم  تولید  توسعه  جنوبی  پارس  فاز 
خانگی اختصاص می یابد در حالی که باید از افزایش تولید عبور کنیم 
و به سوی مصرف بهینه انرژی برویم )عایق کاری ساختمان ها، استفاده 

از پنجره های دوجداره و ...(.
نگرانی اصلی افزایش مصرف گاز بخش خانگی است

معاون وزیر نفت در امور گاز در این باره گفت: مصرف روزانه گاز در 
بخش خانگی این روزها به حدود ۶۰۰ میلیون مترمکعب رسیده است و 
پیش بینی می کنیم هفته آینده تا روزانه ۶۵۰ میلیون مترمعب هم برسد و این 
روزها بیشتر نگرانی ما افزایش مصرف در بخش خانگی است و نگرانیم که 
اگر گازرسانی به صنایع کم شود باید سوخت جایگزین )مازوت و گازوئیل( 
برای آن مصرف شود که همین موضوع می تواند سبب آلودگی های محیط 

زیستی باشد و مشکالت حمل و نقل هم دارد.
مصرف گاز کشور اکنون در مرحله هشدار است

به گفته تربتی، وضع کنونی، مرحله هشدار است تا به موازات افزایش 
تولید گاز و توسعه، موضوع بهینه سازی مصرف انرژی را هم در نظر گیریم 
زیرا هر سال شاهد افزایش مصرف خواهیم بود و محدودیت گازرسانی به 

صنایع رخ می دهد و شرایط هر سال بدتر خواهد شد.
وی ادامه داد: مصرف روزانه گاز طبیعی نیروگاه ها در آذرماه امسال 
حدود ۹۰ میلیون مترمکعب بوده و بقیه از گازوئیل و سوخت مازوت تامین 
شده است؛ سهم مازوت هم حدود ۱۵ میلیون مترمکعب بوده است. البته 
سوخت مازوت، سوخت ناماسبی برای نیروگاه ها نیست و در کشورهای 

دیگر همچون ترکیه و چین حتی از زغال سنگ استفاده می شود.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اشاره به محدود شدن گازرسانی به 
صنایع سیمان، گفت: مصرف روزانه صنایع تولید سیمان هم پیش از آغاز 
فصل سرما ۲۰ ملیون مترکعب بود که اکنون حدود ۱۵ میلیون مترمکعب 
با  پتروشیمی ها و صنایع فوالد  به  درباره گازرسانی  اما  آن محدود شده 
توجه به موازنه شبکه گاز تصمیم گیری می شود و ممکن است چند روزی 
گازرسانی به آنها محدود شود و دوباره متصل شوند، اما این وضع امسال 

چند روز زودتر از سال های گذشته اتفاق افتاد.
صادرات گاز در هیچ دولتی فراموش نشده است

کشورهای  به  ایران  گاز  صادرات  دورنمای  درباره  همچنین  تربتی 
همسایه، تصریح کرد: توسعه شبکه خطوط لوله گاز در کشور به نحوی 
است که امکان ترانزیت، سوآپ، واردات و صادرات گاز طبیعی وجود دارد 
و زیرساخت های الزم فراهم است اما چرا این اتفاق نمی افتد؟ واقعیت این 
است که یکی از راهبردهای ایران به عنوان دارنده گاز طبیعی، صادرات 
آن است و این موضوع فراموش شده ای نیست اما باید امکان تبادل و نقل 
و انتقال پول هم وجود داشته باشد. باید گفت که موضوع صادرات گاز در 

هیچ دولتی موضوع فراموش شده ای نبوده است.

سهم ۷0 درصدی تولید داخل 
در راه اندازی پتروشمی هگمتانه

مدیرعامل شرکت پتروشیمی هگمتانه از سهم 7۰ درصدی تولید داخل 
در راه اندازی این مجموعه خبر داد و اظهار کرد: با افتتاح این شرکت برای 
بیش از ۲۵۰ نفر به صورت مستقیم و ۲ هزار نفر به صورت غیرمستقیم 

اشتغال زایی می شود.
پتروشیمی  شرکت  از  رسمی  بهره برداری  آیین  در  شمخانی،  ناصر 
هگمتانه از جمله طرح های ملی وزارت نفت که روز پنجشنبه گذشته و با 
حضور حسن روحانی، رئیس جمهوری از طریق ویدئوکنفرانس برگزار شد، 
گفت: پتروشیمی هگمتانه برای نخستین بار در ایران و منطقه آماده تولید 

پی وی سی با گرید پزشکی استاندارد است.
وی ادامه داد: کارخانه پزشکی هگمتانه با مبلغ ۳۸ میلیون یورو و با 
مشارکت بخش های خصوصی و دولتی و سهام دار خارجی با هدف تولید 
پزشکی  گرید  با  گرانول  پودر  به صورت  پی وی سی  تن  هزار  ساالنه 4۵ 

استاندارد به بهره برداری می رسد.
مدیرعامل شرکت پتروشیمی هگمتانه تصریح کرد: با بهره برداری 
رسمی از این مجتمع برای بیش از ۲۵۰ نفر به صورت مستقیم و ۲ هزار 
نفر به صورت غیرمستقیم اشتغال زایی می شود که این رقم با بهره برداری 

از فازهای توسعه ای در تولید محصوالت پزشکی افزایش می یابد.
شمخانی افزود: سهم ساخت داخلی تجهیزات و ماشین آالت برای 
تولید این محصول مهم و راهبردی بیش 7۰ درصد است و راه اندازی و 

راهبری آن با نیروهای متخصص و توانمند ایرانی بوده است.
وی تاکید کرد: بازار پلیمرهای گریدها پزشکی در سال ۲۰۱۹ بیش 
از ۲۳ میلیارد دالر ارزش داشته و پیش بینی می شود تا سال ۲۰۲۵، رشد 

۵.۹ درصدی داشته باشد.
مدیرعامل شرکت پتروشیمی  یادآور شد: هم اکنون نیز به دلیل ساخته 
سازندگان  کشور،  داخل  در  استاندارد  پزشکی  گرید  پی وی سی  نشدن  
تجیهزات پزشکی از طریق واردات مواد اولیه خود را تامین می کنند که با 
با بهره برداری از پتروشیمی هگمتانه ایران به یکی از تامین کنندگان اصلی 
پی وی سی با گرید پزشکی در منطقه و خاورمیانه تبدیل می شود که درآمد 

و ارزآوری باالیی هم برای کشور خواهد داشت.
شمخانی همچنین گفت: امیدواریم مشکالت تامین خوراک این واحد 
طبق توافق های گذشته و با دستور مسئوالن مرتفع شود و با حذف واردات 

و ایجاد بازار صادراتی مورد نظرمان را تحقق ببخشیم.

مدیرعامل بانک صادرات ایران در هشتمین وبینار »حسابداری مدیریت« عنوان کرد

کارخانه ها با طرح »طراوت« نقد فروختند، مردم نسیه خریدند
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زیر نظر: محمد امامی

یک کارشناس مسائل پولی و بانکی 
ایران  نام  خروج  تاثیر  از  نمی توان  گفت: 
کاهش  روند  بر   FATF سیاه  لیست  از 
تحریم ها چشم پوشید، این اتفاق حداقل از 
لحاظ روانی می تواند موجب تقویت جریان 
بین المللی مخالف تحریم ها و برخورد بهتر 

سایر دولت ها با ایران شود.
در رابطه با مطرح شدن تمدید مهلت 
مجمع  در   FATF با  مرتبط  لوایح  بررسی 
ج محمد  تا «  ، م نظا مصلحت  تشخیص 
قجاوند«، کارشناس مسائل پولی و بانکی، 
با اشاره به تمدید مهلت بررسی لوایح مرتبط 
با FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام، 
افزود: قبول درخواست تمدید مهلت بررسی 
این لوایح که از سوی رهبر معظم انقالب، 
موضوع  این  باالی  اهمیت  نشان دهنده 
برای کشور و حساسیت زیاد تصمیم گیری 

در خصوص آن است.
اقدام  ویژه  کارگروه  کرد:  اضافه  وی 
مالی، متشکل از ۱۹4 کشور که یا به صورت 
مستقیم یا غیرمستقیم و از طریق عضویت 
در سازمان های منطقه ای عضو آن هستند، 
با هدف ایجاد نظامی یکپارچه برای مبارزه 
با پولشویی و تامین مالی تروریسم تشکیل 
شد و امروز که مسئله پیوستن ایران به این 
نکته  این  به  باید  ما  است،  مطرح  سازمان 
این سازمان  باشیم که کاربرد  توجه داشته 

برای ما چه خواهد بود؟
گر  ا که  ین  ا بر  تاکید  با  وند  قجا
و  شفاف  خود  اهداف  انجام  در   FATF
در  مثبتی  بسیار  تاثیر  کند،  رفتار  عادالنه 
ما  کشور  داد:  ادامه  داشت،  خواهد  جهان 
در حال حاضر درگیر شدیدترین تحریم ها 
است و در این شرایطی که سیستم بانکی 
ما هم به طور کامل در تحریم به سر می 

اگر فردا هم  به صورت فرضی  برد، حتی 
لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت 
انتظار  در  فاضله ای  مدینه  شود،  تصویب 
ایران نخواهد بود و تغییر آنی و محسوسی 
نخواهد  ایجاد  کشور  اقتصادی  شرایط  در 
شد. ارزش پیوستن به این سازمان، زمانی 
خود را نشان می دهد که به توافق برجام 
بین المللی  مراودات  امکان  و  شود  عمل 

برای کشور فراهم باشد.
البته  افزود:  اقتصادی  کارشناس  این 
نمی توان از تاثیر خروج نام ایران از لیست 
نیز  تحریم ها  روند کاهش  بر   FATF سیاه 
لحاظ  از  حداقل  اتفاق  این  و  پوشید  چشم 
جریان  تقویت  موجب  ند  می توا نی  روا
مخالف تحریم ها و برخورد بهتر دولت های 
دیگر،  عبارت  به  شود.  ایران  با  بین المللی 
این اتفاق می تواند شروع اعتمادسازی ایران 
با ۱۹4 عضو FATF باشد، چرا که در چنین 
پیدا می کند سیستم  اطمینان  دنیا  شرایطی 
بانکی کشور ما شفاف و قابل اعتماد است. 
همچنین این امکان وجود دارد که حتی در 
همین شرایط تحریمی نیز برخی از بانک های 

جهانی به صورت محدود با ایران به تبادالت 
مالی بپردازند.

وی درباره فرایند خروج ایران از لیست 
سیاه FATF نیز توضیح داد: از لحاظ قوانین 
موجود، به محض تصویب این لوایح در ایران 
این  از سوی  اقدامات تعریف شده  انجام  و 
سازمان جهانی، نام ایران بایستی از لیست 
داشت  نظر  در  باید  البته  شود.  خارج  سیاه 
لیست  وارد  ایران  مرحله،  این  از  پس  که 
بیانیه  اساس  بر  که  چرا  شد.  خواهد  قرمز 
به  ایران  نام   ۲۰۱۸ اکتبر  در  سازمان  این 
همراه ۱۲ کشور دیگر در لیست کشورهای 
پرریسک و تحت نظارت شدید قرار گرفته 
تا  است  شده  درخواست  ها  آن  از  و  است 
سازمان  توسط  شده  مشخص  توصیه   ۹
FATF را در جهت شفافیت سیستم بانکی 

خود انجام دهند.
قجاوند خاطرنشان کرد: اقدامات ضد 
در  کشور  داخل  در  سال هاست  پولشویی 
برای  ابهاماتی هم  اگر  و  است  انجام  حال 
سازمان های بین المللی مشابه FATF ایجاد 
شده است، به دلیل معذوراتی است که به 

دلیل وجود تحریم ها بر نظام بانکی کشور 
تحمیل شده است. به همین دلیل متاسفانه 
 FATF ایران در سال ۲۰۱۸ در لیست قرمز
که  باشیم  داشته  توجه  باید  و  گرفت  قرار 
به  کاری  قرمز  لیست  این  از  خروج  فرایند 
مراتب پیچیده تر از خروج از لیست سیاه است.

داد:  ادامه  بانکی  سابق  مدیر  این 
ایران  بانکی  نظام  در  امروز  خوشبختانه 
کارشناسان و مدیران متخصص و زبده ای 
کارگروه  تا  است  الزم  اما  هستند،  فعال 
نحوه  بررسی  با  و  شده  تشکیل  ویژه ای 
تعامل نظام های بانکی سایر کشورهای دنیا 
با FATF به کارشناسان بانکی آموزش های 
الزم در خصوص نحوه تعامل با این سازمان 
که  کشورهایی  سایر  مطمئنا  شود.  داده 
سال هاست با FATF همکاری می کنند برای 
حراست از اطالعات با ارزش خود، تدابیر و 
اقداماتی را ترتیب داده اند که نیاز است تا این 
تجارب را ما در نظام بانکی خودمان به کار 
ببندیم. این که چه اطالعاتی را و به چه شیوه 
و تا چه اندازه ای باید در اختیار این سازمان 
جهانی قرار داد، واجد جزئیات مهمی است که 
توجه به آن ها می تواند احتمال سوء استفاده 
از اطالعات بانکی کشور را به کمترین حد 

ممکن برسد.
وی خاطرنشان کرد: باید توجه داشته 
برای  الزم  های  پروتکل  اجرای  باشیم 
جدی  نظارت  به  نیاز   FATF در  عضویت 
جمله  از  مربوطه  ارگان ها  همه  کامل  و 
مجلس شورای اسالمی دارد. ما در تعامل با 
این سازمان های بین المللی باید این هنر را 
داشته باشیم که ضمن حفظ تعامل و ارتباط 
خود با سایر کشورهای دنیا برای کسب منافع 
ملی خود، مطابق با قانون اساسی از کیان 

کشور نیز حفاظت کنیم.

کارشناس مسائل پولی و بانکی  بررسی کرد؛

خروج از لیست سیاه FATF و تاثیر آن در کاهش تحریم ها

در  ایران  ) شمش(  خام  فوالد  تولید 
دوره ۱۱ ماهه ۲۰۲۰ میالدی) منتهی به ۱۰ 
اذر ۹۹( باستناد گزارش انجمن جهانی فوالد 
به حدود ۱۳ درصد رسید که باالترین رشد در 
بین تولید کنندگان این فلز راهبردی است.

بر اساس اطالع رسانی روابط عمومی 
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع 
معدنی ایران، رشد حدود ۱۳ درصدی ایران 
در دوره مزبور در حالی رقم خورد که میزان 
تولید فوالد جهانی در این مدت، ۱.۳ درصد 

کاهش را ثبت کرد.
انجمن جهانی فوالد در گزارش خود 
آورده است: ایران از ابتدای ژانویه تا پایان 

ماه نوامبر ۲۰۲۰ میالدی ) ۱۲ دیماه ۱۳۹۸ 
تا دهم آذر ۹۹(  ۲۶ میلیون و ۳۶۹ هزار تن 
فوالد خام تولید کرد، میزان تولید در مدت 
ماهه   ۱۱  ( میالدی  گذشته  سال  مشابه 

۲۰۱۹( ۲۳ میلیون و ۳۸۵ هزار تن بود.
همچنین، میزان تولید فوالد خام ایران 
در ماه نوامبر ۲۰۲۰ میالدی) ۱۱ آبان تا ۱۰ 
آذر۹۹(  با ۱4 درصد افزایش نسبت به ماه 
هزار   ۵7۵ و  میلیون  دو  به  اکتبر(   ( قبل 
تن رسید. این رقم در مدت مشابه ۲۰۱۹ 

میالدی، دو میلیون و ۲۵۶ هزار تن بود.
فوالد  تولید  درصدی   ۱.۳ کاهش 

خام جهانی 

شده،  یاد  انجمن  گزارش  براساس 
عملکرد ۶4 کشور عمده تولید کننده فوالد 
جهان از ابتدای ژانویه تا پایان نوامبر ۲۰۲۰ 
میالدی، یک میلیارد و ۶7۰ میلیون و ۳۹۶ 
با مدت  مقایسه  در  که  ثبت شد  تن  هزار 
مشابه سال ۲۰۱۹ میالدی )یک میلیارد و 
۶۹۱ هزار و ۸۵۱ تن(، ۱.۳ درصد کاهش 

نشان می دهد.
همچنین ۶4 کشور جهان در ماه نوامبر 
۲۰۲۰ میالدی، ۱۵۸ میلیون و ۲۶۱ هزار تن 
فوالد خام تولید کردند که در مقایسه با رقم 
 ۱4۸( میالدی  گذشته  سال  مشابه  مدت 
میلیون و 4۱7 هزار تن(، حاکی از رشد ۶.۶ 

درصدی است.
کنندگان  تولید  انجمن  آمار  براساس 
فوالد ایران در هشت ماهه امسال ) منتهی 
به آبان ( تولید شمش ) فوالد میانی( به رقم 
۲۰ میلیون و ۵۹7 هزار رسید که در مقایسه 
با رقم ۱۸ میلیون و ۲4۲ هزار تن عملکرد 
هشت ماهه ابتدایی ۹۸ رشد ۱۳ درصدی 

را ثبت کرد.
ایران اکنون دهمین فوالد ساز جهان 
چشم  سند  براساس  و  شود  می  محسوب 
انداز ۱4۰4 دستیابی به ظرفیت ۵۵ میلیون 
تن را برنامه ریزی کرده که انتظار می رود 

به جایگاه هفتم دنیا برسد.

انجمن جهانی فوالد اعالم کرد؛

ثبت باالترین رشد تولید فوالد برای ایران در سال 2020

عبدالناصر همتی، به چگونگی رفع مشکل خرید واکسن 
کرونا اشاره کرد و افزود: برای خرید ۱۶ میلیون و ۸۰۰ هزار 

دوز واکسن کرونا، ۲۰۰ میلیون یورو تخصیص یافت.
 عبدالناصر همتی پنجشنبه شب در برنامه خبر شبکه 
یک سیما افزود: تمام تالش ما این است که بتوانیم با دور 
زدن تحریم های ظالمانه امریکا دارو و تجهیزات پزشکی 
خریداری کنیم و در سال جاری نیز تاکنون ۲.7 میلیارد دالر 

برای خرید تجهیزات پزشکی و دارو تخصیص یافته است.
از  ایران  بانک مرکزی جمهوری اسالمی  رئیس کل 
زحمات کادر درمانی کشور برای مقابله با کرونا تشکر کرد 
و افزود: امروز با همکاری وزارت بهداشت و درمان موفق 
شدیم منابع مالی مورد نیاز برای واردات ۱۶.۸ میلیون دوز 
واکسن کرونا را به حساب کارگزار  سازمان بهداشت جهانی 

حواله کنیم.
بهداشت  سازمان  مجوز  اخذ  با  اینکه  بیان  با  همتی 
جهانی از اوفک، امروز توانستیم این منابع مالی را از طریق 
کشور کره جنوبی حواله کنیم، گفت: پس از ۱۰ روز تالش در 
نهایت معادل ۱۸۰ میلیون یورو از طریق یک بانک امریکایی 

و کره ای به یک بانک در سوئیس ارسال کردیم.
رئیس کل بانک مرکزی اظهارداشت: ما قبال تجربه این 
را داشتیم که بانک های امریکایی طبق احکام صادره پول ما 
را بلوکه می کنند به طوری که پیش از این  ۲ میلیارد دالر از 
منابع بانک مرکزی را به صورت غیر قانونی برداشت کرده اند.

 همتی یادآورشد: ما توانستیم این حواله را از طریق 
ایرانی با اخذ  سه بانک در ترکیه، اروپا و یک شعبه بانک 
مجوز از اوفک ارسال کنیم، چون پیش از این امریکایی ها 
برای حواله پول همواره برای ما مشکالت زیادی به وجود 

آورده اند و مواظب بودیم که امریکایی ها این دفعه نیز به 
این منابع مالی ما دست اندازی نکنند.

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: امریکایی ها غیر 
قانونی نفت، پتروشیمی، فوالد و پول های بانک مرکزی را 
تحریم کرده اند و هم اکنون ایران 7 میلیارد دالر در کشور 
کره جنوبی سپرده دارد که طرف کره ای به جای پرداخت سود 
به این سپرده ها، هزینه نگهدار ی آن را نیز از ما می گیرد.

وی با اشاره به مذاکرات وزارت بهداشت با چینی ها 
برای خرید واکسن کرونا، اظهارداشت: هر وقت با چین توافق 
شد، بانک مرکزی پول مورد نیاز آن را برای خرید واکسن 

از چینی ها تامین خواهد کرد.
همتی با بیان اینکه بانک مرکزی لحظه ای برای خرید 
واکسن کرونا غفلت نکرده است، گفت: تکیه ما تولید واکسن 
در داخل است و به همکاران خود اعالم کرده ایم، اولویت 
ها  برای خرید دستگاه  مالی  منابع  تامین  بانک  در  ما  اول 
مورد نیاز برای تولید واکسن کرونا در داخل است و همزمان 
با این اقدام خرید واکسن مورد نیاز از شرکت های خارجی 

پیگیری می کنیم.

