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نيست

واژه آقازاده، واژه اي است كه بسياري از ما با آن آشنا هستيم 
و اتفاقا شايد يك حس مشترك بين همه ما درباره اين واژه 
مسائل  درواقع  است.  تنفر  آن هم  و  باشد  داشته  وجود 
حاشيه اي پيرامون برخي از آقازاده هاي سياسي باعث شده تا 

مردم نسبت به اين كلمه حس بدي پيدا كنند

درخصوص  پيش آمده  حواشی  برخی  دنبال  به  جاللی  مريم 
جشنواره  از  دوره  اين  علمی  دبير  عنوان  به  انتخابش 
می گويد: اين كه می گويند برايشان نام آشنا نبوده ام، عجيب 
نيست زيرا بنده را به عنوان يك پژوهشگر ادبيات كودك 

می شناخته اند....

ایران به دنبال جنگ
 با هیچ کشوری نیست

سفیر کشورمان در عراق تاکید کرد که ایران به دنبال جنگ با 
هیچ کشوری نیست. ایرج مسجدی، در مراسمی که به مناسبت اولین 
سالگرد شهادت سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس در کنسولگری 
جمهوری اسالمی ایران در کربال برگزار شد، گفت:خون شهدا هدر نخواهد رفت 

و کسانی که این اقدام زشت را انجام دادند پشیمان خواهند شد.
صفحه 2

خانوارهای  معیشت  وضع  بهبود  راستای  در 
کارگری، طرح افزایش هر شش ماه یکبار دستمزد 
مجلس  نمایندگان  از  تعدادی  سوی  از  کارگران 

به جریان افتاد.
پس از آنکه در هفته های اخیر مقامات کارگری قول مساعد 
وزارت کار برای بازنگری دستمزد در نیمه دوم سال را یادآور 
شدند و نسبت به عدم ترمیم دستمزد کارگران در نیمه دوم سال 

اظهار گله مندی کردند، تعدادی از نمایندگان کمیسیون اجتماعی 
و فراکسیون کارگری مجلس نیز اصالح شیوه تعیین دستمزد 
کارگران  افزایش حقوق  به  نسبت  و  را خواستار شده  کارگران 
اعالم موضع کردند تا جایی که حتی برخی از نمایندگان اعالم 
کردند که زیر بار افزایش کمتر از ۴۰ درصد حقوق کارگران در 

سال آینده نمی روند.
صفحه 3

درخواست مقامات كارگری برای ورود مجلس
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۷۰ رشته مهارتی هنرستانی ها 
صفحه 2به روزرسانی می شود

کارشناس پولی و بانکی یکی از بزرگترین مضرات قرار گرفتن 
نام ایران در لیست سیاه FATF را خودداری بانک های جهانی برای 
گشایش اعتبار LC برای تجار ایرانی دانست. امری که بانک مرکزی 
را ناچار به روی آوردن به سیستم حواله و هزینه و ریسک باالیی را 

بر اقتصاد کشور تحمیل کرده است.

در روزهای اخیر و پس از در دستور قرار گرفتن بررسی لوایح 
مرتبط با این موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام به دستور 
رهبر معظم انقالب، موافقان و مخالفان پیوستن ایران به سازمان 
FATF از زوایای مختلف، نظرات خود را بیان می کنند. در این میان 
عموم کارشناسان و فعاالن اقتصادی به استقبال از احتمال تصویب 

این لوایح رفته اند. لوایحی که در سال ۱3۹۷ از سوی هیات دولت به 
مجلس تقدیم و پس از تصویب در مجلس از سوی شورای نگهبان 
به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد. اما پس از هفته ها 

بررسی، سرانجام در رابطه با آن تصمیم گیری صورت نگرفت.
صفحه 3

تجلیل از 
برگزیدگان 

هنرهای نمایشی 
رباط کریم 

در جشنواره تئاتر 
استان تهران

صفحه 5

ظرفیت پذیرش بدون کنکور
به   1۸0 هزار  رسید

به  کاردانی  مقطع  رشته محل های  در  کنکور  بدون  پذیرش  ظرفیت 
کارشناسی ناپیوسته حدود ۱۸۰ هزار نفر است و داوطلبان می توانند صرفا با 

معدل فوق دیپلم خود در این رشته ها ثبت نام کنند.
ثبت نام و انتخاب رشته برای مرحله پذیرش صرفاً با سوابق تحصیلی 
)معدل فوق دیپلم( در رشته های تحصیلی دوره های روزانه، نوبت دوم )شبانه(، 
غیرانتفاعی و مجازی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و دانشکده ها و 
آموزشکده های دانشگاه فنی و حرفه ای در مقطع کاردانی به کارشناسی 

ناپیوسته بهمن ماه سال ۱3۹۹ از ۱۱ دی ماه آغاز شده است.
صفحه 2

1بانک
تسهيالت هزار تريليون 

ريالی بانك صادرات 
ايران به بخش های 
اقتصادی در ۹ ماهه 

نخست سال
تنها  ايران،  بانك صادرات  در  اجتماعی  مسئوليت  پذيرش 
معطوف به رفع دغدغه های فرهنگی و معيشتی نيست، بلکه 
با پرداخت بيش از هزار تريليون ريال تسهيالت به بخش های 
مختلف اقتصادی در ۹ ماهه اول سال جاری، استمرار توليد و 

اشتغال جديد دنبال شده است.

نائب رئیس هیات مدیره بانک صادرات ایران گفت: 
پذیرش مسئولیت اجتماعی در بانک صادرات ایران، تنها 
معطوف به رفع دغدغه های فرهنگی و معیشتی نیست، 
بلکه با پرداخت بیش از هزار تریلیون ریال تسهیالت 
به بخش های مختلف اقتصادی در ۹ ماهه اول سال 
جاری، استمرار تولید و اشتغال جدید دنبال شده است.

به گزارش روابط عمومی بانک صادرات 
ایران، امیر یوسفیان در اجالس سراسری 
خالق  ا و  عی  جتما ا لیت  پذیری  مسئو
سازمان ها  مدیران  حضور  با  که  حرفه ای 
فعال در  تولیدی و صنعتی  و شرکت های 
اجتماعی، در مرکز  حوزه مسئولیت پذیری 
همایش های بین المللی دانشگاه الزهرا)س( 
برگزار شد، افزود: مسئولیت اجتماعی نظام 
بانکی  خدمات  ارائه  بخش  سه  در  بانکی 
برای حمایت از اقشار آسیب دیده  از حوادث 
تشکیل  به  کمک  بحران ها،  و  غیرمترقبه 
خانواده و ایجاد اشتغال و استمرار تولید در 
مجموعه های اقتصادی تعریف شده است.

کنار  در  بانکی  نظام  کرد:  اظهار  وی 
سایر آحاد جامعه به طور جدی مسئولیت 
تالش  و  پذیرفته  را  خویش  اجتماعی 
نحو  بهترین  به  را  مسئولیت  این  کرده 

انجام برساند.
نائب رئیس هیئت مدیره بانک صادرات ایران تاکید 
کرد: کار بزرگ نظام بانکی، حمایت از استمرار تولید و 
اشتغال آفرینی در کشور و در عین حال کمک به ایجاد 

شغل های جدید است.
یوسفیان افزود: بانک صادرات ایران برای تحقق 
این هدف در ۹ ماهه اول سال ۹۹ بالغ بر هزار تریلیون 
ریال تسهیالت به بخش های مختلف اقتصادی پرداخت 
و به استمرار بیش از ۴۰۰ هزار شغل در کشور کمک 

کرده است.
نائب رئیس هیئت مدیره بانک صادرات ایران گفت: 
با شیوع کرونا و تعطیلی کسب و کارهای آسیب دیده 
از این بیماری، واحد های بانک هیچگاه تعطیل نشد و 

خدمت گذاری توام با مسئولیت پذیری کامل همکاران 
با اشتیاق فراوان ادامه یافت و مسئولیت ارائه خدمات 
بانکی فراموش نشد تا جایی که دو هزار و 5۰۰ نفر از 
همکاران بانک صادرات ایران به بیماری کرونا مبتال 
شدند و متاسفانه ۱3 نفر در راه خدمت به مردم جان به 

جان آفرین تسلیم کردند.

یوسفیان با اشاره به اینکه بخش عمده مراجعات 
مشتریان و مردم به شعب برای دریافت خدمات بانکی 
است، اظهار کرد: بانک صادرات ایران در تالش برای 
کاهش آسیب های این بیماری بر مشتریان و هموطنان، 
توسعه خدمات بانکداری الکترونیک را جدی تر از گذشته 
دنبال کرد و سامانه شمس با قابلیت افتتاح غیرحضوری 
حساب، درخواست تسهیالت خرد و سایر خدمات بانکی 
راه اندازی شد تا مسئولیت اجتماعی در شرایط بحرانی 

نیز انجام شود.
شرایط  در  همیشه  که  این  یادآوری  با  یوسفیان 
سخت و بحرانی مسئولیت های زیادی به بانک ها واگذار 
می شود، افزود: تالش کردیم که در شرایط بحرانی و 
با  بیماری،  این  دوران  و همچنین  آمده  پیش  حوادث 

بانک  در  طوالنی مدت  و  کم بهره  تسهیالت  پرداخت 
صادرات ایران، درصدی از آالم مردم بکاهیم.

وی افزود: در گام اول بانک صادرات ایران، ۴5 هزار 
میلیارد ریال تسهیالت قرض الحسنه به مردم پرداخت و 
در گام دوم به بیش از ۶۷ هزار کسب و کار آسیب دیده 
از کرونا تسهیالت حمایتی پرداخت کرد که این روند 

همچنان ادامه دارد.
در این مراسم با پخش نماهنگ ویژه 
بانک  باخته  جان  کارکنان  گرامیداشت 
صادرات ایران بر اثر کرونا، مسئولیت پذیری 
خالی  در  ایران  صادرات  بانک  تالشگران 
نکردن سنگر خدمت رسانی مورد تحسین 

قرار گرفت.
سیدمالک  مراسم،  این  بتدای  ا در 
و  خدمات  رفاه،  سازمان  رئیس  حسینی، 
تهران  شهرداری  اجتماعی  مشارکت های 
صیدی،  حجت اله  ویژه  نگاه  از  تشکر  با 
مدیرعامل بانک صادرات ایران به مسئولیت 
اجتماعی از اقدامات این بانک در اهتمام به 
مسئولیت  اجتماعی به ویژه کمک به تجهیز 

گرم خانه شهرداری تهران قدردانی کرد.
زرین  تندیس  و  لوح  مراسم  پایان  در 
مسئولیت پذیری اجتماعی و اخالق حرفه ای 
با رویکرد توسعه اقتصادی به بانک صادرات ایران اعطا 
شد. گفتنی است بانک صادرات ایران عالوه بر پرداخت 
میلیاردها ریال وام قرض الحسنه و تسهیالت حمایتی 
کمتر  مناطق  در  اقتصادی  مختلف  بخش های  در 
فرهنگی  مراکز  و  مدرسه  احداث  به  نسبت  برخوردار، 
در مناطق مختلف کشور و تجهیز کتابخانه مدارس در 
مناطقی مانند سیستان و بلوچستان اقدام کرده و ضمن 
حمایت از ناشران و اهل قلم با حضور  موثر و مستمر 
در نمایشگاه های بین المللی کتاب تهران و استان ها، به 
حمایت از همایش ها و نشست های علمی و  اقداماتی 
مانند ایجاد پردیس درختکاری مفرح در پارک جنگلی 
چیتگر تهران با هدف حفاظت از محیط زیست اهتمام 

داشته است.

یوسفیان در اجالس سراسری مسئولیت پذیری اجتماعی و اخالق حرفه ای خبر داد

تسهیالت هزار تریلیون ریالی بانک صادرات ایران
معاون شرکت ملی حفاری ایران با اشاره به نقش  به بخش های اقتصادی در 9 ماهه نخست سال

 )EPDS( این شرکت در اجرای پروژه های کلید در دست
در میدان های نفتی مشترک در غرب کارون گفت: با 
چاه  حلقه  تاکنون ۱۰۷  ملی حفاری،  ناوگان  کاربست 
در این موقعیت حفاری، تکمیل و عملیاتی شده است.

حفاری  ملی  شرکت  از  جوانان  دنیای  گزارش  به 
ایران، علیرضا الیجی در تشریح فعالیت های عملیات 
این شرکت در غرب کارون عنوان کرد: ملی  حفاری 
حفاری در همه مراحل اکتشاف، توسعه و تعمیر چاه ها 
در میدان های آزادگان، یاران و یادآوران نقش محوری 

به عهده داشته است.  
وی اظهار کرد: حفاری و تکمیل ۷۰ حلقه چاه در 
بخش جنوبی و شمالی میدان آزادگان به متراژ افزون بر 
۱3۷ هزار ۹۰۰ متر یکی از شاخص های برجسته عملکرد 
شرکت ملی حفاری ایران در اجرای پروژه های کلید در 

دست در میدان های نفتی خشکی به شمار می آید.  
در  ایران  حفاری  ملی  شرکت  مدیرعامل  معاون 
همچنین  شرکت  این  کرد:  اظهار  حفاری  پروژه های 
حفاری 2۴ حلقه چاه با متراژ ۸2 هزار و ۶۰۰ متر در 
میدان یادآوران و ۱3 حلقه چاه در میدان یاران جنوبی 
کارنامه  در  را  متر  هزار   52 از  بیش  حفاری  متراژ  به 

فعالیت های خود در صنعت نفت کشور دارد.  
الیجی درباره پروژه های در حال اجرا در این منطقه 

آزادگان  از پروژه 23 حلقه چاه در میدان  توضیح داد: 
جنوبی آخرین حلقه چاه در حال تکمیل است و در همین 
رابطه دستگاه حفاری 3۷ فتح از روز گذشته روی این 
چاه استقرار یافت و پیش بینی می شود تا دو ماه آینده 

این چاه نیز تکمیل و تحویل کارفرما شود.  
اینکه شرکت مهندسی و توسعه نفت  بیان  با  وی 
در غرب  نفتی  میدان های  توسعه  )متن( مجری طرح 
آزادگان  در  چاه  حلقه   ۱۰ پروژه  افزود:  است،  کارون 
جنوبی نیز دیگر پروژه ملی حفاری است که به وسیله 
سه دستگاه حفاری در حال اجراست و متراژ حفاری این 

چاه ها به ۱2 هزار متر رسیده است.  
در  ایران  حفاری  ملی  شرکت  مدیرعامل  معاون   
در  حفاری  ملی  اینکه  به  اشاره  با  حفاری  پروژه های 
بخش ارائه خدمات یکپارچه فنی مهندسی نیز با شرکت 
مهندسی و توسعه نفت همکاری مستمر دارد، اظهار کرد: 
با هماهنگی و همکاری متخصصان شرکت متن و این 
شرکت تالش بر این است تا پروژه ۱۰ حلقه چاه در 

نیمه نخست سال ۱۴۰۰ به پایان برسد.  
الیجی تصریح کرد: این شرکت برای پاسخگویی به 
نیازهای صنعت نفت و برای تحقق برنامه های شرکت 
ظرفیت های  تا  دارد  کامل  آمادگی  ایران  نفت  ملی 
تخصصی، تجهیزاتی، فنی و مهندسی و عملیاتی خود 

را در هر منطقه که ضرورت ایجاب کند، به کار گیرد.

حفر و تکمیل 10۷ حلقه چاه در غرب کارون
 توسط شرکت ملی حفاری

ویلموتس  مارک  و  فوتبال  فدراسیون  مشکالت 
ادامه دارد و هنوز تکلیف بازپرداخت وام  شستا و بدهی 

فدراسیون به این شرکت نامشخص است.
صفی اهلل فغانپور مسئول کمیته حقوقی فدراسیون 
در توضیح تصمیم شستا برای مزایده ساختمان فدراسیون  
می گوید که در این مجموعه پول زیادی وجود ندارد: 
فدراسیون فوتبال هم در شرایط فعلی دارای مشکالت 
مالی است. به همین دلیل رئیس فدراسیون وقت به دنبال 
مطالبات  پرداخت  برای  یورو  میلیون  دو  گرفتن  قرض 
ویلموتس افتاد و حاال  نهادی که آن را به فدراسیون قرض 

داده آن مبلغ را با یوروی نرخ روز می خواهد.
در  فوتبال  وقت  فدراسیون  رئیس  تاج  مهدی 
مصاحبه ای اعالم کرده بود مبلغ را خود شرکت شستا را 
پرداخت نکرد و آنها اعالم کردند باید فدراسیون نامه ای 
را به  ستاد بحران و ستاد تحریم ارسال کند تا این مبلغ 
پرداخت شود که ستاد متشکل از ۹ وزیر کابینه دولت 

است.تاج در آن مصاحبه با نشان دادن برگه ای گفت 
در این نامه آمده است: بر اساس مصوبه ستاد تحریم 
پرداخت دستمزد سرمربی تیم ملی فوتبال از محل منابع 
شرکتهای زیر مجموعه های شرکت سرمایه گذاری تامین 

اجتماعی مصوب شد.
حاال و بیش از یک سال که از زمان پرداخت طلب 
گذشته است و شرکت شستا خواهان دریافت پول است. 
حسن محمدی مدیر روابط عمومی شستا می گوید:  این 
ارزی  حساب  از  و  شد  پرداخت  قرض  عنوان  به  مبلغ 
تاریخ 3۱  به  بود  ملی  بانک  نزد  فوتبال که  فدراسیون 
فروردین ۱3۹۹ یک فقره چک دریافت شد. این مصوبه 
یک سال اعتبار دارد و چون پاییز ۹۸ تصویب شد، به 
نوعی در پاییز ۹۹ می شد آن را برداشت کرد. ولی این 
مبلغ تاکنون پرداخت نشده و مستنداتی که به دادگاه ارائه 
داده ایم، که در نهایت دادگاه و مراجع قضایی حکم به 

نفع ما صادر کرده اند.

مسئول کمیته حقوقی فدراسیون فوتبال:

برای پرداخت بدهی به شستا، پول نداریم!
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زنگ خطر چاقی در جمعیت دانش آموزی به صدا در آمده است
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه 
با جمیعیت دانش آموزی روبروییم که 3۰ 
قرار  در معرض خطر چاقی  درصدشان 
دارند و زنگ خطر بزرگی به صدا در آمده است که 
ناشی از سبک زندگی افراد است گفت: یک محصول 
این سبک زندگی، کم تحرکی است. کرونا هم آمده 
و این وضعیت را تشدید کرده است و به همین خاطر 

باید به طور ویژه کار کنیم.
در  میرزایی  حاجی  محسن 
و  آموزش  کل  مدیران  نشست 
بدنی  تربیت  معاونان  و  پرورش 
موضوع  با  ها  استان  سالمت  و 
بسته تحولی کنترل وزن و چاقی 
دانش آموزان )کوچ( که از طریق 
شاد  شبکه  در  و  ویدئوکنفرانس 
پخش شد با اشاره به اینکه آموزش 
گفت:  است  ساز  آینده  پرورش،  و 
ممکن است بسیاری افراد این جمله 
را به کار ببرند اما به لوازم و محتوای 

عمیقی که این گزاره ایجاد می کند توجه نکنند.
وی افزود: همه آرمان هایی که برای آینده 
این سرزمین داریم در تعلیم و تربیت نهفته است. 
اگر به سالمت روانی، انتقال و پایداری ارزش ها 
و مصونیت بخشی نسبت به آسیب های اجتماعی 
فکر می کنیم، اگر به نقش آفرینی اجتماعی دانش 
آموزان اهمیت می دهیم و توانمندی ملی برای 
و  تعلیم  به  توجه  آغازین،  نقطه  دارد،  اهمیت  ما 

تربیت است.
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه هرچقدر 
جامعه عمیق تر یاد بگیرد، رفتارهای سنجیده تر 
و مناسب تری خواهد داشت گفت: همه آنچه در 
جست و جویش هستیم یادگرفتنی است و هیچ 
کدام با ما زاده نشده است. همه چیز را به تدریج 
فرا گرفته ایم و هرچقدر این یادگیری متنوع تر باشد 
زندگی ما با آرامش بیشتر همراه است و حیاتمان 

پربارتر خواهد بود.
حاجی میرزایی با اشاره به اهداف سندتحول 
بنیادین مبنی بر تعلیم و تربیت دانش آموزان در 

شش  در  تربیت  گفت:  گانه  شش  های  ساحت 
به  توامان  توجه  و  است  متوازن  تربیتی،  ساحت 
همه ساحت ها الزم است. تربیت دانش آموز تک 
بعدی و تک ساحتی بسنده و کافی نیست. ورزش 
و سالمت جسمی تنها یک تفنن و سرگرمی نیست، 

بلکه بخشی از تربیت واقعی است.
وی افزود: اقبال خانواده ها در شرایط کرونا به 

طرح کوچ و شرکت بیش از ۱3 میلیون در برنامه 
سنجش شاخص توده بدنی، نشان می دهد باید از 
این فرصت به نحو احسن استفاده کنیم. کنترل 
وزن و چاقی در کودکان و نوجوانان، یک کار بزرگ  
ملی و فراتر از وزارت آموزش و پرورش است. باید 
دستگاههای مرتبط روی داده های به دست آمده 
این طرح کار کنند. با جمیعیتی روبروییم که 3۰ 
درصدشان در معرض خطر چاقی قرار دارند و زنگ 
خطر بزرگی به صدا در آمده است که ناشی از سبک 
زندگی افراد است و یک محصول این سبک زندگی، 
کم تحرکی است. کرونا هم آمده و این وضعیت را 

تشدید کرده است.
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه باید ما هم 
فعالیت های خود را تشدید و به صورت ویژه کار 
کنیم اظهار کرد: باید برای بهبود وضعیت مداخله 
ورزش  وزارت  و  بهداشت  وزارت  با  حتما  کنیم. 
مناسبی  نحو  به  کار  این  تا  کنیم  می  همکاری 
استمرار یابد. جسم را مرَکب روح می دانیم. جسم 

سالم، شاداب و توانمند الزمه تعالی روحی است.

اقدام  افزود: طرح کوچ یک  میرزایی  حاجی 
عالی  شوای  در  باید  قطعا  است.  مهم  راهبردی 
آموزش و پرورش این طرح را تصویب کنیم. برنامه 
درسی ما باید هر شش ساحت تربیتی را پوشش 
دهد. در تدوین محتوای یادگیری و طراحی موقعیت 
های یادگیری باید موقعیت هایی را مدنظر قرار داد 
که نتیجه آن تحرک و پویایی بیشتری باشد. این 
مسئله بین بخشی و فرادستگاهی 
و  همکاری  یک  نیازمند  و  است 

هماهنگی ملی است.
ویژگی  اینکه  بیان  با  وی 
از  بسیار  که  است  این  ما  مهم 
همواره  تربیتی  و  آموزشی  امور 
می  پیش  ها  خانواده  خواست  با 
با اشتیاق آن را  رود و خانواده ها 
دنبال می کنند گفت: یک رسالت 
از  باید  و  ماست  بردوش  سنگین 
استفاده  این فرصت  لحظه لحظه 
با رغبت و  کرد. وقتی خانواده ها 
تمایل فرزندانشان را به ما می سپارند باید تمهید و 
تدبیر کنیم که مشکالت را کاهش دهیم. گزارش 
این اقدام در دولت ارائه می شود. باید برای آنها که 
در معرض عدم امنیت غذایی هستند فکر شود. تا 
کنون داده ملی ثبتی و آمار قابل اتکایی در این 
حوزه نداشته ایم. اطالعات طرح برای وزارت رفاه 

نیز قطعا راهگشاست.
حمایت  به  اشاره  با  پرورش  و  آموزش  وزیر 
از اقشار محروم گفت: چگونگی تشخیص میزان 
اکنون  اما  بوده  مشکل  همواره  افراد  محرومیت 
یک شاخص مهم درباره سوء تغذیه داریم.  ما باید 
صداوسیما را فعال کنیم. رئیس سازمان صداوسیما 
آموزش  که  چرا  داد  نشان  فراوان  اشتیاق  هم 
سبک زندگی سالم باید جزو برنامه های مستمر و 
همیشگی رسانه ملی باشد. باید با وزارت صنعت و 
مجموعه صنایع غذایی نیز وارد گفت وگوهای جدی 
شویم. آینده ای که اینگونه ساخته می شود افرادی 
را تربیت می کند که نمی توانند مشارکت موثر داشته 

باشند و هزینه درمان و بهداشت را باال می برند.

