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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

هنگ 7فر
انتقادی دیگر به 
یک روایت در 

»همرفیق« 

6ورزش
نوری: پرسپولیس 
بهترین تیم حال 

حاضر ایران است

4ایران زمین

نیما  که  برنامه »همرفیق« شهاب حسینی  اخیر  ، در قسمت 
رئیسی و محمدرضا علیمردانی مهمان آن بودند، علیمردانی به 
بیان نگاه خاص خود به هیچانه ها از جمله »اتل متل توتوله« و 
»دستمال من زیر درخت آلبالو گم شده« همراه با طنز و شوخی 
و البته اعتقاد بر بی معنی بودن آن ها پرداخت.  این هنرمند 

قبل تر هم در جاهایی به ارائه این نگاه خود پرداخته است. 

محمد نوری، درباره آخرین وضعیت تیم فوتبال پیکان اظهار 
علی  و  میناوند  مهرداد  درگذشت  می خواهم  ابتدا  کرد: 
و  پرسپولیس  باشگاه  فوتبال،  خانواده  به  عزیز  انصاریان 
خانواده آنها تسلیت بگویم. همه متاثر هستیم و باور نداریم 

از بین ما رفتند.

علی اصغر کاظمی مدیرکل این دستگاه اجرایی در این زمینه 
گفت: طول بزرگراه تعریف شده ایالم- مهران از تونل آزادی 
شهر ایالم تا پایانه مرزی مهران ۱۰۲ کیلومتر است که تا 
کنون ۸۴ کیلومتر مسیر به صورت کامل تکمیل شده و زیر 
بار ترافیک قرار دارد ضمن اینکه مسیر رفت منطقه کنجانچم 

نیز اصالح و بهسازی شده است.

در حال تکمیل 
بودن مراحل 

احداث بزرگراه 
ایالم- مهران 

تنها راه ابراز حسن نیت 
لغو تمامی تحریم ها علیه ایران است

به گزارش دنیای جوانان به نقل از بخش رسانه ای سفارت ایران 
یادداشتی  در  فرانسه  در  ایران  قاسمی«  سفیر  پاریس، »بهرام  در 
نوشت: برجام برجام است، با همه عناصر و اعضا و تفاهمات برآمده 
از آن که طی یکی از کم سابقه ترین مذاکرات دشوار و زمانبر تاریخ معاصر، نهایتا 

در ۱۴ جوالی ۲۰۱۵ مورد توافق قرار گرفت.
صفحه ۲

رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو 
تهران، با بیان اینکه طی ۱۰ روز اخیر قیمت ها در بازار 
دارای ثبات بوده و تغییر قیمتی نداشته است؛ تاکید کرد 
که تقاضای کاذب در بازار فروکش کرده و تنها خریدارانی که نیاز 
واقعی به خودرو دارند، خرید خود را انجام می دهند و پیش بینی ما 
این است که تا پایان سال نه تنها افزایش قیمتی نخواهیم داشت، 
بلکه با افزایش عرضه نیز شاهد ریزش بیشتر قیمت ها خواهیم بود.

سعید موتمنی ، در رابطه با وضعیت فعلی بازار خودرو و روند 
قیمت ها در آن، اظهار کرد: طی ۱۰ روز گذشته، تغییر قیمتی در بازار 
ایجاد نشده و قیمت ها همان قیمت های ۱۰ روز گذشته با یک الی دو 
درصد نوسان پیش  رفته است. باتوجه به نزدیک شدن به ایام شب 
عید، فضایی ایجاد نشده که فروشنده بخواهد خودرو را نگه داشته تا 

در شب عید با قیمت باالتر عرضه کند
صفحه 3.

فضای پیش روی بازار خودرو، مثبت است!
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آگهي
 مناقصه عمومي

)یک مرحله ای (

سازمان جهاد كشاورزي استان چهار محال وبختیاری در نظر دارد  عملیات اجرایي طرح 
عملیات اجرایي طرح تكمیل انتقال آب اراضي كشاورزي را از طریق  مناقصه  طبق شرایط و 

مشخصات ذیل واگذار نماید .

ف
موضوع مناقصهردی

تضمین شركت در مناقصه مطابق
آیین نامه تضمین معامالت دولتي 

تكمیل عملیات اجرایي پروژه تامین و انتقال آب سیبك شهرستان بروجن 1
465,000,000با برآورد  9/304/699/491 ریال

تار یخ و محل تهیه اسناد مناقصه: از تاریخ انتشار آگهي لغایت ۱399/۱۱/۲۲ از طریق »سامانه تدارکات الکترونیکي دولت 
)ستاد( « با آدرس  www.setadiran.ir   قابل دریافت مي باشد. 

کلیه مراحل برگزاري مناقصه شامل دریافت اسناد، ارسال پاکات و بازگشایي پیشنهادات قیمت از طریق سامانه  مذکور 
انجام مي شود. 

شناسه اگهی : ۱۰9۰9۲6

فراخوان مناقصه عمومی
 یک مرحله ای با ارزیابی کیفی

) بصورت فشرده(
 اجرای عملیات روكش ماسه آسفالت جاده نظامی سمنان و محورهای حوزه استحفاظی سمنان و سرخه

كد: 2099004449000027
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان سمنان در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای) با ارزیابی کیفی(  با موضوع اجرای 
عملیات روکش ماسه آسفالت جاده نظامی سمنان و محورهای حوزه استحفاظی شهرستان های سمنان و سرخه را برگزار نماید. کلیه 
مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام می گردد، لیکن الزم است مناقصه گران پاکت ها را به شرحی که در 

قسمت محتویات پاکتها ذکر شده بصورت فیزیکی نیز تهّیه و به این اداره کل تحویل داده و رسید دریافت نمایند.
الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت 

شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه مورخ 99/۱۱/۲۱ می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه ازسایت: از ساعت ۱۴ روز سه شنبه تاریخ 99/۱۱/۲۱ لغایت ساعت ۱۴ روز دوشنبه تاریخ 99/۱۱/۲7        
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تاساعت ۱۴ بعد از ظهر روز یکشنبه تاریخ 99/۱۲/۱۰

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۰8:۰۰ صبح روز دوشنبه تاریخ 99/۱۲/۱۱
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت 

الف بصورت فیزیکی: آدرس سمنان- میدان مطهری- کدپستی3۵۱۴7۱399۵ و تلفن۰۲333۴۴۲۰8۲-3
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه - مرکز تماس : ۰۲۱-۴۱93۴ 

روابط عمومی اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان سمنان

صفحه 3



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1675- سه شنبه 21 بهمن 21399 معه جا

پیام رهبر معظم انقالب به پوتین
 تحویل رئیس دومای روسیه شد

اسالمی  شورای  مجلس  رئیس  قالیباف«  باقر  »محمد  جوانان:  دنیای 
به  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  ای  خامنه  اهلل  آیت  حضرت  پیام  دوشنبه  روز 
والدیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را تحویل همتای روسی خود »ویچیسالو 

والودین« داد.
پیام مقام معظم رهبری به دولت روسیه در  این دیدار گفت:  قالیباف در   

چارچوب روابط راهبردی دو کشور است.
قالیباف به تاکید مقام معظم رهبری بر توسعه و تعمیق روابط ایران و روسیه 
و بسط و گسترش ساختار همکاری های دوجانبه اشاره کرد و توضیح داد که از 
مهمترین اهداف سفر به روسیه، تاکید بر این موضع است که روابط تهران و مسکو  

تحت تاثیر تحوالت جهانی تغییر نخواهد یافت.  
ویچسالو والودین بعنوان نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه با قدردانی از 
اهتمام ویژه رهبرمعظم انقالب برای تحکیم و تقویت روابط دوجانبه گفت : در 
سریعترین زمان ممکن پیام رهبر عالی جمهوری اسالمی ایران را به والدیمیر 

پوتین تقدیم خواهم کرد.
محمد باقر قالیباف« در اولین سفر خارجی خود به عنوان رئیس مجلس شورای 
اسالمی، در راس هیاتی پارلمانی و بنا به دعوت رسمی »ویچیسالو والودین« رییس 

دومای دولتی روسیه، عصر یکشنبه به وقت محلی وارد مسکو شد.
 در این سفر سه روزه،  حجت االسالم مجتبی ذوالنوری و ابوالفضل عمومی 
رئیس و سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، فریدون عباسی رییس 
کشاورزی،  حسین  کمیسیون  رییس  نژاد  ساداتی  سیدجواد  انرژی،   کمیسیون 
امیرعبداللهیان معاون رئیس مجلس در امور بین الملل و بابک نگاهداری مشاور و 

رئیس حوزه ریاست مجلس، قالیباف را همراهی می کنند.

مجلس با یک فوریت نحوه بررسی 
الیحه بودجه ۱۴۰۰موافقت کرد

دنیای جوانان:نمایندگان مردم در مجلس شورای اسالمی با یک فوریت 
نحوه بررسی الیحه جدید بودجه ۱۴۰۰ موافقت کردند.

، نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی امروز دوشنبه یک فوریت 
طرح نحوه بررسی الیحه جدید بودجه ۱۴۰۰ را با ۱۲۱ رای موافق، ۵3 رای مخالف 

و ۱۱ رای ممتنع از ۱99 نماینده حاضر تصویب کردند.
 این طرح ابتدا به صورت دو فوریت ارائه شد که نمایندگان با بررسی آن به 

شکل دو فوریت مخالفت کردند
در  دهنده  پیشنهاد  نماینده  عنوان  به  بحرینی«  حسین زاده  »محمدحسین 
سخنانی گفت: کلیات بودجه به رغم اینکه در کمیسیون تلفیق تصویب شد ولی 
در صحن به تصویب نرسید و پس از کش و قوس هایی، سرانجام دولت موافقت 

کرد که الیحه جدید را به مجلس ارائه دهد.
وی با طرح این سوال که اگر دولت آنچنان که وعده داده الیحه جدید 
را به مجلس ارائه داد، چه باید کرد، گفت: بر اساس آیین نامه باید دوباره ۴۵ 
این  به فرصت کم  با توجه  بودجه در نظر گرفت که  بررسی الیحه  برای  روز 

زمان وجود ندارد.
رییس کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس تاکید کرد: اگر به دالیلی 
مانند آنچه امسال رخ داد بازه زمانی الزم برای طی کردن ترتیبات ۴۵ روزه وجود 
نداشته باشد، ترتیبات ۱۰ روزه ای پیش بینی شده که حقوق نمایندگان نیز در آن 
لحاظ شده، این ترتیبات با قید دو فوریت ارائه شده است تا ظرف 7۲ ساعت در 

کمیسیون آیین نامه بررسی و برای تصویب به صحن علنی ارجاع شود.
وی گفت: برخی نمایندگان خواستار اصالح موارد دیگری در آیین نامه از 
جمله عدم صراحت به تصویب گذاشتن کلیات و یا گزارش کمیسیون الیحه بودجه 
را مطرح می کنند که این حق برای آنها وجود دارد تا در کمیسیون پیشنهادات 

خود را مطرح کنند.
رئیس کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس تأکید کرد: به دنبال آن هستیم تا 
بودجه سال آینده که سال حساسی است به مشکل برنخورد و سند بودجه برای 

کشور فراهم شود.

