
شرکت تولید کننده
دستگاه های سرمایش و گرمایش در حال تولید 
دارای پروانه بهره برداری 36000 دستگاه در سال 
)محصول ثبت اختراع شده( کلیه ماشین آالت و 

ابزار تولید واگذار میگردد.

فروش
 کارخانه

برای تولید تا 6000 دستگاه به همکاری سرمایه گذار جوان نیازمند است
09121398564        تماس 19 الی 22              88725887

با سیاسی کاری، سفره اقشار آسیب پذیر کوچک تر می شود

مسئولیت  تحقق  منظور  به  ایران  صادرات  بانک   
و  ترویج  به  کمک  و  نشر  و  کتاب  حوزه  در  جتماعی  ا
توسعه فرهنگ مطالعه و کتابخوانی از برگزاری نخستین 
بانکداری  زیرساخت های  تجهیز  با  تهران  کتاب  مجازی  مایشگاه  ن
الکترونیک و تخصیص یارانه خرید کتاب به دانشجویان، طالب و 

اعضای هیئت علمی دانشگاه ها حمایت کرد.
خرید  فرآیند  ایران،  صادرات  بانک  روابط عمومی  گزارش  ه  ب

و  بن کارت  تخصیص  و  تهران  کتاب  مجازی  نمایشگاه  از  تاب  ک
هدیه بانک صادرات ایران اعالم شد و عالقه مندان برای ثبت نام، 
عضویت و خرید از این نمایشگاه تا روز ششم بهمن ماه سال جاری 
مهلت دارند با مراجعه به سایت www.ketab.ir مراجعه و پس 
از تکمیل مشخصات خود نسبت به سفارش و خرید اینترنتی کتاب از 

این نمایشگاه اقدام کنند.
صفحه 5

زباله گردی کودکان در تهران با یک بخشنامه تمام نمی شود
صفحه 2

سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1660- شنبه 4 بهمن  1399- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

4ایران زمین
۴۸0 کیلومتر از 

جاده های شازند 
استان مرکزی 

برفروبی شد

7فرهنگ
دغدغه اش 

انتقال فرهنگ
 به دیگران بود

نک 3با

مرکزی- مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی 
گفت: ۴۸۰ کیلومتر از جاده های شهرستان شازند این استان 
در ۲۴ ساعت گذشته برفروبی و پاکسازی شد.علی زندی فر 
افزود: این جاده ها از سوی هشت گروه راهداری، متشکل از 
۲۲ نفر و با استفاده از ۱۴ دستگاه ماشین آالت برفروبی شدند.

هنرمندی دیگر به خانه ابدی رفت و این بار رادیویی ها را 
عزادار کرد. محمدرضا حسن بیگی عالوه بر مطبوعات، سال 
ها به عنوان نویسنده، کارشناس و مجری، همکاری نزدیکی 
با رادیو فرهنگ داشت و عالوه بر روایت فرهنگ مردم و 
تهران قدیم در برنامه »هفت کوچه«، در مسابقه »کتابستان« 
نیز به عنوان طراح سوال و مشاور محتوایی همکاری می کرد.

بین المللی  نمایشگاه  پنجمین  و  بیست   
نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی با حمایت 
بانک صادرات ایران سوم تا ششم بهمن 

ماه برگزار می  شود.

حمایت بانک 
صادرات ایران از 

نمایشگاه بین المللی 
نفت، گاز، پاالیش و 

پتروشیمی

شروع جشن کتاب با حمایت بانک صادرات ایران خواهان افزایش همکاری ها
 با بخش نفت و گاز ایران هستیم

نماینده تجاری روسیه در ایران اعالم کرد که صنعت نفت ایران با وجود 
تحریم ها همچنان در حال توسعه و بهره برداری از پروژه های کالن نفتی، 
گازی و پتروشیمی است.نماینده تجاری روسیه در ایران پس از پایان آیین 
گشایش بیست وپنجمین نمایشگاه نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی ایران گفت: ما آماده ایم 

با بهبود شرایط تحریم، همکاری های خود را با بخش نفت و گاز ایران افزایش دهیم.
صفحه 3

عضــو کمیســیون انــرژی مجلــس شــورای 
ــی  ــرکت های داخل ــور ش ــت: حض ــالمی گف اس
ــت  ــر شکس ــال، بیانگ ــت امس ــگاه نف در نمایش

ــت. ــری آمریکاس ــای حداکث تحریم ه
ــایش  ــن گش ــیه آیی ــوی، در حاش ــی موس سیدموس
گاز،  نفــت،  لمللــی  بین ا نمایشــگاه  یســت وپنجمین  ب

ــن  ــت: ای ــانا گف ــگار ش ــه خبرن ــیمی ب ــش و پتروش پاالی
ــی، کاال و  ــت مل ــعار »نف ــا ش ــال ب ــه امس ــگاه ک نمایش
خدمــات ایرانــی« برگــزار می شــود، بــه نوعــی توانمنــدی 
ــت را بــه  ــت نف ــی صنع ــرکت ها و ســازندگان داخل ش

نمایــش می گــذارد.
صفحه 2

تالش دشمن برای ناکامی صنعت نفت ایران شکست خورد

DONYAYEJAVANANMAG.IR

آگهي مناقصه عمومي یک مرحله اي 
شماره 823-99-037

کد فراخوان پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات 35715913
شماره مجوز اداره کل روابط عمومي وزارت نفت  )1399/6157(

» نوبت دوم «
شرکت گاز استان اردبیل در نظر دارد بصورت مناقصه پروژه ساخت و نصب 1200  انشعاب پلي اتیلن به شرح ذیل در شهرستان مشگین شهر ، شهرها 
و روستاهاي تابعه را مطابق مشخصات فني و استانداردهاي شرکت ملي گاز ایران از طریق سامانه تدارکات الکترونیکي دولت ) ستاد( برگزار و به پیمانکار 

حائز شرایط واگذار نماید.
SC- 7040 الف ( ساخت و نصب 900  انشعاب پلي اتیلن طبق نقشه استاندارد
SM - 6231 ب ( ساخت و نصب 300  انشعاب پلي اتیلن طبق نقشه استاندارد

بدین منظور از کلیه شرکتها و پیمانکاران متخصص واجد شرایط که  توانایي و ظرفیت خالي انجام کار را دارند با داشتن رتبه بندي و گواهي تائید 
صالحیت در رشته تأسیسات و تجهیزات با پایه 5 ثبت شده در سامانه ساجار به همراه گواهینامه تائید صالحیت ایمني امور پیمانکاران از وزارت تعاون ، 
کار و رفاه اجتماعي و ضمن واریز مبلغ 350/000 ریال ) سیصد و پنجاه هزار ریال ( به حساب شبا IR 100100004001118104021127  تمرکز وجوه 
درآمد شرکتهاي دولتي- شرکت گاز استان اردبیل با شناسه واریز 307118175292600841271000000000  از بابت خرید اسناد اقدام نمایند. کلیه مراحل 
برگزاري مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشائي پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکي دولت ) ستاد( به آدرس 
WWW.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلي مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهي 

امضاي الکترونیکي را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
پیشنهادهایي که در سامانه ستاد ثبت نشده باشند فاقد اعتبار بوده و غیر قابل بررسي مي باشند.

توجه : در اجراي ماده 3 قانون حداکثر استفاده از توان فني و مهندسي تولیدي و صنعتي و اجرائي کشور رعایت بخشنامه شماره  1381/10/14-106/287206 
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور الزامي است.

تضمین معتبر شرکت در فرآیند ارجاع کار به صورت یک یا ترکیبي از ضمانتنامه هاي موضوع بندهاي )الف( ، )ب(، )پ(، )ج(، )چ( و )ح( ماده )4( آئین 
نامه تضمین معامالت دولتي هیأت وزیران به شماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 94/9/22 بوده باشد.

مبلغ و نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : سپرده شرکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ 734/000/000 ریال ) هفتصد و سي و چهار میلیون ریال( به 
صورت ضمانتنامه معتبر بانکي که براي مدت سه ماه معتبر بوده و تا سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد و یا واریز به حساب شبا 320100004001118106376958 

IR  تمرکز وجوه سپرده - شرکت گاز استان اردبیل با شناسه واریز 944118175292600929999000000000  
تاریخ شروع فروش اسناد : روز شنبه مورخ 99/11/11  از ساعت 8/00     

تاریخ پایان فروش اسناد : روز چهارشنبه مورخ 99/11/15  قبل از ساعت 19/00
تاریخ تسلیم پیشنهاد قیمت : روز یکشنبه مورخ 99/11/26 قبل از ساعت 12/00       

تاریخ بازگشائي : روز یکشنبه مورخ 99/11/26 رأس ساعت 14/00 در ساختمان مرکزي شرکت گاز استان اردبیل .
ضمنًا آگهي فوق در شبکه اطالع رساني نفت و انرژي » شانا «  در قسمت مناقصه و مزایده به آدرس  WWW.SHANA.IR     و شبکه اطالع 

رساني شرکت گاز استان اردبیل به آدرس WWW.NIGC-AR.IR    درج گردیده است .
تلفن تماس : 33743782 - 045         

تاریخ انتشار نوبت اول: 99/11/01
 تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/11/04   

 روابط عمومي شركت گاز استان اردبیل 

آگهی مناقصه عمومی
 یک مرحله ای 

نوبت اول 
دارای  پیمانکار  انتخاب  به  دارد نسبت  نظر  اردبیل در  استان  شركت شهركهای صنعتی 
صالحیت از سازمان مدیرت و برنامه ریزی جهت انجام موضوع مناقصه با مشخصات ذیل 
انجام نماید. از كلیه اشخاص حقوقی كه تمایل به شركت در مناقصه دارند دعوت می نماید 
جهت دریافت اسناد مناقصه در موعد مقرر به سامانه تداركات الکترونیکی دولت مراجعه نمایند. 

موضوع 
محل اجرامناقصه

محل 
تامین 
اعتبار

مبلغ سپرده شرکت در برآورد اولیه
مناقصه

مبنای 
قرارداد

مدت اجرا 
کار

شماره 
رتبهمناقصه

عملیات 
اصالح و 

بازسازی باند 
برگشت جاده 

دسترسی 
شهرک 
صنعتی 
اردبیل 1

شهرک 
صنعتی 
اردبیل 1

7/834/260/111391/713/006عمرانی

فهرست 
بهای راه 

و باند 
سال 99

حمل و 699/11 ماه
نقل

- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه باید به یکی از صورتهای زیر در پاکت الف به صورت حضوری به دستگاه 
مناقصه گذار تسلیم گردد.

الف( اصل فیش واریز وجه مزبور به شماره حساب 4001118907145073 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
ب( ضمانتنامه بانکی یا ضمانتنامه صادره از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی دارای مجوز از سوی بانک 

مرکزی جمهوری اسالمی ایران به نفع کارفرما 
پ( ضمانتنامه صادره توسط موسسات بیمه گر دارای مجوز الزم برای فعالیت و صدور ضمانتنامه از سوی 

بیمه مرکزی ایران به نفع کارفرما
ت( اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانکها و دولت با قابلیت باز خرید قبل از سر رسید 

ث( وثیقه ملکی معادل 85 درصد ارزش کارشناس رسمی آن 
ج( ضمانتنامه صادره توسط صندوقهای ضمانت دولتی که به موجب قانون تاسیس شده اند و طبق اساسنامه 

فعالیت می نمایند به نام کارفرما 
- محل تحویل پاکت الف: دبیرخانه شرکت شهرکهای صنعتی اردبیل 

- مهلت دریافت اسناد: از تاریخ نشر آگهی تا آخر وقت اداری 99/11/08 
- مهلت تحویل اسناد: تا آخر وقت اداری 99/11/19 

- زمان بازگشایی پاکات الف و ب و ج: ساعت 12:30 مورخ 99/11/20
- مدت اعتبار پیشنهادات شش ماه از آخرین روز تسلیم پیشنهادات خواهد بود. 
- درج این آگهی هیچگونه تعهدی برای دستگاه مناقصه گذار ایجاد نمی کند. 

 - کلیه مراحل مناقصه از طریق سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهی شیز
Interner:WWW.ardebiliec.ir
Mail:info@ardebil.isipo.ir

شركت شهركهاي صنعتي استان اردبیل 

هرمز هوشمند راد

نوشتن خبر درگذشت یک همکار، شبیه به انجام 
سخت ترین کار؛ سنگین و طاقت فرسا است. متاسفانه 
در اولین روز بهمن ماه همکار و دوست قدیمی، محمد 
رضا حسن بیگی را به دلیل بیماری قلبی از دست دادیم.  
همکاری با مرحوم محمد رضا حسن بیگی به بیش از 
بیست سال پیش باز می گردد. زمانی که نشریه ای که 
پیش روی شماست، در سال های آغازین انتشار بود. 
با معرفی یکی از دوستان، زمینه آشنایی و همکاری با 
ایشان فراهم شد. وی شرایط جامعه را درک می کرد، 
خصوصا جوانان و نیازهایشان را و همین مسئله موجب 
نتشار نشریه ای در حوزه جوانان شد که مخاطبین  ا

بسیاری داشت. 
محمد رضا حسن بیگی، سال ها پیش از انقالب 
نشریات  در  و  شد  مطبوعات  دنیای  وارد  سالمی  ا
مختلفی چون اطالعات هفتگی و جوانان امروز قلم 
زد و پس از آن با مجالت خانواده و طلوع زندگی و 
روزنامه های اسرار و آرمان و دنیای جوانان روزنامه 

نگاری را ادامه داد.
او مولف کتاب هایی همچون تهران قدیم، بازارها 
و بازارچه ها، زیارتگاه های تهران، از بلدیه تا شهرداری، 

آخرین سلطان، ملکه قجر و… بود. 
زنده یاد حسن بیگی به عنوان نویسنده، کارشناس 

و مجری با رادیو همکاری داشت و همچنین روایتگر 
فرهنگ مردم تهران قدیم در برنامه هفت کوچه رادیو 

فرهنگ بود.
متاسفانه این روزنامه نگار پیشکسوت و خوشنام 
در اولین روز از بهمن نود و نه و در 69 سالگی به دیار 
ابدی کوچ کرد و روز گذشته)جمعه سوم بهمن ماه( 
در قطعه نام آوران بهشت زهرا، به خاک سپرده شد.

بی گمان، درگذشت ایشان، بدترین خبر ممکن 
در این سال پر از مشقت برای من و همکارانم بود. 
ایشان علو درجات و برای  ایزد یکتا، برای  ز درگاه  ا

بازماندگانش شکیبایی آرزومندم.
 روحش شاد و یادش گرامی

با یاد دوست...

صفحه3



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1660-  شنبه 4 بهمن 21399 معه جا

نماینده مجلس:
رفتار غیر کارشناسی موجب ضرر و زیان سرمایه گذارن 

در بورس شد
کرد:  تاکید  اسالمی  شورای  مجلس  عمران  کمیسیون  عضو  یک 
متاسفانه امروز شاهد هستیم بازار بورس که می تواند بهترین بخش برای 
جذب نقدینگی در جامعه باشد به دلیل عدم برنامه ریزی دقیق و گام های 

غیر کارشناسی به منشا ضرر و زیان مردم تبدیل شده است.
اسماعیل حسین زهی، با اشاره به وضعیت فعلی بازار بورس، بیان 
کرد: ما شاهد هستیم که در طول یک سال گذشته تشویق زیادی برای 
جذب سرمایه های مردم به بازار بورس صورت گرفت و برخی از افراد 
همه دارایی خود را فروخته و به بازار بورس وارد کردند. اما امروز شاخص 

های بورس به پایین ترین حد خود رسیده است.
وی در ادامه اظهار کرد: مجلس نیز در طول این چندماه به این موضوع 
ورود کرده و وزیر اقتصاد به کمیسیون اقتصادی مجلس فراخوانده شد. 
امروز شاهد هستیم بازار بورس که می تواند بهترین بخش برای جذب 
نقدینگی در جامعه باشد به دلیل عدم برنامه ریزی دقیق و گام های غیر 
کارشناسی منجر به ضرر و زیان مردم و از دست رفتن اعتماد سرمایه 

گذاران شده است.
نماینده مردم خاش در مجلس تصریح کرد: انتظار می رود تا دولت به 
طور جدی به این موضوع ورود کرده و از ضرر و زیان بیشتر مردم جلوگیری 
کند. شرکت های دولتی با بهترین نرخ سهام خود را در بورس عرضه و به 
فروش رساندند اما سرمایه اندکی که مردم در دست داشتند از بین رفت.

وی در ادامه تاکید کرد: ما شاهد هستیم که شرکت های دولتی و 
بعضا خصولتی با ورود به بازار بورس سود کرده اما سرمایه مردم از دستشان 
خارج شد. ما از دولت انتظار داریم به طوری جدی وارد شده و با اقدامات 
کارشناسی این وضعیت را سامان دهد. دستگاه های نظارتی و مجلس 

شورای اسالمی نیز باید این موضوع را با جدیت دنبال کنند.

رییس كمیسیون صنایع و معادن مجلس:
صنعتی که صادرات نداشته باشد، افول می کند

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی گفت: اگر 
افول می کند، سازوکار صادرات  هر صنعتی صادرات نداشته باشد، حتما 
برای کمیسیون جدی است و اقداما ت خوبی در حوزه هماهنگی با مقامات 

اجرایی در این زمینه در دست اجراست.
عزت اله اکبری تاالر پشتی پنجشنبه دوم بهمن در ستاد اقتصادی 
مقاومتی استان مرکزی اظهار کرد: وظیفه مجلس قانونگذرای و نظارت 
است، اقدامات و طرح های خوبی از جمله ممنوعیت مجازات واحدهای 
از  صنعتی، عدم مجازات کارآفرینان و صاحبان حرف و مدیران به غیر 
موارد خاص در حوزه صنعت و تولید و خدمات، نظام های جامع، ساماندهی 
تولید و توزیع خودرو، ساماندهی زنجیره فوالد، در مجلس در دست اقدام 

است که برخی از آنها مورد استقبال ریاست قوه قضاییه نیز بوده است.
وی افزود: اگر هر صنعتی صادرات نداشته باشد، حتما افول می کند. 
سازوکار صادرات برای کمیسیون جدی است و اقدامات خوبی در حوزه 
هماهنگی با مقامات اجرایی در دست اجراست. در هر حوزه ای از جمله 
حوزه بانکی، بورس و ... ریسک وجود دارد و دولت باید وارد میدان شود.

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی تصریح 
کرد: اگر در داخل کشور هماهنگ باشیم، هیچکس نمی تواند ما را تحریم 
کند. بخش خصوصی سرمایه عظیم این مملکت است و دولت باید حمایت 
الزم را از بخش خصوصی انجام دهد، بیشترین مشاورین کمیسیون صنایع 

از بخش خصوصی هستند.
وی اظهار کرد: مجلس در مواضع  مختلفی دست به اقدامات اساسی 
خواهد زد و آنچه به نفع ملت است را تصمیم گیری می کند و به حرف 
مردم  منافع  و  کارشناسی  نظریه  اساس  بر  و  نمی دهد  کسی هم گوش 

تصمیمات الزم را اتخاذ می کند.

رییس سازمان بهزیستی خبر داد؛
آماده باش سازمان برای کمک به افراد بی سرپناه در معرض 

سرمازدگی
رئیس سازمان بهزیستی کشور با صدور بخشنامه ای بر لزوم 
آماده باش بیش از پیش و استفاده از ظرفیت های این سازمان و 
دستگاه های مسوول در سطح استان ها خصوصا در نقاط سردسیر 
برای کمک به افراد دارای سرپرست غیرموثر بی سرپناه که در معرض 

آسیب و سرمازدگی هستند تاکید کرد.
در این بخشنامه تاکید شده است: ادارات کل بهزیستی ضمن 
آمادگی کامل برای پیشگیری از آسیب های احتمالی از ظرفیت های 
سازمان و دستگاه های مسوول در سطح استان بهره گیری الزم را 

داشته باشند.
سازمان  الملل  بین  امور  و  عمومی  روابط  گزارش  اساس  بر 
بهزیستی  مدیران کل  به  که خطاب  بخشنامه  این  متن  بهزیستی، 
استان ها صادر شده بدین شرح است: »بـا توجه به برودت ناگهانی 
و افت شدیـد دمای هوا و نظر به تاکیـد مقام عالی وزارت مبنی بر 
لزوم اتخاذ تدابیر الزم جهت آماده باش مراکز بهزیستی و ساماندهی 
اقشار آسـیب پذیر جامعه بویژه افراد بی خانمان و در راستای وظایف 
ذاتی سازمان در حمایت از گروه های هدف، مقتضی است دستور 
فرمایید در اسرع وقت نسبت به انجام موارد ذیل و ارائه گزارش نتایج، 

اقدام موکد صورت پذیرد:
1- تشکیل کارگروه ویژه جهت اقدام الزم و آمـاده سازی کلیه 
ارائه  و  اولیه  و  فوری  پـذیرش  سازمان جهت  نظارت  تحت  مراکز 
خـدمات به گروه های هـدف با رعایت دسـتورالعمل های بهـداشتی 
و پروتکل های مرتبط با کرونا، پیش بینی قرنطینه )به تفکیک گروه 
های هدف( در حوزه های مرتبط )توانبخشی، اجتماعی و پیشگیری(.

2- انجام تعامالت الزم برون سازمانی با دستگاه های استانی 
مرتبط با امر ساماندهی افراد بی سرپناه و بی خانمان بویژه شهرداری 
و اسـتانداری بـا تاکیـد بر فوریت موضوع و تسـریع در امر اسـکان و 
تـامین غـذا برای اقشار فوق الـذکر در گرمخانه ها و شلترهای استان 

با رعایت پروتکل های بهداشتی و با هماهنگی بهزیستی استان.
3- متناسب با گروه های هـدف هر حوزه )توانبخشـی، اجتماعی 
و پیشـگیری( هماهنگی های الزم بـا مراکز تابعه اعم از مراکز دولتی 
و غیردولتی، انجمن ها و موسـسات خیریه و ...جهت پـذیرش فوری و 

ارایه خدمات به گروه های هدف با قید فوریت صورت پذیرد.
4- رعایت نکات ایمنی در کلیه مراکز نگهداری سازمان و کنترل 

وسایل گرمایشی مد نظر قرار گیرد.
5- کلیه اقدامات انجام شده با رعایت اصل رازداری حرفه ای 

مستندسازی گردد.«

نکته ای که شهرداری باید بداند؛

زباله گردی کودکان در تهران با یک بخشنامه تمام نمی شود
از  ماه  هشت  حدود   
در  تهران  شهردار  بخشنامه 
گردی  زباله  ممنوعیت  مورد 
کودکان می گذرد، بخشنامه ای که قرار 
بود براساس آن شهرداری تهران با تشدید 
نظارت خود بر پیمانکاران بازیافت، مانع از 
به کارگیری کودکان در این بخش شده 
و مسئولیت قانونی خود در این بخش را 
ایفا کند، اما حاال باید دید این بخشنامه 
آن هم از سوی مقام ارشد شهرداری چه 

دستاوردی داشته است.
25 خرداد ماه سالجاری به مناسبت 
12 ژوئن به عنوان روز جهانی »منع کار 
کودک«شهردار تهران در بخشنامه ای 
اعالم کرد: » هر اقدام موثر برای کاهش 
پایان دادن به کار کودک باید  و نهایتاً 
مداخله را از سخت ترین نوع مشاغل آغاز 
کند. در میان اشکال مختلف کار کودک، 
پدیده بکارگیری کودکان در فرایند جمع 
آوری و تفکیک پسماند خشک، مصداقی 
از کار کودک در مشاغل سخت و زیان 
آور محسوب می شود. این نقد همواره به 
مدیریت شهری در طول سالهای گذشته 
وارد بوده که نظارت کافی بر پیمانکاران 
نتیجه  نداشته و در  این بخش  خود در 
زمینه ای برای سوء استفاده از کودکان 

فراهم شده است. “
شهردار تهران در این بخشنامه که 
»راه  اعالم می کند:  ماده داشت  چند 
تهران،  شهرداری  منظر  از  نهایی  حل 
اصالح الگوی جمع آوری پسماند شهر 
تهران است که برنامه ریزی برای آن 
انجام شده و با اجرای آن، پدیده موسوم 
به زباله گردی به طور ریشه ای از میان 
ضروری  زمان  آن  تا  اما  رفت،  خواهد 
است برای منع بکارگیری کودکان در 
پسماند  تفکیک  و  آوری  جمع  فرایند 
بر  گیرد.  صورت  جدی  اقدام  خشک 
در  من  همکاران  که  طرحی  اساس 
معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری 
تهران با کمک معاونت خدمات شهری،  
بازرسی  سازمان  و  پسماند  سازمان 
شهرداری و مشارکت همه ذینفعان در 
تهیه  شهری  مدیریت  و  استان  سطح 
کرده اند، شهرداری تهران آمادگی دارد 
پیمانکاران  بر  خود  نظارت  تشدید  با 
از بکارگیری کودکان در  بازیافت مانع 
این بخش شده و مسئولیت قانونی خود 
در این بخش را ایفا کند. در این طرح، 
با  برخورد  مسئول  مناطق،   شهرداران 
کودکان  از  که  هستند  پیمانکارانی 
استفاده  خشک  زباله  جمع آوری  برای 
هم  تهرانی  همشهریان  از  و  می کنند 
به  را  تخلفی  مورد  هر  می کنم  تقاضا 

137 اطالع دهند. “
مناطق،  به  ر  ا شهرد بخشنامه 
و  شد  ابالغ  و...  مربوطه  سازمانهای 
بعد از آن جوادی یگانه معاون فرهنگی 
این  که  تهران  شهرداری  اجتماعی  و 
به  بوده  وی  معاونت  پیشنهاد  طرح 
تشریح راهکار اجرای این بخشنامه می 
پردازد و با تاکید بر انجام بررسی های 
طول  به  یکسال  از  بیش  که  مختلف 
انجامیده، می گوید: » بررسی ها نشان 
داد که معموال این کودکان در جمع های 
کوچک خانوادگی کار می کنند و معموال 
از کشور افغانستان و از شهر هرات آمدند 
که بر اساس روابط خانوادگی در گاراژها 
و گودهای خارج از تهران دور یکدیگر 
جمع شده و مشغول زباله گردی هستند 
و همچنین بررسی ها نشان می دهد که 
خودرو  سوار  ظهرها  معموال  افراد  این 
شده و به تهران می آیند و هر پنج الی 
شش خیابان در اختیار یک گروه است 
که موظف هستند مخازن این خیابان ها 
را گشته و پسماند خشک آن را بردارند و 
معموال تا ساعت 12 تا 2 بامداد نیز فعال 
هستند و بعد از آن به همراه زباله هایشان 
توسط خودروهای پوشیده شده به گاراژها 
به  نیز  ها  و صبح  شوند  می  برگردانده 

تفکیک زباله مشغول هستند.
مشتری   شهرداری،  پیمانکاران 

زباله های کودکان کار 
وی با بیان اینکه معموال پیمانکار 
این  مشتری  شهرداری  پسماند خشک 
که  آنجایی  از  گوید:  می  است،  زباله ها 
شهر  از  خارج  آنها  گاراژهای  و  گودها 
تهران است نمی توانیم در مورد محل 
فعالیت آنها اقدامی انجام دهیم اما می 
توانیم بر روی پیمانکار شهرداری نظارت 

داشته باشیم.
اینکه طبق  بیان  با  یگانه  جوادی 
قراردادی که شهرداری با پیمانکار پسماند 
خشک امضاء می کند، پیمانکار موظف 
به تفکیک است، می افزاید: پیمانکار باید 
با استقرار غرفه یا ماشین های ملودی دار 
خشک  زباله های  آوری  جمع  به  اقدام 
کند و همچنین حق استفاده از اتباع و 
کودکان کمتر از 15 سال را نیز ندارد اما 
به صورت غیررسمی پیمانکار این اقدامات 

را انجام می دهد.
مردم در صورت مشاهده کودکان 

زباله گرد با 137 تماس بگیرند 
با  دستوالعملی  به  ادامه  در  وی 
امضای شهردار تهران در خصوص مقابله 
با بکارگیری کودک در فرآیند جمع آوری 
پسماند تهران  اشاره می کند و می گوید: 
با  باید  مناطق  آن شهرداران  اساس  بر 
پیمانکارانی که از کودکان استفاده می 
کنند برخورد کنندو  هر مخزنی یک کد 
دارد که شهروندان می توانند در صورت 
مشاهده کودکان زباله گرد با 137 تماس 
گرفته و گزارش دهند و شهرداران مناطق 
نیز باید با پیمانکارانشان که از کودکان 
این  و  کنند  برخورد  کنند  می  استفاده 
مناطق  شهرداران  ارزیابی  در  موضوع 

لحاظ می شود.
وی با تاکید بر اینکه کودک زباله 
گرد، خود محصول یک سوء استفاده و 
قصور است و نباید اجازه بدهیم که این 
سوءاستفاده از کودکان انجام گیرد، می 
افزاید: »مردم مطمئن باشند که در پی 
به  پولی  زباله گرد هیچ  فعالیت کودک 
جیب شهرداری نمی رود و این موضوع به 
نفع مردم نیست و قطعا با پیمانکارانی که 
از کودکان در فرآیند زباله گردی استفاده 

می کنند برخورد می کنیم.”
این  از  ماه  هشت  حدود  حاال 
های  تالش  و  گذرد  می  بخشنامه 
شهردار  با  مصاحبه  انجام  برای  ما 
بخشنامه  کننده  صادر  بعنوان  تهران 
در  وی  از  تا  است  مانده  نتیجه  بی 
مورد تاثیرات و خروجی این بخشنامه 
رئیس  میان  این  در  اما  کنیم،  سوال 
تهران  شهر  شورای  اجتماعی  کمیته 
معتقد است که انتظار  معجزه از یک 
معجزه  چراکه  است  محال  بخشنامه، 
که  دهد  می  رخ  وقتی  بهبود  و  تغییر 
این  باشیم،  شناخته  درست  را  مساله 
گر  ا ا  ر تی  دی-خدما قتصا ا له  مسا
بخواهیم حل کنیم، همه باهم باید با 
بکارگیری دانش و تجربه و همکاری 

برای آن وقت بگذاریم و کار کنیم.
سرانجام  مورد  در  فخاری،  الهام 
این بخشنامه و میزان اثر گذاری آن می 
گوید: همانطور که می دانید،  بخشنامه 
اجرایی  و  اداری  الزام  یک  بر  تاکید 
به  ابالغ آن  است و صدور بخشنامه و 
واحدهای شهرداری البته که کاری الزم 
بوده ولی چنان که در شهر می بینید قطعا 

کافی نیست.