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند
دستگیری ۲۰ شرور مسلح و مجرم در زاهدان 

و  مسلح  شرور   2۰ دستگیری  از  زاهدان  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
مجرم تحت تعقیب مراجع قضایی در طرح ضربتی ارتقاء امنیت اجتماعی 

در این شهرستان خبر داد. 
سرهنگ محمود سعادتی افزود: به منظور ارتقا امنیت عمومی و برخورد 
با افراد شرور و اوباشگر و مجرمان تحت تعقیب مراجع قضایی که با اعمال 
خالف و ناشایست باعث اخالل در آرامش و امنیت شهروندان می شدند، 
طرح ضربتی ارتقاء امنیت اجتماعی به مدت 2۴ ساعت در سطح شهرستان 
زاهدان اجرا شد و در این رابطه ماموران انتظامی زاهدان مخفیگاه تعدادی 
و  را که در سطح سیستان  تعقیب  و تحت  فراری  و مجرم  شرور مسلح 
بلوچستان مرتکب جرایم خشنی چون قتل، آدم ربایی، شرارت، قاچاق مواد 
دستگیری  منظور  به  و  شناسایی  بودند،  شده  زورگیری  و  مخدر، سرقت 
آن ها با هماهنگی مقام قضایی در قالب چند تیم عملیاتی وارد عمل شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان زاهدان تصریح کرد: تیم های عملیات ویژه 
پلیس این شهرستان در طرح موفق شدند در چند عملیات ضربتی یک 
قاتل مسلح فراری، سه نفر آدم ربا، 2 قاچاقچی حرفه ای مواد مخدر و ۱۴ 

شرور و سارق مسلح را در نقاط مختلف منطقه دستگیر کنند.
وی بیان کرد: در این طرح ضربتی ضمن کشف ۱2۸ کیلوگرم انواع 
مواد مخدر و توقیف 2 دستگاه خودروی مسروقه در بازرسی از مخفیگاه 
متهمان بیش از 2 میلیارد ریال اموال مسروقه، 2 قبضه کلت کمری و 33 

قبضه انواع سالح سرد کشف شد.

مرگ کودک چهارساله بر اثر خوردِن قرص ترک اعتیاد
این  در  ساله ای   ۴ پسربچه  گفت:  سملقان  و  مانه  انتظامی  فرمانده 

شهرستان بر اثر خوردن قرص ترک اعتیاد پدرش، جان خود را از دست داد.
سرهنگ مهدی مهران فر اظهار داشت: به دنبال فوت مشکوک این 
انجام شد که  هایی  بررسی  مانه،  روستاهای بخش  از  یکی  در  پسربچه 
مشخص شد این کودک با خوردن قرص های ترک اعتیاد پدرش دچار 
بیمارستان منتقل کرده  مسمومیت شده است. والدین کودک، وی را به 
بودند اما متاسفانه عالئم حیاتی را قبل از رسیدن به بیمارستان از دست 

داده و فوت کرده بود.

دستگیری متهم شیطان صفت در گرگان 
شهروندان  شکایت  از  پس  گفت:  گلستان  انتظامی  فرمانده  جانشین 
مبنی بر زورگیری، متهم شیطان صفت توسط پلیس در گرگان به دام افتاد.

از شهروندان  یکی  بدنبال شکایت  کرد:  اظهار  تاجره  فرزاد  سرهنگ 
مبنی بر زورگیری از بانوان توسط دو سرنشین یک دستگاه پراید، مراتب 

به صورت ویژه در دستور کار ماموران کالنتری ۱3 گرگان قرار گرفت.
های  بررسی  طی  افزود:  گلستان  استان  انتظامی  فرمانده  جانشین 
تخصصی ماموارن مشخص شد متهمان در نقاط خلوت و تاریک گرگان 
پرسه زنی کرده و در فرصتی مناسب، طعمه های خود را که بانوان تنها بودند 
شناسایی و با تهدید و زور آنان را سوار خودرو کرده و به اطراف شهر برده 
و پس از رسیدن به امیال شیطانی خود و زورگیری، آنان را رها می کردند.

وی ادامه داد: متهمان از اعمال شنیع خود فیلم تهیه کرده و قربانیان را 
تهدید کرده بودند که در صورت شکایت تصاویر آنان را پخش خواهند کرد.

تاجره اظهار کرد: دستگیری این متهمان شیطان صفت، با جدیت در 
دستور کار پلیس قرار گرفت که سرانجام با اشراف اطالعاتی و تالش بی 
وقفه، محل تردد آنان در نقطه ای از گرگان شناسایی و پس از هماهنگی 
با مرجع قضائی شب گذشته در عملیاتی ضربتی یکی از متهمان دستگیر 

شد و تالش ها برای دستگیری متهم دیگر ادامه دارد.
و  انتظامی  مقر  در  ساله   2۴ متهم  اینکه  به  اشاره  با  تاجره  سرهنگ 
پس از مشاهده مستندات پلیس به عمل شیطانی خود اقرار کرد، گفت: با 
توجه به اهمیت موضوع و امکان افزایش تعداد شاکیان، پرونده در اختیار 
کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفته است لذا از افرادی که به این شیوه مورد 
زورگیری قرار گرفته اند تقاضا داریم به پلیس آگاهی استان مراجعه کنند.

ظرفیت پذیرش بدون کنکوربه   ۱۸۰ هزار  رسید
ظرفیت پذیرش بدون کنکور در رشته محل های مقطع کاردانی 
داوطلبان می  و  است  نفر  ناپیوسته حدود ۱۸۰ هزار  کارشناسی  به 

توانند صرفا با معدل فوق دیپلم خود در این رشته ها ثبت نام کنند.
با سوابق  انتخاب رشته برای مرحله پذیرش صرفاً  نام و  ثبت 
تحصیلی )معدل فوق دیپلم( در رشته های تحصیلی دوره های روزانه، 
نوبت دوم )شبانه(، غیرانتفاعی و مجازی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 
عالی و دانشکده ها و آموزشکده های دانشگاه فنی و حرفه ای در 
مقطع کاردانی به کارشناسی ناپیوسته بهمن ماه سال ۱3۹۹ از ۱۱ 

دی ماه آغاز شده است.
این پذیرش به منظور تکمیل ظرفیت خالی مانده رشته های 
تحصیلی آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱3۹۹ صورت 
می گیرد و پذیرش از طریق سوابق تحصیلی )معدل مدرک کاردانی( 
انجام می شود. متقاضیان نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته حداکثر 
3۰ کدرشته محل اقدام کنند و تا روز سه شنبه ۱۶ دی ماه ۹۹ فرصت 
دارند از طریق سایت سازمان سنجش انتخاب رشته خود را انجام دهند. 
شروع به تحصیل تمامی پذیرفته شدگان از نیمسال دوم سال تحصیلی 

)بهمن ماه( خواهد بود.
* شرایط و ضوابط پذیرش دانشجو

دارا بودن مدرک کاردانی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا شورای عالی 

انقالب فرهنگی.
تبصره ۱: متقاضیان باید در زمان ثبت نام دارای مدرک یا گواهینامه 
کاردانی )فوق دیپلم( باشند و یا حداکثر تا تاریخ 3۰ بهمن ۹۹ نسبت 

به اخذ مدرک مربوط اقدام کنند.
تبصره 2: متقاضیانی که حداکثر تا تاریخ 3۰ مهرماه ۹۹ از مقطع 
کاردانی فارغ التحصیل شده اند الزم است معدل درج شده در گواهی 

کاردانی را در تقاضانامه ثبت نام درج کنند.
آن دسته از متقاضیانی که در زمان ثبت نام دانشجوی سال آخر 
هستند و حداکثر تا تاریخ 3۰ بهمن ۹۹ موفق به اخذ مدرک کاردانی 
خود می شوند الزم است در زمان ثبت نام میانگین نمرات واحدهای 

گذرانده تا تاریخ 3۰ مهرماه ۹۹ را در تقاضانامه ثبت نام درج کنند.
پذیرفته شدگان رشته های تحصیلی دوره روزانه در آزمون کاردانی 
این  در  و شرکت  ثبت نام  سال ۱3۹۸ حق  ناپیوسته  کارشناسی  به 
مرحله را ندارند.در صورت ثبت نام و شرکت در این مرحله از پذیرش 
منحصراً مجاز به انتخاب رشته در دوره های غیرروزانه از قبیل: نوبت 
دوم )شبانه(، غیرانتفاعی، پردیس خودگردان و مجازی هستند و فقط 

در این دوره ها گزینش خواهند شد.
این متقاضیان در صورتی می توانند در این مرحله از پذیرش ثبت نام 
و شرکت کنند که اواًل واجد شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در 
دفترچه راهنما )خصوصاً مقررات وظیفه عمومی برای برادران( باشند 
و ثانیاً حداکثر تا پایان مهلت ثبت نام در این مرحله، نسبت به انصراف 

قطعی از تحصیل اقدام کنند.
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مردم  برای حل مشکالت اهل تعامل است
یک عضو کمیسیون تلفیق بودجه تاکید کرد که امیدواریم با همراهی 

دولت در اصالح بودجه شاهد اجرای بودجه ای عادالنه باشیم.
مجتبی یوسفی در توئیتر، نوشت:کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در 
تایید کلیات بودجه ثابت کرد جهت حل مشکالت مردم اهل تعامل است.

با وجود اشکاالت اساسی ساختار بودجه، امیدواریم با همراهی دولت 
در اصالح اشکاالت، شاهد اجرای بودجه ای عادالنه و به سود مردم و 
محرومین باشیم.«کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسالمی سه شنبه هفته 
گذشته پس از نامه رئیس جمهور به مجلس در راستای اصالح الیحه 
بودجه، با 23 رای موافق، ۱۹ رای مخالف و ۱ رای ممتنع کلیات الیحه 
بودجه سال ۱۴۰۰ را به تصویب رساند و قرار است از روز شنبه وارد بررسی 

جزئیات الیحه بودجه شود.

احتمال تهدیدات بیولوژیک در واکسن ایرانی  کرونا وجود ندارد
یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای 
اسالمی گفت که در واکسن ایرانی  کرونا احتمال تهدیدات بیولوژیک وجود 
ندارد.زهره الهیان نماینده تهران در توییتر با اشاره به آغاز تزریق انسانی 
واکسن ایرانی کرونا نوشت: ساخت واکسن در جهان نیازمند زیرساخت 
های علمی بسیار پیشرفته و مدرن است. دانشمندان توانمند ما با بکارگیری 
دانش روز جهان قدرت و اقتدار علمی خود را با انجام آزمایش، مرحله 
انسانی واکسن وطنی را در معرض دید جهانیان قرار دادند.   واکسن ایرانی  

که احتمال تهدیدات بیولوژیک در آن وجود ندارد. 

بودجه ۱۴۰۰ باید با هدف کمک به مناطق محروم چکش کاری شود
نماینده مردم اردبیل در مجلس گفت: امیدواریم کمیسیون تلفیق 
الیحه بودجه اصالحات مناسبی در این الیحه به منظور ایجاد زیرساخت ها 

و به نفع مردم انجام دهد. 
سید کاظم موسوی در جلسه علنی  مجلس در تذکری شفاهی گفت: 
مشکالت کنونی کشور محدود نیست و امیدواریم کمیسیون تلفیق الیحه 
بودجه که روز گذشته کلیات الیحه بودجه سال آینده را تصویب کرد، 
اصالحات مناسبی در این الیحه به منظور ایجاد زیرساخت ها و به نفع 
مردم انجام دهد. نمایندگان در صحن علنی و در جریان بررسی الیحه 
بودجه سال ۱۴۰۰ باید با هدف کمک به مناطق محروم و کمتر توسعه 

یافته چکش کاری کنند.
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زیر نظر: خشایار بوذرجمهری

مسئولیت هرگونه ماجراجویی احتمالی در منطقه بر عهده 
واشنگتن خواهد بود

هرگونه  عواقب  مسئولیت  کرد:  تاکید  کشورمان  خارجه  وزیر 
ماجراجویی احتمالی در منطقه بر عهده واشنگتن خواهد بود

دکتر شیخ احمد ناصر المحمد الصباح وزیر امور خارجه کویت در 
گفت وگوی تلفنی خود در آغاز سال میالدی جدید با دکتر محمد جواد 
ظریف وزیر امور خارجه کشورمان آخرین مسائل روابط دوجانبه و تحوالت 

منطقه ای را مورد گفتگو و تبادل نظر قرار داد. 
دیدگاه  تبیین  این گفتگو ضمن  در  امور خارجه کشورمان  وزیر 
جمهوری اسالمی در تامین ثبات و امنیت فراگیر به دور از دخالت بیگانگان 
به برخی از تحرکات مشکوک وشیطنت های ایاالت متحده در منطقه، 
اشاره و اظهار داشت: مسئولیت عواقب هرگونه ماجراجویی احتمالی بر 
عهده واشنگتن خواهد بود.ظریف ادامه داد: اطالعات به دست آمده از 
عراق نشانگر دسیسه ای برای جور کردن بهانه ی جنگ است. ایران به 
دنبال جنگ نیست اما آشکارا و مستقیما  از مردمش،  امنیتش و منافع 

حیاتی اش دفاع خواهد کرد.

ایران به دنبال جنگ با هیچ کشوری نیست
سفیر کشورمان در عراق تاکید کرد که ایران به دنبال جنگ با هیچ 
کشوری نیست. ایرج مسجدی، در مراسمی که به مناسبت اولین سالگرد 
شهادت سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس در کنسولگری جمهوری 
اسالمی ایران در کربال برگزار شد، گفت:خون شهدا هدر نخواهد رفت و 

کسانی که این اقدام زشت را انجام دادند پشیمان خواهند شد.
وی تاکید کرد: جمهوری اسالمی ایران اگر به دنبال جنگ و یا 
ایران   . پاسخ بود ، می دانست کدام نقاط آمریکا را هدف قرار دهد 
سفارت آمریکا در بغداد را هدف قرار نمی دهد و به دنبال جنگ با هیچ 
کشوری نیست.مسجدی خاطرنشان کرد: آمریکا پایگاه و مواضع نظامی 
در منطقه تاسیس می کند و دیگران را متهم می کند درحالی که ماموریت 
این پایگاه ها دخالت در امور عراق و هدف قرار دادن فرماندهان مقاومت 

در این کشور است.

هشدار ایران نسبت به ماجراجویی نظامی آمریکا در 
خلیج فارس

نمایندگی ایران در سازمان ملل در پی افزایش ماجراجویی آمریکا 
در خلیج فارس نامه ای را خطاب به رییس شورای امنیت و دبیر کل 
سازمان ملل ارسال کرد. نمایندگی کشورمان در این نامه اعالم کرد که 
ماجراجویی نظامی آمریکا در خلیج فارس و دریای عمان به ویژه در 
هفته های اخیر افزایش یافته است.طی این نامه آمده است: آمریکا عالوه 
بر اعزام سالح های پیشرفته و بسیار پیچیده به این منطقه در چند هفته 
گذشته به انجام برخی اعمال تحریک آمیز نظامی نیز مبادرت کرده است 
که از جمله شامل به پرواز درآوردن تعدادی از بمب افکن های راهبردی 

دوربرد خود در روزهای اخیر بر فراز خلیج فارس می باشد.
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اولین سنسور خمیده CMOS با امکان تولید 
انبوه معرفی شد

Curve-One برای نخستین بار، حسگر خمیده تجاری ساخته 
است. حسگرهای خمیده به ساده سازی ساخت لنز و افزایش کیفیت 

تصویر منتهی خواهند شد.
تولید حسگر سیماس )CMOS( خمیده، ایده ی کامال جدیدی 
نیست و پیش تر چند شرکت فعال در صنعت دوربین به صورت اولیه 
 CMOS سراغ آن رفته اند؛ اما تمامی شرکت ها تا به این لحظه، حسگر
خمیده را به عنوان پروژه ی پیشنهادی داخلی پیگیری کرده اند و هیچ گاه 
موفق  به تولید محصولی کامل که از لحاظ تجاری آماده باشد نشدند. به 
 لطف استارتاپی با نام Curve-One این اوضاع دست خوش تغییر شده 

است؛ استارتاپی که از ساخت حسگر CMOS خمیده خبر می دهد.
نخستین مطالعات روی حسگر خمیده به اوایل دهه ی 2۰۰۰ 
میالدی برمی گردد؛ اما این نخستین باری است که حسگرهای دارای 
طراحی خمیده به صورت تجاری و به منظور وارد شدن به مرحله ی تولید 

انبوه، در دسترس قرار می گیرند. 
Curve-One، استارتاپی که توسط کمیسیون اروپا از طریق 
شورای تحقیقاتی اروپا مورد حمایت قرار می گیرد، پس از سال ها تحقیق 
و توسعه، موفق  به ساخت نخستین حسگر خمیده شده است. اگر 
کنجکاوید که بدانید حسگر خمیده چه مزیتی دارد، بهتر است بیانیه ی 

Curve-One را بخوانید:
فرایند تصویربرداری از صحنه های گسترده )میدان وسیع( همواره 
کاری چالش برانگیز بوده است؛ زیرا تجهیزات نوری به طور ذاتی سطح 
کانونی را خم می کنند. خم کردن صفحات عکاسی تاکنون بارها در 
بسیاری از حوزه ها استفاده شده است؛ حتی در حوزه ی ستاره شناسی 
به  لطف تلسکوپ های اشمیت )Schmidt( که به طور طبیعی دارای 

سطح کانونی محدب هستند.
استارتاپ Curve-One در ادامه ی بیانیه ی خود می گوید ظهور 
حسگر تخت الکترونیکی از لحاظ اهمیت، دست  کمی از انقالبی جدید 
ندارد و طراحان تجهیزات نوری را مجاب کرده است سراغ تولید تجهیزات 
جدیدتر و پیشرفته تر بروند؛ قطعاتی که با مسطح بودن حسگرهای جدید 

سازگاری داشته باشند.

حرفه  و  فنی  های  آموزش  دفتر  مدیرکل 
از  پرورش  و  آموزش  وزارت  کاردانش  و  ای 
بروزرسانی محتوای درسی شاخه فنی و حرفه 
در  جدید  های  رشته  ایجاد  و  کاردانش  و  ای 
شاخه کاردانش خبر داد و گفت: امسال علی رغم 
شیوع بیماری کرونا و برخالف پیش بینی ها، 
بیش از 32 هزار هنرجو به مجموعه هنرجویان 

هنرستان ها اضافه شد.
مصطفی آذرکیش با بیان اینکه تالش می 
کنیم آموزش با کیفیت را در هر شرایطی استمرار 
تحولی  های  چرخش  از  یکی  گفت:  ببخشیم 
همسو با سندتحول بنیادین که در آموزش های 
فنی و حرفه ای به آن توجه می کنیم، حرکت 
از  است.  آموزشی  نوین  رویکردهای  سمت  به 
همه ظرفیت ها استفاده می کنیم تا آموزش با 

کیفیتی ارائه دهیم.
یکی  هنرآموزان  به  ویژه  توجه  افزود:  وی 
دیگر از چرخش های تحولی سندتحول بنیادین 
تسهیل  عنوان  به  هستیم  آن  در صدد  و  است 
صورت  به  حدامکان  تا  آموزش  شرایط،  کننده 

مطلوب پیش برود.
مدیرکل دفتر آموزش های فنی و حرفه ای 
به  توجه  پرورش  و  آموزش  وزارت  کاردانش  و 
ارزش کار و کارآفرینی را از دیگر چرخش های 
تحولی دانست و گفت: این سیاست ها در اسناد 
باالدستی به ما تکلیف شده است. امسال علی 
رغم شیوع بیماری کرونا و برخالف پیش بینی 
ها، بیش از 32 هزار هنرجو به مجموعه هنرجویان 

هنرستان ها اضافه شد.
آموزش  از  برخورداری  داد:  ادامه  آذرکیش 

باکیفیت در تخصیص اعتبارات دیده شده است؛ 
۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار در یک مرحله پرداخت 
بودجه سنواتی  تومان هم در  شد و 3۰ میلیارد 
لحاظ شد. اخیرا هم از محل فروش دودرصد گاز 
هنرستان  تجهیز  برای  دیگر  تومان  میلیارد   53
ها درنظر گرفته شد تا به مرور ناوگان تجهیزات 

هنرستان را به روز رسانی کنیم.
وی با اشاره به اینکه بروزآوری محتوا نیز به 
طور جدی در حال پیگیری است گفت: در مرحله 
اول ۷۰ رشته مهارتی در کاردانش به روز رسانی 
و یا رشته های جدیدی ایجاد شد و مابقی هم به 
مرور صورت می گیرد. این فعالیت ها در راستای 
راهبرد اساسی دفتر فنی و حرفه ای مبنی بر ارتقاء 
و بهبود مستمر کیفیت آموزش های فنی و حرفه 

ای و کاردانش در حال انجام است.

۷0 رشته مهارتی هنرستانی ها به روزرسانی می شود

معه جا
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از  یکی  بانکی  و  پولی  کارشناس 
نام  گرفتن  قرار  مضرات  بزرگترین 
ایران در لیست سیاه FATF را خودداری 
بانک های جهانی برای گشایش اعتبار LC برای 
تجار ایرانی دانست. امری که بانک مرکزی را ناچار 
به روی آوردن به سیستم حواله و هزینه و ریسک 

باالیی را بر اقتصاد کشور تحمیل کرده است.
قرار  دستور  در  از  پس  و  اخیر  روزهای  در 
در  موضوع  این  با  مرتبط  لوایح  بررسی  گرفتن 
رهبر  دستور  به  نظام  تشخیص مصلحت  مجمع 
معظم انقالب، موافقان و مخالفان پیوستن ایران 
به سازمان FATF از زوایای مختلف، نظرات خود 
را بیان می کنند. در این میان عموم کارشناسان 
و فعاالن اقتصادی به استقبال از احتمال تصویب 
این لوایح رفته اند. لوایحی که در سال ۱3۹۷ از 
از  پس  و  تقدیم  مجلس  به  دولت  هیات  سوی 
به  نگهبان  از سوی شورای  در مجلس  تصویب 
اما  شد.  ارسال  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع 

پس از هفته ها بررسی، سرانجام 
تصمیم گیری  آن  با  رابطه  در 

صورت نگرفت.
در همین رابطه »تاج محمد 
قجاوند« کارشناسی اقتصادی و 
از مدیران با سابقه نظام بانکی 
کشور، بخشی از فواید پیوستن 
ایران به این سازمان بین المللی 
تشریح  کشور  اقتصاد  برای  را 
مهمی  مسئله  گفت:  و  کرد 
داشت  توجه  آن  به  باید  که 
حاضر  حال  در  که  است  این 
عمده  ایران  بانکداری  نظام 

ملزومات FATF را انجام می دهد و ما به خاطر 
برخی نگرانی های سیاسی که می توان آن ها را با 
تدابیری کنترل کرد، به نوعی خود را دچار خود 

تحریمی کرده ایم.
نام  عملکرد،  این  دلیل  به  امروز  افزود:  وی 
قرار   FATF سازمان  سیاه  لیست  در  ما  کشور 
گرفته است. اما قصد دارم به نکته مهم دیگری 
توسعه  و  همکاری  سازمان  دید  از  کنم؛  اشاره 
عمده ترین  نوعی  به  که   )OECD( اقتصادی 
در  اقتصادی  تصمیم گیرنده  بین المللی  سازمان 
جهان است، اقتصاد ایران در درجه ۷ که بدترین 
رتبه ریسک پذیری به شمار می رود، قرار گرفته 
است. این عدد به سرمایه گذاران در سراسر جهان 
این پیام را می دهد که برای سرمایه گذاری در ایران 
باید متحمل شدیدترین ریسک ها بشوند، بنابراین 
بدیهی است که آن ها تمایلی برای مشارکت در 
تقویت اقتصاد ایران نخواهند داشت. عالوه بر آن 
بانک های جهانی هم برای اعطای وام و فاینانس 
و ری فاینانس با ایران عدم تمایل نشان می دهند.

