
فاصله دستمزد و هزینه زندگی کارگران زیاد است
رییس جمهوری با بیان اینکه تالش ما آغاز 
واکسیناسیون از ماه جاری است، گفت: فرودگاه ها 
و همه مبادی ورودی کشور باید برای جلوگیری از 

ویروس جدید به دقت کنترل شوند.
و  پنجاه  در  روحانی  حسن  والمسلمین  االسالم   حجت 
دومین نشست ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره به گذشت 

یک سال از شیوع ویروس کرونا در کشور اظهار کرد: در این 
مدت دوران سختی بر مردم گذشت. ماه های پیش رو هم باید 
با همین سختی مراعات کنیم تا این بیماری واگیر عالم گیر 
که تاکنون جان بیش از دو میلیون ۱۰۰ هزار نفر را گرفته و 

هنوز هم ادامه دارد، کنترل شود.
صفحه 2

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت خبر داد:

احتمال کارآزمایی واکسن ایرانی کوبایی
 تا قبل از نوروز۱۴۰۰

کتاب یکی از ارکان دیپلماسی فرهنگی است
صربستان  در  ایران  فرهنگی  رایزن 
کتاب را یکی از ارکان دیپلماسی فرهنگی 
موثری  عامل  کتاب  گفت:  و  کرد  عنوان 
برای انتقال اندیشه های ایران به کشور صربستان بوده 
است.مهدی شیرازی در سومین روز برگزاری نخستین 
وبینار  در  تهران  کتاب  مجازی  المللی  بین  نمایشگاه 
تخصصی »حضور کتاب های ایرانی در کشورهای حوزه 
بالکان )صربستان(«، برگزاری مجازی نمایشگاه کتاب 
را مثبت ارزیابی کرد و گفت: در این دوره خوشبختانه 
شماری از ناشران صربستانی که در سال های گذشته 
حضور نداشتند، ُپر کردند.به گفته وی، برگزاری مجازی 
نمایشگاه کتاب تهران فرصت مناسبی برای اینگونه 

انتشارات برای حضور در نمایشگاه است.
صفحه 7

معاون امور معادن شرکت فوالد مبارکه اصفهان:

شرکت های معدنی بزرگ به سرمایه گذاری 
در توسعۀ اکتشافات مكلف شوند

4
لغو تحریم های ایران موجب تقویت قیمت نفت و گاز می شود

صفحه 3

2
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
حسین انتظامي: 
امسال جشنواره 

متفاوتي خواهیم 
داشت

6ورزش
رییس کمیته ملی 
المپیک: انتخابات 

بدون رقابت شفاف 
بی معنی است

نک 1با

اين روزها سينمايي ها به شدت در تكاپو هستند تا جشنواره 
فيلم فجر را به بهترين شكل ممكن برگزار كنند چرا كه ركود 
يك ساله اي كه بيماري كرونا در اين عرصه ايجاد كرده، باعث 
رئيس  وارد شود.  آسيب هايي جدي  هنر  عرصه  به  تا  شده 
سازمان سينمايي نيز از چندماه قبل مصمم به برگزاري جشنواره 

فيلم فجر بود.

رييس كميته ملی المپيك بار ديگر با صراحت اعالم كرد كه اين 
نهاد ورزشی تاكنون هيچ دخالتی در انتخابات فدراسيون از 
جمله فوتبال نداشته و ندارد و انتخابات بدون رقابت شفاف 
بی معنی است. سيدرضا صالحی اميری راهبرد كميته ملی 

المپيك با  وزارت ورزش همسان است.

 نسخه جديد اپليكيشن پرداخت بانك صادرات ايران 
سامانه  به  دسترسی  جديد،  قابليت   ٨ با  صاپ(  (
»شمس« و امكان دريافت كد تخفيف نمايشگاه كتاب 
برای دانشجويان، طالب و اعضای هيئت علمی دانشگاه ها 

منتشر شد.

انتشار نسخه جدید 
»صاپ« بانک 

صادرات ایران با ٨ 
قابلیت جدید

روحانی: شرایط کرونا نسبت به گذشته بهتر شده است اجرای پروژه های متعدد در مسیر خدمت رسانی 
به سرمایه انسانی نفت

به گزارش سایت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت، 
فرزین مینو عنوان کرد: پارسال، سال اوج گیری تحریم های یکجانبه اقتصادی 
علیه کشور بود، اما وزارت نفت نه تنها در این زمینه عملکردی انفعالی نداشت، 
بلکه اقدام هایی را هم به منظور حفظ، نگهداشت و افزایش انگیزه کارکنان این وزارتخانه 

که در خط مقدم جبهه اقتصادی جهادگونه عمل می کنند، برنامه ریزی و اجرا کرد.
صفحه 2

معــاون ســاماندهی امــور جوانــان وزارت 
ــات  ــی از تبع ــار نگران ــا اظه ــان ب ورزش و جوان
منفــی مصوبــه کمیســیون تلفیــق مجلــس مبنــی 
بــر پرداخــت وام ازدواج ۱۰۰ میلیــون تومانــی بــه دختــران 
ــت:  ــال، گف ــر از 2۵ س ــران کمت ــال و پس ــر از 2۳ س کمت
ــا آمارســنجی ســال جــاری ایــن معاونــت، ســن  مطابــق ب

مطلــوب ازدواج بــا در نظــر گرفتــن فراهــم بــودن تمامــی 
شــرایط اقتصــادی، مســکن و اشــتغال از نظــر پســران 2۶ 
ــه بعــد  ــران 2۴ ســالگی ب ــد و از نظــر دخت ــه بع ســالگی ب
اســت، بنابرایــن چنیــن تفکیکــی در پرداخــت وام ازدواج بــه 

کاهــش ســن ازدواج کمــک نخواهــد کــرد.
صفحه 2

وسوسه دریافت وام 100 میلیونی با ازدواج های صوری

DONYAYEJAVANANMAG.IR

آگهی مناقصه عمومی
 یک مرحله ای 

نوبت دوم 
انتخاب پیمانكار دارای  شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل در نظر دارد نسبت به 
صالحیت از سازمان مدیرت و برنامه ریزی جهت انجام موضوع مناقصه با مشخصات ذیل 
انجام نماید. از کلیه اشخاص حقوقی که تمایل به شرکت در مناقصه دارند دعوت می نماید 
جهت دریافت اسناد مناقصه در موعد مقرر به سامانه تدارکات الكترونیكی 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 ۱

شهرک 
صنعتی 
اردبیل ۱

7/83۴/26۰/۱۱۱39۱/7۱3/۰۰6عمرانی

فهرست 
بهای راه 

و باند 
سال 99

حمل و 699/۱۱ 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 ۴۰۰۱۱۱89۰7۱۴۵۰7۳ 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 8۵ 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 99/۱۱/۰8 
- مهلت تحویل اسناد: تا آخر وقت اداری 99/۱۱/۱9 

- زمان بازگشایی پاکات الف و ب و ج: ساعت ۱2:۳۰ مورخ 99/۱۱/2۰
- 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 خواهد شد
Interner:WWW.ardebiliec.ir
Mail:info@ardebil.isipo.ir

شرکت شهرکهاي صنعتي استان اردبیل 

آگهي فراخوان مناقصه عمومي 
یک مرحله اي

نوبت  اول)99/11/05(

بنیاد مسكن انقالب اسالمي استان چهار محال و بختیاري به آدرس : شهرکرد-دروازه سامان-خیابان 
پیروزي در نظر دارد اجراي پروژه ذیل را از طریق مناقصه عمومي یک مرحله اي به پیمانكاران واجدالشرایط 
واگذار نماید لذا از کلیه شرکتهای دارای صالحیت کاری) رتبه 5 ابنیه و ارجح تر( و ثبت سامانه ساجات 
دعوت بعمل می آید ، از تاریخ ۱399/۱۱/۰7  لغایت  ۱399/۱۱/۰9 ضمن واریز مبلغ 5۰۰.۰۰۰ریال به 
حساب ۴97۴9۴۱39 بنام بنیاد مسكن  استان نزد بانک کشاورزی شعبه میدان جهاد شهرکرد و ارایه 
به آدرس فوق  بنیادمسكن استان  امور قراردادهای  به واحد  مناقصه  رسید مربوطه جهت دریافت اسناد 
مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت و پس از تكمیل اسناد مربوطه پیشنهاد قیمت خود را تا آخر وقت اداري 
روز یكشنبه مورخ ۱399/۱۱/۱9 به دبیر خانه حراست بنیاد مسكن استان واقع در ساختمان اداره کل 
بنیاد مسكن استان تحویل و رسید دریافت نمایند .در صورت نیاز به اطالعات بیشتر به پایگاه اطالع رساني 

مناقصات مراجعه گردد.

عملیات مورد ردیف
برآورد اولیه طبق فهرست بها محل اجرامناقصه

پایه سال1399

مدت 
پیشنهادی 

پیمان
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه

1

اجرای عملیات 
سفتکاری،محوطه 
سازی و نما پروژه 
62 واحدی الماس 

دورک

شهرستان کیار- 
روستای دورک 

اناری
2.257.000.000 ریال18 ماه112.211.214.059 ریال

روابط عمومی بنیاد مسكن انقالب اسالمی
 استان چهارمحال و بختیاری

صادرات  بانک  پرداخت  اپلیکیشن  جدید  نسخه   
ایران )صاپ( با 8 قابلیت جدید، دسترسی به سامانه 
نمایشگاه  تخفیف  کد  دریافت  امکان  و  شمس«  «
کتاب برای دانشجویان، طالب و اعضای هیئت علمی 

دانشگاه ها منتشر شد.
ایران،  صادرات  بانک  روابط عمومی  گزارش  ه  ب
بانک  پرداخت  اپلیکیشن   )2.۰7.۰۰( جدید  سخه  ن
سیستم عامل های  برای  )صاپ(  یران  ا ادرات  ص
آندروید و IOS  با 8 قابلیت جدید و دو تغییر برای 

بهینه سازی عملکرد این اپلیکیشن منتشر شد.
دسترسی به سامانه شمس )شعبه مجازی سپهر(، 
امکان  کتاب،  نمایشگاه  تخفیف  کد  دریافت  مکان  ا
برای  شبا  شناسه  استعالم  کارتی،  اقساط  رداخت  پ
امکان  ایران،  صادرات  بانک  سپهری  ساب های  ح
تغییر شماره حساب مقصد برای عملیات برداشت از 
بر روی کیف،  کیف پول، نمایش شناسه کیف پول 
درج لوگوی صاپ بر روی رسیده های سوابق تراکنش، 
از  نسخه  جدیدترین  به  صاپ  به روزرسانی  مکان  ا

ایجاد شده در  تغییرات  اپلیکیشن  آخرین نسخه  منو 
صاپ است. همچنین بهینه سازی صفحه درباره ما و 
بهینه سازی صفحه نمایش کارت ها )درج نشانه برای 
راهنمایی کاربر به امکان جابجا شدن بین کارت ها( از 

دیگر تغییرات نسخه جدید صاپ است.
این نسخه با قابلیت های جدید برای رفع نیازهای 
بانکی خرد و متنوع مشتریان و هموطنان در مواجهه 
با محدودیت های بهداشتی و ایجاد فاصله اجتماعی 

ناشی از شیوع بیماری کرونا بدون استفاده از فیزیک 
بانک صادرات  بانکی منتشر و در سایت  کارت های 
قرار  دسترس  در   www.bsi.ir نشانی  به  یران  ا

رفت.  گ
به حساب  )انتقال  پول«  »کیف  از  وجه  رداشت  ب
کاربر در بانک صادرات ایران(، امکان شارژ کیف پول 
برای کارت های بانک صادرات ایران از طریق صاپ و 
شارژ کارت سایر بانک ها از طریق درگاه های پرداخت 
احراز  پول،  کیف  در  کارت ها  نمایش  و  ینترنتی  ا
گزینه های  به  دسترسی  سجام،  غیرحضوری  ویت  ه
سپهر«،  پایدار  »اندوخته  جمله  از  سرمایه گذاری 
آتی«،  سپهر  »صندوق  و  سپهر«  همیان  صندوق  «
برق  قبوض  مدیریت  و  استعالم  سامانه  گزینه  رج  د
روزرسانی  به  و  بدهی(  مبلغ  و  جدید  قبض  صدور  (
قابلیت های  و  امکانات  دیگر  از  نیکوکاری  زینه  گ
اپلیکیشن پرداخت بانک صادرات ایران »صاپ« است.

صادرات  بانک  پرداخت  اپلیکیشن  جدید  سخه  ن
ایران )صاپ( را اینجا دریافت کنید.

انتشار نسخه جدید »صاپ« بانک صادرات ایران با 8 قابلیت جدید

صفحه ۳
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نامه نماینده مجلس به رییس جمهوری؛
اختالف بین وزارتخانه ها وضعیت بازار سرمایه را

 به آشوب کشاند
رییس کمیته حقوق بشر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس شورای اسالمی در نامه ای به رییس جمهوری گفت که اختالف 

بین وزارت خانه ها وضعیت بازار سرمایه را به آشوب کشاند.
الهیان نماینده تهران در نامه ای به رییس جمهوری درباره  زهره 
بورس گفت که عملکرد دولت در واگذاری سهام خود در قالب صندوق های 
قابل معامله در بورس و ضعف نظارت بر معامالت بازار سرمایه مورد تایید 
اظهارات  بر عدم  تا عالوه  مجلس شورای اسالمی نیست و الزم است 
غیرکارشناسی توسط مقامات دولتی، نسبت به اداره بهتر و افزایش نظارت 

بر معامالت در بازار سرمایه اقدام شود.
متن نامه الهیان به رییس جمهوری به شرح زیر است:

»باسمه تعالی
جناب آقای دکتر حسن روحانی

رئیس محترم جمهور
سالم علیکم

همان طور که استحضار دارید، بازار سرمایه کشور طی یک سال گذشته 
فراز و نشیب های فراوانی را پشت سر گذاشته است و عده زیادی از مردم 
دچار خسارت های زیادی شده اند. در این میان نقش دولت و سازمان های 
دولتی  یا تحت نظارت دولت، نسبت به سایر ارکان  حاکمیت کشور بیشتر 
بوده است. به طور مشخص در دو مرحله اختالف میان وزارت خانه های 

دولتی به طور مشهودی وضعیت بازار سرمایه را به آشوب کشاند.
اختالف اول میان وزارت خانه نفت و امور اقتصادی و دارایی بر سر 
پاالیش یکم در مردادماه که ریزش  قابل معامله  نحوه فروش صندوق 
ابتدایی بازار را باعث شد و اختالف دوم میان وزارت صمت و امور اقتصادی 
و دارایی بر سر قیمت فوالد در بورس کاال در دی ماه که سبب ریزش مجدد 

قیمت ها و به تبع آن، کاهش شاخص های بازار سهام شد.
به هر حال الزم است مشخص شود که آیا دولت سازوکار بازار و عرضه 
و تقاضا را قبول دارد یا آنکه همواره با سرکوب قیمتی و  رانت های موجود، 
خواهان آسیب به بنگاه ها، تولید، سهام داران و در نهایت عموم مردم است؟

عالوه بر این، سرمایه گذاران در صندوق پاالیش یکم که با تشویق ها 
و تاکیدات فراوان دولت و مقامات دولتی همراه بود، با ضرر حدود %۵۰ 
مواجه شدند. این در حالی اتفاق افتاده است که مسئوالن بلندپایه دولتی 
نوید بازگشت شاخص بازار سهام را داده اند. عملکرد دولت در واگذاری 
سهام خود در قالب صندوق های قابل معامله در بورس و ضعف نظارت بر 
معامالت بازار سرمایه مورد تایید مجلس شورای اسالمی نیست و الزم 
است تا عالوه بر عدم اظهارات غیرکارشناسی توسط مقامات دولتی، نسبت 
بازار سرمایه اقدام شود.  اداره بهتر و افزایش نظارت بر معامالت در  به 
ماحصل عملکرد دولت در بازار سرمایه در سال جاری، از بین بردن اعتماد 
میان فعاالن بازار سرمایه است که البته اصل سرمایه دولت همین اعتماد 
مردم به دولت بود که همزمان با آب شدن سرمایه مردم، آن نیز آب شد.

در پایان تاکید می گردد که الزم است در این ماه های باقی مانده 
دولت جناب عالی، نسبت به وقایع رویداده در بازار سرمایه نظارت بیشتری 
شدت  به  وزارت خانه ها  میان  اجرایی  اختالف های  از  و  پذیرد  صورت 
از  ناشی  ادامه مشکالتی  یا  بروز  در صورت  است  بدیهی  جتناب شود.  ا
اداره ناکارآمد مسئوالن دولتی، مجلس از ظرفیت های قانونی و نظارتی 
خود به منظور جلوگیری از آسیب بیشتر به عموم مردم عزیز کشورمان 

استفاده خواهد کرد.«

روحانی: شرایط کرونا نسبت به گذشته بهتر شده است
رییس جمهوری با بیان اینکه تالش ما آغاز واکسیناسیون از ماه جاری است، 
گفت: فرودگاه ها و همه مبادی ورودی کشور باید برای جلوگیری از ویروس جدید 

به دقت کنترل شوند.
 حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی در پنجاه و دومین نشست ستاد ملی 
مقابله با کرونا با اشاره به گذشت یک سال از شیوع ویروس کرونا در کشور اظهار 
کرد: در این مدت دوران سختی بر مردم گذشت. ماه های پیش رو هم باید با همین 
سختی مراعات کنیم تا این بیماری واگیر عالم گیر که تاکنون جان بیش از دو میلیون 

۱۰۰ هزار نفر را گرفته و هنوز هم ادامه دارد، کنترل شود.
رییس جمهوری خاطرنشان کرد: بابت دستاوردی که امروز شاهد آن هستیم و در 
یکی دو هفته اخیر آمار فوتی های ما دو رقمی شد، از مردم بزرگ و کادر درمان تشکر 
می کنیم. در این زمینه بسیج و سازمان های مردم نهاد همه در کنار هم آمدند و این کار 
بزرگ را به وجود آوردند که این کارنامه غرورآفرینی برای ملت و دولت ایران است.

وی اضافه کرد: درحالی که کشورهای قدرتمندتر از حیث صنعتی و امکانات 
پزشکی، گرفتاری و مشکالت شان بسیار زیاد است و نتوانستند به طور کامل این 
بیماری را مهار کنند، در کشور ما این کار عظیم انجام شده است که از همه دست 
اندرکاران این اقدام بزرگ و سنگین از رسانه ها گرفته تا نیروهای هماهنگ کننده 

تا کادر درمان قدردانی می کنیم.
 رییس دولت تدبیر و امید ادامه با بیان اینکه روند کاهشی معنی آن نیست 
که شرایط مطلوب است، اظهار کرد: ما روزی 7۰، 8۰ تا 9۰ نفر فوتی داریم که این 
عدد زیاد است. زمانی که آمار یک تا 2 نفر باشد، آن زمان می توانیم بگوییم که به 

نقطه مطلوب رسیدیم، اما االن این نقطه، نقطه مطلوب ما نیست.
روحانی گفت: نسبت به گذشته شرایط ما بهتر است اما روند کاهشی باید ادامه 
پیدا کند. امروز در گزارشی که دکتر رییسی از استان ها می دادند در بسیاری از استان ها 
روند کاهشی بود ولی در برخی استان ها روند کاهشی آن متوقف شده بود و در بعضی 
جاها شروع به افزایش تعداد بیمار شده بود که این می تواند برای ما نگران کننده باشد.  
عادی نگری،  اهمال،  مسیر  شدن  کاهشی  خاطر  به  نباید  کرد:  تاکید  ی  و
که  بگیرد  قرار  مدنظر  اجتماعی  و  خانوادگی  رفتارهای  و  رفتارها  در  ادی سازی  ع

می تواند برای ما خطرناک باشد و همچنان این نگرانی وجود دارد.
روحانی ادامه داد:  ویروس جدید جهش یافته به نام ویروس انگلیسی یا اخیرا 
در آفریقای جنوبی مشاهده شده بسیار نگران کننده است. این ویروس ابتدا از چین 
و ووهان به کشورهای دیگر رسید. بنابراین رسیدن  آن از آفریقا یا اروپا، مشکل تر 
از چین نیست بنابراین اگر مراقبت و مواظبت نکنیم این ویروس جهش یافته ما 

را نیز مبتال می کند.
رییس جمهوری گفت: امروز آمار نگران کننده ای از ابتالی جوانان و نوجوانان در 
برخی استان ها داده شد که این هم نگرانی جدیدی است چرا که قبال ابتالها مربوط 
به افراد مسن بود و امروز مواردی از ابتالی افراد در سن پایین مشاهده می شود که 

این می تواند در آینده برای ما مشکل آفرین باشد.  
 باید تا زمان رسیدن واکسن کامال مراقبت کنیم

روحانی یادآور شد: ما باید حداقل در ۵ یا ۶ ماه آینده با همین دقت رعایت 
پروتکل های بهداشتی را تا زمان رسیدن واکسن ادامه دهیم. البته آن زمان هم با 
تزریق واکسن در مرحله اول و دوم، اینکه چقدر این واکسن موثر باشد،   تا واکسن های 
یرانی برسد زمان می برد بنابراین ما زمانی حداقل ۶ ماهه پیش رو داریم و باید  ا
کامال مراقبت کنیم تا ببینیم در آن زمان شرایط ما چگونه می شود که امیدواریم 

شرایط مطلوب پیش بیاید.
رییس جمهوری یادآور شد: شروع موج جدید به معنای تعطیلی بخشی از کسب 
و کارها، ایجاد مشکالت روحی و اخالل در  ارائه خدمات نسبت به مردم است بنابراین 
باید با همه توان تالش کنیم تا وارد موج جدید نشویم و اگر وارد موج جدید شویم 
مهار کردن آن برای ما سخت می شود.  وی تشدید نظارت ها را راه جلوگیری از بروز 
موج جدید عنوان کرد و گفت: باید از لحاظ فرهنگی به مردم تاکید شود و تبلیغات 
ادامه پیدا کند. البته تنها تبلیغات بیان مطلب در صدا و سیما،  روزنامه ها و در سایر 

رسانه ها کافی نیست باید نظارت را هم تشدید کنیم.

معاون وزارت ورزش و جوانان مطرح کرد؛

وسوسه دریافت وام 100 میلیونی با ازدواج های صوری
امور  ساماندهی  عاون  م
جوانان وزارت ورزش و جوانان 
با اظهار نگرانی از تبعات منفی 
تلفیق مجلس مبنی  مصوبه کمیسیون 
میلیون   ۱۰۰ ازدواج  وام  پرداخت  ر  ب
تومانی به دختران کمتر از 2۳ سال و 
پسران کمتر از 2۵ سال، گفت: مطابق با 
آمارسنجی سال جاری این معاونت، سن 
مطلوب ازدواج با در نظر گرفتن فراهم 
اقتصادی، مسکن  بودن تمامی شرایط 
و اشتغال از نظر پسران 2۶ سالگی به 
بعد و از نظر دختران 2۴ سالگی به بعد 
است، بنابراین چنین تفکیکی در پرداخت 
وام ازدواج به کاهش سن ازدواج کمک 

نخواهد کرد.
بیان  با  تندگویان،  مهدی  حمد  م
ازدواج  سن  کاهش  رویکرد  ینکه  ا
از  مهم  این  اما  است  خوبی  ویکرد  ر
وام  پرداخت  در  سنی  تفکیک  طریق 
زدواج امکان پذیر نیست، اظهار کرد:  ا
بحث ما این نیست که چرا وام ازدواج 
را افزایش می دهند چراکه این معاونت 
جوانان  به  بیشتر  تسهیالت  اعطای  ز  ا
اما آنچه حائز اهمیت  استقبال می کند 
است عدم انجام کار کارشناسی، مطالعه، 
آمارسنجی و مبنا و دالیل منطقی برای 
پرداخت وام ازدواج ۱۰۰ میلیون تومانی 
از 2۵ سال و دختران  به پسران کمتر 
و  اعداد  این  است.  سال   2۳ از  متر  ک
رقم ها بر چه مبنا، اساس و مطالعه ای  

تصمیم گیری می شوند؟
نمایندگان  آیا  داد:  ادامه  ی  و
گیری  تصمیم  این  تبعات  به  سبت  ن
داده اند  انجام  آماری  و  مطالعاتی  ار  ک
در  می روند؟  اجرا  سمت  به  اکنون  ه  ک
وام  مبلغ  افزایش  با  گذشته  ال های  س
بارها  که  گرفت  شکل  انحرافی  وارد  م
آن ها را تذکر دادیم و خواستار تدوین 
بر  نظارت  برای  ویژه  ستورالعمل  د
پرداخت و دریافت آن بودیم اما متاسفانه 
به آن توجه نشد و اکنون نیز ما نگران 
همان مسائل انحرافی گذشته هستیم.

نگرانی از انحرافات مربوط به سن 
ازدواج برای دریافت وام ۱۰۰ میلیونی

نگران  اکنون  افزود:  ندگویان  ت
به  نسبت  انحرافی  مشکالت  یجاد  ا
سن ازدواج هستیم به طوری که برای 
دریافت وام ازدواج ۱۰۰ میلیون تومانی 
صوری  طالق های  و  ازدواج  اهد  ش
باشیم. متاسفانه علیرغم اهمیت تدوین 
دریافت  نظارت  برای  لعمل  ستورا د
شاهد  همچنان  ازدواج  وام  نندگان  ک

که  درحالی  هستیم  آن  به  ی توجهی  ب
مراتب  به  مسائلی  چنین  به  سیدگی  ر
وام  ارقام  و  اعداد  افزایش  از  هم تر  م

ازدواج است.
سن  اقتصادی  مشکالت  و  ورم  ت
وام  پرداخت  برای  چگونه  می شناسد،  ن

ازدواج تفکیک سنی قائل شدیم؟
جوانان  امور  ساماندهی  عاون  م
کرد:  تصریح  جوانان  و  ورزش  زارت  و
آیا نمایندگان مجلس نسبت به تبعات 
از این تفکیک در پرداخت وام  حاصل 
ازدواج کار کارشناسی، مطالعه و پایشی 
از کدام دستگاه مرتبط  داده اند؟  نجام  ا
کارشناسی  نظر  موضوع  این  رباره  د
مشکالت  و  تورم  است؟  شده  خذ  ا
مسکن  و  اشتغال  به  مربوط  قتصادی  ا
سن نمی شناسند، پس چگونه ما برای 
پرداخت وام ازدواج تفکیک سنی قائل 
این  اجتماعی  تبعات  درباره  شده ایم؟ 
تصمیم چه نهادی پاسخگو خواهد بود؟

وی معتقد است که عمده جوانان 
بودن  فراهم  با  حتی  را  ازدواج  سن 
مورد  سن  از  باالتر  اقتصادی  مکانات  ا
تصمیم نمایندگان مجلس می دانند اما 
تصمیم  مطالعاتی  چنین  به  بی توجه  ا  ب

گیری می شود.
عدم توجه به تجرد قطعی و دهه 

شصتی ها
که  جوانانی  قبال  در  پاسخی  چه 

کمتر وام دریافت می کنند داریم؟
به گفته تندگویان، از جمله نکاتی 
که در این تصمیم به آن توجه نشده، 
بحث تجرد قطعی و عدم توجه به بخشی 
از متولدین دهه ۶۰ است که همچنان 
مجرد  اقتصادی  مشکالت  دلیل  ه  ب
مانده اند و در این تصمیم گیری نیز عمال 

تسهیالت کم تری دریافت می کنند.
گفت  هم  را  این  همچنین  ی  و
که بر چه مبنایی پسری که سال آینده 

 2۴ وارد  که  دختری  و  سال   2۶ ارد  و
ازدواج  وام  از  نمی تواند  می شود  ال  س
۱۰۰ میلیونی بهره مند شود؟ منطق این 
تصمیم چیست و چه پاسخی در قبال 
این جوانان داریم که همانند سایر جوانان 
تحت تاثیر همین فشار تورم و مشکالت 

اقتصادی جامعه هستند؟
جوانان  امور  ساماندهی  عاون  م
کرد:  تصریح  جوانان  و  ورزش  زارت  و
بخواهند  اگر  پسران  گفت  ی توان  م
مقطع  تا  را  تحصیل  دامه  ا داقل  ح
به  سپس  و  ببرند  پیش  ارشناسی  ک
تمام  بودن  فراهم  با  بروند،  ربازی  س
اقدام به  شرایط، در حوالی 2۶ سالگی 
کاهش  برای  بنابراین  می کنند  زدواج  ا
سنی  تفکیک  به  نیازی  ازدواج  سن 
باید  یا  نیست،  ازدواج  وام  پرداخت  ر  د
و  شکست  را  گرایی  مدرک  سدهای 
به روند خدمت سربازی توجه بیشتری 
برای  دائمی  باید مشوق های  یا  و  کرد 

ازدواج قرار داد.
انجام آزمون و خطا هنگام توزیع 
اعتبارات بی توجه به از بین رفتن منابع 

کشور
جمله  ز  ا گفت:  همچنین  ی  و
انجام  کشور  در  ما  اساسی  مشکالت 
آزمون و خطا هنگام توزیع اعتبارات و 
نه پیش از عملیات است. به این توجه 
نمی کنیم که تا چه میزان این آزمون و 
خطا می تواند منابع کشور را از بین ببرد 
و تخریب انجام دهد. از دیگر مشکالت 
این است که صرفا پیشنهاداتی را بدون 
مطرح  سنجی  آمار  و  مطالعات  نجام  ا
پیشنهادی  هر  شخصی  هر  ی کنیم،  م
انجام  بدون  را  می رسد  نظرش  به  ه  ک
کار مطالعاتی و آمار سنجی ارائه می دهد 

و تصور می کند پیشنهاد خوبی است.
 وام ازدواج در سال ۱۴۰۴ به ۵۰۰ 

یا 7۰۰ میلیون می رسد؟ 

جوانان  امور  ساماندهی  عاون  م
کرد:  تصریح  جوانان  و  ورزش  زارت  و
نمایندگانی که برای سال ۱۴۰۰ پرداخت 
وام ازدواج ۱۰۰ میلیون تومانی را وعده 
داده اند، برای سال های ۱۴۰۳ و یا ۱۴۰۴ 
رقم وام ازدواج را تا چه اندازه افزایش 
افزایشی  شیب  چنین  با  آیا  ی دهند؟.  م
بعد  سال  چهار  است،  شده  شروع  ه  ک
این رقم به ۵۰۰ یا 7۰۰ میلیون تومان 
نسبت  ما  بانکی  شبکه  آیا  ی رسد؟  م
دارد؟  آوری  تاب  ارقام  و  اعداد  این  ه  ب
بازپرداخت آن برای جوانان  دریافت و 

چگونه خواهد بود؟
اگر هدف  است:  معتقد  ندگویان  ت
و  خانواده  بحث  به  معطوف  ما  هایی  ن
و  افزایش  به  نیازی  است،  رزندآوری  ف
نیست  ازدواج  وام  ارقام  و  اعداد  غییر  ت
مشوق های  اعطا  سمت  به  باید  لکه  ب
فرزندآوری  و  خانواده  بحث  در  ائمی  د
بحث  به  تمرکز  با  چراکه  برویم  یش  پ
گیری  شکل  به  می توانیم  رزندآوری  ف

خانواده پایدار کمک کنیم.
عدم آگاهی جوانان از مهارت های 
افزایش طالق های  و  ندگی مشترک  ز

کمتر از پنج  سال زندگی
صورت  در  حتی  وی،  گفته  ه  ب
توانایی  اگرجوانان  ازدواج  سن  اهش  ک
و مهارت الزم برای زندگی مشترک را 
نداشته باشند نمی توان به هدف خانواده 
پایدار و فرزندآوری رسید بلکه به دلیل 
و  پایین  سنین  در  جوانان  آگاهی  عدم 
مشترک  زندگی  مهارت های  داشتن  ن
شاهد طالق های زودهنگام خواهیم بود.

