
ظهور کسب و کارهای نوین با شیوع ویروس کرونا
 وزیران صنعت و معدن، دادگستری و نیرو این 
هفته برای پاسخ به سواالت نمایندگان مجلس در 
کمیسیون های تخصصی حاضر می شوند. کمیسیون 
های تخصصی مجلس شورای اسالمی این هفته از شنبه تا 
پنج شنبه جلسه دارند. در جلسات روز دوشنبه کمیسیون های 
صنایع و معادن، عمران، قضایی و حقوقی، علیرضا رزم حسینی 

نیرو و  اردکانیان وزیر  وزیر صنعت و معدن و تجارت، رضا 
سیدعلیرضا آوایی وزیردادگستری جهت پاسخگویی به سواالت 
نمایندگان در این کمیسیون ها حضور می یابند.همچنین در 
از  حمایت  طرح  بررسی  ادامه  حقوقی  و  قضایی  کمیسیون 

مالکیت صنعتی در روز یکشنبه مورد بررسی قرار می گیرد.
صفحه 2

دبیرکلحزبمجمعایثارگراناصالحطلب:

شکایتنمایندگانازبرخیمسووالندولتی
انگیزهانتخاباتیدارد

ریسک های سرمایه گذاری در بیتکوین بسیار زیاد است
درصدی   ۸۰ ریزش  احتمال  از  دالیو  ری 

ارزش بازار ارزهای دیجیتالی خبر داد.
به گزارش راشاتودی، ری دالیو- میلیاردر 
مشهور آمریکایی با بیان اینکه حفاظت از مشتریان 
در برابر ارزهای بی پشتوانه مساله مهمی است افزود: سرمایه 
گذاران در ارزهای دیجیتالی باید این را بدانند که با یک بازار 
بسیار پرریسک طرف هستند و از دست دادن همه یا بخش 
بزرگی از سرمایه شان در این بازارها با توجه به نوسانات زیاد 

چیز خیلی عجیبی نیست.  
دالیو در یادداشتی که آن را در صفحه شخصی خود 
در وبسایت بریج واتر منتشر کرده آورده است: یک سیستم 
جدید برای نقل و انتقال پول بر بستر بالک چین توسعه پیدا 
کرده که برای ۱۰ سال نیز فعال بوده و به محبوبیت باالیی 
رسیده است. در دنیای سرمایه گذاری چیزهای کمی به میزان 
اطمینان طال وجود دارد و نیاز به یک جایگزین خیلی زیاد است
صفحه 3

مدیرکلسالمتوتربیتبدنیوزارتنفت:

وزارتنفتدرامرورزشوسالمتب
هاستانهایمحرومکمکمیکند

4
شهر آورد تهران و تجربه ای دلهره آور برای دربی اولی ها!

صفحه 3
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
محمدرضا
 چراغعلي 
و روزهاي

 پركار

6ورزش
فوتبال ایران شبیه 

ساختمانی است كه 
زیر ساختی ندارد 

هنگ 7فر

محمدرضا چراغعلی آهنگساز كهنه كار، موفق و بسيار محبوب 
موسيقي كشور اين روزها بسيار پركار شده است. او درباره 
جديدترين فعاليت های خود گفت: من اخيرا آلبوم تهران عاشق، 
را با محمد معتمدی كار كردم كه 20 روز پيش هم كنسرت آن 

را برگزار كرديم و تمام شد. 

كارشناس فوتبال ايران گفت: فوتبال ما حال و روز خوبی 
ندارد و آينده ای خوبی را برای آن نمی بينم. سيستم باج دهی 

در اين فوتبال نمی تواند مديريت كند.
فوتبال ايران در حال حاضر روزهای خوبی را تجربه نمی كند و 
صحنه های نه چندان خوبی هم در اين فوتبال شاهد هستيم. 

بزرگداشت صدمين سالروز  علوم، در  رئيس فرهنگستان 
گفت:  برجسته،  ويراستار  و  اديب  »احمد سميعی گيالنی«، 
روح و جان او پشتوانه جسمش بوده كه عمرش را طوالنی 
كرده، زندگی او كارش بوده و اثری از جان خود در فرهنگ 

گذاشته است.

بزرگداشت صد سالگی 
استاد احمد سمیعی 

گیالنی 
تجربه یک قرن

۳ وزیر در كمیسیون های تخصصی مجلس حاضر می شوند 14بهمن،شروعبررسیالیحهبودجه
درصحنعلنیمجلس

سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسالمی گفت: احتمال 
تصویب سه دوازدهم بودجه در صحن علنی مجلس وجود دارد.

محمد حسین فرهنگی در نشست خبری با خبرنگاران درباره 
نحوه بررسی الیحه بودجه در صحن علنی مجلس از آغاز بررسی آن از ۱۴ بهمن 
اظهار کرد: بودجه از احکام داخلی است و تفاوتی با سایر طرح ها و لوایح ندارد.
صفحه 5

معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده گفت:  
الیحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت 
در صورت تبدیل شدن به قانون، فرهنگ و نگاه درست 
و جدیدی به حوزه زنان ترویج می دهد و نیز مروج سبک درست 
زندگی ایرانی اسالمی خواهد بود.  معصومه ابتکار روز شنبه در نشست 
تبیین الیحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت که به 

صورت وبینار و با حضور مسئوالن زنان و خانواده در دستگاه های 
اجرایی و استان ها در دفتر معاونت برگزار شد، افزود: الیحه حفظ 
کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت حاصل اجماعی است که 
بین دولت و قوه قضاییه شکل گرفته و بسیاری از متخصصان حوزه 

زنان در شکل گیری آن نقش داشته اند.
صفحه 2

حفظ كرامت و امنیت زنان یعنی حفظ انسجام اجتماعی
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روابطعمومیشرکتگازاستانایالم

خـداداد غریب پـور بـا حکـم حجت الـه صیدی، 
مدیرعامـل بانک صادرات ایران به سـمت مدیرعامل 
شـرکت گروه مالی سـپهر صادرات منصوب شـد. به 
گـزارش روابط عمومـی بانک صـادرات ایـران، صبح 
امـروز  در مراسـمی بـا حضـور حجت الـه صیـدی، 
مدیرعامـل بانـک صـادرات ایران، رضـا صدیق، قائم 
مقـام بانـک،  احمـد فاضلـی ، معـاون مالـی بانـک 
صـادرات ایـران و اعضـای هیات مدیـره گـروه مالـی 
سـپهر صـادرات، حکـم مدیریـت جدید این گـروه به 

خـداداد غریب پـور اعطا  شـد.
حجت الـه صیـدی در ایـن مراسـم بـا تاکید بر 
ایـن کـه گـروه مالی سـپهر صـادرات ، بـازوی بازار 
سـرمایه و نیـز بـازوی مالـی بانـک صـادرات ایران 
اسـت. بانـک صادرات ایـران را از اولیـن بانک هایی 
خوانـد کـه بـرای تشـکیل شـرکت سـرمایه گذاری 
اقـدام کـرده اسـت و امـروز از  شـرکت گـروه مالی 
سـپهر صـادرات بـه عنـوان یک شـرکت بورسـی و 

بـازار سـرمایه اسـتقبال خوبـی بـه عمل مـی آید.

وی اظهـار کـرد: اگـر نوسـان های شـدید بازار 
سـرمایه نبـود، ارزش گروه مالی سـپهر صـادرات به 
مراتـب بیشـتر خود را نشـان مـی داد و  امیدواریم با 
هدایـت مدیریـت جدید به مدارج باالتر  دسـت یابد.

مدیرعامـل بانـک صـادرات ایـران همچنین با 
قدردانـی از اقدامـات بهـروز خدارحمـی، مهمتریـن 
سـپهر  مالـی  گـروه  سـهام  عرضـه  را  وی  اقـدام 
اعضـای  کمـک  بـا  سـرمایه  بـازار  در  صـادرات 
سـرمایه گذاری  کل  اداره  و  شـرکت  هیئت مدیـره 
امـور شـرکت های بانـک صـادرات ایـران، عنـوان 
کـرد و افـزود: ارتقـای ارزش شـرکت های گـروه با 
کمـک مدیریـت عملیاتی و جـدی مدیرعامل جدید 

ایـن هـدف محقـق خواهـد شـد.
صیـدی شـرکت های ابـزاری بانـک را مـورد 
اشـاره قـرار داد و گفـت: بانـک صـادرات ایـران بـه 
طـور مسـتقیم بـا شـرکت های خـود از جملـه، بیمه 
سـرمد، صرافـی سـپهر، تامیـن مالـی سـپهر و ... 
ارتبـاط کاری و عملیاتـی دارد و  سـهام برخی دیگر 

از شـرکت های زیرمجموعـه نیـز باید بـه طور کامل 
بـه ایـن گروه منتقل شـده و اطالعات مالی شـرکت 
بـه موقع افشـا شـود.وی حضور خـداداد غریب پور را 
بـه عنـوان یک مدیر  نام آشـنا،  توسـعه گرا و دارای 
سـابقه درخشـان در ایمیدرو و صنایـع مختلف برای 
گـروه مالی سـپهر صـادرات مغتنم دانسـت و اظهار 
امیـدواری کـرد کـه ایـن شـرکت  در بازار سـرمایه 

بـه جایگاه سـزاور  خود برسـد.
غریـب پـور پیـش از ایـن و بـه مدت 2 سـال 
وزارت  معـاون  و  ایمیـدرو  عامـل  هیئـت  ریاسـت 

صنعـت، معـدن و تجـارت را برعهـده داشـت.
مدیرعامل شرکت سـرمایه گذاری گروه توسعه 
ملـی، مدیرعامـل شـرکت پتروشـیمی شـازند اراک، 
مدیرعامل شـرکت سـرمایه گذاری و توسـعه صنایع 
سـیمان )سـیدکو(، مدیرعامل شـرکت توسعه کشت 
و صنعـت ملـی و فرمانـدار مرکـز اسـتان کهگیلویه 
و بویراحمـد بخـش دیگـری از سـوابق اجرایـی و 

مدیریتی او اسـت.

ایران  صادرات  بانک  مدیرعامل 
مهاجرین  از  برخی  اعتراضات  پی   در 
به قطع خدمات کارت های  افغانستانی 
حل  راه  یافتن  پی  در  گفت:  بانکی، 
جایگزین هستیم تا مشکل این عزیزان 

حل شود.
حجت اله صیدی، مدیرعامل بانک 
صادرات ایران در گفت وگویی با اشاره 
و  مالی  عملیات  شفافیت  لزوم  به 
قوانین  رعایت  و  بانکی  تراکنش های 
گفت:  پولشویی  با  مبارزه  مقررات  و 
بانک مرکزی از مدت ها پیش، اقدام به 
الزامی کردن اخذ اطالعات هویتی کامل 
صاحبان  و  مشتریان  برای  صحیح  و 
حساب ها و کارت های بانکی کرده است.

بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 
صادرات ایران وی با یادآوری این نکته 
که روش عملیاتی برای احراز اطمینان 
از کامل و صحیح بودن اطالعات هویتی 
هر فرد، اخذ کد شهاب است، افزود: کد 
شهاب، شناسه هویت الکترونیکی بانکی 
مشتری  هر  برای  که  معنا  بدین  است 
به  بانکی، یک شناسه هویتی منحصر 
فرد توسط سامانه نهاب تعریف می شود 
و کد شهاب، رابط اصلی برقراری میان 

سامانه های بانکی و نهاب است.
صیدی ادامه داد: سامانه نهاب بر 
روی شبکه ملی کشور )NiBN( برای 
تمامی بانک ها و مؤسسات مالی مجاز 

قابل استفاده است.
وی با اشاره به اینکه این موضوع 

در اغلب کشورها نیز به همین صورت 
است و خیلی جدی گرفته می شود، گفت: 
اتباع ایرانی برای اخذ کد شهاب، به کد 
ملی نیاز دارند و اتباع غیر ایرانی به کد 
فراگیر که متولی آن وزارت کشور است.

ایران  صادرات  بانک  مدیرعامل 
جاری،  سال  ابتدای  از  کرد:  تصریح 
متعددی  و  مؤثر  پی گیریهای  و  اقدام  
توسط بانک مرکزی و شورای هماهنگی 
بانک ها به عمل آمد تا عزیزان غیرایرانی 
فاقد کد شهاب بتوانند اطالعات هویتی 
خود را تکمیل و کد شهاب را اخذ کنند 
که خوشبختانه بخش عظیمی از اتباع 
و  برادران  به ویژه  همسایه  کشورهای 
خواهران افغانستانی توانستند کد بگیرند 
از  تعدادی  البته  و  شد  حل  مشکل  و 
عزیزان هم به دلیل عدم اخذ کد فراگیر 
که ظاهراً به دلیل قانونی و رسمی نبودن 

مهاجرت شان هست نتوانستند کد شهاب 
بگیرند.

 ، بطه ا ر ین  ا ر  د  : د فزو ا وی 
بارها  ذیربط،  ضابط  و  ناظر  نهادهای 
به عدم تمکین بانک ها به مسدودکردن 
حساب ها و کارت های این گروه از افراد، 
اعتراض رسمی و حتی حقوقی کردند که 
با مذاکره طرف های قضیه، موفق شدند 
چند بار مهلت اخذ کد را تمدید کنند اما 
کارت های  برخی  با  گاهی  که  آنجا  از 
این گروه، تراکنش های مشکوک انجام 
می شد، در نهایت و پس از چندین بار 
شدند  موظف  بانک ها  تمامی  تمدید، 
سال جاری،  بهمن ماه  ششم  تاریخ  از 
حساب ها و کارت های فاقد کد شهاب 

را مسدود کنند.
ر  د  : د کر ن  نشا طر خا صیدی 
به  و  اطالع رسانی  بار  چند  رابطه  این 

به  الزم  هشدار  مختلف،  صورت های 
داده  حساب ها  این  صاحبان  تک تک 
اساس  بر  بانک ها  تمامی  اینکه  تا  شد 
بخشنامه  بانک مرکزی، از تاریخ یادشده، 
کد  بدون  به حساب های  خدمات  ارائه  

شهاب را متوقف کردند.
این  د  تعدا ینکه  ا بیان  با  وی 
بزرگ  بانک های  در  بیشتر  حساب ها 
توجهی  قابل  درصد  که  است  متمرکز 
نیز به دلیل پراکندگی و کثرت شعب، در 
بانک صادرات ایران است، تأکید کرد: در 
حال حاضر در پی یافتن راه حل جایگزین 
هستیم تا هم مشکل این عزیزان حل 
با  شود و هم قوانین و مقررات مبارزه 
شفافیت  تحقق  همچنین  و  پولشویی 
و  تشخیص  به  البته  که  شود  رعایت 
اتباع  بخش  و  کشور  وزارت  تصمیم 

خارجی بستگی دارد.
ایران  صادرات  بانک  مدیرعامل 
افزود: چند بار اخطار داده شده بود که 
و  را  اخطار  بودند  کرده  دریافت  برخی 
حساب،  صاحب  چون  نه،  دیگر  برخی 
داده،  تغییر  را  آدرس  و  همراه  شماره 
هم  بانک  و  نداده  بانک اطالع  به  ولی 
به شماره قبلی پیامک داده و به آدرس 

قبلی اخطار فرستاده است.
وی گفت: نکته ی پایانی هم این 
است که داخل شعبه همچنان خدمات 
ارائه می شود و افراد مذکور، فعاًل فقط 
نمی توانند با کارت کاری انجام دهند و 

سایر اقدامات میسر است.

مدیرعاملبانکصادراتایران:

دنبالحلمشکلمهاجرینعزیزهستیم

طیحکمیازسویحجتالهصیدی،مدیرعاملبانکصادراتایران

خدادادغریبپور،مدیرعاملگروهمالیسپهرصادراتشد

هم تیمی های سابق میناوند در تیم اشتورم گراتس اتریش 
ایویکا اوسیم که سرمربی آن دوره باشگاه بود،  به همراه 
اتریشی،  باشگاه  نسل  آن  ایرانی  ستاره  درگذشت  از  پس 

نامه ای احساسی منتشر کردند.
از  یکی  باورنکردنی  از درگذشت  روز پس   3 فاصله  در 
واکنش  همچنان  ایران،  فوتبال  نسل طالیی  های  ستاره 
ها به این اتفاق از نقاط مختلف دنیا به سبک و سیاق های 
گوناگونی ادامه دارد. مهرداد میناوند چشم از جهان فروبسته 
اروپایی سابق وی به یادش هستند. در  و حاال تیم های 
جدیدترین اقدام، هم تیمی های سابق مهرداد میناوند در 
نامه  اوسیم  ایویکا  اش  مربی  و  اتریش  گراتس  شتورم  ا
نامه  این  متن  نوشتند.  وی  خانواده  به  تسلیت  برای  ی  ا

با شرح زیر است:
با درود و احترام به دوستان و خانواده مهرداد عزیز

ما دوستان و هم تیمی های مهرداد که در سال ۱999 
قهرمان اتریش شدیم و در کنار هم از سال ۱99۸ تا 2۰۰۱ 
در لیگ قهرمانان بازی کردیم. با هم قهرمان اتریش شدیم 

و با هم چقدر خوشحال بودیم.
ما  تک  تک  شنیدیم  را  عزیز  مهرداد  مرگ  خبر  قتی  و

ناراحت شدیم.
داشتنی  العاده دوست  فوق  انسان  ما یک  پیش  مهرداد 
بود. او را به خاطر برخورد خوب و لبخند همیشگی دوست 

داشتیم و با هم بازی ها همیشه مهربان و رفیق بود.
در تیم ما همه مهرداد را دوست داشتند و عشق و شوق 

او به فوتبال فراموش نشدنی است.
مهرداد همیشه فوتبال تهاجمی را دوست داشت همان 

چیزی که ما هم می خواستیم
ما 99 بازی رقابتی را با هم انجام دادیم ، از جمله ۱۴ 
بازی لیگ قهرمانان با موفقیت های فراموش نشدنی برابر 
گاالتاسرای استانبول ، المپیک مارسی ، گالسگو رنجرز ، 
آ اس موناکو و فاینورد روتردام. لحظه ای هرگز فراموش 
نخواهد شد که ما در مه ۱999 با نتیجه 3 بر صفر مقابل 
تیرول پیروز شدیم و سپس جام و سوپرجام را کسب کردیم. 
فراموش نمی شود که چگونه در سال 2۰۰۰ برای سومین 

فاینورد در روتردام به لیگ قهرمانان راه  پیاپی مقابل  ار  ب
استانبول   در  گاالتا  مقابل  اول  مرحله  در  سپس  و  افتیم  ی

در یک  گروه بودیم.
همیشه نام تو در باشگاه مان اشتورم هست.

همه ما مهرداد را برای همیشه در قلب خود نگه داشته 
ایم و تو نام ات همیشه پیش ماست.

خداحافظ مهرداد عزیز
استورم  طالیی  دوران  این  بازیکنان  و  اوسیم  یویکا  ا

گراتس از سال ۱99۸ تا 2۰۰۱
فودا،  فرانکو  شیکلگرابر،  پپی  سیدورکزوک،  اسیمیر  ک
رومن  شاپ،  مارکوس  پوپوویچ،  رانکو  نویکرچنر،  انتر  گ
مالیچ، گیلبرت پریالسنیگ، مارکوس شاپ، یان پیتر مارتنز، 
هانس راینمایر، ایویکا واستیچ، ماریو هاس، تامی کوچیان، 
آبیودون  باردل،  جورج  باچتلر،  میشائیل  آنژیباود،  یدیه  د
بارووا، گری اشترافنر، گیورگی کورسوس، سرگئی یوران، 
روبرت  فلدهوفر،  فردل  فلرکین،  آندرس  سابیکس،  یمره  ا

ایبرتسبرگر، چارلز آموا، پتر هلینکا.

همتیمیهایاشتورمگراتسدرسوگمهرداد؛

نامتودرقلبوذهنماجاودانهخواهدماند
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3 وزیر در کمیسیون های تخصصی مجلس حاضر می شوند
 وزیران صنعت و معدن، دادگستری و نیرو این هفته برای پاسخ به 

سواالت نمایندگان مجلس در کمیسیون های تخصصی حاضر می شوند.
 کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسالمی این هفته از شنبه 

تا پنج شنبه جلسه دارند.
عمران،  معادن،  و  صنایع  های  کمیسیون  دوشنبه  روز  جلسات  ر  د
قضایی و حقوقی، علیرضا رزم حسینی وزیر صنعت و معدن و تجارت، رضا 
اردکانیان وزیر نیرو و سیدعلیرضا آوایی وزیردادگستری جهت پاسخگویی 
به سواالت نمایندگان در این کمیسیون ها حضور می یابند.همچنین در 
کمیسیون قضایی و حقوقی ادامه بررسی طرح حمایت از مالکیت صنعتی 

در روز یکشنبه مورد بررسی قرار می گیرد.
ادامه  آیین نامه داخلی مجلس  در جلسه روز سه شنبه کمیسیون 
رسیدگی به طرح اصالح و الحاق موادی به قانون نظارت مجلس بر 
کارشناسان  و  کننده  بررسی  کمیته  رئیس  حضور  با  نمایندگان  فتار  ر

برگزار می شود. مراکز مجلس 
 درجلسه روز یکشنبه کمیسیون آموزش تحقیقات و فناوری گزارش 
اعضای منتخب کمیسیون آموزش در کمیسیون تلفیق در خصوص الیحه 
بودجه سال ۱۴۰۰ بررسی می شود و در این جلسه  بررسی مصوبات شورای 
عالی انقالب فرهنگی و انتخاب دو نفر از اعضای کمیسیون جهت عضویت 
در کمیسیون مشترک طرح الزام به انتشار داده و اطالعات و انتخاب دو نفر 
از اعضای کمیسیون جهت عضویت در کمیسیون مشترک طرح صیانت 
این  برنامه های  از دیگر  برابر خشونت  بانوان در  امنیت  تامین  کرامت و 

کمیسیون خواهد بود.

آغاز بررسی الیحه بودجه 14۰۰ از سه شنبه در مجلس
گزارش کمیسیون تلفیق رسیدگی به الیحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور 

از روز سه شنبه در مجلس شورای اسالمی بررسی می شود.
 مجلس شورای اسالمی این هفته روزهای یکشنبه، سه شنبه، چهارشنبه 

و پنج شنبه جلسه علنی دارد.
دوم  شور  گزارش  است  قرار  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان   
ماده  اصالح  فوریتی  یک  طرح  فناوری  و  تحقیقات  آموزش  میسیون  ک
معلمان  استخدامی  تکلیف  تعیین  قانون  به  مصوب۱3/۰6/۱397  لحاقی  ا
حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش، 
گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ 
قانون اساسی در مورد طرح اسالمی مواد ۱ و 7 قانون اجرای سیاست های 
از شورای  اعاده شده  آن  بعدی  اصالحات  و  اساسی  قانون   ۴۴ اصل  کلی 

نگهبان را بررسی کنند.
بررسی گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد طرح فهرست قوانین و احکام 
گزارش کمیسیون  و  نگهبان  از شورای  اعاده شده  ورزش  در حوزه  امعتبر  ن
اجتماعی در مورد طرح تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی اعاده شده از 

شورای نگهبان از دیگر برنامه های صحن علنی مجلس خواهد بود.
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح جهش تولید 
و تامین مسکن )ارجاع از جلسه علنی( و گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی 
در مورد الیحه یک فوریتی الحاق یک تبصره به ماده ۱۴ قانون صدور چک 
مصوب ۱355 و اصالحات بعدی آن از دیگر موضوعاتی است که این هفته 

در دستور کار نمایندگان قرار می گیرد.
نمایندگان مجلس گزارش کمیسیون آموزش تحقیقات و فناوری در مورد 
الیحه نحوه کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش و فنی 
حرفه ای کشور و گزارش کمیسیون اصل نود در مورد واکسن کرونا را در این 

هفته مورد بررسی قرار می دهند.

ویژه برنامه های 12 بهمن اعالم شد
برنامه های  اعالم  با  کشور  اسالمی  تبلیغات  هماهنگی  شورای  قائم مقام   
اولین روز دهه فجر از اجرای ۴2 هزار عنوان برنامه و مراسم سالمت محور در 

سراسر کشور خبر داد.
نصرت اهلل لطفی گفت: در راستای برنامه ریزی بزرگداشت ایام اهلل دهه فجر 
انقالب اسالمی، با تشکیل 2۴ کارگروه تخصصی متشکل از تشکل های مردم 
نهاد، ارگان ها و نهادهای انقالبی، برنامه ریزی های فراگیری انجام شده است 
که با استعانت از ذات اقدس الهی جل و علی، بزرگداشت چهل و دومین سالگرد 
پیروزی انقالب اسالمی را با بیش از ۴2 هزار عنوان برنامه و مراسم سالمت محور 
با رعایت دقیق شیوه نامه های بهداشتی و پرهیز از هر نوع فراخوان عمومی و 
تجمع، آیین ها و ویژه برنامه هایی خواهیم داشت که طلیعه این رخداد مهم، گرامی 
داشت سالروز بازگشت پرخیر و برکت امام راحل عظیم الشان، به میهن اسالمی 

پس از ۱5 سال تبعید و هدایتگر جریان انقالب، به میهن اسالمی خواهد بود.
وی افزود: در این رابطه، اولین اقدام، نامگذاری روز ۱2 بهمن از ایام اهلل دهه 
فجر به عنوان › انقالب اسالمی، امام خمینی )ره( عبد صالح خدا، احیاگر اسالم 
ناب محمدی )ص( که در بیش از هزار شهر و شهرستان، امت متدین، والیت 
مدار  و همیشه حاضر در صحنه ایران اسالمی ضمن تجدید میثاق و تأکید بر 
پیوند ناگسستنی خود با آرمان های واالی احیاگر اسالم ناب محمدی )ص( این 

روز بزرگ را گرامی خواهند داشت.

انتخاباتی  انگیزه  برخی مسووالن دولتی  از  نمایندگان  شکایت 
دارد

 دبیرکل حزب مجمع ایثارگران اصالح طلب در واکنش به شکایت برخی 
نمایندگان مجلس از محمد جواد ظریف، عیسی کالنتری و عباس آخوندی، گفت: 
این افراد نگران انتخابات ریاست جمهوری هستند و می خواهند هر فردی را که 

کوچک ترین پایگاه مردمی دارد از رقابت دور کنند.
»محمدجواد امام« ، با اشاره به برخورد فیزیکی یک نماینده مجلس با سرباز 
راهور ناجا گفت: در ساعات اولیه انتشار این خبر اگر نماینده خاطی عذرخواهی 

می کرد بازتاب این اتفاق به این شکل نبود.
دبیر کل حزب مجمع ایثارگران اصالح طلب افزود: امروزه همه باید مراقب 
رفتار خود باشیم چون این جامعه دیگر سنتی نیست و خوشبختانه فناوری نوین 
ارتباطی و فضای مجازی رفتار ما را نظارت می کند و هر جا خطا ببیند آن را به 
رفتارهای ما مفید است و  تنظیم  برای  این فضا  جامعه منعکس می کند. وجود 
دیگران هم حواسشان باشد اگر رفتارشان این گونه باشد قطعًا با واکنش جامعه 
روبرو خواهند شد.وی خاطرنشان کرد: واکنش مردم به این اتفاق متاثر از عصبانیتی 
است که زیر پوست جامعه وجود دارد و در پی فرصت بود تا خود را تخلیه کند.  
حضرت امام )ره( فرمودند که عالم محضر خداست در محضر خدا معصیت نکنید. 
با توجه به اظهارات اولیه این نماینده،  اگر این اتفاق از سوی دوربین راهور ضبط 

نمی شد او حاضر به عذرخواهی نمی شد.
رییس  علیه  تلویزیونی  برنامه  میهمان  اظهارات  به  واکنش  در  امام  جواد 
جمهوری گفت: با این نوع رفتار آنها فکر می کنند در جایگاهی قرار دارند که به 
هر وسیله ای باید طرف مقابل را کنار بزنند. وقتی کم می آورند متوسل به این نوع 
رفتارها می شوند چون در رفتار آنها منطق حاکم نیست و این رفتارها مقابل رقیب 

برپایه تخریب و تهمت است.
محمد  از  نمایندگان  برخی  شکایت  به  واکنش  در  اصالح طلب  فعال  این 
جواد ظریف وزیر امور خارجه، »عیسی کالنتری« رییس سازمان محیط زیست و 
»عباس آخوندی« وزیر سابق راه و شهرسازی، گفت: این افراد به  دلیل در اختیار 
انتخابات 2۸ خرداد  پایگاه مردمی، نگران  داشتن همه امکانات به دلیل فقدان 
پایگاه  کوچکترین  که  فردی  هر  می خواهند  و  ریاست جمهوری هستند   ۱۴۰۰

مردمی دارد از رقابت دور کنند.

 معاون رئیس جمهوری 
در امور زنان و خانواده گفت:  
الیحه حفظ کرامت و حمایت 
صورت  در  خشونت  برابر  در  زنان  از 
تبدیل شدن به قانون، فرهنگ و نگاه 
درست و جدیدی به حوزه زنان ترویج 
می دهد و نیز مروج سبک درست زندگی 

ایرانی اسالمی خواهد بود.
در  شنبه  روز  ابتکار  معصومه   
و  کرامت  حفظ  الیحه  تبیین  نشست 
که  خشونت  برابر  در  زنان  از  حمایت 
به صورت وبینار و با حضور مسئوالن 
زنان و خانواده در دستگاه های اجرایی 
و استان ها در دفتر معاونت برگزار شد، 
افزود: الیحه حفظ کرامت و حمایت از 
زنان در برابر خشونت حاصل اجماعی 
است که بین دولت و قوه قضاییه شکل 
حوزه  متخصصان  از  بسیاری  و  گرفته 
زنان در شکل گیری آن نقش داشته اند.

اینکه این الیحه  با تاکید بر  وی 
واقعی  مطالبات  و  مشکالت  اساس  بر 
در  ریشه  و  گرفته  شکل  زنان  جامعه 
بسیاری از مباحث قرآنی و فقهی دارد، 
خاطرنشان کرد: الیحه حفظ کرامت و 
حمایت از زنان در برابر خشونت به این 
موضوع که حفظ کرامت و امنیت زنان 
یعنی حفظ انسجام اجتماعی و سالمت 

و بقای جامعه، توجه ویژه دارد.
درباره  جمهوری  رئیس  معاون 
نقش و وظایف مدیران کل امور بانوان 
گفت:  الیحه  این  مورد  در  استان  هر 
نقش این مدیران، تببین و معرفی الیحه 
حمایت از زنان در برابر خشونت برای 
نمایندگان استان خود است تا با شناخت 

بهتر از الیحه حمایت کنند.  