بخشنامه الزم بود، اما کافی نیست
و  زباله گردی  اینکه  بیان  با  وی 
ماجرای پسماند در کالنشهر پیچیده ای 
زجمله  ا یی  له ها مسا ن،  تهرا چون 
و  کودکان  زباله کاری  و  زباله گردی 
افزاید:  می  دارد،  دنبال  به  را  نوجوانان 
گرچه این مساله فقط با یک بخشنامه 
مقررات  این  ابالغ  ولی  نمی شود  حل 
آموزش  و  است  گام ها  از  یکی  اداری 
کارکنان واحدها ، پیمانکاران و آگاه سازی 
به کارگیری  قانونی  پیامدهای  درباره ی 
کارگر کودک یا نوجوان هم کار بایسته 
دیگری است. افزون بر همه  این ها باید 
و  قانون  اجرای  برای  اجرایی  ضمانت 
مقررات باشد و هم با کسانی یا گروه هایی 
که قانون شکنی کنند یا قانون را دور بزنند 
برخورد جدی، پرهزینه و سازمان یافته ای 

صورت بگیرد.
شورای  اجتماعی  کمیته  رئیس 
شهر تهران با تاکید بر اینکه به گمان 
که  اینجاست  ماجرا  گم شده  حلقه  من 
هنوز  متخلف  پیمانکار  و  شهری  واحد 
قانون شکنی  سزای  باید  که  چنان  هم 
سوی  از  گوید:  می  بیند،  نمی  را  خود 
ز  ا سخن  توان  می  هنگامی  دیگر 
کاهش موثر به کارگیری کارگر کودک 
و نوجوان در فرایند گردآوری و بازیافت 
این  فرایند  که  آورد  میان  به  پسماند 
پاکسازی  مثال  باشد.  کرده  تغییر  کار 
نیازمند  و  کاری حاکمیتی  برف  هنگام 
کنش مستقیم شهرداری به مثابه نهاد 
قالب  در  که  هنگامی  و  است  عمومی 
سال  هر  شد  می  واسپاری  پیمانکاری 
امسال  ولی  کرد،  می  درست  ماجرا 
پایش  شهرداری  خود  مستقیم  دوباره 
مدیریت  را  بارش  هنگام  پاکسازی  و 
گذشته  حواشی  خوشبختانه  که  کرده 
را کم کرده است. در مقایسه می توان 
گفت که مرحله ی گردآوری پسماند که 
دارای  البته  و  گرانبها  کاالی  واقع  در 
تاریخ مصرف و همراه با آلودگی و به 
هم ریختگی هم هست یک کار نیازمند 
مدیریت مستقیم حاکمیتی است و آن 
چه می توان به پیمانکار واسپاری کرد 
مرحله ای است که پسماند جمع آوری 
شده،  آماده تحویل به مراکز تفکیک و 
بازیافت یا دپو شده باشد و تا زمانی که 
پیمانکاران درگیر مرحله سیال، غیرقابل 
در گستره  جانبه  پایش همه  و  نظارت 
کارگر  کارگیری  به  خطر  باشند،  شهر 
غیررسمی و غیرقانونی از اتباع غیرایرانی 

تا کودک و نوجوان، باقی خواهد بود.
پسماند تهران نیازمند تیم بازرسی 

ویژه
فخاری ادامه می دهد: کارگاه های 
و  ثابت  مکان  بازیافت  و  جداسازی 
هم  مرحله  این  در  و  دارند  مشخص 
ها  دستگاه  دیگر  نظارتی  وظیفه  البته 
به ویژه بازرسی و ناظران وزارت رفاه، 
کار و امور اجتماعی تعیین کننده است. 
در  پسماند  مساله  بسا  چه  سویی  از 
بازرسی ویژه برای  نیازمند تیم  تهران 
پایش دقیق و برخورد قاطع با متخلفان 
در سطح استان و از سوی استانداری 
مساله  باشد.  شهرداری ها  سازمان  یا 
تهران، چون پایتخت و هم دربردارنده 
حدود 17 درصد از جمعیت کشور است، 
در بسیاری زمینه ها ملی یا استانی و 
فراتر از خود شهر تهران و محدوده های 

رسمی آن است.
بخشنامه شهردار  به  اشاره  با  وی 
اینکه بخشنامه گرچه الزم  بر  تاکید  با 
است ولی قطعا کافی نیست، ادامه می 
باید  شهردار،  بخشنامه  کنار  در  دهد: 
این  در  هم  کار  وزارت  و  استانداری 
موضوع با هم همکاری و مداخله جدی 
کنند چراکه کارگاه های حاشیه تهران از 
کنترل شهرداری تهران خارج هستند که 
در همین کارگاه ها از کارگر غیرقانونی 
این  از  بخشی  کنند،  می  استفاده  هم 
کارگری  دادن  تن  به  ناگزیر  هم  افراد 
که  هستند  کاری  زباله  و  گردی  زباله 
ریشه این مساله هم در محدودیت های 
فرصت های شغلی، کمبود مهارت های 
فنی این کارگران، حاشیه نشینی، آسیب 
های وارده به زیستگاه های روستایی و 
اقتصاد روستا و شکل گیری نوعی خرده 
فرهنگ و خرده اجتماعی پیرو مساله زباله 

در تهران است.
محاق جمع آوری مکانیزه  زباله

فخاری می افزاید:  این مساله در 
تهران پررنگ است چون همه تالش ها 
سازماندار  و  مکانیزه  آوری  جمع  برای 
کردن فرایند طی سالها به محاق رفته 
است. چنین مساله ای به این شکل مثال 
در اصفهان بعنوان یک کالنشهر بزرگ 
ایران نیست چون فرایند جمع آوری تا 
بازیافت یا امحاء به گونه ای برنامه ریزی، 
انجام و پایش شده که هم جداسازی از 
خانه درست و به سامان پیش می رود و 
هم جمع آوری به نوعی حاکمیتی صورت 
می گیرد و در نهایت از هنگام تحویل به 
ها  پیمانکاری  و  مالی  معامالت  مقصد 
جریان دارد و  طبیعی است که زباله گردی 
هم به این شکل که در تهران می بینید 
در کالنشهرهای دیگری مانند اصفهان 
دیده نمی شود و وقتی زباله گردی ندارید، 
کارگر غیرقانونی و کودک یا نوجوان هم 

مطرح نیست.
وی ادامه می دهد: این بایسته ها 
و کمبودها البته نباید ما را از پرداختن به 
وضعیت کنونی و کارگاه های پیدا و پنهان 
بازدارد. ما باید برای این مساله راه حل 
و برنامه ای اقتصادی - خدماتی طراحی 
کنیم چون مساله پسماند در کالنشهر 

مساله ای صرفا خدماتی نیست.
انتظار محال از یک بخشنامه!

با  ما  اینکه  بر  تاکید  با  فخاری 
نمی  مقطعی  و  موضعی  های  ُمسکن 
پسماند  وضعیت  مانند  مشکلی  توانیم 
تهران را حل کنیم، ادامه می دهد: نه ما، 
نه هیچ فرد یا گروه دیگری نمی تواند، 
البته که شدنی  این مساله  چراکه حل 
و  کار همگانی  نیازمند یک  ولی  است 
همزمان مردم و دستگاه های مختلف 
ازجمله شهرداری، استانداری، اداره کل 
نهادهای  و  اجتماعی  امور  و  کار  رفاه 
مردمی است. هر حلقه این زنجیره که 
نباشد یا کار نکند، کل کار دچار مشکل 

می شود.
وی ادامه می دهد: عده ای پیرامون 
پسماند تهران تغذیه می کنند و سودهای 
می  نصیبشان  آوری  شگفت  و  سرشار 
و  نفوذ  حوزه  از  قطعا  هم  اینها  شود. 
در  باید  و  برند  می  استفاده  خود  منافع 
مدیریت  فرایند  اصالح  و  تغییر  روند 
پسماند تهران به جنبه اقتصادی و سود 
پرقدرت  ولی  پنهان  الیه  این  زیان  و 
توجه کرد. کسی هنوز سراغ اینها نرفته 
و همچنان آسوده به کار خود و در البه 
الی آن به کارگیری کارگران غیررسمی 

و خانوادگی ادامه داده اند.
وی می افزاید: باید بگویم که آن 
انتظار  بخشنامه  از یک  که  ای  معجزه 
داشته باشیم، محال است. معجزه تغییر 
مساله  که  دهد  می  رخ  وقتی  بهبود  و 
مساله  این  باشیم،  شناخته  درست  را 
اقتصادی-خدماتی را بخواهیم حل کنیم 
و همه باهم با بکارگیری دانش و تجربه 
و  بگذاریم  وقت  آن  برای  همکاری  و 

کار کنیم.
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معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم:
پذیرش دانشجوی مقطع دکتری باید محدود شود

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بر لزوم 
محدودیت در پذیرش دانشجوی مقطع دکتری تأکید کرد و گفت: از سال 
آینده هرساله بیش از 20 هزار دانشجوی دکتری جدید وارد جامعه می شود.

دکتر غالمحسین رحیمی، در نشستی با اعضای شورای دانشگاه شهید 
چمران اهواز که در سالن اجتماعات حوزه ریاست این دانشگاه برگزار شد، 
اظهار داشت: متأسفانه در یک دهه قبل زمانی که نباید آموزش عالی حتی در 
بخش دولتی گسترش کمی پیدا می کرد، مجوزهایی ناگهانی صادر شد که 

برای حوزه آموزش عالی مشکل آفرین شده است.
وی با اشاره به اینکه پذیرش دانشجو برای دوره های دکتری باید محدود 
نیاز ندارد، افزود: با مجموع  شود و کشور به این تعداد دانشجوی دکتری 
دانشگاه آزاد اسالمی ساالنه 25 هزار نفر دانشجوی دکتری پذیرفته می شود، 
درحالی که اکنون 150 هزار دانشجوی دکتری داریم.دکتر رحیمی در ادامه با 
تأکید بر اینکه وزارت علوم ساالنه حداکثر مجوز جذب یک هزار نفر عضو 
هیئت علمی را دارد، خاطرنشان کرد: توان جذب دانش آموخته دکتری کشور 
در خوش بینانه ترین حالت پنج هزار نفر است، درحالی که از سال آینده هرساله 

بیش از 20 هزار دانشجوی دکتری وارد جامعه می شود.
بین المللی  شیوه های  از  شد  تالش  مشکل  این  حل  برای  وی افزود: 
پسادکتری،  دوره های  برنامه گسترش  و سبدی شامل چهار  استفاده شود 
فراخوان پذیرش دانشجوی پسادکتری از سوی استادانی که پژوهانه داخلی و 
خارجی دارند، گسترش دوره های کوتاه مدت تحقیقاتی دانشجویان دکتری و 
پژوهانه محور و موضوع محور کردن دانشجویان دکتری تدوین شده است.

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، در بخش دیگری از سخنان خود، 
گفت: دانشگاه شهید چمران اهواز در جنوب غرب کشور جایگاه ویژه ای دارد 
و در چند سال گذشته در تمامی حوزه ها ارتقاء رتبه داشته است و امیدواریم 

به زودی شاهد حضور این دانشگاه در میان 10 دانشگاه برتر کشور باشیم.
وی تصریح کرد: دانشگاه ها وارد مرحله ای شده اند که عملکرد آن ها با 
آموزش، پژوهش و مشارکت در توسعه فناوری ارزیابی می شود؛ بدیهی است 
دانشگاهی مانند شهید چمران اهواز در این سه حوزه به خوبی عمل کرده است.

مجموعه  اخیر  سال  دو  در  خوشبختانه  کرد:  عنوان  رحیمی،  دکتر 
دانشگاه های کشور 65 هزار سند علمی در پایگاه ها معتبر علمی نمایه کرده اند؛ 
همچنین در نرخ رشد رتبه کیفی دانشگاه ها، جزو پنج کشور برتر جهان بوده ایم. 
بر اساس آخرین آمار ارائه شده امسال نیز میزان استنادات به مقاالت علمی 

ایرانیان 14 درصد بوده است.
وی با تأکید بر لزوم راه اندازی مرکز رشد تخصصی صنایع خالق در 
دانشگاه شهید چمران اهواز، گفت: این مرکز می تواند موجب رونق در حوزه های 
مختلف علوم انسانی شود؛ اکنون دانشگاه های بزرگ کشور در حال حرکت 

به سوی انجام فعالیت های مرتبط با حوزه علوم انسانی هستند.
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، گفت: مسئله جذب دانشجویان 
خارجی یکی از مالک های ارزیابی در سطح بین المللی می باشد و دانشگاه 

شهید چمران اهواز در این زمینه اهتمامی جدی داشته است.
دکتر رحیمی، ادامه داد: باید برای دانشجوی خارجی شهریه پرداز بهترین 
آموزش آن ها  برای  استادان مجرب  از  و  نظر گرفته  را در  امکانات علمی 
استفاده کنیم زیرا این دانشجویان در آینده می خواهند در دانشگاه های کشور 
خود آموزش دهند؛ بیش از چهار هزار نفر دانشجوی خارجی در دانشگاه های 
کشور در مقطع تحصیالت تکمیلی در حال تحصیل هستند که باید حداکثر 

تالش علمی را برای آن ها داشته باشیم.

کشف جسد یک مرد در همدان 
از  انتظامی استان همدان گفت: جسد یک مرد میانسال عصر چهارشنبه  جانشین 

منزل شخصی وی در شهر همدان کشف شد.
سرهنگ رضا زارعی بیان کرد: زن جوان عصر چهارشنبه هفته گذشته به دیدار برادرش 
رفت اما پس از ورود به منزل او در منطقه شهرک فرهنگیان با جسد برادرش مواجه شد 

و بالفاصله موضوع را به مرکز فوریت های پلیسی اطالع رسانی کرد.
وی بیان کرد: تیمی از ماموران کالنتری و پلیس جنائی در این منزل مسکونی حضور 
یافتند و پس از بررسی صحنه جرم جسد را برای بررسی بیشتر تحویل پزشکی قانونی دادند.

جانشین انتظامی استان همدان با بیان اینکه آثاری از زخم بر روی سینه جسد دیده 
می شد اظهار داشت: هنوز نمی توان درباره قتل یا مرگ طبیعی این مرد میانسال تا دریافت 

نظریه کارشناسی پزشکی قانونی اظهار نظر کرد.
برای  نیز گفت: تالش ها  تویسرکان  زارعی درباره آخرین وضعیت قتل  سرهنگ 
دستگیری فرد دومی که در قتل خانواده تویسرکانی نقش داشت ادامه دارد و اجازه نمی 

دهیم این فرد از چنگال قانون فرار کند.

طی 48 ساعت گذشته؛
فوت 7 تن به دلیل مسمومیت با مونوکسیدکربن 

را طی 48   )CO با مونوکسید کربن)  اورژانس کشور گزارش مسمومیت  سازمان 
ساعت گذشته اعالم کرد.

گزارش مسمومیت با co طی 48 ساعت گذشته اعالم شد و بر اساس این گزارش 

کل مسمومین با CO طی 48 ساعت گذشته،141نفر بوده اند.بنابر اعالم روابط عمومی 
اورژانس کشور، از این تعداد 105 نفر به بیمارستان اعزام شدند و 29 نفر نیز در محل 
درمان شده اند. متاسفانه تعداد هفت تن از افراد دچار مسمومیت نیز با CO فوت شده اند.

باید توجه کرد که بیشترین تعداد مسموم گزارش شده با co در استان های کرمان 
با 16 نفر، تهران با 15 نفر و آذربایجان شرقی با 15 نفر بوده است.

نفر   4 با  استان خراسان رضوی  در   co با  گزارش شده  فوتی  بیشترین  همچنین 
گزارش است.

طی سه روز گذشته صورت گرفت؛
امدادرسانی به حدود 5000 آسیب دیده ناشی از برف و کوالک 

رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر گفت: با تالش امدادگران و نجاتگران 
هالل احمر به 4897 نفر از هموطنان در 19 استان امداد رسانی شد.

و  برف  در  دیدگان  آسیب  به  نجات  و  امداد  خدمات  خصوص  در  ولی پور  مهدی 
کوالک گفت: امدادرسانی از سه شنبه )30 دی ماه( تا 8 صبح روز جمعه )3 بهمن ماه( در 
استان های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، البرز، ایالم، چهارمحال و بختیاری، خراسان 
رضوی و شمالی، خوزستان، زنجان، سمنان، قزوین، کردستان، کرمان، کرمانشاه، گلستان، 
لرستان، مازندران و همدان انجام شد.وی ادامه داد: در این مدت 175 تیم امداد و نجات 
متشکل از 597 نفر امدادگر و نجاتگر در 84 محور کوهستانی و 37 شهر و روستا مشغول 
امدادرسانی به هموطنان آسیب دیده بودند و توانستند 37 نفر از مصدومان به مراکز امن 

منتقل کنند و 20 نفر هم به مرکز درمانی منتقل شدند.
ولی پور با اشاره به اسکان اضطراری آسیب دیدگان ناشی از برف و کوالک اظهارکرد: 
درسه روز گذشته توانستیم برای  338 نفر اسکان اضطراری فراهم کنیم همچنین 392 
دستگاه اتومبیل از برف رهاسازی شد و یکی از هموطنانمان نیز در حادثه سقوط درخت 

در شهرستان نکا جان خود را از دست داد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی جمعیت هالل احمر، رئیس سازمان امداد و نجات 
نایلون، 97  پتو،1795کیلوگرم  این مدت92تخته  در  پایان گفت:  احمردر  جمعیت هالل 
بطری آب معدنی ،379 بسته بیسکویت، 457 بسته غذایی و 44 کیلوگرم خرما در بین 

آسیب دیدگان توزیع شد.
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آیا پردازنده های اینتل لیک فیلد كیفیت 
و كارایی موردانتظار را دارند؟

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

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

درباره ی آن ها ارائه کرد.
پردازنده  لیک فیلد )عبارت صحیح تر برای آن SoC است( پردازنده ی 7 واتی 
 Sunny و یک هسته ی پردازشی Tremont با چهار هسته ی پردازش مرکزی
Cove است که از هایبرتردینگ هم بهره نمی برد. قطعا چنین پردازنده  ای رقیب 
و  مقایسه ها  درنتیجه،  بود؛  نخواهد   )Core( کور  خانواده ی  کامل  محصوالت 
بنچمارک هایی که بین لیک فیلد و پردازنده های کامل کور می شود، هیچ گاه برتری 
 CB15 مذکور در بنچمارک SoC پردازنده ی کوچک تر را نشان نمی دهد. امتیاز
 8100y-Core m3 در بخش پردازش تک رشته ای کمتر از امتیاز پردازنده ی
گزارش می شود )3/88 دربرابر 2/96(. البته در پردازش چندهسته ای شاهد نتایج 

بهتری هستیم و لیک فیلد امتیاز 255 را دربرابر امتیاز 162 رقیب ثبت می کند.
پردازنده ی 8100y-m3 را می توان بهترین گزینه در خانواده ی x86 برای 
مقایسه با Lekefield SoC دانست. پردازنده ی سری Core M تراشه ای 
دوهسته ای با چهار رشته ی پردازشی محسوب می شود که توان طراحی گرمایی 
آن 5 وات و سرعت کالک پایه  اش 1/1 و سرعت کالک تقویت شده ی آن 4/3 

گیگاهرتز است.
الگوی رقابتی لیک فیلد دربرابر کور ام )ضعف در امتیاز تک رشته ای و برتری 
 R20 و R15 و R10 در امتیاز چند رشته ای( در تمامی بنچمارک های ساین بنچ
و گیگ بنچ 5.1 دیده می شود. پردازنده ی 8100Y-m3 در تمامی آزمایش های 
تک رشته  ای پیروز می شود و فاصله ی زیادی هم با رقیب دارد. درمقابل، در تمامی 
آزمایش های چند هسته ای شاهد پیروزی پردازنده ی لیک فیلد هستیم که فاصله ی 

بیشتری با فاصله ی رقابت تک رشته ای را هم نشان می دهد.
بررسی ها،  نتیجه ی  به  نگاه  با  کوالکام  دارند  اعتقاد  کارشناسان   برخی 
پیروزی  به قطع نمی توان  البته  )تِک رادار(؛  پیروزی می زند  نشانه ی  به  پوزخندی 
کوالکام را در وظایف پردازشی تأیید کرد. به هرحال، پلتفرم ویندوز روی آرم اکنون 
برای هماهنگی با x86 مبتنی بر شبیه سازی 32 بیتی است که به تنهایی برخی از 
نتایج آزمایش را خدشه دار می کند. درمقابل، لیک فیلد در عملکرد تک رشته ای در 
بسیاری از آزمایش ها از پردازنده ی کواکاک 8cx بهتر ظاهر شده )797 دربرابر 
700(؛ اما درنهایت در پردازش چندرشته ای، 8cx با امتیاز 2،760 دربرابر 1،441 
پیروز می شود. درنهایت، شاید کوالکام با نسل بعدی پردازنده های خود رقابت را 
شدیدتر هم بکند؛ اما هنوز نمی توان نتیجه گیری کاملی از پیش بینی های آتی کرد.

در  را  چندهسته ای  پردازش  مقیاس دهی  عامل   5.2 گیک بنچ  اپلیکیشن 
پذیرفتنی  به هیچ وجه  عامل  این  می کند.  بیان   8/1 با  برابر  لیک فیلد  پردازنده ی 
نیست و حتی می توان مدل آزمایش کردن اپلیکیشن را هم درباره ی آن نقد کرد. 
البته نمی توان به طورحتم نتیجه ی آزمایش را رد کرد؛ اما درنهایت 8/1 برابر از 

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

باتری و قیمت پردازنده ی تیم آبی نداریم. 
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کمیسیون  پیشین  عضو 
برنامه، بودجه مجلس با بیان 
کاری  سیاسی  دود  ینکه  ا
مجلس یازدهم درباره الیحه بودجه به 
گفت: حذف  رفت،  خواهد  مردم  چشم 
یارانه کاالهای اساسی و باال بردن نرخ 
تسعیر ارز در بودجه1400 باعث کوچکتر 
شدن سفره اقشار آسیب پذیر خواهد شد.

غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی با 
اشاره به بررسی الیحه بودجه1400 در 
مجلس و طرح برخی اظهارنظرها درباره 
تغییرات در آن اظهار کرد: اگر نخواهیم 
بگوییم کار مجلس سیاسی است، نمی 
توانیم آنرا علمی یا اقتصادی و عقالنی 

هم فرض کنیم.
محل  مجلس  اینکه  بیان  با  وی 
صدور مجوز برای اقدامات دولت است، 
گفت: مجلس باید جلوی تخلفات دولت 
اما  بگیرد  اساسی  قانون  اساس  بر  را 
مجلس اتاق پیشگویی نیست که بگوید 
دولت اشتباه می کند و نمی تواند برنامه 
فروش 2 میلیون و 300 هزار بشکه نفت 

را در سال آینده تحقق ببخشد
درباره  غیب گویی  حق  مجلس 

تحقق بودجه را ندارد
برنامه،  کمیسیون  پیشین  عضو 
شورای  مجلس  محاسبات  و  بودجه 
خود  دولتی  هر  کرد:  تصریح  اسالمی 
مسئول برنامه هایی است که ارائه می 
برنامه  نیافتن  کند و در صورت تحقق 
ها، مجلس می تواند ورود کرده، دولت 
و اعضای کابینه را استیضاح کند ولی 
درباره  گویی  پیش  و  گویی  غیب  حق 
تحقق برنامه های دولت را ندارد و این 
کار اساسا در چارچوب وظایف مجلس 

و نمایندگان نیست.
وظیفه  آبادی،  ایمن  جعفرزاده 
مجلس را بررسی مغایرت الیحه بودجه 
باالدستی  اسناد  با  دولت  پیشنهادی 
باید  فقط  افزود: مجلس  و  کرد  عنوان 
خواهد  می  دولت  که  کارهایی  بگوید 
مغایرت  باالدستی  اسناد  با  دهد  انجام 

دارد یا خیر؛ اینکه می شود یا نمی شود 
به مجلس مربوط نمی شود و مسئولیت 

آن با دولت است.
وی با بیان اینکه بر اساس اصول 
اختیار  اساسی،  قانون   55 و   53  ،52
تصریح  است،  دولت  با  بودجه  نوشتن 
بودجه  و  کند  ورود  مجلس  اگر  کرد:  
بنویسد دیگر الیحه نیست و طبق قانون 
اساسی، شورای نگهبان وظیفه ندارد آن 

را بررسی کند.
گفت:  مجلس  ر  دوا ا ینده  نما  
مجلس باید کنترل کند که مفاد الیحه 
پیشنهادی بودجه 1400 دولت با اسناد 
و هر  یا خیر  دارد  باالدستی همخوانی 
باید  کند  رد  خواهد  می  که  را  کدام 
مغایرت آنرا با اسناد باالدستی اعالم کند.

عضو پیشین کمیسیون امنیت ملی 
و سیاست خارجی مجلس استناد مجلس 
یازدهم به برخی اصطالحات مثل قابل 
پیشنهادی  الیحه  منابع  نبودن  تحقق 
را بازی با کلمات ارزیابی کرد و گفت: 
طبق قانون اساسی، مجلس نمی تواند 
به خاطر امکانپذیر بودن یا نبودن منابع 

بودجه پیشنهادی دولت آنرا رد کند.
وی به صحبت های رییس مجلس 
اساسی و  یارانه کاالهای  درباره حذف 
اشاره  بودجه 1400  در  ارز  تسعیر  نرخ 
قالیباف  آقای  اظهارات  افزود:  و  کرد 
آشنا  مجلس  قواعد  به  دهد  می  نشان 
دخالت  ها  صحبت  نوع  این  و  نیست 

در امور قوه مجریه و خارج از چارچوب 
وظایف مجلس است.

تدوین  کمیسیون  پیشین  عضو 
آئین نامه داخلی مجلس با بیان اینکه 
عملکرد مجلس یازدهم کامال سیاسی 
سیاسی  دود  کرد:  خاطرنشان  است، 
چشم  به  یازدهم  مجلس  های  کاری 
مردم خواهد رفت زیرا در بررسی لوایح 
پیشنهادی دولت  فقط می خواهند هر 
نشود و خواسته  انجام  چه دولت گفته 

خود را به دولت تحمیل کنند.
داد:  ادامه  آبادی  ایمن  جعفرزاده 
باال  و  اساسی  کاالهای  یارانه  حذف 
 1400 بودجه  در  ارز  تسعیر  نرخ  بردن 
باعث کوچکتر شدن سفره اقشار آسیب 

پذیر خواهد شد.
مجلس  کرد:  خاطرنشان  وی 
 . د ر ا د قضی  متنا وضعیت  دهم  ز یا
نمایندگان از یک طرف شعار حمایت از 
اقشار آسیب پذیر می دهند و از طرف 
و  هزار  چهار  دالر  اختصاص  با  دیگر 
200 تومانی به کاالهای اساسی و دارو 
در بودجه سال آینده مخالفت می کنند.

درباره  مجلس  سیاسی  رویکرد 
بودجه موجب سردرگمی شده است

سیاسی  رویکرد  شد:  یادآور  وی 
مجلس باعث شده کشور در سردرگمی 
قرار گیرد و هر روز بر دامنه اختالفات 
ضرر  به  رویکرد  این  که  شود  افزوده 

منافع ملی و آینده کشور است.

اقتصادی  مسائل  کارشناس  این 
به رد دیگر لوایح دولت از جمله الیحه 
جامع انتخابات در مجلس یازدهم اشاره 
کرد و گفت: نمایندگان مجلس یازدهم با 
رد الیحه دولت و تصویب طرح اصالح 
قانون انتخابات ریاست جمهوری حلقه 

آزادی و دموکراسی را تنگ تر کردند.
به  افزود:  آبادی  ایمن  جعفرزاده 
نمایندگان خودشان  این  نظر می رسد 
تصمیم گیرنده نیستند و تحت تاثیر و 
فشار جریانات و گروه های سیاسی از 

بیرون مجلس هستند.
ر  تصو خالف  بر  گفت:  وی 
یازدهم  مجلس  عملکرد  اصولگرایان، 
باعث می شود که پیروزی در انتخابات 
نباشد  راحت  اصولگرایان  برای   1400
رای  به  یازدهم  مجلس  عملکرد  و  
ریاست  بات  نتخا ا در  یان  ا اصولگر
جمهوری سال 1400 ضربه خواهد زد.