رییس کل بانک مرکزی خبر داد؛

واریز هزینه 16.8میلیون دوز واکسن به حساب سازمان بهداشت جهانی 
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کالیبراسیون  آزمایشگاه 
و گشتاور شرکت فوالد مبارکه 
استاندارد  آزمایشگاه  به عنوان 
و مرجع در حوزة کالیبراسیون، در حال 
حاضر به دلیل جایگاه ویژة ملی در عرصۀ 
کالیبراسیون،  خدمات  و  اندازه گیری 
مبارکه،  فوالد  داخلی  نواحی  عالوه بر 
از  غالبا  که  نیز  بیرونی  مشتریان  به 
خدمات  ند،  تولیدکننده ا شرکت های 

ارزنده ای ارائه می کند. 
س  شنا ر کا ا  ر مطلب  ین  ا
کالیبراسیون و ابزار دقیق شرکت فوالد 
آزمایشگاه های  افزود:  و  گفت  مبارکه 
ابزار دقیق و کالیبراسیون شرکت فوالد 
آزمایشگاه های  اولین  از  یکی  مبارکه 
سازمان  همکار  و  صالحیت شده  تأیید 
ملی استاندارد ایران به شمار می رود که 
صالحیت  تأیید  پروانۀ   ۱۳7۸ سال  از 

آزمایشگاهی اخذ کرده است.
مجتبـی اکلیلی با اشاره به اینکه 
استاندارد ملی و بین المـــللی ۱7۰۲۵ 
در   ،۱۳۸4 ســـال  در   ،ISO/IEC
آزمایشگاه های  مدیریت  سیستم  زمینۀ 
الزامات  بخش  دو  در  و  کالیبراسیون 
مدیریتی و فنی تدوین شده است گفت: 
به طور هم زمان آزمایشگاه کالیبراسیون 
فوالد مبارکه نیز به عنوان یکی از اولین 
سطح  در  کالیبراسیون  آزمایشگاه های 
ایران موفق شد پروانۀ تأیید صالحیت 
ISO/  ۱7۰۲۵ استاندارد  بر  مبتنی 

صالحیت  تأیید  نظام  از  را     IEC
ایران، وابسته به سازمان ملی استاندارد 

ایران، برای یک دورة سه ساله دریافت 
پیوسته  به صورت  آن،  از  پس  و  کند 
بر  پروانه  این  تمدید  به  موفق  تاکنون 
مرکز  مدیریتی  و  فنی  الزامات  اساس 
 )NACI( ایران  تأیید صالحیت  ملی 

گردیده است.
ابزار  و  کالیبراسیون  کارشناس 
دربارة  مبارکه  فوالد  شرکت  دقیق 
اهمیت قابلیت های این آزمایشگاه گفت: 
کالیبراسیون  آزمایشگاه  ایجاد  از  هدف 
تحقق  مسیر  در  برداشتن  گام  گشتاور 
این  است.  بوده  سازمان  عالیۀ  اهداف 
فعالیت ها  مستمر  بهبود  شامل  اهداف 
رضایت  کسب  کاری،  فرایندهای  و 
داخلی و خارجی و همچنین  مشتریان 
یک  ایجاد  طریق  از  خدمات  توسعۀ 
نوآوری  و  یادگیری  بر  مبتنی  محیط 

است.
در  شد:  یادآور  ادامه  در  اکلیلی 
اسفندماه ۱۳۹7 توسط ممیزان مجرب 
ن  یرا ا صالحیت  یید  تأ ملی  مرکز 
ملی  سازمان  به  وابسته   ،)NACI (
الزامات  بخش  دو  در  ایران،  استاندارد 
مباحث  بر  تمرکز  با  فنی،  و  مدیریتی 
صحه گذاری  نتایج،  کیفیت  تضمین 
وسایل  نگهداری  و  سرویس  روش ها، 
میانی  کنترل  و  مرجع  ندازه گیری  ا
به رضایت  تجهیزات و مباحث مربوط 
کالیبراسیون  و  گرفت  انجام  مشتریان 
تأیید  نۀ  پروا در  نیز  گشتاورسنج ها 

صالحیت آزمایشگاه اضافه شد.
وی با اشاره به فعالیت حال حاضر 
آزمایشگاه  به عنوان  گشتاور  آزمایشگاه 
استاندارد و مرجع در حوزة کالیبراسیون 

ادعا  می توان  افتخار  با  کرد:   تصریح 
کرد که برخی از خدمات این آزمایشگاه 
به دلیل ویژگی های کیفی آن، در سطح 

ملی منحصربه فرد و بی نظیر است.
به  اشاره  ضمن  ادامه  در  اکلیلی 
راه اندازی  از  پس  به دست آمده  مزایای 
امکان  ایجاد  از  گشتاور،  آزمایشگاه 
کالیبراسیون دستگاه های مرجع در این 
آزمایشگاه خبر داد و یادآور شد: افزایش 
دامنۀ کاربرد آزمایشگاه حاصل تالش و 
ابزار  آزمایشگاه های  همکاری کارکنان 
و  مبارکه  فوالد  کالیبراسیون  و  دقیق 
همچنین حمایت های مدیر ارشد خدمات 
فنی و پشتیبانی، مدیریت بازرسی فنی، 
واحد  و    دقیق  ابزار  و  اتوماسیون 
تعمیرات  مدیریت  ساختمانی  تعمیرات 

مرکزی است.

ارائۀ خدمات آزمایشگاه کالیبراسیون گشتاور فوالد مبارکه به سایر صنایع  مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی :
46هزار حلقه الستیک در استان مرکزی توزیع شد

مرکزی ــ مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی 
گفت: در ۹ ماهه سال ۹۹ اوضاع الستیک مطلوب بوده است به طوری که 
همه سهمیه الستیک استان مرکزی گرفته شده و 4۶ هزار حلقه الستیک 

توزیع شده است.
علی زندی فر با اشاره به افزایش هزینه های حمل و نقل اظهار داشت: 
افزایش هزینه های حمل و نقل و بار ناشی از باال رفتن قیمت لوازم یدکی 
ماشین ها و الستیک است و به همین منظور با تخصیص ارز دولتی اولویت 

افراد تصمیم گیرنده این حوزه برای حمایت زندگی و مشاغل مردم باشد.
وی افزود: در ۹ ماهه سال ۹۹ اوضاع الستیک مطلوب بوده است به 
طوری که همه سهمیه الستیک استان مرکزی گرفته شده و 4۶ هزار حلقه 

الستیک توزیع شده است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی با اشاره به 
راه اندازی دوربین های ثبت تخلف در جاده ها گفت : به تازگی ۱۱ دوربین 
ثبت تخلف به دوربین های قبلی که ۲۶ مورد بوده افزوده شده است و طبق 
داده های این دوربین ها میانگین سرعت خودروها در جاده های استان مرکزی 
از متوسط کشوری بیشتر بوده و منجر به افزایش تعداد تصادفات شده است.

زندی فر ادامه داد: در جاده های استان مرکزی ۶4 دوربین ترددشمار و 
۲4 دوربین به منظور نظارت راه اندازی شده و همچنین ۳۵ دوربین دیگر نیز 
در برنامه داریم که درحال آماده سازی بستر مناسب برای نصب آنها هستیم.

وی خاطرنشان کرد: تغییر مداوم قیمت ها و در کنار آن وجود اسناد 
خزانه  سبب کاهش سرعت فعالیت ها شده ولی راهداری و حمل و نقل به 
خوبی از پس خسارت هایی همچون سیل های ۹7 و ۹۸ برآمد و توانست 
در جشنواره شهید رجایی به صورت مستمر در دو سال گذشته رتبه های 

برتر را از آن خود کند.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی افزود: با چالش 
خاصی مانند مطالبات پیمانکاران مواجه نیستیم و برنامه های مجموعه مطابق 
ثبات  اما به سبب عدم  امسال پیش می رود  برنامه ریزی های  برنامه ها و 
قیمت ها و اسناد خزانه سرعت کار پایین آمده، درمجموع  اگر پیمانکاران 
حضور پیدا نکنند خود اداره کل فعالیت ها را به صورت امانی انجام می دهد.

دکتر رنجبر شهردار باغستان:
پروژه مجموعه فرهنگی و سالن همایش های باغستان 

در مسیر پیشرفت
افزایش سرانه فرهنگی مورد توجه مدیریت شهری باغستان

شهردار باغستان با اشاره به پیشرفت اجرایی پروژه مجموعه فرهنگی 
و هنری و سالن همایش های شهر باغستان و پیش بینی احداث فضاهای 
مختلف از جمله کتابخانه در این مجموعه، گفت: افزایش سرانه فرهنگی به 
منظور ایجاد بستر مناسب برای ارائه و تقویت طرح ها و برنامه های اجرایی 

مورد توجه مدیریت شهری باغستان بوده است.
باغستان- به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل شورای اسالمی و 
شهرداری باغستان، دکتر حسن رنجبر شهردار باغستان با اشاره به اجرای 
پروژه سالن همایش های شهر باغستان اظهار داشت: برنامه ریزی فرهنگی 
یکی از موضوعات مهمی است که در کشور همواره مورد توجه نهادهای 
توسعه  پایه  نوعی  به  که  بوده  باالدستی  اسناد  و  قوانین  فرهنگی،  عالی 

اقتصادی و اجتماعی است.
وی افزود: یکی از مهمترین دغدغه های مدیران شهری، نحوه توزیع 
و تخصیص منابع و خدمات فرهنگی به صورت عادالنه در سطح مناطق 
مختلف شهر باشد تا بستری برای رشد و توسعه برنامه ها و اقدامات فرهنگی 

شکل بگیرد.
شهردار باغستان بیان داشت: شهر باغستان نیز با توجه به همجواری 
پایتخت و قرارگرفتن قومیت های مختلف از سراسر کشور در آن، به قطع 
ظرفیت باالیی را در حوزه های فرهنگی، هنری، آموزشی و اجتماعی دارد 

که در راستای برندسازی این موضوع در باغستان تالش شود.
دکتر رنجبر گفت: توجه و افزایش سرانه فرهنگی در شهر باغستان 
موضوعی است که مورد توجه مدیریت شهری قرار گرفته که می تواند بستری 
برای ارائه و تقویت طرح ها و برنامه های فرهنگی و هنری و همچنین رونق 

اقتصاد فرهنگ و رقابت پذیری در این حوزه باشد.
وی با اشاره پروژه مجموعه فرهنگی و همایش های شهرداری باغستان 
ادامه داد: پروژه  مجموعه فرهنگی هنری و سالن همایش های شهر باغستان 
از جمله پروژه های شاخص این حوزه است که عملیات احداث آن در سال 
جاری و در زمینی به مساحت ۶ هزار متر مربع در محله خادم آباد آغاز شد.

سالن  دارای  مجموعه  این  کرد:  تصریح  پایان  در  باغستان  شهردار 
و  گالری  بصری،  و  مرکز سمعی  کتابخانه،  نفر،  با ظرفیت ۶۰۰  همایش 
نگارخانه، مجموعه کالس های آموزشی، محل عرضه محصوالت فرهنگی 

و هنری و فودکورت خواهد بود.

پیشرفت 50 درصدی آبرسانی به روستاهای باسکه و 
چهارمله ایوان

نوراهلل تیموری مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان ایالم در جمع 
خبرنگاران گفت: پروژه آبر سانی به روستاهای باسکه و چهارمله از توابع 

شهرستان ایوان با پیشرفت ۵۰درصد در حال اجرا است.
وی افزود: این پروژه ها شامل احداث دو باب مخزن به ظرفیت هر 
کدام ۲۵۰ متر مکعب و۱۸۵۰ متر خط انتقال با مبلغ ۲ میلیارد و 7۶۰ میلیون 

تومان از محل اعتبارات عمرانی در حال ساخت می باشد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب ایالم اظهار داشت: پروژه آبرسانی 
احداث یک  احداث  مخزن ۲۵۰ متر مکعبی،   باسکه شامل  به روستای 
باب ساختمان تاسیسات و محوطه سازی اطراف مخزن باسکه، اجرای خط 

انتقال بطول 7۵۰ متر با لوله گالوانیزه ۱۲۵ میلیمتر است.
تیمورب ادامه داد:  همچنین پروژه آبرسانی چهارمله نیز شامل اجرای 
خط انتقال بطول ۶۰۰ متر  با لوله گالوانیزه ۱۰۰ میلیمتر و ۵۰۰ متر لوله 
پلی اتیلن۱۶۰ میلی متر و احداث یک حلقه چاهک پمپاژ و یک باب مخزن 

به حجم مخزن ۲۵۰ متر مکعبی  می باشد.
مدیرعامل آبفای استان در پایان خاطرنشان کرد: که با تزریق به موقع 
اعتبارات، شاهد افتتاح زودتر از هنگام این پروژه ها و در دسترس قراردادن 

آب سالم و بهداشتی به مردم استان خواهیم بود.

رئیس ساختمان خدمت شهرستان اصفهان خبرداد: 
تعاون،کارورفاه  اداره  رئیس  با  اندیشی  هم  جلسه 

اجتماعی شهرستان اصفهان 
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان اصفهان، 
هوشنگ عسگری رئیس ساختمان خدمت شهرستان اصفهان در تکمیل این 
خبرافزود: درراستای ساماندهی کارآموزان بیمه بیکاری جلسه ای با حضور عباس 
مهدیان معاون آموزش، پژوهش و برنامه ریزی اداره کل، موحدی رئیس اداره 
کار شهرستان اصفهان، والی مسئول بیمه بیکاری شهرستان اصفهان درمحل 

ساختمان خدمت شهرستان برگزارگردید.
هوشنگ عسگری هدف از برگزاری این جلسه را برنامه ریزی و هم 
اندیشی درخصوص آموزش و حضور کارآموزان بیمه بیکاری تا پایان سال 

۱۳۹۹ عنوان نمود.
وی بیان داشت: مقررگردید حداقل ۳۰۰ نفر کارآموز بیمه بیکاری تا پایان 

سال در آموزش های مهارتی فنی وحرفه ای شرکت نمایند.

میانگین سن ازدواج مردان در ایالم 31 سال است/ ثبت 
بیش از ۲ هزار واقعه ازدواج در استان

سید محمدعلی تقوی مدیرکل ثبت احوال ایالم در نشست خبری با 
اصحاب رسانه استان به مناسبت هفته ثبت احوال  گفت: میانگین سن ازدواج 
در مردان این استان ۳۱ سال و زن ها ۲۶ سال می باشد،  همچنین  میانگین 

سن طالق در بین اقایان ۳7 سال و خانم ها ۳۲ سال است.
وی با بیان اینکه فعالیت سازمان ثبت احوال وارد صد و دومین سال 
فعالیت خود شده است گفت: این امر مهم در ایالم ۸۸ ساله شد، در این مدت 

یک میلیون سند والدت و وفات در این استان ثبت شده است.
احوال  )ثبت  سالجاری  داشت: شعار  اظهار  ایالم  احوال  ثبت  مدیرکل 
هوشمند، امنیت  هویت در فضای مجازی، خدمات فراگیر( نامگذاری شده 
است، امنیت هویت مجازی در راستای  ارائه خدمات به صورت الکترونیکی 

برای تمامی دستگاه های دولتی فراهم شده است.
تقوی ادامه داد: در هفته ثبت احوال اولین شناسنامه فرزند حاصل ازدواج 
مادران ایرانی با  مردان خارجی صادر می شود،  این موضوع بدنبال تصویب 
قانون مربوطه در سال گذشته و در مجلش شورای اسالمی اجرایی می شود.

وی بیان داشت: در این راستا تاکنون ۲۰۰ نفر از این فرزندان در استان 
شناسایی شده است که انتظار میرود این تعداد حدود ۵۰۰ نفر باشند.

وی عنوان کرد:  طرح پوشش ثبت وقایع حیاتی والدت و فوت در استان 
باالی ۹۹ درصد می باشد که این خود امکان ارائه آمار ثبتی جمعیتی به روز 

را فراهم نموده است.
مدیرکل ثبت احوال ایالم افرود: در نه ماه سالجاری ۶ هزار و ۱۵ والدت 
در استان ثبت شده شده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸ 

درصد کاهش یافته است.
وی یاداور شد: از این تعداد والدت، ۳ هزار و ۱۳۲ مورد فرزند پسر و ۲ 

هزار و ۸۸۳  نفر نیز فرزند دختر می باشد.
تقوی خاطرنشان ساخت: همچنین در این مدت ۳ هزار و 4۸۵ مورد واقعه 
ازدواج  و ۶۱۲ طالق در این استان ثبت شده است که در بحث  ازدواج ۵/۵ 

درصد نسبت به نه ماهه سال گذشته کاهش داشته است.
وی  اظهار داشت: از ابتدا ثبت نام کارت هوشمند ملی در استان، 4۲۹ 
هزار و ۹۸۱ نفر اقدام به ثبت نام کرده اند که از این میزان تاکنون برای۳۸۳ 

هزار و 7۸۶ هزار نفر کارت ) حدود ۹۰ درصد(  صادر شده است.
وی تصریح کرد: در حال حاضر 7 هزار و ۶۸۵ قطعه کارت هوشمند ملی 
در ثبت احوال استان معطل  و منتظر دریافت صاحبان و متقاضیان می باشد.

وی عنوان کرد: تا پایان اذرماه از جمعیت 44۵ هزار و ۵۸۲ نفر استان 
که قبال شناسنامه دستی در اختیار داشتند، برای۲۸۳ هزار و 7۹ نفر شناسنامه 

مکانیزه معادل ۶4 درصد این میزان صادر شده است.
مدیرکل ثبت احوال استان تصریح کرد: از یک هزار و ۸7۶ پرونده تشکیل 
شده برای معاودین استان تاکنون ۱۵۲۲ پرونده تعیین تکلیف شده و برای 
خود و فرزندانشان شناسنامه صادر شده است.سوم دی ماه به نام هفته ثبت 

احوال نامگذاری شده است.

فضای سبز شهری شهرداری  و  منظر  رئیس سازمان سیما، 
سمنان خبر داد:

آغاز عملیات خاکریزی و آماده سازی بستر در فاز سوم 
بوستان زائر

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، سید 
محمد قاسمی رئیس سازمان سیما، منظر و فضای شهری شهرداری سمنان 
بوستان  فاز سوم  های  باغچه  بستر  تسطیح  و  آماده سازی  عملیات  گفت؛ 
زائر،توسط اکیپ اجرایی این سازمان در حال انجام است و در ادامه این عملیات 
با کاشت انواع درخت و درختچه، باغچه های موجود تحت پوشش فضای سبز 
قرار می گیرند. قاسمی افزود؛ در احداث فضای سبز فاز سوم بوستان زائر از 
گونه های سازگار با شرایط اقلیمی و مقاوم با کم آبی نظیر؛ ژونی پروس، سرو 
کامیس، زیتون تلخ، زرشک، پامپاس، گل محمدی، نارون، یوکا ، کاج مشهد، 

آتریپلکس و… استفاده می شود.
وی در پایان توسعه و گسترش فضاهای سبز شهری را از جمله اهداف 
این گونه اقدامات برشمرد و تصریح کرد: افزایش سرانه فضای سبز، ایجاد 
روحیه نشاط و شادابی در شهروندان و ایجاد چشم انداز زیبا از دیگر اهداف 

اجرای فضاهای سبز در شهر سمنان است.

معاونت خدمات شهر وامور مناطق شهرداری شهریاراز 
خرید ونصب 30 عدد برج روشنایی و350عدد باکس 

زباله در سطح شهرخبر داد
شهریار- احمد کریمی با اعالم این خبرکه در راستای تامین روشنایی 
میادین ، پارک ها و بوستان ها تعداد ۳۰عدد برج روشنایی خریداری و در میادین 
و بوستان های سطح شهر نصب گردید گفت : از آنجایی که روشنایی معابر ، 
پارک ها و اماکن عمومی جزو مطالبات اولیه شهروندان محسوب میشود و در 
هویت بخشی به شهر ، بهسازی سیما ومنظرشهر ، ایجاد امنیت و آسایش در 
زندگی شبانه ، تردد شهروندان ،کاهش حوادث و سوانح رانندگی و بهسازی 
محیط شهری بسیارکارا و موثراست ؛ معاونت خدمات شهری وامور مناطق با 
هدف تقویت روشنایی معابر ، میادین و پارک ها تعداد ۳۰عدد برج روشنایی ۶ 
و۹ و۱۲ متری با اعتبار ۵میلیارد ریال خریداری وتوسط سازمان سیما ، منظر و 
فضای سبز شهرداری دریک زمان بندی مشخص درمرحله اجرا و نصب قرار 
گرفت.وی با بیان این مطلب که  برنامه ریزی و مدیریت جمع آوری زباله ها در 
زمان بندی مشخص در شرایط شیوع ویروس کرونا با هدف جلوگیری از انتشار 
بوی تعفن ، جاری شدن شیرابه وپخش زباله به وسیله حیوانات وشستشوی 
منظم باکس های زباله از دیگراقدامات اساسی است که بیش از گذشته مورد 
تاکید مدیریت شهری قرار دارد گفت : درطول شبانه روز بیش از ۲۵۰تن زباله 
توسط ۳7۰ نفر نیروی خدماتی در شهریار ، مناطق و نواحی اطراف جمع آوری 
می شود که با هدف رعایت مسایل زیست محیطی ، ارتقاء خدمات رسانی 
،سالمت  و رضایتمندی شهروندان در جمع آوری ،انتقال وبازیافت مناسب 
زباله های شهری؛ مدیریت شهری با جمع آوری باکس های زباله فرسوده 
و آسیب دیده،.تعداد۳۵۰عدد باکس زباله 77۰لیتری با اعتبار ۱۵ میلیارد ریال 

خریداری و در سطح شهر و مناطق و نواحی نصب خواهد کرد. 
کریمی در ادامه بیان داشت: امید است شهروندان با همکاری و مشارکت 
درتفکیک زباله در مبداء و انتقال به باکس های زباله ، شهرداری را همچون 

گذشته در نظافت و زیبایی شهری یاری نمایند.
معاون خدمات شهر وامور مناطق شهرداری شهریاردر خصوص حفظ و 
نگهداری فضای سبز و مراقبت از درختان را مسئولیتی اجتماعی و همگانی 
دانست وگفت: نقش فضای سبز ، درخت و درختچه در تلطیف هوا ،زیبایی 
شهرو تاثیر آن بر سالمت شهروندان بر کسی پوشیده نیست لذا امسال عملیات 
هرس پاییزه درختان سطح شهرمناطق و نواحی با هدف فرم دهی ،تامین 
سالمت و رشد مطلوب درختان ،پاکسازی درختان از شاخه های مزاحم و 
خشک، زیباسازی بصری شهر با مشارکت شهروندان و بکارگیری ۲۵۰نیروی 
خدمات شهربه مدت یکماه در پارک ها ،بوستان ها و بلوارهای سطح شهرو 

مناطق و نواحی صورت می گیرد. 

حسین پیرموذن در جلسه شورای گفت وگوی اردبیل

پایه های پرداخت تسهیالت نسبت به سنوات گذشته افزایش یابد
تاق  ا رئیس  پیرموذن،  حسین 
گفت وگوی  شورای  نشست  در  اردبیل 
قیمت  افزایش  به  اشاره  با  استان  این 
لزوم  بر  تولیدی،  واحدهای  اولیه  مواد 
بانکی  سیستم  در  راهکارهایی  یافتن 
برای افزایش دو تا سه برابری پرداخت 
تأکید  تولیدی  واحدهای  به  تسهیالت 

کرد. 
شورای  جلسه  سومین  و  هشتاد 
خصوصی  بخش  و  دولت  گفت وگوی 
کنفرانس  سالن  محل  در  که  استان 
اتاق  رئیس  شد.  برگزار  اردبیل  اتاق 
این نشست گفت: در بحث  اردبیل در 
آذربایجان،  کشور  در  قره باغ  بازسازی 
سفیر  با  داشتیم  مجازی  جلسه  دیروز 
بین الملل  معاونت  آذربایجان،  در  ایران 
که  خصوصی  بخش  و  یران  ا تاق  ا
برای  کشوری  تشکل های  شد  بیان 
و  ایران  اقتصادی  مشترک  کمیسیون 
ایران  در  آینده  ماه  در  که  آذربایجان 
برگزار خواهد شد.حسین پیرموذن افزود: 
پیشنهادهایمان را از طریق اتاق مشترک 
ایران و آذربایجان که مستقر در اردبیل 
است انجام بدهیم، من خواهشی که از 
اگر  دارم  استانی  مسئولین  و  عزیزان 
شرکت هایی که در حد بازسازی قره باغ 
کنند  همکاری  می توانند  آذربایجان  و 
فهرستشان را به اتاق بازرگانی بدهند با 
اینکه ما خودمان اطالع رسانی خواهیم 

کمیسیون  جلسه  دستور  در  اما  کرد 
 4 حدود  که  است  اقتصادی  مشترک 
خواهد  برگزار  ایران  در  دیگر  هفته 
شد اگر پیشنهادی از مسئولین استانی 
به صورت  دولتی  دوایر  و  تشکل ها  و 
مکتوب به ما بدهند که جمع بندی کنیم 
و به صورت پیشنهاد استانی که درنهایت 
بود  خواهد  ایرانی  پیشنهاد  به صورت 
به عنوان اتاق مشترک در رأس امور قرار 
دهیم.پیرموذن تصریح کرد: نهاده های 
با  تولیدی  واحدهای  اولیه  مواد  دامی، 
توجه به افزایش قیمتی که اتفاق افتاده 
واحدهای  اولیه  مواد  این  تأمین  برای 
یا سیزده  دوازده  ارز  اساس  بر  تولیدی 
تومان نیست، ما باید در سیستم بانکی 
حداقل  بتوانیم  که  کنیم  پیدا  راه هایی 
تسهیالت  پرداخت  برای  برابر  سه  دو 
فقط  بدهیم.  انجام  تولیدی  واحدهای 

دارم  محترم  استاندار  از  که  خواهشی 
کارگروهی در استان تشکیل بشود که 
برای پیگیری این بخشنامه که فرصتش 
تا آخر سال است و در  محدود بوده و 
حقیقت هم از منابع داخلی هم از منابع 
باید  بانکی  سیستم  که  شده ای  کنترل 
بشود.پیرموذن  تأمین  تهران  طریق  از 
افزود: مطلب بعدی بحث بخشنامه ای 
است که در فولدرهای عزیزان هست، 
)متن بخشنامه:( مهلت مندرج در قانون 
بدهکاران شبکه  بدهی  تسویه  تسهیل 
مشمول  اشخاص  برای  کشور  بانکی 
که تاکنون نتوانسته اند از مزایای قانون 
تسلیم  برای  شوند  بهره مند  مذکور 
پایان  تا  اعتباری  مؤسسات  به  تقاضا 
مانده  محاسبه  به منظور   ۱۳۹۹ آذرماه 
ابالغی  ضوابط  وفق  مشتری  بدهی 
و  بهمن ۱۳۹۹  پایان  تا  بانک مرکزی 

برای اشخاص مشمول تسویه بدهی تا 
پایان اسفند سال ۱۳۹۹ تمدید می گردد.