از تالش  ابراز خرسندی  با  ابتکار 
ها مبنی بر اینکه این الیحه در همین 
مجلس بررسی و به قانون تبدیل شود، 
موضوع  که  جهت  این  از  داد:  توضیح 
داشتن  و  است  جامعه  به  مبتال  الیحه 
جامعه و خانواده سالم ضروری و موضوع 
خانواده مظهر توجه تام دولت است، از 
این رو انتظار می رود همه کسانی که 
مدافع حقوق خانواده و زن هستند پای 
کار بیایند و این الیحه به عنوان قانون 

برای کشور در مجلس تصویب شود.
ابتکار در بخشی دیگر از سخنان 
خود درباره مفاد و محتوای این الیحه 
فقط  الیحه  قانونی  ابعاد  کرد:  تصریح 
جنبه بازدارندگی و تنبیهات نیست بلکه 
بسیار  پیشگیرانه  اقدامات  جنبه  آن  در 

اهمیت دارد.
وی ادامه داد: این الیحه در صورت 
تبدیل شدن به قانون، فرهنگ و نگاه 

درست و جدیدی به حوزه زنان ترویج 
می دهد؛ این الیحه ترویج دهنده یک 
سبک درست ایرانی اسالمی خواهد بود 

که جامعه به آن نیاز دارد.
اینکه  از  خرسندی  ابراز  با  ابتکار 
امیدواریم بتوانیم این الیحه را به قانون 
جامعه و کامل تبدیل کنیم، تصریح کرد: 
این الیحه می تواند مسیر و راه خوبی 
را برای اصالح نگرش و سبک زندگی 

داشته باشد.
حمایت  و  کرامت  حفظ  الیحه   
راستای  در  خشونت  برابر  در  زنان  از 
قانون  های  آرمان  و  اصول  تحقق 
در  ایران  اسالمی  جمهوری  اساسی 
زنان،  منزلت  و  کرامت  حفظ  جهت 
حمایت از زنان در برابر اقسام مختلف 
بینی  پیش  آمیز،  خشونت  رفتارهای 
توانمندی  و  خدمات  اقدامات،  تدابیر، 
سازی های الزم برای حمایت از زنان در 

برابر خشونت، تعیین تکالیف دستگاه ها 
و نهادهای متولی امر مبارزه با خشونت 
علیه زنان، تمهید ساختار منسجم برای 
های  فعالیت  بر  نظارت  و  هماهنگی 
زمینه،  این  در  اجرایی  های  دستگاه 
و  مزاحمت  جدید  اشکال  انگاری  جرم 
تعدی به حقوق زنان و تعیین ضمانت 
و  تنقیح  و  آن  برای  مناسب  اجراهای 
در  پراکنده  و  مختلف  قوانین  انسجام 
و  زنان  امور  معاونت  توسط  زمینه  این 
قوه  تایید  و  جمهوری  ریاست  خانواده 
قضاییه به رشته تحریر درآمد و با ورود 
تا  به مجلس شورای اسالمی می رود 
به شکل قانون چتر حمایتی خود را بر 

سر زنان بگسترد.
این الیحه شامل 57 ماده و پنج 
همچون  اصطالحاتی  که  است  فصل 
تمامی  یعنی  زن  حمایت،  کرامت، 
زنان و دختران تبعه ایران در داخل یا 
خارج و زنان و دختران غیر ایرانی که 
ایران  اسالمی  جمهوری  قلمروی  در 
حضور یا سکونت داشته باشند، خشونت 
و کارگروه ملی در آن مندرج شده است.

این الیحه  نخست  فصل  در سه 
به تعیین تکالیف دستگاه ها و نهادهای 
متولی امر مبارزه با خشونت علیه زنان 
و تمهید ساختار منسجم برای هماهنگی 
و نظارت بر فعالیت های دستگاه های 
اجرایی در این زمینه اشاره شده  که 27 

ماده از این الیحه را شامل می شود.
فصل چهارم و پنجم به بیان جرایم 
دادرسی  های  آیین  و  ها  مجازات  و 
پرداخته که با ضمانت اجرایی که دارد 
خشونت  و  ها  آسیب  بار  از  تواند  می 

ها بکاهد.
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ثبت نام تکمیل ظرفیت دستیار تخصصی پزشکی تمدید شد
 ثبت نام تکمیل ظرفیت و انتخاب رشته چهل و هفتمین دوره آزمون 
پذیرش دستیار تخصصی پزشکی از امروز - شنبه تا دوشنبه این هفته )۱۱ 

تا ۱3 بهمن 99( تمدید شد.
مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور امروز اعالم کرد: مرحله تکمیل 
پزشکی  تخصصی  دستیار  پذیرش  آزمون  دوره  هفتمین  و  ظرفیت چهل 
برای آن دسته از داوطلبان این دوره از آزمون که در مرحله اصلی مجاز به 
انتخاب رشته محل بوده و در اعالم نتایج مردود اعالم شده اند یا به هر 

دلیل موفق به انجام انتخاب رشته نشده بودند، اجرا می شود.
براین اساس، داوطلبان آزمون دستیاری دوره چهل و هفتم برای انتخاب 
رشته محل جدید یا ویرایش فرم انتخاب رشته خود می توانند از امروز شنبه 
۱۱ بهمن تا دوشنبه ۱3 بهمن 99 با ورود به سایت مرکز سنجش آموزش 

پزشکی به نشانی sanjeshp.ir نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند.
و  پزشکی  آموزش  شورای  مصوبات  مطابق  شد:  یادآور  مرکز  این 
تخصصی منصرفین از ثبت نام به هر دلیل، از شرکت و پذیرش در آزمون 
پذیرش دستیار تخصصی پزشکی سال آینده )دوره ۱۸( محروم می شوند.

چهل و هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیاری تخصصی پزشکی پنج 
شنبه ۱6 مرداد 99 با رقابت ۱۴ هزار و 67۸ نفر برگزار شد و نتایج نهایی 

۱9 مهرماه 99 اعالم شد.
در این دوره از آزمون 3 هزار و ۴79 نفر پذیرفته شدند.

و  بهشتی  شهید  های  دانشگاه  خوابگاه  اسکان  زمان  و  شرایط 
خوارزمی

و  بهشتی  شهید  های  دانشگاه  دانشجویان  اسکان  زمان  و  شرایط 
خوارزمی برای نیم سال دوم ۱۴۰۰-۱399 در خوابگاه ها اعالم شد.

دانشجویان  نام  ثبت  مهلت  بهشتی  شهید  دانشگاه  اطالعیه  طبق   
تحصیالت تکمیلی این دانشگاه برای اسکان نیم سال دوم تحصیلی در 

خوابگاه ها تا ۱۸ بهمن ماه تمدید شد.
بر اساس این گزارش، دانشجویانی که متقاضی اسکان در خوابگاه 
برای نیم سال دوم تحصیلی هستند، می توانند درخواست خود را در سامانه 

گلستان ثبت کنند.
فقط دانشجویان تحصیالت تکمیلی که در مرحله پایان نامه، دفاع و 
یا تدوین پروپوزال هستند و نیاز به حضور در دانشگاه دارند، می توانند برای 

اسکان در خوابگاه درخواست خود را ثبت کنند.
اگر  و  است  مجازی  به صورت  نام ها  ثبت  اطالعیه،   این  براساس 
دانشجویان نتوانند تا 3۰ بهمن ماه ثبت نام کنند امکان اسکان برای آن ها 

در خوابگاه میسر نخواهد بود.
شرایط اسکان دانشجویان دانشگاه خوارزمی

همچنین دانشگاه خوارزمی در اطالعیه ای اعالم کرد: شرایط اسکان 
در خوابگاه های این دانشگاه مطابق با شیوه نامه ستاد مبارزه با کرونای 
اسکان  به  مجاز  که  دانشجویانی  اطالعیه  این  بود.طبق  خواهد  دانشگاه 

هستند در خوابگاه ها هستند به شرح زیر است:
دارای  پایه  علوم  و  مهندسی  رشته های  ارشد  و  دکتری  دانشجویان 
پروپوزال مصوب که در سنوات مجاز تحصیلی هستند. همچنین به سایر 
دانشجویان مقاطع تحصیلی دکتری و ارشد، جهت دفاع از پایان نامه، حداکثر 

دو هفته خوابگاه تعلق می گیرد.
در ادامه این اطالعیه آمده است: اولویت اسکان با دانشجویانی است 

که برای انجام پایان نامه خود نیاز به استفاده از آزمایشگاه دارند.

13۰ دستگاه استخراج بیت کوین در بابلسر کشف شد
 جانشین فرمانده انتظامی مازندران از کشف ۱3۰ دستگاه استخراج ارز دیجیتال 

یا بیت کوین و متعلقات آن به ارزش ۴۰ میلیارد ریال در شهرستان بابلسر خبر داد.
به گزارش روابط عمومی نیروی انتظامی مازندران ، سرهنگ سیدموسی حسینی 
با انجام اقدامات اطالعاتی  گفت : ماموران پلیس امنیت عمومی شهرستان بابلسر 
ارز  استخراج  اقتصادی و کشف دستگاه  امنیت  از مخالن  به شناسایی یکی  موفق 

دیجیتال شدند.
وی افزود : ماموران متهم را که با مقاصد سودجویانه اقدام به نصب دستگاه 
های تولید ارز دیجیتال بیت کوین دریکی از واحدهای صنعتی کرده بود، شناسایی و 

درعملیاتی غافلگیرانه دستگیر کردند.
جانشین فرمانده انتظامی از کشف ۱3۰ماینر قاچاق به همراه متعلقات آن در 
بازرسی از محل مورد نظر خبر داد واظهار داشت:برابر نظر کارشناسان ارزش ریالی 

تجهیزات کشف شده بالغ بر۴۰ میلیارد ریال برآوردشده است.
اخالل  موجب  را  قانونی  غیر  اقتصادی  های  فعالیت  هرگونه  و  قاچاق  وی 
درنظام اقتصادی کشور دانست وتصریح کرد:خرید ومصرف کاالی قاچاق و هرگونه 
اقتصادی غیرقانونی باعث اخالل درعرضه تولیدات داخلی،تعطیلی کارخانه  فعالیت 

ها وافزایش بیکاری است.
پیش این نیز منابع رسمی مازندران اعالم کردند که در یک ماه اخیر حدود سه 

هزار و دستگاه استخراج ارز دیجیتال غیرمجاز در استان کشف و ضبط شد.
البته طبق اعالم شرکت توزیع برق مازندران چهار مزرعه  استخراج ارز دیجیتال 
دارای مجوز رسمی در مازندران فعال هستند که به دلیل کاهش انرژی برق آنان 

فعاًل قطع است. 
اداره کل صنعت ، معدن و تجارت نیز اعالم کرد که تا کنون 2۰۰ درخواست 
دریافت مجوز استخراج ارز رسمی در استان تایید شد که البته تا زمان دریافت پروانه 

بهره برداری حق فعالیت ندارند.

کشف محموله 3 تنی موادمخدر در مرزهای جنوب شرق
فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی از موفقیت مرزبانان استان سیستان و بلوچستان 
در کشف محموله سنگین سه تنی موادمخدر توسط مرزداران هنگ مرزی زابل خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری پلیس، سردار احمدعلی گودرزی با اشاره به موفقیت 
مرزبانان جنوب شرق کشور در کشف محموله سه تنی مواد مخدر افزود: در راستای 
کنترل و مراقبت از مرزها و برخورد قاطع با هرگونه قاچاق موادمخدر در طول نوار 
مرزی، مرزداران استان سیستان و بلوچستان از فعالیت باند بزرگ قاچاق موادمخدر 
در منطقه مرزی تاسوکی شهرستان زابل مطلع شدند و با برنامه ریزی دقیق عملیاتی 

و تشدید اقدامات کنترلی، موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.
وی افزود: با انجام اقدامات گسترده اطالعاتی مسیرهای احتمالی تردد قاچاقچیان 
انتقال محموله موادمخدر به عمق کشور  و همچنین زمان برنامه ریزی شده جهت 
مشخص شد و مرزداران دالور هنگ مرزی زابل در قالب چندین تیم پوششی و عملیاتی 
با اجرای کمین هدفمند منطقه مورد نظر را در کنترل خود قرار دادند و با هدایت عملیاتی 

و پشتیبانی اطالعاتی مرزبانی استان، توانستند محموله موادمخدر را کشف کنند.
پاک سازی منطقه  در  مرزداران  اضافه کرد:  انتظامی  نیروی  مرزبانی  فرمانده 

موفق شدند 3 تن و 5 کیلوگرم تریاک را کشف کنند.
و  امنیتی  و  اطالعاتی  نهادهای  سایر  همکاری  از  پایان  در  گودرزی  سردار 
حمایت های همیشگی مرزنشینان عزیز تقدیر و خاطرنشان کرد: شناسایی و دستگیری 

متهمان پرونده به صورت ویژه در دستور کار مرزبانان قرار دارد.
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مارکزاکربرگ:اپلازموقعیتوسیستمعامل
خودبرایتسلطبرخدماتاستفادهمیکند.

 2۰2۰ دسامبر  به  منتهی  سه ماهه ی  مالی  گزارش  اپل  گذشته،  هفته ی 
مالی   گزارش  فیسبوک  آن،  از  پس  کمی  و  کرد  منتشر  را   )۱399 دی   - )آذر 
خود را به اصحاب رسانه و سرمایه گذاران اعالم کرد.  مارک زاکربرگ، از این 
از ویژگی های حریم خصوصی ۱۴  انتقاد  به  به دست آمده بهره گرفت و  فرصت 
iOS پرداخت. وی با توصیف اپل به عنوان یکی از بزرگ ترین رقبای فیسبوک، 
ادعا کرد که این شرکت از موقعیت و سیستم های  عامل  خود برای تسلط بر سایر 

خدمات استفاده می کند.
مورد  در  اپل  که  دارد  شک  زاکربرگ  اپل اینسایدر،  گزارش  به  استناد  با 
مواضع حریم خصوصی اش صادق باشد؛ اما اظهارات متوالی وی به نوعی بر مزیت 
ویژگی های حریم خصوصی اپل داللت دارد. زاکربرگ می گوید: »ما رقبای زیادی 
داریم که ادعاهایی در مورد حریم خصوصی می کنند که اغلب گمراه کننده است. 
اپل به تازگی برچسب های حریم خصوصی را منتشر کرده که مبتنی بر فراداده هایی 
است که برنامه ها به  جای حفظ حریم خصوصی و امنیت، از پیام های واقعی افراد 
جمع آوری می کنند. به طور پیش فرض، برنامه ی آی مسیج اپل پشتیبان  پیام های 
رمزگذاری نشده را ذخیره می کند. این بدان معنی است که اپل و دولت ها توانایی 
از مهم ترین  بنابراین وقتی صحبت  دارند؛  را  بیشتر مردم  پیام های  به  دسترسی 
می کنم  فکر  من  است،  مردم  پیام های  از  محافظت  که  می آید  میان  به  مسئله 

برنامه ی واتساپ ما به وضوح از برتری برخوردار است.« زاکربرگ درادامه افزود:
آی مسیج کلید اصلی اکوسیستم اپل است. این برنامه به صورت پیش فرض 
روی هر آیفون نصب شده و اپل آن را به رابط برنامه های کاربردی و مجوزهای 
خصوصی ترجیح می د هد؛ به همین دلیل آی مسیج پرکاربردترین سرویس پیام رسانی 
در ایاالت متحده محسوب می شود. تجارت اپل به طور فزاینده ای بر به دست آوردن 
سهم برنامه ها و خدمات علیه ما و سایر توسعه دهندگان متمرکز است؛ بنابراین اپل 
برای استفاده از موقعیت و بستر اصلی خود با هدف تداخل در نحوه کار برنامه های ما 
انگیزه دارد و آن ها این کار را مرتبا برای ترجیح دادن برنامه هایشان انجام می دهند.

زاکربرگ ادعا می کند که قدرت اپل بر رشد میلیون ها کسب وکار در سراسر جهان 
تأثیر می گذارد و تغییرات iOS ۱۴ در آینده بسیاری از مشاغل کوچک را برای 
دسترسی به مشتریان به منظور تبلیغات هدفمند با چالش مواجه می کند. زاکربرگ 
می گوید: »اکنون ممکن است اپل بگوید برای کمک به منافع مردم این کار را 
انجام می دهد و من فکر می کنم این پویایی برای درک مردم مهم است؛ زیرا ما و 
دیگران قرار است در آینده ای قابل پیش بینی در برابر این مسئله قرار بگیریم. در 
حال حاضر سرویس های پیام رسان ما همچنان پایدارند و رشد می کنند؛ اما این 

یک نبرد سخت خواهد بود.«
تیم کوک در مصاحبه ای جداگانه، مستقیما به فیسبوک و کارزار آن علیه 
در  را  اپل  به تفصیل موضع  اما  نکرد؛  اشاره ای  اپل  خصوصیات حریم خصوصی 
تیم کوک  از سخنان  داد. بخشی  کاربران شرح  از اطالعات  با محافظت  رابطه 

به شرح زیر است:
فردا روز جهانی حریم خصوصی است و ما همچنان استانداردهای جدیدی 
استانداردها  این  تعیین می کنیم.  از حق حریم شخصی کاربران  برای محافظت 
است که  استخری  در  ایجاد موج  برای  بلکه  برای محصوالت خودمان،  نه فقط 

کل صنعت را به جلو می برد.
 I)dentifier for IDFAا) ویژگی  دارد  قصد  اپل  می شود  گفته 
Advertisers را حذف کند. پیش از این، قابلیت یادشده به شرکت ها امکان 
می داد داده های کاربران را تحت شرایط خاص ردیابی کنند. به گفته ی اپل، جایگزین 
IDFA با نام SKAdNetwork، قرار است از کاربران بیشتر محافظت کند. 
از قابلیت های  امیدوار بود ویژگی حفظ حریم خصوصی را به عنوان بخشی  اپل 
iOS ۱۴ در ماه سپتامبر 2۰2۰ )شهریور ۱399( راه اندازی کند؛ اما انتشار آن را 
تا اوایل سال 2۰2۱ به  تأخیر انداخت تا فرصت بیشتری برای ایجاد تغییرات الزم 
در اختیار توسعه دهندگان قرار بدهد. در حالی که فیسبوک همچنان به البی علیه 
حذف IDFA ادامه می دهد، گوگل تأیید کرده است که تمامی برنامه هایش را 

به SKAdNetwork مجهز می کند.

 نزدیک به یک سال است که از 
ورود ویروس کرونا به کشور می گذرد، 
ویروسی که تا به امروز جان 57 هزار 
و ۸۰7 نفر از هموطنمان را گرفت، این 
کارشناسان  اما  است  ماجرا  سیاه  روی 
معتقدند که همه گیری کرونا جنبه های 
مثبتی هم داشته و آن مشخص کردن 
ارزش ارتباطات اجتماعی و درک اهمیت 
مقدم  براهیمی   ا است.حسین  روابط 
متخصص روانشناسی و استاد دانشگاه 
خبرنگار  با  گفت  وگو  در  جمعه  روز 
به  ویروس کرونا  ایرنا گفت:  اجتماعی 
رغم تشدید برخی دشواری های زندگی 
و همچنین ایجاد معضالت اقتصادی و 
متعددی  آموخته های  با  اما  اجتماعی، 
همراه بود که با پایان یافتن این بحران 

نیز می تواند تداوم داشته باشد.
ویروس  شیوع  داشت:  اظهار  وی 
کرونا ارزش ارتباطات اجتماعی را بیش 
برای بشر روشن کرد و شاید  از پیش 
بتوان گفت که درک اهمیت این روابط 
اهمیت  همچنین  بود،  کرونا  رسالت 
در  عمومی  و  فردی  بهداشت  رعایت 
از  ها  بیماری  انواع  از  پیشگیری  روند 
جمله سرما خوردگی و آنفلوآنزا بیش از 
پیش مشخص شد چون آمارها نشان می 
دهد که این بیماری ها در کشور کاهش 
یافته است. این متخصص روانشناسی 
تصریح کرد: بنابراین می توان گفت که 
نهادینه شدن رعایت بهداشت در جامعه 
از  یکی  می تواند  شهروندان  اذهان  و 
ویروس  شیوع  دستاوردهای  مهمترین 

کرونا برای بشریت باشد.
روند  در  فناوری  توسعه  به  وی 
شیوع کرونا اشاره کرد و گفت: تعطیلی 
تا  باعث شد  مدارس و مراکز آموزشی 
شکل  بهترین  به  ارتباطات  فناوری  از 
برگزاری  چون  شود  استفاده  ممکن 
موجب  آنالین  آموزشی  های  کالس 

شد افراد از آموزش عقب نمانند.
به  اشاره  با  دانشگاه  استاد  این 
استفاده برخی کشورهای توسعه  یافته از 
این فناوری افزود: عدم استفاده از فضای 
مجازی در برخی عرصه ها در ایران سبب 
بروز مشکالتی برای دانشجویان ایرانی 

در خارج از کشور و همچنین گردشگران 
ایرانی و افراد مقیم خارج از کشور شده 
بود که ضرورت استفاده از این فناوری 

موجب توسعه و فراگیری آن شد.
ابراهیمی مقدم تاکید کرد: آموزش 
و فراگیری چگونگی ارتباط با خانواده، 
همسر و فرزندان نیز با قرنطینه خانگی 
تقویت شد، پیش از شیوع این بیماری 
تصور می شد که برای تفریح و سرگرمی 
اقوام و دوستان معاشرت  با  باید  صرفا 
کرد اما در دوران کرونا مشاهده شد که 
اعضای خانواده نیز در کنار هم با خلق 
را  خانوادگی  پیوندهای  شاد،  لحظات 

مستحکم می کنند.
وی ادامه داد: همچنین شیوع این 
بیماری زوایای زیادی از زندگی انسان 
را روشن کرد، به عنوان مثال دوستان 
مساله  این  که  شدند  مشخص  حقیقی 

در زندگی انسان بسیار ارزشمند است.
ابراهیمی مقدم با بیان این که پول 
درمان همه مشکالت نیست، تاکید کرد: 
درک و فهم قدرت مطلق آفریدگار نیز 
در دوران شیوع کرونا برای بشر بیش 
از پیش مورد توجه قرار گرفت، ارزش 

و  احساسات  از  بهره گیری  و  معنویت 
عواطف خوشایند ناشی از این معنویت 
به منظور غلبه بر اضطراب، استرس  و 
ناامیدی  نیز در دوران کرونا پدیدار شد.

اضافه  روانشناسی  این متخصص 
از  یکی  نیز  فرزند  تعدد  ارزش  کرد: 
برای  ویروس  این  دیگر  آموخته های 
انسان  نیاز  دوران  این  در  بود؛  بشر 
با  درمان  دوران  مراقبت  و  معالجه  به 
تکیه بر فرزندان رفع می شد، در مقابل 
در  که هیچکس  دریافتند  نیز  فرزندان 
این دنیا به اندازه والدین دلسوز و عاشق 
واقعی آنها نیست.ابراهیمی مقدم گفت: 
در  نیز  نوین  کارهای  و  کسب  برخی 
یافت  ظهور  بیماری  این  شیوع  دوران 
و در مقابل شماری از کسب و کارهای 
سنتی و قدیمی )که شاید صرفا به دلیل 
یافته  تداوم  پدری  پیشینه  به  وفاداری 

بود( منحل شد.
این  دانشگاه،  استاد  این  گفته  به 
بحران  یافتن  پایان  با  کارها  و  کسب 
کرونا نیز تداوم خواهند داشت و این مهم 
نیز یکی از آثار و نتایج مثبت کرونا است.

ارتباطات  برقراری  افزود:  وی 

اجتماعی از طریق فضای مجازی که با 
کاهش ترافیک، آلودگی هوا، هزینه های 
اقتصادی و معضالت تردد همراه شد نیز 
از  بشر  آموخته های  از  یکی  عنوان  به 
کرونا می تواند تداوم داشته باشد و منابع 

مالی، وقت و انرژی را پس انداز کند.
ابراهیمی مقدم یادآور شد: کاهش 
برخی از هزینه ها همچون برگزاری مراسم 
عامل  گاها یک  که  ازدواج  تشریفات  و 
مشترک  زندگی  تشکیل  برای  بازدارنده 
بود هم در این دوران تجربه شد.وی ادامه 
داد: بشر همچنین با شیوع این بیماری 
و  اجتماعی  موقعیت   در هر  دریافت که 
می تواند  و  است  ناتوان  باشد،  اقتصادی 

با یک ویروس میکروسکوپی تلف شود.
ابراهیمی مقدم تاکید کرد: بنابراین 
بسیاری  که  آموخت  بشر  به  کرونا 
می تواند  سودمند  ظاهر  به  عناصر  از 
بی فایده باشد، باید متفکر بود، در رابطه 
اجتماعی  اقدامات فردی و  و  اعمال  با 
از  گذشت،  نخوت  و  غرور  از  اندیشید، 
هر واقعه و حتی شکست درس گرفت 
گامی  زندگی  در  آموخته ها  براساس  و 

به جلو برداشت.

ظهورکسبوکارهاینوینباشیوعویروسکرونا

معاونرئیسجمهوری:

حفظ کرامت و امنیت زنان یعنی حفظ انسجام اجتماعی



3 انرژیسال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1667- یکشنبه 12 بهمن 1399 اقتصاد- 

دو  گزارشها،  اساس  بر 
میلیون و ۴۰۰ هزار نفر بیکار 
 ۴۰ که  دارد  وجود  کشور  در 
درصد آنها را فارغ التحصیالن دانشگاهی 

تشکیل می دهند.
امروز در کشور با چالش اقتصادی 
و بیکاری جوانان تحصیلکرده روبه رو 
هستیم و  بیسیاری از فارغ التحصیالن 
به دلیل فقدان مهارت و عدم بهره مندی 
از آموزشهای مهارتی در دوران تحصیل 
ارتباط ضعیف دانشگاه و صنعت در  یا 
یک رشته نامرتبط مشغول به کار شده 

و یا از معضل بیکاری رنج می برند.
وارد  التحصیالن  فارغ  که  زمانی 
بازار کار می شوند شاید اطالع کمی از 
مسایل مربوط به محیط کار داشته باشند 
در حالی که اگر به موضوع مهارت به 
در  بازنگری  و  بپردازیم  شکل هدفمند 
نظام آموزش و تحول در حوزه صنعت، 
آید  وجود  به  بازار  تقاضای  و  مهارت 
ماهر  و  خالق  نیروهای  تربیت  زمینه 

برای جامعه به وجود می آید.
به گفته کارشناسان، افرادی که از 
تحصیل فارغ می شوند باید مهارت های 
به  طریق  این  از  و  بیاموزند  را  کار 
اشتغال  و  اقتصادی  توانمندی  سمت 

گام بردارند.
آمار  مرکز  های  گزارش  مطابق 
بیکار  جمعیت  سهم  امسال  پاییز  در 
کل  از  عالی  آموزش  التحصیل  فارغ 
این  است.  بوده  درصد   ۴۰.2 بیکاران 
و  مردان  به  نسبت  زنان  بین  در  سهم 
روستایی  نقاط  به  نسبت  شهری  نقاط 

افزایش یافته است.
عالء الدین ازوجیـ  مدیرکل دفتر 
سیاست گذاری و اشتغال وزارت کار می 
گوید: در حال حاضر دو میلیون و ۴۰۰ 
دارد  وجود  کشور  در  بیکار  نفر  هزار 
فارغ التحصیالن  را  آنها  درصد   ۴۰ که 
دانشگاهی تشکیل می دهند.به گفته وی 
ساالنه بین 6۰۰ هزار تا 7۰۰ هزار نفر 
نیروی جدید کار به بازار وارد می شوند.

سیاست  گفته  ازوجی  که  آنطور 
اساس  بر  کار  وزارت  اشتغال  گذاری 
تبصره ۱۸ بودجه، حفظ اشتغال، توسعه 
کسب و کار و برنامه های بهبود وزارت 
کار است و بر اساس این تبصره از سال 
۱396 تا ۱399  ساالنه ۴5۰ هزار شغل 

ایجاد شده است.

کارشناسان  از  بسیاری  نگاه  از 
پژوهشی  و  آموزشی  فعالیت های  پیوند 
با بخش صنعت برای تربیت و پرورش 
نیروهای ماهر و خالق و آشنا با فرهنگ 
است؛  بوده  توجه  مورد  دیرباز  از  کار 
این  به  صنایع  و  دانشگاهیان  ارتباط 
دلیل از اهمیت باالیی برخوردار است که 
می تواند در نرخ اشتغال فارغ التحصیالن 
تا حد  را  باشد و آن  اثرگذار  دانشگاهی 
زیادی کاهش دهد. در حال حاضر دلیل 
اصلی بیکاری فارغ التحصیالن دانشگاهی 
نه به دلیل فقدان شغل، بلکه در بسیاری 

زمینه ها نبود مهارت الزم بوده است.
دلیل  به  تحصیل کردگان  بیشتر   
و  مهارتی  دوره های  گذراندن  عدم 
را  کار  بازار  به  ورود  توان  عملی، 

اتصال  عدم  به  ضعف  این  و  ندارند 
بنگاه های اقتصادی و مراکز دانشگاهی 
که  در صورتی  می گردد  بر  یکدیگر  با 
تحصیالت  کنار  در  دانشجویان  اگر 
دانشگاهی، از آموزشهای مهارتی بهره 
آنها  در  کارآفرینی  روحیه  شوند،  مند 

ایجاد می شود.
که  باورند  این  بر  کارشناسان 
دانشگاه و صنعت مکمل یکدیگر درحوزه 
اشتغال به شمار می روند و پیوند میان 
اشتغالزایی  موجب  دانشگاه  و  صنعت 
دانش آموختگان می شود. به طور حتم 
با تربیت دانشجویان ماهر و کارآفرین 
و جذب آنها در بنگاهها و صنایع معضل 
بیکاری و اشتغال در کشور زودتر برطرف 

خواهد شد.

استقبال مردم از صدور کارت هوادارای پرسپولیس 
بانک گردشگری از ابتدای تاسیس تاکنون طرح های 
مشتریان،  به  مطلوب  خدمات  ارائه  راستای  در  را  مهمی 

اجرایی کرده است.
به گزارش روابط عمومی بانک گردشگری، از جمله 
این طرح ها می توان به صدور کارت هواداری پرسپولیس 
برای  تاکنون  امسال  ماه  آبان  ابتدای  از  که  کرد  اشاره 
هزاران نفر از هواداران باشگاه پرسپولیس صادر شده است.

بانک گردشگری، حامی اصلی پرسپولیس است و بنابر امضای دومین قرارداد 
بانک گردشگری با باشگاه پرسپولیس در سال جاری، اسپانسری این بانک تا پایان 

فصل لیگ برتر فوتبال کشور )سال ۱۴۰۱( ادامه خواهد داشت.
صدور کارت هواداری پرسپولیس در سه سطح »همراه«، »حامی« و »دوآتیشه« 
ادامه دارد که امیدواریم هواداران پرسپولیس با استقبال هر چه بیشتر خود، حمایت 

چشمگیری از باشگاه بزرگ پرسپولیس را رقم بزنند.
این گزارش حاکیست: کارت هاي هواداراي باشگاه پرسپولیس ترکیبي از یک 
کارت بانکي و کارت حمل و نقل عمومي )مترو+اتوبوس( بوده و خدمات متنوعي 
نظیر تخفیفات در خرید تور، بلیط هواپیما، رزرواسیون هتل هاي سراسر کشور، بهره 
مندي از تخفیفات باشگاه سپنتا ، تخفیف در خدمات بیمه اي و سایر خدمات جذاب 

و متنوع را براي دارنده کارت به ارمغان مي آورد.
بانک گردشگری همواره حمایت از بخش ورزش کشور را در برنامه ریزی 

ها لحاظ کرده است.

اطالعیه بانک توسعه تعاون در خصوص برداشت کارمزد پیامک 
بانکی

بانک  مصوبات  حسب  تعاون بر  توسعه  بانک 
مرکزی و شورای هماهنگی بانکها، طبق روال موجود 
حساب  از  برداشت  و  پیامک واریز  کارمزد ارسال 
در شبکه  اعمال شده  با کمترین سقف  را  مشتریان 

بانکی کسر می کند.
تعاون،  توسعه  بانک  روابط عمومی  به گزارش 

این بانک مطابق با مصوبات بانک مرکزی و شورای هماهنگی بانکها و طبق 
رویه  جاری در سایر بانکها جهت اطالع رسانی تمامی عملیات واریز و برداشت 
حسابهای مشتریان از طریق ارسال پیامک، مبلغ کارمزد ارسال پیامک را به 

صورت سالیانه از حساب های مشتریان کسر می کند.
با توجه به این روال و بر اساس بند 3 پانصد و بیست و دومین صورتجلسه 
های ارسال  هزینه  کارمزد  بر کسر  تعاون مبنی  توسعه  مدیره بانک  هیأت 
پیامک در سال 99 ، حسب برنامه ریزی صورت گرفته مبلغ ۱۰۰هزارریال به 
ازای هرحساب در تاریخ چهارشنبه، ۸ بهمن ماه سال جاری به طور هماهنگ 

از حساب مشتریان محترم بانک توسعه تعاون کسر شد.
گفتنی است کارمزد سرویس ارسال پیامک در شبکه بانکی متغیر و به 
صورت رقابتی است که مبلغ اعمال شده در بانک توسعه تعاون به میزان 

کمترین کارمزد دریافتی در شبکه بانکی در حال حاضر است.
در پایان یاد آور می شود از آنجایی که کارمزد سرویس پیامک تراکنشهای 
واریز و برداشت به صورت ساالنه از حساب مشتـری کسر می گردد لذا مشتریان 
می توانند در صورت عدم تمایل به دریافت پیامک با مراجعه حضوری به شعب 
بانک باجههای بانک توسعه تعاون در سراسر کشور، نسبت به غیرفعال سازی 

سرویس مذکور اقدام نمایند.