به مناسبت فرارسیدن سالروز پیروزی انقالب اسالمی؛
رهبر انقالب با عفو یا تخفیف مجازات تعدادی از محکومان موافقت 

کردند
به گزارش دنیای جوانان به نقل از ایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم 
رهبری،  حضرت آیت اهلل خامنه ای به مناسبت فرا رسیدن سالروز پیروزی 
شکوهمند انقالب اسالمی، با عفو یا تخفیف مجازات سه هزار و 8۴۰ نفر 
از محکوماِن محاکم عمومی و انقالب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و 

تعزیرات حکومتی موافقت کردند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حجت االسالم 
والمسلمین رئیسی رییس قوه قضائیه به مناسبت فرارسیدن سالروز پیروزی 
شکوهمند انقالب اسالمی در نامه ای به رهبر انقالب اسالمی پیشنهاد عفو 
یا تخفیف و تبدیل مجازات این محکومان را که از سوی کمیسیون مرکزی 
عفو و بخشودگی قوه قضائیه واجد شرایط الزم تشخیص داده شده اند، ارائه 
کرد و این پیشنهاد در اجرای بند ۱۱ از اصل ۱۱۰ قانون اساسی مورد موافقت 

حضرت آیت اهلل خامنه ای قرار گرفت.

تنها راه ابراز حسن نیت لغو تمامی تحریم ها علیه ایران است
تاکید کرد: نخستین گام و  پاریس  ایران در  سفیر  دنیای جوانان: 
تنها راه ابراز حسن نیت و تبری جستن از اقدامات نامتعارف و خالف موازین 
بین المللی رئیس جمهور پیشین که نهایتا با چهره واقعی نمایان و عیان شده 
نزد مردم آمریکا و جهانیان میز ریاست را ترک کرد، لغو تمامی تحریم ها 

علیه ملت بزرگ ایران است.
به گزارش دنیای جوانان به نقل از بخش رسانه ای سفارت ایران در 
پاریس، »بهرام قاسمی«  سفیر ایران در فرانسه در یادداشتی نوشت: برجام 
برجام است، با همه عناصر و اعضا و تفاهمات برآمده از آن که طی یکی از 
کم سابقه ترین مذاکرات دشوار و زمانبر تاریخ معاصر، نهایتا در ۱۴ جوالی 
۲۰۱۵ مورد توافق قرار گرفت.وی با اشاره به خروج آمریکا از توافق هسته ای 
و نقض تعهدات طرف اروپایی اظهار داشت: بعد از خطای راهبردی و نقض 
عهد و رفتار خصمانه ایاالت متحده و بدعهدی برخی دیگر از شرکا، اکنون 
در شرایط جدید باید قبل از هر چیز، زیان های مادی و معنوی ناشی از خروج 
یکجانبه آمریکا از برجام و برقراری بی سابقه ترین تحریم ها علیه متعهدترین 
عضو آن یعنی ایران جبران شود.  این دیپلمات ارشد با بیان اینکه برجام 
همچنان با همان ترکیب و با تمامی ابعاد و مولفه ها و عناصری که در کنار 
است،  برجام  فقط  رساندند،  فرجام  به  را  بین المللی  و  تاریخی  توافقی  هم 
ادعاهای خود در  ایاالت متحده در کنار تمامی  تصریح کرد: دولت جدید 
صحنه بین المللی و داخلی مبنی بر بازگشت به تعهدات پیشین و تالش برای 
اینکه شاید بتواند در حدی و قدری آب های رفته را به جوی بازگرداند، باید 
بی کم و کاست به یکی از مهمترین و اساسی ترین شاخصه آن بی عهدی ها 

در صحنه جهانی و به تعهدات خود در برجام بازگردد.
به گفته قاسمی،  نخستین گام و تنها راه ابراز حسن نیت و تبری جستن 
از اقدامات نامتعارف و خالف موازین بین المللی رئیس جمهور پیشین که نهایتا 
با چهره واقعی نمایان و عیان شده نزد مردم آمریکا و جهانیان میز ریاست را 

ترک کرد، لغو تمامی تحریم ها علیه ملت بزرگ ایران است.
وی ادامه داد: همگان برجام را با تمامی ابعاد و مشخصه های مورد تائید 
قطعنامه ۲۲3۱ و تنها با همان اعضای متعهد گرد میز ۲۰۱۵ آن می شناسند. 
حیات و بقای برجام به انجام دقیق تعهدات بدعهدان و زودرفتگان بستگی 

دارد. با نابوده ها کاری نیست.

موج چهارم کرونا؛ آتشی زیر خاکستر
سینا  بیمارستان  رئیس 
گفت: بروز موج چهارم بیماری 
در اواخر بهمن ماه دور از انتطار 
نیست؛ چراکه متاسفانه از لحاظ آماری 
و در مقام مقایسه با شرایط قبل و ورود 
ویروس جهش یافته انگلیسی به کشور 
باید انتظار یک  فاز خطرناک بیماری را 

داشته باشیم.
نقل  به  دنیای جوانان  به گزارش 
رئیس  طالب پور  محمد  دکتر  ایسنا،  از 
بیمارستان سینا درباره وضعیت پذیرش 
بیمارستان  در  کرونا  به  مبتال  بیماران 
سینا گفت: حدود 3 هفته است که تعداد 
بیماران در بخش و ICU کاهش یافته 
است و به یک حد ثابت رسیده است. 
سایر بخش های بیمارستان نیز فعالیت 
عادی خود را انجام می دهد. بخش های 
هستند،  فعال  و  باز  کرونا  با  مرتبط 
کاهش  مراجعه کنندگان  میزان  ما  ا
و  بیماری  مدل  همچنین  است.  یافته 
تفاوت  بیماران  بستری  روزهای  تعداد 
به  است.  نداشته  گذشته  با  معنی داری 
مراجعه   ۲۰ حدود  روزانه  متوسط  طور 
کرونایی به بیمارستان داریم که از این 
تعداد حدود ۲۰ درصد بستری می شوند.

موج  بروز  پیش بینی  درباره  وی 
داد:  توضیح  کشور  در  بیماری  چهارم 
بستگی  مردم  به  کامال  آینده  روزهای 
ویروس  ورود  با  آن که  ویژه  به  دارد 
جهش یافته انگلیسی نگرانی ها افزایش 
برابر  چندین  آن  شیوع  هم  زیرا  یافته 
بیشتر است و هم خطر مرگ و میر آن 

سه برابر بیشتر است. 
با  چهارم  پیک  وقوع  صورت  در 
پیک عادی طرف نیستیم و یک پیک 
خواهد  ما  مقابل  بیماری  سرنوشت ساز 
که  می شود  اعالم  آماری  نظر  از  بود. 
اواخر بهمن ماه زمان بروز پیک چهارم 
اقشار  در  واکسیناسیون  آغاز  و  است 
پرخطر و کادر درماِن مرتبط با بیماران 
مبتال به کرونا پیش از بروز موج چهارم 
پیک  این  کنترل  در  می تواند  بیماری 

موثر باشد.
عواملی  به  اشاره  با  طالب پور 
و  دستفروشان  فعالیت  افزایش  مانند 
حضور مردم برای خرید عید، برگزاری 
جشنواره  کیش،  جزیره  در  کنسرت ها 
فجر و... افزود: متاسفانه از لحاظ آماری 
و در مقام مقایسه با شرایط قبل و ورود 
ویروس جهش یافته انگلیسی به کشور 
بیماری  خطرناک  فاز  یک   انتطار  باید 
کاری  است  قرار  اگر  باشیم.  داشته  را 
انجام شود باید قبل از بروز پیک چهارم 
با سختگیری های بیشتر اعمال شود تا 

با موفقیت از بیماری گذر کنیم.
وی با اشاره به تعطیالت روزهای 
آخر این هفته گفت: افزایش آگاهی بیش 
از هر چیزی موثر است. همه مردم در 
معرض خطر ویروسی هستند که شیوع 
است،  بیشتر  بین خودشان  برابر   ۵ آن 
نفره   ۱۰ جمع  یک  در  قبال  اگر  یعنی 
یک نفر مبتال حضور داشت می توانست 
امروز  اما  کند  آلوده  را  دیگر  نفر  یک 
می تواند ۵ نفر را مبتال کند و از سوی 
دیگر خطر مرگ آن هم 3 برابر بیشتر 

است. ما یک سال را به سختی پشت 
سر گذاشتیم و باید چند ماه دیگر هم 

تحمل کنیم. 
زمانی که واکسیناسیون با پوشش 
راحت   خیالمان  دیگر  شود  آغاز  وسیع 
به  احتماال  فرایند  این  البته  بود  خواهد 
تابستان ۱۴۰۰ کشیده شود و این چند 
کرد  تحمل  باید  هم  را  باقی مانده  ماه 
غیرضروری  تفریحات  و  سفرها  از  و 

خودداری کرد.
داد:  ادامه  سینا  بیمارستان  رئیس 
هیچ  و  می کنیم  درک  را  شرایط  همه 
انکار  کس مشکالت ناشی از کرونا را 
حداقل های  حتی  روزها  این  نمی کند. 
فراهم  خانوارها  برخی  برای  زندگی 
نمی شود، اما جان مهم تر است. اگر مردم 
توانمند در این فاز بیشتر به همنوعان 
سالمتی  برای  حتی  کنند  کمک  خود 
خودشان هم موثر است؛ زیرا حداقل های 
زندگی برای افراد کمتر برخوردار فراهم 
می شود و راضی به خروج کمتر از منزل 

می شوند. 
از  بسیج عمومی  دوران یک  این 

نگرانی  می خواهد،  مردمی  کمک های 
اواخر  به  متتهی  روزهای  ما  فعلی 
بهمن ماه و اوایل اسفند است. همکاری 
موج  برای  باید  دولت  تحکم  و  مردم 
فعال  بیماری  زیرا  یابد؛  افزایش  چهارم 
اگر شعله ور  و  است  زیر خاکستر  آتش 
شود ممکن است وسعت بسیار زیادی 

داشته باشد.
مراجعه  زمان  خصوص  در  وی 
مبتالیان به بیمارستان گفت: باید بین 
این که  شد؛  قائل  تفاوت  نکته  دو  این 
کرونا  تریاژ  فضای  به  مداوم  مراجعه 
بماند  بیمار کال در خانه  یا  افتد  اتفاق 
تا ببیند چه خواهد شد. اگر فرد عالئمی 
دارد نباید دست روی دست بگذارد تا 
به  می توان  حتی  و  می شود  چه  ببیند 
شکل تلفنی و مجازی با خیلی ها ارتباط 
برقرار کرد. ماندن در خانه بدون آن که 
بیمار هیچ مشورت پزشکی دریافت کند 
باعث  که  زمان  دادن  دست  از  یعنی 
وحشتناک  التهابی  چرخه  شدن  فعال 
در بدن می شود و همه چیز را از کنترل 

خارج می کند.

ث
واد
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زیر نظر: علی هوشمند

ثبت نام وام های دانشجویی نیمسال دوم تحصیلی آغاز شد
دنیای جوانان: فرایند ثبت نام انواع وام های دانشجویی نیمسال 

دوم تحصیلی دانشگاه ها از امروز آغاز شد.
به گزارش روز دوشنبه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، صندوق رفاه 
دانشجویان وزارت علوم با ابالغ بخشنامه  ای به دانشگاه ها جدول زمان 

بندی ثبت نام وام های دانشجویی نیمسال دوم را اعالم کرد.
در این بخشنامه آمده است: مهلت ثبت نام برای دریافت وام تا پایان 

نیمسال دوم سال تحصیلی جاری ادامه دارد.
در بخش دیگری از این بخشنامه عنوان شده است: وام مسکن متاهلی 

در نیمسال دوم تحصیلی از سوی صندوق رفاه پرداخت می شود.
همچنین در بخش دیگری از این بخشنامه آمده است: وام های صندوق 
رفاه عبارتند از ضروری، ویژه دکتری، ودیعه مسکن متاهلی، شهریه از منابع 
صندوق، شهریه از منابع بانک قرض الحسنه مهر ایران و وام ویژه دکتری 

از منابع بانک توسعه.

