
در خانه بمانید
 آلودگی تا سه شنبه ادامه دارد!

سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1651- یکشنبه 21 دی  1399- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

7فرهنگ
زندگی طاهره 

صفارزاده روی آنتن 
می رود

6ورزش
سایت پرتغالی: مهدی 

طارمی یک هنرمند 
واقعی است

زندگی زنده نام طاهره صفارزاده شاعر معاصر ایرانی 
شبکه  دو  از  رادیویی  و  نمایشی  سریال  قالب  در 

رادیویی ایران و نمایش پخش می شود.

مهدی طارمی، مهاجم تیم ملی فوتبال ایران، توانست 
بار دیگر در تیم پورتو بدرخشد و با زدن دو گل و 
کسب یک پنالتی مقابل فامالیکائو به عنوان بهترین 

بازیکن زمین انتخاب شود.

بررسی بودجه 1۴00
 آموزش و پرورش

بودجه  بررسی  به  مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی 
حوزه آموزش و پرورش در سال ۱۴۰۰ پرداخت. به گزارش مرکز 
پژوهش های مجلس شورای اسالمی، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ 
اینت مرکز در گزارشی با عنوان »بررسی الیحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ۲۱. 
بودجه حوزه آموزش و پرورش« آورده است؛ مجموعه اعتبارات وزارت آموزش و 
پرورش و سازمان های تابعه آن بدون اعتبارات متفرقه در الیحه بودجه سال ۱۴۰۰ 
نسبت به اعتبارات مصوب سال ۱۳۹۹ به میزان ۵۷/۴۸ درصد افزایش یافته است. 
صفحه۲

خارجی  روابط  راهبردی  شورای  رئیس 
به  را  اروپایی  کشورهای  با  مواجهه  در  دقت 
تاکید  آنان ضروری دانست و  علت بدعهدی 
کرد: نباید فریب خوشرویی، لبخند و روابط ظاهری با 

آنان را خورد.
زیاده  با  مواجهه  نحوه  درباره  خرازی  کمال  سید 

با  برجام، گفت:  در موضوع  اروپایی  خواهی سه کشور 
مرور خاطرات دوره مسئولیتم در وزارت خارجه می بینم 
با  ما  آمدهای  و  رفت  و  روابط  هم  مقطع  آن  در  که 
اروپایی ها بسیار نزدیک شده بود، اما دست از شیطنت 

علیه کشورمان برنداشتند.
صفحه ۲

خرازی: نباید فریب لبخند اروپایی ها را خورد

DONYAYEJAVANANMAG.IR

کتاب  مجازی  نمایشگاه  نخستین 
ت  ا ر د صا نک  با یت  حما با  ن  ا تهر
فرهنگ  گسترش  هدف  با  و  ایران 
بهمن ماه  ششم  تا  یکم  نی،  کتابخوا

می شود. برگزار 
بانک  بط عمومی  روا گزارش  به 
صادرات ایران، این بانک با شعار »بانک 
صادرات ایران، حامی یار مهربان« و به 
عنوان بانک عامل نمایشگاه بین المللی 
به  گذشته  سال  های  طی  تهران  کتاب 
منظور تحقق مسئولیت  اجتماعی خود در 
حوزه کتاب و نشر و ادامه حمایت از این 
رویداد بزرگ فرهنگی، با تجهیز شبکه 
گسترده خدمات بانکداری الکترونیک از 
تهران  کتاب  مجازی  نمایشگاه  اولین 

حمایت می کند.
آن  برگزاری  که  نمایشگاه  این  در 
خرید  اعتباری  یارانه   میزان  افزایش  با 

کتاب )بن کتاب( همراه است، دانشجویان، طالب 
و اعضای هیئت علمی می توانند از طریق سایت 

www.tehranbookfair.ir ثبت نام کرده 
و به صورت مجازی خرید کنند تا سفارش آنها از 

طریق پست ارسال شود.

همچنین امکان ثبت نام برای دریافت 
یارانه اعتباری خرید کتاب از ۱۸ دی ماه 
اعضای  و  طالب  دانشجویان،  برای 
متقاضیان  و  شده  فراهم  هیئت علمی 
می توانند برای آگاهی از شرایط و نحوه 
 www.ketab.ir به سایت  ثبت  نام 

مراجعه کنند.
کتاب  خرید  اعتباری  یارانه  میزان 
هزار   ۲۰۰ طالب  و  دانشجویان  برای 
هیئت علمی  اعضای  برای  و  تومان 
نظر  در  تومان  هزار   ۲۵۰ دانشگاه ها 

گرفته شده است.
بانک صادرات ایران پیش از این در 
خود،  اجتماعی  مسئولیت   ایفای  جهت 
نمایشگاه  برگزاری  از  حمایت  ضمن 
از  گذشته،  سال های  در  تهران  کتاب 
با  همکاری  تفاهم نامه   انعقاد  طریق 
فعالیت های  از  حمایت  به  کتاب  خانه 
اهل قلم و پدید آورندگان آثار فرهنگی مبادرت 

ورزیده است.

درخواست مدیر عامل توانیر از مردم؛

فقط ۱۰ درصد صرفه جویی کنید!
صفحه ۳

رئیس گروه سالمت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی گفت: شاخص آلودگی هوای تهران و برخی 
کالنشهرها در وضعیت ناسالم برای همه است اما در روزهای 
گذشته در برخی ایستگاه های سنجش آلودگی به مرز باالی 
۲۰۰ و حتی ۴۰۰ یعنی وضعیت بسیار خطرناک هم رسیده ایم.

آلودگی هوا در  اکنون شاخص  افزود:  عباس شاهسونی 
شهر تهران در وضعیت ناسالم برای همه گروههاست )شاخص 
باالی ۱۵۰ تا ۲۰۰(. ۱۷ ایستگاه سنجش آلودگی هوا در شهر 
تهران شاخص بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ و ناسالم برای همه مردم را 
نشان می دهد. باالترین و بدترین شاخص در شهرری و در 

ایستگاه پارک سالمت منطقه ۱۷ است که شاخص ۱۷۸ را 
نشان می دهد و در مقایسه با سال گذشته تعداد روزهای با 
گروههای  برای  ناسالم  و  مردم  همه  برای  ناسالم  شاخص 

حساس افزایش پیدا کرده است.
صفحه ۲

نود و چهارمین تقابل 
استقالل و پرسپولیس؛

یحیی
 به دنبال 

طلسم شکنی 
در شهرآورد

صفحه 6

از سفیران  راهها  امنیت  تجلیل سفیران 
سالمت

مرکزی _ تجلیل مدیرکل و پرسنل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده 
ای استان مرکزی از پرستاران و کادر درمان بیمارستان آیت اهلل خوانساری 
اراکبه گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
مرکزی، علی زندی فر مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی 
به اتفاق معاونین و تعدادی از پرسنل آن اداره کل از پرستاران و کادر درمان 

بیمارستان آیت اهلل خوانساری اراک با اهدای گل تجلیل کردند.
صفحه ۴

1بانک
حمایت بانک 

صادرات ایران از 
نخستین نمایشگاه 

مجازی کتاب تهران

نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران با حمایت بانک 
صادرات ایران و با هدف گسترش فرهنگ کتابخوانی، 

یکم تا ششم بهمن ماه برگزار می شود.

آگهی تجدید 
مناقصه عمومی

نوبت دوم
 شهرداری شاهرود در نظر دارد نسبت به انجام عملیات بازپیرایی میدان امام حسین )ع( از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید، لذا متقاضیان می توانند 
همه روزه به جزء ایام تعطیل در وقت اداری جهت هماهنگی و کسب هرگونه اطالعات بیشتر با شماره تلفن های ۳۲۳۷۴۳۷۴-۳۲۳6۴۰۴۰-۳۲۳6۲۴۲۱-

۰۲۳ سازمان سیما منظر و فضای سبز تماس حاصل نموده و یا از طریق سایت شهرداری به آدرس www.shahrood.ir اسناد مناقصه فوق الذکر 
را مشاهده و بهره برداری نمایند.

ضمنا مهلت دریافت اسناد مناقصه تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ ۰۲/۱۱/۹۹ می باشد.
نوبت اول چاپ: ۹۹/۱۰/۱۴

نوبت دوم چاپ۲۱:/۹۹/۱۰  
 علیرضا حاجی محمد علی- شهردار شاهرود

 جشن کتاب ، یکم تا ششم بهمن برگزار می شود

حمایت بانک صادرات ایران از نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران

از  عضو  دو  شریفی   دالرام  و  اتحاد  رسام  ا
کار  زمینه  در  ملی  تولیدات  طراحی  نیانگزاران  ب
آفرینی با سابقه خانوادگی کاراآفرینان و هدف از 
طرح این نوع خالقیت ملی این بود که محصوالت 
داخلی با توجه به تحریم های موجود در ایران 
توانند از تولیدات داخلی پیروی کنند و پتانسیل  ب
جذب اقتصاد ایران را باال ببرند و این شعار زیبای 
این دو جوان ایده پرداز این سبک از خدمت به 
نوع  این  برای  توان  بردن  باال  و  ایرانی  امعه  ج

خدمات می باشد.
ارسام اتحاد دانشجوی رشته معماری که به 
تحصیالت آکادمیک نیز باوری ندارد و تخصص او 

در دوره های بازاریابی و اقتصادی است .
و دالرام شریفی که عضوی از گروه ورزشی 
با  نظر  هم  ایشان  و  میباشد  یوگا  و  دیتیشن  م
آقای اتحاد ) در رابطه با تحصیالت آکادمیک( 

وتخصص در رشته یوگا را برعهده دارد.
تولیدات  اندازی  راه  با  تا  اند  آمده  دو  ین  ا
سبک  و  ساده  متریال  با  یوگا(   ( ورزشی  وازم  ل
معرفی  خود  مخاطبان  به  را  االن  ینیمالیستی  م
کنند و هدفمند و سازنده در این راه و هم قدم 
با تولید گران نواندیش بتوانند عرضه کاال کنند.

از این رو به دوستداران ورزش بهترین کاال 
بتوانند  اینکه    . دهند  ارائه  قیمت  بهترین  با  ا  ر
کاری کنند که تمام اقشار جامعه از لوازم ورزشی 

ایرانی  استفاده کنند حتی آنهایی که قدرت مالی 
پایینی دارند .

محصوالت  که  است  این  گروه  این  فکر  ت
ایرانی را به دنیا معرفی کنند و به جامعه بفهمانند 
که ایران پتانسیل و توانایی خدمات کاالهای درجه 

باال با کیفیت باال را نیز دارد.
این  این اشخاص  بینی  یدئولوژی و جهان  ا
بهترین  با  را  ایرانی  کاالهای  بتوانند  که   است 

خدمات در اختیار مردم قرار دهند ...
 مینیمالییست و ساده گرایی که سبکی است 
تولیدات  نوع  برای  کردند  انتخاب  ها  االن  ه  ک
در حال حاضر عرضه  با کیفیت  ورزشیشان که 

میگردد ؛
هدف این گروه این است که آنها در آینده 
جهانی  بازار  معروف  برندهای  همچون  توانند  ب
ورزش )نایک ،آدیداس و ... ( دستی در کاالهای 
ورزشی ایرانی با تولیدات داخلی داشته باشند ....

ایده  افراد  این  برای  فراهم  بستری  امید  ه  ب
پرداز و خالق که نام ایران و ایرانی را باال میبرند 
چه در زمینه اقتصاد و چه در زمینه های دیگر ....

آدرس اینستاگرام :
 @tehranyogaboutique

پارمیس الریجانی
عکس : عرفان فرخی

گفتگو با » تهران یوگا بوتیک «

اقتصاد ایران- تولیدات ملی و داخلی 
از زبان دو تولیدگر نو اندیش و جوان



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1651- یکشنبه 21 دی 21399

رئیس گروه سالمت هوا وزارت بهداشت:

در خانه بمانید، آلودگی تا سه شنبه ادامه دارد!
تغییر  و  هوا  گروه سالمت  ئیس  ر
اقلیم وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
هوای  آلودگی  شاخص  گفت:  زشکی  پ
تهران و برخی کالنشهرها در وضعیت ناسالم برای 
همه است اما در روزهای گذشته در برخی ایستگاه 
های سنجش آلودگی به مرز باالی ۲۰۰ و حتی 
۴۰۰ یعنی وضعیت بسیار خطرناک هم رسیده ایم.

شاخص  اکنون  افزود:  شاهسونی  باس  ع
ناسالم  وضعیت  در  تهران  شهر  در  هوا  لودگی  آ
تا   ۱۵۰ باالی  )شاخص  گروههاست  همه  رای  ب
۲۰۰(. ۱۷ ایستگاه سنجش آلودگی هوا در شهر 

تا   ۱۵۰ بین  شاخص  هران  ت
۲۰۰ و ناسالم برای همه مردم 
را نشان می دهد. باالترین و 
شهرری  در  شاخص  دترین  ب
پارک سالمت  ایستگاه  در  و 
است که شاخص  منطقه ۱۷ 
را نشان می دهد و در   ۱۷۸
تعداد  با سال گذشته  قایسه  م
ناسالم  شاخص  با  وزهای  ر
برای همه مردم و ناسالم برای 
گروههای حساس افزایش پیدا 

کرده است.
متاسفانه  داد:  ادامه  وی 

در برخی روزها و ساعت ها شاخص آلودگی هوای 
شهر تهران در برخی ایستگاهها به باالی ۲۰۰ یعنی 
شاخص بسیار ناسالم می رسد به عنوان مثال جمعه 
شب در ایستگاه میدان امام خمینی )ره( شاخص 
آلودگی هوا به عدد ۲۱۰ رسید و در واقع از رنگ 
قرمز هم عبور کرده و به رنگ بنفش رسیده است.

آلودگی تا سه شنبه ادامه دارد
شاهسونی افزود: بررسی ها نشان می دهد این 
وضعیت غلطت آالینده ها و پایداری هوا تا سه شنبه 
این هفته ادامه دارد و میزان غلطت و آالیندگی هوا 
افزایش پیدا می کند. در این شرایط توصیه اکید 
این است که مردم به خصوص  وزارت بهداشت 
کودکان، زنان باردار، سالمندان، افرادی که بیماری 
تنفسی یا قلبی - عروقی دارند، افراد مبتال به دیابت 
به هیچ وجه در فضای باز حضور پیدا نکنند و سایر 
افراد هم حضورشان را در فضای باز تا حد امکان به 
حداقل برسانند. حتی در این شرایط ورزش در فضای 
باز را انجام دهند زیرا در این وضعیت آلودگی اثرات 
منفی آن بیشتر است و به جای اینکه به سالمت 
آنها کمک کند برای سالمت آنها خطرناک است.

مبتالیان  در  را  کرونا  عالیم  هوا  لودگی  آ
تشدید می کند    

رئیس گروه سالمت هوا و تغییر اقلیم وزارت 
بهداشت با اشاره به ارتباط کرونا و آلودگی هوا گفت: 
مطالعاتی که در دنیا انجام شده است، نشان می دهد 
که آلودگی هوا باعث تشدید عالیم بیماری کووید۱۹ 

در بین مبتالیان می شود و چون ریه را درگیر می 
کند حتی می تواند باعث مرگ این بیماران شود.

وی درباره تاثیر آلودگی هوا در آمار مبتالیان به 
کرونا گفت: معموال اثر آلودگی هوا بر بیماری ها دو 
هفته  و حتی بیشتر بعد از شروع آلودگی خود را نشان 
می دهد. البته چون اکثر مردم از ماسک استفاده می 
کنند، در کاهش اثرات آلودگی هوا و انتقال ویروس 
کرونا موثر است. البته برای آلودگی هوا ماسک های 
N۹۵ بهتر است اما چون این ماسک ها در دسترس 
مردم نیست همین ماسک های سه الیه پزشکی 

هم تا حدی کمک کننده است.

 تاثیر مازوت بر آلودگی هوا
شاهسونی درباره نوع آالینده های هوا در شهر 
تهران و تاثیر سوخت مازوت گفت: در مورد مصرف 
سوخت مازوت بین صحبت های مسئوالن مرتبط 
در سازمان محیط زیست تناقض وجود دارد، سازمان 
محیط زیست اعالم کرده که مازوت در صنایع و 
نیروگاههای تهران استفاده می شود اما اداره کل 
محیط زیست تهران اعالم کرده که استفاده نمی 
شود. این دوگانگی در اطالع رسانی وجود دارد ولی 
آنچه مشخص است این است که عمده آلودگی 
تهران به علت منابع ثابت آالینده یعنی کارخانه ها 

و صنایع اطراف تهران است.
وی افزود: بطور قطع سوختی که در صنایع 
اطراف تهران و برخی شهرهای بزرگ مصرف می 
شود، مشکالتی دارد، آماری از اینکه سهم صنایع 
در میزان آالینده های کالنشهرها چقدر است در 
اختیار نداریم اما برآوردهایی که از قبل وجود داشت 
و اعالم می شد، نقش اصلی آالینده های تهران به 
وسایل حمل و نقل و خودروهای متحرک مربوط می 
شود زیر سوال است زیرا اکنون به علت محدودیت 
های کرونا، تعطیلی مدارس، دانشگاهها و دورکاری 
کارمندان ادارات، ممنوعیت تردد از ساعت ۲۱ تا 
۴ صبح و ممنوعیت تردد بین شهری هم داریم و 
میزان تردد خودروها نسبت به گذشته کمتر شده 
اما میزان آلودگی هوا نسبت به سال های گذشته 

کمتر نشده است.
رئیس گروه سالمت هوا و تغییر اقلیم وزارت 

بهداشت گفت: البته اینکه به علت ترس از کرونا 
و احتمال انتقال ویروس در وسایل حمل و نقل 
از  استفاده  میزان  مترو  و  اتوبوس  مثل  مومی  ع
افزایش  این  اما  شده  بیشتر  خودروهای شخصی 
ترافیک بیشتر در ساعت اول صبح که افراد به سر 
کار می روند دیده می شود. در بقیه ساعات میزان 
ترافیک کمتر است و در مجموع نسبت به سالهای 
قبل میزان ترافیک با توجه به تعطیلی مدارس و 

دانشگاهها بین ۲۰ تا ۳۰ درصد کمتر شده است.
افزایش  موجب  مازوت  افزایش  افزود:  ی  و
آالینده دی اکسید گوگرد می شود که باید میزان 
این آالینده در تهران و شهرهای 
بیشتری  دقت  با  دیگر  لوده  آ

بررسی شود. 
آلودگی  بحرانی  اخص  ش

هوا در برخی روزها
میزان  درباره  اهسونی  ش
بیک  آ در  لودگی  آ اخص  ش
آلودگی  سایت  در  که  زوین  ق
هوا شاخص ۵۰۰ )وضعیت فوق 
بحرانی( را نشان می داد گفت: 
ساعت  برخی  در  متاسفانه  له  ب
چنین  ایستگاهها  برخی  در  ا  ه
شاخص های بسیار خطرناکی 
هم داریم، به عنوان مثال در شهر تهران در هفته 
گذشته در یکی از ایستگاهها، شاخص آلودگی باالی 
۴۰۰ را نشان می داد. این وضعیت بحرانی است که 
در برخی ساعت ها تشخیص آن نیاز به دستگاه هم 
ندارد و اگر از خانه بیرون بروید با چشم هم می توانید 

این وضعیت خطرناک را متوجه شوید.
بیمارستانهای  ورودی  درصدی   ۱۵ فزایش  ا

کالنشهرها بعد از آلودگی هوا
از  بعد  و  گذشته  روزهای  در  داد:  ادامه  وی 
افزایش آلودگی هوا میزان ورودی بیمارستانها از 
بین بیماران تنفسی و قلبی بر اساس اعالم اورژانس 
حدود ۱۵ درصد افزایش یافته و این وضعیت نه تنها 
در تهران و قزوین بلکه در برخی شهرهای دیگر 
مثل کرج، اراک و اصفهان هم مشاهده شده است.

رئیس گروه سالمت هوا و تغییر اقلیم وزارت 
بهداشت گفت: با توجه به وضعیت شدید آلودگی 
هوای کالنشهرها که با چشم هم قابل مشاهده است 
باید کالیبراسیون دستگاههای سنجش آالینده ها 

هوا بررسی دقیق تری بشود.
بر اساس شاخص های سنجش آلودگی هوا 
اگر میزان مجموع شاخص آالینده ها زیر عدد ۵۰ 
باشد، وضعیت پاک، شاخص ۵۰ تا ۱۰۰ وضعیت 
سالم، شاخص ۱۰۰ تا ۱۵۰ وضعیت ناسالم برای 
گروههای حساس، شاخص ۱۵۰ تا ۲۰۰ وضعیت 
ناسالم برای همه، شاخص ۲۰۰ تا ۲۵۰ وضعیت 
وضعیت   ۲۵۰ باالی  شاخص  و  ناسالم  سیار  ب

خطرناک را نشان می دهد.
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زیر نظر: علی هوشمند

دبیر کمیته امنیتی اجتماعی انتظامی ستاد ملی مقابله با کرونا:

تردد میان شهرهای زرد منعی ندارد
دبیر کمیته امنیتی اجتماعی انتظامی ستاد ملی مقابله با کرونا از تغییر 
وضعیت تهران و ۲۱۲ شهر دیگر به رنگ زرد خبر داد و گفت: تردد خودروها از 
مبدا به مقصد شهرهای زرد منعی ندارد و وضعیت سه استان شمالی مازندران، 

گلستان و گیالن نارنجی است و در اولویت ممنوعیت هستند.
حسین قاسمی درباره آخرین وضعیت شیوع ویروس کرونا در مناطق 
کشور، از تغییر وضعیت شهر تهران از نارنجی به زرد خبر داد و درباره چگونگی 
وضعیت دورکاری در پایتخت، گفت: دورکاری در این طرح هوشمند متناسب 
با این سه وضعیت اعمال می شود. در شهرهای زرد دستگاه های ارائه دهنده 
خدمات ضروری به شکل کامل حضور دارند و حضور کارکنان در دستگاه های 

غیرضرور تا دو سوم پیش بینی شده است.
دبیر کمیته انتظامی اجتماعی ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره به وجود 
6 شهرستان قرمز در کشور که همه آنها در استان مازندران است، اظهار 
کرد: شهرستان های آمل، ساری، نکا، رامسر، بهشهر و سوادکوه شمالی در 

وضعیت قرمز قرار دارند.
قاسمی اضافه کرد: ۲۳ شهر نارنجی داریم که ۱۸ شهر آن مربوط به 
استان مازندران است. وضعیت سه استان شمالی کشور مازندران، گلستان و 

گیالن نارنجی است و این سه استان در اولویت ممنوعیت قرار دارد.
وی تصریح کرد: اگر فردی با خودروی پالک غیربومی وارد شهرهای 
قرمز یا نارنجی شود، جریمه می شود. انتظار این است سفرها فقط با دالیل 
ضروری انجام شود و این دالیل جزو استثنائات است که با اخذ برگه از 

فرمانداری می توانند وارد شهرهای قرمز و نارنجی شوند.
دبیر کمیته انتظامی اجتماعی ستاد ملی مقابله با کرونا با بیان اینکه ۲۱۲ 
شهرستان زرد شده اند، گفت: تردد خودروها در شهرهای زرد به شهرهای 
زرد منعی ندارد اما تردد خودروهای شخصی در وضعیت زرد به شهرهای 
نارنجی و قرمز ممنوع است. ورود خودروهای شخصی با پالک غیربومی 
به شهرهای نارنجی و قرمز ممنوع و همچنین ورود خودروهای شخصی از 

شهرهای نارنجی و قرمز به شهرهای زرد هم ممنوع است.
قاسمی با توصیه به مردم مبنی بر رعایت پروتکل ها خاطرنشان کرد: 
با توجه به وضعیت شکننده شهرها، وضعیت هوا و قدرت باالی ویروس در 
هوای سرد، بسته بودن پنجره و عدم تهویه کافی، کماکان از مردم خواهش 
می کنیم از سفرهای غیر ضروری اجتناب کنند و رعایت بهداشت فردی، 
اجتماعی، استفاده از ماسک، رعایت فاصله اجتماعی و مسائلی این چنینی را 
مدنظر قرار دهند. وی با اشاره به ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا )س( 
ادامه داد: به رغم همه عشق و عالقه به خاندان عصمت و طهارت و به ویژه 
حضرت زهرا )س(، خواهش می کنم مراسم ها غیرحضوری برگزار شود و 

هر خانه برای مراسم شهادت حضرت زهرا)س( به یک هیات تبدیل شود.