معاون وزیر راه و شهرسازی، از تامین اراضی 15۰ هزار واحد 
مسکن ملی طبق تازه ترین آمار، خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا به 
نقل از وزارت راه و شهرسازی، احمد اصغری مهرآبادی 
معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی 
زمین و مسکن، تازه ترین عملکرد آن سازمان را در 
ملی مسکن،  اقدام  اجرای طرح  برای  اراضی  تامین 

تشریح کرد.
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با تاکید بر اینکه برنامه ریزی آن 
سازمان در اجرای طرح اقدام ملی مسکن، تامین زمین ۴۰۰ هزار واحد مسکن 
ملی با همکاری سایر سازمان ها و وزارتخانه ها در تخصیص اراضی مازاد به 
اجرای طرح است، گفت: سازمان ملی زمین و مسکن، تاکنون برای ۱5۰ هزار 

واحد طرح اقدام ملی مسکن، زمین تامین کرده است.
در  سازمان  وظیفه  اینکه  به  اشاره  با  و شهرسازی  راه  وزیر  معاون 
اجرای طرح اقدام ملی مسکن تامین زمین در مناطقی است که نیاز واقعی 
مسکن وجود دارد، تاکید کرد: روش های مختلف تامین زمین در اجرای 
طرح اقدام ملی مسکن مدنظر قرار خواهد گرفت. اولویت نخست وزارت 
اراضی  تامین زمین اجرای طرح،  راه و سازمان ملی زمین و مسکن در 
باید  که  است  اراضی  و همچنین  موات  اراضی  یا  و  ملی  اراضی  دولتی، 
توسط سایر دستگاه های دولتی در اختیار سازمان ملی برای اجرای طرح 

اقدام ملی مسکن قرار بگیرد.
مهرآبادی تصریح کرد: سایر دستگاه های دولتی مکلف هستند اراضی 
مازاد خود را در اختیار سازمان ملی و وزارت راه و شهرسازی قرار دهند. این 
موارد در برنامه سازمان ملی زمین و مسکن قرار دارد و همکاران سازمان در 
تالش هستند تا توافق با مالکان انجام شود. در این زمینه مالکانی که تمایل 
دارند در این طرح همکاری کنند از امکانات آن ها استفاده می شود. در برخی 

مناطق نیز زمین باید خریداری شود تا طرح ملی مسکن اجرا شود.
وی یادآور شد: متقاضیان حائز شرایط دریافت مسکن ملی 26۰ هزار نفر 
هستند و تازه ترین آمار حاکی از واریز وجه توسط ۱۰۴ هزار نفر دارد. با این 
وجود سازمان، تاکنون برای ۱5۰ هزار نفر و بیش از واریزی ها تامین زمین 
کرده و در برنامه است که این رقم در همکاری سایر دستگاه های دولتی در 

تخصیص اراضی به اجرای طرح، افزایش پیدا کند.
وی بر رفع مشکالت تامین اراضی در شهرهای کوچک که اجرای مسکن 
ملی در آن ها بر عهده بنیاد مسکن انقالب اسالمی است، تاکید کرد و گفت: 
در برخی مناطق زمین قابل سکونت وجود ندارد، اما تالش خواهیم کرد تا 

از اراضی دولتی که در حریم قرار دارد برای اجرای این طرح استفاده شود.

تاکید بر جایگاه تطبیق در بانک ملی ایران
اداره کل  از  بانک  مدیره  هیات  اعضای  بازدید  طی 
تطبیق، مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بر جایگاه 

تطبیق در این بانک تاکید شد.
یران،  ا ملی  بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 
شاهباز  ناصر  و  مدیره  هیات  رئیس  شفیعی  عباس 
کل  ره  دا ا در  حضور  با  بانک  مدیره  هیات  عضو 
تروریسم  مالی  تامین  و  پولشویی  با  مبارزه  تطبیق، 

گرفتند. قرار  کل  اداره  این  های  فعالیت  و  امور  جریان  در  نزدیک  ز   ا
عباس شفیعی رئیس هیات مدیره بانک ضمن تشریح اهمیت تطبیق در ساختار بانک ها، 
بر جایگاه واحد تطبیق در نظام حاکمیت شرکتی تاکید کرد و اقدامات اداره کل تطبیق، 
مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک را تضمین کننده حسن شهرت و سالمت 
 فعالیت های جاری بانک و همچنین کاهش ریسک در حوزه های مختلف عنوان کرد.

در  دفاعی  خطی  سه  مدل  تشریح  به  نیز  مدیره  هیات  دیگر  عضو  شاهباز  ناصر 
بانک ملی ایران پرداخته و با تشریح و تبیین جایگاه تطبیق در بانک، نقش واحد 
کرد. عنوان  اهمیت  پر  بسیار  را  مقررات  و  قوانین  رعایت  عالی  کمیته  و   تطبیق 

همچنین سید رضا انواری رئیس اداره کل تطبیق، مبارزه با پولشویی و تامین مالی 
تروریسم نیز به تشریح موضوع تطبیق در بانکداری امروز پرداخت و اظهار کرد: امروزه 
موضوع تطبیق جز موضوعات اساسی و حیاتی در بانک هاست و بانک ملی ایران نیز با 
 توجه به اهمیت و حساسیت آن، اهتمام ویژه ای جهت عمل به استانداردهای آن دارد.

رئیس کمیسیون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم شورای هماهنگی بانک های 
دولتی در ادامه با اشاره به شیوه نوین بازرسی مبتنی بر ریسک )ریسک محور(، به کار 
گیری آن توسط اداره کل متبوع خود را یکی از اقدامات اثرگذار در افزایش کارایی و اثر 
بخشی بازرسی ها برشمرد و آثار آن در حوزه عملیاتی اقدامات این اداره کل را بیان کرد.

راه اندازی مخازن گاز مایع پاالیشگاه فازهای 22 تا 24 پارس 
جنوبی 

مایع  گاز  مخزن  دو  راه اندازی  از  پارس  گاز  و  نفت  شرکت  مدیرعامل 
پاالیشگاه فازهای 22 تا 2۴ پارس جنوبی با ظرفیت بارگیری ۸۰ هزار مترمکعب 

گاز مایع خبر داد.
به گزارش دنیای جوانان از شرکت نفت و گاز پارس، محمد مشکین فام، 
آماده سازی چهار مخزن گاز مایع شامل دو مخزن پروپان و دو مخزن بوتان 
پاالیشگاه فازهای 22 تا 2۴ پارس جنوبی را حاصل هماهنگی ویژه میان پیمانکار 
اجرایی، پیمانکار اصلی و کارفرمای طرح عنوان کرد و گفت: با پیگیری های 
انجام شده در رفع مسائل مالی و تأمین کاالهای مورد نیاز، مخازن پروپان و 
بوتان شمالی که برنامه راه اندازی آنها برای آخر امسال مقرر شده بود، زودتر 

از برنامه تعیین شده به نتیجه رسید و شاهد ورود گاز به این دو مخزن بودیم.
وی با بیان اینکه پس از مرحله سردسازی گاز، بارگیری مخزن پروپان با 
ظرفیت ۴5 هزار مترمکعب و مخزن بوتان با ظرفیت 35 هزار مترمکعب آغاز 
می شود، افزود: این دو مخزن در مجموع با ظرفیت بارگیری ۸۰ هزار مترمکعب 

گاز مایع )ال پی جی( راه اندازی شدند.
از ظرفیت  اینکه نیمی  با اشاره به  مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس 
کامل انبارش گاز مایع در مخازن این طرح تحقق یافت، افزود: ساخت دو مخزن 
باقیمانده گاز مایع پاالیشگاه فازهای 22 تا 2۴ تکمیل شده و منتظر دریافت 
پمپ های پروپان و بوتان مورد نیاز از شرکت پمپ های صنعتی ایران هستیم 
تا با تکمیل مراحل راه اندازی این دو مخزن، در مجموع ظرفیت بارگیری گاز 

مایع در این طرح تا پایان امسال به ۱6۰ هزار مترمکعب برسد.
مشکین فام، تکمیل ساخت و انجام عملیات راه اندازی دو واحد باقیمانده 
استحصال گوگرد را از دیگر اقدام های پایانی در پاالیشگاه فازهای 22تا 2۴ 
پارس جنوبی عنوان کرد و گفت: با توجه به اینکه استحصال کامل گوگرد در 
دو واحد از پیش راه اندازی شده این طرح محقق شده بود، به زودی با عملیاتی 
به  کامل  به طور  این طرح  گوگرد  استحصال  واحد  چهار  واحد،  دو  این  شدن 

بهره برداری می رسد.

جفیر  و  سپهر  توسعه  طرح  در  حفاری  ملی  دکل های  فعالیت 
آغاز می شود

شرکت ملی حفاری ایران اعالم کرد: عملیات طرح توسعه میدان های نفتی 
سپهر و جفیر با کاربست دکل های حفاری این شرکت به زودی آغاز می شود.

به گزارش دنیای جوانان از شرکت ملی حفاری ایران، سیدمجید موسوی، 
مدیر پروژه حفاری 6 حلقه چاه در میدان های نفتی سپهر و جفیر گفت: ملی 
چاه  حلقه   6 ماه   2۴ مدت  در  انرژی  پژواک  شرکت  با  مشارکت  در  حفاری 
توسعه ای در این میدان ها حفر و تکمیل می کند که به این منظور دو دستگاه 
حفاری سنگین ناوگان شرکت اختصاص یافته و عملیات جابه جایی و استقرار 

دستگاه حفاری 9۴ فتح در این موقعیت در شرف اجراست.
وی افزود: با آماده شدن محل برپایی دکل )لوکیشن( و مقدمات کار، دومین 
دستگاه حفاری هم به منطقه عملیاتی میدان های سپهر و جفیر انتقال می یابد.

محمدعلی عمادی، معاون اجرایی باالدستی نفت و گاز شرکت گسترش 
انرژی پاسارگاد نیز درباره طرح توسعه میدان های سپهر و جفیر که در قالب 
قراردادهای جدید نفتی ازسوی این شرکت اجرا می شود، به ایسنا گفت: برای 
تأمین هزینه توسعه فاز نخست این میدان ها، 6۰۰ میلیون دالر منابع مالی از 
سوی بانک پاسارگاد و 5۰۰ میلیون دالر از صندوق توسعه ملی اختصاص می یابد 
که مراحل دریافت منابع مالی تخصیص یافته از سوی صندوق توسعه ملی به 

موازات اجرای پروژه در حال پیگیری است.

وجوددومیلیونوچهارصدهزاربیکاردرکشور؛

بیکاری جوانان تحصیلکرده، چالش بزرگ اقتصاد کشور
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نظرسنجیماهانهرویترز؛
میانگینقیمتنفتامسالباالترمیرود

نظرسـنجی ماهانـه رویتـرز نشـان داد قیمتهـای نفـت در کل سـال 
2۰2۱ در همیـن حـدود خواهنـد بـود و بـا کمک واکسـنها بـرای خروج از 
عمـق بحـران همـه گیـری ویـروس کرونـا روند بهبـود آن در اواخر سـال 

شـروع می شـود.
در نظرسـنجی رویتـرز از 5۰ تحلیلـر میانگیـن قیمـت هر بشـکه نفت 
برنـت در سـال میـالدی جـاری 5۴ دالر و ۴7 سـنت پیـش بینـی شـد که 
باالتـر از 5۰ دالر و 67 سـنت پیـش بینی ماه گذشـته بـود. میانگین قیمت 

هـر بشـکه نفـت برنـت در ژانویه حـدود 5۴ دالر بوده اسـت.
از 32 نفـری کـه در نظرسـنجیهای ژانویـه و دسـامبر شـرکت کـرده 
بودنـد، 2۸ نفـر قیمـت مـورد پیـش بینـی را باالتـر بـرده و خـوش بینـی 

اندکـی بیشـتر نشـان دادند.
بـه گفتـه تحلیلگـران، اوج گیری فعالیت اقتصادی و رونق سـفر تحت 
تاثیـر واکسـنهای کوویـد ۱9 مـی تواند روند بهبـود قیمتهـا را در نیمه دوم 

سـال تسـریع کنـد اما رونـد احیا زمـان می برد.
فرانـک شـالنبرگر، تحلیلگـر شـرکت LBBW گفـت: اکنـون زمـان 
تنفـس اسـت زیـرا تقاضـا در آینده نزدیـک به دلیـل ادامه قرنطینـه، پایین 

ماند. خواهـد 
شناسـایی انـواع جدیـد ویـروس کرونـا، تجدیـد قرنطینـه هـا و موانع 
لجسـتیکی پیش روی توزیع واکسـنها باعث شـده اسـت آژانس بین المللی 

انـرژی دورنمـای تقاضـا در سـال 2۰2۱ را پایینتر بـرآورد کند.
عربسـتان سـعودی در واکنـش به دورنمـای تهدیدآمیـز تقاضا، متعهد 
شـده اسـت تولیـدش را یک میلیون بشـکه در روز دیگـر در ماههای فوریه 
و مـارس کاهـش دهـد در حالـی کـه اکثـر تولیدکننـدگان اوپـک پـالس 

تولیدشـان را در طـول قرنطینـه هـای جدیـد ثابـت نگه خواهند داشـت.
کایلیـن بیـرچ، تحلیلگر واحد اطالعات اکونومیسـت در این باره گفت: 
مـا انتظـار داریم اوپک پالس در فاصله آوریـل تا مه در واکنش به تقاضای 
رو بـه رشـد، محدودیـت عرضـه خـود را بـه تدریج حـذف کند اما سیسـتم 
محدودیـت عرضـه تـا اوایـل سـال 2۰22 همچنـان فعـال خواهنـد ماند و 
تقاضـا در سـال 2۰23 احتمـاال به سـطح سـال 2۰۱9 بهبود پیـدا می کند.

در نظرسـنجی ماهانـه رویتـرز میانگیـن قیمـت نفت آمریکا در سـال 
میـالدی جـاری 5۱ دالر و ۴2 سـنت پیش بینی شـد که باالتـر از ۴7 دالر 

و ۴5 سـنت پیش بینی دسـامبر اسـت.
جیووانـی اسـتونووو، تحلیلگر موسسـه یو بی اس اظهـار کرد در کوتاه 
مـدت انتظـار می رود تولیدکنندگان شـیل آمریکا رویکـرد محتاطانه خود را 
حفـظ کـرده و تنهـا زمانـی واکنش قویتـر به قیمتهـای باالتر نشـان دهند 

کـه توزیـع واکسـن از تقاضـای باالتر و پایدار حمایـت می کند.
بر اسـاس گـزارش رویترز، تحلیلگـران اظهار کردند اگـر دولت بایدن 
تصمیـم بگیـرد تحریمهـا علیه ایران را تسـهیل کند، میـزان عرضه ممکن 

اسـت رشد بیشـتری پیدا کند.
بهـای معامـالت نفـت برنت بـرای تحویل در مـارس روز جمعه با ۴۴ 
سـنت معـادل ۰.۸ درصـد افزایـش، در 55 دالر و 97 سـنت در هـر بشـکه 
بسـته شـد. قـرارداد نفـت برنت برای تحویـل در مـارس روز جمعه منقضی 
شـد و قـرارداد تحویـل آوریـل با 25 سـنت معـادل ۰.۴ درصـد افزایش، در 

55 دالر و 35 سـنت بسـته شد.
بهـای وسـت تگـزاس اینترمدیـت آمریکا با هفت سـنت معـادل ۰.۱ 
درصد افزایش، به 52 دالر و 36 سـنت در هر بشـکه رسـید. هر دو شاخص 

رشـد هفتگـی کمتر از ۰.۱ درصد را نشـان دادند.

سوگلرام

ی
صاد

اقت
له
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زیرنظر:بهناممومنی

واحدهایصنفیمکلفبهدرجقیمتاعالمی
مراجعذیصالحهستند

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعالم کرد که درج 
قیمت کاالها در قفسه فروش کاال باید دقیق و حداکثر به میزان درج شده بر 

روی بسته بندی کاال باشد.
عباس تابش، از برگزاری جلسه ای برای بررسی مسائل مربوط به وضعیت 
و نحوه اعالم قیمت درج شده بر روی اجناس در فروشگاه های زنجیره ای خبر 
داد و گفت: در ماه های گذشته اخباری مبنی بر عرضه کاال با قیمتی باالتر از 
نرخ مصوب برای ارائه تخفیف در فروشگاه های زنجیره ای منتشر شده که 

انتقاد خریداران را به همراه داشته است.
وی با بیان اینکه واحدهای صنفی مکلف به درج قیمت و رعایت قیمت های 
مصوب اعالمی مراجع ذیصالح هستند، اظهار کرد: درج قیمت کاالها در قفسه 
فروش کاال باید دقیق و حداکثر به میزان درج شده بر روی بسته بندی کاال 
باشد و این موضوع به عنوان خط قرمز فروشگاه ها توسط مدیریت فروشگاه 
کنترل شود، البته برای مشتری مداری و کسب رضایت مشتریان، هر توزیع 
کننده ای مجاز است که قیمت را کمتر از قیمت درج شده بر روی کاال درج 

کند و به فروش برساند.
تابش عدم درج قیمت روی کاال را منشاء بسیاری از تخلفات در بازار عنوان 

و تصریح کرد: در راستای تنظیم بازار و تسهیل در خدمات  رسانی به مردم توسط 
فروشگاه ها باید ضمن اطالع رسانی مناسب قیمت کاالها در کلیه شعب خود، 
دائما قیمت ها را رصد کنند. بدیهی است به هیچ عنوان نباید قیمت فروش در 

فروشگاه از قیمت مصرف کننده درج شده بر روی کاال بیشتر باشد.  
البته این مقام مسئول در ادامه گفت که بر اساس اعالم اتحادیه فروشگاه های 
زنجیره ای دلیل اینکه چرا بعضا در مواقعی قیمت درج شده در فاکتور فروش به 
مشتری با نرخ روی کاال متفاوت است، تعدد تغییر قیمت کاالها از سوی واحدهای 
تولیدی در سال جاری بوده که باعث شده در برخی از قفسه ها از کاالی مورد 
نظر، تعدادی از آن کاال باقی مانده باشد که هنوز با قیمت سابق در قفسه توزیع 
می شده، اما در سیستم فروشگاه نرخ جدید اعمال شده است. بر این اساس مقرر 
شده حداکثر قیمت فروش در فروشگاه که قطعًا در معرض دید مشتریان قرار 
گرفته و مصرف کنندگان در فاکتور فروش خود میزان تخفیف در نظر گرفته 

شده برای هر کاال را مالحظه کنند.
اخیرا گزارش هایی منتشر شده که نشان می دهد فروشگاه های زنجیره ای با 
شرکت های بسته بندی تبانی می کنند که قیمت ها را بیش از آنچه باید فروخته 

شود قیمت گذاری  کنند.

 ۸۰ ریزش  احتمال  از  دالیو  ری 
ارزهای دیجیتالی  بازار  ارزش  درصدی 

خبر داد.
دالیو-  راشاتودی، ری  به گزارش 
میلیاردر مشهور آمریکایی با بیان اینکه 
ارزهای  برابر  در  مشتریان  از  حفاظت 
افزود:  است  مهمی  مساله  پشتوانه  بی 
دیجیتالی  ارزهای  در  گذاران  سرمایه 
باید این را بدانند که با یک بازار بسیار 
پرریسک طرف هستند و از دست دادن 
همه یا بخش بزرگی از سرمایه شان در 
این بازارها با توجه به نوسانات زیاد چیز 

خیلی عجیبی نیست.  
در  را  آن  که  یادداشتی  در  دالیو 
صفحه شخصی خود در وبسایت بریج 

واتر منتشر کرده آورده است: یک سیستم جدید برای 
پیدا  توسعه  چین  بالک  بستر  بر  پول  انتقال  و  نقل 
کرده که برای ۱۰ سال نیز فعال بوده و به محبوبیت 
باالیی رسیده است. در دنیای سرمایه گذاری چیزهای 

کمی به میزان اطمینان طال وجود دارد و نیاز به یک 
جایگزین خیلی زیاد است با این حال ارزهای دیجیتالی 
یک شمشیر دولبه هستند و شما با ورود به این بازار 
یا خیلی ثروتمند خواهید شد یا تقریبا همه پولتان را از 
دست خواهید داد. هیچ دارایی دیگری به میزان ارزهای 

دیجیتالی پرنوسان نیست.  
صندوق  ترین  بزرگ  گذار  بنیان 
مدیریت دارایی در جهان در ادامه افزوده 
ارزهای  اینده  در  کنم  می  فکر  است: 
دیجیتالی بهتری جایگزین ارزهای فعلی 
خواهد شد به ویژه اینکه تعداد بیتکوین 
هم  شود  استخراج  تواند  می  که  هایی 
دهد  می  نشان  ما  برآورد  است.  محدود 
فعلی  ارزش  درصد   ۸۰ دارد  امکان  که 
بازار ارزهای دیجیتالی از بین برود. این 
نکته را هم باید در نظر گرفت که برخی 
از طرفداران بیتکوین از آن برای اقدامات 
مجرمانه استفاده می کنند و طبیعی است 
هرچه نظارت و قید و بندهای آن افزایش 
یابد، تقاضا برای معامله با آن کمتر شود.  
دالیو در انتها خواهان ورود جدی تر دولت ها و 
نهادهای نظارتی به بازار ارزهای دیجیتالی شده است 
تا عالوه بر کاهش ریسک سرمایه گذاری، از ظرفیت 
ارزهای دیجیتالی در دنیای مالی بیشتر بهره گرفته شود.  

میلیاردرمشهورآمریکایی:

ریسکهایسرمایهگذاریدربیتکوینبسیارزیاداست

ی  کز مر نک  با کل  ییس  ر
اوراق  گواهی  انتشار  کنار  در  گفت: 
میلیارد  هزار  پنج  حدود  )گام(،  مولد 
دو  برای  بانک ها  اعتبار  هم  تومان 
ایران خودرو و سایپا در  خودروسازی 

نظر گرفته شده است.
روزگذشته  همتی«  »عبدالناصر 
شرکت  از  بازدید  حاشیه  در  )شنبه( 
خودروسازی ایران خودرو ضمن تبریک 
دهه فجر افزود: امروز فرصتی شد تا در 
دوستان  فجر خدمت  دهه  مبارک  ایام 
ایران خودرو باشیم و کارگران و مدیران 
زحمتکش این مجموعه بزرگ و عظیم 

را از نزدیک ببینیم.
به  توجه  با  داشت:  اظهار  وی 
ضرورت  انقالب،  معظم  رهبر  دستور 
دارد تا برنامه ریزی هایی در زمینه رشد 
و  خودروسازی  در  تولید  درصدی   5۰
داخلی سازی بسیاری از قطعات خودروها 

صورت گیرد.
را  نکاتی  امروز  افزود:  همتی 

مشاهده کردیم و باعث افتخار و مباهات 
خودرو  ایران  دوستان  که  است  کشور 
تالش بسیار زیادی را در این زمینه ها 

شروع کرده اند.
ی  کز مر نک  با کل  ییس  ر
خاطرنشان کرد: منابع الزم از روش های 
اوراق  گواهی  انتشار  مانند  غیرتورمی 
که  است  تامین  حال  در  )گام(  مولد 
می توان منابع الزم برای زنجیره تولید را 
از ابتدا که تامین مواد اولیه است تا انتها 

که فروش خودرو است را از طریق اوراق 
گام به مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تامین کنیم.

وی گفت: حدود پنج هزار میلیارد 
دو  برای  بانک ها  اعتبار  هم  تومان 
در  سایپا  و  خودرو  ایران  خودروسازی 

نظر گرفته شده است.
همتی اظهار داشت: تامین مالی را 
می توان از طریق اوراق مرابحه و سایر 
روش ها تامین کرد تا از نظر منابع مالی 

مشکلی وجود نداشته باشند.

افزود:  مرکزی  بانک  کل  رییس 
است  حاکم  مناسبی  موقعیت  اکنون 
بازار  به  ورود  حال  در  خودروهایی  و 
ساخت  آن  از  درصد   92 که  هستند 
به  آنها  ارزی  وابستگی  و  است  داخلی 

حداقل رسیده است.
وی تاکید کرد: ما امیدوار هستیم تا 
نهضتی که از طریق حمایت رهبر معظم 
انقالب، دولت و وزارت صنعت، معدن 
و تجارت شروع شده است در آینده ای 
تالش  نشستن  بار  به  شاهد  نزدیک 
شرکت های دانش بنیان و شرکت هایی 
و  دفاعی  صنایع  به  وابسته  که  باشیم 
حال  در  که  سازانی  قطعه  همچنین  
تالش برای داخلی کردن ساخت قطعات 

هستند خواهیم بود. 
حاضر  حال  در  داد:  ادامه  همتی 
دارد،  مهم تری  ارزی  نیازهای  کشور 
بنابراین تخصیص ارز به واردات خودرو 
جزء اولویت  اول ما قرار ندارد و بحث 

واردات اصال مطرح نیست.

رییسبانکمرکزیخبرداد؛

تخصیصپنجهزارمیلیاردتوماناعتباربانکیبهخودورسازان
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رینگ سالمت شورابیل 
اردبیل منتخب جایزه جهانی 

خشت طالیی تهران شد
منتخب  شورابیل  سالمت  رینگ 
خشت  جهانی  جایزه  دوره  پنجمین 
ز  ا و  شده   2۰2۰_ تهران  طالیی 
در  اردبیل  شهردار  لطف اللهیان  حمید 
جایزه  این  برگزیدگان  معرفی  آیین 

تجلیل شد. 
المللی  بین  جشنواره  پنجمین  در 
که   2۰2۰ تهران_ طالیی  خشت 
معرفی  آن  برگزیدگان  شب  سه شنبه 
زیرساخت ها،  بخش توسعه  در   ، شد 
حمل و نقل عمومی و خدمات شهری، 
پروژه طرح کاهش پسماند از شهرداری 
تهران مقام اول، رینگ سالمت شورابیل 
شهر  از  سئولو  معلق  باغ  و  دوم  مقام 
سئول )پایتخت کره جنوبی( به عنوان 

مقام سوم برگزیده شدند.
جایزه خشت طالیی تهران با ایجاد 
انگیزه و حس رقابت در مدیران شهری 
سبب بروز و ظهور پروژه های خالقانه 

و تاثیرگذار در شهرها می شود و با معیار 
به  جوامع  همه  دسترسی  دادن  قرار 
جهان  سراسر  در  تجارب  و  اطالعات 

و تاکید بر همه شمولی، توانسته است 
کوچک  شهرهای  فعال  حضور  زمینه 

مقیاس را فراهم کند.

این دومین بار است که شهرداری 
جهانی خشت طالیی  در طرح  اردبیل 

برگزیده می شود.

شهرداری اردبیل بازهم افتخار آفرید  طیسالجاریانجامشد
در شهرک  16 عدد شیرخط کشویی  نصب  و  تعویض 

امام حسین )ع( 

و همچنین سهولت  توزیع  فشار شبکه  کنترل  و  مدیریت  منظور  به 
در  کشویی  شیرخط  دستگاه   ۴ امسال  ماه  بهمن  طی  خطوط  شستشوی 

شهرک امام حسین ) ع( نصب و راه اندازی شد . 
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب جنوب غربی استان 
اظهار  مذکور  خبر  اعالم  با  )ع(  حسین  امام  شهرک  آبفای  مدیر  تهران 
داشت : با توجه به برنامه ریزیهای صورت گرفته در جهت نوسازی شبکه 
و همچنین امکان سهولت شستشو و نگهداری خطوط از اوایل سالجاری 
تابحال تعداد ۱6 دستگاه شیرخط کشویی ۱۰۰ میلی متری فوالدی نصب 

و مورد بهره برداری قرار گرفت . 
به  شبکه  انتهایی  رسوبات  تخلیه  اینکه  به  اشاره  با  آبرومند  رحیم 
با مشکالت  بروز حوادث  مواقع  در  و همچنین  ارتقاء کیفی آب  منظور 
مشکالت  عمده  پروژه  این  اجرای  با   : افزود  هست  روبرو  ای  عدیده 
در  و  شده  مرتفع  منطقه  در  آبرسانی  رسوبات خطوط  تخلیه  و  شستشو 
و  نشانی  آتش  شیرهای  به  نیز  خطوط  باقی  طرح  این  تکمیل  جهت 

شیرهای خطوط مجهز می شوند . 
وی در ادامه و در خصوص پروژه انجام شده گفت  : این عملیات ) 
نصب و راه اندازی ۱6 دستگاه شیر آالت ( با صرف هزینه های الزم از 
محل اعتبارات سرمایه ای شرکت و در مناطق مختلف شهرک امام حسین 
علیه السالم انجام شد و امیدواریم تا پایان سالجاری نیز بتوانیم 6 عدد شیر 
خط دیگر نیز نصب و وارد مدار بهره برداری نمائیم تا ضمن کاهش هزینه 
ها و خسارات ، و مدیریت مطلوب شبکه در تامین و توزیع مطلوب کمی و 

کیفی آب آشامیدنی نیز قدمی به جلو برداریم . 

آغازطرح پایش و کنترل مصارف مراکز تعطیل 
در سطح استان اصفهان

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان، سید مصطفی 
به  ماه  بهمن  ابتدای  از  طرح  این  گفت:  شرکت،  این  مدیرعامل  علوی، 
منظوربررسی مصرف مراکز تعطیل نظیر مدارس، دانشگا ها، رستوران هاو 

تاالرهای مراسمات و ... اجرایی می شود.
به  نسبت  گاز  مصرف  درصدی   2۰ افزایش  به  اشاره  با  وی، 
جاری  سال  در  اینکه  به  توجه  با  افزود:  گذشته،  سال  مشابه  مدت 
اکثرمراکزآموزشی، فرهنگی، مذهبی، تفریحی و عمومی به خاطربیماری 
با کاهش محسوسی  گاز  انتظار می رفت که مصرف  بود  تعطیل  کرونا 

مواجه شود.
این طرح  در  اصفهان، تصریح کرد:  استان  گاز  مدیرعامل شرکت 
تا  شود  می  بررسی  تعطیل  مراکز  مشترکین  گذشته   و  جاری  مصرف 
مراکز  این  سوز  گاز  وسایل  تعطیعلی،  زمان  در  آیا  که  گردد  مشخص 

خاموش بوده است یا خیر؟
مهندس علوی، همچنین ضمن تاکید بر بررسی زیر ساخت ها برای 
پشتیبانی و بهره برداری مناسب از تاسیسات شرکت، پایش و کنترل مصرف 

ادارات سطح استان را یک ضرورت مهم و اساسی دانست.
وی، افزود: بنا به گزارش سازمان هواشناسی با ورود جبهه هوای سرد 
به استان و سرد شدن هوا در روزهای پیش رو، از مشترکین گرامی تقاضا 
می شود تا ضمن توجه به مسائل ایمنی، مصرف گاز خود را مدیریت کنند 
چرا که همکاری و همیاری مشترکین خانگی در زمینه مدیریت بهینه مصرف 
می تواند کمک بسیار خوبی برای استمرار جریان گاز باشد و این عزیزان 
می توانند با کاهش حداقل یک درجه دمای منزل خود، حدود 6 درصد در 

مصرف گاز صرفه جویی کنند.
گرم،  های  لباس  پوشیدن  اصفهان  استان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
و خاموش  2۱ سانتیگراد  تا   ۱۸ بین  استاندارد  اتاق درحد  تنظیم دمای 
از  را  کار  محل  و  منزل  از  خروج  هنگام  در  گرمایشی  وسایل  کردن 
کمک  گاز  جویی  صرفه  زمینه  در  تواند  می  که  دیگری  مهم  اقدامات 

کند، عنوان کرد.