واصله  بخشنامه  طبق  کرد:  تأکید  او 
اجتماعی  تأمین  سازمان  می بایستی 
قانون   4۶ ماده  اساس  بر  استان ها 
تعیین  صورت  در  جتماعی  ا تأمین 
در  کثر  حدا  ، واحدها بدهی  تکلیف 
با  دریافت چک  با  تقسیط شصت ماهه 
این  و  برسد  توافق  به  موردنظر  واحد 
خواهش  و  است  ملی  تسهیل  مصوبه 
می کنم ابالغ شود.دبیر و سخنگوی شورا 
سیستم  خوشبختانه  کرد:  خاطرنشان 
داده  انجام  را  خوبی  کارهای  بانکی، 
فاصله  همچنان  درعین حال  اما  است. 
سیستم  به  معرفی شدگان  بین  هست 
بانک ها؛  در  پذیرش شدگان  و  بانکی 
سیستم  از  خصوصی  بخش  ما  انتظار 
افزایش  بانکی این است که نسبت به 
قیمت ارز، پایه های پرداخت تسهیالت 
نیز نسبت به سنوات گذشته افزایش یابد.

اقتصادی  جنگ  در  ما  گفت:  پیرموذن 
مواجه  ظالمانه  تحریم  با  ما  هستیم، 
واحدهای  باید  بانکی  سیستم  هستیم، 
تولیدی را یاری کند. ما در استان فقط 
چند واحد تولیدی نامدار نیستیم که به 
ما  بلکه  دارند  همه مسئولین دسترسی 
تولیدی  واحد   ۱۲۰۰ اردبیل  استان  در 
بنابراین پرداخت ها  دارای پروانه داریم 

باید متوازن باشد.

تعاون  توسعه  بانک  شعب  مدیر 
استان اردبیل گفت: این بانک به عنوان 
پرداخت  در  عامل  بانک های  از  یکی 
روستایی  ر  یدا پا شتغال  ا تسهیالت 
توانسته بیش از ۹۵ درصد اعتبار ابالغی 
عشایری  و  روستایی  پایدار  اشتغال 
مراحل چهارگانه را مصوب و یا پرداخت 

نماید. 
به گزارش روابط عمومی اداره کل 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی اردبیل؛ عادل 
اشتغالی  تسهیالت  تشریح  در  کریمی 
ردبیل  ا استان  تعاون  توسعه  بانک 
روستایی  پایدار  اشتغال  پرداخت  گفت: 
و عشایری در دستور کار قرار گرفته و 
با توجه به ابالغ اعتبار مرحله پنجم، در 
از  معرفی شده  طرح های  پذیرش  حال 

کارگروه مربوطه هستیم.
در  بانک  این  کرد:  اضافه  وی 
خود،  اجتماعی  حمایتی  رسالت  انجام 
قانون   ۱۶ تبصره  )ب(  بند  عاملیت 
بودجه )معرفی شدگان نهادهای حمایتی 
کمیته امداد - بهزیستی - بنیاد شهید 
تسهیالت  عاملیت  ایثارگران(،  امور  و 

اداره  )معرفی شدگان  خانگی  مشاغل 
را  اجتماعی(  رفاه  و  کار  تعاون،  کل 
دارا بوده که در سال قبل ۱۰۰ درصد 
بخش های  در  استان  ابالغی  اعتبار 
یادشده جذب شد و در سال جدید نیز 
از عملکرد مطلوبی برخوردار بوده است.

مدیر شعب بانک توسعه تعاون اردبیل با 
بیان اینکه به زودی شاهد ۱۰۰ درصدی 
با  گفت:  بود،  خواهیم  ابالغی  اعتبار 
اقتصادی  طرح های  از  حمایت  هدف 

حفظ  رویکرد  با  استان  در  اشغال زا 
اشتغال موجود و یا ایجاد اشتغال جدید، 
عاملیت بند )الف( تبصره ۱۸ و ماده ۵۲ 
بخش های  در  ملی  توسعه  صندوق  با 
صنایع  معدن،  و  صنعت  کشاورزی، 
و  فرهنگی  میراث  تکمیلی،  و  تبدیلی 
گردشگری را دارا بوده و از محل بند 
)الف( تبصره ۱۸ قانون بودجه تاکنون 
تسهیالت  ریال  میلیارد   ۳۰۰ توانسته 
در قالب ۶۲ طرح در اختیار بخش های 

بدهد.کریمی  قرار  اقتصادی  مختلف 
پرداخت  درصدی   ۱۶۵ افزایش  از 
در  اقتصادی  بخش های  به  تسهیالت 
اردبیل خبر داد و اظهارداشت: از سال 
گذشته تا کنون  مبلغ ۲ هزار و 4۰۰ 
 ۵۵۰ و  هزار   ۶ قالب  در  ریال  میلیارد 
بخش های  در  تسهیالت  پرونده  فقره 
که  پرداخت شده  قتصادی  ا مختلف 
 ۱۶۵ از  بیش  مشابه  مدت  به  نسبت 
درصد رشد داشته است.او افزود: در این 
مدت سهم استان از منابع شبکه بانکی 
درصد   ۱.۸ به   درصد   ۱.۱ حدود  از 
سهم  آن  موازات  به  و  یافته  افزایش 
شبکه  مصارف  از  بانک  این  مصارف 
بانکی استان از ۲ درصد به ۲.۸ درصد 
بانک  شعب  است.مدیر  یافته  افزایش 
بانک  کرد:  بیان  اردبیل  تعاون  توسعه 
توسعه تعاون به عنوان یک بانک ۱۰۰ 
تخصصی  و  توسعه ای  دولتی  درصد 
بخش تعاون توانسته در راستای ایفای 
ماموریت اصلی خود بیش از 7۵ درصد 
تسهیالت اعطایی را در اختیار تشکل ها 
و اعضای شرکت های تعاونی قرار دهد.

بانک توسعه تعاون اردبیل بیش از 95 درصد اعتبار اشتغال را پرداخت کرد 

استان  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  مدیرکل 
میلیارد   ۸۳ از  بیش  سالجاری  طی  گفت:  اردبیل 
تومان تسهیالت در قالب 7۰۰ طرح سرمایه گذاری 
از محل اعتبارات ارزان قیمت اشتغال پایدار روستایی 

پرداخت شد.
تعاون،  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
رحیمی  قاسم  اردبیل؛  استان  اجتماعی  رفاه  و  کار 
با کارفرمایان گفت: با حمایت استاندار  در نشست 
تولیدی،  واحدهای  مشکالت  حل  کنار  در  اردبیل 
جامعه کارگری نیز با کمترین دغدغه روبه رو بودند 
به طوریکه با تأمین منابع مورد نیاز بخشی از آسیب 

کرونا رفع شده است.
وی تصریح کرد:  در سالجاری و در چهار حوزه 
تسهیالت  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  کل  اداره 
پرداخت  شرایط  واجد  افراد  و  متقاضیان  به  را  خود 

و  حمایت  منابع  این  با  می رود  انتظار  که  می کند 
استان  کارگری  و  تولیدی  مجموعه های  همراهی 

را شاهد باشیم.
اردبیل  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  مدیرکل 
گفت: در بحث اشتغال پایدار روستایی، در سالجاری 
بیش از ۸۳ میلیارد تومان تسهیالت در قالب 7۰۰ 
تعاون،  توسعه  بانک  چهار  که  شده  پرداخت  طرح 
بانک  بانک کشاورزی و پست  صندوق کارآفرینی، 

پرداختی های خود را انجام دادند.
رحیمی افزود: از سال ۹7 منابع اشتغال پایدار 
مدت  این  در  که  است  پرداخت  حال  در  روستایی 
بیش از ۳۲۰ میلیارد تومان پرداختی به متقاضیان را 
شاهد بودیم که این تسهیالت با بهره چهار، شش 
و ۱۰ درصد برای ساکنان مناطق مرزی، محروم و 

روستایی در اولویت پرداخت شده است.

خاطر  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  وی 
برای  پرداختی  تسهیالت  حوزه  در  کرد:  نشان 
کشور،  شرایط  به  توجه  با  نیز  کرونا  آسیب دیدگان 
منابعی به استان اختصاص یافته که توسط ۱4 بانک 
از تابستان امسال این منابع در حال پرداخت است که 

سهمیه استان ۲۶۰ میلیارد تومان است.
اردبیل  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  مدیرکل 
اضافه کرد: از این مبلغ تاکنون ۱۶۸ میلیارد تومان 
تسهیالت در ۱4 رسته فعالیت برای بانک ها معرفی 
در  تومان  میلیارد  در حدود ۱۰۱  پرداختی  که  شده 
این بخش بوده است.وی بیان کرد: این پرداختی ها 
ویژه  به  برای صاحبان مشاغالن حوزه گردشگری 
در  شاغل  نفر  هر  ازای  به  و  دارد  ادامه  هتل داران 
بهره  تومان تسهیالت کم  میلیون  واحدها ۱۶  این 

پرداخت می شود.

83 میلیارد تومان تسهیالت ارزان قیمت 
در قالب 700 طرح پرداخت شد
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شهرستان  خبری  گروه 
مشهد سمیه باقرزاده

 HSE واحد  رئیس 
هاشمی  شهید  گاز  پاالیش  شرکت 
انتقال کارکنان  مانور  برگزاری  از  نژاد 
هاشمی  شهید  گاز  پاالیش  شرکت 
به  آهن  راه  خطوط  از  استفاده  با  نژاد 

پاالیشگاه خبر داد.
سید اسماعیل قادری با اعالم این 
خبر افزود: این مجتمع گازی حیاتی ترین 
صنعت و مرکز اقتصادی استان خراسان 
رضوی است که فرآورش گاز طبیعی و 
تامین گاز استان های شمال و شمال 
شرق کشور را بر عهده دارد و هیچ گاه 
مجتمع  این  تولید  روند  در  خللی  نباید 

بوجود بیاید.
با  مانور  این  اینکه  بیان  با  وی 
ارتباطی  های  جاده  قطع  سناریوی 
و  سرخس  به  مشهد  سیل  ثر  ا در 
با  کرد:  تصریح  شد  انجام  پاالیشگاه 
منطقه  در  پاالیشگاه  اینکه  به  توجه 
عملیاتی خانگیران سرخس واقع شده 
کشور  استان  شش  نیاز  مورد  گاز  و 
تاسیسات  راهبری  می کند  تامین  را 
از  گاز  صنعت  کارشناسان  دست  به 
اهمیت ویژه ای برخوردار است و تولید 
انرژی گاز نباید یک لحظه قطع شود 

پایدار باشد. و تولید 
کرد:  اضافه  مسئول  مقام  این 
وضعیت   ۳۲ گازی  مجتمع  این  در 
در  تا  است  شده  شناسایی  اضطراری 
از  مقتضی  تصمیمات  بحرانی  شرایط 
سوی مدیران در جهت تولید پایدار گاز 

طبیعی اتخاذ گردد.
با  مانور  این  کرد:  تاکید  قادری 

سناریو قطع جاده های ارتباطی مشهد 
پاالیشگاه  تا  سرخس  و  سرخس   _
خانگیران در اثر سیل و انتقال کارکنان 
با خطوط راه آهن به محل پاالیشگاه 

صورت پذیرفت.
پاالیشگاه   HSE واحد  رئیس 
خانگیران خاطر نشان کرد: با توجه به 
جمهوری  آهن  راه  ریلی  مسیر  اینکه 

شهید  گاز  پاالیش  تا شرکت  اسالمی 
برقرار  گذشته  سالیان  از  نژاد  هاشمی 
است لذا راه اندازی ایستگاه مسافربری 
های  اولویت  از  پاالیشگاه  محل  در 
و  اضطراری  شرایط  در  تا  است  مهم 
کارکنان  سالم  انتقال  بتوانیم  بحرانی 
را  ریلی  نقل  و  حمل  صنعت  توسط 

محقق کنیم.

به منظور حفظ آمادگی در مقابل حوادث طبیعیو با سناریوی قطع جاده های ارتباطی در اثر سیل انجام شد؛

برگزاری مانور انتقال کارکنان شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد 
با استفاده از خطوط راه آهن به پاالیشگاه

تاسیسات  موقع  به  تعمیرات  و  نگهداری  و  حفظ 
گازرسانی شرکت گاز استان البرز مهمترین عامل در 

تامین جریان پایدار گاز طبیعی

کرج-اکبری-مدیر عامل شرکت گاز استان البرز حفظ، نگهداری و 
تعمیرات به موقع تاسیسات گازرسانی مهمترین اقدام اجرایی این شرکت 

درتامین جریان پایدار گاز طبیعی است.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان البرز، حسین تقی نژاد با 
اشاره به اهمیت گاز طبیعی در سبد انرژی خانوارها و مصارف صنعتی استان 
اعالم کرد:همراهی و همکاری بی دریغ مردم شریف استان همواره کمک 
حال کارکنان خدوم شرکت در خدمت رسانی شبانه روزی به مردم خواهد 
بود.وی با اشاره به اینکه از ابتدای سال جاری تا پایان آذرماه مشترکان 
نموده  مصرف  گاز  مکعب  متر  معادل۳/4۰۰/۰۹4/۰۰۰  البرز  استان  گاز 
افزود:این  از گاز طبیعی  ایمن  بر لزوم مصرف بهینه و  تاکید  اند ضمن  
شرکت آمادگی الزم جهت تامین گاز مستمر هم استانی های محترم را 
کارکنان   روزی  قبال تالش شبانه  در  از مردم  انتظار  و مهمترین  داشته 
با  تالش  این  تا  بوده  طبیعی  گاز  از  ایمن  و  بهینه  مصرف  گاز،  شرکت 

حالوت گازرسانی ایمن به مشترکان محترم به ثمربرسد.
انتقال سرمایه های  تقی نژاد مصرف بهینه را مهمترین راهکار در 
ملی در تمامی بخش های محروم جامعه اعالم کرد و اظهار داشت:مصرف 
بهینه وظیفه دینی و ملی ما بوده به طوری که اسراف همواره امری مذموم 
و عالوه بر افزایش هزینه سرانه خانوارمنجر به افت فشار گاز و عدم تامین 

جریان پایدار در مناطق سرد سیر و کوهستانی خواهد بود.
تقی نژاد در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر لزوم رعایت 
به عنوان سازمانی  استان  افزود:شرکت گاز  ایمنی در مصرف گاز  نکات 
خدمت رسان به فعالیتهای گازرسانی خود ادامه داده و مهمترین دغدغه 
کارکنان خدوم این شرکت ارائه خدمتی ایمن و پاک به مردم شریف استان 
است که این امر،همکاری هرچه بیشتر مردم و رعایت نکات ایمنی اعالم 
شده توسط این شرکت را می طلبدتا مصرف درست و ایمن از گاز طبیعی 
به عنوان فرهنگ رایج در جامعه تبدیل شده و شاهد هیچ حادثه ای در 

به کارگیری این نعمت الهی نباشیم.
مدیر عامل شرکت گاز استان البرز خاطر نشان کرد:حادثه خبر نمیکند 
لذا آغاز فصل سرما و  بینی و پیشگیری هستند  ولی حوادث قابل پیش 
شروع به کارگیری وسایل گرمایشی مهمترین زمان رعایت نکات ایمنی 
است تا با اطمینان از کارکرد صحیح تاسیسات و رعایت الزامات اولیه نظیر 
بازبودن مسیر دودکش ها، کالهک و عدم معیوب بودن وسایل گرمایشی 
از بروز حوادث ناگوار جلوگیری نموده تا گاز گرمابخش زمستان سرد و نه 

مرگ خاموش عزیزانمان باشد.

مدیر کل حفظ آثار  دفاع مقدس سمنان:
جهاد  اسطوره  حقیقتا  سلیمانی«  قاسم  »حاج  شهید   

ومقاومت بود
سرهنگ » محمد حسن سالمی« گفت: شهید »حاج قاسم سلیمانی« 
حقیقتا اسطوره جهاد ومقاومت بود ، وی خود را وقف اسالم و انقالب اسالمی 
کرده بود و خداوند این چنین اجر مجاهدان فی سبیل اهلل را می دهد که 

محبوب دل ها می شود.
حسن  »محمد  سرهنگ  سمنان،  از  دفاع پرس  خبرنگار  گزارش  به 
سالمی« مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان سمنان 
در پنجمین ستاد بزرگداشت چهلمین سال دفاع مقدس که  با حضور  »حبیب 
و  سمنان  استانداری  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  پور«معاون  خجسته  اهلل 
اعضای ستاد در استانداری سمنان  برگزاری شد،اظهار داشت: دفاع مقدس 
یک میراث گرانبها، واقعه عظیم تاریخی، یک گنجینه،  که ظرفیت عظیم 

برای کشور ما بود.
وی ادامه داد: در دی ماه  مناسبت های زیادی داریم که می توانیم 
اقدامات  مقدس  دفاع  سال  چهلمین  قالب  در  ها  مناسبت  این  واسطه  به 

ارزشمندی داشته باشیم.
سالمی پیرامون مناسبت های دی ماه افزود: شهادت حضرت فاطمه 
زهرا)س(، سالروز عملیات کربالی4 و۵ با تقدیم ۲۵7 شهید، حماسه ۹ دی 
و روز بصیرت و میثاق مردم با والیت، اولین سالگرد شهادت سردار »حاج 
قاسم سلیمانی« با عنوان روز جهانی مقاومت، اربعین دانشمند دفاعی و هسته 
ای کشورمان دکتر »محسن فخری زاده«، سالروز شهادت شهید شاخص 
استان سمنان »حاج حسن شاطری«،حضور و تدفین پیکر پاک ۶شهید گمنام 
دوران دفاع مقدس در شهرستان های سمنان، مهدیشهر، دامغان، شاهرود 
و برگزاری کنگره ملی ۱7 هزار زن شهیده، جانباز و آزاده از مناسبت های 

مهم دی ماه  هستند.
مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان سمنان با 
بیان این که  با وجود  ویروس منحوس کرونا و مشکالت اقتصادی حال 
خوبی در جامعه حاکم نیست ادامه داد: توجه به ارزش های دوران انقالب و 
دفاع مقدس و شهدا به جامعه ما نورانیت، معنویت و نشاط معنوی می دهد، 
اگرچه  محدودیت های کرونایی سبب می شود  خیلی از برنامه ها را نمی 
توانیم حضوری و تجمعی داشته باشیم، اما نگاه ما باید فرصت طالیی و 
ارزشمندی  به این مناسبت ها جهت ترویج ارزش های دفاع مقدس داشته 
باشد و با محدود شدن حضور ها، بستر مجازی باید بیش از پیش  تقویت شود.

وی در خصوص استفاده از ظرفیت  فضای مجازی ادامه داد: انتظار می 
رود تمهیداتی فراهم شود تا بستر های مجازی الزم  ایجاد شود تا مردم به 
طور زنده، در رسانه های از برنامه ها در مناسبت های مهم استفاده نمایند.

سالمی در خصوص کنگره ملی ۱7 هزار زن شهیده گفت: نقش استان 
سمنان در کنگره ملی ۱7 هزار زن شهیده جانباز و آزاده باحضور شهیده 
شاخص و ملی »صدیقه رودباری شهمیرزادی« باید برجسته باشد، و به یاد 
داشته باشیم زنان ما پا به پای مردان در جبهه ها ایستادند و همه وظیفه 

داریم در برگزاری این کنگره  ملی همکاری الزم را داشته باشیم.
این مسئول در خصوص کارگروه بزرگداشت و ستاد های شهرستانی 
چهلمین سالگرد دفاع مقدس افزود: باید برنامه ریزی، نشاط، کارآمدی در 
برنامه های چهلمین سالگرد دفاع مقدس تا پایان سال  دیده شود  و در 
خواست ما  این است که ستاد های شهرستانی در شاهرود و سمنان برنامه 

ریزی و پیگیری دقیق تری داشته باشند.
وی افزود: صدا و سیمای مرکز سمنان  عالوه بر کارکرد خوبی که 
رو  پیش  های  مناسبت  در  است  داشته  مجازی  فضای  کارگروه  قالب  در 
و  ها  شهرستان  ستادهای  روسای  عنوان  به  فرمانداران  با  هایی  مصاحبه 
کارگروه های استانی داشته باشند تا مردم استان از حال و هوای استان در 

این ایام مطلع شوند.
سرهنگ محمد حسن سالمی خاطر نشان کرد: وسعت و میدان فعالیت 
کارگروههای ستاد استانی، کل استان و دستگاههای استان است و  فرمانداران 
مصوبات خود را به ستادهای شهرستانی، دبیر خانه استانی و اعضای کارگروه 

بدهند و مجریان را از انجام فعالیت ها مطلع کنند.
ادامه داد: هدف گذاری ما در چهلمین سال دفاع مقدس یک   وی 
هزار فعالیت و برنامه در شش ماه  اول با محوریت سوم خرداد، یک هزار 
برنامه در هفته دفاع مقدس و یک هزار برنامه نیز در شش ماه دوم سال با 

محوریت دهه مبارک فجر و روز جهانی مقاومت خواهد بود.
وی ادامه داد: برخی مصوبات مهم کارگروهها کامل اجرا نشده است 
از جمله 4۰ پایان نامه دانشجویی، تهیه فیلم کوتاه با موضوع دفاع مقدس 
توسط شهرداری ها،  دیوار نگاره ها و ... که امیدوراریم  تا پایان این مصوبات 
تحقق پیدا کنند. سالمی در خصوص روز جهانی مقاومت افزود: ۱۳ دی 
ماه اولین سالگرد  شهادت سردار دل ها »حاج قاسم سلیمانی« است  که 
با پیشنهاد بنیاد حفظ آثار و نشر ارز شهای دفاع مقدس به نام روز جهانی 

مقاومت نامگذاری شده است.
 وی ادامه داد: شهید سلیمانی مرد میدان های سخت مبارزه با دشمن 
بود، وی فرمانده ای بی نظیر، مخلص، شجاع و فداکار بود و حقیقتا فرمانده 

دل ها بود.
سرهنگ محمد حسن سالمی افزود: حاج قاسم سلیمانی عمر با برکت 
خود را صرف دفاع از عزمت و اقتدار و امنیت ملت بزرگ ایران و مظلومین 

جهان به ویژه کشور های اسالمی محور مقاومت کرد.
این که شهید سلیمانی حقیقتا اسطوره جهاد ومقاومت  بیان  با   وی 
بود، بیان داشت: حاج  قاسم سلیمانی خود را وقف اسالم و انقالب اسالمی 
کرده بود و خداوند این چنین اجر مجاهدان فی سبیل اهلل را می دهد که 

محبوب دل ها می شود.
سالمی در خصوص دستور العمل استانی روز جهانی مقاومت افزود: 
در استان سمنان برای بزرگداشت این روز ۹ هدف، ۹ سیاست و ۹ برنامه 
را تعریف کرده ایم که  انتظار است اقدامات الزم به منظور اطالع رسانی، 
تولید محتوا و انعکاس آن در بسترهای مختلف از جمله فضای مجازی در 
دستورکار قرار گرفته شود و امیدواریم  بزرگداشت روز جهانی مقاومت با توجه 
به شرایط موجود در جامعه به نحو شایسته ای با مشارکت عمومی برگزار 
شود. در پایان این جلسه هر یک ازاعضای کارگروهها گزارشی از چگونگی 

فعالیت های چهلمین سالگرد دفاع مقدس را ارئه دادند.