رییس صندوق رفاه دانشجویان اعالم کرد؛
جزئیات ثبت نام و مبالغ وام های دانشجویی نیمسال 

تحصیلی آینده
رییس صندوق رفاه دانشجویان با تاکید بر اینکه پیش بینی می 
شود بیش از ۲۰۰ هزار متقاضی وام دانشجویی در ترم جاری داشته 
باشیم، گفت: زمان ثبت نام وام دانشجویان در ترم آینده بعد از ثبت و 

انتخاب واحد آغاز می شود.
دکتر ناصر مطیعی، ضمن بیان این مطلب، به جزئیات ثبت نام 
وام دانشجویی در نیم سال تحصیلی جاری اشاره و تصریح کرد: به 
دلیل اینکه دو دانشگاه آزاد و علمی و کاربردی یک سری اقدامات 
نرم افزاری در سیستم دانشجویی خود انجام داده اند و این اقدامات 
هنوز به اتمام نرسیده، در نتیجه امکان انتقال داده هایی را که ما می 
خواستیم در پایگاه داده های وزارت علوم وجود نداشت، بنابراین مهلت 
ثبت نام انواع وام های دانشجویی که قرار بود ۱۵ آذر  به پایان برسد 

تا اول بهمن تمدید شد.
وی در ادامه تصریح کرد: با توجه به اینکه شرط دانشجو بودن 
بنابراین  احراز می شود.  با کمک سیستم های وزارت علوم  فراد  ا
داده  بودیم  دانشگاه فوق  دانشجویان دو  دنبال اطالعات  ما وقتی 
ای در اختیار ما قرار نمی گرفت به همین جهت این دانشجویان 
تاکنون نتوانسته اند نسبت به ثبت تقاضای وام اقدام کنند.  در حال 
حاضر اصالح سامانه های دانشجویی دانشگاه ها به اتمام رسیده 
اینکه حق دانشجویان ضایع نشود  مهلت مجددی برای  برای  و 

ثبت نام اعالم کردیم.
رئیس صندوق رفاه دانشجویان خاطر نشان کرد: براساس پیش 
بینی هایی که ما داریم احتماال حدود ۲۰۰ هزار نفر در پنج گروه وامی 
صندوق رفاه دانشجویان متقاضی وام باشد و تمدید ثبت نام در همه 

انواع وام ها صورت می گیرد.
دکتر مطیعی با تأکید بر اینکه ثبت نام وام ها در نیمسال دوم 
تحصیلی بعد از ثبت نام دانشجویان در دانشگاه ها آغاز می شود، گفت: 
ابتدا باید ثبت نام و انتخاب واحد دانشجویان صورت بگیرد و بعد از آن 

می توانیم زمانی را برای اعالم ثبت نام وام اعالم کنیم.
وی تاکید کرد: مبالغ وام های دانشجویی در نیمسال اول سال 
تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ در پنج دسته وام های »تحصیلی«، »ضروری«، 
»ویژه دکتری«،« مسکن« و »شهریه« است و  دانشجویان همه مقاطع 
تحصیلی برای هر نیمسال تحصیلی می توانند یک میلیون و ۵۰۰ تا 

دو میلیون تومان وام دریافت کنند.
حداکثر  کرد:  تاکید  پایان  در  دانشجویان  رفاه  صندوق  ئیس  ر
و  ناپیوسته  کارشناسی  کارشناسی،  مقاطع  در  ضروری  وام  سقف 
کارشناسی ارشد ناپیوسته وام ضروری 6 میلیون تومان و برای مقاطع 
کارشناسی پیوسته و دکتری تخصصی ناپیوسته غیربورسیه حداکثر تا 
سقف هشت میلیون تومان و همچنین برای مقاطع کارشناسی ارشد 
پیوسته، دکتری پیوسته و دکتری حرفه ای حداکثر تا سقف ۱۰ میلیون 

تومان تعیین شده است.
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بررسی بودجه ۱۴۰۰ آموزش و پرورش
مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی به بررسی بودجه حوزه 

آموزش و پرورش در سال ۱۴۰۰ پرداخت.
به گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی، دفتر 
عنوان  با  گزارشی  در  مرکز  اینت  فرهنگ  و  آموزش  طالعات  م
حوزه  بودجه   .۲۱ کشور  کل  سال ۱۴۰۰  بودجه  الیحه  بررسی  «
آموزش و پرورش« آورده است؛ مجموعه اعتبارات وزارت آموزش 
و پرورش و سازمان های تابعه آن بدون اعتبارات متفرقه در الیحه 
بودجه سال ۱۴۰۰ نسبت به اعتبارات مصوب سال ۱۳۹۹ به میزان 
۵۷/۴۸ درصد افزایش یافته است. اما جمع کلی اعتبارات این دستگاه 
و سازمان های تابعه آن با ردیف های متفرقه انتقال  نیافته در قانون 
بودجه سال ۱۳۹۹ به میزان ۷۲ هزار و 6۰۰ میلیارد تومان بوده که 
با رشد ۵۹/۵۵ درصد در الیحه سال ۱۴۰۰ به بیش از ۱۱۳ هزار 

میلیارد تومان افزایش یافته است.
در ادامه به برخی از مهم ترین یافته های بررسی الیحه بودجه 
آن  تابعه  سازمان های  و  پرورش  و  آموزش  وزارت   ۱۴۰۰ ال  س

پرداخته می شود.
اعتبارات  می افزاید؛  مجلس  پژوهش های  مرکز  زارش  گ
بیشترین  پرورش  و  آموزش  مزایای(  و  حقوق  )پرداخت  رسنلی  پ
به   است  داده  اختصاص  خود  به   را  دستگاه  این  بودجه  از  سهم 
خدمات  )جبران  اول  فصل  به  مربوط  اعتبارات  جمع  که  حوی  ن
کارکنان(، فصل دوم )استفاده از کاال و خدمات( و فصل سوم )رفاه 
اجتماعی( که عمدتًا مربوط به پرداخت های پرسنلی کارکنان است 
این حوزه را به  خود  اعتبارات هزینه عمومی  حدود ۵/۹6 درصد 
اختصاص داده است. جمع همین سه فصل در ردیف ادارات کل 
استان ها به حدود ۹۹ درصد می رسد. با این حساب، حتی بدون در 
نظر گرفتن کسری بودجه و هزینه های پیش بینی نشده طی سال، 
عرصه ای برای اجرای برنامه های کیفیت بخشی در حوزه آموزش 

و پرورش باقی نمانده است.
سهم  افزایش  بر  بنیادین  تحول  سند  گزارش  این  اساس  ر  ب
اعتبارات آموزش و پرورش تأکید داشته و زیرنظام تأمین و تخصیص 
منابع مالی، حداقل سهم بودجه نظام تعلیم و تربیت رسمی را به میزان 
حداقل ۲۰ درصد از بودجه عمومی دولت تعیین کرده است. اما مطابق 
داده های الیجه بودجه سال ۱۴۰۰ این سهم حدود ۱6/۱۲ درصد 
است همچنان که در یک دهه اخیر هیچ گاه این سهم از ۱۱ درصد 

فراتر نرفته است.
گزارش مرکز پژوهش های مجلس می افزاید؛ با وجود سهم باالی 
اعتبارات پرسنلی آموزش و پرورش )بیش از ۹6 درصدی( و علی رغم 
افزایش اعتبارات آموزش و پرورش به میزان ۵۹/۵۵ درصد نسبت به 
سال ۱۳۹۹، اعتبارات مورد نیاز مصارفی همچون رتبه بندی معلمان، 
اعمال مدرک تحصیلی دوم معلمان، توسعه شبکه آموزش مجازی، 
سهم پایین واریزی دولت به صندوق ذخیره فرهنگیان و مورادی از 

این دست در الیحه بودجه سال ۱۴۰۰ دیده نشده است.
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زیر نظر: خشایار بوذرجمهری

خرازی: نباید فریب لبخند اروپایی ها را خورد
رئیس شورای راهبردی روابط خارجی دقت در مواجهه با کشورهای 
اروپایی را به علت بدعهدی آنان ضروری دانست و تاکید کرد: نباید 

فریب خوشرویی، لبخند و روابط ظاهری با آنان را خورد.
سید کمال خرازی درباره نحوه مواجهه با زیاده خواهی سه کشور 
اروپایی در موضوع برجام، گفت: با مرور خاطرات دوره مسئولیتم در 
وزارت خارجه می بینم که در آن مقطع هم روابط و رفت و آمدهای 
علیه  شیطنت  از  دست  اما  بود،  شده  نزدیک  بسیار  اروپایی ها  با  ا  م

کشورمان برنداشتند.
وی در گفت وگو با خبرگزاری صداوسیما افزود: یکبار برای حضور 
در جلسه ای به بروکسل رفتیم و آن جا تصمیم گرفتیم با رئیس اتحادیه 
اروپا در ایرلند هم دیدار کنیم. پس از آن دیدار، گفتیم چرا با اعضای 
برجسته اروپایی هم دیدار نکنیم و به فرانسه، انگلیس و آلمان رفتیم 
بدون آن که از قبل برنامه ریزی شده باشد و صرفا با تماس تلفنی 
توانستیم با عالی ترین سطح مقامات این کشورها اعم از شیراک، بلر 
و شرودر و نیز رئیس جمهور ایرلند به عنوان رئیس دوره ای اتحادیه 

اروپا دیدار کنیم.
خرازی گفت: با آنکه در آن دیدارها از مواضع مان کوتاه نمی آمدیم، 
اما این موضوع نشان می داد که چقدر روابط ما به اروپایی ها نزدیک 
شده در عین حال، آنان دست از شیطنت برنداشتند؛ قول دادند، اما عمل 
نکردند به طوری که در آن مقطع هم برای سرمایه گذاری، مشارکت 

اقتصادی و کارهای جدی به ایران نیامدند.
وزیر اسبق امور خارجه افزود: کارهای زیادی انجام شد، اما نه در 
حدی که تحول بزرگی روی دهد و حضورشان در کشورمان دائمی تر 
وجود  ریشه ای  اختالفات  آنان،  و  ما  میان  که  داد  نشان  این  ود؛  ش
دارد که ناشی از روحیه استقالل طلبی ماست و می خواهیم خودمان 
باشیم و با حفظ افکار و عقایدمان؛ به بیگانگان وابسته نباشیم و راه 

خود را طی کنیم.
وی گفت: اروپایی ها، اتکای مردمی ما را برنمی تابند و به انواع 
شیوه ها متوسل می شوند تا به هدف شان برسند ما هم باید درعین 
گفت وگوهای دیپلماتیک هیچ گاه فراموش نکنیم که در چه صحنه ای 

هستیم؛ با چه کسانی مواجهیم و راه اصلی را گم نکنیم.
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کارمندان گوگل برای مقابله  با اقدامات
 این شرکت، اتحادیه تشکیل دادند

آلفابت  کارکنان  اتحادیه  ایجاد  از  گوگل  کارکنان  از  روهی  گ
خبر دادند. این اتحادیه با برخی اقدامات گوگل نظیر تفاوت عظیم 
دستمزدها مقابله می کند.گروهی از کارکنان گوگل با انتشار بیانیه ای 
ایاالت  ارتباطات  اعالم کرده اند که قصد دارند به همراه کارکنان 
متحده )CWA(، اتحادیه ایجاد کنند. اتحادیه ی کارکنان آلفابت 
)Alphabet Workers Union(به  روی تمامی کارمندان و 

البته پیمان کاران این شرکت باز خواهد بود.
هدف اصلی تشکیل این اتحادیه  برخورد با مشکالت فعلی نظیر 
تفاوت عظیم دستمزدها، اعمال تالفی جویانه ی گوگل در پاسخ اقدامات 

کارکنان و انعقاد قراردادهای بحث برانگیز با نهادهای دولتی است.
اتحادیه  می گوید  گوگل،  برنامه های  مدیر  از  آنسلمو،  یکی  ن
کارکنان آلفابت نتیجه ی سال ها تالش شجاعانه ی برخی افراد است 
تا  با سیاست اسم های واقعی  از مبارزه  به ثمر نشسته؛  اکنون  که 
مخالفت با پروژه ی میون )Project Maven( و همچنین برخورد با 
دستمزدهای چند میلیون دالری مدیران متهم به آزار جنسی کارمندان، 

همگی جزو برنامه های اتحادیه کارکنان آلفابت هستند. 
از  استفاده  برای  )تالش  میون  پروژه ی  روی  گوگل  عالیت  ف
هوش مصنوعی به  منظور بهبود حمالت هدفمند هواپیماهای بدون 
سرنشین( باعث ایجاد اعتراضات گسترده ی کارمندانی شد که اعتقاد 
داشتند پروژه ی مورد بحث کامال غیر اخالقی است. در سال ۲۰۱۸ 
آلفابت تصمیم گرفت قرارداد تجاری پروژه ی میون با پنتاگون )وزارت 
دفاع ایاالت متحده( را تازه سازی نکند. در سال ۲۰۱۹ بالغ  بر ۲۰ هزار 
کارمند گوگل تظاهراتی در انتقاد به بسته ی ۹۰ میلیون دالری که 
اندی رابین پس از خروج از گوگل دریافت کرده بود، ترتیب دادند. 

آن ها می گفتند اندی رابین به آزار جنسی متهم است. 
اکنون که تالش های اتحادیه کارکنان آلفابت رسانه ای شده 
است، احتماال مسئوالن آن پویش هایی به  راه خواهند انداخت تا از 
کارمندان گوگل رأی گیری کنند. تا پیش از عمومی شدن اتحادیه 
کارکنان آلفابت تقریبا ۲۳۰ کارمند و پیمان کار گوگل در حرکتی برای 

حمایت از اتحادیه،  کارت هایی امضاء کرده بودند.

معه جا

شهری  تاکسیرانی های  اتحادیه  دیرعامل  م
افرادی که  اسامی  اجتماعی  تامین  کشور گفت: 
راننده واقعی بخش حمل ونقل عمومی نیستند را 

حذف و اسامی رانندگان واقعی را جایگزین کند.
مرتضی ضامنی گفت: اسامی ۴۷۰ هزار نفر 
در لیست بیمه ثبت شده و این در حالیست که بر 
اساس پایش های انجام شده اسامی ۵۰ درصد این 
افراد در هیچ مرجع و بانک اطالعاتی که مربوط 
به رانندگان فعال در حوزه حمل و نقل عمومی 

است، ثبت نشده و این افراد از سهمیه سوخت هم 
استفاده می کنند. وی ادامه داد: سال گذشته بر 
این اساس بود که سازمان تامین اجتماعی فرآیند 
حذف و اضافه در فهرست بیمه رانندگان بخش 
حمل و نقل عمومی را پذیرفت و به دنبال آن تفاهم 
نامه ای میان سازمان شهرداری ها و دهیاری های 
وزارت کشور و سازمان تامین اجتماعی منعقد شد 
و فهرست بیمه هفت هزار نفر در اختیار تامین 
اجتماعی قرار گرفت.ضامنی تاکید کرد: بر اساس 

لیست جدید ارسال شده به تامین اجتماعی تقاضا 
شده که اسامی افرادی که واقعا راننده نیستند حذف 

و اسامی رانندگان واقعی جایگزین شود.
مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی های شهری 
کشور گفت: برای انجام این کار قرار نیست تامین 
اجتماعی اعتبار خاصی را در نظر بگیرد، بلکه فقط 
باید نام افرادی که در لیست هستند را حذف کرده 
و افراد جدید که راننده ناوگان حمل و نقل عمومی 

و ذی حق هستند را جایگزین کند.

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور خبر داد؛

قطع بیمه تامین اجتماعی رانندگان غیر واقعی حمل ونقل عمومی
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توانیر گفت: در صورتی  مدیرعامل 
که هموطنان تنها ۱۰ درصد در مصرف 
گاز( صرفه جویی کنند،  و  )برق  نرژی  ا
۷۰ میلیون مترمکعب از مصرف گاز طبیعی کشور 

کاهش می یابد.
در  زاده  متولی  حمدحسن  م
بیان  با  تلویزیونی  گویی  و  فت  گ
اینکه تنها با کاهش یک درجه ای 
کار،  یا محیط  منزل  دمای هوای 
6 درصد از مصرف انرژی کاهش 
 6۰۰ روزانه  کرد:  اظهار  ی یاب،  م
بخش  در  گاز  مکعب  متر  یلیون  م
خانگی و تجاری مصرف می شود، 
همچنین در کنار این میزان مصرف 
کیلووات  میلیون  روزانه ۳۰۰  از،  گ
ساعت مصرف برق در بخش های 

خانگی و تجاری است.
برق  مصرف  مستقیم  تاثیر  به  اشاره  با  ی  و
تاکید کرد: در صورتی که  بر روند مصرفی گاز، 
هموطنان تنها ۱۰ درصد در مصرف انرژی )برق 
و گاز( صرفه جویی کنند، ۷۰ میلیون مترمکعب از 

مصرف گاز طبیعی کشور کاهش می یابد.
لحاظ  به  اکنون  هم  شد:  یادآور  زاده  تولی  م
برق  تولید  در  محدودیتی  نیروگاهی،  ظرفیت 
نداریم، اما تنها به دلیل روند فزاینده مصرف گاز، 
دچار محدودیت هایی در تامین سوخت نیروگاه های 

برق هستیم.
متولی زاده گفت: در حال حاضر صنعت برق 

از خود شروع کرده و با کاهش روشنایی معابر، 
بزرگراه ها، پارک ها و ... سعی در کاهش مصرف 

برق و تاثیرگذاری در مصرف گاز دارد.
مدیرعامل توانیر درعین حال تصریح کرد: با 

عنوان  به  تجاری  و  خانگی  مشترکان  حال  ین  ا
مهمترین گروه مصرف کنندگان انرژی در کشور، 
یا کم کردن  اندک شعله بخاری  با کاهش  نها  ت
یک درجه ای دما هوا و یا خاموش کردن روشنایی 
اضافی، می توانند در کاهش مصرف انرژی کشور 

نقش بسزایی داشته باشند.
مدیرعامل توانیر در پاسخ به این که آیا دچار 
التهاب و افزایش شدید مصرف برق هستیم، تاکید 
کرد: هیچ التهابی در مصرف برق نداریم و همانطور 
که عنوان شد تنها به دلیل مشکل کمبود سوخت، 

دچار محدودیت هستیم.

تابستان  در  که  این  به  اشاره  با  زاده  تولی  م
را  مگاواتی  هزار   6۰ پیک  برق  صنعت  مسال  ا
برق  در حال حاضر مصرف  افزود:   کرد،  امین  ت
کشور در حدود ۴۰ مگاوات است که فاصله بسیاری 

با ظرفیت قابل تامین برق دارد.
وی ادامه داد: افزایش مصرف 
برق و گاز به دلیل گرما یا سرمای 
همه  در  که  است  روندی  شدید، 
کشورها قابل مشاهده است و تنها 

مختص ایران نیست.
همچنین  مه  نا بر ین  ا ر  د
یر  مد  - یی  ال جو ضا  ر حمد م
دیسپاچینگ شرکت ملی گاز ایران 
افزایش شدید مصرف  ا اشاره به  ب
گاز در کشور گفت: در حال حاضر 
شاهد افزایش ۳۰ درصدی مصرف 

گاز نسبت به پارسال هستیم.
درصد   ۸۵ تا   ۸۰ کرد:  خاطرنشان  جوالیی 
و  تامین   جنوبی  میادین  از  کشور  تولیدی  از  گ
از گاز تولیدی در شمال کشور  حدود ۷۰ درصد 

مصرف می شود.
با  نیز  گاز  ملی  شرکت  دیسپاچینگ  دیر  م
تاکید بر این که تنها با ۱۰ درصد صرفه جویی، 
مشکل تامین گاز حل می شود، یادآور شد: دمای 
آسایش در زمستان بین ۱۸ تا ۲۱ درجه است و در 
صورتی که دما را در همین محدوده نگه داریم یا 
یک درجه دما را کاهش دهیم، شاهد رفع مشکل 

تامین سوخت خواهیم بود.

معاون اول رئیس جمهوری:
بنزین و گازوئیل مصرفی دارای استاندارد جهانی است

معاون اول رئیس جمهوری گفت: بنزین و گازوئیل مصرفی در کشور 
دارای استاندارد جهانی است، به طوری که در دوران تحریم فرآورده های 

نفتی ایران به ویژه بنزین مشتریان پروپاقرص خود را دارند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی معاون اول رئیس جمهوری، اسحاق 
جهانگیری، روز گذشته)شنبه، ۲۰ دی ماه( در آیین گشایش عملیات 
اجرایی شارباغ حضرت زهرا )س( و بهره برداری از فاز دوم بزرگراه 
شهید نجفی رستگار که با حضور پیروز حناچی، شهردار تهران، محسن 
هاشمی، رئیس شورای شهر تهران و سردار سعید محمد، فرمانده 
قرارگاه خاتم االنبیا برگزار شد، با طرح این پرسش که چرا با وجود 
اجرای کارهای بزرگ در پایتخت همچنان مشکالت بزرگی نظیر 
ترافیک، آلودگی هوا و توزیع نامناسب امکانات وجود دارد، گفت: اگر 
طرح ها با رویکرد مناسب و برنامه ریزی دقیق انجام می شد باید هر 
سال بخشی از مشکالت کاهش می یافت، اما به نظر می رسد موازی 
طرح های  مثبت  آثار  که  داده ایم  انجام  اقدام هایی  طرح ها  این  ا  ب

انجام شده را از بین برده است.
وی با اشاره به اینکه آلودگی هوا موضوعی جدی است که درباره 
آن کارهای پراکنده ای انجام شده است، افزود: امروز بنزین و گازوئیل 
مصرفی در کشور استانداردهای دنیا را دارد، به طوری که در دوران 
تحریم فرآورده های نفتی ایران به ویژه بنزین مشتریان پروپاقرص 
خود را دارند که دلیل آن استاندارد و کیفیت خوب این محصول 

تولیدی ایران است.
هم  خودرو  تولید  در  کرد:  تصریح  رئیس جمهوری  اول  عاون  م
مشکالتی وجود دارد که البته از حجم آن کاسته شده است، در زمان 
تصدی وزارت صنایع از افتخارهای ما متوقف کردن تولید پیکان به دلیل 
نداشتن ایمنی و استانداردهای الزم بود و برخی خودروهای جدید وارد 
خطوط تولید شدند، البته قرار بود تولید برخی خودروهای آالینده هوا 

متوقف شود و باید مسئوالن در این باره توضیح دهند.
جهانگیری عنوان کرد: همه دستگاه ها در موضوع آلودگی هوای 
پایتخت و کالنشهرها باید با یکدیگر همکاری کنند و هیچ دستگاهی 
حق تعلل ندارد، درباره موضوع سوزاندن مازوت برای نیروگاه ها نیز باید 
گفته شود که هیچ کدام از نیروگاه های تهران، کرج و شهرهای اطراف 
از سوخت مازوت استفاده نمی کنند. در سال ۹۲ حدود ۴۸ درصد سوخت 
نیروگاه ها به کشور از گاز بود، امسال با وجود افزایش مصرف خانگی 
سوخت بیش از ۷۰ درصد نیروگاه های کشور گازی است، اولویت نخست 

ما در این شرایط قطع نشدن آب، برق و گاز مشترکان خانگی بود.