درراستایتقویتوافزایشکیفیتآبشربمازندران:
شبکه  توسعه  و  اصالح  متر   7۰۰ و  4هزار  از  بیش 

آبرسانی در کتالم و سادات شهر انجام شد
رئیس اداره آب و فاضالب کتالم و سادات شهر گفت: با تالش همکاران 
در مناطق شهری و روستایی ، عملیات اجرایی  95۰ متر اصالح و 3هزار 
و ۸36 متر توسعه شبکه آبرسانی انجام شد که توانست در افزایش کیفیت 

و توان تامین آب شرب ساکنان این شهرها موثر باشد .
به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب 
مازندران ابراهیم نورداداشی در سخنانی به تشریح فعالیتهای 9 ماه آبفا کتالم 
و سادات شهر در سال۱399 پرداخت و تصریح کرد: طی این مدت 22۰ 
متر اصالح خطوط انتقال آب در اقطار ۱۱۰ و ۱6۰ میلی متری انجام و 
۴۱5 مورد شکستگی در مناطق روستایی و ۴۰۱ مورد  شکستگی در مناطق 

شهری شناسایی و برطرف شد.
وی، با اشاره به واگذاری 536 انشعاب آب در مناطق شهری و روستایی 
اظهار داشت: در این مدت نسبت به نصب ۴۰9 مورد انشعاب، تعویض ۱55 
کنتور وشست و شوی ۱۱ مخزن ذخیره آب به ظرفیت 337۰ متر مکعب در 

مناطق روستایی و شهری اقدام شد.
نور داداشی ضمن قدردانی از تالش بی وقفه کارکنان اداره آبفا کتالم 
و سادات شهر درخدمت رسانی مناسب به شهروندان،  از ارایه ۴۸9 مورد 
خدمات پس از فروش در مناطق روستایی و 623 مورد در مناطق شهری 
طی 9 ماه امسال خبر داد و گفت: این خدمات شامل تغییر نام، جابجایی  و 

باال آوردن کنتورو... بوده است.
گفتنی است اداره آب و فاضالب کتالم و سادات شهر در مناطق شهری 

۸9۸۸ مشترک و روستایی 925۰ مشترک آب تحت پوشش دارد.

مدیرکلسالمتوتربیتبدنیوزارتنفت:
استانهای  به  سالمت  و  ورزش  امر  در  نفت  وزارت 

محروم کمک می کند
مدیرکل سالمت و تربیت بدنی وزارت نفت با اشاره به اینکه سیاست 
های کالن صنعت نفت و ورزش توسط وزیر نفت ابالغ شده است، گفت: 
برای مناطق عملیاتی و استانهای کمتر برخوردارکشوردر برخی موارد تبصره 
هایی در نظر گرفته می شود تا بتوانند در حوزه مسئولیت های اجتماعی از 

جمله ورزش، به جوانان محروم منطقه کمک کنند.
” اسماعیل کبوتران” در جلسه ای که با حضور جمعی از مسئوالن استان 
که در محل شرکت پاالیش گاز ایالم برگزار شد، افزود: مناطق عملیاتی و 
استانهای کمتر برخوردار در این زمینه با مشکالت خاصی مواجه هستند، 
که می بایست با مقام عالی وزارت رایزنی شود تا ضمن اخذ مجوزات خاص 

امکان خدمت در این راستا بوجود آید .
وی با اشاره به اینکه وظیفه این اداره کل پایش وکنترل سیاست های 
ابالغی است،اظهار داشت: وزارت نفت برای ورزش های با استعداد استان 
از جمله فوتبال بانوان کمک های قابل توجهی کرده و در آینده هم تداوم 

خواهد داشت.
مدیرکل سالمت و تربیت بدنی وزارت نفت با بیان اینکه این وزارتخانه 
برنامه های مدونی برای حمایت از ورزش های با استعداد در استانهای محروم 
کشور در دستور کار قرار داده است، تصریح کرد: وزارت نفت برای جلوگیری 
از ناهنجاریهای اجتماعی و کمک به استعداد جوانان در اقصی نقاط کشور 
شعار” پیشگیری بهتر از درمان است” را در سرلوحه کاری خود قرار داده است.

کبوتران با اشاره به اینکه سیاست های وزارت نفت در موضوع ورزش، 
جنسیت ندارد و برای همه یکسان است، خاطرنشان کرد: تالش می شود 
که برای همه اقشار آسیب پذیر جامعه بخصوص در ورزش های همگانی 

و قهرمانی شرایط فراهم شود تا بتوانند استفاده کنند.
وی با اشاره به اینکه ساخت مجموعه ملکی در سطح وزارت نفت ممنوع 
می باشد اما برای مناطق محروم مستثنی می باشد، ادامه داد: پیشنهاد می شود 
مجموعه ملکی ورزشی در پاالیشگاه گاز ایالم احداث شود تا هم کارکنان 
و خانواده های آنان استفاده کنند و هم از این طریق بتوانیم به آحاد مختلف 

جامعه، خدمات رسانی کنیم .
همچنین مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم با اشاره به اینکه این 
واحد صنعتی در سالهای گذشته در رده ها و تیم ها مختلف و بطور کلی از 
ورزش استان حمایت کرده است،گفت: در سالهای گذشته بدلیل مسائل و 
مشکالت بودجه ای و محدودیت های قانونی، تا حدودی این دامنه فعالیت 

محدود شده است.
دکتر ” روح اله نوریان” با بیان اینکه پاالیشگاه گاز ایالم از ابتدا مالکیت 
تیم فوتبال بانوان را بر عهده داشته، افزود: در حال حاضر تیم فوتبال بانوان 
ایالم در لیگ برتر قرار دارد و در سنوات قبل نیز چایگاه خوبی داشته و 

عمده بازیکنان آن بومی استان می باشند.
وی با اشاره به اینکه تشکیل این تیم باعث شناسایی استعدادهای بانوان 
در اقصی نقاط استان بخصوص در روستاهای محروم شده است، اظهار داشت: 
با ایجاد این تیم، جو نشاط و امید برای این قشر از جامعه فراهم شده است.

مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم با بیان اینکه از سال ۱3۸7 تاکنون 
بیش از 3۰ نفر از بازیکنان تیم فوتبال بانوان ایالم به تیم ملی دعوت شده 
اند، تصریح کرد: با حمایت های که این شرکت از تیم فوتبال بانوان داشته 

خوشبختانه 6 نفر از بازیکنان به تیم ملی دعوت شده اند .
با حمایت های وزارت نفت و تالش  امیدواری کرد که  ابراز  نوریان 

همکاران شاهد درخشش این تیم در میادین ورزشی باشیم .
وی از استعدادیابی جوانان و نوجوانان دختر در راستای توسعه ورزش 
بانوان در استان خبر داد و گفت:در حال حاضر این استعداد یابی در تعدادی 
برای  از دختران  نفر  تاکنون ۱۰۰  انجام گردیده و  استان  از شهرستانهای 
این کار دعوت شده اند و طبق برنامه در سال آینده در سطح کل استانی 
برنامه استعدادیابی انجام میشود تا بتوانیم تیم های پایه را تقویت و مدرسه 

فوتبال احداث نماییم.
همچنین مدیر کل ورزش و جوانان استان ایالم پدیده ورزش را یک 
مزیت و فرصتی در اختیار تمامی مدیران تلقی کرد از طریق آن می توان 

جامعه و نیروی انسانی خود را شاداب، سالم، متحد و متمرکز نگه دارند.
مظفر علی شائی افزود: برای جلوگیری از ایجاد آسیبهای اجتماعی می 
توان از اعتبارات نفت استفاده کرد، چه بسا اگر در حوزه پیشگیری به موقع 
و درست عمل نشود در آینده باید اعتبار خود را هزینه ساخت بیمارستان 
و زندان نمود. وی با بیان اینکه بهتر است که این اعتبار ها در مسیر های 
پیشگیرانه هزینه شوند، از وزارت نفت درخواست کرد که بدلیل محرومیت 
های استان از قهرمان ملی و بین المللی و همچنین اسپانسرینگ ورزشهای 

تیمی و انفرادی استان ایالم حمایت کنند.
وی از حمایت ها و تالشهای مدیرعامل کنونی پاالیش گاز ایالم در 

جهت پیشرفت ورزش استان قدردانی کرد.

حمیدرضاپیرپیران:
شهرداری اصفهان پیشتاز احداث نیروگاه

حسین امیری به اقدامات شهرداری اصفهان در خصوص استفاده از 
انرژی های تجدید پذیر اشاره کرد و گفت: شهرداری اصفهان به عنوان شهر 
پیشتاز در استفاده از انرژی های تجدید پذیر )خورشیدی( تاکنون توانسته 
است بیش از 5۰ % از سهم تکلیفی 2۰ درصدی از مصرف انرژی خود را از 

طریق احداث نیروگاههای فتوولتاییک به انجام رساند.
.وی به میزان تولید انرژی خورشیدی توسط شهرداری اشاره کرد و 
ادامه داد: در حال حاضر 67۱ مگاوات ساعت انرژی خورشیدی در سال توسط 
شهرداری تولید می شود که با توجه به توسعه نیروگاه های خورشیدی، تا 

پایان سال به 2۰۰۰ مگاوات ساعت در سال افزایش یابد.
.معاون خدمات شهری شهردار اصفهان با اشاره به میزان مصرف برق 
افزود: میزان مصرف برق در مناطق شهرداری  در مناطق ۱5 گانه شهر، 
مشخص شده و مناطقی که مصرف انرژی باالیی داشتند، اخطار دریافت 

کردند و میزان مصرف آنها هر ماه ارزیابی می شود.
بهبود  کرد:  خاطرنشان  اصفهان  شهردار  شهری  خدمات  .معاون 
نورپردازی ها و اجرای روش های نوین نورپردازی با استفاده از المپ های 
ال. ای. دی جزو برنامه های شهرداری بوده و در دستور کار قرار گرفته است.

حمید رضا پیر پیران مدیرعامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 
نیز با اشاره به اقدامات شهرداری اصفهان در خصوص ارائه خدمات مناسب 
به شهروندان گفت: در ابتدا به عنوان یک شهروند از اقدامات صورت گرفته 
در خصوص پیاده راه چهارباغ و اقدامات مثبتی که در اصفهان صورت گرفته 
و در حال انجام است و باعث زیبا سازی و ایجاد فضایی آرامش بخش برای 

مردم شده است تشکر و قدردانی می نمایم.
.مدیرعامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در خصوص اقدامات 
شهرداری اصفهان به منظور کاهش مصرف برق در شهر گفت: ضمن تشکر 
از شهردار اصفهان و همکاران محترمشان که همراهی کاملی با مجموعه 
بایست  انرژی برق می  بودن  به گرانبها  با توجه  اند،  برق اصفهان داشته 
در حوزه مصرف بهینه و به خصوص در مواقع افزایش مصرف مانند پیک 
تابستان و یا مثل شرایط روزهای اخیر که کسری گاز نیروگاه ها را داریم با 
همراهی و همدلی تمامی ارگانها و شهروندان نسبت به صرفه جویی اقدام 

نماییم تا شاهد خاموشی برق نباشیم.
.پیرپیران تاکید کرد: خاموشی آب نماهای اصفهان در این شرایط خاص 
و همچنین خاموشی مدیریت شده و یکی در میان روشنایی فضای سبز و 
پیاده راه ها اقدامی مهم و تاثیر گذار از سوی شهرداری اصفهان بوده است.

وی افزود: در بحث نیروگاههای خورشیدی شهرداری اصفهان پیشتاز 
احداث نیروگاه خورشیدی بوده است و تا پایان سال بیش از 55۰ کیلو وات 

نیروگاه خورشیدی توسط شهرداری اصفهان ایجاد خواهد شد.
حمید رضا پیر پیران ادامه داد: در حوزه مباحث مربوط به انرژی های 
پاک و همچنین موارد مربوط به استفاده بهینه از انرژی گران بهای برق 
من به یقین اعالم می نمایم شهرداری اصفهان پیشتاز همه ادارات در حوزه 
صرفه جویی مصرف برق با استفاده از انرژی های پاک بوده است که در این 
راستا باز هم از آقای دکتر نوروزی و همکارانشان قدردانی نموده که همیشه 

کمک شرکت برق برای بحث مدیریت برق اصفهان بوده اند

شهرکهای  شرکت  مدیرعامل 
برگزاری  ز  ا اردبیل  استان  صنعتی 
نمایشگاه  از  بازدید  و  صنعتی  تورهای 
های داخلی و خارجی با هدف آشنایي 
دنیا  روز  دانش  با  تولیدي  واحدهاي 

خبر داد.
به گزارش روابط عمومي شرکت 
ردبیل،  ا ستان  ا صنعتي  شهرکهاي 
محمد اهلی برگزاری تورهای صنعتی 
را در جهت افزایش سطح دانش و بهره 
وری واحدهای تولیدی بسیار راهگشا 
دانست و خاطر نشان کرد: صنعتگران 
تورهای  قالب  در  کنندگان  تولید  و 
صنعتی می توانند از واحدهای تولیدی 
با زمینه فعالیت هاي مشابه خود بازدید 
به  بازدیدها  این  جریان  در  و  کرده 
تبادل اطالعات، تجارب و هم رسانی 

فناوری بپردازند.
وی ادامه داد: با حضور واحدهای 
بر  تورهای صنعتی، عالوه  در  تولیدی 

موفقیت،  های  راهکار  با  آنها  آشنایی 
عرصه  در  نظر  تبادل  ایجاد  زمینه 
صنعت و باال بردن توان علمي مدیران 

و صاحبان صنایع نیز فراهم می شود.
اهلی استفاده از تجربیات شخصی 
را  صنعتی  واحد  یک  پیشرفت  برای 
از  استفاده  افزود:  و  دانست  غیرممکن 
و  خالق  و  موفق  واحدهای  تجربیات 
تواند  می  رایزنی  و  مشورت  همچنین 

باعث  و  کند  ایجاد  نو  ایده  و  طرح 
پیشرفت و موفقیت یک واحد تولیدی 
شود که به همین دلیل تورهای صنعتی 
ابزار بسیار مهمی در این مسیر محسوب 

می شوند.
اهلی با بیان اینکه تورهای صنعتی 
به دو صورت تورهای داخلی و خارجی 
در شهرک های صنعتی برگزار می شود، 
افزود: هدف از برگزاری تورهای صنعتی 

و حضور واحدهای صنعتی در نمایشگاه 
های داخلی و خارجی، آشنایی واحدهای 
تولیدی با فناوری های روز است که این 
بازدیدها در قالب بازدید از نمایشگاههای 
داخلی و خارجی و بازدید از واحدهای 
کشور  از  خارج  و  داخل  موفق  صنعتی 

انجام می شود.
های  شهرک  شرکت  مدیرعامل 
صنعتی استان اردبیل تصریح کرد: در 9 
ماهه اول سال جاری تعداد 5 تور صنعتی 
برای 7۰ واحد صنعتی برگزار شده است 
به  رایگان  صورت  به  تورها  این  که 

واحدهای صنعتی ارائه شده است.
اهلی در پایان ابراز امیدواری کرد 
تا با اجراي چنین برنامه هایي بتوان در 
هاي  شهرک  شرکت  اهداف  پیشبرد 
در  و  داشت  مثبتي  عملکرد  صنعتي 
به  صنعتي  واحدهاي  عملکرد  بهبود 
جهت استفاده از تجربیات سایر استان 

ها نیز موثر واقع شد.

مدیرعاملشرکتشهرکهایصنعتیاستاناردبیل:

بازدیدازنمایشگاههایداخلیوخارجیدرقالبتورهایصنعتیرایگان
بهطورجدازسویشرکتشهرکهایصنعتیدنبالمیشود

  مدیر شعب بانک مسکن استان 
واحد   3۰۰ و  2۱هزار   : گفت  مرکزی 
ملی  اقدام  طرح  راستای  در  مسکونی 

مسکن در این استان ساخته می شود.
نشست  در  جعفری   احمدعلی 
متقاضی  افزود: ۴3هزار و 6۰۰  خبری 
استان  در  مسکن  ملی  اقدام  طرح  در 
ثبت نام کرده بودند که حدود نیمی از 

آنان واجد شرایط شناخته شدند.
وی اظهار داشت: اعطای تسهیالت 
در طرح اقدام ملی مسکن به ازای هر 
واحد یک میلیارد ریال، با دوران تنفس 
دو سال و فروش اقساطی ۱۰ ساله است 
و  در مجموع بازپرداخت این تسهیالت 

۱2 سال به طول می انجامد.
های  طرح  به  ه  ر شا ا با  وی 
بانک مسکن به مناسبت دهه فجر و 
 : تاسیس ۸2 سالگی این بانک گفت 
 « عنوان  با  جرائم   بخشودگی  طرح 
است  برنامه ها  از  یکی  مهراندیش« 
که  متقاضیانی  آن   اساس  بر  که 
پرداخت  به  نسبت  اسفندماه   2۰ تا 
از  کنند،   اقدام  خود  بدهی  معوقه 
ئم  جرا کل  درصدی   6 بخشودگی 

می شوند. برخوردار 
استان  مسکن  بانک  شعب  مدیر 
مرکزی ادامه داد: در  » طرح ۸2« نیز  
تسهیالت  از  بخواهند  که  متقاضیانی 

خرید مسکن بهره مند شوند از تخفیف 
5۰ درصدی اوراق بدون سپرده تا سقف 
تسهیالت مقرر شده برخوردار می شوند 
که مدت زمان پرداخت این تسهیالت 

پنج ساله با نرخ ۱۸ درصد است.
ابتدای  از  داشت:  اظهار  جعفری 
 6 مجموع  در  ماه  آذر  پایان  تا  امسال 
هزار میلیارد ریال در قالب 9 هزار فقره 
تسهیالت در استان پرداخت شده است 
 ۴۰ گذشته  سال  مشابه  به  نسبت  که 

درصد رشد داشته است.

بانک  معوق  مطالبات  میزان  وی 
ذکر  ریال  65۰میلیار  را  استان  مسکن 
کرد و افزود : پرداخت تسهیالت ساخت 
مسکن در حال تصویب است و از ابتدای 
سال آتی این طرح به منظور ایجاد رونق 

بازار مسکن اجرایی می شود.
بیان  مسکن  بانک  شعب  مدیر 
به  پرداختی  تسهیالت  میزان   : داشت 
حدود  امسال  شهری  فرسوده  بافت 
۱۰۰میلیارد ریال بوده است که استقبال 
زیادی برای دریافت آن از سوی سرمایه 

حوزه  این  در  بخش خصوصی  گذاران 
نشده است.

عطای  ا خصوص  در  جعفری 
میران   : گفت  نیز  ازدواج  تسهیالت 
جوان  زوج های  به  پرداختی  تسهیالت 
است  ریال  میلیون   5۰۰ نفر  هر  برای 
تا  ایثارگر  و  شهدا  خانواده  برای  که 
سقف یک میلیارد ریال افزایش می یابد 
امسال  ابتدای  از  تسهیالت  حجم  که 
تاکنون 75 میلیارد و 5۰۰ میلیون ریال 

برای ۱۴۰ فقره بوده است.
وی در خصوص پرداخت تسهیالت 
این  : سقف  کرد  بیان  نیز  اشتغال زایی 
تسهیالت به نهادهای حمایتی به ازای 
هر فرد 5۰۰ میلیون ریال با نرخ چهار 
درصد و بازپرداخت  هفت ساله است که 
امسال تسهیالت این بخش 6۴میلیارد 

ریال برای ۱۴6 فقره بوده است.
در  مسکن  بانک  شعب  مدیر 
از  تسهیالت  پرداخت  میزان  خصوص 
گفت  هم  جاری  سال  در  اوراق  محل 
: پرداخت تسهیالت از محل اوراق در 
بخش  در  که  بوده  مختلف  قالب های 
ساخت ۱۰6 میلیارد ریال، در قالب خرید 
یک هزار و 53۰ میلیارد ریال برای هزار 
و 5۰۰ فقره و در قالب فروش اقساطی 
اعتبار  با  فقره   3۰5 حدود  مشارکتی 

۱2۸میلیارد ریال  است.

مدیرشعببانکمسکناستانمرکزی:

۲1هزارو300واحدمسکونیدراستانمرکزیساختهمیشود

شهردار قدس ضمن تاکید بر لزوم 
برخورد قانونی و قاطع مدیریت شهری 
ساز  و  ساخت  و  ساختمانی  تخلفات  با 
غیرمجاز، از اجرای ۴ رای کمیسیون ماده 

۱۰۰ در ماه گذشته خبر داد. 
امور  و  ارتباطات  اداره  از  نقل  به 
شهرداری  و  اسالمی  شورای  بین الملل 
قدس، مهندس مسعود مختاری با اعالم 
ساز  و  ساخت  داشت:  اظهار  خبر  این 
غیرمجاز جزو اصلی ترین معضالت شهری 
محسوب می شود و مشکالت عدیده ای 
را در مسیر  خدمت رسانی به مردم قرار 
می دهد و از آنجا که اینگونه بناها خارج 
از ضوابط شهرسازی ساخته می شوند، پس 
از مدتی تبدیل به بافت فرسوده شده و 
تبعات خسارت باری را سبب می شوند؛ لذا 
مدیریت شهری قدس با جدیت و قاطعیت 

با ساخت و ساز غیرمجاز برخورد می نماید. 
 وی افزود: ساخت و ساز غیرمجاز و 
خارج از اصول شهرسازی، موجبات عدم 
استحکام بنا و مشکالت ناشی از آن، عدم 
وجود معابر با عرض مناسب و... را فراهم 

می نماید. از این رو مدیریت شهری در 
اجرای قانون مبنی بر جلوگیری از تخلفات 

ساختمانی مصمم است. 
بر  تاکید  ضمن  قدس  شهردار   
اهمیت نوسازی و احیای بافت فرسود ه 

افزود: اقدامات شهرداری قدس در این 
که  طوری  به  است؛  حمایتگرانه  حوزه 
مجموعه مدیریت شهری همواره بسته 
های تشویقی و حمایتی در جهت نوسازی 
بافت فرسوده در اختیار شهروندان قرار 
می دهد و مردم را در این امر یاری می 
کند، اما در عین حال، به صورت مداوم 
و قاطعانه و قانونی با تخلفات ساختمانی 

نیز برخورد خواهد کرد. 
 مهندس مختاری با اشاره به تعیین 
تکلیف پرونده های تخلفات ساختمانی در 
این شهرداری، عنوان کرد: در ماه گذشته 
۴ رای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ با صدور 
حکم دادستانی و حمایت دستگاه قضایی 
مربوط، توسط واحد اجرائیات مناطق دوگانه 
شهرداری قدس با اعمال پلمب و تخریب 

بنا اجرایی گردیده است.

تداومبرخوردقاطعمدیریتشهریدربرابرساختوسازغیرمجاز

اجرای4رایکمیسیونماده100شهرداریقدسدردیماه99

زهرا همتی مدیرکل بهزیستی ایالم از افتتاح ۴2 مرکز 
مثبت زندگی همزمان با سراسر کشور دهه در مناطق مختلف 
این استان خبر داد و گفت: این مراکز با هدف دسترسی آسان 
به خدمات بهزیستی در محله های مختلف شهرستان های 
استان تاسیس و فعالیت خود را برای خدمات رسانی به عموم 

مردم و جامعه هدف بهزیستی آغاز خواهند کرد.
مددجویان  مسکونی  واحد   5۸ همچنین   افزود:  وی 
و بصورت  با دهه فجر  استان همزمان  مناطق مختلف  در 

سراسری افتتاح خواهند شد.

مرکز  داشت:   ر  اظها یالم  ا بهزیستی  مدیرکل 
کز  مر نخستین  و  عی  جتما ا ن  گا ید د سیب  آ مع  جا
مرکز  در  بانوان  ویژه  اعتیاد  مدت  میان  اقامتی  درمان 
صورت  به  را  خود  فعالیت  ایام  این  در  نیز  استان  این 

کرد. خواهد  آغاز  رسمی 
وی افتتاح ۱5۰ طرح اشتغالزایی مددجویان را از دیگر 

طرح های دهه فجر امسال این اداره کل عنوان کرد.
خدمات  کلیه  ماه  بهمن   ۱2 از  داشت:   بیان  همتی 
فجر  دهه  پایان  تا  ایالم  شهر  توانبخشی  جامع  کلینیک 

برای اقشار مختلف مردم به صورت رایگان ارائه خواهد شد.
نشست خبری با اصحاب رسانه، انجام تبلیغات محیطی، 
برگزاری مسابقه فرهنگی ویژه کارکنان، تجلیل از فرزندان 
کارکنان زن که به سن تکلیف رسیده اند، تجلیل از مددکاران 
و مددجویان موفق، برنامه پیاده روی ویژه کارکنان زن و 
خانواردر  سرپرست  زنان  دستاوردهای  نمایشگاه  برگزاری 
برنامه های  دیگر  از  را  کرونا  ستاد  از  مجوز  اخد  صورت 
این  امسال  اسالمی  انقالب  فجر  مبارک  دهه  بزرگداشت 

اداره کل است.

افتتاح4۲مرکزمثبتزندگیدههفجردرایالم
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مدیران  فصلی  نشست 
در  ها  رسانه  و  مطبوعات 
صورت  به  سمنان  استان 
ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل  با  وبیناری 

اسالمی این استان برگزار شد.
فعال   2۰ قریب  نشست  این  در 
رسانه ای به صورت مجازی و ۱۰ نفر 
به صورت حضوری، دیدگاهها و نظرات 
خود را در خصوص فعالیت های رسانه 
فعاالن  و  خبرنگاران  مشکالت  و  ای 
خبری و مطبوعاتی در این استان مطرح 
کردند. در این نشست فصلی که قریب 
سه ساعت به طول انجامید فعاالن رسانه 
بیان  به  مختلف  شهرستانهای  در  ای 
مشکالت و درخواست های خود از جمله 
مباحث مربوط به آگهی های مطبوعاتی، 
امنیت شغلی خبرنگاران، لزوم احداث و 
برخوردار  توسعه دکه های مطبوعاتی، 
نشدن برخی از خبرنگاران استان سمنان 
ارتباطات،  وزارت  اینترنتی  هدیه  از 
بنزین  ویژه  سهمیه  عطای  ا لزوم 
اعتبار  مدت  افزایش  خبرنگاران،  به 
به  بیشتر  توجه  مطبوعاتی،  مجوزهای 

نشریات محلی و ... را بیان کردند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان سمنان نیز در این نشست با تقدیر 
فعاالن  و  خبرنگاران  های  تالش  از 
و  سواالت  به  استان  این  مطبوعاتی 
از  و  داد  پاسخ  آنان  های  درخواست 
برگزاری این نشست ابراز خرسندی کرد.

معاون  از  همچنین  فالح  فرشید 
سرپرست  نیز  و  ای  رسانه  و  فرهنگی 
مطبوعات و فضای مجازی این اداره کل 
برای برگزاری این نشست تقدیر کرد و 
همفکری  نیز  و  همکاری  و  تعامل  بر 
جامعه رسانه ای استان سمنان برای رفع 
مسایل و مشکالت و توسعه فعالیت های 

رسانه ای تاکید کرد.
این  در  فالح  فرشید  همچنین 
مسائل  و  مشکالت  فزود:  ا نشست 
مطبوعات  رسانه ها،  فعالیت  به  مربوط 
باید  استان  این  در  فعال  خبرنگاران  و 
شناسایی و نسبت به رفع آن و شناخت 
راه حل های مناسب با برگزاری چنین 

نشست ها و گردهمایی هایی اقدام شود.
شورای  تشکیل  به  اشاره  با  وی 
گفت:  سمنان  استان  در  رسانی  اطالع 
برای ارتقای ارتقای ضریب امنیت شغلی 
خبرنگاران و فعاالن این عرصه در این 
شورا تصمیمات خوبی اتخاذ شده است.

فالح ادامه داد: با تشکیل این شورا 
دستگاه های اجرایی استان سمنان اگر 
ابتدا  باید  دارند  رسانه ای  از  شکایتی 
مطرح  شورا  این  به  را  خود  شکواییه 
کنند تا موضوع از این طریق پیگیری 
شود؛ البته شاید دستگاه های غیردولتی 
از این مصوبه پیروی نکنند و نیاز است 
که همراهی و حمایت الزم از رسانه های 

استان وجود داشته باشد تا امنیت شغلی 
ارتقا یابد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
ز  ا حمایت  همچنین  سمنان  استان 
قرارداد  تاکید  مورد  را  محلی  نشریات 
خانه  اساسنامه  اصالح  خصوص  در  و 
مطبوعات نیز بر اصالح آن تاکید کرد 
و اظهار داشت: چتر این خانه باید بخش 
وسیعی از مطبوعات را در استان سمنان 

شامل شود. 
وی که در این نشست به سواالت 
مطبوعاتی  فعاالن  های  درخواست  و 
می  پاسخ  سمنان  استان  ای  رسانه  و 
داد با اشاره به اهمیت جایگاه رسانه و 
مطبوعات در منظر مردم گفت: باید از 
این جایگاه به نحو احسن استفاده شود.

فالح، تقویت انسجام و همکاری 
مطبوعات  رسانه ها،  خبرنگاران،  بین 
فعال در استان سمنان را مورتاکید قرار 
داد و افزود: با همراهی و همکاری و نیز 
انسجام بخشی می توان به اهداف مورد 

نظر دست یافت.
ارشاد اسالمی  مدرکل فرهنگ و 
استان سمنان اظهار داشت: مطبوعات 
و  باشند  برخوردار  بیان  آزادی  از  باید 
بر اساس  با حفظ حرمت ها و  رسانه ها 
شرع  در  شده  تعریف  چارچوب های 
جمهوری  اساسی  قانون  و  مقدس 
خود  وظایف  به  نسبت  ایران  اسالمی 

متعهدانه عمل کنند.

مطبوعات باید از آزادی بیان برخوردار باشند  افتتاح 22 طرح منابع طبیعی وآبخیزداری در استان سمنان 
با اعتباری بالغ بر 25۰میلیارد ریال در دهه فجر 

جعفر مرادی حقیقی مدیر کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان سمنان 
اسالمی  انقالب  در دهه فجر  وآبخیزداری  منابع طبیعی  افتتاح 22 طرح  از 

امسال خبر داد .
جعفر مرادی حقیقی اظهار داشت: برای بهره برداری از این طرح ها در 
وسعت ۱۴هزار و6۰7 هکتار، بیش از 25۰میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

وی عنوان کرد: 2۱ طرح منابع طبیعی وآبخیزداری و ۱طرح جنگلکاری 
) احداث سکو بتنی تولید نهال ( دهه فجر انقالب اسالمی سالجاری در تمام 

شهرستانهای استان سمنان به صورت همزمان افتتاح می شود.
مدیرکل منابع طبیعی وآبخیزداری استان سمنان هدف از اجرای طرح های 
آبخیزداری را کنترل رسوب و کاهش خسارات ناشی از سیالب، حفاظت آب و 
خاک، جلوگیری از فرسایش و بهبود شرایط زیست محیطی، کاهش خسارت 

های ناشی از خشکسالی و تغذیه سفره های آب زیرزمینی دانست.
جعفر مرادی حقیقی بهبود اشتغال و ارتقای سطح درآمد روستائیان، جوامع 
محلی و آبخیزنشینان، باال بردن ارزش های زیست محیطی تفرجگاهی مناطق 
زیر پوشش پروژه های آبخیزداری را از دیگر اهداف بیان کرد و افزود: طرح 
های منابع طبیعی همچنین نقش موثری در رونق تولید و مهاجرت معکوس 

به روستا دارد.

ساخت  در  عملیاتی  و  فنی  واحد  کارکنان  تالش  پاس  به 
کشنده ریلی 

مدیر عامل شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران از کارکنان این 
واحد تقدیر کرد 

عملکرد  از  ایران،  نفتی  های  فراورده  پخش  ملی  شرکت  عامل  مدیر 
کارکنان واحد فنی و عملیاتی منطقه استان مرکزی تقدیر کرد . 