ز  ا  1 4 0 0 جه  د بو یحه  ال
بهترین هاست

جعفری ایمن آبادی درباره نواقص 
نیز  دولت  پیشنهادی  بودجه  احتمالی 
وحی  دولت  پیشنهادی  بودجه  گفت: 
اشکاالتی  است  و ممکن  نیست  منزل 
داشته باشد اما  فکر می کنم این بودجه 
بر اساس اقتضائات فعلی کشور نوشته 
شده و یکی از بهترین برنامه های نوشته 

شده برای بودجه ساالنه کشور است.
وی درباره تاثیرات سیاست خارجی 
بر وضعیت بودجه و تغییرات در ریاست 
کرد:  خاطرنشان  نیز  آمریکا  جمهوری 
فعال نشانه هایی که از رییس جمهوری 
جدید آمریکا دریافت شده مثبت است 
ترامپ  رویکرد  از  که وی  امیدواریم  و 

درس عبرت گرفته باشد.
ر  ستا ا خو سی  سیا ل  فعا ین  ا
دیپلماسی فعال پارلمانی و دولتی برای 
کاهش تنش ها در منطقه و جهان در 
دوره جدید شد و افزود: مسلما هر چقدر 
تنش ها کاهش پیدا کند، ثبات اقتصادی 

در داخل کشور بیشتر می شود.

نفت،  بین المللی  نمایشگاه  از  ایران  بانک صادرات  حمایت 
گاز، پاالیش و پتروشیمی

 بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی 
با حمایت بانک صادرات ایران سوم تا ششم بهمن ماه برگزار می  شود.

به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، بیست و پنجمین نمایشگاه 
بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی )IRAN OILSHOW( با 
حمایت بانک صادرات ایران و با شعار »نفت ملی، کاال و خدمات ایرانی« 
دوم تا ششم بهمن ماه و با حضور بیش از 470 شرکت فعال در این حوزه در 
محل نمایشگاه بین المللی تهران برگزار و ظرفیت های طرح  طراوت و سایر 
طرح های حمایتی بانک صادرات ایران در نشست تخصصی این نمایشگاه 
برای حمایت از صنعت نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی تشریح خواهد شد.

این نمایشگاه که با هدف ارائه آخرین دستاوردهای فن آوری روز دنیا 
در حوزه صنعت نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی، گسترش تعامل با سایر 
کشورها و رقابت با شرکت های مشابه در سطح دنیا و همچنین کمک به 
تقویت توان ساخت داخل  از طریق تبادل اطالعت فنی برگزار می شود، 
فرصت مناسبی برای حضور فعاالن این صنعت و هم افزایی در جهت ایجاد 
انگیزه سرمایه گذاری بخش های مختلف خصوصی، تعاونی و دولتی در این 
صنعت و افزایش خودباوری و اتکا به نیرویهای متخصص داخلی و توسعه 

تولید و اشتغال در این حوزه است.
پنل  در  ایران  بانک صادرات  نائب رئیس هیئت مدیره  یوسفیان،  میر  ا
تخصصی روز یکشنبه پنجم بهمن ماه این نمایشگاه با عنوان »ظرفیت های 
جدید بانک صادرات ایران در اعطای تسهیالت و تعهدات برای مجموعه های 
نفت، گاز و پتروشیمی«، قابلیت های طرح های طراوت »تولید« و »توسعه« 
را برای حمایت از بخش های مختلف صنعت نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی 
این بخش  در  اشتغال  افزایش  و  تثبیت  و  تولید  توان  ارتقای  ا محوریت  ب

تشریح خواهد کرد.

آیین معارفه و تکریم مدیرعامل  بیمه مركزی در  رییس كل 
بیمه ایران:

بیمه ایران پشتوانه صنعت بیمه است
عصر امروز مراسم معارفه سید مجید بختیاری و 
تکریم محمد رضایی مدیرعامل پیشین و جدید بیمه 

ایران با حضور رئیس کل بیمه مرکزی برگزار شد
امور بین  اداره کل روابط عمومی و  به گزارش 
مراسم  این  در  سلیمانی  دکتر  مرکزی،  بیمه  لملل  ا
مدیرعامل  رضایی  محمد  زحمات  از  قدردانی  ضمن 

پیشین بیمه ایران در خصوص حل مشکالت زیان انباشته این شرکت و 
همکاری برای رفتن به سمت دیجیتالی شدن بیمه نامه گفت: بیمه ایران 
در جایگاه صنعت  موثری  نقش  آن  موفقیت  و  بوده  بیمه  یشانی صنعت  پ

بیمه کشور دارد.
دکتر سلیمانی، افزود: بیمه ایران در پانزده ماه گذشته اقدامات خوبی 
در خصوص حل مشکالت ذخایر مالی و ساختار مالی انجام داده است که 

بیانگر تالش های مدیرعامل و هیات مدیره این شرکت است.
وی با اشاره به بیش از 30 تقاضا برای تاسیس شرکت بیمه گفت: 
صنعت بیمه در آینده از رشد خوبی برخوردار خواهد بود و اقبال سرمایه گذاران 

و بیمه گذاران به این حوزه بیشتر خواهد شد.
رییس کل بیمه مرکزی در ادامه گفت: هنوز ظرفیت های بالقوه زیادی 
در صنعت بیمه مغفول مانده که پرداختن به آنها در تغییر جایگاه بیمه در 
کشور بسیار موثر خواهد بود و فضای رقابتی بیشتری را برای شرکت های 

بیمه ایجاد می کند.
وی خاطر نشان کرد: با توجه به بانک سرمایه انسانی زبده موجود در 
بیمه ایران و همسو بودن آن با اهداف دولت، انتظار ما از این شرکت به 
مراتب بیشتر از سایر شرکت های بیمه است و امیدواریم با مدیریت جدید 
بتواند گام های موثری در گسترش صنعت بیمه و سوق به سمت دیجیتالی 

نمودن بیمه ها بردارد.
شایان ذکر است، در این مراسم از زحمات محمد رضایی مدیرعامل 
پیشین بیمه ایران تقدیر شد و برای مجید بختیاری به عنوان سکاندار جدید 

این شرکت آرزوی موفقیت شد.

دكتر شیری، مدیرعامل پست بانک ایران: 
توجه به خواسته های مشتریان بسیار مهم و حیاتی است

و  مدیره  هیات  نایب رئیس  شیری،  بهزاد  کتر  د
مدیرعامل پست بانک ایران، در چهارمین جلسه هیأت 
عامل این بانک، با قدردانی از نظرسنجی انجام شده در 
زمینه خدمات بانکداری دیجیتالی اظهار داشت: توجه 
ترجیحات  با  همسویی  و  مشتریان  خواسته های  ه  ب
آن ها، برای جذب و نگهداری مشتریان وفادار، بسیار 

مهم و حیاتی است.
تصویر به گزارش روابط پست بانک، وی با تأکید بر گسترش بانکداری 
بزرگ ترین  به عنوان  کم برخوردار  مناطق  و  روستاها  سطح  در  یجیتالی  د
ابزارهای  به  دسترسی  توسعه  باید  ما  راهبرد  گفت:  کشور  خرد  انکداری  ب
الکترونیکی به ویژه در مناطق روستایی و کم برخوردار برای ارائه خدمات 
آنالین و غیرحضوری به مشتریان باشد. در ادامه، شیری بر ضرورت استمرار 
نظرسنجی های استاندارد از خدمات ارائه شده به مشتریان با همکاری ادارات 
کل روابط عمومی و بازاریابی و همچنین مدیریت شعب استان ها و مناطق 

تهران تأکید کرد.
بانکداری  درصد   80 کرد:  تصریح  ایران  پست بانک  دیرعامل  م
مشتریان  البته  که  است  خودپرداز  دستگاه های  بر  متمرکز  لکترونیکی  ا
و  بانک  همراه  قبیل  از  دسترس تر  در  ابزارهای  از  استفاده  به  مایل  ت
اینترنت بانک نیز دارند که باید ارائه خدمات از طریق درگاه های نوین 

شود. قویت  ت
در این نشست، مهندس بهمنی عضو هیأت مدیره، سید اصغر جلیلی 
توسعه  معاون  زاده  عسکری  مهدی  سرمایه گذاری،  و  مالی  معاون  یا  ن
سرمایه انسانی و پشتیبانی و سید رحمان حسین پور رئیس اداره کل روابط 
پیاده سازی  بانکی،  باجه های  پشتیبانی خودپردازهای  قرارداد  در خصوص 
سامانه پیچک، دستورالعمل فروش اموال تملیکی و گزارش نظرسنجی در 

زمینه خدمات بانکداری

نفت ملی، كاال و خدمات ایرانی؛
آغاز به کار بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی نفت

بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی 
با شعار »نفت ملی، کاال و خدمات ایرانی« و با حضور 550 شرکت ایرانی 

آغاز به کار کرد. 
بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی 
نمایندگان مجلس شورای  نفت،  وزیر  با حضور  روز گذشته)جمعه(  صبح 
اسالمی و مدیران ارشد نفتی کشور آغاز به کار کرد. این نمایشگاه با شعار 
نفت ملی کاال و خدمات ایرانی برگزار می شود. در این دوره از نمایشگاه با 
وجود شیوع کرونا، تمام توجه به شرکت های داخلی و نمایش توانمندی های 
آنها بوده است .با تدوین 4 شیوه نامه بهداشتی توسط وزارت بهداشت و تدوین 
دو شیوه نامه جداگانه توسط وزارت نفت، این دوره از نمایشگاه فقط برای 
متخصصان قابل بازدید است. نبود بازدید عمومی، به حداقل رساندن جلسات 

و نشست ها  نیز از دیگر اقدامات برای برگزاری ایمن این نمایشگاه است.
این دوره از نمایشگاه با موافقت وزارت بهداشت با حضور 550 شرکت 
داخلی، 15 دانشگاه و 52 شرکت استارتاپی و 27 شرکت صندوق نواوری 
و شکوفایی برگزار می شود.  به علت تالش برای رعایت شیوه نامه های 
بهداشتی به تعدادی از متقاضیان فضا اختصاص داده نشد. این نمایشگاه با 
هدف تعامل با شرکت ها، نخبگان و جذب سرمایه گذاران برگزار شده است. 
بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی 
المللی  بین  تا ششم بهمن ماه در محل نمایشگاه های  در روزهای سوم 

تهران برگزار می شود.

عضو كمیسیون انرژی مجلس:
تالش دشمن برای ناکامی صنعت نفت ایران شکست خورد

حضور  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  انرژی  کمیسیون  عضو 
شرکت های داخلی در نمایشگاه نفت امسال، بیانگر شکست تحریم های 

حداکثری آمریکاست.
سیدموسی موسوی، در حاشیه آیین گشایش بیست وپنجمین نمایشگاه 
بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی به خبرنگار شانا گفت: این نمایشگاه 
که امسال با شعار »نفت ملی، کاال و خدمات ایرانی« برگزار می شود، به نوعی 
توانمندی شرکت ها و سازندگان داخلی صنعت نفت را به نمایش می گذارد.

وی با بیان اینکه امروز نوک پیکان جنگ اقتصادی دشمن به سمت 
صنعت نفت ایران است، افزود: دشمن درصدد بود صادرات نفت ایران را به 
صفر برساند و در بخش بنزین نیز برای ما مشکالتی ایجاد کند، اما در این 
بخش شکست خورد، صادرات نفت ایران با روش های مختلف تداوم دارد و در 
بنزین نیز نه تنها خودکفا شده ایم، بلکه در این بخش صادرکننده هم هستیم.

امروز  انرژی مجلس شورای اسالمی تصریح کرد:  عضو کمیسیون 
با وجود تحریم، روی پای خود ایستاده ایم و بسیاری از پروژه های کالن 
صنعت نفت و پتروشیمی را با حضور و توان متخصصان ایرانی و نیروهای 

بومی افتتاح کرده ایم.
موسوی با بیان اینکه استحکام صنعت نفت کشور در سطحی است که 
هجمه های تحریم و تهدیدها تأثیر چندانی نخواهد داشت، گفت: انتظار هم از 
صنعت نفت در واقع همین استحکام و شادابی است، حضور شرکت های داخلی 
در نمایشگاه نفت امسال، بیانگر شکست تحریم های حداکثری آمریکاست.

نظر نماینده سابق مجلس در مورد بودجه 1400؛

با سیاسی کاری، سفره اقشار آسیب پذیر کوچک تر می شود
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نماینده تجاری روسیه در ایران:
خواهان افزایش همکاری ها با بخش نفت و گاز ایران هستیم

نماینده تجاری روسیه در ایران اعالم کرد که صنعت نفت ایران با وجود 
نفتی،  پروژه های کالن  از  بهره برداری  و  توسعه  در حال  تحریم ها همچنان 

گازی و پتروشیمی است.
نماینده تجاری روسیه در ایران پس از پایان آیین گشایش بیست وپنجمین 
بهبود  با  آماده ایم  ما  ایران گفت:  پتروشیمی  و  پاالیش  گاز،  نفت،  مایشگاه  ن
شرایط تحریم، همکاری های خود را با بخش نفت و گاز ایران افزایش دهیم.

وی با اشاره به نقش نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی 
در نمایش توانمندی  و ظرفیت شرکت های ایرانی افزود: امیدواریم این نمایشگاه 
به برقراری ارتباط  بیشتر بین شرکت های ایرانی و روس کمک کند و بتوانیم 
پس از برطرف شدن مشکل تحریم ها، همکاری های دوجانبه را گسترش دهیم.

نماینده تجاری روسیه با اشاره به اهمیت افزایش روابط تجاری شرکت های 
ایرانی و خارجی تصریح کرد: همه شرکت ها منتظر لغو تحریم های ایران هستند 

تا بتوانند با همکاری های تجاری با ایرانی ها را ازسرگیرند.
نمایشگاه نفت امسال که به دلیل شیوع بیماری کرونا در تاریخ معمول 
هرساله )اردیبهشت ماه( برگزار نشد، صبح روز گذشته با حضور وزیر نفت و 
مدیران ارشد صنعت نفت، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی، سفیران 
کشورهای خارجی در تهران و دیگر مسئوالن، در محل دائمی نمایشگاه های 

بین المللی تهران گشایش یافت.
 8 سالن  در  باالدستی  صنایع  و  نفت  ملی  شرکت  نمایشگاه،  این  ر  د
پارک های  و  استارت آپ ها، شتاب دهنده ها  مراکز علمی،  و  دانشگاه ها   ،9 و 
علم و فناوری در سالن 10 و 11، پتروشیمی و صنایع مرتبط در سالن 14 
 ،38 در سالن  و شیرآالت  لوله  پوشش  و  لوله  مرتبط،  و صنایع  گاز   ،15 و 
پاالیش و پخش و صنایع مرتبط در سالن 41، ماشین های دوار در سالن 7، 
در سالن  ایران  پتروشیمی  و  گاز  نفت،  فرآورده های  تحادیه صادرکنندگان  ا
سالن های  در  یک  هر  شرکت ها  دیگر  و  نفت  تخصصی  انجمن های  و   5

جداگانه قرار گرفته اند.
بیست وپنجمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی از 

ساعت 9 تا 17 دایر است و ششم بهمن ماه به کار خود پایان می دهد.

رئیس كمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی:
نمایشگاه نفت، چهره واقعی صنعت نفت کشور را نشان می دهد 
رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه نمایشگاه 
نفت، چهره واقعی صنعت نفت کشور را به نمایش می گذارد، گفت: نمایشگاه 

نفت ویترین دستاوردهای داخلی صنعت نفت است.
نفت،  بین المللی  نمایشگاه  بیست وپنجمین  حاشیه  در  عباسی،  ریدون  ف
گاز، پاالیش و پتروشیمی گفت: این گونه نمایشگاه ها از این جهت قابل توجه 
است که چهره واقعی صنعت نفت کشور را به نمایش می گذارد، زیرا در فضای 

مجازی نمی توان چنین توانمندی را به نمایش گذاشت.
نمایش دستاوردهای کشور در بخش نفت و گاز به صورت  افزود:  وی 
فیزیکی بسیار مهم است، زیرا شرکت های مختلف از نزدیک با یکدیگر تبادل 
نظر دارند، یا مذاکراتی میان آنها انجام می شود که در فضای مجازی امکان 

آن وجود ندارد.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی با تأکید بر اینکه موضوع 
بیشتر مورد توجه مسئوالن قرار گیرد، تصریح  باید  از ساخت داخل  حمایت 
کرد: بازار برای محصوالت داخلی باید مهیا شود، همچنین در بخش صادرات، 

به ویژه در اقالم چندمنظوره نیز باید هدف گذاری کنیم.
عباسی تصریح کرد: توجه به ساخت داخل و هدف گذاری برای صادرات، 
کشور را از واردات کاالها در صنعت نفت بی نیاز خواهد کرد و این موضوع 

بدون شک اشتغال زایی نیز به همراه دارد.
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واكنش معاون وزارت صنعت به شیب نزولی دالر؛
قیمت كاالهای مصرفی تا یک ماه آینده 

كاهش می یابد
معاون دفتر برنامه ریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت 
با اشاره به ریزش نرخ ارز، گفت: این شیب نزولی بازار ارز، قیمت کاالهای مصرفی را 

تا یک ماه آینده کاهش می دهد.
طی هفته گذشته نرخ ارز در شیب نزولی قرار گرفت و بیش از چهار هزار تومان 
کمتر از ارزش خود را در مقایسه با ماه های گذشته از دست داد. موضوعی که موجب 

شد تا قیمت سکه و طال نیز با افت قیمت همراه شوند. 
این کاهش نرخ به سرعت بر بازار خودرو، لوازم خانگی و حتی گوشی های تلفن 
همراه نیز تاثیر گذاشت تا با کاهش بسیار زیادی قیمت گذاری شوند اما این کاهش هنوز 

در قیمت کاالهای مصرفی و روزانه مردم اثر نداشته است. 
بر همین اساس معاون دفتر برنامه ریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، گفت: تاثیر نرخ ارز بر کاالهای مصرفی از قانون چسبندگی قیمت ها تبعیت 
می کند و با تاخیر اتفاق می افتد.»سعید صارمی« افزود: قیمت کاالها عموما ناشی از نرخ 
مواد اولیه در بورس است که کاهش نرخ ارز تاثیر مستقیمی بر آن دارد و تولیدکنندگان 

می توانند هزینه کمتری برای آماده سازی محصوالت خود کنند.
ارز،  نرخ  با کاهش  بندی  اولیه بسته  به عنوان مثال قیمت مواد  تاکید کرد:  وی 
کاهش می یابد و تولیدکنندگان با قیمتی کمتری اقدام به خرید کاالهای مورد نیاز خود 
می کنند که به تبع آن مجموع هزینه تولید کاهش می یابد و در نهایت بر روی کاالها 

نیز تاثیر می گذارد که روندی زمان بر محسوب می شود.
روند نزولی نرخ دالر از اوایل هفته گذشته شتاب گرفت، به طوری که از کانال 26 

هزار تومانی به سوی نرخ های پایین تر حرکت کرد.
نرخ ارز در روزهای اخیر با توجه به افزایش امیدواری در خصوص صادرات نفت 
و دسترسی به منابع مالی کاهشی شده است زیرا هفته گذشته نیز »عبدالناصر همتی« 
توانسته گشایش هایی در فروش  ایران  بود که  بانک مرکزی اعالم کرده  رییس کل 

نفت داشته باشد.  

وزیر نفت ضمن تایید صحبت های 
درباره  مرکزی  بانک  کل  رییس  خیر  ا
صادرات نفت گفت: صادرات نفت ایران در 
مدت اخیر به شدت افزایش پیدا کرده است.

از  بازدید  حاشیه  در  زنگنه  یژن  ب
غرفه های شرکت کننده در بیست وپنجمین 
نمایشگاه بین المللی نفت در جمع خبرنگاران 
اظهار کرد: من نگران احیای بازارهای از 
دست رفته نفت ایران نیستم و خریداران 
فروشنده  دو  یا  یک  به  را  خود  هم  فت  ن

محدود نمی کنند.
به گفته وی در صورت رفع تحریم 
قدرتمندتر از گذشته به بازار برمی گردیم، 

کوتاه تر از زمانی که فکر می کنید.
نفت  صنعت  گر  ا  : فزود ا نگنه  ز
نمایشگاه  این  در  شرکت ها  نبود،  نده  ز
وقتی  دهند؛  انجام  کاری  می توانستند  ن
و  پخش  و  پاالیش  گاز،  رکت های  ش
یعنی  می کنند،  سرمایه گذاری  تروشیمی  پ
خدمات  و  کاالها  برای  و  هستند  نده  ز
شرکت ها  این  بنابراین  می دهند؛  قاضا  ت
برای  بیشتری  تقاضا  البته  و  نده هستند  ز

کار دارند که ما هم قبول داریم.
نیازمند  نفت  داد: صنعت  ادامه  وی 
سرمایه گذاری بیشتر است و این روند به 
باید در  دارد و همه  نیاز  منابع سرمایه ای 
مورد  منابع  که  کنیم  تالش  نظام  سطح 
نیاز را تامین کنیم و از همه این ظرفیت 
و  ایجاد شده  عظیم مبارک که در کشور 
هست،  کشور  بزرگ  ثروت های  از  کی  ی
را  خود  طرح های  بتوانیم  و  کنیم  صیانت 
مهندسی  و  کاالها  تجهیزات،  به  اتکا  ا  ب

ایرانی پیش ببریم.
پرسشی  به  پاسخ  در  نفت  زیر  و
درباره اینکه چند درصد از تجیهزات مورد 
است،  شده  بومی سازی  نفت  صنعت  یاز  ن
تصریح کرد: برای حمایت از ساخت داخل 
فهرست  طبق  مکلفند  برنده  یمانکاران  پ
و  اجزا  آن  به  قراردادها  در  که  فصلی  م
تجهیزات بیشتری اضافه می شود، تنها از 
شرکت های داخلی خرید کنند و حق خرید 

از خارج را ندارند.
در  درصدی   70 حدود  ودکفایی  خ

ساخت پاالیشگاه های گاز و پتروشیمی
در  هنوز  ما  البته  داد:  ادامه  نگنه  ز
درز  بدون  لوله های  جمله  از  خش هایی  ب
بیشتری  کار  نیازمند  دوار  ماشین های  و 
در  درصد   70 تا   65 به  نزدیک  ستیم؛  ه

ساخت پاالیشگاه های گازی و پتروشیمی 
خودکفا شده ایم و تجهیزات دوار هم باید 

تالش شود در ایران ساخته شود.
درباره  پرسشی  به  پاسخ  در  نگنه  ز
بلوچستان  و  سیستان  به  گازرسانی  طرح 
هم گفت: ما به زاهدان گازرسانی کردیم و 
در ماه های ابتدایی سال 1400 شهر زابل 
دلیل  به  اما  به شبکه وصل می شود؛  هم 
جاسک   - گوره  طرح  به  بخشی  ولویت  ا
خط  سریعترین  و  ایرانی ترین  عنوان  ه  ب
لوله های  خط  تامین  در  ایران  تاریخ  وله  ل
شد،  تاخیر  کمی  چابهار   – ایرانشهر  خط 
شبکه ها  و  شهرها  داخل  گازرسانی  ما  ا
به  پاسخ  در  نفت  است.وزیر  جریان  ر  د
پرسشی درباره احتمال لغو تحریم ها و این 
که چه اقدام هایی برای دستیابی به توان 
حداکثری تولید انجام شده است و چند ماه 
زمان می برد که به تولید حداکثری برسیم، 
گفت: ما براساس احتمال ها برنامه ریزی و 
کار می کنیم، اما اعالن عمومی نمی کنیم. 
زیرا تحریم ها هنوز برداشته نشده است، با 
این حال نگران احیای بازارهای از دست 

رفته نیستم.
می کنم،  فکر  من  داد:  ادامه  نگنه  ز
اگر تحریم ها برداشته شود، بازار به سراغ 
همیشه  نفت  خریداران  زیرا  می آید،  ا  م
بازار  هستند،  فروشندگان  در  تنوع  نبال  د
خیلی بزرگ است؛ اما ما در این سه سال 
در بازریابی و انتقال پول و دریافت پول، 
قدرتمندتر و توانمندتر از گذشته شدیم و 
در صورت رفع تحریم ها با قدرت وارد بازار 
می شویم و در کوتاه ترین زمان ممکن به 

تولید حداکثری می رسیم.
تمام  هنوز  جنگ  نمی دهم،  مار  آ

نشده است
زنگنه در پاسخ به پرسشی درباره آمار 

صادرات نفت گفت: اکنون نمی توانم آمار 
بدهم، زیرا جنگ تمام نشده است.

پرسشی  به  پاسخ  در  همچنین  وی 
درباره پیش بینی وی از روی کارآمدن بایدن 
گفت: من پیشگو نیستم، ولی بستگی به 
آن ها دارد و مقامات سیاسی ما پیام ها را 

به روشنی و صراحت گفته اند.
به  پاسخ  در  همچنین  نفت  زیر  و
پرسشی درباره تهاتر نفت در ازای واکسن 
گفت: من چنین مذاکره ای انجام نداده ام.

زنگنه همچنین در پاسخ به پرسش 
دیگری درباره برنامه های وزارت نفت برای 
همکاری با کشورهای حوزه خزر و توافق با 
آذربایجان گفت: ما با آذربایجان توافق ها و 
پیشرفت های خوبی داشته ایم و توافق های 
روشنی انجام شده که تحریم ها آن را دچار 
اشکال کرده است و اگر برداشته شود، فعال 
می شود و منافع دو کشور را تامین می کند.
پاالیشگاه ها در فروش خود مختارند

حمایت های  درباره  همچنین  ی  و
وزارت نفت برای از بین رفتن خام فروشی 
پاالیشگاه ها  گفت:  میانی  االیشگاه های  پ
در فروش خود مختارند و تاکنون گزارشی 
واقعی  نیاز  به موقع  نشدن  تامین  رباره  د
تولیدکنندگان داخلی دریافت نکرده ام، البته 
قیمت دست من نیست و دست بازار است، 
ما گزارشی دریافت کنم، تالش می کنم  ا
پایین دستی  واحدهای  نیاز  مورد  وراک  خ

به موقع و به قیمت متعارف تامین شود.
زنگنه گفت: من در هر دوره که وزیر 
نفت بودم همه تالشم را کردم که جوانان 
که  افرادی  و  استعدادها  و  دهم  رشد  ا  ر
توانایی تدبیر دارند را رشد دهم که همین 
نمایشگاه هم زحمتی است که کشیده شده 
است و ما تالشم کردیم زمینه های رشد را 

فراهم کنیم.

که  می بینید  اکنون  داد:  ادامه  ی  و
در شرایط تحریم در حالی که پول زیادی 
نداشتیم و در سه سال اخیر سرمایه گذاری 
صنعت نفت 14 میلیارد دالر کاهش یافت، 
پروژه ها اجرایی شدند و ما هنوز زنده ایم و 
رشد کردیم؛ با مشاهده غرفه های نمایشگاه 
هم متوجه می شوید که در حال انقباض و از 
بین رفتن نیستند و این مایه افتخار است.

وضع  درباره  ادامه  در  نفت  زیر  و
استخدام در وزارت نفت، اظهار کرد: اکنون 
برنامه ای برای استخدام رسمی نداریم اما 
معیین  مدت  و  موقت  مدت  راردادهای  ق
وجود دارد و افراد ارزیابی می شوند و اکنون 
هم اگر کسی هست باید در تارنمای وزارت 

نفت برای ارزیابی ثبت نام کند.
حفاری میدان گازی فرزاد سال آینده 

آغاز می شود
 11 فاز  حفاری  کرد:  تصریح  نگنه  ز
ما  برنامه  و  شده  آغاز  هم  جنوبی  ارس  پ
روزانه  آینده  سال  زمستان  که  است  ین  ا
حدود 16 میلیون مترمکعب گاز از این فاز 
برداشت کنیم؛ جکت میدان گازی فرزاد هم 
در حال ساخت است و حفاری در این میدان 

گازی احتمال دارد سال آینده آغاز شود.
وی تاکید کرد: هم اکنون میدان های 
و  رد  دا وجود  زیادی  گازی  و  فتی  ن
بازسازی  فشارافزایی های پارس جنوبی و 
و نوسازی تاسیاست نفت مانده است که 
ندادیم کار  اجازه  انجام شود؛ هرچند  اید  ب
اما در حداقل ها  در دوران تحریم بخوابد 

کار کردیم.
وزیر نفت در پایان با اشاره به افزایش 
بر  تاکید  و  کشور  در  طبیعی  گاز  مصرف 
طبیعی  گاز  هم اکنون  گفت:  صرفه جویی، 
با فشار باالیی که به وزارت نفت آمد تامین 
می شود و جز در مقطع کوتاهی و در یک 
شب، باقی گازرسانی به نیروگاه ها اداره شد 
و از حاال هم اگر مردم صرفه جویی کنند 

مشکلی نیست.
زنگنه یادآور شد: مسئله این بود که 
مصرف مردم غیرقابل پیش بینی بود و فقط 
در استان تهران 15 درصد افزایش مصرف 
داشتیم و این رقم بسیار باالیی است. اگر 
قرار باشد ساالنه 150 میلیون مترمکعب به 
مصرف اضافه شود باید از کجا تامین کنیم؟ 
مگر می توان ساالنه 30 میلیارد دالر در این 
حوزه سرمایه گذاری کرد بدون اینکه تولید 

ملی باال برود؟

وزیر نفت:

در صورت رفع تحریم قدرتمندتر از گذشته به بازار برمی گردیم 
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جلگه  منطقه  آبفا  دیر  م
با احداث تصفیه خانه  گفت: 
پمپاژ  ه  یستگا ا  ، اضالب  ف
شبکه  کیلومتر   24 از  بیش  اجرای  و 
اکنون   هم  هرند،  شهر  در  اضالب   ف
متقاضیان می توانند با درخواست نصب 
و  انتقال  دفع،  پوشش  تحت  نشعاب  ا
تصفیه بهداشتی فاضالب قرار گیرند. 
اینکه  بیان  با  عباسی  محمدعلی 
سال   14 از  فاضالب  شبکه  جرای  ا
پیش در دستور کار قرار گرفت تصریح 
کرد: در طی دو سال اخیر با اصالح و 
شبکه  از  نقطه   42 از  بیش  ازسازی  ب
بهره  بستر  شهر،  این  در  اضالب  ف
مندی مردم از خدمات شبکه فاضالب 

فراهم شد.
وی اجرای شبکه فاضالب را در 
هرند بسیار ضروری برشمرد و تصریح 
کرد: به دلیل بافت زمین سطح آبهای 
زیر زمینی در این شهر بسیار باالست 
عمق  در  مهدیه،  شهرک  در  طوریکه  ب

یک الی دو متری به آب می رسیم.
بهداشتی  دفع  جلگه  آبفا  دیر  م
مردم  مطالبات  از  یکی  را  اضالب  ف
نقاط  از  دانست و اظهار داشت: برخی 
در شهرهرند به گونه ای است که باید 
خاک  جنس  دلیل  به  یکبار  ای  فته  ه
چاه فاضالب را تخلیه کنند، که این امر 
این  به ساکنان  را  قابل توجهی  هزینه 

مناطق تحمیل می کند. 
ز  ا برخی  ز  ا نقل  به  باسی  ع
در  چاه  در صورتیکه  گفت:  شهروندان 
موعد مقرر تخلیه نشود درکوچه و خیابان 
سرازیر می شود که نه تنها باعث آسیب 
رساندن به ساختمانها و منازل مسکونی 
می شود بلکه آلودگی زیست محیطی 
ایجاد کرده و بیماریهای بسیاری نیز به 

دنبال دارد.
وی با اشاره به اجرای 24 کیلومتر 
خاطر  هرند  شهر  در  فاضالب  بکه  ش

نشان ساخت: در حال حاضر 80 درصد 
شبکه فاضالب شهر هرند اجرا شده و 
تنها 8 کیلومتر دیگر باقی مانده تا اجرای 
شبکه فاضالب این شهر تکمیل گردد و 
طی دو سال اخیر بیش از 120 حوضچه 
هم  بازسازی،  هرند  شهر  در  اضالب  ف

سطح و مرئی سازی شده است. 
عباسی با اشاره به استقبال مردم 
فاضالب  انشعاب  نصب  از  هرند  شهر 
امکان  حاضر  حال  در  کرد:  صریح  ت
فنی واگذاری هزار و 100 فقره انشعاب 

این  دارد  وجود  متقاضیان  به  فاضالب 
واگذاری  های  زمینه  که  حالیست  ر  د
انشعاب فاضالب به متقاضیان به صورت 

اقساطی نیز فراهم شده است.
مدیر آبفا جلگه تصریح کرد: فرایند 
تصفیه در تصفیه خانه فاضالب هرند به 
پیشرفته  از  روش لجن فعال که یکی 
ترین روشهای تصفیه در دنیا محسوب 
می شود انجام می گیرد و پساب آن در 
نهایت در اختیار کشاورزان برای کشت 

غیر مثمر قرار می گیرد.   