درخواست مدیر عامل توانیر از مردم؛

فقط ۱۰ درصد صرفه جویی کنید!

توسط رییس گروه مالی گردشگری صورت گرفت؛
انتصاب مدیرعامل موسسه میراث هنر ماندگار

 در راستای مسوولیت های اجتماعی گروه 
مالی گردشگری، فعالیت های فرهنگی هنری 
از  بیشتر  انسجام  با  و  تر  پررنگ  گروه  ین  ا
گذشته در قالب موسسه میراث هنر ماندگار، 

برنامه ر یزی و اجرا خواهد شد.
مالی  گروه  عمومی  روابط  گزارش  ه  ب

عنوان  به  مشکیان«  »محمدعلی  راستا  همین  در  ردشگری،  گ
مدیرعامل و عضو هیات مدیره موسسه میراث هنر ماندگار منصوب 
شد.در این حکم آمده است: انتظار می رود با نصب العین قرار دادن 
سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی در 
سال جهش تولید و همسویی با سیاست های گروه مالی گردشگری و 

زیرنظر هلدینگ »سمگا« در ماموریت های زیر کوشا باشید:
۱-سرمایه گذاری و حمایت از هنر متعالی ایران

و  هنر  نوآوری  مرکز  و  گردشگری  و  هنر  سرای  ۲-راه اندازی 
گردشگری

۳-سرمایه گذاری و مشارکت در تولید آثار فاخر در عرصه های 
سینما، تئاتر، موسیقی و نمایش خانگی

۴-هم افزایی بین ظرفیت های بخش فرهنگ و گردشگری.

دیجیتال  های  رسانه  بلوغ  تاثیرگذار  برتر  رتبه  سب  ک
توسط بانک سینا

در کنفرانس هوش تجاری ایران که با هدف 
بررسی و بهبود عملکرد ادارات روابط عمومی و 
بازاریابی صنعت بانکداری کشور در بخش رسانه 
های دیجیتال برگزار شد، بانک سینا تندیس و 
گواهینامه رتبه برتر در فاز تاثیرگذار بلوغ رسانه 

های دیجیتال را از آن خود کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک سینا، در این رویداد که به بررسی 
کارآمدی روابط عمومی های نظام پولی و مالی در 6 ماهه نخست 
سال ۹۹ در ۴ فاز رشد، سازمان یافته، تاثیرگذار و حرفه ای رسانه های 
دیجیتال اختصاص داشت، این بانک حائز گواهینامه و تندیس رتبه برتر 
بلوغ هوش تجاری ایران در حوزه رسانه دیجیتال اخبار در فاز تاثیرگذار 
بلوغ رسانه های دیجیتال شد.این تندیس طی مراسمی با حضور عضو 
هیأت مدیره و قائم مقام بانک سینا و مدیر امور حوزه مدیرعامل و 

روابط عمومی و مسئوالن کنفرانس به بانک اهدا شد.
دکتر دانیالی در این مراسم با بیان آنکه در دنیای امروز، نگاه به 
روابط عمومی بسیار متفاوت از گذشته شده است، گفت: امروزه روابط 
عمومی ها از حالت سنتی خارج شده و نقشی مهم در جریان سازی و 
جهت دهی به سازمان در راستای تعیین خط مشی ها و راهبردهای 
سازمانی دارند.وی افزود: اقداماتی که طی یکسال گذشته در حوزه 
روابط عمومی بانک سینا صورت گرفته، بر اساس اصول حرفه ای 
و منطبق بر نگاه علمی و منشاء تحوالت بسیار خوبی بوده است که 
امیدواریم این روند با کمک همکاران و مدیریت خوب این مجموعه 
تداوم یابد.شیخ االسالمی مدیر امور حوزه مدیرعامل و روابط عمومی 
بانک سینا هم گفت: قطعا پیشبرد برنامه ها و پیاده سازی راهبردهای 
روابط عمومی، بدون حمایت ها و رهنمودهای اعضای محترم هیات 
مدیره و مدیرعامل بانک، امکانپذیر نبود. امیدوارم با همدلی و همفکری 
حاکم بر روابط عمومی بانک، در پیاده سازی و اجرای بیش از پیش 

اهداف و برنامه های مدنظر، موفق باشیم.
در ادامه دکتر افضلی دبیر کنفرانس هم گفت: در این کنفرانس، 
ادارات روابط عمومی نهادهای پولی کشور در حوزه رسانه های دیجیتال 
شامل وبسایت، اخبار و شبکه های اجتماعی بر اساس ۳6۰ داشبورد 
مدیریتی و ۳۴ شاخص رسانه  ای دیجیتال در سامانه هوشمند رتبه بندی، 
مورد ارزیابی قرار گرفتند که بانک سینا موفق به کسب تندیس رتبه 
برتر بلوغ هوش تجاری ایران در حوزه رسانه دیجیتال اخبار در فاز 

تاثیرگذار بلوغ رسانه های دیجیتال شد.

تقویت ظرفیت های اقتصادی استانی، اولویت مهم بانک 
توسعه تعاون است

مهدیان در سفر به کرمان:تقویت ظرفیت های 
اقتصادی استانی، اولویت مهم بانک توسعه تعاون 
استمدیرعامل بانک توسعه تعاون در ادامه سفر به 
استان کرمان ضمن بازدید از طرح های تولیدی و 
تعاونی در شهرستان بافت در جریان روند پیشرفت 

آن ها قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه تعاون، طرح گردشگری توسعه 
عمران و پرورش شترمرغ شرکت تعاونی آبانگاه کویر ازجمله طرح هایی 
بود که حجت اهلل مهدیان در دومین روز از سفر به استان کرمان از نزدیک 

در جریان فعالیت های آن قرار گرفت.
مدیرعامل بانک توسعه تعاون همچنین با شرکت در جلسه رفع موانع 
و مشکالت تعاونی های مشکل دار در شهرستان بافت گفت: بانک توسعه 
تعاون با تمام امکانات و منابع موجود در خدمت رونق بخش تعاون کشور 
است و تقویت ظرفیت های اقتصادی استان همواره از اولویت های مهم 

در برنامه های بانک توسعه تعاون است.
مهدیان همچنین در بازدید از مرکز نوآوری تعاون استان کرمان در 
نشستی با مدیران شرکت های مستقر در این مرکز گفت: حمایت از مراکز 
نوآوری یکی از اولویت های مهم در برنامه های بانک توسعه تعاون است.

بازدید از شعبه شهید سلیمانی کرمان و ادای احترام به مقام شامخ 
سردار شهید حاج قاسم سلیمانی بر سر مزار این شهید از دیگر برنامه های 
مدیرعامل بانک توسعه تعاون در سفر به کرمان بود.گفتنی است مهدیان 
در سفر به کرمان، محمدجواد کبیری معاون تعاون وزیر تعاون کار و امور 

اجتماعی را همراهی می کرد.
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زیر نظرشبنم هوشمندراد
زیر نظر: محمد امامی

بازار و عوامل تأثیرگذاربررکورد و تعطیلي تولیدي ها-قسمت هشتم
  وضعیت صادرات مبلمان

صنعت مبلمان ایران طي سال هاي اخیر وضعیت بسیار متغیري 
را تجربه کرده است. در حال حاضر ارزش صادراتي در این حوزه، ساالنه 
۲۵ میلیون دالر برآورد شده و در چند سال اخیر، صادرات مبلمان از ۱۰ 
به عدد ۲۵ میلیون دالر افزایش یافته است. براساس داده هاي شوراي ملي 
مبلمان و دکوراسیون ایران و صنایع وابسته، کشورهاي عراق، قزاقستان، 
آذربایجان، ارمنستان، ازبکستان، افغانستان، تاجیکستان، کشورهاي عربي 
حوزۀ خلیج فارس و اوکراین، به عنوان عمده کشورهاي مقصد صادرات 

مبلمان ایران شناخته مي شوند.
وجود پاره اي از مشکالت و چالش ها در این بخش مانند عدم تأمین 
مواد اولیۀ باکیفیت با وجود تعرفۀ باال، حضور قدرتمند رقبا و تأثیر مالیات 
بر ارزش افزوده در قیمت تمام شدۀ کاال، از جمله موانع توسعۀ صادرات 
صنعت مبلمان است. تأسیس ۱۱ فروشگاه دائمي عرضۀ محصوالت صنعت 
مبلمان ایران در کشورهاي هدف صادراتي، حضور تولیدکنندگان مبلمان 
در نمایشگاه هاي تخصصي مبلمان در بازارهاي هدف و میزباني از فعاالن 
حوزۀ صنعت مبلمان کشورهاي هدف در نمایشگاه هاي مبلمان و مصنوعات 

چوبي کشور، از جمله اقداماتی است که تا کنون صورت گرفته است.
 براساس اعالم شوراي ملي مبلمان و دکوراسیون ایران و صنایع 
وابسته، در سال ۱۳۹۳ ارزش واردات مبلمان چوبي به داخل کشور حدود 
۷۱۵ میلیون دالر تخمین زده می شود که این آمار در مقایسه با صادرات 
تقریباً ۲۲ برابر است. مطالعات اتحادیۀ صادرکنندگان مبلمان منزل و اداري 
نشان مي دهد که حجم واردات مواد اولیه از کل واردات در بخش مبلمان و 
مصنوعات چوبي به داخل کشور در این صنعت ۹۵درصد و حجم واردات 

محصول نهایي تنها ۵درصد است. 
در حال حاضر در کل کشور حدوداً ۵۰ هزار واحد صنفي تولیدي 
در این صنعت فعال هستند و براي بیش از ۱۱۷ هزار نفر در این کارگاه ها 
امکان اشتغال فراهم شده است. این مسأله در حالي است که مهم ترین 
فعاالن بازار و صنعت مبلمان ایران کارگاه هاي کوچکي هستند که در گوشه 
و کنار ایران به کار مشغول اند. بازار مبلمان ایران بیش از ۳۰ هزار میلیارد 
تومان گردش مالي دارد و چوب و مبلمان ایراني، با دارابودن واحدهاي 
صنعتي پرتعداد و کارگاهي )که از نظر تعداد و نه از نظر بازده تولید با کشور 
چین برابري مي کند( می تواند با تولید مبلمان باکیفیت، به بازارهاي چند 
میلیارد دالري خارجي دست یابد. سودآوري و ارزش افزودۀ صنعت مبلمان 
می تواند از ۳۰ تا ۱۰۰درصد در بخش هاي مختلف برآورد شود. چون ساختار 
این صنعت به صورت شبکه اي است و براي تولید یک مبل، بخش هاي 
مختلفي باید به صورت شبکه اي کار کنند تا محصول نهایي وارد بازار شود.
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شورای  مجلس  تلفیق  کمیسیون  صوبه  م
اسالمی در خصوص افزایش یکباره نرخ تسعیر 
دالر به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان در بودجه سال 
۱۴۰۰، با واکنش منفی کارشناسان مواجه شد، 
به طوری که برخی پیش بینی می کنند در صورت 
تبدیل این مصوبه به قانون، پایه پولی رشد کرده 

و تورم سال آینده بیشتر از تورم امسال شود.
مجلس  تلفیق  کمیسون  صوبه  م
شورای اسالمی، در خصوص تعیین 
برای  تومان   ۵۰۰ و  هزار   ۱۷ رخ  ن
تسعیر ارز دالر در بودجه سال ۱۴۰۰ 
با واکنش جدی »عبدالناصر همتی«، 
رئیس کل بانک مرکزی، مواجه شد 
که این مصوبه را تورم زا و برخالف 
محاسبات کارشناسان بانک مرکزی 
دانسته بود. کمیسیون تلفیق در حالی 
دست به این اقدام زد که در الیحه 
تقدیمی دولت به مجلس، نرخ تسعیر 

دالر به ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یافته بود، 
اما نمایندگان این افزایش را کافی ندانسته بودند.

»یوسف کاووسی«، کارشناس پولی و بانکی و 
مدیرکل اسبق بازرسی و حسابداری بانک مرکزی 
در خصوص این تصمیم کمیسیون تلفیق گفت: 
این مصوبه اقدامی بدون در نظر گرفتن نظرات 
متخصصان و کاری غیرکارشناسی بود. در روند 
بانک  و  دولت  نظرات  حتی  بند  این  صویب  ت
مرکزی به عنوان نهاد تخصصی این حوزه نیز 
کامال کنار گذاشته شده است و در حالی که در 
داخل کمیسیون هم مخالفانی جدی برای این 
مصوبه مطرح بوده اند، اما در نهایت با تغییر در 
الیحه دولت، رقم ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان برای 

تسعیر دالر تعیین شد.
درست  چه  گذشته  سال های  در  افزود:  وی 
و چه غلط، بنای دولت بر تخصیص ارز ۴ هزار 
کاالهای  واردات  و  تهیه  برای  تومانی   ۲۰۰ و 
اساسی قرار داشت. این تصمیم البته مشکالتی 
را فراهم ساخته بود و زمینه رانت هایی را هم برای 
سوءاستفاده کنندگان ایجاد کرد، اما حذف یکباره 
این روند، کاری بسیار اشتباه است که مشکالتی 

بزرگتر را ایجاد خواهد کرد.
این کارشناس اقتصادی درباره تاثیرات منفی 

اجرا شدن مصوبه کمیسیون تلفیق توضیح داد: 
اولین تاثیر این مصوبه، افزایش حداقل سه تا چهار 
برابری قیمت کاالهای اساسی است که تا امروز با 
نرخ ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی وارد می شدند. تاثیر 
دوم هم این است که تا امسال دولت درآمدهای 
ارزی خود را در رقم ۴ هزار و ۲۰۰ ضرب می کرد 
و رقم حاصل را به صورت ریالی در خزانه واریز 

می شد تا هزینه های وزارتخانه ها را تامین کند. اما 
با این مصوبه مجلس این ضریب حدودا چهار برابر 
خواهد شد که به معنای افزایش چهار برابری پایه 
داد:  ادامه  اقتصادی  کارشناس  این  است.  پولی 
افزایش پایه پولی منجر به افزایش نقدینگی خواهد 
شد و این مسئله مستقیما بر افزایش تورم تاثیرگذار 
است. پدیده ای شوم که نهایتا دامنگیر مردم خواهد 
شد و سفرها آنان را کوچک تر می کند. عالوه بر این 
مطابق این مصوبه، نرخ عوارض گمرکی هم بر 
پایه دالر ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی محاسبه می شود 
و این یعنی عوارض تمام کاالهای وارداتی ضریب 
۴ خواهد خورد که نتیجه مستقیم آن هم افزایش 

تمامی کاالهای وارداتی است.
کاووسی با اشاره به شعار مجلس یازدهم در 
خصوص حمایت از مردم تصریح کرد: با چنین 
نخواهد  محقق  شعار  این  قطعا  مصوبه هایی 
البته نمایندگان مجلس صحبت از اعطای  شد. 
بسته های معیشتی به مردم، در جهت افزایش پایه 
پولی و تورم حاصل از آن کرده اند، اما این واقعیتی 
انواع و اقسام  ایران است که تجربه  اقتصاد  در 
چنین کمک های مالی را در سال ها و دهه های 
گذشته داشته ایم و هیچ کدام نه تنها نتوانسته اند 
از  روز  هر  مردم  که  بکاهند  مردم  از مشکالت 

وضعیت اقتصادی کشور ناراضی تر هم شده اند.
وی خاطر نشان کرد: همچنین، دولت اکنون 
دهک های  شناخت  برای  کاملی  سامانه  دولت 
مختلف مردم در اختیار ندارد و همچنان مصوبه 
به  نقدی  یارانه  تخصص  برای  پیشین  مجلس 
اجرایی  کامل  طور  به  جامعه  پایین  دهک  سه 
نشده است. بنابراین چگونه می توان امیدوار بود 
که در سال ۱۴۰۰ سیستم پرداخت 
یارانه جدید مد نظر نمایندگان مجلس 

بتواند از مشکالت مردم بکاهد؟
یک  عنوان  به  داد:  ادامه  وی 
معتقدم  اقتصادی  مسائل  کارشناس 
باشد.  نرخی  تک  باید  ارز  نرخ  که 
موضوعی که نمایندگان مجلس هم 
متاسفانه  اما  اند،  کرده  تاکید  آن  بر 
شرایط  هدف،  این  اجرای  برای 
نداشته اند  نظر  در  را  اقتصاد  واقعی 
صورت  به  صورت  این  غیر  در  که 
یکباره دست به این اقدام نمی زدند. برای تحقق 
ارز تک نرخی پیش نیازهایی باید فراهم باشد، از 
جمله توانایی تامین ورودی های کافی ارز متناسب 
با تقاضای بازار و همچنین توانایی کنترل تورم 
در اقتصاد. امروز ما در شرایطی هستیم که تورم 
تحریم ها،  دلیل  به  و  است  درصد   ۳۰ باالی 
کشور محدودیت های بسیار جدی در تامین ارز 
برای بازار داخلی دارد تا جایی که ارزها متعلق 
به خودمان هم در بانک های خارجی بلوکه شده 
است. در این موقعیت دستیابی به ارز تک نرخی 
تورم  باالی  نرخ  چون  است،  سراب  یک  تنها 
هم  باز  دالر  قیمت  سرعت  به  می شود،  باعث 
از  امروز  مانند  باز هم  بازار  و  کند  پیدا  افزایش 

قیمت ارز جا بماند.
این مدیر اسبق بانک مرکزی یادآور شد: البته 
شاید بتوان این مصوبه مجلس را به نحوی به 
سود دولت دانست، چرا که این مصوبه می تواند 
را جبران  دولت  بودجه  از کسری  نیمی  حداقل 
کند. اما این یک نگاه موقت و بسیار کوتاه مدت 
آن  مضرات  دادم  توضیح  که  همانطور  و  است 
بسیار سنگین خواهد بود و با توجه به واقعیت های 
اقتصادی، باید در روندی تدریجی به سمت ارز 

تک نرخی حرکت کرد.

یک کارشناس اقتصادی:

افزایش پایه پولی منجر به رشد توم خواهد شد

عرضه  شد  سبب  لیبی  نفت  تولید  افزایش 
پیاپی  ماه  ششمین  برای  دسامبر  ماه  در  اوپک 

افزایش یابد.
به گزارش خبرگزاری رویترز از لندن، بررسی 
سازمان  نفت  تولید  کل  که  داد  نشان  رویترز 
ماه  در  )اوپک(  نفت  صادرکننده  کشورهای 
یافته،  افزایش  پیاپی  دسامبر برای ششمین ماه 
این افزایش در پی روند رو به بهبود تولید نفت 
این  تولیدکنندگان  دیگر  اندک  افزایش  و  لیبی 

سازمان رخ داده است.
در  اوپک  عضو   ۱۳ بررسی،  این  اساس  بر 
دسامبر سال گذشته میالدی روزانه ۲۵ میلیون 

و ۵۹۰ هزار بشکه نفت تولید کردند که نسبت به 
ماه ۲۸۰ هزار بشکه در روز نسبت به ماه نوامبر 
افزایش یافته و نسبت به پایین ترین سطح تولید 
ژوئن  ماه  در  گذشته  دهه  سه  در  سازمان  این 

افزایش بیشتری داشته است.
پالس(  )اوپک  متحدانش  و  اوپک  ائتالف 
تهسیل کاهش تولید در ماه ژانویه را آغاز کرده اند.

بر اساس توافق اوپک پالس در روز سه شنبه 
)۱6 دی ماه( تولید بیشتر اعضای اوپک پالس در 
ماه فوریه ثابت می ماند، این در حالی است که 
عربستان سعودی پیشنهاد داده است تولید خود 
را در ماه های فوریه و مارس روزانه یک میلیون 

بشکه کاهش دهد.
بیشترین افزایش عرضه اوپک در ماه دسامبر 
مربوط به لیبی بود که از کاهش تولید نفت این 
ماه  ها  لیبی  نفت  تولید  است.  معاف  سازمان 
زیادی  حد  تا  کشور  این  ناآرامی های  به دلیل 

متوقف شده بود.
کاهش  توافق  به  که  اوپک  تولیدکنندگان 
عرضه متعهد هستند، تولید خود را در ماه دسامبر 
نیز افزایش دادند. سطح پایبندی این سازمان در 
ماه دسامبر به ۹۹ درصد یعنی کمترین مقدار از 
ماه اوت رسید، این در حالی است که این رقم 

در ماه نوامبر ۱۲۰ درصد بود.

تولید نفت اوپک در ماه دسامبر افزایش یافت



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1651- یکشنبه 21 دی 41399

تجلیل سفیران امنیت راهها از سفیران سالمت
و  مدیرکل  تجلیل   _ مرکزی 
پرسنل اداره کل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای استان مرکزی از پرستاران و 
کادر درمان بیمارستان آیت اهلل خوانساری اراک

به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری 
و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی، علی زندی 
فر مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
مرکزی به اتفاق معاونین و تعدادی از پرسنل آن 
اداره کل از پرستاران و کادر درمان بیمارستان آیت 
اهلل خوانساری اراک با اهدای گل تجلیل کردند.

زندی فر با اشاره به تالش بی وقفه پرستاران، 
ایشان را سربازان خط مقدم مبارزه با بیماری کرونا 
تقدیر  درمان  کادر  از زحمات گرانقدر  و  برشمرد 
جهان  که  گذشته  یکسال  طی  افزود:  وی  کرد. 
دامنه  بی شک  است،  بیماری کرونا شده  درگیر 
فزاینده  بشکل  نیز  پرستاران  و تالش  مسئولیت 
ای شدت گرفته و حتی موجب دوری از کانون 
گرم خانواده و در نهایت خستگی مفرط گردیده 
که این امر و این حد از حس مسئولیت پذیری 

اجتماعی و تخصصی ستودنی است.
ای  جاده  نقل  و  و حمل  راهداری  مدیرکل 
تصریح کرد: در مسیر همگانی مبارزه با بیماری 
بسزایی  نقش  خود  نوبه  به  نیز  راهداران  کرونا، 
داشته و بر اساس مصوبات ستاد مبارزه با بیماری 

کرونا با تالش شبانه روزی در کنار سایر سازمانها 
و ارگانهای خدمات رسان با تمام توان مسئولیت 

اجتماعی و سازمانی خود را ادا کرده اند.
زندی فر بیان کرد: اداره کل راهداری و حمل 
و نقل جاده ای استان مرکزی از همان روزهای 
روزهای  در  بویژه  کرونا  بیماری  شیوع  ابتدائی 
قرنطینه با انسداد محورها، استقرار در محورهای 
مواصالتی، اطالع رسانی محدودیت های ترافیکی 
و عالئم  تابلو  انواع  نصب  با  هدایت خودروها  و 

ایمنی به رسالت خود جامه عمل پوشاندند.
امنیت  »سفیران  را  راهداران  ادامه  در  وی 
با  متفاوت  سنگری  در  که  کرد  عنوان  راهها« 
»سفیران سالمت« برای مبارزه با بیماری کرونا 

تا پای جان ایستاده اند.
 مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان مرکزی در پایان با اهدای گل به پرستاران 
از تالش های شبانه روزی کادر درمان بیمارستان 

آیت اهلل خوانساری اراک تقدیر و تجلیل کرد.