به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
استان مرکزی ، مهندس ویس کرمی مدیر عامل شرکت ملی پخش فراورده 
های نفتی ایران، با اهدای لوح تقدیر، از زحمات و تالش آقایان یوسف روشنی 
معاون فنی و عملیاتی منطقه ، علیرضا متولی رئیس تاسیسات و عملیات انبار 
انبار نفت و همچنین مسعود  ، محسن علیایی رئیس تعمیرات و نگهداشت 
صوفی مهندس تعمیرات مکانیک انبار نفت منطقه استان مرکزی، به خاطر 

تالش و همکاری در ساخت کشنده ریلی تقدیر کرد . 
به منظور تسهیل در جابجایی مخزندار ها، یک دستگاه  گفتنی است 
کشنده ریلی برای اولین بار در دی ماه ۱399به کمک یک دستگاه تراکتور 

طراحی و آماده بهره برداری شده است . 

رئیسدانشگاهآزاداسالمیاستانمرکزی:
16سرای فناوری و نوآوری در مراکز دانشگاه آزاد استان 

مرکزی راه اندازی می شود
اینکه »راه اندازی  بیان  با   رئیس دانشگاه آزاد اسالمی استان مرکزی 
۱6سرای فناوری و نوآوری در واحدهای دانشگاهی استان تعریف شده است« 
گفت: احداث سرای نوآوری الیاف و عایق رطوبتی در واحد دانشگاهی دلیجان 

در دستور کار قرار دارد.
حسین کالنتری در بازدید از واحد دلیجان و مجموعه های صنعتی مرتبط 
با مرکز رشد این واحد دانشگاهی و بزرگترین صنایع و تولیدکنندگان الیاف 
الیاف و ایزوگام شهرستان  پلی استری شهر و در نشست با  مدیران صنایع 
دلیجان با اشاره به راه اندازی سراهای فناوری و نوآوری در سطح استان اظهار 
داشت: راه اندازی  ۱6 سرای فناوری و نوآوری در واحدهای دانشگاهی استان 
در نظر گرفته شده که 6 مورد از آنها در واحد اراک و مابقی در واحدهای 

دانشگاهی سایر شهرستان ها پیش بینی شده است.
وی افزود: سرای فناوری و نوآوری مد نظر در شهرستان دلیجان هم  

سرای نوآوری الیاف و عایق های رطوبتی بوده که در دستور کار قرار دارد.
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی استان مرکزی تصریح کرد: از جمله شرایط 
الزم برای راه اندازی این سرای نوآوری در واحد دانشگاهی دلیجان، استقرار 
5 شرکت فعال در زمینه الیاف و عایق های رطوبتی، 5 دفتر تحقیق و توسعه 
از شرکت های دیگر در این واحد دانشگاهی است، عالوه بر این باید برنامه 

تجاری مطلوبی را هم در این حوزه داشته باشند.
مشارکت  اقدام،  این  به  سرعت بخشی  الزمه  کرد:  بیان  کالنتری 
مدیران صنعتی دلیجان در بهسازی و نوسازی ساختمان سرا و تجهیز کردن 

آزمایشگاه های مورد نیاز برای آن است.
 وی ادامه داد: درآمدزایی از ضرروریات دانشگاه نسل سوم در کنار تربیت 
دانشجو و توجه به پژوهش و فناوری است و دانشگاهی موفق می شود که این 
چند مورد را با هم تلفیق کند، همچنین باید توجه داشت که دریافت شهریه 
از دانشجو برای ارائه آموزش های فاقد مهارت فناورانه و درآمدزایی از رسالت 

دانشگاه های نسل سوم به دور است.
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی استان مرکزی عنوان کرد: از دیگر اولویت ها 
در کنار ایجاد این سرا می توان به ارائه اموزش های تخصصی در زمینه الیاف 
و ایجاد آزمایشگاه جامع عایق های حرارتی و رطوبتی  اشاره کرد البته شرط 

این کار کمک صنایع و کارگاه ها و خیران است.

دریافت  به  موفق  بوشهر  اجتماعی  تامین  درمان  مدیریت 
گواهینامه ایزو شد

کیفیت  تضمین  جهت  گفت:در  بوشهر  اجتماعی  تامین  درمان  مدیر 
خدمات و به منظور تسهیل در پاسخگویی به ذینفعان در مدیریت درمان و 
پنج مرکز تابعه سیستم های مدیریت کیفیت و سیستم نظام آراستگی محیط 

کار پیاده سازی شده است.
به گزارش روابط عمومی مدیریت درمان تامین اجتماعی استان ؛دکتر 
زهرا نویدی فرد مدیر درمان تامین اجتماعی بوشهر اظهار داشت :در راستای 
راهبردهای کالن سازمان تامین اجتماعی و با تکیه بر تفکر سیستمی ،برنامه 
به  موفق  استان   اجتماعی  تامین  درمان  ،مدیریت  نگری  آینده  و  محوری 
دریافت گواهینامه ایزو 2۰۱5-9۰۰۱و تمدید گواهینامه نظام آراستگی محیط 

کار 5Sشد.
وی با اشاره به چشم انداز مدیریت درمان تامین اجتماعی استان مبنی بر 
تاثیر گذاری در توسعه درمان استان و استقرار سیستم های مدیریتی و فرهنگ 
کار تیمی گفت: تاکنون در جهت تضمین کیفیت خدمات و به منظور تسهیل 
در پاسخگویی به ذینفعان در مدیریت درمان و پنج مرکز تابعه سیستم های 

مدیریت کیفیت و سیستم نظام آراستگی محیط کار پیاده سازی شده است.
دکتر نویدی فرد گفت: تغییرات در ساختار تشکیالتی ستاد مدیریت درمان 
استان، دامنه و حجم فعالیتها را تغییر داده و موجب تغییر و تعدیل در فرآیندها، 
توالی آنها و حوزه های انجام آنها گردیده است و این امر ضرورت انجام تغییرات 

اساسی و بازنگری در سیستم مدیریت کیفیت را اجتناب ناپذیر نموده است.
مدیر درمان تامین اجتماعی بوشهر بیان داشت: ایجاد آزمایشگاه رفرنس 
کادر  تکمیل  جهت  تخصص  فوق  و  متخصص  پزشکان  ،جذب  استان  در 
تخصصی بیمارستان سلمان فارسی، بهره برداری و تجهیز ساختمان جدید 
درمانگاه دیر،راه اندازی نسخه الکترونیک در سطح مراکز تابعه و مراکز طرف 
قرارداد ،کلنگ زنی درمانگاه عمومی دلوار ،اختصاص 7۴ تخت به بیماران 
کرونایی و اجرای طرح نسیم ۱9 )توزیع داروی بیماران مزمن بدون نیاز به 
مراجعه حضوری(از مهمترین اقداماتی بوده که در سال جاری برنامه ریزی و 

به مرحله اجرا در آمده است.
دکتر نویدی فرد به اهم برنامه های توسعه ای مدیریت درمان تامین 
۱۰۰تخت  توسعه  گفت:طرح  و  کرد  اشاره  جاری  سال  در  استان  اجتماعی 
بیمارستانهای استان ،نصب و راه اندازی دستگاه سی تی اسکن بیمارستان 
مهر برازجان ،پروژه های در دست احداث درمانگاههای تامین اجتماعی جم 
و خورموج و پلی کلینیک برازجان برنامه هایی است که در راستای دستیابی 
به خدمات مطلوب و با کیفیت و همچنین کسب رضایتمندی ذینفعان طراحی 

و در حال اجرا می باشد.
درمانی  :ارائه خدمات  داشت  ابراز  بوشهر  اجتماعی  تامین  درمان  مدیر 
های  برنامه  مهمترین  از  اجتماعی  تامین  شدگان  بیمه  شایسته  و  مطلوب 
سازمان تامین اجتماعی است و این مدیریت این مهم را  سرلوحه اهداف و 

برنامه های خود در استان قرار داده است.
وی همچنین تداوم استقرار استاندارهای اعتبار بخشی در بیمارستانها و 
مدیریت کیفیت در کلیه مراکز تابعه را از برنامه های مدیریت درمان عنوان 
کرد و تاکید کرد بهبود مستمر و روزآمد خدمات درمانی و همچنین دریافت 
گواهینامه ایزو زمانی ارزشمند خواهد بود که مراجعان و بیمه شدگان به مراکز 

درمانی، با آرامش خاطر خدمات درمانی مورد نیاز را دریافت نمایند.

شهرهایمیمهوپهلهزرینآباددههفجرگازدارمیشوند
مدیرعامل  اللهی  شمس  عباس 
معاون  بازدید  در  ایالم  گاز  شرکت 
پروژه  ز  ا یالم  ا ر  ندا ستا ا نی  ا عمر
آباد  زرین  پهله  و  میمه  به  گازرسانی 
گفت: گازرسانی به این بخش به اتمام 
رسیده  که با افتتاح این بخش در دهه 
مبارک فجر 6۰۰ خانوار از نعمت گاز 

برخوردار می شوند.
تحقق  راستای  در  افزود:  وی 
استان  مردم  های  خواسته  به  بخشی 
بخصوص مناطق محروم و روستایی، 
سال  آخرین  در  استان  گاز  شرکت 
قدام  ا مید،  ا و  تدبیر  دولت  فعالیت 
های  پروژه  زنی  کلنگ  و  افتتاح  به 
شهری  مختلف  مناطق  در  گازرسانی 

و روستایی خواهد نمود.
به  ایالم  گاز  شرکت  مدیرعامل 
نیز  جاری  سال  پایان  تا  اینکه  بیان 
شهر  به  گازرسانی  اجرای  عملیات 
اظهار  رسد  می  تمام  ا به  نیز  پهله 
تمامی  پروژه  این  اتمام  با  داشت:  
طییعی  گاز  نعمت  از  استان  شهرهای 

شد. خواهند  بهرمند 
برای  اینکه  بیان  با  الهی  شمس 

د  ر میلیا  ۱7۰ میمه  به  نی  سا ر ز گا
برای  گفت:  است  شده  هزینه  ریال 
کیلومتر   ۴7 میمه  شهر  به  گازرسانی 
خط تغذیه و 2۰ کیلومتر شبکه توزیع 
و یک ایستگاه تقلیل فشار با ظرفیت 
احداث  ساعت  در  مترمربع   25۰۰

شده است.
عملیات  اینکه  به  اشاره  با  وی 

آباد  زرین  پهله  شهر  به  گازرسانی 
ستان  ا نده  قیما با شهر  تنها  ن  بعنوا
حال  در  درصدی   ۸5 پیشرفت  با 
این  شدن  گازدار  با  افزود:  اجراست، 
تا  آن  طراف  ا روستاهای  و  شهر 
و  یکهزار  از  بیش  جاری  سال  پایان 
ر  برخوردا گاز  نعمت  از  ر  ۱۰۰خانوا

می شوند.

وی اظهار داشت: برای گازرسانی 
خط  کیلومتر   37 آباد  زرین  میمه  به 
تغذیه انجام و مبلغ 27۰ میلیارد ریال 

اعتبار هزینه خواهد شد.
یالم  ا ز  گا شرکت  مل  مدیرعا
با  جاری  سال  پایان  داشت:  اظهار 
درصد   ۱۰۰ شهر،  این  شدن  گازدار 

شهرهای استان گازدار خواهند شد.

14بهمن،شروعبررسیالیحهبودجه
درصحنعلنیمجلس

سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسالمی گفت: احتمال تصویب 
سه دوازدهم بودجه در صحن علنی مجلس وجود دارد.

محمد حسین فرهنگی روز گذشته)شنبه( در نشست خبری با خبرنگاران 
درباره نحوه بررسی الیحه بودجه در صحن علنی مجلس از آغاز بررسی 
آن از ۱۴ بهمن اظهار کرد: بودجه از احکام داخلی است و تفاوتی با سایر 

طرح ها و لوایح ندارد.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس با بیان اینکه اگر کلیات الیحه بودجه در 
صحن تصویب شود، جزئیات آن بررسی خواهد شد، گفت: کمیسیون تلفیق 
در این مدت در بررسی الیحه بودجه بعضی رانت ها و برخی و مسائلی که 

ممکن بود سبب نگرانی شود را حذف کرد.
وی عنوان کرد: موضوع دارو، نهاده های دامی، مسائل مربوط به مواد 
خوراکی از جمله مسائلی بود که در کمیسیون تلفیق مجلس بررسی شد 
و با مسوولیت های مشخص در اختیار دستگاه های مرتبط و عامل آن قرار 
از بودجه حذف شود و منابع آن را در  نیاز بود این رانت  خواهد گرفت و 

اختیار مردم قرار بگیرد.
فرهنگی اضافه کرد: البته راهکاری که کمیسیون تلفیق در نظرداشت 
تبدیل این منابع به کاال بود. ولی با توجه به ابهاماتی که وجود داشت زمینه 
برای بررسی بخشی از آن در کمیسیون تلفیق و بخشی در صحن علنی 

فراهم شد.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: هدف نهایی 
این است که این منابع به صورت کاال یا نقدی در اختیار مردم قرار بگیرد. 
البته بعد از تایید کلیات نمایندگان وارد جزئیات شده و مانند سابق الیحه 

بودجه در صحن مجلس بررسی خواهد شد.
وی درباره اینکه اگر کلیات بودجه ۱۴۰۰ در صحن علنی مجلس رد 
شود، شیوه بررسی چگونه خواهد بود، گفت: در این صورت الیحه بودجه برای 
بررسی به دولت بازگردانده می شود و دولت دو هفته فرصت دارد الیحه را 
بازنگری کرده و در صورت ارسال به مجلس، الیحه بودجه به جای بررسی 

در کمیسیون تلفیق در صحن مجلس مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
 سخنگوی هیات رییسه مجلس گفت: البته اگر در صحن کلیات تایید و 
تصویب شد، الیحه بودجه این بار به کمیسیون تلفیق می رود تا فقط جزئیات 
آن بحث و بررسی شود و در نهایت جزئیات به رای نمایندگان گذاشته می شود.

فرهنگی ادامه داد: اگر در همان مرحله هم مجلس با کلیات موافقت 
نکرد و با توجه به اینکه فرصتی نیز باقی نیست، راهکار فقط این است که 
الیحه بودجه به صورت 3 دوازدهم تصویب شود. البته اگر دولت الیحه ای 

ارائه کرد محدود به 3 دوازدهم نخواهد شد.
وی با بیان اینکه موضوع مسکن نیز در دستور کار این هفته نمایندگان 
در مجلس شورای اسالمی خواهد بود، گفت: مسکن از مواردی است که 
بسیار اهمیت دارد و مورد توجه افکارعمومی است و انتظار می رود مجلس 
در این باره قدم اساسی بردارد. بر همین اساس کلیات و جزئیات  در صحن 
علنی مجلس بررسی خواهد شد و درنهایت آنچه در جزئیات بررسی شد 
به عنوان راهکاری در تولید و عرضه مسکن به این دولت و دولت آینده 

ابالغ خواهد شد.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی با اشاره به طرح شفافیت 
آرا نمایندگان نیز گفت: یکی از ابهاماتی که این روزها در رسانه ها مطرح 
شد موضوع طرح شفافیت آرا نمایندگان بود که مدت ها است در کمیسیون 
آیین نامه داخلی مجلس بررسی شد ولی به صورت عادی به صحن ارجاع 

شد در بررسی آن شتابزدگی رخ ندهد
وی ادامه داد: برخی از نمایندگان درخواست اولویت بررسی این طرح را 
در صحن علنی داشتند که در جلسات این هفته فوریت آن به رای گذاشته 
می شود و در صورتی که این فوریت رای بیاورد، نمایندگان برای بررسی 

جزئیات وارد شور خواهند شد.
بودجه  الیحه  بررسی  برای  آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  فرهنگی 
۱۴۰۰،   صحن به صورت سه شیفیت فعالیت خواهد کرد، یادآور شد: اختیار 
این موضوع با هیات رئیسه مجلس است. زیرا در سایر جلسات علنی مجلس 
حداکثر ۴ ساعت زمان در نظر گرفته شده است ولی برای بررسی بودجه 
حداقل زمان در نظر گرفته شده ۴ ساعت است که صورت شیفت دوم یا 

سوم هم می تواندبه آن اضافه شود.
ادامه داد: این زمان بندی به پیشرفت در بررسی الیحه بودجه  وی 
بستگی دارد  که اگرروند بررسی الیحه کند انجام شود، بررسی به صورت 
سه شیفت خواهد بود و اگر روند به سرعت بیشتری ادامه یابد، دو شیفت 

برای بررسی الیحه بودجه در نظر گرفته می شود.
فرهنگی تاکید کرد: طبق آیین نامه داخلی مجلس، محدویتی برای ایجاد 
شیفت ها دوم و سوم برای بررسی الیحه بودجه وجود ندارد وحتی نیاز به رای 
نمایندگان هم نیست و هیات رئیسه می تواند در این باره تصمیم گیری کند.

مصوبات مجلس  به  اشاره  با  خود  از سخنان  دیگری  بخش  در  وی 
در هفته های  اختالف  نیز گفت: الیحه شورای حل  درهفته های گذشته 
گذشته بحث و بررسی شد به شورای نگهبان ارسال شد که الیحه مهمی 
بود. زیرا شوراها نقش بسیار مهمی در آیین دادرسی کشور دارند و سبب 
کاهش هزینه ها شده و از اطاله دادرسی ها جلوگیری می کنند و اثرات مهم 

و گسترده ای در امورات مربوط به دستگاه قضائی کشور دارند.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: شوراهای حل 
اختالف در بهبود شرایط دستگاه قضایی کشور نیز بسیار موثر هستند و این 
الیحه از نظر رییس جدید قوه قضاییه در قالب الیحه به مجلس واصل شد 
و برخی اصالحات ر انیز مجلس انجام داد که پس از تبدیل آن به قانون 
دائمی می تواند ثباتی در این بخش ایجاد کرد و برای  نظام دادگستری نیز 
مسیرهای جدید و چشم اندازهای روشنی را ترسیم خواهد کرد تا این بخش 

از قوانین موقت خارج شود.
موارد  الیحه  این  کرد:  خاطرنشان  مجلس  رئیسه  هیات  سخنگوی 
متعددی را در بر می گرفت که امیدواریم با همکاری دولت وقوه قضائیه 
تاثیرات خود  ادامه این فرآیند  انجام برسد و مجلس نیز در  اجرای آن به 

راخواهد گذاشت.
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آگهی رای هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی 

برابر رای صادره هیات تعیین تکلیف مستقر دراداره ثبت اسناد و امالک 
منطقه۱ سنندج ، تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی ذیل تایید گردیده. لذا 
بدینوسیله مشخصات امالک در دو نوبت به فاصله ۱5 روز جهت اطالع عموم 
. در صورتی که اشخاص  در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی می گردد 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم نمایند و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نموده و گواهی 
اخذ و تحویل اداره ثبت نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض سند مالکیت طبق مقررات صادر خواهد شد . صدور سند 

مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
تاریخ نوبت اول : ۱399/۱۱/۱2  تاریخ نوبت دوم : ۱399/۱۱/27

طاوس  سیده  نام  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ   : سنندج   3 بخش 
شماره  سقز  از  صادره   ۱۰552 شناسنامه  شماره  مصطفی  سید  فرزند  حسینی 
ملی 376۰۱5۴9۱ تحت پالک 2۰66 فرعی از 27۴۸ اصلی بخش 3 سنندج 
به مساحت ۱۱9/26 متر مربع خریداری شده از محل نسق کالی و صالح اکبری 

زارع صاحب به آدرس سنندج نایسر شهرک سالم گلشن 2 
    بهنام قباد، رئیس ثبت منطقه ۱ سنندج    م الف ۱6۰3۱3

استاندار خوزستان با اشاره به اعتبار 
برای  نیاز  ریالی مورد  2۰ هزار میلیارد 
احداث شبکه آب و فاضالب در 6 شهر 
این استان گفت: تخصیص این اعتبار در 
سفر امروز معاون اول رئیس جمهوری به 

استان خوزستان مصوب می شود.
غالمرضا شریعتی صبح شنبه در 
حاشیه سفر معاون اول رئیس جمهوری 
به استان خوزستان در جمع خبرنگاران 
در فرودگاه آبادان اظهار داشت: در سفر 
رابطه  در  جمهوری  رییس  اول  معاون 
با اعتبار مورد نیاز برای اجرای خطوط 
تسهیالت  محل  از  فاضالب  نتقال  ا
بانکی برای شهرهای آبادان ، خرمشهر، 
دشت  خمینی)ره(،  امام  بندر  ماهشهر، 
آزادگان، شادگان همچنین حل مشکل 
و  می شود  تصمیم گیری  روستایی  آب 
در  نیاز  مورد  اعتبار  تخصیص  از  بعد 
بخش آب و فاضالب و طی شدن روند 
ها  طرح  این  اجرایی  عملیات   ، اداری 

آغاز می شود.
وی سهم آبادان و خرمشهر از این 
میزان اعتبار در بخش آب و فاضالب 
را هشت هزار میلیارد ریال معادل ۸۰۰ 

میلیارد تومان بیان کرد.
تشریح سفر  با  شریعتی همچنین 
گفت:  خوزستان  استان  به  جهانگیری 
این  در  جمهوری  رییس  اول  معاون 
سفر 2 روزه عالوه بر بررسی وضعیت 
از نخبگان این استان  با جمعی  استان 

دیدار می کند.
رییس  ول  ا معاون  سفر  وی 
به  را  خوزستان  استان  به  جمهوری 
پاس احترام به مردم شریف این استان 
خصوصا آبادان و خرمشهر عنوان کرد 
استان  به  جهانگیری  سفر  گفت:  و 

از رشادت،  خوزستان به پاس قدردانی 
ایثارگری و از خودگذشتگی  مردم آبادان 
و خرمشهر در طول چهل سال گذشته از 

این 2 شهر آغاز شد.
افتتاح ترمینال مسافربری فرودگاه 
آبادان ، سفر به بندر امام خمینی)ره( و 
بازدید از واحدهای مسکونی آسیب دیده 
از آبگرفتگی ،بازدید از مناطق روستایی 
حمیدیه، هویزه، کارون و فاز دوم طرح 
55۰ هزار هکتاری مقام معظم رهبری 
همچنین بهره برداری از کارخانه تولید 
ظروف یک بار مصرف سلولزی شوش 
و  شوشتر  کیمیاکلر  پارس  کارخانه  و 
مقاومتی  اقتصاد  نشست  در  شرکت 
روزه   2 سفر  های  برنامه  جمله  از 
استان  به  رییس جمهوری  اول  معاون 

خوزستانمی باشند.
اول  معاون  جهانگیری  اسحاق 
رییس جمهوری شنبه به منظور افتتاح 
و  مسایل  بررسی  عمرانی،  طرح  چند 
و همچنین  استان  اقتصادی  مشکالت 
در  اجرا  دست  در  طرح های  پیگیری 
استان خوزستان وارد فرودگاه بین المللی 

آیت اهلل جمی آبادان شد.

استاندارخوزستان:

۲0هزارمیلیاردریالبرایاحداثشبکهآبوفاضالب۶شهرخوزستاننیازاست

حضورمدیرعاملبیمه»ما«
درنشستهماندیشیاستاندارخوزستان

مردم ایران بخش مهمی از امنیت امروز خود را به خوزستان مدیون است و به این خاطر 
صنعت بیمه در مسیر گسترش آرامش در این استان از هیچ تالشی فروگذار نخواهد کرد.

غالمرضا سلیمانی که در جمع مسئوالن استان در محل استانداری خوزستان سخن 
می گفت، ضمن اعالم این مطلب افزود: ایجاد فضای امن برای سرمایه گذاری، تولید و 
دارایی های مردم از ماموریت های جدی صنعت بیمه به شمار می رود که برای تحقق 

این امر از تمام پتانسیل های موجود بهره خواهیم برد.
رییس کل بیمه مرکزی با اعالم این خبر که نخستین مجتمع ویژه بیمه ای برای 
پیگیری امور تخصصی بیمه در استان خوزستان راه اندازی شده به اهمیت صدور بیمه نامه 
در مرزهای کشور نیز اشاره کرد و گفت: در صورت کنترل تخلفات و مهار تقلبات بیمه 
ای، نرخ و شرایط پوشش های بیمه ای روند منطقی تری پیدا می کند و مردم می توانند 

با هزینه کمتری از خدمات متنوع بیمه ای استفاده کنند.
سلیمانی با تبریک آغاز دهه فجر انقالب اسالمی و ابراز خرسندی از حضور در خطه 
قهرمان پرور خوزستان، نسبت به ضرورت خدمت رسانی بی منت مسئوالن به مردم، تاکید 
کرد و افزود: پافشاری برای تاسیس صندوق بیمه حوادث طبیعی از جمله خدماتی است که 
در کنار کاهش بار مالی دولت ها می تواند احساس آرامش و اطمینان عمیق برای بیش از 

سی میلیون مالک واحدهای مسکونی را فراهم کند.
صنعت  ارشد  مدیران  معاونان،  استاندار،  جمع  در  بیمه  عالی  شورای  رییس 
بیمه،مقامات استانی و اصحاب رسانه، اظهار کرد: در فاز بعدی این طرح تمامی سازه 
های دولتی نیز مشمول این بیمه همگانی خواهند شد که ارائه چنین پوششی در تاریخ 

کشور بی سابقه است.
وی در پایان از “شورای هماهنگی بیمه” در استان ها به عنوان پل مطمئنی برای 
ارتباط بین مسئوالن و فعاالن صنعت بیمه یاد کرد و گفت: نهادینه سازی فرهنگ بیمه و 
همگانی شدن محصوالت آن در گرو حمایت و همراهی نهادها و سازمان های بسیاری 

است که باید در مسیر توسعه این صنعت بیش از پیش نقش آفرینی کنند.

شرکتهایبیمهازفرصتطالییراهاندازیصندوقبیمه
همگانیحوادثطبیعیاستفادهکنند

تمرکز زدایی از الزامات هر روز صنعت بیمه کشور به شمار می رود و باید در امر 
بیمه گری، جای جای کشور پهناور ایران مورد توجه دقیق و ویژه  قرار گیرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، دکتر غالمرضا 
سلیمانی که در نشست شورای هماهنگی استان خوزستان سخن می گفت با تاکید بر ضرورت 
گسترش زیرساخت های الکترونیکی و همچنین اعالم این مطلب افزود: صنعت بیمه از 
زیرساخت های قابل قبولی در عرصه فناوری های نوین برخوردار است اما باید شرایط به 

گونه ای طراحی شود تا سراسر کشور از این ظرفیت مطلوب استفاده کنند.
از  را  ها  استان  هماهنگی  شورای  جلسات  مداوم  برپایی  مرکزی  بیمه  کل  رئیس 
راهکارهای مهم توسعه صنعت بیمه ارزیابی کرد و گفت: با وجود تمامی تالش های صورت 
گرفته میزان حق بیمه تولیدی در سطح استان خوزستان چندان قابل قبول نیست و با توجه 
به قابلیت های تولیدی، صنعتی و کشاورزی خوزستان این میزان باید به چند برابر افزایش یابد.

وی شرکت های بیمه را به پرهیز از رقابت های نادرست و غیرحرفه ای دعوت کرد و 
افزود: ارائه نرخ و شرایط حرفه ای در گرو ایجاد فضایی امن در عرصه بیمه گری و امکان 

حضور برابر تمامی شرکت ها در مناقصه ها و میدان های دیگر رقابت است.
رئیس شورای عالی بیمه از راه اندازی سامانه ای برای شناسایی آخرین وضعیت بیمه 
گذاران خبر داد و گفت: با تصویب آیین نامه ذخیره گیری این امکان فراهم شده تا با شناسایی 

بدهکاران بیمه ای از منابع این صنعت به خوبی صیانت شود.
رئیس کل بیمه مرکزی در بخش پایانی سخنان خود به تشریح جزییات تاسیس صندوق 
بیمه همگانی حوادث  از شرکت های بیمه خواست تا با تقویت توان انسانی و ایده های 
نوین از ظرفیت بیمه اجباری سی میلیون واحد مسکونی به عنوان فرصتی برای طراحی و 

عرضه بیمه نامه های تکمیلی استفاده کنند.
شایان ذکر است در این نشست دکتر سید محمد کریمی دبیر کل سندیکای بیمه گران 
ایران نیز دیدگاه های خود را در خصوص راهکارهای توسعه بیمه در استان ارائه کرد و 
اعضای شورای هماهنگی بیمه استان خوزستان نیز به طرح مسائل و مشکالت خود پرداختند.



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1667- یکشنبه 12 بهمن 61399 ورزش دنیای 

مدال طال و برنز قهرمانی آسیا برای پارکورکاران ایران
سروش ابراهیمی ملی پوش پارکور ایران بر سکوی نخست مسابقات 

پارکور مجازی قهرمانی آسیا تکیه زد.
به گزارش دنیای جوانان از فدراسیون انجمن های ورزشی، نخستین 
دوره مسابقات پارکور مجازی قهرمانی آسیا با حضور قدرت های برتر این قاره 
برگزار شد که با قهرمانی سروش ابراهیمی و کسب مقام سوم علی میرچناری 
ملی پوشان پارکور ایران پایان یافت، آندره سیمون از سوریه هم به مدال نقره 

این رقابتها دست یافت.
پیش از این مهسا صمیمی ملی پوش پارکور بانوان ایران نیز به مدال 

طالی مسابقات پارکور قهرمانی آسیا در بخش بانوان دست پیدا کرده بود.
 مسابقات پارکور قهرمانی آسیا در سال جاری و با توجه به شیوع ویروس 
کرونا به صورت مجازی برگزار شد و مسابقات سال 2۰2۱ به صورت حضوری 

و در یکی از کشورهای شرق آسیا برگزار خواهد شد.

محدودیتهایورزشیسراسریتا1۷بهمن؛
تعطیلی استخرها و باشگاه ها در 1۸ شهر

سرپوشیده،  استخرهای  شهر،    ۱۸ در  سال جاری  بهمن ماه   ۱7 تا 
باشگاه های ورزشی ورزش های پربرخورد و باشگاه ورزشی سالنی و در ۱2۴ 
شهر نیز صرفا باشگاه های ورزشی ورزش های پربرخورد و باشگاه های ورزشی 
سالنی تعطیل خواهند بود و همانند هفته گذشته، خبری از اعمال شدیدترین 
انجام مسابقات ورزشی  و  تمرین  مراکز  محدودیت های ورزشی که شامل 

است، نخواهد بود.
طبق جدول گروه های شغلی، مراکز تمرین و انجام مسابقات ورزشی در 
گروه شغلی دو، استخرهای سرپوشیده به عنوان گروه شغلی سه و باشگاه های 
ورزشی ورزش های پربرخورد از جمله کشتی، کاراته و جودو و نیز باشگاه ورزشی 

سالنی به عنوان گروه شغلی چهار تعیین شده اند.
طبق آخرین اعالم سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، هم اکنون از 
نظر شیوع ویروس، ۱۸ شهر نارنجی در کشور وجود دارد که 3 تا از آن ها 
در استان گیالن و ۱5 تا در مازندران است، ۱2۴ شهر زرد و 3۰6 شهر آبی 

هستند و هیچ شهر قرمز کرونایی در کشور وجود ندارد.
مناطق نارنجی

طبق اعالم سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا در حال حاضر ۱۸ شهر 
دارند و محدودیت های  قرار  یا سطح هشدار 2  نارنجی  کشور در وضعیت 
مشاغل سطح 3 و ۴ در آن ها اجرا می شود؛ بنابراین استخرهای سرپوشیده به 
عنوان گروه شغلی سه و باشگاه های ورزشی ورزش های پربرخورد از جمله 
کشتی، کاراته و جودو و نیز باشگاه ورزشی سالنی به عنوان گروه شغلی چهار 

در مناطق نارنجی مجاز به فعالیت نیستند.
مناطق زرد

همچنین نقاطی که در وضعیت زرد قرار دارند سطح شغلی ۴ در آن ها 
محدود خواهد بود که شامل باشگاه های ورزشی ورزش های پربرخورد از جمله 
کشتی، کاراته و جودو و نیز باشگاه های ورزشی سالنی است که وضعیت ۱2۴ 
شهر زرد اعالم شده و شامل محدودیت های سطح شغلی چهارم تا پایان 

هفته جاری خواهند بود.