ارز
ادامه داد: بهترین  بانکی  امور  این کارشناس 
رتبه ایران در این سازمان مربوط به دولت هشتم 
سازمان  رتبه چهارم  در  گرفتن  قرار  با  که  است 
OECD از لحاظ ریسک، حتی در آستانه ورود به 
رتبه 3 نیز بود، اما با تغییر دولت، روند معکوس 

شد و در پایان دولت دهم ایران در رتبه هفتم قرار 
گرفت. البته با اجرایی شدن برجام وضعیت ریسک 
بازار ایران به رتبه ۶ ارتقا پیدا کرد، که متاسفانه 
مجددا با قرار گرفتن در لیست سیاه FATF ما به 
رتبه هفتم بازگشتیم. بنابراین به عنوان اولین قدم 
بنیادی برای ایجاد اعتماد جهانی نسبت به اقتصاد 
و نظام بانکداری ایران، نیاز است تا از این لیست 

سیاه خارج شویم.
قجاوند اهمیت دیگر تصویب لوایح FATF را 
در کاهش هزینه های نقل و انتقاالت بین المللی 
دانست و خاطرنشان کرد: در شرایطی که نظام 
بانکداری ایران پرریسک تشخیص داده شده است، 
تجار و بازرگانان برای مروادات مالی با طرف های 
خارجی خود ناچار به استفاده روش های غیرمستقیم 
انتقال ارز مانند صرافی ها و کارگزاری ها هستند 
که این مراکز برای انجام این مبادله، بین ۱۰ تا 
۱5 درصد کارمزد دریافت می کنند. در حالی که 
اگر بانک های ایرانی بتوانند با بانک های جهانی 

ارتباط داشته باشند، این رقم تا حد قابل توجهی 
ناچیز خواهد شد.

وی استفاده از تعهدات LC یا اعتبار اسنادی 
به جای سیستم حواله را مزیت مهم دیگر خروج 
FATF دانست و توضیح داد: در  لیست سیاه  از 
برای   LC اعتبار  بانک های جهانی  فعلی  شرایط 
واردکنندگان و صادرکنندگان ایرانی باز نمی کنند 
و به همین خاطر بانک مرکزی ناچار است تا با 
سیستم حواله، گشایش اعتبار برای این افراد انجام 
دهد و آمارها نشان می دهد در ماه های اخیر ۹۸ 
درصد واردات کاال با این سیستم انجام می شود. 
این مسئله را می توان بالی جان تجارت کشور 
دانست چرا که در این سیستم امکان سوء استفاده 
سیستم  این  در  آن  بر  عالوه  دارد  وجود  زیادی 
هزینه کاال برای خریدار ایرانی حدود 25 تا ۴۰ 

درصد افزایش پیدا می کند.
این مدیر باسابقه بانکی خاطر نشان کرد: در 
سیستم LC ریسک اعتباری و سرمایه گذاری تا حد 
بسیار زیادی کاهش پیدا می کند و بانک مرکزی و 
بانک های عامل می تواند به صورت دقیق بر خرید 
کاال اعمال نظارت کند. این روزها از برخی مدیران 
ارشد بانکی شنیده می شود که بررسی های انجام 
 ،FATF لیست سیاه  به  ایران  از ورود  شده پس 
از عدم حمل 25 درصد کاالهای خریداری شده 
با سیستم حواله به داخل کشور حکایت می کنند. 

این پدیده به این دلیل رخ داده است که طرف 
فروشنده، زمانی که با اعتبار LC مواجه نباشد، تمام 
پول کاالی خود را نقدا و یکجا دریافت می کند. 
نظارت  واسطه  به   LC سیستم  در  که  حالی  در 
بانک های جهانی، روند معامله به صورت شفاف 
و قانونمند انجام شده و وجوه پرداختی به تدریج 
و طی مراحل مختلف از خرید تا تحویل کاال به 

حساب فروشنده واریز می شود.
صادرات

از  استفاده  دیگر  بزرگ  ضرر  داد:  ادامه  وی 
فعلی  شرایط  در  که  است  این  حواله  سیستم 
فروشندگان  نزد  ایرانی  تجار  نقد  پول  ماندگاری 
خارجی بین ۱۱ تا ۱۸ ماه است که مدت زمان 
بسیار طوالنی محسوب می شود. در شرایطی که 
هیچ تضمینی هم برای دریافت کاالی خریداری 
شده در داخل کشور برای واردکننده وجود ندارد. 
گرفته  تحویل  موارد، کاالی  برخی  در  همچنین 
شده با کاالی درخواستی هم مغایرت دارد و به 
سازمان  هیچ  که  این  دلیل  
معتبر بین المللی بر این معامله 
پیگیری  امکان  ندارد،  نظارت 
وجود  هم  شده  تضییع  حق 

ندارد.
این  کرد:  تاکید  قجاوند 
بروز  برای  تنها  نه  شرایط 
ست  ا مستعد  ر  بسیا د  فسا
به  را  کشور  سرمایه های  که 
مثال  عنوان  به  می دهد.  باد 
ز  ا یکی  برای  پیش  چندی 
پتروشیمی های کشور از محل 
میزانی  ملی  توسعه  صندوق 
حواله برای واردات تجهیزات مورد نیاز گشوده شد، 
اما علی رغم آنکه تمامی ارز مورد نیاز پرداخته شد، 
این تجهیزات به صورت ناقص به کشور تحویل و 

پروژه مورد نظر فعال امکان اجرایی شدن ندارد.
این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: تداوم 
حضور ایران در لیست سیاه FATF موجب تعمیق 
ایرانی  بانک های  به  بانک های جهانی  بی اعتماد 
فاینانس ها و  ارائه  این مسئله احتمال  می شود و 
ری فاینانس های این بانک ها به کشور در آینده را 
هم دچار اشکال می کند. نباید فراموش کرد که 
بسیاری از پروژه های بزرگی که امروز در کشور 
دهه های  در  گرفته اند،  قرار  بهره برداری  مورد 
گذشته به اعتبار دریافت همین فاینانس ها امکان 

اجرا یافته اند.
بهبود  برای  کرد:  نشان  خاطر  پایان  در  وی 
نداریم  این  جز  چاره ای  کشور  اقتصادی  شرایط 
که وضعیت خود را از لحاظ شاخص های مدنظر 
تدریجی  بهبود  دهیم.  ارتقا   OECD سازمان 
ریسک  میزان  کاهش  و  ایران  صادراتی  رتبه 
سرمایه گذاری در کشور مهم ترین اقداماتی است 
که باید انجام شود و خروج ایران از لیست سیاه 
FATF الزمه این مهم است. عالوه بر آنکه به 
اذعان مدیران ارشد بانکی کشور قرار گرفتن در 
این لیست سیاه تنها هزینه های فراوانی به اقتصاد 

کشور تحمیل کرده است و آورده ای ندارد.

رئیس جمهوری:
افتتاح طرح های پتروشیمی افتخار ملی برای همه مردم 

و کشور است
رئیس جمهوری گفت: می گویند پول نفت را در بودجه خرج نکنیم، 
بله اینکه پول نفت را در بودجه جاری صرف نکنیم حرف درستی است، 
اما پول حاصل از فروش نفت را باید برای توسعه زیرساخت های کشور 
هزینه کنیم. به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، دکتر 
حسن روحانی، در نشست هیئت دولت به ایجاد برخی دوقطبی های 
نادرست در جامعه اشاره کرد و گفت: بعضی موارد شاهد دوقطبی هایی 
در کشور هستیم که واقعیت ندارد و ناصحیح و کاذب است، اینکه گفته 
می شود نفت را بفروشیم یا نفروشیم، کم بفروشیم یا زیاد بفروشیم، چرا 

درباره مسئله به این روشنی باید بحث شود.
وی با تأکید بر اینکه باید نفت را تولید کنیم و بفروشیم و این 
حق ماست، افزود: اگر یک لحظه هم زودتر بتوانیم حق خود را پس 
بگیریم، در آن تردید نمی کنم و برای تحقق آن همه تالش خود 
را انجام می دهیم. پول نفت اگر برای توسعه بخش صنعت نفت و 
ندارد. رئیس جمهوری تصریح  بودجه عمرانی هزینه شود، اشکالی 
کرد: می گویند پول نفت را در بودجه خرج نکنیم، بله اینکه پول نفت 
را در بودجه جاری صرف نکنیم حرف درستی است، اما پول حاصل 
از فروش نفت را باید برای توسعه زیرساخت های کشور هزینه کنیم 
و اگر برای توسعه بخش صنعت نفت و  بودجه عمرانی و توسعه 

زیرساخت های کشور هزینه شود، اشکالی ندارد.
روحانی با بیان اینکه در این دولت تا امروز ۶۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد 
تومان برای امور عمرانی پرداخت شده و نسبت به پارسال ۷۰ درصد 
رشد داشته ایم، عنوان کرد: این یک افتخار بزرگ برای دولت است و 

آیا دولت بهتر از این باید مدیریت خود را نشان دهد؟

قیمت رسمی فروش نفت عربستان افزایش می یابد
انتظار می رود عربستان سعودی قیمت های رسمی فروش نفت 

خام ماه فوریه را برای مشتریان آسیایی افزایش دهد.
به گزارش خبرگزاری رویترز از سنگاپور، بررسی رویترز در روز 
چهارشنبه )دهم دی ماه( نشان داد که عربستان برای دومین ماه پیاپی 
قیمت های رسمی فروش )OSP( را برای خریداران آسیایی افزایش 
می دهد.سه پاالیشگر آسیایی انتظار دارند که قیمت رسمی فروش 
شاخص نفت خام سبک عربستان در ماه فوریه به طور میانگبن 33 
سنت برای هر بشکه افزایش یابد و در برآوردها افزایش 3۰ تا ۴۰ 

سنتی این نوع نفت خام پیش بینی شده است.

بررسی فواید خروج ایران از لیست سیاه FATF ؛

ایجاد اعتماد جهانی نسبت به اقتصاد و نظام بانکداری ایران

در  جاهد  بنتونیت  میکرونیزه  پودر  تولید  کارخانه 
به  تعاون  توسعه  بانک  تسهیالت  با  جنوبی  خراسان 

بهره برداری می رسد
استان  تعاون  توسعه  بانک  شعب  مدیر 
خراسان جنوبی، به همراه فرماندار شهرستان 
تولید  کارخانه  احداث  طرح  دو  از  سرایان 
شهرستان،  این  در  بنتونیت  میکرونیزه  پودر 

بازدید کرد.
توسعه  بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 

جریان  در  جنوبی،  خراسان  استان  مدیر شعب  مالئی  رضا  تعاون، 
این بازدیدها، از بهره برداری کارخانه تولید پودر میکرونیزه بنتونیت 
برای  تعاون  بانک توسعه  آینده نزدیک خبر داد و گفت:  جاهد در 
طرح احداث این کارخانه در منطقه مجاز صنعتی سرایان با ظرفیت 
تولید ساالنه 3۰ هزار تن، 32 میلیارد و 5۰۰ میلیون ریال از محل 
اعتبارات طرح ملی حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار روستایی 

و عشایری سرمایه گذاری نموده است.
وی بابیان اینکه این کارخانه هم اکنون در مرحله تولید آزمایشی 
می باشد، خاطرنشان کرد: از مزایای ایجاد این طرح عالوه بر میزان 
اشتغال زایی آن می توان به کاربرد محصول در صنایع مختلفی ازجمله 
تولید فوالد، خوراک دام و طیور، کاشی و سرامیک، مصارف درمانی 
و چاه های ازت و حذف خام فروشی، با توجه به وجود منابع غنی و 

معادن در منطقه اشاره کرد.
پودر  تولید  کارخانه  احداث  در  مشارکت  خصوص  در  مالئی 
میکرونیزه بنتونیت کوه سنگ یاقوت نیز، با اشاره به ظرفیت 5۰ هزار 
تنی تولید این کارخانه افزود: برای احداث کارخانه کوه سنگ یاقوت 
در نزدیکی معادن سه قلعه، 3۶ میلیارد ریال از محل اعتبارات طرح 
ملی حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار روستایی و عشایری با 

عاملیت بانک توسعه تعاون سرمایه گذاری شده است.

حوزه  دیده  آسیب  کارهای  و  کسب  تسهیالت  امهال 
گردشگری از سوی بانک سینا

های  سیاست  راستای  در  سینا  بانک 
حمایتی و مساعدت کسب و کارهای آسیب 
دیده از کرونا و پیرو ابالغیه بانک مرکزی ج.ا.ا 
نسبت به امهال تسهیالت کسب و کارهای 
آسیب دیده حوزه گردشگری اقدام کرده است.

امهال تسهیالت کسب و کارهای آسیب 
دیده حوزه گردشگری از سوی بانک سینا

به گزارش روابط عمومی بانک سینا، طبق تمهیدات اندیشیده شده 
و به منظور کمک به مشاغل آسیب دیده از ویروس کرونا، برای تمامی 
کسب و کارهای دارای مجوز از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی و در مورد تسهیالت با بازپرداخت اقساطی، اقساطی که 
در بازه زمانی مهرماه سال ۱3۹۹ تا اسفندماه سال ۱3۹۹ سررسید 

شده است، به انتهای دوره بازپرداخت منتقل می شوند.
در  ضامنین  و  نفع  ذی  متقاضیان،  برگشتی  چک  همچنین 
تسهیالت کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا که از تاریخ ۱ اسفند 
۹۸ تا پایان زمان اجرای طرح تسهیالت قابل اعطا به واحد های 
کسب و کار و دیگر تسهیالت مربوط به کرونا صادر شده یا می 
شود، صرفا برای طرح های تسهیالت کرونایی از محدودیت های 

متعارف در اعطای تسهیالت بانکی مستثنی می شود.
ها،  به هتل  توان  مورد حمایت می  کارهای  و  از جمله کسب 
مهمانپذیرها، اقامتگاه های بوم گردی، مجتمع های سالمت تندرستی 
و  اقامتی  تاسیسات  راهی،  بین  پذیرایی  واحد های  درمانی،  آب  و 
پذیرایی واقع در مجتمع های خدماتی و رفاهی بین راهی و فرودگاه 
ها و پایانه های مسافربری، منطقه نمونه گردشگری، دفتر خدمات 

مسافرتی و جهانگردی و مانند آن اشاره کرد.
گفتنی است بانک سینا پیش از این نیز نسبت به امهال اقساط 
اسالمی  مرکزی جمهوری  بانک  ابالغ  طبق  گیرندگان  تسهیالت 

ایران اقدام کرده بود.

بازدید مدیر عامل بانک رفاه کارگران همراه با معاونان 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از استان کهگیلویه و 

بویر احمد
در  کارگران  رفاه  بانک  عامل  مدیر    
همراهی با معاونان وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی، مدیران عامل سازمان های وابسته و 
صندوق های مرتبط با این وزارتخانه، از استان 

کهگیلویه و بویر احمد بازدید کرد. 
رفاه  بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 

کارگران، اسماعیل هلل گانی مدیر عامل این بانک در جلسه شورای 
اشتغال و سرمایه گذاری استان اظهار داشت: بر اساس دستور وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی مقرر شده تیم هایی متشکل از معاونان 
وزارتخانه و مدیران عالی سازمان های وابسته، از استان های محروم 
و کمتر توسعه یافته که به لحاظ اشتغال و سرمایه گذاری دچار مشکل 
هستند، بازدید کنند و به بررسی مسائل و مشکالت آن ها بپردازند.

وی بر آمادگی کامل بانک رفاه کارگران برای حمایت از اشتغال، 
عملیاتی کردن پروژه ها و طرح هایی که دارای مشکالت اعتباری 
هستند تاکید کرد و گفت: با توجه به شناخت و اشراف کامل از این 
استان و مسائل و مشکالت آن، در حد مقدورات و در چارچوب 
بهره  جمله  از  بانک  ظرفیت  و  توان  تمامی  از  مقررات  و  قوانین 
از منابع داخلی بانک و منابع صندوق توسعه ملی استفاده  مندی 
خواهیم کرد تا این استان به لحاظ اشتغال و رونق تولید از شرایط 

مطلوبی برخوردار شود.
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زیر نظرشبنم هوشمندراد
زیر نظر: محمد امامی

بازار و عوامل تأثیرگذار بر رکورد و تعطیلي تولیدي ها-قسمت دوم

نفس بازار پوشاک به شماره افتاده است
صنعت پوشاک چین در حالي بازارهاي عمدۀ اغلب کشورهاي 
جهان را تسخیر مي کند که   صنعت نساجي ایران واپسین لحظات عمر 
خود را سپري مي کند. درست در استان مازندران، در حالي ضربان قلب 
نساجي به شماره افتاده است که بازارهاي پوشاک کشور، پذیراي انواع 
پارچه و پوشاک چینی است. در حال حاضر بیشتر بازار مصرف پوشاک، 
از طریق پوشاک وارداتي به ویژه پوشاک چیني مي  چرخد؛ به گونه اي که 
هم اکنون بخش اعظم بازار، در سیطرۀ البسۀ وارداتي است که همین امر 
موجب رکود و کسادي تولید داخلي شده است. افزایش قیمت پوشاک 
داخلي و خارجي، آشفتگي این بازار را دوچندان کرده است؛ به گونه اي که 
افزایش قیمت در بازار پوشاک خارجي بسیار چشمگیرتر از انواع پوشاک 
داخلي بوده است. صنعت پوشاک ترکیه نیز به بازار پوشاک کشور ما 
چشم طمع دوخته  و به رقیبی جدي براي چین تبدیل شده است. در این 
میان، دست هاي خالي شهروندان حاصل این بده بستان است؛ رابطه اي 

به قیمت ازدست دادن فرصت هاي شغلي بي شمار.
»بیشتر پوشاک خارجي مي فروشیم.« این جمله، حرف بیشتر 
عمده فروش هاي ایران است.به دلیل این که تولید داخلی گران تمام 
وارد مي شود.  ترکیه، چین و هند  از  بیشتر پوشاک خارجي  مي شود، 
فعاالن حوزۀ پوشاک معتقدند که کیفیت پوشاک داخلي پایین آمده است. 
تولیدکنندگان داخلی، به دلیل دسترسي نداشتن به مواد اولیه در همۀ 
فصول، واردنکردن ماشین آالت به روز، تعرفه هاي باالي واردات و مالیات 
بر ارزش افزودۀ نامتعارف، دچار مشکالت زیادي هستند که حتي توان 
رقابت با چین و هند را هم ندارند. به گفتۀ فعاالن این حوزه، ۹۸درصد 
پوشاک ازطریق قاچاق وارد کشور مي شود. حق بیمۀ 3۰درصدي، رمقي 
براي تولیدکنندگان باقي نگذاشته است. همچنین مواد اولیه با تعرفۀ 
باالي 32درصد، به عالوۀ ارزش افزودۀ ۹درصدي، دیگر توان رقابت 

را از آن ها گرفته و قیمت تولید داخل را به شدت گران کرده است.
به  به ویژه چیني است که  از کاالهاي خارجي  پر  تهران  بازار 
جهت تنوع چشم نوازش، توجه بیشتر مردم را به خود جلب کرده است 
و این امر، موجب افزایش قدرت رقابت در بازار شده است و اگر کاهش 
قدرت خرید مردم را به این مسأله اضافه کنیم، حاصل این می شود که 
فروشندگان در یک رقابت و خود کنترلي شدید قرار گیرند. مغازه داران 
بر این باورند که گردش نقدینگي حتي با سود کمتر بهتر از آن است 
که کاالي آن ها مدت ها در ویترین مغازه ها بماند. گشتي در مغازه ها نیز 
همین اطالعات را مي دهد. در برخي مغازه ها اصاًل مشتري نیست و در 

برخي از آن ها دو یا سه مشتري دیده مي شود.

سوگل رام

ی
صاد

اقت
له

مقا

ت
صنع

زیر نظر: شاهین جالل وندی

درخواست مقامات کارگری برای ورود مجلس 
به افزایش حقوق کارگران

در راستای بهبود وضع معیشت خانوارهای کارگری، طرح افزایش هر 
شش ماه یکبار دستمزد کارگران از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس به 

جریان افتاد.
پس از آنکه در هفته های اخیر مقامات کارگری قول مساعد وزارت کار 
برای بازنگری دستمزد در نیمه دوم سال را یادآور شدند و نسبت به عدم 
ترمیم دستمزد کارگران در نیمه دوم سال اظهار گله مندی کردند، تعدادی از 
نمایندگان کمیسیون اجتماعی و فراکسیون کارگری مجلس نیز اصالح شیوه 
تعیین دستمزد کارگران را خواستار شده و نسبت به افزایش حقوق کارگران 
اعالم موضع کردند تا جایی که حتی برخی از نمایندگان اعالم کردند که 

زیر بار افزایش کمتر از ۴۰ درصد حقوق کارگران در سال آینده نمی روند.
این موضوع البته با واکنشهای مختلفی از سوی مقامات دولتی، کارفرمایی 
و کارگری روبه رو شد؛ به نحوی که مقامات دولتی و کارفرمایی اعالم کردند 
که مسئولیت تعیین دستمزد کارگران با شورای عالی کار است و افزایش 
حداقل مزد به شکل سه جانبه و از طریق شورای عالی کار صورت می پذیرد. 
مقامات کارگری نیز رویکرد مجلس در این خصوص را دلسوزانه و در جهت 
تقویت معیشت کارگران قلمداد کردند و از مجلس خواستند تا برای بهبود 
وضع معیشت و ارتقای قدرت خرید کارگران به موضوع افزایش دستمزد 
ورود کنند. آنها حتی پیشنهاد ارائه طرح اصالحیه ماده ۴۱ قانون کار، تغییر 
ترکیب اعضای شورای عالی کار و حضور یک نماینده مجلس در جلسات مزد 
را مطرح کردند و مجلس را برای ترمیم دستمزد کارگران به یاری طلبیدند.

در همین راستا حاتم شاکرمیـ  معاون روابط کار وزارت تعاون،کار و رفاه 
اجتماعی با اشاره به برگزاری دو جلسه برای تعیین حداقل دستمزد سال ۱3۹۹، 
اعالم کرد: عددی که کمیته مزد شورای عالی کار در مورد هزینه های سبد 
معیشت محاسبه و تعیین می کند به دلیل عدم توانایی و آمادگی واحدهای 
تولیدی و صنعتی و شرایط اقتصادی کشور هیچ سالی به طور کامل در تعیین 
دستمزد لحاظ نشده و نتوانستیم به این دلیل رقم به دست آمده برای سبد 
معیشت را به عنوان حداقل دستمزد کارگران در شورای عالی کار مصوب 
کنیم، به همین منظور در کنار افزایش حداقل مزد تالش کردیم تا بخشهایی 
مثل بن خواربار، حق مسکن و پایه سنواتی را افزایش دهیم و سهم مجموع 

مزد و مزایا از هزینه های سبد معیشت را باال ببریم.
امروز به جز شورای عالی کار  به  تا  تاکید کرد که هیچ مرجعی  وی 
مسئولیت تعیین دستمزد را نداشته مگر اینکه مجلس بخواهد ساز و کار 

تعیین مزد را تغییر بدهد.
به گفته شاکرمی اگرچه اظهارنظرهای نمایندگان مجلس یا نمایندگان 
کارگری و کارفرمایی دلسوزانه است ولی این اظهارنظرها شخصی است و 
چنانچه مجلس می خواهد تصمیمی در این باره بگیرد، این از مباحث مطرح 
شده در شورای عالی کار کامال جدا است. به عبارتی مراد از اظهار معاون وزیر 
کار این است که مسیر تعیین حداقل دستمزد کارگران از شورای عالی کار می 

گذرد مگر اینکه الزام قانونی برای تغییر شیوه تعیین دستمزد به وجود آید.
پیش از این برخی از فعاالن حوزه کار و مقامات کارگری تاکید کرده بودند 
که منعی برای بازنگری دستمزد در نیمه دوم سال وجود ندارد و در ماده ۴۱ 
قانون کار اشاره نشده که دستمزد تنها یکبار در سال باید تصمیم گیری شود.