 530 نیازمند  گیالن  سالمت  تحول  طرح  پروژه های 
میلیارد ریال اعتبار است

دکتر ارسالن ساالری، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیالن در نشست 
معاون بهداشت وزیر بهداشت و هیئت رئیسه 

 دکتر ساالری رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیالن در نشست معاون 
به  گیالن  پزشکی  علوم  دانشگاه  هیئت رئیسه   و  بهداشت  وزیر  بهداشت 
عمده  گفت:  و  پرداخت  گیالن  سالمت  حوزه  چالش های  عمده  تشریح 
چالش های حوزه سالمت گیالن، خاتمه نیافتن طرح های تحول سالمت، 
پزشک خانواده و باقی ماندن پروژه های عمرانی در بخش درمان، بهداشت 
بودن  فرسوده  به  گیالن  پزشکی  علوم  دانشگاه  است.رئیس  آموزش  و 
زیرساخت های بخش درمان در کنار زیرساخت های مستهلک بخش بهداشت 
و آموزش نیز اشاره کرد و گفت: حدود یک سوم فضای فیزیکی ارائه خدمات 
بهداشتی در استان فرسوده و طرح هایی که در این حوزه در دست احداث 
است، بین ۵۰ تا 7۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.دکتر ساالری همچنین 
به موضوع مستهلک بودن و کمبود تجهیزات پزشکی استان اشاره کرد و 
گفت: اقدامات قابل توجهی در جهت تأمین و توزیع تجهیزات پزشکی در 
سطح استان انجام شده، اما این استان همچنان نیازمند تأمین اعتبار برای 
افزایش تجهیزات است.وی با اشاره به عدم اجرای طرح تحول شهری و 
پزشک خانواده در گیالن، تصریح کرد: در حال حاضر دانشگاه در مرحله تهیه 
مقدمات اجرای طرح تحول نظیر بلوک بندی شهرها و برگزاری نشست ها 
با نظام پزشکی، فرمانداری ها و سایر ذینفعان جهت استقرار آن است.رئیس 
دانشگاه علوم پزشکی گیالن همچنین به موضوع عدم جذب اعتبار جهت 
تکمیل کلینیک های ویژه استان و عدم اجرای طرح تحول نظام سالمت در 
استان اشاره کرد و گفت: پروژه های عمرانی طرح تحول سالمت در گیالن 

نیازمند ۵۳۰ میلیارد ریال اعتبار است

افتتاح طرح های پتروشیمی و تحقق جهش تولید 

فاز دوم پتروشیمی ایالم با حضور رییس جمهوری افتتاح شد 
شامل  ایالم  پتروشیمی  دوم  فاز 
ز  و ر زی  شیرین سا حد  ا و و  لفین  ا
استاندار  حضور  با  آیینی  در  پنجشنبه 
خلیج  هلدینگ  مدیرعامل  و  ایالم 
توسط  ویدیوکنفرانس  طریق  از  فارس 
حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی 

رییس جمهوری افتتاح شد. 
پروژه الفین به عنوان الفین سیزدهم 
کشور با تالش مدیران، متخصصان و 
و  ایالم  پتروشیمی  شرکت  کارکنان 
حضور  بدون  و  فارس  خلیج  هلدینگ 
از  پس  خارجی  وندور  و  الیسنسور 
افتتاح توسط رییس جمهوری، وارد مدار 

تولید شد.
از  پروژه  این  اجرایی  عملیات 
 ۱۲ مساحت  به  زمینی  در   ۸4 سال 
دوم  )فاز  واحد  این  شد،  آغاز  هکتار 
واحدهای  شامل  پتروشیمی(  مجتمع 
خوراک  شیرین سازی  الفین،  اجرایی 
مایع )SRU( و واحد پلی پروپیلن است.

پتروشیمی  مجتمع  لفین  ا واحد 
به  سیزدهم  الفین  به  موسوم  ایالم 
عنوان تنها واحد الفین در غرب کشور 
در واقع مهمترین واحد فرآیندی و قلب 
مجتمع و ورودی اصلی خوراک مجتمع 
این  دیگر  عبارت  به  می آید،  شمار  به 
خوراک های  کراکینگ  دلیل  به  واحد 
و  خود  کوره های  در  مایع  و  گازی 
تولید ساالنه 7۵۰ هزار تن محصوالت 
متنوع و با ارزشی نظیر اتیلن، پروپیلن، 
بنزبن پیرولیز، برش های چهار کربنه و 
سوخت مایع به عنوان واحد مادر سایر 
واحدهای پایین دست واحدهای پلیمری 
همچون پلی اتیلن سنگین و پلی پروپیلن، 

پلی استایرن و واحدهای شیمیایی دیگر 
تلقی  آروماتیک ها  و  گالیکل ها  نظیر 

می شود.
این  بارز  از مهمترین ویژگی های 
طرح که آن را نسبت به سایر پروژه های 
به  می توان  می کند،  متمایز  مشابه 
و  ایالم  گاز  پاالیشگاه  با  مجاورت 
نزدیکی به خوراک، برخورداری از تنوع 
محصوالت  تولید  گاز،  و  مایع  خوراک 
مانور  قدرت  افزایش  باعث  که  متنوع 
است  شده  تولید  پایداری  و  عملیاتی 
جانبی  سرویس های  ناحیه  داشتن  و 

مستقل اشاره کرد.
محصوالت  که  این  به  توجه  با 
این پتروشیمی در ابتدای زنجیره ارزش 

باعث  الفین  واحد  راه اندازی  دارد،  قرار 
اطمینان خاطر سرمایه گذاران در جهت 
ایجاد واحدهای پایین دستی پتروشیمی 

و صنایع تکمیلی مرتبط خواهد شد.
این پروژه با تکیه بر توان و دانش 
اعتبار  با  تولید  جهش  سال  در  بومی 
7۹۰ میلیون یورو سرمایه گذاری ارزی 
و ۸۰۰ میلیارد تومان به صورت ریالی 
برای خدمت رسانی بیشتر به مردم ایالم 

به بهره برداری رسید.
مجتمع  اول  ز  فا است  گفتنی 
پتروشیمی ایالم با هدف اشتغال زایی و 
رونق اقتصادی با حضور رییس جمهوری 
در سال ۹۳ افتتاح و در مدار تولید قرار 
هزار   ۲ حدود  با  مجتمع  این  گرفت، 

کارگر،  و  متخصص  انسانی  نیروی 
استان  در  خصوصی  شرکت  بزرگترین 
مجتمع  بزرگترین  همچنین  و  ایالم 

پتروشیمی در غرب کشور است.
بزرگ  مجتمع  ین  ا ول  ا ز  فا
و  سنگین  پلی اتیلن  واحدهای  شامل 
برق،  آب،  همانند  جانبی  سرویس های 
هواست،  و  هیدروژن  نیتروژن،  بخار، 
واحد پلی اتیلن سنگین با ظرفیت ۳۰۰ 
هزار تن در سال است و توانایی تولید 
با قابلیت  ۳۶ گرید متنوع و مختلف و 
صنایع  حوزه  در  باال  بسیار  کاربرد 
پایین دست پتروشیمی را دارد.پتروشیمی 
از شهر  ایالم در فاصله ۱۸ کیلومتری 

ایالم قرار دارد.

آگهی تغییرات شرکت خدماتی نظافتی عظیم مهاباد سهامی 
خاص به شماره ثبت ۲۳۶ و شناسه ملی ۱4۰۰4۹۵۲۹۶۰ به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۰4/۱۳۹۸ 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -۱ به موضوع شرکت مندرج در ماده 
دو اساسنامه عالوه بر موارد ثبت شده قبلی عبارت ذیل الحاق 
و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید: تجهیز مبلمان اداری 
وتاسیسات ساختمان و سیستم های گرمایشی و تامین نیروی 
انسانی متخصص مورد نیاز ادارات در زمینه تدریس و سایر کارهای 
اداری پس از اخذ مجوزهای الزم بوده و ثبت موضوع فعالیت 
مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد. اداره کل 
ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی مرجع ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجاری مهاباد )۱۰۶۶۵7۶(
آگهی ابالغ ماده ۱۰۱ اموال غیر منقول پرونده شماره : ۹۹۰۰۲۲۰ 

خانمها صغری برازنده نام پدر : فتاح تاریخ تولد:۱۳۰۸/4/4 شماره ملی :۳7۳۰۳۹۱۶۰7 
شماره شناسنامه:۸۸۹۶:شهین هجرت نام پدر: محی الدین تاریخ تولد: ۱۳۳۲/4/۲۸ شماره ملی 
۳7۳۱۸4۶۲۲۵ شماره شناسنامه 4۱۰ هلیا هجرت نام پدر: حمید تاریخ تولد۱۳77/۱/۸شماره 
ملی ۳7۲۰74۱۵۱۶ شماره شناسنامه۳7۲۰74۱۵۱۶ ورثه مرحوم حمید هجرت به موجب 
گزارش مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۸ کارشناس رسمی دادگستری پالک ثبتی یک فرعی از پالک اصلی 
۲7۱۶ ،۱7۲۶،۱7۲۵ در بخش سه ناحیه یک واقع در سنندج به مبلغ نه میلیارد ریال ارزیابی 
گردیده .لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی پالک مذکور معترض می باشید اعتراض کتبی خود را ظرف 
مدت پنج روز از تاریخ ابالغ این اخطاریه به ضمیمه فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدید 
نظر به مبلغ 7/۵۰۰/۰۰۰ ریال به دفتر این اجرا تسلیم نمایید . ضمناً به اعتراضی که خارج 
از موعد یا فاقد فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدید نظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

مسئول واحد اجرای اسناد رسمی سنندج  شیوا وجدی  م الف ۱۶۰۲۲۹
“ آگهي موضوع ماده ۳قانون و ماده۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و 

اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي”
برابر راي شماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۸۰۱۵۰۰۲۳۵۸ -۹۹/۰۸/۲۹ هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه 
ثبت ملک خمام تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي آقاي ساالر واحدی دافچاهی فرزند 
اسحق به شماره شناسنامه ۳۳۲۵  صادره از خمام درشش دانگ یک باب خانه ومحوطه به 
مساحت ۲۹4/۹۱  مترمربع در پالک شماره ۲۲4۲ فرعي از ۲۲ اصلي مفروز ومجزی شده از 
پالک 7۵ فرعی از ۲۲ اصلی واقع در خواچکین خریداري از مالک رسمي آقای  حسن ستوده 
تازه آبادی محرز گردیده است. .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 
روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین اگهي به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را 
به مرجع قضائي تقدیم نمایند بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.تاریخ انتشار نوبت اول :۱۳۹۹/۰۹/۲۲ 

ونوبت دوم:۱۳۹۹/۱۰/۰۶
م/الف۳۰۵۲

محمد رجب پور دموچالی- رئیس ثبت اسناد وامالک

اصالحیه
در آگهی حصروراثت مورخ ۹۹.۱۰.۰۲ درخواست 
زاده جورشری فرزند محمد  رامین میرزا  آقای  کننده 
اشتباها رامین میرزاده جورشری و شادروان محمد میرزا 
زاده جورشری اشتباها محمد میرزاده جورشری چاپ 

گردید که بدینوسیله اصالح می گردد.
آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی حوزه ثبتی نوشهر نظربه دستورمواد ۱ و ۳ قانون 
تعیین تکلیف وضعیت اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 
۲۰/۹/۱۳۹۰ امالک متقاضیانی که درهیات موضوع ماده یک قانون 
مذکور مستقر در واحد ثبتی نوشهرمورد رسیدگی وتصرفات مالکانه و 
بال معارض آنان محرز ورای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به 
شرح ذیل آگهی می گردد امالک متقاضیان واقع در قریه کورکورسر 
پالک 4 اصلی بخش ۱ قشالقی ۳۲۸۲ فرعی اقا / خانم علیرضا مولوی 
پولی فرزند موسی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
به مساحت 4۲۹ متر مربع قسمتی از پالک ۸4 فرعی خریداری بدون 
واسطه / با واسطه از رضا دشت ارا لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی وماده ۱۳ 
آئین نامه مربوطه این آگهی در دونوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق 
این روزنامه محلی / کثیراالنتشار درشهرها منتشرو در روستاها عالوه 
بر انتشار آگهی ، رای هیات الصاق تا درصورتیکه اشخاص ذینفع به 
آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی 
و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به 
ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند . معترض باید ظرف 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبا درت به تقدیم داد خواست به 
دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت 
محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه 
حکم قطعی دادگاه است ودر صورتی که اعتراض در مهلت قانونی 
واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم داد خواست به دادگاه عمومی 
محل ارائه نکند اداره ثبت مبا درت به صدور سند مالکیت می نماید 
و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست . بدیهی 
است برابر ماده ۱۳ آئین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که 
قبال اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشده ،واحد ثبتی با رای هیات پس از 

تنظیم اظهار نامه حاوی تحدید حدود ،مراتب را در اولین آگهی نوبتی 
و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رساند و نسبت 
به امالک در جریان ثبت و فاقد سا بقه تحدیدحدود ،واحد ثبتی آگهی 
تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید. تاریخ انتشار 
نوبت اول :۰۶/۱۰/۱۳۹۹ تاریخ انتشار نوبت دوم ۲۰/۱۰/۱۳۹۹ فرامرز 

کلبادی نژاد رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر
م-الف ۱۹۹۰7۹۱۸

آگهی اختصاصی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی حوزه ثبتی چالوس نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف 
وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۲۰/۹/۱۳۹۰ملک 
متقاضی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی 
چالوس مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض وی محرز و رای 
الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی میگردد: ۱۰۸۸ 
فرعی از ۱4۰ فرعی از ۱۹ - اصلی واقع در قریه آهنگرکال بخش کالرستاق 
به نام سیداکبر جلیلی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان به 
مساحت ۳۰۰ متر مربع مالک رسمی مشاعی لذا به موجب ماده ۳ قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 
۱۳ آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق این 
روزنامه و محلی / کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات 
الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته 
باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل 
تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ 
نمایند . معترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست 
را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول 
به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی 
واصل نگردد یا معترض ، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند 
مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست . بدیهی است برابر ماده ۱۳ 
آیین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته 
نشده ، واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود 
، مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان به اطالع 
عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود 
، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید 
. تاریخ انتشار : ۰۶/۱۰/۱۳۹۹ تاریخ انتشار : ۲۰/۱۰/۱۳۹۹ نیکنام ازوجی 

سرپرست ثبت اسناد و امالک چالوس
م-الف ۱۹۹۰7۹۸7

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

قانون  اول موضوع  .... هیات   ۱۳۹۹۶۰۳۰۱۰۶۰۰۰۱۳۵۸ .... برابر رای شماره 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم احترام السادات 
ادبی فرزند سید محمود به شماره شناسنامه ۸۰۶۰۵ صادره از تهران در ششدانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت ۶۱ متر مربع پالک شماره ۲4۹ فرعی از 
۱۱۰ اصلی واقع در قریه باغ نصرت تهران بخش حوزه ثبت ملک ورامین از مالکیت 
یحیی تاجیک 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 و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۹/۱۰/۰۶
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۹/۱۰/۲۱

محمد رحیم پور راینی 
رئیس ثبت اسناد و امالک 

م / الف 447



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1638-  شنبه 6 دی 61399 ورزش دنیای 

اعتراض شاگرد سابق بنا؛ 
کسی حق ندارد عبدولی را از اردو دور کند!

کشتی  ملی  تیم  کاپیتان  نشدن  دعوت 
فرنگی توسط محمد بنا، نه تنها او را شاکی و 
عصبانی کرده، بلکه باعث شده یکی دیگر از 

شاگردان سابق بنا علیه او صحبت کند.
خاص  آقای  به  آنجایی  از  بنا  محمد 
کشتی ایران مشهور شد که در المپیک ۲۰۱۲ 
لندن توانست یک نتیجه تاریخی را با یک تیم 
۶ نفره رقم بزند. او و شاگردانش ۳ مدال طال با 
خود از لندن به تهران سوغات آوردند که سهم 
بزرگی از موفقیت های کاروان ایران در المپیک 

را شامل می شد؛ اتفاقی که از سوی کارشناسان ورزش به نام معجزه لندن همواره 
یادآوری می شود. حمید سوریان، امید نوروزی و قاسم رضایی، سه شاگرد طالیی بنا 
در لندن بودند و سعید عبدولی هم بر اساس ادعای خود بنا و دیگر کارشناسان تنها با 

ناداوری دستش از مدال طال کوتاه ماند.
با آن  بنا  ارتباط بین  اما  از آن روزها گذشته،  از ۸ سال  اینکه بیش  با وجود 
شاگردانش در آن دوره که به نسل طالیی کشتی فرنگی ایران مشهور شده اند، همواره 
صمیمی و نزدیک بوده. حتی اگر بنا از شاگردانش در کادرفنی خود استفاده نکرده، به 
آنها در مقاطع مختلف بها داده و از آنها تعریف و تمجید کرده. این اواخر اما یک اتفاق 
عجیب باعث ایجاد اختالف بین آقای خاص کشتی ایران و شاگردان سابقش شده. 
سعید عبدولی که تنها بازمانده آن نسل در تیم ملی کشتی فرنگی به حساب می آید، با 
وجود اینکه جزو شانس های اصلی کسب مدال طال برای کشتی ایران در المپیک به 

شمار می رود، توسط بنا به دو اردوی اخیر تیم ملی دعوت نشده.
سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی در توضیح این اقدام خود پایین بودن آمادگی 
عبدولی را دلیلی برای دعوت نکردن او عنوان کرده بود؛ موضوعی که با واکنش تند 
این فرنگی کار اندیمشکی همراه شد. عبدولی بدون اشاره به نام بنا صحبت های تندی 
را در یکی از برنامه های تلویزیونی خطاب به سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی مطرح کرد.

حاال با گذشت یکی، دو روز از این اتفاق و قرار گرفتن سعید عبدولی در بلک 
لیست محمد بنا، امید نوروزی، قهرمان المپیک لندن هم پشت عبدولی درآمده و علیه 
استاد سابق خود صحبت کرده: »سعید عبدولی سال ها تجربه و تالش کرده و کسی 
حق ندارد او را از اردو دور کند و برایش تصمیم بگیرد. محمد بنا نباید یادش برود 
که اگر در کشتی فرنگی اسم و رسمی پیدا کرد، به خاطر سال ها زحمت و ریاضت 
قهرمانانی چون حمید سوریان، قاسم رضایی، سعید عبدولی، امیر علی اکبری، مرحوم 

بابک قربانی و… بود.
شما که سعید عبدولی را به خاطر ۳۱ سال سن محکوم می کنید که نباید در 
اردوی تیم ملی شرکت کند، پس خودتان هم به خاطر سن و سالتان نباید در تیم ملی 
باشید. طبق قوانین، تا ۶۰ سالگی می شود سرمربی تیم ملی بود، ما مربیان خوب در 
سطح کشور زیاد داریم که می توانند در کادرفنی قرار بگیرند. اگر جای فدراسیون کشتی 

بودم، محمد بنا را به عنوان شورای فنی انتخاب می کردم، نه سرمربی.«
با این شرایط به نظر می رسد محمد بنا وارد یک دعوای علنی با شاگردان سابق 
خود شده که همواره در سال های اخیر عادت داشتند، از یکدیگر دفاع کنند و پشت 
هم دربیایند. باید دید این فشارها باعث دعوت دوباره سعید عبدولی به تیم ملی خواهد 

شد یا کار را برای او سخت تر از این هم می کند.

هاشمی: با شروع مسابقه انگیزه  تیراندازان باال می رود

سرمربی تیم ملی تفنگ گفت: اولین باری است که یک ایرانی به عضویت 
کمیته مربیان فدراسیون جهانی در می آید و امیدوارم عضور فعالی در این کمیته باشم.

الهام هاشمی، در خصوص کسب کرسی جهانی اظهار کرد: اولین باری است 
که یک ایرانی به عضویت کمیته مربیان فدراسیون جهانی در می آید، این موفقیت 
بسیار خوبی است. امیدوارم که بتوانم عضو فعالی در این کمیته باشم و کمک کنم 
تا هم مربیان تیراندازی ایران به جایگاه واقعیشان برسند و هم نقش موثری در این 
کمیته برای مربیان تیراندازی دنیا که یکی از نمایندگان آنها خواهم بود داشته باشم. 
من برای اینکه مربیان تیراندازی فعال تر شوند ایده هایی دارم که امیدوارم با شروع کار 

که احتماال از آغاز سال ۲۰۲۱ باشد آنها را ارایه دهم.
سرمربی تیم ملی تفنگ در ادامه در خصوص شروع مسابقات آزاد در رشته تفنگ 
و اینکه چرا این مسابقات همانند رشته تپانچه در انتخابی تیم ملی برای بازی های 
آسیایی موثر نیست گفت: چرا موثر نباشد؟ برگزاری این مسابقات به منظور کمک 
به آمادگی بیشتر المپین ها، در نظر گرفتن آنها به عنوان انتخابی بازی های آسیایی 
۲۰۲۲ و به منظور انگیزه دادن به همه تیراندازان کشور بود. آغاز این مسابقات یکی 
از درخواستهای من برای تمدید قراردادم بود که از مردادماه مطرح شد و من امتیازات 

این مرحله و مراحل بعدی را برای انتخابی در نظر خواهم گرفت.
پنج مرحله  البته من  افزود:  ادامه  در  فدراسیون جهانی  مربیان  عضو کمیته 
مسابقه درخواست داده بودم و قرار بود این مسابقات از مهر آغاز شود، اما متاسفانه 
مسابقات از دی شروع شد و فکر نمی کنم بیشتر از سه مسابقه در این سال بتوانیم 
داشته باشیم. البته طبق برنامه ای که به فدراسیون ارایه کرده ام در سال آینده هم 

مسابقات آزاد ادامه دارد.
هاشمی در خصوص نتیجه اولین مسابقات آزاد تفنگ گفت: تیراندازان تیم ملی 
خداراشکر رکوردهای خوبی کسب کردند، کم کم به سطح آمادگی قبل از شیوع کرونا 
نزدیک می شوند، اما متاسفانه تیراندازان دیگر افت کرده اند.  البته حق دارند چون 
انگیزه ای برای تمرین جدی نداشتند. با گرانی تجهیزات و نبود مسابقه انگیزه ای برای 
تمرین نبود اما امیدوارم اکنون که مسابقات شروع شده و این ها حکم انتخابی تیم ملی 

را دارد با انگیزه و جدی تر تمریناتشان را دنبال کنند.
وی گفت: قرار است از این ماه مسابقات لیگ هم آغاز شود، جدول بندی مسابقات 
هم مشخص شده است. تا مسابقه نباشد قطعا آن کسی هم که تمرین می کند خیلی 
تمریناتش موثر نیست.  شرکت در مسابقه است که باعث پی بردن به نقاط ضعف و 

قوت و در نتیجه پیشرفت بیشتر تیراندازان می شود.