شرایط واگذاری بیش از 1100 فقره انشعاب فاضالب در هرند اصفهان مهیا شد مدیركل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مركزی:
مرکزی  استان  شازند  جاده های  از  کیلومتر   ۴ 80

برفروبی شد

مرکزی  استان  جاده ای  نقل  و  حمل  و  راهداری  مدیرکل  رکزی-  م
گفت: 480 کیلومتر از جاده های شهرستان شازند این استان در 24 ساعت 
گذشته برفروبی و پاکسازی شد.علی زندی فر افزود: این جاده ها از سوی 
هشت گروه راهداری، متشکل از 22 نفر و با استفاده از 14 دستگاه ماشین 

آالت برفروبی شدند.
وی با بیان اینکه برف در 24 ساعت گذشته تنها در شهرستان شازند 
استان مرکزی باریده است، اظهار داشت: 171 تن مخلوط شن و نمک نیز 
برای جلوگیری از لغزندگی و بروز حوادث احتمالی در جاده های این شهرستان 
پخش شده است.مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی 
خاطرنشان کرد: اکنون جاده های این استان باز و تردد در آنها به صورت 

روان در جریان بوده و بارش برف در جاده های استان مشاهده نمی شود.
زندی فر گفت: تعداد تردد در 24 ساعت گذشته در جاده های استان 
مرکزی 590 هزار و 500 دستگاه وسیله نقلیه بوده است.6 هزار و 400 کیلومتر 
انواع آزاد راه، راه اصلی و راه روستایی در استان مرکزی وجود دارد که چهار 
هزار کیلومتر آن را راه های روستایی تشکیل داده است.شهرستان شازند در 
35 کیلومتری جنوب غربی اراک - مرکز استان  مرکزی- واقع شده است.

شهردار اراک:
تحقق 101 درصدی بودجه شهرداری اراک

مرکزی _ شهردار اراک از تحقق 5/101 درصدی درآمد شهرداری 
نسبت به بودجه شهرداری تا 21 دی ماه سال جاری، خبر داد.

محمد کریم شفیعی افزود: اگر در شهرداری اراک اتفاقات خوشایندی 
مدیران  و  کارکنان  و تالش  است، مرهون همبستگی  دادن  رخ  در حال 
شهرداری، اعضای شورای اسالمی شهر و مدیریت شهری است که در یک 
به هم پیوستگی، تصمیمات گرفته شده را اجرایی می کنند و در این شرایط 
اقتصادی که شهرداری های کشور با آن مواجه می باشند، شهرداری اراک 
توانسته در تحقق بودجه سال 99، گام های موثری بردارد و به عنوان یکی 
از شهرداری های پیشگام در کشور، در بحث تحقق بودجه در 10 ماهه 

سال 99، از مرز صد در صدی عبور کند.
وی در ادامه با اشاره به اینکه اعتماد، حمایت، همراهی شهروندان از 
مجموعه شهرداری اراک، از عوامل مهم در تحقق بودجه سال 99 است، 
به  حداکثری  خدمات  ارایه  بر  اراک،  شهری  مدیریت  تالش  تمام  فت:  گ
شهروندان معطوف است، تا اعتماد شهروندان و در نهایت همکاری ایشان 

با شهرداری برای پیشرفت و توسعه شهر، بیش از گذشته تجلی یابد.
وی یادآورشد:امید می رود تا پایان سال جاری، بودجه 816 میلیارد 
و همت  تالش  شهر،  شورای  اعضای  حمایت  با  اراک  شهرداری  ومانی  ت
مدیران و پرسنل شهرداری به صورت کامل محقق شود و در این راستا 
کالنشهر  شهری  مدیریت  و  شهرسازی  عرصه  در  چشمگیری  حوالت  ت

اراک را شاهد باشیم.

شهردار گرگان: 
گرگان  شهری  مدیریت  و  رسانه  جشنواره  نخستین 

برگزار می شود

گرگان،  شهرداری  عمومی  روابط  رسانی  اطالع  مرکز  گزارش  ه  ب
عبدالرضا دادبود در جمع خبرنگاران اظهار داشت: باتوجه به نقش مهمی 
که رسانه ها در موضوعات مدیریت شهری، افزایش مشارکت های مردمی 
و شفاف سازی فعالیت های شهری دارند، شهرداری گرگان در نظر دارد 
رسانه«  فرهنگ  با همکاری »خانه  را  مدیریت شهری  و  رسانه  جشنواره 
برگزار کند. دادبود با اشاره به محورهای جشنواره بیان کرد: این جشنواره 
در بخش های مختلف و با محوریت موضوعات مربوط به شهر گرگان مانند 
»گرگان شهر مشارکت پذیر«، »گرگان و بافت تاریخی اش«، »گرگان و 
توسعه«، »گرگان ایده آل من« و »بسکتبال و نقش آن در نشاط اجتماعی« 

برگزار خواهد شد.
وی افزود: همچنین »نقش رسانه در توسعه شهری گرگان«، »محله 
های  ظرفیت  و  »گرگان  گرگان«،  در  شهری  توسعه  زیربنای  حوری  م
شهر  من،  »شهر  گرگان«،  در  شهری  مدیریت  و  »کرونا  ردشگری«،  گ
انتظار«، »توجه به پنج آذر به عنوان روز ملی گرگان«، »نقش بانوان در 
توسعه شهری گرگان« و موضوعات مربوط به حوزه خانواده و کودکان از 

دیگر محورهای این جشنواره هستند.
شهردار گرگان تصریح کرد: آثار در قالب های عکس، خبر، گزارش، 
یادداشت، انیمیشن، موشن گرافی و فیلم کوتاه که در رسانه ها منتشر شده 
باشد قابلیت شرکت در جشنواره را خواهند داشت. بخش ویژه مسابقه در 
مقاومت«  محور  و  سلیمانی  قاسم  »حاج  موضوع  با  ای  چندرسانه  الب  ق
تعیین شده و مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.دادبود درباره مهلت شرکت 
در جشنواره بیان کرد: عالقمندان می توانند آثار خود را به صورت حضوری 
و در قالب لوح فشرده یا فلش تا تاریخ 5 اسفندماه به دبیرخانه جشنواره به 
نشانی گرگان، میدان شهرداری، ساختمان شهرداری، اداره روابط عمومی 
تحویل دهند. به گفته دادبود، هر فرد می تواند در سه محور و در هر محور 
در یک قالب شرکت کند، شهرداری گرگان به آثار برگزیده جوایز نفیسی 
اهدا خواهد کرد. وی اظهار داشت: امیدوارم با استقبال خوب اصحاب رسانه 
از این جشنواره، گام های موثری در حوزه رسانه و مدیریت شهری برداشته 
شود و هم مدیریت شهری بتواند از ظرفیت رسانه ها در اشتراک گذاری 
خبر استفاده کند و هم مردم بتوانند از ظرفیت رسانه ها و نخبگان برای 

انتقال نظرات و انتقادات بهره مند شوند.

مدیركل راه آهن اراک:
رکورد روزانه بارگیری راه آهن اراک شکسته شد

مرکزی - مدیرکل راه آهن اراک گفت: رکورد روزانه بارگیری با بارگیری 
6 هزار و 960 تن بار در راه آهن شهرستان شکسته شد.

حمید گوگوچانی افزود: اداره کل راه آهن شهرستان اراک با بارگیری 
146 واگن باری به میزان 6 هزار و 960 تن در روز بیست و نهم دی ماه 

رکورد بارگیری در این ناحیه را جابه جا کرد.
محصوالت  و  گندم  گاز،  گوگرد،  کم  مازوت  مازوت،  داد:  ادامه  وی 
پتروشیمی عمده بارهای بارگیری شده در راه آهن شهرستان اراک بود که 
مجموع میزان تن کیلومتر مبداء و مقصد بارگیری آن به 6 میلیون و 779 

هزار و 472 تن کیلومتر رسیده  است.
مدیر کل راه آهن اراک گفت: آخرین رکورد بارگیری در این ناحیه پنجم 
فروردین ماه امسال، 119 واگن به میزان 6 هزار و 265 تن و تن کیلومتر 

مبداء و مقصد چهار میلیون و 786 هزار و 240 تن کیلومتر بوده  است.
حوزه راه آهن اراک شامل 441 کیلومتر خطوط ریلی در پنج استان 
تحت  را  ایستگاه   21 که  است  کرمانشاه  و  همدان  لرستان.  مرکزی.  م.  ق

پوشش دارد.

آخرین آمار جانباختگان و مبتالیان کرونا در سمنان
رییس دانشگاه علوم پزشکی در نشست خبری روز سه.شنبه در جمع 
خبرنگاران استان سمنان گفت : ضمن تاکید بر لزوم رعایت پروتکل های 
بهداشتی از زمان شروع شمار مبتالیان قطعی در شش شهرستان تحت 
پوشش این دانشگاه از مرز پانزده هزار و هفتصد و شصت نفر نیز گذشته 

است.
دکتر دانایی گفت : متاسفانه از ابتدای شیوع این بیماری همه گیر تا 
کنون در شهرستانهای تحت پوشش علوم پزشکی متاسفانه 657 نفر جان 

خود را از دست دادند.
وی از شناسایی و بستری 6 نفر طی 48 ساعت گذشته خبر داد و افزود 

6 بیمار جدید با تشخیص جدید شناسایی و بستری شدند.
از ابتدای شیوع این همه گیری تا کنون مجموع بیماران بستری شده 

تحت پوشش دانشگاه به 4234 نفر رسیده است.
دکتر دانایی افزود : خوشبختانه کل موارد بهبودی و ترخیص بیماران 
مبتال به کوید 19 در شش شهرستان سمنان ، دامغان ، مهدیشهر ، سرخه 

، آرادان و گرمسار به 3638 نفر رسید.
این پزشک فوق تخصص بر لزوم توجه جدی به رعایت پروتکل های 
بهداشتی و حفظ فاصله گذاری اجتماعی تاکید و اظهار کرد : انتظار می رود 
که عموم شهروندان همچنان با همکاران ما در بخش سالمت همکاری 

داشته باشند.

رسانه  و  خوان  کتاب  جشنواره  نخستین  راخوان  ف
منتشر شد

انتشار  از  سمیه حیدری مدیرکل کتابخانه های عمومی استان ایالم 
فراخوان نخستین جشنواره کتاب خوان و رسانه  خبر داد و گفت: رسانه 
های استان آثار تولید شده خود در بازه زمانی 17 مرداد الی 1 بهمن ماه 
festival.iranpl. سالجاری را در سامانه ثبت نام جشنواره به آدرس

ir بارگزاری کنند.
وی افزود: سامانه دریافت آثار تا پایان وقت اداری 22 بهمن ماه فعال 
بوده و آثار بارگزاری شده پس از این تاریخ از فرایند داوری حذف خواهند شد.

آثار ارسالی  مدیرکل کتابخانه های عمومی ایالم اظهار داشت: تنها 
کتاب«،  »اهدای  خوان«،  »کتاب  »کتابدار«،  »کتابخانه«،  موضوعات  ا  ب
عمومی  های  کتابخانه  نهاد  اجتماعی  »مسئولیت  خانواده«،  و  »کتابخانه 
کشور«، »ترویج فرهنگ مطالعه«، »برگزاری محافل تخصصی در طول 
سال با رویکرد مورد نیاز ملی و استانی« مانند: »محافل ادبی«، »فضای 
مجازی و کتابخانه«، »توجه به نقش آموزش در کتابخانه های عمومی« 
و… در فرایند داوری قرار گرفته و موضوعات غیر مرتبط از پروفایل کابران 

حذف خواهد شد.
حیدری ادامه داد:  این جشنواره در 6 بخش اصلی شامل »خبر«، 
و  »سرمقاله  و…(،  تحقیقی  و  تحلیلی  توصیفی،  )خبری،  گزارش«  «
یادداشت«، »گفت و گو«، »مقاله«، »عکس« )خبری، عکس غیرخبری، 
گزارش تصویری( برگزار می شود و دارای 2 بخش جنبی شامل »اهدای 
جایزه به بهترین مطلب با محوریت افتتاح کتابخانه های مرکزی و اثرات 
آن در توسعه فضاهای فرهنگی ایران اسالمی« و همچنین »اهدای 11 
جایزه به بهترین گزارش از توسعه فعالیت های فرهنگی و اجتماعی نهاد 

در کتابخانه های عمومی« با 11 موضوع محوری است.
وی بیان داشت: بخش ویژه این جشنواره نیز به رسانه های دیداری 
و شنیداری)رادیو و تلویزیون( با رویکرد توجه به اخبار و گزارش های ویژه 
رسانه های ملی در حوزه کتابداران، کتابخوان ها و کتابخانه های عمومی 

اختصاص دارد.
الزم به ذکر است، جوایز درنظر گرفته شده برای نخستین جشنواره 
همراه  به  ریالی  میلیون   30 نقدی  جایزه  شامل  رسانه«  و  خوان  »کتاب 
میلیون  نقدی20  اول هر رشته، جایزه  نفرات  برای  تقدیر  لوح  و  تندیس 
ریالی به همراه لوح تقدیر برای نفرات دوم هر رشته و جایزه نقدی 10 
میلیون ریالی به همراه لوح تقدیر برای نفرات سوم هر رشته خواهد بود. 
های  بخش  برگزیدگان  به  ریالی  میلیون   30 نقدی  جایزه   11 همچنین 
جنبی و 3 جایزه نقدی 30 میلیون ریالی نیز به برگزیدگان اول تا سوم 

بخش ویژه جشنواره اهدا خواهد شد.

و  مهندسی  معاونین  معارفه  و  تجلیل  تکریم،  مراسم 
نظارت و خدمات مشترکین و مدیر دفتر هیئت مدیره 

شرکت توزیع نیروی برق گلستان برگزار شد.
مدیرعامل  نصیری  اکبر  علی  مهندس  عمومی؛  روابط  گزارش  به 
با  اینکه  بیان  با  سخنانی  در  گلستان  استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت 
تغییرات است که تحول ایجاد می شود به بیان انتظارات خود از مدیران 

جدید شرکت پرداخت. 
وی با اشاره به اینکه در ممیزی ها و ارزیابی ها بحث رقابت بین شرکت 
ها وجود دارد افزود: ارتقاء و پوشش ضعف ها، رفع نقاط قابل بهبود و استفاده 
از تجربیات ممیزان و ارزیابان از دیگر جنبه های ممیزی است. وی در ادامه، 
تسریع در عملیاتی شدن برنامه استراتژیک شرکت و تدوین نرم افزار برای 
خروج کار از حالت سنتی و سیستمی شدن کارها در امور کارکنان و رفاه را 

از خواسته های دیگر خود در این حوزه برشمرد. 
وی با بیان اینکه کسب مقام سوم کشوری در کاهش پیک در سنوات 
قبل نتیجه همین دست برنامه ریزی ها و هماهنگی های بین واحدی است 
افزود: زمانی که طرح ها توجیه فنی و اقتصادی داشته باشد می توان به 

حرکت رو به جلو و بالندگی شرکت امیدوار بود. 
مدیرعامل شرکت تفکر مهندسی در طراحی شبکه را از انتظارات خود 
از معاون جدید مهندسی و نظارت برشمرد و آرایش بهتر شبکه و استفاده 
از تجهیزات استاندارد را متضمن وقوع حوادث کمتر در شبکه های توزیع 

برق استان دانست.
نوع  اینکه وقوع برخی حوادث ساختاری، ریشه در  به  اشاره  با   وی 
طراحی شبکه دارد گفت: در طراحی شبکه هر چه مهندسی تر بیاندیشیم با 
مشکالت و معضالت کمتری در بهره برداری مواجه خواهیم بود. مهندس 
نصیری در بخش پایانی سخنان خود به موضوع ساختمان شرکت پرداخت، 
وی در این باره گفت: بحث ساختمان ستاد شرکت معضل اساسی ای است 

که سال ها موجب رنج پرسنل شده است. 
وی از معاون مهندسی و نظارت جدید خود خواست که با مدیریت، 
راهبری و برنامه ریزی صحیح موضوع خرید و تجهیز ساختمان در سایت 
اداری را پیگیری کند تا کلیه پرسنل در سریعترین زمان ممکن به آنجا نقل 
مکان نمایند. شایان ذکر است در این مراسم مهندس سید احمد موسوی 
بعنوان  بعنوان معاون مهندسی و نظارت ، مهندس محمد مهدی قاسمی 
معاون خدمات مشترکین و مهندس محمد ایزانلو بعنوان مدیر دفتر هیئت 

مدیره شرکت معرفی گردیدند.

فتاحی  محمد  االسالم  حجت 
مدیرکل تبلیغات اسالمی استان درجلسه 
دینی  های  تشکل  و  مذهبی  هیئات 
مردمی ستاد دهه فجر گفت: 124برنامه 
کل  اداره  توسط  قرآنی  و  فرهنگی 
تبلیغات اسالمی استان و کمیته هیئات 
قرآنی  و  دینی  های  تشکل  و  مذهبی 

دردهه فجر سالجاری اجرا می شود.
برنامه  این  افزود: مهمترین   وی 
ها، برگزاری جشنواره قرآنی فجرماندگار، 
و  مجازی  پوستر  و  عکس  نمایشگاه 
فرهنگی  فعاالن  از  تجلیل  و  خیابانی 

وقرآنی است.
ایالم  اسالمی  تبلیغات  مدیرکل 

در  با  ها  برنامه  این  داشت:  اظهار 
نظرگرفتن دستورالعمل های بهداشتی و 
با تکیه برفضای مجاری برگزار می شود.

مه  دا ا فتاحی  االسالم  حجت 
به  زمانی  دربرهه  اسالمی  انقالب  داد: 
و  مستبد  نظام  یک  که  که  بارنشست 
سرسپرده استکباردر رأس کار بود و امروز 
به برکت خون شهدا نهال انقالب اسالمی 
به درختی تنومند و بارور تبدیل شده است 

که حفظ آن ازتکالیف الهی است .
وی گفت: امروز نیاز جامعه تقویت 
روحیه انقالبی و تقویت اراده مردم است 
چرا که استکبار به دنبال مأیوس کردن 

مردم نسبت به انقالب اسالمی است.

124برنامه فرهنگی و قرآنی در دهه فجر امسال اجرا می شود

عباس شمس الهی مدیرعامل شرکت گاز ایالم 
در دیدار با مدیرکل صدا و سیمای مرکز استان گفت: 
پایگاه  ها،  خبرگزاری  از جمله  استان  رسانه  اصحاب 
های خبری، روزنامه ها و نشریات محلی و  صدا و 
سیمای ایالم می توانند با فرهنگ سازی در کاهش و 
صرفه جویی در مصرف گاز توسط آحاد مختلف مردم 

به مجموعه شرکت گاز استان کمک کنند.
سیمای  و  همکاری صدا  و  عملکرد  افزود:  وی 
مرکز ایالم در راستای فرهنگ سازی عمومی و جلب 
توجه مردم به استفاده صحیح و اصولی از این نعمت 
خدادادی میتواند در کاهش مصرف و صرفه جویی در 

گاز استان نقش موثری ایفا کند.
این  داشت:  اظهار  ایالم  گاز  شرکت  مدیرعامل 
طریق  از  عمومی  آموزش  و  سازی  فرهنگ  با  مرکز 
رادیو  و  سیما  مختلف  های  برنامه  در  محتوا  پخش 

استانی در استفاده ایمن و کاهش مصرف گاز توسط 
آحاد مختلف مردم به شرکت گاز استان کمک شایانی 

کرده است.
وی با قدردانی از همکاری و تعامل مثبت صدا 
و سیمای استان با مجموعه شرکت گاز بخصوص در 
گاز،  از  ناشی  فصل سرد سال گفت: کاهش حوادث 
آموزش موارد ایمنی در مصرف، فرهنگ سازی استفاده 
صحیح، با اطالع رسانی های به موقع از سوی این مرکز 

و سایر اصحاب رسانه محقق شده است.
پوشش  دارای  سیما  و  گفت: صدا  الهی  شمس 
گسترده و متنوعی از مخاطبین در سطح استان است 
و  گاز  مصرف  کاهش  تحقق  برای  شرکت  این  و 
جلوگیری از حوادث و خسارات مالی و منجر به فوت 
همشهریان،نیازمند ادامه همکاری بیشتر این مرکز تا 

پایان فصل زمستان است.

مرکز  سیمای  و  صدا  کل  مدیر  بازوند  محمد 
از  قدردانی  و  تشکر  ضمن  دیدار  این  در  نیز  ایالم 
زحمات مجموعه شرکت گاز استان گفت: در راستای 
خدمات رسانی مستمر و شبانه روزی به همشهریان 
خدمات ارائه شده توسط این شرکت نمونه بارز تالش 

جهادی  است.
استان  سیمای  و  صدا  همکاری  ادامه  بر  وی  
و  کرد  تاکید  زمستان  فصل  پایان  تا  زمینه  این  در 
وظایف  از  عمومی  آموزش  و  سازی  فرهنگ  افزود: 
ذاتی صدا و سیما در حوزه مسئولیتهای اجتماعی در 

قبال شهروندان است.
در پایان این دیدار مدیرکل صدا و سیمای استان 
در خصوص پخش و تولید برنامه های مختلف خبری و 
اطالع رسانی مرتبط با گاز و انرژی به همکاران خود 

دستورات موکد را صادر کرد.

رسانه ها با فرهنگ سازی كاهش مصرف، به شركت گاز كمک كنند

روح اهلل نوریان مدیرعامل شرکت 
گام  و  ها  به تالش  ایالم  گاز  پاالیش 
های موثر برداشته شده این واحد صنعتی 
برای دستیابی به صنعت سبز  اشاره کرد 
و گفت: خوشبختانه با حصول پایداری 
به  شرکت  این  محصوالت  ارسال  در 
مشعل  بهسوزی  و  ایالم  پتروشیمی 
های  آالیندگی  کاهش  پاالیشگاه، 
این  در  توجهی  قابل  محیطی  زیست 

واحد صنعتی حاصل شده است.
وی با اشاره به هفته هوای پاک و 
تالش  برای کاهش انتشار آالینده ها 
اشاره کرد و افزود: اصالح مولکوالرسیو 
بسترهای نم زدایی و ساخت این ماده 
شیمیایی در داخل کشور، تغییر چیدمان 
مصرف  کاهش  برای  بویلرها  عملیاتی 
و  نصب  مختلف،  فصول  در  سوخت 
برای  باکس  کولد  تجهیز  اندازی  راه 
گاز  مرکاپتان  شاخص  شدن  استاندارد 
شهری، راه اندازی پکیج تبرید پروپان 
تولیدی  اتان  شدن  استاندارد  برای 
بعنوان خوراک پتروشیمی، پیگیری ها 
و اقدامات انجام شده برای فروش گاز 
خام مایع در سال های اخیر و قبل از راه 

اندازی واحد الفین پتروشیمی، تاثیرات 
قابل توجهی در کاهش انتشار آالینده 

های هوا داشته است.
گاز  پاالیش  شرکت  مدیرعامل 
ایالم به دیگر اقدامات موثر این شرکت 
محیطی  زیست  آلودگی  کاهش  برای 
استفاده  داشت:  اظهار  و  کرد  اشاره 
روی  بر  هگزاگونال  های  پوشش  از 
خانه  تصفیه  ورودی  حوضچه  سطح 
پساب صنعتی به منظور کاهش تبخیر 
آالینده  انتشار  از  و جلوگیری  از سطح 

های محیطی، نصب دستگاه زباله سوز 
با کوره دوار برای حذف لجن  صنعتی 
نگهداری  و  رسانی  بروز  روغنی،  های 
پساب  برخط  پایش  های  یستگاه  ا
خروجی و آالینده هوای محیطی، بخشی 
دیگر از اقدامات انجام شده برای کاهش 

آلودگی های هوا بوده است.
نوریان با بیان اینکه این پاالیشگاه 
محیطی  زیست  اهداف  راستای  در 
چندین پروژه پژوهشی با کمک دانشگاه 
ها و شرکتهای متخصص و دانش بنیان 

ادامه  است،  داده  انجام  زمینه  این  در 
داد: انجام مطالعات مدیریت و تفکیک 
پسماندهای شرکت، شناسایی پتانسیل 
پاک  توسعه  نیسم  مکا پروژه  های 
آالینده  توزیع  سازی  مدل   ،CDM(
های گازی هوا در محدوده پاالیشگاه ، 
شناسایی و ارزیابی اثرات زیست محیطی 
با روش LCA ،مطالعات غنی سازی 
پوشش جنگلی محوطه های پیرامونی 
پاالیشگاه، ممیزی مصرف آب با هدف 
میزان  کاهش  و  مصرفی  آب  مدیریت 

پساب بوده است.
گاز  پاالیش  شرکت  مدیرعامل 
دوره  برگزاری  کرد:  خاطرنشان  ایالم 
زیست  محیط  با  مرتبط  آموزشی  های 
ایزو  گواهینامه  اخذ  کارکنان،  برای 
وایزو  زیست  محیط  مدیریت   14001
پایش های  و  انرژی  مدیریت   50001
منظم فصلی هوای محیطی و گازهای 
طریق  از  ها  دودکش  در  خروجی 
آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط 
در  که  بوده  اقداماتی  دیگر  از  زیست 
راستای کاهش آالیندگی هوا و حفاظت 

از محیط زیست انجام شده است.

دستیابی به صنعت سبز یکی از اهداف اصلی پاالیشگاه گاز ایالم است

 فرمانــدار ربــاط کریــم،  در جلســه 
ــاح و  ــل افتت ــای قاب ــروژه ه ــی پ بررس
کلنــگ زنــی شهرســتان ربــاط کریــم  با 
حضــور روســای ادارات خدمــات رســان 
و پیمانــکاران شهرســتان، گفــت: برگزار  
در ابتــدا ضمــن تســلیت شــهادت دخت 
نبــی حضــرت فاطمــه)س( بیــان کــرد:  
ــارک فجــر فرصــت مناســبی  دهــه مب
بــرای بیــان خدمــات و اقدامــات نظــام 
ــالب  ــس از انق ــالمی پ ــوری اس جمه
ملکشــاهی«  اســت.»نظام  اســالمی 
ــه  ــک برنام ــا ی ــت ب ــد اس ــزود:  امی اف
ریــزی مــدون نهایــت تــالش و همــت 
خــود را در جهــت بهتــر برگــزار نمــودن 

ــم. ــا برداری ــودن پروژه ه نم
وی ضمــن تاکیــد بــر آمــاده 
ــدت،  ــتار وح ــا خواس ــروژه ه ــازی پ س

مســئوالن  همراهــی  و  هماهنگــی 
خدمــات رســان بــا پیمانــکاران پــروژه 
ــوص   ــاهی در خص ــد. ملکش ــای ش ه
افتتــاح پلــی کلینیــک تامیــن اجتماعی 
گفــت: یکــی از بهتریــن پــروژه هــای 
قابــل افتتــاح دهــه فجــر پلــی کلینیک 
تامیــن اجتماعــی اســت که از ســال 96 
بــال تکلیــف مانــده کــه امیــد اســت بــا 
ــرای  ــروژه ب ــن پ ــئوالن ای ــت مس هم

دهــه فجــر افتتــاح شــود.
فرمانــدار شهرســتان تشــریح کرد: 
تعــداد 71 پــروژه در ایــام اهلل دهــه فجــر  
افتتــاح و بــه بهــره بــرداری مــی رســد.