تاکید کارشناسان و مقامات کارگری برای افزایش دوبار در سال حقوق 
کارگران از زمانی آغاز شد که به گفته نمایندگان کارگری، وزارت کار قول 
مساعد داد که در نیمه دوم سال ۱3۹۹، موضوع ترمیم دستمزد کارگران را 
در دستور کار قرار دهد اما این اتفاق نیفتاد و درخواست کانون عالی شوراهای 
اسالمی کار برای تشکیل جلسه ترمیم دستمزد و نامه نگاری با دبیرخانه 
شورای عالی کار نیز به نتیجه نرسید تا در نهایت معاون وزیر کار اعالم کرد 
که چون به پایان سال نزدیک می شویم، تصمیم گیری مجدد برای ترمیم 

دستمزد مورد موافقت قرار نگرفت.
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مهمترین هدف شرکت فوالد سنگ تأمین پایدار آهک و دولومیت 
کلسینۀ گروه فوالد مبارکه

شرکت  آهک سازی  واحد  رئیس 
و  پایدار  تأمین  از  مبارکه  فوالدسنگ 
کلسینۀ  دولومیت  و  آهک  باکیفیت 
مهم ترین  به عنوان  مبارکه  فوالد  گروه  موردنیاز 

هدف این شرکت یاد کرد. 
علی شجاعی در تشریح ظرفیت های شرکت 
فوالدسنگ مبارکه گفت: این شرکت از سال های 
گذشته، تأمین سنگ خام واحد آهک سازی فوالد 
مبارکه را عهده دار بوده است. در همین خصوص، 
با عنایت به تغییر رویکرد و استراتژی این شرکت، 
کورۀ فاز اول پخت آهک در اواخر سال ۱3۹5 با 
تکنولوژی خاص چیساکی ژاپن راه اندازی شد. در 
ادامه، کورۀ دوم نیز بدون حضور ناظر ژاپنی و با 
همت و عزم کارشناسان داخلی شرکت فوالدسنگ 
و پس از پشت سر گذاشتن موفقیت آمیز تست های 

الزم در آذرماه سال ۹۸ به بهره برداری رسید.
رئیس واحد آهک سازی شرکت فوالدسنگ 
خاطرنشان کرد: با توجه به پیچیدگی های خاص 
به  رسیدن  تا  سختی  مسیر  تکنولوژی،  این 
شایسته  و  شده  پیموده  کنونی  مطلوب  وضعیت 
است در همین زمینه از تالش ها و زحمات مجید 
فرحاندوست، رئیس سابق واحد آهک سازی و سید 
رضا بحرینی، کارشناس این بخش و همچنین از 

آهک سازی  واحد  همکاران  و  متخصصان  دیگر 
قدردانی کنیم.

وی با تأکید بر اینکه هر تکنولوژی به نوعی 
و  فلسفی  تمدنی،  زیست بوم  محصول  و  میوه 
ویژۀ  زبان  فهم  و  است  خود  خاص  فرهنگی 
جدید  محیطی  شرایط  با  آن  انطباق  و  تکنیک 
و صرف  پیشین  تجارب  از  بهره گیری  به  گاهی 
وقت و انرژی بیشتر نیازمند است، تصریح کرد: 
به لطف الهی و با پیگیری های مجدانۀ مدیرعامل 
شرکت، سخت کوشی و خلوص نیت کارکنان واحد 

جمله  از  واحدها،  سایر  پشتیبانی  و  آهک سازی 
همکاران حوزۀ تعمیرات، اکنون هر دو کوره در 
حال بهره برداری است و هریک از آن ها در هر 
روز به راحتی می تواند ۴۰۰ تن محصول باکیفیت 

آهک کلسینه تولید کند
شجاعی گفت: خوشبختانه در آبان ماه گذشته 
نیز رکورد ماهانۀ قبلی تولید از حدود ۱۸ هزار تن 
به بیش از 2۱ هزار تن و در آذرماه به بیش از 22 
هزار تن افزایش یافت و امیدواریم در سایۀ الطاف 
الهی و تالش کارکنان، این روند ادامه داشته باشد.

شهردار رشت عنوان کرد: 
با فرهنگ جهادی می توان بسیاری از مشکالت حوزه  

شهری را حل و فصل کرد
بین الملل  امور  و  ارتباطات  مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به 
شهرداری رشت، احمدی شهردار رشت در دیدار با فرمانده نیروی 
دریایی ارتش خدمت صادقانه به مردم و شهروندان را یک اصل 
برای مجموعه شهرداری خواند و اظهار داشت: با فرهنگ جهادی 
و  را حل  و مشکالت حوزه  شهری  از معضالت  بسیاری  می توان 
فصل کرد.شهردار رشت ضمن گرامیداشت یوم اهلل ۹ دی، سالروز 
تجدید میثاق امت اسالمی با والیت فقیه و ایام فاطمیه)س(  عنوان 
کرد: مردم والیتمدار ایران اسالمی همواره ثابت کرده اند که پای 
نظام و آرمان های آن می مانند و در همه حال از ارزش های انقالب 
اسالمی دفاع می کنند.احمدی با بیان اینکه خدمت به مردم باید در 
دستور کار تمام خدمتگزاران نظام اسالمی قرار بگیرد تصریح کرد: 
از  برای دفاع  ایثارگری های دوران دفاع مقدس و مشارکت  مردم 
به چنین جایگاه واالیی برسد و  انقالب اسالمی  کشور سبب شد 
شود.شهردار  ترویج  جامعه  ارکان  تمام  در  فرهنگ  این  امیدواریم 
رشت با بیان اینکه با وجود تمام کارشکنی های دشمنان کشورمان 
به سمت تعالی پیش می رود یادآور شد: مدیریت نرخ تورم، تالش 
به  از جمله مطالبات  اقتصادی  امور  ارتقاء معیشت و اصالح  برای 
حق مردم از مسئوالن است که باید به آن جامه عمل پوشانده شود.

احمدی با تاکید بر اینکه نباید جریانات سیاسی و حزبی به منفعت 
مردم ترجیح داده شود خاطرنشان کرد: ارتقاء سطح مشارکت های 
مردمی به برخی از مؤلفه ها وابسته است که مسئوالن و متولیان امر 

باید بسترهای تحقق آن را فراهم کنند.

انتصاب سرپرست معاونت مالی و پشتیبانی آبفای گیالن
به گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب 
و فاضالب استان گیالن، طی حکمی از سوی سیدمحسن حسینی 
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل آبفای گیالن، سهیل نخست لطفی 
منصوب  شرکت  این  پشتیبانی  و  مالی  معاونت  سرپرست  بعنوان 
شد.سید محسن حسینی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت 
آب و فاضالب استان گیالن در آئین معارفه سرپرست معاونت مالی 
و پشتیبانی این شرکت با تأکید بر نظم و انضباط مالی تصریح کرد: 
با برنامه ریزی دقیق در حوزه مالی و مشخص نمودن اولویت ها، 
مدیریت صحیح  اینکه  به  اشاره  با  شود.وی  مدیریت  باید  مسائل 
مسائل مالی مورد انتظار است افزود: فرایندهای اصلی شرکت، با 
توجه به شرایط اقتصادی باید مدیریت شود و خرید اقالم ضروری 
در اولویت قرار گیرد و نظم و انضباط مالی در قالب یک پروتکل 
رعایت شود که در همه ارکان شرکت تأثیرگذار خواهد بود.مدیرعامل 
آبفای گیالن با تأکید بر وفاق و همدلی کارکنان اظهار داشت: از 
پیشنهادات سازنده همکاران باید استفاده کرد و ارتباط موثر با امور 
تابعه شرکت بعنوان موتور محرکه آبفای گیالن بسیار حائز اهمیت 
است.در ادامه مدیرعامل آبفای گیالن ضمن تقدیر از خدمات ارزنده 
محمود فیروزی معاون مالی و پشتیبانی سابق این شرکت که به 
افتخار بازنشستگی نائل شد ، سهیل نخست لطفی را بعنوان سرپرست 

این معاونت معرفی نمود.

نصب تاب صندلی در بوستانهای سطح منطقه یک
شهرداری  الملل  بین  امور  و  ارتباطات  مدیریت  گزارش  به 
با  سمنان  یک  منطقه  شهرداری  سرپرست  بابایی  سمنان،عباس 
ادامه عملیات خدمات رسانی و تکمیل  بیان این مطلب گفت: در 
پارک های محله ای کار نصب و جانمایی تاب صندلی در بوستان 
های سطح منطقه توسط معاونت خدمات شهری شهرداری منطقه 

یک انجام شد که مورد استقبال و رضایت شهروندان قرار گرفت.
وی با تاکید بر اهمیت رسیدگی به پارک ها و توسعه ی تجهیزات 
آن ها با وسایل رفاهی اولیه از جمله مبلمان پارکی و ایجاد روشنایی 
مطلوب ادامه داد و گفت : تعبیه و نصب اینگونه عناصر در فضاهای 
در  شهروندان  آرامش  و  رضایت  بر  مستقیم  تاثیر  عمومی شهری 

استفاده از پارک های محله ای دارد.
بابایی عنوان کرد: به همین منظور و در راستای خدمت رسانی 
به شهروندان ، در روزهای گذشته تعدادی تاب صندلی از نوع مرغوب 

و با کیفیت در بوستان های سطح منطقه نصب شد.
گفتنی است در هفته های اخیر خدمات رسانی به شهروندان در 
بوستان های مذکور بیشتر شده است،نصب وسایل ورزشی و ست 
تندرستی ، رفع خاموشی پارک ها ، نصب وسایل بازی پلی اتیلن 
و کفپوش گذاری محوطه بازی آن ، نصب نیمکت ، رسیدگی به 
سیمای ظاهری پارک با هرس چمن و درختان و...از جمله اقداماتی 
است که برای جلب رضایت شهروندان و استفاده آنها از فضاهای 

عمومی توسط این شهرداری به انجام رسیده است.

بخشودگی گازبهاء براي مشترکان کم مصرف سمنانی 
مدیرعامل شرکت گاز استان سمنان ضمن حضور در استودیو 
از  کمتر  که  خانگی  مشترکان  گفت:  سمنان  مرکز  سیما   2۰ خبر 
الگوي مصرف تعیین شده، گاز مصرف کنند، مشمول بخشودگي 

۱۰۰ درصدي مي شوند.
مدیرعامل شرکت  اعواني  علیرضا  روابط عمومی؛  گزارش  به 
گاز استان سمنان با اشاره به افزایش میزان مصرف گاز در کشور در 
فصل سرما از همه هم استانی ها درخواست کرد تا با صرفه جویي 
و مدیریت بهینه گاز عالوه بر بهره مندی از تخفیفات ویژه، امکان 

استفاده همگانی از این نعمت الهی را درکل کشور فراهم سازند.
وي افزود: شرکت ملي گاز براساس برنامه هاي سال گذشته 
تاکنون در راستاي فرهنگ سازي و استفاده بهینه در مصرف سوخت 
و بکارگیري شیوه هاي مدیریت مصرف تالش نموده است تا بتواند 

توازن منطقی را در این راستا ایجاد نماید.
با  تا  از مشترکان خواست  به سرد شدن هوا  اشاره  با  اعواني 
کاهش ۱ درجه ای دمای محیط زندگی و کار، کاهش ۶ درصدي 
مصرف را رقم بزنند؛ این مهم با رعایت اقدامات ساده ای همانند: 
استفاده از لباس های گرم در منازل، بکارگیری پرده های ضخیم، 

بستن درب اتاقهای غیر ضروری، امکان پذیر است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق ایالم عنوان کرد :
بسته تشویقی به مشترکان کم مصرف برق خانگی ایالم

مشترکان  گفت:  ایالم  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
خانگی در صورتی که مصرف برق خود را کاهش دهند، مشمول 

بسته های تشویقی می شوند.
مشترکان  گفت:  ایالم  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
خانگی در صورتی که مصرف برق خود را کاهش دهند، مشمول 

بسته های تشویقی می شوند.
هادی شیرخانی اظهار داشت: صنعت برق کشور برای تشویق 
مردم به کاهش مصرف برق که تاثیر آن در کاهش مصرف سوخت 

نیروگاه ها نمایان می شود، مشوق هایی را در نظر دارد.
وی یادآور شد: مشترکان خانگی در صورتی که مصرف برق 
خود را کاهش دهند از مشوق های صنعت برق برخوردار خواهند شد.

شیرخانی افزود: سرما و برودت هوا باعث افزایش مصرف سوخت 
در کشور شده است و همین موضوع محدودیت هایی را برای تولید 

برق در نیروگاه ها ایجاد می کند.
منظور  به  گفت:  ایالم  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
سرد  روزهای  در  کشور  برق  تامین  در  اختالل  ایجاد  از  جلوگیری 
شرایط  در  ویژه  به  گاز  سوخت  مصرف  افزایش  همچنین  و  سال 
کرونایی، همراهی مشترکان در مدیریت مصرف برق و به تبع آن 
کاهش مصرف سوخت نیروگاه های کشور بسیار تعیین کننده است.

وی اضافه کرد: مشترکان با اقداماتی ساده مانند خاموش کردن 
المپ های اضافی منازل و ادارات و کاهش جزئی شعله بخاری و یا 
کاستن یک درجه دمای محیط ، می توانند تا ۱۰ درصد مصرف گاز 
کشور را کاهش دهند که در این صورت با همکاری مردم مشکلی 
در تامین گاز و برق کشور در چند روز سرد سال به وجود نخواهد آمد.

اختصاص ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای پروژه های آب 
و فاضالب اردبیل

اردبیل- بهنژاد، مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اردبیل گفت: 
۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای پروژه های آب و فاضالب استان از 
محل ماده 5۶ در نظر گرفته شد.فرامرز بهنژاد ، با بیان اینکه با تالش 
برنامه و بودجه، ۴۰۰  اردبیل و موافقت سازمان  استاندار  و پیگیری 
میلیارد تومان اعتبار برای پروژه های آب و فاضالب استان از محل 
ماده 5۶ در نظر گرفته شده است اظهار کرد: این مبلغ صرف تکمیل 
پروژه های آبرسانی در شهرهای مختلف به ویژه سه پروژه تصفیه خانه 
نمین، مجتمع آبرسانی و همچنین تصفیه خانه اردبیل خواهد شد.وی 
تصریح کرد: امیدواریم با تخصیص کامل این اعتبارات پروژه های متعدد 
در مناطق استان به ویژه تصفیه خانه آب اردبیل و همچنین مجتمع های 
آبرسانی استان تکمیل شده و آماده بهره برداری شود.مدیرعامل شرکت 
آب و فاضالب استان اردبیل با بیان اینکه در شهر اردبیل با بحران 
آب و همچنین فاضالب روبه رو هستیم، گفت:  در همین راستا طرح 
تأمین آب به عنوان یک پروژه ملی با همکاری آب منطقه ای در حال 
اجرا است.بهنژاد افزود: با در نظر گرفتن افزایش جمعیت در اردبیل، در 
یک افق ۱5 ساله این مجموعه به عنوان مدل دوم تصفیه خانه اردبیل 
اجرایی خواهد شد که منابع مورد نیاز برای آن، تأمین شده است.وی 
در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: از یک هزار و ۶۹۶ 
روستای استان، ۹۹۱ روستا تحت پوشش آب و فاضالب هستند که 

۸۰ درصد جمعیت روستایی را شامل می شود

اولین سند بستر رودخانه در استان گیالن صادر شد
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گیالن از صدور اولین سند بستر 
با هدف تثبیت مالکیت دولت و همچنین  رودخانه در استان گیالن 
جلوگیری از تصرفات غیر مجاز خبر داد . به گزارش روابط عمومی شرکت 
آب منطقه ای گیالن وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای اخذ 
سند بستر رودخانه ها یادآور شد : پس از انجام مطالعات تعیین حد بستر و 
حریم رودخانه سفید رود و اعالم فراخوان عمومی در این زمینه با تالش و 
پیگیری های صورت گرفته ، سند مالکیت مساحت تقریبی ۹32 هکتار  از 
اراضی حریم و بستر رودخانه سفید رود در حوزه ثبتی کوچصفهان صادر 
گردید. مهندس خّرمی اعالم کرد : برای اولین بار در سطح استان گیالن، 
با همکاری اداره کل ثبت اسناد و امالک استان برای بستر رودخانه ها 
سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسالمی و به نمایندگی شرکت آب 
منطقه ای گیالن صادر گردیده است. وی خاطرنشان کرد : طبق برنامه 
ریزی انجام گرفته مقرر شده، اداره کل ثبت، اسناد و امالک استان گیالن 
از طریق امورات تابعه  نسبت به مابقی اراضی بستر رودخانه های استان 
نیز بتدریج سند مالکیت صادر نمایند که در این راستا نقشه حد بستر 
وحریم قریب به ۱3۷کیلومتر از رودخانه های سفید رود ،پلرود و آچی رود  
توسط شرکت آب منطقه ای تهیه و در سامانه حدنگاری سازمان ثبت، 
اسناد وامالک استان گیالن  جانمایی گردیده است و آن اداره کل آماده 
تثبیت و صدور سند مالکیت بنام دولت جمهوری اسالمی ایران می باشد.

زمین ایران 

اردبیل- رحیمی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی استان اردبیل گفت: 5۰۰ شرکت تعاونی 

تولید  اردبیل در سال جهش  استان  در 
می کنیم  تالش  که  دارند  احیا  قابلیت 
و  راه اندازی  به  آنها  مشکالت  رفع  با 
کمک  مجموعه ها  این  توانمندسازی 
کنیم. قاسم رحیمی در گفت و گو با بازار 
تعاونی های  مشکل  عمده  کرد:  اظهار 
است  اعضا  بین  اختالف  وجود  استان 
که ما در قالب کمیته های حل مشکل 
به  می کنیم  سعی  تعاونی ها  اختالفی 
تناسب شرایط فعالیت آنها با حمایت های 
ین  ا لیت  فعا گسترش  به  نبه  همه جا
مجموعه ها کمکی واقعی داشته باشیم.

تعاونی ها  وضعیت  بررسی  با  کرد:   تصریح  وی 
در استان تالش بر این است تا از تعطیلی این 
مجموعه ها جلوگیری شده و به نوعی فرصت های 
اشتغال و کارآفرینی به وجود آمده توسط تعاونی ها 
و  کار  تعاون،  باشد.مدیرکل  برقرار  همچنان 
این  احیای  نمونه  اردبیل  استان  اجتماعی  رفاه 

تعاونی ها را مجموعه ساروج سبالن اعالم کرد 
و گفت: این مجموعه تولیدی که در زمینه تولید 

مصالح ساختمانی جدید و سبک و همچنین ضد 
عایق حرارتی فعالیت می کند، توانسته به صورت 
با همراهی  و  احیا کرده  را  فعالیت خود  تعاونی 
افزایش  و  تولید  در  ثباتی  با  شرایط  به  اعضا 
ما  افزود:  کند.رحیمی  پیدا  دست  توانمندی ها 
به صورت همه جانبه از تعاونی های فعال استان 

حمایت می کنیم به طوریکه در سالجاری موفق 
شدیم ۱22 تعاونی راکد را احیا و به چرخه فعالیت 

بازگردانیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود 
اظهار کرد: بیش از سه هزار و 5۰۰ نفر 
در این واحدهای تعاونی فعالیت می کنند 
که عمده آنها در حال حاضر در شهرک ها 
و نواحی صنعتی فعالیتی مثمرثمر دارند.

توانمندسازی  برای  کرد:  اضافه  رحیمی 
این تعاونی ها، اداره کل تعاون، کار و رفاه 
راهکار  مختلف  حوزه های  در  اجتماعی 
حمایتی خود را ارائه کرده و انتظار می رود 
همین شرایط را در افزایش بهره وری و 
توان اقتصادی تعاونی ها در سطح استان 
اقتصادی  مشارکت  کرد:  بیان  باشیم.وی  شاهد 
تعاونی ها در استان اردبیل افزایش یافته و قطعا 
تا پایان امسال با پرداخت تسهیالت و منابعی که 
در این بخش مد نظر است، امیدواریم به اهداف 
مورد نظر در افزایش تولید و اشتغال این بخش 

دست پیدا کنیم.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اردبیل:
۵00 شرکت تعاونی در اردبیل قابلیت احیا دارند

مدیرعامل  اکبری  علی  اصغر  علی 
جمعیت هالل احمر ایالم با اعالم این خبر 
گفت: در نه ماهه اولسالجاری  این جمعیت 
در مجموع به 2۱۷ حادثه در مناطق مختلف 

این استان امدادرسانی کرده است.
این حوادث  اینکه عمده  بیان  با  وی 
است،  بوده  ای  جاده  مورد   ۹۷ تعداد  به 
افزود: مابقی این حوادث شامل ۶۶ مورد 
جنگل  سوری  آتش  مورد   ۱3 کوهستان، 

هفت  حضوری،  خدمات  مورد   ۱3 مراتع،  و  ها 
مورد صنعتی و کارگاهی، ۶ مورد غرق شدگی، 

سه مورد خدمات مناسبتی، هفت مورد سیل و 
آبگرفتگی، چهار مورد حادثه شهری و یک مورد 
هالل  جمعیت  است.مدیرعامل  بوده  زلزله  نیز 

در  نفر   35۷ داشت:   اظهار  ایالم  احمر 
مجموع در این حوادث مصدوم شدند که 
بیشترین آن به تعداد 22۱ نفر مربوط به 
به  نیز مربوط  نفر  حوادث جاده ای و ۴۶ 

حوادث کوهستان است.
این  در  اینکه  بیان  با  اکبری  علی 
و  آمبوالنس  طریق  از  نفر   ۱2۰ حوادث 
بالگرد این جمعیت به مراکز درمانی منتقل 
شده اند، ادامه داد: بالگرد این جمعیت برای 
نجات جان مصدومان 2۴ سورتی پرواز داشته که 

۱۹ نفر را به مراکز درمانی اعزام کرده است.