فوالد مبارکه حامی افراد تحت پوشش بهزیستی
علی اصغر شـاه زیدی در گفت وگو با خبرنگار ایراسـین، با اشـاره 
به اینکه مسـئولیت اجتماعی شـرکت ها در چند دهۀ اخیر مورد توجه 
قـرار گرفته اسـت، اظهار داشـت: مسـئولیت اجتماعی شـرکت ها در 
قالـب تعهـد فرد یا سـازمان نسـبت به جامعـه تعریف شـده و عواید 
انجـام فعالیت هـای مربـوط به آن ها به کل جامعه و محیط می رسـد. 
وی افـزود: یکـی از رسـالت های اساسـی شـرکت ها و صنایع بزرگ 
اسـتان اصفهـان تعهـد به مسـئولیت اجتماعی و مشـارکت در بهبود 

وضعیت جامعۀ هدف بهزیسـتی اسـتان بوده اسـت.
معـاون مشـارکت های مردمـی ادارۀ کل بهزیسـتی اصفهان بر 
اهمیـت مشـارکت های مردمـی در قالـب خیریه هـا و کمک هـای 
مـادی و معنـوی تأکید کرد و گفـت: دریافت مشـارکت های مردمی 
عامـل مهـم و تأثیرگـذاری در فراینـد توانمندسـازی و کاهش تعداد 
افراد نیازمند کمک در جامعۀ بهزیسـتی اسـت. تـالش فوالد مبارکه 
در رفـاه اجتماعی جامعۀ بهزیسـتی وی افزود: شـرکت فوالد مبارکه 
همـواره بـرای گسـترش رفـاه اجتماعی در جامعۀ بهزیسـتی اسـتان 
اصفهـان کوشـیده و بـا کمک هـای نقـدی و حمایـت از خیریه هـا 

حامـی افراد تحت پوشـش سـازمان بهزیسـتی اسـتان بوده اسـت.
شـاه زیدی با اشـاره به اینکه شـرکت فوالد مبارکه بیش از ۲۰ 
میلیارد ریال به جامعۀ بهزیسـتی اسـتان اصفهان کمک کرده اسـت، 
تصریـح کـرد: سـهم عمـده ای از کمک های شـرکت فـوالد مبارکه 
مربـوط بـه تأمین مسـکن مددجویـان به ویـژه افـراد دارای معلولیت 
بوده اسـت. معاون مشـارکت های مردمی ادارۀ کل بهزیسـتی استان 
اصفهـان بـا اشـاره بـه نقـش حمایت گرانـۀ فـوالد مبارکـه از جامعۀ 
بهزیسـتی اسـتان اصفهان بیان کرد: این شرکت حامی اصلی خیریۀ 
امیرالمؤمنیـن شهرسـتان مبارکـه )مخصوص کودکان بی سرپرسـت 
یـا بدسرپرسـت(، خیریۀ شـهر دیزیچـه )مخصوص کـودکان دارای 
معلولیـت( و خیریـۀ شـهید مدنـی شهرسـتان لنجـان )مخصـوص 
نگهـداری و مراقبـت از افـراد معلـول( اسـت. شـاه زیدی بـر اهمیت 
نقـش فـوالد مبارکه در حمایت از جامعۀ بهزیسـتی اسـتان اصفهان 
تأکیـد کـرد و گفـت: بخـش اعظمـی از کمک هـای این شـرکت در 
قالـب مشـارکت های مردمـی و به صورت نقدی اسـت که به حسـاب 

مددجویـان واریز می شـود

اردبیل  استان  ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  رئیس 
خبرداد:

پرداخت ماهانه۱۰۰ میلیارد تومان به راه آهن
اردبیـل  اسـتان  ریـزی  وبرنامـه  مدیریـت  سـازمان  رئیـس 
گفـت:در رایزنـی بامعـاون رئیس جمهـور ورئیس سـازمان برنامه 
و بودجـه مقـرر شـد ماهانه۱۰۰میلیـارد تومان اعتبار بـه پروژه راه 

آهـن اردبیل-میانـه پرداخت شـود.
بـه گزارش حوزه ریاسـت وروابـط عمومی سـازمان مدیریت 
و برنامـه ریزی اسـتان اردبیل، داوود شـایقی اظهـار کرد:در دیدار 
اخیـر اسـتاندار اردبیـل بـا دکتـر نوبخت رئیـس سـازمان برنامه و 
بودجـه قـرار شـد بـدون محدودیـت اعتبـار راه آهـن تـا مرحلـه 
تکمیـل و افتتـاح ایـن خـط ریلی تامین و تزریق شـود تا در سـال 
آینـده شـاهد افتتاح این پروژه زیربنایی در اسـتان اردبیل باشـیم.

وی بیـان کرد:با پرداخت ماهانـه ۱۰۰میلیارد تومان اعتبار به 
راه آهـن اردبیـل مجمـوع پرداختـی ها به این پروژه تاپایان سـال 
از منابـع مختلـف بـه یک هزار و۲۰۰ میلیارد تومان خواهد رسـید.

شـایقی خاطـر نشـان کرد:بـرای راه آهـن اردبیـل عـالوه بر 
بودجـه سـاالنه ملی از محل سـفر رئیـس جمهور،رئیس سـازمان 
برنامـه و بودجـه و فاینانـس داخلـی بانـک ملـی اعتبـارات خوبی 

پرداخـت شـده و یـا در مرحلـه پرداخت اسـت.
وی بـا قدردانـی از مدیـر عامـل بانـک ملـی در پرداخـت 
اعتبـارات مصـوب برای ایـن پـروژه زیربنایی گفت:هفته گذشـته 
آخریـن پرداختـی بانک ملـی به میـزان.۱۵۰ میلیاردتومـان انجام 
شد.شـایقی در ادامـه بیـان کرد:در دیدار اسـتاندار اردبیـل با دکتر 
نوبخـت مقـرر شـد مازاد درآمد اسـتان تـا آذرماه پرداخت شـود تا 

در توسـعه و عمـران اسـتان هزینه شـود.
اردببـل  اسـتان  ریـزی  وبرنامـه  مدیریـت  سـازمان  رئیـس 
گفت:معـاون  و  کـرد  اشـاره  نشسـت  ایـن  دسـتاورد  سـایر  بـه 
رئیـس جمهـور و رئیـس سـازمان برنامـه و بودجـه قـول دادند تا 
تخصیـص اعتبـار بـرای پـروژه هـای سـال جهـش تولید اسـتان 

اردببـل انجـام شـود.
وی اظهـار امیـدواری کـرد تـا در هفتـه هـای آینـده ایـن 
مصوبـات شـکل اجرایی بـه خود گرفته وعـده نوبخت در پرداخت 

اعتبـارات تحقـق پیـدا کند.

۸۴۷ واحدهای تولیدی و مراکز عرضه صنایع غذایی 
ایالم بازرسی شدند

گفـت:  ایـالم  اسـتان  اسـتاندارد  مدیـرکل  همتـی  مهنـاز 
براسـاس مصوبـات کمیتـه سـالمت وامنیـت غذایی اسـتان ۲۸۰ 
مـورد نمونـه بـرداری و بازرسـی از واحدهـای تولیـدی صنایـع 
غذایـی و۸۴۷ بازرسـی مراکـز عرضـه و توزیع موادغذایی اسـتان 

اسـت. انجام شـده 
وی افزود: آزمون ۱۵۲ مورد از محصوالت تولیدی اسـتان که 
۹۳ درصـد آن مطابق اسـتانداردهای ملی بـوده و نمونه برداری ۵6 
فقـره محصـول غذایـی مراکـز عرضه که صـد درصد با اسـتاندارد 
ملـی ایـران مطابقت داشـته اسـت از مهمتریـن اقدامات ایـن اداره 

کل بوده اسـت.
مدیـرکل اسـتاندارد ایـالم اظهـار داشـت: از ابتدای امسـال تا 
کنـون ۱۲ فقـره پروانه کاربـرد عالمت اسـتاندارد برای محصوالت 
غذایـی در اسـتان و ۳ فقـره پروانـه حـد مجـاز آالینـده هـا در 

محصـوالت کشـاورزی صادر شـد.
فرهنـگ  ترویـج  و  آگاهـی  راسـتای  در  داد:  ادامـه  همتـی 
اسـتاندارد وآمـوزش مدیـران کنتـرل کیفیـت صنایـع غذایی بیش 
از ۹۰۰ نفـر سـاعت دوره هـای آموزشـی بـرون سـازمانی بصورت 

مجـازی ارائه شـده اسـت.

اقدامات مدیریت شهری بر اساس رسیدگی به حقوق 
مردم است

شهردارشاهرود با اشاره به اینکه اجرای عملیات های عمرانی 
مهمترین هدف توسعه شهری است،گفت: همه اقدامات  مدیریت 

شهری باید بر اساس رسیدگی به حقوق مردم باشد.
 علیرضا حاجی محمد علی با تاکید بر لزوم تسریع در روند 
اقدامات عمرانی و آبادانی در شهر، افزود: یکی از رسالتهای اصلی 
پروژههای عمرانی است که  ارتقاء سطح کیفی  مدیریت شهری 

توسعه زیرساختهای شهری را به همراه دارد.
وی با بیان اینکه رضایت شهروندان از عملکرد  شهرداری 

نشانه ارج نهادن به حقوق شهروندی است، ابراز داشت:
 بر این اساس سهم و نقش شهرداری که حلقه پیوند و اتصال 
از  اهمیت  نظام مدیریت شهری و نظام حقوق شهروندی است 

ویژه ای برخوردار است.
شهردار شاهرود با بیان اینکه از نگاه دین اسالم مردم ولی 
نعمت مسئوالن هستند،  اظهار کرد:  رسیدگی به حقوق شهروندی 
در رفتار بزرگان دین  ما با مردم نشانه توجه ویژه دین اسالم به 

این امر است.
حاجی محمد علی در پایان با اشاره به اینکه سیاستهای مدیریت 
شهری شاهرود در حوزه حقوق شهروندی از اولویتها به شمار می 
رود ،عنوان داشت: اگر امروز شهرداری در ارائه خدمت به مردم 
موفقیت نسبی را حاصل کرده است، مرهون تالشهای شبانه روزی 
نیروهایی سخت کوشی است که با استفاده از امکانات موجود و 
تالش های شبانه روزی خود خدمت رسانی و افزایش رضایتمندی 

همشهریان را سرلوحه کار خود قرارداده اند.

تقدیر از شرکت گاز  استان اصفهان به عنوان دستگاه 
فعال در امر مقدس نماز

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان،  طی 
مراسمی که با حضور حجت االسالم و المسلمین  ابراهیم رنجبر 
مدیر ستاد اقامه نماز استان با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار 
گردید  لوح تقدیری از سوی دکتر رضایی استاندار اصفهان به مدیر 

عامل شرکت گاز استان اصفهان اهداء شد.
حجت االسالم و المسلمین ابراهیم رنجبر، شرکت گاز را به 
عنوان دستگاه برتر و شایسته تقدیر ویژه در امر اقامه نماز معرفی 
و از تالش و برنامه ریزی های شایسته مدیرعامل این شرکت در 
سال ۹۸ در راستای ترویج و توسعه فرهنگ معنوی نماز با اهداء 
لوح سپاس تقدیر کرد. مدیرستاد اقامه نماز استان اصفهان، دراین 
دیدار با تاکید بر لزوم بهره گیری از همه ظرفیت ها و امکانات موجود 
در جهت ترویج و توسعه فرهنگ نماز، گفت: ستاد اقامه نماز استان 
اصفهان در راستای وظایف ذاتی خود برنامه های کوتاه مدت، میان 
مدت و بلند مدتی را در دستور کار قرار داده و از دستگاه های مختلف 
استان از جمله شرکت گاز که دارای تعداد نیروی انسانی باالیی 
است و از دستگاه های خدماتی تاثیر گذار در استان است، انتظار 

می رود همکاری های الزم را با این ستاد داشته باشند.
وی، تصریح کرد: پنج مؤلفه اصلی برای سبک زندگی انسان 
در قرآن تعریف شده است و اگر خود و جامعه را با این پنج مؤلفه 

پرورش دهیم جامعه اسالمی و دینی ساخته می شود.
را  زندگی  سبک  مؤلفه   نخستین  رنجبر،  االسالم  حجت 
خدامحوری عنوان کرد و گفت: نماز موجب پایش دین می شود و 
شیطان صفتان نمی توانند انسان را گمراه کنند، نماز جامعه را از 

آسیب های اجتماعی مصون می سازد.
در ادامه سید مصطفی علوی، مدیر عامل شرکت گاز استان 
اصفهان نیز بیان داشت: خوشبختانه اقامه فریضه نماز در این شرکت 
به صورت مطلوب انجام می شود و این شرکت در مسیر تعالی  و 

رشد معنوی موضوع خدامحوری را در راس امور قرار داده است.

فعالیت بیش از یک هزار نفر از نیروهای هالل احمر ایالم 
در طرح محله محور

علی اصغر علی اکبری مدیرعامل هالل احمر استان ایالم با 
اعالم این خبر گفت: در قالب طرح سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی 
به شیوه محله محور و با شعار »هر خانه یک پایگاه سالمت« ۱ 
هزار و ۱۸۰ نفر از اعضای جوانان هالل احمر در قالب ۸۲۳ تیم 
به همراه بازرسان سالمت محیط و کار دانشگاه  علوم پزشکی و 
نیروهای بسیجی استان فعال هستند.وی افزود: تیم های شرکت 
کننده در کمیته نظارت طرح به ۱۰ هزار و ۸۴۷ مکان مراجعه کرده 

و تاکنون به ۳۱ هزار و ۳6۵ نفر خدمات ارائه کرده اند.
مدیرعامل هالل احمر ایالم اظهار داشت: این طرح با هدف 
حمایت از زندگی و سالمت انسان ها و قطع زنجیره ویروس کرونا 
و کنترل و نظارت بر حسن اجرای پروتکل های بهداشتی در سطح 

اماکن عمومی و گروه های شغلی فعال در حال اجرا است.

زمین ایران 

مرکزی _ رئیس سازمان جهاد کشاورزی 
استان مرکزی از تولید ساالنه بیش از ۳ میلیون 
تن محصوالت کشاورزی در استان خبر داد. مجید 
آنجفی  اظهار کرد: استان مرکزی با دارا بودن 
۹۰ هزار بهره بردار ساالنه بیش از ۳ میلیون تن 
انواع محصوالت کشاورزی را تولید و روانه بازار 

مصرف می  کند.
وی تصریح کرد: عمده محصوالت تولیدی 
استان شامل گوشت، مرغ، پسته، کشمش، شیر 
و گندم و جو است که مازاد نیاز استان به سایر 

استان ها ارسال می شود.
استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
مرکزی جایگاه این استان در تولید محصوالت 

زراعی را هشتمین رتبه برشمرد و ادامه داد: استان 
در تولید علوفه رتبه سوم و در تولید حبوبات  رتبه 
سوم کشور را به خود اختصاص داده، ضمن اینکه 
در تولید انار، پسته، ماهی  و گل و گیاه نیز از 

قطب های مهم کشور به شمار می رود.
تولید  در  همچنین  مرکزی  گفت:   آنجفی 
گوشت، مرغ و شیر نیز نیازی به واردات از سایر 

استان ها ندارد.
طرح  در  حاضر  حال  در  داد:  ادامه  وی 
درصد   ۴۳ کشاورزی   اطالعات  یکپارچه سازی 
از اراضی زراعی و باغی استان در سامانه سیاک 
ثبت شده که شامل ۳۲۸ هزار  هکتار در قالب 

۲۰۵ هزار قطعه اراضی زراعی و باغی است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی:

تولید ساالنه 3 میلیون تن محصوالت کشاورزی در استان مرکزی

و  عمران  سازمان  رئیس  گزارش  به   
سمنان  شهرداری  شهری  فضاهای  بازآفرینی 
چاه  چینی  سنگ  معدن  بهره برداری  پروانه 

شیرین اخذ گردید. 
سازمان  کرد:  عنوان  ذوالفقاری  اهلل  حجت 
ارائه  از  بعد  و  آمده  بعمل  پیگیری  با   ، عمران 
مدارک و مستندات قانونی به سازمان صنعت و 
معدن استان سمنان توانست پروانه بهره برداری 

معدن سنگ چینی چاه شیرین را اخذ نماید.
محصوالت  تولیدات  افزود:  لفقاری  ذوا

سنگی به دلیل دارا بودن خصوصیات مقاومتی 
 ، خاص  زیبایی  همچنین  و  باال  استحکام  و 
بتنی  فرآورده های  برای  جایگزینی  عنوان  به 
در  ها  رو شهرداری  این  از  و  باشد  می  مشابه 
امور عمران شهری به دنبال تامین و خرید این 

محصوالت می باشند. 
آن مقام مسئول اشاره کرد: با اخذ پروانه 
در  عمران  سازمان  پس  این  از  مذکور  معدن 
از جمله جدول  زمینه تولید محصوالت سنگی 
تواند  می  سنگی  کفپوش  انواع  یا  و  سنگی 

استان  در  انحصاری  کنندگان  تولید  زمره  در 
می باشد .

رئیس سازمان عمران و بازآفرینی شهرداری 
سمنان، در پایان خاطر نشان کرد: سازمان عمران 
و بازآفرینی شهرداری سمنان درصدد می باشد 
با فراهم سازی شرایط فرآورده ها و برش سنگ 
در کارگاه های سنگبری موجود در شهرستان ، 
از طریق  نیاز  مورد  تولید محصوالت  به  نسبت 
شهر   . نماید  اقدام  خصوصی  بخش  مشارکت 

خوب ساختنی است.

:رئیس سازمان عمران و بازآفرینی شهرداری سمنان خبر داد

اخذ پروانه بهره برداری معدن سنگ چینی چاه شیرین

مرکزی - عرفانی نسب گفت: تصفیه 
خانه جدید فاضالب خمین نیمه اول سال 

آینده به بهره برداری می رسد.
عرفانی نسب مدیرکل آب و فاضالب 
از روند  بازدید  استان مرکزی در حاشیه 
تصفیه خانه فاضالب شهر خمین  در گفت 
و گو باخبرنگار گروه استان های باشگاه 
خبرنگاران جوان از اراک، گفت: فاز دوم 
متر   ۷۳۰۰ ظرفیت  با  خانه  تصفیه  این 
مکعب همچون فاز اول در حال ساخت 
اول  نیمه  در  می کنیم  تالش  که  است 
سال ۱۴۰۰ این پروژ را اتمام و به بهره 

برداری برسانیم.
پیشرفت  به  اشاره  با  نسب  عرفانی 

فاضالب  خانه  تصفیه  دوم  فاز  درصدی   6۵
در  جاری  سال  تخصیصی  اعتبار  گفت:  خمین 
بخش فاضالب ۱۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال 

است که با پیگیری های مستمر ۱۰۰ درصد آن 
تخصیص پیدا کرده است.

مجلس  در  خمین  مردم  نماینده  نظری 
شورای اسالمی هم گفت: تصفیه خانه فاضالب 

با جمعیت  متناسب  فاز یک  در  موجود 
سال های قبل بوده و با توجه به شرایط 
افزایش جمعیت و مصرف  از  حال اعم 
زمان  در  همشهریان  توسط  آب  باالی 
شیوع کرونا شاهد حجم باالیی از پساب 

فاضالب در تصفیه خانه هستیم.
نظری با بیان اینکه راه اندازی فاز 
فاضالب شهر خمین  خانه  دوم تصفیه 
امید  افزود:  دارد  العاده ای  فوق  اهمیت 
خصوص  در  گیری  تصمیم  با  است 
شهر  فاضالب  خروجی  پساب  انتقال 
خمین به شهرک صنعتی و ... مشکالت 
روستا های پایین دست این تصفیه خانه 
در  خمین  مردم  نماینده  شود.  رفع  نیز 
مجلس شورای اسالمی به همراه مدیرکل آب و 
فاضالب استان مرکزی از روند پیشرفت فاز دوم 

تصفیه خانه فاضالب شهرستان بازدید کردند.

مدیرکل آب و فاضالب استان مرکزی:

تصفیه خانه جدید فاضالب خمین سال آینده افتتاح می شود

به گزارش روابط عمومی؛ مجید مهربد رئیس 
خدمات فنی  و مهندسی شرکت گاز استان سمنان با 
هدف انتقال تجربیات حاصل از اجرای پروژه احداث 
ایستگاه حفاظت از زنگ چاهی در شهر سمنان گفت: 
پروژه مذکور بدون خرید زمین جهت احداث ایستگاه 
و بستر آندي و صرفاً با اخذ مجوز از شهرداری دریک 

فضای سبز در مرکز شهر سمنان اجرا گردید.
وی افزود:  به منظور حفظ و صیانت از دارائي 

هاي فیزیکي شرکت، طراحي و اجراي ایستگاه یاد 
شده که از نوع بستر زغالي می باشد به گونه ای 
صورت گرفته است که زیر ساخت و کابلهاي آندي 
آن قابل رؤیت نبوده و از مشکالتی نظیر سرقت 
قابلیت  حال  عین  در  و  است  مصون  تخریب  و 
عملیات  منصوبات،  عملکرد  بازبینی  هرگونه 
اجرایي و فضا سازي بر روي بستر نیز فراهم مي 
باشد. مجید مهربد با اشاره به اینکه بکار گیری 

روش یادشده موجب صرفه اقتصادی  چشمگیر 
و همچنین حذف بروکراسي هاي اداري زمان بر، 
جهت تحصیل زمین شده است گفت: این اقدام 
موجب بهینه سازی پروژه احداث ایستگاه حفاطت 
از زنگ شده است و عالوه بر حذف قیمت زمین 
که در مرکز شهر هزینه گزافی به دنبال دارد، صرفًا 
در بخش هزینه اجرایی پیمان  ۳۰% صرفه جویی 

در پی داشته است.

رئیس خدمات فنی  و مهندسی خبر داد:
ثبت مدیریت دانش، حاصل تجربه جدید شرکت گاز استان سمنان 

از احداث ایستگاه حفاظت کاتدی چاهی 
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تکمیل پروژه آبرسانی به شهرستان 
ملکشاهی، آبرسانی به دهلران، اصالح 
سرچشمه و خط انتقال چشمه گل گل 
ملکشاهی، پروژه آب شیرین ملکشاهی، آبرسانی 
به پایانه مرزی مهران، آبرسانی به ۷۰ روستا در 
مهمترین  جمله  از  آبرسانی  های  مجتمع  قالب 

مدیرعامل شرکت  که  بود  هایی  طرح 
آب و فاضالب استان با حضور در برنامه 
تلویزیونی »میز پیگیری« مرکز ایالم به 

آنها اشاره کرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت 
دکتر  ایالم؛  استان  فاضالب  و  آب 
نوراله تیموری گفت: وظیفه تامین آب 
شهرها  برای  سالم  و  بهداشتی  شرب 
دفع  همچنین  و  استان  روستاهای  و 
بهداشتی فاضالب شهرها و روستاهای 
این  وظیفه  ترین  اصلی  ایالم  استان 
شرکت است که مجموعه همکاران با 
تمام توان و ظرفیت خود در حال ارایه 

خدمت به شهروندان می باشند.
فاضالب  و  آب  شرکت  اینکه  بیان  با  وی 
این  از   : افزود  دارد  مشترک  ۲۱۰هزار  استان  
تعداد ۱۵۲ هزار مشترک شهری و ۵۸ هزار آن را 

مشترک روستایی تشکیل می دهد.
مدیرعامل آبفای استان ادامه داد : ۱۰۰ درصد 
جمعیت شهری و ۹۸.۵ درصد جمعیت روستایی 
استان تحت پوشش خدمات آب و فاضالب هستند 
که استان ایالم از این حیث رتبه اول کشور را به 

خود اختصاص داده است.
دکتر تیموری با بیان اینکه ۵۵ درصد جمعیت 
فاضالب  خدمات  پوشش  تحت  استان  شهری 
هستند تصریح کرد: در بحث فاضالب در ۲ روستا 
چرداول،  دهلران،  مهران،  ایالم،  6 شهرستان  و 
ایوان و دره شهر 6 تصفیه خانه فاضالب داریم و 
شبکه های آن در حال اجرا و بعضا تکمیل گردیده 
و  آبدانان  ملکشاهی،  شهرستان های  برای  و  اند 
نیرو  وزارت  به  خانه  تصفیه  اجرای  طرح  چوار، 
پیشنهاد شده که در صورت تصویب، کار اجرایی 

آنها نیز شروع خواهد شد.
دکتر تیموری به آبرسانی به روستاهای استان 
اشاره کرد و گفت: از ۵۵۵ روستای استان ۴۹۸ 
روستا تحت پوشش آب بهداشتی و سالم بوده و 
باقی مانده به صورت ییالق و قشالق هستند که 
طبق برنامه ریزی های صورت گرفته در سال های 

آتی این روستاها نیز از پوشش آب بهداشتی پایدار 
بهره مند خواهند شد.