جوانان  امور  ساماندهی  عاون  م
آمار  افزود:  جوانان  و  ورزش  زارت  و
مربوط به طالق های کمتر از پنج سال 
زندگی مشترک در حدود دو سوم ست. 
بنابراین اگر کاهش سن ازدواج توامان 
با آموزش مهارت های زندگی مشترک 
نباشد شاهد آسیب های اجتماعی نظیر 
طالق خواهیم بود از این رو با در نظر 
گرفتن تمامی این موارد باید به اعطای 

مشوق های دائمی روی آوریم.
با  باید  افزود:  پایان  در  ندگویان  ت
در نظر گرفتن مشوق های دائمی و نه 
مقطعی که خود منجر به مشکل آفرینی 
اهداف  راستای  در  است،  رای جوانان  ب
کلی خانواده و فرزندآوری حرکت کنیم 
چراکه با ایجاد چنین تفکیک سنی در 
ایجاد  را  تبعیضی  ازدواج  وام  رداخت  پ
می کنیم که ممکن است انحرافاتی را در 
پرداخت و دریافت وام ازدواج ایجاد کند.

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند

معاون آموزشی وزارت علوم:
ترم آینده دانشگاه ها مجازی است

معاون آموزشی وزارت علوم با تاکید بر اینکه آموزش دانشجویان در ترم آینده 
مجازی خواهد بود، گفت: در صورتی که ستاد مقابله با کرونا، مصوبه ای مبنی بر 

حضور دانشجویان اعالم کند شیوه آموزش تغییر خواهد کرد.
دکتر علی خاکی صدیق، ضمن بیان این مطلب به تشریح جزئیات برگزاری 
امتحانات پایان ترم دانشجویان و همچنین نحوه آموزش دانشگاه ها در ترم آینده 
اشاره کرد و اظهار کرد: نحوه آموزش دانشجویان در ترم آینده کامال بستگی به 
تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا دارد و تاکنون مصوبه ای به منظور آموزش 
حضوری دانشگاه ها از سوی این ستاد صادر نشده است. بنابراین براساس روند ترم 
قبل، کالس های ترم آینده به شکل مجازی برگزار خواهد بود، مگر اینکه مجوز 
حضور دانشجویان را از سوی ستاد دریافت کنیم. وی همچنین در خصوص نحوه 
آموزش دروس عملی دانشجویان نیز گفت: ما درخواست هایی به منظور اعطای 
مجوز برای دانشگاه هایی که دانشجویان بومی دارند نظیر دانشگاه فنی و حرفه 
ای و علمی و کاربردی داریم تا این دانشگاه ها دروس عملی خود را به شکل 

حضوری در محل زندگی خود برگزار کنند. اما هنوز این مجوز صادر نشده است.
معاون آموزشی وزارت علوم همچنین به تقاضای تصویب آیین نامه دورکاری 
از سوی برخی دانشگاه ها اشاره کرد و افزود: در جریان جزئیات این آیین نامه نیستم 
اما به نظر می رسد این موضوع در خصوص فعالیت کارکنان دانشگاه ها باشد که 

تصمیم گیری در خصوص آن با معاونت آموزشی وزارت علوم نیست.
پایان ترم دانشجویان نیز گفت: در حال حاضر  وی در خصوص امتحانات 
امتحانات دانشجویان به شکل مجازی برگزار می شود و برای ارزیابی دوره های 
الکترونیکی ما از قبل دستورالعملی به دانشگاه ها ابالغ کردیم و آن این بود که 
ارزیابی نباید منوط به امتحان پایان ترم باشد بلکه باید دانشجویان در طول ترم و به 
صورت مستمر ارزیابی شوند تا مقداری صحت ارزشیابی افزایش یابد و برای امتحان 
پایان ترم نیز که بخش کوچکی از ارزیابی ها را پی دارد نیز اعالم کردیم دانشگاهها 

از امکانات نرم افزارهای موجود برای باال بردن امنیت امتحانات استفاده کنند.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت خبر داد:
احتمال کارآزمایی واکسن ایرانی کوبایی

 تا قبل از نوروز1۴00
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: 
فاز سه کارآزمایی بالینی واکسن ایرانی کوبایی احتماال تا قبل از نوروز ۱۴۰۰ آغاز 
می شود و اگر این اتفاق بیافتد، این فاز با شرکت حدود ۳۰ تا ۴۰ هزار نفر در ایران 

و کوبا به صورت مشترک انجام خواهد شد.
دکتر فرید نجفی، اظهار داشت: این واکسن سه فاز کارآزمایی بالینی دارد؛ 
فازهای یک و دو کارآزمایی بالینی این واکسن در کشور کوبا انجام شده است و 
فاز سه آن قرار است به صورت مشترک در ایران و کوبا انجام شود؛ از این رو، هم 
اکنون در حال برنامه ریزی برای انجام فاز سه هستیم.وی ادامه داد: واکسن کووید 
۱9 در دنیا واکسن جوانی است و همانطور که مشاهده می کنید عوارضی که حتی 

واکسن فایزر داشته، در بعضی از کشورها عوارضی جدی بوده است.
نجفی گفت:  این ها به دلیل آن است که واکسن کووید واکسن جوانی است و 
تمام مجوزهای آن به شکل اضطراری صادر می شوند و اگر هم عوارضی را مشاهده 
کنیم اینها کامال طبیعی است. وی ادامه داد:  در مورد واکسن ایرانی به خصوص 
واکسن اولی که وارد فاز بالینی شده، از یک ویروس کشته شده استفاده شده است 

که خطر زیادی ندارد و جزو واکسن های کامال ایمن است.
های  پژوهش  بخش  در  که  هایی  واکسن  انواع  اینکه  درخصوص  جفی  ن
دانشگاهی یا وزارت بهداشت در حال انجام هستند، آیا به مرحله اطمینان بخشی 
رسیده اند یا خیر گفت: تاکنون دو تا از واکسن های ایرانی وارد فاز یک شده اند و 
یکی دیگر از واکسن ها درحال ورود به این فاز است. واکسن کوبایی نیز که قرار 
است با همکاری ایران تولید شود، فاز یک و دو خود را در کوبا طی کرده است و 
فاز سه که شاید حدود ۳۰ و ۴۰ هزار نفر وارد مطالعه می شوند در ایران و کوبا به 

طور همزمان انجام می شود.

دستگیری عامل و منتشر کننده حیوان آزاری در فضای مجازی 
رئیس پلیس فتا غرب استان تهران از کشف یک فقره پرونده مربوط به حیوان آزاری 
خبر داد و گفت: حیوان آزاری به هر شیوه و با هر انگیزه ای ممنوع است و فرد خاطی 

طبق مجازات مندرج در قانون محکوم خواهد شد.
به گزارش ایرنا از پایگاه اطالع رسانی پلیس فتا، سرهنگ سیدنظام موسوی روز 
شنبه در تشریح این خبر افزود: برابر رصدهای صورت گرفته در راستای برخورد با عامالن 
ترویج خشونت در شبکه های اجتماعی، شاهد تصویری بودیم که در آن فردی با اسلحه 

بادی در حال نشانه گیری به سمت یک حیوان بود.
این مقام انتظامی بیان کرد: این عکس در همان ساعت اولیه انتشار، توسط کارشناسان 
پلیس فتا غرب استان تهران رصد شد و بالفاصله به صورت پرونده ای ویژه در دستور کار 

کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.  
سرهنگ موسوی در تشریح جزئیات دستگیری این فرد گفت: کارشناسان پلیس فتا 
پس از شناسایی فرد مورد نظر و هماهنگی های الزم با مقام قضایی، ضمن دستگیری 
متهم وی را به پلیس فتا غرب استان تهران احضار کردند و در نهایت این مجرم سایبری 

جهت سیر مراحل قانونی پرونده به مراجع قضایی  تحویل داده شد.
این مقام مسئول اضافه کرد: حیوان آزاری به هر شیوه و با هر انگیزه ممنوع است و 
مرتکب یا مرتکبان، به مجازات مندرج در قانون محکوم خواهند شد؛ شایان ذکر است که 
از منظر اعتقادی و انسانی نیز این گونه رفتارها مذموم بوده و پلیس به شدت با هر گونه 

رفتاری که ترویج خشونت را در پی داشته باشد،  برخورد قانونی می  کند.

رئیس پلیس فتا غرب استان تهران با اشاره به اینکه آگاهی  بخشی و پیشگیری 
از اولویت های پلیس فتا است، به هموطنان توصیه  ز وقوع جرائم در فضای مجازی  ا
اخاذان  و  مجرمان  توسط  تهدید  یا  مشکوک  مورد  هرگونه  مشاهده  صورت  در  رد:  ک
ینترنتی، موضوع را در اولین فرصت به پلیس اطالع دهند و به صورت مستمر برای  ا
www. مطالعه اخبار جرائم سایبری و مصونیت از شگردهای مجرمانه  به وب سایت

cyberpolice.ir مراجعه کنند.

کشف 536 کیلوگرم تریاک توسط پلیس استان سمنان 
از نوع تریاک در  انتظامی استان سمنان گفت: ۵۳۶ کیلوگرم ماده مخدر  فرمانده 

عملیات مشترک با پلیس کرمان کشف شد.
سردار عبداهلل حسنی افزود: ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر استان سمنان پس 
از چند ماه کار اطالعاتی و تخصصی بر روی یکی از سرشبکه های قاچاق موادمخدر، 

اطالعاتی از انتقال و جابه جایی یک محموله بزرگ مواد افیونی را به دست آوردند.
وی با اشاره به انتقال این محموله توسط سوداگران مرگ از سیستان و بلوچستان 
پلیس  با  راستا هماهنگی های الزم  در همین  افزود:  کرمان  استان  راین  ه شهرستان  ب
استان کرمان به عمل آمد و عملیات ماموران انتظامی برای کشف این محموله آغاز شد.

خودروی  مشاهده  با  پلیس  ماموران  کرد:  تصریح  سمنان  استان  انتظامی  رمانده  ف
پلیس  به دستور  توجه  بدون  راننده  دادند که  ایست  پارس سوداگران مرگ، دستور  ژو  پ

از صحنه متواری شد.
به گفته حسنی، قاچاقچیان با توجه به جغرافیای خاص منطقه و تاریکی شب، خودرو را 
که در ادامه مشخص شد سرقتی بود، برجاگذاشتند و خود از صحنه تعقیب و گریز فرار کردند.

این  از  بازرسی  در  تریاک  از کشف ۵۳۶ کیلوگرم  استان سمنان  انتظامی  فرمانده 
محموله  این  قاچاق  عامالن  دستگیری  برای  پلیس  تالش  گفت:  و  داد  خبر  ودرو  خ

همچنان ادامه دارد.
متجاهر،  معتاد  خرده فروشی،  مانند  مختلف  زمینه های  در  نفر   8۵۴ و  2 هزار 
توزیع کننده مواد مخدر و قاچاقچی در 9 ماهه امسال در استان سمنان دستگیر شدند. 
9۶ درصد متهمان دستگیرشده در زمینه مواد مخدر در استان را مردان و چهار درصد 

را زنان تشکیل می دهند.
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اجرای نسخه کامل لینوکس 
در کامپیوتر مک M1 امکان پذیر شد

کورلیوم، شرکت فعال در حوزه ی مجازی سازی نرم افزار، برای اولین  بار 
نسخه ی کامل یک توزیع  لینوکس را به صورت بوت  و بومی در کامپیوتر مک 

مجهز به پردازنده M۱ اجرا کرده است.
چندی پیش، اپل کامپیوترهای مک مجهز به پردازنده ی مبتنی بر آرم 
))ARM را رونمایی و عرضه کرد. در حقیقت غول دنیای فناوری در یک 
ضرب االجل دوساله قصد دارد تمامی کامپیوترهای خود را به پردازنده ی جدید 
مجهز کند. در این میان، توسعه دهندگان شخص ثالث می کوشند راه حل هایی 
برای اجرای سایر سیستم عامل ها در سخت افزار جدید اپل ارائه دهند. در اوایل 
ماه گذشته، تعدادی از توسعه دهندگان، ویندوز ۱۰ و توزیع لینوکس فدورا را به 
شکل مجازی  در مک های مجهز به پردازنده  M۱ بوت کردند؛ اما بزرگ ترین 
پیشرفت در این زمینه را می توان به دستاورد تیم کورلیوم نسبت داد؛ شرکتی که 
متخصص در مجازی سازی دستگاه های مبتنی بر معماری آرم محسوب می شود. 
به گزارش اپل اینسایدر، این تیم موفق شده است لینوکس را در کامپیوترهای 

مک کامال قابل استفاده کند.
کورلیوم با توجه به اجرای کامل لینوکس در کامپیوترهای مک M۱، با 
انتشار بیانیه ای فرایند انتقال سیستم عامل را به تفصیل شرح داده است. آن ها از 
زمان عرضه ی آیفون ۶ در سال 2۰۱۴، در حال بررسی پردازنده های سفارشی اپل 
بوده اند. این شرکت در اوایل سال 2۰2۰ از برخی از آسیب پذیری ها و تحقیقات 
قبلی، به منظور ساخت یک درگاه هسته برای پردازنده ی A۱۰ بهره گرفته است. 
کوپرتینویی ها پس از عرضه ی کامپیوترهای مک مجهز به پردازنده ی M۱ در 
نصب  امکان  به روزرسانی سیستم عامل،  ارائه ی  با  )آبان ۱۳99(،  وامبر 2۰2۰  ن
هسته های سفارشی را برای کاربران فراهم کردند. گویا به  دنبال اضافه شدن این 
توانایی، کورلیوم به سرعت کار روی یک درگاه مبتنی بر لینوکس را آغاز کرده است.

کورلیوم می گوید که اجزای زیادی از تراشه ی M۱ با پردازنده های سری 
A اپل مشترک است؛ اما اپل همچنان از استانداردهای متفاوت با سایر سازندگان 
پردازنده های آرم استفاده می کند که ظاهرا چالش های مضاعفی برای تیم کورلیوم 
به همراه داشته است. برای مثال، گفته می شود پردازنده های سری A و M با 
 Mach-O استفاده از روش سنتی بوت نمی شوند و اپل بوت لودر فرمت فایل
را در فرمت IMG۴ اجرا می کند. با افزایش هسته های پردازنده، این مسئله 
پیچیده تر می شود؛ زیرا آن ها از آدرس های مشخص شده به وسیله ی یک رجیستر 
ورودی و خروجی با نقشه برداری از حافظه )MMIO( تهیه می شوند و پس از 
این فرایند هسته ها شروع به کار می کنند. افزون بر این، اپل از کنترل کننده ی 
سفارشی بهره می گیرد که طراحی کامال متفاوتی با استانداردهای GIC آرم دارد.

در سیستم مذکور، وقفه های تایمر به FIQ هدایت می شود که خارج از 
استانداردهای کنونی است و سیستم قدیمی ۳2 بیتی آرم را منعکس می کند. 
کورلیوم می گوید برای ارتباط پردازنده های مختلف با یکدیگر باید مجموعه ای 
از وقفه های بین پردازنده )IPI( ایجاد کرد. این شرکت ادعا می کند که تجربه 
برخورد با پشتیبانی FIQ دارد و برای اکثر رویکردهای غیراستاندارد اپل آماده 
بوده است. در مرحله ی آخر، کورلیوم یک پیش لودر را به عنوان پکیج لینوکس 
به سیستم اضافه کرده و همین امر منجر به راه اندازی سیستم عامل لینوکس در 

پردازنده ی M۱ شده است.
در گزارش آمده است که کورلیوم کابل رابط کامپیوترهای مک مجهز به 
پردازنده M۱ در دسترس نداشته است و مجبور بوده مسیر ورودی دیگری پیدا 
کند. از بین سه گزینه ی بلوتوث، درگاه USB میزبان ))USB xHCI در 
استاندارد PCIe، آن ها USB میزبان را برگزیده اند و مجبور بودند با تراشه 
در پروتکل I2C ارتباط برقرار کنند؛ بنابراین پس از اتصال USB مناسب، 
می توان صفحه کلید، ماوس و درایو فلش را به هم متصل کرد و به لطف آن، 

امکان اجرای توزیع معمول لینوکس دسکتاپ فراهم می شود.

کرونا  با  مقابله  ملی  ستاد  خنگوی  س
گفت: هیچ شهر قرمز کرونایی در کشور نداریم 
و شهرهای که در مازندران قرمز بودند نارنجی 
شدند. اما افزایش ترددها، افزایش موارد ابتالی 
سرپایی و عادی انگاری مردم در برخی شهرها 

نگران کننده است.
علیرضا رئیسی روز گذشته)شنبه( پس از 
برگزاری جلسه هفتگی ستاد ملی کرونا افزود: 
شهر   ۱9 کرونا  وضعیت  نظر  از  اکنون  م  ه
نارنجی، ۱۵7 شهر زرد و 2۵۶ شهر آبی داریم 
و این نشانه این است که تا حدی وضعیت بهتر 
شده از مردم برای رعایت پروتکل ها تشکر 
می کنیم اما نباید دچار عادی انگاری شویم.

وی ادامه داد: هم اکنون میزان مرگ 
کرونا در  انگلیس مرز ۱8۰۰ مرگ در روز را 
گذرانده، در آلمان باالی هزار مرگ در روز 
داشتند و در آمریکا باالی ۴ هزار مرگ در 
روز را تجربه می کند اما در ایران با توجه به 
رعایت پروتکل ها وضعیت نسبتا خوبی است 
خوشبختانه امروز این خبر خوب را به مردم می 

دهیم که هیچ شهر قرمزی نداریم.
سخنگوی ستاد ملی کرونا گفت: با این 
وجود تذکر جدی می دهم زیرا در برخی از 
مناطق کشور عدم رعایت پروتکل ها را در 
متعددی  موارد  بودیم.  شاهد  گذشته  فته  ه
گزارش از عدم رعایت پروتکل ها از شهرهای 
مختلف داشتیم. یکی از شهرها کاشان بود 
ها  پروتکل  امیدواریم  شد.  داشته  تذکر  ه  ک

سختگیرانه اجرا شود.
وی افزود: یکی از نگرانی ها رشد ۴7 

درصدی ترددها نسبت به اول دی ماه است 
که ۴7 درصد افزایش پیدا کرده است و این 
وضعیت نگران کننده است. رئیسی گفت: هر 
گونه عدم رعایت پروتکل وضعیت را بر می 
کنترل  درباره  مردم  که  افتخار  این  رداند.  گ
بیماری آفریدند کم نظیر است اما از طرفی 
حتما باید مراقبت کنیم. در غیر این صورت 
بر می گردد، کسب کارها و  محدودیت ها 
های  محدودیت  تاثیر  تحت  شهرها  مه  ه
جدید قرار می گیرند و دوباره تعطیلی مشاغل 

را خواهیم داشت.
جهش  ویروس  آوری  مرگ  درت  ق

یافته بیشتر است
رئیسی گفت: خروج از وضعیت قرمز به 
معنای ضعیف شدن یا از بین رفتن ویروس 
نیست. برعکس، ویروس نه تنها ضعیف نشده 
بلکه جهش پیدا کرده و قوی تر شده است. 
ویروس انگلیسی حدود ۶۰ کشور دنیا را درگیر 

کرده است.  در آفریقای جنوبی هم ویروس 
کرونا جهش یافته و 2۶ کشور را درگیر کرده 
سرایت  قدرت  یافته  جهش  ویروس  ست.  ا
بیشتری دارد و جوانان را بیشتر درگیر می کند. 
قدرت کشندگی و میزان مرگ و میر مبتالیان 

در ویروس جدید بیشتر است.
معاون بهداشت وزیر بهداشت افزود: اگر 
پروتکل ها را به دقت رعایت نکنیم منجر به 
مشکالتی می شود. در فصل زمستان و هوای 
سرد هستیم. باید قاطعانه جلوی دورهمی های 
نباید  ایستاد و  خانوادگی و هر نوع تجمعی 
بگذاریم این تجمعات رخ دهد چه خانوادگی، 
مسافرت یا هر نوع تجمع دیگر باعث بیماری 

و منجر به افزایش مرگ و میر می شود.
رئیسی گفت: وطیفه داریم هشدار دهیم 
زیرا مسئول سالمت مردم هستیم. در مقوله 
سالمت هیچ معامله ای نخواهیم کرد محکم 
می ایستیم هشدارها را می دهیم. همه مردم 

هم حمایت می کنند و پروتکل ها را رعایت 
می کنند.

زنگ خطر افزایش موارد سرپایی کرونا 
در برخی استانها

سخنگوی ستاد مقابله با کرونا گفت: این 
هفته احتماال جلسات دیگری در ستاد داریم 
درباره بازنگری پروتکل ها و محدودیت ها 
صحبت می کنیم. زیرا با تغییر رنگ شهرها 
و وضعیت مناسب تر شاهد افزایش تجمعات 
و ترددها هستیم. به نظر می رسد در برخی 
مناطق ساده انگاری و عادی انگاری اتفاق می 
افتد و این خطرناک است یادمان نرود در تیر و 
مرداد جه وضعیتی پیدا کردیم موج جدید شکل 

گرفت و مرگ و میر افزایش یافت.
رئیسی افزود: در هر موج جدید شیوع 
کرونا بیش از ۱۰ هزار مرگ جدید رخ می دهد 
و ۱۰ هزار خانواده را داغدار می کند. خانواده 
ها به هیچ وجه کوتاه نیایند و پروتکل ها را 
خودشان جدی بگیرند. ویروس جدید جوانترها 
را درگیر می کند باید مراقبت کنیم امیدوارم با 
رعایت پروتکل ها و مسئولیت های اجتماعی 
این کار را انجام دهیم.وی تاکید کرد: ویروس 
کرونا ضعیف نشده بلکه قوی تر شده است. 
همه دست به دست هم دهیم محکم بایستیم. 
به هیچوجه نمی شود با سالمت مردم شوخی 
ها  ارزیابی  آخرین  اساس  بر  اکنون  نیم.  ک
بیماران سرپایی  میزان  ها  استان  برخی  در 
افزاییش پیدا کرده این زنگ خطری است که 
اگر بی توجهی کنیم به افزایش موارد بستری 

و مرگ و میر منتهی می شود.

سخنگوی ستاد ملی کرونا:

هیچ شهر قرمز کرونایی در کشور نداریم
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نجمن  ا ی  خنگو س
واردکنندگان موبایل، تبلت و 
لوازم جانبی از لغو رجیستری 
داد  خبر  همراه  تلفن  دستگاه   ۳ ۴۰۰
سوء  طریق  از  موبایل ها  این  گفت:  و 
به  مسافری  رویه  از  تجاری  ستفاده  ا

کشور وارد شده بود.
رجیستری  انجام  مهرماه   ۱2 ز  ا
به  و  ورودی  مبادی  در  باید  وشی  گ
صورت حضوری انجام می شد که باعث 
کاهش چشمگیر واردات مسافری آیفون 
و  طوالنی  صف های  تشکیل  اما  د،  ش
معطلی فراوان موجب اعتراضات زیادی 
از سوی مسافران شد و گمرک ایران نیز 
به دلیل ازدحام جمعیت با مشکالتی در 
مجموع   در  که  شد  مواجه  رابطه  ین  ا
امکان  موجود  کرونایی  شرایط  ر  د
بهداشتی  های  پروتکل  کامل  عایت  ر
شیوع  برای  عاملی  و  نبوده  راهم  ف
بنابراین  بود،  شده  کووید-۱9  یماری  ب
صورت  به  رجیستری  دی ماه  اول  ز  ا
غیرحضوری انجام شد که بر این اساس 
ثبت اطالعات و مشخصات گوشی تلفن 

همراه در بدو ورود انجام می شد.
اما طبق اعالم انجمن واردکنندگان 
شیوه  در  قانونی  خألهای  وبایل،  م
راه  مسافری،  موبایل  رجیستر  دید  ج
قاچاقچیان را هموار کرد و چند روز بعد 
از غیرحضوری شدن رجیستری، خرید و 
فروش پاسپورت به قدری زیاد شده که 
قیمت آن از پنج میلیون به دو میلیون 
و ۵۰۰ هزار تومان و در نهایت در شب 

گذشته به 2۰۰ هزار تومان رسید.
د ر نهایت  مهرداد جمال ارونقی، 
گمرک  گمرکی  امور  و  فنی  عاون  م
ایران، نیز اذعان کرد که در جریان ورود 
گوشی های همراه مسافر و رجیستری 
ماه  دی  ابتدای  از  که  یرحضوری  غ
های  گوشی  ورود  رصد  شد،  جرایی  ا
همراه مسافران ایرانی، اتباع و همچنین 
از طریق پست بعضا با تشخیص گمرک 
آن  تجاری  جریان  با  رابطه  در  یران  ا
شد  مقرر  بنابراین  است.  بوده  مراه  ه
گوشی های اتباع خارجی تا یک ماه از 
تاریخ ورود آنها رجیستر نشود و معافیت 
و ارز ۴2۰۰ تومانی گوشی های پستی 

نیز حذف شد.
حاال محمد رضا عالیان، سخنگوی 

و  تبلت  موبایل،  واردکنندگان  نجمن  ا
 ۳۴۰۰ رجیستری  لغو  از  جانبی،  وازم  ل
سوء  طریق  از  همراه  تلفن  ستگاه  د
خبر  مسافری  رویه  از  تجاری  ستفاده  ا
که  کاالیی  قانون  طبق  گفت:  و  اد  د
از طریق رویه مسافری به کشور وارد 
شده اجازه تجاری شدن ندارد. به عبارت 
ساده تر اگر مسافری با پرداخت حقوق و 
عوارض گمرکی تلفن همراهی با خود به 
کشور وارد کند و هزینه رجیستری را نیز 
پرداخت کند، اجازه فروش آن را ندارد 
یعنی نمی تواند کار تجاری با آن انجام 
بررسی سامانه  به گفته وی  اما  دهد.  
که  اولی  روزهای  در  داد  نشان  متا  ه
رجیستری غیرحضوری شد، تعداد زیادی 
تلفن همراه به شکل نامتعارف رجیستر 
صورت  آنها  مالکیت  انتقال  و  شدند 
گرفت. این مسئله برای مسئوالن همتا 
ادله شد که نشان می داد از گوشی های 
است.  شده  تجاری  استفاده  سافری  م
این  از  تعداد   ۳۴۰۰ حدود  نابراین  ب

گوشی ها لغو رجیستری شدند.  
عالیان با تاکید بر اینکه الزم است 
برطرف  گونه ای  به  قانونی  فره های  ح
نشوند،  و مردم متضرر  شود که کسبه 
از  کمی  تعداد  اگر  حتی  کرد:  ظهار  ا
موبایل های لغو رجیستری شده در دست 
مصرف کننده باشد که حاال دچار مشکل 
شده، با توجه به قیمت ها ضربه بزرگی به 
او وارد شده است. بنابراین باید با اصالح 

رویه ها جلوی سوء استفاده گرفته شود.  
تکلیف خریداران چیست؟

واردکنندگان  انجمن  خنگوی  س
بیان  با  جانبی  لوازم  و  تبلت  وبایل،  م
در صورت  گمرک  قوانین  طبق  ینکه  ا
گمرکی  عوارض  و  حقوق  تخلف  روز  ب
بازرگانی عودت داده نمی شود،  و سود 
تصریح کرد: همچنین اگر برای مجری 
قانون محرز شود که از کاالی مسافری 
استفاده تجاری شده پیگرد قانونی دارد. 
بنابراین حقوق و عوارض گمرکی ۳۴۰۰ 
تلفن همراه لغو رجیستر شده هنوز عودت 
داده نشده، اما در حال حاضر رایزنی هایی 
انجام می شود که مصرف کننده نهایی 

متضرر نشود.  
وی در ادامه واردات تجاری موبایل 
به کشور را در سال های ۱۳98 و ۱۳99 
به ترتیب 9۴۰ هزار و 9۶۰ هزار دستگاه 
سال  ماه  آبان  در  گفت:  و  کرد  نوان  ع
گذشته و امسال به ترتیب ۱۶۰ هزار و 
۱۰ هزار دستگاه به صورت مسافری به 
کشور وارد شده که نشان می دهد اصالح 
کمک  گذشته  سال  یک  در  ویه ها  ر
کرده سوء استفاده از رویه مسافری به 

حداقل برسد.  
سال  آذرماه  در  عالیان  گفته  ه  ب
یک  ترتیب  به  نیز  امسال  و  ذشته  گ
میلیون و ۱۱ هزار دستگاه و 8۶۰ هزار 
دستگاه موبایل به کشور وارد شده است. 
واردات مسافری موبایل نیز در آذر سال 

گذشته ۱7۰ خزار دستگاه بوده، اما در 
به 2۰  واردات مسافری  امسال  ذرماه  آ
ماه  به  نسبت  که  رسید  دستگاه  زار  ه
احتمااًل  که  است  شده  برابر  دو  بلش  ق
علت آن غیرحضوری شدن رجیستری 
و تخلفاتی است که در روزهای ابتدایی 
پیش بینی  ما  ا است.  گرفته  ورت  ص
می شود با اصالح رویه در ماه دی مجددا 
شاهد کاهش واردات موبایل از طریق 

رویه مسافری باشیم.
رفتارهای  ینکه  ا بیان  با  ی  و
قهری بیشتر شبیه پاک کردن صورت 
دودش  نهایت  در  که  است  سئله  م
رفت،  خواهد  کننده  مصرف  چشم  ه  ب
رجیستری  قطع  اقدام  کرد:  صریح  ت
موبایل های یاد شده منجربه شناسایی 
سوداگران می شود و با هدف جلوگیری 
اما  گرفته  صورت  آن ها  سواستفاده  ز  ا
گاها باعث متضرر شدن برخی مصرف 
نیز می شود.  نهایی و اصناف  کنندگان 
ما معتقدیم هر اقدام و تصمیمی که در 
این زمینه گرفته می شود باید در قدم اول 
جلوی آسیب به مصرف کننده را بگیرد و 
پس از آن موجبات مقابله با سودجویان 
را فراهم کند. بنابراین اقدامات بازدارنده 
برای از صرفه انداختن واردات موبایل 
و  تعرفه ها  تغییر  همچون  سافری،  م
مسافری  کاالهای  برابری  نرخ  یجاد  ا
برای حل  ا کاالهای تجاری، درمانی  ب

این معظل است.