امداد رسانی هالل احمر به ۲1۷ حادثه در ایالم

مرکزی - مدیر عامل آب و فاضالب 
مرکزی  استان  در  گفت:  مرکزی  استان 
مشمول  خانوار   ۸22 و  هزار   ۶۴ حدود 

استفاده از آب امید هستند.
 یوسف عرفانی اظهار کرد: در راستای 
یکپارچه سازی شرکت های آب و فاضالب 
خوبی  دستاوردهای  روستایی،  و  شهری 
اشتراک  آنها  مهمترین  که  شد  حاصل 
تجهیزات  و  تاسیسات  حداکثری  گذاری 
آبرسانی موجود در شهر و روستا بود. البته 
خدمات  در  شهرها  ظرفیت  از  توانستیم 
رسانی به برخی روستاهایی که در مجاورت 

آنها بودند استفاده کنیم.
وی افزود: رفع مشکل تامین آب ۱۱۰ روستا 
از دیگر اقداماتی بود که در طول ۹ ماهه اخیر در 
راستای یکپارچه سازی صورت گرفت. ۱۰ مورد 
از این روستاها در مجاورت شهرها بودند که در 
گذشته مشکالتی در خصوص تامین آب داشتند 
که شاخص ترین این روستاها » گاوخانه« با حدود 

دو هزار مشترک بود.
مدیرعامل آب و فاضالب استان مرکزی با 
بیان اینکه خط قرمز ما کیفیت آب است، تصریح 
کرد: ۴۰ پروژه آبرسانی در ۷۴ روستا آماده بهره 

برداری است که در پویش الف-ب ایران با حضور 
وزیر نیرو به بهره برداری خواهد رسید. بخشی از 
تاسیسات روستایی سال های سال به دلیل کمبود 
یکپارچه  که  بود  مواجه  مشکالتی  با  اعتبارات 
سازی توانست بخشی از این مشکالت را رفع کند، 
همچنین ۶ روستا از لحاظ کیفیت آب مشکالتی 
ارتقای کیفی مشکل  از طریق طرح  داشتند که 

کیفیت آب این روستاها نیز رفع شد.
عرفانی نسب در خصوص عملکرد شرکت آب 
و فاضالب استان، اضافه کرد: در حوزه فاضالب در 
۹ ماهه امسال، ۱۰۸ کیلومتر توسعه شبکه با نصب 

2۴۰۰ انشعاب صورت گرفت، همچنین۹۰۰ 
کیلومتر از شبکه های فاضالب شستشو داده 
شده و از مجموع ۷۸۰۰ حادثه که در بخش 
شبکه فاضالب پیش آمده، ۱۷۰۰ مورد آن 

برطرف شد.
وی ادامه داد: در حوزه شهر و روستا 
در بخش آب حدودا ۱۰۰ کیلومتر توسعه 
شبکه داشتیم و ۹۰ کیلومتر اصالح شبکه 

صورت گرفته است.
استان  فاضالب  و  آب  مدیرعامل 
مرکزی اضافه کرد: در راستای سنجش کلر 
باقی مانده در شبکه، تاکنون ۴3۰ هزار مورد 
کلرسنجی در شهر و روستاها انجام شده 
است، همچنین در راستای کدورت سنجی حدودا 
۴۰ هزار مورد کدورت سنجی در شهر و ۱۹هزار و 

5۰۰ مورد در روستاها صورت گرفته است.
بیان  امید،  آب  خصوص  در  نسب  عرفانی 
که  مشترکینی  شد  مقرر  این خصوص  در  کرد: 
صفر تا پنج مترمکعب مصرف آب دارند، مشمول 
معافیت شوند که در استان مرکزی حدودا ۶۴ هزار 
و ۸22 خانوار مشمول استفاده از آب امید هستند و 
امیدواریم با کنترل مصرف توسط مشترکین شاهد 
افزایش مشترکین استفاده کننده از این طرح باشیم.

مدیر عامل آب و فاضالب استان مرکزی :

۶۵ هزار خانوار در استان مرکزی مشمول استفاده از آب امید هستند
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ن  برگزیدگا ز  ا تجلیل  سم  مرا
ر  د کریم  باط  ر یشی  نما هنرهای 
حضور  با  تهران  استان  تئاتر  جشنواره 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره  مقامات 
از  جمعی  و  کریم  رباط  شهردار  و  تهران  استان 
مسئوالن و هنرمندان در فرهنگسرای معلم رباط 

کریم برگزار شد.
مراسم تجلیل از برگزیدگان هنرهای نمایشی 

رباط کریم در جشنواره تئاتر استان 
تهران با حضور میثم مرادی معاون 
هنری سینمایی اداره کل فرهنگ 
 ، تهران  استان  اسالمی  ارشاد  و 
نجمن  ا رئیس  ر  صفا حمیدرضا 
تهران  استان  نمایشی  هنرهای 
اداره  رئیس  عسگری  اهلل  ،عزت 
رباط  شهرستان  ارشاد  و  فرهنگ 
 ، فرمانداری  نمایندگان  کریم، 
و  کریم  رباط  شهردار  پارسا  اصغر 
هنرمندان  و  مسئوالن  از  جمعی 
معلم  فرهنگسرای  در  امروز  عصر 

رباط کریم برگزار شد.
اهلل  عزت  مراسم  ابتدای  در 

اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  رئیس  عسگری 
دهه  گرامیداشت  ضمن  کریم  رباط  شهرستان 
بصیرت و میثاق با والیت ، حماسه بزرگ ۹ دی ، 
ایام سالگرد و اربعین  شهیدان حاج قاسم سلیمانی 
و محسن فخری زاده و همچنین ایام فاطمیه ، 
مقدم مسئوالن و هنرمندان شهرستان را در مراسم 
تجلیل از هنرمندان گرامی داشت و گفت:خدا را 
شاکرم که شهرستان رباط کریم با توجه به قدمت 
تاریخی و هنری خود مهد پرورش هنرمندانی چون 
شما می باشد و از اینکه در جشنواره های مختلف 
هنری و نمایشی شرکت می کنید و از این نوع 
برنامه ها استقبال می کنید تشکر دارم و امیدوارم 
امروز با حضور مسئوالن فرهنگی و هنری  هنر 
هنر  و  فرهنگ  نهادینه سازی  منظور  به  دوست 
اسالمی در جوانان و حفظ وحدت و همبستگی 
اجتماعی در جامعه هنر، بتوانیم مشکالت و موانع 
پیشرفت هنرمندان را در عرصه های مختلف هنر 
رفع کنیم و با حل این موضوعات و تسهیل راه 
در  شاءاهلل  ان  و  کنیم  حمایت  آنها  از  پیشرفت 
پیشرفت  و  موفقیت  شاهد  بعدی  های  جشنواره 

چشمگیر فرد فرد شما هنرمندان باشیم.
در ادامه شهردار رباط کریم با ابراز خوشحالی 
از حضور در جمع هنرمندان شهرستان اظهار کرد: 
علی رغم همه تالش هایی که تا به امروز کردیم 
ساختار  در  کمبودهایی  و  مشکالت  هنوز  ولی 
فرهنگی شهر داریم که امیدواریم بتوانیم بخشی 

از این کمبودها را برطرف نماییم.
انسانها را در  افزود: فرهنگ  ادامه  پارسا در 
می  قرار  خوب  زندگی  یک  برای  یکدیگر  کنار 
دهد و با فرهنگ می شود یک زندگی خوبی را 

بنا کرد، اما در حادثه سال قبل، برخی از افراطیون 
به همین فرهنگ حمله ور شده و تنها فرهنگسرای 
این شهر را به آتش کشیدند که مدیریت شهری 
با همه مشکالتی که داشت درکوتاهترین زمان 
ممکن آن را بازسازی کرد و امروز شاهد حضور 

شما هنرمندان در این فضای هنری هستیم.
قبل  سال  داشت:  بیان  کریم  رباط  شهردار 
همایش  سالن  احداث  جهت  بزرگی  پروژه  ما 

اما  بودیم  گرفته  نظر  در  نفر   ۷۰۰ ظرفیت  با 
آمد  بوجود  کشور  در  که  مشکالتی  متاسفانه 
قبل و همینطور شیوع  اغتشاشات سال  منجمله 
به  ما  های  ریزی  برنامه  کلیه  کرونا،  ویروس 
هم خورد اما متوقف نشده است و هم اکنون در 
حدود ۱5 پروژه مهم دیگر در دست اجرا داریم 
که اغلب آنها در دهه مبارک فجرسال جاری به 

بهره برداری خواهند رسید.
ابراز  از سخنان خود  وی در بخش دیگری 
تئاتر  هنرمندان  کرد:  تصریح  و  نمود  امیدواری 
رباط کریمی برای تمرین و اجرا نیاز به فضایی 
مناسب دارند که مدیریت شهری رباط کریم این 
فضا را آماده کرده است و به صورت رایگان در 
حمایتی  چتر  و  دهد  می  قرار  هنرمندان  اختیار 
فعالیت های  برای  گذشته  همچون  شهرداری 
این  از  حمایت  که  چرا  است،  گسترده  فرهنگی 
چنین برنامه هایی منجر به افزایش سطح نشاط 
های  آسیب  از  بسیاری  گیری  پیش  و  اجتماعی 
ای  حوزه  هنر  و  فرهنگ  و  می گردد  اجتماعی 
است که مدیریت شهری اهتمام ویژه ای نسبت 
به آن دارد و با ساخت هر پارک یک کتابخانه سعی 
داریم فضای تفریحی ، ورزشی ، فرهنگی و کتاب 
خوانی را با هم تلفیق کنیم و با فراهم کردن بستر 
فرهنگی ، بساط آسایش و تفریح و فرهنگ سازی 
وکتاب خوانی ،گامی در جهت پیشرفت ریشه ای 

فرهنگ برداریم .
اداره  سینمایی  هنری  معاون  مرادی  میثم   
در  تهران  استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل 
توجه  با  کرد:  بیان  هنرمندان  از  تجلیل  مراسم 
به موضوع هنر،  اشراف  و  و تجربه  به تخصص 

به خصوص هنرهای نمایشی در استان تهران و 
اینکه متاسفانه این هنر ارزشمند در استان تهران 
الحمدهلل  ولی  رود،  به سمت کمرنگ شدن می 
در شهرستان رباط کریم با حضور و فعالیت شما 
هنرمندان عزیز نه تنها این رشته هنری تضعیف 
روز  موفقیت  و  پیشرفت  به  رو  بلکه  است  نشده 

افزون و افزایش می باشد.
وی افزود: شهرستان رباط کریم با توجه به 
قدمت تاریخی و هنری خود به یک 
تبدیل شده  تاریخی  مهد هنری و 
است و ما امروز شاهد حضور و نقش 
آفرینی هنرمندان خوب و به نام و 
 ، سینمایی  های  برنامه  در  موفقی 
دارد  و جا  نمایشی هستیم  و  تئاتر 
با  که  تشکرکنم  هنرمندان  این  از 
جدیت به هنر و رشته های هنری 
می پردازند و شکوفایی شهرستان 
های  تالش  مدیون  هنر  رشته  در 

شما هنرمندان است.
و  آموزش  به  اشاره  با  کمالی 
تربیت کودکان ، جوانان و نوجوانان 
رباط  در شهرستان  هنر  در عرصه 
کریم تاکید کرد: امروز شاهد شکوفایی هنرمندان 
خردسال ، نوجوان و جوانانی در عرصه هنر های 
که  هستیم  کریم  ط  ربا  شهرستان  در  نمایشی 
و  فرهنگ  با  مرتبط  مسئوالن  اهمیت  از  نشان 
هنر و کارگردان های دلسوز این خطه کهن می 
باشد که با ایجاد انگیزه و جذب و آموزش عالقه 
مندان هنرهای نمایشی آنها را پرورش می دهند 
و در عرصه های مختلف هنری مشوق حضور آنها 
هستند و این اقدام مسئوالن فرهنگ و ارشاد و 
و  است  تقدیر  قابل  مسئوالن  سایر  و  شهردار 
امیدوارم که با حمایت و همدلی و مشارکت خوب 
در عرصه هنر شاهد موفقیت روز افزون هنرمندان 
نقش  امسال  جشنواره  در  ما  و  باشیم  دیار  این 
آفرینی خوبی از هنرمندان شهرستان به خصوص 
کودکان ، نوجوانان و جوانان شهرستان و مراسم 

اختتامیه جشنواره داشتیم .
در ادامه مراسم هریک از مسئوالن پس از 
شنیدن درخواست ها و پیشنهاد های هنرمندان 
در بخش پرسش و پاسخ و گفت و گو با تصمیمات 
خوب و به جا، سعی بر حل مشکالت و حمایت 
در  و  فوری  های  دستور  و  داشتند  هنرمندان 
اتخاذ  آنها  از  مباحث حمایتی  در  خور هنرمندان 

و صادر کردند.
مراسم  پایانی  و  مختلف  های  بخش  در 
برگزیدگان  از  توسط مسئوالن حاضر در مراسم 
گروه های شرکت کننده رباط کریمی در بازبینی 
جشنواره تئاتر استان تهران ، بازیگران و کارگردان 
2 اثر منتخب و راه یافته به جشنواره و هنرمندان 
، تجلیل  لوح سپاس و هدایا  اهدا  با  رباط کریم 

به عمل آوردند.

تجلیل از برگزیدگان هنرهای نمایشی رباط کریم 
در جشنواره تئاتر استان تهران

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان مرکزی:
زنگ خطر کمبود آب در زرندیه به صدا درآمد

مرکزی - مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان مرکزی 
گفت: زنگ خطر کمبود آب در زرندیه به صدا در آمده است 
و امکان انتقال آب از مناطق دیگر به این شهر وجود ندارد.

منابع  از  در نشست شورای حفاظت  ای  آمره  عزت اهلل 
آبی و کارگروه سازگاری با کم آبی استان مرکزی در اراک، 
انجام  اظهار کرد: بر اساس نظر کارشناسان و بررسی های 
شده میدانی، برای زرندیه هیچ ظرفیت آبی وجود ندارد، فقط 
باید از ظرفیت داخلی استفاده شود و امکان انتقال آب از دیگر 

مناطق به این شهر امکان پذیر نیست.
وی خاطرنشان کرد: البته شاید بتوان برای برخی شهرها 
از سد و کانال های همجوار آب تأمین کرد، اما متأسفانه در 
زرندیه این ظرفیت وجود ندارد. همین موضوع کمبود آب در 
این شهرستان را رقم می زند و این شهر را با چالش کمبود 

آب روبرو کرده است.
وی ادامه داد: زنگ خطر کمبود آب در زرندیه به صدا 
درآمده و شهرستان در این حوزه با چالش جدی روبه رو است 
بنابراین نباید در مرکز زرندیه و شهر مأمونیه از احداث و مستقر 

صنایع جلوگیری شود.
در  کنونی  صنایع  به  باید  اینکه  به  اشاره  با  ای  آمره 
زرندیه اکتفا کرد، افزود: ۶۹۰ میلیون متر مکعب آب باید تا 
پایان برنامه هفتم در سند سازگاری با آب در استان مرکزی 
صرفه جویی شود که بیشترین سهم برای بخش کشاورزی 

تعریف شده است.
در  مرکزی  استان  منطقه ای  آب  شرکت  مدیرعامل 
بخش دیگر سخنان خود با اشاره به اینکه از ۷۰۰ دستگاه 
هدف گذاری در راستای هوشمند کردن چاه های کشاورزی، 
تاکنون 2۶۶ کنتور نصب شده است که رقم مطلوبی است، 
گفت: در سال ۹۶ در استان مرکزی 22۰ حلقه چاه غیر مجاز 
مسدود شد. سال ۹۷ این آمار به ۴۰۰ مورد افزایش یافت 
و سال گذشته نیز رقم ۱۶۱ حلقه و امسال نیز تاکنون ۱۷2 

حلقه ثبت شده است.

خانواده ها در طرح پیشگیری از تنبلی چشم مشارکت 
کنند

مدیرکل بهزیستی ایالم با اشاره به قرار گرفتن استان در 
وضعیت زرد و آغاز مجدد طرح پیشگیری از تنبلی چشم، از عموم 
خانواده ها برای شرکت در این برنامه به منظور معاینه چشم 

کودکان سه تا شش ساله دعوت کرد.
زهرا همتی  افزود: این طرح همه ساله با هدف پیشگیری 
از تنبلی چشم اول آبان ماه بصورت ملی در استان های سراسر 
کشور اجرا می شد که به علت شیوع کرونا تقویم اجرایی آن در 
سال جاری تغییر کرد و از شهریورماه اجرا شد اما در پی قرار 

گرفتن استان در وضعیت قرمز این طرح متوقف شد.
بینایی  سنجش  های  پایگاه  شدن  فعال  به  اشاره  با  وی 
برای اجرای این برنامه در شهرستان های استان، ادامه داد: در 
اجرای این طرح در تمامی شهرستان های استان معاینه چشم 
کودکان تنها از طریق دستگاه غربالگری با حفظ رعایت اصول 

بهداشتی انجام می شود.
غربالگری  در سال های گذشته عمده  اینکه  بیان  با  وی 
کودکان از طریق تابلو ای چارت انجام گرفته است، اظهار کرد: 
در اجرای این طرح در سال جاری به منظور حفظ سالمت مردم 
هیچ تماسی بین غربالگر و کودک ایجاد نمی شود و معاینه تنها 

از طریق دستگاه ویژه غربالگری انجام خواهد گرفت.
راستا  این  در  داشت:  اظهار  ایالم  بهزیستی  مدیرکل 
توانند  می  ساله  شش  تا  سه  فرزندان  دارای  های  خانواده 
سالمت  از  بینایی  سنجش  دائمی  های  پایگاه  به  مراجعه  با 
چشمان فرزندانشان اطمینان کسب کنند و در صورت مشکوک 
بودن به عارضه تنبلی چشم برای ادامه درمان به متخصصان 

ارجاع می شوند.
وی یادآورد شد: بر اساس برنامه زمان بندی انجام گرفته، 
اجرای برنامه پیشگیری از تنبلی چشم تا پایان سال جاری در 

صورت تداوم وضعیت زرد استان ادامه خواهد داشت.
همتی یادآور شد: ۱۸ هزار و 23۷ کودک سال گذشته در 
اجرای طرح پیشگیری از تنبلی چشم سنجش شدند که از این 
تعداد یک هزار و  3۶2 کودک مشکوک به اختالالت بینایی 
شناسایی شد که در نهایت پس از معاینات تخصصی ۴۷۶  نفر 

دچار اختالل بینایی بوده و تحت درمان قرار گرفتند.
و  کنترل  قابل  براحتی  پایین  در سن  تنبلی چشم  عارضه 
با  را  فرد  بزرگسالی  در  درمان  عدم  در صورت  و  بوده  درمان 

مشکالت زیادی و حتی نابینایی مواجه خواهد کرد.

 نکات کلیدی و مهم برای تازه کارهای بورس
ایـن نـکات کلیـدی و مهم بـرای موفقیت تـازه کاران و هم یک 

یـادآوری برای حرفه  ای های بورس اسـت.

۱ – قبـل از قـدم گذاشـتن در بـازار خـوش خـط و خـال بورس 
اسـتراتژی خـود را تعییـن کنیـد. نوسـانگیری – کوتـاه مـدت )تـا 3 

مـاه( – میـان مـدت )3 تـا ۶ مـاه(- بلنـد مـدت از ۶ مـاه بـه بـاال

2 – اگـر قصد دارید سـرمایه گذاری بلندمـدت انجام دهید بازهم 
کمـی تحلیـل تکنیـکال بیاموزیـد و مفاهیـم اولیـه تحلیـل تکنیـکال 
از قبیـل حمایت هـا و مقاومت هـا را بشناسـید. اطالعـات جمـع آوری 

کنیـد، تجزیـه و تحلیـل کنیـد تا ورزیده شـوید.

3 – حتمـا در هـر خریـد حـد ضـرر مشـخصی برای خـود تعیین 
کنیـد مثـال ۱۰درصـد و بـر ایـن حد ضـرر کامـال پایبند باشـید. خیال 
سـودهای تپـل مـی توانـد به ضرر هـای تپل تر هـم بیانجامـد. فرضا 
روند قیمتی سـهمی را در 2۰ روز گذشـته بررسـی کنید ببینید کمترین 
قیمـت چند بوده اسـت و بیشـترین قیمـت را ببینید بعد ببینید ریسـک 
ورودتـان خـوب ارزیابـی مـی شـود یـا بد. بـر اسـاس آن اسـتراتژی 

ورود خـود را تنظیـم کنید.

۴- براسـاس صحبت هـای افـراد خریـد و فـروش نکنیـد. )حتی 
داریـد(.  اعتمـاد  صددرصـد  ایشـان  بـه  کـه  کسـانی  صحبت هـای 
کنیـد  گـوش  فقـط  را  فـروش  و  خریـد  توصیه هـای  و  صحبت هـا 
بـا  اجـرا نکنیـد. تجزیـه و تحلیـل کنیـد و  و بخوانیـد ولـی سـریع 
شـخصیت تان و اسـتراتژی خودتـان تطبیـق دهید. شـاید آن شـخص 
فردی بسـیار ریسـک پذیر باشـد ولی شـما شـخصا حاضر به ریسـک 
زیـاد نباشـید. دلیل دیگر اینسـت که شـاید اسـتراتژی آنهـا بلند مدت 
باشـد ولـی شـما کوتـاه مـدت یـا میـان مـدت و حتـی شـاید آنهـا به 

نوسـانگیری فکـر مـی کننـد.

5 – برخـی افـراد سـودجو در تاالرهـای بورسـی قصـد دارنـد با 
مختلـف،  سـهم های  بـرای  جـذاب  و  اغواکننـده  هدف هـای  تعییـن 
سـرمایه گذاران را فریـب داده و هیجـان زده کنند. پس به سـهم هایی 
که در تاالرهای بورسـی بشـدت روی آنها تبلیغ می شـود سـعی کنید 
وارد نشـوید و اگـر وارد شـدید کامـال مواظب باشـید. هیجان زده رفتار 
نکنیـد و بـه اسـتراتژی تـان در هـر حالـت و موقعیتـی پایبنـد باشـید. 
)البتـه بـه ایـن معنـی نیسـت کـه  همـه افـراد در تاالرهـای گفتگـو 

سـودجو و فریبکار هسـتند(

۶ – همیشـه 3۰درصـد سـرمایه تان نقـد داشـته باشـید. امتحان 
کنیـد حاشـیه امنیـت باالیـی بـرای شـما ایجـاد خواهـد کـرد. تـا زیر 
و بـم کار را یـاد نگرفتیـد هرگـز تک سـهم نشـوید. تک سـهم شـدن 
)داشـتن یـک سـهم در سـبد سـهام( مخصـوص معامله گـران بسـیار 

حرفـه ای و رانت دار اسـت.

۷ – اگـر اطالعاتـی دربـاره تحلیـل تکنیـکال و بنیـادی نداریـد، 
سـهمی کـه رشـد شـارپی دارد و با صـف خرید باال می رونـد در اولین 
منفـی 5۰درصـد آن سـهام را بفروشـید و اگـر دوبـاره منفـی خـورد 
۱۰۰درصـد خـروج کنیـد. منتظر نباشـید کـه قیمت آن برگـردد. بلکه 
بهتـر اسـت سـود خـود را شناسـایی کرده )سـهام خود را بفروشـید( و 

برویـد روی سـهم دیگری سـرمایه گـذاری کنید.

۸ – هرگـز بـه خـود نگوییـد کـه اگر امـروز نخریدم دیگر سـود 
نخواهـم کـرد. بیـش از ۴۰۰ نمـاد در حـال معاملـه شـدن اسـت اگر 
ایـن سـهم نشـد بازهـم سـهام خوب دیگـر موجـود اسـت. در ابتدای 
کار همیـن کـه ضـرر نکنیـد کلـی سـود اسـت پـس در خریـد عجلـه 
امـروز  بـرای خریـد همیشـه وجـود دارد.  نکنیـد. سـهم های خـوب 
نشـد فـردا ، فـردا نشـد پـس فـردا خریـد کنیـد. بنابرایـن آرامـش و 

خونسـردی خـود را حفـظ کنیـد.

۹ – اولویـت اول در بـازار بـورس حفظ سـرمایه  اسـت و اولویت 
دوم، حفـظ سـودهای قبلـی میباشـد. همیشـه فرصـت خریـد سـهام 

وجـود دارد ولـی فرصـت برگردانـدن سـرمایه همیشـه مهیا نیسـت.
اگـر سـهمی را بـا عجلـه و بـا شـتاب زدگی خریـد کنیـد و ضـرر 
کـرده و سـرمایه شـما از دسـت بـرود، دیگـر چیـزی نخواهید داشـت 
کـه بـا آن معاملـه کنیـد. پـس اگر سـرمایه نباشـد سـود هم نیسـت.

برخـی   باشـید.  نداشـته  تعصـب  سـهمی  هیـچ  روی   –  ۱۰
معامله گـران فقـط در گـروه خاصـی از بـازار فعـال هسـتند و برخـی  
دیگـر بـه سـهمی که خریداری شـده تعصـب خاصی نشـان می دهند؛ 
هـردو اشـتباه اسـت. هـدف معامله گـر در بـازار سـرمایه سـودکردن 
اسـت و هـدف ایـن نیسـت کـه بـا سـهام یـک شـرکت ازدواج کنید.

۱۱ – خریـد یـک سـهم بـا اراده خـود فـرد انجام می شـود. پس 
قبـل از هـر خریـد فکـر کنیـد و عواقب خریدتـان را از همیـن ابتدا بر 
عهـده بگیریـد. تقصیـر اشـتباه تان را بر گـردن دیگـران نیندازید. این 

شـما هسـتید کـه مسـئول خرید و فـروش خود می باشـید.