ــکاران ایــن  در ادامــه مســئولین و پیمان
ــا و  ــه ه ــه برنام ــبت ب ــتان نس شهرس
ــارک فجــر 99  ــه مب ــا در ده ــروژه ه پ

ارائــه گــزارش نمودنــد.

71 پروژه قابل افتتاح در شهرستان رباط كریم برای ایام اهلل دهه فجر
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مدرسه خیرساز »برادران 
تبرا« در شهرک قائمیه توسط 
فرماندار اسالمشهر به افتتاح 

رسید.
فرماندار اسالمشهر در آئین افتتاح 
در  تبرا«  »برادران  خیرساز  مدرسه 
مدرسه  هشت  گفت:   قائمیه  شهرک 
دیگر تا مهرماه سال آینده با مشارکت 
و  برداری  بهره  به  ساز  مدرسه  خیرین 

افتتاح می رسند.
مسعود مرسلپور بیان کرد:  به طور 
متوسط هر ماه یک مدرسه در شهرستان 

افتتاح می شود.
وی ادامه داد: با این تفاسیر  82 
کالس درس تا مهرماه سال 1400 به 
فضاهای آموزشی شهرستان اسالمشهر 

افزوده خواهد شد. 
فرماندار اسالمشهر از مشارکت و 
همراهی خیرین مدرسه ساز با آموزش و 
پرورش شهرستان جهت احداث مدرسه 

در اسالمشهر قدردانی نمود.
اقدامات  کرد:  تصریح  مرسلپور 
برای  خیرین  جذب  جهت  موثری 
آموزشی  احداث فضاهای  در  مشارکت 
در شهرستان صورت گرفته است و در 
سالهای اخیر شاهد افتتاح متعدد مدارس 

خیر ساز در اسالمشهر هستیم.

کرد:  بیان  اسالمشهر  فرماندار 
خیرین مدرسه ساز فرهیختگانی هستند 
که با اقدام خداپسندانه خود بستر مناسب 
را  آموزان  دانش  تربیت  و  تعلیم  براي 

فراهم می کنند.
دستگاههای  تمامی  گفت:  وی 
نهایت  باید  اجرائی شهرستان  و  اداری 
احداث  راستای  در  تعامل  و  همکاری 

بویژه مدارس  آموزشی جدید  فضاهای 
خیرساز داشته باشند.

پرورش  و  آموزش  اداره  رئیس   
گفت:  مراسم  این  در  نیز  اسالمشهر 
هفت  با  تبرا  برادران  خیری  مدرسه 
اعتبار  تومان  میلیون   500 و  میلیارد 

احداث شده است.
حسینعلی بنار  اظهار کرد: بخش 

از  مدرسه  این  احداث  اعتبارات  اعظم 
نیز  بخشی  و  استانی  اعتبارات  محل 
شده  تامین  دارستانی  خانواده  توسط 

است.
فرماندار  مراسم  این  ادامه  در   
اسالمشهر با اهدای لوح تقدیر از خانواده 
فضای  این  احداث  در  که  دارستانی 

آموزشی مشارکت داشتند تقدیر کرد.

شهردار قدس :  افتتاح مدرسه خیرساز در قائمیه توسط فرماندار اسالمشهر
آبیاری  جهت  فاضالب  خانه  تصفیه  پساب  انتقال  عملیات  آغاز 

فضای سبز
مهندس مختاری شهردار قدس از شروع اجرای عملیات انتقال پساب تصفیه 
خانه فاضالب جهت آبیاری فضای سبز سطح شهر خبر داد و گفت: این پروژه به 

طول 4 کیلومتر در اوایل سال آینده به بهره برداری خواهد رسید. 
قدس- به نقل از اداره ارتباطات و امور بین الملل شورای اسالمی و شهرداری 
قدس؛ مهندس مسعود مختاری با اشاره  به اهمیت فضای سبز در توسعه پایدار 
شهری گفت: فضاهای سبز از مهم ترین و ضروری ترین عناصر زیستی شهرها 
محسوب می شود که پایین بودن زیرساخت این سرانه  می تواند اختالالت جدی 

در حیات شهرها به وجود آورد.
دوره  در  قدس  شهر  سبز  فضای  سرانه  درصدی   40 از  بیش  رشد  به  وی 
پنجم مدیریت شهری اشاره کرد و افزود: از سوی دیگر، توسعه فضای سبز نیازمند 
نگهداری اصولی و مداوم است که می بایست در این راستا اهمیت آبیاری فضای 
سبز را در نظر گرفت. بر همین اساس نیز ایجاد شبکه آبیاری فضای سبز در سراسر 

شهر در دستور کار قرار گرفت.
شهردار قدس در ادامه بیان داشت: با توجه به مشکل کمبود منابع آبی در کشور 
یکی از راهکارهای غلبه بر این مشکل، استفاده از پساب تصفیه شده فاضالب مطابق 

با استاندارد محیط زیست در تامین آب مورد نیاز برای آبیاری فضای سبز است.
مهندس مختاری خاطرنشان کرد: در همین راستا پروژه ای با هدف انتقال 
آب از تصفیه خانه فاضالب جهت آبیاری فضای سبز سطح شهر کلید خورده است.

وی در تشریح جزییات این پروژه افزود: عملیات انتقال آب از طریق لوله ای به 
قطر 315 میلیمتر و به طول تقریبی 4 کیلومتر  که از مقابل تصفیه خانه اداره آب و 
فاضالب کمربندی شهریار  شروع و در پارک آبشن پایان می یابد صورت می گیرد.

شهردار قدس در پایان یاد آور شد: پروژه مذکور با برآورد کلی 8میلیارد ریال 
در مرحله حفاری می باشد و سعی بر این است که در فروردین ماه سال آینده به 

بهره برداری برسد.
تولید بیش از 34 هزار گیگاوات ساعت برق در 9 ماهه نخست سال جاری 

در خوزستان
اینکه  بیان  با  خوزستان  ای  منطقه  برق  شرکت  برق  بازار  خوزستان-مدیر 
در نه ماه گذشته سال جاری در خوزستان بیش از 34 هزار گیگاوات ساعت برق 
تولید کرده است، گفت: پیک آذر ماه سال جاری سه هزار و 160 مگاوات بوده که 
نسبت به پیک بار در مدت مشابه سال قبل حدود شش درصد افزایش داشته است.

فرامرز شادفر بیان کرد: کل تولید برق استان در نه ماهه سال جاری 34 هزار 
و 782 گیگاوات ساعت بوده که 12 هزار و 891 گیگاوات ساعت ) 37 درصد( سهم 
نیروگاه های برق آبی، 21 هزار و 589 گیگاوات ساعت )62.1 درصد( سهم نیروگاه 
های حرارتی و سیکل ترکیبی و حدود 302 مگاوات ساعت ) 0.9 درصد( از کل 

انرژی تولیدی سهم نیروگاه های تولید پراکنده بوده است.
وی افزود: 42.8 درصد از انرژی تولید شده در نیروگاه های حرارتی و سیکل 
ترکیبی توسط بخش دولتی )نیروگاه رامین و ماهشهر( و 57.2 درصد توسط نیروگاه 
های بخش خصوصی )زرگان، آبادان، خرمشهر، بهبهان و فجر( تولید و به شبکه 

تحویل داده شد.
مدیر بازار برق شرکت برق منطقه ای خوزستان بیان کرد: انرژی مصرفی در 
نه ماهه سال 1399 برابر با 31 هزار و 994 گیگاوات ساعت بوده که نشان دهنده 

حدود 3 درصد افزایش مصرف انرژی نسبت به مدت مشابه در سال قبل است.

مدیركل بنادرو دریانوردی استان خوزستان عملکرد نه ماهه بندر 
امام خمینی)ره( تشریح كرد؛

رشد تخلیه و بارگیری کاالی کانتینری در بندر امام خمینی)ره(
مجتمع  در  غیرنفتی  و  نفتی  کاالهای  انواع  بارگیری  و  -تخلیه  خوزستان 
بندری امام خمینی)ره( و صنایع همجوار در نه ماهه سال جاری از 25 میلیون و 

300هزار تن گذشت.
 عادل دریس مدیرکل بنادر و دریانوردی استان خوزستان و مدیر منطقه ویژه 
اقتصادی بندرامام خمینی)ره(  با اشاره به بارگیری 6 میلیون و 837 هزار تن کاالی 
نفتی در بازه زمانی یاد شده گفت: 18 میلیون و 500 هزار تن کاالی غیرنفتی در 
پایانه های متعدد و با بهره گیری از تجهیزات پیشرفته و پرقدرت این مجتمع بندری 

تخلیه و بارگیری شده است.
وی همچنین میزان تخلیه و بارگیری محموالت کانتینری را بیش از 92 هزار

TEU   معادل 895 هزار تن عنوان کرد که رشدی 15 درصدی نسبت به مدت 
مشابه در سال گذشته دارد.

پتروشیمی و  بزرگ  با صنایع  بندری  این مجتمع  یادآور می شود همجواری 
ایجاد کرویدور مشترک با هدف تسریع انتقال کاال از صنایع موجب شده است که 
زمینه ی مساعدی برای رشد بارگیری محصوالت پتروشیمی از طریق کانتینر و هم 

افزایی بندر و صنایع  تولیدی فراهم آید.

مدیرعامل شركت توزیع برق هرمزگان 
چراغهای روشنایی معابر شهرها بصورت یک درمیان روشن می 

شوند
تامین سوخت  محدودیت  به  گفت:باتوجه  در  برق  توزیع  مدیرعامل شرکت 
کشور،چراغهای  برق  نیروگاههای  برخی  تولید  کاهش  و  زمستان  در  نیروگاهها 

روشنایی معابر شهرهای استان بصورت یک درمیان روشن می شود.
هاجر عبدی در جلسه شورای شهر بندرعباس به توسعه روشنایی معابر در 
شهرک پیامبر اعظم و بافتهای فرسوده اشاره کرد و افزود: سال گذشته بلوار هرمز 

و ادامه بلوار شهیدرجایی که به شهرک پیامبر اعظم ختم می شد،روشن شد.
 عبدی اظهار داشت: این شرکت برای افزایش قابلیت اطمینان و جلوگیری از 
سرقت شبکه های برق، پروژه تبدیل سیم به کابل را آغاز کرده است.ضمن اینکه 
پایداری شبکه و زیبا سازی آن شبکه های برق در برخی مناطق بصورت  برای 

زمینی اجرا می شود. 
 وی اضافه کرد:درحال حاضر تمام خدمات قابل ارائه به متقاضیان و مشترکان 
برق بصورت غیرحضوری و از طریق میزخدمت الکترونیک و اپلیکیشن برق من 

قابل دریافت است.
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق در ادامه با اشاره به سرقت شبکه های 
برق گفت: در حال حاضر سرقت از تابلو های برق به یک فاجعه تبدیل شده که 
در دوماه اخیر 400 تابلو برق مورد سرقت قرار گرفته است که این مهم به بیش از 

حد ممکن خود رسیده است.
  عبدی اضافه کرد: در حال حاضر دو اکیپ مجهز برای پیشگیری از این 

فاجعه در حال گشت زنی هستند.
در ادامه این نشست مقرر شد کارگروه تخصصی  میان شرکت توزیع نیروی 

برق و شهرداری بندرعباس برای ارائه خدمات به شهروندان  تشکیل شود.

معاونت فنی و عمرانی خبرداد:

پیشرفت70درصد پروژه جاده سالمت فاز یک اندیشه )خیابان درختی(
معاونت فنی و عمرانی شهرداری 
جاده  پروژه  مراحل  تکمیل  از  شهریار 

سالمت در فاز یک اندیشه خبر داد.
باغی-دنیای  قره  شهریار-زهرا 
اطالع  و  خبر  واحد  از  نقل  جوانان:به 
رتباطات،مهندس  ا مدیریت  رسانی 
لزوم  و  اهمیت  به  اشاره  با  نیا  فاتحی 
اظهار  در شهر  ورزش همگانی  توسعه 
به  که  هستند  افرادی  درجامعه  کرد: 
دلیل مشکالت جسمانی نمی توانند برای 
اجتماعات  و  ورزشی  اماکن  در  ورزش 
برای  باید  بنابراین  کنند،  پیدا  حضور 
ورزش افرادی که در خانه هستند تدابیر 

الزم نیز اتخاذ شود.
معاونت فنی وعمرانی افزود : به 
همین جهت و نیز در راستای توسعه 
به  ن  شهروندا دسترسی  تسهیل  و 
در  تی  تصمیما تفریحی  ذبه های  جا
پروژه  که  شد  اتخاذ  خصوص  این 
جاده سالمت یکی از آن تدابیر بود و 
این پروژه با مساحتی حدوداً 36000 
هزار متر مربع و اعتباری بالغ بر 50 
درصد   70 به  قریب  ریال  میلیارد 

طی  ا  ر خود  فیزیکی  پیشرفت  ز  ا
با  داریم  این  بر  امید  که  است  کرده 
تسریع  جهت  در  بیشتر  هرچه  همت 
انجام  را  الزم  اقدامات  آن  پیشرفت 

آن  از  عزیزمان  شهروندان  تا  داده 
شوند. مند  بهره 

فاتحی نیا در پایان بیان داشت : 
از امکانات این پروژه می توان به مسیر 

پیاده روی ، الین دوچرخه سواری ، لوازم 
و ِست ورزشی در حاشیه آن و مبلمان 
شهری ، فضای سبز و گلکاری ، سیستم 

آبیاری و .... اشاره کرد .

شروع جشن کتاب با حمایت بانک صادرات ایران
منظور  به  ایران  صادرات  بانک   
حوزه  در  اجتماعی  مسئولیت  حقق  ت
کتاب و نشر و کمک به ترویج و توسعه 
فرهنگ مطالعه و کتابخوانی از برگزاری 
نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران 
ری  نکدا با زیرساخت های  تجهیز  ا  ب
خرید  یارانه  تخصیص  و  لکترونیک  ا
به دانشجویان، طالب و اعضای  کتاب 

هیئت علمی دانشگاه ها حمایت کرد.
بانک  روابط عمومی  گزارش  ه  ب
کتاب  خرید  فرآیند  ایران،  ادرات  ص
و  تهران  کتاب  مجازی  نمایشگاه  ز  ا
تخصیص بن کارت و هدیه بانک صادرات 
برای  عالقه مندان  و  شد  اعالم  یران  ا

ثبت نام، عضویت و خرید از این نمایشگاه تا روز ششم بهمن ماه سال جاری مهلت 
دارند با مراجعه به سایت www.ketab.ir مراجعه و پس از تکمیل مشخصات 

خود نسبت به سفارش و خرید اینترنتی کتاب از این نمایشگاه اقدام کنند.
عالقه مندان ضمن ورود به این سایت و انتخاب نمایشگاه مجازی کتاب تهران، 
کاربر، بخش  ورود  گزینه  روی  بر  کلیک  با  و  کتاب شده  ارد صفحه جستجوی  و
ثبت نام را در سایت تکمیل کرده و کد تکمیل ثبت نام را بر روی تلفن همراه خود 
دریافت خواهند کرد. با وارد کردن این کد، حساب کاربری شخص در این سایت 
فعال خواهد شد. با وارد کردن شماره تلفن همراه و کلمه عبور می توان وارد صفحه 
کاربری شده و با تکمیل سایر موارد خواسته شده پروفایل تکمیل خواهد شد. بعد از 
این مرحله باید ضمن به روز رسانی، منتظر استعالم سامانه ماند و پس از ثبت دقیق 
آدرس محل سکونت، این مرحله نهایی خواهد شد. برای انتخاب کتاب یا کتاب های 
مورد نظر، الزم است گزینه صفحه اول را در باالی صفحه کلیک و آنها را به سبد 
خرید خود اضافه کرد. کلید جستجو و ادامه خرید را برای خریدهای بیشتر انتخاب و 
روش ارسال و نشانی را نیز می توان در همین مرحله نهایی کرد. همزمان با انتخاب 
درگاه پرداخت اینترنتی، امکان استفاده و تخصیص یارانه کتاب نیز فراهم است و با 
تکمیل فرآیند خرید، مراحل ارسال کتاب از طریق پیامک اطالع رسانی خواهد شد. 
در صورت لغو تراکنش توسط کاربر، سفارش به مدت 30 دقیقه در حساب کاربری 
مانده و نمایش داده خواهد شد در صورت عدم انجام خرید، موجودی سفارش از 
سبد خرید کاربر پاک  شده و به موجودی ناشر افزوده خواهد شد. چنانچه خریدی به 
صورت ناموفق انجام شود و مبلغی از حساب بانکی کاربر کسر شده باشد، حداکثر 

ظرف مدت 72 ساعت به حساب وی بازخواهد گشت.
این بانک با شعار »بانک صادرات ایران، حامی یار مهربان« و به عنوان بانک 
تحقق  منظور  به  گذشته  سال  های  تهران طی  کتاب  المللی  بین  نمایشگاه  امل  ع
مسئولیت  اجتماعی خود در حوزه کتاب و نشر و ادامه حمایت از این رویداد بزرگ 
فرهنگی، با تجهیز شبکه گسترده خدمات بانکداری الکترونیک از اولین نمایشگاه 

مجازی کتاب تهران حمایت می کند.
میزان یارانه اعتباری خرید کتاب برای دانشجویان و طالب 200 هزار تومان 

و برای اعضای هیئت علمی دانشگاه ها 250 هزار تومان در نظر گرفته شده است.
کتاب  مجازی  نمایشگاه  برگزاری  از  حمایت  بر  ایران عالوه  انک صادرات  ب
تهران، با هدف تأمین اعتبار بخش های مختلف صنعت نشر از کتاب فروش تا تهیه 
کاغذ با استفاده از طرح »طراوت« )طرح اعتباری ویژه تولید(، اعتباردهی به کل 
زنجیره تولید و نشر را پوشش می دهد. این طرح کمک خواهد کرد تا گردش مالی 

صنعت نشر چند برابر افزایش یابد. 
تفاهم نامه همکاری بانک صادرات ایران با وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی برای 
افزایش تعامالت و همکاری برای ارائه خدمات پیشرفته بانکی مورد نیاز نمایشگاه ها، 
بهبود فعالیت های مالی و گردش پولی حوزه نشر، ارائه خدمات نوین بانکی به فعاالن 
صیدی،  حجت اله  حضور  با  کتاب  حوزه  در  فعال  نهادهای  تقویت  و  نشر  صنعت 
مدیرعامل بانک صادرات ایران، محسن جوادی، معاون امور فرهنگی وزیر ارشاد و 
فرهنگ اسالمی، رمضا نعلی سبحانی فر، معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت 
پست، هومان حسن پور، رئیس اتحادیه ناشران استان تهران و ایوب دهقان کار، رئیس 

نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران و در حضور اصحاب رسانه به امضا رسید.

اقتصادی  های  همکاری  مشترک  کمیسیون  اجالس  چهاردهمین 
جمهوری اسالمی ایران و جمهوری آذربایجان

    چهاردهمین اجالس کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی جمهوری 
اسالمی ایران و جمهوری آذربایجان امروز در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی 
برگزار و سند توسعه همکاری های دو جانبه اقتصادی ایران و آذربایجان به امضای 
وزیر اقتصاد کشورمان و معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان به عنوان روسای 

کمیسیون های اقتصادی طرفین رسید.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و 
دارایی ایران )شادا(، دکتر فرهاد دژپسند امروز و در جریان برگزاری چهاردهمین 
و  ایران  اسالمی  جمهوری  اقتصادی  های  همکاری  مشترک  کمیسیون  جالس  ا
وزارتخانه ها و دستگاه های دو طرف در طراحی و  اهتمام  آذربایجان،  جمهوری 
تدوین سند اجالس کمیسیون مشترک را نشانه عزم جدی طرفین برای توسعه و 

تعمیق همکاری های اقتصادی دو کشور عنوان کرد.
وی ضمن اشاره به عدم امکان برگزاری جلسات کمیسیون مشترک اقتصادی 
دو کشور در سال گذشته به دلیل شرایط کرونایی تصریح کرد: با توجه به شرایط 
خاص جمهوری آذربایجان و اتمام جنگ اخیر که نوید بخش برقراری صلح و آرامش 
در منطقه است، برگزاری این اجالس با چنین جامعیت و نتایجی، نوعی جهش در 

تقویت و توسعه همکاری های طرفین محسوب می شود.
نامه کمیسیون مشترک همکاری  تفاهم  امضای  خبر  اعالم  با  اقتصاد  زیر  و
های اقتصادی دو کشور ایران و آذربایجان در جریان چهاردهمین اجالس کمیسیون 
مشترک، این تفاهم نامه را بر پایه دو جزء »پیگیری پروژه های در دست اجرا و 
نهایی سازی پروژه های آتی« و »توافق بر سر نحوه مشارکت بخش خصوصی 
ایران و استفاده از توانمندی های آن در بازسازی و بهسازی مناطق این کشور عنوان 

کرد که با استقبال ویژه طرف آذری مواجه شد.
دکتر دژپسند، جمهوری آذربایجان را از جمله معدود کشور هایی عنوان کرد 
که حتی در شرایط اوج گیری کرونا، ارتباطات و همکاری های اقتصادی خود را 

با ایران بخوبی ادامه داد بنحوی که شاهد کمترین اختالل در این زمینه بودیم.
این گزارش حاکی است، وزیر اقتصاد کشورمان طی سخنانی در جریان برگزاری 
چهاردهمین اجالس کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی جمهوری اسالمی 
بر  اسالمی همواره  اصولی جمهوری  آذربایجان گفت: سیاست  و جمهوری  یران  ا
ویژه کشورهای  به  با همه کشورها  اقتصادی  و  روابط سیاسی  تعمیق و گسترش 

مسلمان و همسایه استوار بوده است.
و  فرهنگی، مذهبی  تاریخی،  لحاظ  به  آذربایجان  و  ایران  روابط  افزود:  وی 

اقتصادی حائز اهمیت باالیی است.
وزیر اقتصاد کشورمان همچنین گفت: من به نمایندگی از سوی دولت جمهوری 
اسالمی ایران اعالم می نمایم، همانطور که در دوره بحران تمامي همت خود را 
جهت بازگشت آرامش و صلح به کار بردیم، اکنون نیز جهت بازسازی مناطق کشور 

آذربایجان آماده همکاری هستیم. 
وی با اشاره به توانمندی های کم نظیر شرکت های ایرانی در زمینه ارائه 
خدمات فنی و مهندسی اظهار داشت: شرکت های پیمانکاری ایرانی، پروژه های 
مختلفی را در زمینه های ساختمان، ساخت سد و نیروگاه، ساخت پاالیشگاه، راه 
سازی ، پل سازی و سایر زمینه ها در سراسر جهان از جمله در کشورهای عراق، 
و  اند  کرده  اجرا  موفقیت  با  ونزوئال  سریالنکا،  تاجیکستان،  سوریه،  فغانستان،  ا
اکنون نیز این شرکت ها از آمادگی کامل، جهت همکاری با جمهوری آذربایجان 

برخوردار هستند.
دکتر دژپسند پیشنهاد کرد، با توجه به ظرفیت های فوق و جهت عملیاتی 
نمودن همکاری شرکت های ایرانی با جمهوری آذربایجان، کمیته ای متشکل از 
آذربایجان در چارچوب کمیسیون  ایران و جمهوری  مایندگان جمهوری اسالمی  ن
مشترک تشکیل شود تا کمیته مذکور نسبت به تبیین مراتب نحوه مشارکت ایران 
در بازسازی مناطق آزاد شده آذربایجان، تدارک خدمات و اقالم مورد نیاز و ساز و 

کار همکاری دو جانبه اقدامات و پیگیری های الزم را بعمل آورد.
وی در ادامه با بیان اینکه تجارت و بازرگانی فیمابین دو کشور از دیگر زمینه 
های مهم همکاری دو جانبه در حوزه اقتصادی است، حجم روابط تجاری دو کشور 
در سال گذشته را دارای رشد قابل توجهي نسبت به مدت مشابه سال ماقبل آن 
عنوان کرد و متذکر شد، با توجه به ظرفیت های تجاری و اقتصادی دو کشور، این 

مقدار، رقم قابل توجهی نیست و حتمًا باید بهبود یابد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی یادآور شد: مهم ترین اقدام در این خصوص می 
تواند تسهیل رویه ها و فرایندهای قانونی برای توسعه تجارت و در نهایت، کاهش 

موانع رویه ای، تعرفه ای و غیر تعرفه ای باشد.
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فاقد  اراضی و ساختمانهای  ثبتی  تعیین تکلیف وضعیت  قانون  آگهی رای هیات 
سند رسمی 

برابر رای صادره هیات تعیین تکلیف مستقر در ثبت اسناد و امالک شهرستان سنندج ، 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی ذیل تایید گردیده لذا بدین وسیله مشخصات امالک در 
دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع عموم در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی میگردد، 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم نمایند و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نموده و گواهی اخذ و تحویل اداره ثبت 
نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض سند مالکیت 

طبق مقررات صادر خواهد شد . صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
تاریخ نوبت اول :1399/11/4    تاریخ نوبت دوم: 1399/11/19

بخش 11 : ششدانگ یک قطعه یک درب باغ به نام سلمه سهیلی فرزند محمد نسیم 
شماره شناسنامه 571 صادره دهگالن کد ملی 5589153141 تحت پالک 1902 فرعی 
از 3 اصلی بخش 11 کالترزان به مساحت 3404/73 متر مربع خریداری شده از نسق 
فیض اهلل فرجیان زارع صاحب به آدرس سنندج روستای سراب قامیش روبروی نیک گاز 

بهنام قباد رئیس ثبت منطقه 1 سنندج   م الف 160281

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  یین  ا  13 وماده قانون   3 موضوع گهی  آ
پرونده  برابرکالسه  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  و  ثبتی  ضعیت  و
شماره1399114410018000333 ورای شماره 139960310018008433هیات 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
اباد تصرفات مالکانه بالمعارض  مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک عباس 
متقاضی اقای/خانم محمد شکر اله میرزائی فرزند حسین به شماره شناسنامه 9982 
و کد ملی 0057984433 صادره از تهران ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل 
بر بنای احداثی به مساحت پانصدو بیست متر مربع )520( متر مربع قسمتی از 
پالک 5 اصلی واقع در قریه پسنده سفلی بخش دو ثبت عباس اباد دارای مبایعه 
نامه عادی از محدوده مالکیت رسمی علی اکبر پسندی محرز گردیده است ......... 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 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: 
20-10-1399 تاریخ انتشار دوم: 04-11-1399 ابراهیم حسین زاده سرپرست 

ثبت اسناد و امالک عباس آباد
م-الف 19908570

تعیین  ن  نو قا مه  نا یین  ا  1 3 ه د ما و ن  نو قا  3 ع ضو مو گهی  آ
سمی  ر سند  قد  فا ی  نها ختما سا و  ضی  ا ر ا و  ثبتی  وضعیت  کلیف  ت
شماره  ورای   1398114410018001450 شماره پرونده  برکالسه  را ب
139960310018009336هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
تقی حمزه  اقای/خانم سید  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  اباد تصرفات  عباس 
پور فرزند سید نورالدین به شماره شناسنامه 531 وکد ملی 2219839214 
صادره از تنکابن یک قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی به مساحت یکصدو 
چهل و نه متر مربع )149( 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 15 روز آگهی میشود در صورتی 
می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  صدور  به  نسبت  اشخاص  ه  ک
توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض دادخواست خود 
مدت  انقضای  صورت  در  است  بدیهی   . نمایند  تقدیم  قضایی  مراجه  به  ا  ر
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهدشد.. 
تاریخ انتشار اول: 20-10-1399 تاریخ انتشار دوم: 04-11-1399 ابراهیم 

حسین زاده سرپرست ثبت اسناد و امالک عباس آباد
م-الف 19908572

نون  قا مه  نا یین  ا  13 ه د ما و نون  قا  3 موضوع گهی  آ
فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  عیین  ت
ره13991144100 شما نده  پرو برکالسه  ا بر رسمی  ند  س

ره  شما ورای   1399114410018000659 1و 8000660
و139960310018010463هیات   1 39960310018010469
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 4839414769 و1753740045 صادره از چالوس 
و اهواز هریک نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه 
زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 550 متر مربع قسمتی از 
پالک 1678 فرعی از 570 فرعی از 290 فرعی از 144 اصلی 
واقع در قریه عباس اباد دارای سند مالکیت مشاعی از محدوده 
است  گردیده  محرز  جاهدی  حسین  و  خودش  مشاعی  الکیت  م
.......... لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  الکیت  م
نتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض دادخواست خود را  ا
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: 20-10-1399 تاریخ انتشار 
اسناد  ثبت  زاده سرپرست  ابراهیم حسین   1399-11-04 دوم: 

و امالک عباس آباد
م-الف 19908582

تعیین  نون  قا مه  نا یین  ا  13 ده وما نون  قا  3 موضوع گهی  آ
رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  کلیف  ت
رای شماره  1398114410018000789و  پرونده شماره  برابرکالسه 
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  وهیات   1 39960310018008557
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک عباس اباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
اقای/خانم مصطفی سهایی فرزند به شماره شناسنامه 156 و کد ملی 
تنکابن ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل  از  2219230058 صادره 
بربنای احداثی به مساحت دویست و سی متر مربع )230( متر قسمتی 
از پالک 5 اصلی واقع در قریه پسنده سفلی بخش دو ثبت عباس اباد 
دارای مبایعه نامه عادی خریداری از امیر موسی پسندی از محدوده 
مالکیت رسمی محمد حسین موسی پسندی می باشد . محرز گردیده 
است . ..... لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
مالکیت  صدور  به  نسبت  اشخاص  که  صورتی  در  میشود  آگهی  وز  ر
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی 
تقدیم  به مراجه قضایی  را  دادخواست خود  اعتراض  ماه  به مدت دو 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول  . بدیهی است در صورت  نمایند 
انتشار  تاریخ  خواهدشد..  صادر  مالکیت  سند  مقررات  طبق  عتراض  ا
اول: 04-11-1399 تاریخ انتشار دوم: 18-11-1399 ابراهیم حسین 

زاده سرپرست ثبت اسناد و امالک عباس آباد
م-الف 19909009

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک نیشابور 
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی 
تعیین تکلیف  قانون  نامه  آیین  قانون و ماده 13  آگهی موضوع ماده 3 

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
و  اراضی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون   3 و   1 مواد  دستور  به  ظر  ن
شماره  رای  برابر  و   1390/09/20 مصوب  رسمی  سند  فاقد  اختمانهای  س
یک  ماده  موضوع  اول  هیات   99/10/23 مورخ   1 39960306005008275
قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نیشابور تصرفات مالکانه و بالمعارض آقای 
ابوالفضل زردی فرزند محمد ابراهیم نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به 
مساحت 52/90 متر مربع از پالک شماره 565 فرعی از 238 اصلی واقع در 
اراضی سروستان بخش 2 حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی 

خانم بتول چوپانکاره فرزند حسین محرز گردیده است.
لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی و ماده 13 آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 
روز از طریق این روزنامه و محلی کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها 
رای هیات الصاق تا در صورتی که اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض 
داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در 
محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید 
اخذ نمایند. معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست 
را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به 
ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل 
نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند 
اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از 

مراجعه متضرر به دادگاه نیست. م الف 99/8328
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/11/04
تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/11/19

علی امینی 
رئیس ثبت اسناد و امالک نیشابور
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آخرین پرواز بهترین چترباز!
کشور  مطرح  چتربازان  از  کی  ی
یک  در  گذشته  پنجشنبه  روز  صبح 
حادثه عجیب و ترسناک به کام مرگ 
فرو رفت؛ اتفاقی که جامعه را به بهت 

و حیرت فرو برده است.
در روزهایی که چهارمین سالگرد 
حادثه آتش سوزی و ریزش ساختمان 
پالسکو بسیار در فضای مجازی مورد 
توجه قرار گرفته، مراسم های یادبود 
متعددی نیز در فضاهای مختلف برگزار 
می شود. یکی از این مراسم ها صبح 

روز پنجشنبه جلوی ساختمان آتش نشانی فاز یک شهرک اکباتان برگزار شد 
که در کمال تاسف یک اتفاق تلخ و ناگوار را رقم زد.