رییس فدراسیون: مشکِل اصلی بسکتبال، زیرساخت است
رییس فدراسیون بسکتبال گفت: مشکل 
اصلی این رشته در تجهیزات و زیر ساخت 
است که اگر توجه نشود در بخش قهرمانی 

و همگانی به مشکل برخواهیم خورد.
بازدید  جریان  در  طباطبایی  رامین 
رییس کمیته المپیک از فدراسیون بسکتبال 
فعالیت های  برنامه،  براساس  داشت:  اظهار 
ورزشکاران دنبال می شود و تیم ایران تنها تیم 
بدون کرونایی است که به قطر اعزام می شود.  

وی افزود: تیم ملی جوانان خود را برای شرکت در قهرمانی آسیا در 
صورت برگزاری، آماده می کند.

تجهیزات  در  را  رشته  این  اصلی  مشکل  بسکتبال  فدراسیون  رییس 
زیرساختی عنوان کرد و گفت: اگر زیر ساخت های این رشته توسعه نیابد در 
بخش قهرمانی و همگانی به مشکل برخواهیم خورد. تالش کردیم ساختار 

فدراسیون جهانی بسکتبال را در ساختار داخلی خود دنبال کنیم.
طباطبایی ادامه داد: در بخش پیشکسوتان تالش شد حمایت های بیشتری 
داشته باشیم و از آنان برای توسعه این رشته هم استفاده کنیم که در این زمینه 

کمیته پیشکسوتان تشکیل شده است.
شجاعی: در بسکتبال زنان حرف های زیادی برای گفتن داریم

در ادامه نایب رییس فدراسیون بسکتبال گفت: در این سال ها تنها رییس 
کمیته المپیکی را دیدیم که از نزدیک برای رفع مسایل و توسعه رشته ورزشی 

به ویژه در بخش زنان حمایت کرده است.
»فریده شجاعی« ادامه داد: 2 لژیونر در بسکتبال زنان داریم و مربی 
یونایی و لیگ پرباری در بخش زنان داریم و باعث شد بازتاب خوبی در جامعه 

ورزشی داشته باشیم.
وی اضافه کرد: هیچ برنامه ای در بخش بسکتبال زنان تعطیل نشده 

است و به عبارتی استراحتی وجود نداشته است.
شجاعی می گوید: در بسکتبال زنان حرف های برای گفتن داریم و  دختران 

نیاز به حمایت  بیشتری دارند.

برای حضور در قهرمانی آسیا؛
فهرست 2۸ نفره تیم هندبال جوانان ایران اعالم شد

ایران  جوانان  هندبال  تیم  سرمربی 
به  معرفی  جهت  را  بازیکن   2۸ اسامی 

کنفدراسیون آسیا اعالم کرد.
رقابت های هندبال قهرمانی جوانان پسر 
آسیا از 29 اسفندماه در بحرین آغاز می شود و 
پس از برگزاری ۱۱ مرحله اردوی آمادگی و 
تمرینات این تیم، مسعود ظهرابی، سرمربی 
تیم ملی جوانان کشورمان اسامی 2۸ بازیکن 
را جهت ارسال به کنفدراسیون هندبال آسیا 

به شرح زیر اعالم کرد:
محمدرضا کاظمی، امیرعباس سلطانی، امیرحسین فیروز بخت، رضا 
علوی،  سعید  سید  فتاحی،  پوریا  محمدی،  پارسا  یادگاری،  رضا  شجاعی، 
محمدرضا صادقی، بهشاد فاتحی زاده، سجاد خراسانی، مهدی شریفی نژادیان، 
محمدرضا امیری، سجاد داردان، ولی ا... آرش، ابوالفضل لطفی، حسین جهانی، 
رضا شهبازی، یونس آثاری، حامد حبیب زاده، فواد فرهادی، مهران حسینی ده 
پهنی، مهدی رئیسی، پوریا بهنام فر، فاضل کاظمی نصب، احسان بذرافکن، 

سید سجاد مرتضویان و نادر سعیدی اصفهان.
مصطفی غالمی به عنوان مدیر فنی، مسعود ظهرابی به عنوان سرمربی، 
فرید علیمرادی به عنوان سرپرست و مربی، مهدی آزاد منجیری به عنوان 
مربی و رضا سرسنگی به عنوان ماساژور ادرفنی این تیم را تشکیل می دهند.

الزم به ذکر است این رقابت ها تا ۸ فروردین ۱۴۰۰ ادامه دارد. تیم ملی 
جوانان کشورمان در دوره گذشته این رقابت ها موفق به کسب مقام پنجم شد. 
قرعه کشی این رقابت ها در روزهای آینده توسط کنفدراسیون هندبال آسیا 
برگزار خواهد شد و تیم ها رقبای خود را در مرحله مقدماتی خواهند شناخت.

همچنین براساس قوانین این رقابت ها، سرمربی تیم ملی جوانان کشورمان 
از فهرست 2۸ نفر اعالم شده به کنفدراسیون هندبال آسیا ۱۸ بازیکن را جهت 

شرکت در این رقابت ها انتخاب خواهد کرد.

گواردیوال بهترین مربی 4 سال اخیر جهان
 ELO پپ گواردیوال بر مبنای سیستم
به عنوان برترین مربی جها ن در ۴ سال 

اخیر انتخاب شد.
گواردیوال،  جوزپ  تایمز،  گزارش  به 
مربی منچسترسیتی در چهار سال گذشته 
به عنوان برترین مربی جهان در رده بندی 
ELO انتخاب شده است. این خبر توسط 
“Gazeta.Ru” با اشاره به پورتال تحلیلی 

Clubelo گزارش شده است.
این مربی اسپانیایی در این بازه زمانی 2۱73 امتیاز کسب کرد، مقام دوم 
را دیگو سیمئونه سرمربی اتلتیکو اسپانیا )2۰7۰ امتیاز( به دست آورد و در رده 
سوم  ژوزه مورینیو  سرمربی »تاتنهام« انگلیس )2۰6۸ امتیاز( حضور دارد.

 سیستم ELO در ابتدا برای تعیین قدرت نسبی بازیکنان در شطرنج 
مورد استفاده قرار می گرفت و برای محاسبه رتبه بندی رسمی فدراسیون 

بین المللی شطرنج )FIDE( استفاده می شود.
منچسترسیتی با پپ گواردیوال در ۱۱ دیدار قبلی خود به برتری رسیده 
است و توانست شروع ضعیف خود را در لیگ برتر جبران کند و به صدر 
جدول لیگ برتر برسد تا مدعی نخست قهرمانی در این فصل لیگ برتر باشد.

سوارس دومین بازیکن تاثیرگذار دوران سیمئونه
هواداران مهاجم اروگوئه ای را دومین 
بازیکن تاثیرگذار دوران سرمربی آرژانتینی 

در اتلتیکومادرید می دانند.
 ، و تیو ر پو د و  ند مو رش  ا گز به 
اتلتیکومادرید، باشگاه و هواداران از عملکرد 
خرید بزرگ  تیم در فصل نقل و انتقاالت 
لوییس  از  هستند.  خوشحال  تابستانی 
سوارس صحبت می کنیم که مهره کلیدی 
برای اتلتیکو صدرنشین اللیگا به حساب می 

آید. گل های مهاجم اروگوئه ای به خصوص در بازی های اخیر برای روخی 
بالنکو حیاتی بودند چون پیروزی یا تساوی را برای این تیم به ارمغان آوردند. 

سوارس بهترین گلزن کنونی این فصل اللیگا در کنار اِن
نصیری با ۱2 گل است. او تنها به ۱۸ ضربه در چارچوب نیاز داشت تا 
بتواند این تعداد گل را به ثمر برساند یعنی 66 درصد ضرباتش موثر بودند. 
مهاجم اروگوئه ای بهترین شروع را در دوران ورزشی اش داشته است. نه 
در لیورپول، نه آژاکس، نه خرونینخن و یا بارسا نتوانسته بود در ۱5 بازی 

نخست این تعداد گل به ثمر برساند. 
بر اساس نظرسنجی موندو دپورتیوو در دوران دیگو پابلو سیمئونه در 
اتلتیکو تنها یک بازیکن تاثیرگذارتر از سوارس بوده است. کاربران این سایت 
رادامل فالکائو را باالتر از مهاجم اروگوئه ای دیدند. در فصلی )2۰۱۱-۱2( 
که سرمربی آرژانتینی از نیم فصل هدایت قرمز و سفیدپوشان را بر عهده 
گرفت فالکائو فوق العاده عمل کرد، 36 گل به ثمر رساند و چهار پاس گل 

داد. او شش بار دبل و دو هت تریک کرد. 
فالکائو 5۱.۸ درصد آرا را به خود اختصاص داد و سوارس با 37.6 درصد 
در جایگاه دوم قرار گرفت. بازیکن بعدی فرناندو تورس است که با ۴.5 درصد 
در رتبه سوم دیده می شود. تنها نباید به این آرا بسنده کرد. باید عملکرد 
سوارس را هم در نظر گرفت. او میانگین ۰.79 درصد گل در هر بازی را به 
ثبت رسانده و باالتر از ۰.۸2 درصد فالکائو قرار دارد. مهاجم اروگوئه ای آمار 

بهتری نسبت به دیگو کاستا و آنتوان گریزمان به ثبت رساند.

ادعایاسکایاسپورتس:
مدافع منچستریونایتد در یک قدمی فسخ قرارداد

مارکوس روخو با فسخ توافقی از یونایتد جدا و احتماال راهی بوکاجونیورز 
خواهد شد.

شبکه تلویزیونی اسکای اسپورتس خبر داد که مارکوس روخو مدافع 
آرژانتینی منچستریونایتد در آستانه پیوستن به بوکاجونیورز قرار دارد. بر اساس 
این گزارش، روخوی 3۰ ساله که تا پایان فصل تحت قرارداد منچستریونایتد 
است، برای فسخ قراردادش با این باشگاه انگلیسی به توافقی دوجانبه دست 

یافته است و به عنوان بازیکن آزاد به بوکاجونیورز ملحق خواهد شد.
روخو که فوتبال حرفه ای اش را از تیم استودیانتس آرژانتین آغاز کرد و 
بین سال های 2۰۰۸ تا 2۰۱۱ در این تیم عضویت داشت و از آنجا با پیوستن 
به تیم اسپارتاک مسکو خود را به فوتبال اروپا معرفی کرد، زمستان گذشته با 

قراردادی قرضی شش ماهه به تیم استودیانتس پیوست.
مارکوس روخو در سال 2۰۱۴ از اسپورتینگ لیسبون به منچستریونایتد 
پیوست و در این مدت در ۱22 بازی برای شیاطین سرخ به میدان رفته و دو 
گل هم به ثمر رسانده است. او در فصل جاری اما تنها در یک دیدار توسط 

سولسشر به بازی گرفته شده است.
 باشگاه شفیلدیونایتد نیز خواهان به خدمت گرفتن مارکوس روخو بود 
و گفته می شد که سران باشگاه استودیانتس هم نسبت به بازگرداندن این 

مدافع آرژانتینی به این تیم تمایل داشتند.

کومان: از این بارسلونا انتظار زیاد نداشته باشید
رونالد کومان از هواداران بارسا خواست که توقعات خود نسبت به تیم 

در فصل جاری را پایین بیاورند.
بارسلونا خود را برای مصاف با بیلبائو در نوکمپ مهیا می کند. برای 
اولین بار در یک ماه گذشته بارسا باالخره یک بازی خانگی خواهد داشت و 
حریف نیز سرسخت است. بارسا اخیرا برابر بیلبائو در فینال سوپرکاپ شکست 

خورد و بازی امشب یک بازی انتقامی محسوب می شود.
اتفاق عجیب در مورد بارسا لو رفتن نامه رسمی باشگاه در شبکه تی وی 
3 کاتالونیاست. نامه ای که در آن به ضعف اسکار مینگسا و ساموئل اومتیتی 
دو مدافع میانی تیم اشاره شده بود تا به جای آنها بازیکن جدید جذب شود.

رونالد کومان سرمربی بارسا که در نشست خبری بازی با بیلبائو شرکت 
کرده بود، در مورد وضعیت روحی اومتیتی و مینگسا گفت:» طبیعی است که 
به عنوان سرمربی دوست داشته باشم تیمم در هر پستی، بازیکنان مطمئن 
داشته باشد. باشگاه همیشه به دنبال تقویت تیم است و معتقدم این نباید 
آزاردهنده باشد. با اومتیتی و مینگسا مثل دیگر بازیکنان هر روز حرف می 
زنم و نباید از چیزی ناراحت باشند. هر دو اخیرا در ترکیب تیم حضور داشته 

اند و مورد اطمینان من هستند.«
تصمیم باشگاه برای عدم جذب اریک گارسیا)مدافع سیتی(:» کار من 
به عنوان مربی مهیا ساخت تیم برای بازی هاست و این قضیه باید دغدغه 
رامون پالنس مدیر ورزشی باشگاه باشد. هدف او تقویت تیم است و هر 
توضیحی را باید از او بخواهید. اخیرا او را خیلی کم مالقات کرده ام. فعال 

فقط به بازی با بیلبائو فکر می کنم و عالقه ای به حواشی ندارم.«
اهداف بارسا در فصلی انتقالی:» همه می دانند که بارسا تغییرات زیادی 
داشته و ما یک دوران گذار را طی می کنیم. روی بازیکنان جوان حساب 
باز کرده ایم و این بارسا تیمی برای فتح جام های متعدد در فصل جاری 
نیست. بهتر شده ایم و تا پایان نیز مبارزه خواهیم کرد ولی باید واقع بین 
بود. باید توجه داشت که از کجا به کجا رسیده ایم. تغییرات در تیم با جذب 

یک بازیکن میسر نخواهد شد. این بارسا هنوز کار برای بهتر شدن دارد.«
او  که  دارم  اطمینان  گارسیا:»  اریک  مورد  در  گواردیوال  با  صحبت 
تابستان با ما خواهد بود؛ اگر در نهایت چنانچه به نظر می رسد، نتوانیم او 
را زمستان جذب کنیم. با گواردیوال در این مورد حرف نزده ام و اصال این 

وظیفه من نیست.«

ایران  فوتبال  کارشناس 
روز  و  حال  ما  فوتبال  گفت: 
خوبی ندارد و آینده ای خوبی 
باج دهی  برای آن نمی بینم. سیستم  را 

در این فوتبال نمی تواند مدیریت کند.
حاضر  حال  در  یران  ا فوتبال 
و  نمی کند  تجربه  را  خوبی  روزهای 
صحنه های نه چندان خوبی هم در این 
فوتبال شاهد هستیم. از درگیری گرفته 
تا اشتباهات داوری، همه این ها مسائلی 
است که باعث شده تا فوتبال ما روزهای 

پر حاشیه ای را دنبال کند.
امیر حاج رضایی، در مورد مسائل 
فوتبال  حاضر  حال  شرایط  و  مختلف 
در  که  داد  انجام  صحبت هایی  ایران 

زیر می خوانید:
فوتبال  حاضر  حال  اوضاع  علت 

ایران از دید شما در چیست؟
قتی  و که  یم  بگو ید  با ا  بتد ا
نباشد  محکم  بنا  یک  نسیون  فوندا
و  ریزش  خوردن،  ترک  منتظر  باید 
باشیم.  و ساختمان  بنا  آن  ریختن  فرو 
فوتبال ایران دقیقا شبیه این ساختمان 
حال  در  و  ندارد  ساختی  زیر  که  است 
در  هم  ما  فوتبال  است.  ریختن  فرو 
زمینه سازماندهی، مدیریت و فرهنگی 

مشکل اساسی دارد.
نبود ساختار چقدر در این موضوع 

دخیل است؟
در بخش ساختاری مشکل داریم. 
اگر از مدیریت توانمند برخوردار بودیم 
برخورد  مسائل  با  اقتدار  و  قدرت  با  و 

فوتبال  در  را  روز  حال  این  می شد، 
بازی  بازیکن  وظیفه  نبودیم.  شاهد 
ندارد.  دیگری  وظیفه  و  است  کردن 
را  اجازه  این  می کند،  پیدا  فضا  وقتی 
به خودش می دهد در هر بحثی خارج 
از حوزه وظایفش نظر بدهد. ما تظاهر 
قبول  اما  داریم  ساختار  که  می کنیم 

کنیم که نداریم.
درگیری در پایان بازی گل گهر و 
تراکتور اوج بی اخالقی را در فوتبال به 
نمایش گذاشت. نظر شما در این رابطه 

چیست؟
ما می خوانیم فالن  درست است. 
بازیکن در اختیار کمیته انضباطی قرار 
گرفت اما بعد از دو روز بخشیده می شود. 
وقتی اینگونه است طبیعی است بازیکن 

به خودش اجازه هر کاری را بدهد.
اتفاقات  این  وقوع  اصلی  علت 

چیست؟
و  البی گری  با  یران  ا فوتبال 

و  است  خورده  گره  بودن  غیرشفاف 
هیچکس در این فوتبال صادق نیست. 
را  مختلف  گفت وگوهای  که  زمانی 
از  می خوانیم، می بینیم اوضاع خراب تر 
این بحث ها است. من نمی توانم چیزی 
را اثبات کنم اما رد هم نمی توانم کنم. 
نظارتی وجود ندارد. برای مثال به یک 

موضوع باید اشاره کنم.
چه موضوعی؟

ماجرای  ز  ا است  ماه ها  االن 
نیست  معلوم  و  گذشته  یلموتس  و
کجا  بزرگ  خطای  این  مرتکبین  که 
می شود  جالب  زمانی  ماجرا  هستند. 
که می بینیم برخی مسببان برای ادامه 
حضور در فوتبال در انتخابات جدید هم 
ثبت نام کردند تا همچنان بر مسند کار 
حضور داشته باشند. بیشتر افراد کار بلد 
خانه نشین هستند و عالقه ای ندارند که 
جلو بیایند. آدم هایی که برای خودشان 
شخصیت قائل هستند ترجیح می دهند 

وارد این سیستم نشوند.
باعث  آنها  غیبت  اما شاید همین 

پسرفت فوتبال شود.
بگذارید یک مثال برای شما بزنم. 
مصاحبه  در  گذشته  روز  دو  یکی  من 
یکی از مسووالن سابق ورزش خواندم 
جام  در  بودیم  مجبور  ما  گفت  که 
باج دهیم.  به کی روش  آسیا  ملت های 
دهیم؟  باج  بودیم  اما چرا؟ چرا مجبور 
باج دهی در  نظام  برای چه؟ سیستم و 

فوتبال نمی تواند مدیریت کند.
ما چندی قبل تیم اول آسیا بودیم 
پسرفت  حال  در  که  دارید  قبول  اما 

هستیم؟
وقتی شما روی شاخه ای هستید و 
را می برید طبیعی است که سقوط  آن 
می کنید. به هیچ وجه به آینده فوتبال 
کشور خوشبین نیستم و دالیل زیادی 

هم داریم.
مراسم قرعه کشی لیگ قهرمانان 
را  ایران  نمایندگان  قرعه  شد.  انجام 

چطور دیدید؟
لیگ  کشی  عه  قر ت  بقا مسا
قهرمانان آسیا انجام شد و کشورهایی 
سطح  در  نامشان   ... و  اردن  هند،  از 
اول فوتبال باشگاهی دیده می شد. اگر 
استعدادهای فوتبالی خود را یک ثروت 
قلمداد کنیم باید آن را پس انداز کنیم. 
ما ثروت  مان را دور می ریزیم و پسرفت 
اینگونه  بقیه کشورها  اما  است  طبیعی 
نمایندگان  برای  حال  این  با  نیست. 

ایران آرزوی موفقیت می کنیم.

کارشناسبرجستهفوتبال:

فوتبال ایران شبیه ساختمانی است که زیر ساختی ندارد 

با  تقابل  سه  در  استقالل 
تیم های خوزستانی به هیچ بردی 
دست پیدا نکرد و تنها 2 امتیاز به 

دست آورد.
تیم فوتبال استقالل تهران در 
چارچوب هفته سیزدهم رقابت های 
لیگ برتر فوتبال ایران به مصاف 
مسجدسلیمان  نفت  خود  میزبان 
یک  بر  یک  نتیجه  با  و  رفت 
هفته  دومین  این  شد.  متوقف 
متوالی بود که آبی پوشان تهرانی 
و  بودند  ناکام  برد  به  رسیدن  در 
را  صدرنشینی شان  مساله  همین 

در خطر قرار داد.
استقالل با انجام این بازی، 
هر سه دیدار خود مقابل تیم های 
اول  نیم فصل  در  را  خوزستانی 
انجام داد و حاال باید خود را برای 

نیم فصل دوم و جدال با این تیم ها آماده کند. در راند 
اول مبارزات برتری کامل با نمایندگان استان خوزستان 
بود. آنها از 9 امتیاز ممکن تنها 2 امتیاز را به استقالل 

دادند و خودشان برنده پنج امتیاز شدند.
اولین  شد  موفق  دوم  هفته  در  خوزستان  فوالد 
باخت محمود فکری با استقالل را رقم بزند و این تیم 
را شکست دهد. آن دیدار پرحاشیه با نتیجه 2 بر یک 

آبی های  سپس  رسید.  اتمام  به 
پایتخت در ورزشگاه آزادی از تیم 
صنعت نفت آبادان پذیرایی کردند 
که این دیدار با نتیجه مساوی یک 
بر یک به اتمام رسید. گل محمد 
به  استقالل  تا  شد  باعث  طیبی، 
دست  مسابقه  این  در  پیروزی 

پیدا نکند.
نفت  تیم  نوبت  هم  حاال 
قیب  ر که  بود  ن  مسجدسلیما
کند.  متوقف  را  خود  قدرتمند 
تیم   2 این  تقابل  هفتمین  این 
دومین  به  که  بود  برتر  لیگ  در 
نماینده  هنوز  شد.  منجر  تساوی 
شکست  به  موفق  اولین ها  شهر 
دیدار  پنج  در  و  نشده  استقالل 
با  بوده است.  میدان  بازنده  دیگر 
این حال آنها برای دومین فصل 
متوالی درورزشگاه شهید بهنام محمدی مقابل آبی های 
پایتخت یک امتیاز را دشت کردند و به تساوی یک 

بر یک رسیدند.
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مــرگ در ۴5 ســالگی پایانــی 
توفانــی بــرای بازیکــن چپ پایــی 
و  شــخصی  زندگــی  در  کــه  بــود 
ــادی  ــای زی ــود توفان ه ــه ای خ حرف
را از ســر گذرانــد. کرونــا و جوانمرگــی 

بودنــد. واپسین شــان 
ــت.  ــیدی اس ــز ۱375 خورش پایی
ایــران.  ملــی  فوتبــال  رســتاخیز 
شــاگردان محمــد مایلی کهــن نســلی 
تازه انــد بــرای فوتبــال ایــران؛ نســلی 
درخشــان و خاطره ســاز بــرای فوتبــال 
ایــران و حتــی قــاره کهــن. آن روزهــا 
ژاپنــی  کاگاوای  شــین جی  از  نــه 
ــونگ  ــی س ــه از ج ــود و ن ــری ب خب

ــره ای. ــارک ک پ
ــان  ــی میزب ــارات متحــده عرب ام
ــران  ــت و ای ــای آسیاس ــام ملت ه ج
ــد  ــراق و تایلن ــا ع ــی ب در دور گروه
ــی در  ــم مل ــروه. تی ــتان همگ و عربس
بازی هــای انتخابــی پوســت انداخته 
بــا  مایلی کهــن  محمــد  اســت. 
ــور و ناصــر  دســتیارانش مجیــد جهان پ
فریادشــیران هدایــت تیــم ملــی را بــر 
عهــده گرفته انــد؛ آن هــم درســت 
ــی  ــی پیاپ ــال ناکام ــد س ــس از چن پ
ــا  ــران اگرچــه ب ــی ای ــم مل ــخ. تی و تل
ــیایی  ــای آس ــن در بازی ه ــی پروی عل
آســیا شــد  قهرمــان  پکــن   ۱99۰
افولــش  آغــاز  ولــی آن قهرمانــی 
بــود. نخســت در جــام ملت هــای 
ــد در  ــود و بع ــاکام ب ــن ن ــیا در ژاپ آس
انتخابــی جــام جهانــی ۱99۴ آمریــکا 
راه بــه جایــی نبــرد. ایــن دو شکســت 
بــزرگ، به ویــژه شکســت در راه جــام 
ــال  ــازه ای را در فوتب ــی، دوران ت جهان
ــرای  ــن ب ــی پروی ــم زد. عل ــران رق ای
ــت و  ــار رف ــال کن ــال از فوتب ــد س چن
ســر و کلــه مربیــان کــروات  در فوتبال 

ــدا شــد. ــران پی ای
ــت  ــت وق ــی، ریاس ــر عابدین امی
فدراســیون فوتبــال، بعــد از علــی 
ــتانکوی  ــه اس ــی را ب ــم مل ــن تی پروی
ــای  ــی او در بازی ه ــپرد ول ــد س فقی
آســیایی ۱99۴ هــم نتوانســت کار 
خاصــی را صــورت دهــد؛ همــان 
ــن  ــان بحری ــه دروازه ب ــی ک رقابت های
ــال  ــی، طح ــی دای ــا عل ــورد ب در برخ
ــاره و او  ــران را پ ــال ای ــهریار فوتب ش
ــاه خانه نشــین کــرد. ــد م ــرای چن را ب

ــال  ــیون فوتب ــی از فدراس عابدین
ــی.  ــم مل ــم از تی ــتانکو ه ــت و اس رف
ایــن دو در پرســپولیس دوبــاره بــه هم 
ــر خــالف  ــروات ب ــی ک ــیدند. مرب رس
در جمــع سرخ     پوشــان  ملــی  تیــم 
کارنامــه ای درخشــان بــر جا گذاشــت. 
یورگــن  جایگزیــن  کــه  اســتانکو 
ــت  ــال نخس ــود، در س ــده ب ــده ش گ
حضــورش در نیمکــت سرخ پوشــان 
جوانــان زیــادی را روانــه میــدان کــرد؛ 
جوانانــی کــه تاریخ ســاز شــدند؛ از 
ــا و مهــرداد  ــه مهــدی مهدوی کی جمل

ــد. میناون
ــد  ــه محم ــی ب ــم مل ــت تی هدای
مایلی کهــن ســپرده شــد. انتخابــی 
لــش  چا آســیا  ملت هــای  جــام 
ــورد  ــا در م ــود. گمانه زنی ه نخســت ب
ــول  ــی ح ــم مل ــرمربی تی ــاب س انتخ
حجــازی،  ناصــر  چــون  نام هایــی 
یــاوری  محمــود  کریمــی،  فیــروز 
و چنــد مربــی سرشــناس خارجــی 
ــر  ــن و دیگ ــا مایلی که ــت ام می گش
ــد  ــان، مجی ــی جوان ــم مل ــتیار تی دس
ــم  ــان تی ــوان مربی ــه عن ــور، ب جهانپ
ملــی معرفــی شــدند. مایلی کهــن 
پیــش از آن ســابقه ســرمربی گری 
ــی را  ــا مل ــگاهی ی ــم باش ــچ تی در هی
نداشــت و همیــن صــدای منتقــدان را 
درآورده بــود. عمــان در نهایــت موانــع 
ــی  ــم مل ــد و تی ــدی از کار درنیام بلن

ــول راهــی  ــل قب ــی قاب ــا نمایش های ب
بازی هــا در امــارات شــد.

ملت هــا  جــام  در  اول  بــازی 
درآمــد.  آب  از  ناامیدکننــده  کامــال 
عــراق حریــف سرســختی بــود و تیــم 
ملــی را 2 بــر یــک شکســت داد. بازی 
بــا تایلنــد امــا داســتان دیگری داشــت 
و نقطــه عطفــی در تاریــخ ایــن تیــم و 
البتــه سرنوشــت بســیاری از بازیکنــان 
شــد. تیــم ملــی حریــف را 3 بــر یــک 
شکســت داد. نعیــم ســعداوی، مهــرداد 
میناونــد و علــی دایــی گلزنــان ایــران 
ــه  ــابقه ای ک ــد؛ مس ــازی بودن در آن ب
ــرد.  ــن ک ــی را روش ــم مل ــور تی موت
بــرد 3 بــر صفــر عربســتان و شکســت 
تاریخــی 6 بــر 2 کره جنوبــی در ادامــه 
ــر  ــت و ثم ــه ثب ــا ب ــان رقابت ه هم
ــی  ــم مل ــی تی ــع قهرمان ــید. مان رس
نــه حریفــان کــه داور مصــری دیــدار 
نیمه نهایــی برابــر عربســتان بــود. 
ــت باعــث شــد  ســوت های او در نهای
تــا مــردان نلــو وینــگادا راهــی فینــال 
شــوند و تیــم ملــی بــه مصــاف کویــت 
بــرود و بــاز هــم عنــوان تکراری ســوم 
ــرار  ــال ۱9۸۸ تک ــد س ــیا را همانن آس
کنــد ولــی ایــن تــازه آغــاز کار بــود.