ستاری: معاونت علمی به تجهیز برج های فناوری دانشگاه ها 
کمک می کند

دنیای جوانان: معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: این 
معاونت به تجهیز ساختمان هایی که دانشگاه ها برای استقرار شرکت های 
دانش بنیان و راه اندازی برج های فناوری اختصاص می دهند، کمک می کند. 
دانشگاه ها باید بتوانند از درآمد شرکت های دانش بنیان مستقر در برج های 
فناور، درآمد خود را افزایش دهند.محصوالت دانش بنیان امروز با حضور معاون 
سورنا ستاری در مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی دانشگاه 

علوم پزشکی تهران رونمایی شد.
ستاری در مراسم رونمایی از محصوالت شرکت های دانش بنیان افزود: 
محصوالت جدیدی که امروز رونمایی شد حاصل سرمایه گذاری بخش های 
خصوصی است که به سرعت در حال توسعه است و زیر ساخت هایی برای 

تهیه آنها ایجاد شده تا بتوان تکنولوژی را توسعه داد.
وی اظهار داشت: محصوالت رونمایی شده شامل روش جدید درمان 
سرطان، تهیه واکسن کرونا، چسب های بعد از عمل برای چشم و پوست و سایر 
فناوری ها بود. روش جدید درمان سرطان کار جدیدی است که آینده پزشکی 
کشورمان را نشان می دهد و این محصول هنوز در دنیا تجاری نشده است.  
ستاری خاطرنشان کرد: اکنون در خارج از کشور هزینه درمان یک بیمار 
سرطانی با روش »کار تی سل« بیش از ۴۰۰ هزار دالر است. تنها حدود دو 
سال از عمر این فناوری در دنیا می گذرد و موفقیت ایران در درمان سرطان 
بسیار غرورآفرین است.وی  ادامه داد: این محصول را قرار است به فاز تست 
انسانی برسانیم و همگام با سه کشور دیگر در دنیا تحول بزرگی در حوزه 
درمان سرطان خواهیم داشت.معاون علمی و فناوری رییس جمهوری با بیان 
اینکه مرکز جامع سلول های بنیادی دانشگاه علوم پزشکی تهران باید الگویی 
برای سایر دانشگاهها باشد، تصریح کرد: بیش از ۲۰۰ شرکت سلولهای بنیادی 
و پنج هزار و 7۰۰ شرکت دانش بنیان داریم و واکسن کرونا نیز بزودی به 
تولید داخل می رسد.ستاری گفت: اکنون 98 درصد داروها در داخل تولید می 
شود و واکسن دام طیور نیز در آینده ای نزدیک توسط شرکت های خصوصی 
انجام خواهد شد.وی با بیان اینکه معاونت علمی ریاست جمهوری به تجهیز 
ساختمان هایی که دانشگاه ها برای استقرار شرکت های دانش بنیان و 
راه اندازی برج های فناوری اختصاص می دهند، کمک می کند، افزود: 
بنیان که در برج های  از درآمد شرکت های دانش  بتوانند  باید  دانشگاه ها 

فناوری مستقر هستند، درآمد خود را افزایش دهند.

قتل فجیع همسر
هشت ماه قبل در منطقه ای در جنوب تهران، مأموران پلیس در جریان گم شدن 

زنی قرار گرفتند و تحقیقات خود را برای پیدا کردن او آغاز کردند.
به گزارش همشهری آنالین به نقل از روزنامه شرق، شوهر این زن به مأموران 
گفت همسرش برای رفتن به محل کارش از خانه خارج شده و دیگر برنگشته است. 
او گفت: من اصال نمی دانم همسرم به سر کارش هم رسیده یا نه. او به خانه برنگشت 
و دیگر تماس هم نگرفت. به شدت نگرانش هستم و می ترسم اتفاقی برای او رخ داده 

باشد. چون او هیچ وقت این طور طوالنی من را بی خبر نمی گذاشت.
پلیس بعد از شنیدن گفته های مرد، تلفن همراه زن جوان را بررسی کرد و متوجه 
شد که سیمین روز حادثه اصال از خانه خارج نشده است. نقطه زنی های موبایل نشان 
داد او آخرین بار در خانه اش با تلفن همراهش صحبت کرده و بعد از آن هم دیگر 
تماسی نداشته است. به این ترتیب فاش شد که شوهر زن مفقودشده واقعیت را نگفته 
است و موضوعی را پنهان می کند. مأموران بعد از اینکه به این مرد که ناصر نام دارد، 
مشکوک شدند، از او بازجویی کردند، اما او باز هم از همه چیز ابراز بی اطالعی کرد. 

ناصر سرانجام بعد از انجام تحقیقات گسترده لب به اعتراف گشود.
این مرد گفت: این کار را به خاطر اختالفات شدیدی که با همسرم داشتم، انجام 
دادم. در واقع دیگر راهی برای ادامه زندگی با او نداشتم. زنم خالفکار شده بود. ما 
مدت ها با هم اختالف داشتیم تا اینکه باالخره از شدت عصبانیت کنترل خودم را از 
دست دادم و او را کشتم. بعد هم با ادعای گم شدنش خواستم کاری کنم کسی به 

من مشکوک نشود.

 بازی در نقش توریست و مترجم
۴مرد و یک زن اعضای باند تبهکاری بودند که هر کدام شان یک نقش برای 
اجرای نمایش داشتند؛ یکی از آنها نقش راننده، دیگری مترجم، تنها زن گروه نقش 
مسافر و نفر آخر گروه نقش توریست را اجرا می کردند تا ارزهای تقلبی را با طالی 

طعمه هایشان معامله کنند.
 تحقیقات برای دستگیری اعضای این باند از مرداد سال گذشته شروع شد. 
نخستین شاکی این باند زنی جوان بود که می گفت سارقان با سیاه بازی طالهایش 

را سرقت کرده اند.
او توضیح داد: کنار خیابان منتظر تاکسی بودم که خودرو سمندی مقابل پایم 
ترمز کرد. به جز راننده، مردی در صندلی جلو و زنی روی صندلی عقب نشسته بود. 

سوار شدم و در صندلی عقب کنار مسافر زن نشستم. کمی جلوتر راننده سمند، آخرین 
مسافر را که مردی جوان بود سوار ماشین کرد و او درست کنار من نشست. در بین 
راه آخرین مسافری که کنار من نشسته بود شروع کرد به صحبت کردن اما به زبان 
لیر و روبل روسیه در دست داشت و در همین لحظه  او مقداری  ترکی استانبولی. 
مردی که روی صندلی جلو نشسته بود، نقش مترجم را بازی کرد و گفت که این مرد 
توریست است و می گوید که به تازگی برای تفریح و خرید طال به ایران آمده است.

مرد توریست همین طور به زبان ترکی استانبولی صحبت می کرد و مسافری که 
در صندلی جلو بود حرف هایش را برای ما ترجمه می کرد. مترجم می گفت که مرد 
توریست قصد خرید طالی ایرانی دارد و حاضر است در ازای آن لیر ترکیه و روبل 
روسی بپردازد. او برای ما حساب و کتاب کرد و گفت اگر خودش طال داشت حاضر 
بود همه آن ها را بدهد تا به جای آن لیر و روبل دریافت کند، چرا که مدعی بود مرد 
توریست طالها را قیمت باالیی می خرد. شاکی ادامه داد: در همین لحظه بود که 
زنی که کنار من نشسته بود گفت: »من فقط یک انگشتر طال همراهم است که فکر 
نمی کنم او راضی به معامله با من شود.« او می گفت  ای کاش طالهایش همراهش 
بود. حتی به مترجم گفت به توریست بگوید حاضر می شود شماره اش را به او بدهد تا 
روز بعد طالهایش را از بانک بگیرد و با او معامله کند. اما توریست ترکیه ای مدعی 

بود که همان شب پرواز دارد و باید به ترکیه برود.

گشت زنی های هدفمند اسپایدرمنرا به دام انداخت
رئیس پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری سارق منزلی خبر داد که فیلم سرقت 

آن در فضای مجازی دست به دست شده بود.
به گزارش دنیای جوانان و به نقل از تسنیم؛ چند روز پیش فیلمی در فضای مجازی 
منتشر شد که در آن عنوان شده بود سارقی با باال رفتن از دیوار یک ساختمان در منطقه 
آجودانیه، وارد یک منزل در طبقه ۱۰ شده و لوازم با ارزش منزل از جمله طال، سکه و ارز را 
به سرقت برده اند، این فیلم با توضیحاتی درباره سرقت توسط »اسپایدرمن«  در شبکه های 

اجتماعی منتشر شده بود اما تحقیقات پلیسی اصل ماجرا را فاش کرد.
تحقیقات پلیس نشان داد فیلم منتشر شده در واقع مربوط به سرقت از یک منزل در 

منطقه سعادت آباد بوده و این منزل در طبقه اول ساختمان قرار داشته است.
سرهنگ جلیل موقوفه ای، رئیس پلیس پیشگیری پایتخت دراین باره گفت: با شکایت 
چند نفر از شهروندان ساکن محدوده سعادت آباد طی چند روز گذشته و باز نشر فیلم 
سرقت از منزل شهروندان ، ماموران کالنتری ۱3۴ شهرک قدس شناسایی و دستگیری 

سارق یا سارقان را در دستور کار خود قرار دادند.
وی گفت: با انجام تحقیقات و بررسی های الزم، مشخص شد که سرقت ها توسط 

یک سارق انجام شده است و متهم پس از سرقت از طریق پشت بام متواری می شود.
این مقام انتظامی با اشاره به اینکه یکی از صحنه های سرقت این سارق در فضای 
مجازی باز نشر شده بود و امنیت عمومی شهروندان را بر هم زده بود، توضیح داد: تصویری 

از چهره سارق در اختیار تیم های مختلف گشت کالنتری قرار داده شد.
وی ادامه داد: گشت زنی های هدفمند با شناسایی مناطق آسیب پذیر آغاز شد تا 
اینکه ماموران گشت انتظامی کالنتری شهرک قدس موفق شدند سارق را در حال پایین 

آمدن از دیوار خانه ای مشاهده و برای دستگیری وی وارد عمل شدند.
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آیا پردازنده های اینتل لیك فیلد كیفیت 
و كارایی موردانتظار را دارند؟

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

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

درباره ی آن ها ارائه کرد.
پردازنده  لیک فیلد )عبارت صحیح تر برای آن SoC است( پردازنده ی 7 واتی 
 Sunny و یک هسته ی پردازشی Tremont با چهار هسته ی پردازش مرکزی
Cove است که از هایبرتردینگ هم بهره نمی برد. قطعا چنین پردازنده  ای رقیب 
و  مقایسه ها  درنتیجه،  بود؛  نخواهد   )Core( کور  خانواده ی  کامل  محصوالت 
بنچمارک هایی که بین لیک فیلد و پردازنده های کامل کور می شود، هیچ گاه برتری 
 CB۱۵ مذکور در بنچمارک SoC پردازنده ی کوچک تر را نشان نمی دهد. امتیاز
 8۱۰۰y-Core m3 در بخش پردازش تک رشته ای کمتر از امتیاز پردازنده ی
گزارش می شود )3/88 دربرابر ۲/96(. البته در پردازش چندهسته ای شاهد نتایج 