در مراسمی که از ساعت 8 صبح برگزار شده بود، محمد بزرگی یکی از 
چتربازهای مطرح ایران حضور پیدا کرد تا با یک حرکت نمادین یاد آتش نشانان 
شهید را زنده نگه دارد اما خودش درگیر یک حادثه شد و جانش را از دست داد.

این چترباز 36 ساله که سال های زیادی است در این عرصه فعالیت 
می کرد و در چند دوره رقابت های کشوری نیز مدال هایی بدست آورده بود، 
یکی از بهترین ها در چتربازی محسوب می شد. او با تالش های زیاد مجوز 
پریدن از باالی یکی از برج های شهرک اکباتان را کسب کرد و ساعت های 
اولیه صبح در حالی که حاضران منتظر صحنه های جذابی از او بودند، به 
باالی نردبان آتش نشانی با ارتفاع 58 متری رفت تا به پایین بپرد و چتربازی 

اش را به نمایش بگذارد.
همین اتفاق هم افتاد و از باالی جرثقیل به پایین پرید اما حادثه ای تلخ 
اتفاق افتاد. وقتی همه نگاه ها به بزرگی بود، چتر او به دور خودش پیچید و 
گره خورد و منجر به سقوطش شد. با توجه به اینکه فقط 58 متر ارتفاع وجود 
داشت، این چترباز زمان الزم برای آنکه مشکل به وجود آمده را حل کند به 

دست نیاورد و متاسفانه به روی زمین سقوط کرد.
مسئوالن حاضر در این مانور و برنامه سریعا با خبرکردن اورژانس برای 
بهبودی محمد بزرگی تالش کردند و او سریعا به بیمارستان صارم منتقل شد 
اما به خاطر شدت جراحات وارده و شکستگی های بدنش به کام مرگ فرو 

رفت و جان خود را از دست داد.
بزرگی 36 ساله متاهل بود و اطرافیانش درباره او می گویند که همواره 
تنهایی به چتربازی می رفته و اعتقاد داشته که می تواند کارهای عجیب 
را انجام بدهد. این اتفاق در حالی رقم خورده که سازمان آتش نشانی و به 
خصوص مسئوالن آتش نشانی شهرک اکباتان اعتقاد داشتند انجام چنین 
کاری از ارتفاع 58 متری یک اقدام خطرناک محسوب می شود و به همین 
خاطر هم مخالفت های زیادی انجام دادند. اما با اصرار خودش به پریدن از 
ارتفاع پایین موافقت مسئوالن را گرفت که درنهایت نیز منجر به مرگش شد.

متخصصان چتربازی در تمام دنیا اعتقاد دارند که این کار حداقل نیاز به 
هزار تا هزار و پانصد متر ارتفاع دارد و اینکه یک چترباز حرفه ای بخواهد از 
ارتفاعی کوتاه مثل 58 متر به پایین بپرد، بسیار خطرناک است. محمد بزرگی 

اما این کار را انجام داد و متاسفانه  اخرین پرش او با چتر بود.

باخ: المپیک توکیو برگزار می شود
رییس کمیته بین المللی المپیک 
گفت: هیچ برنامه دیگری برای المپیک 
برگزار  ها  بازی  این  و  نداریم  وکیو  ت

می شود.
 ،Kyodo news به گزارش 
توماس باخ رییس کمیته بین المللی 
که  داد  اطمینان  دیگر  بار  لمپیک  ا
باخ  شود.  می  برگزار  توکیو  لمپیک  ا
نداریم  دیگری  برنامه  هیچ  ما  گفت: 
بارور  که  ندارد  هم  دلیلی  هیچ  و 
)اول  جوالی   23 در  ها  بازی  نیم  ک

بازی ها را در شرایط  افتتاح نمی شود. ما متعهد هستیم که  مرداد1400( 
امنی برگزارکنیم.

باخ با اشاره به احتمال کاهش تعداد تماشاگران نیز گفت: کمیته بین 
المللی المپیک برای محافظت از جان افراد باید انعطاف پذیر باشد و فداکاری 

الزم است. 
باخ در مورد افزایش آمار مبتالیان به ویروس کرونا در ژاپن و ابهام در 
برگزاری مراسم حمل مشعل المپیک نیز تاکید کرد: بگذارید  صریح بگویم 
که  نمی توانید مارس 2021 را با مارس 2020 مقایسه کنید زیرا پیشرفت 
زیادی در زمینه علوم، پزشکی، واکسیناسیون و آزمایش ها به وجود آمده است. 
همه این موارد در مارس سال گذشته در دسترس نبود و هیچ کسی هنوز نمی 
دانست چگونه واقعاً با این بیماری مقابله کند و اکنون ما چیزهای زیادی می 
دانیم. من مایل هستم در زمان حمل مشعل المپیک دوباره به ژاپن سفر کنم.

مرداد 1۴00، زمان برگزاری مسابقات هندبال قهرمانی زنان 
آسیا 

کنفدراسیون هندبال آسیا تاریخ برگزاری مسابقات قهرمانی زنان آسیا 
را مرداد 1400 اعالم کرد.

کمیته اجرایی فدراسیون هندبال آسیا تاریخ برگزاری مسابقات هندبال 
آسیا و  زنان  قهرمانی  آسیا، مسابقات  نوجوانان دختران  و  قهرمانی جوانان 

مسابقات هندبال ساحلی قهرمانی زنان و مردان آسیا را اعالم کرد.
براین اساس هجدهمین دوره از مسابقات هندبال قهرمانی زنان آسیا 
)انتخابی قهرمانی جهان 2021، اسپانیا( از 21 تا 30 آگوست 2021 یعنی 30 

مرداد تا 8 شهریور 1400 انجام خواهد شد.
هشتمین دوره از مسابقات هندبال ساحلی قهرمانی مردان و زنان آسیا 
)انتخابی قهرمانی جهان 2022( از 3 تا 10 جوالی 2021 یعنی 12 تا 19 
تیر 1400 انجام خواهد شد.همچنین شانزدهمین دوره از مسابقات دختران 
جوان آسیا )کسب سهمیه بیست و سومین دوره از مسابقات قهرمانی جوانان 
جهان 2022، اسلوونی( و نهمین دوره مسابقات قهرمانی دختران نوجوان آسیا 
)انتخابی نهمین دوره مسابقات قهرمانی نوجوانان جهان 2022 ( در  مارس 

2022 یعنی اسفند 1400 برگزار خواهد شد.
کنفدراسیون آسیا از فدراسیون های عضو که عالقه مند به میزبانی این 
رویدادها هستند، خواسته است که با توجه به قوانین AHF در مورد میزبانی 
مسابقات قهرمانی آسیا اعالم نظر کنند و درخواست خود را برای مسابقات 
قهرمانی جوانان و نوجوانان دختر حداکثر تا 31 مارس 2021 یعنی 11 فروردین 
1400 و برای مسابقات ساحلی مردان و زنان و قهرمانی زنان تا 28 فوریه 

2021 یعنی 10 اسفند 1399 ارسال کنند.

کیلینی: از قهرمانی و پیروزی خسته نشده ام
در  قهرمانی  از  یوونتوس  کاپیتان 
سوپر جام ایتالیا خوشحال است و تاکید 
برای  زیادی  انگیزه  همچنان  که  کرد 

قهرمانی و پیروزی دارد.
جورجو  اسپورت،  رای  گزارش  به 
با  دیگر  قهرمانی  یک  توانست  کیلینی 

یوونتوس را باالی سر برد.
یووه در سوپر جام ایتالیا به مصاف 
ناپولی رفت و توانست با دو گل به پیروزی 

دست پیدا کند.
باتجربه  مدافع  کیلینی،  جورجو 
یوونتوس بعد از بازی گفت: من اصال از 

پیروزی و قهرمانی خسته نشده ام. می خواستیم که با پیروزی در این بازی شکست 
برابر اینتر را فراموش کنیم. آن شکست همچنان ما را اذیت می کند.

او ادامه داد: بازی بسیار خوبی را هم در حمله و هم در خط دفاعی به نمایش 
گذاشتیم. چنین بازی خوبی برابر ناپولی اصال آسان نیست چرا که آن ها در ضد 

حمالت بسیار مرگبار هستند و پاس های سریعی به هم می دهند.
کیلینی در پایان گفت: نباید فراموش کرد که خط میانی ما تالش زیادی در 
این بازی داشت و به خوبی ارتباط بین خط دفاعی و حمله را برقرار کرد. باید همه 
چه کسانی که نخستین جام را با یووه به دست آوردند و چه کسانی که چندمین جام 

را تجربه کردند از این قهرمانی خوشحال باشند.

زیدان روی لبه تیغ!
از  پس  مادرید  رئال  سرمربی 
حذف  و  اسپانیا  سوپرجام  در  شکست 
از کوپا دل ری در وضعیت پیچیده ای 

قرار گرفت.
الدین  زین  ساکر،  بی  گزارش  به 
رود. شکست  راه می  زیدان روی سیم 
در سوپرچام اسپانیا مقابل اتلتیک بیلبائو 
و حذف زودهنگام از کوپا دل ری )باخت 
2 بر یک از آلکویانو، تیم دسته سومی( 
سرمربی  سمت  به  انتقادها  شد  موجب 
رئال مادرید سرازیر شوند. او می داند که 
تیمش در وضعیت خوبی به سر نمی برد. 

تساوی های خارج از خانه مقابل الچه و اوساسونا در اللیگا ابهام را دوباره در 
رابطه با سرمربی فرانسوی به وجود آورد اما دو ضربه اخیر در سوپرجام و کوپا، زیدان 

را در وضعیت پیچیده ای قرار داد. 
اکنون تنها مادرید می تواند در اللیگا و لیگ قهرمانان اروپا رقابت کند و زیزو 
می داند که باید چهره دیگری از تیم خود در بازی های آینده نشان دهد تا تنش ها 

را کاهش دهد. کاری که در این فصل یک بار توانست انجام دهد. 
مادرید در ماه نوامبر در پنج بازی تنها یک برد به دست آورد که آن هم پیروزی 
مقابل اینتر در لیگ قهرمانان بود. سفیدپوشان مقابل ویارئال مساوی کردند و از والنسیا، 

آالوس و شاختار شکست خوردند. 
پس از آن تیم زیدان شش پیروزی پیاپی به دست آورد و موجب شد به صدر 
جدول اللیگا نزدیک شود. همچنین به یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان صعود کند. 
دیدارهای آینده رئال مادرید برابر آالوس، لوانته، اوئسکا و والنسیا در اللیگا 

خواهند بود. این چهار بازی می توانند در آینده زیدان نقش داشته باشند.

تمجید وین رونی از ستاره های منچستریونایتد
وین رونی، ستاره سابق منچستریونایتد، ضمن تحسین برونو فرناندز، ادینسون 

کاوانی و پل پوگبا، معتقد است که این تیم می تواند قهرمان لیگ برتر شود.
وین رونی باور دارد که اوله گنار سولسشر، سرمربی منچستریونایتد، این تیم 
را پس از هشت سال به عنوان قهرمانی در لیگ برتر خواهد رساند. رونی ضمن 
تمجید از برونو فرناندز، ادینسون کاوانی و پل پوگبا، از قهرمانی یوناتید در لیگ برتر 

حمایت کرده است.
یونایتد توانست با برد برابر فوالم دوباره به صدر جدول لیگ برتر بازگردد، هرچند 
در ابتدای بازی 1-0 از این تیم عقب افتاده بود. گل دقیقه 5 فوالم را ادینسون کاوانی، 

مهاجم یونایتد، در دقیقه 16 پاسخ داد.
برونو فرناندز که پنجاهمین بازی خود با پیراهن یونایتد را انجام می داد توپ 
را ارسال کرد و دفع ناقص آرئوال سبب شد تا کاوانی در مقابل دروازه صاحب توپ 
شود و به سادگی دروازه را باز کند و بازی را به تساوی بکشد. پوگبا نیز توانست در 

پایان گل برتری شیاطین سرخ را به ثمر برساند.
وین رونی که به تازگی سرمربی تیم دربی شده است، گفت: »در چند سال 
گذشته منچستریونایتد آماده برای رقابت بر سر قهرمانی در لیگ برتر نبود. اما االن 

آنها بازیکنان قدرتمندی ساخته اند.
آمدن برونو فرناندز کمک بسیار بزرگی بود. ادینسون کاوانی با آن ذهنیت 
برنده ای که دارد هم کمک بسیار زیادی کرده است. این تیم حاال برای قهرمانی 

در لیگ برتر می جنگد.
من شش هفته پیش گفتم که فکر می کنم منچستریونایتد قهرمان خواهد شد 

و هنوز هم همینطور فکر می کنم.
پل پوگبا سهم بزرگی در این زمینه خواهد داشت. آنها بازیکنانی با ذهنیت 
برنده را به این تیم آورده اند و حاال پوگبا می تواند کارش را به بهترین نحو انجام 

دهد و در زمین کیفیت خود را نشان دهد.«

گتوزو: از یووه ترسیدیم
ناپولی  سرمربی  گتوزو  جنارو 
در  یوونتوس  برابر  تیمش  شکست  به 

سوپرکاپ ایتالیا واکنش نشان داد.
مقابل  ناپولی  باخت 0-2  از  پس 
لورنزو  ایتالیا،  سوپرکاپ  در  یوونتوس 
ناپولی  بازیکن  ترین  غمگین  اینسینیه 
ضربه  یک   79 دقیقه  در  اینسینیه  بود. 
پنالتی را از دست داد تا راه یوونتوس برای 
قهرمانی را هموار کند. اینسینیه تاکنون 
هر 3 ضربه پنالتی خود مقابل یوونتوس 

را از دست داده است.
جنارو گتوزو سرمربی ناپولی پس 

از شکست تیمش به خبرنگاران گفت:» باید از بازیکنانم تشکر کنم چون آنها هر 
کاری که نیاز بود را مقابل با یوونتوس انجام دادند. ما در نیمه اول کمی ترسیده 
بودیم به خصوص تا زمانی که گل اول را دریافت کردیم، اما در ادامه واکنش خوبی 

از خود نشان دادیم.
انیسینیه؟ در چنین بازی مهمی شما ممکن است اندکی بدشانس باشید و 
پنالتی از دست دهید اما آن ضربه از لوزانو که در دقیقه 94 توسط شزنی مهار شد 

واقعا باورنکردنی بود.«
گتوزو در ادامه گفت:» ما باهم برنده می شویم یا می بازیم. اینسینیه نباید 
فکر کند به خاطر او بازی را واگذار کردیم. هر دو تیم به هم احترام گذاشتند 
و این یک بازی تاکتیکی  بود و هیچ یک از دو تیم موقعیت های زیادی برای 

نداشتند.« گلزنی 

ابتالی سرخیو آگوئرو به کرونا
ستاره آرژانتینی منچسترسیتی به ویروس کرونا مبتال شد تا مدتی دیگر را نیز 

به دور از میادین باشد.
سرخیو آگوئرو روز گذشته و پس از تماس با شخصی که مشخص شد به کرونا 
مبتالست، به قرنطینه خانگی رفته بود. او به همین دلیل بازی برابر استون ویال 
را از دست داد و باشگاه سیتی تایید کرد که ستاره آرژانتینی به بیماری کووید19 

مبتال شده است.
آگوئرو نیز در صحفه اجتماعی خود نوشت:» پس از تماس با یک بیمار کرونایی 
قرنطینه شدم و نتیجه آخرین تستم نیز مثبت شد. عالئم مختصری دارم و دستورات 

پزشکان را اجرا خواهم کرد. همگی مراقب باشید.«
در فصل جاری محسوب می  آگوئرو  برای  دیگر  به عقب  قدم  این یک   
درگیر  همواره  امسال  و  دارد  قرارداد  سیتی  با  فصل  پایان  تا  که  بازیکنی  شود. 
آگوئرو  ماه های حضور  آخرین  این  معتقدند  بسیاری  است.  بوده  ها  مصدومیت 

در منچسترسیتی است.

فوتبال  تیم  سرمربی 
نه  سفا متا گفت:  ستقالل  ا
لیگ  در  ساله   22 حسرت 
قهرمانان آسیا را در دلمان گذاشتند؛ اما 
لیگ  باالی  مراحل  به  امسال  امیدوارم 

قهرمانان آسیا برسیم.
خبری  نشست  در  فکری  محمود 
پیش از دیدار تیمش برابر سایپا در هفته 
برتر اظهار داشت: سایپا  دوازدهم لیگ 
در لیگ امسال نشان داده می تواند از هر 
تیمی امتیاز بگیرد و بازی سختی در پیش 
داریم. این تیم از تمام حریفانش امسال 
امتیاز گرفته است. برنامه مسابقات هم 
مسابقات  فشردگی  که  است  به شکلی 
به  باید  بازیکنانم  می کند.  اذیت  را  ما 
ارائه  با  امیدوارم  بگذارند.  احترام  سایپا 
در  را  جایگاهمان  بتوانیم  خوب  بازی 
تیم سایپا سه  صدر جدول حفظ کنیم. 
روز بیشتر برای این بازی زمان داشته و 
تمرین کرده است. بازیکنانم شرایط روحی 
و انگیزه خود را حفظ کردند و امیدوارم با 

انگیزه وارد زمین شوند.
با  تیمش  اینکه  با  رابطه  در  وی 
توجه به اینکه در دیدار قبلی خود با سه 
مهاجم به میدان رفت و موفق بود، آیا 
با سه مهاجم بازی  باز هم  امکان دارد 
کند، خاطر نشان کرد: ما نسبت به هر 
را  بازی  ترکیب  داشته هایمان،  و  بازی 
اینکه  به  توجه  .با  می کنیم  مشخص 
لیگ فشرده است باید به برخی بازیکنان 

استراحت بدهیم.  

 سرمربی تیم فوتبال استقالل در 
مورد اینکه ممکن است تیمش در لیگ 
به  مستقیم  صورت  به  آسیا  قهرمانان 
مرحله گروهی صعود کند، اضافه کرد: 
هنوز خبر قطعی به ما از طرف باشگاه 
نرسیده است اما در مجموع من حسرت 
22 ساله دارم. این حسرت را به دلمان 
گذاشتند و در فینال لیگ قهرمانان غایب 
بوده  خوبی  تیم  همیشه  العین  بودیم. 
است. من به مراحل خیلی باالتر از لیگ 
قهرمانان فکر می کنم. باید تمام برنامه  
ریزی هایمان را انجام دهیم تا به مراحل 
باال تر برسیم و آرزویی که در دلم است 

را محقق کنیم.
بطه  ا ر ر  د ستقالل  ا سرمربی 

انتقاالت  و  نقل  برای  برنامه اش  با 
خاطرنشان کرد: در فهرست جای خالی 
البته تعدادی از بازیکنان در نیم  داریم. 
فصل از جمع ما جدا خواهند شد و هم 
برای ادامه لیگ و هم برای لیگ قهرمانان 

خودمان را تقویت می کنیم.
وی در خصوص اینکه خط حمله 
هیچ  کرد:  اضافه  است،  ضعیف  سایپا 
تیمی را نمی شود دست کم گرفت. سایپا 
تیم محترمی است و حتی اگر 2 امتیاز از 
دست بدهیم برای ما بد است. ما برای 
کسب 3 امتیاز به زمین می رویم. اگر سایپا 
در حمله ضعیف بوده ما این تیم را دست 
کم نمی گیریم. این تیم به طور هم در 
خطوط دیگرش قوی بوده که توانسته از 

حریفان امتیاز بگیریم.
فکری در رابطه با مصدومان تیمش 
اضافه کرد: سید احمد موسوی مصدوم 
است. آرش رضاوند هم کمی مصدوم بود 
اما چند روزی است به تمرینات اضافه 

شده و فکر می کنم به بازی برسیم.
در  استقالل  فوتبال  تیم  سرمربی 
در  نتیجه گیری  نظر  از  او  اینکه  مورد 
ابتدای فصل بهترین سرمربی چند سال 
اخیر استقالل بوده است،  تصریح کرد: 
و  مجموعه  تمام  تالش  موضوع  این 
بازیکنان بوده و از آنها تشکر می کنم. 
از ابتدای لیگ مشکالت زیادی داشتیم 
به صدر جدول  بازیکنان  با خواسته  اما 
رسیدیم. امیدوارم این روند را ادامه دهیم. 
ما به مجموعه استقالل و هوادارن تبریک 

می گوییم.
از سیاست  وی اضافه کرد: خیلی 
ما  اما  باشند  استقاللی  شاید  مداران 
این  و   هستیم  تر  نجیب  استقاللی ها 
موضوع را پیش خودمان نگه می داریم و 
فکر می کنیم تیم نیاز به حمایت ندارد. 
همه کسانی که استقاللی هستند کمک 

کنند تا تیم با کمک آنها نتیجه بگیرد.
فکری گفت: به طور حتم مدیریت 
و  است  کار سختی  باشگاه  و  بازیکنان 
افرادی  نفر نیست. آن  نفر دو  کار یک 
که مدیریتی می توانند کمک کنند. آن 
به  فنی  پیشکسوتانی هم که می توانند 
تیم در شرایط  تا  استقالل کمک کنند 
خوبی در لیگ قهرمانان حضور پیدا کند.

سایپا از تمام حریفانش امتیاز گرفته است؛

فکری: بازی سختی در پیش داریم

پرسپولیس به عنوان قهرمان لیگ 
ایران در سید اول برای قرعه کشی لیگ 

قهرمانان آسیا قرار می گیرد.
اخبار غیررسمی حاکی از آن است 
که ای اف سی این بار قصد دارد این بار 
اساس کشورهای  بر  نه  را  قرعه کشی 
شرکت کننده بلکه بر مبنای نحوه صعود 
تیم ها به لیگ قهرمانان قرعه کشی کند 
و به همین خاطر سید بندی نیز انجام 
هم  امکان  دوباره  که  هرچند  می شود. 
گروهی تیم ها از یک کشور وجود ندارد.

نکته مهم این است که برای اولین 
بار لیگ قهرمانان آسیا با حضور 40 تیم 
برگزار می شود و ای اف سی کاپ نیز 39 
عضو در فصل جاری خواهد داشت و در 
واقع کنفدراسیون فوتبال آسیا بزرگترین 
تورنمنت های باشگاهی خود را به انجام 

خواهد رساند.
در سید اول قهرمانان لیگ ایران، 
قطر، امارات و عربستان حضور خواهند 
یعنی  دیگر؛  تیم  یک  همراه  به  داشت 
و  الشارجه  السد،  و  الدحیل  پرسپولیس، 
به  باتوجه  که  این  مهم  نکته  الهالل. 
این  مسئوالن  امارات،  لیگ  تعطیلی 
کشور تصمیم گرفتند که چهار نماینده 
لیگ  از  نمایندگی  برای  را  سال 2020 

این کشور در فصل جدید نیز معرفی کنند.
یا  قهرمان  نایب  دوم،  سید  در 
کشور  چهار  این  حذفی  جام  قهرمان 
سه  از  پس  که  تراکتور  می شوند؛  دیده 
سال به این رقابت ها برگشته به همراه 
شباب اهلی که دو سال پیش قهرمان جام 
حذفی شد و همچنین النصر نایب قهرمان 
لیگ حرفه ای عربستان به همراه االهلی 
با حضور  الریان قطر که  حضور دارد و 
شجاع خلیل زاده تیم جذابی برای فوتبال 

دوستان ایرانی محسوب می شود.
حضور الریان در سید دوم، احتمال 
هم گروهی این تیم با پرسپولیس را به 
احتمال   %25 واقع  در  می آورد.  وجود 

هم  قطر  الریان  با  پرسپولیس  که  دارد 
گروه شود. در سید سوم دو تیم همنام 
استقالل حضور دارند و بنابراین احتمال 
هم گروهی آن ها وجود نخواهد داشت. 
به جز آبی های تهران و دوشنبه، الوحده 
امارات و پاختاکور ازبکستان نیز حضور 
دارند. نماینده ازبک با قهرمانی در لیگ 
این کشور توانست به آسیا راه یابد. تیم 
دیگر این سید گوای هند است که برای 
اولین بار با قهرمانی در لیگ این کشور 
جواز حضور در بزرگترین تورنمنت قاره 

ای را می گیرد.
در سید چهارم به جز الشرطه که 
قهرمان عراق است، چهار تیم دیگر با 

پلی آف مشخص خواهند شد. فوالد ایران 
نیز برای صعود به مرحله گروهی باید این 

امارات را شکست دهد.
گروه مرگ ممکن است با حضور 
العین  و  ایران  استقالل  النصر،  الدحیل، 
امارات تشکیل شود یا این که با حضور 
پرسپولیس، الریان، پاختاکور و العین این 

گروه به وجود بیاید.
های  سرخابی  برای  همچنین 
وجود  نیز  ساده  گروه  احتمال  پایتخت 
با  گروهی  هم  پرسپولیس  برای  دارد. 
و  تاجیکستان  استقالل  اهلی،  شباب 
ساده  گروه  است  ممکن  عراق  الشرطه 
ای به نظر بیاید. برای استقالل نیز هم 
الشرطه  و  االهلی  شارجه،  با  گروهی 
اول:  است.سید  ممکن  قرعه  بهترین 
الدحیل قطر، الهالل عربستان، پرسپولیس 

ایران، شارجه امارات، السد قطر
سید دوم: النصر عربستان، تراکتور 
ایران، شباب االهلی امارات، الریان قطر، 

االهلی عربستان
ازبکستان،  پاختاکور  سوم:  سید 
هند،  گوای  سی  اف  امارات،  الوحده 

استقالل ایران، استقالل تاجیکستان
سید چهارم: الشرطه عراق، 4 تیم 
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محمدرضا هاشمی كهندانی

سید بندی لیگ قهرمانان آسیا اعالم شد؛

پرسپولیس در سید اول، صعود استقالل بدون حضور در پلی آف

به  کنش  ا و در  باغی  د جر  ها
فوتبال  فدراسیون  بی توجهی مسووالن 
نسبت به خروج فوتبال زنان از رنکینگ 
فیفا گفت: برای تیم ملی سختی زیادی 
تمام  مسووالن  بی توجهی  اما  کشیدیم 

زحمات ما را به باد داد.
یک ماه از حذف تیم ملی فوتبال 
زنان ایران از رنکینگ فیفا گذشته و هنوز 
مسووالن فدراسیون فوتبال و ورزش در 
این مورد اظهار نظری نکرده اند. مهین 
وزیر  زنان  معاون  به عنوان  فرهادی زاد 
را  خبرنگاران  به  پاسخگویی  ورزش 
مربوط  فوتبال  فدراسیون  مسئوالن  به 
سکوت  هم  فوتبالی  مدیران  و  می داند 
کرده اند. گویا اتفاقی نیفتاده و همه چیز 
اما  به روال طبیعی خود دنبال می شود 
در این میان بازیکنان و مربیان  ناراحت 
هستند و خواهان تعیین تکلیف وضعیت 

تیم ملی شده اند.
دباغی، بازیکن تیم ملی در واکنش 
فیفا  رنکینگ  از  زنان  فوتبال  به خروج 
گفت: وقتی خبر را خواندم فقط تاسف 
انتخابی  دوم  دور  برای  چون  خوردم 
المپیک از اواخر اسفند 97 در اردو بودیم 

و لحظه تحویل سال هم در اردو حضور 
داشتیم. تمام آن لحظات و سختی هایی 
که کشیدیم جلوی چشم من آمد. ما همه 
آن سختی ها را به جان خریدیم اما توجه 
نکردن مسووالن برای برگزاری اردو و 
مسابقات باعث شد، تمام زحماتمان بر 
از  کاری  خوردن  تاسف  جز  و  برود  باد 

دستمان برنمی آید.
او در واکنش به سکوت مسووالن 
از  خروج  مورد  در  فوتبال  فدراسیون 
رنکینگ فیفا بیان کرد: به نظرم توجیهی 
بگویند؟  چه  مورد  این  در  ندارند.  هم 
لژیونر ما نسبت به  از دالیلی که  یکی 
حسابی  و  درست  لیگ  که  کشورهایی 
هم ندارند، کمتر است به همین موضوع 
کشوری  هیچ  در  که  می کند  پیدا  ربط 

دیده نمی شویم.
ملت های  جام  مورد  در  دباغی 
فوتبال آسیا 2022 گفت: امیدوارم مثل 
قبل اردوها مقطعی و کوتاه نباشد و این 
بار با برنامه ریزی درستی پا به مسابقات 
زمان  اینکه  به  توجه  با  یعنی  بگذاریم 
داریم، اردو و بازی های تدارکاتی منظم 
برایمان در نظر گرفته شود تا در حد و 

اندازه تیم ملی ایران ظاهر شویم.
نگاه های  وجود  به  اشاره  با  او 
االن  گفت:  زنان  فوتبال  در  جنسیتی 
جا  هر  قبال  اما  است  کمتر شده  کمی 
هم  دختران  مگر  می گفتند  می رفتیم 
موضوع  این  می کنند؟  بازی  فوتبال 
برمی گردد،  مسئوالن  توجه  عدم  به 
چون ما سال هاست که خواستار پخش 
سانسور  صورت  به  حتی  مسابقاتمان 
اسپانسر  جذب  به  چون  هستیم  شده 
می  را  ما  بیشتر  مردم  می کند،  کمک 
شناسند  و ما هم بیشتر تالش می کنیم 

چون دیده می شویم.
در  نگاه  این  اینکه  بیان  با  دباغی 
این  در  گفت:  هست  هم  مسووالن 
زمینه می توانم از تیم های لیگ برتری 
مثال بزنم؛ از 16 تیم لیگ برتری فقط 
سپاهان و ذوب آهن در بخش زنان تیم 
داری می کنند و تیم هایی مثل تراکتور، 
پدیده و ...  با اینکه خصوصی هستند اما 
به بخش زنان ورود نمی شوند که  این 
نشان دهنده عدم توجه مسئوالن است 

و باید تاسف خورد.
به  زنان  فوتبال  ملی  تیم  بازیکن 

انتخابات فدراسیون فوتبال در دهم اسفند 
99 اشاره و بیان کرد: امیدوارم انتخابات 
به بهترین شکل انجام شود و فردی که 
بتواند بیشترین کمک را به فوتبال کند، 
انتظار  آینده  رئیس  از  بیاید.  کار  روی 
توجه به فوتبال زنان را دارم و می خواهم 
امکاناتی که به مردان اختصاص می دهند 

را برای ما هم در نظر بگیرند.
در  اصفهان  سپاهان  ملی پوش 
برتر  لیگ  در  خود  تیم  عملکرد  مورد 
و  داشتیم  مقتدرانه ای  کرد: شروع  بیان 
هر دو بازی حساس اول فصل را برنده 
شدیم که این به تمرینات پیش فصلمان 
برمی گردد. امسال همه عهد بسته بودیم 
که نتایج خوبی بگیریم و از ابتدا محکم 
گام برداریم.  در اولین دیدار نیم فصل 
دوم با ذوب آهن بدشانسی آوردیم و من 
مهاجم  دو  عنوان  به  اردستانی  خانم  و 
تیم  بازیکنان  نرسیدیم.  مسابقه  به  تیم 
از نظر تجربه کم آوردند اما باز هم دو 
بر دو به تساوی رسیدیم. برای ادامه کار 
قطعا  و  را جمع کرده ایم  امتیازات الزم 
یکی از تیم های صعود کننده به مرحله 

دوم هستیم.