نگاه  خوشبختانه  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
مسئولین چه استانی و چه کشوری به تامین آب در 
استان یک نگاه ویژه است گفت: در حوزه آبرسانی 
به روستاها در سال ۹۲ بیش از ۱۲۵ روستا با تانکر 

آبرسانی می شدند که با برنامه ریزی های صورت 
گرفته تا پایان سال۹۸ این تعداد روستا به ۲۲ روستا 
رسیده است و برنامه ما این است تا دو سال آینده 
این تعداد روستا نیز به صفر برسد و اولین استان 
در کشور باشیم که ۱۰۰ درصد جامعه روستایی از 

آب بهداشتی و سالم بهره مند می گردند.
وی منابع تامین آب استان را ۱۱۹ حلقه چاه، 
۱۰۷ دهنه چشمه و ۴ باب تصفیه خانه آب مطابق 
با استانداردهای روز دنیا برشمرد و تصریح کرد: 
امروزه با توجه به ارتقای بهداشت جامعه و تعیین 
افزایش  و  حفظ  جهت  مختلف  استانداردهای 
سالمت مصرف کنندگان آب شرب، بعنوان حیاتی 
ترین ماده، مورد ارزیابی های کیفی قرار می گیرد؛ 
در این راستا اندازه گیری پارامترهای مختلف و 
و  کشور  در  موجود  استانداردهای  با  آن  مقایسه 
پایش  ایالم  شهر  آب  کیفیت   ، روزانه  بصورت 
بخشیدن  تحقق  جهت  مناسب  اقدام  تا  گردیده 
به خط مشی شرکت و ارائه خدمات مطلوبتر به 

مصرف کنندگان انجام گیرد.
و  ایالم  شهر  آب  افزود:  تیموری  دکتر 
شهرستان های تابعه به صورت دائمی و بر اساس 
جهانی  بهداشت  سازمان  و  ملی  استانداردهای 
پایش و کنترل می شود و این شرکت در راستای 
وظیفه اصلی خود که تامین آب سالم و بهداشتی 

آزمون های  مستمر  طور  به  است،  مردم  برای 
باکتریولوژی،  کلرسنجی،  شامل  کیفی  کنترل 
و  سنگین  فلزات  شیمیایی،  فیزیکی-  بیولوژی، 
ریز آالینده های آلی را بر روی آب انجام می دهد؛ 
لذا شرکت آب و فاضالب استان ایالم در راستای 
ارائه خدمات مطلوب به مشترکان روزانه کیفیت  
و  ها  آزمایشگاه  توسط   ، آب  کمیت  و 
مراکز بهداشتی، مورد ارزیابی  و بررسی 

قرار می گیرد.
وی با بیان اینکه آب ایالم هر روز 
گیری  نمونه  بهداشت  شبکه  نظارت  با 
می شود، یادآور شد: همچنین باید تاکید 
نمایم که تصفیه خانه آب ایالم با ظرفیت 
۵۵۰ لیتر در ثانیه ، از تصفیه خانه های 

مدرن و بروز در کشور می باشد.
تصریح  استان  آبفای  مدیرعامل 
کرد: در بحث شاخص های بهره مندی 
آبرسانی  بحث  در  و  شهری  حوزه  در 
خوشبختانه حایز شاخص ۱۰۰ درصدی 
می باشیم و شاخص جامعه روستایی نیز 
در گذشته 66 درصد بوده که با انجام پروژه های 
۸۰درصد  به  شاخص  این  گرفته  صورت  عظیم 
باید توجه داشت که شاخص  البته  رسیده است، 
متوسط کشوری در حال حاضر ۷۵درصد می باشد.

هزینه  اعتبارات  ساخت:  خاطرنشان  وی 
 ۱۸۰ شهری  درحوزه  گذشته  سال  چند  در  شده 
میلیارد   ۲۴۰ روستایی  درحوزه  و  تومان  میلیارد 

تومان بوده است.
دکتر تیموری با اشاره به ۹ پروژه فاضالب که 
در  سطح استان و با اعتباری بالغ بر 6۰ میلیارد 
تومان در دست اقدام است یادآور شد: ارتقا تصفیه 
خانه فاضالب شهر ایالم، تکمیل شبکه جمع آوری 
فاضالب شهرهای ایوان، سرابله، دره شهر، توسعه 
شبکه فاضالب شهرستان های مهران و دهلران، 
همچنین در بحث آب ۵۰ پروژه با اعتباری بالغ 
بر ۱۲۰ میلیارد تومان در تمامی شهرستان های 

استان در دست اقدام است.
پروژه  پایان  در  استان  آبفای  مدیرعامل 
به  آبرسانی  ملکشاهی،  شهرستان  به  آبرسانی 
انتقال گل گل  دهلران، اطالح سرچشمه و خط 
ملکشاهی، پروژه آب شیرین ملکشاهی، آبرسانی 
به پایانه مرزی مهران، آبرسانی به ۷۰ روستا در 
قالب مجتمع های آبرسانی را از جمله این پروژه 

ها برشمرد.

حضور مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان
 در برنامه تلویزیونی»میز پیگیری«

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان گیالن:
تا پایان سال جاری 2۸ روستای دیگر از آب آشامیدنی 

سالم و بهداشتی برخوردار می شوند
سید محسن حسینی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت آب 
و فاضالب استان گیالن به مناسبت ، سی امین سالروز تصویب قانون 
تشکیل شرکت های آب و فاضالب گفت بر اساس این قانون، شرکت 
آب و فاضالب گیالن در مهرماه سال ۱۳۷۰ تشکیل شد.وی در ادامه 
افزود در ابتدای تأسیس شرکت آب و فاضالب گیالن، جمعیت تحت 
پوشش خدمات آبرسانی ۵۸ درصد بود که در حال حاضر به ۹۹.۹6 
درصد رسیده است.به گفته مدیرعامل شرکت آبفای گیالن؛ جمعیت 
تحت پوشش شبکه فاضالب نیز در ابتدا ۴۳ درصد بود که با رشد 6۳ 
درصدی به عدد ۷۱.۷ درصد افزایش یافته است.حسینی با بیان اینکه 
تعداد تصفیه خانه های آب استان در ابتدای تاسیس شرکت ۲ باب بود 
گفت: هم اکنون ۱۳ باب تصفیه خانه با ظرفیت ۴۷۷ هزار مترمکعب در 
روز، آب شرب مورد نیاز استان را تأمین می کند.وی افزود: هم اینک ۸ 
باب تصفیه خانه فاضالب با ظرفیت ۷۹ هزار مترمکعب در شبانه روز و 
بیش از 6۷ کیلومتر خطوط انتقال فاضالب در شهرهای مختلف استان 
در مدار بهره برداری قرار دارد.حسینی در بخش دیگری از سخنانش با 
اشاره به یکپارچه سازی شرکت های آب و فاضالب شهری و روستایی 
گیالن در سوم اسفند ماه سال ۱۳۹۸ گفت: به منظور بهبود و ارتقای 
خدمات رسانی به مشترکین، با اصالح، بازسازی و توسعه شبکه های 
آبرسانی و انتقال آب به میزان ۳۸۹ لیتر بر ثانیه از حوزه شهری به 
روستاها، آب آشامیدنی ۲۰۰ روستای استان به لحاظ کمی و کیفی 
ارتقاء یافت.  وی، شاخص بهره مندی روستاهای گیالن از نعمت 
آب شرب را بیش از ۷۷ درصد اعالم کرد و افزود: در نخستین هفته 
دیماه، طرح آبرسانی به ۳۸ روستای استان در قالب پویش# هر هفته_ 
الف_ ب_ ایران، بصورت ویدئوکنفرانسی با حضور وزیر محترم نیرو 
به بهره برداری رسید که تا پایان سال جاری ۲۸ روستای دیگر نیز از 

آب آشامیدنی سالم و بهداشتی برخوردار می شوند.

اجرای گسترده طرح پایش دمای ادارات در گیالن
 به گزارش روابط عمومی گاز گیالن حسین اکبر مدیرعامل 
 ۷۰۰ و  هزار   6 از  بیش  انجام  اعالم  با  گیالن  استان  گاز  شرکت 
بازدید از ادارات، بانک ها و مدارس، از اوایل دی ماه تاکنون اظهار 
داشت: بحمداهلل با بازدیدهای بعمل آمده توسط کارشناسان شرکت 
گاز، فرهنگ مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی در سطح سازمان ها 
و ادارات دولتی استان به نحو شایسته ای نهادینه شده است.وی در 
ادامه افزود: در روزهای ابتدایی فصل زمستان با بازدیدهای گسترده 
از ادارات، بانک ها و مدارس استان، بیش از یک هزار و ۷۰۰ اخطار 
و ۹۴۱ مورد قطعی گاز صورت گرفته است.مدیرعامل شرکت گاز 
استان گیالن با اشاره به برودت هوا و افزایش قابل توجه مصرف 
گاز در سراسر کشور اظهار داشت: اجرای مستمر پایش دمای ادارات 
سبب خواهد شد تا مصرف گاز به میزان مناسبی کاهش یابد.وی با 
اشاره به دستور مقامات عالی کشور و همچنین دستورالعمل ستاد 
مدیریت بحران استانداری گیالن مبنی بر رعایت صرفه جویی در 
مصرف گاز طبیعی اظهار داشت: همه ادارات، بانک ها و همچنین 
مدارس موظفند نسبت به رعایت دمای آسایش )۱۸ الی ۲۱ درجه( 

در محیط ساختمان های خود اقدام نمایند.

پیگیری طرح ساماندهی رودخانه های رشت
بین الملل  امور  و  ارتباطات  مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به 
شهرداری رشت، جلسه بررسی راهکارهای کمک بیشتر و سریع تر 
سازمان برنامه و بودجه و قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا)ص( به منظور 
ساماندهی رودخانه های گوهررود و زرجوب رشت با حضور سردار 
محمد فرمانده قرارگاه خاتم االنبیا )ص(، سید محمد احمدی شهردار 
رشت و نمایندگان مجلس در دفتر دکتر محمدباقر نوبخت معاون 
رییس جمهوری و رییس سازمان برنامه و بودجه برگزار شد.در این 
دیدار شهردار رشت با بیان اینکه دو رودخانه زرجوب و گوهررود نبض 
توسعه شهر هستند که رفع مشکالت آن نیازمند عزم همگانی است، 
بر لزوم اجرای دقیق طرح ساماندهی این رودخانه ها با تخصیص 
اعتبارات ملی تاکید کرد.احمدی خطاب به نمایندگان مردم رشت 
در مجلس با اشاره به بررسی الیحه بودجه ۱۴۰۰ در خانه ملت، 
خواستار تخصیص ردیف بودجه برای ساماندهی زرجوب و گوهر رود 
با همت نمایندگان در توجیه کمیسیون های تخصصی مربوطه شد 
که نمایندگان نیز قول مساعد در راستای تحقق این مهم دادند.دکتر 
نوبخت، معاون رییس جمهور نیز با اشاره به اهمیت ساماندهی این 
دو رودخانه در توسعه شهری رشت، در خصوص تخصیص به موقع 
بودجه بعد از پایدار کردن ردیف آن در الیحه بودجه ۱۴۰۰ اعالم 
آمادگی کرد.همچنین سردار محمد فرمانده قرارگاه خاتم االنبیا)ص( 
نیز با اعالم آمادگی در اجرای پروژه ساماندهی رودخانه های رشت 

از اجرای این طرح به شیوه تهاتر خبر داد.

بیش از نیمی از سد سفید رود آبگیری شده است
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گیالن با بیان اینکه در حال 
حاضر 6۰۴ میلیون متر مکعب ذخیره آب در سد سفید رود وجود دارد، 
از آبگیری ۵۸ درصدی این سد خبر داد.به گزارش روابط عمومی 
آب منطقه ای گیالن ؛مهندس وحید خّرمی در گفتگو با واحد خبر  
صدا و سیمای مرکز گیالن اظهار داشت : در صورت مناسب ماندن 
شرایط آب و هوایی، از اسفند ماه برای مدیریت مخزن و سیالب 
انجام  را  ، رها سازی آب سد سفید رود  بهار  احتمالی فصل  های 
خواهیم داد.وی در ادامه به البروبی انهار برای آمادگی فصل زراعی 
پیش رو نیز اشاره و بیان کرد: هر ساله برای بهتر  رساندن آب به 
کشاورزان، الیروبی انهار را در برنامه  داریم که امسال نیز به طور 
یقین این کار انجام خواهد شد ولی این اقدام بیشتر در نزدیک فصل 
کشاورزی انجام می شود که بیشترین اثر را داشته باشد که در همین 
راستا الیروبی  ۵۰۰ کیلومتر از انهار در استان از سوی شرکت آب 
منطقه ای برنامه ریزی شده است. مدیرعامل شرکت آب منطقه ای 
گیالن با اشاره به وجود ۴۰۰ ایستگاه پمپاژ در استان گفت:  همچنین 
راه اندازی و تجهیز حدود ۳۰۰ حلقه چاه در برنامه سال زراعی پیش 

رو  است که سال کشاورزی را بدون دغدغه پشت سر بگذرانیم.
 

مدیرعامـل شـرکت گاز اسـتان 
ارایـه  تـداوم  بـا  رابطـه  اردبیـل در 
خدمـات بـه مشـترکین گاز همزمان 
بـا شـروع فصـل زمسـتان از اتخـاذ 
خصـوص  ایـن  در  الزم  تمهیـدات 

خبـر داد.
عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
شـرکت گاز اسـتان اردبیـل، سـردار 
اسـماعیلی مدیـر عامل این شـرکت 
شـرایط زمسـتان امسـال را بدلیـل 
شـیوع بیمـاری کرونـا و لـزوم ارایه 
منحصـر  حضـوری  غیـر  خدمـات 
بفـرد توصیف نمـود و فرصت ایجاد 

شـده در راسـتای توسـعه خدمات غیر حضوری 
و معرفـی قابلیتهـای شـرکت در ایـن زمینـه را 
مغتنـم برشـمرد و اظهار داشـت: سالهاسـت که 
دولـت الکترونیک و ارایـه خدمات غیر حضوری 
علـی رغـم مسـاعی دولتمردان آنچنـان که باید 
مـورد اسـتقبال قرار نگرفته بود امـا تهدید کرونا 
ویروس و شـرایط ایجاد شـده در جامعه فرصت 
طالیـی بهـره منـدی حداکثـری از ظرفیـت ها 
و قابلیـت هـای خدمـات غیـر حضـوری را بـر 
راسـتا  همیـن  در  و  سـاخت  آشـکار  همـگان 
شـرکت گاز اسـتان اردبیـل اکثریـت خدمـات 
بـه متقاضیـان و مشـترکین گاز طبیعـی را بـه 
صـورت غیرحضـوری بـه مشـترکین ارایـه می 
نمایـد و متقاضیـان می توانند تعـداد ۲۲ خدمت 

را در بسـتر اینترنـت دریافـت نماینـد.
اسـتان  گاز  اینکـه شـرکت  بیـان  بـا  وی 
اردبیـل یکـی از پیشـروترین سـازمانها در ایـن 

خصـوص بـوده اسـت گفـت: در رابطـه بـا ارایه 
اسـتان  گاز  شـرکت  حضـوری  غیـر  خدمـات 
 ، زیرسـاختهای الزم  بروزرسـانی  و  ایجـاد  بـا 
و  ذینفعـان  بـا  مرتبـط  فرآیندهـای  بازتعریـف 
تدوین روشـهای اجرایی در بسـتر وب توانسـت 
۲۲ خدمـت را بصـورت اکترونیکی در وبسـایت 
www.nigc-ar.نشـانی بـه  ایـن شـرکت 

ir ارایـه دهـد.
غیـر  برگـزاری  از  ادامـه  در  اسـماعیلی 
حضـوری کلیه جلسـات بـا مراکز تابعه شـرکت 
از طریـق سیسـتم ویدئـو کنفرانـس خبـر داد و 
افـزود: ایـن اقـدام در راسـتای تصمیمات سـتاد 
رسـاندن  حداقـل  بـه  بـر  مبنـی  کرونـا  ملـی 
جلسـات غیـر ضـروری در ادارات و بـه منظـور 
ارایـه خدمـات بهینـه و مسـتمر بـه مشـترکین 
بصـورت همزمـان با کلیـه مراکز تابعه شـرکت 
گاز در سـطح اسـتان بصـورت ویدئـو کنفرانس 
انجـام مـی شـود.این مقـام مسـئول در بخـش 

دیگـری از سـخنان خـود در رابطه با 
افزایش مصرف گاز طبیعی در سـطح 
اسـتان ضمن درخواست از مشترکین 
گاز طبیعـی بمنظـور اصـالح الگوی 
مصـرف و رعایـت نـکات ایمنـی در 
اسـتفاده از وسـایل گازسـور؛ گفـت: 
طـی روزهـای اخیـر و بـا افزایـش 
بـرودت هـوا در اقصـی نقاط کشـور 
در  طبیعـی  گاز  مصـرف  میانگیـن 
سـطح اسـتان افزایـش یافتـه و بـه 
متـر  میلیـون  بـی سـابقه ۱۰  رقـم 
مکعب در روز رسـیده اسـت که امید 
اسـت کلیـه مشـترکین گاز طبیعی با 
رعایـت الگوهـای مصرف بهینـه و صرفه جویی 
در مصـرف گاز طبیعـی مـا را در تـداوم خدمـت 
رسـانی یـاری نمایند.وی تاکید کـرد: در فصول 
سـرد سـال شـاهد افزایـش حـوادث مربـوط به 
گاز طبیعـی هسـتیم کـه عمدتًا ناشـی از سـهل 
انـگاری و اسـتفاده ناایمـن از تجهیـزات مـی 
باشـد کـه در ایـن راسـتا عـالوه بـر فرهنـگ 
سـازی اسـتفاده ایمـن از گاز طبیعـی، از کلیـه 
بیـش  کـرد  درخواسـت  اسـتان  در  مشـترکین 
از پیـش در اسـتفاده از ایـن نعمـت خـدادادی 
مسـائل ایمنـی را رعایت فرمـوده و از تجهیزات 
اسـتاندارد اسـتفاده نمایند.مدیـر عامـل شـرکت 
گاز اسـتان اردبیـل در پایـان سـخنان خـود از 
کلیه مشـترکین درخواسـت در صورت مشـاهده 
هرگونـه مشـکل فنـی در کنتـور یا علمـک و یا 
بـروز هرگونـه حادثه با شـماره تلفـن ۱۹۴ امداد 

گاز تمـاس نماینـد.

تمهیدات شرکت گاز استان اردبیل برای گذر از زمستان سرد

آینده اقتصاد جهان متعلق به ارزهای مجازی است 
یورو مهمترین  و  مانند دالر  ارزهای دولتی  انحصار  شکست 
کارکردی است که برای ارزهای دیجیتال بیان می شود و برخی 

کارشناسان از این رو آینده را متعلق به این ارزها می دانند.
عنوان  به  کوین  بیت  بهای  فزایش  ا اخیر  روزهای  در 
مشهورترین ارز دیجیتال، مجددا توجه ها را به سمت این پدیده 
پدیده ای که »مهدی  کرد.  اقتصاد جهانی جلب  در  نسبتا جدید 
به آن  متعلق  را  آینده  دانشگاه   اقتصاددان و مدرس  نصرتی«  
دانست و گفت: از دهه های گذشته آرزوی بسیاری از اقتصاددانان 
بتوانند  که  بود  این  داشتند،  اعتقاد  آزاد  اقتصاد  به  که  برجسته  
راهکاری برای رهایی حوزه پول از دولت ها پیدا کنند و به نظر 
در  تکنولوژی  رشد  کمک  با  امروز  دیرین  آرزوی  این  می رسد 

حال محقق شدن است.
این استاد دانشگاه ادامه داد: به اعتقاد این گروه از کارشناسان، 
تسلط انحصاری دولت ها بر حوزه پول، همواره مشکالت زیادی 
و  امکان چاپ  داشتن  اختیار  در  با  دولت ها  و  فراهم می آورد  را 
انتشار اسکناس، دست به سوء استفاده از پول و ایجاد تورم زده اند. 
یا حتی  پولی غیردولتی، خصوصی  ایجاد  به همین دلیل رویای 

غیرملی همواره در ذهن این افراد وجود داشته است.
وی ادامه داد: بیت کوین امروز مشهورترین ارز دیجیتالی است 
که توانسته در مراودات اقتصادی برای خود جایگاهی ایجاد کند. 
البته برخی مخالفان مطرح می کنند این ارزها پشتوانه ای ندارند. 
سوی  از  موجودیتی  که  همین  زیرا  نیست  وارد  ایرادها  این  اما 
مردم به عنوان پول، مورد قبول واقع شود و استفاده شود حکم 
پوست  نمک،  برای  مردم  زمانی  داشت.  خواهد  را  پول  نقش  و 
حیوانات و حتی سیگار این شان را قائل بودند و از آن ها به عنوان 
این  ارزهای دیجیتال می توانند  اکنون  و  استفاده می کردند  پول 

نقش ها را ایفا کنند.
این کارشناس پولی و بانکی خاطر نشان کرد: یک واحد پولی 
باید حداقل ویژگی هایی مانند دوام، قابلیت انتقال و غیرقابل جعل 
این  توانسته اند  دیجیتال  ارزهای  از  برخی  و  باشد  دارا  را  بودن 
ویژگی ها را تامین کنند و به همین خاطر بعضا از پول های ملی 
که به صورت سنتی در بازارها موجود هستند هم معتبرتر شده اند. 
پول در اقتصاد چند نقش عمده دارد که از جمله آن ها وسیله ای 
برای مبادله، حفظ ارزش سرمایه و واحدی برای شمارش است. 
از این رو اگر ارزی نوسان زیادی داشته باشد، قدرت ایفای نقش 
سازنده خود را از دست می دهد و عمدتا ابزاری در اختیار سفته بازی 
خواهد شد.  آفتی که برخی ارزهای دیجیتال به ویژه بیت کوین تا 
حدودی درگیر آن شده و این می تواند به عنوان یک نقطه ضعف 

برای آن به حساب آید.
واقعی  ارزش  درباره  که  تشکیک هایی  به  اشاره  با  نصرتی 
ارزهای دیجیتال وجود دارد، تاکید کرد: این که واقعا ارزش این 
ارزهای دیجیتال، معادل ارزشی است که امروز مبادله می شوند 
یا خیر، موضوعی است که کسی امروز آن را نمی داند. برای فهم 
انتظار آینده ماند. چرا که این احتمال وجود  باید در  این مسئله 
دارد، خریداران و دارندگان این ارزها کمی جو زده رفتار کنند و 
این مسئله در افزایش قابل توجه ارزش آن ها در این روزها موثر 
تقاضا،  طرف  حدی  تا  می رسد  نظر  به  کنونی  شرایط  در  باشد. 
که  فعلی  قیمت های  از  ریزش  احتمال  و  باشد  دست کاری شده 
باالتر از ۳۰ هزار دالر برای بیت کوین است دور از ذهن نیست.