بهتری هستیم و لیک فیلد امتیاز ۲۵۵ را دربرابر امتیاز ۱6۲ رقیب ثبت می کند.
پردازنده ی 8۱۰۰y-m3 را می توان بهترین گزینه در خانواده ی x86 برای 
مقایسه با Lekefield SoC دانست. پردازنده ی سری Core M تراشه ای 
دوهسته ای با چهار رشته ی پردازشی محسوب می شود که توان طراحی گرمایی 
آن ۵ وات و سرعت کالک پایه  اش ۱/۱ و سرعت کالک تقویت شده ی آن ۴/3 

گیگاهرتز است.
الگوی رقابتی لیک فیلد دربرابر کور ام )ضعف در امتیاز تک رشته ای و برتری 
 R۲۰ و R۱۵ و R۱۰ در امتیاز چند رشته ای( در تمامی بنچمارک های ساین بنچ
و گیگ بنچ ۵.۱ دیده می شود. پردازنده ی 8۱۰۰Y-m3 در تمامی آزمایش های 
تک رشته  ای پیروز می شود و فاصله ی زیادی هم با رقیب دارد. درمقابل، در تمامی 
آزمایش های چند هسته ای شاهد پیروزی پردازنده ی لیک فیلد هستیم که فاصله ی 

بیشتری با فاصله ی رقابت تک رشته ای را هم نشان می دهد.
بررسی ها،  نتیجه ی  به  نگاه  با  کوالکام  دارند  اعتقاد  کارشناسان   برخی 
پیروزی  به قطع نمی توان  البته  )تِک رادار(؛  پیروزی می زند  نشانه ی  به  پوزخندی 
کوالکام را در وظایف پردازشی تأیید کرد. به هرحال، پلتفرم ویندوز روی آرم اکنون 
برای هماهنگی با x86 مبتنی بر شبیه سازی 3۲ بیتی است که به تنهایی برخی از 
نتایج آزمایش را خدشه دار می کند. درمقابل، لیک فیلد در عملکرد تک رشته ای در 
بسیاری از آزمایش ها از پردازنده ی کواکاک 8cx بهتر ظاهر شده )797 دربرابر 
7۰۰(؛ اما درنهایت در پردازش چندرشته ای، 8cx با امتیاز ۲،76۰ دربرابر ۱،۴۴۱ 
پیروز می شود. درنهایت، شاید کوالکام با نسل بعدی پردازنده های خود رقابت را 
شدیدتر هم بکند؛ اما هنوز نمی توان نتیجه گیری کاملی از پیش بینی های آتی کرد.

در  را  چندهسته ای  پردازش  مقیاس دهی  عامل   ۵.۲ گیک بنچ  اپلیکیشن 
پذیرفتنی  به هیچ وجه  عامل  این  می کند.  بیان   8/۱ با  برابر  لیک فیلد  پردازنده ی 
نیست و حتی می توان مدل آزمایش کردن اپلیکیشن را هم درباره ی آن نقد کرد. 
البته نمی توان به طورحتم نتیجه ی آزمایش را رد کرد؛ اما درنهایت 8/۱ برابر از 

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

باتری و قیمت پردازنده ی تیم آبی نداریم. 

مطابق گزارش منتشره 
مرکز آمار ایران، تعداد طالق 
ثبت شده با مدت ازدواج کمتر 
از یک سال از ۲۱98 طالق در بهار سال 
 3۰68 به  درصدی   39 رشد  با  جاری 

طالق در تابستان 99 رسیده است.
نقل  به  دنیای جوانان  به گزارش 
از ایسنا، اگرچه به طور کلی آمار طالق 
با مدت ازدواج کمتر از یک سال در 6 
ماه اول سال 99 نسبت به سال گذشته 
اما  است،  داشته  درصدی   ۱3 کاهش 
مطابق با آمار همین گزارش تعداد طالق 
ثبت شده در بهار 98 با مدت ازدواج کمتر 
از یک سال ۲873 بوده است که با رشد 
۱۱ درصدی طی 3 ماه به 3۲۰9 طالق 
در تابستان 98 رسیده است. از این رو 
روند رشد طالق با مدت ازدواج کمتر از 
یک سال از بهار به تابستان که در سال 
گذشته ۱۱ درصد بوده است و اکنون به 
39 درصد رسیده است قابل تامل است.

طالق  به  مربوط  آمار  همچنین 
با مدت ازدواج های بیشتر از یک سال 
در تابستان 99 نیز نسبت به بهار سال 

جاری رشد داشته است.
مدت  با  ثبت شده  طالق  تعداد 
ازدواج یک تا پنج سال از 998۲ طالق 
به  درصدی   37 رشد  با   99 بهار  در 

رسیده   99 تابستان  در  ۱369۱ طالق 
است.

مدت  با  ثبت شده  طالق  تعداد 
 8۵۵۱ از  نیز  سال   ۱۰ تا   ۵ ازدواج 
طالق در بهار 99 با رشد 3۵ درصدی 
 99 تابستان  در  طالق   ۱۱۵88 به 

رسیده است.
مدت  طول  نگین  میا همچنین 
اولین  از  قبل   99 تابستان  در  ازدواج 

طالق، ۱۰ سال ذکر شده است.
رویداد   3۴9۱۰ دیگر  سوی  از 
طالق ثبت شده در بهار 99 با رشد 37 
به ۴8۱۲۲  ماه  سه  تنها طی  درصدی 

رسیده   99 تابستان  در  طالق  رویداد 
است. در حالی که همین آمار در سال 
داشت  رشد  درصد   ۱۵ تنها  گذشته 
برابر  دو  از  بیش  رشدی  با  اکنون  و 

مواجه است.
در  ثبت شده  ازدواج  رویداد  تعداد 
بهار 99 نیز که ۱۲7 هزار و ۴۱7 ازدواج 
بود با رشد ۲6 درصدی به ۱6۱ هزار و 
۵۵6 رویداد در تابستان 99 رسیده است. 
از سوی دیگر اگر تعداد رویداد ازدواج 
ثبت شده در 6 ماه نخست سال جاری 
را با همین آمار در 6 ماه نخست سال 
گذشته مقایسه کنیم درمی یابیم که به 

طور کلی تعداد رویداد ازدواج ثبت شده 
6 ماه نخست امسال ۲ درصد کاهش 

داشته است.
معتقدند  کارشناسان  از  بسیاری 
پایین بودن سن برخی زوجین به هنگام 
ازدواج و نداشتن مهارت های کافی برای 
شروع زندگی، تکرار اشتباهات گذشته 
عجوالنه،  ازدواج  مجدد،  ازدواج  در 
مشکالت اقتصادی و... از جمله دالیلی 
است که به افزایش آمار طالق کمک 
می کند، از این رو لزوم مشاوره های پیش 
از ازدواج در شرایط فعلی بیش از پیش 

احساس می شود.

افزایش آمار طالق نسبت ازدواج در نیمه نخست امسال
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و  د  قتصا ا مور  ا وزیر 
این که  بر  تاکید  با  دارایی 
بازار  به  که  اخباری  نباید 
منتشر  می دهد  منفی  پالس  سرمایه 
بحث های  موضوع  داد:  توضیح  شود، 
سیاسی نیست بلکه نگاه سیاسی به این 

بازار آسیب می زند.
نشست  حاشیه  در  دژپسند  فرهاد 
برگزاری مجامع الکترونیکی شرکت های 
سرمایه گذاری سهام عدالت استانی در 
مورد  در  خبرنگاران  سوال  به  پاسخ 
من  کرد:  اظهار  سرمایه  بازار  وضعیت 
در برنامه خبری مفصل توضیح دادم و 
باید سواالت خود را از آقای دکتر دهقان 
که دبیر شورای بورس و فردی مطلع 

است بپرسید.
نوسان  دامنه  تغییر  مورد  در  وی 
تصریح کرد: قبال پیشنهاد منفی و مثبت 
۲ برای دامنه نوسان مطرح شد اما رای 
نیاورد. این بار دامنه نوسان را نامتقارن 

کردیم که رای آورد این موضوع تصمیم 
فرضی نیست.وزیر امور اقتصاد و دارایی 
در مورد نگاه میان مدت و بلند مدت به 
سرمایه  بازار  کرد:  اظهار  سرمایه  بازار 
از ۲۰ مردادماه روندی نزولی در پیش 
یک  از  دوباره  کل  شاخص  اما  گرفت 
میلیون و ۲۰۰ هزار واحد به یک میلیون 
و ۵۰۰ هزار واحد افزایش یافت. من از 

ابتدا بر مطالعه، مشاوره، معامله، دقت، 
تنوع پرتفو تاکید کردم.

ین که  ا بر  کید  تا با  پسند  ژ د
پالس  که  اخباری  نباید  خبرنگاران 
کنند،  منتشر  را  می دهد  بازار  به  منفی 
اشکالی  اقتصادی  مباحث  داد:  توضیح 
پالس منفی بحث سیاسی است.  ندارد 
باشد  کامال حرفه ای  باید  بازار سرمایه 

به  سیاسی  دید  با  نباید  کس  هیچ  و 
باشد  حرفه ای  بازار  اگر  کند.  نگاه  آن 

ماندگار خواهد بود.
می گویند  برخی  داد:  ادامه  وی 
اگر تحریم لغو شود بازار سرمایه آسیب 
می بیند در حالی که این طور نیست، زیرا 
معامله  هزینه  می شود،  روان  صادرات 
کاهش پیدا می کند و نرخ بهره برداری 
از ظرفیت فیزیکی باال می رود، بنابراین 
وضعیت شرکت های بورسی که صادرات 

دارند بهتر می شود.
وزیر امور اقتصاد و دارایی در مورد 
انتشار اوراق مکران که پیش از این وعده 
داده شده بود، اظهار کرد: من در مورد 
اگر  می کنم  چیز شرطی صحبت  همه 

شرایط فراهم باشد آن اتفاق می افتد.
دژپسند همچنین در مورد اسامی 
این  کرد:  تصریح  بورسی  متخلفان 
مباحث تخصصی را باید از آقای دهقان 

بپرسیم.

های  كارگزاری  پروانه  اعطای  آیین  در  ستاری  سورنا  دكتر 
آنالین بیمه:

اقتصاد نفتی تهدیدی برای توسعه ملی به شمار می رود
نظیر  گوناگون  های  بخش  در  تحول  ایجاد 
صنایع و خدمات بدون پشتوانه فرهنگ تحول گرایی، 

امکان پذیر نیست.
امور  و  عمومی  روابط  کل  اداره  گزارش  به 
فناوری  و  علمی  معاون  مرکزی،  بیمه  الملل  بین 
رئیس جمهور در آیین اعطای پروانه کارگزاری های 

آنالین بیمه با اعالم این مطب افزود: توسعه یک امر نرم افزاری به شمار 
می رود و نگاه ما به این مقوله، نگاهی فرهنگ محورانه است.