واكنش ملی پوش فوتبال زنان به خروج از رنکینگ فیفا:

بی توجهی فدراسیون تمام زحمات ما را به باد داد

می گوید  میناوند  مهرداد  پزشک 
وضعیت بازیکن پیشین پرسپولیس پس 
از ابتال به کرونا نسبت به روزپنج شنبه 

بهتر است.
درباره  لطفی  امیرحسین  دکتر 
اظهار  میناوند  مهرداد  وضعیت  آخرین 
کرد: روز پنجشنبه وضعیت خیلی سخت 
و پرخطری داشتیم و تا ساعت های ظهر 
سطح اکسیژن او خیلی پایین آمده بود 
اما با همکاری تیم پزشکی یک عمل 
جراحی اورژانسی روی راه هوائی اش و 
اقدامات درمانی دیگری انجام دادیم و 

به تدریج وضعیتش خیلی بهتر شد.
اکسیژن  وضعیت  داد:  ادامه  او 
خونش خیلی ترمیم شد و ارتقاء پیدا کرد 

و همینطور وضعیت خون رسانی اش به 
یک شرایط با ثبات رسید و خدا را شکر 
از ظهر پنجشنبه وضعیت پایداری دارد 
و سطح اکسیژنش خیلی خوب باال آمده 

و جای خوشحالی و امیدواری دارد.
دکتر لطفی در پاسخ به این سوال 
شده  رفع  خطر  بگوییم  می توانیم  که 
بسیار مرموز  بیماری  این  است؟ گفت: 
یک  می کند  پیدا  شدت  وقتی  و  است 
می کند  ایجاد  بدن  در  التهابی  طوفان 
می آورد.  وجود  به  زیادی  مخاطرات  و 
و  است  بینی  پیش  قابل  غیر  بنابراین 
دهیم  انجام  می توانیم  که  کاری  تنها 
این است که درمان ها را ادامه دهیم و 

تالش کنیم و امیدوار باشیم.

دكتر امیرحسین لطفی:

وضعیت مهرداد میناوند بهتر از قبل شده است
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ابراهیم اثباتیـ  آهنگساز و نوازنده تنبورـ  به علت بیماری 
در سن 49 سالگی دار فانی را وداع گفت.

خانه تئاتر درگذشت ابراهیم اثباتی ـ رییس هیات مدیره 
انجمن موسیقی خانه تئاتر ـ را تایید کرد.

پس  و  بود  شده  شروع  گذشته  سال  از  اثباتی  بیماری 
بیمارستان  در  اخیر  هفته  دو  او ظرف  گرفت.  عید شدت  از 

بستری شده بود. 
این هنرمند که همسر نسیم ادبیـ  بازیگرـ  بود، شامگاه 

پنجشنبه ـ دوم بهمن ماه ـ درگذشت.
ابراهیم اثباتی موسیقی را از سال 1364 با ساز تنبور آغاز 

کرد و از رهنمودهای استاد سید خلیل عالی نژاد بهره  برد.
این هنرمند فقید در این مسیر به فراگیری سازهای دیگر 
همچون سه تار، تار، عود، دیوان و دف پرداخت و همچنین 
از یادگیری و پژوهش در زمینه تئوری موسیقی و آهنگسازی 

دریغ نکرد.
وی تا سال 1392 قریب به 43 موسیقی تئاتر و چندین 

موسیقی فیلم ساخت.
او در سال 1380 با جمعی از هنرمندان و نوازندگان به 
تاسیس گروه وصل صوفیان اقدام کرد که حاصل آن اجرای 
کنسرت  در داخل و خارج از کشور بوده است. عمده آثار این 

هنرمند در حوزه هنرهای نمایشی بود.

درگذشت یک هنرمند موسیقی

هنرمندی دیگر به خانه 
ابدی رفت و این بار رادیویی 
محمدرضا  کرد.  عزادار  را  ها 
حسن بیگی عالوه بر مطبوعات، سال ها 
به عنوان نویسنده، کارشناس و مجری، 
فرهنگ  رادیو  با  نزدیکی  همکاری 
فرهنگ  روایت  بر  عالوه  و  داشت 
برنامه »هفت  در  قدیم  تهران  و  مردم 
کوچه«، در مسابقه »کتابستان« نیز به 
محتوایی  مشاور  و  سوال  طراح  عنوان 

همکاری می کرد.
در ماه های اخیر رادیو، هنرمندانی 
غالمرضا  نورشاهی،  حسین  چون 
اهلل  حجت  آریایی،  بتول  جمشیدی، 
نجف پور و محمد حسین حرمی )مدیر 
سابق رادیو تهران( را به دلیل ابتال به 

کرونا از دست داده است.
رویا ولی زاده ـ تهیه کننده رادیو 
که در برنامه »کتابستان« و مدتی هم 
یاد حسن بیگی  زنده  با  »هفت کوچه« 
می  چنین  او  درباره  داشت،  همکاری 
فرهنگ  رادیو  به  که  زمانی  »از  گوید: 
آقای  مختلف،  های  برنامه  در  آمدم 
حسن بیگی نویسنده و کارشناس برنامه 
ها بودند. واقعا از معدود، معدود و معدود 
نویسندگانی بودند که نظم و اطالعات 
متون  در  حتی  وقار،  و  ادب  و  درست 

نویسندگی شان هم نمایان بود.
مطالعه  پسندیده  عادت  ایشان 
باز  موضوع  به  علم  همه  با  و  داشتند 
مراجعه  مستندات  به  برنامه  برای  هم 

می کردند.
افتخار می کنم که در معیت ایشان 
با آرامش برنامه  برنامه هایی داشتم و 

هایی را با هم پیش بردیم.
برای  مهربان  و  بزرگ  خداوند  از 
ایشان و تمام اسیران خاک طلب مغفرت 
و  رحمان  پروردگار  شاءاهلل  ان  و  دارم 
بی  و شفقت  رحم  به  هم  ما  با  رحیم، 

نهایت خود، رفتار کند.«

پرویز جمالی ـ تهیه کننده رادیو ـ 
که در برنامه »کتابک« رادیو فرهنگ با 
محمدرضا حسن بیگی همکاری می کرد، 
غم از دست دادنش را چنین توصیف می 
کند: » وقتی این خبر تاثربرانگیز را از 
آقای موسوی نژاد شنیدم، واقعا شوکه 
آقای  با  که  بود  پیش  هفته  دو  شدم. 

حسن بیگی تلفنی صحبت کردم.
کوچه «  »هفت  برنامه  در  سال ها 
در  کارشناس  عنوان   به  ها  پنجشنبه 
خدمت ایشان بودم و همچنین در برنامه 
و  کودک   برنامه  ویژه  که   »کتابک« 

نوجوان  تهیه  و پخش می شد.
به  توجه  دانش،  انتقال  به  عالقه 

حال  عین  در  و  باال  سواد  و  مخاطب 
ویژگی  از  روز  به  دانش  و  مطالعه 
کمتر  برای  که  بود  ایشان  بارز  های 
را  خوبی  جمع  تعداد  این  کارشناسی 

شاهد بودیم.
باسواد،  بااخالق،  استاد  واقعا یک 
بامعرفت، خوش صحبت و کسی بود که 
رسانه رادیو را می شناخت و با عشق و 

عالقه با رادیو همکاری می کرد.«
میکاییل جبراییلی پورـ  تهیه کننده 
رادیو و کارگردانـ  که از دوستان مرحوم 
حسن بیگی بود، از او به عنوان نمونه بارز 
یک فرهیخته و انسانی دغدغه مند در 
حوزه فرهنگ یاد می کند و می افزاید:

انتقال  مند  دغدغه  »حسن بیگی 
و  عشق  با  و  بود  دیگران  به  فرهنگ 
اختیار  در  را  خود  های  دانسته  عالقه 
درک  برای  داد.  می  قرار  شنوندگان 
برخوردار  شیوا  بیان  از  مطالب  بهتر 
برای  سخن  شیرین  روایتگری  و  بود 
به  تسلیت  ضمن  بود.  مردم  فرهنگ 
دعا  محترمشان  خانواده  و  دوستان 
می کنیم ان شاءاهلل مهمان سر سفره 

موالیش باشد ...«
نویسنده  حسن بیگی،  محمدرضا 
چهارشنبه  روز  مطبوعات  اهالی  از  و 
)اول بهمن ماه( و در سن 69 سالگی 

درگذشت.

در سوگ محمد رضا حسن بیگی؛

دغدغه اش انتقال فرهنگ به دیگران بود

علی اصغر مونسان:
 باید بر طرح های مبتنی بر طبیعت گردی تمرکز جدی شود

 وزیر میراث  فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی طبیعت گردی را جزو 
ظرفیت های ایران عنوان کرد و گفت: این موضوع به  اندازه میراث فرهنگی 
مجتمع های  و  کمپ ها  ایجاد  روی  محور  طبیعت گردی  در  دارد،  ظرفیت 
گردشگری است و باید بر طرح های مبتنی بر طبیعت گردی تمرکز جدی 

شود.
خصوص  در  شده  انجام  اقدامات  از  تشکر  با  مونسان  اصغر  علی   
گردشگری روستایی به تقویت اجرایی معاونت گردشگری اشاره کرد و افزود: 
در تغییر ساختار سازمانی اقدامات خوبی صورت گرفته که در آن هم تفکیک 
وظایف به درستی انجام شده و هم ادارات کل با همگرایی و در اختیار داشتن 
ابزارهای مالی و اجرایی در راستای یک هدف مشخص گام برخواهند داشت.

مونسان به اهمیت موضوع طبیعت گردی اشاره کرد و اظهار داشت: 
طبیعت گردی موضوعی است که از اولین روز روی آن تأکید داشتم و در 
همین راستا بر موضوع اقامتگاه های بوم گردی  تمرکز کردیم و خرسندیم که 
بعد از سه سال این موضوع توسط سازمان جهانی گردشگری به عنوان شعار 
سال اعالم شد. این اقدام نشانگر این است که ما نیاز را درست تشخیص 

دادیم و زودتر به آن ورود کردیم.

رئیس موزه ملی ملک:
موزه ها باید تجربه بیماری های فراگیر گذشته را یادآوری 

کنند
رئیس موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک گفت: موزه ها می توانند در 
دوران بحران کرونا تجربه بیماری های فراگیر گذشته و بحران های تاریخی 
را یادآوری کنند تا این تجربه برای گذر از امروز مورد استفاده قرار گیرد.  

 رضا دبیری نژاد با بیان این مطلب در نشست آنالین تحوالت بدن 
و بدنمندی بازدیدکنندگان موزه ها در دوران کرونا اظهار داشت: موزه ها 
اگر قرار است نهادهای اجتماعی باشند باید از سرمایه هایشان در خدمت 
جامعه استفاده کنند که بازنشر مجازی یکی از این تجربه هاست. مناطقی 
خارج از موزه در سطح شهر وجود دارد که می توان روایت های موزه ای را 
به آنجا منتقل کرد. به عنوان مثال من و همکارانم کپی آثار موزه ملک را 

به ایستگاه های مترو بردیم و در آنجا نمایشگاه برگزار کردیم.

شهردار تهران:
مرمت عمارت وثوق الدوله تهران به پیمانکار واگذار شد

به تذکر عضو شورای اسالمی شهر تهران  پاسخ  شهردار تهران در 
درباره لزوم مرمت و استحکام بخشی از عمارت وثوق الدوله گفت: مرمت 

عمارت وثوق الدوله به پیمانکار واگذار شد.
پیروز حناچی در نامه ای، در پاسخ به تذکر افشین حبیب زاده نوشت: 
موضوع مرمت بنای مورد اشاره از طریق استعالم قیمت به شرکت مهندسین 
مشاور نقش آوران توس واگذار شده است که ضمن طی مراحل انعقاد قرارداد 

پروژه، برداشت های اولیه بنا توسط مشاور در دست انجام است.
وی افزود: همچنین با توجه به آغاز فصل بارش های جوی موضوع 
خواهد  واگذار  واجد صالحیت  پیمانکار  به  بنا  اضطراری  و  اولیه  حفاظت 
شد که فرآیند پیشبرد آن در مرحله برگزاری جلسه بازگشایی پاکت ها و 

استعالم بها است.

عاطفه رشنوئی:
خواناسازی کاخ های چغازنبیل آغاز شد

مدیر پایگاه میراث جهانی چغازنبیل و هفت تپه از آغاز برنامه گمانه زنی 
برای پیگردی و خواناسازی کاخ شماره 2 و 3 چغازنبیل از نیمه دی  سال 

جاری خبر داد.
عاطفه رشنوئی، گفت: سال ها بناهای نیمه  شرقی محوطه چغازنبیل 
به حال خود رها شده بودند و اقدامات حفاظتی و مرمتی ساالنه مانند آنچه 
بناها  این  را در برمی گرفت، شامل حال  که زیگورات و معابد اطراف آن 
نمی شد.  از آنجا که رویکرد پایگاه، توجه به چغازنبیل به مثابه یک شهر 
باستانی است و همه بناهای موجود در آن اهمیت دارد، برنامه خواناسازی 

کاخ های موجود در این بخش مورد توجه قرار گرفت.
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پروانه رسولی خوشبخت

رئیس اولین نمایشگاه مجازی كتاب تهران خبرداد؛
فروش 20 میلیارد ریالی در دومین روز نمایشگاه مجازی کتاب

نمایشگاه  رئیس نخستین  و  ایران  ادبیات  و  مدیر عامل خانه کتاب 
روز  در  کتاب  ریال  میلیارد   20 از  بیش  فروش  از  تهران  کتاب  مجازی 

جمعه خبر داد. 
ایوب  ایران، به گفته  ادبیات  به گزارش روابط عمومی خانه کتاب و 
ارتقاء فنی و در دسترس قرار گرفتن سایت نمایشگاه و  از  دهقانکار پس 
آغاز بازدید و فروش کتاب در سایت از ساعت 13 روز پنج شنبه )دوم بهمن 
ماه( به طور میانگین در هر ساعت 250 میلیون تومان کتاب توسط مردم 

خریداری شد.
رئیس اولین نمایشگاه مجازی کتاب تهران ضمن قدردانی از استقبال 
مردم و عذرخواهی مجدد بابت اختالالت فنی سایت ابراز امیدواری کرد در 

روزهای آتی شاهد روان تر شدن خرید در سامانه باشیم.
پس از لغو نمایشگاه کتاب تهران در فروردین امسال، وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی به دنبال راهی برای حمایت از ناشران و بازار کتاب کشور 
بود و با استفاده از تجربیات حضور در نمایشگاه های مجازی برگزار شده 
فرانفکورت که مجازی  بزرگ کتاب  نمایشگاه  توسط دیگر کشورها نظیر 
بر برگزاری نمایشگاه کتاب مجازی گرفت و محسن  برگزار شد، تصمیم 
جوادی معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، موسسه خانه 
کتاب و ادبیات ایران به ریاست ایوب دهقانکار را مسئول برگزاری نمایشگاه 

مجازی کتاب معرفی کرد.
در نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران، هزار و 732 ناشر داخلی 
سایت  در  عرضه  آماده  کتاب  عنوان  هزار   100 بر  بالغ  و  کردند  ثبت نام 
با 20 هزار  ناشر خارجی  دارد. 180  قرار  تهران  نمایشگاه مجازی کتاب 
عنوان کتاب، 142 نهاد فرهنگی و آژانس ادبی در بخش رایت سنتر نیز 
در این نمایشگاه حضور دارند و 145 نشست رونمایی کتاب، 20 نشست 
بین المللی و 25 نشست داخلی با حضور 180 سخنران داخلی و خارجی 

در حال برگزاری است.
بیش از 80 هزار دانشجو و طلبه و 30 هزار هیئت علمی و اهالی قلم 
از تسهیالت نمایشگاه کتاب برخوردار خواهند شد و هزینه ارسال کتاب ها 
نیز از سوی شرکت پست جمهوری اسالمی برای همه مخاطبان رایگان 

اعالم شده است. 
حال  در  ماه،  بهمن  ششم  تا  یکم  تهران،  کتاب  مجازی  نمایشگاه 

برگزاری است.

معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی كشور خبر داد؛
پرداخت وام  50 میلیونی کرونایی برای صنایع دستی

فعاالن  برای  میلیونی   50 وام  گرفتن  چگونگی  سازوکار  زودی  به 
صنایع دستی مشخص می شود.

پویا محمویان معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور گفت: به 
هنرمندان و فعاالن صنایع دستی که در دوران کرونا دچار خسارت شدند، 
تا سقف 50 میلیون تومان، وام با کارمزد 4درصد و 6 ماه تنفس و اقساط 5 

ساله )60 ماه( پرداخت می شود.
هنرمندان،  و  صنعتگران  تولیدکنندگان،  توانمندسازی  محمودیان   
توزیع کنندگان، تامین کنندگان، صادرکنندگان، فعاالن تجارت الکترونیک 
و همچنین حامیان کسب و کارهای صنایع دستی را از اهداف اصلی تفاهم 
مشترک با بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام )ره( عنوان کرد و افزود: بر 
اساس این تفاهم نامه به فعاالن حوزه صنایع دستی تا سقف 50 میلیون 
تومان تسهیالت با نرخ کارمزد 4 درصد پرداخت می شود و پس از 6 ماه 

تنفس، بازپرداخت آن در 5 سال )60 ماه( انجام می شود.

عروسک های ایرانی حقایق ناگفتنی را می گویند
گفت:  فرهنگی  میراث  پژوهشگاه  نوجوان  و  کودک  دفتر  مسئول 
عروسک های ایرانی در دل خود حقایق ناگفتنی درحوزه هایی نظیر آیین ها، 
بازی ها و نمایش های سنتی دارند که با بررسی، تحلیل و معرفی آنها می توان 
کودکان را با بخشی از تاریخ و فرهنگ سرزمین و میراث فرهنگی شان آشنا 

کرد.
 لیال کفاش زاده با اعالم خبر برگزاری کارگاه برخط »اروسک در سپهر 
ایرانی«  گفت: محتوای کتاب فرهنگ عروسک ها و نمایش های عروسکی 
و سنتی ایران تألیف پوپک عظیم پور در قالب کارگاه آموزشی عروسک در 

سپهر ایرانی، توسط مولف اثر به صورت مجازی بررسی می شود.
به  کودک  و  فرهنگ  حوزه  پژوهشگران  است  سالی  چند  افزود:  او 
داده اند  نشان  ویژه ای  توجه  ایرانی  اصیل  و  بومی  های  موضوع عروسک 
و این پژوهش ها نشان داده است که عروسک های ایرانی نقش مهمی در 

انتقال و آموزش مفاهیم فرهنگی به کودکان دارند.
این پژوهشگر حوزه کودک و نوجوان با بیان اینکه معرفی، احیا، باز 
تولید و پژوهش بر روی این عروسک ها می تواند افق تازه ای بر مطالعات 
قوم شناسی و شناخت هویت برای مربیان و مدرسان باشد، تصریح کرد: 
عروسک های ایرانی در دل خود حقایق ناگفتنی درحوزه هایی نظیر آیین ها، 
بازی ها و نمایش های سنتی دارند که با بررسی و تحلیل و معرفی آنها به 
پژوهشگران و عالقه مندان می توان کودکان را با بخشی از تاریخ و فرهنگ 

سرزمین و میراث فرهنگی شان آشنا کرد.

برخی از موزه های جهان آمادگی 
خود را برای تبدیل به پایگاه های تزریق 

واکسن کرونا اعالم کردند.
چاپ  هنر  روزنامه  گزارش  به 
کشورهای  موزه های  از  برخی  لندن، 
مختلف جهان که در حال حاضر به علت 
محدودیت های کرونایی امکان پذیرش 
به مراکز تزریق  ندارند،  را  بازدیدکننده 

واکسن کرونا تبدیل می شوند.
و  لندن  علوم  موزه  انگلیس،  در 
موزه بلک کانتری شهر دادلی به زودی 
میزبان گروه های تزریق واکسن کرونا 
پزشکی  موزه  پیش تر،  شد.  خواهند 
تاکری در شهر لیدز نیز از ماه دسامبر 
واکسن  پایگاه  به  تبدیل  با   )99 )آذر 
انگلیس  برنامه واکسیناسیون  کرونا در 

مشارکت کرده بود.  
در ایتالیا نیز موزه هنرهای معاصر 
کاستلو دی ریولی در حومه شهر تورین 
اولین نگارخانه ایتالیایی خواهد بود که از 
آن به عنوان پایگاه تزریق واکسن کرونا 

استفاده می شود.
 موزه علوم لندن

به  لندن  علوم  موزه  تبدیل  طرح 
مرکز واکسیناسیون گسترده علیه کرونا، 
بهداشت  ملی  سرویس  مشترک  ایده 
مقامات  و   NHS به  موسوم  انگلیس 
و  کنزینگتون  سلطنتی  منطقه  محلی 
چلسی است. راسل استایلز مدیر موقت 

 13 روز  منطقه  این  عمومی  بهداشت 
ژانویه )24 دی( طی جلسه برخطی که 
درباره پایگاه های محلی واکسیناسیون 
برگزار شد، اعالم کرد موزه علوم لندن 
دهه  تا  بهمن  دوم  )دهه  فوریه  ماه  از 
اول اسفند 99( به برنامه واکسیناسیون 

گسترده در انگلیس ملحق می شود.
 )BCLM ( کانتری  بلک  موزه 
واقع در شهر دادلی این کشور که یکی 
از لوکیشن های اصلی سریال پرطرفدار 
ماه  پایان  تا  نیز  بود،  بالیندرز  پیکی 
واکسیناسیون  مرکز  به  میالدی  جاری 

علیه کرونا تبدیل خواهد شد.
 موزه هنرهای معاصر کاستلو دی 

ریولی ایتالیا
در کشور ایتالیا نیز موزه هنرهای 

معاصر کاستلو دی ریولی در این حرکت 
گفته  به  شد.  خواهد  پیشقدم  تاریخی 
سخنگوی این موزه، کاستلو دی ریولی 
به محض آن که کادر درمان و ساکنان 
خانه های سالمندان واکسینه شوند، یعنی 
احتماال ماه آینده میالدی، کار خود به 
عنوان مرکز واکسیناسیون علیه کرونا را 

آغاز خواهد کرد. 
طبقه  در  واکسیناسیون  پایگاه 
راه اندازی  ایتالیایی  نگارخانه  این  سوم 
مربع  متر   929 از  بیش  که  می شود 
امن  و  بزرگ  و محیطی  دارد  مساحت 
برای استقرار یک اتاق انتظار با رعایت 
اصول فاصله گذاری اجتماعی، دکه های 
واکسیناسیون و بخش مراقبت های پس 
که  افرادی  می کند.  فراهم  تزریق  از 

برای واکسیناسیون به این موزه مراجعه 
می کنند در حین فرآیند تزریق واکسن 
می توانند از تماشای نقاشی های دیواری 
 )Claudia Comte( کلودیا کومت 

هنرمند اهل سوییس لذت ببرند.
ماه دسامبر  اواسط  ویروس کرونا 
)24 آذر( در شهر ووهان در استان هوبی 
بیماری  این  از  ابتدا  گزارش شد.  چین 
به عنوان ذات الریه نام برده می شد اما 
 30 در  چین  بهداشت  ملی  کمیسیون 
دسامبر سال 2019 )9 دی ماه 98( به 
صورت رسمی شیوع این ویروس را در 

چین اعالم کرد.
به  تدریج  به  که  بیماری  این 
سازمان  و  سرایت  مختلف  کشورهای 
جهانی بهداشت از آن با واژه همه گیری 
یاد کرد، تا لحظه تنظیم خبر 96 میلیون 
و 200 هزار نفر را در جهان مبتال کرده 
است که از این میان بیش از دو میلیون 

نفر جان باخته اند.
شیوع این ویروس موجب تعطیلی 
مختلف  رویدادهای  و  فعالیت  بسیاری 
جمله  از  فرهنگی  و  اجتماعی  سیاسی، 
جشنواره ها، نمایشگاه ها و بسته شدن 
سینماها، سالن های تئاتر و کنسرت و 
کتابفروشی ها شد و تأثیرات منفی زیادی 
بر بازارهای جهانی و اقتصاد کشورها در 
بخش های گوناگون از جمله فرهنگ 

گذاشت.

موزه ها، مراكز جدید واكسیناسیون كرونا در جهان

وزارت  گردشگری  تبلیغات  و  بازاریابی  کل  مدیر 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به تشریح نتایج 
حضور در وبینارهای مربوط به سازمان جهانی گردشگری 
)UNWTO( و نیز شورای برنامه ریزی منطقه ای سازمان 
انتخاب  از  و  پرداخت   )ECO( اکو  اقتصادی  همکاری های 
کمیته  رییس  نایب  عنوان  به  ایران  اسالمی  جمهوری 
و  جهانگردی  جهانی  سازمان  وابسته  عضویت  بررسی 
وزارت  از  اکو  منطقه ای  برنامه ریزی  شورای  تمجید  نیز 

گردشگری خبر داد.