در جمع اعضاء کمیسیون اقتصادی مجلس صورت گرفت:
تبیین چگونگی به سرانجام رسیدن ابر پروژه و مأموریت ملی 

ادغام توسط چقازردی
کنار بانک سپه برای جبران ناترازی ناشی از ادغام هستیم

 جلسه بررسی ابعاد و آخرین اقدامات بانک سپه در پروژه 
ملی ادغام بانک های نیروهای مسلح با حضور اعضای محترم 
شورای  مجلس  پژوهش های  مرکز  و  اقتصادی  میسیون  ک
اعضای هیئت  و  مقام  قائم  بانک سپه،  مدیرعامل  اسالمی، 

مدیره بانک در ساختمان نگین سپه برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک سپه: محمد کاظم 
چقازردی در این جلسه ضمن خیر مقدم به مدعوین با اشاره 

بانک  بانک سپه گفت: معاون نظارتی  ادغام در  ابرپروژه  به اهمیت واکاوی و بررسی 
مرکزی، معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد و دارایی، معاون 
طرح و برنامه و بودجه ستاد کل نیروهای مسلح  و مدیر عامل بانک سپه اعضا، چهار 

مؤلفه مهم و رکن اصلی در ادغام بانک های نظامی را تشکیل دادند.

* افزایش منابع بانک سپه از ۱۶۰ هزار میلیارد تومان به ۴7۵ هزار میلیارد تومان
چقازردی با بیان اینکه در دو بخش؛ گزارشی از اقدامات بانک سپه به صورت میدانی 
از میزان منابع، ظرفیت ها، وضعیت استانی و منابع انسانی بانک های ادغامی و بررسی ابر 
پروژه های اقتصادی بانک سپه تهیه شده که در اختیار اعضا کمیسیون اقتصادی مجلس 
شورای اسالمی  قرار دارد، ادامه داد: بانک سپه قبل از ادغام ۱۴ هزار نفر نیرو و ۱۶۰ 
هزار میلیارد تومان منابع داشت که در حال حاضر حجم منابع بانک شامل ۴7۵ هزار 

میلیارد تومان با ۴۴ هزار نیرو و ۳8۰۰ شعبه رسیده است.
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره بانک سپه با عنوان اینکه پس از انجام پروژه ملی 
ادغام ۱8 درصد از سهم منابع نظام بانکی در اختیار بانک سپه قرار دارد، وظیفه این 
بانک را در عرصه اقتصادی کشور خطیر توصیف کرد و گفت: این جلسه فرصتی است 
برای بررسی مدل مفهومی که از این ادغام در بانک سپه تهیه شده که با جزئیات در 

جلسه تبیین و تشریح می شود.
چقازردی با بیان اینکه ارزش گذاری بانک های ادغامی بر اساس توافق نامه ۳۱ 
بندی و توسط کارشناسان رسمی کانون دادگستری انجام شده است، اضافه کرد: با توجه 
به اینکه پس از انجام این ادغام و اضافه شدن پنج بانک انصار، قوامین، حکمت ایرانیان، 
مهراقتصاد و کوثر، ترازنامه بانک سپه را تحت تاثیر قرار داده، امیدواریم با حمایت و 
استفاده از ظرفیت کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی، دولت و بانک مرکزی 
کسری های احتمالی برطرف و از فرصت های پیش رو به نحو احسن بهره برداری شود.

* تحقق بزرگترین مهاجرت داده ها با انتقال ۶۰ میلیون حساب بانک
وی با بیان اینکه اکثر مدیران عامل بانک های ادغامی به عضویت هیئت عامل 
بانک اضافه شده اند از بزرگترین مهاجرت داده سیستم بانکی برای ۶۰ میلیون حساب 
در بانک سپه در سیستم COR جدید خبر داد و افزود: با بهره گیری از ظرفیت کمیته 
ای ۱۰ نفره به ریاست قائم مقام بانک سپه، ۳89 مصاحبه تخصصی با تمام مدیران 
بانک های ادغامی برگزار و برای ۳2۰ مدیر کل ستادی و استانی، جانمایی و در روز اول 
ادغام احکام تمامی پرسنل به نحو مطلوب و با در نظر گرفتن عدالت، شایسته ساالری 

و سابقه قبلی آنان صادر شده است.

* حضور فعال و مؤثر بانک سپه در بازار بین بانکی در ۵ سال گذشته
چقازردی تامین کسری ناشی از ادغام بانک های نیروهای مسلح، ساماندهی نیروی 
انسانی و تعیین ساختار شعب را از جمله موضوع های مهم و مد نظر مسئولین ارشد نظام 
و بانک سپه برشمرد و ادامه داد: بانک سپه تاکنون هیچ اضافه برداشتی از ذخایر خود 
نزد بانک مرکزی نداشته و در مدت ۶ سال اخیر در بازار بین بانکی در شمار بانک های 

تسهیالت دهنده ای است که نرخ بازار بین بانکی را کاهش داده است.
وی با اشاره به نقش مؤثر بانک سپه در ابر پروژه های اقتصادی مانند انتقال آب 
خلیج فارس، پروژه های نفت، گاز و پتروشیمی گفت: شرکت هلدینگ گروه سرمایه گذاری 
امید که یکی از بزرگ ترین هلدینگ های کشور است با تنوع سرمایه گذاری های مولد و 

اشتغالزا نقش مؤثری در توسعه اقتصادی کشور دارد.

* حضور بانک سپه برای تحقق توسعه متوازن استانی
وی در همین رابطه افزود: باید توسعه متوازن در استان ها توسط تمامی بانک های 
دولتی کشور طبقه بندی و تقسیم شود تا هریک به میزان ظرفیت خود در این خصوص 
اقداماتی را انجام دهند. توسعه متوازن باید به عنوان یک الگو مورد توجه و عمل قرار گیرد 
چرا که این رویکرد صرفًا منوط به فعالیت ها و مشارکت یک بانک به تنهایی نمی شود.

محمدکاظم چقازردی با بیان اینکه بانک سپه برنامه هایی در جهت حمایت از بنگاه های 
کوچک و متوسط با تاسی از فرمایشات مقام معظم رهبری در دستور کار دارد اظهار داشت: 
در سراسر کشور هر واحد تولیدی که مشتری بانک سپه است اگر به سرمایه در گردش نیاز 

دارد با ارایه درخواست خود می تواند از سرمایه درگردش مورد نیاز بهره مند شود.

* رییس کمیسیون اقتصادی: در خصوص ادغام قانون تدوین می کنیم
در  اسالمی  شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رییس  پورابراهیمی  محمدرضا 
این جلسه با عنوان اینکه بررسی آخرین اقدامات بانک سپه در موضوع ادغام بانک های 
نیروهای مسلح به عنوان یکی از بزرگترین ادغام های دنیا هدف این جلسه است، گفت: 
با توجه به اینکه حوزه تصمیم گیری و بررسی ابر پروژه ادغام جز وظایف اصلی کمیسیون 
اقتصادی مجلس شورای اسالمی است با هماهنگی های صورت گرفته اقدام به برگزاری 

این جلسه به منظور  دریافت گزارش های ادغام شده است.

* تقدیر رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از مدیران و مجموعه بانک سپه به 
دلیل انجام مأموریت ملی ادغام

پورابراهیمی از مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره و مدیران بانک سپه که دومین 
ادغام بزرگ دنیا را  با نظر و دستورمقام معظم رهبری  پیگیری و به سرانجام رساندند 
تقدیر و تشکر کرد و افزود:  با  تالش مدیرعامل بانک سپه، حمایت وزیر اقتصاد و سران 
قوا گزارش جامعی در خصوص اقدامات انجام شده در توافق نامه ۳۱ بندی و فرآیند انجام 
و اقدامات پروژه ادغام تهیه و مستند می شود که در اختیار اعضای کمیسیون اقتصادی 
مجلس به منظور تهیه پیش نویس برای ایجاد قانون جدید در این زمینه  قرار می گیرد.

نیازمند  بندی   ۳۱ نامه  توافق  در  که  مواردی  کرد:  اضافه  رابطه  همین  در  وی 
و  سپه  بانک  مشارکت  طریق  از  است  نوین  حرکتی  پایه گذاری  قانون جهت  تصویب 
معاونت بیمه و بانک وزارت اقتصاد به عنوان پیش نویس طرح برای تدوین قانون مدون 
با توجه به حساسیت و نو بودن بحث ادغام ها در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس 

شورای اسالمی است.

ناترازی موجود در  * کمیسیون اقتصادی مجلس کنار بانک سپه، برای جبران 
صورتهای مالی به دلیل ادغام است

وی افزود: در فرآیند اجرای ادغام، ارزش و قیمت گذاری بانک های ادغامی، نیروی 
انسانی و مسائل پیرامون آن، ناترازی موجود در این بانک ها و میزان تاثیر آن در بانک 
بزرگ سپه،  برنامه زمانبندی و نحوه مصادیق پوشش کسری در بودجه ناشی از تراز منفی 

از جمله مهمترین مباحث مطرح شده در کمیسیون اقتصادی مجلس است.

* کمیسیون اقتصادی مجلس آماده هرگونه کمک به بانک سپه برای به سرانجام 
رساندن این ابرپروژه ملی است

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شرایط فعلی بانک سپه رادوران گذار عنوان و آن 
را مهم برشمرد و اذعان داشت: کمیسیون اقتصادی مجلس آمادگی الزم برای ارایه هرگونه 
کمک در راستای بحث علمی، تخصصی و اجرایی بانک ناشی از این ادغام بزرگ را دارد.

* معاون امورحقوقی و مجلس وزیر اقتصاد: مجلس کنار بانک سپه برای بزرگترین 
ادغام است

هادی قوامی معاون امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد و دارایی در این جلسه با 
عنوان اینکه این ادغام در این سطح و گستردگی در دنیا انگشت شمار است گفت: بانک 
سپه می تواند در انجام پروژه ها و اهداف نظام بانکی از ظرفیت های کمیسیون اقتصادی 

مجلس و وزارت اموراقتصادی و دارایی، حداکثر بهره برداری را داشته باشد.
وی با بیان اینکه بانک سپه از استثنائات مثبت نظام بانکی است که تاکنون اضافه 
برداشتی از ذخایر بانک مرکزی نداشته افزود: ادغام، وضعیت ترازنامه های بانک سپه را 

تحت تاثیر قرارداده که کمیسیون اقتصادی می تواند به بهبود آن کمک کند.

* دکتر معمارنژاد معاون امور بانک و بیمه وزیر اقتصاد: ارزشگذاری سهام بانک های 
ادغامی توسط کانون کارشناسان دادگستری صورت گرفته

عباس معمار نژاد معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اموراقتصاد 
و دارایی نیز در این جلسه ماموریت اصلی بانک سپه را ارایه خدمت به نیروهای مسلح 
بانک  مدیرعامل  مکرر  تاکیدات  به  عنایت  با  افزود:  و  کرد  عنوان  آنها  خانواده های  و 
سپه انجام ابر پروژه ادغام هیچگونه خللی در ارایه خدمات به این نیروها وارد نمی کند.

وی همچنین با اشاره به تعداد۳8۰۰ شعبه بانک سپه خواستار ایفای نقش این بانک 
بزرگ در جابجایی شعب از شهر و استان های باتعداد شعب باال به شهر و شهرستان هایی 
شد که فاقد شعبه هستند که مورد موافقت مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره قرار گرفت.

معمار نژاد همچنین  تصریح کرد: ارزش گذاری سهام بانک های ادغامی توسط 
کانون  کارشناسان دادگستری و به انتخاب ستادکل نیروهای مسلح انجام شده و هیچ 
شخص حقیقی وجود ندارد که سهامدار این بانک ها بوده و مبلغ سهام خود را به شرط 

ارزش گذاری دریافت نکرده باشد.

معاون وزیر نفت در امور پاالیش و پخش فرآورده های نفتی:
شرکت پاالیش و پخش بزرگ ترین تولید و صادرکننده بنزین 

منطقه است
مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی گفت: هم اکنون 
شرکت ملی پاالیش و پخش بزرگ ترین تولیدکننده و صادرکننده بنزین در منطقه 

است که به بیشتر کشورهای همسایه مستقیم بنزین صادر می کند.
علیرضا صادق آبادی در حاشیه بیست وپنجمین نمایشگاه نفت، گاز، پاالیش 
و پتروشیمی اظهار کرد: در سال 9۶ تولید بنزین در کشور ما ۵9 میلیون لیتر بود 
که این رقم در سال 98 به روزانه ۱۰7 میلیون لیتر رسید و امروز ظرفیتی معادل 

۱۰7 تا ۱2۰ میلیون لیتر برای تولید روزانه بنزین در کشور ایجاد شده است.
وی افزود: در شرایطی طی بازه زمانی سال های 9۶ تا 98 به این عملکرد 
رسیدیم که کشور با تحریم و شرایط سختی روبه رو بود و با اطمینان می گویم که 
این جهش تولید با اتکا به نیروهای داخلی صنعت پاالیش و ظرفیت های داخل 

کشور محقق شد.
معاون وزیر نفت در امور پاالیش و پخش با اشاره به اینکه در سال 9۶، 
روزانه ۱7 میلیون لیتر بنزین وارد کشور می شد، افزود: با ادامه این روند و با توجه 
به رشد مصرف بنزین، ساالنه به مقدار واردات اضافه می شد، به طوری  که در سال 

98 به رقمی حدود ۳۵ تا ۴۰ میلیون لیتر در روز می رسید.
منطقه  در  بنزین  بزرگ ترین صادرکننده  ایران  اینکه  بیان  با   صادق آبادی 
است و هم اکنون به کشورهایی مانند افغانستان، پاکستان، ارمنستان، آذربایجان 
و کردستان عراق مستقیم بنزین صادر می کند، تأکید کرد: در سال های 97 و 98 
نه تنها واردات بنزین متوقف شد، بلکه از تیرماه پارسال بازاریابی برای صادرات 
بنزین آغاز و از شهریورماه صادرات به کشورهای دیگر نیز اجرایی شد، بنابراین 
باید گفت نه تنها هیچ ارزی برای واردات بنزین از کشور خارج نشد، بلکه کمک 
قابل توجهی به ارزآوری برای کشور انجام شد.وی با اشاره به عرضه فرآورده های 
نفتی در بورس انرژی توضیح داد: هم اکنون ۱2۰ شرکت با ما همکاری می کنند؛ 
اگر بستر بورس انرژی وجود نداشت، هیچ یک از شرکت های یادشده با این مجموعه 
همکاری نمی کردند و این حجم از فروش به کشورهای همسایه اتفاق نمی افتاد.

مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی با تأکید بر اینکه 
ایجاد  رقابتی شفاف   برابر  و فرصت های  اطالع رسانی عمومی، شرایط یکسان 
می کند، ادامه داد: اگر بستر بورس انرژی وجود نداشت نمی توانستیم به این رقم 

از صادرات دست یابیم.
 به گفته صادق آبادی، پس از برداشته شدن تحریم ها، باید عرضه فرآورده ها 

در کانال بورس انرژی ادامه یابد.
 وی درباره مبادالت مالی فروش فرآورده ها در شرایط تحریم تأکید کرد: 
انجام شد که در  معامالت  این  مالی  نقل وانتقال  برای  قدام های هوشمندانه ای  ا
بعضی موارد با ریسک های بسیاری همراه بود،  اما مهم ترین نکته این است که 
با این حجم از فروش، معامله ای نبوده است که در آن پولی از دولت ضایع شده 

باشد و ما درصدد بازگرداندن وجوه حاصل از صادرات باشیم.

یک مقام صنفی خبر داد؛

لغو رجیستری 3۴00 دستگاه موبایل وارداتی مسافری
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زیر نظر: محمد امامی

اجرای پروژه های متعدد در مسیر خدمت رسانی
 به سرمایه انسانی نفت

همه  وجود  با  گفت:  انسانی  سرمایه  و  مدیریت  توسعه  در  نفت  وزیر  عاون  م
محدودیت های اقتصادی، پروژه های متعدد در مسیر خدمت رسانی به سرمایه انسانی 

نفت تعریف و اجرایی شده است.
نفت،  وزارت  انسانی  سرمایه  و  مدیریت  توسعه  معاونت  سایت  گزارش  ه  ب
اقتصادی  اوج گیری تحریم های یکجانبه  پارسال، سال  مینو عنوان کرد:  فرزین 
علیه کشور بود، اما وزارت نفت نه تنها در این زمینه عملکردی انفعالی نداشت، 
کارکنان  انگیزه  افزایش  و  نگهداشت  حفظ،  به منظور  هم  را  اقدام هایی  لکه  ب
می کنند،  عمل  جهادگونه  اقتصادی  جبهه  مقدم  خط  در  که  وزارتخانه  ین  ا

برنامه ریزی و اجرا کرد.
در  کشور،  اقتصادی  ویژه  شرایط  و  محدودیت ها  همه  وجود  با  افزود:  وی 
انسانی در صنعت  منابع  پروژه های  از  بی سابقه ای  اخیر شاهد تحقق حجم  مدت 

نفت بوده ایم.
 معاون وزیر نفت در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی تأکید کرد: وزارت نفت 
در مدت اخیر، بهبود وضع معیشتی کارکنان خود اعم از رسمی، قراردادی، پیمانکاری 
و ایثارگران معزز را در صدر برنامه ها و اولویت های خود قرار داده است و نگاهی به 
عملکرد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی این وزارتخانه در سال  ۱۳98 و 

سال ۱۳99 بیانگر این موضوع است.
بر  افزون  انسانی،  سرمایه  و  مدیریت  توسعه  معاونت  کرد:  تصریح  ینو  م
از تجارب کاربردی  بهره گیری  با  نفت،  پرسنل صنعت  مدیریت معیشت هزاران 
متخصصان و رویکردی علمی، تدوین طرح هایی را نیز در دستور کار خود قرار 
اجرای طرح های مذکور،  و  واسطه تحقق  به  را  وزارتخانه  این  اد که می توان  د
منابع  حوزه  با  مرتبط  اقدام های  زمینه  در  کشور  دستگاه های  پیشتازان  از  یکی 

نسانی تلقی کرد. ا
وی از راه اندازی بانک اطالعاتی پیمانکاران صنعت نفت با عنوان »سامانه جامع 
پیمانکاران« )ساپنا(، طراحی و راه اندازی سامانه اطالعاتی فارغ التحصیالن دانشگاهی 
برای شناسایی نیروهای برتر به منظور به کارگیری آنان به صورت قرارداد مدت معین، 
تدوین طرح اصالح نظام پیمانکاری با رویکرد پرداخت عادالنه به ۱۰۶ هزار نیروی 
پیمانکار وزارت نفت و ساماندهی و استانداردسازی حدود 8۰۰ شغل پیمانکاری وزارت 
نفت به عنوان بخشی از پروژه های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی برشمرد 
که برای نخستین بار در این وزارتخانه به انجام رسیده و از جمله پروژه های شاخص 

کشور در حوزه منابع انسانی است.
ارتقای جایگاه نفت در رتبه بندی دستگاه های اجرایی

معاون وزیر نفت در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی یادآور شد: تدوین طرح 
ارتقای جایگاه وزارت نفت در رتبه بندی دستگاه های اجرایی کشور در سال های 98 
و 99 و کسب عنوان نخست در این رتبه بندی از دستاوردهای صنعت نفت در مدت 

اخیر به شمار می آید.
مینو ضمن اشاره به برخی اقدام های انجام شده از سوی این وزارتخانه در 
حوزه ایثارگران گفت: تعدیل مدرک ایثارگران و لغو محدودیت در این زمینه برای 
تعدیل مدرک تحصیلی  رزمندگان،  باالتر  اعمال یک مقطع تحصیلی  مشموالن، 
ایثارگران دارای مرخصی تحصیلی و مشموالن حالت اشتغال، برگشت مبالغ کسر 
ساعات کار )اضافه کار(، ایاب و ذهاب و حق الزحمه بهره وری به مشموالن حالت 
اشتغال، عدم کسر سه درصد از مستمری/ مقرری در بازنشستگی پیش از موعد 
جانبازان و فرزندان شهدا، معافیت پرداخت کسور بازنشستگی رزمندگان، پرداخت 
فوق العاده ایثارگری و پرداخت آن به جانبازان حالت اشتغال، بهره مندی عائله تحت 
تکفل جانبازان حالت اشتغال فوت شده از حقوق حالت اشتغال، پرداخت ۱۰۰ درصد 
هزینه درمان ایثارگران و ۱۰۰ درصد هزینه درمان دندان پزشکی ناشی از جانبازی، 
بخشی از اقدام های وزارت نفت در حوزه ارائه خدمات به ایثارگران در سال جاری 

بوده که در حال اجرا است.
وی به اجرای طرح های مرتبط با بهبود وضع معیشت کارکنان صنعت نفت 
موقت  مدت  قراردادی  کارکنان  حقوق  درصدی   ۱۰ افزایش  گفت:  و  کرد  شاره  ا
متناسب با اضافات شایستگی کارکنان رسمی، ارتقای رتبه سازمانی کارکنان شاغل 
در سکوهای دریایی و افزایش سقف پرداخت فوق العاده های تخصصی کارکنان شاغل 
در دریا، افزایش مبلغ کمک رفاهی کارکنان قراردادی مدت موقت و بهره مندی این 
کارکنان از امکان دریافت دو ماه علی الحساب حقوق، بخشی از طرح هایی است که 
به منظور بهبود وضع معیشت کارکنان صنعت نفت برنام ریزی و اجرا شد، همچنین 
برای افزایش امنیت شغلی همکاران قراردادی مدت موقت، بررسی و تدوین طرح 
افزایش مدت زمان قرارداد کارکنان قراردادی مدت موقت به ۳ و ۵ سال در دستور 

کار قرار گرفت که در آینده ای نزدیک اجرا می شود.
معاون وزیر نفت در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ضمن اشاره به تدوین 
و اجرای ۳7 پروژه ازسوی این معاونت در سال 99 اظهار کرد: بخش قابل توجهی 
شرایط  در  نفت  کارکنان صنعت  برای  تسهیالتی  ایجاد  به منظور  پروژه ها،  این  ز  ا
اقتصادی موجود است، همچنین به غیر از این ۳7 پروژه، اجرای طرح های دیگری 
در زمینه بهبود معیشت کارکنان و در نظر گرفتن تسهیالتی برای آنان برنامه ریزی 

و محقق شده است.
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زیر نظر: بهنام مومنی

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران:
فاصله دستمزد و هزینه زندگی کارگران

 زیاد است
برنامه چهارساله  قالب یک  پیشنهاد کرد در  یک مقام مسئول کارگری 
فاصله میان دستمزد و هزینه معیشت کارگران به تناسب هر سال کاهش یابد.

ناصر چمنی، با تاکید بر تاثیرگذاری هزینه سبد معیشت کارگران در تعیین 
دستمزد اظهار کرد:در بحث دستمزد یکی از مشکالتی که داریم این است که 
دستمزد همواره از تورم عقب مانده است. یکسال کاری را پشت سر می گذاریم 
و افزایش هزینه ها و تغییر قیمتها را تحمل می کنیم بعد در آخر اسفند و ورود به 
سال جدید، تورم یکسالی که گذشته مبنای تعیین دستمزد سال بعد قرار می دهیم.

وی افزود: یکی از مسایلی که باعث عقب افتادگی مزد کارگران می شود، 
فاصله بین دستمزد و هزینه سبد معیشت کارگران است. وقتی این فاصله بیشتر 
شود قدرت خرید خانوارهای کارگری کاهش می یابد و دخل و خرج کارگران 

با هم نمی خواند.

به گفته رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران، مجلس می تواند 
از جایگاه قانونی خود در این زمینه به جامعه کارگری کمک کند و با تعریف خط 

فقر و معیشت در تعیین دستمزد به کمک بیاید.
با  را  معیشت  سبد  و  بنشینیم  دستمزد  کمیته  در  اگر  داد:  ادامه  چمنی 
ولی  کنیم  برابر مصوب  دو  گذشته  سال  به  نسبت  روز  های  هزینه  به  وجه  ت
و  نشود  پذیرفته  رقم  این  اصلی  زمان تصمیم گیری  و  کار  عالی  در شورای 
تعیین  باشیم قضیه مثل  به رقم سبد معیشت  افزایش مزد و رسیدن  مخالف 
دستمزد سال 99 می شود که بدون نظر گروه کارگری، دولت و کارفرمایان 

صورتجلسه مزد را امضا کردند.
وی با تاکید بر حمایت دولت از جامعه کارگری گفت: درست است که نمی 
توانیم یکباره دستمزد را ۱۰ میلیون تومان کنیم ولی دولت می تواند کمکهای 
زیادی به کارگران بکند؛ مثال در بحث مالیاتها اعالم کند کسانی که سه میلیون 
به باال حقوق می گیرند ۱۰ تا ۱۵ درصد مالیات بدهند یا از کارگران حداقل 

بگیر مالیات دریافت نشود.
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران، یکی دیگر از کمکهای 
دولتی را اختصاص بن کارتهای کارگری عنوان کرد و گفت: در گذشته هم بن 
کارت به کارگران داده می شد که گر چه مسکن موقتی بود ولی کارگران با آن 
خواربار و اقالم مصرفی و مورد نیاز خانوار را تامین می کردند و بخشی از هزینه 

های معیشت آنها جبران می شد.
چمنی در پایان پیشنهاد کرد: برای برداشتن بار روانی دستمزد از دوش 
برنامه فاصله  بینی شود و در آن  تا چهارساله پیش  برنامه سه  کارگران یک 
ای که بین دستمزد و هزینه معیشت کارگران ایجاد شده به تناسب هر سال 

کاهش یابد.

ساکس  گلدمن  آمریکایی  انک  ب
جدید  دولت  های  برنامه  کرد  عالم  ا
و  گسترده  مالی  هزینه  برای  مریکا  آ
تحریم های  لغو  برای  اندک  وریت  ف
ایران از قیمتهای نفت و گاز پشتیبانی 

خواهد کرد.
در  ساکس  گلدمن  حلیلگران  ت
این  ما  برآورد  کردند:  اعالم  ادداشتی  ی
دو  مالی  محرک  اقدامات  که  ست  ا
تریلیون دالری در طول سالهای 2۰2۱ 
و 2۰22 تقاضای آمریکا را به میزان 2۰۰ 

هزار بشکه در روز تقویت خواهد کرد.
آمریکا  رییس جمهور  بایدن،  جو 
بسته محرک مالی ۱.9 تریلیون دالری 
اقتصاد  به  بخشیدن  تحرک  برای  ا  ر

 ۱9 کووید  واکسن  توزیع  تسریع  و 
پیشنهاد  بیماری  این  مهار  منظور  ه  ب

کرده است.
بازارهای نفت از اواخر سال 2۰2۰ 
با آغاز واکسیناسیون جهانی و امیدواری 
سرمایه گذاران به عادی شدن مصرف 
سوخت در آینده نزدیک، روند صعودی 
پیدا کردند. اقدامات محرک مالی بیشتر 
تقاضا،  کردن  پیدا  رونق  به  کمک  ا  ب
قیمتها  صعودی  روند  دهد  می  جازه  ا
حفظ شود. از سوی دیگر رشد عرضه 
تولیدکنندگان شیل به دلیل تمرکز آنها 
روی بهبود وضعیت مالی، محدود شده 
متعهد  سعودی  عربستان  همزمان  و 
ماه  دو  در  را  نفتش  تولید  است  شده 

آینده به میزان چشمگیری کاهش دهد 
بازار کمک  به متعادل شدن دوباره  تا 
کند. قیمتهای نفت روز جمعه به دلیل 
نگرانیها از محدودیتهای جدید کرونایی 
در  سوخت  برای  تقاضا  که  چین  ر  د
را  جهان  نفت  واردکننده  زرگترین  ب
ضعیف خواهد کرد، کاهش پیدا کردند.

این بانک آمریکایی همچنین پیش 
امسال  ایران  نفت  صادرات  کرد  ینی  ب
اندک مانده و در نیمه دوم سال 2۰2۱ 

به ۰.۵ میلیون بشکه در روز می رسد.
کاخ  مطبوعاتی  دبیر  ساکی،  جن 
سفید اظهار کرد: مسئله ایران بخشی 
با  بایدن  پرزیدنت  اولیه  مذاکرات  ز  ا
آمریکا  متحدان  و  خارجی  متایان  ه

خواهد بود.
در  رویترز،  گزارش  اساس  ر  ب
است:  آمده  ساکس  گلدمن  ادداشت  ی
بازگشت تدریجی تولید ایران، دورنمای 
مثبت نفت را تقویت خواهد کرد و ما 
پیش از این پیش بینی کرده بودیم بازار 
نفت در سال 2۰22 با توجه به ظرفیت 
محدودیت  دچار  اوپک  اندک  ازاد  م
نخستین  در  بایدن  بود.  عرضه خواهد 
اقداماتش، لیزینگ نفت و گاز و مجوز 
و  را معلق  حفاری در زمینهای فدرال 
مجوز خط لوله نفت کی استون ایکس 
ال از کانادا را لغو کرد و لیزینگ نفت 
در پناهگاه حیات وحش ملی آرکتیک 

را متوقف کرد.