دکتر ستاری با تاکید بر ضرورت دسترس پذیری در بخش خدمات 
الکترونیکی، خاطرنشان کرد: ارائه خدمات ارزان و آسان استارت آپ ها به 
مردم توانسته اعتماد عمومی را جلب کند و صنعت بیمه باید به گونه ای 
برنامه ریزی کند که خرید بیمه نامه در سبد نیازهای روزمره مردم قرار گیرد.

وی با اشاره به این موضوع که با هیچ روشی نمی توان جلوی خالقیت 
و نوآوری ایستاد، تصریح کرد: اگر دسترسی مردم به محصوالت بیمه ای 
آسان شود، هدفگذاری های این صنعت با شتاب بیشتری محقق می شود.

معاون رئیس جمهور از صدور مجوز برای کارگزاری های آنالین به 
عنوان یک اتفاق تاریخی یاد کرد و گفت: بی تردید نام تمامی سیاستگذاران 
و مدیرانی که در  تسهیل این فرایند نقش دارند در حافظه تاریخی صنعت 

بیمه می ماند.
دکتر ستاری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکالت 
ناشی از تکیه اقتصاد کشور به ذخایر نفتی، اظهار داشت: گسترش اقتصاد 
نفتی بخشی از فرهنگ توسعه ای را تهدید می کند که باید برای برون 

رفت از این بحران تالش کنیم.
وی از دانشگاه ها به عنوان محیطی برای تغییر رفتارهای اجتماعی و 
افزایش سطح تعاملی در جامعه یاد کرد و گفت: تغییر رفتار نهادهای اقتصادی 
در کاهش یا افزایش شتاب روند توسعه نقش مهمی دارد که در این میان 

نقش دانشگاه ها از اهمیت خاصی برخوردار است.
ستاری از طراحی بیمه نامه های متناسب با نیازهای مجموعه های 
دانش بنیان با همکاری بیمه مرکزی خبر داد و افزود: حمایت از فناوری 
های نوین و فناوران خالق یک نوع سرمایه گذاری برای آینده به شمار 

می رود و باید نگاه هزینه ای را حذف کنیم.
معاون علمی و فناوری رییس جمهور در پایان از تالش های بیمه 
مرکزی و صنعت بیمه قدردانی کرد و در همین راستا سرمایه گذاری بیشتر 

و حمایت قدرتمندتر صنعت بیمه را از استارت آپ ها خواستار شد.
شایان ذکر است در این نشست پروانه پنج کارگزاری آنالین توسط 
معاون رییس جمهور و همچنین رییس کل بیمه مرکزی و جمعی از مدیران 

عامل صنعت بیمه به کارگزاران آنالین اعطا شد.

به  را  مهر  مسکن  واحد  و۴۰۰هزار  ۲میلیون  مسکن  بانک 
تنهایی وداوطلبانه به سرانجام رساند

در طرح مسکن مهر ۲میلیون ۴۰۰هزار واحد 
بانک  تامین مالی  با  بانک ها  بدون مشارکت سایر 

مسکن، ساخته وبه متقاضیان تحویل شد .
به گزارش خبرنگار استانی پایگاه خبری بانک 
مسکن –هیبنا ،محمد حسن علمداری عضو هیات 
عامل ومعاون مدیر عامل بانک در امور اعتباری با 

بیان این مطلب در نشست بررسی و رفع مشکالت فروش اقساطی مسکن 
مهر که باحضور نمایندگان استانداری ،اداره کل راه وشهرسازی ،بنیاد مسکن 
و اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی برگزار شد ،بر تسریع در تعیین تکلیف 

پروژه های باقی مانده مسکن مهر در استان تاکید کرد .
عضو هیات عامل ومعاون مدیر عامل در امور اعتباری اظهار داشت : 
در طرح اقدام ملی نیز بانک مسکن داوطلبانه پرداخت تسهیالت ۱۴۰ هزار 
واحد را پذیرفته است وتاکنون ۲7 هزار واحد در کشور انعقاد قرارداد شده 

است که از این تعداد هزار واحد مربوط به استان کرمان است .
وی افزود : اجاره 99ساله زمین ،پرداخت تسهیالت بدون سپرده ازجمله 

مزایای طرح اقدام ملی مسکن است که باید اطالع رسانی شود.
علمداری ادامه داد:اگر اراده استانی برای تعیین تکلیف پروژه های باقی 
مانده مسکن مهر که به دالیلی تاکنون فروش اقساطی نشده اند؛ وجود 
داشته باشد، بانک مسکن هم آمادگی کامل برای رفع مشکالت و موانع 

موجود پیش روی فروش اقساطی این پروژه ها را دارد.
طی  نیز  استان  شعب  مدیر  غفوریان  محمد  نشست  این  ابتدای  در 
اظهار  بانکی  سیستم  تسهیالت  پرداخت  حوزه  در  آمار  ارائه  با  سخنانی 
صنعت  بخش  به  مربوط  بانکی  مصارف  از  ریال  میلیارد  :۵۲هزار  داشت 
به  مربوط  میلیارد  و77هزار  کشاورزی  بخش  به  مربوط  میلیارد  ،68هزار 

بخش مسکن است .
وضعیت  نظر  از  که  این  به  توجه  با  رود،  می  افزود:انتظار  وی 
حوزه  این  مصارف  است؛  وکشاورزی  ،استانی صنعتی  کرمان  اقتصادی 
بخش  آمار  طبق  ؛ولی  باشد  ها  بخش  سایر  از  باالتر  نسبت  به  هم 
به  را  بانکی  مصارف  بیشترین  وبازرگانی  خدمات  بخش  از  بعد  مسکن 

خود اختصاص داده است .
مدیر شعب استان گفت : بانک مسکن ۱۰درصد کل تسهیالت پرداختی 
استان را به خود اختصاص داده و ۲۰درصد مطالبات شبکه بانکی نیز مربوط 

به بانک مسکن استان است .
غفوریان گفت :تا کنون هشت هزار و36۵ فقره افتتاح حساب در اقدام 
ملی صورت گرفته است وتعداد پنج هزار و7۰6 نفر هم نسبت به واریزی 

مبلغ اقدام کرده اند .
پروژه   ۱۰ قرارداد  تاکنون  طرح  این  در  افزود:  استان  شعب  مدیر 
،سیرجان،انار  شهر  ،نجف  ،زرند  جیرفت  شهرهای  در  واحد  تعداد۵۱8  به 
شرف  در  هم  واحد  تعداد۴۱9  به  پروژه  و3۴  است  شده  منعقده  وکرمان 

انعقاد قرارداد می باشد.
وی ادامه داد:استان کرمان از استان های پیشتاز در طرح اقدام ملی 
مسکن است وما وظیفه خود می دانیم تا با درایت وحمایت مدیران ارشد 
رسالت  به  عمل  در  طرح  با  مرتبط  های  دستگاه  سایر  پای  به  پا  بانک، 

خویش تالش کنیم .
غفوریان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عملکرد بانک 
مسکن استان در پرداخت تسهیالت مسکن مهر تصریح کرد :در مسکن 
مهر تعداد۴۴هزار ۵۰۰واحد انعقاد قرارداد شده است ،که از این تعداد36هزار 
۵۰۰واحد فروش اقساطی شده وهشت هزار واحد همچنان بالتکلیف باقی 

مانده است .
مدیرشعب استان افزود: ۴پروژه زیر 3۰درصد پیشرفت فیزیکی وجود 
دارد؛ که با توجه به مصوبه استانی شورای مسکن در تاریخ ۱8 اردبیهشت 98 
عمال تا به امروز اتفاق خاصی برای تعیین تکلیف این پروژه ها نیفتاده است .

غفوریان گفت: پروژه هایی در استان وجود دارد که بنا به صالحدید 
مقامات شهرستانی بدون فروش اقساطی به متقاضیان واگذار شده اند.

دستگاههای  جمعی  وهمت  تالش  با  داریم  انتظار   : گفت  غفوریان 
مرتبط با طرح مسکن مهر ،اقدامات موثری برای تعیین تکلیف پروژه های 

مشکل دار این طرح انجام شود .
برگزاری نشست شورای مسکن استان به منظور ارائه راهکارهای موثر 
در خصوص تعیین تکلیف پروژه ۱9۲واحدی بیلوکارا ،هزار۵۰۰واحدی کهنوج 
،پروژه پالیزداران وسایر پروژه های مشکل دار در راستای تعیین تکلیف این 

پروژه ها از جمله مصوبات این نشست بود .

پتروشیمی  صنایع  ملی  شركت  سرمایه گذاری  مدیر 
خبر داد:

تولید  افزایش  با  پتروشیمی  واردات  درصدی   ۵۰ کاهش 
پروپیلن

مدیــر ســرمایه گذاری شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی بــا اشــاره 
بــه صــدور مجــوز ســاخت پنــج طــرح پتروشــیمی در قشــم، اعالم کــرد: 
افزایــش تولیــد »پروپیلن« واردات ســالیانه ۲ میلیــارد دالری محصوالت 

پتروشــیمی ایــران را بــه نصــف کاهــش می دهــد.
ــه کار  ــاز ب ــم آغ ــنبه( در مراس ــی روز گذشته)دوش ــهرام رضای ش
ــرمایه گذاری  ــای س ــی فرصت  ه ــی معرف ــش تخصص ــومین همای س
ــیوع  ــزود: ش ــیمی، اف ــت، گاز و پتروش ــوزه نف ــم در ح ــه آزاد قش منطق
ــرای مصــرف برخــی از  ــه کاهــش تقاضــا ب ــا منجــر ب ــروس کرون وی
محصــوالت پلیمــری به ویــژه محصوالتــی کــه در تولیــد ظــروف یک بار 

ــت. ــده اس ــگ ش ــرد رن ــته بندی و کارب ــرف بس مص
ــا و  ــم ها، گردهمایی ه ــزاری مراس ــش برگ ــرد: کاه ــد ک وی تاکی
ــور  ــن بخــش شــکل داده و به ط ــا، کاهــش تقاضــا را در ای دورهمی ه
قطــع در صورتی کــه کرونــا در کشــور شــیوع پیــدا نمی کــرد بــا جهــش 

بیشــتری بــرای مصــرف محصــوالت پلیمــری روبــه رو می شــدیم.
ایــن مقــام مســوول با اشــاره بــه حرکت جهانــی کشــورهای نفت و 
گازخیــز بــه ســمت تکمیــل زنجیره هــای ارزش از اتیلــن پروپیلــن و پلی 
ــن در کشــورهایی  ــی پروپیل ــد پل ــش تولی ــرد: افزای ــن، تصریح ک پروپیل
همچــون عربســتان و آمریــکا افزایــش یافتــه و شــرکت ملــی صنایــع 
پتروشــیمی ســعی کــرده در قالــب شــکل گیری ســومین جهــت توســعه، 

از قافلــه افزایــش تولیــد پروپیلــن جهانــی عقــب نمانــد.
ــز( پتروشــیمی در  ــه شــکل گیری دو هــاب )مرک ــا اشــاره ب وی ب
عســلویه و ماهشــهر، از قشــم بــه عنــوان یکــی از مناطقــی نــام بــرد که 
قابلیــت و ظرفیــت باالیــی بــرای تبدیــل بــه کانــون تولیــد محصــوالت 
پتروشــیمی دارد و یــادآور شــد: گــردش آب در ســواحل جزیــره قشــم 
بــه گونــه ای اســت کــه نیــاز بــه الی روبــی اســکله ها و ســواحل نــدارد 
ــکله های  ــر در اس ــتی های غول پیک ــی کش ــه پهلوده ــل هزین و در عم