تبلیغات  و  ریابی  ا ز با دفتر  گفت:  قاسمی  محمد 
گردشگری با حضور در سه وبینار بین المللی روز پرکاری 
برگزاری  ترتیب  به  وبینارها  این  گذاشت.  سر  پشت  را 
برنامه ریزی  شورای  نشست  »سی ویکمین  ز  ا عبارت 
منطقه ای سازمان همکاری های اقتصادی-اکو«، »دومین 
نشست کارگروه اصالح چارچوب حقوقی عضویت وابسته 
»کمیته  و   ”)UNWTO ( گردشگری  جهانی  سازمان 
نی  جها زمان  سا بسته  ا و عضویت  تقاضاهای  بررسی 

بودند. گردشگری« 

برنامه ریزی  شورای  نشست  سی ویکمین  افزود:  وی 
شش  با  اقتصادی-اکو  همکاری های  سازمان  منطقه ای 
کشاورزی،  تجارت،  ارتباطات،  و  راه  گردشگری،  کمیته 
جمهوری  میزبانی  به  وبیناری  صورت  به  انرژی  و  صنعت 
اسالمی ایران برگزار شد که در کمیته گردشگری آن سند 
مربوط به برنامه های اکو در بخش گردشگری مشتمل بر 
آخرین وضعیت عمل به تعهدات کشورهای عضو و همچنین 
مواردی که این کشورها آمادگی انجام آنها را در آینده دارند،  

مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

UNWTO انتخاب ایران به عنوان نایب  رئیس كمیته بررسی عضویت وابسته

 پژوهشگر تاریخ، راه اندازی »موزه آرایشگری ایران« را 
گامی ارزشمند در حوزه مردم شناسی دانست و گفت: با حضور 
شفاهی  »تاریخ  صنف،  این  پیشکسوت  هنرمندان  و  اساتید 
آرایشگری ایران« و تحوالت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی 

این حرفه، تدوین و ثبت شود.
 هفته گذشته مرحله دوم تجهیز موزه آرایشگری ایران 
با اهدای وسایل و تجهیزات سنتی و نیمه مدرن آرایشگری از 

سوی پیشکسوتان و شاغالن این حرفه در مجموعه باغ موزه 
نگارستان تهران برگزار شد. در این آیین، تجهیزات و وسایل 
آرایشگری با قدمت چند دهه به نمایش گذاشته شد که پس 
از نمایش یک روزه به گنجینه باز گردانده شد و قرار است به 
زودی با راه اندازی و افتتاح رسمی موزه ملی آرایشگری، در 
معرض بازدید عمومی قرار خواهد گرفت.احمد ابوحمزه عضو 
و مردم  تاریخ  پژوهشگر  و  فرهنگیان  دانشگاه  هیات علمی 

اختصاصی مردم شناسی و هنر و  اندازی موزه  راه  شناسی، 
مهارت آرایشگری در ایران را گامی ارزشمند در حوزه مردم 
شناسی ادوار مختلف تاریخ ایران دانست و گفت: در تصاویری 
که در کتیبه ها از پادشاهان و الهه ها دیده می شود، در نقش 
برجسته بیستون در کرمانشاه و و تخت جمشید، در بسیاری از 
آثار تاریخی که در نقاط مختلف کشور وجود دارد، نشان می دهد 
آرایشگری از دوره پیش از اسالم در ایران وجود داشته است.  

تاریخ شفاهی آرایشگری ایران تدوین شود

زل
ل ع

ص
ف

محمد قهرمان و مهدی اخوان ثالث اختصاصی دنیای جوانان

قبل از آنی كه بگذری از دل
عطر در انحصار مریم بود

عباس كریمی

پیش از آنی که با غزل آیی، دفترم شوره زار ماتم بود
ماه برکوی دل نمی تابید، خانه ام انتهای عالم بود

کنج آیینه ام نمی خندید، برق سوسوی کوکب بختم
بی سحرگاه خنده خیست، باغ بی باغ، قحط شبنم بود

تا رسیدی خدا تبسم کرد، با عبور تو کوچه پیدا شد
قبل از آنی که بگذری از دل، عطر در انحصار مریم بود

محو شب مانده بودم و مبهوت، از خیالی که با تو زیبا شد
قد کشیدی از عمق احساسم، لرز قلبم چو شانه بم بود

بین عقل و جنون غزل رویید، شانه در شانه، خستگی خوابید
دست عشقت چه قدرتی دارد، کارد آن سوی استخوانم بود

چشم هایت مرا صدا می کرد، روح من سر به زیر می انداخت
رد شدم آزمون جرات را، درصد عشق بازی ام کم بود
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محمد حسین زاده

در حالي که سال 2020 براي سینماي جهان سال بسیار 
بدي محسوب مي شود و بسیاري از کمپاني هاي فیلمسازي 
انداختند، به نظر  اکران فیلم هاي شاخص خود را به تعویق 
مي رسد که با کشف واکسن کرونا حاال امیدواري براي سال 
2021 نزد سینماگران خصوصا هالیوودي ها بیش از پیش شده 
است. هالیوود به عنوان مرکز فیلمسازی بزرگ دنیا، فیلم های 
شاخص و بزرگي را براي سال جدید میالدي آماده اکران در 
سراسر جهان دارد و قطعا با بازگشت آرامش به لحاظ سالمتي 
به کشورهاي مختلف این فیلم ها مي توانند عالقمندان تشنه 

سینما را سیرآب کنند.

مأموریت غیرممکن 7
فیلم جاسوسی اکشن ماموریت غیرممکن 7 به نویسندگی 
و کارگردانی کریستوفر مکواری را شرکت پارامونت پیکچرز 
روانه سینماها می کند. تام کروز در فیلم هفتم مجموعه موفق 
ماموریت غیرممکن بار دیگر به نقش ایتن هانت مامور ویژه 
فیلم  داستان  جزئیات  است.  رفته  دوربین  مقابل  آمریکایي 
کروز  و سخت  پایبندی سفت  اما  نشده،  اعالم  هنوز  جدید 
این سر خط  از  به پروتکل های بهداشتي علیه کرونا، پیش 
هنری  ریمز،  وینگ  است.  بوده  پروژه  به  مربوط  خبرهای 
چرنی، سایمن پگ، ربکا فرگوسن، ونسا کربی، آنجال بست 
و فردریک اشیمت، همگی نقش های خود در فیلم های قبلی 
را تکرار کرده اند، درحالی که هیلی اَت ِول، پوم کلمنتیف، شی 
وبگم و اسی مورالس به مجموعه اضافه شده اند. 6 قسمت قبلي 
مجموعه فیلم های ماموریت غیرممکن در سطح جهان بیش از 

3.5 میلیارد دالر فروش داشته اند.

رایا و آخرین اژدها
انیمیشن کامپیوتری رایا و آخرین اژدها به کارگردانی دان 
هال و کارلوس لوپز استرادا، تازه ترین تولید والت دیزنی پیکچرز 
و والت دیزنی انیمیشن استودیوز است و در آن کلی ماری ترن 
به جای رایا شخصیت اصلی فیلم و آکوافینا به جای سیسو آخرین 
اژدها صحبت کرده اند. داستان در قلمروی لوماندرا که تجسم 
مجدد زمین است و ساکنان آن را یک تمدن باستانی تشکیل 
رایا مصمم است  نام  به  می دهند، روی می دهد. جنگجویی 
آخرین اژدها را پیدا کند. این فیلم ابتدا قرار بود از پاییز امسال 
تنها در سینماهای ایاالت متحده آمریکا اکران شود، اما به خاطر 
شیوع کرونا از 13 فروردین 1400 از طریق سرویس پخش 
آنالین دیزنی پالس نیز در دسترس عالقمندان قرار می گیرد.

برای مردن وقت نیست
عالقمندان به جیمزباند باالخره مي توانند تازه ترین قسمت 
از این فیلم جذاب را امسال تماشا کنند. دانیل کریگ در برای 
مردن وقت نیست بیست و پنجمین فیلم مجموعه سینمایی 
مامور 007  نقش  در  بار  آخرین  و  پنجمین  برای  جیمزباند، 
ظاهر شده است. جیمزباند این بار دیگر در سرویس مخفی 
فعال نیست و زندگی آرامی را در جامائیکا می گذراند اما این 
آرامش کوتاه مدت است. فلیکس الیتر )جفری رایت( دوست 
قدیمی اش در سازمان اطالعات مرکزی سیا(پیش او می رود و 
تقاضای کمک می کند. ماموریت او نجات یک دانشمند است 
که او را ربوده اند، اما این ماموریت خطرناک تر از چیزی است 
که به نظر می رسد و باند را به دنبال سافین )رامی مالک( یک 
آدم شرور و اسرارآمیز می کشاند که مجهز به تکنولوژی جدید 
و خطرناکي است. لیا سیدو، الشانا لینچ، بن ویشاو، نائومی 
هریس، بیلی ماگنوسن، آنا دی آرماس، رالف فاینس، روری 
کینیر، دیوید دنیک و دالی بن صالح از دیگر بازیگران برای 
مردن وقت نیست به کارگردانی کری جوجی فوکوناگا هستند 
که ابتدا قرار بود نوامبر 2019 اکران شود، اما تاریخ نمایش آن 

به دفعات به تعویق افتاد.

ورود به آمریکا 2
ادی مورفی در دنباله فیلم موفق ورود به آمریکا )1988( 
به کارگردانی جان لندیس، نقش آکیم شاهزاده آفریقایی را 
تکرار کرده است. در اولین ورود به آمریکا، شاهزاده آکیم چون 
به دختری که پدرش برای ازدواج با او در نظر گرفته، عالقه 
ندارد، همراه دوستش ِسمی )آرسنیو هال( به آمریکا می آید و در 
آنجا شیفته دختری می شود. در ورود به آمریکا 2 به کارگردانی 
کریگ بروئر، شاهزاده آکیم قرار است شاه زامودا شود، اما پی 
می برد که در آمریکا یک پسر )جرمین فاولر( دارد. او باید به 
آمریکا برگردد تا وارث غیرمنتظره خود را ببیند! هال نیز نقش 
خود در فیلم اول را تکرار کرده است. شرکت آمازون استودیوز 
ورود به آمریکا 2 را همزمان با اکران در سینماها به طور دیجیتالی 

نیز از طریق پرایم ویدیو به نمایش درمی آورد.

گودزیال در برابر کونگ
گودزیال در برابر کونگ به کارگردانی آدام وینگارد دنباله 
فیلم های گودزیال شاه هیوالها )2019( و کونگ جزیره جمجمه 
)2017( است و 2 هیوالی معروف را در یک نبرد حماسی در 
برابر هم قرار می دهد، درحالی که انسان ها امیدوار هستند با 
هدف پس گرفتن سیاره، از شر هر 2 راحت شوند. الکساندر 
اسکاشگورد، میلی بابی براون و ربکا هال در این فیلم که تولید 

شرکت لجندری پیکچرز است، بازی می کنند.

مینیون ها: ظهور گرو
به  گرو،  ظهور  مینیون ها:  جذاب  و  محبوب  انیمیشن 
کارگردانی کایل بالدا دنباله مینیون ها )2015( و پنجمین فیلم 
مجموعه سینمایی من نفرت انگیز است. فیلم به سال های اول 
زندگی گرو ضدقهرمان دوست داشتنی )استیو کارل( در دهه 
1970 می پردازد، زمانی که فلونیوس گرو 12 ساله با این آرزو 
در حومه شهر بزرگ می شود که روزی بزرگترین ضدقهرمان دنیا 
شود. پی یر کوفن، تاراجی پی هنسن، میشل یئو، ژان کلود ون دام، 
راسل برند، جولی اندروز و آلن آرکین از دیگر صداپیشه های 

مینیون ها ظهور گرو هستند.

یک مکان آرام 2
دنباله  آرام،  مکان  یک  ترسناک  فیلم  دوم  قسمت 
کارگردانی  به   )2018( آرام  مکان  یک  تحسین شده  فیلم 
جان کراسینسکی است. کراسینسکی بار دیگر روی صندلی 
کارگردانی نشست و مانند فیلم اول در آن بازی  کرد، هرچند با 
توجه به مرگ شخصیت او در آن فیلم، از طریق سکانس های 
فالش بک در فیلم جدید حضور دارد. امیلی بالنت، میلیِسنت 
سیمونز و نوا جوپ نیز نقش های خود در اولین یک مکان آرام 
را تکرار کرده اند. داستان آن فیلم در سال 2020 روی می دهد 

و درباره خانواده  آبوت است که باید خود را از مخلوقاتی که 
صرفا از روی صدا شکار می کنند، مخفی نگه دارند و در سکوت 
زندگی کنند. در فیلم تازه، خانواده متوجه می شوند تهدیدات 
دیگری نیز متوجه آنهاست. کیلیان مورفی و جایمن هانسو نیز 

به گروه بازیگران فیلم اضافه شده اند.

بیوه سیاه
اسکارلت جوهانسن باالخره نقش ناتاشا رامانوف )بیوه 
سیاه( را در یک فیلم به صورت مستقل از دیگر ابرقهرمانان 
شرکت های دیزنی و مارول بازی کرد. داستان فیلم در فاصله 
فیلم  کاپیتان آمریکا جنگ داخلی )2016( و سری فیلم های 
انتقامجویان روی می دهد. در فیلم، ناتاشا رامانوف باید فرار 
کند و با گذشته خود به عنوان یک جاسوس روبرو شود و این 
مدت ها پیش از پیوستن او به گروه انتقامجویان است. دیوید 
هاربور، فلورنس پیو، ریچل وایس، ویلیام هرت و اُتی فاگبنلی 
نیز در این فیلم به کارگردانی کیت شورتلند بازی می کنند. 
بیست و چهارمین فیلم جهان سینمایی مارول ابتدا قرار بود 
ماه تابستان 2020 روی پرده سینماها برود، اما شیوع کرونا 

اجازه این کار را نداد.

کروئال
کمدی جنایی کروئال به کارگردانی کریگ گیلسپی بر 
مبنای شخصیت منفی کروئال دویل رمان 101 سگ خالدار 
)1956( نوشته دودی اسمیت و فیلم انیمیشن دیزنی در 1961 
ساخته شده و در آن اما استون نقش شخصیت اصلی را بازی 
مارک  و  هاوزر  والتر  پل  فرای،  تامپسون، جول  اما  می کند. 
استرانگ نیز در این فیلم بازی می کنند که داستانش در صحنه 
پانک و مد لندن دهه 1970 روی می دهد. فیلم ماجراهای 
کروئال طراح مد جوان را دنبال می کند که عالقه زیادی به 
پوست سگ ها بخصوص سگ های خالدار دارد و درنهایت به 
یک افسانه بی رحم و ترسناک تبدیل می شود. والت دیزنی 

پیکچرز تهیه کننده کروئال است.

سریع و خشمگین 9
سریع و خشمگین 9 به کارگردانی جاستین لین، نهمین 
فیلم مجموعه سینمایی اکشن سریع و خشمگین است. این 
فیلم دنباله سرنوشت خشمگین )2017( مي باشد. وین دیزل، 
میشل رودریگز، تایریس گیبسن، کریس لوداکریس بریجز، 
جان سینا، جوردانا بروستر، ناتالی امانوئل، هلن میرن و چارلیز 
ترون در سریع و خشمگین 9 بازی می کنند که ابتدا قرار بود 
آوریل 2019 اکران شود. در فیلم جدید اعضای گروه و خانواده 
دومینیک تورتو مسابقه دهنده خیابانی )وین دیزل( برای مبارزه 
با یکی از بااستعدادترین آدمکش های دنیا و راننده های عجیب، 
گرد هم می آیند. جان سینا در فیلم نقش یاکوب برادر دومینیک 

را که سال ها از او دور بوده، بازی می کند.

گزارش فرانسوی
یکي از پرستاره ترین فیلم هاي تاریخ هالیوود در بهار 2021 
اکران خواهد شد. وس اندرسن در تازه ترین ساخته خود مانند 
بسیاری از فیلم های قبلی اش ستاره های مختلفی را گرد هم آورده 
است. تیموتی شاالما، تیلدا سوئینتن، سرشا رونان، بیل موری، 
جفری رایت، فرانسیس مکدورمند، الیزابت ماس، بنیسیو دل تورو، 

ویلیام دافو، آدرین برودی، لیا سیدو، کریستوف والتس، اوئن 
ویلسن، جیسن شوارتزمن، آنجلیکا هیوستن و خیلی های دیگر در 
فیلم پرستاره گزارش فرانسوی بازی می کنند که قرار بود امسال 
در بخش رسمی هفتاد و سومین جشنواره فیلم کن به نمایش 
درآید، اما به خاطر لغو جشنواره این اتفاق نیفتاد. داستان فیلم در 
دفتر یک روزنامه آمریکایی در شهری خیالی در فرانسه روی 
می دهد. از گزارش فرانسوی به عنوان نامه عاشقانه به خبرنگاران 

یاد شده است. فیلم سه خط داستانی متفاوت را پی می گیرد.

ونوم: بگذار کارنیج باشد
اولین روز تابستان 2021 با اکران یکي از شاخص ترین 
فیلم  است.  همراه  هالیوود  ضدقهرمان هاي  محبوب ترین  و 
ابرقهرمانی ونوم: بگذار کارنیج باشد، با بازی تام هاردی در نقش 
ضدقهرمان قصه های مصور مارول، دنباله ونوم )2018( است. 
فیلم جدید را اندی سرکیس کارگردانی کرده است. تام هاردی 

بار دیگر در نقش ادی براک ظاهر شده که وقتی قدرت های 
یک سیمبایوت )نژادی از موجودات فرازمینی بدون شکل( را 
پیدا می کند باید برای نجات زندگی خود به ونوم، شخصیت دیگر 
خود پناه ببرد. این بار او خود را برای رویارویی با کلیتوس کارنیج 
یک قاتل زنجیره ای روان پریش )وودی هارلسن( آماده می کند. 
ونوم: بگذار کارنیج باشد، تولید شرکت های کلمبیا پیکچرز و 
مارول اینترتینمنت است و سونی پیکچرز ریلیزینگ آن را روانه 
سینماها می کند. میشل ویلیامز، رید اسکات و نائومی هریس از 

دیگر بازیگران این فیلم هستند.

شکارچیان روح: زندگی پس از مرگ
کمدی درام فراطبیعی شکارچیان روح: زندگی پس از 
فیلم   2 مستقیم  دنباله  رایتمن،  جیسن  کارگردانی  به  مرگ 
شکارچیان روح )1984( به کارگردانی پدرش ایوان ریتمن و 
شکارچیان روح 2 )1989( و چهارمین فیلم مجموعه شکارچیان 

روح است. بیل موری، دان آیکروید، ارنی هادسن، سیگورنی 
ویور و انی پاتس نقش های خود در فیلم های قبلی را تکرار 
کرده اند. کری کون، فین وولفهارد، مک کنا گریس و پل راد نیز 
در شکارچیان روح: زندگی پس از مرگ بازی می کنند. داستان 
فیلم 30 سال بعد از اتفاقات فیلم دوم روی می دهد. یک خانواده 
به شهری کوچک نقل مکان می کنند، جایی که به ارتباط خود با 
شکارچیان روِح اصلی و میراث مخفی پدربزرگ خود پی می برند.

ازدحام فضایی: یک میراث جدید
لبرون جیمز سوپراستار بسکتبال جهان در کنار باگز بانی 
و بقیه دار و دسته لونی تونز در ازدحام فضایی: یک میراث 
جدید قرار گرفته که دنباله ای بر فیلم کالسیک ازدحام فضایی 
)1996( با حضور مایکل جوردن دیگر ستاره دنیای بسکتبال 
است. کمدی خانوادگی ازدحام فضایی: یک میراث جدید را 
مالکوم دی لی کارگردانی کرده و سونیکوا مارتین-گرین، دان 
چیدل و چند بازیگر دیگر nba شامل کلی تامپسن و کریس 
پل نیز در فیلم بازی می کنند. شرکت برادران وارنر این فیلم 
را که تلفیقی از تصاویر زنده با انیمیشن دوبعدی و دستی و 
جلوه های کامپیوتری است، همزمان با اکران در سینماها از 

طریق اچ بی او مکس نیز به نمایش می گذارد.

تاپ گان: ماوریک
اکشن تاپ گان: ماوریک، به کارگردانی جوزف کوزینسکی، 
دنباله فیلم محبوب تاپ گان )1986( است. تام کروز، مایلز میلر، 
جنیفر کانلی، جان هام، گلن پوئل، لویس پولمن، اد هریس و 
وال کیلمر در این فیلم بازی می کنند. تام کروز و وال کیلمر 
نقش های خود در فیلم اول را تکرار کرده اند. تام کروز بار دیگر 
در نقش سروان پیت ماوریک میچل خلبان آزمایشی و مربی پرواز 
ظاهر شده است. ماوریک بعد از سال ها خدمت به عنوان یکی 
از هوانوردان ممتاز نیروی دریایی و 35 سال پس از بالک باستر 
تاپ گان، برمی گردد تا با گذشته خود روبرو شود و همزمان به 
یک جوخه از کسانی که دوره های پرواز را تازه به پایان رسانده اند، 

برای انجام یک مأموریت دشوار، آموزش بدهد.

ماتریکس 4
کیانو ریوز، کری آن ماس، جادا پینکت اسمیت، لمبرت 
ویلسن و دانیل برنهارت نقش های خود را در چهارمین فیلم 
کرده اند.  تکرار  ماتریکس  محبوب  تخیلی  علمی  مجموعه 
النا  است.  کرده  کارگردانی  واچوفسکی  النا  را  ماتریکس 4 
واچوفسکی یکی از 2 کارگردان و فیلمنامه نویس 3 فیلم قبلی 
و   )2003( ماتریکس  انقالب های   ،)1999( ماتریکس  شامل 
ماتریکس دوباره پرشده )2003( بود که روی هم بیش از 1.6 
میلیارد دالر در دنیا فروش داشتند. ماتریکس 4 را شرکت برادران 
وارنر روی پرده می فرستد و فیلم همزمان از طریق اچ بی او مکس 
نیز در دسترس عالقمندان قرار می گیرد. خط داستانی فیلم چهارم 
هنوز اعالم نشده، اما طبعا شاهد ادامه ماجراهای شخصیت های 
فیلم در ماتریکس خواهیم بود؛ یک سیستم هوشمند مصنوعی 

عظیم که توهم واقعی بودن دنیا را ایجاد می کند.

گشت وگذار در جنگل
امیلی بالنت و دواین جانسن در فیلم فانتزی ماجرایی 

گشت وگذار در جنگل، بازی می کنند که با اقتباس از پارک 
موضوعی دیزنی لند ساخته شده است. جایی که یک کشتی 
کوچک، گروهی مسافر را در آمازون از بین یک جنگل پر از 
حیوانات خطرناک و عناصر فراطبیعی می گذراند. ادگار رامیرز، 
جک وایتهال، جسی پلمونز و پل جیاماتی از دیگر بازیگران 

فیلم هستند.

اسپایدرمن 3
فیلم ابرقهرمانی اسپایدرمن 3 تازه ترین اقتباس سینمایی 
از شخصیت معروف مارول کامیکس است که به تهیه کنندگی 
کلمبیا پیکچرز و مارول استودیوز در حال فیلمبرداری است و 
سونی پیکچرز ریلیزینگ آن را روانه سینماها خواهد کرد. این 
فیلم به کارگردانی جان واتس دنباله ای بر 2 فیلم اسپایدرمن: 
بازگشت به خانه )2017( و اسپایدرمن: دور از خانه )2019(، هر 
2 به کارگردانی واتس و بیست و هفتمین فیلم جهان سینمایی 
مارول است. تام هالند برای سومین بار به نقش پیتر پارکر 
باتالون، ماریسا  با زندایا، جیکوب  )اسپایدرمن( ظاهر شده و 
تومی و بندیکت کامبربچ همبازی شده است. آلفرد مولینا که 
در سری اول مجموعه سینمایی اسپایدرمن با بازی توبی مگوایر 
در نقش اصلی، نقش دکتر اکتوپوس را در اسپایدرمن 2 بازی 
کرد و جیمی فاکس بازیگر نقش الکترو در فیلم اسپایدرمن 
شگفت انگیز 2 )2014( با بازی اندرو گارفیلد در نقش اسپایدرمن، 
نقش های خود در آن فیلم ها را تکرار می کنند. در مورد جزئیات 

داستان اسپایدرمن 3 اطالعات چندانی منتشر نشده است.

موربیوس
با فیلم ابرضدقهرمانی موربیوس، دکتر مایکل موربیوس 
مصور  قصه های  کالسیک  ضدقهرمان  و  زیست شیمیدان 
اسپایدرمن از مارول کامیکس، به طرفداران معرفی می شود. 
موربیوس با بازی جارد لتو درحالی که می کوشد بیماری نادر خونی 
خود را درمان کند ناخواسته به یک خون آشام تبدیل می شود. 
تعداد دیگری از ضدقهرمانان اسپایدرمن نیز در موربیوس حضور 
دارند. موربیوس را دانیل اسپینوسا کارگردانی کرده و مت اسمیت، 
آدریا آرخونا و جارد هریس نیز در آن بازی می کنند. فیلم تولید 
شرکت های کلمبیا پیکچرز و مارول اینترتینمنت است و سونی 

پیکچرز ریلیزینگ آن را توزیع می کند.

جوخه انتحاری 2
قسمت دوم جوخه انتحاری به کارگردانی جیمزگان توسط 
شرکت برادران وارنر همزمان با اکران در سالن های سینما از 
اچ بی او مکس نیز پخش خواهد شد. جوخه انتحاری2 به جای 
اینکه ماجراهای فیلم قبلی به همین نام را که در 2016 روی 
پرده رفت، دنبال کند، یک دنباله مجزاست و ریشه های دکتر 
هارلین کوئینزل )هارلی کوئین، خالفکار مجنون و روانپزشک 
سابق، عضو جوخه انتحاری و معشوقه سابق جوکر( و گروه 
ابرضدقهرمانان او را دنبال می کند. مارگو رابی بار دیگر در نقش 
هارلی کوئین ظاهر شده است. وایوال دیویس، تایکا وایتیتی، 
سیلوستر استالونه، ایدریس البا، جی کورتنی و پیت دیویدسن 
از دیگر بازیگران فیلم پرستاره جوخه انتحاری هستند. در فیلم 
جدید، اعضای قدیمی و جدید ابرضدقهرمانان گروه ضربت 
دولتی که در زندان به سر می برند، برای نابودی یک زندان و 
آزمایشگاه قدیمی که قدمت آن به عصر نازی ها برمی گردد و 
محل نگهداری زندانیان سیاسی و انجام آزمایش های تجربی 

است، به آمریکای جنوبی اعزام می شوند.

تل ماسه
فیلم علمی تخیلی تل ماسه به کارگردانی دنی ویلنِو تولید 
مشترک آمریکا، کانادا، مجارستان و بریتانیاست و از روی رمان 
معروف فرانک هربرت که در 1965 منتشر شد، ساخته شده است. 
این فیلم تقریبا نیمه اول کتاب را پوشش می دهد و برنامه ریزی 
شده که نیمه دوم کتاب در قالب یک فیلم دیگر اقتباس شود. 
اسکار  ربکا فرگوسن،  تیموتی شاالما،  زیادی چون  بازیگران 
آیزاک، جاش برولین، استالن اسکاشگورد، دیو باتیستا، زندایا، 
شارلوت رمپلینگ، جیسن موموا و خاویر باردم در این فیلم 165 
میلیون دالری بازی می کنند. داستان در آینده دور و در امپراتوری 
بین سیاره ای و گسترده ای اتفاق می افتد که بخش های مختلف 
آن، توسط خاندان اشرافی وفادار به سلسله پادشاهی کورینو 
کنترل می شوند. فیلم درباره مردی جوان به نام پل آتردیس 
)تیموتي شاالما( وارث خاندان آتردیس است که رهبری نبرد 
برای کنترل سیاره  بیابانی آراکیس را که دارنده تنها منبع مهمترین 

و ارزشمندترین ماده در کهکشان است، به عهده می گیرد...

کوچه کابوس
گیرمو دل تورو فیلمساز افسانه اي و موفق سینماي جهان بار 
دیگر تریلر روانشناختی تازه اي را روانه سینماها خواهد کرد. کوچه 
کابوس، بر مبنای رمانی به همین نام نوشته ویلیام لیندزی گرشام 
ساخته شده است. بردلی کوپر در این فیلم نقش استنتن استن 
کارالیل یک بازیگر جوان و بلندپرواز نمایش های سیار را بازی 
می کند که می تواند با چند واژه که به خوبی انتخاب کرده است، 
دیگران را فریب بدهد. او با دکتر لیلیت ریتر یک روانپزشک زن 
)کیت بالنشت( که از خودش خطرناک تر است، همراه می شود. 
ویلیام دافو، تونی کولت، ریچارد جنکینز، ران پرلمن، رونی مارا و 

دیوید استراترن از دیگر بازیگران کوچه کابوس هستند.

تراژدی مکبث
تازه ترین اقتباس سینمایی از نمایشنامه تراژیک ویلیام 
شکسپیر را جوئل کوئن کارگردانی کرده و دنزل واشینگتن 
بازیگر فوق العاده هالیوود در آن نقش اصلی را ایفاء کرده است. 
فرانسیس مکدورمند در نقش لیدی مکبث ظاهر شده، برندان 
گلیسن نقش دانکن پادشاه اسکاتلند را ایفا کرده و کوری هاوکینز 
نقش مکداف را به عهده دارد. دنزل واشینگتن در تراژدی مکبث 
که برداشتی تازه از نمایشنامه معروف شکسپیر است، نقش 
مکبث سردار دلیر و الیق اسکاتلندی را بازی می کند که بر اثر 
تلقین 3 جادوگر، وسوسه نفس و به اغوای زن جاه طلب خود 

تصمیم می گیرد بر تخت پادشاهی تکیه بزند.

آخرین دوئل
تریلر تاریخی آخرین دوئل را ریدلی اسکات بر مبنای کتاب 
آخرین دوئل: یک داستان واقعی محاکمه از طریق مبارزه در فرانسه 
قرون وسطایی نوشته اریک یاگر کارگردانی کرده است. فیلمنامه را 
بن افلک، مت دیمن و نیکول هولوفشنر نوشته اند. مت دیمن نقش 
اصلی را مقابل آدام درایور و جودی کامر بازی می کند و بن افلک 
در یک نقش کوتاه ظاهر شده است. داستان در قرن چهاردهم 
میالدی در فرانسه روی می دهد و درباره 2 دوست صمیمی، ژان 
دو کاروژ و ژاک لو گری است. وقتی کاروژ، لو گری را به تجاوز 

به همسرش متهم می کند، آنها به دوئل تا مرگ وادار می شوند.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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