آغاز اردوی تیم ملی کوراش از 13 دی
با اعالم فدراسیون ووشوی ایران به واسطه صدور مجوزهای الزم، اردوی تیم 

ملی کوراش از ۱۳ دی ماه آغاز می شود.
آمادگی  اردوی  نخست  مرحله  ووشو،  فدراسیون  عمومی  روابط  گزارش  به 
تیم ملی کوراش بزرگساالن پس از اخذ مجوز از ستاد مقابله با کرونا در ورزش 
طی روزهای ۱۳ تا ۲۵ دی ماه به میزبانی استان خراسان شمالی و شهر بجنورد 

برگزار می شود.
در اولین مرحله اردو همه نفرات اول تا سوم مسابقات قهرمانی کشور که در 
از مدال  آوران مسابقات جهانی  سال ۹۸ در نور برگزار شد و همچنین چهار نفر 
سال ۲۰۱۹ به اردو دعوت شدند که با توجه به شرایط کرونا، در روز نخست این 
ورزشکاران یک مسابقه درون اردویی را برگزار می کنند تا تعداد اردونشینان به ۱۵ 

نفر کاهش خواهد پیدا کند.
کوروش خسرویار دبیر انجمن کوراش درباره تشکیل اردوی تیم ملی گفت: 
با حمایت فدراسیون ووشو موفق شدیم هماهنگی های الزم برای برگزاری اردوی 
آماده سازیذبه مدت دو هفته زیر نظر مربیان و کادر فنی تیم ملی پیگیری می شود. 
همچنین ورزشکاران برای ورود به اردو تست PCR داده و قرنطینه می شوند تا 

مشکلی در برگزاری اردوها به وجود نیاید.
به  اعزامی  نفرات  معرفی  منظور  به  کوراش کاران  اردوی  اینکه  بیان  با  وی 
برگزار  تایلند  میزبانی  به   ۱4۰۰ اردیبهشت  در  آسیا  رزمی  سالن  داخل  بازی های 
می شود، ادامه داد: برگزاری مسابقات کوراش در این بازی ها در پنج وزن قطعی 
شده است. این در حالی است که رقابت های قهرمانی کشور را در 7 وزن برگزار 

کردیم که بازهم این تعداد، کمتر از چیزی است که در نظر داشتیم.
خسرویار عنوان کرد: اگر شرایط شیوع کرونا در کشور اجازه بدهد، در اواخر 
بهمن یا اوایل اسفند مسابقه مدعیان تیم را دوباره برگزار می کنیم. در این رقابت 
قصد داریم نفراتی که در قهرمانی کشور ۹۸ شرکت نکرده بودند و کوراش کارانی 
که در ابتدا اردو کنار می روند، شانس دوباره به آنها داده شود که مجوز حضور در 
اردو را کسب کنند و اگر شرایط خوبی داشته باشند، در ترکیب تیم ملی در داخل 

سالن در تایلند قرار بگیرند.

پنجره نقل و انتقاالت زمستانی اروپا؛
چه بمب هایی منفجر می شود؟

پنجره نقل و انتقاالت زمستانی در اروپا 
از روزهای اول ژانویه آغاز شده و دنیای فوتبال 
که  است  بزرگ  انتقال  چند  زنگ  به  گوش 
می توانند بمبهای خبری زمستان امسال باشند.

با نزدیک شدن دوباره یک پنجره نقل و 
انتقاالت در فوتبال اروپا هیجانی فوتبالی ولی از 
نوعی متفاوت نسبت به هیجان مستطیل سبز 
بر دنیای فوتبال سایه افکنده است. به خصوص 
که امسال پای چند ستاره بسیار بزرگ در میان 

است که می تواند ژانویه ۲۰۲۱ را به یکی از جذاب ترین زمستانهای فوتبالی تبدیل کند.
پنجره زمستانی امسال در لیگ برتر، بوندس لیگا و لیگ۱ فرانسه روز ۲ ژانویه 
آغاز شده و ۱ فوریه به پایان می رسد. پنجره در اللیگا و سری آ دو روز دیرتر یعنی 

4 ژانویه آغاز شده و ۱ فوریه به پایان می رسد.
 اما بمبهای خبری احتمالی پنجره زمستانی امسال چه کسانی هستند؟

لیونل مسی – بارسلونا
بدون شک مهمترین عامل جذابیت پنجره ژانویه امسال حضور لیونل مسی به 
عنوان یکی از احتماالت است. کمتر کسی فکر می کرد روزی از لیونل مسی به عنوان 
نامزد خروج از بارسلونا اسم برده شود. اما قرارداد او با بارسا سال ۲۰۲۱ به پایان می 
رسد و او طبق قانون می تواند از اول ژانویه با هر باشگاهی که بخواهد مذاکره کند.

 از سوی دیگر تنشهای تابستان گذشته بین مسی و باشگاه که باعث شد او 
صراحتا خواهان جدایی از بارسلونا شود احتمال جدایی او از بارسا در تابستان آتی و حتی 
امسال ژانویه را بسیار افزایش داده است. مهمترین مقاصد احتمالی او منچسترسیتی 

و پاری سن ژرمن هستند.
مسوت اوزیل – آرسنال

مسوت اوزیل که در دو فصل گذشته با آرسنال مشکالت زیادی داشت حاال 
به طور کلی از فهرست این تیم خط خورده. اوزیل با اینکه گفته مایل است تا پایان 
قراردادش در آرسنال بماند ولی مدیر برنامه های او اعالم کرد پیشنهادهایی از سراسر 

دنیا داشته ولی احتمال پیوستن اوزیل به فنرباغچه در ترکیه باال به نظر می رسد.
داوید آالبا - بایرن مونیخ

داوید آالبا مدافع اتریشی بایرن مونیخ بعد از فتح افتخارات متعدد با این تیم 
حاال در آستانه جدایی قرار دارد. از منچستریونایتد و چلسی به عنوان محتمل ترین 

گزینه های جذب آالبا یاد شده است.
جورجینیو واینالدوم – لیورپول

جورجینیو واینالدوم ستاره هلندی لیورپول به دلیل پایان قراردادش در تابستان 
آتی می تواند از اول ژانویه با دیگر باشگاه ها مذاکره کند و تیمهای زیادی خواهان 
او هستند. مهمترین متقاضی او بارسلونا است که از مدتها پیش به دنبال جذب او 
بوده و به خصوص حاال که رونالد کومان هلندی را روی نیمکت می بیند بیش از 

پیش مصمم به در اختیار گرفتن واینالدوم است.
کریستین اریکسن – اینترمیالن

اریکسن که با ترک تاتنهام راهی اینترمیالن شده در این تیم به هیچ وجه 
نتوانست آنطور که انتظار می رفت بدرخشد. تا جایی که ماروتا رئیس اینتر به صراحت 
گفته که اریکسن نتوانسته به درد آنتونیو کونته بخورد. اریکسن که در گذشته مورد 
توجه رئال مادرید بود حاال احتمال کمتری برای انتقال به برنابئو در مقابل خود می بیند 
و گفته می شود احتمال بازگشت او به تیم سابقش تاتنهام بیش از سایر تیمها است.

هاکان چالهان اوغلو – آث میالن
هاکان با اینکه مدتی طول کشید تا در میالن جا بیفتد و موتورش روشن 
شود فصل جاری را بسیار خوب شروع کرده و همین باعث شده بیش از پیش مورد 
توجه تیمهای اروپایی قرار بگیرد. این ملی پوش ترکیه ای مورد نظر یوونتوس است 
و البته گفته شده مسئولین منچستریونایتد هم احتمال جذب او را بررسی می کنند.

سولسشایر: هیچ کس حق ندارد درباره قهرمانی صحبت کند

سرمربی منچستریونایتد اظهار کرد بازیکنانش نباید درباره قهرمانی در فصل 
جاری لیگ برتر صحبت کنند.

به گزارش ساکرنت، منچستریونایتد که به نیمه نهایی جام اتحادیه راه یافته 
است، در لیگ برتر نیز نتایج خوبی در هفته های اخیر کسب کرد و باعث شد تا این 
تیم به باالی جدول برسد. با این حال سرمربی نروژی اعالم کرد بازیکنانش نباید 

درباره قهرمانی در لیگ برتر صحبت کنند. 
اوله گنار سولسشایر گفت:  به هر حال صحبت در مورد منچستر یونایتد همیشه 
وجود دارد ، بنابراین برای ما مهم این است که به عنوان یک تیم پیشرفت کنیم 
، هر بار یک بازی انجام دهیم و ما مجبور شویم  این را تکرار کنیم که بازیکنان 
حق صحبت درباره قهرمانی ندارند و باید بی توجه کار خودشان را پیش ببرند. تنها 
چیزی که ما در مورد آن صحبت می کنیم و روی آن تمرکز می کنیم بهبود روز به 
روز و یادگیری و چگونگی کنار آمدن با شرایط خاص است و شاید در حال حاضر 

در حال بهتر شدن هستیم.
یونایتد پس از شش برد در هفت بازی گذشته خود در لیگ و رزرو یک دیدار 

نیمه نهایی جام کارابائو مقابل منچسترسیتی در شرایط خوبی قرار دارد.
سولسشایر با تمجید از آنتونی مارسیال زننده گل دوم به اورتون در جام اتحادیه 
گفت: او اخیراً کمک های مهمی به تیم کرده است، پاس گل داده، گل زده است و 
بازی او بهتر و بهتر شده است. او مقابل لیدز نشان دادچقدر می تواند مفید واقع شود. 
او همیشه از کیفیت خوبی برخوردار است و شاید اعتماد به نفس او کمی به خاطر 

کارت قرمز ]برابر تاتنهام[ خدشه دار شده بود  اما آنتونی بهتر و بهتر خواهد شد.
منچستریونایتد در بازی بعدی خود در لیگ برتر به دیدار لسترسیتی خواهد رفت 

که این دیدار تقابل دو تیم باالنشین جدول رده بندی لیگ برتر است.

اخراج توماس توخل؛ تهدید بزرگ برای میکل آرتتا

در  آرتتا  میکل  جانشینی  گزینه  عنوان  به  توخل  توماس  از  انگلیسی  منابع 
آرسنال نام می برند.

در حالی که به نظر می رسید میکل آرتتا بتواند آرسنال را به روزهای خوب 
گذشته بازگرداند اما این سرمربی اسپانیایی در فصل جاری نتایج فاجعه باری با 
توپچی ها کسب کرده و تیمش در حال حاضر تنها چهار امتیاز با منطقه سقوط لیگ 

برتر انگلیس فاصله دارد.
آرسنال چند روز پیش در جام اتحادیه انگلیس نیز با یک شکست سنگین 
مقابل منچسترسیتی مواجه شد تا از این رقابت ها نیز حذف شود و شایعات درباره 
برکناری میکل آرتتا از هدایت این تیم به اوج خود برسد؛ از طرفی این اعتقاد وجود 
دارد که در صورت شکست توپچی ها در مسابقه فردا شب برابر چلسی ممکن است 

برکناری آرتتا نهایی شود.
از طرف دیگر روز گذشته مشخص شد توماس توخل از هدایت پاری سن ژرمن 
برکنار شده و دیگر روی نیمکت تیم فرانسوی نخواهد نشست.در همین ارتباط برخی 
منابع انگلیسی گزارش داده اند که در صورت ادامه روند ناامیدکننده توپچی ها با 

آرتتا، توماس توخل گزینه اصلی برای جانشینی این سرمربی اسپانیایی خواهد بود.

با لغو جام جهانی جوانان و 
جوانان از سوی فیفا، آینده تیم های 
ملی نوجوانان و جوانان ایران که 
در حال حاضر به منظور افزایش آمادگی در 
اردوی تاجیکستان حضور دارند، در هاله ای 

از ابهام است.
شیوع ویروس کرونا و ادامه مقابله با 
این ویروس مهلک که تاکنون جان بسیاری 
را گرفته، همچنان جریان دارد و کشورهای 
مختلف و کمتر توسعه یافته به سختی با این 
ویروس مقابله می کنند. در نتیجه این اتفاق، 
جهانی  جام  لغو  به  مجاب  نهایت  در  فیفا 
)زیر ۲۰  جوانان  و  )زیر ۱7 سال(  نوجوانان 
سال( شد تا به این ترتیب این مسابقات در 
سال ۲۰۲۳  به  و  نشود  برگزار   ۲۰۲۱ سال 
موکول شود. این اتفاق به معنی چشم پوشی 
بر یک نسل از فوتبال جهان است و نسل فعلی 
بدون تجربه رویدادهای بین المللی در نوجوانی 

یا جوانی راه رده های باالتر خواهند شد.
اما مسئله اساسی این است که آیا با لغو 
جام جهانی نوجوانان و جوانان، مسابقات این 
رده سنی در بخش قاره ای که معموال حکم 
انتخابی جام جهانی را دارد برگزار می شود یا 
آسیا  فوتبال  کنفدراسیون  قبل  خیر؟ چندی 
بعد از لغو و عقب افتادن چند باره مسابقات 
نوجوانان و جوانان، اسفند سال جاری را به 
عنوان زمان برگزاری مسابقات زیر ۱۹ سال 
انتخاب کرده بود اما با این وضعیت همه چیز 
تیم های  حاضر  حال  شد.در  خواهد  پیچیده 
ملی جوانان و نوجوانان ایران با هدایت داود 
مهابادی و حسین عبدی در اردوی تاجیکستان 
به سر می برند و هر کدام یک باز تدارکاتی را 

انجام داده اند. از طرفی این دو تیم طی یک 
مقدماتی  مرحله  در  توانستند  گذشته  سال 
مسابقات قهرمانی آسیا صدرنشین شوند و به 
مرحله نهایی که حکم انتخابی جام جهانی را 

دارد، دست یابند.
در  باید  شد  گفته  گه  همانطور  ولی 
انتظار واکنش AFC برای برگزاری یا لغو این 
رقابت ها بمانیم. در این وضعیت رییس کمیته 
لغو  خصوص  در  فوتبال  فدراسیون  جوانان 
مسابقات جام جهانی فوتبال جوانان و نوجوانان 
گفت: امیدواریم کنفدراسیون فوتبال آسیا از 

مسابقات این رده های سنی حمایت کند.
مسابقات  است  امیدوار  که  ماجدی 
قهرمانی آسیا با وجود لغو جام جهانی برگزار 

شود، افزود: فدراسیون فوتبال با وجود تمامی 
مشکالت و محدودیت ها از تیم های ملی 
خودش در تمامی رده ها خصوصا نوجوانان 
و جوانان حمایت کرده و این حمایت استمرار 
خواهد داشت. بازیکنان مستعد تیم های ملی 
نوجوانان و جوانان نفراتی هستند که در سال 
های آتی به تیم های ملی امید و بزرگساالن 

راه خواهند یافت.
او اظهار کرد: ما در این کمیته استعدادها 
و آینده سازان فوتبال ملی را رها نمی کنیم. 
تجربه  کسب  و  آموزش  به  بازیکنان  این 
امیدواریم  اساس  همین  بر  دارند.  نیاز  ملی 
AFC بدون توجه به رقابت های جام جهانی 
را  نوجوانان  و  جوانان  قهرمانی  مسابقات 

توجه  سنی  های  رده  این  به  و  کند  برگزار 
جدی داشته باشد.

 ۱۵ و  ایران  کرد:  خاطرنشان  ماجدی 
کشور دیگر در هر رده در رقابت های انتخابی 
شرکت کرده اند و دو سال برای آماده سازی 
و ساخت این تیم ها تالش و سرمایه گذاری 
شده است. منطقی نیست که بازی های نهایی 
در این مقطع وابسته به برگزاری جام جهانی در 
این رده ها باشد. بر این اساس طبق برنامه و تا 
زمانی که AFC رسما تصمیم تازه ای اتخاذ 
نکند برنامه های آماده سازی خودمان را با 
قدرت دنبال می کنیم و امیدواریم کنفدراسیون 
هم رقابت ها را طبق برنامه در موعد مقرر 

برگزار کند.

لغو جام جهانی نوجوانان و جوانان به دلیل کرونا؛

فدارسیون و تالش برای حفظ نسل آینده ساز فوتبال ایران

آکادمی کیا این فصل در لیگ دسته 
سوم حضور پیدا می کند؛ یک اتفاق مهم که 
زمینه ساز تیم داری جدی مهدی مهدوی کیا 

در رده بزرگساالن خواهد بود.
به نظر می رسد مهدی مهدوی کیا قصد 
ندارد ستاره هایی که پرورش داده را به این 
سادگی ها در اختیار تیم های بزرگ فوتبال 
ایران قرار دهد. او که ابتدا آکادمی کیا را به 
عنوان یک مجموعه برای پرورش بازیکنان 
در رده های پایه ایجاد کرده بود، حاال تصمیم 
انقالبی خود را عملی کرده و به صورت رسمی 

وارد رده بزرگساالن شده است.
پیش تر اعالم شد که آکادمی کیا قصد 
دارد با خرید امتیاز یک تیم بابلی رسما در 
لیگ دسته سوم حضور پیدا کند و حاال این 
تصمیم عملی شده و در قرعه کشی لیگ 
دیده  هم  کیا  مهدوی  مهدی  تیم  نام  سه، 
می شود؛ تیمی که قصد دارد با بازیکنان رده 
بزرگساالن  مصاف  به  جوانان  و  نوجوانان 

فوتبال ایران برود.
آکادمی کیا پیش تر در فروردین ۱۳۹4 
آغاز به کار کرد و در این مدت به استعدادیابی 
عادالنه و منصفانه و ایجاد فضایی حرفه ای و 
سالم شهره بوده است. آن ها در رده زیر ۱۸ 
سال عمده فعالیت های خود را داشتند و حاال 
۱۲ سهمیه در تیم ملی نوجوانان دارند و البته 
به گفته مهدی مهدوی کیا، »بیشترشان به 

تیم ملی بزرگساالن ایران« می رسند.
برنامه اسطوره فوتبال ایران برای تیمش 
این است که مثل نمونه های خارجی نظیر 
هوفنهایم و الیپزیش از لیگ دسته سوم به 
لیگ برتر برسد. او ادعا می کند که تیمش در 
ایران  فوتبال  اول  سطح  به  دوم،  سال  پنج 
از  یکی  او،  نظر  از  واقع  در  و  رسید  خواهد 
سهمیه های لیگ بیست و پنجم در اختیار 
آن  که  تیمی  بود؛  خواهد  کیا  آکادمی  تیم 

اولش حداکثر ۲7 ساله خواهند  نسل  زمان 
بود و نسل جدید ۱۵-۱۶ ساله نیز این چنین 
انگیزه بیشتری برای حضور در این آکادمی 

پیدا خواهند کرد.
این یک خبر بسیار خوب برای فوتبال 
ایران و البته خبری نه چندان مطلوب برای 
مدیران دیگر باشگاه هاست. برخی از آن ها در 

همین مدت نیز سعی داشتند تا نظر بازیکنان 
۱7-۱۸ ساله آکادمی کیا را برای جدایی از 
این تیم و حضور در تیم های مشهور فوتبال 
ایران جلب کنند اما حاال با آغاز کار فعالیت 
تیم بزرگساالن کیا، خرید بازیکنان این تیم 

نیز بسیار سخت خواهد بود.
با تیم  آن ها در گروه سوم لیگ سه 

های کانیاو شنو اشنویه، کاویان نقده، نیکان 
تبربز،  عقاب  ایرانیان،  نفت  تهران،  مهر 
گروس  شهدای  آذربایجان،  آژند  ستارگان 
بیجار، خورشید مهر قروه، جام جم بیله سوار 
و گرین کشاورز نهاوند هم گروه خواهند بود 
و با بازیکنان بسیار جوان به مصاف این تیم 
ها می روند و البته باید دید که چه سرنوشتی 
را در فصل جاری برای خود رقم خواهند زد.

کیا برای صعود به لیگ برتر تا پنج سال 
آینده، دو سال فرصت درجا زدن در لیگ های 
سه، دو یا آزادگان را خواهد داشت و باتوجه 
به سن و سال بازیکنان این تیم، هیچ بعید 
نیست که چنین اتفاقی رخ دهد. همچنین به 
به شکلی  اول کار  خصوص در لیگ دسته 
نیست که تنها با برنامه ریزی، صعود انجام 

شود و احتمال هر اتفاقی هست.
بزرگساالن  رده  به  کیا  آکادمی  ورود 
فضای فوتبال ایران را هم تحت تاثیر قرار 
مهدی  کار  نتیجه  تا  منتظرند  همه  و  داده 
گام  در  ها  آن  کنند؛  تماشا  را  کیا  مهدوی 
نخست باید نمایندگان اشنویه، نقده، تبریز، 
و  بگذارند  سر  پشت  را  نهاوند  و  سوار  بیله 
بعد نوبت به ارائه خود به فوتبال ایران هم 
خواهد رسید؛ ما منتظر آن روز خواهیم بود، 
روزی که یک قطب جدید در لیگ برتر آغاز 
به کار کند، قطبی که پشتیبان جدی در رده 
پایه خواهد داشت و قدرت های فوتبال ایران 
را به چالش خواهد کشید. چالشی که در سال 
های اخیر تیم های پایه درگیر آن بوده  و به 
اقتدار کیا در قهرمانی عادت کرده اند، شاید هم 
برنامه پنج ساله سوم مهدوی کیا، انتقال این 
اقتدار در لیگ برتر باشد. البته با این فرض 
که آکادمی کیا یک سرمایه برای فوتبال ایران 
است، باید از هرگونه رویا پردازی درباره این 
تیم جلوگیری کرد تا به کار واقعی آن آسیبی 

وارد نشود.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

آکادمی KIA با تیم جوانان در لیگ دسته سه؛

هدف مهدوی کیا: فتح فوتبال ایران!

پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس گفت: 
سرخپوشان با وجود شکست در دیدار فینال 
لیگ قهرمانان آسیا از نظر فنی شرایط خوبی 

دارند و می توانند موفق ظاهر شود.
نایب  از  پس  پرسپولیس  فوتبال  تیم 
قهرمانی در آسیا خود را برای شروعی دوباره 
بتواند  شاید  تا  می کند  آماده  برتر  لیگ  در 
پنجمین قهرمانی متوالی خود در لیگ برتر 
را کسب کند. سرخپوشان در نخستین دیدار 
بعد از فینال لیگ قهرمانان آسیا روز گذشته 
)جمعه( در قائمشهر به مصاف نساجی رفتند.

سرمربی  و  پیشکسوت  وطنخواه  رضا 
اسبق تیم فوتبال پرسپولیس در مورد نایب 
قهرمانان  لیگ  در  سرخپوشان  قهرمانی 
آسیا، نقش جدایی برخی بازیکنان در لیگ 
انجام داد  ... صحبت هایی  قهرمانان آسیا و 

که در زیر می خوانید:
پرسپولیس نایب قهرمان لیگ قهرمانان 
آسیا شد. نظر شما در مورد این دیدار چه بود؟

پرسپولیس در دیدار فینال لیگ قهرمانان 
آسیا برابر اولسان هیوندای کره جنوبی عملکرد 
خوبی داشت و شایسته قهرمانی هم بود. به 
حریف اجازه نداد که در طول بازی گلزنی کند 
که نشان از کیفیت تیم دارد به هر حال حریف 
از موقعیت هایی که به دست آورد استفاده کرد 
و بازی را برد اما همین نایب قهرمانی آسیا هم 
اتفاق خوبی بود که پرسپولیس برای فوتبال 

ایران به ارمغان اورد.
این دومین فینال پرسپولیس در لیگ 
قهرمانان طی سه سال اخیر بود. چه زمانی 
قهرمانی  به  را  قهرمانی  نایب  می توانیم 

تبدیل کنیم؟

در مجموع برای موفقیت باید مجموعه 
تالش کنند و یک زنجیره کارش را به درستی 
انجام دهد تا موفقیت بزرگ شکل گیرد. در 
فوتبال این زنجیره از مدیریت قوی، داشتن 
و  امکانات  و  کافی  ابزار  باال،  سطح  مربی 
تدارکات خوب تشکیل می شود. ما مربی و 
داشتیم  را  هستند  ابزار  همان  که  بازیکنان 

اما این برای این موفقیت بزرگ کافی نبود.
چه زمانی می توانیم امیدوار باشیم که 
تیم  یک  برای  سرانجام  آسیا  در  قهرمانی 

ایرانی رقم بخورد؟
بازیکنان با غیرت پرسپولیس ۲ بار تا 
آستانه کسب این موفقیت پیش رفتند و فکر 
آینده ای  در  موفقیت  این  سرانجام  می کنم 
خیلی زود رقم می خورد اما باید قبول کنیم 
که باید همه زنجیره ها کارش را خوب انجام 
دهد. شما نگاه کنید که در آستانه دیدار فینال 
یک  و  شد  جدا  پرسپولیس  از  بازیکن  یک 

بازیکن دیگر نیز پس از فینال از پرسپولیس 
رفت و از بین علی علیپور، مهدی ترابی، شجاع 
خلیل زاده و بشار رسن که از پرسپولیس جدا 
شدند، چقدر پول به باشگاه رسید؟ نظر من 
این است که در فوتبال اتفاقا بازیکن ها باید 
ترانسفر شوند و این عجیب نیست اما چرا باید 
قرارداد آنها به شکلی باشد که باشگاه عایدی 

از آن انتقال نداشته باشد.
اگر  داریم.  امکانات  مشکل  طرفی  از 
که  کنید می بینید  کره ای دقت  تیم های  به 
نیز  پایه هایشان  تیم های  برای  باشگاه ها 
تیم  اما  دارند  باال  سطح  امکانات  و  زمین 
امسال چند زمین تمرین  پرسپولیس  اصلی 

عوض کرد؟ این مسائل جای تعجب دارد.
فنی  کادر  که  هم  مشکالتی  از  یکی 
در  تیم  برنامه های  تغییر  کرد،  اشاره  آن  به 
آستانه فینال بود. این موضوع از دید شما در 
ناکامی پرسپولیس در کسب عنوان قهرمانی 

تاثیرگذار  بود؟
به طور حتم اگر دیدار با ذوب آهن برگزار 
می شد شرایط کامال متفاوت بود و برگزاری 
اما  تیم کمک می کرد  آمادگی  به  آن دیدار 
با لغو این مسابقه بدون محک جدی عازم 
فینال آسیا شد. با وجود همه مشکالتی که 
از  بود،  پرسپولیس در زمین فوتبال چیزی 

حریف کره ای کم نداشت.
پس از این دیدار انتقادات زیادی علیه 
مهدی شیری مدافع پرسپولیس که در این 
دیدار پنالتی داد مطرح شد. از دید شما این 

انتقادات منطقی بود؟
شیری بازیکن خوبی است و نباید تنها 
به خاطر یک اتفاقی که ممکن است در هر 
بازی فوتبال رخ بدهد اینگونه سرمایه سوزی 
شیری  باید  همه  از  بیشتر  فنی  کادر  کنیم. 
با  کار  ادامه  برای  روانی  و  نظر روحی  از  را 

پرسپولیس آماده کند.
به هر حال پرسپولیس با نایب قهرمانی 
به کشور بازگشت. این موضوع در عملکرد تیم 
در ادامه لیگ چقدر می تواند تاثیرگذار باشد؟

از نظر فنی شرایط خوبی  پرسپولیس 
تیم  این  شود.  ظاهر  موفق  می تواند  و  دارد 
با توجه به دیدارهای عقب افتاده هنوز هم 

شانس اصلی قهرمانی است.
کیفیت لیگ امسال را چطور می بینید؟

که  فوتبال  روح  تا  شده  باعث  کرونا 
هواداران هستند از آن دور شوند و این موضوع 
به طور حتم باعث کاهش کیفیت مسابقات 
می شود و بیشتر به نفع تیم های بدون هوادار 
است اما همانطور که گفتم پرسپولیس هنوز 

شانس زیادی برای قهرمانی دارد.

وطنخواه: نایب قهرمانی پرسپولیس در آسیا ارزشمند است

روزنامه اسپورت اکسپرس از روزنامه 
سردار  روسیه،  برجسته  ورزشی  های 
تیم فوتبال زنیت  ایرانی  آزمون مهاجم 
سن پترزبورگ روسیه را به عنوان دومین 
ورزشکار خارجی برتر فعال در این کشور 

در سال ۲۰۲۰ تعیین کرد.
روسیه  اکسپرس  اسپورت  روزنامه 
برترین  سنتی  بطور  له  سا هر  که 
ورزشکاران روسیه و خارجی را تعیین و 

معرفی می کند سردار آزمون را به عنوان 
دومین ورزشکار خارجی برتر روسیه در 
سال ۲۰۲۰ معرفی کرد و ۱۲ درصد از 
خبرنگاران و مقاله نویسان این رسانه به 

وی رای دادند. 
ورزشکاران  بندی  رتبه  جدول  در 
خارجی برتر سال ۲۰۲۰ روسیه روزنامه 
از  والسیچ  نیکوال  اکسپرس،   اسپرت 
کرواسی که بازیکن تیم زسکا مسکو است 

رتبه نخست را کسب کرد و 4۸ درصد به 
این ورزشکار رای دادند.  

ل  جدو ین  ا م  سو ن  مکا ر  د
کی  ها تیم  ز  ا شکین  یا یمیتری  د
دینامو مسکو با کسب ۶ درصد آرا در 
هافبک  ژیگو  ساموئل  و  سوم  مکان 
نیز  مسکو  اسپارتاک  تیم  فرانسوی 
۵ درصد آرا بدست آورده و در مکان 

چهارم قرار گرفت.

آزمون، دومین ورزشکار خارجی برتر روسیه
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تصویری دیده نشده از محمود دولت آبادی و زنده یاد  علی اشرف درویشیان
اختصاصی دنیای جوانان

چقدر عشق شریف است و
دست و دل باز است

سعید بیابانکی

به نام عشق که زیباترین سرآغاز است
هنوز شیشه عطر غزل درش باز است

جهان تمام شد و ماهپاره های زمین
هنوز هم که هنوز است کارشان ناز است

هزار پند به گوشم پدر فشرد و نگفت
که عشق حادثه یی خانمان برانداز است

پدر نگفت چه رازی است این که تنها عشق
کلید این دل ناکوک ناخوش آواز است

به بام شاه و گدا مثل ابر می بارد
چقدر عشق شریف است و دست و دل باز است

بگو هر آنچه دلت خواست را به حضرت عشق
چرا که سنگ صبور است و محرم راز است

ولی بدان که شکار عقاب خواهد شد
کبوتری که زیادی بلند پرواز است

نشســت نقــد کتــاب »عبدالقــادر 
دیدگاه هــا«  آثــار،  زندگــی،  گیالنــی؛ 

ــد. ــد ش ــزار خواه برگ
ــاب روز  ــهر کت ــی ش ــت هفتگ نشس
نهــم دی مــاه  ایــن هفتــه  سه شــنبه 
ــی  ــد و بررس ــه نق ــح ب ــاعت ۱۱ صب س
کتــاب »عبدالقــادر گیالنــی؛ زندگــی، 
آثــار، دیدگاه هــا« اختصــاص دارد کــه 
ــا حضــور دالور گــورر، مریــم حســینی،  ب
مریــم رجبی نیــا، محمودرضــا اســفندیار و 
داوود وفایــی بــه صــورت مجــازی برگــزار 

می شــود.
یــن  ا ننــد  می توا عالقه منــدان 
ــز  ــازی مرک ــات مج ــت را از صفح نشس

فرهنگــی شــهر کتــاب پیگیــری کننــد.
در معرفــی ایــن کتــاب قابــل ذکــر اســت: بــه تازگــی 

کتــاب »عبدالقــادر گیالنــی؛ زندگــی، 
آثــار، دیدگاه هــا« نوشــته دالور گــورر بــا 
ترجمــه داوود وفایــی توســط نشــر مولــی 
ــی  ــادر گیالن منتشــر شــده اســت. عبدالق
ــالن  ــری در گی ــری قم ــال 47۰ هج س
متولــد و ســال ۵۶۱ در بغــداد درگذشــت. 
او هم عصــر بــا محی الدیــن ابن عربــی 
ــی در  ــود. ابن عرب ــری ب ــان نظ ــدر عرف پ
ــادر و  ــا از عبدالق ــود باره ــات« خ »فتوح
ــاد  ــادر( ی ــدان عبدالق ــعود )از مری ابوالس

کــرده اســت.
دالور گــورر کــه کتــاب »عبدالقــادر 
گیالنــی« را بــرای معرفــی این چهــره 
ــلمان  ــمندان مس ــی از اندیش ــته، یک نوش
ترکیــه و عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه ســلجوق قونیــه و 

ــن  دانشــگاه اســت. ــر گــروه تصــوف ای مدی

کتاب »عبدالقادر گیالنی« نقد و بررسی می شود

ــی، از  ــر رضای محمدباق
ســردبیران  و  نویســندگان 
ــد  ــک عی ــرای تبری ــو، ب رادی
کریســمس بــه آلبــرت کوچویــی، 
آشــوری   - مســیحی  پیش کســوت 
رادیــو، متنــی را بــه بیان طنــز آهنگین 
نوشــته و طــی آن بــه شــرح احــواالت 
ایــن گوینــده قدیمــی پرداختــه اســت.

جملــه  از  کوچویــی  آلبــرت 
اهالــی قدیمــی رادیوســت کــه »صبــح 
و  تهــران«  در  »گــذری  تهــران«، 
برنامه هــای  از  در شــب«  »تهــران 
ــی  ــبکه رادیوی ــده او در ش ــناخته ش ش

ــت. ــران اس ته
همراهــی کوچویی با دوســتداران 
رادیــو بــه بیــش از نیــم قرن می رســد. 
ــگاری  ــوز روزنامه ن ــال هن ــن ح ــا ای ب
ــم دیگــری  ــش طع و نویســندگی برای
ــی  ــه کوچوی ــت ک ــه اس دارد. اینگون
ــد داده  ــم پیون ــه را به ــن دو عالق ای
ــش  ــرم و آرمش بخ ــدای گ ــا ص ــا ب ت
ــاب در  ــبانه کت ــای ش ــود، برنامه ه خ

ــد. ــو را رقــم بزن رادی
نوشــته محمــد باقــر رضایــی 
»طنــز  عنــوان  بــا  ـ  نویســنده  ـ 
کریسمســی بــرای آلبــرت کوچویــی« 

ــت:  ــر اس ــرح زی ــه ش ب
آن به دنیا آمده در همدان

آن بزرگ شده در آبادان
آن مرد با ادب

آن دشمن آدم های بی ادب
آن خجالتِی دانا
آن گوینده توانا

آن نویسنده فعال
آن مرد همیشه به یک احوال

ــی  ــیر نم ــش س ــه از دیدن آن ک
ــوی ش

ازش  داری  دوســت  کــه  آن 
نمــی شــوی پیــر  چــرا  بپرســی 

آن مرد همیشه جاذب
آن دور از مسایل کاذب

آن خــوش پــوش بیگانــه بــا 
و جــوش حــرص 

آن فــراری از حــرف هــای دِر 
ــوش گ

عالیجناب با هوش،  
آلبرت کوچویی،

از خاّصان صدا بود،
و مبدِع دست ندادن در روزگاِر

پیشا کرونا.
کتابخوان بود.

بیگانه با دروغ و چاخان بود.
دلش در هوای جانان بود.

نگاهــش همیشــه بــه اخبــار 
جهــان بــود.

از گفتــِن خبرهــای بــد هراســان 
بــود.

از وارونگِی هوا نگران بود.
ــامان  ــی بس ــودش ول ــی خ زندگ

ــود ب
چون قلبش مهربان بود.

و قیافه اش هم مامان بود.
نقل است که در ایام صباوت،  

جوجــه ای را بــزرگ کــرده بــود و 
بــا وی خــوش بــود.

امــا یــک روز مــادرش، آن فلــک 
زده را پخــت و بــر ســفره نهــاد.
او نخورد و لب به غذا نزد،  

و فراوان بگریست.
و این خاطره تا سال ها بعد،  

آن  ز  ا و  بــود  وی  ِه  همــرا
. هیــد نمی ر

ــاب  ــرای کت ــش ب ــه دل ــا آن ک ت
ــد. بتپی

چشمش برای خبر بدوید.
ــتان  ــعر و داس ــرای ش ــینه ب و س

ــد. بدری
نقــل اســت کــه در اســتودیوهای 

رادیــو،  
گوینده ای اهل حال بود.

البته اگر مدیرش مال بود.
راه یافتنش به رادیو هم،  

نوعی وصال بود.
و موجب درآوردِن بال بود.

نوجــوان بــود و عاشــق ترانه هــای 
درخواستی.

مکتوبــات مکــرر بــه رادیــو نفــِت 
ــیلید. ــادان می گس آب

ــریش  ــن کار، س ــدر در ای و آن ق
ــود،   ب

که سرانجام، نامش را خواندند.
ترانه ای را هم که می خواست،  

پخش کردند.
دیگــر روز کــه در مســابقه ای 

رادیویــی شــرکت کــرده بــود،
اول شد.

سپس شعری را دکلمه فرمود،
و همــان »پریــای شــاملو« پــاِی 

وی را بــه رادیــو بــاز نمــود.
دیگر بار، شعر پروین را خواند،

پس باالتر برفت.
دیگــر بــار شــعِر کوچــه مشــیری 

را بخوانــد.
و باالتر از باالتر برفت.

و شعرها را چنان پشِت رادیو،  
کــه  می خوانــد  احســاس  بــا 

حــال، در 
برنامه ای به وی تفویض کردند.
و این از عجایب آن روزگار بود!

چون تازه واردان را در بدایِت کار،  
جواِب نامه هم نمی دادند،  

چه رسد به برنامه!
ــد، چــون شــعرها را  و وی را دادن

ــود. ــه می فرم ــی دکلم رادیوی
و از این رو، باالتر از باالتر 

و کمی هم باالتر برفت.
ــان  ــو، چن ــِت وی در رادی و مکان
ــت »آدم« وارِد  ــه توانس ــد ک ــع ش رفی

ــد. ــو کن رادی
از جمله آن ها،

بــود  فرهنگــی  جــواِن  یــک 
ــا  ــود بعده ــه خ ــام، ک ــی« ن »جوالی
ــهرت،  ــد و در ش ــو ش ــِر رادی از مفاخ
ــی  ــتطاب، م ــاِب مس ــِک عالیجن نزدی

ــید. رس
نقــل اســت کــه عالیجنــاب، 

مدتــی هــم خبرنــگار بــود.
بــرای آینــدگان می نوشــت و بنــا 
ــو  ــاهیر ادب گفت و گ ــا مش ــت ب داش

کنــد.
یاران را عجب آمد!

ــد  ــاد تمســخر گرفتن ــه ب وی را ب
کــه:

ای خوش خیال!
ســالمت را نمــی خواهنــد پاســخ 

گفــت،
سرها در گریبان است!

و ایــن شــعِر اخــوان )روحــی لــه 
ــا  ــا و باره ــاب، باره ــداء( را عالیجن الف
ــی فرامــوش  ــود، ول دکلمــه فرمــوده ب

ــود. کــرده ب
و لــذا، قاطعانــه بــه یــاران گفــت: 
مــن هــر طــور شــده، از آنهــا مصاحبــه 

مــی گیــرم.
و متعاقب آن گردن فرازی،  

آســیمه ســر، در پــی شــماره 
»موالنــا   کــس  اولیــن  تیلیفــون 

آل احمــد«
ــهور در وادِی  ــر مش )آن عصیانگ

ــت( گشــت. کتاب
آن را یافت.

ــا جــالل، گوشــی  ــد: ت راوی گوی
را برداشــت پرســید: شــما؟

گفت: من آلبرت کوچویی.
فرمود: خب؟!

گفــت: مــی خــوام بــا شــما 
. حبــه مصا

هنــوز کالمــش بــه آِخــر نرســیده 
بــود کــه موالنــا فرمــود: 

ــون  ــِی ملع ــی س ــی ب ــا ب ــن ب م
ــم. ــی کن ــه نم مصاحب

ــب گشــود کــه: مــن کــی  و او ل
ــی بــی ســی، اســتاد؟! گفتــم ب

و افــزود: مــن تــوی همیــن 
تهرانم و خبرنگارم و شــما را عاشــقم و 

هّمه کتاب هایتان را خوانده ام.
صدرنشــیِن  کــه  جــالل،  آن 
ــود،  ــاب ب ــات و کت ــه ی مطبوع عرص

فرمــود:
اســمت  چــرا  پــس  عجــب!! 

جــوان؟ بــود،  خارجــی 
گفت: من آشوری ام استاد.

فرمــود: آهــان! خــب چــرا زودتــر 
نگفتــی حضــرت؟

و این شد که آن بزرگمرد،
ــارش تلگرافــی  ــار و گفت کــه رفت

بــود،
و جالِل زندگِی سیمین بود،
و سیمین بعدها در سوگ او

به سووشون نشست،  
نرم گردید و آرام شد.

امــا وی را فرمــود: ببینــم جــوان! 
تــو اصــال مــرا مــی شناســی؟

ــر  ــی بهت ــتاد. حت ــت: آری اس گف
ــان. از خودت

ــا  ــود: یاللعجــب!!، ام ــا فرم موالن
ــن  ــوز ای ــه هن ــد ک ــی آی ــر م ــه نظ ب
یاغــی و عاصــی را نشــناختی و نمــی 
دانــی کــه مــن اهــل مصاحبه نیســتم،  
علــی الخصــوص بــا ایــن »روزی 

نامــه« هــای تهــران.
گفــت: ولــی اســتاد، مــن در 
روزی نامــه کار نمی کنــم. از شــما هــم 
ــه  ــون ب ــت، چ ــم گرف ــه خواه مصاحب
ــم  ــی خواه ــول داده ام. م ــم ق همکاران
خــودم را نشــان بدهم و پیشــرفت کنم. 
اگــر قبــول نکنیــد، مــی آیــم پشــِت دِر 
خانــه تــان می نشــینم و از جایــم تکان 

نمی خــورم!
ــن  ــان از ای ــالل را چن ــا ج موالن
جســارت و اعتمــاد بــه نفــس وی 
خــوش آمــد کــه فرمــود: باشــد. پــس 
دســت نگــه دار. مــن درحــاِل عزیمــت 
بــه کوهپایــه ام. وقتــی برگشــتم، بیــا، 

ــم. در خدمت
ــه  ــان ک ــه آن نش ــان ب ــا نش ام
ــه  ــفِر کوهپای ــچ گاه از س ــا هی موالن
برنگشــت و رهســپاِر وادِی خاموشــان 
گردیــد )یــا گردیــده شــد!( اهلل اعلــم!!

و ایــن شــد کــه خبرنــگار جــوان، 
نپاییــد و  در روزنامــه هــا چنــدان 

ــت. ــا گریخ ــتابان از آنه ش
در بیــرون، خــود، چندیــن جریــده 
ی ورزشــی بپخــت و فانوســی هــم بــه 

دســت گرفــت و راه افتــاد.
دی شــیخ بــا چــراغ همی گشــت 

ــهر ِگرِد ش
ــانم  ــم و انس ــو و دد ملول ــز دی ک

ــت! آرزوس
تــا ایــن کــه خواجــه احمــِد 
ــال و  ــان ح ــه گران، وی را پریش شیش
سرگشــته بدیــد و بــه رادیو فــرا بخواند 
و وی دوبــاره بــر ســِر کاِر عشــق شــد و 

ــود. ــزارش مــی فرم ورزش گ
روایــت اســت کــه در آن حــاالت 
نیــز همچنــان عشــِق هنــر و ادب 

ــت. داش
علــی الخصــوص بــه دنبــال 
فیلــم هــای هنــری بــود، کــه قاچــاق 

ــود. ــران ب و گ
ــه  ــچ گاه ب ــش هی ــه پای و او ک
نظمیــه بــاز نشــده بــود، مــی ترســید.

عاقبت، یکی »جوان« را یافت
»رامبــد« نــام، کــه همچــون 
وی عشــِق فیلــم بــود و قاچــاق را 

دور مــی زد.
از آن رو کــه شــجاع و نتــرس 
بــود، قــرار شــد هــر دو بــا هــم )البتــه 
ــد  ــر( برون ــب س ــو و او عق ــد جل رامب
ســراغ قاچاقچــی، فیلــم اجــاره کننــد و 

ــد. ــش را نصــف نصــف بدهن بهای
ــان  بدیــن ترتیــب، ســِر قاچاقچی
ــه  ــه نظمی ــتند و ب ــی گذاش را کاله م
چــی هــا مــی خندیدند، زیــرا توانســته 
بودنــد بــا ایــن تبانــی، هملــت و تــوت 
ــر  ــی را ارزان ت ــای وحش ــی ه فرنگ

ببیننــد.
چنــدی بدیــن منــوال گذشــت و 

حــال مــی کردنــد.
از دیگــر وقایــع زندگــِی وی، یکی 

هــم ماجــرای ژیــان بود.
نقــل اســت در آن دوران کــه 
ــه  ــردم ب ــاِد م ــود و آح ــو در اوج ب رادی
گوینــدگان ارادت داشــتند و آنهــا را 
ندیده مــی شــناختند، روزی عالیجناب، 
ــراغ  ــان و پشــِت چ ــاِن ژی پشــت فرم
ــرده  ــف ک ــار راه، توق ــک چه ــز ی قرم

ــود. ب
یک نفر وی را بدید و شناخت.