تحلیلگران گلدمن ساکس:

لغو تحریم های ایران موجب تقویت قیمت نفت و گاز می شود
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طرح  کبری-  رج-ا ک
های آبرسانی به هشت روستا 
درمناطق مختلف استان البرز 
توسط وزیر نیرو به بهره برداری رسید.
دکتر اردکانیان وزیر نیرو درآیین بهره 
به  آبرسانی  طرح  هشت  از  رداری  ب
داشت:  اظهار  البرز  استان  وستاهای  ر
در  استانداران  که  وهمدلی  همکاری 
سالهای اخیر با مدیران اجرایی صنعت 
آب وبرق ونیرو داشتند بی سابقه بوده 
ایشان  به  تشکر  بایستی  اکنون  هم  و
تبریک گفت چرا که با توسعه یافتگی 
داشت:  بیان  مواجهیم.وی  تری  رزنده  ا
حمایت وتالش استاندارالبرز باعث رشد 
وتوسعه خدمات آب وبرق دراستان البرز 
البرز  شده است.دکتر شهبازی استاندار 
نیز بیان داشت: باید از وزیر نیرو به خاطر 
الف-ب-  هرهفته  پویش  اندازی  اه  ر
ایران وتالش ایشان دررشد وتوسعه آب 

وبرق دراستان البرز تقدیر شود.
که  ای  مرتبه  دو  هر  افزود:  وی 
کردند  سفر  البرز  به  اردکانیان  کتر  د
سفراخیر  ودر  بوده  وبرکت  خیر  نشاء  م
ایشان هم ۵۵ میلیون متر مکعب آب 
شرب از سدهای طالقان وکرج به این 
استان تخصیص یافت.استاندار البرز از 
اجرای طرح یکپارچه سازی شرکتهای 
کرد  تقدیر  وروستایی  شهری  بفای  آ
وگفت: این طرح درالبرز بسیار اثر بخش 
بوده وموجب رضایت مندی مردم استان 

شده است.
دردولت  اینکه  به  اشاره  با  ی  و
تدبیر وامید تا کنون ۵۰۰ میلیارد تومان 
درالبرز هزینه شده است خواستارپیگیری 
وبهره  تمام  نیمه  عمرانی  طرحهای 
احداث  آغاز  به  آنها شد.وی  از  رداری  ب

 2 شماره  آب  خانه  تصفیه  سوم  مدول 
نیرو  وزارت  از  اشاره کرد وگفت:  کرج 
این  از  گذشته  همچون  داریم  قاضا  ت
طرح حمایت شود تا هرچه زودتر بهره 
آب  مکعب  متر  میلیون   ۵۵ از  رداری  ب
شرب اختصاص یافته برای کرج بزرگ، 
نظرآباد ، اشتهارد وطالقان بصورت رینگ 

بین شهرها، آغاز شود.
نتقال  ا ر  ستا خوا همچنین  ی  و
بخشی از پساب تهران برای بخشهای 
صنایع وکشاورزی درالبرز شد.مهندس 
آبفای  شرکت  مدیرعامل  زاده  مهدی 
درادامه  داشت:  بیان  هم  البرز  ستان  ا
سلسه طرح های افتتاح شده درپویش 
درسطح  یران  –ا لف-ب  ا رهفته  ه
ستا  و ر هشت  به  نی  سا بر آ ، ر شو ک
با اعتبار 7۴ میلیارد ریال 2۳  درالبرز 
وبا  کنفرانس  ویدیو  بصورت  یماه  د
البرز  استاندار  شهبازی  دکتر  حضور 
فزود:  ا رسید.وی  برداری  بهره  ه  ب
نکال،  غبا با روستاهای  به  نی  برسا آ
اغشت  تکیه  و  سرخاب  وزعنبر،  د
روستاهای  و  ساوجبالغ  رشهرستان  د
طالقان  درشهرستان  وفشندک  شته  و
باد  آ وفرخ  دشت  زیبا  روستاهای  و
اجرای  شامل  فردیس  رشهرستان  د

2۰۰۰ متر خط انتقال ،حفر سه حلقه 
با  چاه، احداث پنج مخزن ذخیره آب 
و  مکعب  متر   ۱2۰۰ ظرفیت  مجموع 
متر   9۰۰۰ وبازسازی  اصالح  جرای  ا
پمپاژ  ایستگاه  احداث  و  توزیع  شبکه 
درشبانه  متر مکعب   ۴۳۰۰ با ظرفیت 
است  بوده  این طرح ها  از جمله  روز 
که دراین روز به بهره برداری رسید.

نماینده مردم کرج از تصفیه خانه 
آب شماره 2 کرج بازدید کرد

کرج  مردم  نماینده  عباسی  کتر  د
، فردیس، اشتهارد وآسارا روز دوشنبه 
2۰ دی ماه از تصفیه خانه آب شماره 
روابط  گزارش  کرد.به  بازدید  کرج   2
عمومی آبفای البرز، دکتر عباسی درابتدا 
با حضور مهندس مهدی  ای  درجلسه 
البرز حاضر شد  آبفای  مدیرعامل  اده  ز
تصفیه  وفرایند  تاسیسات  از  سپس  و
مدول  احداث  ومراحل  ب،آزمایشگاه  آ
بازدید کرد.بنابه  این تصفیه خانه  سوم 
تخصیص  به  توجه  با   ، گزارش  ین  ا
آب  ی  سهمیه  شدن  برابر  ودو  دید  ج
شرب استان از سدهای طالقان وکرج با 
اختصاص جدید ۵۵ میلیون متر مکعب 
داد  قول مساعد  عباسی  دکتر  درسال، 
اعتبار  تامین  پیگیر  قانونی  از مراجع  ا  ت

پروژه مدول سوم تصفیه خانه آب شماره 
از تخصیص  استفاده  برای  که  2 کرج 
تاکید  باشد.وی  است،  ضروری  دید  ج
کرد : آبفا نیز تالش نماید تا این طرح 
برای جبران کمبود آب کالنشهر کرج 
بهره  آماده  آینده،  سال  گرم  رفصل  د
برداری شود .گفتنی است دراین بازدید 
درخصوص جانمایی زمین برای احداث 
تصفیه خانه فاضالب شهرستان فردیس 
وآبرسانی پایدار به روستاهای البرز نیز 

بررسی و گفت وگو صورت گرفت.
جشنواره پژوهش وفناوری صنعت 

آب وبرق برگزار شد
جشنواره پژوهش وفناوری صنعت 
آب وبرق کشور با محوریت پروژه های 
بهره برداری شده ی هر هفته الف-ب-

ایران با اختصاص یک غرفه ی مجازی 
آبفای البرز برگزار شد.به گزارش روابط 
عمومی آبفای البرز،این مراسم با حضور 
ارشد  وزیر،مدیران  معاونان  زیرنیرو،  و
شرکتهای مادر تخصصی ومدیران عامل 
شرکت های آب وبرق استانها بصورت 
ویدئو کنفرانس برگزار ومدیرعامل آبفای 
البرز با حضور درمحل ویدئو کنفرانس) 
شرکت توزیع نیروی برق استان البرز( 
این  به  کرد.بنا  شرکت  مراسم  راین  د
گزارش،این جشنواره با اختصاص ۱۴۰ 
دانش  های  شرکت  به  مجازی  رفه  غ
کشور  وبرق  آب  های  وشرکت  نیان  ب
درمحل پژوهشگاه نیرو فعالیت رسمی 
آغاز  روز چهارشنبه ۱7 دی  از  را  خود 
وبه مدت ۳ روز برپا بود.خاطرنشان می 
شود درغرفه ی آبفای البرز دو جلد کتاب 
و دو پایان نامه که توسط کارشناسان 
آبفای البرز تهیه و به چاپ رسیده است 

به نمایش گذاشته شده .

آبرسانی به هشت روستا دراستان البرز به بهره برداری رسید رئیس دانشگاه علوم پزشكی :
6 شهر استان مرکزی در وضعیت آبی کرونایی

 قرار گرفت

مرکزی - رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی اراک گفت: 
۶ شهر استان مرکزی با رعایت دستورالعمل های بهداشتی مردم در وضعیت 

آبی کرونایی قرار گرفت.
در  مرکزی  استان  شهر   ۶ اکنون  افزود:  جمالیان«  محمد  کتر»  د
به  این وضعیت  اما  قرار دارد  آبی  نیز در وضعیت  وضعیت زرد و ۶ شهر 

شدت شکننده است.
وی اظهار داشت: طبق آخرین تقسیم بندی های وزارت بهداشت و 
درمان و آموزش پزشکی شهرستان های کمیجان، فراهان، دلیجان، خنداب 
،آشتیان و اراک در وضعیت زرد قرار دارد و شهرستان های خمین، ساوه، 

تفرش، محالت، شازند و زرندیه در وضعیت آبی قرار گرفت.
 رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی اراک گفت: 2 شهرستان 
ساوه و خمین به تازگی به رنگ آبی در آمدند و به شهرستان های زرندیه، 

محالت، تفرش و شازند اضافه شدند.
تالش های  مدد  به  امروز  پایدار  وضعیت  کرد:  تصریح  مالیان  ج
شبانه روزی کادر بهداشت و درمان و برکات طرح شهید سلیمانی، کمک 
و یاری سپاه پاسداران، بسیج و هالل احمر و همچنین پایبندی مردم به 

محدودیت ها و پروتکل های بهداشتی رقم خورده است.
وی اظهار داشت: با توجه به اینکه گونه های جهش یافته کرونا در 
کشورهای همسایه مشاهده شده و با توجه به صنعتی بودن استان مرکزی 

باید با درایت بسیار نسبت به پروتکل های بهداشتی کوشا بود.
 رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی اراک گفت: تجربه یک 
سال گذشته و به خصوص پیک های سنگین ماه های گذشته به همگی ما 
اثبات کرد که ویروس کرونا به هیچ عنوان قابل پیش بینی نبوده و نباید به 

نرمی با آن برخورد کرد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی:
از  کیلومتر   655 13هزارو  در برفروبی  ملیات  ع

جاده های استان مرکزی انجام شد

مرکزی - مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی 
گفت: ۱۳ هزار و ۶۶۵ کیلومتر- باند از جاده های این استان در 2۴ ساعت 

گذشته برفروبی و پاکسازی شد.
علی زندی فرافزود: سه هزار و 9۱۰ تن مخلوط ماسه و نمک نیز در 
این مدت برای جلوگیری از لغزندگی و بروز حوادث رانندگی در جاده های 

استان مرکزی پخش شد.
وی ادامه داد: جاده های استان مرکزی در این مدت  از سوی ۶۵ گروه 
ثابت و سیار متشکل از 2۱۱ نفر از راهداران اداره کل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای استان و با استفاده از ۱22 دستگاه ماشین آالت راهداری، پاکسازی 
و نمک پاشی شدند.مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی 
گفت: جاده های استان اکنون باز و تردد در آنها به صورت روان در جریان 
است.زندی فر از مردم خواست هنگام مسافرت در فصل زمستان وسایل نقلیه 
خود را به وسایل گرمایشی تجهیز کرده و از زنجیر چرخ و یا الستیک های 
یخ شکن استفاده کنند.وی ادامه داد: رانندگان هنگام رانندگی در هوای مه 
آلود، از چراغ مه شکن استفاده کرده و در صورت نداشتن این چراغ با روشن 

کردن نور پائین با احتیاط کامل به مسیر خود ادامه دهند.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی افزود: میزان 
باد الستیک های خودرو اهمیت بسیاری دارد و چرخی که تنظیم باد داشته 
و  داشت  با سطح جاده خواهد  را  مناسب ترین چسبندگی  و  بهترین  اشد  ب

دوام آن نیز بیشتر است.
۶ هزار و ۴۰۰ 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 
و روزانه حدود ۴9۰ هزار وسیله نقلیه از جاده های این استان تردد می کنند.

سیصد هکتاراز اراضی ملی و منابع طبیعی استان به 
بیت المال بازگردانده شد

جعفر مرادی حقیقی ، مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان 
در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با تالش و پیگیری اداره کل منابع طبیعی 
و آبخیزداری استان و پشتیبانی و حمایت شورای حفاظت ازاراضی ملی و 
منابع طبیعی،سربازان گمنام امام زمان)عج اهلل(دراداره کل اطالعات استان 
سمنان ، بازرسی کل استان سمنان و با صدور رأی قطعی از مراجع قضایی 

سیصد هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی به بیت المال بازگردانده شد .
جعفر مرادی حقیقی ، مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان 
با اعالم این خبر افزود: این اراضی در مناطق نزدیک به محدوده¬ی قانونی 
و اطراف شهرهای شهمیرزاد، مهدیشهر و درجزین قراردارد و به همین دلیل 

از ارزش اقتصادی بسیارباالیی برخوردار است.
 وی افزود اراضی یادشده با پیگیری کارشناسان این اداره کل و نیز 
حمایت و پشتیبانی شورای حفاظت ازاراضی ملی و همکاری و اقدامات به 
موقع ادارات کل اطالعات و بازرسی استان سمنان و دفاع مؤثر کارشناسان 
حقوقی در مراجع قضایی با صدور آراء قطعی در سه فقره پرونده قضایی 

جداگانه به بیت المال بازگردانده شد .
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان ضمن تقدیر و تشکر 
از دست اندر کاران شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی استان، 
مجموعۀ دادگستری استان سمنان و مراجع نظارتی خاطر نشان کرد : این 
اداره کل تمام تالش و همت خود را جهت حفظ حقوق بیت المال و حفظ 
و حراست از اراضی ملی و منابع طبیعی استان و جلوگیری از سوء استفاده 
زمین خواران و افراد سودجو به کار خواهد گرفت و در این راه دست یاری 

به سوی مردم و دوستداران طبیعت دراز می نماید .
مرادی حقیقی افزود : مردم در حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی 
با  قانونی  برخورد  در  مردمی  گزارشهای  و  ایفاء می¬کنند  بسزایی  قش  ن
و  راهگشا  بسیار  تواند  منابع طبیعی می  و  ملی  اراضی  و تصرف  تخریب 

مؤثر باشد .
مدیر کل منابع طبیعی همچنین از مردم درخواست کرد تا در صورت 
مشاهدۀ هرگونه تخریب و تصرف غیرقانونی اراضی ملی و یا آتش سوزی 
یا ۱۳9 گزارش  تلفنهای  ۱۵۰۴  به شماره  را  در جنگلها و مراتع مراتب 

نمایند تا خادمان طبیعت در اسرع وقت اقدام قانونی الزم را بعمل آورند .

استان  مقدس  دفاع  های  ارزش  نشر  و  آثار  حفظ  کل  دیر  م
سمتان:

پدافند هوایی ارتش،  رتبه اول  آموزش معارف دفاع 
مقدس ویژه سربازان را در سمنان به خود  اختصاص داد

مباحث،   مهم ترین  از  یکی  سالمی«گفت:   حسن  محمد  سرهنگ» 
آموزش سربازان و ترویج معارف دوران دفاع مقدس است  که امروز پدافند 
هوایی ارتش، رتبه اول آموزش معارف دفاع مقدس ویژه سربازان را در استان  

به خود اختصاص داده است.
حسن  »محمد  سرهنگ  سمنان،  از  دفاع پرس  خبرنگار  گزارش  ه  ب
سالمی« مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان سمنان 
در دیدار با سرهنگ »داریوش نوروزی« فرمانده مرکز آموزش پدافند هوایی 
استان سمنان، اظهار داشت: هر تالشی جهت نشر و ترویج ارزش های دفاع 
مقدس نوعی مجاهدت ارزشمند برای انقالب اسالمی است و تفکر انقالبی 
و جهادی، پیروی از والیت، توکل به خدا، روحیه ایثار و فداکاری از رموز 

پیروزی رزمندگان اسالم  محسوب می شود.
برای  اینکه چهلمین سال دفاع مقدس فرصتی مناسب  بیان  با  وی 
بازخوانی زرین ترین برگ  تاریخ ملت ایران برای نسل جوان جامعه است،گفت: 
امنیت و اقتدار کشور و نظام مرهون تالش و جانفشانی رزمندگان هشت سال 
دفاع مقدس است و باید در زنده نگه داشتن یاد و خاطره آنان تالش کنیم.

ترویج  و  سربازان  آموزش  مباحث،  مهم ترین  از  یکی  افزود:  سالمی 
معارف دوران دفاع مقدس و دالور مردی های رزمندگان اسالم است که 
امروز پدافند هوایی ارتش رتبه اول  آموزش معارف دفاع مقدس سربازان را 

در استان  به خود اختصاص داده است.
مدیر کل حفظ آثار دفاع مقدس استان سمنان خاطر نشان کرد:  تمام 
تالش های دشمن فاصله گرفتن ملت به ویژه جوانان از فرهنگ مقاومت، 
ایثار و دفاع مقدس است از این رو باید تمام تالش خود را در ترویج فرهنگ 

دفاع مقدس به کار گرفت.
وی ادامه داد: مستندسازی و تدوین نقش پدافند هوایی در دوران دفاع 
مقدس، جمع بندی تالش های انجام  شده در چهلمین سالگرد دفاع مقدس، 
تامین بخشی از تجهیزات نظامی مورد نیاز مرکز فرهنگی دفاع مقدس استان 
سمنان از مهمترین انتظارات اداره کل  از مرکز پدافند هوایی استان است.

در ادامه سرهنگ »داریوش  نوروزی« فرمانده مرکز آموزش پدافند 
هوایی استان سمنان افزود: ترویج ارزش های دفاع مقدس برای جوانان، 
جهت ساز است  و ما خود را  نسبت  به انتقال ارزش ها و دستاوردهای 

دوران با عظمت دفاع مقدس به جوانان جامعه موظف می دانیم.
وی با بیان این که اولین پهباد دوران دفاع مقدس از پایگاه هوایی 
سمنان فعالیت خود را آغاز کرد، ادامه داد: با توجه به نقش پدافند هوایی استان 
در دوران دفاع مقدس، با جمع آوری اسناد و مدارک، اولین کتاب نقش پدافند 

استان سمنان در دوران دفاع مقدس  بزودی  تدوین و منتشر خواهد شد.
شایان ذکر است ادای احترام به مقام شامخ شهید گمنام  و بازدید از 
یادمان شهید مرکز آموزش پدافند هوایی استان از دیگر برنامه های مدیر 
کل حفظ آثار و نشر ارزش های  دفاع مقدس سمنان به مرکز پدافند هوایی 

استان بود.

صبح امروز با حضور مسئولین کشوری، استانی و محلی؛
زرند_یزد  راه  پلیس  اصلی  ساختمان  احداث  کلنگ 

به زمین زده شد
صبــح امــروز طــی مراســمی بــا حضــور مســئولین کشــوری، اســتانی 
و محلــی کلنــگ زنــی احــداث ســاختمان اصلــی، محوطــه ســازی و رمــپ 

خروجــی و ورودی پلیــس راه زرند_یــزد، انجــام شــد.
طــی مراســمی بــا حضــور خــداداد مقبلــی معــاون فنــی و اجرایــی و 
احمــد جمشــیدی مدیــرکل دفتــر برنامــه و بودجــه ســازمان راهــداری و 
حمــل و نقــل جــاده ای کشــور، مصطفــی آیــت اللهــی موســوی معــاون 
هماهنگــی امــور عمرانــی اســتانداری کرمان، ســیدعلی حاج ســیدعلیخانی 
مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان کرمان، علــی صادق 
زاده فرمانــدار و جمعــی از اعضــای شــوراهای تامیــن و اداری شهرســتان، 
کلنــگ احــداث ســاختمان اصلــی، محوطــه ســازی و رمــپ خروجــی و 

ورودی پلیــس راه زرند_یــزد بــه زمیــن زده شــد.
مهنــدس مقبلــی معــاون فنــی و اجرایــی ســازمان راهــداری و حمــل 
و نقــل جــاده ای کشــور نیــز بــا بیــان اینکــه مهــم تریــن مســیر ترافیکــی 
از بنــادر جنوبــی بــه مرزهــای شــرقی کشــور از مســیر زرنــد_راور مــی 
ــروژه، ضریــب ایمنــی ترافیکــی  ــا احــداث ایــن پ گــذرد، تاکیــد کــرد: ب
حجــم بــاالی ترانزیــت و حمــل و نقــل بــار درون و بــرون شــهری زرنــد 

افزایــش چشــمگیری مــی یابــد. 
مقبلــی افــزود؛ بــا توجــه بــه اینکــه شهرســتان زرنــد یک شهرســتان 
معدنــی، صنعتــی و باغــداری اســت، حجــم باالیــی از بــار معــادن پابدانــا و 
تولیــدات کارخانجــات صنعتــی قطــران، همچنیــن  محصــوالت باغــداری 
پســته از طریــق جــاده هــای ایــن شهرســتان بــه ســمت جنــوب و بنــدر 
عبــاس حمــل میشــود، عــالوه بــر ایــن در بخــش حمــل ونقــل مســافر 
نیــز آمــار قابــل توجهــی مســافر بوســیله نــاوگان حمــل ونقــل مســافربری 
جــاده ای از مرکــز اســتان و جنــوب کشــور بــه اســتان  یــزد و بعضــا«  

خراســان جنوبــی  از ایــن مســیر تــردد مــی نماینــد 
معــاون فنــی و نظــارت ســازمان راهــداری و حمــل ونقــل جــاده 
ــد  ــس راه زرن ــدازی پلی ــداث و راه ان ــا اح ــرد؛ ب ــح ک ــور تصری ای کش
ــه  ــافر در منطق ــل کاال و مس ــل ونق ــر حم ــتری ب ــارت بیش ــزد نظ _ ی
خواهیم داشــت و شــاید  مهمتریــن مزیــت آن کنتــرل دقیــق تــر نــاوگان 
ــا  حمــل اضافــه  ــی را حمــل نمــوده  و ب ــاری اســت کــه مــواد معدن ب
ــهری  ــرون ش ــای ب ــاختمان راهه ــه س ــی ب ــل توجه ــات قاب ــاژ ضرب تن

ــد.    وارد مــی نماین
دکتــر احمــد جمشــیدی مدیــرکل دفتــر برنامــه و بودجــه ســازمان 
ــن  ــر ای ــد ب ــا تاکی ــز ب ــور، نی ــاده ای کش ــل ج ــل و نق ــداری و حم راه
ــزد  ــس راه زرند_ی ــگاه پلی ــاخت پاس ــار س ــن اعتب ــه در تامی ــوع ک موض
ــروژه  ــن پ ــرداری از ای ــره ب ــوص به ــم، در خص ــی نداری ــچ محدودیت هی

ــاعد داد. ــول مس ــل، ق ــام و تحوی ــرر اتم ــد مق ــر از موع زودت
دکتــر مصطفــی آیــت اهلل موســوی معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی 
اســتانداری کرمــان هــم بــا اشــاره بــه گســتره و پهنــاوری وســیع اســتان 
کرمــان و متاســفانه پاییــن بــودن شــاخص و رتبــه اســتان کرمــان نســبت 
بــه اســتاندارد هــر ۱۰۰۰ کیلومتــر وجــود یک پاســگاه پلیس راه در ســطح 
کشــور، از دســتور کار قــرار گرفتــن احداث ۱۰ پاســگاه پلیس راه در ســطح 

اســتان کرمان خبــر داد.
علــی صــادق زاده در ایــن مراســم بــا بیــان اینکــه طــی چندســال 
ــدن  ــت و مع ــی همچــون بخــش صنع گذشــته در عرصــه هــای مختلف
ــم،  ــوده ای ــاهد ب ــتان ش ــطح شهرس ــمگیری را در س ــای چش ــعه ه توس
گفــت: بــا بهــره بــرداری از ایــن طــرح شــاهد کاهــش چشــمگیر تبعــات 
اجتماعــی خصوصــًا حــوادث ترافیکــی بــا حجــم بــاالی ترانزیــت حمــل 

ــود. ــزد خواهیــم ب ــد_راور و ی ــار ســنگین در مســیر زرن ب
فرمانــدار زرنــد افــزود: بــا راه انــدازی کارخانــه یک میلیــون و هفتصد 
هــزار تنــی فــوالد زرنــد ایرانیــان تــا پایــان ســالجاری و تولیــد شــمش 
ــی  ــع جنب ــوالت صنای ــه و محص ــواد اولی ــی م ــم جابجای ــوالدی، حج ف

فوالدســازی بــه بیــش از ۵ میلیــون تــن بــار خواهــد رســید.
ــدد  ــرات متع ــه و مذاک ــای مجدان ــری ه ــه پیگی ــاره ب ــا اش وی ب
ــادی ســازمان راهــداری کشــور و اســتان در خصــوص  ــداری از مب فرمان
ــداث  ــرح اح ــرد: ط ــح ک ــم، تصری ــرح مه ــن ط ــاز ای ــار آغ ــن اعتب تامی
ســاختمان پاســگاه پلیــس راه زرند_یــزد بعنــوان اولیــن پــروژه در بیــن 
۵۰ پــروژه پاســگاه پلیــس راه کــه قــرار بــود در ســطح کشــور از محــل 
ــت  ــتانی و تح ــات اس ــف مناقص ــود، در ردی ــاخته ش ــی س ــارات مل اعتب
کارفرمایــی اداره کل راهــداری اســتان قــرار گرفــت و بــه بهــره بــرداری 

خواهــد رســید.
ــل  ــروژه از مح ــن پ ــد: ای ــادآور ش ــان ی ــادق زاده در پای ــی ص عل
اعتبــارات ملــی بــا اعتبــار 9۰ میلیــارد ریالــی طی مــدت ۱8 مــاه در زمینی 
بــه مســاحت  ۵۰۰۰ متــر مربــع و زیربنا ۴۵۱ مترمربع ســاخته خواهد شــد.

معاون امور معادن شرکت فوالد 
مبارکه با حضور در کنفرانس آنالین 
معدن 2۴ گفت: ایران یک کشور معدنی 
است و بیش از پیش باید برای مباحث 
اکتشاف وقت صرف شود و در این زمینه 

تبادل نظر انجام گیرد.
محمد یاسر طیب نیا در ادامه با 
اشاره به جدی بودن بحران تأمین مواد 
اولیه خاطرنشان کرد: بخش خصوصی 
توان انجام اکتشاف را دارد، اما باید 
انگیزه برای آن  ایجاد شود. همچنین 
مساوات در ارائۀ فرصت های معدنی 
با عدالت در این زمینه جایگزین نشود.

به گفتۀ وی، شرکت های معدنی 
در  ه گذاری  ی ا سرم ی  را ب د  ی ا ب زرگ  ب
اکتشاف معادن ترغیب و حتی مکلف 

شوند.
معاون امور معادن شرکت فوالد 
مبارکه عمدۀ ذخایر معدنی را در محدودۀ 
عمق ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ متری ارزیابی کرد و 
این موضوع را نشان از اهمیت اکتشافات 

عمقی دانست.
طیب نیا با اشاره به سرمایه گذاری 
در  استرالیا  کشور  دالری  یارد  ل ی م  7
سال 2۰۱2 برای بیش از ۱۰ میلیون 
نیز   2۰۱۶ سال  در  گفت:  حفاری  ر  ت م

حفاری  متر  میلیون   8 کشور  ن  ی ا ر  د
سال  در  است.  شده  انجام  یت  ف ی ک ا ب
2۰۱7 در کشور چین نیز ۵ میلیون متر 
حفاری انجام شده، اما متأسفانه اعداد 
مربوط به حفاری در ایران با این اعداد 
قابل مقایسه نیست. برای مثال در سال 
9۶ حدود ۱۶2 هزار متر حفاری انجام 
شده که فاصلۀ زیادی با میزان حفاری 

در کشورهای پیشرو دارد.
وی ادامه داد: در حال حاضر در 
حوزۀ سنگ آهن افق چشم انداز برنامۀ 
۵۵ میلیون تن است، هرچند پروانه های 
صادرشده و پروژه های کلنگ زده شده 
بیشتر است. برای این ۵۵ میلیون تن 
به ۱۶2 میلیون تن و در صورت افت 

سنگ آهن  تن  میلیون   ۱8۰ به   ، ر ا ی ع
نزدیک  با کسری  بنابراین  است؛  ز  ا ی ن
مواجه  سنگ آهن  تن  میلیون   ۳ ۰ ه  ب

خواهیم بود.
معاون امور معادن شرکت فوالد 
مبارکه همچنین خاطرنشان کرد: برای 
توسعۀ پایدار باید ۱8۰ میلیون تن ذخیره 

قطعی در کشور شناسایی شود.
برخی  وجود  به  اشاره  ا  ب ی  و
اکتشاف  زمینۀ  در  اشتباه  ه های  ضی ر ف
گفت: منابع مالی و توان سرمایه گذاری 
جهت اکتشاف در بخش خصوصی وجود 
ندارد یا دارای توجیه اقتصادی نیست، 
اما بر اساس آمار سازمان زمین شناسی، 
کل بودجۀ تخصیص یافته به این سازمان 

28 میلیون دالر بوده، درحالی که ارزش 
گواهی کشف ذخایر معدنی کشف شده 
دالر  میلیارد  سازمان ۱۰۳  این  وسط  ت

است.
طیب نیا افزود: یکی دیگر از معایب 
این است که تکنولوژی و دانش اکتشاف 
دسترس  در  یا  ندارد  وجود  شور  ک ر  د
به  وابسته  شرکت های  فقط  و  ست  ی ن
دولت و شرکت های معدنی بزرگ در 

اکتشاف موفق بوده اند.
وی گفت: اگر شرکت های معدنی 
یه گذاری  سرما کتشاف  ا وزۀ  ح ر  د
نسبت به  بهتری  شرایط  ردند،  ک ی  م
کمبود  بود.  حاکم  موجود  ت  ی ع ض و
بودن  اشتباه  از  نشان  معدنی  د  ا و م
در  معدنی  شرکت های  ست های  ا ی س

گذشته دارد.
شرکت  دن  معا مور  ا ن  و ا ع م
در  مبارکه گفت: سرمایه گذاری  فوالد 
سنگ آهن بیش از ۱۰۰ درصد سودآور 
که  است  به صرفه تر  و  بهتر  و  ست  ا
معدنی ها به جای هزینه کردن در حوزۀ 
فوالد به توسعۀ اکتشافات روی آورند؛ 
چراکه تنها با ۱۰ درصد سرمایه گذاری 
درصد   ۱۰۰۰ از  اکتشافات  بخش  ر  د

سودآوری برخوردار می شوند.

معاون امور معادن شرکت فوالد مبارکه اصفهان:

شرکت های معدنی بزرگ به سرمایه گذاری در توسعۀ اکتشافات مكلف شوند

مشهد  شهرستان  خبری  روه  گ  
سمیه باقرزاده-استاندار خراسان رضوی 
گفت: سرخس به دلیل موقعیت ممتاز 
در مباحث اقتصادی، تجاری و ترانزیتی 
و پتانسیل های صنعتی نظیر پاالیشگاه 
گاز، شرکت نفت، منطقه ویژه اقتصادی، 
راه آهن، گمرک و ... فوق العاده حائز 
اهمیت است که باعث افزایش توجهات 

ملی نسبت به منطقه می گردد.
 محمد صادق معتمدیان در جلسه 
شورای اداری استان خراسان رضوی که 
در سرخس برگزار شد افزود: سرخس 
یکی از شهرستان های مهم و اثرگذار 
استان محسوب می شود و دروازه اصلی 
کشورهای  با  ایران  اسالمی  هوری  جم

آسیای میانه است.
ه  پاالیشگا  : د کر کید  تا ی  و
پاالیشگاه گاز شهید هاشمی نژاد تنها 
مرکز تولید کننده انرژی ) گاز طبیعی 
گاز  که  است  مرزی  خطه  این  در   )
و  شمال  صنایع  و  خانگی  شترکان  م
نماید  تامین می  را  شمال شرق کشور 
و نشان از اهمیت ویژه این شهرستان 

برخوردار از نعمت های خدادادی است.
همچنین  لت  و د لی  عا م  ا ق م
 ( گنبدلی  گوگردی  پارک  ایجاد  ه  ب
سلیمانی  قاسم  حاج  شهید  دمان  ا ی

هاشمی  شهید  گاز  پاالیشگاه  در   )
این  احداث  کرد:  تاکید  و  اشاره  اد  ژ ن
جدیدی  فرآیند  و  نوآوری  حدها،  ا و
است که منجر به خلق ثروت می شود 

که با استفاده از توانمندی و تکنولوژی 
شرکت های داخلی و سرمایه گذاری 
بخش خصوصی صورت پذیرفته است 

و بایستی تداوم پیدا کند.