ــه  ــم؛ ب ــه ۱۸ آذر ۱375 برگردی ب
ــن  ــد. مایلی که ــران و تایلن ــازی ای ب
ــه  ــراق باخت ــه ع ــازی اول را ب ــه ب ک
بــود در بــازی دوم ترکیــب تیــم ملــی 

را زیــر و رو کــرد. او مجتبــی محرمــی، 
ــد را  ــم ســعداوی و مهــرداد میناون نعی
ــیروس  ــفی، س ــر یوس ــن اکب جایگزی
ــا  ــدی مهدوی کی ــدی و مه دین محم
ــم در  ــر تی ــی رهب ــود. محرم ــرده ب ک
زمیــن شــد و ســعداوی و میناونــد 
ــروزی  ــاز پی ــان زمینه س ــا گل هایش ب
شــدند. ایــن آغــاز راه مهــرداد میناونــد 
در تیــم ملــی بــود؛ راهــی کــه در ادامه 
او را بــه جــام جهانــی، فوتبــال اروپــا، 
ــان  ــگ قهرمان ــش و لی ــی اتری قهرمان
و  میناونــد  مهــرداد  رســاند.  اروپــا 
روزهایــی  او  هم نســل  بازیکنــان 
درخشــان را بــرای فوتبــال ایــران 
رقــم زدنــد. بازی در ســطح اول فوتبال 
باشــگاهی اروپــا برابــر منچســتریونایتد 
یوونتــوس  و  فرگوســن  ســرآلکس 
توریــن بــا ســتارگانی همچــون دیویــد 
ــز،  ــان گیگ ــکولز، رای ــل اس ــکام، پ ب
بوفــون، دل پیــه رو، زیــدان و ... یــا 
حضــور در »بــازی قرن« برابــر آمریکا 
ــه  ــه ک ــی ۱99۸ فرانس ــام جهان در ج
ــی در  ــم مل ــخ تی ــرد تاری ــتین ب نخس
جام هــای جهانــی هــم بــود بــه دســت 
همیــن نســل رقــم خــورد؛ نســلی کــه 
پــس از 2۰ ســال توانســته بودنــد تیــم 

ــی برســانند. ــه جــام جهان ــی را ب مل
از آن پاییــز 2۴ ســال گذشــته 
ــتین  ــد نخس ــرداد میناون ــال مه و ح
بازیکــن »فقیــد« آن تیــم خاطره ســاز 
ــک  ــا در ی ــت. کرون ــه اس ــب گرفت لق
ســال گذشــته قربانیــان زیــادی را بــه 
ــار آورده کــه یکــی از آنهــا بازیکــن  ب
ــران  ــی ای ــم مل ــش تی ــال های پی س
ــه  ــی ک ــت؛ بازیکن ــپولیس اس و پرس
ــد و در 3۰  ــتاره ش ــالگی س در 2۰ س
آویخــت.  را  کفش هایــش  ســالگی 
ــال  ــه فوتب ــران ب ــاس ته ــه از پ او ک
ــرای  ــران ب ــران معرفــی شــد، در ای ای
پرســپولیس بــا شــماره 25 معروفــش، 
ســپاهان و راه  آهــن پــا بــه تــوپ شــد 
ولــی اوج فوتبالــش را در اتریــش و بــا 
پیراهــن اشــتورم گراتس ســپری کــرد. 
مــرگ در ۴5 ســالگی پایانــی توفانــی 
بــرای بازیکــن چپ پایــی بــود کــه در 
ــود  ــه ای خ ــخصی و حرف ــی ش زندگ
توفان هــای زیــادی را از ســر گذرانــد. 
واپسین شــان  جوانمرگــی  و  کرونــا 

ــد. بودن

بهیادمهردادمیناوند؛

۲4سالتوفانیآقایشماره۲۵
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به پاس حمایت های بی دریغ »مارگارت آتوود« نویسنده معروف 
و همسرش از فرهنگ کانادایی، یکی از جوایز ادبی این کشور به 

جایزه »آتوود-گیبسون« تغییر نام داد.
به گزارش روز شنبه از روزنامه گاردین، مارگارت آتوود نویسنده 
پرآوازه کانادایی و همسرش، گرام گیبسون، جزء 5 نفری بودند که 
 Writers’( در دهه 7۰ میالدی موسسه خیریه نویسندگان کانادا
این  از نویسندگان  را برای حمایت مالی   )Trust of Canada
میالدی   ۱976 سال  در  که  موسسه  این  کردند.  تاسیس  کشور 
شاعران،  نویسان،  رمان  دستاوردهای  و  استعدادها  از  شد،  تاسیس 
زندگینامه نویسان، نویسندگان داستان های کوتاه و دیگر آثار داستانی 
و غیرداستانی تجلیل و تقدیر می کند و از متولیان اهدای شماری 
از جوایز ادبی کانادا از جمله جایزه راجرز در بخش ادبیات داستانی 
و جایزه هیالری وستون، باارزش ترین جایزه ادبی کانادا در بخش 

ادبیات غیرداستانی، است. 
موسسه خیریه یادشده هفته گذشته به پاس تالش های بی شائبه 
این زوج قلم به دست در حمایت ساختاری از جامعه ادبی کانادا که 
آن زمان هنوز نوپا بود، عنوان یکی از جوایز خود در بخش ادبیات 
داستانی را به جایزه آتوود-گیبسون تغییر داد. این جایزه پیش تر به 

بر  عالوه  بود.  شده  اهدا  مونرو  آلیس  چون  نام آشنایی  نویسندگان 
افزایش  کانادا  دالر   ۱۰ نیز  جایزه  این  نقدی  پاداش  عنوان،  تغییر 
یافت و به این ترتیب برنده جایزه آتوود-گیبسون 6۰ هزار دالر پول 

نقد دریافت خواهد کرد.
به گفته متولیان موسسه، گیبسون و آتوود تجسم ایثار در راه 
تعالی هنری در داستان نویسی و تعهد به حمایت از جامعه نویسندگان 

هستند، ویژگی هایی که جایزه جدید به دنبال تجلیل از آنهاست.
افتتاح  با  را  کارمان  میالدی   6۰ دهه  در  می گوید:  آتوود 
انتشارات های کوچک آغاز کردیم و فهمیدیم هیچکدام از نویسندگان 
واسطه حرفه ای ندارد و اصال نمی داند قرارداد بستن یعنی چه! بنابراین 
در اوایل دهه 7۰ به فکر تاسیس اتحادیه نویسندگان افتادیم. از دل 
این ایده فکر تاسیس موسسه رایترز تراست متولد شد. حاال به نظر 

می رسد این موسسه در دست افراد درستی است.
هشتاد  ساله  ادبی  منتقد  و  شاعر  نویسنده،  اتوود  مارگارت 
 ۱7 انتشار  با  کرد،  آغاز  را  خود  کار   ۱96۱ سال  از  که  کانادایی 
کتاب شعر، ۱6 کتاب داستان، ۱۰ کتاب غیرداستانی ادبی، ۸ کتاب 
مجموعه داستان و ۸ کتاب کودک از جمله نویسندگان پرکار عصر 

حاضر شناخته می شود.

نامگذارییکجایزهادبیبهافتخار»مارگارتآتوود«وهمسرش

ن  هنگستا فر ئیس  ر  
شت  ا گد ر بز ر  د  ، م علو
حمد  ا « ز  و لر سا مین  صد
ویراستار  و  ادیب  سمیعی گیالنی«، 
برجسته، گفت: روح و جان او پشتوانه 
طوالنی  را  عمرش  که  بوده  جسمش 
اثری  و  بوده  کارش  او  زندگی  کرده، 

از جان خود در فرهنگ گذاشته است.
در  داوری اردکانی،  رضا  دکتر   
استاد  سالگی  صد  بزرگداشت  مراسم 
ر  ا نگذ بنیا  ، نی گیال سمیعی  حمد  ا
در  امروز  صبح  ایران  در  ویراستاری 
فرهنگستان زبان و ادب فارسی، گفت: 
صحبت کردن درباره این که سمیعی که 
بوده و چه کرده و درس داده و کتاب 
او  بگوییم  باید  اما  است  ساده  نوشته، 
کتاب خوب نوشته و آثارش جوهر دارند 

به همین دلیل ماندگار می شوند.
استاد فلسفه دانشگاه تهران، افزود: 
او بدون تعلق خاطر به جهان، بدون توقع 
و طمع به مال و جاه، آزاد زیسته است. 
آزاد برای علم و آزاد برای یگانه شدن با 
فرهنگ، چنان که روح و جان او پشتوانه 
طوالنی  را  عمرش  که  بوده  جسمش 
کرده و زندگی و زیست او کارش بوده، 
از جان خود در فرهنگ گذاشته  اثری 
انسانی چیستی اش، در کار  است. هر 
مزدی  که  می کنند  کار  همه  اوست، 
سمیعی  اما  ندارد  هم  ایرادی  بگیرند، 

برای جان فرهنگ کار می کند.
نکته  اهمیت  به  اشاره  با  وی 
فلسفی در جست و جوی انسان، اضافه 
کرد: مساله بزرگ پرسش درباره انسان، 
دین،  ندارد.  اختصاص  فلسفه  به  تنها 
فرهنگ، تاریخ و ادبیات نیز این سوال 
را می پرسند، یکی از افراد مهمی که به 
این مطلب اندیشیده و من با او مانوسم، 

ارسطوست. 
این سخن ارسطو را که می گوید 
پذیرفته ایم،  است  ناطق  حیوان  انسان 
اما او بعدها در کتاب سیاست می گوید 
انسان موجودی است، پس تحقیق او به 
این موضوع حتی  است.  نرسیده  پایان 

برای ارسطو هم مشکل بود.  
داوری اردکانی، با اشاره به اهمیت  
ایران،  علمی  مراکز  در  سمیعی  حضور 
خواه  نباشد،  جا  هر  او  داشت:  اظهار 
فرهنگستان زبان و ادب فارسی، خواه 
بنیاد دانشنامه بزرگ جهان اسالم، خواه 
علوم  کتب  تدوین  و  سمت  انتشارات 
پررنگ  او  خالی  جای  )سمت(  انسانی 

خواهد بود. 

سمیعی گیالنی کیست؟ 
 ۱۱ زاده  گیالنی،  سمیعی  احمد 
بزرگ شده  و  تهران  در  بهمن ۱299، 
ارشد  کارشناسی  او  است.  رشت  شهر 
زبان شناسی همگانی  را دریافت کرده و 
انگلیسی احاطه  بر زبان های فرانسه و 
دارد و از آشنایی وسیع با جریانات ادبی 
ایران و جهان برخوردار است. به او پدر 
ویرایش در ایران لقب داده اند که کتاب 
ویرایش و نگارش او بیش از 2۰ سال 
است که هر سال بازنشر می شود و منبع 
اصلی تدریس ویرایش در دانشگاه های 
ایران است. این کتاب با تیراژ چندهزار 

تایی به چاپ بیستم رسیده است. 
نویسنده ای  و  مترجمی  سمیعی 
به   ۱37۰ سال  در  و  است  صاحب نام 
و  زبان  فرهنگستان  پیوسته   عضویت 
علمی  مشاور  وی  درآمد.  فارسی  ادب 
نامه  سردبیر  انسانی،  علوم  پژوهشگاه 
ن  فرهنگستا مه  فصلنا ن ،  فرهنگستا
گروه  مدیر  و   فارسی  ادب  و  زبان 
ادبیات معاصر فرهنگستان زبان و ادب 

فارسی است.

خدمتگزار فرودست دانش و ادبیات 
بودم

احمد سمیعی گیالنی ضمن تشکر 
از برگزارکنندگان این نشست گفت: از 
خدا می خواهم مرا از آفت غرور مصون 
بدارد. من همیشه ناشر خوبی ها بودم و 
آن را ارائه کرده ام اما خالقیت نداشتم 
و هنرمند نبودم، هیچ اثر قابل توجهی 

خلق نکردم.
است  حقیر  مردمان  صفت  غرور 
و  دانش  فرودست  خدمتگزار  من  و 
را  خود  می خواهم  هرگاه  بودم.  ادبیات 
بسنجم بزرگانی مثل فردوسی و فارابی 
و سعدی را به یاد می آورم و خود را با 
آنان مقایسه می کنم که کوخم در برابر 
قله ام .  برابر  در  کوهپایه نشینی  کاخ، 
غرور در کار بزرگان محلی ندارد و نباید 
داشته باشد چون دانش الهی پایان ندارد 
دانسته های ما ناچیز است و آنچه داریم 
هدیه ای است که به ما ارزانی شده. ما 
هر چه سعی کنیم، نمی توانیم به همه 

علم الهی پی ببریم. 

سمیعی گیالنی به تاثیر ویرایش در 
انتقال فرهنگ اشاره کرد و اظهار داشت: 
خادمان هم در انتقال فرهنگ اثر دارند 
اگر فرودست ها نباشند فرادست ها دیده 
نمی شوند، حس امثال من در این است 
قله  سمت  به  را  خود  می خواهیم  که 
پیش ببریم و در این راه گام برمی داریم. 
وی در پایان با بیان این که عمر 
که  بزرگانی  از  می آورد.  اندوه  طوالنی 
در فرهنگستان زبان و ادب فارسی در 
کنارشان کار کرده و اکنون درگذشته اند، 

یاد کرد.

سمیعی، حق بزرگی به گردن زبان 
فارسی دارد

ادب  و  زبان  فرهنگستان  رئیس 
فارسی نیز برشمردن ویژگی های کاری 
و اخالقی احمد سمیعی گیالنی گفت: 
این ویژگی ها در کسی است که کارش 
و  کرده  آغاز  آهن  راه  کارمندی  از  را 
تأثیرگذارترین شخصیت های  از  اکنون 
ادبیات فارسی است، اهمیت دارد. این 
موضوع را خطاب به جوانان می گویم که 
بدانند نباید کار را از شغل مورد عالقه 
شان شروع کنند، اثر گذاشتن به شغل 

ارتباطی ندارد.
غالمعلی حداد عادل افزود: سمیعی 
درگیر  که  دارد  جای  خاصی  فصل  در 

فعالیت های سیاسی و اجتماعی بودند 
وقتی من به انتشارات فرانکلین که یک 
جزیره مستقل در خیابان انقالب به شمار 
می آمد رفتم و او را آنجا دیدم متوجه 
بعد  اما  شدم  شان  علمی  ویژگی های 
فعالیتش  برای  فضا  که  بود  انقالب  از 
فراهم شد و در مراکز مختلف مشغول 
پژوهش شدند. در فرهنگستان زبان و 
که  داشتیم  را  افتخار  این  فارسی  ادب 
ویراستاری نامه فرهنگستان و مدیریت 
برعهده گرفت.  را  ادبیات معاصر  گروه 
از سوی دیگر در دانشنامه بزرگ جهان 
اسالم ویرایش این مجموعه را پذیرفته 

و نیز شیوه نامه آن را تدوین کردند. 
استاد دانشگاه تهران با بیان اینکه 
بلند  باال  سمیعی  کارهای  فهرست 
است، اظهار داشت: خوشحالم که وجود 
سودمندی شان شناخته شده و عالقه 
مندان به زبان و ادب فارسی با خواندن 
یکی  دارند،  دستاورد  دو  ایشان  آثار 
مطالعه  که  است  محتوایی  و  موضوع 
درست  نویسی  فارسی  دوم  و  می کنند 
نویسی و زیبا نویسی. او حق بزرگی به 

گردن زبان فارسی دارد.
سمیعی  اهمیت  به  اشاره  با  وی 
ادبیات  در  ویرایش  ترویج  در  گیالنی 
ایران گفت: 5۰ سال پیش ویرایش کاری 
غریب بود و 6۰ سال پیش اصال شناخته 
شده به شمار نمی آمد اما سمیعی گیالنی 
با دانش خود کاری کرد که اکنون همه 
ناشران در هر حوزه ای در کنار کار خود 
نثر  کنند.  می  استفاده  ویراستار  یک  از 
فارسی او محکم روان دلنشین و شیرین 
ادب  و  زبان  فرهنگستان  رئیس  است. 
فارسی در پایان ضمن تبریک صدمین 
امیدواری  ابراز  گیالنی،  سمیعی  زادروز 
کرد حضور او در همه مراکز علمی ایران 

طوالنی و عمرش پربارتر باشد.

در کارهای سمیعی گیالنی تجربه 
یک قرن دیده می شود

عضو  همدانی،  معصومی  حسین 
پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی 
از دوران حضور جمعی گیالنی در  که 
انتشارات فرانکلین با او همراه بوده است، 
آن  از  آموزیم،  وقتی چیزی می  گفت: 
درس می گیریم اما فضای درس خواندن 
دانش  مادر  بود  دیگری  نوع  آن  پیش 
سمیعی  شخصیت  می شدیم  غرق  آن 

گیالنی از دانش او جلوتر بوده است. 
ساله  صد  عمر  به  اشاره  با  وی 
قرنی  افزود:  فرهنگی  شخصیت  این 
که سمیعی گیالنی گذرانده کم اتفاق و 
معمولی نبوده پر از رویداد بوده که او در 
آنها شرکت فعال داشته و حتی تاوان آن 
را هم پرداخته است شخصیتی که از این 
کوره بیرون می آید، متفاوت می شود. 
این همه تجربه وجود او را ارزشمندتر 

کرده است.
ل  محصو سمیعی  شخصیت 
تجربیات  نتیجه  بلکه  نیست  کتاب ها 
و  زیسته  آن  در  که  شهری  فرهنگ 

دوره ای که گذرانده است. همه اینها از 
او شخصیتی بی نظیر ساخته که جلوه 
آن در همه کارهایی که از او می بینیم 
تجربه  کارهایش  همه  در  دارد.  وجود 
صد  شود  می  دیده  گذرانده  که  قرنی 

سالی که کشور ما با جهان روبرو شد.
وی با بیان اینکه ویرایش با حضور 
تا  تغییر نقش داد، اظهار کرد:  سمیعی 
کتاب  تطبیق  ویراستار  کار  دوره  آن 
ترجمه شده با نسخه اصلی بود اما در 
دوره سمیعی درست نویسی هم بر آن 
افزوده شد. همکاران او در فرانکلین باید 
بگویند که چه آثاری به او داده شده و 
آمده،  بیرون  زیر دستش  از  چه چیزی 
تا نیماست که  نمونه آن کتاب از صبا 
کتاب متفاوتی شده است. همین نکته 
که او در صد سالگی رئیس گروه ادبیات 
معاصر فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی 
است نشان دهنده به روز بودن دانش و 

اندیشه اوست.
 

ویراستار زشتی را زیبا می کند
شورای  دبیر  لویی،  شا محمود 
به  اشاره  با  تیز  فارسی  زبان  پاسداشت 
اهمیت سمیعی گیالنی توجه به درست 
ویراستار  کار  گفت:  ایران  در  نویسی 
کند  می  زیبا  را  زشتی  که  است  این 
کند  می  تبدیل  زیباتر  به  را  زیبایی  یا 
و  لطیف  طبع  با  نیز  گیالنی  سمیعی 
در  را  ها  زیبایی  است  هنرمندانه  نگاه 
قامت ای پسندیده و شایسته ارائه کرده 
که هر که می بیند شیفته آن می شود. 
او در کنار این که عالم و دانشمند است 
هنرمند نیز هست هنرمندی که اثرش 

در زیبا کردن دیده می شود.
وزارت  از طرف  ادامه  در  شالویی 
فرهنگ و ارشاد اسالمی و سید عباس 
صالحی وزیر فرهنگ، تولد ۱۰۰ سالگی 
احمد سمیعی گیالنی را تبریک گفت و 

برای او آرزوی طول عمر کرد.
 

بریدن کیک تولد صدسالگی
حجت  برنامه  این  از  بخشی  در 
االسالم والمسلمین دکتر محمد ذبیحی 
رئیس سازمان تدوین و نشر کتب علوم 
انسانی، با بیان روایاتی به اهمیت ذهن 
اندیشه  در  و  یک  دانشمند  و  متفاوت 
را  گیالنی  سمیعی  و  پرداخت  اسالمی 
نمونه فردی دانست که جان ارزشمندی 

دارد.
نشست  این  از  دیگری  بخش  در 
ز  ا امامی  کریم  همسر  امامی  گلی 
همکاران سمیعی گیالنی، در انتشارات 
فرانکلین در پیامی با اشاره به سال های 
حضور در فرانکلین، تولد این ویراستار 

برجسته را تبریک گفت.
ز  ا یایی  هدا مراسم،  پایان  در 
سوی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، 
فرهنگستان علوم ایران، سازمان تدوین 
به  سمت،  انسانی  علوم  کتب  نشر  و 
کیک  او  و  شد  اعطا  گیالنی  سمیعی 

صد سالگی خود را برید.

بزرگداشتصدسالگیاستاداحمدسمیعیگیالنی

تجربه یک قرن

»دانش اتوپیا« منتشر شد
نوشته   توپیا«  ا »دانش  کتاب 
محمد  ترجمه   با  والرشتاین  ایمانوئل 
غفوری از سوی نشر صاد منتشر شد.

نوشته  توپیا«  ا »دانش  کتاب 
محمد  ترجمه  با  والرشتاین  ایمانوئل 
منتشر  صاد  نشر  سوی  از  غفوری 
پیروزی ها  شاهد  بیستم  قرن  شد. 
به  منجر  که  بوده  شکست هایی  و 
است.  شده  مدرن  دنیای  خودآگاهی 
ایمانوئل  اتوپیا«  »دانش  کتاب  در 
والرشتاین استدالل می کند که چه طور 
تغذیه  رویاها  این  از  که  جهانی  نظم 
این  است.  فروپاشی  حال  در  می کند، 

نهادهای  تغییر  تجارت،  جهانی شدن  به  اشاره  با  جهانی  نظام  نظریه پرداز 
کار و خانواده، شکست ایدئولوژی سنتی لیبرال و خطر بحران های عمیق 
زیست محیطی، بر این باور است که سیستم دولت-ملت دیگر کارایی ندارد. 
همچنین او پیش بینی می کند که تا نیم قرن دیگر شاهد فروپاشی نظام کنونی، 

مناقشات و درگیری های بزرگ خواهیم بود.
ایمانوئل والرشتاین جامعه شناس و متفکر آمریکایی شناخته شده معاصر 
نظام  سازوکارهای  به  انتقادی اش  نظریات  طرح  به دلیل  عمدتًا  که  است 
سرمایه داری شناخته می شود. او استاد دانشگاه پیل آمریکا بود و چندسال 
پیش نیز سفری به ایران داشت. در سال 2۰۱۴ جایزه جهانی بهترین پژوهش 
انجمن بین المللی جامعه شناسی به او تعلق گرفت. شهرت او بیشتر مرهون 
نظریه »نظام جهانی« است که یکی از مناقشه برانگیزترین نظریات در میان 

جامعه شناسان به شمار می آید.

قسمت دوم »مسائل کلی زیبایی شناسی« بازنشر شد
موسسه متن چاپ دوم »مسائل 
دوم(«  )قسمت  شناسی  زیبایی  کلی 
ترجمه  و  لوینسون  جرولد  گردآوری 

فریبرز مجیدی را منتشر کرد.
موسسه تالیف، ترجمه و نشر آثار 
هنری )متن( فرهنگستان هنر، دومین 
زیبایی  کلی  »مسائل  کتاب  چاپ 
گردآوری  دوم(«  )قسمت  شناسی 
جرولد لوینسون، ترجمه فریبرز مجیدی 
با  را  قاسمیان  مسعود  ویراستاری  و 
صفحه   263 نسخه،   5۰۰ شمارگان 
کرد.  منتشر  تومان  هزار   ۴5 بهای  و 
چاپ نخست این کتاب سال ۱39۱ با 

شمارگان ۱5۰۰ نسخه و بهای 75۰۰ تومان منتشر شده بود.
دانشنامه  مقاالت  ترجمه  از  مجلد  سومین  اصل  در  کتاب  این 
زیبایی شناسی آکسفورد است. بخش اول این کتاب برای نخستین بار سال 
۱3۸7 در دسترس مخاطبان قرار گرفت. قسمت سوم این کتاب نیز برای 

نخستین بار سال ۱39۴ منتشر شد.
کتاب حاضر، مشتمل بر 9 مقاله در زمینه در مسائل زیبایی شناسی 
به قلم تنی چند از فیلسوفان هنر است. در این مقاالت کوشیده شده تا از 
ورای آثار هنری، انگاره ها و اندیشه های رایج در تمدن های گوناگون بشری 
شرح داده شده و ابعاد گوناگون هنری، فلسفی، تاریخی، جامعه شناختی و 

انسان شناختی آنها تحلیل و بررسی شود.
عناوین مقاله های مندرج در کتاب، از این قرار است:

»واقع گرایی، زیبایی شناختی)۱(« نوشته نیک زنگویل.
»واقع گرایی زیبایی شناختی)2(« نوشته جان و. بِنِدر.

»تجربه زیبایی شناختی« نوشته گری آیز مینگر.
»زیبایی شناسی طبیعت« نوشته ملکم باد.

»ارزش در هنر« نوشته رابرت استکر.
»زیبایی« نوشته نیک زنگویل.
»فکاهه« نوشته نوئل کارول.
»داستان« نوشته پیترالمارک.

»هنر و شور عاطفی« نوشته آلکس نیل.

رمان »خاک آمریکا« منتشر شد
جنین  اثر  آمریکا«  »خاک  رمان 
کامینز با ترجمه سمیه صادقی از سوی 

نشر ورا منتشر شد.
 تازه ترین اثر از مجموعه »رمان 
»خاک  عنوان  با  ورا  نشر  جهان« 
در  صادقی  سمیه  ترجمه  با  آمریکا« 
تومان  بهای 65 هزار  و  35۰ صفحه 
اثر  آمریکا«  منتشر شد. رمان »خاک 
جنین کامینز، نویسنده جوان آمریکایی 
به عنوان رمان مطرح سال  است که 
اکثر  توجه  و  می شود  شناخته   2۰2۰

منتقدان را به خود جلب کرده است.
این رمان روایت سفر پر التهاب 

مواد مخدر مکزیک  کارتل های  از دست  فرار  برای  است که  کتابفروشی 
واقع گرایی  را  کتاب  ژورنال  نیویورک  می زند.  خطرناک  سفری  به  دست 
مدرن و شگفت انگیز خوانده است و لس آنجلس تایمز رمان خاک آمریکا 
را باال برنده آدرنالین خون می داند. همچنین نویسندگان سرشناسی همچون 
جان گریشام، آن پاچت و جولیا آلوارز در ستایش این کتاب سخن گفته اند.

از دیگر ترجمه های منتشر شده سمیه صادقی می توان به این کتاب ها 
اشاره کرد: »کرم شب تاب« اثر هنری پورتر، »شبح ویرانی ها« اثر خوان 

گابریل واسکت و »تلفن همراه مرد مرده« اثر سارا رول.
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ازسویوزیرمیراثفرهنگیدرنامههایجداگانه؛
مراتبثبتملی13اثرفرهنگیتاریخی

بهاستاندارهمدانابالغشد
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در نامه های جداگانه به استاندار 

همدان مراتب ثبت سیزده اثر فرهنگی تاریخی را به وی ابالغ کرد.
به گزارش میراث آریا، علی اصغر مونسان در نامه ای به سیدسعید شاهرخی استاندار 
همدان نوشت:در اجرای بند ج ماده واحده قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی کشور 
مصوب ۱36۴ مجلس شورای اسالمی و بند ششم ماده سوم قانون اساسنامه سازمان 
میراث فرهنگی کشور مصوب ۱367 مجلس شورای اسالمی مبنی بر ثبت آثار ارزشمند 
منقول و غیرمنقول فرهنگی تاریخی کشور در فهرست آثار ملی و فهرست های ذی ربط، 
مراتب ثبت اثر فرهنگی تاریخی تپه باستانی بوجان واقع در استان همدان، شهرستان 
تویسرکان که پس از طی تشریفات قانونی الزم به شماره 3266۴ مورخ 2۴ شهریور 

۱39۸ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است، ابالغ می شود.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در این نامه خطاب به استاندار 
همدان تصریح کرد: اثر مذکور )تپه باستانی بوجان( تحت حفاظت و نظارت این وزارت 
است و هرگونه دخل و تصرف یا اقدام عملیاتی که منجر به تخریب یا تغییر هویت آن 
شود برابر مواد 55۸ لغایت 569 از کتاب پنجم قانون مجازات های اسالمی، تعزیرات و 
مجازات های بازدارنده، جرم محسوب می شود و مرتکب مشمول مجازات های قانونی 
خواهد شد و مرمت و بازسازی اثر صرفا با تأیید و نظارت این وزارت ممکن خواهد بود.

مونسان همچنین در ۱2 نامه  مشابه و جداگانه به استاندار همدان، مراتب ثبت 
۱2 اثر فرهنگی تاریخی دیگر را به شرح زیر ابالغ کرد:

محوطه زینوآباد واقع در شهرستان بهار به شماره 32795 مورخ ۱۰/2/9۸،
شرکت دخانیات تویسرکان )فهرست میراث صنعتی( واقع در شهرستان تویسرکان، 
بخش مرکزی، شهر تویسرکان، خیابان شریعتی، جنب میدان مفتح به شماره 32۸35 

مورخ ۱7/9/9۸،
مورخ   3297۰ شماره  به  تویسرکان  شهرستان  در  واقع  سفلی  گنجوران  تپه 

،2۸/2/99
محوطه باستان شناختی انجیره سرابی واقع در شهرستان تویسرکان به شماره 

3297۱ مورخ 2۸/2/99،
تپه پاقال واقع در شهرستان تویسرکان به شماره 32972 مورخ 2۸/2/99،

تپه آق تپه قره بالغ واقع در شهرستان همدان به شماره 32973 مورخ 2۸/2/99،
مورخ   3297۴ شماره  به  تویسرکان  شهرستان  در  واقع  ابداالن  تپه  شیرعلی 

،2۸/2/99
پل مریانج واقع در استان همدان، شهرستان همدان، بخش مرکزی، در امتداد 

6۰۰ متری بزرگراه همدان اسدآباد به شماره 33۰76 مورخ 2۰/5/99،
خانه سمواتی واقع در استان همدان، شهرستان همدان، بخش مرکزی، شهر 
همدان، خیابان بوعلی، کوچه نیلی، کوچه بیمه، پالک 93، به شماره 33۰77 مورخ 

،2۰/5/99
خانه میرابیان واقع در استان همدان، شهرستان همدان، بخش مرکزی، شهر 
همدان، میدان بوعلی، بلوار خواجه رشید، محله کبابیان، بن بست گلفام، پالک 6۴ به 

شماره 33۰7۸ مورخ 2۰/5/99،
خانه مازوچی )پیریان( واقع در استان همدان، شهرستان همدان، بخش مرکزی، 
شهر همدان، خیابان اکباتان، بلوار علویان، بلوار الوند، کوچه عرفان جعفریان، نبش 

کوچه مازوچی،به شماره 9۸ مورخ 2۰/5/99،
عمارت مجذوب علیشاه همدان واقع در استان همدان، شهرستان همدان، بخش 
شراء، دهستان چاه دشت، روستای بویوک آباد، خیابان امام خمینی، محله قدیمی قلعه 

حاج برات کریمیان به شماره 33۰۸۰ مورخ 2۰/5/99.
 طبق آیین نامه و دستورالعمل های مصوب، شورای ملی ثبت آثار، بررسی و تصویب 
شرایط و ارزش ثبت آثار در چهار حوزه آثار غیرمنقول )اماکن تاریخی فرهنگی(، آثار 
منقول )اموال فرهنگی و اشیا تاریخی(، آثار طبیعی )مناظر بدیع جغرافیایی، محوطه های 
طبیعی- تاریخی، پدیده ها و نمونه های ارزشمند گیاهی، جانوری و زیستگاه ها( و آثار 
ناملموس )رویدادها مراسم و آیین های معنوی و فرهنگی، آواها و ...( در فهرست ملی 

را در بر می گیرد.

طرح»فرخبال«کمیسیونملییونسکو-ایران
آغازشد

 طرح فرخ بال کمیسیون ملی یونسکو-ایران با همکاری یکی از شرکت های 
هواپیمایی کشور با شعار »ایستگاه بعدی: فرهنگ« با حضور اساتید خوشنویسی و جمعی 

از بزرگان فرهنگ و هنر آغاز به کار کرد.
به گزارش روابط عمومی کمیسیون ملی یونسکو- ایران، طرح فرخ بال با نامگذاری 
هواپیمایی به  نام استاد میرعماد حسنی صبح چهارشنبه اول بهمن در فرودگاه مهرآباد 

تهران به مرحله اجرا رسید.
حجت اهلل ایوبی دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو- ایران درباره طرح فرخ بال 
اظهار کرد: کمیسیون ملی یونسکو به عنوان نهاد ملی و مرجعی که با هدف معرفی 
فرهنگ و هویت ایرانی برای جهان و توجه دادن نسل جوان به گنجیه های ادبی و دینی 
فعالیت می کند در تفاهم با شرکت ایران ایر تور، طرح فرخ بال را به مرحله اجرا رساند.

وی با بیان اینکه امیدواریم این تفاهم نامه ها به دیگر کشورها گسترش یابد، توضیح 
داد: فرخ بال عنوان این طرح، از واژگانی است که از بزرگان ادب ایران اسالمی وام گرفته 
شده و شعار آن »ایستگاه بعدی: فرهنگ«  )TTT TTTT TTTT: TTTTTTT( است.

دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو- ایران، عنوان کرد: هدف از اجرای طرح فرخ بال 
این است کسانی که عزم سفر می کنند در هر پرواز و در هر فرخ بال، با یکی از بزرگان 
و مشاهیر و نام آوران ایران اسالمی آشنا شوند؛ آغاز سفر، فرصت خوبی برای مسافران 
است تا با خیالی آسوده، نام یکی از بزرگان ایرانی اسالمی را ببینند که بر هواپیما حک 
شده و درباره آن شخصیت در زمان پرواز می توانند مطالب تهیه شده را مطالعه و به 

تماشای آثار تصویری و فیلم هایی بنشینند که به معرفی آن شخصیت می پردازد.
وی توضیح داد: هر شهروندی که نام یکی از شخصیت ها و بزرگان کشور را بر 
پیکر هواپیما می بیند به ایرانی بودن و مسلمان بودن و برخاستن از این آب و خاک 
افتخار خواهد کرد و این کار می تواند برای هر کسی تلنگری باشد که آن شخصیت 

بزرگ را بشناسد و با آثارش آشنا شود.
دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو- ایران تاکید کرد: این تفاهم مبارک در هفته 
گذشته بین ما و ایران ایر تور منعقد شد و با توجه به همزمانی این تفاهم نامه با برگزاری 
نمایشگاه بین المللی خوشنویسی راه ابریشم »رقص قلم« و از جایی که جمعی از اساتید 
و نمایندگان کشورهای مختلف به  مناسبت این رویداد و به منظور رونمایی از نمایشگاه 
رقص قلم عازم مشهد مقدس هستند، بر آن شدیم نام نخستین فرخ بال را میرعماد 

حسنی اسطوره نستعلیق ایران بگذاریم.
نام میرعماد حسنی جان گرفت و همچنان  با  ایرانی  ایوبی گفت: نستعلیق 
به عنوان یک اسطوره در جهان فرهنگ ایران اسالمی مطرح است. در این پرواز 
جمعی از خوشنویسان و اعضای انجمن خوشنویسان، ما را همراهی خواهند کرد و 
در مشهد نیز جمعی از خوشنویسان به استقبال این پرواز خواهند آمد و خوشبختم 
امیرخانی که خود اسطوره  استاد  غالمحسین  را  نام میرعماد حسنی  اعالم کنم 
خط نستعلیق ایرانی هستند، نگاشتند و خط استاد امیرخانی بر پیکر این هواپیما 
حک شد. همچنین در قالب دفترچه ای، زندگی میرعماد حسنی در این پرواز در 

اختیار مسافران قرار می گیرد.