بیت کوین
این استاد رشته اقتصاد، در ادامه به یکه تازی دالر در جهان 
اشاره کرد و ادامه داد: در اواخر جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۴۴ 
»برتون  کنفرانس  در  جهانی  قدرت های  عللی،  مجموعه  به  بنا 
وودز« پذیرفتند تا از دالر به عنوان ارز مشترک بین المللی استفاده 
کنند. بر این اساس ارزش سایر ارزهای جهانی در مقایسه با دالر 
مشخص می شد و ارزش دالر هم با برابری ۳۵ دالر معادل یک 
انس طال قیمت گذاری شد. البته این سیستم کمتر از سی سال 
دوام آورد و در زمان نیکسون با پایان خط خود رسید و به طور 
یکجانبه از سوی آمریکا لغو شد.وی افزود: انتظار می رفت پس از 
شکست این الگو، دالر جایگاه خود را از دست بدهد، اما این ارز 
همچنان توانسته است، سیطره خود را بر مبادالت جهانی حفظ 
کند که از مهمترین دالیل آن برتری قدرت اقتصادی آمریکا در 
جهان طی این سال ها و نبودن رقیب پولی جدی برای آن نام 
برده می شود. عالوه بر آن، توافق پنهان با عربستان برای خرید 
و فروش نفت فقط با ارز دالر هم از جمله دالیل موثر در این 
سیطره است. به همین دلیل حتی ظهور یورو به عنوان ارز مشترک 

اتحادیه اروپا هم نتوانست بر این اقتدار فائق آید.
در  می رسد  نظر  به  وجود  این  با  کرد:  خاطرنشان  نصرتی 
حال  در  و  شده  تضعیف  شدت  به  آمریکا  دالر  اخیر  سال های 
که  چرا  است.  دیجیتال  ارزهای  به  رقابت  میدان  کردن  واگذار 
دیگر آمریکا قدرت بالمنازع اقتصادی در جهان نیست و چین را 

می توان بزرگترین اقتصاد دنیا در حال حاضر دانست.
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سند کمپانی و برگ سبز یکدستگاه خودروی سواری دنا EF۷  به رنگ سفید روغنی 
مدل ۱۳۹۴ به شماره شهربانی ۴۳۵ب ۵۵ - ایران ۹6 ، شماره موتور ۱۴۷H۰۱۵۵۳۳۷و 
شماره شاسی FE ۸ NAAW۰۱HE ۰۳۱۷۴۴متعلق به آقای سید محمد میرعماد 

فرزند سید نصراهلل مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

اخطاریه 
آقای مهدی مرادی بموجب دادنامه قطعیت یافته شماره ۹۹/۱۳۲۳ مورخه ۹۹/۸/6 
شعبه ۵ دادگاه خانواده شهرستان بهارستان محکوم به مطلقه نمودن زوجه خود به نام مینا 
رفیعی شده اید لذا ۱۰ روز مهلت دارید جهت ثبت طالق به آدرس نسیم شهر خیابان امام 
خمینی)ره( پالک ۴۰۰ مراجعه نمایید در صورت عدم مراجعه وفق مقررات اقدام خواهد شد.

دفتر طالق ۲ رباط کریم



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1651- یکشنبه 21 دی 61399 ورزش دنیای 

حال  به  تا  گل محمدی  یحیی  
پایتخت  شهرآورد  در  سرمربی  به عنوان 

برنده نشده است.
باید  پرسپولیس  فوتبال  تیم 
هشتم  هفته  از  معوقه  دیداری  در 
مصاف  به  برتر  لیگ  رقابت های 
استقالل برود و برگزار کننده نود 
و چهارمین شهرآورد پایتخت باشد. 
ساعت  دوشنبه  فردا  دیدار  این 
آزادی  ورزشگاه  در  دقیقه   ۱6:۳۵

برگزار می شود.
تیمش  و  گل محمدی  یحیی 
بعد از سه تساوی متوالی پا به این 
دیدار می گذارند و امیدوارند بتوانند 
لیگ  فینال  از  پس  برد  اولین  به 
کنند.  پیدا  دست  آسیا  قهرمانان 
آمار منفی علیه  این وجود یک  با 

یحیی وجود دارد. او تا به حال به عنوان سرمربی 
در شهرآورد پایتخت برنده نشده است.

گل محمدی برای اولین بار در بازی برگشت 
لیگ دوازدهم سکاندار پرسپولیس بود. تیم او در برابر 
تیم امیر قلعه نویی به تساوی بدون گل رضایت داد. 
آن مسابقه در چارچوب هفته بیست و سوم برگزار 

شد و استقالل میزبانش بود.
لیگ  برگشت  بازی  در  و  بعد  فصل  هفت 
به  در شهرآورد  استقالل  و  یحیی  بازهم  نوزدهم 

هم رسیدند. این دیدار در چارچوب هفته نوزدهم 
برگزار شد و با نتیجه مساوی ۲ بر ۲ به اتمام رسید. 
در این مسابقه فرهاد مجیدی سرمربی استقالل بود. 
ارسالن مطهری ۲ بار در دقایق ۲۵ و ۵۲ آبی پوشان 
اما علی علیپور و بشار رسن در  انداخت  را پیش 
دقایق ۲۹ و ۸۹ کار را به تساوی کشاندند. یحیی 

در لحظات پایانی از شکست گریخت  و به دومین 
تساوی دست پیدا کرد.

سومین رویارویی در نیمه نهایی جام حذفی بود. 
تقابل  شاهد  باید  بازهم  که  جایی 
مجیدی و یحیی می بودیم. مهدی 
استقالل  چهار  دقیقه  در  قایدی 
را پیش انداخت اما بشار رسن در 
دقیقه ۴۹ و علی علیپور در دقیقه 
پرسپولیس  سود  به  را  نتیجه   ۸۸
برگرداندند اما این پایان کار نبود و 
محمد دانشگر در دقیقه ۹۳ نتیجه 
را به تساوی کشاند. در نهایت و در 
نتیجه  با  استقالل  پنالتی  ضربات 
چهار بر یک در ضربات پنالتی به 

برتری رسید.
رویی  رویا رمین  چها حاال 
دربی  در  استقالل  و  گل محمدی 
است. او در جریان بازی نه شکست خورده و نه به 
پیروزی رسیده اما به هر حال در آخرین دربی و در 
ضربات پنالتی او به عنوان طرِف شکست خورده از 
زمین خارج شد. باید دید شهرآورد شماره ۹۴ همان 
شهرآوردی خواهد شد که یحیی در آن طلسم شکنی 

می کند یا خیر.

نود و چهارمین تقابل استقالل و پرسپولیس؛

یحیی به دنبال طلسم شکنی در شهرآورد
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محمدرضا هاشمی کهندانی

قهرمان تکواندو آسیا: با تمرین، اضافه وزنم را کم می کنم
یی  سیا آ ی  زی ها با ن  ما قهر
اندونزی گفت: صحبت های سرمربی 
تیم ملی باعث شده بود که مسابقات 
لیگ تکواندو را به چشم انتخابی تیم 

ملی نگاه کنم.
سعید رجبی در خصوص برتری 
در  مردانی  سجاد  مقابل   ۳ بر   ۱۰
اظهار  تکواندو  برتر  لیگ  رقابت های 

توانستم  داشتم،  خود  به  که  امیدی  با  مردانی  مقابل  داشت: 
برنامه ریزی های مدنظرم را پیاده کنم و خدا را شکر به یک پیروزی 
خوب دست پیدا کنم. در این مسابقه هیچ امتیاز فنی ندادم و هر سه 
امتیازی که از دست دادم نیز با اخطار در ثانیه های آخر بود که تصمیم 

گرفتم دیگر پا نزنم و بازی را حساس نکنم.
قهرمان بازی های آسیایی تصریح کرد: سجاد مردانی یکی از 
بهترین تکواندوکاران ایران است اما با اینکه تمرین زیادی نداشتم خدا 
را شکر رو سفید شدم. در این مدت به تنهایی زیر نظر استاد فالحی راد 
مسابقات  در  برای حضور  آمادگی صد درصدی  و  تمرین می کردم 
نداشتم. با این وجود در مسابقات روز گذشته مقابل سیاوش فخرایی و 
سجاد مردانی به برتری دست یافتم. تعطیلی مسابقات باعث شده بود 
به غیر از ملی پوشان، اکثر بازیکنان شرایط بدنی خوبی نداشته باشند.

و  داد  نخواهم  دست  از  را  بازی  هیچ  دیگر  کرد:  تصریح  وی 
قصد دارم از حاال برای حضور درمسابقات جهانی آینده و  المپیک 
۲۰۲۴ بجنگم. قول می دهم با تالشی که انجام خواهم داد نه تنها 
با رنکینگ  بلکه  آینده را کسب خواهم کرد،  المپیک دوره  سهمیه 
یک در مسابقات حضور خواهم داشت تا برای کسب مدال طالی 

المپیک تالش کنم.
رجبی در خصوص صحبت های سرمربی تیم ملی تکواندو مبنی 
بر اینکه لیگ معیار دعوت بازیکن به مسابقات انتخابی ورود به اردوی 
تیم ملی خواهد بود، گفت: صد درصد این موضوع نه تنها باعث انگیزه 
من بلکه باعث انگیزه سایر بازیکنان شده بود. همین موضوع باعث 
شده بود که به مسابقات روز گذشته به عنوان مسابقات لیگ نگاه 
کنم و این رقابت ها را انتخابی تیم ملی بدانم و برای حضور دوباره 

در تیم ملی تالش کنم.
وی در خصوص اضافه وزن خود گفت: اضافه وزن دارم و خودم نیز 
این موضوع را می دانم اما یک سال است که تمرین ندارم و قطعاً اگر 
تمرین داشته باشم به ۹۵ کیلوگرم خواهم رسید. مطمئن باشید با انجام 
منظم تمرینات وزن خود را کاهش خواهم داد. به خوبی می دانم اضافه 
وزن باعث کاهش سرعتم خواهد شد. امیدوارم با پیگیری تمرینات 
و کاهش وزن دوباره به تبدیل به همان سعید رجبی همیشگی شوم.

حسن تفتیان: تمرین کردن در شرایط کرونا آسان نیست
می گوید  ایران  مرد  سریع ترین 
تمرینات سختی را دنبال می کند تا در 
و  آسیا  قهرمانی  مسابقات دوومیدانی 

المپیک نتایح خوبی را ثبت کند.
موافقت  مورد  در  تفتیان  حسن 
ردوی  ا با  نی  دوومیدا فدراسیون 
را  تمریناتم  برون مرزی خود گفت: 
کردم  شروع  تهران  در  آبان  اول  از 

را جدی تر  با فدراسیون داشتم که کارم  این مدت جلساتی  و در 
حمایتی  مسئوالن  نگاه  کنم. خوشبختانه  دنبال  مربی  نظر  زیر  و 
بود و قول هایی دادند تا اینکه چند روز پیش برنامه اردوها نهایی 
شد. به این ترتیب اواخر هفته جاری اردویم را در فرانسه شروع 
می کنم. هزینه این اردو توسط فدراسیون، کمیته ملی الممیک و 

حامی مالی پرداخت می شود.
او افزود: این اردو ۵۰ روزه است و برای محک زدن خودم در 
چند مسابقه هم شرکت می کنم، سپس برای مدت کوتاهی به ایران 
برمی گردم و به احتمال زیاد در رقابت های داخل سالن ایران هم مسابقه 
می دهم. در ادامه قبل از قهرمانی آسیا یک اردوی دیگر در فرانسه دارم 

و هدف اصلی هم قهرمانی آسیا و المپیک است.
تفتیان در مورد عقد قرارداد با مربی فرانسوی خود گفت: در این 
مورد هم صحبت کرده ایم. قرار است زیر نظر او تمرین کنم و از این 

نظر هم مشکلی نداریم.
دونده المپیکی ایران با بیان اینکه المپیک میدان بزرگی است، 
به شرایط خاص ناشی از شیوع کرونا اشاره و بیان کرد: اکنون با وجود 
کرونا کار سخت شده و تمرین کردن در تهران هم آسان نیست اما 
خوشحالم که فدراسیون و کمیته ملی المپیک نگاه حمایتی دارند و با 
وجود شرایط سخت فعلی با اردوهایم موافقت کردند. از آقای صالحی 
از  پیمان فخری تشکر می کنم، همچنین  آقای سجادی و  امیری، 
طرفی از آقای صیامی هم تشکر می کنم  که در این مدت نشان داده، 
نگاهش حمایتی است. مطمئن هستم با کار تیمی، حرکت بزرگی در 
دوومیدانی اتفاق می افتد. مسابقات مهمی پیش رو داریم و امیدوارم 

که نتایج خوبی برای کشورمان کسب کنیم.
او در مورد ارزیابی خود از عملکردش در مسابقات پیش رو گفت: 
پیش بینی ورزش خیلی سخت است اما باید سخت تمرین کنم و تمام 
چیزی را که به من ارتباط دارد به بهترین شکل انجام دهم، در نتیجه 
از این نظر خیالم راحت است چون تمرینات سختی را تحمل می کنم. 
شاید روزی بیشتر از 6 ساعت درگیر تمرینات سخت هستم و با شروع 
اردوی فرانسه کار را جدی تر  و بهتر دنبال می کنم. امیدوارم رکورد 
شخصی خود را بزنم و در مسابقات پیش رو افتخارات خوبی برای 

کشورم به دست بیاورم.

سایت پرتغالی: مهدی طارمی یک هنرمند واقعی است
سایت DN پرتغال مهدی طارمی 

را یک هنرمند توصیف کرد.
ملی  تیم  مهاجم  طارمی،  مهدی 
فوتبال ایران، توانست بار دیگر در تیم 
پورتو بدرخشد و با زدن دو گل و کسب 
یک پنالتی مقابل فامالیکائو به عنوان 

بهترین بازیکن زمین انتخاب شود.
سایت DN پرتغال نوشت: مهدی 

طارمی یک هنرمند واقعی است و با سایر بازیکنان پورتو هماهنگی 
بسیار خوبی به دست آورده است. او هر طور که فکرش را بکنید برای 
تیم خود موثر است و مثل یک هنرمند بار تیم خود را به دوش می کشد. 
طارمی روی گل اول هماهنگی خود را با حرکت تیمی پورتو نشان داد. 
روی پنالتی گرفته شده نشان داد چگونه بازیکنی است که از فضاهای 
موجود در تیم حریف استفاده می کند و روی گل بعدی نیز قدرت 
خود را در نبرد هوایی نشان داد تا مانند یک هنرمند پیروزی تیمش 
را مقابل حریف خود ثبت کند.طارمی با درخشش در هفته های اخیر 
می تواند گزینه نخست پورتو برای تقابل با یوونتوس در یک هشتم 
نهایی لیگ قهرمانان اروپا باشد که کریستیانو رونالدو را در اختیار دارد.

رکوردی جدید برای لواندوفسکی
مهاجم لهستانی بایرن مونیخ تنها 
بازیکن در ۵ لیگ معتبر اروپایی است 
که توانسته در فصل جاری ۲۰ گل به 

ثمر برساند.
به گزارش کیکر، بایرن مونیخ در 
دیدار آغازین هفته پانزدهم بوندسلیگا 
به مصاف مونشن گالدباخ رفت که با 
نتیجه ۳ بر ۲ تن به شکست داد.روبرت 

لواندوفسکی گل نخست تیمش را از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند.
این مهاجم لهستانی با گلی که به ثمر رساند تعداد گل های خود 
را در فصل جاری بوندسلیگا به عدد ۲۰ رساند تا با اقتدار در صدر 
جدول بهترین گلزنان قرار گیرد.شبکه خبری اسکواکا اعالم کرد که 
لواندوفسکی ۳۲ ساله تنها بازیکن در ۵ لیگ معتبر اروپایی است که 
توانسته در فصل جاری ۲۰ گل به ثمر رساند.این مهاجم سرشناس 
همچنین برای ششمین فصل پیاپی توانست در بوندسلیگا ۲۰ گل 

یا بیشتر به ثمر برساند.

فرصت سولسشر به ستاره هلندی برای فرار از انتقادها
نام دونی فن دبیک، ستاره هلندی 
یونایتد، پس از اینکه از سوی سولسشر 
به  مقابل  سیتی  دقیقه  دو  برای  تنها 
زمین فرستاده شد، در سرتیتر گزارش 

های زیادی دیده شد.
پس از حضور دو دقیقه ای فن دبیک 
در بازی نیمه نهایی جام اتحادیه یونایتد 
تیم  این  شکست  به  که  سیتی  برابر 

انجامید، اکنون مربی شیاطین سرخ می گوید که نظرش را راجع به 
 FA Cup این بازیکن تغییر داده و در دیدار این تیم برابر واتفورد در

به او از ابتدا بازی خواهد داد.
هواداران منچستریونایتد در فضای مجازی سولسشر را بابت به 
زمین فرستادن فن دبیک تنها برای دو دقیقه، مورد انتقاد قرار دادند و 
در توییتر تعویض دیرهنگام سرمربی شیاطین سرخ را »ننگین« نامیدند.

رسانه های هلندی پیش از این بازی به فن دبیک، که مدتی بود 
برای منچستریونایتد به زمین نرفته بود، توصیه کردند که اگر باز هم 
از ترکیب بیرون ماند، چمدان های خود را ببندد و یونایتد را ترک کند.

سولسشر راجع به بازگشت فن دبیک به ترکیب گفت:«من بارها 
به این سوال پاسخ داده ام. مثال های بسیاری از بازیکنان باکیفیتی 
هست که نیاز به اندکی زمان دارند.هم ما و هم دیگر باشگاه ها از این 
مثال ها زیاد دارند. گاهی اوقات زمان می برد. از هوادارانش و آنهایی 
که به او اهمیت می دهند نمی شود انتظار داشت که ساکت بمانند، 

مخصوصا وقتی از او انتظار بهترین عملکرد را دارند.
دونی در بازی برابر واتفورد برای ما بازی خواهد کرد و این یک 
شانس دیگر برای اوست. من با او صحبت کردم و بار دیگر تاکید 
کردم که چقدر برای او ارزش قائلیم. او بازی می کند و این یک 

شانس خوب دیگر برای اوست که از نو شروع کند.”

نویر ضعیف ترین بازیکن بایرن برابر مونشن گالدباخ
سنگربان بایرن مونیخ از مقصران اصلی شکست عجیب برابر 

مونشن گالدباخ بود.
پانزدهم  هفته  آغاز  در  مونیخ  بایرن  اسپورت،  گزارش  به 
بوندسلیگا به مصاف مونشن گالدباخ رفت. بایرن با دو گل در  این 
بازی پیش افتاد و به نظر می رسید که یک پیروزی آسان دیگر را 
به دست می آورد اما در ادامه سه گل دریافت کرد تا یک شکست 

تلخ را متحمل شود.
هواسکورد نمره بازیکنان بایرن را بعد از این بازی اعالم کرد که 
مانوئل نویر کمترین نمره را به خود اختصاص داد و به عنوان ضعیف 
ترین بازیکن بایرن انتخاب شد. نویر که سه بار دروازه اش باز شد 

نمره ضعیف ۵.۵ را به خود اختصاص داد.
بعد از نویر آلفونسو دیوس با ۵.۷ ضعیف ترین بازیکن بایرن بود.

بایرن مونیخ با وجود این شکست با ۳۳ امتیاز در صدر جدول 
رده بندی جای دارد.

مهدی مهدوی کیا و سایر نامزدهای فدراسیون 
فوتبال تا یکم بهمن فرصت دارند مدارک خود را 
به منظور تکمیل پرونده و بررسی صالحیت، به 

این فدراسیون تحویل دهند.
علی  پیشنهادی  گزینه  مهدوی کیا،  مهدی 
است  اول  رییس  نایب  سمت  برای  کریمی 
حاال  و  شده  فوتبال  اهالی  شگفتی  موجب  که 
در  پیروزی  برای  اسطوره  دو  این  از  حمایت ها 
فوتبال  اسفند در میان طرفداران  انتخابات دهم 

بیش تر هم شده است.
در  حضور  شرایط  از  یکی  حال،  این  با 
انتخابات، موجب نگرانی ها و گمانه زنی  رسانه ها 
در ارتباط با رد صالحیت مهدوی کیا شده است. 
تمام  نتخابات،  ا اطالعیه  و  اساسنامه  طبق 
به  را  خود  مدارک  اصل  شخصا  باید  داوطلبان 

این فدراسیون ارائه کنند.
آن طور که فدراسیون فوتبال می گوید، وکیل 
نامزدهای  جای  به  نمی تواند  هم  تام  نماینده  یا 
انتخابات، امور اداری مربوط به نام نویسی نامزدها 
را انجام دهد. در نتیجه با توجه به حضور مهدوی کیا 
در آلمان، این نگرانی درباره او وجود دارد که تا پایان 

وقت اداری قادر به تکمیل به مدارک خود نشود.
اما آن طور که از اطالعیه فدراسیون فوتبال 
مشخص است، بیستم دی آخرین مهلت ثبت نام 
اینترنتی در انتخابات است و پس از این کمیته 
بدوی به مدت هفت روز )۲۷ دی( فرصت دارد 
نسبت به نواقص موجود در مدارک داوطلبان به 
طور کتبی اطالع رسانی کند و پس از این داوطلبان 
به مدت سه روز از ۲۹ دی تا پایان وقت اداری تا 
یکم بهمن فرصت دارند نواقص موجود در پرونده 
خود را برطرف کنند و پس از این کمیته بدوی 
برای آخرین بار بررسی مدارک را در دستور کار 
قرار می دهد و داوطلبانی که قادر به رفع ایرادها 

و کمبودهای پرونده نشوند، از ادامه فرآیند تایید 
صالحیت کنار می روند.

برگزاری  برای  فدراسیون  این  اطالعیه  در 
انتخابات آمده است: »حداکثر ۷ روز پس از پایان 
مهلت ثبت نام )تا پایان روز ۲۷/۱۰/۹۹(، کمیته 
به  نامزدهایی که موفق  به  باید  انتخابات  بدوی 
ارائه مدارک مورد نیاز نشده اند به صورت مکتوب 
اطالع رسانی کند و۳ روز اداری دیگر برای تکمیل 
نقص مدارک )تا پایان  وقت اداری ۱/۱۱/۹۹( به 
نشدن  تکمیل  صورت   در  دهد.  فرصت  آن ها 
مدارک در این مهلت نامزدی ایشان کان لم یکن 

تلقی می شود.«
که  داوطلبان  از  خیلی  هم  دلیل  همین  به 
در  اینترنتی  نام  ثبت  فرآیند  گذشته  روزهای  از 
این  ساختمان  به  داده اند،  انجام  را  انتخابات 
آینده  روز   ۱۰ در  و  نکردند  مراجعه  فدراسیون 
نسبت به تکمیل مدارک خود اقدام می کنند. در 
نتیجه مهدی مهدوی کیا تا یک بهمن مهلت دارد 
اصل مدارک خود را آماده کند و با اعالم کمیته 
برگزاری انتخابات و حضور در محل ساختمان این 

فدراسیون به دبیرخانه تحویل دهد.

فرصت 11 روزه به مهدوی کیا و نامزدهای انتخابات فدراسیون فوتبال

پیشکسوت فوتبال ایران با حمایت از حضور 
علی کریمی در انتخابات فدراسیون فوتبال عنوان 

کرد که علی دایی هم باید وارد شود.
داربی  درباره  پروین،  علی 
۹۴  اظهار کرد: بازی سختی در 
انتظار پرسپولیس است چون تیم 
هنوز از حال و هوای فینال آسیا 
می بینید  اگر  است.  نشده  خارج 
تیم بعد از فینال مساوی می کند، 
همه به خاطر شکست در آن دیدار 
است. البته یحیی گل محمدی به 
خوبی می داند چطور تیمش را آماده 
بهترین  که   کند  استقالل  بازی 
عملکرد را داشته باشد. باید قبول 
حمله  هم خط  استقالل  که  کرد 
قدرتمندی دارد و روزهای خوبی 

را سپری می کند.
وی افزود: نمی دانم قرارداد بازیکنان چطور 
بسته می شود که به راحتی می توانند جدا بشوند. 
االن بشار رسن رفته و دست گل محمدی در پوست 
گردو باقی مانده است. باید به فکر این مساله باشند 
که بازیکنان به راحتی جدا نشوند. البته بازیکنان 
جایگزین هم خوب هستند و می توانند به تیم کمک 
پرسپولیس  فنی  کادر  هستم  مطمئن  من  کنند. 
توانایی این را دارد در این شرایط بهترین بازی را 

از بازیکنان بگیرد و تیم از این وضعیت خارج بشود.
او در پاسخ به این سوال که پیش بینی اش 
را  بازی  نمی شود  گفت:  چیست؟  داربی  از 

برنده  پرسپولیس  امیدوارم  اما  پیش بینی کرد 
بازی باشد.