۱2 – بهتـر اسـت به دنبال سـیگنال های خرید و فروش نباشـید 
چـون اگـر هـم سـودی کسـب کنیـد همیشـگی نیسـت. سـیگنال ها 
مانـع یادگیـری شـما می شـود و کسـی کـه به فکـر پیشـرفت و ترقی 
باشـد بـه سـیگنال های خریـد و فـروش سـهام کمتـر توجـه می کند.

تـا حـدی کـه می توانیـد  را  تکنیـکال  و  بنیـادی  تحلیـل   –  ۱3
یادبگیریـد. فکـر نتوانسـتن را از ذهـن خـود بیـرون کنیـد، تحلیل گـران 
بـزرگ نیـز روزی فردی عـادی بوده اند و با تمریـن و مطالعه و تجربه به 
اوج رسـیده اند.  شـاید مثـل خیلـی از افراد بگویید وقـت مطالعه و کالس 
رفتـن را نداریـد. مشـکلی نیسـت، هرچقدر زمـان دارید صـرف یادگیری 
کنیـد و روزانـه مثـال 3۰ دقیقـه در سـاعتی خـاص صرف اینـکار نمایید. 
پـس از مدتـی خودتـان از پیشـرفتی کـه کرده ایـد متعجب خواهید شـد.

یسوگند رام
مال

ت 
دیری

سم
ور

ب

منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون  حضور  با 
های  شرکت  عامل  مدیران  سمنان،  استانداری 
جلسه  استان،  گاز  و  ای  منطقه  برق  توزیع، 
بررسی راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی 

ویژه زمستان برگزار شد.
برق  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
استان در این نشست با بیان این که 
تغییر رفتار مصرفی از جنس فرهنگی 
می باشد بیان داشت: مصرف درست 
نیازمند فرهنگ  تغییر رفتار،  برق و 
سازی در جامعه است و می بایست 
مصرف  بهینه  مدیریت  فرهنگ 

انرژی در جامعه نهادینه شود.
سیدمحمد موسوی زاده با اشاره 
به این که برودت دمای هوا، افزایش 
مصرف انرژی را به دنبال داشته و 
زمستان  ها،  بینی  پیش  براساس 
خواهیم  رو  پیش  را  و سختی  سرد 

در مصرف  توجه  عدم  در صورت  گفت:  داشت 
بهینه انرژی، ممکن است در تامین برق و گاز، 
اختالالتی را شاهد باشیم.وی با عـنوان این که 
خوشبـختانه، محدودیتی در تامین و توزیع برق 
مشترکان نداریم اظهار داشت: بیشتر نیروگاه های 
کشور از نوع حرارتی بوده و از گاز طبیعی جهت 
استفاده می کنند و الزم و ضروری  تولید برق 
است جهت تامین برق پایدار، در مصرف گاز نیز 

صرفه جویی انجام شود.
وی با اظهار این که اقدامات تشویقی ویژه 
مشترکان صنعتی برای زمستان هم پیش بینی 

گردیده تا به نحوی شایسته در مصرف گاز و برق 
صرفه جویی و مدیریت شود افزود: در تابستان 
سال جاری از محل مشارکت صنایع و ادارات در 
میلیارد  تابستانی، مبلغ 22  بار  طرح های پیک 

ریال پاداش همکاری اختصاص یافته است.

المپ  تعدیل  کرد:  تصریح  زاده  موسوی 
های روشنایی معابر و خاموش نمودن روشنایی 
پارک ها و فضاهای سبز در ساعات ممنوعیت 
تردد، کاهش روشنایی کمربندی ها و جاده ها 
با هماهنگی و همکاری اداره راهداری و حمل 
و نقل جاده ای، همراه با توجه به عدم خاموشی 
روشنایی جاده ها و مناطق حادثه خیز و همچنین 
اقدامات تشویقی ویژه مشترکین صنعتی، بدون 
این که به تولید آنان لطمه وارد شود، از جمله 
راستای  در  استان  برق  توزیع  شرکت  اقدامات 

مدیریت مصرف برق به شمار می رود.

استانداری  منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون 
مطالب  و  موارد  بندی  جمع  بخش  در  سمنان 
مطرح شده در این نشست گفت: مصرف صحیح 
انرژی و حامل های سوخت، می بایست مدنظر 
آحاد مردم به ویژه مدیران دستگاه های اجرایی 
استان قرار گرفته و در این راستا بهره 
مندی از ظرفیت رسانه ای استان با 
هدف فرهنگ سازی مصرف انرژی، 

مورد تاکید است.
به  اشاره  با  منصوری  فاطمه 
دستگاه  سطح  در  اقدامات  برخی 
های اجرایی در راستای بهینه سازی 
مصرف انرژی افزود: در ادارات استان 
الزام  شامل  مناسبی  های  فعالیت 
استفاده از دماسنج برای کنترل دمای 
و  کنتورها  هوشمندسازی  و  محیط 
عایق بندی سیستم های گرمایشی 
باید در مدیریت بهینه مصرف سوخت 

مدنظر قرار گیرد.
مدیریت  منظور  به  کرد:  خاطرنشان  وی 
مصرف بهینه ی انرژی و رصد فعالیت دستگاه 
های اجرایی در این زمینه، با تشکیل کمیته های 
تخصصی در سطح استان و نظیر این کمیته در 
فرمانداری ها و شهرداری ها، موضوعات مرتبط 
با مدیریت مصرف به صورت مداوم کنترل شود.

گفتنی است: این جلسه که در سالن غدیر 
دفتر  مدیرکل  شد،  تشکیل  سمنان  استانداری 
برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری و مدیرکل 
اداری و مالی استانداری سمنان نیز حضور داشتند.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان سمنان:

مدیریت بهینه مصرف انرژی در راستای تامین برق پایدار در فصل زمستان
 یک ضرورت است
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و  پرسپولیس  تیم های  مصاف 
به  یک  بر  یک  تساوی  با  ذوب آهن 

پایان رسید.
در جریان دیدار معوق هفته ششم لیگ برتر 
فوتبال ایران، تیم فوتبال پرسپولیس از ساعت ۱5 

در ورزشگاه آزادی میزبان ذوب آهن 
اصفهان بود که این دیدار در نهایت 
با تساوی یک بر یک به پایان رسید.

این  در  پرسپولیس  گل  تک 
دیدار را امید عالیشاه در دقیقه ۱۷ و 
تک گل ذوب آهن را میالد جهانی 

در دقیقه ۹۰ به ثمر رساند.
دیدار  این  نخست  دقیقه   ۱5
با بازی هجومی پرسپولیس همراه 
و شاگردان گل محمدی سعی  بود 
در  حمالتی  طراحی  با  داشتند 
همان دقایق ابتدایی به گل برسند. 

در دقیقه ۱۷ این دیدار، با استفاده از یک ضربه 
و  شد  ارسال  ذوب آهن  دروازه  روی  توپ  کرنر، 
در  و  کند  دفع  را  توپ  نتوانست  گردان  شهاب 
بازیکن  این  تا  امید عالیشاه رسید  به  ادامه توپ 

گل نخست تیمش را به ثمر برساند.
در دقیقه ۱۸، سیامک نعمتی با حرکتی از سمت 
راست با یک پاس رو به عقب فرصت خوبی رای 
پرسپولیس ایجاد کرد اما پاس او را شهاب گردان 

به کرنر فرستاد.
در دقیقه 3۴، امید عالیشاه با حرکتی از سمت 

راست و ارسال توپ روی دروازه ذوب آهن فرصت 
بسیار خوبی برای مهدی عبدی ایجاد کرد اما ضربه 

سر این بازیکن راهی اوت شد.
از  استفاده  با  قنبری  مهرداد   ،3۶ دقیقه  در 
دست اجازه نداد توپ عبور کند که داور به خاطر 

این حرکت ضمن اعالم یک ضربه ایستگاهی به 
سود پرسپولیس، بازیکن ذوب آهن را با کارت زرد 
جریمه کرد و در ادامه احمد نورالهی با استفاده از 
این فرصت دروازه ذوب آهن را هدف قرار داد که با 

واکنش گرادان توپ راهی کرنر شد.
در دقایقی ابتدایی نیمه دوم این دیدار باز هم 
قرمزپوشان زمین سعی داشتند بازی هجومی را در 
دستور کار خود قرار دهند اما با گذشت زمان، این 
ذوب آهنی ها بودند که بازی بهتری ارائه کردند و 
یکی دو فرصت نصف ونیمه به دست آوردند که به 

گل تبدیل نشد.
در دقیقه 52، محمدی مهر با حرکتی از سمت 
راست، توپ را به سلطانی مهر  رساند اما شوت این 

بازیکن راهی به دروازه پیدا نکرد.
در دقیقه 5۷، سیامک نعمتی پشت محوطه 
جریمه ذوب آهن صاحب توپ شد 
دروازه  راست  پای  با یک شوت  و 
ذوب آهن را هدف قرار داد اما توپ 

او راهی اوت شد.
در دقیقه ۶۷، علی دشتی پشت 
مدافعان پرسپولیس صاحب توپ شد 
اما  باز کند  را  و می توانست دروازه 

شوت او راهی اوت شد.
 در دقیقه ۷5، سیامک نعمتی 
با حرکتی از سمت راست و ارسال 
توپ روی دروازه ذوب آهن فرصت 
رمضانی  آرمان  برای  خوبی  بسیار 

ایجاد کرد اما ضربه سر او به اوت رفت.
در دقیقه ۹۰ حرکت خوب شاگردان رضایی، با 
پاس در عرض به درون محوطه جریمه پرسپولیس 
همراه بود که میالد جهانی به توپ رسید و با یک 

شوت گل تساوی را به ثمر رساند.
برای  مرسپولیسی ها  تالش  بازی  اواخر  در 
جبران نتیجه بی حاصل بود تا بازی با تساوی یک 

بر یک به پایان برسد.
از  حسینی  عبداهلل  بازی  این   ۸۷ دقیقه  در 
ذوب آهن و سعید آقایی از پرسپولیس اخراج شدند.

ذوب آهن در دقیقه 90 از شکست گریخت؛

پرسپولیس، در حال از دست دان امتیاز
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محمدرضا هاشمی کهندانی

غالمرضا محمدی: 
۸ ماه بالتکلیفی، روند آماده سازی ملی پوشان را به 

تاخیر انداخت

سرمربی تیم ملی کشتی آزاد گفت: با توجه به تعطیلی ۸ ماهه 
کشتی و دوری کشتی گیران از تمرینات، حدود 3 ماه زمان می برد 

تا با برگزاری اردوهای مستمر به شرایط عادی آماده سازی برسیم.
که  شرایطی  در  افزود:  مطلب  این  بیان  با  محمدی  غالمرضا 
کشتی گیران ما ۸ ماه از تمرینات و مسابقات دور بودند، فدراسیون 
کشتی تالش کرد تا با گرفتن مجوز برگزاری رقابت های لیگ، خطر 

عقب افتادگی کشتی ایران از کشتی دنیا را دفع کند.
او ادامه داد: گرفتن مجوز برای برگزاری رقابت های لیگ، تمرینات 
و پس از آن رقابت های انتخابی کار بسیار دشواری بود که فدراسیون 

کشتی به خوبی آن را انجام داد و باید این کار را ارج نهاد.
محمدی تصریح کرد: تصمیم ما برای برگزاری لیگ نیز مبنی 
اتحادیه جهانی به منظور  بر اعالم نکردن تصمیم قطعی از سوی 

برگزاری مسابقات خود بود.
وی افزود: ما مجبور بودیم که کار را از یک جا شروع کنیم که 
بهترین کار برگزاری رقابت های لیگ بود، چراکه تمامی داشته های 
ما در کشتی آزاد و فرنگی در قالب تیم های لیگی هم تمرین کردند 

و هم به رقابت پرداختند.
سرمربی تیم ملی کشتی آزاد با اشاره به این که ویروس کرونا 
و شرایط خاص آن در تصمیم گیری های ما مستقیما تأثیرگذار بود 
گفت: ما نمی دانستیم که رقابت های جهانی برگزار می شود یا خیر 
و بعد از آن به ما اعالم کردند که برگزار می شود و ما نیز طبق آن 
سریعا انتخابی تیم ملی را برگزار کردیم، اما به یک باره پس از آن 
گفتند که این رقابت ها مسابقات جام جهانی است و ما نیز مجبور به 

تغییر برنامه های خود شدیم.
او ادامه داد: قرار بود که اگر رقابت های جهانی برگزار شود، دور 
برگشت و مرحله نهایی لیگ نیز در دی ماه برگزار شود و اگر این طور 
نشد، بالفاصله رقابت های لیگ پیگیری شود و این برنامه فدراسیون 

کشتی بود که به درستی به انجام رسید.
شده  برنامه ریزی  قبل  از  لیگ  رقابت های  داد:  ادامه  محمدی 
بود و نمی شد آن را به هم بزنیم و سازمان لیگ نیز برنامه خود را 
به تمام تیم ها داده بود و تیم ها نیز طبق آن برنامه ریزی کرده بودند 
و فدراسیون باید پاسخ تیم های حاضر در لیگ و همچنین حمایت 

کننده های مالی را نیز می داد.
وی ادامه داد: بالفاصله پس از رقابت های لیگ نیز اردوهای خود 
را برگزار کردیم چراکه همان طور که گفتم ۸ ماه بالتکلیف بودیم و 
این موضوع، روند آماده سازی کشتی گیران را بسیار به تأخیر انداخت.

محمدی با بیان این که کادر فنی و فدراسیون کشتی ابعاد مختلفی 
را در تصمیم گیری خود در نظر می گیرند تصریح کرد: فدراسیون و 
ما شرایط را از زوایای مختلف می بینیم و تصمیمات مبتنی بر خرد 
جمعی است. باید بگویم که شرایطی که به وجود آمد بسیار خاص بود 

و تصمیمات نیز با توجه به آن گرفته شد. 
دارنده 2 مدال نقره جهان گفت: 2 فاکتور برای فدراسیون و کادر 
فنی مهم بود یک اینکه بعد از حدود ۸ ماه بالتکلیفی کشتی گیران 
در شرایط نسبی و مسابقه قرار بگیرند و دو اینکه به لحاظ مالی و 
اقتصادی کمکی به کل مجموعه کشتی شد و چرخ کشتی راه افتاد و 

حامیان مالی نیز جذب شدند.
وی ادامه داد: دیدن چهره های جوان در لیگ برای ما مهم بود. 
چراکه طی چندین سال است در حال رصد این نوجوانان و جوانان 
هستیم و اگر عمکرد خوبی داشته باشند قطعا به اردوی تیم ملی راه 
پیدا خواهند کرد، باید بگویم که ما شعار نمی دهیم و در حد عمل کار 
کردیم و استعدادها را می بینیم چراکه آن ها می توانند آینده کشتی را 
تضمین کنند در این راه فدراسیون نیز همراه و حامی ما شد و در حال 
حاضر 5۰ درصد اردوی بزرگساالن را چهره های نوجوانان و جوان 
تشکیل می دهند و نظر کادر فنی این است که نگاه ویژه ای به آینده 
کشتی داشته باشد و این کار را با میدان دادن به جوان تر ها در کنار 

حفظ با تجربه ها انجام می دهیم.
محمدی با بیان این که اولین هدف ما کسب 3 سهمیه باقی 
مانده المپیک توکیو است گفت: قرار بود رقابت های جهانی در آذرماه 
و رقابت های قهرمانی آسیا در بهمن ماه برگزار شود و برنامه ریزی 
ما برای این رقابت ها بود اما بارها و بارها اعالم کردیم که هدف ما 
کسب 3 سهمیه المپیک است و کارمان خیلی سخت است و با توجه 
به این هدف نیازمند برگزاری اردوها و تمرینات آماده سازی مستمر 

و پی در پی هستیم.
او افزود: زمان زیادی را از دست دادیم و بالفاصله بعد از اتمام 
اردوها شروع شده هدف گذاری کسب سه سهمیه  مسابقات لیگ 
است در کنار این برنامه های آماده سازی و حضور در مسابقاتی  است 
که قرار شده در آن شرکت داشته باشیم از جمله قهرمانی آسیا که 
به تعویق افتاده و همچنین تورنمنت های مختلف در صورت برگزار 
شدن، اما این تغییر برنامه های اتحادیه جهانی کار را برای کادر فنی 

سخت می کند و نوع آماده سازی عوض می شود. 

نقل قول  های جذاب فوتبالی سال ۲0۲0؛
اما  باشند  راننده آرژانتینی: همه می خواهند مسی 

مارادونا خوِد ما بود!

به بهانه پایان سال 2۰2۰ میالدی، با مرور ده نقل قول جذاب و 
عجیب فوتبالی در این سال سخت با سال 2۰2۰ خداحافظی می کنیم.

در سال 2۰۱۶ بعد از درگذشت چند نفر از چهره های مشهور 
دنیای ورزش و از جمله دنیای فوتبال خیلی ها از این سال به عنوان 
بدترین سال تاریخ صحبت می کردند. اما سال 2۰2۰ نشان داد که 

قضاوتها در آن سال چقدر عجوالنه بود.
پیدا کردن جمالت مناسب برای توصیف سال سخت 2۰2۰ دشوار 
است اما حاال که این سال به پایان رسیده بعد نیست برای خداحافظی با 
آن به مرور ده نقل قول جذاب و عجیب فوتبالی در این سال بپردازیم.

نیک کاشینگ
در  منچسترسیتی  باشگاه  زنان  تیم  سرمربی  کاشینگ  نیک 
ماه ژانویه اعالم کرد که از سمت خود استعفا می دهد تا به عنوان 
دستیار سرمربی تیم نیویورک سیتی به آمریکا برود. اما از زمان اعالم 
استعفای کاشینگ در ژانویه تا فوریه ، تیم زنان سیتی در پنج بازی 

دیگر به میدان رفت.
نیک کاشینگ در این باره گفت:« این پنج بازی اخیر مثل این 
بود که با نامزدم قطع ارتباط کرده ام ولی هنوز با او در یک خانه 

زندگی می کنم”.
هیو گرنت

هیو گرنت هنرپیشه بریتانیایی هالیوود در ماه ژانویه یک تحلیل 
فوتبالی ارائه داد که در نوع خود جالب توجه بود. او در مصاحبه با یک 
برنامه فوتبالی به نام فوتبال فوکوس برای توصیف تیم نوریچ سیتی به 
شکلی جالب به رنگ پیراهن این تیم ارجاع داد و گفت:« نوریچ خیلی 

جذاب است. با آن پیراهن زرد احمقانه ای که دارد”.
مارچلو بیلسا

استادیومهای  با شیوع گسترده ویروس کرونا  از ماه مارس و 
آرژانتینی  بیلسا سرمربی  از تماشاچی هستند. مارچلو  فوتبال خالی 
لیدز و مترجمش برای توصیف اهمیت حضور تماشاچی در استادیوم 

ها نقل قول بسیار جالبی خلق کردند.
بیلسا:« همه کسانی که بخشی از این کسب و کار بوده اند و 
فوتبال را به یک صنعت تبدیل کرده اند را می توان با چیز دیگری 
عوض کرد. تنها کسانی که جانشین ندارند و نمی شود تعویض شان 
کرد شما هواداران هستید. تنها کسانی که در ازای عشق شان به 

فوتبال هیچ چیزی نمی خواهند جز احساس و عاطفه”.
کارلو آنچلوتی

گاهی اوقات کوتاه ترین نقل قولها بهترین هستند. در ماه ژوئن 
اعالم شد لوک گاربات بازیکن اورتون بعد از یازده سال بازی در این 
تیم قصد دارد اورتون را ترک کند. در یک مصاحبه از کارلو آنچلوتی 
درباره این بازیکنش سوال شد. آنچلوتی مکس نسبتا طوالنی ای کرد 
تا بهترین کلمات برای توصیف گاربات را پیدا کند اما در نهایت به 
تصمیم نهایی نرسید و برای رد گم کردن به خبرنگار نگاهی کرد 

و پرسید:« کی؟”
باشگاه بری اف سی

باشگاه بری اف اسی در انگلیس در یک بیانیه تند و تیز به شبکه 
بی بی سی حمله کرد و در ادبیاتی عجیب برای یک بیانیه رسمی 
نوشت:« کت و شلوار پوشهایی که در راهروهای قدرت بی بی سی 
قدم می زنند تصمیم گرفتند که یکی از مهمترین شبهای باشگاه ما، 
شبی که اگر توسط مردم تماشا می شد خیلی ها به انگلیسی بودن 
شان افتخار می کردند پخش زنده نداشته باشد. به نظر می رسد آنها 
از پشت میزهای گران قیمت خود تصمیم گرفته اند که ما حق نداریم 
شعارهای برانگیزاننده و پرشور بخوانیم تا کشورمان که روزی یک 
وطن بزرگ بود را دوباره بسازیم. به نظر می رسد قطب نمای اخالقی 
یک عده اندک دارد برای توده های بزرگ مردم تصمیم گیری می 

کند و این اشتباه است”.
آرتورو ویدال

قبل از شکست تاریخی ۸-2 بارسلونا مقابل بایرن مونیخ آرتورو 
ویدال ستاره شیلیایی بارسا در واکنشی که بعدها به تمسخر او انجامید 
به بایرنی ها هشدار داده بود که قرار نیست مقابل تیمهای ضعیف 

بوندس لیگا بازی کنند بلکه مقابل بارسای بزرگ قرار می گیرند.
ویدال گفت:« آنها فردا با تیمهای بوندس لیگایی بازی ندارد بلکه 

مقابل بارسلونا قرار می گیرند که بهترین تیم دنیا است”.
آنتونیو کونته

آنتونیو کوتنه بعد از آنکه تیمش در بازی آخر مرحله گروهی 
لیگ قهرمانان با شاختار به تساوی ۰-۰ رسید و از مرحله گروهی 
رقابتها حذف شد در پاسخ به یک خبرنگار که از او پرسید اینتر که 
در ماه آگوست شاختار را 5-۰ شکست داده بود چطور حاال در دو 
بازی رفت و برگشت با این تیم به تساوی رسیده است گفت:« آنها 
به خاطر باخت 5-۰ تکان خوردند و تغییر کردند. قبل از اینکه سوال 

بپرسید فکر کنید”.

جسارت  که  می گوید  پرسپولیس  مربی 
بازیکنان ذوب آهن باعث شد که عملکرد خوبی 

در نیمه دوم داشته باشند.
حمید مطهری، مربی پرسپولیس در نشست 
در  اظهار کرد:  با ذوب آهن  بازی  از  خبری پس 
نیمه اول شرایط خوبی داشتیم و بازی در اختیار ما 
بود. ما از تمام فضای بین خطوط استفاده کردیم 
و به گل رسیدیم. در نیما دوم ذوبی ها با جسارت 
بیشتری آمدند و در یک ضدحمله غافلگیر شدیم 
و گل خوردیم. ما در نیمه دوم نتوانستیم حفظ توپ 
کنیم و در انتقال بازی مشکل داشتیم و به همین 
دلیل به مشکل خوردیم. منتها یکسری اتفاقات 

می افتد که در شان فوتبال نیست.
او درباره جدایی بشار رسن از پرسپولیس گفت: 
ما همیشه اعتقاد داشتیم که کار گروهی ارجحیت بر 
همه چیزی دارد. اگر هیات مدیره گفته که حضور 

بشار تاثیری نداشته پس حتما آن ها فوتبال را بهتر 
می فهمند و بشار در تیم ما تاثیرگذار نبوده است.