قشــم را بــه حداقــل کاهــش می دهــد.
رضایــی بــا اشــاره بــه صــدور پنــج مجــوز بــرای ســاخت و توســعه 
ــره  ــل زنجی ــت تکمی ــا محوری ــم ب ــره قش ــیمی در جزی ــع پتروش صنای
ارزش متانــول، تاکیــد کــرد: قشــم به طــور حتــم هــاب آینــده صنعــت 
ــع شــکل گیری  ــات جام ــه مطالع پتروشــیمی کشــور اســت، به طوری ک
صنایــع پتروشــیمی در بزرگتریــن جزیــره خلیــج فــارس تکمیــل و بــرای 

اجــرا ابــالغ شــده اســت.
ــا  ــیمی ب ــع پتروش ــی صنای ــرکت مل ــذاری ش ــرمایه گ ــر س مدی
ــره  ــمال جزی ــیمی در ش ــاب پتروش ــکل گیری ه ــه ش ــر اینک ــد ب تاکی
ــت،  ــی اس ــت محیط ــت زیس ــلخ«( دارای پیوس ــه »س ــم )منطق قش
ــون و  ــد 6 میلی ــت تولی ــا ظرفی ــج طــرح ب ــون پن خاطرنشــان کرد: تاکن
ــره ارزش  ــا هــدف تکمیــل زنجی ــد محصــوالت ب ــن تولی 76۰ هــزار ت

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــتور کار ق ــول در دس ــان و متان مت

وزیر اقتصاد:

نگاه  سیاسی به بورس آسیب می زند

مه
و بی

ک 
بان

زیر نظرشبنم هوشمندراد

ت
نف

زیر نظر: محمد امامی

سرمایه گذاری ۹.۵ میلیارد دالری ساخت پتروشیمی ها 
در قشم

مدیرعامــل ســازمان منطقــه آزاد قشــم بــا اشــاره بــه تعییــن تکلیــف 
ــم،  ــره قش ــیمی در جزی ــد پتروش ــرح جدی ــار ط ــاخت چه ــای س مذاکره ه
ــع  ــداث صنای ــرای اح ــی ب ــش خصوص ــرمایه گذاری بخ ــارکت و س از مش
پتروشــیمی در شــمال ایــن جزیره خبــر داد و گفت: تاکنــون 9.۵ میلیارد دالر 
ســرمایه گذاری ســاخت پتروشــیمی ها در ایــن جزیــره قطعــی شــده اســت.

بــه گــزارش خبرنــگار دنیــای جوانــان، حمیدرضــا مومنــی روز گذشــته 
ــه کار ســومین همایــش تخصصــی معرفــی  )دوشــنبه( در مراســم آغــاز ب
فرصت هــای ســرمایه گذاری منطقــه آزاد قشــم در حــوزه نفــت گاز و 
پتروشــیمی همزمــان بــا نمایشــگاه ایــران پالســت، بــا اشــاره بــه افتتــاح 
ــم، از  ــره قش ــران در جزی ــنگین ای ــوق س ــت ف ــگاه نف ــتین پاالیش نخس
ــا  ــوع ب ــال ۱۴۰۰ در مجم ــا س ــگاه ت ــن پاالیش ــاز دوم ای ــرداری ف بهره ب

ــر داد. ــزار بشــکه در روز خب ــت 7۰ ه ظرفی
وی گفــت: در کنــار ســاخت پاالیشــگاه های نفــت، ســاخت و 
ــای  ــام و فرآورده ه ــت خ ــازی نف ــد ذخیره س ــازن جدی ــرداری از مخ بهره ب

ــه اســت. ــرار گرفت ــتور کار ق ــز در دس ــی نی نفت
ــزی  ــه برنامه ری ــاره ب ــا اش ــه آزاد قشــم ب ــازمان منطق ــل س مدیرعام
ــد هــاب پتروشــیمی کشــور در قشــم،  ــون جدی ــرای ایجــاد هــاب و کان ب
ــم  ــرح عظی ــار ط ــاخت چه ــی س ــای نهای ــون مذاکره ه ــرد: تاکن تصریح ک

پتروشــیمی در جزیــره قشــم نهایــی شــده اســت.
وی بــا اعــالم اینکــه هــم اکنــون مطالعــات ایجــاد هــاب پتروشــیمی 
در شــمال جزیــره قشــم ) بــه نــام »ســلخ«( در زمینــی بــه وســعت ۲ هــزار 
و ۵۰۰ هکتــار تعییــن تکلیــف شــده، از نهایــی شــدن مذاکــرات ســاخت 9.۵ 
میلیــارد دالر طــرح و مجتمــع جدیــد پتروشــیمی در جزیره قشــم خبــر داد و 
افــزود: در برخــی از ایــن طرح هــا ســرمایه گذاران چینــی نیــز حضــور دارنــد 
و امیــد مــی رود در مرحلــه نخســت در مجمــوع نزدیــک به ۱3 میلیــارد دالر 
ــج  ــره خلی ــن جزی ــرای ســاخت پتروشــیمی ها در بزرگتری ســرمایه گذاری ب

فــارس انجــام شــود.
رئیــس هیــات مدیــره ســازمان منطقه قشــم بــا اشــاره به آغاز ســاخت 
انشــعاب از خــط لولــه هفتــم سراســری بــا هــدف تامیــن گاز پتروشــیمی ها، 
یــادآور شــد: در فــاز نخســت ســاخت ایــن خــط لولــه، امــکان انتقــال روزانه 
۲۵ میلیــون مترمکعــب و در فــاز دوم ۵۲ میلیــون متــر مکعــب گاز بــرای 

تامیــن ســوخت و خــوراک پتروشــیمی ها بــه قشــم فراهــم می شــود.
ایــن مقــام مســوول، همچنیــن از ایجــاد ظرفیــت سوخت رســانی بــه 
کشــتی ها )بانکرینــگ( در جزیــره قشــم خبــر داد و تاکیــد کــرد: پیش بینــی 
ــش  ــن افزای ــزار ت ــه ۲۰۰ ه ــده ب ــال آین ــا ۲ س ــت ت ــن ظرفی ــود ای می ش
می یابــد تــا ایــران ســهم قابــل توجــه از بــازار ۲۰ میلیــارد دالری بانکرینگ 

و ســوخت رســانی بــه کشــتی هــا را در اختیــار داشــته باشــد.
مدیرعامــل ســازمان منطقــه آزاد قشــم در ادامــه، ظرفیــت تولیــد بــرق 
جزیــره قشــم را تــا خــرداد ســال آینــده بیــش از یک هــزار و 3۰۰ مــگاوات 
ــت ســال گذشــته  ــوع در طــول هف ــادآور شــد: در مجم ــرد و ی ــوان ک عن
ــرای ایجــاد  ــون دالر ســرمایه گذاری ب ــارد و ۵۰۰ میلی ــک میلی ــش از ی بی
زیرســاخت های تامیــن آب و گاز و اســکله های تخصصــی ســرمایه گذاری 
شــده اســت.مومنی بــا اشــاره بــه بهره بــرداری از اســکله بــزرگ نفتــی حــرا 
تــا اردیبهشــت ماه ۱۴۰۰، از مذاکــرات برای ســاخت دو پاالیشــگاه جدید 7۰ 
هــزار بشــکه ای در قشــم خبــر داد و خاطرنشــان کرد: قشــم تــوان و ظرفیــت 
تبدیــل بــه هــاب صنایــع پاالیــش نفــت فــوق ســنگین و پتروشــیمی ایران 

در خلیــج فــارس را در اختیــار دارد.
ســومین همایــش تخصصــی معرفــی فرصت هــای ســرمایه گــذاری 
منطقــه آزاد قشــم در حــوزه نفــت، گاز و پتروشــیمی ۲۰ و ۲۱ بهمــن مــاه 

ــود. ــزار می ش ــال برگ امس
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زیر نظر: بهنام مومنی

دنیای جوانان بررسی كرد؛

سهم زنان در بازار كار و اقتصاد ایران 
چقدر است؟

در حالـی کـه طـی سـالهای گذشـته انگیزه زنان بـرای ورود به بـازار کار 
و کسـب اسـتقالل مالـی افزایـش یافتـه اما بـه اعتقاد کارشناسـان بخشـی از 
زنـان شـاغل بـا وجود مشـارکت در عرصـه هـای اقتصـادی و اجتماعی هنوز 
بـه دالیلـی از جملـه دسـتمزد پاییـن، نبـود فرصتهـای برابـر با مـردان و نگاه 
محـدود و سـنتی بـه موضـوع کار زنـان آنطور که بایـد جایگاه خـود را در بازار 

کار پیـدا نکـرده اند.
بـی تردیـد بدون مشـارکت جدی زنان در عرصه هـای مختلف اقتصادی 
و اجتماعی توسـعه پایدار محقق نمی شـود. خوشـبختانه طی سـالهای گذشـته 
حضـور زنـان در بـازار کار و فعالیتهـای اقتصادی پررنگ بوده و سـهم زنان در 

مشـارکتهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی افزایش داشـته اسـت.
پیـش از انقـالب تنهـا 6 درصـد فـارغ التحصیـالن را زنـان تشـکیل می 
دادنـد در حالـی کـه امـروز ایـن رقم به ۴۵ درصد رسـیده اسـت بـه نحوی که 
در گذشـته حـدود یک درصد کرسـی اسـتادی دانشـگاهها به زنـان اختصاص 

داشـت ولـی امـروز این رقم بـه ۲۰ درصـد افزایش یافته اسـت.
بـه گفتـه وزیـر تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی، نـرخ مشـارکت اقتصادی 
زنـان در گذشـته 3 درصـد بـود کـه ایـن رقم بـا افزایـش ۵ برابری بـه حدود 
۱۵ درصـد در حـال حاضـر رسـیده کـه اگرچـه تا نقطـه مطلوب فاصلـه داریم 

امـا رقـم خوبی اسـت.
شـریعتمداری بهـره منـدی از مشـارکت زنـان نخبـه و جامعـه زنـان در 
بخـش هـای مختلف کشـور را ضروری دانسـته و بر لزوم توانمندسـازی زنان 
در سـایر حـوزه هـا، حمایـت از کارآفرینان زن و مشـارکت دادن زنان در حوزه 

هـای مدیریتـی به صورت سیسـتماتیک تاکیـد دارد.
در میـان بخشـهای اقتصـادی، سـهم شـاغالن بخش خدمات نسـبت به 
سـایر بخشـها بیشـتر است و بررسـی ها نشـان می دهد که در بخش خدمات، 
سـهم اشـتغال زنـان بیـش از ۵۰ درصـد و بیشـتر از سـهم مردان اسـت که از 

رشـد باالی سـهم اشـتغال زنـان در این بخـش حکایت دارد.
مطابـق نتایـج طـرح آمارگیری نیـروی کار مرکز آمار در زمسـتان ۱398، 
بررسـی نـرخ مشـارکت اقتصـادی جمعیت ۱۵ سـاله و بیشـتر نشـان می دهد 
کـه نـرخ مشـارکت اقتصادی در بین زنان نسـبت به مردان و در نقاط شـهری 

نسـبت بـه نقاط روسـتایی کمتر بوده اسـت.
تهمینـه دانیالی ـ مشـاور امـور بانوان اتاق تعاون می گوید: آمارها نشـان 
مـی دهـد کـه در سـال ۱399 بیـش از یـک میلیـون نفـر بیـکار شـده اند که 

حـدود یـک سـوم آنها را بانوان تشـکیل مـی دهند.
او معتقـد اسـت: علیرغـم آنکه طبق آمارها تمایل به اشـتغال و اسـتقالل 
در میـان بانـوان بـه ویـژه بانوان تحصیلکـرده روبه افزایش اسـت ولی در حال 
حاضر تنها 3 درصد مدیریت کشـور در دسـت بانوان اسـت و میزان مشـارکت 

اقتصـادی زنـان از ۱6 درصـد به ۱3 درصد کاهش یافته اسـت.
بـه گفته مشـاور امـور بانوان اتـاق تعـاون، فراهم کردن امکان مشـارکت 
آحـاد جامعـه بـه ویـژه زنـان بـه عنـوان نیمـی از جمعیـت فعـال کشـور در 
فعالیت هـای اقتصـادی و اجتماعـی از جملـه اهـداف مهـم و اساسـی تعاونی ها 
بـه منظـور دسـتیابی بـه توسـعه همه جانبـه و پایدار کشـور به شـمار مـی رود.