نقش ویژه و تاثیرگذار پاالیشگاه گاز شهید هاشمی نژاد
 در تولید انرژی و جذب سرمایه گذاران در شمال شرق کشور

آیین تکریم از تالش احمد باقري قوام ابادي 
عنوان  به  شهرضا  شهردار  قاسمي  حبیب  معارفه  و 
نصراصفهانی   مهدي  حضور  با  هیات   این  یس  ی ر
رییس هیات کوهنوردي و صعودهاي ورزشي استان 
اداره ورزش و جوانان شهرستان   اصفهان و رییس 
به همراه جمعي از مربیان و پیشکسوتان این رشته 

برگزار شد.
و  کوهنوردي  هیات  اسبق  رییس  باقري  حمد  ا
اینکه  بیان  با  صعودهاي ورزشي  شهرستان شهرضا 
در مدت کوتاه  فعالیت خود که از اردیبهشت 98 آغاز 
گردید اظهار داشت: با توجه به اینکه  هیات کوهنوردي 
شهرضا حال و روز خوبي نداشت ،دو هدف بزرگ  برای 
مجموعه انتخاب شد.ابتدا  نظم دهي به هیات و دفتر 
دیواره  آموزشی و دیگري تکمیل  و روال کالسهای 
صخره نوردي که بعد از ۱۵ سال بالتکلیفي و روي 

زمین ماندن، به سرانجام برسد.
صعودهاي  و  کوهنوردي  هیات  اسبق  یس  ی ر
فعالیت  دو  تبیین  در  شهرضا  شهرستان  زشي   ر و
برجسته و شاخصي که در این مدت کوتاه انجام شد 

اذعان داشت:
مقرر  باشهردارمحترم  توافقات  و  جلسات  ق  طب
در  ابشار  پارک  مجموعه  در  کوهنورد  خانه  دید  ر گ
نقطه استراتژیک شهري شهرضا بنا و به یک مکان 
کوهنوردان  براي  خوشایند  و  جذاب  و  دشگري  ر گ
سراسر کشور مبدل گردد. همچنین پیگیري بهسازي 
شهرداری  توسط  شتري   کوه  مسیر  سازي  جاده  و 
شهرضا صورت پذیرد که این امر باعث کشش بیشتر 

کوهنوردان به این منطقه خواهد شد.
باشگاه  هیچ  شهرضا  اینکه  به  اشاره  با  و  ا
کوهنوردي نداشته مي گوید:  با تالش و آموزش هاي 

الزم هم اکنون سومین باشگاه کوهنوردي هم درحال 
دریافت  مجوز می باشد و به صورت حرفه اي فعالیت 

خود را شروع کنند.
هیات  رییس  از  تشکر  ضمن  پایان  در  اقري  ب
کوهنوردي و صعودهاي ورزشي استان بابت اعتماد 
به وی و همچنین  از حسن انتخاب شهردار شهرضا 
به این سمت تاکید مي کند: خرسندم که این جایگاه 
نصیب شخصي مي شود که به کوشش شبانه روزي 
زبانزد است و با توجه به همکاري ها و  برنامه ریزی 
شتري   کوه  مسیر  و  کوهنورد  خانه  ساخت  جهت 
براي  گزینه  بهترین  شک  بدون  داشتم  ایشان  ا  ب
پیگیر  خود  پس  تازین  آیند  مي  بشمار  منصب  ین  ا
انجام  باشند.فعالیتها  ماندگار  پروژه  دو  این  جرای  ا
شده را به فال نیک میگیرم و بابت کاستی ها طلب 

حاللیت دارم.

شهردارشهرضابه عنوان رییس جدید هیات کوهنوردي و صعودهاي ورزشي این شهرستان شد
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رئیس سازمان نوسازی 
و تجهیز مدارس کشور گفت: 
کاربری  تغییر  از  ستان ها  ا
براساس  آموزشی  فضاهای  فروش  و 
الیحه بودجه ساالنه استقبال نکرده و 
در این بخش عملکرد پائینی را داشتند. 
اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس 
استان اردبیل ، مهراهلل رخشانی مهر در 
جلسه شورای آموزش و پرورش منطقه 
مغان اظهار کرد: از سال 9۶ تاکنون در 
امالک  فروش  ساالنه  بودجه  الیحه 
تاکید  مورد  کاربری  تغییر  با  آموزشی 
و توجه قرار گرفته اما به غیر از استان 
ظرفیت  این  از  استان ها  سایر  فارس 

بهره ای نگرفته اند.
براساس  کرد:  خاطرنشان  وی 
تبصره 9 قانون بودجه به ادارات آموزش 
تا  اختیار داده شده  استان ها  و پرورش 
نسبت به تغییر کاربری و فروش امالک 
آموزشی خود در مکان های مختلف اقدام 
کنند تا منابع مورد نظر بعد از واریز به 
خزانه به استان ها برگردد.رئیس سازمان 
نوسازی و تجهیز مدارس کشور گفت: در 
برخی از استان ها اعتمادی به پرداخت 
منابع به خزانه و بازگشت این مبلغ به 
استان ها شکل نگرفته و به نوعی این 
رویه با اختالل روبرو شده در حالی که 

این  بازگشت  برای  را  ما ضمانت الزم 
منابع از خزانه به حساب استان ها انجام 

می دهیم.
از  ابراز خرسندی  با  رخشانی مهر 
اردبیل  استان  شمال  به  یکروزه  سفر 
سه  آموزشی  فضاهای  از  بازدید  و 
و  د  با پارس آ  ، ر ا بیله سو ن  شهرستا
مدیریتی  اصالندوز تصریح کرد: مدل 
ما به گونه ای نیست که ما تنها به وعده 
بلکه  کنیم  اکتفا  کلنگ زنی  و  وعید  و 
می کنیم  سعی  تخصصی  جلسات  طی 
تا برای پروژه های جدید و در حال اجرا 
تصمیم گیری کرده و به سرعت با تامین 
را  پروژه های عمرانی  نیاز  اعتبار مورد 
داد:  ادامه  برسانیم.وی  سرانجام  به 
عالقمند بودیم تا جلسه کارشناسی قبل 
می شد  انجام  امروز  کلنگ زنی های  از 

کلنگ زنی ها  به  عالقه ای  ما  که  چرا 
اعتبار  تامین  با  معتقدیم  بلکه  نداریم 
منابع  آموزشی  فضاهای  تجهیز  برای 
واحدهای  احداث  برای  نیاز  مورد 
ئیس  ر . شود مین  تا جدید  موزشی  آ
مدارس  تجهیز  و  نوسازی  سازمان 
تومان  میلیارد  دو  اختصاص  از  کشور 
اعتبار برای خرید تجهیزات هنرستان ها 
به مناطق شمالی استان خبر داد و بیان 
از  نقطه  هیچ  در  حاضر  حال  در  کرد: 
کشور پروژه نیمه تمام بالتکلیف نداریم 
بلکه با انتخاب پیمانکار پروژه های نیمه 
تمام آموزشی در مرحله تکمیل بوده و 
در سه سال اخیر کمترین کلنگ زنی و 
شروع پروژه های جدید را شاهد بودیم.

از عهده داری  افزود: قبل  رخشانی مهر 
مسئولیت این سازمان حتی پروژه های 

معوق از سال های 8۳ را شاهد بودیم 
که تالش کردیم با اولویت پروژه های 
نیمه تمام و تاثیرگذار در استان ها منابع 
مورد نیاز را تزریق کنیم تا از نابسامانی 
در این بخش خارج شده و به نوعی به 
و  امیدوار  آموزشی  پروژه های  فرجام 

باشیم. خوشبین 
تحول  سند  براساس  گفت:  وی 
آموزشی  مجتمع های  ساخت  بنیادین 
آن  کنار  در  و  گرفته  قرار  اولویت  در 
تالش ما بر تعطیلی واحدهای آموزشی 
ناایمن به ویژه کانکسی و سنگی است 
که اقدامات جایگزین نیز در این حوزه 

شروع شده است.
رئیس سازمان نوسازی و تجهیز 
سال  از  کرد:  اظهار  کشور  مدارس 
8۰۰ سالن  و  استخر   ۴۰۰ احداث   9۰
اعتبارات  تامین  با  کشور  در  ورزشی 
سال   ۱۰ در  و  شده  شروع  استانی 
به  پروژه ها  ین  ا ز  ا بسیاری  خیر  ا
است.رخشانی مهر  شده  رها  خود  حال 
از  خاطرنشان کرد: در استان هایی که 
این  تکمیل  برای  نفت  وزارت  منابع 
بهره برداری  کردند  استفاده  پروژه ها 
سالن ها و استخرهای ورزشی را شاهد 
بودیم به طوری که امسال ۱۶ استخر 
و ۴۵ سالن ورزشی در کشور تکمیل و 

به بهره برداری رسیده است.

رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور:

استان ها از تغییر کاربری فضای آموزشی استقبال نکردند
و  آب  شرکت  محرمانه  امور  و  حراست  دفتر  مدیر 

فاضالب استان مرکزي معرفي شد
ــي  ــف عرفان ــدس یوس ــوي مهن ــي از س ــي حکم ــزی _ ط مرک
ــل شــرکت آب و فاضــالب اســتان مرکــزي ،  ســید  نســب مدیرعام
محمــد جــواد موســوي نــژاد  بــه عنــوان مدیــر دفتــر حراســت و امــور 
محرمانــه ایــن شــرکت منصــوب شــد.  بــه گــزارش روابــط عمومــي 
شــرکت آب و فاضــالب اســتان مرکــزي ، آئیــن تودیــع و معارفــه مدیر 
دفتــر حراســت و امــور محرمانــه ایــن شــرکت بــا حضوردکتــر عــرب 
نــژاد مدیــر کل دفتــر حراســت و امورمحرمانه شــرکت مهندســي آبفاي 
کشــور ،مهنــدس حســن زاده معــاون مدیــر کل دفتــر مرکزي حراســت 
آبفــا کشــور ، مهنــدس نــوري رئیــس دفتــر مدیــرکل دفتــر مرکــزي 
ــي نســب مدیرعامــل  حراســت وزارت نیــرو ، مهنــدس یوســف عرفان
ــران  ــن  ، مشــاورین و مدی ــزي و معاونی ــتان مرک ــاي اس شــرکت آبف

شــرکت برگــزار گردیــد.
ــه  ــور محرمان ــت و ام ــر حراس ــر کل دفت ــژاد مدی ــرب ن   دکترع
ــکر از  ــن تش ــن ضم ــن آئی ــور در ای ــاي کش ــي آبف ــرکت مهندس ش
مجموعــه  شــرکت آب و فاضــالب اســتان مرکــزي بواســطه خدمــات 
ــزء  ــه ج ــرکت ک ــن ش ــل ای ــات مدیرعام ــردم  از زحم ــه م ــاني ب رس
ایثارگــران محســوب میشــوند قدردانــي نمــوده و امنیــت فعلــي کشــور 
ــات  ــون زحم ــمنان را ، مره ــارحداکثري دش ــم و فش ــایه تحری در س

ــران دانســت. ایثارگ
ــت آب و  ــران در صنع ــگاه مدی ــار داشــت : ن ــه  اظه وي در ادام
بــرق کشــور  بایــد تــوام بــا نــگاه امنیتــي باشــد تــا کاالي امنیتــي آب 

و بــرق را بــه نحــو مطلــوب بــه مــردم عرضــه گــردد.
عــرب نــژاد بــا تاکیــد بــر ضــرورت حفاظــت فیزیکي از تاسیســات 
آب افــزود : توجــه ویــژه بــه تاسیســات بــه ویــژه مخــازن ذخیــره آب و 
تصفیــه خانــه هــا بــراي جلــو گیــري از هــر گونــه جنــگ بیولوژیکــي 
دشــمن و همچنیــن رعایــت نــکات امنیتــي در اجــراي پــروژه ها بســیار 

مهــم و از اولویــت هــاي کار در حراســت ایــن مجموعــه مــي باشــد.
مدیــر کل دفترحراســت و امــور محرمانه شــرکت مهندســي آبفاي 
کشــور  شــاخصه هــاي یــک مدیر موفــق حراســت را  ، راز داري ، مردم 
داري ، داشــتن صداقــت و روحیــه گــره گشــایي  و نــگاه مهربانانــه بــه 
همــکاران خــود دانســت وحراســت را بــه پرهیــز از هــر گونه مــچ گیري 
و نــگاه منفــي بــه همــکاران توصیــه نمــود. در پایــان جلســه ، مهندس 
ــتان  ــل شــرکت آب و فاضــالب اس ــي نســب مدیرعام یوســف عرفان
مرکــزي از زحمــات آقــاي مســلم ابراهیمــي سرپرســت دفترحراســت و 
امــور محرمانــه ایــن شــرکت طــي مــاه هــاي اخیــر و آقایــان حبیــب 
فیــروزي ، مســعود راســتین و محمــد ســعید مقدســی مدیــران اســبق 
ــا  ــتایي ، ب ــهري و روس ــالب ش ــاي آب وفاض ــرکت ه ــت ش حراس
ــاي  ــم آق ــالغ حک ــن اب ــود و ضم ــي نم ــي قدردان ــوح سپاس ــداء ل اه
ســید محمــد جــواد موســوي نــژاد  بــه عنــوان مدیــر دفتــر حراســت و 
امــور محرمانــه شــرکت آب و فاضــالب اســتان مرکــزي ، بــراي وي 

آرزوي موفقیــت کــرد.

مدیریت مصرف برق و گاز با برگزاری پویش انرژی 
همدلی

حســین قدیمــی مدیــر عامــل شــرکت توزیع بــرق اســتان اردبیل ، 
از برگــزاری پویــش # انــرژی _ همدلــی بــه منظــور مدیریــت مصرف 

ــر داد .   انرژی خب
قدیمــی بــا اشــاره بــه ارائــه جوایــزی کــه در ایــن  پویــش  بــه 
کــم مصرفــان در ســطح  کشــورتعلق خواهــد گرفــت  افــزود: در ایــن 
پویــش کــه بــرای اشــخاص و شــهر ها برگــزار می شــود جوایــزی بــا 
ــت  ،  ــش بهداش ــه بخ ــک ب ــه ، کم ــهر ها از جمل ــاز ش ــه نی ــه ب توج
تجهیــز بیمارســتان ، کمــک بــه حمــل و نقــل عمومــی و .... متناســب 
ــز  ــخاص نی ــت و اش ــده اس ــه ش ــر گرفت ــهر  در نظ ــر ش ــاز ه ــا نی ب
جوایــزی همچــون ) بســته اینترنــت رایــگان ، تبلــت ، دوچرخــه و ....(  

دریافــت خواهنــد کــرد.
ــش،  ــن پوی ــدگان در ای ــرکت کنن ــه ش ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
بایــد میــزان مصــرف بــرق خــود را کاهــش دهنــد گفــت: ایــن پویــش 
بــرای مدیریــت مصــرف بــرق و گاز در کشــور برگــزار خواهــد شــد و 
البتــه اطــالع رســانی آن هــم از طریــق روابــط عمومــی شــرکت هــا  
در فضــای رســانه ملــی ، فضــای مجــازی ، ســایت شــرکت و غیــره 

در حــال انجــام اســت .
حســین قدیمــی  بــا اشــاره بــه تشــویقی های موجــود در بخــش 
صنایــع، کشــاورزی و بخــش خانگــی بــرای مدیریــت مصــرف بــرق 
ــه در  ــویقی هایی ک ــاورزی، تش ــع و کش ــش صنای ــه داد: در بخ ادام
ــز در  ــون نی ــه شــده، هــم اکن ــرق تابســتان ارائ ــان اوج مصــرف ب زم
نظــر گرفتــه شــده و بــرای بخــش خانگــی نیــز اجــرای طــرح بــرق 

امیــد و رایــگان شــدن بهــاء بــرق، تعییــن شــده اســت.
ــم در حــال بررســی و  قدیمــی گفــت :گــروه پایــش ادارات ، دائ
نظــارت هســتند کــه اگــر دســتگاه اجرایــی  بیــش از الگــوی مصــرف، 

بــرق مصــرف کننــد تذکــر داده مــی شــود .
وی افــزود: در حــال حاضــر بــرای کنتــرل مصرف برق در کشــور، 
روشــنایی معابــر تعدیــل شــده و ، در بخــش صنایــع پرمصــرف  ....نیــز 
محدودیــت اعمــال شــده، همچنیــن مراکــز اســتخراج رمــز ارز هــای 
غیــر مجــاز در حــال  شناســایی و جمــع آوری اســت .حســین قدیمــی 
ــل  ــا تعدی ــتان ب ــرق  اس ــروی ب ــع  نی ــرکت توزی ــت : ش ــار داش اظه
روشــنایی معابــر ایــن محدودیــت را از خــود شــروع کــرد تــا  بخــش 
خانگــی  دچــار اعمــال مدیریــت اضطــراری بــار و خاموشــی نشــود . 

ــترکان  ــرد  مش ــت ک ــز درخواس ــای عزی ــتانی ه ــم اس وی از ه
خانگــی کــه بیشــترین مصــرف در اســتان را بــه خــود اختصــاص مــی 
ــرق و گاز را مدیریــت  ــا صرفــه جویــی، مصــرف ب ــد ب ــز  بای دهــد نی
ــی   ــایل برق ــپ و وس ــرن الم ــوش ک ــا خام ــن کار ب ــه ای ــد  ک نماین
ــا پوشــیدن لبــاس گــرم و  کاهــش شــعله بخــاری وکــم  اضافــی ، ب

ــر اســت . کــردن دمــای محیــط امــکان پذی
حســین قدیمــی گفــت : هــم اســتانی هــای عزیــز مــی تواننــد بــا 
نصــب اپلیکیشــن بــرق من عــالوه بــر اینکــه از خدمات شــرکت توزیع 
ــا پاســخگویی  ــه صــورت غیــر حضــوری بهــره منــد شــوند ب ــرق ب ب
ــه »  ــرق و گاز ب ــت مصــرف ب ــکات مدیری ــت ن ــه ســواالت و رعای ب
پویــش # انــرژی _ همدلــی  » بپیوندنــد و بــا نصــب ایــن اپلکیشــن 
در قرعــه کشــی هــر شــب ۱۰۰ دســتگاه تبلــت نیــز  شــرکت نماینــد .

بانوی دو و میدانی کار ایالمی مقام سوم کشور را 
کسب کرد

رییــس هیــات ورزش کارگــران ایــالم گفــت: مینــا محمــدزاده در 
مســابقات کارگــری دو و میدانــی قهرمانی کشــور گرامیداشــت شــهدای 

کارگــر و مدافعــان ســالمت مقــام ســوم را کســب کــرد.
رییــس هیــات ورزش کارگــران ایــالم گفــت: مینــا محمــدزاده در 
مســابقات کارگــری دو و میدانــی قهرمانی کشــور گرامیداشــت شــهدای 
کارگــر و مدافعــان ســالمت مقــام ســوم را کســب کرد.منوچهــر نــادری 
بهــاری  اظهــار داشــت: ایــن مســابقات در ورزشــگاه تختــی اهــواز بــا 
حضــور ۱۰۰ ورزشــکار در بخــش آقایــان از 2۶ اســتان و ۶۰ ورزشــکار 

در بخــش بانــوان از ۱۵ اســتان کشــور برگــزار شــد.
وی افــزود: همچنیــن خانم ها شــهال ســاغرچی و ســمیه الماســی 

زاده بــه ترتیــب مقــام هــای چهــارم و ششــم را کســب کردند.
ــی  ــش گروه ــز در بخ ــردان نی ــش م ــه داد: در بخ ــادری ادام ن
ــه ایــالم رتبــه پنجــم و عــادل غالمــی در مــاده ۴۰۰ متــر  مدلــی رل

ــد. ــه ششــم را کســب کردن رتب
هیــات ورزش هــای کارگــری اســتان ایالم دارای ســه هــزار عضو 
در 2۳ رشــته ورزشــی اســت همچنیــن ایــن اســتان بــا دارا بــودن 7۵ 

مترمربــع ســرانه ورزشــی دارای 2 مجموعــه ورزشــی کارگــری اســت.

با حضور معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش؛

کلنگ احداث ۴ واحد آموزشی در مغان به زمین زده شد
وزیر  عمرانی  معاون  حضور  با 
سازمان  رئیس  و  پرورش  و  آموزش 
نوسازی و تجهیز مدارس کشور در چهار 
شهر شمالی استان اردبیل کلنگ احداث 
چهار پروژه آموزشی بر زمین زده شد. 

عمرانی  معاون  یکروزه  سفر  در 
وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان 
چهار  به  مدارس  تجهیز  و  نوسازی 
این  احداث  اردبیل  شمالی  شهرستان 
مدارس که از محل تخریب و بازسازی 
جعفرآباد،  شهرهای  در  بود،  خواهد 
آغاز  اصالندوز  و  پارس آباد  بیله سوار، 
شد تا احداث آنها با محوریت اداره کل 
نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان 

اردبیل به سرانجام برسد.
مهراهلل رخشانی مهر بعد از ورود به 
مسئوالن  استقبال  و  پارس آباد  فرودگاه 
محلی با حضور در شهر جعفرآباد کلنگ 
احداث دبیرستان ۶ کالسه این شهر بر 
این پروژه آموزشی در  تا  زمین زده شد 
برسد.معاون  سرانجام  به  سال  دو  مدت 
عمرانی وزیر آموزش و پرورش همچنین 
قول  و  بازدید  جعفرآباد  ایثار  دبستان  از 
مساعد برای تامین اعتبار خرید تجهیزات 
داد  نوساز  مدرسه  این  هوشمندسازی  و 
این مدرسه تحصیل  در  دانش آموزان  تا 
انجام دهند.رئیس  را به شایستگی  خود 
که  مدارس  تجهیز  و  نوسازی  سازمان 

به همراه فرمانداران و روسای آموزش و 
پرورش سه شهرستان پارس آباد، بیله سوار 
بازدید  آموزشی  پروژه  از  اصالندوز  و 
دستور  بیله سوار  شهرستان  در  می کرد، 
آغاز عملیات اجرایی دبستان طالقانی این 
شهرستان مرزی را صادر تا این مدرسه ۱2 
کالسه با تامین اعتبار دولتی اجرا شود.به 
گفته رئیس آموزش و پرورش شهرستان 
بیله سوار ۶ هزار دانش آموز در بیش از 7۶ 
مدرسه مشغول تحصیل هستند که ۵2۱ 
معلم و کادر آموزشی فعالیت مناسبی را 

در این حوزه دارند.شیخی اظهار کرد: دو 
در  بازسازی  و  تخریب  از محل  مدرسه 
شهرستان اجرایی و عملیاتی می شود و در 
کنار آن امیدواریم تجهیز مدارس شهرستان 
به سیستم هوشمند و برخی از ملزومات 
ضروری را شاهد باشیم.وی از تجهیز کلیه 
مدارس این شهرستان به سیستم گرمایشی 
استاندارد خبر داد و خاطرنشان کرد: تمامی 
بخاری های نفتی و گازی در مدارس این 
شهرستان برچیده شده و در کنار آن تالش 
می کنیم تا مدارس ایمن و استانداری را در 

شهرها و روستاهای بیله سوار برای تحصیل 
دانش آموزان مهیا کنیم.

ش  ر و پر و  ش  ز مو آ ئیس  ر
وری  جمع آ ز  ا ر  ا بیله سو شهرستان 
در  سنگی  و  گلی  خشتی،  مدارس 
کرد:  بیان  و  داد  خبر  شهرستان  این 
قدیمی ترین مدرسه شهرستان بیله سوار 
در حال حاضر به عنوان واحد آموزشی 
ولی  است  دانش آموزان  پذیرای  فعال 
قدیمی  مدرسه  این  می کنیم  پیشنهاد 
به موزه آموزش و پرورش تبدیل شود.

تقدیر بیمه مرکزی از بیمه آسیا
ایران ازعملکرد بیمه آسیا در هفته  بیمه مرکزی جمهوری اسالمی 

»ایمنی حمل و نقل« تقدیر و قدردانی کرد.
به گزارش روابط عمومی بیمه آسیا، مدیر کل روابط عمومی و امور 
بین الملل بیمه مرکزی ج.ا.ا در نامه ای به مدیریت روابط عمومی بیمه 
آسیا از همراهی و مشارکت این شرکت با پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا 

در هفته » ایمنی حمل و نقل« تقدیر و قدردانی کرد.
بنا بر این گزارش، در بخشی از این نامه آمده است: »تالش سازنده 
و همراهی شما را در راستای نهادینه سازی و ارتقای فرهنگ موتورسواری 

در افکار عمومی پاس می داریم.
نام  و  نقل  و  ایمنی حمل  هفته  با  افزاید: همزمان  گزارش می  این 
با  آسیا  بیمه  موتورسواران،  ایمنی  نام  به  آبان،  ششم  و  بیست  گذاری 
همکاری پلیس راهنمایی و رانندگی استان های سراسر کشور و با هدف 
به راکبین موتورسیکلت  ایمنی،  از کاله  استفاده  به  تشویق موتورسواران 

ها، کاله ایمنی اهدا کرد.

رییس پژوهشكده بیمه در هفتمین همایش مدیریت ریسک 
و بیمه بیان کرد:

صنعت  در  سوداوری  ارتقای  عامل  نیروی انسانی  بهره وری 
بیمه

مدیران شرکت های بیمه با ارتقای بهره وری نیروی  انسانی می توانند 
زمینه های ارتقای سوداوری شرکت را فراهم کنند.

در  بیمه،  پژوهشکده  رییس  کوثر،  بیمه  روابط عمومی  گزارش  به 
منابع انسانی، ضمن  رویکرد  با  بیمه  و  ریسک  مدیریت  همایش  هفتمین 
بیان مطلب فوق، خاطرنشان کرد: بهره وری نیروی انسانی در صنعت بیمه 
اجرای  تغییر،  برای  برنامه ریزی  بهره وری؛  مدیریت  چرخه  از  استفاده  با 

برنامه، نظارت و اصالح مستمر و پیوسته امکان پذیر است.
بهرهوری چه در شکل  برای محاسبه  اینکه  بیان  با  حمید کردبچه 
بهرهوری کلی عوامل تولید و چه در شکل بهرهوری جزیی عوامل تولید 
تولید  متاسفانه  که  است  نیاز  مورد  اطالعاتی  به  بهرهوری سرمایه  مانند 
نمی شود و دراختیار نیست، گفت: اطالعاتی که امروز در شرکت ها برای 
اگرچه  مالی هستند.  نماگرهای  بر  مبتنی  میشود  استفاده  تحلیل عملکرد 
این اطالعات بسیار مهم بوده و برای ارزیابی عملکرد مالی شرکت ها از 
اهمیت ویژه ای برخوردارند، اما برای محاسبه بهرهوری کفایت نمیکنند.

وی از انتشار نماگرهای 2۵شرکت بازار سرمایه در چند سال اخیر در 
آینده نزدیک خبرداد و اظهار کرد: تولید و انتشار نماگرهای اقتصادی که 
میتوانند مجموعه اطالعات مورد نیاز برای محاسبه بهرهوری شرکت های 
بیمه ای را در اختیار قراردهند، در دستور کار همکاران پژوهشکده بیمه 

قرار گرفته است.
افزوده  ارزش  و  ستانده  اطالعات  افزود:  بیمه  پژوهشکده  رییس 
این  شرکت ها، هزینه های واسطه و جریان وجوه مهم ترین اطالعات در 
بهرهوری  مانند  آنها محاسبه شاخصهایی  از  استفاده  با  رابطه هستند که 

امکان پذیر خواهند بود.
انسانی  نیروی  بهرهوری  از  تصویری  ادامه  در  کردبچه  حمید 
شرکت های بیمه که بر اساس براوردهای اولیه از نتایج اطالعات به دست 
آمده، محاسبه شده بود را ارایه و اظهارکرد: براساس این نتایج بهرهوری 
نیروی انسانی پایین بوده است که امید است و با ارایه راهکارهای الزم 

شاهد بهبود بهره وری نیروی انسانی در صنعت بیمه باشیم.
وی در پایان تاکید کرد: شایسته است شرکت های بیمه با راه اندازی 
چرخه بهره وری بسترهای ارتقای بهره وری و در نهایت افزایش سوداوری 

را مهیا کنند.

حمایت ۴۴ میلیاردی بانک کشاورزی از راه اندازی گلخانه 
پرورش سبزی و صیفی در استان یزد

حمایت ۴۴ میلیاردی بانک کشاورزی از راه اندازی گلخانه پرورش 
سبزی و صیفی در استان یزد

با استفاده از تسهیالت بانک کشاورزی، شرکت اکسیر الماس سبز 
ایساتیس با سطح زیرکشت ۴۴ هزار مترمربع در شاهدیه استان یزد احداث 
کشاورزی  بانک  شعب  مدیریت  عمومی  روابط  گزارش  است.به  شده 
و  سبزی  پرورش  ی  گلخانه  هزاران  از  یکی  گلخانه  این  یزد،  استان 
در   کشاورزی   بانک  ریالی   میلیارد   ۴۴ حمایت  با  که  است  صیفی 
و  ای  دلمه  فلفل  سبز،  خیار  تولید  به  و  است  شده  احداث  یزد  استان 
برداری  بهره  با  گزارش،  این  اساس  بر   . پردازد  می  ای  گلخانه  گوجه 
از این پروژه ساالنه۱۳2۰ تن محصوالت سبزی و صیفی تولید و زمینه 
اشتغال برای ۳۰ نفر به صورت مستقیم و ۴۰ نفر به صورت غیر مستقیم 
در منطقه فراهم شده است .این گزارش می افزاید : کل سرمایه گذاری 
مبلغ  این  از  است که  بوده  ریال  میلیارد   ۶۰ پروژه  این  اندازی  راه  برای 
۴۴ میلیارد ریال آن از محل تسهیالت بانک کشاورزی تامین شده است.

یسوگند رام
مال

ت 
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سیدمحمدعلی تقوی مدیرکل ثبت 
احوال ایالم، گفت: در حال حاضر حدو 
۳۵ هزار نفر از مردم این استان معادل 
8 درصد جمعیت واجد شرایط کارت ملی 

هوشمند ندارند.
وی افزود: با توجه به اینکه تمامی 
کارهای بانکی و اداری تنها با کارت ملی 
هوشمند انجام می شود این افراد جهت 
ثبت نام  کارت مذکور به دفاتر پیشخوان 

مراجعه کنند.
اظهار  ایالم  احوال  ثبت  مدیرکل 
داشت: افراد باالی ۱۵ سال که تاکنون 
نام   ثبت  ملی  هوشمند  کارت  برای 
نکرده اند واجد شرایط ثبت نام هستند.

ملی  کارت  د:  دا مه  دا ا تقوی 
یند  آ فر تسهیل  هدف  با  هوشمند 
شناسایی، تصدیق هویت و حفظ امنیت 
اطالعات فردی هر شهروند برای ورود 
خدمات  مبادله ی  و  مجازی  فضای  به 
الکترونیکی و استفاده در مجامع اداری 
صادر می شود.وی بیان داشت: از ابتدا 
ثبت  درصد  برای 92  تاکنون  نام  ثبت 
نام کنندگان در این استان کارت ملی 

هوشمند صادر شده است.
مدیرکل ثبت احوال ایالم گفت: در 
حال حاضر حدود  7 هزار قطعه کارت 
استان  احوال  ثبت  در  ملی  هوشمند 

معطل دریافت متقاضیان می باشد.