پروین تصریح کرد: برای فینال لیگ قهرمانان 
آسیا آن قدر بازی را بزرگ کرده بودند که همه ایران 
فینال آسیا شده بود و بازیکنان هم در آن بازی در 

حد و اندازه خودشان نبودند.
وی در ادامه درباره حضور علی کریمی در 
ما  همه  گفت:  هم  فوتبال  فدراسیون  انتخابات 
فوتبالی ها از حضور علی  کریمی حمایت می کنیم. 

به شرطی که رییس فدراسیون را انتخاب نکرده 
رییس  فوتبالی  فرد  یک  امیدواریم  ما  باشند. 
فدراسیون شود. یک زمانی آقای آتابای رییس 
فدراسیون فوتبال شد و با توجه به 
این که کار مدیریت کم کرده بود، 
و  آورد  خود  کنار  را  دیدبان  آقای 
آقای دیدبان هم بیژن معتمدی را 
آورد او هم حشمت مهاجرانی را به 
انتخاب  ملی  تیم  سرمربی  عنوان 
دست  به  موفقیت ها  آن  و  کرد 
علی  اگر  بگویم  می خواهم  آمد. 
کریمی انتخاب شود که ان شاءاهلل 
اینطور است، می تواند موفق باشد. 
که  هستیم  این  دنبال  به  همه  ما 
جنس فوتبال در سر کار باشد. اگر 
جنس فوتبال بیاید، افراد کار بلد را 

کنار خود می آورد.
پروین ادامه داد: علی دایی هم باید وارد شود. 
او اعتبار فوتبال ایران است و حتی اگر دوست ندارد 
رییس فدراسیون فوتبال شود باید در راس فوتبال 
ایران باشد. چرا نباید این فوتبالی ها باشند؟ مهدی 
باید  میناوند  مهدوی کیا، خداداد عزیزی، مهرداد 
کنار فوتبال باشند. محمد دادگان ومحمد مایلی 
این  اختیار  در  باید  فوتبال  بیاید.  باید  هم  کهن 

افراد فوتبالی باشد.

امیدوارم پرسپولیس در شهرآورد برنده شود؛ 

پروین: همه ما فوتبالی ها از حضور علی  کریمی حمایت می کنیم

تعویض مهدی ترابی دقایقی قبل از سوت پایان 
بازِی العربی و االهلی این بار خالی از نشانه های منفی 
دفعات قبلی بود.در دیدار پایانی هفته سیزدهم لیگ 
ستارگان قطر، تیم های العربی و االهلی در استادیوم 
حمد الکبیر به میزبانی یاران ترابی و محمدی به مصاف 

یاران امید ابراهیمی رفتند.
حریف  مقابل  را  مهم  پیروزی  یک  العربی 
دیرینه اش االهلی به دست آورد تا با کسب سومین 
پیروزی متوالی به وضعیت خود در جدول سر و سامان 

خوبی ببخشد.
آنها در شرایطی که یک ماه پیش در آستانه 
تغییر سرمربی و خروج از بحران های داخلی بودند، از 
فینال امیر کاپ شکل تازه ای در مسابقات داخلی قطر 
نمایش داشتند و حاال در سه بازی آخر ۵ گل به ثمر 
رساندند که در این گل ها، نقش زوج ایرانی این تیم 

سرخ پوش کامال مشهود است.
مهدی ترابی پنجمین بازی پیاپی برای العربی را 
بدون مشکل پشت سر گذاشت تا دقیقه ۹۰ در زمین 

بود که حضورش در زمین و حرکات تکنیکی ای که 
او انجام می داد، مدام مورد توجه کارگردان شبکه 

الکاس قطر بود
جمعه شب هم در بازی مقابل تیم االهلی که در 
زمانی هم صدرنشین لیگ ستارگان قطر بود، العربی 
از همان ابتدا با نفوذهای محمدی و ترابی از چپ و 
راست، عرصه را بر حریف تنگ کرد و خیلی زود روی 
حرکتی که ترابی آغاز کرده بود، توسط کاپیتانش از 

درون محوطه جریمه به گل رسید.

درخشش مهدی ترابی و مهرداد محمدی در لیگ قطر
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از راست: بیژن ترقی،معینی کرمانشاهی، تورج نگهبان
اختصاصی دنیای جوانان

تیر عشق است که 
فریاد مرا کرده بلند

حیدر یغما نیشابوری

عطر گیسوی تواَم کرده معّطر ، نه گالب
مستم از بادۀ عشق تو ، نه از جام شراب

تیر عشق است که فریاد مرا کرده بلند
هجر یار است که در جان من افکنده عذاب

این که برخیزدم از سینه ، شرار است، نه آه
وین سرشک است که می ریزدم از دیده ، نه آب

رشته عهد تو بسته است مرا پای، نَه چرخ
این مالل است که بفشرده مرا تنگ ، نه خواب

این خروش است که از دل َرَودم، نی فریاد
این دل است آنچه از او دود برآید ، نه کباب

شعر از سینه  یغما تََرود ، نی ز قلم
مطلب از نادِی الهام بُود، نی ز کتاب

از  سال   ۳۰۰ از  بعد  رنگ«  هفت  »مخمل  بافت 
تولید  نمونه  از  رونمایی  با  معکوس  مهندسی  طریق 

کارگاهی، احیا شد.
»بافت مخمل هفت رنگ« به همت گروه پژوهشی 
و  گردشگری  فرهنگی  میراث  وزارت  سنتی  هنرهای 
صنایع دستی پس از یک سال مطالعات و پژوهش روز 
گذشته )شنبه ۲۰ دی ماه ۱۳۹۹ ( احیا و بخشی از بافته 
بهروز  حضور  با  وزارتخانه  این  تولیدی  کارگاه  در  آن 
دهکردی  هادیان  منیژه  و  پژوهشگاه  رییس  عمرانی 
معاون پژوهشی پژوهشگاه میراث فرهنگی، گردشگری 

رونمایی شد.
پژوهش  گروه  مدیر  شریف زاده  سیدعبدالمجید 
حاشیه  در  فرهنگی  میراث  پژوهشگاه  سنتی  هنرهای 
ایرنا  به خبرنگار  احیا مخمل هفت رنگ  رونمایی  آیین 
گفت: مخمل بافی در ایران سابقه طوالنی دارد از دوره 

صفویه که اوج این هنر است مخمل های ساده، دو رنگ 
و سه رنگ تا هفت رنگ تولید می شد که مخمل هفت 
رنگ اوج تکنیک هنرپردازی استادان و هنرمندان دوران 
صفوی است که فقط چند نمونه از آن در موزه های خارج 

از ایران نگهداری میشود.
شریف زاده با گرامیداشت یاد و خاطره مرحوم ماشااهلل 
عنایتی از استادان اهل کاشان گفت: احیای مخمل ۲ رنگ 
در گذشته توسط برخی از استادان بنام احیا شد مرحوم 
زری بافی  و  بافی  کارگاه های مخمل  در  عنایتی سالها 
میراث فرهنگی کار می کرد که پس از بازنشستگی وی 

تولید مخمل بافی فراموش و کارگاه تعطیل شد.
مدیر گروه پژوهش هنرهای سنتی اظهار داشت: در 
دوران حضور او توانستیم با آموزش استاد شاگردی بافت 
مخمل سه رنگ را احیا کنیم پس از وی به اساتید مخمل 

باف سنتی دسترسی نداشتیم. 

احیای بافت »مخمل هفت رنگ« پس از 300 سال 

این گفته داریوش شایگان است در مراسم 
بزرگداشت مسکوب با گذر از سخنانی که در 
مراسم بزرگداشت این نویسنده و پژوهشگر در 
هفتم اردیبهشت ماه ۱۳۸۴ در خانه هنرمندان تهران گفته 
شد، مروری داریم بر گوشه ای از نوشتارهای به جامانده از او.

دوستان  از  مترجم(  و  )نویسنده  شایگان  داریوش 
نزدیک شاهرخ مسکوب بود که او را از آثارش بسیار بزرگ تر 
می دانست و می گفت: تعریف شخصیت چندوجهی شاهرخ 
کار آسانی نیست، او شبیه روشنفکرانی که می شناختم نبود، 
چون روشنفکران موجودات عجیب و غریبی هستند، هم 
خیلی خودشیفته اند و هم نفسی متورم دارند. شاهرخ به 
عکس بسیار متواضع بود و غذای روح را به نفس اماره 
نمی داد. روشنفکر بود ولی ادای روشنفکری درنمی آورد. 

او درباره مسکوب همچنین گفته است: اگر بخواهیم 
تیپولوژی شاهرخ را روشن کنیم باید بگوییم که شاهرخ یک 
فرد حماسی بود. چندی پیش با یکی از خویشان مسکوب 
صحبت شد، او می گفت شاهرخ در واقع شبیه بیهقی است. 
حماسی  قهرمانان  به  بیشتر  شاهرخ  می گفت  راست  او 
شاهنامه شباهت داشت، به یک اعتبار رفتار و کردارش را 
می توان گفت حماسی بود. به آیین جوانمردی اعتقاد داشت. 
جزئیاتی  شرح  به  بسیار  تفصیل  با  پروست  »آقای 
بسیار  بکند  را  کار  همین  دیگر  کس  هر  که  می پردازد 
جزئیات  در  غرق  خواننده  درمی آید،  آب  از  کسالت آور 
می شود و رشته روایت از هم می گسلد. اما در کار ایشان 
آدم با اشتیاق هر حادثه، ماجرا، توصیف هر چیز ناچیز را 
دنبال می کند. گمان می کنم یکی از علت ها این است که 
در کتاب ایشان هیچ واقعیتی بیگانه و بدون »حقیقت« 
برداشتی  و  دریافت  »حقیقت«  از  منظورم  نیست.  خود 

است که ما از واقعیت داریم، آن گونه که آن را در ذهن 
یا حس خود باز می سازیم و معنایی که به آن می دهیم یا 
معنایی که برای ما دارد حتی پیش از آن که ما »کار«ی 
درباره »واقعیت« )یا »داده « ای( انجام داده باشیم. در اثر 
آقای پروست هیچ واقعیتی فقط یک امر ساده و بیرونی 
نیست، هر امر بیرونی یک ماجرای روانی، یک حادثه در 
روح است. به طوری که گاه حتی »واقعیت« نخست در 
روح شکل می گیرد، به صورت حقیقت درمی آید و آن گاه 
بازتاب آن چون امری جسمانی، مادی، بیرونی در جهان 

پیرامون نویسنده وقوع می یابد.
بدین گونه ایشان در مرز نامشخص میان واقعیت و 
حقیقت گام برمی دارند، در سرزمین هنر که واقعیت، حقیقت، 
و حقیقت، واقعیت است. در رویایی بیدار و بیداری ای رویایی 
و از آن جا که زمان با گذشت خود بیداری را به رویا - به 

یاد، به خاطره و خواب - بدل می کند و رویا را به واقعیتی 
بیدار )وقتی که با گذشت زمان غزاله ای در وجود می آید 
خوابی، رویایی، بیدار می شود و حقیقتی واقعیت می یابد( 
جدایی ناپذیر  ساحت  دو  در  پروست  آقای  که  است  این 
زمان حال و گذشته )و گاه در »آینده« گذشته وقتی در 
گذشته از زمانی حرف می زند که هنوز نیامده ولی موقع 
نگارش به گذشته پیوسته( در رفت و آمد است، در باغ 
چهار فصل - و بهار همیشه خزان - زمان پرسه می زند و 
»چرخ« را با دو چشم پیش و پس در دو بعد می پاید.«۲۸ 

اکتبر ۱۹۹۴ - »روزها در راه«
در این جدایی، نمی دانم در چه ساعتی از شب یا روز 
و در کجا هستم. وقت ویران است. شهر صورت ثابت و 
اندام استواری ندارد. چیزها در هم راه می یابند و از هم 
عبور می کنند. جسمانیتشان را از دست داده اند، به سبکی 

هوا موج برمی دارند و آسان تر از خیال گوناگون می شوند. 
من به پریشانی باران بادزده، خودم را به دست نمی آورم 
که ناگهان در خاطرم، شمایل آقابزرگم انگار پیدا می شود. 
نمی توانستم به یاد بیاورم چون در روزگاری گمشده، حتی 
پیش از آن که مادرم به دنیا بیاید، این عاشق دلسوخته از 
آواره کوه و  بازنگردد،  به آن  تا دیگر  بود  رفته  اصفهان 
بیابان، بسیار سرزمین ها را گشت و گذشت تا سرانجام 
پشت کوه های بلند، در همسایگی آب های کبود، ماندگار 
شد. دستم در دست پیرمرد بود، مثل سال های کودکی ام 
و دلم آرام گرفته بود. چه نگاه خوبی داشت. در مردمک 

چشم هایش بودم.»سفر در خواب«
»تاریخ گیتی مقدر است. آن چه در این جهان می گذرد 
آن جهانی است. پس اگر هر چیز این کارگاه از پیش پرداخته 
شده، انسان سپنجی به چه کار در این معرکه افتاده است؟ 
انسان شدنی است که جنگ  یاری  به  آفرینش  تنها  نه 
نیک و بد نیز با همرزمی انسان به پیروزی خدا می انجامد. 
فروهرها به جای آن که در مینو بمانند و در ایمنی به سر 
برند، گیتیانه می شوند تا بجنگند. از برکت آن هاست که این 
جنگ عالمگیر و پیروزی اهورمزدا ممکن می شود.«»سوگ 

سیاوش« )در مرگ و رستاخیز(
شاهرخ مسکوب، نویسنده، شاهنامه پژوه، مترجم و 
آثار  از  شد.  متولد  بابل  در  دی ماه ۱۳۰۲  پژوهشگر ۲۰ 
او می توان به »مقدمه ای بر رستم و اسفندیار«، »سوگ 
دوست«،  کوی  »در  رستاخیز«،  و  مرگ  در  سیاوش: 
»گفت وگو در باغ«، »چند گفتار در فرهنگ ایران«، »تن 
پهلوان و روان خردمند«، »سفر در خواب« و ... اشاره کرد. 
مسکوب در ۲۳ فروردین ماه ۱۳۸۴ در سن ۸۲سالگی در 

پاریس درگذشت.

شاهرخ مسکوب از نگاه داریوش شایگان؛

او از آثارش بسیار بزرگ تر بود

»زنده بادا عشق« رونمایی شد

مجموعه غزل »زنده بادا عشق« سروده رضا اسماعیلی در نشستی 
مجازی رونمایی شد.

حمیدرضا شکارسری )شاعر و منتقد ادبی( در نشست رونمایی از 
این مجموعه شعر ) منتشرشده توسط موسسه فرهنگی هنری شاعران 
پارسی زبان( که روز جمعه ) نوزدهم دی ماه( برگزار شد اظهار کرد: گاهی 
با مجموعه شعری روبه رو می شوی که در انتها، چهره ای روشن از راوی 
را برای تو ترسیم می کند. این چنین مجموعه شعرهایی به ندرت می تواند 
حاصل ذوق شاعری مبتدی و آماتور باشد. شاعِر باتجربه به ثباتی قابل 
تامل و معنادار در بیان شاعرانه رسیده است و نیز در گزینش آثارش برای 
تهیه یک مجموعه شعر به گونه ای عمل می کند که گویای همان ثبات 
بیانی و نیز ترسیم کننده همان چهره روشنش باشد؛ مجموعه شعری 
که به جای ُجنگ شعر پهلو به کتاب شعر بزند. مجموعه غزل »زنده 

بادا عشق« در همین راستا قابل تحلیل و بررسی است. 
او با بیان این که رضا اسماعیلی در این کتاب غزل چهره راوی 
شعرهایش را به روشنی ترسیم می کند، افزود: یک راوی ُمتدین و 
مذهبی و دل سپرده به انقالب اسالمی و ارزش های آن. شخصیتی 
همان قدر سوگ سرا که حماسه سرا و همان قدر تغزلی که اندیشه ورز. 
این ابعاد به روشنی از غزل های »زنده بادا عشق« قابل تشخیص است. 
شکارسری سپس گفت: تظاهرات دینی در غزل های این مجموعه 
یا به صورت مستقیم به چشم می آید و یا به صورت مضمون سازی در 
ابیاتی از غزل هایی که در نگاه اول دینی به نظر نمی رسند، اما گویای 
ذهنیتی متکی بر آموزه های دینی هستند. او در تکمیل سخن خود این 
بیت ها را از مجموعه رضا اسماعیلی خواند: »فصل لبخند گل پنجم، امام 
باقر است/ پنجمین خورشید، زد لبخند بر دنیای من/ تشنه  یک جلوه 
از خورشید سیمای توام/ ای طلوع پنجمین! ای حجت فـردای من«.
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فرناز میرزالو

تعیین  ن  نو قا مه  نا یین  ا  ۱ ۳ ه د ما و ن  نو قا  ۳ ع ضو مو گهی  آ
سمی  ر سند  قد  فا ی  نها ختما سا و  ضی  ا ر ا و  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
ره  شما ورای   ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۰۰۱۸۰۰۰۳۳۳ شماره پرونده  برکالسه  برا
ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  ۱۳۹۹6۰۳۱۰۰۱۸۰۰۸۴۳۳هیات موضوع 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
اله  شکر  محمد  اقای/خانم  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  اباد  عباس 
میرزائی فرزند حسین به شماره شناسنامه ۹۹۸۲ و کد ملی ۰۰۵۷۹۸۴۴۳۳ 
صادره از تهران ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی به مساحت 
واقع  اصلی   ۵ پالک  از  قسمتی  مربع  متر   )۵۲۰( مربع  متر  بیست  پانصدو 
از  اباد دارای مبایعه نامه عادی  در قریه پسنده سفلی بخش دو ثبت عباس 
......... لذا به  محدوده مالکیت رسمی علی اکبر پسندی محرز گردیده است 
در  میشود  آگهی  روز   ۱۵ فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  اطالع عموم  منظور 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
دادخواست  اعتراض  ماه  دو  به مدت  اگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می 
خود را به مراجه قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت 
مالکیت صادر خواهدشد..  اعتراض طبق مقررات سند  مذکور و عدم وصول 
تاریخ انتشار اول: ۲۰-۱۰-۱۳۹۹ تاریخ انتشار دوم: ۰۴-۱۱-۱۳۹۹ ابراهیم 

حسین زاده سرپرست ثبت اسناد و امالک عباس آباد
م-الف ۱۹۹۰۸۵۷۰

تعیین  ن  نو قا مه  نا یین  ا  ۱ ۳ ه د ما و ن  نو قا  ۳ ع ضو مو گهی  آ  
سمی  ر سند  قد  فا ی  نها ختما سا و  ضی  ا ر ا و  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
ره  شما ورای   ۱۳۹۸۱۱۴۴۱۰۰۱۸۰۰۱۴۵۰ شماره پرونده  برکالسه  برا
ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  ۱۳۹۹6۰۳۱۰۰۱۸۰۰۹۳۳6هیات موضوع 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
حمزه  تقی  سید  اقای/خانم  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  اباد  عباس 
نورالدین به شماره شناسنامه ۵۳۱ وکد ملی ۲۲۱۹۸۳۹۲۱۴  پور فرزند سید 
صادره از تنکابن یک قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی به مساحت یکصدو 
چهل و نه متر مربع )۱۴۹( متر مربع قسمتی از پالک 6 اصلی واقع در قریه 
پسنده علیا بخش دو ثبت عباس اباد خریداری از حسن سلیمانی از محدوده 
مالکیت رسمی فیض اله سلطانیان محرز گردیده است . ......... لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی میشود در صورتی 
می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  صدور  به  نسبت  اشخاص  که 
اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض دادخواست خود  انتشار  از تاریخ  توانند 
مدت  انقضای  صورت  در  است  بدیهی   . نمایند  تقدیم  قضایی  مراجه  به  را 
مالکیت صادر خواهدشد..  اعتراض طبق مقررات سند  مذکور و عدم وصول 
تاریخ انتشار اول: ۲۰-۱۰-۱۳۹۹ تاریخ انتشار دوم: ۰۴-۱۱-۱۳۹۹ ابراهیم 

حسین زاده سرپرست ثبت اسناد و امالک عباس آباد
م-الف ۱۹۹۰۸۵۷۲

 آگهی موضوع۳ قانون وماده۱۳ ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابرکالسه پرونده شماره۱۳۹۹۱۱۴۴۱۰۰

۱۸۰۰۰66۰و۱۳۹۹۱۱۴۴۱۰۰۱۸۰۰۰6۵۹ ورای شماره ۱۳۹۹6۰۳۱۰۰۱۸۰۱۰۴6۹ 
و۱۳۹۹6۰۳۱۰۰۱۸۰۱۰۴6۳هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک عباس اباد 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای/خانم رحیم احودی و حسین جاهدی 
فرزندان نریمان و احمد به شماره شناسنامه های و شماره ملی ۴۸۳۹۴۱۴۷6۹ 
و۱۷۵۳۷۴۰۰۴۵ صادره از چالوس و اهواز هریک نسبت به سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت ۵۵۰ متر مربع قسمتی 
از پالک ۱6۷۸ فرعی از ۵۷۰ فرعی از ۲۹۰ فرعی از ۱۴۴ اصلی واقع در قریه عباس 
اباد دارای سند مالکیت مشاعی از محدوده مالکیت مشاعی خودش و حسین جاهدی 
محرز گردیده است .......... لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
۱۵ روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض 
دادخواست خود را به مراجه قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهدشد.. 
تاریخ انتشار اول: ۲۰-۱۰-۱۳۹۹ تاریخ انتشار دوم: ۰۴-۱۱-۱۳۹۹ ابراهیم حسین 

زاده سرپرست ثبت اسناد و امالک عباس آباد
م-الف ۱۹۹۰۸۵۸۲

زندگی زنده نام طاهره صفارزاده شاعر معاصر ایرانی 
در قالب سریال نمایشی و رادیویی از دو شبکه رادیویی 

ایران و نمایش پخش می شود.
مجموعه نمایش رادیویی »استاد« را شهال دباغی 
بر اساس زندگی زنده نام طاهره صفارزاده شاعره معاصر 

ایرانی نوشته است.
دباغی درباره نگارش این نمایش رادیویی گفت: 
سالگی   ۱۳ در  را  شعرش  نخستین  صفارزاده  طاهره 
سرود و اولین جایزه اش را زمانی که در کالس دهم 
بود به پیشنهاد دکتر باستانی پاریزی، از رئیس آموزش 
تحصیالت  صفارزاده  کرد.  دریافت  استان  پرورش  و 
دانشگاهی اش را در رشته زبان و ادبیات انگلیسی ادامه 

داد و پس از مدتی برای ادامه تحصیل به انگلستان و 
سپس به آمریکا رفت و در دانشگاه آیوا هم در گروه 

نویسندگان بین المللی پذیرفته شد.
وی ادامه داد: طاهره صفارزاده پس از بازگشت به 
ایران به تدریس در دانشگاه پرداخت. وی زندگی پر فراز 
و نشیبی داشته که در این مجال کم سعی کرده ایم به 

برهه ای کوتاه از زندگی این شاعره معاصر بپردازیم.
شهال  نویسندگی  به  »استاد«  رادیویی  مجموعه 
کارگردانی  محمدعلی،  ژاله  کنندگی  تهیه  دباغی، 
سعیده فرضی، صدابرداری علی حاجی نوروزی، افکتوری 
نازنین حسن پور و با هنرمندی شمسی صادقی، شهریار 
کرامت  جوادیان،  نورالدین  فرضی،  سعیده  حمزیان، 

رودساز، محمدرضا قلم بُر و سعیده فرضی ساعت ۲۳ و 
۴۵ دقیقه از رادیو نمایش پخش می شود و ساعت ۲۲ 

و ۳۰ دقیقه روی آنتن رادیو ایران می رود.
زنده نام طاهره صفارزاده، متولد ۲۷ آبان ماه ۱۳۱۵ 
در سیرجان و متوفی در چهارم آبان ۱۳۸۷ در تهران، 

شاعر، پژوهشگر و مترجم ایرانی قرآن بود.
وی برگزیده اولین دوره جشنواره بین المللی شعر 
فجر در بخش نو )سپید و نیمایی( بود.  دکتر صفارزاده در 
سال ۱۳۷۱ از سوی وزارت علوم و آموزش  عالی استاد 
نمونه اعالم شد و در سال ۱۳۸۰ پس از انتشار ترجمه 
»قرآن کریم« به افتخار عنوان خادم القرآن نایل شد.