تهران- ایرنا- نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران 
با فروش یک میلیون و 25۴ هزار و 599 نسخه کتاب به 
ارزش 6۴۰ میلیارد و 25۸میلیون و 77هزار و 56۸ ریال به 

کار خود پایان داد.
به گزارش روابط عمومی خانه کتاب و ادبیات ایران، 
و  223هزار  تهران  کتاب  مجازی  نمایشگاه  نخستین  در 
از این تعداد ۱22هزار و  ۸67 سفارش ثبت شده است که 
۴5۸ سفارش ارسال و ۱۰۱هزار و ۴۰9 سفارش در انتظار 

ارسال هستند. 
همچنین در مدت زمان برگزاری این نمایشگاه، 57۰ 
هزار و ۸29 بسته از طریق پست و 27هزار و ۸۰5 بسته از 

طریق خود ناشر ارسال شد.

 با پایان نمایشگاه، ناشران و خریداران کتاب به منظور 
پیگیری خرید و سفارش های خود به پنل شخصی دسترسی 

خواهند داشت.
نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران در یک نگاه

راهی  دنبال  به  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت 
با  و  بود  کشور  کتاب  بازار  و  ناشران  از  حمایت  برای 
مجازی  نمایشگاه های  در  حضور  تجربیات  از  استفاده 
بزرگ  نمایشگاه  نظیر  کشورها  دیگر  توسط  شده  برگزار 
کتاب فرانکفورت، این رویداد فرهنگی در ایران به شکل 

مجازی برگزار شود.
ایوب دهقان کار مدیر عامل موسسه خانه کتاب و ادبیات 
ایران با حکم معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 

به عنوان ریاست برگزاری نخستین نمایشگاه مجازی کتاب 
تهران،  کتاب  مجازی  نمایشگاه  نخستین  در  شد.  معرفی 
بیش از یک هزار ناشر حضور داشتند و بیش از ۱۰۰ هزار 
عنوان کتاب برای عرضه در سایت نمایشگاه مجازی کتاب 

تهران ارائه شد.
همچنین ۱۸۰ ناشر خارجی با 2۰ هزار عنوان کتاب 
و ۱۴2 نهاد فرهنگی و آژانس ادبی در بخش رایت سنتر نیز 
در این نمایشگاه حضور داشتند. هزینه ارسال کتاب ها نیز از 
سوی شرکت پست جمهوری اسالمی برای همه مخاطبان 

رایگان اعالم شده بود.
تا  یکم  از  تهران،  کتاب  مجازی  نمایشگاه  نخستین 

دهم بهمن برگزار شد.

نمایشگاهمجازیکتاب،بافروش۶4میلیاردیبهایستگاهپایانیرسید
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از راست زنده یاد محسن ابوالقاسمی و میرجالل الدین کزازی
اختصاصی دنیای جوانان

توآنکوهیکهمیگفتند
برقلبشنفوذینیست

رویاباقری

به دوشم می کشم اندوه صدها سال یک زن را
تو حق داری اگر دیگر نمی فهمی غم من را

 پذیرفتم شکستم را، شبیه آن هماوردی
که اجرا می کند با ناامیدی آخرین فن را

 چگونه دست برمی داری از من، شاه مغرورم!
چگونه بی محافظ می گذاری خاک میهن را؟

تو آن کوهی که می گفتند بر قلبش نفوذی نیست
و من آن کاشفی که کشف کردم راه معدن را

 و من آن کاشفی که خواستم تنها َکَست باشم
که تقسیمش نکردم روزهای با تو بودن را

 اگر راهی شوم دیگر ندارم راه برگشتن
چگونه روح رفته باز هم صاحب شود تن را؟

 به دریاها نده این بار رودت را! چه خواهد شد؟
کمی خودخواه تر باش و تصاحب کن خودت من را!
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جمشیدنجفيبراثرتصادفدرگذشت

و  ه  نند ا خو نجفی  جمشید 
کشور  موسیقي  کهنه کار  ترانه سراي 
سانحه  یک  از  ناشی  عوارض  اثر  بر 
که  روزها  این  درگذشت.  تصادف 
به  را  هنرمندان  فوت  خبر  متاسفانه 
دلیل کرونا بارها و بارها شنیده اید، این 

بار یک هنرمند دیگر را از دست دادیم ولي 
به دلیل تصادف! این هنرمند آذربایجانی حین عبور از خیابان در شهر ری 
مصدوم و به بیمارستان منتقل شد و در نهایت جان باخت. او متولد تهران 
به تاریخ ۱329 بود و اصالتی آذری داشت. نجفی فعالیت هنری خود را 
پیش از انقالب آغاز کرد اما آثار ماندگار او به بعد از انقالب برمی گردد که 
می توان به ترانه خلبانان، ملوانان ساخته بابک رادمنش اشاره کرد که در 
سال ۱36۰ و در دوران جنگ تحمیلی تولید شد که یکي از ماندگارترین 

و محبوب ترین قطعات انقالبي به شمار مي رود.

هاناکامکاروانیمیشنهایيبرايطبیعت

پی  کا نیمیشن  ا عه  مجمو
دوست زمین، به کارگردانی گلنوش 
شریفی، تهیه کنندگی دریا صفوی و 
با مشارکت معاونت امور اجتماعی و 
فرهنگی سازمان مدیریت پسماند قرار 

است از چند روز دیگر از سیما و شبکه های 
بازیگر،  کامکار  هانا  اجتماعی پخش شود. 
عکاس، نوازنده و فعال موثر در حوزه محیط زیست درباره ضرورت تولید 
و انتشار این قبیل آثار از سوي مدیریت پسماند در تلویزیون گفت: این 
موضوع ضرورت زیادی دارد و می تواند بسیار تاثیرگذار باشد. به طور مثال 
انیمیشن دیرین دیرین، در شبکه های اجتماعی بسیار موفق ظاهر شد، 
ولی در کل در این راستا بسیار ضعیف عمل کرده ایم و باید شهرداری 
بودجه ای را در اختیار اهالی هنر قرار دهد تا این تولیدات مرتبط با این 
حوزه اتفاق بیفتد چرا که در این حوزه به شدت نیازمند فرهنگسازي هستیم.

محمدرضاچراغعليوروزهايپرکار

آهنگساز  چراغعلی  محمدرضا 
محبوب  بسیار  و  موفق  کهنه کار، 
بسیار  روزها  ین  ا کشور  موسیقي 
پرکار شده است. او درباره جدیدترین 
فعالیت های خود گفت: من اخیرا آلبوم 

تهران عاشق، را با محمد معتمدی کار کردم 
که 2۰ روز پیش هم کنسرت آن را برگزار 
کردیم و تمام شد. در حال حاضر به عنوان داور در یک مسابقه خوانندگی 
برای شبکه آی فیلم مشغول کار هستم. همزمان در رادیو ایران هم یک 
مسابقه به نام یک دو صدا، برگزار می شود که در آنجا نیز داور هستم. این 
مسابقه سال گذشته نیز یک دوره برگزار شد. قطعات زیادی دارم که در آنها 
با خوانندگان مختلفی همکاری کرده ام. مثال اخیراً با عماد طالب زاده، حمید 
غالمعلی و قاسم افشار کار کرده ام. طرح یک پروژه بزرگ کنسرت نمایش 
را هم داده ایم که اگر اجراها از سر گرفته شود سال آن را اجرا می کنیم.
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شهراممکريوحضوردرموزههايآمریکا

فیلم جنایت بی دقت، در 3 موزه 
این  می شود.  داده  نمایش  آمریکا 
بهمن  از چهارشنبه هشتم  نمایش ها 
شروع شده و شهرام مکری پنجشنبه 
۱6 بهمن و به شکل آنالین مهمان 
این  بود.  خواهد  هیوستون  موزه 

کارگردان در این حضور آنالین با گادفری 
چشایر منتقد و تئوریسن مشهور  آمریکایی درباره فیلم صحبت کرده و 
بعد به سواالت تماشاگران پاسخ می دهد. این برنامه برای نوزدهمین سال 
است که برگزار می شود و در سال 2۰۱5 هم شهرام مکری با فیلم ماهی و 
گربه، مهمان آن بود.جنابت بي دقت، از سوي مارتین کولداک منتقد مجله 
اسکرین فیلم یک حرکت ناب و خالق توصیف شده است. این فیلم به 
تهیه کنندگی نگار اسکندرفر محصول موسسه  فرهنگی هنری کارنامه 

است و پخش بین المللی آن را نسرین میرشب برعهده دارد.
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محمد حسین زاده

ســی و نهمیــن جشــنواره فیلــم فجــر 
ــه  ــرده ک ــه کار ک ــاز ب ــروز آغ ــی از ام در حال
امســال بخــش نــگاه نــو و ســودای ســیمرغ بــا 
یکدیگــر ترکیــب شــده اســت و فیلمســازان بــا 
هــم رقابــت ســخت و جــدی دارنــد. درمجمــوع 
از میــان ۱۱۰ اثــر رســیده بــه جشــنواره، هیــات 
داوری متشــکل از ســاره بیــات، نیمــا جاویــدی، 
مصطفــی کیایــی، مرتضــی پورصمــدی، بهــرام 
توکلــی، ســید جمــال ســاداتیان و محمــد 
ــدام از  ــه هرک ــم رســید ک ــه ۱6 فیل احســانی ب
ــزد  ــی نام ــا بخش های ــش ی ــار در بخ ــن آث ای
دریافــت ســیمرغ بلوریــن هســتند. هرچنــد کــه 
ــده  ــاي کنارگذاشته ش ــي از فیلم ه ــاره برخ درب
از ســوي ایــن داوران حــرف و حدیث هــاي 
ــي ایجــاد شــده و از همیــن ابتــداي کار،  فراوان
ــرده  ــیه ک ــش و حاش ــات داوران را وارد چال هی
ــا از  ــي از آن فیلم ه ــع برخ ــه واق ــه ب ــت ک اس
امیدهــاي اصلــي ایــن دوره بودنــد ماننــد قاتــل 

ــت. ــپ راس ــي و چ ــي، صحنه زن و وحش
ــی  ــار(،  تی ت ــس آبی ــق )نرگ ــاي ابل فیلم ه
)فرنــوش  فرضــی  خــط  پناهنــده(،  )آیــدا 
غفــاری(،  )علــی  تک تیرانــداز  صمــدی(، 
رمانتیســم  قرایــی(،  )محســن  بی همه چیــز 
ــازی  ــا )کاوه صبــاغ زاده(، ســتاره ب عمــاد و طوب
)هاتــف علیمردانــی(، شیشــلیک )محمدحســین 
مهدویــان(، زاالوا )ارســالن امیــری(، مصلحــت 
ــازی(،  ــن )روح اهلل حج ــی(، روش ــین داراب )حس
روزی روزگاری آبــادان )حمیدرضــا آذرنــگ(، 
)ســیاوش  منصــور  انیســی(،  )آرش  مامــان 
ــدو  ــزی( و ی ــادل تبری ــج گاه )ع ــرمدی(، گی س
ــابقه  ــش مس ــم بخ ــری( ۱6 فیل ــدی جعف )مه
ــدت ۸  ــی م ــه ط ــتند ک ــران هس ــینمای ای س
روز در 2 ســانس در بــرج میــالد به عنــوان کاخ 
ــت ســینمای اصحــاب  جشــنواره و پردیــس مل
ــان  ــن می ــد. از ای ــش درمی آین ــه نمای ــانه ب رس
ــم  ــهم فیل ــم و س ــاز 3 فیل ــان فیلمس ــهم زن س
ــوردي  ــت کــه رک ــز 7 فیلــم اس اولی هــا نی
تــازه در جشــنواره فجــر اســت. عــالوه بــر ایــن 
ــم  ــات داوران بخــش مســتند و فیل امســال هی
ــر  ــعید پوراســماعیلی، امی ــاه متشــکل از س کوت
توده روســتا، محمدعلــی فارســی، محمــد کارت 
ــیده،  ــار رس ــان آث ــز از می ــری نی ــام کالنت و س
ــاه و 5  ــم کوت ــم در بخــش فیل درنهایــت 6 فیل
فیلــم مســتند بلنــد را بــه مرحلــه نهایــی معرفی 
کردنــد کــه از میــان ایــن آثــار تنهــا 2 اثــر در 
بخــش مســتند و فیلــم کوتــاه ســیمرغ بلوریــن 
جشــنواره را از آن خــود می کننــد. جلــد )احســان 
معجونــی(، ناهیــد )صمــد علیــزاده(، ماســک )نوا 
رضوانــی(، گوشــت تلــخ )فرید حاجــی(، وضعیت 
اورژانســی )مریــم اســمی خانی( و شــاهد )علــی 
عســگری( 6فیلــم کوتــاه بخــش مســابقه 
)علیرضــا  ایســاتیس  فیلم هــای  و  هســتند 
دهقــان(، رویاهــای خالکوبی شــده )مهــدی 
گنجــی(، ۱۸هزارپــا )مهــدی شــاه محمدی(، 
خانــه )افســانه ســاالری( و کودتــای 53 )تقــی 
امیرانــی( 5 فیلــم مســتند ایــن بخــش هســتند.

بازیگران پرکار این دوره را بشناسید
یکــی از نــکات قابــل توجه دیگر جشــنواره 
امســال ایــن اســت کــه بــا توجــه بــه کــم بودن 
تعــداد فیلم هــا، برخــالف ســال های قبــل 
ــد  ــرکار نیســتیم و تنهــا چن شــاهد بازیگــران پ
بازیگــر، بیــش از یــک فیلــم در جشــنواره دارند.

ــه  ــون ب ــه از دل تلویزی ــاران ک ــا عط رض
ســینمای ایــران راه یافــت و ســال ها لقــب 
پرفروش تریــن بازیگــر را یــدک کشــید، امســال 
بــا دو نقــش کامــال متفــاوت در جشــنواره حضور 
دارد. او در فیلــم روشــن ســاخته روح اهلل حجازی 
ــا  ــب نقشــی کامــال جــدی ب ــار دیگــر در قال ب
ــش  ــای نق ــه ایف ــاوت ب ــری متف ــره و ظاه چه

ــم  ــت. در خالصــه داســتان فیل پرداختــه اس
ــال  ــرد میانس ــن، م ــت: روش ــده اس ــن آم روش
ثبــت  خانــه  نمی توانــد  بازیگــری  عشــق 
نامــی اش را بگیــرد و در آســتانه فروپاشــی همــه 
چیــز، تصمیــم می گیــرد نقشــش را بــازی کند...

ــم، در  ــن فیل ــر ای رضــا عطــاران عــالوه ب
شیشــلیک ســاخته محمدحســین مهدویــان نیــز 
ــه  ــه درون مای ــی ک ــت. فیلم ــه اس ــور یافت حض
ــار در  ــتین ب ــرای نخس ــاران ب ــز دارد و عط طن
ــت.  ــه اس ــرار گرفت ــیدی ق ــان جمش ــار پژم کن
عطــاران تاکنــون 5 بــار در جشــنواره فیلــم فجر 
نامــزد دریافــت ســیمرغ بلوریــن شــده اســت که 
از ایــن میــان یــک بــار ســیمرغ بلوریــن بهترین 
کارگردانــی در بخــش نــگاه نــو را بــرای فیلــم 
خوابــم میــاد و یــک بــار نیــز ســیمرغ بلوریــن 
بهتریــن بازیگــر نقــش اول مــرد را بــرای فیلــم 

طبقــه حســاس دریافــت کــرد.
ــرای  ــن شــکیبا کــه 2 ســال پیــش ب هوت
بــازی در فیلــم شــبی کــه مــاه کامــل شــد بــه 
کارگردانــی نرگــس آبیــار برنــده ســیمرغ بلورین 
بهتریــن بازیگــر نقــش اول مــرد شــده اســت، 
ــرار  ــق تک ــکاری را در ابل ــن هم ــر ای ــار دیگ ب
ــاوت و  ــی متف ــار در نقش ــن ب ــکیبا ای ــرد. ش ک
ــردازد.  ــای نقــش می پ ــه ایف ــه اجتماعــی ب البت
او عــالوه بــر ایــن، فیلــم تی تــی  ســاخته آیــدا 
ــن  ــنواره دارد. او در ای ــز در جش ــده را نی پناهن
فیلــم نقــش امیــر ساســان را ایفــا می کنــد. در 
ــم آمــده اســت: اســتادی  خالصــه داســتان فیل
ــان  ــورد پای ــه ای در م ــد دارد پایان نام ــه قص ک
جهــان بــه اثبــات برســاند، بــا مــادری عجیــب 
ــانیت را  ــت انس ــد لیاق ــه می خواه ــب ک و غری

ــد... ــات می کن ــد مالق ــته باش داش

ــی  ــزو بازیگران ــز ج ــیدی نی ــان جمش پژم
اســت کــه بــا 2 فیلــم بــه جشــنواره فیلــم فجــر 
ــی  ــط فرض ــم خ ــال در 2 فیل ــد. او امس می آی
ــه کارگردانــی فرنــوش صمــدی و شیشــلیک  ب
ــه اســت.  ــان حضــور یافت محمدحســین مهدوی
ــه  ــی ک ــط فرض ــم خ ــتان فیل ــه داس در خالص
جمشــیدی در نقــش حامــد بــازی کــرده آمــده 
اســت: ســارا به همــراه همســرش حامــد و دختر 
خردسالشــان بــه یــک عروســی در شــمال ایران 
دعــوت شــده اند، امــا حامــد بــه دلیل مشــکالت 
ــن  ــرود و ای ــفر ب ــن س ــه ای ــد ب کاری نمی توان
ــارا را  ــی س ــه زندگ ــت ک ــی اس ــرآغاز اتفاق س
ــلیک  ــیدی در شیش ــد. جمش ــون می کن دگرگ
ــتانی از آن  ــوز خالصــه داس ــه هن ــان ک مهدوی
ــور  ــا حض ــش عط ــت در نق ــده اس ــر نش منتش
ــار در ســی و  ــک ب ــون ی ــه اســت. او تاکن یافت
ششــمین جشــنواره فیلــم فجــر بــرای بــازی در 
فیلــم ســوءتفاهم نامــزد بهتریــن بازیگــر نقــش 
مکمــل مــرد شــد امــا درنهایــت ســیمرغ از آن 
رقیــب قــدر او یعنــی جمشــید هاشــم پور شــد.

ــه  ــوت عرص ــم پور پیشکس ــید هاش جمش
بازیگــری نیــز امســال بــا 2 فیلــم در جشــنواره 
ــج گاه ســاخته  ــا فیلم هــای گی حضــور دارد. او ب
عــادل تبریــزی و همچنیــن شیشــلیک بــه 
ــتین  ــج گاه نخس ــد. گی ــر می آی ــنواره فج جش
ــه  ــت و در خالص ــزی اس ــادل تبری ــاخته ع س

داســتان آن آمــده اســت: گیــج گاه نوســتالژیک 
نیســت، حالــی اســت کــه دیگــر نیســت. 
قــرن  نیــم  از  بیــش  طــی  در  هاشــم پور 
حضــورش در عرصــه ســینما تاکنــون تنهــا یک 
بــار موفــق بــه دریافــت ســیمرغ بلوریــن بازیگر 
نقــش مکمــل مــرد جشــنواره شــده اســت، آن 
ــور در  ــرای حض ــم ب ــی و شش ــم در دوره س ه

ــعیبی. ــروز ش ــاخته به ــوب س ــم دارک فیل
بهــرام رادان، حامــد بهداد، فرهــاد اصالنی، 
ــاد  ــیرازی، فره ــن پورش ــدی، حس ــران احم مه
آئیــش و پارســا پیروزفــر دیگــر بازیگــران 
از  دوره  ایــن  در  کــه  هســتند  نام آشــنایی 
ــور  ــم حض ــک فیل ــا ی ــدام ب ــر ک ــنواره ه جش

ــد. دارن

امــا در میــان زنــان بــاران کوثــری و النــاز 
شاکردوســت هرکــدام بــا 2 فیلــم در جشــنواره 
حضــور دارنــد و فاطمــه معتمدآریــا، هدیــه 
تهرانــی، مهتــاب نصیرپــور، رویــا افشــار، ســتاره 
پســیانی، هــدی زین العابدیــن، شــبنم مقدمــی، 
ســارا بهرامــی و ســحر دولتشــاهی هــر کــدام 
بــا یــک فیلــم بــا هــم بــه رقابــت می پردازنــد.

بــاران کوثــری بــا 2 فیلــم بــدون همــه چیز 
ســاخته محســن قرایــی و گیج گاه ســاخته عادل 
ــد. او  ــم فجــر می آی ــه جشــنواره فیل ــزی ب تبری
تاکنــون ۴ بــار در جشــنواره فیلــم فجــر نامــزد 
دریافــت ســیمرغ بلوریــن نقــش اول زن و 
نقــش مکمــل بــوده اســت کــه از ایــن میــان 2 
بــار بــرای فیلم هــای خــون بــازی و روز ســوم 

ــیمرغ  ــام س ــه بی ن ــترک و کوچ ــورت مش به ص
بلوریــن را از آن خــود کــرد.

ــرای  ــه ب ــری ک ــت بازیگ ــاز شاکردوس الن
ــد  ــل ش ــاه کام ــه م ــبی ک ــم ش ــور در فیل حض
ســیمرغ بلوریــن بهتریــن بازیگــر زن را در 
جشــنواره ســی و هفتــم از آن خود کــرده و از آن 
زمــان وارد مســیر جدیــدي در عرصــه بازیگــري 
شــده اســت، حــاال ایــن بــار در نقشــی متفــاوت 
ــی  ــه هنرنمای ــق ب ــی و ابل ــاي تی ت در فیلم ه
ــه  ــه گفت ــت ک ــب اس ــت و جال ــه اس پرداخت
ــال  ــي امس ــانس هاي اصل ــي از ش ــود یک مي ش

ــن اســت. ــراي کســب ســیمرغ بلوری ب

بلیت فروشي و سینماهاي جشنواره
ــه  ســی و نهمیــن جشــنواره فیلــم فجــر ب
ــاذ  ــا اتخ ــا ب ــری کرون ــرایط همه گی ــل ش دلی
تدابیــر خــاص و رعایــت دســتورالعمل های 
ــی  ــد. بلیت فروش ــد ش ــزار خواه ــتی برگ بهداش
مردمــی از روز گذشــته ۱۱ بهمن مــاه آغــاز 
ــا  ــرایط کرون ــه ش ــه ب ــا توج ــت. ب ــده اس  ش
حداکثــر  اجتماعــی  فاصله گذاری هــای  و 
ــالن های   ــی س ــت میزبان ــه ظرفی ــد ب 3۰ درص
ســینماهای مردمــی از ایــن دوره جشــنواره 
و  جزئیــات  و  اســت  شــده  داده  اختصــاص 
مشــخصات جــدول نمایــش فیلم هــا از طریــق 
فــروش  ســامانه های  و  جشــنواره  ســایت 

می شــود. اطالع رســانی 
قیمــت بلیــت برخــی از ســینماها 2۰ هــزار 
تومــان و بقیــه نیــز 3۰ هــزار تومان تعیین شــده 
ــا  ــری بلیت ه ــروش س ــن دوره، ف ــت. در ای اس
وجــود نــدارد و هــر نفــر بــا یــک شــماره همراه، 
امــکان تهیــه ۴ بلیــت بــرای هــر فیلــم را دارد. 

ــی  ــا روز پایان ــی ت ــران مردم ــی اک بلیت فروش
ــا لحظــه  ــدان ت جشــنواره ادامــه دارد و عالقمن
نمایــش فیلــم، می تواننــد بلیت هــای موردنظــر 

خــود را خریــداری کننــد.
محمدرضــا فرجــی، مدیــر امور ســینماهای 
جشــنواره فیلــم فجــر دربــاره تعــداد ســالن هایی 
کــه فیلم هــا در آن بــه نمایــش در می آیــد 
ــرار  ــه ق ــن ک ــه ای ــه ب ــا توج ــال ب ــت: امس گف
ــت  ــینماها جه ــت س ــد ظرفی ــت  3۰ درص اس
ــالن و ۴۱  ــود، 7۰ س ــتفاده ش ــم اس ــران فیل اک
ــون  ــتان های پیرام ــران و شهرس ــز در ته مرک
ــم  ــاب کردی ــنواره انتخ ــرای جش ــت را ب پایتخ
کــه ایــن ســالن ها در مناطــق مختلفــی از شــهر 

ــد. ــرار گرفته ان ــران ق ته
ــم  ــنواره فیل ــینماهای جش ــور س ــر ام مدی
ــت   ــت و قیم ــروش بلی ــوه ف ــاره نح ــر درب فج
ــه  ــای ب ــر ضرورت ه ــا ب ــال بن ــت: امس آن گف
ــرای  ــی را ب ــال متفاوت ــیوه کام ــده ش ــود آم وج
ــن  ــه ای ــم. ب ــر گرفته ای ــت در نظ ــروش بلی ف
ترتیــب مخاطبــان بــا ورود بــه 3 ســامانه ایــران 
تیــک، ســینما تیکــت و گیشــه هفــت، می توانند 
بلیــت فیلم هــای مــورد نظــر خــود را در همــان 
روز خریــداری کــرده و بــرای تماشــای فیلــم به 
ــروش  ــد. ف ــه کنن ــنواره مراجع ــینماهای جش س
بلیــت بــه شــکل حضوری و گیشــه در جشــنواره 
امســال بــه صــورت کلــی حــذف شــده اســت، 

امــا بــرای هــر شــماره تلفنــی کــه در یکــی از 
ــد ۴ بلیــت  ایــن ســامانه ها ثبــت می شــود خری
ــه  ــد توج ــان بای ــت و مخاطب ــر اس ــکان پذی ام
ــه  داشــته باشــند کــه امســال فــروش بلیــت ب
شــکل ســری هــم از برنامــه جشــنواره حــذف 

شــده  اســت.
ــع  ــران واق ــالن های اک ــاره س ــی درب فرج
ــز 3  ــه ج ــت: ب ــتان ها گف ــران و شهرس در ته
ســینمای کیــان، راگا و تماشــا کــه قیمــت بلیــت 
ــای  ــی بلیت ه ــت، باق ــان اس ــا 2۰ هزارتوم آنه
جشــنواره بــه قیمــت 3۰ هزارتومــان بــه فروش 
می رســد. قیمــت بلیــت در شهرســتان های 
اطــراف تهــران هــم بــا قیمــت 2۰ هزارتومــان 
بــه فــروش خواهــد رســید. تاکنــون ۴ ســینمای 
ــم،  ــگ در رباط کری ــهر، فرهن ــر در اسالمش فج
ســینما کارون، ســینما نســیم در نسیم شــهر 
و ســینما هنــر در پیشــوای ورامیــن جهــت 
ــر  ــران در نظ ــارج از ته ــا در خ ــران فیلم ه اک
ــا و  ــا حمایت ه ــال ب ــت. امس ــده اس ــه ش گرفت
ــینمایی  ــازمان س ــران در س ــای مدی پیگیری ه
ــه  ــه مرحل ــم ب ــد ه ــینمایی جدی ــس س ۴ پردی
ــه  ــدول برنام ــه در ج ــیده ک ــرداری رس بهره ب
ســینماهای مردمــی میزبــان جشــنواره 39 
هدیش مــال،  ســینمایی  پردیــس  هســتند. 
صبــا مــال، نارســیس و لوتــوس مــال از جملــه 
پردیس هایــی هســتند کــه بــا شــروع جشــنواره 

ــد شــد. ــاح خواهن افتت
ــاره  ــور ســینماهای جشــنواره درب ــر ام مدی
چگونگــی اعمــال شــیوه نامه های بهداشــتی 
در جشــنواره هــم گفــت: در هــر ســالن چیدمــان 
ــه  ــده ک ــی ش ــه ای طراح ــه گون ــا ب صندلی ه
ــود.  ــت ش ــتی رعای ــه درس ــی ب ــه اجتماع فاصل
سیســتم تهویــه ســالن ها و محــل ورود و خــروج 
هــوا در ســالن ها مــورد بررســی قــرار گرفتــه و 
ــه مدیــران هــر ســالن آموزش هایــی در ایــن  ب
جهــت داده شــده اســت. هــم چنیــن بــه منظــور 
جلوگیــری از تجمــع در هــر ســینما، رعایت یک 
ــه  ــب ب ــر مخاط ــرای ورود ه ــی ب ــه زمان فاصل
ســالن  در نظــر گرفتــه شــده اســت. ما شــرایطی 
را در نظــر گرفته ایــم تــا ســالمت مخاطبــان در 
ــه هــر ســالن مــورد بررســی قــرار  ــدو ورود ب ب
ــه بیمــاری  ــراد مشــکوک ب ــرد و از ورود اف بگی
کوویــد ۱9 بــه ســالن ها جلوگیــری خواهــد شــد.

محمدرضــا فرجــی دربــاره ضدعفونی کردن 
ســالن ها گفــت: قبــل و بعــد از هــر ســانس مــا 
عملیــات ضدعفونــی را در همــه ســالن های 
ســینمایی میزبــان جشــنواره در دســتور کار قــرار 
خواهیــم داد. مــا هــر ســانس را بــا احتســاب این 
کــه یــک فیلــم ۱۰۰ دقیقــه باشــد، ســه ســاعت 
ــک  ــاب ی ــن حس ــا ای ــم و ب ــر گرفته ای در نظ
ســاعت و ۱۰ دقیقــه بــه شــکل تقریبــی بــرای 

ضدعفونــی ســالن ها فرصــت خواهــد بــود.
در  درمــان  کادر  حضــور  دربــاره  وی 
مخاطبــان  میزبــان  ســینمای  ســالن های 
ــت:  ــر گف ــم فج ــنواره فیل ــن جش ــی و نهمی س
ــان و  ــت، درم ــا وزارت بهداش ــی را ب رایزنی های
آمــوزش پزشــکی انجــام داده ایــم تــا بتوانیــم در 
هــر ســالن یک پزشــک مســتقر داشــته باشــیم، 
ــد  ــته باش ــود داش ــرایطی وج ــه ش ــن ک ــا ای ی
ــالن ها را  ــور در س ــی حض ــکان آمادگ ــه پزش ک

ــند. ــته باش داش
مدیــر امــور ســینماهای جشــنواره در پایــان 
ــه شــکل دائمــی یــک  گفــت: در هــر ســالن ب
نماینــده مســتقر داریــم کــه ضمــن نظــارت بــر 
عملکــرد پرســنل ســینماها تذکــرات الزم را بــه 
مدیــران ســینما بدهنــد و چنانچــه ســهل انگاری 

رخ داد مســئوالن جشــنواره را مطلــع کننــد.
ســی  و نهمیــن جشــنواره فیلــم فجــر از ۱2 
ــن  ــل  و دومی ــا چه ــان ب ــن هم زم ــا 22 بهم ت
ســالگرد پیــروزی انقــالب اســالمی ایــران بــه 
طباطبایی نــژاد  محمدمهــدی  ســید  دبیــری 

برگــزار خواهــد شــد.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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