8 درصد مردم ایالم کارت ملی هوشمند ندارند

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کاشمر 
ساختمانهای  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  موضوع  هیات 

فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره ۱۳99۶۰۳۰۶۰۱2۰۰۳27۱ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک کاشمر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای / خانم ابوالفضل سیستانی فرزند 
علی اکبر به شماره شناسنامه ۰89۰۰9228۱ صادره از کاشمر در ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت ۵۰/۵۰ متر مربع از پالک 278۵ فرعی از ۵8 اصلی واقع در بخش 
سه کاشمر به آدرس خیابان قائم – نسترن شمالی خریداری از مالک رسمی آقای / 
خانم محمد حسین زاده سرمزده محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. شماره اگهی ۳۵۳8
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳99/۱۱/۰۵
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳99/۱۱/2۰

محمد محمد زاده 
رئیس ثبت اسناد و امالک

 
»آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی«
اول  هیات  از  99/۱۰/۱7 صادره   – شماره ۱۳99۶۰۳۱7۰۰۱۰۰298۵  رای  برابر 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی ناحیه یک اهواز تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان در قسمتی از پالک 
89۵/۵8 باقیمانده بخش 7 اهواز خریداری شده طبق گزارش کارشناس رسمی و نامه 
شماره ۶۰۱/9۶/۱778۴ – 9۶/7/۴ اداره کل محترم ثبت اسناد و امالک استان خوزستان 
و نامه شماره 97/۱7۰/۱79987 – 97/۵/29 روابط عمومی شرکت نفت که حکایت از 
احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی بنیاد 
مستضعفان انقالب اسالمی و سایر مالکین مشاعی )مالک رسمی( به متقاضی آقای عبداله 
ندائی فرزند عبود به شماره شناسنامه ۱2۳8 صادره از اهواز به شماره ملی ۱7۵۵۵۳2۵7۱ 
در شش دانگ یک باب ساختمان به مساحت ۱8۱/۵7 متر مربع در قسمتی از پالک 
89۵/۵8  باقیمانده بخش 7 اهواز خریداری شده طبق شرح صدر آگهی و انتقال ملک از 
مالک رسمی بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی و سایر ماکین مشاعی )مالک رسمی( بنام 

وی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. ضمنا صدور سند مالکیت 

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳99/۱۱/۰۵
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳99/۱۱/2۱

شناسه آگهی: ۵/2۰2۰/م-الف
اکبر افشین – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک اهواز

»آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی«

اول  هیات  از  99/۱۰/۱7 صادره   – شماره ۱۳99۶۰۳۱7۰۰۱۰۰298۵  رای  برابر 
رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
مستقر در واحد ثبتی ناحیه یک اهواز تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان در قسمتی 
از پالک 89۵/۵8 باقیمانده بخش 7 اهواز خریداری شده طبق گزارش کارشناس رسمی 
و نامه شماره ۶۰۱/9۶/۱778۴ – 9۶/7/۴ اداره کل محترم ثبت اسناد و امالک استان 
خوزستانو نامه شماره 97/۱7۰/۱79987 – 97/۵/29 روابط عمومی شرکت نفت که حکایت 
از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی بنیاد 
مستضعفان انقالب اسالمی و سایر مالکین مشاعی )مالک رسمی( به متقاضی آقای سعید 
ندائی فرزند عبود به شماره شناسنامه ۱۳2۴9 صادره از اهواز به شماره ملی ۱7۵7۵2۱۵2۶ 
در شش دانگ یک باب ساختمان به مساحت ۳2۴/7۰ متر مربع در قسمتی از پالک 
89۵/۵8  باقیمانده بخش 7 اهواز خریداری شده طبق شرح صدر آگهی و انتقال ملک از 
مالک رسمی بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی و سایر ماکین مشاعی )مالک رسمی( بنام 
وی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. ضمنا صدور سند مالکیت 

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳99/۱۱/۰۵
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳99/۱۱/2۱

شناسه آگهی: ۵/2۰۱9/م-الف
اکبر افشین – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک اهواز

آگهی فقدان سند
آقای رسول یگانه مردسوقه با ارائه دو برگ استشهادیه گواهی شده دفترخانه ۳ 
رشت مدعی گردیده که سند مالکیت ششدانگ پالک ۱۰۴7۵ سنگ اصلی 9۰ بخش 
۴ رشت به شماره سریال 2۵۵۵9۳ ج/9۱ که بنام آقای ابوالقاسم تقی پور باالجورشری 
ذیل ثبت ۱97۰28 صفحه 2۶۰ دفتر ۴/۱۴۶۰ صادر و تسلیم گردید و برابر سند قطعی 
۳۱۶8۴۶ -۱۳99/۰۵/27 دفتر ۳ رشت به آقای رسول یگانه مردسوقه منتقل و برابر 
سند رهنی ۳۱۶8۴7 – ۱۳99/۰۵/27 دفتر ۳ رشت در رهن بانک مسکن قرار گرفت 
بعلت جابجایی مفقود گردیده است لذا مراتب طبق تبصره ماده ۱2۰ آئین نامه قانون 
ثبت در یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله یا وجود سند 
مالکیت نزد خود می باشد مراتب را ظرف مدت ۱۰ روز از انتشار این آگهی به این اداره 
اعالم و رسید دریافت دارد در غیراینصورت نسبت به صدور سند مالکیت المثنی وفق 

مقررات اقدام خواهد شد.
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت- حسین اسالمی

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

نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مصوب ۱۳9۰/۰9/2۰ و برابر رای شماره ۱۳99۶۰۳۰۶۰۰۵۰۰787۳ مورخ 
نیشابور  ثبتی  واحد  در  مستقر  مذکور  قانون  ماده یک  موضوع  اول  هیات   99/۱۰/۱۰
تصرفات مالکانه و بالمعارض خان زهرا عربخانی فرزند غالمعلی نسبت به ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت ۶۳/2۵ متر مربع از پالک شماره 2۳ فرعی و ۱۰8 فرعی از 
۳ اصلی واقع در اراضی گذر ده جیلوگر بخش ۱2 حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از 

مالکین رسمی رمضانعلی قاجاریان و محمدرضا جعفری محرز گردیده است. 
لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق 
این روزنامه و محلی کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در 
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. 

تاریخ انتشار نوبت اول: 99/۱۰/2۰
تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/۱۱/۰۵

علی امینی 
رئیس ثبت اسناد و امالک 

م/ الف 99/787۵
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برترین های مسابقات کراس فیت فینال مشخص شدند
کراس فیت  مسابقات  برترین های 
فینال جزیره در دو بخش حرفه ای و آماتور 

مشخص شدند
کمیته  عمومی  روابط  گزارش  به 
کراس فیت کشوری، مسابقات کراس فیت 
فینال جزیره در دسته های آماتور و حرفه ای 
توسط  دی ماه  سی  ام  شنبه  سه  از  که 
ورزش های  هیئت  کراس فیت  کمیته 
همگانی جزیره کیش و با همکاری کمیته 
کراس فیت  کشوری برگزار شده بود، پس 
از ۳ روز رقابت عصر روز جمعه سوم بهمن 
برتر به کار  نفرات  با مشخص شدن  ماه 

خود پایان داد.
 این رقابت ها در دسته حرفه ای طی 

۳ روز در 8 واد برگزار شد و ورزشکاران آماتور در 2 روز به رقابت پرداختند. در رده حرفه ای 
آقایان، پوریا محمدی، علی طاهری، سینا محقق پور، محمد قربانی، سعید جعفری و 
سامان نجفی حضور داشتند که در پایان، طاهری از زنجان مقام اول، محقق پور از 
کرج مقام دوم، محمدی از تهران مقام سوم، قربانی مقام چهارم، جعفری مقام پنجم و 
نجفی مقام ششم مسابقات کراسفیت  در رده حرفه ای را از آن خود کردند. همچنین 
جعفری  نیز عنوان مرد اخالق و نجفی عنوان تازه وارد به دنیای حرفه ای کراسفیت 

را به خود اختصاص دادند.
در دسته آماتور نیز، شایان کاشانی، علی ملک شهابی، مهران کاشانی، سهیل 
ابراهیم زاده، اصالن جهان افروز، مجید کرم زاده به رقابت پرداختند که در پایان ملک 
چهارم،  مقام  ابراهیم زاده  مقام سوم،  کرم زاده  دوم،  مقام  کاشانی  اول،  مقام  شهاب 
کاشانی مقام پنجم و جهان افروز مقام ششم مسابقات کراسفیت  را از آن خود کردند.

 از سال گذشته ۴۰۰ ورزشکار در دو رده حرفه ای و نیمه حرفه ای با هم به 
رقابت پرداختند که ۵ نفر برتر به همراه یک نفر از طرف میزبان به این مسابقات 
راه یافتند. همچنین تمامی استان ها نیز با سهمیه اعطایی انجمن کراسفیت در این 

رویداد حضور داشتند.
سهراب آزاد رئیس کمیته کراسفیت کشور درباره برگزاری این مسابقات گفت: 
فینال جزیره با کیفیت بسیار باالیی برگزار شد که این مهم جز با همکاری و همدلی 
صمیمانه فرضی پور مسئول ورزش جزیره کیش، سعادت رئیس هیئت ورزش های 
همگانی کیش، مرتضی کاشانی سرپرست مسابقات و مسئول کمیته کراس فیت کیش، 
جواد غالمی ناظر مسابقات و مشاور و مسئول سازمان لیگ کراس فیت کشور، مرتضی 
صداقت مسئول کمیته فنی مسابقات، کیارش آزاد عضو کمیته فنی مسابقات، کادر 
اجرایی و داوران این مسابقات و همچنین پشتیبانی و حمایت افشین موالیی رئیس 

فدراسیون ورزش های همگانی ممکن نبود.

نایب رییس هندبال:
ستاد  مجوز  منتظر  آسیایی  مسابقات  به  بانوان  تیم  اعزام  برای 

کرونا هستیم

به  آسیا  زنان  قهرمانی  برگزاری مسابقات هندبال  تاریخ  الهام سلوکی گفت: 
تازگی اعالم شده است و برای اعزام تیم ملی در هفته آتی جلسه خواهیم داشت و در 

موردش صحبت خواهیم کرد.
نایب رییس بانوان فدراسیون هندبال در خصوص اعزام تیم های ملی بانوان به 
مسابقات قهرمانی آسیا 2۰2۱ بزرگساالن و 2۰22 جوانان و نوجوانان اظهار کرد: در 
خصوص تیم ملی جوانان که از پیراهن تیم ملی هم رونمایی و کارها انجام شده است 
و فقط منتظر مجوز ستاد کرونا هستیم. برای تیم ملی نوجوانان هم برنامه ریزی شده 
و بعد از اخذ مجوز اردوهایشان آغاز خواهد شد. برای بزرگساالن هم باید جلسه ای 

برگزار کنیم و ببینیم شرایط چیست.
الهام سلوکی در ادامه گفت: به محض اینکه مجوز برگزاری اردوهای تیم ملی 
را بگیریم کار را آغاز خواهیم کرد. هنوز ستاد کرونا به ما مجوز دو شهری که قرار 

است اردوها در آن برگزار شود را نداده است.
نایب رییس بانوان فدراسیون هندبال افزود: تیم دختران جوان ما مهیا است و 
تمام موارد الزم برای تشکیلش دیده شده است. برای تیم دختران نوجوان هم کارها 
انجام شده و در حال نهایی شدن هستیم. به محض اینکه ستاد کرونا مجوز آغاز اردو 

را بدهد ما کادر و اسامی تیم های ملی در رده های پایه را معرفی خواهیم کرد.
وی در خصوص تشکیل تیم ملی بزرگساالن گفت: طبق صحبتی که پیش از 
این هم داشتم و با توجه به نظر فدراسیون و افراد حاضر در جلسات متعدد قرار است 
بیشتر روی رده های پایه کار کنیم. به احتمال زیاد تیم ملی بزرگساالن در سال آینده در 
مسابقات چهارجانبه ای که خودمان در نظر گرفته ایم و مسابقات غرب آسیا شرکت کند.

وی در پاسخ به این سوال که اعزام نشدن تیم ملی بزرگساالن به مسابقات 
قهرمانی آسیا دور ماندن از حریفان نیست؟ گفت: اسپانسر تیم جوانان باشگاه اشتادسازه 
قرار است برای تیم ملی مربی خارجی به خدمت بگیرد. ما هم از این موضوع استقبال 
کرده ایم. در حال حاضر تورنمنتی هم نیست که قرار باشد تیم ملی بزرگساالن را به 
آن مسابقات اعزام کنیم. تیم ملی بزرگساالن را به مسابقات غرب آسیا و مسابقات 

چهارجانبه اعزام خواهیم کرد.
وی در پاسخ به این سوال که مسابقات قهرمانی آسیا بانوان در مردادماه انجام 
خواهد شد و تیم ملی بانوان ایران در دوره قبل همانند تیم ملی مردان ششم آسیا 
شد چرا تصمیم گرفته اید تیم ملی را به مسابقات قهرمانی آسیا اعزام نکنید؟ گفت: 
نمی گویم اعزام نمی شود. تاریخ این مسابقات به تازگی اعالم شده است، هفته آتی 

جلسه خواهیم داشت و در موردش صحبت خواهیم کرد.  
سلوکی افزود: به خاطر شرایط کرونا برای برگزاری مسابقات و اردوها مشقت 
هایی داریم و با سختی می توانیم رویدادها را برگزار کنیم. در حال حاضر مسابقات 
دسته یک که به میزیانی شاهرود در حال انجام است با سختی های زیادی روبه رو 
است. برای برگزاری اردوها هم این مشقت ها را خواهیم داشت چون ستاد مقابله با 

کرونا به سادگی مجوز برگزاری اردوها را نمی دهد.
او در ادامه در خصوص برگزاری لیگ دسته یک بانوان گفت: لیگ دسته یک ما 
با مشقت های زیادی در حال انجام است و فشار زیادی روی ما است. تیم های خوبی 
در این دوره از مسابقات حاضر شده اند که برخی از آنها حامی مالی مسابقات هم هستند. 
ما می خواهیم بیشتر باشگاه داری کنیم تا اینکه هیات ها در مسابقات تیم دهند. سال 
گذشته هیات ها تیم داری می کردند اما امسال باشگاه های خوبی به این رشته آماده اند 
و امیدواریم بتوانیم بهره برداری خوبی داشته باشیم. این ها اسپانسرهای پایدار هستند 

که می توانند در رده های ملی هم کمک کننده باشند.
سلوکی در خصوص مسابقات لیگ برتر بانوان نیز گفت: دور برگشت مرحله دوم 
مسابقات را در اواخر دهه دوم بهمن خواهیم داشت. هنوز میزبان و تاریخ برگزاری 
مسابقه نهایی نشده است. در پایان این مرحله دو تیم برتر هرگروه وارد پلی آف خواهند 

شد و با هم رقابت خواهند کرد.

دعوت 1۲ تکواندوکار به اردوی تیم ملی زنان
مرحله جدید تمرینات تیم ملی تکواندو زنان با حضور ۱2 هوگوپوش از روز 

گذشته)شنبه( در مرکز جهانی تکواندو آغاز  شد.
اردوی تیم ملی تکواندو زنان کشورمان که به منظور حضور در لیگ تکواندو 
تعطیل شده بود، از روز شنبه - ۴ بهمن ماه با حضور ۱2 تکواندوکار مرحله جدید 

خود را آغاز کرد.
با اعالم سازمان تیم های ملی، ناهید کیانی، مهال مومن زاده، نگار اسماعیلی، 
یلدا ولی نژاد، کیمیا همتی، غزل سلطانی، زینب اسماعیلی، پریسا جوادی، تینا مدانلو، 

طیبه پارسا، کوثر اساسه و زهرا پوراسماعیل در این مرحله از اردو حضور دارند.
هدایت این نفرات برعهده مهرو کمرانی به عنوان سرمربی و فاطمه صفرپور به 

عنوان مربی است. همچنین ریحانه فوالدی به کادرفنی اضافه شد.

ادین ژکو در آستانه جدایی از ُرم
بین  ها  تنش  افزایش  رغم  به 
ندارد  قصد  یوونتوس  رم،  و  ژکو  ادین 
به مذاکره برای به خدمت گرفتن این 

بازیکن بازگردد!
گذشته  هفته  در  رم  اس  آ  تیم 
و  گذرانده  سر  از  را  بحرانی  روزهای 
همواره در تیتر خبرها بوده. رم پس از 
یک تعویض بیش از تعداد مجاز در بازی 
برابر اسپتزیا در کوپا ایتالیا ۳-۰ بازنده 
اعالم شد، هر چند در زمین بازی نیز 

نتیجه را ۴-2 واگذار کرده بود.
جانلوکا گومبار، مدیر تیم. پس از 
این افتضاح توسط رم اخراج شد. کوریره 
دلو اسپورت گزارش داد که ژکو و برخی 

از هم تیمی هایش تصمیم گرفتند در اعتراض به برکناری وی تمرین نکنند و یک 
جلسه ۳ ساعته الزم بود تا بازیکنان دوباره به تمرین برگردند.

با وجود بازگشت به تمرین اما نام ادین ژکو در فهرست بازیکنانی که روز شنبه 
بار دیگر برابر اسپزیا و این بار در سری آ بازی کردند، قرار نگرفت.

ژکو در تابستان بسیار نزدیک به پیوستن به یوونتوس بود و با وجودی که ممکن 
است به زودی رم را ترک کند، یووه قصد ندارد برای به خدمت گرفتن او حرکتی بکند.

یوونتوس سال گذشته نزدیک بود با قراردادی ۱۶ میلیون یورویی ژکو را به 
تورین ببرد اما درنهایت این اتفاق رخ نداد. پس از شایعاتی راجع به لوییز سوارز، یووه 

در نهایت با آلوارو موراتا قرارداد بست.
 با حضور کریستیانو رونالدو، پائولو دیباال و موراتا، یووه هم اکنون نیاز به مهره 
ای دیگر در خط حمله ندارد، هر چند هنوز چندان برای به خدمت گرفتن یک مهره 

چهارم بی میل نیست. هر چند قرارداد با ژکو االن دیگر متعلق به گذشته است.

حمایت لمپارد از هاورتز 
فرانک لمپارد، سرمربی چلسی، از 

ستاره جوان این تیم حمایت کرد.
ساله   2۱ ستاره  هاورتز،  کای 
انتظار  ها  خیلی  که  طور  آن  چلسی، 
اما  ندرخشیده،  برتر  لیگ  در  داشتند 
سرمربی او می گوید که مشکل هاورتز 

نداشتن انگیزه نیست.
منتقدان  برابر  در  لمپارد  فرانک 
یکه معتقد بودند برای هاورتز شکست 
2-۰ چلسی برابر لستر اهمیتی نداشت، 

از بازیکن جوان خود دفاع کرده است.
لمپارد در مورد هاورتز گفت: »می توانم رسما و پس از کار کردن با کای بگویم 
که داشتن انگیزه و میل به گلزنی بخشی از مشکل او نیست. آیا او در حال حاضر 
به اندازه ای که بعدا قرار است یا می تواند اعتماد به نفس داشته باشد، به خودش 
مطمئن است؟ نه، چرا که او ، مثل بقیه اعضای تیم، دارد اوقات سختی را می گذراند.

کوین دی بروین و مو صالح هم بازیکنانی بودند که در سن و سال کای به 
اینجا آمدند. آنها هم افت کردند و زمان برد تا به آمادگی برگردند و حاال اسطوره 

های بی شک و تردید لیگ برتر هستند.
نمی خواهم زیاد از کای تعریف کنم و روی او فشار مضاعفی بگذارم، اما همیشه 
باید به بازیکنان جوانی که به لیگ برتر می آیند زمان داد و با آنها صبور بود و گاه یهم 
به آنها فضا داد. اینطور نیست که همه چیز در طی چند ماه یا در یک بازی اتفاق بیافتد.

او سبکی دارد که شاید وقتی اوضاع به خوبی پیش نیم رود، مردم بخواهند 
به آن بپردازند. من در طول این سال ها بازیکنانی از این دست دیده ام، بازیکنانی 
با استعدادی شگفت انگیز. اما بگذارید بگویم انگیزه او، فضایی که او در بازی ها 
پوشش می دهد بسیار زیاد است، داده ها و آمار زیاد است و او به زمان نیاز دارد زیرا 

ما این داستان را بارها با بازیکنان مختلف دیده ایم.
من او را خوب می شناسم. او بپه خوبی است و شغل من این است که او را 
راهنمایی کنم همانطور که بازیکنان جوان دیگری را در طول سال گذشته در این 
تیم راهنمایی کرده ام و توانسته اند برای خود اسم و رسمی دست و پا کنند. باید 

او را مدام رشد دهم.
االن زمان آن است که به او اعتماد به نفس بدهم و نشان بدهم که از او 

پشتیبانی می کنم و او حمایت قاطع مرا دارد.«

کیلیان امباپه: در پاریس خوشحالم!

ستاره PSG پس از زدن دو گل در دیدار برابر مون پلیه، راجع به آینده اش 
در این تیم صحبت کرد.

کیلیان امباپه جمعه شب گذشته توانست دو بار دروازه مون پلیه را باز کند، 
تا پاری سن ژرمن با برد ۴-۰ برابر حریف، همچنان در صدر جدول لیگ یک 
فرانسه باقی بماند. هر چند صحبت ها راجع به قرارداد این مهاجم با پاریسی ها 

همچنان ادامه دارد.
امباپه با وجود قصد PSG به بستن قراردادی جدید با این ستاره 22 ساله، 
 PSG در  هرچند  است،  نگرفته  تصمیمی  اش  آینده  برای  هنوز  که  گوید  می 

خوشحال است.
لئوناردو، مدیر ورزشی PSG، پیشتر گفته بود که این باشگاه در مذاکره با امباپه 
و نیمار به پیشرفت هایی دست یافته، اما هیچ کدام از این دو بازیکن تاکنون با تمدید 

قرارداد با شرایط جدید موافقت نکرده اند.
قرارداد امباپه با PSG تا تابستان 2۰22 اعتبار دارد و رئال مادردی و لیورپول 
دو باشگاهی هستند که نامشان مدام در ارتباط با مقصد آتی امباپه مطرح می شود.

پرسشی که همچنان پابرجاست این است که آیا باشگاهی وجود دارد که بتواند 
از پس هزینه هنگفت به خدمت گرفتن ستاره فرانسوی بربیاید؟ البته مگر اینکه امباپه 

تا پایان قرارداداش با PSG، در پاریس بماند.
امباپه پس از گلزنی برابر مون پلیه گفت: »این سوال قبال هم از من پرسیده 
شده. با باشگاه در حال صحبتیم تا برنامه ای پیدا کنیم. من راجع به این موضوع فکر 
می کنم، چرا که اگر قرارداد جدیدی امضا کنم به آن معناست که برای طوالنی 

مدت خودم را در اختیار باشگاه قرار خواهم داد.
من اینجا بسیار خوشحالم. هواداران و باشگاه همیشه به من کمک کرده اند. 
من راجع به اینکه در چند سال آینده می خواهم چه کنم و کجا می خواهم باشم، 

فکر خواهم کرد.
دارم روی آن فکر می کنم و سعی ندارم وقت تلف کنم و زمان بخرم و اینجور 

چیزها. اگر امضا کنم، می مانم، پس باید راجع به آن فکر کنم.”
 ،PSG بالفاصله پس از صحبت های امباپه، از مائوریسیو پوچتینو، سرمربی

راجع به او سوال شد.
پوچتینو که به نظر از صحبت های امباپه دلگرم شده بود، گفت: »من اینجا 
نیستم که راجع به صحبت های بازیکنان ام حرف بزنم. اما مشخص است که اینها 
جمالت تعیین کنند های هستند. امباپه یکی از بازیکنان اصلی PSG است و من 

امیدوارم او سالها اینجا در کنار ما بماند.”
دو گل امباپه برای PSG در بازی برابر مون پلیه به تیم پاریسی کمک کرد تا 
در صدر جدول باقی بماند. دو تیم لیل و لیون با  اختالف سه و پنج امتیاز در تعقیب 
صدرنشین لیگ یک هستند.امباپه این اواخر از آمادگی کامل به دور بوده و تایید می 

کند که شایسته بعضی از انتقادها بوده است.
امباپه افزود: »حقیقت این است که من خوب نبودم. این طبیعی است وقتی 

که گل نمی زنی و مردم به گلزنی تو عادت دارند.
من کشورم را بهتر از کس دیگری می شناسم. من روحیه مردم اینجا را می 

شناسم و می دانستم که دوره سختی در راه است.«

ت  مشکال د  جو و با 
از  پرسپولیس  باشگاه  مالی 
سمیعی  جعفر  حضور  زمان 
و ابراهیم شکوری هنوز راهکار عملی 
مالی  منابع  تامین  و  درآمدزایی  برای 
برای این باشگاه در نظر گرفته نشده 

است.
از  رسول پناه  که  روزهایی  در 
سمت خود به عنوان سرپرست باشگاه 
مدیران جدید  و  داد  استعفا  پرسپولیس 
دست  در  را  باشگاه  هدایت  سکان 
مالی  مشکل  آنقدر  باشگاه  گرفتند، 
داشت که همگان پیشبینی یک بحران 
بزرگ مالی را داشتند. در همان روزها 
ابراهیم شکوری به عنوان معاون اجرایی 
جدید باشگاه، در یک مصاحبه تلویزیونی 
میلیون   8 حدود  که  کرد  اعالم  رسما 
موجود  باشگاه  حساب  در  پول  تومان 
است که این امر عمق مشکالت مالی 

را نشان می داد.
ی  و ر لی  حا ر د سمیعی  جعفر 
صندلی مدیرعاملی پرسپولیس نشست 
مدیریت  نست  ا می د خوبی  به  که 

که  می گیرد  اختیار  در  را  باشگاهی 
و  است  کارگزار  یک  قرارداد  تحت 
مالی  تعهدات  به  هم  کارگزار  شرکت 
از  اما  کرده  عمل  کامل  طور  به  خود 
پرسپولیس  بدهی های  که  یی  نجا آ
ر  رگزا کا ختی های  پردا  ، بوده د  یا ز
مطالبات فصل  و  بدهی ها  این  صرف 
گذشته اعضای تیم شده است. با این 
حال او مدیریت پرسپولیس را پذیرفت 
آستانه  در  آرامش،  ایجاد  به  تا عالوه 
مشکالت  آسیا،  قهرمانان  لیگ  فینال 

مالی را با درآمدزایی حل کند.
زمان  ز  ا که  جدید  مدیرعامل 
حضورش تا فینال لیگ قهرمانان آسیا 
اول  قدم  در  بود،  فاصله  روز   ۴۰ فقط 
آن  در  )که  آسیایی  پاداش  پشتوانه  به 
قهرمانی  پاداش  نبود  مشخص  مقطع 
یکی  از  قهرمانی(  نایب  یا  بود  خواهد 
میلیارد   ۱۵ همراه  تلفن  اپراتورهای  از 
تا  کرد  تامین  قرض  به صورت  تومان 
باشگاه پیش از مهم ترین بازی دو سال 
اخیر خود، مطالبات اعضای تیم مربوط 
به آپشن های قراردادهای فصل قبل را 

از نگاه اول این کار  تسویه کند. شاید 
بسیار قابل تحسین باشد که مدیر جدید 
با اعتبار خود تواسته پولی خوبی را تامین 
کند تا موقتا مشکالت مالی برطرف شود 
قرض  صورت  به  مبلغ  این  اینکه  اما 
تامین شد، حاال باشگاه را با مشکالتی 

روبه رو کرده است.
حدود سه ماه از حضور سمیعی و 
شکوری در باشگاه پرسپولیس می گذرد 
که  قرضی  لطف  به  مدت  این  در  که 
کارگزار،  اندک  پرداختی  و  شده  انجام 
قهرمانان  لیگ  فینال  از  پیش  باشگاه 
آسیا توانست بازیکنان و اعضای تیم را 
از نظر مسائل مالی راضی نگه دارد اما 
حاال که یک ماه از فینال لیگ قهرمانان 
برتر  لیگ  دوازدهم  هفته  به  و  گذشته 
 ۱۰ فقط  که  تیم  اعضای  رسیده ایم، 
درصد از فصل جدید دریافتی داشته اند، 
جدیدشان  فصل  مطالبات  دارند  انتظار 

هم پرداخت شود.
باید  پرسپولیس  حاضر  درحال 
درصد قابل توجهی از قرارداد اعضای 
قبل  دیگر  طرف  از  و  بپردازد  را  تیم 

به  هم  یورو  هزار   ۵۰۰ بهمن،   ۱2
این  کنار  در  بدهد.  بودیمیر  ماریو 
برانکو  قرارداد  مالیات  پرداخت  مبالغ، 
مطالبات  همینطور  و  دستیارانش  و 
مشکالت  بر  دستیارانش  و  کالدرون 
این  با  است.  افزوده  باشگاه  مالی 
سوی  از  نیست  مشخص  هنوز  حال 
راهکار عملی  دقیقا چه  جعفر سمیعی 
برای درآمدزایی درنظر گرفته شده تا 
خود  الزم  مالی  منابع  پرسپولیسی ها 
ترفند  که  حال  به  تا  کنند.  تامین  را 
»قرض گرفتن« و در دستور کار بوده 
از  آینده هم  برای  آیا  نیست  معلوم  و 
و  شد  خواهد  استفاده  ترفنند  همین 
اضافه  باشگاه  بدهی های  به  دوباره 
درکار  دیگری  راهکار  یا  و  می شود 

بود. خواهد 
یک  با  پرسپولیس  که  آنجایی  از 
تمام  و  دارد  ساله  سه  قرارداد  کارگزار 
فضای تبلیغاتی خود را به این شرکت 
جدید  مدیران  کار  حاال  کرده،  واگذار 
برای درآمدزایی خارج از قرارداد کارگزار 

سخت به نظر می رسد. 

برنامه نامشخص مدیران برای درآمد زایی؛

پرسپولیس، قهرمانی با میلیاردها بدهی!

بار  لمپیک  ا ملی  کمیته  رییس 
این  که  کرد  اعالم  صراحت  با  دیگر 
در  دخالتی  هیچ  تاکنون  ورزشی  نهاد 
فوتبال  جمله  از  فدراسیون  انتخابات 
نداشته و ندارد و انتخابات بدون رقابت 

شفاف بی معنی است.
ین  ا ی  میر لحی ا صا ضا  ر سید
برگزاری  به  پاسخ  در  را  اظهارات 
انتخابات فدراسیون فوتبال در گفت و گو 
با رادیو تهران گفت: راهبرد کمیته ملی 
المپیک با  وزارت ورزش همسان است.