صفارزاده پس از کسب مدرک لیسانس در رشته 

زبان و ادبیات انگلیسی، برای ادامهٔ تحصیل به خارج از 
کشور رفت. در سال ۱۳۷۱ از سوی وزارت فرهنگ و 
آموزش عالی، عنوان استاد نمونه به وی اعطا شد و در 
سال ۱۳۸۰ پس از انتشار ترجمهٔ قرآن به انگلیسی و 
فارسی عنوان خادم القرآن را کسب کرد.او در سال ۲۰۰۵، 
از سوی انجمن نویسندگان آفریقایی و آسیایی در مصر، 

به عنوان برترین زن مسلمان برگزیده شد.
طاهره صفارزاده پنجم مهرماه سال ۱۳۸۷ به علت 
ایرانمهر تهران بستری و  ضایعه مغزی در بیمارستان 
جراحی شد و صبح روز چهارم آبان در همان بیمارستان 
امامزاده صالح  در  وی  درگذشت.  سالگی   ۷۲ در سن 

تجریش به خاک سپرده شد.

زندگی طاهره صفارزاده روی آنتن می رود
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D O N Y A Y E J A V A N A N M A G . I R

محمد حسین زاده

جشنواره فیلم فجر با اینکه بزرگترین رویداد 
سینمایي در کشورمان به شمار مي رود و درواقع 
بزرگترین گردهمایي سینماگران دورهم مي باشد، 
اما همواره با انتقادات شدیدي مواجه بوده است. 
حضور فیلم هاي اکران نشده در جشنواره، انتخاب 
فیلم هاي بخش مسابقه و درنهایت داوري آنها 
توسط تعداد بسیار کم از سینماگران و حتي شکل 
برگزاري نشست هاي رسانه اي و... همیشه مورد 
انتقاد بوده با این حال جشنواره فجر امسال سي 
و نهمین دوره خود را پشت سر خواهد گذاشت، 
آن  دوره  عجیب ترین  شک  بدون  که  دوره اي 
تاکنون خواهد بود چرا که به دلیل شیوع کرونا 
همه اتفاقات جشنواره وارد فاز جدیدي شده اند، از 
روند برگزاري آن گرفته تا تعداد فیلم هاي حاضر 

و درنهایت شکل داوري آنها...

فیلم  جشنواره  عمومي  روابط  اعالم  طبق 
فجر امسال مجموعا ۱۱۰ فیلم متقاضی حضور 
در  و  شدند  فجر  فیلم  نهم  و  سی  جشنواره  در 
از  متقاضي  فیلم هاي  تمام  نام  هرگز  حالي که 
سوي دفتر جشنواره اعالم نمي شد، اما امسال این 
فهرست منتشر شده است. مسعود نجفی، مدیر 
روابط عمومی سازمان سینمایی درباره آخرین آمار 
مرتبط با فیلم های متقاضی سی و نهمین جشنواره 
پایان مهلت ثبت نام در  با  بیان کرد:  فیلم فجر 
سی و نهمین دوره جشنواره فیلم فجر، ۱۱۰فیلم 
متقاضی حضور شدند که قرار است دبیرخانه بر 
اساس آئین نامه، فیلم هایی را که شرایط حضور 
دارند، بررسی کند. دی سی پی این فیلم ها باید تا 
۲۰دی به دبیرخانه تحویل داده مي شد تا هیات 
این  از  کنند  آغاز  را  خود  بررسی  کار  داوران 
در  اولی هاست.  فیلم  به  متعلق  فیلم   ۳۲ تعداد 
بخش های  در  ۲۰فیلم  حدود  گذشته  دوره های 
بنابراین  نامزد دریافت جایزه می شدند  مختلف، 
اگر شرایط نمایش فراهم شود، پیش بینی می شود 
۲۰فیلم برای نمایش داشته باشیم که برنامه ریزی 
ما به این صورت خواهد بود که روزی ۲ فیلم 
به نمایش دربیاید. اگر نمایش فیلم داشته باشیم 
این اکران برای فیلم هایی که نامزد دریافت جایزه 
نمایش ها  این  برنامه  می گیرد.  شده اند، صورت 
منع  ساعت  با  که  بود  خواهد  گونه ای  به  هم 
که  همانطور  باشد.  نداشته  تداخلی  شبانه  تردد 
گفتم ۱۱۰فیلم در این دوره از جشنواره ثبت نام 
این  از  کرده اند که پیش بینی می شود ۵۰درصد 
تعداد که اکثر آنها ویدیویی هستند، با آیین نامه 

مغایرت داشته باشند.
مدیر روابط عمومی جشنواره درباره ساز و کار 
حضور خبرنگاران در این دوره از جشنواره مطرح 
موجود،  شرایط  دلیل  به  امسال  جشنواره  کرد: 
امسال کارش را دیر آغاز کرد این در حالی است 

که ثبت نام و بررسی خبرنگاران یک پروسه دو 
ماهه را می طلبد که ما این فرصت را از دست 
دادیم به همین دلیل در حال بر اساس لیست سال 
گذشته و فعالیت رسانه ها به بررسی خبرنگاران 
خواهیم پرداخت، برای رسانه ها سهمیه ای را قائل 
می شویم و از رسانه ها می خواهیم که بر اساس آن 
سهمیه اقدام کنند، طبیعتًا با توجه به محدودیت 
ظرفیت، سهمیه رسانه ها کاهش خواهد داشت. 
ظرفیت سینماها در زمان اکران ۵۰درصد بود و 
از  کمتر  کاخ جشنواره هم  در  خبرنگاران  تعداد 

پنجاه درصد خواهد بود.
مقایسه جشنواره  با  نجفي همچنین  مسعود 
امسال با سال هاي گذشته در پایان صحبت هایش 
گفت: سال های گذشته چنین بود که ما دو سینما 
و  رسانه  اهالی  برای  فیلم ها  نمایش  منظور  به 
مقر  عنوان  به  داشتیم که یک سینما،  منتقدان 
برای  تنها  سینما  یک  و  بود  جشنواره  اصلی 
تماشای فیلم ها در نظر گرفته می شد. با توجه به 

شرایطی که برج میالد برای رعایت پروتکل های 
مقر  میالد،  برج  زیاد  احتمال  به  دارد  بهداشتی 
به  ملت  پردیس  و  بود  خواهد  جشنواره  اصلی 
عنوان سینمای دوم برای نمایش فیلم ها در نظر 
ظرفیت  با  جشنواره  اصلی  مقر  می شود.  گرفته 
الزم  که  کسانی  و  خبرنگاران  برای  محدودی 
است در نشست ها حضور داشته باشند، در نظر 
گرفته می شود و ظرفیت محدودی هم برای آن 
دسته از اهالی رسانه و منتقدانی که تنها متقاضی 
تماشای فیلم هستند، در نظر گرفته می شود. این 
برنامه ریزی در صورتی است که ستاد کرونا اجازه 

نمایش فیلم را به ستاد جشنواره بدهد.
جشنواره  نهمین  و  سی  دبیرخانه  همچنین 
فیلم   ۱۱۰ که  کرد  تاکید  دیگر  بار  فجر  فیلم 
در  حضور  متقاضیان  فهرست  در  شده  اعالم 
سی و نهمین جشنواره فیلم فجر، آثاری هستند 
که فرم شرکت در جشنواره را پر کرده اند و قرار 
نیست همه این آثار مورد داوری قرار گیرند یا در 
صورت فراهم شدن شرایط، برای اهالی رسانه و 
مخاطبان )شیوه دوم و سوم( به نمایش درآیند. 
سیمون سیمونیان گفت: باردیگر اعالم می شود 
با  تطبیق  جهت  ابتدا  شده  ثبت نام  فیلم   ۱۱۰
مورد  نهم  و  سی  جشنواره  مقررات  و  آئین نامه 
بررسی قرار خواهند گرفت و در نهایت، فهرست 
نهایی آثار برای ارائه به داوران این دوره جشنواره 
اعالم خواهد شد، ضمن آن که از آنجا که مهلت 
قطعی ارائه DCP )نسخه نهایی آثار( تا شنبه 
۲۰ دی است، فیلم هایی که نسخه نهایی آنها به 
دبیرخانه نرسد، از فهرست آثار امسال جشنواره 
هیچ  ناقص  نسخه  امسال  شد.  خواهند  حذف 
فیلمی مورد ارزیابی قرار نخواهد گرفت چرا که 
بحث داوری از بحث انتخاب فیلم )به سیاق دوران 
گذشته( جدا است و هیچ داوری نمی تواند جزئیات 
یک فیلم را از طریق بازبینی نسخه ناقص مورد 

ارزیابی قرار دهد.
صحبت هایش  ادامه  در  سیمونیان  سیمون 
در  است  قرار  که  آنجا  از  واقع  در  کرد:  تاکید 
صورت فراهم شدن شرایط اکران برای رسانه ها 
یا اکران برای مخاطبان )شیوه های دوم و سوم( 
در جشنواره امسال، آثار نامزدشده در رشته های 
قرار  جشنواره  آثار  نمایش  جدول  در  مختلف، 
گیرند، داوری از ۲۰ دی بر مبنای ارزیابی نسخه 
نهایی فیلم ها آغاز خواهد شد و تا اوائل بهمن به 

پایان خواهد رسید.
مدیر دبیرخانه جشنواره سی و نهم درباره چند 
خروج،  مجوز  فیلم هاي  درباره  رسانه ای  حاشیه 
موافقت اصولی و من و دبورا توضیحاتی را ارائه 
کرد. به دنبال انتشار فهرست ۱۱۰ فیلم متقاضی 
حضور در سی ونهمین جشنواره فیلم فجر، روابط 
عمومی فیلم مجوز خروج به کارگردانی کیارش 
اسدی زاده در خبری رسمی تکمیل فرم حضور 
در این رویداد را تکذیب کرد. همزمان پیگیری 

خبرنگاران از تهیه کننده فیلم موافقت اصولی هم 
حکایت از بی خبری او از تکمیل فرم تقاضا داشت. 
برای کسب توضیح درباره این ابهام و نیز برخی 
مسئول  دیگر سراغ سیمون سیمونیان  ابهامات 
دبیرخانه سی و نهمین جشنواره فیلم فجر رفتیم. 
سیمون سیمونیان در گفتگو با دنیاي جوانان در 
فیلم   ۲ صاحبان  چرا  که  سوال  این  به  پاسخ 
سینمایی تاکنون اعالم کرده اند که فرم شرکت 
در این دوره از جشنواره فیلم فجر را پر نکرده اند 
این رویداد درج  نامشان در فهرست رسمی  اما 
شده است توضیح داد: پیش از هر چیز باید اعالم 
کنم که دبیرخانه فیلم فجر نمی تواند به صورت 
مستقل فرم حضور برای یک فیلم سینمایی را 
پر کند، بلکه این تهیه کننده و یا کارگردان فیلم 
هستند که فرم حضور در جشنواره را با درج کد 
ملی پر کرده اند و اسناد مرتبط با تکمیل فرم های 

تقاضا موجود است. فرم ثبت نام فیلم سینمایی 
مجوز خروج به کارگردانی و تهیه کنندگی کیارش 
اسدی زاده در تاریخ ۲۵ آذر در دبیرخانه ثبت شده 
است و تمام اطالعات شخصی خود فیلمساز در 
فرم پر شده است. همچنین تمام جزئیات فیلم 
در  هم  داستان  خالصه  و  عوامل  اسامی  مانند 
فرم موجود است. برای فیلم موافقت اصولی، به 
کارگردانی امیر پورکیان و تهیه کنندگی سیدضیا 
هاشمی هم فرم حضور در سی و نهمین جشنواره 
فیلم فجر توسط کارگردان پر شده است و شاید 
این مسئله دلیل بی اطالعی تهیه کننده بوده است. 
حضور  درباره  پایان  در  سیمونیان  سیمون 
فیلم سینمایی من و دبورا به کارگردانی زنده یاد 
معاونت  تهیه کنندگی  و  دری  سیدضیاالدین 
استان های صداوسیما در فهرست آثار متقاضی 
همراه  رسانه ای  فضای  در  واکنش هایی  با  که 
بوده است هم گفت: با پیگیری های انجام شده 
توسط  فیلم  این  حضور  فرم  که  شد  مشخص 
شده  پر  دری  زنده یاد  فرزند  دوری  نویدالدین 
که  شدیم  متوجه  هم  بیشتر  پیگیری  در  است، 
با دوستان خود  با مشورتی که  نویدالدین دری 
داشته تصمیم گرفته است تا سال تولید این فیلم 

را سال ۹۷ بزند!
شاید براي شما دوستداران و عالقمندان به 
جشنواره جالب باشید بدانید که برخي از فیلم هاي 
نامدار و مطرح این دوره جشنواره، چه فیلم هایي 
هستند. از میان ۱۱۰فیلم متقاضي حضور در این 
دوره جشنواره، فیلم هاي تی تی به کارگرداني آیدا 
محمدحسین  کارگرداني  به  شیشلیک  پناهنده، 
عطشانی،  علی  کارگرداني  به  کوسه  مهدویان، 
بابا سیبیلو به کارگرداني ادوین خاچیکیان، مهران 
کارگرداني  به  آهو  توکلی،  رقیه  کارگرداني  به 
هوشنگ گلمکانی، روشن به کارگرداني روح اهلل 
حجازی، بدون همه چیز به کارگرداني محسن 
تبریزی،  عادل  کارگرداني  به  گیج گاه  قرایی، 
کاوه  کارگرداني  به  طوبا  و  عماد  رمانتیسم 
علیرضا  کارگرداني  به  صحنه زنی  صباغ زاده، 
فرنوش  کارگرداني  به  فرضی  خط  صمدی، 
کارگرداني  به  آبادان  روزگاری  روزی  صمدی، 
کارگرداني  به  خروج  محوز  آذرنگ،  حمیدرضا 
کیارش اسدی زاده، نیلگون به کارگرداني حسین 
سهیلی زاده، رقص دلفین ها به کارگرداني علیرضا 
امینی، راند چهارم به کارگرداني علیرضا امینی، 
خورشید آن ماه به کارگرداني ستاره اسکندری، 
زاالوا به کارگرداني ارسالن امیری، چپ راست 
به کارگرداني حامد محمدی، هستی و زمان به 
به  تجدیدنظر  حکم  باغبانی،  محمد  کارگرداني 
بازی  ستاره  کریم پور،  محمدامین  کارگرداني 
به کارگرداني هاتف علیمردانی، مصلحت نظام 
به کارگرداني حسین دارابی، ابلق به کارگرداني 
مرادپور،  احمد  کارگرداني  به  کارو  آبیار،  نرگس 
نعمت اهلل  حمید  کارگرداني  به  وحشی  و  قاتل 
از  شیبانی  ابراهیم  کارگرداني  به  طالخون  و 

مهمترین فیلم هاي این دوره هستند.
امسال نیز مانند سال های قبل، تعدادی بازیگر 
با دو یا چند فیلم در جشنواره حضور دارند. جمشید 
هاشم پور با ۵ فیلم لب خط، راند چهارم، گیج گاه، 
روز ششم و برای مرجان در جشنواره حضور دارد. 

بهناز جعفری هم با ۵ فیلم ماهی و برکه، شهربانو، 
کوسه، هستی و زمان و لیپار در این دوره حضور 
دارد. پژمان جمشیدی با ۳ فیلم شیشلیک، کوسه 
و خط فرضی به جشنواره آمده که البته ممکن 
است آثاری مانند خط فرضی یا تی تی به دلیل 
اکران در جشنواره های خارجی از جشنواره حذف 
شود. بهاره افشاری هم با ۳ فیلم رقص دلفین ها، 
موافقت اصولی و روز ششم و پژمان بازغی نیز 
راند  و  ماه  آن  دموکراسی، خورشید  با  با سلفی 
جشنواره  در  حاضر  چهره های  دیگر  از  چهارم 
امسال هستند. از بازیگرانی که با ۲ فیلم راهی 
جشنواره فجر شده اند، می توان به رضا عطاران 
با فیلم های شیشلیک و روشن، الناز شاکردوست 
و هوتن شکیبا با تی تی و ابلق، بهرام افشاری با 
صحنه زنی و بعد از اتفاق، باران کوثری با گیج گاه 
و بدون همه چیز، پگاه آهنگرانی با برای مرجان 
و  راست  با چپ  بهرامی  سارا  بزرگ،  و شیرجه 
روشن، مهدی هاشمی با طبقه یک و نیم و یقه 
نیلگون،  و  با غیبت موجه  میترا حجار  سفیدها، 
احمد  گورکن،  و  راست  چپ  با  آسایش  ویشکا 
نفره و مهران  با مرده خور و آهنگ دو  مهرانفر 
احمدی با کوسه و لیپار اشاره کرد.. همانطور که 
آثار این چهره ها  اشاره شد ممکن است بعضی 
تعداد  و  نکند  عبور  جشنواره  آیین نامه  فیلتر  از 

فیلم های آنها کمتر شود.
مانند  بازیگرانی  بدانید که  باشد  شاید جالب 
پرویز پرستویی، رضا عطاران، ابوالفضل پورعرب و 
مهتاب کرامتی، پس از چند دوره غیب در جشنواره 
فیلم در سی ونهمین  یا دو  با یک  امسال  فجر، 
دوره حضور خواهند داشت. آخرین حضور پرویز 
اهلی  قاتل  فیلم  به  فجر  در جشنواره  پرستویی 
او  برمی گردد.  در سال ۹۵  کیمیایی  اثر مسعود 
امسال پس از ۳ دوره غیبت، با فیلم بدون همه 
چیز اثر محسن قرایی در این جشنواره حضور دارد. 
رضا عطاران آخرین بار با فیلم کمدی مصادره 
در سی وششمین جشنواره فجر حضور داشت و 
اکنون فیلم روشن به کارگردانی روح اهلل حجازی 
مهدویان،  محمدحسین  اثر  شیشلیک  کمدی  و 
 ۲ از  پس  در جشنواره  او  دوباره  واسطه حضور 
در  که  پورعرب  ابوالفضل  شده اند.  غیبت  دوره 
سال های اخیر حضور کمرنگی در سینما داشته 
است، امسال با فیلم غیبت موجه ساخته عباس 
مهتاب  دارد.  حضور  فجر  جشنواره  در  رافعی 
کرامتی نیز آخرین بار سال ۹6 با فیلم جاده قدیم 
در جشنواره فجر حضور داشت و اکنون پس از 

۲ دوره غیبت با فیلم صحنه زنی ساخته علیرضا 
صمدی در این رویداد دیده می شود.

فیلمی  در  گذشته  سال  که  محمدزاده  نوید 
جشنواره  مهم  غایبان  جزو  و  بود  نکرده  بازی 
بود، امسال نیز در جشنواره فیلمی ندارد. ویروس 
کرونا و ابتالی وحید جلیلوند و نوید محمدزاده 
به بیماری کرونا، فیلمبرداری شب، داخلی، دیوار 
را با وقفه روبرو کرد و ۲ فیلم تفریق و نگهبان 
شب نیز در مرحله پیش تولید است. پریناز ایزدیار 
در  سال  هر  معموال  اخیر  سال های  در  که  نیز 
جشنواره حضور داشته، امسال جزو غایبان است 
و با هیچ فیلمی در جشنواره حضور ندارد. یکی 
دیگر از نکات جالب توجه درباره سی ونهمین دوره 
جشنواره فجر، حضور خوانندگان موسیقی پاپ در 
مقام بازیگر است. فرزاد فرزین با فیلم آهنگ دو 
نفره اثر آرزو ارزانش، بنیامین بهادری با موافقت 
اصولی به کارگردانی امیر پورکیان، علی رهبری 
و آرین بهاری معروف به گروه پازل بند با گل به 
خودی ساخته احمد تجری و آرش عدل پرور با 
کریم پور،  محمدامین  ساخته  تجدیدنظر  حکم 
جشنواره  در  امسال  که  هستند  خواننده هایی 

فجر حضور دارند.
دوره  در  که  موفقی  و  مهم  فیلمسازان  از 
می توان  دارند،  فجر حضور  جشنواره  سی ونهم 
نرگس  نعمت اهلل،  حمید  مانند  چهره هایی  به 
آبیار، هاتف علیمردانی و محمدحسین مهدویان 
اشاره کرد. این کارگردانان به ترتیب با قاتل و 
این  در  و شیشلیک  بازی  ابلق، ستاره  وحشی، 
دوره حضور دارند. علیرضا امینی و علی عطشانی 
فیلم   ۲ هرکدام  که  پرکار هستند  کارگردان   ۲
در جشنواره فجر امسال دارند. رقص دلفین ها 
و  امینی  علیرصا  ساخته های  چهارم  راند  و 
علي  ساخته های  دموکراسی  با  سلفی  و  کوسه 
دموکراسی  با  سلفی  لبته  ا هستند.  عطشانی 
که  نکرد  پیدا  راه  جشنواره  به  گذشته  سال 
نیز  را  عطشانی  کنایه آمیز  واکنش  اتفاق  این 
امسال  است  بعید  بنابراین  داشت،  دنبال  به 
میان  در  باشد.  داشته  حضور  رقابت  در  بتواند 
جشنواره  در  شرکت  متقاضی  که  فیلمسازانی 
مختلفی  فیلم اولی  کارگردانان  شده اند،  فجر 
فهرست  این  در  کارگردان   ۲ اما  دارند،  حضور 
حوزه  در  فعالیت  سال ها  از  پس  که  هستند 
حمیدرضا  رفته اند.  کارگردانی  سراغ  بازیگری، 
با  ترتیب  به  امسال  اسکندری  آذرنگ و ستاره 
فیلم روزی روزگاری آبادان و خورشید آن ماه 
بار در مقام کارگردان در جشنواره  اولین  برای 
فجر شرکت خواهند کرد. ۲ بازیگر دیگر یعنی 
شهاب حسینی و علی مصفا نیز امسال به عنوان 
تهیه کننده راهی جشنواره فجر شده اند و با فیلم 
در سی ونهمین  زمان  و  و هستی  اتفاق  از  بعد 

جشنواره فجر حاضر هستند.
دفاع مقدس  امسال سهم سینمای  احتماال 
یدو  و  تیرانداز  تک  کارو،  فیلم  جشنواره،۳ه  از 
است و جای خالی دسته دختران در میان این 
آثار دیده می شود. آثار حوزه سینمای کودک و 
نوجوان هم مانند بعد از اتفاق، گل به خودی، 
گرگ های  بچه  و  رستم  با  سلفی  سیبیلو،  بابا 
دارند.  جشنواره  در  پررنگی  حضور  سیب  دره 
معموال آثار کمدی متقاضی شرکت در جشنواره 
مانند  کمدی  فیلم   ۷ امسال  اما  نمی شوند، 
شیشلیک، چپ راست، کوسه، رمانتیسم عماد و 
طوبا، لب خط، جگر زلیخا و نارگیل در جشنواره 

شرکت کرده اند.