بــا طعنــه گفــت: ایــن اَداهــا 
ــردار! شــما  ــی!؟ دســت ب ــه کوچوی چی
ــه! ــون خوب ــه وضعت ــا ک ــی ه رادیوی

ــدی  ــز«ت میوم ــون »بن ــا هم ب
ــرون!   بی

و او سر تکان داد و فرمود:
ای بی خبــر ز لــذِت ُشــرِب مــداِم 

ما
 تو کجا خبر داری از داخِل ما!

و در حال، تا چراغ سبز شد،
و تا جواِب آن هوچی را نشنود،  

بگازید و سوی ارگ برفت.
و این از درایِت وی بود.

عشــق و زیبایــی، نگهــداِر وی 
ــت  ــاال در بهش ــن ح ــه همی ــاد، ک ب

ــت. اس
از آن رو کــه حتــی یــک مورچــه 
ــه  ــِر الســتیک ماشــینش نرفت هــم زی
مورچــه  آن  کــه  آن  مگــر  اســت، 
ــی  ــد خودکش ــته باش ــودش خواس خ

ــد. کن

نگرشی بر احواالت »آلبرت کوچویی« به نیت تبریک کریسمس

»هرایی« روی پیشخوان کتابفروشی ها رفت
اثر  تازه ترین  »هرایی« 
داستانی بلند سعید تشکری در 

۱۹7 صفحه منتشر شد.
خراسانی  زبان  به  هرایی 
تسمیه  و وجه  بلند  آوای  یعنی 
رمان  نام  برای  انتخاب  این 
رمان  قهرمان های  از  یکی  به 
و  زبان دری  به  برمی گردد که 
می گوید  سخن  کهن  خراسان 

و ریشه های هراتی دارد.
سرنوشت  رمان  این  در 
می شود  روایت  پزشکی  بانوی 
جامعه  عادت  خالف  بر  که 
به  هویتش  بر  خود  زیستی 
عنوان پزشک و قانون پزشک 

بودن در تمام مناسبات اجتماعی و فردی و تعهد اجتماعی خود تاکید دارد 
و از این زاویه نقدی بر رفتارهای آدم هایی که تعهدی در رفتار و شئونات 

خود ندارند بیان می کند.
در واقع اسراء، قهرمان رمان هرایی می خواهد با شغل خود کنشگر 

باشد و این اول مصائب اوست.
نویسنده رمان بر این باور است که نگاه تکنیکی در این رمان همچنان 
نگاه به ادبیاِت سینماست و از این منظر تالش کرده تا اثری خلق کند که 
در عین حال و توامان دیدنی و خواندنی باشد. اما با این همه در مفهوم 

رمان یک تسلسل معرفتی نیز وجود د دارد.
رمان »هرایی« در حوزه زبان و روایت نیز سعی کرده تا مکانیسم زبان و 
لحن شهر هرات در افغانستان امروز را که جزئی از هویت جغرافیایی خراسان 

بزرگ است در وجود یک قهرمان با زبان دری متبلور کند.

مترجم و ایران شناس معروف ایتالیایی درگذشت
ایران شناس  و  مترجم  وانزان،  آنا 
۶۵سالگی  سن  در  ایتالیایی  صاحب نام 

چشم به روی دنیا بست. 
ون  معا نی،  محمدخا صغر  علی ا
فرهنگی و بین الملل مرکز فرهنگی شهر 
»این  نوشت:  خبر  این  اعالم  با  کتاب 
آوار  سرمان  بر  ناگوار  خبرهای  روزها 
در  و  کردن  فکر  فرصت  است.  شده 
و  بستگان، دوستان  رفتن  دست  از  غم 
اهل فرهنگ به دست نمی آید. خبرهای 
بد پشت سر هم برای مان می آید. االن 
خبر  حاتمی  ابوالحسن  عزیزم  دوست 
درگذشت آنا وانزان را داد. سال ها بود که 

وانزان را می شناختم و بارها در رم و بولونیا و تهران با یکدیگر گپ و گفت وگو 
داشتیم. به ایران عالقه فراوانی داشت و مقاالت و گفت وگوهای خوبی درباره 

زنان نویسنده در ایران داشت.
آنا وانزان در معرفی ایران و آثار ادبی معاصر فارسی تالش های فراوانی کرد. 
او در شروع، داستان نویسان زن ایرانی را انتخاب می کند و در مجموعه داستانی 
به نام »کلمات بی پرده« آثار آنان را به مخاطب ایتالیایی معرفی می کند تا جهان 
داستانی ۱۵ نویسنده زن ایرانی برای نخستین بار وارد فضای نشر ایتالیا شود. یکی 
از پربارترین دهه های ترجمه  ادبیات داستانی ایران در سرزمین ایتالیا، در حالی 
با ترجمه »طوبی و معنای شب« و »زنان بدون مردان« شهرنوش پارسی پور 
توسط خانم »وانزان« ادامه می یابد که در سوی دیگر میدان نیز تالش هایی 
برای انتشار اثری فارسی به زبان ایتالیایی انجام می گرفت تا توجه همگان به 
این گوشه از ادبیات فارسی جلب شود. آخرین کاری که وانزان انجام داد، ترجمه 
رمان »دایی جان ناپلئون« ایرج پزشکزاد به ایتالیایی بود. چه ایده های خوب 
و بکری در همکاری های فرهنگی و تحکیم پل ادبی ایران و ایتالیا در ذهن 

داشت. دو سال گذشته هم فلیچیتا فرارو از میان ما رفت.
از آنا وانزان، مترجم و ایران شناس ایتالیایی، که پنج شنبه از دنیا رفت به 

عنوان زنی عاشق ایران یاد می شود.
»آنا  کرد:  عنوان  یادداشتی  در  بولونیا  دانشگاه  مدرس  مردانی،  فائزه 
وانزان، ایران شناس، اسالم شناس و مترجم سرشناس و گرانقدر ایتالیایی، استاد 
دانشگاه  از  نزدیک  با دکترا در مطالعات خاور  فارسی  ادبیات  و  اسالم شناسی 
نیویورک یونیورسیتی، از نخستین پژوهشگرانی بود که در حیطه ایران شناسی 
به ادبیات معاصر و به ویژه ادبیات زنان پرداخت و نویسندگان زن ایران را در 
دهه ۹۰ میالدی به خوانندگان ایتالیایی شناساند. نزدیک به چهار دهه با نیرویی 
خستگی ناپذیر تعداد بسیاری از رمان های ارزشمند نویسندگان معاصر ایران را 
به زبان ایتالیایی ترجمه کرد. او پرشتاب می نوشت و پرشتاب می رفت، ایران و 
گفتن و شنیدن از ایران را عاشقانه دوست می داشت و از هر تالشی در جهت 
شناسایی کشوری که وطن دومش بود بهره می گرفت. این عشق و این باور، 
انگیزه ده ها جلد پژوهش، بررسی، نقد و ترجمه از زبان فارسی به زبان ایتالیایی 
شد. افسوس که نشد در زمان حیاتش، بزرگداشتی شایسته این همه عشق و این 
همه تالش فروتنانه انجام گیرد و صد افسوس که نشد دوباره در کافه کوچک 
کتابخانه بزرگ شهر بولونیا روبه روی هم بنشینیم و او با فارسی شیرینش از 

ترجمه ها و پروژه های تازه اش پرشتاب سخن بگوید.
همچنین ناهید نورزی، مترجم و مدرس دانشگاه بولونیا در یادداشتی به 
بررسی سفرنامه ایران آنا وانزان با عنوان »سیری عاطفی در ایران« پرداخته  
و نوشته آنا وانزان استاد دانشگاه میالن در گفت وگویی که با اینجانب داشت، 
گفته بود مطالعات ایران شناسی  را تقریبًا تصادفی پیش گرفته ولی در همان نگاه 
نخستین شیفته ایران شده بود؛ شیفتگی ای که هنوز ادامه دارد و حتی در طول 
زمان قوی تر هم شده است.   زمینه اختصاصی پژوهش های آنا وانزان بیشتر 
درباره  مطالعات ادبیات زنانه است. وی ترجمه های قابل توجهی از نویسندگان 
زن ایرانی به زبان ایتالیایی انجام داده است که به عنوان مثال از رمان شهرنوش 
پارسی پور، »زنان بدون مردان« می توان نام برد. آنا وانزان تالیفات متعددی نیز 
دارد که چهار مورد از آن ها را برمی شمریم: »دختران شهرزاد. نویسندگان زن 
ایرانی از قرن نوزدهم تا به امروز«؛ »شیعیان«، »زن و باغ در دنیای اسالمی« 

و »بهارهای صورتی فام. انقالب ها و زنان در خاورمیانه«.
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پروانه رسولی خوشبخت

ادبیات تطبیقی یک رایزن فرهنگی 
برای دوستی با ملت ها است

دانشگاه  سال  برتر  پژوهشگر 
تاسیس  ینکه  برا تاکید  با  رازی 
تطبیقی ضرورت  ادبیات  پژوهشگاه 
دارد، معتقد است، ادبیات تطبیقی به 
عنوان یک رایزن فرهنگی می تواند 
ملت ها را به سمت تعامل فرهنگی، 

دوستی سوق دهد.
»دکتر تورج زینی وند« دانشیار 
در  که  عرب  ادبیات  و  زبان  گروه 
برتر  پژوهشگر  به عنوان  سال جاری 
انسانی  علوم  و  ادبیات  دانشکده 
دانشگاه رازی کرمانشاه شناخته شده، 
بیش از ۱۰۰ مقاله علمی پژوهشی دارد که غالبا در زمینه ادبیات تطبیقی است.

او که براین باور است ادبیات تطبیقی به عنوان یک رایزن فرهنگی 
می تواند ملت ها را به سمت تعامل فرهنگی، دوستی سوق دهد، عنوان کرد 
که هزینه های باالی کاغذ بازار نشر کتاب را با رکود مواجه کرده و بسیاری 

از محققین و نویسندگان دچار چالش  شده اند.
مباحث  سلسله  جمله  از  مدت  کوتاه  های  طرح  «زینی وند«  به گفته 
نقدی بسیار مناسب و راهگشا است و بنده بسیار مشتاق هستم که گروه 
زبان و ادبیات عرب در کنار نشریه فعال خود، یک پژوهشگاه در زمینه علوم 

تطبیقی تاسیس کند.
 پیرامون راهکارهایی برای کاهش مشکالت مالی پژوهشگران در بازار 
نشر کتاب، سهم کمبود منابغ اعتباری در ضعف پژوهش و ایده هایی برای 
تاسیس پژوهشگاه ادبیات تطبیقی گفت و گویی با این پژوهشگر برتر سال 

انجام شده که در ادامه می خوانید.
 *  چه کتاب ها و مقاالتي از شما منتشر شده است؟

 ** اکنون افتخار تالیف ۶ جلد کتاب و ترجمه ۲ جلد کتاب داشته ام و 
۵ کتاب دیگر نیز در دست چاپ دارم که به یاری خداوند متعال در سال های 
ژورنال های  در  مقاالت  تعدادی  همچنین  می رسد.  نشر  و  چاپ  به  آینده 

مختلف دارم.
 * برای رونق کتاب در شرایطی که هزینه های باالی کاغذ بازار نشر را 
مختل کرده، چه پیشنهادی دارید؟در این بین چه حمایتی برای پژوهشگرانی 

که درگیر مسائل مالی هستند بهتر است؟
 ** متاسفانه هزینه های باالی کاغذ بازار نشر کتاب را با رکود مواجه 
کرده و بسیاری از محققین و نویسندگان دچار چالش  شده اند؛ در این شرایط 
و  بیفزاید  آن  نشر  و  رونق کتاب  بر  پیشنهادی که می تواند قدری  سخت 
معاونت پژوهش و فناوری می تواند به بررسی این موضوع بپردازد این است 
که کتب همکاران دانشگاهی به صورت نرم افزار یا فایل PDF در سایت 
دانشگاه بارگذاری گردد تا به نوعی حمایت معنوی از پژوهشگرانی باشد که 

با مشکالت مالی مواجه هستند.
 در خصوص انتشار کتاب  تردیدی ندارم که بسیاری از همکاران آثار 
تالیفی در دست دارند اما هزینه باالی کاغذ و وضعیت نامناسب بازار نشر و 

چاپ مانع چاپ این آثار شده است.
امیدوارم معاونت پژوهش و فناوری برای حمایت از تالیف کتاب قدری 
در آیین نامه های قدیمی دانشگاه تجدیدنظر کند تا در آینده شاهد چاپ و 

نشر آثار بهتری از اساتید و همکاران گرامی باشیم.
* آیا تعداد مجالت علمی و پژوهشی با توانمندی اساتید همخوانی دارد؟

 یکی از چالش های پژوهش در دانشگاه رازی تعداد بسیار اندک مجالت 
علمی پژوهشی و مجالت چاپی دانشگاه است، علی رغم اینکه گروه های 
آموزشی و پژوهشی بسیار قوی داریم، انتظار می رود که در سال های آینده 
شاهد چاپ و نشر مجالت علمی پژوهشی بیشتری در سطح دانشگاه باشیم 
چراکه این مهم در رده بندی دانشگاه در سطح کشور مؤثر است و سبب 
ارتقای سطح علمی همکاران و به نوعی تکاپوی علمی در میان آنها می شود.
 * در این میان کمبود منابع اعتباری تا چه اندازه تاثیرگذار شده است؟

 کمبود منابع اعتباری به ویژه در زمینه گرنت پژوهشگران دانشگاهی 
نیز یک مشکل جدی است و با توجه به مسائل اقتصادی جامعه باید تدبیری 

برای رفع این مشکل اندیشیده شود.
 کار ما در زمینه علوم انسانی توسعه مرزهای دانش است، بر خالف 
عرصه  در  را  و صنعتی  محسوس  است محصوالت  ممکن  که  پایه  علوم 

پژوهش های خودشان به جا بگذارند.
 * توسعه کتابخانه ها و تاسیس نشریات تا چه اندازه در کسب رتبه های 

برتر دانشگاه رازی در سطح کشور تاثیرگذار است؟
  **دانشگاه رازی در چند سال اخیر از نظر رتبه جایگاه ویژه ای را به 
خود اختصاص داده و  فکر می کنم با توسعه کتابخانه ها و تاسیس نشریات 
برتری در میان  رتبه های  به  آینده  از پژوهشگران در سال های  و حمایت 

دانشگاه های کشور دست پیدا خواهیم کرد.
* و کالم آخر؟

خصوص  به  جوان  پژوهشگران  از  که  است  این  من  توصیه   **
و  مادی  حمایت های  تکمیلی  تحصیالت  دانشجویان  و  جوان  اساتید 
معنوی صورت گیرد و پژوهشگران جوان و اساتید تازه جذب شده، باید 
بدانند راز موفقیت آنها در تالش و برنامه ریزی، پشتکار و همینطور آگاهی 
به  معیارها می توانند  این  با  که  است  رشته خودشان  نوین  یافته های  از 

کنند. پیدا  موفقیت دست 
همینطور از پژوهشگران برتر دانشگاه به عنوان چهره های برتر در 
آموزشی  کارگاه  قالب  در  را  خود  تجربیات  دارم  تقاضا  جهان،  و  کشور 
تا وضعیت علمی و فرهنگی دانشگاه  اساتید جوان قرار دهند  اختیار  در 

کند. پیدا  توسعه 
پژوهشگر با روش های علمی، در صدد رسیدن به  شناختی تازه از مسائل 
و مفاهیم گوناگون است و با استفاده از ابزارهای گوناگون ضمن مشاهده 
دقیق تر و عمیق تر پدیده های محیط پیرامونی با نگاهی نقادانه و موشکافانه 
به مسائل می نگرد و برای رفع مشکالت جامعه و ارائه بهترین راهکارهای 

عملی، اطالعات موثقی در اختیار متولیان امور می گذارد.

اتحادیــه ناشــران و کتابفروشــان تهــران 
دربــاره اســتفاده از نــام ایــن اتحادیــه بــه کســانی 
فرصت طلــب  و  افــراد ســودجو  را  آنــان  کــه 

ــر داد. ــرد، تذک ــف ک توصی
ــر  ــن تذک ــالم ای ــن اع ــه ضم ــن اتحادی ای

ــت: ــته اس نوش
ــه  ــرار رو ب ــه ف ــا اتحادی ــد؛ ام ــه محترمن هم
ــاع از  ــب در دف ــدود فرصت طل ــده ای مع ــو ع جل

منافــع شــخصی را برنمی تابــد.
مشــاهده می شــود کــه عــده ای  اخیــراً 
معــدود در حفــظ منافــع شــخصی و تیمــی خــود، 

ســعی دارنــد اتحادیــه را بــه گروهــی از ناشــران 
ــه ناشــران و کتابفروشــان  ــد. اتحادی نســبت دهن
تهــران بــر اســاس وظیفــه قانونــی محولــه 
مصوبــه مجلــس شــورای اســالمی و تاکیــد 
ــی  ــظ قانون ــا حاف ــان تنه ــرم نگهب ــورای محت ش
منافــع ناشــران، کتابفروشــان و موزعــان تهــران 
ــل دانشــگاهی،  ــی مث ــارغ از تقســیمات گروه )ف
کــودک، آموزشــی و عمومــی و...( اســت و هیــچ 
ــاد  ــن مف ــی ای ــد مدع ــری نمی توان ــکل دیگ تش

ــد. ــی باش قانون
و  ســودجو  افــراد  بــه  بدینوســیله  لــذا 

فرصت طلــب تذکــر داده می شــود کــه بــه هیــچ 
ــام اتحادیــه  عنــوان حــق و اجــازه اســتفاده از ن
بــه عنــوان مدافــع و یــا غیرمدافــع هیــچ گــروه 
ــد  از ناشــران و کتابفروشــان و موزعــان را ندارن
ــن  ــه این چنی ــورت ادام ــان در ص ــار ایش و رفت
ســهم خواهی ها و نســبت دادن هــای منبعــث 
ــی  ــف تلق ــی صن ــان عموم ــویش اذه از آن تش
ــی  ــات قانون ــق اقدام ــه ح ــن اتحادی ــده و ای ش
در  صنفــی  آشــوب طلبی  ایــن  دفــع  بــرای 
شــرایط حســاس کنونــی را بــرای خــود محفــوظ 

نــد.« می دا

هشدار اتحادیه ناشران و کتابفروشان
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»سرباز« به تاالر وحدت می رود

به   » ز با »سر یش  نما مستند
حسین  نی  ا رگرد کا و  نویسندگی 
پارسایی مبتنی بر سویه های زیستی 
اولین  در  مقاومتی سردار سلیمانی  و 
قهرمان   این  آسمانی  عروج  سالگرد 
ملی روی صحنه تاالر وحدت می رود.

مستندنمایش »سرباز« به همت بنیاد 
فرهنگی هنری رودکی و مشارکت و همراهی اداره کل هنرهای نمایشی 
و گروهی از هنرمندان تئاتر به صورت آنالین و با تعداد محدودی تماشاگر 
با رعایت پروتکل های بهداشتی از ۱۲ تا ۱۶ دی ماه در تاالر وحدت 

اجرا  می شود.
پارسایی پیش از این به تهیه کنندگی پرویز پرستویی موسیقی نمایش 
عاشورایی »علمدار« را اجرا کرده بود. علی براتی و محمد موحدنیا نیز 

به عنوان مجری طرح و طراح گرافیک با سرباز همکاری دارند.

بازیگر جوان تلویزیون گیالن از دنیا رفت

»رضا نظری« بازیگر طنزپرداز 
تحمل  از  بعد  گیالن  نمایش  هنر 
یکی  در  سخت  بیماری  دوره  یک 

از بیمارستان های تهران درگذشت.
نظری متولد شهرستان انزلی و 

از بازیگران طنز سیمای مرکز گیالن بود.
وی در ۹ تیر ماه ۱۳۵۵ در شهرستان 
انزلی متولد شده و در رشته مدیریت خدمات بندری تحصیل کرده بود و 
از سال 7۰ با نمایش سفر به کارگردانی علیرضا غاروریانی وارد عرصه 
بازیگری شد. سپس در نمایش هایی همچون نخاله های دلباخته، دزدان 
ناشی، شب نشینی در گورستان، من فیروز ۲۵ سال دارم، تموم حرفات 
دروغ بود، این چند پدر ۱ و ۲ و جنجالی های ۲ ایفای نقش کزد. کوچه 
خندان، سرخوش ها، آن سنگ گران، کمیسر دل نازک، عطر ترنج و خانه 

پدری از سریال هایی است که در آن ها ایفای نقش کرده بود.

انتشار »کوچه دلگیر تو شد«

دلگیر  »کوچه  موسیقی  آلبوم 
جدیدی  آلبوم های  از  یکی  شد«  تو 
است که به آهنگسازی مهدی حاجی 
مومنیان  علی  خوانندگی  و  قاسمی 

منتشر شده است.
»پیش درآمد چهارگاه«، »آواز مخالف« 
با شعر نظامی گنجوی، »تصنیف چهارگاه« 
با شعر نظامی گنجوی، »ساز و آواز همایون« با شعر عالمه جالل الدین 
همایی، »تصنیف همایون« با شعری منسوب به مولوی، »تک نوازی سه 
تار«، قطعه برای سه تار و گروه سازهای ایرانی، »ساز و آواز منصوری« با 
شعر نظامی گنجوی، »تصنیف ُحدی پهلوی« با شعر مهدی قادری اسامی 
قطعات این آلبوم را تشکیل می دهند.آلبوم »کوچه دلگیرتو شد )موسیقی 
دستگاهی ایران – چهارگاه و همایون(« با مجوز شماره ۱۳۹۸-۵۵۲۹ 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در دسترس مخاطبان قرار گرفته است.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  40

تحقیق و پژوهش در تولیدات سینمایي
سیروس الوند: در سینماي ایران تحقیق و 

پژوهش وجود ندارد!