به  بات  نتخا ا  : د ا د مه  ا د ا وی 
مفهوم رقابت و حضور حداکثری همه 
کسانی است که عالقه مند به فوتبال 
هستند و اگر قرار باشد فوتبال در این 
رقابت  زمینه  ید  با بدرخشد،  کشور 
فوتبال  کرسی های  کسب  برای  را 

کنیم. فراهم 
رییس ان.او.سی می گوید: فوتبال 
بخشی از زندگی اجتماعی، اوقات فراغت 
و نشاط مردم است و فدراسیون فوتبال 
باید شفافیت الزم را در خود ایجاد کند 

به  جامعه  در  ذهنیتی  و  ابهام  هیچ  تا 
شفافیت  و  شدن  رقابتی  نیاید.  وجود 
جزو مطالبات جامعه از تیم برگزارکننده 
را  درخواست  این  ما  است.  انتخابات 
که  می کنیم  تکرار  و  کردیم  مطرح 

بی معنی  رقابتی شفاف  بدون  انتخابات 
است و انتخاباتی بدون کمترین حاشیه 
و شائبه، مورد انتظار همه است. مجمع 
انتخاباتی فدراسیون فوتبال ۱۰ اسفندماه 

امسال برگزار می شود.
صالحی امیری در بخش دیگری 
توکیو  المپیک  مبهم  وضعیت  درباره 
اظهار داشت: متاسفانه فضای رسانه ای 
با فضایی که در آن قرار داریم، متفاوت 
است. ما با کمیته بین المللی المپیک و 
ستاد اعزام به المپیک توکیو در ارتباط 
هستیم و حتی در پی خبر لغو بازی ها 
نشستی  آن  تکذیب  و  ژاپنی ها  توسط 
با سفیر ژاپن در تهران داشتم که وی 
ارشد  مقامات  و  نخست وزیر  قول  از 
برگزار  حتمًا  المپیک  گفت  کشور  این 

می شود

ی
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محمدرضا هاشمی کهندانی

دخالتی در انتخابات فدراسیون فوتبال نداریم؛

رییس کمیته ملی المپیک: انتخابات بدون رقابت شفاف بی معنی است

مه  سنا سا ا خیر  ا ت  حا صال ا
نفوذ  تشدید  فوتبال، موجب  فدراسیون 
انتخابات  مدیران فدراسیون فوتبال در 
از   ٪۵۴ که  طوری  به  است؛  شده 
صاحبان آرا جزو منصوبان یا منتخبان 
این فدراسیون در مجمع انتخاباتی ۱۰ 

اسفند خواهند بود.
انتخابات فدراسیون فوتبال بعد از 
ماه ها معطلی باالخره در دهم اسفند ماه 
برگزار می شود و اعضای مجمع رئیس 
آینده این فدراسیون را انتخاب خواهند 
کرد. تاکنون پنج چهره سرشناس برای 
و  کرده اند  نام نویسی  ریاست  کرسی 
صالحیت   تایید  گرو  در  نهایی  اسامی 
این  انتخابات  کمیته  سوی  از  نامزدها 

فدراسیون است.
فعلی  مدیران  نامزدها،  بین  در 
هم  رئیسه  هیات  در  که  فدراسیون 
حضور دارند، دیده  می شوند. نگاهی به 

ترکیب اعضای مجمع نشان می دهد که 
مدیران فدراسیون فوتبال بیشترین نفوذ 
را در میان اعضای مجمع دارند. طبق 
مجمع  کرسی های   ٪۵۴ بررسی  یک 
جزو منصوبان یا منتخبان »فدراسیون 
فوتبال« در پنج سال گذشته هستند که 
این موضوع به علت نواقص ساختاری 
نهادهای  گرفتن  نادیده  و  اساسنامه 
حوزه  در  مختلف  گروه های  به  وابسته 

فوتبال است.
با  یا  ر  ختیا ا در  رای  ترکیب 
مدیریت  یا تحت  باال  وابستگی  میزان 
انتخاباتی  مجمع  در  فوتبال  فدراسیون 

این فدراسیون به این شرح است:
۱- هیات های فوتبال حدود ٪۳۵

ملی  تیم های  های  کاپیتان   -2
ساحلی  فوتبال  و  فوتسال  و  فوتبال 

حدود ٪9
۳- سرمربیان تیم های ملی حدود 

٪9
۴- داوران حدود ٪۱

در مجموع این ۴ آیتم مشتمل بر 
حدود ۵۴٪ آرای مجمع می شود.

وقت  مدیران  هم  گذشته  در 
ای  ر آ شتن  دا علت  به  سیون  ا فدر
نفوذ  از  مجمع،  در  فوتبال  هیات های 
این موضوع  اما  بود  بسیاری برخوردار 
بعد از تغییرات اخیر در اساسنامه تشدید 
شده است؛ به طوری که در حال حاضر 
سرمربیان و کاپیتان های تیم های ملی 
فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی هم 
به این اعضا اضافه شده اند که همگی 
جزو منصوبان زیر نظر این فدراسیون 

هستند.
در عوض در اساسنامه اخیر، هیچ 
اقدامی در جهت اضافه شدن نهادهایی 
مانند نماینده اتحادیه مربیان، بازیکنان، 
اگر  است.  نگرفته  ... صورت  و  داوران 

چه برخی از این نهادها دارای ایرادهایی 
هستند اما فدراسیون فوتبال هرگز برای 
کمکی  آن ها  ساختاری  نواقص  رفع 
با اضافه شدن به  تا مبادا  نکرده است 
مجمع، برتری نسبی این فدراسیون هم 

تحت الشعاع قرار گیرد.
کما اینکه برخی از تیم ها مانند تیم 
تاکنون هیچ  از سال گذشته  امید  ملی 
موجود،  اسناد  طبق  و  نداشته  اردویی 
اما  ندارند  هم  مربی  تیم ها  از  برخی 
احتماال این فدراسیون چهره هایی را به 
عنوان سرمربی به مجمع معرفی خواهد 

کرد که دارای قرارداد هم نیستند.
تصاحب  برای  صرفا  اتفاقات  این 
فدراسیون  این  مجمع  در  آرا  حداکثر 
گفته  که  همانطور  که  حالی  در  است. 
شد، برخی از تیم های ملی از سال های 
گذشته اردویی نداشته اند و حتی سرمربی 
و کاپیتان های آن ها هم مشخص نیست.

و  سازمان  هر  در  شک  بدون 
تشکیالتی که این میزان از قدرت رای 
یا طیف خاص  اختیار یک شخص  در 
پرونده  مانند  پیامدهایی  گیرد،  قرار 
اصالح  شدن  طوالنی  یا  و  ویلموتس 

اساسنامه گریزناپذیر است.
مدتها  تا  و  اکنون  قطع  طور  به 
نادرست  ترکیب  این  در  تغییر  امکان 
وجود ندارد اما برای دستیابی به توسعه 
و در فوتبال، مجمع فدراسیون فوتبال 
و  نهایی  تصمیم گیرندگان  عنوان  به 
چهره هایی  به  می توانند  آرا  صاحبان 
تعالی  و  رشد  خواهان  که  دهند  رای 
که  فرصتی  از  و  هستند  ایران  فوتبال 
به عنوان نماینده شهر یا گروهی خاص 
در اختیارشان قرار گرفته )مانند روسای 
هیات ها یا کاپیتان تیم ملی( در جهت 
بهبود اوضاع فوتبال یا همان گروه خاص 

استفاده کنند.

عجیب ولی واقعی؛

سهم 5۴ درصدی »فدراسیون فوتبال« در انتخابات!
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جایزه   به کسب  موفق  کوتاه »خورده شده«  انیمیشن 
از مراسم جوایز   Special Mention of the Jury

جشنواره  فیلم »دیِچی مینوتی« ایتالیا شد.
سینمای  گسترش  مرکز  عمومی  روابط  گزارش  به 
ساخته   شده  خورده  کوتاه  نیمیشن  ا تجربی،  و  مستند 
 Special جایزه ی  کسب  به  موفق  رضاپور  محسن 
Mention of the Jury از مراسم جوایز جشنواره ی 
فیلم »دیِچی مینوتی« ایتالیا شد. خورده شده تنها انیمیشنی 
بود که در رقابت با فیلم های این جشنواره موفق به کسب 

جایزه شد.
 ۱۳98 اسفندماه  بود  قرار  ابتدا  در  که  جشنواره  این 
تاخیر  به  ایتالیا  در  کرونا  ویروس  گسترش  با  شود،  برگزار 
افتاد و سرانجام با ماه ها تاخیر بصورت مجازی برگزار شد.

خورده شده از تولیدات مرکز گسترش سینمای مستند و 
تجربی است و در جیبی استودیو ساخته شده است.

از  یکی  عنوان  به  این  از  پیش  کوتاه،  انیمیشن  این 

بهترین فیلم های دو جشنواره ی اُسکار کوآلیفاِی »فیلم های 
کودکان نیویورک« آمریکا و »اشتوتگارت« آلمان برگزیده 
شده و موفق به کسب نشان Distinction از پانزدهمین 
بیست  افتخار  نشان  و  یونان  انیمافست«  »آتِنز  دوره ی 
 Golden Beggar فیلم  جشنواره   دوره ی  ششمین  و 
اسلواکی شد. این فیلم در اسفند ۱۳97 نیز برنده ی جایزه ی 
بین المللی  جشنواره ی  یازدهمین  داوران  هیات  ویژه ی 

پویانمایی تهران شده بود.
انیمیشن خورده شده تاکنون در بخش مسابقه ی ده ها 
جشنواره ی جهانی نظیر سیکاف، انیبار، استاپ موشن مونترال 

و... به رقابت پرداخته است.
می دهد  ُرخ  دنیایی  در  کوتاه  انیمیشن  این  داستان 
این  در  اما  هستند؛  یکدیگر  خوردن  حاِل  در  همه  که 
و  کرده  پیدا  بقا  برای  راهی  موجودات  از  یکی  بین، 
زندگی اش  به  گرگی  شکم  درون  شدن،  خورده  از  پس 

می دهد... ادامه 

انیمیشن »خورده شده« برنده جایزه جشنواره ایتالیایی شد

ایران  فرهنگی  رایزن 
یکی  را  کتاب  صربستان  در 
دیپلماسی فرهنگی  ارکان  از 
عنوان کرد و گفت: کتاب عامل موثری 
برای انتقال اندیشه های ایران به کشور 

صربستان بوده است.
روز  سومین  در  شیرازی  مهدی 
بین  ه  یشگا نما نخستین  ری  ا گز بر
وبینار  در  تهران  کتاب  المللی مجازی 
تخصصی »حضور کتاب های ایرانی در 
کشورهای حوزه بالکان )صربستان(«، 
را  کتاب  نمایشگاه  مجازی  برگزاری 
این  در  گفت:  و  کرد  ارزیابی  مثبت 
ناشران  از  شماری  خوشبختانه  دوره 
گذشته  سال های  در  که  صربستانی 

حضور نداشتند، ُپر کردند.
مجازی  برگزاری  وی،  گفته  به 
نمایشگاه کتاب تهران فرصت مناسبی 
برای اینگونه انتشارات برای حضور در 

نمایشگاه است.
تعدادی  انتشار  و  ترجمه  از  وی 
زبان صربی  به  فارسی  های  کتاب  از 
در  ایران  فرهنگی  رایزنی  سوی  از 
صربستان خبر داد و گفت: در سال های 
پیش تعدادی از کتاب فارسی ترجمه و 

در صربستان منتشر شد.
یاد  صریستان  در  ایران  رایزن 
آور شد: این رایزنی همواره به ترجمه 
تاریخی  فرهنگی  ادبی  آثار  تالیف  و 
داشته  اهتمام  صربی  زبان  به  فارسی 

است.
ترجمه کتاب های فارسی به زبان 

صربستانی
کتاب  ترجمه  همچنین  شیرازی 
های از ادبیات کالسی، همچون دیوان 
حافظ و بوستان سعدی و کتاب های 
صحیفه  البالغه،  نهج  همچون  دینی 
زبان  آموزش  های  کتاب  و  سجادیه 
ترجمه  از جمله کتاب های  را  فارسی 
شده از سوی رایزنی فرهنگی جمهوری 
اسالمی در عربستان خبر داد و گفت: 
در سال های اخیر نیز به ترجمه ادبیات 
معاصر ایران به زبان صربی توجه شد؛ 
که از آن جمله کتاب قصه های سبالن 
و قصه های  مجید از جمله کتاب های 

ترجمه شده در این دوره است.
رایزن فرهنگی جمهوری اسالمی 
نشریه  تهیه  و  تدوین  از  در صربستان 
خبر  صربی  زبان  به  نور  تخصصی 
به  نشریه  شماره  آخرین  گفت:  و  داد 
آشنایی با اقوام ایرانی اختصاص دارد، 
مجله نور شهرت زیادی  در صربستان  

پیدا کرده است.
در ادامه این وبینار مدیر انتشارات  
به  اشاره  با  هم   )UTOPIA( اتوپیا 
این  گفت:  انتشارات  این  فعالیت  آغاز 
انتشارات از سال 2۰۰9 آغاز به کار کرد 

و ترجمه رباعیات خیام به زبان  صربی 
یکی از اولین ترجمه های فارسی این 

انتشارات بوده است.
ایرانی  فرهنگ  از  پذیری  تاثیر 

در صربستان
سرجان مارکوویچ  با بیان اینکه 
دارم،  ایران  کشور  به  زیادی  عالقه 
کشورهای  دیگر  دبیات  ا به  گفت: 
و  پاکستان  هند،  نیز همچون  منطقه  
تاجیکستان نیز به دلیل تاثیر پذیری از 
تمدن  زیرا  عالقمندم.  ایرانی  فرهنگ 
کهن ایران دارای ارزش بسیاری است.

سخنانش  از  دیگری  بخش  در  وی 
سفر  قالب  در  که  کتابی  به  اشاره  با 
نامه ای  درخصوص راهپیمایی اربعین 
منتشر کرده است، گفت: کتاب اربعین 
از زیارت نجف و کربال نوشتم  بعد  را 
رویدادی حماسی  اربعین  راهپیمایی  و 
جوان  نسل  به  توان  می  که  است، 

منتقل کرد.
وی هدف از انتشار  کتاب اربعین 
و  مدرن  زبانی  با  کربال  اتفاق  نقل 
جدید  نسل  نان  جوا برای  حماسی 

عنوان کرد.
تحریم ها مانعی برای حضور در 

کتاب نمایشگاههای 
نماینده انتشارات کانون پرورشی 
تاسیس  به  اشاره  با  کودکان  فکری 
گفت:  میالدی   ۱9۶۴ سال  در  کانون 
سوی  از  شده  منتشر  کتاب  نخستین 
کانون در سال ۱9۶۴ با عنوان مهمان 
پرورشی  کانون  است.  بوده  ناخوانده 
سال ساالنه حدود یکصد عنوان کتاب 
تالیفی و یکصد کتاب تجدید چاپ دارد 
و بیشتر عناوین کتاب های منتشر شده 
از سوی کانون در حوزه های مختلف 
همچون رمان کودک و نوجوان است.

به  ه  ر شا ا با  نی  گا ر ا ه  سعید
و  مشکالت  دلیل  به  کانون  ینکه  ا
در  حضور  امکان  ایران  های  تحریم 
ندارد،  را  کتاب  های  نمایشگاه  تمام 
در  محدود  صورت  به  کانون  گفت: 
نمایشگاه های بین المللی کتاب حضور 
از  دارد  تالش  بیشتر  و  می کند  پیدا 
و  معرفی  برای   و  ادبی  آژانس های 
عرضه کتاب هایش در دیگر نمایشگاه 

استفاده کند. ها 
های  کتاب  معرفی  برای  تاکید 

ادبی در منطقه خاورمیانه
اشاره  با  مینا  دایره  ادبی  آژانس 
به تاسیس این آژانس در سال 2۰۱9 
گفت:  تعداد آژانس هایی که در حوزه 
کم  می کنند  فعالیت  ایران  در  ادبی 
دایره مینا تالش  ادبی  آژانس  است و 
در  ادبی  کتابهای  معرفی  به  کند  می 

منطقه خاورمیانه بپردازد.
علی عرب زاده با اشاره به اینکه 
از ۴۰  بیش  با  مینا  دایره  ادبی  آژانس 
ایران  از  تصویرگر  و  نویسنده  ناشر 
با  گفت:  کند  می  همکاری  لبنان  و 
مرادی  همچون  معروفی  نویسندگان 
کرمانی و امیرخانیکه کتابهای پرفروش 

داشته اند، همکاری می کنیم.
وی گفت: شباهت های دو کشور 
و  تبادل  زمینه  صربستان،  و  ایران 
میسر  را  دو کشور  میان  کتاب  ترجمه 
اهمیت  که  چیزی  آن  است؛اما  کرده 
دارد و باید به آن توجه کرد طرح های 
ها  دولت  سوی  از  که  است  حمایتی 
انجام می شود آژانس ادبی دایره مینا 
های  کتاب  ترجمه  دارد ضمن  تالش 
فارسی به صربی و آثار خوب صربی را 

نیز در ایران منتشر کند.
پس از لغو نمایشگاه کتاب تهران 

فرهنگ  وزارت  امسال،  فروردین  در 
راهی  دنبال  به  اسالمی  د  رشا ا و 
کتاب  بازار  و  ناشران  از  حمایت  برای 
تجربیات  از  استفاده  با  و  بود  کشور 
زی  مجا ه های  یشگا نما ر  د ر  حضو
برگزار شده توسط دیگر کشورها نظیر 
فرانفکورت که  نمایشگاه بزرگ کتاب 
مجازی برگزار شد، تصمیم بر برگزاری 
و  گرفت  مجازی  کتاب  ه  یشگا نما
فرهنگی  امور  معاون  جوادی  محسن 
اسالمی،  رشاد  ا و  فرهنگ  وزارت 
ایران  ادبیات  و  کتاب  خانه  موسسه 
مسئول  را  دهقانکار  ایوب  ریاست  به 
کتاب  مجازی  ه  یشگا نما ری  برگزا

معرفی کرد.
مجازی  نمایشگاه  نخستین  در 
کتاب تهران، هزار و 7۳2 ناشر داخلی 
هزار   ۱۰۰ بر  بالغ  و  کردند  ثبت نام 
سایت  در  عرضه  آماده  کتاب  عنوان 
قرار  تهران  کتاب  مجازی  نمایشگاه 
هزار   2۰ با  خارجی  ناشر   ۱8۰ دارد. 
و  فرهنگی  نهاد   ۱۴2 کتاب،  عنوان 
نیز  رایت سنتر  بخش  در  ادبی  آژانس 
نمایشگاه حضور دارند و ۱۴۵  این  در 
نشست   2۰ کتاب،  رونمایی  نشست 
بین المللی و 2۵ نشست داخلی با حضور 
۱8۰ سخنران داخلی و خارجی در حال 

برگزاری است.
بیش از 8۰ هزار دانشجو و طلبه 
قلم  اهالی  و  علمی  هیئت  هزار   ۳۰ و 
از تسهیالت نمایشگاه کتاب برخوردار 
کتاب ها  ارسال  هزینه  و  شد  خواهند 
جمهوری  پست  شرکت  سوی  از  نیز 
رایگان  مخاطبان  همه  برای  اسالمی 

اعالم شده است. 
نمایشگاه مجازی کتاب تهران تا 

ششم بهمن ماه ادامه دارد.

رایزن فرهنگی ایران در صربستان:

کتاب یکی از ارکان دیپلماسی فرهنگی است

فراخوان ثبت نام نمایشگاه ترویجی 
جشنواره اسباب بازی

اسباب بازِی ششمین  بازی و  ترویجی  نمایشگاه  ثبت نام در  فراخوان 
نوجوانان  و  کودکان  فکری  پرورش  کانون  اسباب بازی  ملی  جشنواره 

منتشر شد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل کانون، ششمین 
جشنواره ملی اسباب بازی با توجه به شیوع کرونا و رعایت دستورالعمل های 

بهداشتی به صورت مجازی برگزار خواهد شد.
بر همین اساس دبیرخانه  این جشنواره از تمامی سازمان ها، نهادها، 
شرکت ها، موسسه ها، تولیدکنندگان و طراحان اسباب بازی های آموزشی و 
کمک آموزشی ایرانی و سازمان های دولتی و مردم نهاد ارائه دهنده خدمات 
بازی محور دعوت کرده تا در نمایشگاه ترویجی بازی و اسباب بازی شرکت 

کنند و تولیدات خود را برای مخاطبان عالقه مند به نمایش بگذارند.
بازی درمانی،  بازی،  مشاوره  حوزه   فعاالن  فراخوان  این  اساس  بر 
مرتبط،  رویدادهای  و  مسابقه ها  برگزارکنندگان  بازی،  طریق  از  آموزش 
مدارس و مهدکودک های بازی محور، موزه های اسباب بازی و شتاب دهنده ها 
»استارت آپ« هایی که در ترویج و آموزش بازی برای کودکان و نوجوانان 

فعالیت می کنند، نیز می توانند در این نمایشگاه حضور داشته باشند.
ثبت نام شرکت در نمایشگاه ترویجی بازی و اسباب بازی از روز ۴ بهمن 
irantoyfestival. در پایگاه ششمین جشنواره ملی اسباب بازی به نشانی

ir آغاز می شود و تا روز ۱7 بهمن ۱۳99 ادامه دارد.
توانمندی های  ارائه  و  معرفی  ترویجی،  نمایشگاه  برگزاری  از  هدف 
معرفی  اسباب بازی،  حوزه  در  گروه ها  و  غیردولتی  و  دولتی  موسسه های 
کشور،  سراسر  در  ایرانی  اسباب بازی  ترویج  حوزه  در  تولیدکنندگان 
گردهم آوردن فعاالن بخش های گوناگون صنعت اسباب بازی در بستر فضای 
مجازی و ایجاد پلتفرمی مناسب برای معرفی و ارائه توانایی ها، دستاوردها و 

تولیدات ترویجی بازی در صنعت اسباب بازی در ایران است.
نمایشگاه  شامل  پیشین  دوره های  مانند  نیز  جشنواره  از  دوره  این 
معرفی  نمایشگاه  ایرانی،  اسباب بازی  صنعت  دستاوردهای  تخصصی 
با  سازمان ها و نهادهای ترویج کننده بازی و برگزاری نشست های علمی 
حضور متخصصان ایرانی و بین المللی است که تمامی این برنامه ها در قالب 
وب سایتی تخصصی در دسترس عموم و متخصصان این حوزه قرار می گیرد.

جشنواره اسباب بازی با رویکرد حمایت از کاالی ایرانی و تحقق شعار 
سال »جهش تولید« و با هدف برقراری ارتباط میان طراحان، تولیدکنندگان 
و سرمایه گذاران در حوزه اسباب بازی و فعاالن حوزه کودک و سرگرمی 

برگزار می شود.
ششمین جشنواره ملی اسباب بازی با شعار »آینده را باید ساخت« از 28 
irantoyfestival. بهمن تا ۱۱ اسفند ۱۳99 در پایگاه جشنواره به نشانی

ir برگزار خواهد شد.
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پروانه رسولی خوشبخت

انتقاد دوبلور و گوینده پیشكسوت رادیو؛
نمایش رادیویی باید نمایش بلند باشد نه قطعات کوتاه 

حمید منوچهری نسبت به کوتاه شدن زمان نمایش های رادیویی انتقاد 
کرد و گفت: این دیگر نمایش نیست، آیتم صبح جمعه است!

این بازیگر، دوبلور و گوینده پیشکسوت رادیو که از سال ۵۰ در رادیو 
فعالیت می کند، درباره کوتاه شدن مدت زمان نمایش های رادیویی اظهار 
کرد: ما همچنان با جریان پخش ۱۵ دقیقه ای مخالف بودیم و هنوز هستیم؛ 
چرا که نمایش ۱۵ دقیقه ای یا ۵ دقیقه ای وجود ندارد. نمایش یک ساعت 
باید نیم ساعت باشد در حالی که می بینیم گاهی اوقات به ۵  یا حداقل 
دقیقه یا ۱۰ دقیقه هم می رسد. در طول این سال ها شنیده ام نمایش باید 
نمایش باشد نه قطعات کوتاه. این قطعات کوتاه بیشتر شبیه به آیتم های 

کوتاه برنامه صبح جمعه شده است.
منوچهری که این روزها کارگردانی نمایشی با عنوان »آماده باش« را 
بر عهده گرفته است، درباره جزئیات این نمایش نیز توضیح داد: مجموعه 
نمایشی »آماده باش« را برای پخش از رادیو نمایش کارگردانی کردم که 
قرار است در هجده قسمت ۱۵ دقیقه ای از این شبکه به روی آنتن برود؛ 

البته با جریان ۱۵ دقیقه ای مخالف بودیم و هنوز هم هستیم.
تاکید می کنم، رادیو میدان ارگ است!

این پیشکسوت رادیو در ادامه از سال های فعالیت خود در رادیو گفت 
و در این زمینه توضیح داد: از سال ۵۰ تا سال ۵7 کارگردان برنامه های 
را  جمعه«  »صبح  برنامه  نیز   ۶۶ سال  تا   ۶۰ سال  از  بودم.  رادیو  کودک 
و  مدیران  از  یکی  ـ  مهاجرانی  از سال 7۱ محسن  کارگردانی می کردم. 
نویسندگان سازمان صداوسیما ـ وقتی در رادیو بود، تعدادی از اهالی صدا 
را به جام جم فرستادند که کار رادیو را آنجا انجام دهیم اما تاکید کردم که 
رادیو میدان ارگ است و اینجا تلویزیون است. سال ۵2 و ۵۳ دوبله هم کار 
کردم و پس از آن در رادیو ارگ فعالیتم را ادامه دادم. چیزی نزدیک به ۱۶ 
سال برنامه های نمایشی رادیو فرهنگ را کارگردانی کردم و پس از آن که 
رادیو نمایش راه اندازی شد، در این شبکه کارم را ادامه دادم و در طول این 

سال ها در رادیو نمایش بودم.
 مقاومت برای دوبله نکردن کارآگاه گجت

یکی از آثار به یادماندنی دوبله، کارتون »کاراگاه گجت« بود که صدای 
حمید منوچهری آن را ماندگار کرد.

کارآگاه گجت
منوچهری درباره دوبله این کارتون با اشاره به اینکه پیش از آن هرگز 
انیمیشن کار نکرده بود، یادآور شد: خدا رحمت کند اصغر افضلی را. من هرگز 
انیمیشن کار نکرده بودم، نه اینکه قبول نداشته باشم بلکه توانمندی آن را 
نداشتم؛ چرا که معتقد بودم انیمیشن، هنرمندانی مثل عزت اهلل مقبلی، جواد 

پزشکیان و تورج نصر را می خواست که صدای متفاوتی داشتند.
بنابراین کار را نمی پذیرفتم اما اصغر افضلی از من خواست و گفت 
که کاراکتری که آن را دوبله خواهی کرد اصال دیده نمی شود و فقط یک 
دست و انگشت گربه است. من هم پذیرفتم و به هر حال این انیمیشن را 

در 9۰ قسمت کار کردیم.
شب  »یک  مستند  دوبله  در  تازگی  به  همچنین  منوچهری  حمید 
با صدای عادل فردوسی پور، همکاری داشته است. مستند  در تورین« 
از  پخش  برای  هنرمند  این  فرزند  منوچهری،  وحید  دوبالژی  مدیر  به 

آماده شد. فیلیمو 
این پیشکسوت رادیو در پایان درباره شرایط سخت کار در روزگار کرونا 
نیز اظهار کرد: کرونا برای تمامی جهان است و کشور ما هم درگیر این 
ویروس شده است و البته کمی بیشتر از آنچه که فکرش را می کردیم. در 
حال حاضر در این شرایط کار در حوزه دوبله تک به تک اتفاق می افتد و 
این به شدت برای مدیر دوبالژ وحشتناک است؛ چراکه باید تبادل گویش 
اتفاق بیفتد و این اتفاق در آثاری که این روزها دوبله می شوند تاثیرگذار 
از هم می نشینیم و  نیم  با فاصله یک متر و  است. در رادیو نمایش هم 

دیالوگ برقرار می کنیم.

چکیده مقاالت همایش سواد رسانه ای منتشر شد
سومین  مقاالت  چکیده 
و  رسانه ای  سواد  ملی  همایش 
عبدالکریم  اهتمام  به  اطالعاتی 
این  دبیر شورای علمی  خیامی، 
رویداد در قالب کتابی منتشر شد.

به گزارش کمیته رسانه و 
سواد  همایش  سومین  تبلیغات 
رسانه ای و اطالعاتی، این کتاب 
است  ارسالی  چکیده   8۵ شامل 
توسط  مشترک  به صورت  که 
دانشگاه امام صادق )ع( و مرکز 
توسعه فرهنگ و هنر در فضای 

مجازی منتشر شده است.
ت  ال مقا ه  چکید ب  کتا
د  ا سو ملی  یش  هما سومین 

سواد  همایش  سایت  طریق  از  و  رایگان  به صورت  اطالعاتی  و  رسانه ای 
رسانه ای و اطالعاتی به نشانی milconf.ir نیز در دسترس قرار گرفته است.