رضاییان  جذب  درباره  پرسپولیس  مربی 
توضیح داد: از این که رضاییان بازیکن باکیفیتی 
درگیر  آنقدر  ما  اما  نیست  آن  در  شکی  است، 
مسابقات بودیم که به این مسائل فکر نکردیم. 
کرده  عنوان  اینستاگرام  الیو  در  رضاییان  اینکه 

را  تیم  داده،  پیشنهاد  الدحیل  به  پرسپولیس  که 
وارد حاشیه می کند. این اتفاقات حرفه ای نیست. 
فکر می کنم ایشان قرارداد باالیی دارد و جذب او 

امکان پذیر نیست.
مطهری درباره عملکرد ضعیف پرسپولیس 
مقابل ذوب آهن گفت: کار تیمی ما بر همه چیز 
ارجحیت دارد و ممکن است هر بازیکنی در خط 
حمله قرار بگیرد. ما در خط حمله بازیکنان جوانی 

داریم و نباید آن ها را تحت فشار قرار دهیم.
او در پایان درباره عملکرد متفاوت پرسپولیس 
در دو نیمه بازی بیان کرد: ما نیمه اول تیم بهتری 
بودیم و قبول داریم در نیمه دوم خوب نبودیم. ذوب 
آهن چیزی برای از دست دادن نداشتند و با جسارت 
بیشتری بازی کردند. بازیکنان ما در نیمه دوم به 
دنبال دفاع از تک گل بودند در حالی که ما به 
آن ها گفته بودیم که بازی خودشان را انجام دهند.

در نیمه دوم خوب نبودیم؛
مطهری: هیات مدیره فوتبال را بهتر از ما می فهمند!

فوتبال  تیم  پیشکسوت 
تیم  این  می گوید  پرسپولیس 
در خط حمله مشکل دارد که 

باید حل شود.
 ، ی ن محمد خا حسن 
برابر  پرسپولیس  دیدار  درباره 
بازی  کرد:  اظهار  ذوب آهن 
در  داشت.  متفاوت  نیمه  دو 
لیس  سپو پر نخست  نیمه 
خود  از  خوبی  عملکرد  واقعا 
به نمایش گذاشت و بازی را 
نیمه  در  اما  بود  کرده  کنترل 

دوم، بازی در اختیار ذوب آهن بود.
وی افزود: در این دیدار پرسپولیس در دقایق 
پایانی گل دریافت کرد و دیگر فرصتی نداشت 
که بخواهد گل برتری را به ثمر برساند. به همین 
خاطر بازی به تساوی کشیده شد و پرسپولیس 
پرسپولیس  می کنم  فکر  من  نبود.  بازی  برنده 
می توانست برابر ذوب آهن برنده باشد اما در نیمه 

دوم بازی شرایط طوری رقم خورد که تیم شادابی 
نیمه نخست را نداشت.

وی ادامه داد: بعد از دوری از فضای مسابقه 
و در ادامه شکست در فینال لیگ قهرمانان آسیا، 
روحی  نظر  از  را  خود  که  دارد  نیاز  پرسپولیس 
بازسازی کند. تیم شادابی گذشته را ندارد که این 
امر باعث شده نتوانند از برتری خود برابر حریف 
روحی  ریکاوری  یک  دارد  نیاز  تیم  ببرند.  بهره 

شود تا دوباره به روزهای اوج 
خود بازگردد. ان شاهلل در آینده 
دوباره  و  کند  تغییر  شرایط 
اوج  روزهای  به  پرسپولیس 

خود بازگردد.
ادامه  در  خان محمدی 
حمله  خط  ضعف  ه  ر با ر د
 : گفت هم  لیس  سپو پر
پرسپولیس در خط حمله مشکل 
دارد و این مشکل باید حل شود. 
در نبود عیسی آل کثیر تیم در 
شده  مشکل  دچار  حمله  خط 
که کادر فنی باید فکری به حال این شرایط کند.

او در پایان در پاسخ به این سوال که نبود بشار 
رسن چقدر در عملکرد فنی تیم تاثیر دارد، گفت: 
بشار بازیکنی طراح و بازیساز بود و حاال  که تیم 
را ترک کرده، قطعا جای خالی او حس می شود. 
بنابراین کادر فنی پرسپولیس باید فکری به حال 

این موضوع هم بکند.

خان محمدی: پرسپولیس به ریکاوری روحی نیاز دارد!

هافبک عراقی پرسپولیس با انتشار پیامی از 
هواداران این تیم خداحافظی کرد.

بشار رسن هافبک عراقی پرسپولیس که پس 
از فینال لیگ قهرمانان آسیا از این تیم جدا شد، با 
انتشار پیامی در صفحه شخصی خود، با هواداران 

پرسپولیس خداحافظی کرد.
او در این پیام آورده است:

سه سال و نیم با شما هواداران پرسپولیس 
و  شدیم  قهرمان  هم  با  کردم.  گریه  و  خندیدم 
شکست خوردیم و با شما بشار رسن شدم. جدایی از 
شما برای من خیلی سخت است اما شرایط زندگی 
شخصی و فوتبالی و آینده من اینطور است که باید 
روزی می رفتم. از هممه شما و مردم ایران بابت 

همه چیز تشکر می کنم.

از همه مربیان از جمله آقای برانکو، کالدرون و 
مخصوصا آقا یحیی تشکر می کنم. از آقا کریم و آقا 
افشین خیلی ممنونم که همیشه راهنما و پشتیبان 
من بودند. من هیچوقت در پرسپولیس احساس 
مخصوصا  بازیکنان  همه  چون  نکردم  غریبی 

کاپیتان و بزرگ ترهای تیم همیشه به من کمک 
می کردند و من مدیون آنها هستم.

قبل  ماه ها  ز  ا پرسولیس  تیم  در  همه 
شد  خواهم  جدا  نیم فصل  من  که  می دانستند 
پرسپولیس  نشدم چون  اول فصل جدا  اما من 
چند بازیکن را برای فینال در اختیار نداشت و 
بمان.  فینال  تا  می گفتند  باشگاه(  )کل  همه 
خودم هم دوست داشتم در فینال به تیم کمک 
تشکر  باشگاه  و مسئوالن  هیات مدیره  از  کنم. 
می کنم که به من اجازه دادند چند هفته زودتر 
جدا بشوم و البته از جدا شدن من نفع مالی هم 
به باشگاه رسید. من همیشه طرفدار پرسپولیس 
و عاشق شما خواهم بود. به امید دیدار دوباره 

شما. دوستتان دارم.

پیام بشار رسن پس از پیوستن به القطر؛

همیشه طرفدار پرسپولیس خواهم بود
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سعید نفیسی در کنار جواهر لعل نهرو سیاستمدار و ادیب هندی
اختصاصی دنیای جوانان

هیچ کس حال من دیوانه را 
بهتر نکرد

احمد امیرخلیلی

من به دستان تو پل بستم به زیباتر شدن
از تو می خواهم از این هم با تو تنهاتر شدن

از تو می خواهم خودت را مثل باران از بهار
از تو می خواهم قرار روزهای بی قرار

هیچ کس در من جنونم را به تو باور نکرد
هیچ کس حال من دیوانه را بهتر نکرد

ای که از تو باز هم زلف پریشان خواستم
من برای شهِر دلتنگی باران خواستم

من همانم که اگر مستم تویی در ساغرم
من از آنی که تو در من ساختی ویران ترم

من به دستاِن تو ُپل بستم به زیباتر شدن
از تو می خواهم از این هم با تو تنهاتر شدن

کشوری  جشنواره  دوره  سومین  پایانی  مراسم 
داستان نویسی و داستان خوانی شوناس به صورت مجازی 

برگزار شد.
پایانی  مراسم  در  جشنواره،  دبیر  شافعی زاده،  جبار 
حضور  با  قزل ایاغ  ثریا  تولد  سالروز  در  که  دوره  این 
جمعی از دوستداران فرهنگ و هنر و ادبیات کودک و 
نوجوان برگزار شد، با اشاره به نقش این نویسنده فقید در 
شکل گیری ادبیات کودک و نوجوان ایران و پرورش نسلی 
از نویسندگان، شاعران، تصویرگران و منتقدان این حوزه، 
گزارشی از فرایند شکل گیری و انتشار فراخوان جشنواره 

در سطح کشور، نحوه  داوری آثار و... ارائه داد.
او با انتقاد از بی توجهی برخی از مدیران فرهنگی و 
حمایت نکردن آنان از فعالیت های فرهنگی و هنری در 
سطح کشور از حامیان دولتی و غیردولتی این جشنواره 

تقدیر کرد.

جشنواره  کرد،  امیدواری  ابراز  پایان  در  شافعی زاده 
شوناس و جشنواره های دیگری از این دست ضمن تداوم 

و استمرار سبب غنای فرهنگی در سطح جامعه شود.
پس از گزارش دبیر جشنواره، یکتا بهروزی،  دختر 
و  برگزارکنندگان  از  تشکر  و  تقدیر  قزل ایاغ ضمن  ثریا 
رمز  را  فرهنگی  فعالیت های  جشنواره،  شرکت کنندگان 
توسعه جامعه و خلق انسان خردورز معرفی و ابراز امیدواری 
کرد چنین جشنواره هایی در سطح کشور استمرار یابد و 

عدالت اجتماعی را در میان اجتماع گسترش دهد.
و  نوجوان  کودک،  برگزیدگان  از  نفر  سه  سپس 

بزرگسال به خوانش آثار داستانی خود پرداختند.
از شهرام  نیابت  داوران بە  هیئت  بیانیه  پایان  در 
اقبال زادە، سرپرست هیئت داوران خوانده شد و مراسم 
به  تقدیر  و شایسته  برگزیده  اثر  معرفی ۶۰  با  اختتامیه 

پایان رسید.

گرامی داشت ثریا قزل ایاغ در مراسم پایانی »شوناس«

مریم جاللی به دنبال برخی 
درخصوص  مده  پیش آ حواشی 
علمی  دبیر  عنوان  به  انتخابش 
این که  می گوید:  جشنواره  از  دوره  این 
نبوده ام، عجیب  نام آشنا  برایشان  می گویند 
نیست زیرا بنده را به عنوان یک پژوهشگر 
شاعر  یک  تا  می شناخته اند  کودک  ادبیات 
و البته حوزه تخصصی بنده ادبیات و شعر 

کودک است.
شعر  جشنواره  پانزدهمین  علمی  دبیر 
ادبیات  و  زبان  گروه  استادیار  و  »فجر« 
ره  با در بهشتی  شهید  ه  نشگا ا د فارسی 
ادبی  جامعه  میان  ارتباط  ایجاد  چگونگی 
آیا  این که  بیان  ضمن  رویدادی،  چنین  با 
کرد:  اظهار  ندارد؟  وجود  ارتباطی  چنین 
شعر  توسعه  و  ترویج  که  ببینیم  باید  ابتدا 
فارسی و نیز  آفرینش آثار ادبی در اولویت 
مهم  نکته  این  سپس  دارد؟  قرار  ما  کار 
است که ما از کدام زاویه به این ماجرا نگاه 
می کنیم؟ درباره شعر باید بگویم پدیده شعر 
قطعا چند سو دارد و به آفرینش و خلق شعر 

محدود نمی شود.
وجه  دو  شعر  به  نگاه  زاویه  افزود:  او 
مهم دارد؛ وجه آفرینش و وجه بررسی آن چه 
خلق شده است. بسیاری از شاعران تجربی 
ما، هم تجربه شعری دارند و هم بر مبانی 
نظری شعر اشراف دارند؛ یعنی واقف اند که 
چه کار می کنند. این طور نیست صرفا حسی 
را که در دل شان ایجاد شده با کالم زیبایی 
رفتارهای  پشت  اندیشه  و  فکر  کنند؛  بیان 
عده ای  است.  شاعران  از  بسیاری  کالمی 
نیز که بر ساخت زبان،  افراد متخصص  از 
و فرم شعر تحقیق می کنند  بررسی محتوا 

الزاما شاعر نیستند. این افراد  و متمرکزند، 
غالبا قشر دانشگاهی یا افراد اهل مطالعه و 
تحقیق  هستند. در نتیجه این پیوند خیلی 
وقت است که وجود دارد. برای همین است 
بررسی  هم  »فجر«  شعر  جشنواره  در  که 
آثاری  بررسی  هم  و  می گیرد  شعر صورت 

که درباره شعر است. 
جاللی سپس در پاسخ به این سوال که 
چطور به رغم ارتباطی که به گفته او خیلی 
جامعه  از  عده ای  دارد،  وجود  است  وقت 
شاعران هنوز نسبت به انتخاب دبیر علمی 
جشنواره شعر »فجر« از جامعه دانشگاهی 
انتقاد می کنند گفت: من نمی توانم به جای 
پاسخ  داشته اند،  کنشی  چنین  که  دیگران 
دهم. آن ها حتما دلیلی برای این داشته اند 
و دالیل شان را هم مکتوب کرده اند و من 
هم آن ها را دیده ام و خیلی هم نسبت به این 
شاعران ارادت دارم و می دانم شخصیت بنده 

را نشانه نگرفته اند و نظرشان کلی است.

می گویند  ین که  ا  : د ا د مه  ا د ا وی 
نیست  عجیب  نبوده ام،  نام آشنا  برای شان 
زیرا بنده را به عنوان یک پژوهشگر ادبیات 
البته  و  شاعر  یک  تا  می شناخته اند  کودک 
حوزه تخصصی بنده ادبیات و شعر کودک 
و  رفتار  پاسخگوی  نمی توانم  من  است. 
و  داشتند  دالیلی  آن ها  باشم،  آن ها  کنش 
دیده  باید  حتما  هم  دالیل شان  از  بخشی 
شنیده  است  الزم  هم  انتقادشان  و  شود 
ارادت  بزرگواران  این  همه  به  البته  شود. 
دفاع  خودم  از شخص  نیست  قرار  و  دارم 
می  فکر  بیشتر  اشتراک مان  نقطه  به  کنم. 
امر  تا اختالف ها و آن تمرکز بر یک  کنم 

فرهنگی است. 
مدیون  را  شعر  داوری  و  بررسی  او 
اصلی  عامل  که  دانست  شاعران  تالش 
آفرینش شعر هستند و برای همین آنان را 
بار جزء  دانست و گفت: من چندین  مقدم 
کمیته علمی و داور جشنواره شعر »فجر« 

کسی  چرا  نمی دانم  زمان  آن  در  اما  بودم 
چیزی درباره غریب و آشنا بودن بنده نگفته 
بود و عجیب است تا به عنوان دبیر علمی 
آمد.  وجود  به  واکنش ها  این  شدم،  مطرح 
معتقدم که مسئولیت اعضای هیئت علمی و 
داوران اگر مهم تر و سنگین تر از دبیر علمی 
نباشد کمتر هم نیست. با این حال این که 
انتقادشان را گفتند، خوب بوده و خوشحالم 
که انتقاد و دیدگاه شان را منعکس کرده اند.

این مدرس زبان و ادبیات فارسی درباره 
این که دانشگاهیان چگونه می توانند نقشی 
در جهانی شدن شاعران کشور و خصوصًا 
شاعران معاصر داشته باشند اظهار کرد: کار 
دانشگاهیان آفرینش شعر نیست اما حداقل 
کنند  علمی  بخش  در  می توانند  که  کاری 
تطبیقی  بررسی های  حتی  و  نقد  بررسی، 
شاعران  دیگر  شعر  با  فارسی  شعرهای 
دانشگاه  استادان  از  بسیاری  است.  جهان 
نشریات  در  انگلیسی  زبان  به  مقاله هایی 
جهانی در این باره منتشر کرده اند. این طوری 
است که صدای شاعر کشور ما محدود به 
خطوط مرزی نمی شود و نام و کالم شان در 
سطح بین المللی مطرح می شود. خودم هم 
خوشحالم که چندین مقاله به زبان انگلیسی 
در این بخش کار کرده ام و صدای شاعران 
کشورم را اعم  از شاعران شعر بزرگسال و 
شاعران کودک و نوجوان در همایش های 
برون مرزی به گوش دوستداران و محققان 

فرامرزی رسانده ام.
برخی  درباره  همچنین  جاللی  مریم 
انتقادها نسبت به حضور نداشتن طیف های 
گوناگون در جشنواره شعر »فجر« و جهانی 
شدن و معنا یافتن از منظر بین المللی شدن 

این جشنواره بیان کرد: الزم است نگاهی 
به مولفه های جهانی شدن و جهانی بودن 
حوزه  سه  در  نگاه  این  با  باشیم،  داشته 
نه  بودن،  مخاطب  حتی  و  بررسی  ارائه، 
کسی  نه  و  می شود  وارد  تعصب  با  کسی 
دوری  و  گرفت  خواهد  فاصله  متعصبانه 
خواهد گزید. وقتی صحبت از طیف می شود، 
شاعران،  یعنی  کرد  نگاه  همه جانبه  باید 
در  را  مخاطبان  و  داوران  و  علمی  کمیته 
نظر گرفت. من اگر شما را مخاطب خودم 
کرد.  نخواهم  ارائه  شما  به  را  کارم  ندانم، 
اگر جهانی شدن را مالک قرار دهیم، آن 
انتخاب خواهیم داشت  نه تعصب در  وقت 
و نه تعصب در ارائه کار. بخشی از جهانی 
گرفتن مالک های  نظر  در  به  منوط  شدن 
جهانی و به توافق رسیدن بر سر آن است؛ 
در واقع ما در توافق ها به نوعی به قوانین، 
فکر و اندیشه یکدیگر احترام می گذاریم و 
زبان مشترک در همراهی پیدا می کنیم. در 
نتیجه این رمز موفقیت همه ماست و دیگر 
بحث این طیف و آن طیف پیش نمی آید و 

همه به یک طیف تبدیل می شویم.
او که پیش تر دبیر جشنواره بین المللی 
دبیر  همچنین  و   ۹۸ سال  در  قصه گویی 
نوجوان  و  کودک  »ادبیات  همایش  علمی 
سال  دی ماه  در  بهشتی«  شهید  دانشگاه 
دانشگاهی  اعضای  گفت:  است  بوده  قبل 
شاعران،  و  علمی  کمیته  اعضای  حتی  و 
حتی مخاطبان همه یک خانواده و در کنار 
یکدیگرند و شاید نسبت به هم پیشنهاد یا 
انتقادی داشته باشند اما مقابل هم نیستند 
و من از این بابت افتخار می کنم عضو این 

خانواده بزرگ هستم.

کار دانشگاهیان آفرینش شعر نیست

»سرمشق گمشده؛ طبیعت بشر« روی میز کتابفروشی ها
ــاب  ــارم کت ــاپ چه چ
؛  ه گمشــد مشــق  سر «
طبیعت بشــر« تألیــف ادگار 
ــی  ــۀ عل ــا ترجم ــورن ب م
ــارات  ــط انتش ــدی توس اس
ــه  ــر و روان ــروش منتش س

ــد. ــر ش ــازار نش ب
ــده؛  ــق گمش »سرمش

طبیعــت بشــر« نخســتین کتابــی اســت کــه از نویســنده و متّفکــر 
ــی  ــه فارس ــورن، ب ــوی، ادگار م ــر فرانس ــناس معاص و جامعه ش

ترجمــه شــده اســت.
ایــن پژوهشــگر در ایــن کتــاب و همچنیــن در مجموعــه ای 
ــه  ــام »روش« ب ــت ن ــال آن و تح ــه دنب ــه ب ــدی ک ــج جل پن
رشــته تحریــر درآورده اســت تــالش می کنــد تــا میــان علــوم 
ــو آن  ــد و در پرت ــدی ایجــاد کن ــوم زیســتی پیون انســانی و عل
ــود  ــون وج ــا کن ــه ت ــد ک ــه ده ــان ارائ ــی از انس ــه جامع نظری

نداشــته اســت.
ــوان انســان را موجــودی  ــاور اســت کــه نمی ت ــن ب ــر ای او ب
مجــزا و بیگانــه از طبیعــت دانســت. در کتــاب سرمشــق گمشــده، 
ــا  ــروز ب ــه ام ــا ب ــاز ت ــوع بشــر را از آغ ــن ن نویســنده ســیر تکوی
تیزبینــی و موشــکافی خاصــی ترســیم می کنــد و تــالش مــی ورزد 
تــا در پرتــو دانش هــای جدیــد رابطــه ارگانیــک میــان فرهنــگ و 
طبیعــت را در تکویــن نــوع بشــر نشــان دهــد. کلیــد فرهنــگ در 

طبیعــت و کلیــد طبیعــت مــا در فرهنــگ اســت.
چــاپ چهــارم این اثــر در 2۴3 صفحــۀ رقعی، شــمارگان 5۰۰ 
نســخه و بــا قیمــت 3۰,۰۰۰ تومــان توســط انتشــارات ســروش در 
اختیــار عالقــه منــدان بــه مباحــث ایــن حــوزه قــرار گرفته اســت.
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فرناز میرزالو

آگهی ماده ۱2۰ آیین نامه قانون ثبت امالک 
خانم جمیله مقیمی به استناد درخواست وارده به شماره ۹۹/۱۰/۶-۱2552 
از هشت سهم  پنج سهم مشاع  میزان  به  المثنی  مالکیت  نموده که سند  ادعا 
)قفیز( ششدانگ یک قطعه باغ به پالک ۱۸25/۱ بخش چهار شهمیرزاد ذیل 
ثبت 2۰۴۱ صفحه 35۰ از دفتر ۱۹ به شماره سند 2۰222۴ که بنام ایشان صادر 
و تسلیم شده به علت اسباب کشی مفقود گردیده است و چون در نظر است 
دومین سری سند مالکیت المثنی نسبت پالک فوق صادر گردد لذا مراتب یک 
نوبت آگهی می گردد تا هر کس که مدعی انجام معامله با پالک صدراالشاره 
می باشد یا مدعی وجود سند مالکیت در نزد خود است ظرف مدت ده روز به 
اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان مهدیشهر مراجعه و اعتراض خود را ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید بدیهی است پس از انقضای 

مهلت مقرر سند مالکیت المثنی برابر مقررات صادر خواهد شد. 
حسین فزونی تلوکی 

سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان مهدی شهر 
م / الف ۴۹۹

تابان  کاران  با مسئولیت محدود خدماتی درخشش  تاسیس شرکت 
ملی  شناسه  به   2۱۰5 ثبت  شماره  به   ۰۹/۱۰/۱3۹۹ درتاریخ  آسیا 
۱۴۰۰۹۶۸۸۶۶5 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به 
شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :فعالیتهای 
خدماتی شامل ۱-شرکت در پیمانکاری های شهرداری 2-نظافت آپارتمان 
۴-قالیشویی  خشک  ومیوه  حبوبات  بندی  3-بسته  وشرکتها  وادارات 
وخشکشویی 5-پذیرایی مجالس ومراسمات ۶-پرستاری ازکودک وسالمند 
۷-حمل ونق وایاب و ذهاب )درون شهری(۸-دوخت انواع لباس برای 
وتوزیع  ۱۰-پخش  ساختمان  وتاسیساتی  فنی  ۹-امور  وشرکتها  ارگانها 
از  اخذ مجوزهای الزم  از  لزوم پس  بازرگانی درصورت  کاالهای مجاز 

مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی 
: استان کردستان ، شهرستان سقز ، بخش مرکزی ، شهر سقز، محله 
کریم آباد ، خیابان دارالصفا ، کوچه آالله 3 ، پالک ۰ ، طبقه اول کدپستی 
۶۶۸۱۱۸33۷3 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰ 
ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای بهنام سالمیانی 
به شماره ملی 3۷5۰۰۹۷۰3۸ دارنده 5۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم 
 5۰۰۰۰۰ دارنده   3۷5۰2۷۶۹۸۶ ملی  شماره  به  االسالمی  شیخ  روژان 
ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای بهنام سالمیانی به شماره ملی 
3۷5۰۰۹۷۰3۸ و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم روژان شیخ االسالمی به شماره 
نامحدود  به مدت  به سمت رئیس هیئت مدیره  ملی 3۷5۰2۷۶۹۸۶ و 
دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق 
عادی و اداری با امضای مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر 
شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر 
االنتشار دنیای جوانان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت 
موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کردستان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری سقز )۱۰۷۰۷۴۷(

آگهی تغییرات شرکت فنی و مهندسی آراد الکتریک چاالک شرکت 
 ۱۴۰۰5۹۸۶۶5۶ ملی  شناسه  و   ۱۷3۱ ثبت  شماره  به  خاص  سهامی 
مورخ  العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
و  مدیره  هیئت  اعضاء   -  ۱  : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   ۱۷/۰۹/۱3۹۹
سمت های ایشان به قرار ذیل و برای مدت دو سال انتخاب گردیدند : 
خانم سیما ساعدی به شماره ملی 3۷5۰۱۱53۰3 به سمت رئیس هیئت 