بـا وجـود آنکـه نرخ مشـارکت زنـان در برخی سـالها کاهش داشـته اما در 
مجمـوع آمارهـا از بهبـود نرخ مشـارکت رسـمی زنـان در اقتصاد خبـر می دهد 
کـه موجـب شـده تا سـهم زنان از پوشـش حمایتهـای اجتماعی و بیمـه تامین 
اجتماعـی بـاال برود.بـا وجـود آنکه نرخ مشـارکت زنان در برخی سـالها کاهش 
داشـته امـا در مجمـوع آمارهـا از بهبود نرخ مشـارکت رسـمی زنـان در اقتصاد 
خبـر مـی دهند که موجب شـده تا سـهم زنان از پوشـش حمایتهـای اجتماعی 

و بیمـه تامیـن اجتماعی بـاال برود.
بـه گفته مشـاور امـور زنان و خانـواده وزارت تعاون، کار و رفـاه اجتماعی، 
سـهم زنان بیمه شـده سـازمان تامین اجتماعی به عنوان نماد بازار کار رسـمی 
که 8۲ درصد کل بیمه شـدگان کشـور تحت پوشـش این سـازمان هسـتند، از 
۱8.9 درصـد در سـال ۱39۲ بـه ۲۰.3 درصـد تـا پایان شـهریور ۱399 افزایش 

یافته و نشـان دهنده افزایش سـهم زنان در بازار کار رسـمی اسـت.
او معتقـد اسـت نرخ مشـارکت اقتصادی زنان در سـال هـای اخیر همواره 
صعـودی بـوده و مـی گویـد: این نـرخ از ۱3.۴ درصـد در سـال ۱39۲ به ۱۵.۵ 
درصد در سـال ۱398 ارتقاء یافته اما در نیمه اول سـال ۱399 به دلیل شـیوع 

ویـروس کرونـا بـه ۱۴.۱ درصد کاهش یافته اسـت.
بـه گفتـه کارشناسـان، ترجیـح برخـی کارفرمایـان بـرای تعدیـل نیـروی 
کار زن یکـی از علـل کاهـش بیشـتر اشـتغال زنـان نسـبت به مردان بـه ویژه 
در دوران کرونـا بـوده و کارفرمایـان از ایـن جهـت کـه مـردان مسـئول تامین 
معیشـت خانـوار بـه شـمار مـی روند، ترجیـح می دهنـد در زمان رکـود، تعدیل 

زنـان را در اولویـت قـرار دهند.
در حال حاضر به واسـطه قوانین کشـور شـرایط خوبی برای کار و اشـتغال 
زنان فراهم شـده اسـت و بهره مندی زنان از شـرایط مناسـب کار و دسـتمزد، 
عـالوه بـر افزایـش آمـار اشـتغال و مشـارکت زنـان در جامعـه، به بهبـود وضع 

معیشـت و افزایـش تعـداد بیمه شـدگان زن منجر خواهد شـد.

و  نمایشگاه داران  اتحادیه  رئیس 
فروشندگان خودرو تهران، با بیان اینکه 
طی ۱۰ روز اخیر قیمت ها در بازار دارای 
ثبات بوده و تغییر قیمتی نداشته است؛ 
بازار  در  کاذب  تقاضای  که  کرد  تاکید 
که  خریدارانی  تنها  و  کرده  فروکش 
دارند، خرید خود  به خودرو  واقعی  نیاز 
این  ما  پیش بینی  و  می دهند  انجام  را 
است که تا پایان سال نه تنها افزایش 
قیمتی نخواهیم داشت، بلکه با افزایش 
عرضه نیز شاهد ریزش بیشتر قیمت ها 

خواهیم بود.
سعید موتمنی ، در رابطه با وضعیت 
فعلی بازار خودرو و روند قیمت ها در آن، 
اظهار کرد: طی ۱۰ روز گذشته، تغییر 
ایجاد نشده و قیمت ها  بازار  قیمتی در 
همان قیمت های ۱۰ روز گذشته با یک 
الی دو درصد نوسان پیش  رفته است. 
باتوجه به نزدیک شدن به ایام شب عید، 
فضایی ایجاد نشده که فروشنده بخواهد 
خودرو را نگه داشته تا در شب عید با 

قیمت باالتر عرضه کند.
و  نمایشگاه داران  اتحادیه  رئیس 
فروشندگان خوردو تهران ضمن تاکید 
بر اینکه چنین فضایی امسال وجود ندارد 
و فروشنده در بازار برای عرضه خودرو در 
بازار وجود دارد؛ گفت: فضای پیش روی 
فضایی مثبت است و بعید است که طی 
نیز  سال  پایان  تا  باقی مانده  ماه  یک 
افزایش قیمت در بازار  داشته باشیم. در 
حال حاضر تقاضای کاذب و تقاضا برای 
عنوان  به هیچ  بازار  در  سرمایه گذاری 
که  واقعی  مصرف کننده  و  ندارد  وجود 
احتیاج به خودرو دارد، خرید خود را انجام 

می دهد.وی افزود: تقاضای کاذب وجود 
اما اگر  ارز نداریم.  ندارد چراکه نوسان 
بازار ارز دچار نوسان شده بود، تقاضای 
کاذب نیز در بازار خودرو ایجاد می شد 

و تعادل بازار را برهم می زد.
این مقام صنفی تاکید کرد: چنانچه 
عرضه خودرو به بازار به اندازه کافی باشد 
و تبعا هر چه عرضه بیشتر شود، شاهد 
خودرو  بازار  در  قیمت ها  بیشتر  کاهش 
خواهیم بود. در حال حاضر با توجه به 
اینکه تقاضاها واقعی است و تنها مشتری 
که نیاز به خودرو دارد، به بازار مراجعه 
سرمایه گذاری  برای  خرید  و  می کند 
وجود ندارد، بررسی اینکه آیا عرضه به 
اندازه کافی صورت می گیرد یا  بازار به 

خیر، چندان دقیق نخواهد بود.
موتمنی تصریح کرد: اما با محقق 
شدن وعده  وزیر صمت و خودروسازان 

بازار،  به  عرضه  و  تولید  افزایش  برای 
به  نیز  بازار  تا  کارخانه  قیمتی  فاصله 
حداقل خود خواهد رسید. طبیعتا زمانی 
کاذب  تقاضای  و  بیشتر  عرضه  که 
ریزش  قیمت ها  باشد،  نداشته  وجود 

خواهد کرد.
و  نمایشگاه داران  اتحادیه  رئیس 
با  رابطه  در  تهران  خودرو  فروشندگان 
اظهار  بازار،  در  پرتیراژها  فعلی  قیمت 
کرد: در حال حاضر در گروه محصوالت 
ایران خودرو، سمند LX و پژو در محدوده 
۱78 تا ۱8۱ میلیون تومان،   پژو ۲۰6  
تیپ ۲ حدود ۱9۰ میلیون تا ۱9۵ میلیون 
تومان، پژو ۲۰6 تیپ ۵ در محدوده ۲۴۲ 
 LX پارس  پژو  تومان،  میلیون  تا ۲۴7 
حدود ۲۴6 میلیون تومان و دنا پالس 
حدود ۲98 میلیون تومان قیمت دارند.

ده  ا نو خا در   : د ا د مه  ا د ا وی 

بین   ۱3۱ پراید  نیز  سایپا  محصوالت 
۱۰۵ تا ۱۰9 میلیون تومان، تیبا ۲ حدود 
صندوقدار  تیبا  و  تومان  میلیون   ۱۲9
تومان  میلیون    ۱۱7 محدوده  در 
قیمت گذاری شده اند. در مونتاژی ها نیز 
جک S۵ اتوماتیک 63۰ میلیون تومان، 
 67۰ تا  میلیون   66۵ مابین   S7 هایما 
حدود  اکسنت  هیوندا  تومان،  میلیون 
و  تومان  میلیون   7۰۰ تا  میلیون   69۵
مزدا 3 تیپ 3 جدید حدود 8۴۵ تا 8۵۰ 

میلیون تومان قیمت دارند.
موتمنی در پایان تاکید کرد: البته 
قیمت و حرف نهایی را مشتری خواهد 
زد. چنانچه مشتری بیشتر در بازار وقت 
گذاشته و جست وجو کند، امکان دارد با 
اشاره  آنچه که  از  پایین تر   قیمت های 
شد نیز خودرو مورد نظر خود را از بازار 

خریداری کند.

رئیس اتحادیه نمایشگاه داران تهران:

فضای پیش روی بازار خودرو، مثبت است!
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ی  کرج-برا کبری-  ا
کندر  روستای  به  گازرسانی 
۱۲ هزار متر طول خط تغذیه 
و 6هزار و 6۰۰متر شبکه پلی اتیلن اجرا 
تومان  میلیارد و 3۰۰میلیون  شده و 9 

هزینه شده است.
ایام  از  روز  هفتمین  با  همزمان 
اهلل دهه مبارک فجردر آیینی با حضور 
شرکت  عامل  مدیر  نژاد  تقی  حسین 
شهبازی،  عزیزاله  البرز،  استان  گاز 
استاندار البرز، طرح  گازرسانی روستای  
برداری  بهره  مورد  کندر  کوهستانی 

قرار گرفت.
حسین تقی نژاد مدیر عامل شرکت 
گاز استان البرز در این آیین گفت:برای 
هزار   ۱۲ کندر  روستای  به  گازرسانی 

متر طول خط تغذیه و 6هزار و 6۰۰متر 
شبکه پلی اتیلن اجرا شده  و 9 میلیارد 
و 3۰۰میلیون تومان هزینه شده است.

اجرای  مسیر  داد:در  ادامه  وی 
فشار  تقلیل  ایستگاه  یک  پروژه  این 

مکعب  متر  پانصد  و  ۲هزار  ظرفیت  با 
احداث شده است.

تقی نژاد افزود: با بهره برداری از 
این پروژه 67۵ خانوار روستایی از نعمت 

گاز طبیعی بهره مند شدند.