کتاب مقاالت این رویداد نیز به زودی منتشر خواهد شد.
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تصویری نایاب از کودکی زنده یاد بیژن ترقی در کنار پدرش 
اختصاصی دنیای جوانان

چقدر گودی دستت 
رفیق گندم هاست

سعید مبشر

تو مهربان تر از آنی که آب، ماهی را
که برق خنده تو می برد سیاهی را

چقدر گودی دستت رفیق گندم هاست
که سوی خویش کشد کفتران چاهی را

 قناری از لب سرخ تو وام می گیرد
ترانه های دل انگیز صبحگاهی را

 کسی که با تو شبی را به سر برد هیهات
که آرزو بکند صبح پادشاهی را

 چقدر داخل هر نامه بوسه ات بزنم
هوس نموده لبم بوسه ای شفاهی را

اگر نگاه تو قصِد فریفتن دارد
به سر چگونه ببینیم »بی کالهی« را؟

دستی  یع  صنا فرهنگی،  میراث  یر  ز و
آینده،  سال  بودجه  در  گفت:  گردشگری  و 
میلیارد  هزار  هفت  مبلغ  به  بودجه ای  ردیف 
کرونا  از  دیده  آسیب  برای بخش های  تومان 
گرفته شده که  نظر  در  در بخش گردشگری 
امیدواریم به تصویب مجلس شورای اسالمی 

برسد. هم 
گذشته)شنبه(  روز  مونسان  اصغر  علی 
در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و امام 
شرایط  شدیدترین  در  دولت  افزود:  یزد  جمعه 
از  خوبی  حمایت  تحریم ها،  و  اقتصادی  فشار 

همه بخش های گردشگری داشت. 
وی اظهار داشت: امیداریم با آمدن واکسن 
کرونا، در سال آینده شاهد فعالیت مجدد حوزه 
گردشگری و رونق کسب و کار در این بخش 

باشیم. 
بخش  همه  به  کرونا  داد:  ادامه  مونسان 
های کشور اعم از اقتصادی و اجتماعی آسیب 
آنها  صدر  در  گردشگری  حوزه  که  کرد  وارد 

قرار دارد. 
وی اضافه کرد: اما با تالش همه  فعاالن 
فعالیت  وزارتخانه،  این  و  گردشگری  عرصه 
های  طرح  روند  و  پیگیری  حوزه   این  در  ها 
اقبال  با  آنکه  ضمن  نشد  متوقف  گردشگری 
به صورت  اقدامات  این حوزه،  سرمایه گذاران 

امیدوارانه در حال انجام است. 
فرهنگی،  میراث  وزارت  گفت:  مونسان 
گردشگری و صنایع دستی با محدویت اعمال 

از  جلوگیری  چون  گردشگری  حوزه  در  شده 
ورود گردشگران خارجی و رعایت پروتکل های 
بهداشتی در اماکن گردشگری، نهایت همکاری 
را با وزارت بهداشت در راستای مهار ویروس 

کرونا انجام داد. 
هم  ای  مرحله  در  همچنین  افزود:  وی 
که وزارت بهداشت با  کمبود اماکن برای طی 

کردن دوره نقاهت بیماران کرونایی روبرو شد 
این  در  داوطلبانه  به صورت  ها  مدیران  هتل 
امر اعالم آمادگی کردند و فضاهای خود را در 
اقدام  این  که  دادند  قرار  وزارتخانه  این  اختیار 

قابل تقدیر است. 
صنایع  بخش  به  ویژه  توجه  بر  مونسان 
دستی تاکید کرد و گفت: از آنجا که این بخش  

اقشار ضعیف را در بر  می گیرد و بخش زیادی 
کسب  حوزه  این  از  خانوار  سرپرست  زنان  از 

درآمد می کنند حائز اهمیت است.
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  وزیر 
فروش  از  بخشی  کرد:  خاطرنشان  گردشگری 
حضور  و  گردشگری  رونق  به  دستی  صنایع 
گردشگران خارجی بر میگردد  که امیدواریم با 

اندیشیده شده  مهار ویروس کرونا و تمهیدات 
شاهد رونق حوزه گردشگری در کشور باشیم.

وی اضافه کرد: گردشگری  یک زنجیره 
از  صنوف  همه  زیرا  شود  می  شامل  را  بزرگ 
این بخش ارتزاق می کنند و اکنون با اتفاقاتی 
که افتاده  نه تنها حوزه گردشگری بلکه همه 

صنوف، کسب و کار خود  از دست دادند.
هتل  ز  ا ری  بسیا  : کرد  تصریح  وی 
است  زائر  و  گردشگر  از  خالی  کشور  های 
درآمد  نداشتن  بخاطر  مغازه ها   از  بسیاری  و 

شدند. تعطیل 
،نشست  گردشگردی  های  طرح  افتتاح 
به  سفر  و  استان  گردشگردی  های  تشکل  با 
شهرستان های اردکان و مهریز از جمله برنامه 

های مونسان در سفر 2 روزه به یزد است.
بافت  هکتار   27۰ و  هزار   2 یزد  استان 

تاریخی و یکهزار و 72۰ اثر ثبت ملی دارد.
نخستین شهر خشت  عنوان  به  یزد  شهر 
خام و دومین شهر تاریخی جهان دارای بافت 

تاریخی ارزشمندی است.
بادگیرها،  شهر  همچون  عناوینی  با  یزد 
شهر کار و کاریز و کاهگل، دارالعباده، دارالعلم 
دوچرخه ها،  شهر  ایران،  حسینیه  دارالعمل،  و 
شهر  و  قناعت  و  قنوت  قنات،  شهر  شیرینی، 

آتش و آفتاب شناخته می شود.
نفر  هزار   2۰۰ و  میلیون  یک  یزد  استان 
جمعیت دارد که 87 درصد در 2۱ شهر و بقیه 

در روستاها و آبادی ها زندگی می کنند.

با اختصاص هفت هزار میلیارد تومان صورت می گیرد؛

حمایت دولت از گردشگری با وجود شدیدترین تحریم ها
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 مطالب ارسالی شما نزد ما یادگار می ماند و برگردانده نمی شود
 دنیای جوانان در حک و اصالح مطالب دریافتی آزاد است

 مطالب نویسندگان و مترجمان لزوماً بیانگر دیدگاه دنیای جوانان نیست
 استفاده از مطالب و عكس ها با اجازه کتبی از روزنامه بالمانع است
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چالش داوري در جشنواره فیلم فجر

علي روئین تن: در جشنواره فجر اغلب داوران ایزوله بوده اند!

چاپ: کار و کارگر/ تهران - بزرگراه فتح 
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سرویس شهرستان ها: وحید ملک 

در حالي که تنها چندروز به شروع 
مانده  باقي  فجر  فیلم  جشنواره  رسمي 
درباره  مختلف  نظرات  دیگر  بار  است، 
نحوه داوري ها در جشنواره فجر منتشر 
مي شود و این شکل از داوري که تنها 
مي شود  انجام  سینماگر  چند  توسط 
همواره محل انتقاد و گالیه سینما و حتي 
سینمادوستان بوده است. درواقع مشکل 
اصلي آنجاست که سازمان سینمایي و 
مدیران جشنواره تنها چندداور را براي 
قرار  کار  راس  در  برگزیدگان  انتخاب 
افراد  این  سلیقه  طبیعتا  و  مي دهند 
ر  تاثیرگذا نتخاب شان  ا در  ند  مي توا
باشد و به همین دلیل است که همواره 
داوري در جشنواره محل ایجاد حواشي 

زیادي مي باشد.
ر  د د  خو که  ئین تن  و ر علی 
توقیف  سطه  وا به  خیر  ا سال هاي 
ن  ا ز فیلمسا ز  ا یکي  یش  فیلم ها
با  ن  همزما  ، ه بود سینما  شیه  پرحا
داوران  هیات  فعالیت  آغاز  و  معرفی 
فجر  فیلم  ره  جشنوا نهمین  و  سی 
طیف های  ز  ا ن  ا ر و ا د گر  ا گفت: 
در  خوبی  اتفاق  باشند  فکری  مختلف 
جشنواره رخ می دهد. همیشه در روند 
برگزاری جشنواره فیلم فجر بر اساس 
ممکن  سینمایی  مدیران  سیاست های 
تا  باشد  داشته  وجود  تمایالتی  است 
به همین علت  و  جریانی مطرح شود 
است که در برخی سال ها به سینمای 

می شود  داده  زیادی  بهای  اجتماعی 
دفاع  سینمای  به  دیگر  سال  در  یا  و 
از  اگر  داوران  رو  این  از  و...  مقدس 
سیاسی  و  فکری  مختلف  طیف های 
را  گزینه ها  بهترین  می توانند  باشند 

برگزینند.
یی  سینما فیلم های  ن  ا رگرد کا
گفتگو  ر  د ل شکسته  د و  یر  مهر ز
به  ه  ر شا ا ضمن  نان  ا جو نیاي  د با 
انتخاب  درباره  غیرمعمول  سفارشات 
برای  بی تردید  گفت:  فراد،  ا برخي 
مهمترین  خودش  حیثیت  داوری  هر 
اینکه  برای  داوران  و  است  عنصر 
نشود  خدشه دار  حیثیت شان  و  اعتبار 
غیرمعمول  رشات  سفا به  تن  ید  نبا
با نگاه هنری  بایستی  بدهند و صرفا 
و  داوری  مورد  را  آثار  سینمایی  و 
این دوره  ارزیابی قرار دهند. داوران 

علت  به  هم  فجر  فیلم  جشنواره  از 
از  است  جوان  جشنواره  دبیر  اینکه 
شده اند  انتخاب  سینما  جوان تر  طیف 
و به هر حال این هم تجربه ای جدید 
خود  اجتهاد  اساس  بر  دبیر  که  است 
دست به این گزینش زده و حاال باید 
ببینیم نتیجه حضور این افراد چگونه 

می خورد. رقم 
علي روئین تن سپس با اشاره به 
خصوص  در  نارضایتی ها  ابراز  برخی 
ره  جشنوا گذشته  سال های  داوری 
در  که  نکته ای  شد:  یادآور  فجر  فیلم 
کار  که  فردی  اینکه  است  سینما مهم 
هنری می کند دغدغه خود را می سازد، 
این دغدغه یا مورد قبول طیف داوران 
قرار می گیرد یا نه! بنده معتقدم کسی 
که در جشنواره شرکت می کند باید به 
این مسئله واقف باشد که یا می برد یا 

می بازد و فیلمسازان باید تحمل برد و 
باخت را داشته باشند. معموال آثاری که 
در تمامی ادوار برگزاری جشنواره فیلم 
خانه  جشن  در  شده اند  برگزیده  فجر 
سینما، جشن حافظ و... هم مورد توجه 
از آن  نشان  این مسئله  و  قرار گرفتند 
دارد که این آثار بهترین موجودی های 
چندان  پس  هستند،  ایران  سینمای 
روی کار داوران نمی توان خرده گرفت! 
البته توجه به این نکته نیز حائز اهمیت 
است که برخی اوقات اعمال سلیقه های 
کلیشه ای و جوگیر شدن باعث قضاوت 

نادرست می شود!
این فیلمساز در پایان صحبت هایش 
نکته جالبي را درباره داوري آثار بیان کرد 
بدانیم  باید  سینما  اهالی  ما  گفت:  و 
اما اگر بشود  از خود ما هستند  داوران 
پس  زین  که  بیاید  وجود  به  فضایی 
رسانه  اهالی  و  مردم  با  همراه  داوران 
زیبایی  غایت  به  کار  ببینند  را  فیلم ها 
بتوانند  داوران  اینکه  می گیرد.  صورت 
همراه با مردم و به دور از فضای فکری 
خودشان فیلم ها را تماشا کرده و آنها را 
مورد ارزیابی قرار دهند قطعا گزینه بسیار 
معقول و مناسبی است که در بسیاری 
نیز  جهان  سینمایی  جشنواره های  از 
شاهد چنین اتفاقی هستیم اما متاسفانه 
به دالیل متعدد در سینمای ما داوران 
اغلب ایزوله بوده اند و این مسئله کمی 

ناراحت کننده است.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 

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

اولیــن نشســت گفتگــوی شــهردار شــاهرود مهنــدس علیرضــا 
حاجــی محمــد علــی بــا اصحاب رســانه در خصــوص عملکــرد 8ماهه 
بــا حضــور خبرنــگاران نشــریات مکتــوب و خبرگــزاری و معاونیــن و 
مدیــران مدیریــت شــهری بــا رعایــت کامل پروتــکل های بهداشــتی 
انجــام گرفــت کــه در ایــن نشســت شــهردار شــاهرود دربــاره نهضت 
آســفالت در ایــن شــهر بــا هــدف بهســازی معابــر شــهری، گفــت: 
طــی ماه هــای اخیــر بیــش از ۳2۰ هــزار مترمربــع از معابــر شــهری 

شــاهرود آســفالت و یــا لکــه گیــری شــده اســت.
ــور  ــا حض ــری ب ــت خب ــی در نشس ــی محمدعل ــا حاج علیرض
ــش  ــالن جلســات آت ــی س ــه میزبان ــات ب ــانه و مطبوع اصحــاب رس
نشــانی شــاهرود بــا بیــان اینکــه در ماه هــای اخیــر نهضــت آســفالت 
معابــر شــهری در ســطح شــاهرود انجــام شــده اســت، تاکیــد کــرد: 
هــدف ایــن طــرح رفــع مــوج و دســت اندازهــای خیابــان و بهبــود 
ــای  ــبختانه موفقیت ه ــه خوش ــک شــهری اســت ک ــای ترافی و ارتق

خوبــی در ایــن حــوزه کســب شــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه 272 هــزار مترمربــع آســفالت و ۵۳ هــزار و 
۵۰۰ مترمربــع لکه گیــری مجموعــًا بــه مســاحت ۳2۰ هــزار مترمربــع 
آســفالت در معابــر شــهری شــاهرود صــورت گرفته اســت، بیــان کرد: 
ایــن آســفالت ها توانســته تــا حــد زیــادی کیفیــت حمــل و نقــل در 

معابــر شــهری شــاهرود را ارتقــا دهــد.
شــهردار شــاهرود در رابطــه بــا بهســازی معابــر از اجــرای هفــت 
هــزار و 2۵8 متــر مربــع پــازل فــرش در پیــاده راه هــای شــهری نیــز 
خبــر داد و تاکیــد کــرد: ۱۳ هــزار متــر ارتقــای جوی هــای هدایت آب 
ســطح شــهر جــدول گــذاری 2۳ هــزار متر معابــر شــهری و همچنین 
رگالژ مســیرهای عبــور آب و خیابان هــا در زمــره اقدامــات صــورت 

گرفتــه در واحــد عمران شــهرداری شــاهرود اســت.
حاجــی محمــد علــی از احــداث دوربرگــردان، اصــالح هندســی 
ــی  ــش بین ــالم، پی ــیر وادی الس ــایش مس ــازی و گش ــر، بهس معاب
مســیر دور برگــردان در شــمال و جنــوب شــهر، تجهیــزات و عالئــم 
ــرای  ــرد: اج ــد ک ــر داد و تاکی ــاهرود خب ترافیکــی و ... در شــهر ش
طــرح هندســی در شــهرک امــام، نصــب تجهیــزات ترافیکــی ماننــد 
باطومــی، پــارک بوســتان شــکوفه و بوســتان محلــی ســعدی بــرای 
اســتفاده همشــهریان و... از دیگــر اقدامــات صــورت گرفته در هشــت 

ماهــه اخیــر اســت.
وی بــا بیــان اینکــه ســنگ فــرش خیابــان صدوقــی )مــزار( بــا 
هــدف کاهــش ســرعت ترافیــک و همچنیــن انجــام پیاده راه ســازی 
صــورت گرفتــه اســت، تاکیــد کــرد: در ایــن طــرح دو دیــدگاه وجــود 
دارد کــه غالبــًا دانشــگاهیان و مــردم موافــق مســدود شــدن خیابــان 
و اجــرای کامــل پیــاده راه هســتند و گــروه دیگــر کــه کســبه خیابــان 
ــن  ــودرو در ای ــردد خ ــت ت ــف ممنوعی ــوند، مخال ــوب می ش محس
مســیر هســتند کــه بایــد دربــاره ایــن امــر در شــورای ترافیــک نیــز 
تصمیم گیــری شــود زیــرا در ایــن زمینــه فقــط شــهرداری تصمیــم 

گیــر نیســت.
شــهردار شــاهرود براهمیــت اجــراي طــرح هاي توســعه شــهري 
اشــاره کــرد و گفــت: تهیــه و اجــراي طــرح جامــع شــهری نقــش 
ــداز توســعه شــهري در بخــش هــاي  بســزایي در تحقــق چشــم ان

مختلــف اقتصــادي و اجتماعــي دارد.
ــع  ــرح جام ــه ط ــان اینک ــا بی ــی ب ــد عل ــی محم ــا حاج علیرض
ــعه  ــداز توس ــم ان ــق چش ــري در تحق ــش موث ــهري نق ــعه ش توس
ــراز  ــد، اب ــي کن ــا م ــا ایف ــه ه ــر عرص ــي و دیگ ــادي، اجتماع اقتص
داشــت:طرح جامــع و طــرح تفصیلــي از جملــه طــرح هــاي مهــم در 

ــت. ــهري اس ــت ش ــزي و مدیری ــه ری برنام
وی در ادامــه اظهــار داشــت: طــرح جامــع، طــرح بلندمدتــي 
ــدي  ــه بن ــي و منطق ــتفاده از اراض ــوه اس ــه در آن نح ــت ک اس
ــي، اداري  ــي، بازرگان ــکوني، صنعت ــاي مس ــوزه ه ــه ح ــوط ب مرب
و کشــاورزي و تاسیســات و تجهیــزات و تســهیالت عمومــي 
مناطــق نوســازي، بهســازي و اولویــت هــاي مربــوط بــه آن هــا 
ــه مــوارد و...  ــه کلی ــوط ب ــط و مقــررات مرب تعییــن شــده و ضواب

ــي شــود. ــم م ــه و تنظی تهی
ــع  ــی در جم ــد عل ــی محم ــا حاج ــاهرود، علیرض ــهردار ش ش
ــردم و  ــت م ــب رضای ــه جل ــه اینک ــاره ب ــا اش ــانه ب ــاب رس اصح
تعامــل بــرای حــل مشــکالت و خدمــات بــه آحــاد مــردم از اولویــت 
برنامــه هــای مدیریــت شــهری اســت، گفــت: ارتقــاء ســطح کمــی 
ــان،  ــی کارکن ــش ســطح روحــی و روان ــی پاســخگویی، افزای و کیف
ــان، تعییــن روشــهای انجــام کار و تســهیل در امــر  آمــوزش کارکن
پاســخگویی و اســتفاده از روشــهای منطقــی و علمــی در ارائه خدمات 
ــدی مــردم در  ــه مــردم از شــاخص هــای رضایتمن و پاســخگویی ب

مدیریــت شــهری شــاهرود اســت.

مهندس حاجی محمدعلی شهردار شاهرود در نشست خود با اصحاب رسانه مطرح کرد؛

تهیه و اجراي طرح جامع
 در تحقق چشم  انداز توسعه شهر موثر است

روز گذشته سیدجواد هاشمی بازیگر و کارگردان 
سینما و تلویزیون، برای خرید خانه در دبی، در فضای 
مجازی تبلیغ کرد و حواشی زیادي برایش ایجاد شد. 
البته او تنها بازیگري نیست که در یکي دو سال اخیر 
بارها شاهد چنین  دست به چنین کاري زده است و 
حتي  و  هنرمندان  از  دیگر  برخي  سوي  از  تبلیغاتي 
به  این جال سیدجواد هاشمي  با  بوده ایم  سلبریتي ها 
دلیل وجهه متفاوتي که دارد، باعث شد تا مخاطبان 
صفحه  در  و  تاخته  او  به  شدت  به  هوادارانش  و 
جالب  توجه  نکته  شود.  به پا  زیادي  جنجال هاي  او 
اینحاست که مشخص نیست هنرمندان ایراني بر پایه 
تبلیغ  را  دیگر کشورها  در  تحقیقاتي خرید ملک  چه 
مي کنند! سید جواد هاشمی درباره حواشی اخیر که به 
سبب تبلیغ خرید خانه در دبی برایش ایجاد شده است، 
گفت: من امشب به طور رسمی در صفحه مجازی ام 
از مردم عزیز کشورم عذرخواهی خواهم کرد. درواقع 
حس نمي کردم این تبلیغ تا این اندازه خاطر مردم را 

مکدر کند و بدین وسیله از آنها عدرخواهي مي کنم.

ابراهیم حاتمي کیا تهیه کننده فیلم پسرش!
طبیعتا  که  است  خبرهایي  آن  از  یکي  هم  این 
موفق  فیلمساز  براي  را  زیادي  حاشیه هاي  مي تواند 
در  که  حاتمي کیا  ابراهیم  کند.  ایجاد  کشور  سینماي 
نرم  پنجه  و  دست  زیادي  حواشي  با  اخیر  سال هاي 
کرده و خصوصا در جشنواره  فیلم فجر در سال هاي 
بوده، حاال  با حواشي مختلفي همراه  گذشته همواره 

حاتمي کیا  یوسف  پسرش،  توسط  که  فیلمي  اولین 
کارگرداني خواهد شد را تهیه مي کند! مسعود کرامتی، 
حمله  از  معجونی  و حسن  ناصر  یکتا  سعادت،  مریم 
بازیگران اولین ساخته یوسف حاتمی کیا هستند. این 
خانواده  یک  درون  پیچیده  روابط  موضوع  به  فیلم 
می پردازد که در دوران کرونا با بحرانی جدی مواجه 
می شوند. ابراهیم حاتمي کیا سال گذشته با فیلم موفق 
و شاخص خروج به شدت موردتوجه قرار گرفت و این 
اعتراضي  او جنس  اخیر  فیلم هاي  مانند  نیز که  فیلم 
با  داشت،  حاضر  حال  سیاسي  و  اجتماعي  فضاي  به 
بازي درخشان فرامرز قریبیان همراه بود و در نشست 

رسانه اي آن هیاهوي زیادي ایجاد شده بود.

رابطه شرایط سخت اقتصادي و عرصه هنر
اردوان جعفریان عضو هیات مدیره مجمع صنفی 
بین الملل  مدیر کمیته  و  آثار شنیداری  تولیدکنندگان 
درباره  فجر  موسیقی  ره  جشنوا ششمین  و  سی 
فعالیت های مجمع صنفی گفت: بخشی از اقدامات ما 
آثار شنیداری مربوط  در مجمع صنفی تولیدکنندگان 
به راهنمایی هایی در حوزه عملکرد شرکت ها می شود. 
بخشی نیز به تسهیل عملکرد آنها می پردازد. رایزنی 
به  برنامه ها  از  برخی  بازگشت  برای  دولتی  بدنه  با 
چرخه اجرا بدون به خطر افتادن سالمتی جامعه نیز 
برای  اعتبارات  تامین  بود.  ما  خواهد  برنامه های  جزو 
اهداف مجمع صنفی  دیگر  از  هنر  و  فرهنگ  جامعه 
تولیدکنندگان آثار شنیداری است تا پس از شناسایی 

از طریق وزارت ارشاد به نهادهای غیردولتی که تحت 
پوشش نهادها و شرکت ها هستند، تزریق شود. دولت 
شرایط سخت اقتصادی را سپری می کند. بنابراین باید 
درک متقابلی میان دولت و جامعه هنری اتفاق افتد 
تا هم دولت توان پوشش خود را باال ببرد و خدماتی 
مثل خدمات بیمه ای، بهداشتی و پوشش هزینه ها را 

انجام دهد.

پاییز بي تکرار در زمستان با دانیال شهرتي 
دانیال شهرتی آلبوم بی کالم پاییز بی تکرار را بر 
بر ۱۰ قطعه موسیقی  پیانو و مشتمل  نوازندگی  پایه 
فضایی  شهرتی،  بی کالم  آلبوم  دومین  کرد.  منتشر 
کشید.  ۳ سال طول  آن  تولید  روند  و  دارد  رمانتیک 
پاییز بی تکرار شامل موسیقی آرامش بخش برای تلطیف 
روحیه، مدیتیشن و فعالیت های سبک ورزشی است. 
آهنگسازی و نوازندگی تمام قطعات را خود شهرتی بر 
عهده داشته است. این آلبوم از ویترین های بین المللی 
و  است  دسترس  در  مختلف  و  مطرح  رسانه های  و 
عالقمندان می توانند قطعات آن را از این رسانه ها گوش 
و دانلود کنند. پاییز بی تکرار توسط موسسه سرزمین مهر 
و ماه تهران و با اخذ مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی منتشر شده است. داتیال شهرتی پیش 
از این آلبوم قو و دریا را در سال 9۵ و در قالب یک اثر 
بی کالم منتشر کرد. این موزیسین در آخرین همکاری 
خود با محمدرضا عیوضی، یک ملودی از محمدرضا 

چراغعلی را به نام سایه تنظیم کرده است.

عذرخواهي سیدحواد هاشمي از مردم
ایـن روزها سـینمایي ها به شـدت 
در تکاپو هسـتند تا جشـنواره فیلم فجر 
را بـه بهتریـن شـکل ممکـن برگـزار 
کننـد چـرا کـه رکود یـک سـاله اي که 
بیمـاري کرونـا در ایـن عرصـه ایجـاد 
کـرده، باعـث شـده تـا بـه عرصـه هنر 
آسـیب هایي جـدي وارد شـود. رئیـس 
سـازمان سـینمایي نیـز از چندمـاه قبل 
مصمـم به برگزاري جشـنواره فیلم فجر 
بـود و درنهایت امسـال شـاهد برگزاري 
جشـنواره فجر البته با شـکل و شمایلي 

متفاوت نسـبت به گذشـته هسـتیم.
حسـین انتظامی، رئیس سـازمان 
در  حضـور  زمـان  از  کـه  سـینمایي 
موفـق  بسـیار  توانسـته  سـمت  ایـن 
عمـل کنـد، دربـاره شـکل برگـزاري 
 99 سـال  در  فجـر  فیلـم  جشـنواره 
گفـت: مدیـران جشـنواره فیلـم فجـر 
از روز نخسـت شـکل برگـزاری را در 
۳ سـطح تعییـن کردنـد که یکـی نگاه 
حداقلـی بـود و یکـی نـگاه حداکثری. 
نـگاه حداقلـی ایـن بـود که آثـار بیاید، 
داوران ببیننـد و آثـار داوری بشـوند و 
کارهـای برجسـته به جامعه سـینمایی 
معرفی بشـود. سـطح دوم ایـن بود که 
اصحـاب رسـانه و منتقـدان و صاحبان 
آثـار هـم بتواننـد آثـار را تماشـا کنند و 
سـطح سـوم هم نمایـش بـرای عموم 
بـود کـه خوشـبختانه در مسـیر تعاملی 
کـه با سـتاد ملی مبـارزه بـا کرونا طی 
 شـد، امید اسـت که در جریان جشنواره 

بـه تحقـق سـطح سـوم هم برسـیم.
حسـین انتظامـی که روز گذشـته 
بـا مدیران جشـنواره دیدار داشـت و از 
مسـیر و رونـد حرکتي جشـنواره دیدن 
کـرد، در فاصلـه چنـذ روز تا آغاز سـی 

و نهمیـن جشـنواره فیلـم فجـر، ضمن 
شـرکت در جلسـه شـورای برگـزاری 
امـور  جشـنواره، در جریـان پیشـرفت 
فعالیت هـا  چشـم انداز  و  شـده  انجـام 
گرفـت.  قـرار  پیـش رو  برنامه هـای  و 
همچنیـن  سـینمایی  سـازمان  رئیـس 
پـس از بازدیـد از دبیرخانـه جشـنواره، 
در جمع داوران بخش مسـابقه سینمای 
ایران )سـودای سـیمرغ( حاضر شد و از 
تـالش شـبانه روزی آنها بـرای بازبینی 
و قضـاوت فیلم هـا در شـرایط جدیـد 

تعییـن شـده قدردانـی کرد.
حسـین انتظامـی در ایـن دیـدار 
مختلـف  مباحـث  بـه  اشـاره  ضمـن 
جشـنواره خصوصا شناسـایي استعدادها 
و همینطـور آمـوزش، بیان کـرد: برای 
سـنتی  ویژه هـای  کار  جشـنواره  هـر 
تصور می شـود که بحـث رقابت، بحث 
آمـوزش  مبحـث  اسـتعداد،  شناسـایی 
بازارهایـی کـه در کنـار برخـی  یـا  و 
جشـنواره ها بـه وجـود آمـده اسـت از 
جمله این کارویژه ها هسـتند. جشـنواره 
بزرگتریـن  و  اصلی تریـن  فجـر  فیلـم 
رویـداد فرهنگی و هنری کشـور اسـت 

سـنتی  اهمیـت  سـینما  سـاحت  در  و 
خـودش را دارد، بـه نحـوی کـه سـال 
سـینمایی مـا بـا جشـنواره فیلـم فجـر 
شـروع می شـود، بـه طـوری کـه ایـن 
رویکـرد طـی سـالیان گذشـته تبدیـل 
بـه یـک فرهنـگ غالب شـده اسـت.

در  سـینمایی  سـازمان  رئیـس 
بخـش دیگري از صحبت هـاي خود با 
اشـاره به برپایی جشـنواره فیلم فجر در 
روزگار کرونایی اظهار داشـت: مشخصا 
امسـال پدیـده ای بـه کل دنیـا تحمیل 
شـد و 2 واکنش نسـبت به ایـن پدیده 
وجـود داشـت. یکـی از ایـن واکنش ها 
قـرار گرفتـن در موقعیتـی دفاعی بود و 
همـه چیزها را تعطیل کرد که می شـد، 
بهانه هـای بهداشـتی و اجتماعـی برای 
آن پیـدا کـرد. مثـل اینکـه مـا باید در 
حالـت قرنطینـه باشـیم و قرنطینـه بـه 
تعطیـل  یـک وضعیـت شـبه  معنـای 
گرایشـی  امـا  اسـت.  نیمه تعطیـل  یـا 
کـه مدیـران در سـازمان سـینمایی و 
دبیرخانـه جشـنواره ها دنبـال کردنـد و 
شـما می بینیـد ایـن اتفـاق در مسـیر 
تولیـد سـینمایی ما هم رخ داده اسـت، 

گرایـش دیگـری بـود. سـینما اصـوال 
نسـبت بـه تحـوالت جلـودار اسـت و 
ریزبینانـه  و  دقیـق  خیلـی  را  مسـائل 
زودتـر  را  مسـائل  می شـود،  متوجـه 
رصـد می کنـد و خـودش را سـریع تر 
بـا ایـن تغییر منطبـق می کنـد. از پس 
ایـن تجربـه بـود که مـا متوجه شـدیم 
باید زیسـت کرونایی را جـدی بگیریم. 
سـاحت  در  وقـت  یـک  زیسـت  ایـن 
تولیـد رخ می دهـد و یـک وقـت هـم 
در سـاحت جشـنواره اسـت. بـه همین 
جهـت تصمیـم مدیران سـینمایی طی 
مشـورتی کـه بـا صنـوف گرفتنـد این 
خصـوص  بـه  جشـنواره ها  کـه  بـود 

جشـنواره فیلـم فجـر دنبال بشـود. 
ن  یـا پا ر  د مـي  نتظا ا حسـین 
موفقیـت  آرزوي  بـا  صحبت هایـش 
بـراي مدیـران و مسـئوالن جشـنواره 
امیـدوارم شـکل جدیـد  گفـت:  فجـر 
برگـزاري جشـنواره طوري پیـش برود 
و  مختلـف  آثـار  بـراي  مشـکلي  کـه 
درنهایـت داوري هـا ایجـاد نشـود. بـه 
هـر صـورت ما شـکل جدیـدي از اجرا 
از  پیـش  تـا  را تجربـه مي کنیـم کـه 
ایـن نداشـتیم و بـه همیـن دلیـل نیاز 
بـه کمـک و همدلـي اهالـي رسـانه با 
جشـنواره امسـال بیـش از پیـش حس 
ایـن  بـا  تـا  داریـم  امیـد  و  مي شـود 
همدلـي و همفکـري بتوانیـم فضـاي 
مناسـبي را ایجـاد کنیم تا چراغ سـینما 
و جشـنواره خاموش نشـود. به هر حال 
سـینما در یـک سـال اخیر آسـیب هاي 
زیادي را متحمل شـده و اهالي سـینما 
در وضعیـت خوبـي نیسـتند و به نظرم 
دوبـاره اي  شـروع  مي توانـد  جشـنواره 
براي یک سـال سـینمایي موفق باشد.

جشنواره فجر از نگاه رئیس سازمان سینمایي

حسین انتظامي: امسال جشنواره متفاوتي خواهیم داشت
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