مدیره آقای هیمن عزیزی به شماره ملی 3۷۶2۱۰۸5۸۷ به سمت نایب 
 3۷۶2۱۰33۷2 ملی  شماره  به  ورمزیار  آزاد  آقای  مدیره  هیئت  رئیس 
امضاء  حق  دارندگان   2- مدیره  هیئت  عضو  و  عامل  مدیر  سمت  به 
قبیل  از  شرکت  وتعهدآور  بهادار  اسنادواوراق  کلیه   : شرکت  در  مجاز 
چک،سفته،بروات،قراردادها وعقود اسالمی و اوراق عادی واداری باامضا 
منفرد مدیرعامل همراه بامهرشرکت معتبر میباشد -3 بازرسان شرکت به 
شرح ذیل و برای مدت یکسال مالی برگزیده شدند : آقای محمد شاهی 
به شماره ملی 3۷۶۰35۸۹5۰ به سمت بازرس اصلی آقای حامدرنجبری 
به شماره ملی 3۷۶22۴۴235 به سمت بازرس علی البدل -۴ روزنامه 
انتخاب شد.  کثیراالنتشار دنیای جوانان جهت نشر آگهی های شرکت 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کردستان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری سقز )۱۰۷۰۷۴۹(

آگهی تغییرات شرکت فنی و مهندسی آراد الکتریک چاالک شرکت 
 ۱۴۰۰5۹۸۶۶5۶ ملی  شناسه  و   ۱۷3۱ ثبت  شماره  به  خاص  سهامی 
 ۱۸/۰۹/۱3۹۹ مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
پیشنهاد  به   : افزایش سرمایه شرکت   -  ۱ : اتخاذ شد  ذیل  تصمیمات 
هیات مدیره و مالحظه گزارش بازرس قانونی شرکت دایر بر لزوم افزایش 
سرمایه ، سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم با 
نام ۱۰۰۰۰ ریالی به مبلغ 2۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم با نام 
2۰۰۰۰۰ ریالی از محل پرداخت نقدی سهامداران که برابر گواهی بانکی 
شماره 5۹/۱۱25۰/۷۶ مورخ ۱۱/۰۹/۱3۹۹ نزدبانک تجارت سقز شعبه 
بلوار کشاورز پرداخت گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه 
به شرح مذکور اصالح می گردد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
کردستان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سقز )۱۰۷۰۷5۰(
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محمد حسین زاده

واژه آقـازاده، واژه اي اسـت کـه بسـیاري 
از مـا بـا آن آشـنا هسـتیم و اتفاقـا شـاید 
یـک حـس مشـترک بیـن همـه مـا دربـاره 
ایـن واژه وجـود داشـته باشـد و آن هـم تنفر 
اسـت. درواقـع مسـائل حاشـیه اي پیرامـون 
برخـي از آقازاده هـاي سیاسـي باعـث شـده 
تـا مـردم نسـبت بـه ایـن کلمه حـس بدي 
پیـدا کننـد و حـاال هرزمـان فـردي را با این 
لقـب صـدا مي کننـد، حـس تنفـر در کنـار 
هـم بـه وجـود مي آیـد. ایـن روزها سـریال 
آقـازاده بـه تهیه کنندگي و نویسـندگي حامد 
عنقـا و کارگردانـي بهرنگ توفیقـي در حال 
پخـش اسـت و آخریـن قسـمت هاي خود را 
پشـت سـر مي گـذارد و یکي از سـریال هاي 
چالش برانگیز و پرحاشـیه شبکه خانگي بوده 
اسـت. امین تارخ بازیگر کهنه کار و برجسـته 
کشـور کـه یکـي از اسـاتید به نـام بازیگري 
نیـز مي باشـد، یکـي از بازیگـران اصلي این 
سـریال اسـت. گفتگـوي کوتاهـي بـا امیـن 

تـارخ داشـتیم کـه از نظرتـان مي گـذرذ...

-آقـاي تـارخ در زمـان کرونا چـه کردید 
و چـه مي کنید؟

*تـا جایی که می توانسـتم در خانه ماندم 
و موارد بهداشـتي چون زدن ماسـک و سایر 
مـوارد بهداشـتی را رعایـت کـردم تـا به این 
بیمـاري عجیـب دچـار نشـوم. در ایـن ایـام 
هـم صرفـا در سـریال آقـازاده بازي داشـتم 
کـه بـه پایـان رسـید و ایـن سـریال در این 
مـدت پـس از شـیوع ویـروس کرونـا تنهـا 
کاری بـود کـه انجـام دادم و در حـال حاضر 

اسـتراحت می کنـم.

-پیشـنهادات دیگـري هـم در ایـن ایـام 
شتید؟ دا

فیلـم  هـم  مـاه  چنـد  ایـن  در  *بلـه، 
سـینمایی پیشنهادشـده اسـت و هم سـریال 
کـه هیچ کـدام ترغیبـم نکردند کـه کار کنم، 

قـرار هسـت کار کنـم امـا نـه هـر کاری.

-نظـر کلي شـما درباره سـریال آقـازاده 
؟ چیست

*زماني کـه کار مي کردیـم از همان ابتدا 
بـه نظـرم کار خوبـی بـود بـه همیـن دلیـل 
حضـور در آن را پذیرفتـم ضمـن اینکـه این 
کار کارگـردان، تهیه کننـده و فیلمنامه خوبی 
داشـت. ایـن روزها هـم که پخش مي شـود 
ایـن  تفاوت هـاي  متوجـه  مي شـود  کامـال 
سـریال بـا دیگر سـریال هاي شـبکه خانگي 
اسـتقبال  کار  از  زیـادي  مخاطـب  و  شـد 

اسـت. کرده 

برایمـان  رضـا  حـاج  نقـش  -دربـاره 
؟ ییـد بگو

*شـخصیت حـاج رضـا در ایـن سـریال 
از نقش هـای پیچیـده ای اسـت کـه  یکـی 
بـازی کـرده ام. مـن تعداد زیـادی نقش حاج 
رضـا در سـینما و تلویزیون بـازی کرده ام که 
یکی دوتـا از آنهـا جـزو متفاوت ترین نقش ها 
بـوده اسـت. البته یـک نقطه مشـترک میان 
همـه آنها یعنی معترض بودن و نشـان دادن 
اعتراض وجود داشـته اسـت. حدود ۱۴ سال 
پیش در سـریال سـفر سـبز، هـم نقش یک 
حاج رضا را داشـتم که شـخصیت پاکدسـت 
امـا معترضـی داشـت. حـاج رضا در سـریال 
آقـازاده هـم در ظاهـر و اصوال، بسـیار قابل 

دفاع، پاکدسـت و دوست داشـتنی اسـت.

-چقـدر سـعي کردید بر اسـاس فیلمنامه 
این شـخصیت را بسازید؟

*حـاج رضـای سـریال آقـازاده، صاحب 
یـک شـخصیت پیچیده اسـت و همه سـعی 
و تـالش من بـه عنوان بازیگـر و آقای عنقا 
و توفیقـی بـه عنـوان نویسـنده و کارگـردان 
ایـن بـوده کـه ایـن نقـش، اصطالحـا روی 
دسـت فیلمنامه و سریال نماند و تکلیفش در 
انتها با بیننده مشـخص شـود. او شـخصیتی 
نیسـت که در طول تماشـای سـریال، ایجاد 
انزجـار کنـد یـا محبوبیـت صددرصد داشـته 
باشـد امـا ممکـن اسـت در انتهای سـریال، 
یـک پایـان دگرگون و دراماتیـک از خودش 
نشـان دهد کـه تاکیدی بـر دراماتیـزه بودن 

این شـخصیت اسـت.

-انتقـادات زیادي به شـخصیت حامد که 
پسـر شـما بود مي شـود! درباره تصمیمات و 

کارهایـش به عنوان یـک آقازاده!
اسـت  جـوان  مهـراد(  )سـینا  *حامـد 
و  سـن  اقتضـای  بـه  واکنش هایـش  و 
سـالش، پـس کسـی بایـد او را آرام کنـد و 
آرامش بخـش باشـد. نقـش پدرانـه حاج رضا 
را اینجـا می بینیـم. نقشـی کـه برخاسـته از 
یـک اعتقـاد اسـت و همین اعتقاد اسـت که 

می شـود. آرامـش  باعـث 

پورعابدینـي  پردیـس  بـازي  -دربـاره 
برایمـان بگوییـد کـه اولیـن تجربـه جـدي 
بازیگـري اش بـود و بسـیار درخشـان ظاهـر 

. . . شد
*بلـه، چـون او دارای الگوهـای خاصـی 
از بازیگری اسـت، چون درسـت راه می رود، 
نـدارد،  اضافـه  حرکـت  دارد،  خوبـی  بیـان 
فهـم  و  دارد  را  مقابـل  بازیگـر  بـا  ارتبـاط 
می کنـد و البتـه بینی اش عمل نشـده اسـت. 
بـا قاطعیـت مـن او را بـرای بـازی در نقش 
راضیـه تاییـد کـردم و بـه نظرم لیاقـت این 
دیـده شـدن را داشـت و موفـق عمـل کرد.

-قبـول دارید بسـیاري از بازیگران حوان 
در سـال هاي اخیـر به بیراهـه رفته اند!

*البته این مسـئله در مـورد همه افرادی 
کـه وارد ایـن حرفه می شـوند صدق نمی کند 
امـا در مـورد برخـی اینگونه اسـت. به نظرم 
علت آن بی ریشـه گی شـخصیتی است. یک 
خانمـی هسـت اسـمش را گذاشـته بازیگـر 
ولـی از صبـح تا شـب فقط دنبال این اسـت 
کـه چطـور فالوئرهایـش را زیاد کنـد. گاهی 
را کوتـاه می کنـد، گاهـی مویـش  مویـش 
و  ازدواج می کنـد  گاهـی  بلنـد می کنـد،  را 
گاهـی طـالق می گیـرد! مـن فکـر می کنم 
مـردم متوجـه هسـتند و دوغ را از دوشـاب 
تشـخیص می دهنـد. هیـچ چیـزی از چشـم 
مـردم پنهـان نمی مانـد. همـه می فهمند که 
چـه کسـی دارد بـا اصالـت کار می کند و چه 
کسـی آمده تا یک شـهرت کاذب برای خود 
دسـت وپا کند و از طریق آن درآمدزایی کند.

زمان دقیق برگزاری سی ونهمین جشنواره تئاتر 

سی ونهمین جشنواره تئاتر فجر 
با تاکید بر تبعیت از تصمیمات ستاد 
مقابله با کرونا از ۱۱ تا 2۱ بهمن ۹۹ 
برگزار خواهد شد. حسین مسافرآستانه 
دبیر این جشنواره عنوان کرد: امسال 
تمرکز جشنواره در شکل برگزاری بر 

بهره گیری از بستر فضای مجازی است، اما 
متناسب با شرایط در صورت اعالم ستاد ملی 
مقابله با کرونا مبنی بر استفاده از ظرفیت 5۰ درصدی تماشاخانه ها در زمان 
برگزاری جشنواره ، تنها تعدادی از سالن های منتخب و دارای شرایط مناسب 
برای اجرای آثار در شرایط مقتضی، میزبان مخاطبان نمایش های بخش 
صحنه ای خواهند بود.اسامی این تماشاخانه ها و شرایط اجرای متناسب با 
به گروه های  دبیرخانه جشنواره  از سوی  متعاقبا  بهداشتی  شیوه نامه های 

شرکت کننده و عالقه مندان اطالع رسانی خواهد شد.

سریال »باخانمان« دارای موزیک تیتراژ شد

 » ن نما خا با « ل  یا سر
تهیه  و  نیک نژاد  برزو  به کارگردانی 
تقوایی، در حالی که  زینب  کنندگی 
آنتن  روی  دی ماه   دهم  روز  از 
روزهای  همچنان  رفته،  شبکه 
می کند  سپری  را  تصویربرداری 

حمیدرضا  توسط  نیز  آن  تیتراژ  ترانه  و 
ترکاشوند با آهنگسازی آریا عظیمی نژاد و شعری از عبدالجبار کاکایی ضبط 
شد. حسن پورشیرازی، شهره لرستانی، حسام محمودی، الهام اخوان، مارال 
فرجاد، امیر حسین طاهری، امیر کاظمی، فرزانه سهیلی، امیر آتشانی، مریم 
سلطانی، مه روز ناصر شریف، مهناز کرباسچیان، نصرت دادرسی، حامد 
وکیلی، گیتی معینی، سارا عابدی، امیر علی خانی و ... )با حضور( سعید 
امیرسلیمانی، شهرام شکیبا، خسرو احمدی، امید روحانی، افسانه بایگان، 
آتیال پسیانی، بهنام تشکر و شقایق دهقان بازیگران این سریال هستند.

حسین علیزاده  و یک تجربه جدید

آلبوم »هم سان و هم سکوت« 
عنوان یکی از تازه ترین آثار موسیقایی 
جدیدی است که با هنرمندی حسین 
تریو  رامبرانت  مجموعه  و  علیزاده 
نیز  این  از  پیش  اثر  این  شد.  منتشر 

در پلتفرم های معتبر موسیقی جهان پیش 
حسین  بود.  گرفته  قرار  شنوندگان  روی 
علیزاده، رامبرانت فرایش نوازنده فورته پیانو، 
هارمونیوم، تونی اورواتر نوازنده ویولن و وینسنت پالنیه نوازنده سازهای 
»درآمد«،  اینکه  می دهند. ضمن  تشکیل  را  آلبوم  اجرایی  گروه  کوبه ای 
»رامبراندی  »سرمست«،  نیشابورک«،  »مقدمه  »کرشمه«،  »سماع«، 
نژاد«، »نهفت«، »ترکمن« اسامی آثاری هستند که در این آلبوم گنجانده 
شده اند. اعضای گروه رامبرانت در طول ۱2 سال گذشته در کنار هم ساز 
زده اند و توانسته اند به یکی از اصلی ترین گروه های جز در هلند تبدیل شوند. 
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ن فیلم »گورکن« در هندوستان روی پرده می رود

سیزدهمین جشنواره بین المللی 
فیلم  میزبان  جیپور هندوستان،  فیلم 
نویسندگی  به  »گورکن«  سینمایی 
به  و  مالیی  کاظم  کارگردانی  و 
است.  سعیدیان  سینا  تهیه کنندگی 
این جشنواره از سال 2۰۰۹ در ایالت 

در  ساله  هر  و  تأسیس شده  هند  راجستان 
بخش های مختلفی همچون آثار سینمایی، 
مستند، انیمیشن، فیلم کوتاه و ... برگزار می شود. معرفی فیلمسازان جدید و 
تبادل فرهنگ میان هند و سایر کشورها در زمینه آداب اجتماعی و فرهنگی از 
جمله مهم ترین اهداف جشنواره بین المللی فیلم جیپور به شمار می آید. »گورکن« 
داستان زنی به نام سوده شریف زادگان با بازی ویشکا آسایش است که در آستانه 
ازدواج مجددش با یک چالش سخت مواجه می شود. جشنواره فیلم جیپور از 

تاریخ 2۶ تا 3۰ دی در شهر جیپور برگزار خواهد شد.

ما
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محمد حسین زاده

شرایطي  در  حقیقت  سینما  جشنواره  چهاردهمین 
به پایان رسید که نام هاي زیادي را به عنوان فیلمساز 
براي روزهاي آینده سینما معرفي کرد. کارگرداناني که 
با ساخت مستندهاي شایسته و شاخص بار دیگر نشان 
دادند که ساخت آثار مستند چقدر مهم و حیاتي است. 
چهاردهمین  در  کمیته،  مستند  با  بدرلو  عبدالحسین 
جشنواره بین المللی سینما حقیقت حضور یافت و قرار 
است با این فیلم در سی و نهمین جشنواره فیلم فجر نیز 
حضور داشته باشد. کمیته، یک اثر درخشان در جشنواره 
امسال بود و قطعا در اینده اي نزدیک از کارگردان آن 

بیشتر خواهیم شنید.
عبدالحسین بدرلو در گفتگو با دنیاي جوانان درباره 
چرایی پرداختن به این موضوع و چگونگی شکل گیری 
ایده آن بیان کرد: ما همواره نام کمیته را شنیده ایم و 
یکسری اطالعات درباره عملکرد آن داریم که خیلی 
از آنها درست نیست، به خصوص در سال های ابتدایی 
گوش  به  بسیار  کمیته  عنوان  که  جنگ  و  انقالب 
می خورد. سال ۱3۹5 ایده این مستند را مصطفی فتاحی 
تهیه کننده فیلم با من در میان گذاشت، سال ۱3۹۶ طرح 
اولیه آماده شد و ما مراحل پژوهش را به شکل جدی 
آغاز کردیم. متاسفانه در این حوزه اطالعات کاملی در 
اختیار نبود و تنها بر مبنای شنیده ها بود که کار پیش 
کمیته  عنوان  با  شصتی ها  دهه  اغلب  یعنی  می رفت. 
نهاد چیزی  این  مورد عملکرد  در  اما  داشتند،  آشنایی 
نمی دانستند و حتی دهه هشتادی ها نیز این عنوان را 
شنیده اند، اما این اطالعات همه بر مبنای شنیده هاست و 
حتی در آثار سینمایی نیز از این نهاد نام برده شده است، 
اما اطالعاتی از آن در حوزه مکتوب وجود ندارد. وقتی 
در مرحله پژوهش به اطالعات مکتوبی دست نیافتیم 
ترجیح دادیم به سراغ تاریخ شفاهی برویم تا به یک 
تعریف درست از آن برسیم که اصال کمیته چه بود، چه 
کارهایی انجام داد، نقاط قوت و ضعفش را شناسایی 
کنیم و بعد از رسیدن به پاسخ این سواالت پژوهش های 
میدانی، کتابخانه ای و آرشیوی را آغاز کنیم که این روند 
بسیار سخت و طوالنی شد، اما درنهایت قابل استناد بود 
و می شد روی این اطالعات به دست آمده کار کرد. بر 
اساس داشته ها ما یک فیلمنامه ۴ قسمتی نوشتیم که 
نسخه سینمایی آن در ۷2 دقیقه آماده شد و نسخه دیگر 

آن در ۴ قسمت ۴5 دقیقه ای تدوین شد.
این مستندساز در پاسخ به این سوال که چه چیزی 
در ماجرای کمیته برایش جذاب بود که به سمت ساخت 
به دست آمده  اطالعات  داد:  توضیح  رفت،  آن  مستند 
در  دائم  آن  از  بخشی  بود،  پازل  یک  مانند  ما  برای 
ازآنجایی که  و  می شد  شنیده  دوستان  و  خانواده  میان 
فیلمسازان نیز عمدتا به تاریخ عالقمند هستند بنابراین 
به دنبال شنیده ها می روند که همین عامل جذب ما به 
فتاحی  مصطفی  پدر  دیگر  سوی  از  بود.  موضوع  این 
خود از اعضای کمیته  بود و حتی در میان دوستان مان 
نیز داشتیم کسانی  را که در گذشته کمیته ای بودند، اما 
بازهم اطالعاتی از آنها و کارشان در اختیار نبود و تنها 
را می شنیدیم و نمی دانستیم کمیته چه  عنوان کمیته 
چیزی است و در آنجا چه کاری انجام می شود، بنابراین 
وقتی وارد جریان تحقیق و پژوهش شدیم متوجه این 
کاستی و کمبود اطالعات شدیم و همین مخفی بودن ما 
را ترغیب کرد تا به سمت یافتن اطالعات درست برویم. 
برخی از مطالبی که در فیلم مطرح می شود نکاتی بود که 
خود ما هم نمی دانستیم و این کار را جذاب تر می کرد.

عبدالحسین بدرلو در ادامه درباره جنس نگاهش به 
این موضوع، نیز اظهار کرد: به هرحال تندروی هایی در 

داشته است که در هر  ابتدایی وجود  همان سال های 
برهه زمانی نیز وجود دارد، ما فقط نقاط قوت و ضعف 
آن را بررسی کردیم و در جایی که درست بود ایستادیم 

تا آن را در معرض دید عموم قرار دهیم.
او در بخش دیگري از صحبت هایش درباره سختی 
کار پژوهش و عدم توجه کافی به این بخش نیز گفت: 
بخشی از این اتفاق به فیلمسازان برمی گردد و بخشی 
نیز به نهادهای مربوطه، فکر می کنم اطالعات باید از 
سوی نهادها کمی در دسترس تر باشد، چرا که اولویت 
برای نهادها بحث امنیت است درحالی که بیان برخی 
از مسائل اتفاقًا خود می تواند به نفع امنیت باشد و باید 
به فیلمسازان اعتماد کنند تا در این عرصه ورود داشته 
باشند و بتوانند فعالیت خود را انجام دهند. به طور مثال 
از کمیته در ناجا آرشیو و پژوهش های زیادی وجود دارد 
که می توانست به راحتی در اختیار ما قرار داده شود، اما 
این اتفاق نیفتاد و دلیل آن را هم نمی دانم. درباره این 
مسائل اطالعات به سختی به دست می آید. بخشی دیگر 
نیز به خود فیلمسازان برمی گردد که در این زمینه تا چه 
اندازه برآورد هزینه داشته باشند و زمان صرف آن کنند. 
اغلب تا به موضوع جذابی می رسند سریع می خواهند آن 
را به تصویر بکشند و به همین دلیل نیز شاهد هستیم که 
بسیاری از فیلم های کم پژوهش یا بدون پژوهش هستند، 
عمق الزم برای تأمل را ندارند، درواقع خود فیلمساز 
عجله داشته است و برآوردی در این زمینه انجام نداده 
و روی این بخش نیز تمرکز الزم را نداشته است. به 
نظرم می شود بابت این دست پروژه ها بودجه نیز تأمین 

کرد تا پژوهش عمیق شود.
این فیلمساز در ادامه و در پاسخ به این سوال که 
آیا قصد دارد اطالعات به دست آمده را تبدیل به کتاب 
کند، عنوان کرد: به ذهن مان رسید که این کار را انجام 
دهیم، اما باید ناشران را برای چاپ راضی کنیم. بخشی 
از پژوهش ما تصویری بود و کلی عکس و فیلم داریم 
که بعضی از آنها برای اولین بار است که نمایش داده 
شده اند، ما این تصاویر و آرشیو را کامل کردیم و به 
تا  برگرداندیم  بودیم  امانت گرفته  آنها  از  مراکزی که 
از آن استفاده کنند، اما درباره مکتوب کردن آن هنوز 

پروژه ای شکل نگرفته است.
عبدالحسین بدرلو همچنین درباره برگزاری آنالین 
جشنواره سینما حقیقت و کسب این تجربه نیز گفت: 
برگزاری آنالین جشنواره هم نقاط قوت داشت و هم 
ضعف، در این شرایط تعطیلی کل جشنواره خیلی بیشتر 
به ضرر ما بود تا برگزاری آنالین آن، به نظرم برگزاری 
آنالین جشنواره یک قدم روبه جلو بود که باعث شد به 
بن بست نرسیم و پیشنهاد خوبی بود. از سوی دیگر با 
این شیوه مخاطب ما این بار از کل کشور بود و همه 
می توانستند به آثار دسترسی داشته باشند درحالی که در 
شیوه برگزاری فیزیکی جشنواره این اتفاق تنها شامل 
نمی برد.  بهره  آن  از  کشور  همه  و  می شد  شهر  چند 
ازآنجایی که سال اول برگزاری جشنواره به این شکل 
بود نواقصی هم وجود داشت به طور مثال هنوز مخاطبان 
اطالع کافی در این زمینه ندارند و از سوی دیگر حذف 

جلسات نقد و بررسی است.

همراه با کارگردان شاخص جشنواره سینما حقیقت

بدرلو: اطالعات زیادي درباره کمیته وجود ندارد!