در سـال هاي اخیـر شـاهد تولیـدات بي کیفیـت و بي محتواي 
زیـادي در عرصـه سـینما بوده ایـم که هـم به لحاظ سـاختار و هم 
بـه لحاظ فیلمنامه در سـطج بسـیار نازلي هسـتند و ایـن گالیه به 
مدیـران سـینمایي و برخي فیلمسـازان وارد شـده که چـرا نظارتي 
بـر روي ایـن بي کیفیتي وجـود ندارد. در این بین هسـتند برخي از 
سـینمایي ها قدیمـي و کهنـه کار که معتقد هسـتند بـه دلیل ضعف 
و کـم کاري در تحقیـق و پژوهـش در هنگام نوشـتن فیلمنامه و یا 
سـاخت فیلـم، ایـن بي کیفیتـي ایجاد شـده اسـت. سـیروس الوند 
فیلمسـاز کهنـه کار و باسـابقه سـینماي کشـور یکـي از ایـن افراد 

اسـت که روي این موضوع بسـیار پافشـاري دارد.
آثـار  در سـاخت  پژوهـش  اهمیـت  دربـاره  الونـد  سـیروس 
سـینمایی بـه دنیـاي جوانان گفت: اساسـا حلقه مفقـوده فیلم های 
مـا عنصـر تحقیـق و پژوهـش اسـت. متاسـفانه این تصـور وجود 
دارد کـه فقـط زمانی کـه می خواهیـم فیلـم تاریخـی بسـازیم باید 
دربـاره آن تحقیـق کنیـم در حالی کـه اینطـور نیسـت و مـا بایـد 
بـرای سـاخت هـر فیلمنامـه و فیلمی حتـی در مـورد زندگی امروز 
مـردم تحقیـق و پژوهـش کنیـم. تحقیـق و پژوهش در سـینمای 
سـایر کشـورها بسـیار مورد توجه اسـت و دسـت اندرکاران سـینما 
آن را جـدی می گیرنـد. در هـر کمپانـی و یـا اسـتودیو فیلمسـازی 
بخشـی مختـص بـه تحقیـق و پژوهش وجـود دارد کـه کارمندان 
آن بخـش تمـام اطالعـات در خصوص سـوژه مورد نظر نویسـنده 
و کارگـردان را تهیـه می کننـد و در اختیـار آن هـا می گذارنـد. این 
اتفـاق باعـث می شـود تـا کارگـردان و فیلمنامه نویـس کامـال بـه 

موضوع و سـوژه مورد نظرشـان مسـلط باشـند.
سـیروس الونـد با بیـان اینکه متاسـفانه در سـینمای ایران به 
پژوهـش اهمیـت زیـادی داده نمی شـود، گفـت: در کشـور مـا اگر 
شـخص کارگـردان یـا فیلمنامه نویـس احسـاس مسـئولیت کنـد، 
خـودش تحقیـق کوتـاه مدتـی بـرای فیلمـش انجـام می دهـد. 
درحالی کـه اهمیـت پرداختـن بـه پژوهـش تا انـدازه ای اسـت که 

تهیه کننـدگان بایـد بـرای آن سـرمایه ای درنظـر بگیرنـد.
می شـود  باعـث  پژوهـش  در  ضعـف  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
باورپذیـری فیلم هـا از دسـت بـرود، تاکیـد کـرد: اگـر در سـاخت 
فیلـم پژوهشـی وجـود نداشـته باشـد و یـا پژوهش هـا ضعیـف 
باشـند مخاطـب متوجه می شـود واقعیـت با آنچه در فیلـم می بیند 
هم خوانـی نـدارد. بـه عنـوان مثال، در مـورد موضوعاتـی همچون 
پزشـکی، حقوقـی یا مسـائل انتظامی شـما هرگـز نمی توانید بدون 
تحقیـق و پژوهـش متوجـه مناسـبات واقعی این مشـاغل شـوید.

کارگـردان کهنـه کار سـینماي کشـور در بخـش دیگـري از 
صحبت هـاي خـود با اشـاره بـه اینکه اصغـر فرهـادی فیلم هایش 
را بـا تحقیـق شـروع می کند، توضیـح داد: اصغر فرهـادی از جمله 
کارگردانان و فیلمنامه نویسـانی اسـت که بسـیار احساس مسئولیت 
دارد و در مـورد فیلمنامـه اش پژوهـش می کنـد. بـه همیـن دلیـل 
اسـت کـه نـگارش فیلمنامه هایـش یـک سـال طـول می کشـد. 
چراکـه او در مـورد تمـام مسـائلی کـه در فیلـم مطـرح می شـود، 
تحقیـق می کنـد در حالی کـه اغلـب فیلم هایش قصه هـای معاصر 

را روایـت می کننـد.
سـیروس الوند در مورد سرنوشـت سـینمای ایران بعد از پایان 
یافتـن شـیوع ویـروس کرونـا نیـز گفـت: می دانم که سـینماگران 
مـا در ایـن مـدت فعـال بوده انـد و قصه هـا و ایده هـای جدیـدی 
پیـدا کرده انـد بنابرایـن دربـاره ایـن موضـوع خـاص قطعا شـاهد 

تولیداتـی خواهیـم بود.
ایـن کارگـردان کـه البتـه مدت هاسـت کم کارتـر از گذشـته 
شـده در پایـان صحبت هـاي خـود درباره مشـکل سـینماي ایران 
پیـش از شـیوع کرونـا گفت: مهمترین مشـکل سـینمای ایران که 
پیـش از شـیوع کرونـا هم وجود داشـته، صنعتی نشـدن آن اسـت 
و ایـن موضـوع بیـش از تمـام معضـالت کنونـی بـه سـینمای ما 
ضربـه زده اسـت و باعث شـده تا بخـش دولتی کـه مختص افراد 
مشـخصی اسـت و بخـش خصوصـی در سـینما راه بیافتـد. شـاید 
امـروز مـردم بـه دیدن فیلم به شـکل آنالیـن عادت کرده باشـند 
امـا فیلم سـینمایی را باید در سـینما در سـکوت، تاریکـی و همراه 
بـا جمعیـت دیـد. امیـدوارم مـردم این تجربـه جمعی بسـیار خوب 
را فرامـوش نکننـد و بعـد از کرونـا به سـالن های سـینما بازگردند.

»شهربانو« آماده حضور در جشنواره فیلم فجر 
می شود

 » نو با شهر « یی  سینما فیلم 
برای  به کارگردانی مریم بحرالعلومی 
حضور در سی و نهمین جشنواره فیلم 

فجر آماده می شود.
پروانه  تازگی  به  سینمایی  فیلم  این 

نمایش خود را دریافت کرده است.
با مضمونی آسیب شناسانه و اجتماعی  »شهربانو« فیلمی مادرانه 

است که مبتنی بر چالشی در یک خانواده روایت می شود.
فرشته صدرعرفایی، بهناز جعفری، گالره عباسی، سامان صفاری، 
محمد ولی زادگان، علی کیان ارثی و بهرنگ علوی، یوسف تیموری و 

صدای افتخاری مه لقا باقری نقش آفرینان »شهربانو« هستند.
تهیه کننده این فیلم  پگاه احمدی است و فیلمنامه اش را پژمان 

تیمورتاش نوشته است.

ما
سین
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است  بهتر  با  اخیر  سال هاي  در 
لید  تو خیر  ا دهه  یک  ر  د ییم  بگو
فیلم هاي ژانر دفاع مقدس در سینماي 
که  ژانر  این  و  شده  کم  بسیار  کشور 
روزگاري یکي از پرکارترین ژانرها در 
سینماي کشور به شمار مي رفت حاال 
مدتي است که هم از سوي فیلمسازان، 

سوي  از  هم  و  مدیران  سوي  از  هم 
مسئولیت  بعضا  که  هنري  ارگان هاي 
کنار  به  دارند،  زمینه  این  در  زیادي 
رفته و طبیعتا مخاطب هم دیگر دنبال 
این  حال  این  با  نیست.  آثاري  چنین 
به  تک تیرانداز،  سینمایي  فیلم  روزها 
زمینه  این  در  غفاري  علي  کارگرداني 

در حال تولید است که به یکي از مردان 
جنگ مرتبط است که یکي از بهترین 
محسوب  نه  ورمیا خا زان  ندا تک تیرا
تاثیرگذار  مي شد و در جنگ حضوري 
فیلم  این  در  دالوری  امیررضا  داشت. 
در کنار کامبیر دیرباز که نقش اصلي 
از  یکي  ایفاگر  دارد،  برعهده  را  فیلم 

نقش هاي مهم است.
امیررضا دالوری در رابطه با این 
فیلم سینمایی، داستان آن و همچنین 
دنیاي  به  مقدس  دفاع  ژانر  فیلم هاي 
این  سوژه  و  موضوع  گفت:  جوانان 
فیلم بسیار نو و بدیع است و تا جایی 
موضوع  با  فیلمی  دارم  خاطر  به  که 

آثار  میان  تک تیرانداز  شخصیت  یک 
این  و  نداشته  وجود  ما  مقدسی  دفاع 
کمرنگ  است.  فیلم  این  مهم  ویژگی 
شدن حضور فیلم های ژانر دفاع مقدس 
است.  تاثیرگذار  واقعا  سینما  بدنه  در 
شده  کمرنگ  سینما  در  موضوع  این 
ولی نمی توان خرده ای به هنرمندان و 
اینگونه  زیرا ساخت  فیلمسازان گرفت 
روبرو  مشکالتی  با  سینما  در  فیلم  از 
از  یکی  نیز  مالی  مسائل  البته  است. 
مهمترین دالیل این موضوع به شمار 
در  فیلم  ساخت  نظرم  به  زیرا  می رود 
تیم  به  را  بیشتری  هزینه  ژانر  این 
تولید تحمیل خواهد کرد. زاویه جدید 
فیلم تک تیرانداز و نوع نگاه آن به دفاع 
مقدس از دالیلی بود که باعث شد برای 
حضور در این فیلم اشتیاق داشته باشم 
زیرا تا جایی که به خاطر دارم فیلمی با 
این سوژه و برای پرداختن به موضوع 
نشده  ساخته  تاکنون  تک تیراندازی 
است و جدا از این ها با توجه به گروه 
تولید، کارگردان و فیلمنامه این کار را 
دفاع مقدسی که  فیلم ها  دیگر  بین  از 

پیشنهادشده بود انتخاب کردم.
به  اشاره  با  دالوری  امیررضا 
موضوع قهرمان مدارانه فیلم تک تیرانداز 
تصریح کرد: اصوال فیلمی که قهرمان 
بیننده  و  دارد  بهتری  مخاطب  دارد 
بیشتر با آن همراهی می کند و ما هم 
داستان  فیلممان  که  هستیم  عالقمند 
و قهرمان داشته و به خوبی پیش رود. 
در ژانر فیلم های دفاع مقدسی موضوع 

دید  عدم  دلیل  به  قهرمان پروری 
تماشاگران  برخی  توسط  واقع گرایانه 
دارد  را  مخاطب  شدن  اذیت  امکان 
ولی ما در فیلم تک تیرانداز هم قهرمان 
داریم و هم واقع گرایانه و بدون اغراق 
را  این مشکل  تا  نگاه کرده ایم  آن  به 
به وجود نیاورد و ما هم تمام تالشمان 
را کرده ایم تا فیلم واقع گرایانه باشد و 
ببرد  لذت  اثر  این  از  بیشتر  تماشاگر 
برای  را  هنری  فعالیت  بیشتر  ما  زیرا 

مخاطبان عام جامعه انجام می دهیم.
و  تئاتر  سینما،  پرکار  بازیگر  این 
تلویزیون در پایان صحبت هایش اظهار 
کرد: زمان بررسی فیلمنامه ویژگی های 
مثبت زیادی را در آن دیدم و باید گفت 
که امروز و در زمان فیلمبرداری، فیلم در 
حال ساخت تمامی نقاط قوت فیلمنامه 
را حفظ کرده و فکر می کنم که نتیجه 
خیلی خوبی را شاهد باشیم و به نظر فارغ 
از حضور و عدم حضور در جشنواره، فیلم 

معقول و خوبی را خواهیم دید.
به  تیرانداز  تک  سینمایی  فیلم 
کارگردانی علی غفاری و تهیه کنندگی 
نجمن  ا محصول  صغری  ا هیم  ا بر ا
بنیاد  مقدس  دفاع  و  انقالب  سینمای 
با  که  است  فتح  یت  ا رو فرهنگی 
تک  بزرگترین  سه  حما به  نگاهی 
جهان،  معاصر  جنگ های  ز  ندا ا تیر
روزها  این  زرین  عبدالرسول  شهید 
با  مقدس  دفاع  سینمایی  شهرک  در 
رعایت پروتکل های بهداشتی در حال 

فیلمبرداری است.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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محمد حسین زاده
بــه عرصــه  فیلمســازان  بحــث ورود 
معضــالت اجتماعــی طــی ســال های گذشــته 
همــواره بــا انتقاداتــی مواجــه بــوده و بــا وجود 
ــی  ــوی اهال ــه از س ــددی ک ــای متع گالیه ه
هنــر نســبت بــه ایــن موضــوع صــورت 
گرفتــه، همــواره در عمــل بــا طــرح مضامینــی 
در تقبیــح ســیاه نمایی کار بــرای فعــاالن 
همــراه  دشــواری هایی  بــا  عرصــه  ایــن 
شــده اســت، حــال آنکــه جــای ســوال اســت 
کــه اگــر کمــی در ایــن زمینــه آزادی عمــل 
بیشــتری داده می شــد آیــا ایــن احتمــال 
ــی  ــاهد برخ ــروز ش ــه ام ــت ک ــود نداش وج
معضــالت در ســطح جامعه نباشــیم یــا حداقل 
آســیب ها و مشــکالت اجتماعــی را بــا شــدتی 
ــان برخــی  ــود همچن ــم؟ بااین وج ــر ببینی کمت
ــد،  ــظ کرده ان ــنگر را حف ــن س ــازان ای فیلمس
امــا ســوال اینجاســت کــه ماحصــل فعالیــت 
ایــن افــراد تــا چــه انــدازه تاثیرگــذار بــوده و 
درنهایــت نقــش فیلمســازان و اهالــی ســینما 
ــا چــه  ــود شــرایط اجتماعــی کشــور ت در بهب
ــن  ــا ای ــاط ب ــد؟ در ارتب ــد باش ــد می توان ح
ــه  ــی، فیلمســازی ک موضــوع ابوالفضــل جلیل
طــی ایــن ســال ها بــدون داشــتن ســهمی از 
اکــران عمومــی همچنــان در زمینــه ســاخت 
آثــار اجتماعــی ســماجت بــه خــرج داده اســت، 

ــم. ســخن گفتی

ــا توجــه بــه ســختی های فیلمســازی  -ب
در عرصــه آســیب های اجتماعــی آیــا همچنان 
ــه  ــه ب ــاری ک ــاخت آث ــاره س ــازان درب فیلمس
ــوند  ــدم می ش ــت، پیش ق ــوط اس ــه مرب جامع
ــکالت  ــاره مش ــا درب ــت ت ــه ای هس و عالق

ــازند؟ ــم بس ــه فیل ــف جامع قشــرهای ضعی
ــی  ــت، یعن ــه گانه اس ــر س ــوال هن *اص
ــرای حکومــت اســت، دیگــری  ــر ب یکــی هن
ــرای  ــر ب ــت هن ــر و درنهای ــرای هن ــر ب هن
ــن  ــد ای ــش می توان ــن بخ ــه در ای ــه، ک جامع
اتفــاق بیفتــد و فیلمســاز بــه ســراغ موضوعاتی 
جامعــه  مختلــف  اقشــار  بــه  کــه  بــرود 
ــاخت  ــیاه نمایی در س ــوع س ــردازد. موض می پ
ــم  ــوع مه ــک موض ــی ی ــای اجتماع فیلم ه
ــال هاي  ــزرگ در س ــل ب ــه معض ــاید ی و ش
ــوان  ــزی را به عن ــخصه چی ــد. به ش ــر باش اخی

انقــالب  از  بعــد  نمی شناســم.  ســیاه نمایی 
ــه از  ــیدند ک ــراد ترس ــری اف ــالمی یکس اس
عهــده اداره کشــور برآینــد و بــه همیــن دلیــل 
ــی  ــیاه نمایی یعن ــد. س ــد کردن ــن واژه را ُم ای
چه؟ ما ۸ ســال جنگ را پشــت ســر گذاشــتیم 
ــا عقایــد و ادیــان مختلــف  و همــه جوانــان ب
بــرای دفــاع مقــدس از وطــن در ایــن جنــگ 
حضــور یافتنــد، خــود جنــگ تلخی هایــی 
ــد  ــوان ب ــه آن را نمی ت ــن ب ــا پرداخت دارد، ام
ــد  ــراد ب ــن اف ــد از ای ــما می توانی ــت، ش دانس
ــد  ــم عالقمن ــازی ه ــچ فیلمس ــد!؟ هی بگویی
نیســت کــه بــد آن را بگویــد، بنابرایــن نمایش 
جنــگ بــد نیســت، امــا جاهایــی کــه اتفاقــات 
بــدی افتــاده اســت و خالفــی رخ داده اســت 
نیــد  می توا شــما  می نامنــد.  ســیاه نمایی 
ــم ســیاه نشــان  ــا فیل ــوار ســفید را ب یــک دی
دهیــد؟ خیــر! مگــر اینکــه آن دیــوار چــرک و 
کثیــف باشــد. فیلــم، آیینــه جامعه اســت. شــما 
ــان  ــیاه نمایی را نش ــه س ــد در جبه نمی توانی
دهیــد چــون همیشــه ایثــار و فــداکاری در آن 
دیــده شــد و یــک فرهنــگ غنــی معرفتــی در 

ــائل  ــی در مس ــا وقت ــت، ام ــود داش ــا وج آنج
ــردن  ــراب ک ــالس، خانه خ ــد اخت ــر مانن دیگ
ســاخته  فیلمــی   ... و  بی بضاعــت  اقشــار 
می نامنــد  ه نمایی  ســیا را  آن  می شــود، 
را  آن  ســیاه نمایی  می تــوان  درحالی کــه 

نیــز پــاک کــرد.

-اتفــاق عجیبــي هــم چنــدي پیــش در 
شــهر مشــهد رخ داد... شــهردار مشــهد اخیــرا 
پیــش از تخریــب واحدهــای مســکونی بــرای 
ــر  ــراه همس ــه هم ــراه، ب ــک بزرگ ــاخت ی س
ــه  ــه در منطق ــاکنانی ک ــزل س ــه من ــود ب خ
ــرده  ــه ک ــتند مراجع ــرار داش ــور ق ــرح مذک ط
و بــا اقدامــات متعــدد ســعی در حــل مشــکل 

آنهــا و جلــب رضایــت آنهــا کــرد!
*ببینیــد دربــاره نمایــش مثبــت عملکــرد 
ــش  ــه نمای ــینمایی و ب ــار س ــران در آث مدی
معمــوال  اینکــه  و  رفتارهــا  ایــن  درآوردن 
ــه ای و  ــات کلیش ــن موضوع ــه ای ــن ب پرداخت
ــم  ــد بگوی ــود، بای ــوب می ش ــی محس نمایش
کــه البتــه ایــن اقدامــات ماننــد قــرص 

مســکن هســتند ولــی بایــد دیــده شــده و بــه 
ــه  ــا 4۲ ســال اســت ک ــه شــود. م آن پرداخت
ــن  ــدت بهتری ــن م ــم و در ای ــالب کرده ای انق
ــه  ــی ک ــم. زمان ــت دادی ــا را از دس فرصت ه
شــهید باکــری شــهردار ارومیــه بــود، در 
ــم  ــروف را رق ــتان مع ــیل آن داس ــان س زم
ــا او را نجــات  ــی را کــول کــرد ت زد. او پیرزن
دهــد و آن زن گفــت، ای کاش شــهردار هــم 
یــک جــو غیــرت تــو را داشــت، پســر جــان! 
درواقــع نمی دانســت کــه همــان موقــع ســوار 
بــر کــول شــهردار اســت، مــا اگــر آن فرهنگ 
را ادامــه داده بودیــم، امــروز نیــاز نبــود بــرای 
حرکــت شــهردار یــک شــهر کــه بــه بازدید از 
افــراد ضعیــف رفتــه اســت، بگوییــم می تــوان 
ایــن رفتــار را ســرلوحه قــرار داد و آن را تبدیل 
بــه فیلــم کــرد یــا نــه، االن دیگــر نمی تــوان 
ــل  ــه نس ــرا ک ــم زد، چ ــی را رق ــن اتفاق چنی
ــه  ــروم از هم ــته و مح ــدر سرگش ــد آنق جدی
ــد  ــاور نمی کن ــه دیگــر آن را ب ــز اســت ک چی
و آن را رفتــاری نمایشــی می دانــد. البتــه کــه 
ــن رفتارهــا نمایشــی نباشــند. در  ــدوارم ای امی

اروپــا نخســت وزیر هلنــد بــا دوچرخــه و 
ــی رود و  ــر کار م ــر روز س ــظ ه ــدون محاف ب
ــه یــک امــر عــادی می شــود،  ایــن تبدیــل ب
درحالی کــه اگــر شــهردار مــا ایــن کار را 
انجــام دهــد ایــن رفتــار را خــوب نمی دانیــم 
و نمی پذیریــم و فکــر می کنیــم نمایشــی 
اســت. مــن بــا اینگونــه کارهــا خیلــی موافــق 

ــه نظــرم جهــان ســومی اســت. نیســتم و ب

-البتــه ایــن موضــوع کــه اشــاره کردیــد 
واقعــا بیــن مــردم وجــود دارد...

ــا نبــوده و  *بلــه، چــون ایــن رفتارهــا ی
یــا اگــر هــم بــوده واقعــا بــه قصــد نمایــش 
بــوده و حــاال دیگــر مــردم رفتارهــاي واقعــي 

ــد. ــش مي دانن ــور نمای ــم یکچ را ه

و  معکــوس  مســیر  فیلــم  -دربــاره 
بگوییــد؟ خــود  جدیــد  لیت هــای  فعا

*ازآنجا کــه دوســتان در جشــنواره فیلــم 
کــودک از فیلــم مــن خوششــان نیامــد و آن را 
دوســت نداشــتند، کمکــی هــم نکردنــد و فیلم 
مانــده اســت تــا بتوانــد بــه اکــران برســد. من 
ــا  ــه ب ــتم ک ــازانی هس ــزو فیلمس ــواره ج هم
فیلمــم  معمــول  بودجه هــای  یک پنجاهــم 
دیگــر  مســتقل تر  ایــن  از  و  می ســازم  را 

ــازم. ــی بس ــم فیلم نمی توان

-دربــاره تاثیــر کرونــا بــر تولیــدات 
بگوییــد؟ برایمــان  ســینمایی 

*کرونــا از زندگــی مــا حــذف نمی شــود 
ــم.  ــود برگردی ــی خ ــی قبل ــه زندگ ــا ب ــا م ت
ــی اســت  ــق جهان ــک تواف ــن ی ــه نظــرم ای ب
ــادی،  ــتم های اقتص ــام سیس ــر تم ــرای تغیی ب
اجتماعــی، سیاســی و فرهنگــی دنیــا. کمااینکه 
ــه سیســتم  ــن هســتیم ک ــز شــاهد ای االن نی
دنیــا تغییــر یافتــه اســت و بســیاری از مســائل 
ــا  ــع امــروز ب ــه اســت. درواق ــن رفت ــز از بی نی
توجــه بــه شــرایط بــه ایــن نتیجــه رســیدیم 
ــات  ــریت نج ــرای بش ــز ب ــن چی ــه مهمتری ک
ــدارد.  جــان اســت و چیــز دیگــری اهمیــت ن
ــزرگ  ــا را ب ــا کرون ــیم، ام ــب باش ــد مراق بای
ــز  ــرات در ســینما نی ــن تغیی ــا ای ــم، قطع نکنی
ــه معنــای از بیــن  دیــده می شــود امــا ایــن ب

ــن آن نیســت. رفت

همراه با فیلمساز موفق ژانر اجتماعي

ابوالفضل جلیلي: افرادي که از عهده مسئولیتشان برنیامدند واژه سیاه نمایي را ُمد کردند!