استان  گاز  شرکت  عامل  مدیر 
این  اجرایی  عملیات  گفت:آغاز  البرز 
 ۱7 در  و  بوده   98 سال  ابتدای  پروژه 
رسید  پایان  به  جاری  سال  ماه  بهمن 
از  بیش  روستا  این  گازدار شدن  با  که 
86درصد جمعیت روستایی البرز و 99/9 
درصد جمعیت شهری تحت پوشش گاز 

طبیعی قرارمی گیرند.
استان  در  دولت  عالی  نماینده 
می  تما ز  ا نی  ا د قدر  ضمن  لبرز  ا
گازرسانی  راستای  در  که  مسئوالنی 
چالوس  کرج-  جاده  روستاهای  به 
دیرینه  افزود:آرزوی  کردند،  همراهی 
مردم این منطقه علیرغم مشقاتی که 
داشت  وجود  گازرسانی  این  مسیر  در 

شد. محقق 

ساکنان روستای کندر کرج از نعمت گاز طبیعی بهره مند شدند ایجاد اشتغال 14 با بهره برداری از ؛
صد و سی دومین جایگاه در منطقه خراسان رضوی

گروه خبری شهرستان مشهد سمیه باقرزاده-مدیر شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه خراسان رضویافزود: در این جایگاه عرضه دارای 
۴ سکو که دو سکو آن بنزین و دو سکوی آن نفت گاز با ظرفیت ۲۰۰ هزار 
لیتر می باشد و به صورت مستقیم اشتغال به کار ۱۴ نفر فراهم شده است .

افتتاح صد و سی دومین  جایگاه عرضه فرآورده های نفتی منطقه 
خراسان رضوی با حضور مدیریت ، معاونین و جمعی از رؤسای واحد های 
منطقه و فرماندار تربت جام و مسئولین محلی و نماینده مردم در مجلس 

شورای اسالمی  و امام جمعه نصرآباد مورد بهره برداری قرار گرفت.
این جایگاه با مساحت ۱۵ هزار متر مربع در قالب مجتمع خدمات رفاهی 
با امکانات جایگاه ، نمازخانه و رستوران ، سوپر مارکت و...  درکیلومتر ۴9 

مسیر تربت جام به فریمان افتتاح گردید.
مدیر منطقه خراسان رضوی در هنگام بهره برداری از این جایگاه که 
با شرایط خاص کرونایی برگزار گردید ، ضمن گرامیداشت ایام اهلل دهه 
مبارک فجر و اظهار خوشنودی از افتتاح این جایگاه  در جاده تربت جام به 
سمت فریمان ادامه داد: این هشتمین جایگاه در ناحیه تربت جام و صد و 

سی و دومین جایگاه در منطقه خراسان رضوی است.
در ادامه مراسم نماینده مردم تربت جام در مجلس شورای اسالمی 
ضمن ابراز خشنودی از افتتاح این جایگاه در این منطقه که مشکالت اهالی 
شهرستان را در زمینه سوخت رسانی را مرتفع میکند از پیگیری ها و همکاری 
اندازی  جایگاه 3۱۱  های شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در راه 

شیروانی و بخصوص از مدیر منطقه خراسان رضوی تقدیر و تشکر کرد.
  

کاربردی  علمی  آموزش  مرکز  همکاری  نامه  تفاهم 
سازمان همیاری شهرداری استان اصفهان و سازمان  

مدیریت پسماند شهرداری اصفهان منعقد شد
به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان اصفهان 
نشست مشترک مسوولین دانشگاه جامع علمی کاربردی استان اصفهان با 
کمیسیون اجتماعی و محیط زیست شورای شهر اصفهان به منظور بحث 
امکان سنجی آموزشی  برای مهارت  نیازسنجی و  پیرامون  تبادل نظر  و 

آموزی کارکنان شهرداری برگزار شد. 
استان  کاربردی  علمی  جامع  دانشگاه  رییس  جلسه  این  ابتدای  در 
اصفهان با اشاره به تفاهم نامه چند جانبه منعقد شده فیمابین متولیان آموزش 
مهارت در استان با دستگاه های اجرایی برای گسترش آموزش های مهارت 
محور گفت: یکی از راههای توسعه کشورها توسعه آموزش های مهارتی 
است و در کشورهایی که این اتفاق درآن رخ داده است ، عدالت اجتماعی 
و به تبع آن رضایت مندی شهروندان و سرمایه اجتماعی ارتقاء یافته که 

این امر به جز با آموزش آحاد جامعه میسر نمی شود. 
دکتر بهزاد رضائی ادامه داد: یکی از معضالت مهم در کشور ما موازی 
بودن فعالیت های آموزشی در کشور است به طوری که  تمامی دانشگاه 
های متولی آموزش به عنوان رقبای هم به دنبال جلب مخاطب هستند 
حال آنکه اگر با یک برنامه راهبردی آموزش بخش های مختلف کشور 
به هر یک از این دانشگاه ها سپرده شود با استفاده بهینه از منابع موجود 

شاهد ارزش افزوده و نهادینه شدن آموزش و اثربخشی آن خواهیم بود.
رضائی اضافه کرد: در زمینه موضوع آموزش در شهرداری الزم است 
هماهنگی های بین سازمانی در استان بیشتر شده و نیازهای اساسی شناخته 
شده به طوری که آموزش ها از مقاطع ابتدایی تا باالتر برنامه ریزی شود.

در ادامه رییس کمیسیون اجتماعی و محیط زیست شورای شهر هم 
در سخنانی گفت: ما به دنبال افزایش دانش مهارتی کارکنان شهرداری 
هستیم تا الفبای مهارت در تمامی سازمان های مرتبط با شهرداری  به 
عنوان یک اصل قرار بگیرد و با همکاری دانشگاه علمی کاربردی و سازمان 
فنی و حرفه ی یک نهضت آموزشی در کل شهر ایجاد شود و مسیر رشد 

و توسعه بیشتراز پیش فراهم شود. 
کوروش محمدی ادامه داد : ضرورت دارد یک تیم در سطح کارشناسی 
تشکیل شده تا با بررسی نیاز ها و تعریف دوره های مورد نیاز تفاهم نامه 
منعقده به قرارداد های مشترک و اجرایی منجر شود و به زودی باب جدیدی 

برای توسعه مهارت در شهرداری باز شود.
و  نشانی  آتش  سازمان  مدیرعامل  که  جلسه  این  در  است  گفتنی   
اصفهان  شهرداری  پسماند  مدیریت  سازمان  مدیرعامل   ، ایمنی  خدمات 
نامه  تفاهم  ارشد شهرداری اصفهان حضور داشتند،  و معاونین و مدیران 
همکاری فیمابین مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری 
های استان اصفهان و سازمان  مدیریت پسماند شهرداری اصفهان در سه 

حوزه آموزش، پژوهش و مشاوره منعقد شد.

۲۹ تولیدکننده برتر ملی و استانی بخش کشاورزی و 
منابع طبیعی ایالم تجلیل شدند

حجت السالم و المسلمین سید حسن موسوی مسئول حوزه نمایندگی 
ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان در ایین تجلیل از برگزیدگان 
طبیعی  منابع  و  کشاورزی  بخش  استانی  و  ملی  برتر  تولیدکنندگان  و 
گفت:کشاورزی فرهنگ  است زیرا در قران کریم به بخش های مختلف 

این شغل اشاره های بسیاری شده است.
وی افزود: در احادیث مختلف کشاورزی به عنوان بهترین شغل عنوان 

شده اما برخی کشاورزان به این شغل افتخار نمی کنند.
مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی ایالم 
اظهار داشت: داشتن آب و خاک مناسب زمینه ساز رونق تولید در بخش 

کشاورزی است و استان دارای بزرگترین سرمایه بخش کشاورزی است.
وی بیان داشت: برای پیشرفت و توسعه  استان باید همه مسووالن 
با هم متحد باشند.محمدعلی اقدسی رئیس سازمان جهادکشاورزی ایالم 
نیز در این آیین گفت: در چهارسال اخیر سطح زیر کشت اراضی آبی استان 
افزود: ساالنه 3۲۰ هزار تن  یافته است.وی  افزایش  به ۱۲۰ هزار هکتار 
گندم و ۲۲ هزار تن کلزا به صورت میانگین در این استان تولید می شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی ایالم اظهار داشت:  استان  دارای ۲ 
میلیون ۴۰۰ هزار رأس دام سبک است و ساالنه ۲7 هزار تن گوشت قرمز 
در ایالم تولید می شود.اقدسی ادامه داد: همچنین ایالم دارای 38۴ واحد 
مرغداری است که در طول سال این واحدهای پرورشی به میزان ۵۰ هزار 

تن گوشت سفید مرغ تولید می کنند
الزم به ذکر است، در پایان این مراسم  ۲9 تولیدکننده برتر ملی و 

استانی بخش کشاورزی و منابع طبیعی ایالم تجلیل شدند.
در این آیین که همزمان با دیگر استان های کشور صورت گرفت، 
بهره برداری از 37۲ طرح کشاورزی به وسعت 9۵۴ هکتار با ارزش ریالی 
پنج هزار میلیارد تومان و اشتغالزایی ۱۲ هزار نفر از طریق ویدیوکنفرانس 

توسط ریاست جمهوری انجام گرفت.

دیدار پرسنل و کارکنان آبفای گناوه با امام جمعه
همزمان با ایام اهلل دهه فجر در دیدار کارکنان ابفای گناوه با امام جمعه 

شهرستان، تجدید بیعتی با والیت شد.
امام جمعه گناوه در این دیدار ضمن تبریک دهه فجر این ایام را نعمت 
بزرگی برای ملت ایران دانست و اظهار داشت: باید قدر این روز را بدانیم 
چرا که در این روزها بود که ملت ایران به پیروزی رسید و رژیم طاغوت 
بعد  افزود:  را سرنگون کردحجت االسالم سید عبدالهادی رکنی حسینی 
از انقالب اسالمی ملت ما توانست روی پایه خود بایستد و به پیشرفت ها 
بزرگی دست یابد ،از برکات این انقالب عزت و اقتدار ایران است که در 

جهان بی نظیر است.
وی از خدمات ابفا قدردانی کرد و گفت: ابفای شهرستان گناوه در حل 
مشکالت آبرسانی و اجرای طرح فاضالب خدمات ارزنده ای داشته که خدمات 

شرکت آبفای استان بوشهر و گناوه در خور تحسین است.
وی صرفه جویی در مصرف آب و جلوگیری از هدررفت آن را واجب 
و ضروری دانست و تاکید کرد: جلوگیری از هدر رفت این منابع وظیفه 
اجرای  روند  از  گزارشی  گناوه  آبفای  رئیس  دیدار  این  است.در  همگانی 

طرح های آبرسانی و شبکه فاضالب در گناوه ارائه کرد.

افزایش 3۴ درصدی ارسال نفتگاز به نیرو گاه سبالن 
در منطقه اردبیل

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اردبیل گفت: 
مقدار ارسال نفتگاز به نیرو گاه سیکل ترکیبی سبالن در ده ماهه گذشته 

سال99  بیش از۱68میلیون و ۲۰۰ هزار  لیتر بوده است 
به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
انبار نفت  از  بازدید  ، سید حجت مدنی مدیر منطقه در  اردبیل  منطقه 
ترکیبی  نیروگاه سیکل  به  نفتگاز  ارسال  ، در مورد  اردبیل  بهفر  شهید 
سبالن گفت : در۱۰ ماه گذشته سال99  بیش از ۱68 میلیون و ۲۰۰ 
هزار  لیتر نفتگاز از طریق خط لوله از انبار نفت اردبیل  به نیرو گاه یاد 
شده انتقال یافته که این  مقدار در مقایسه با مدت مشابه سال 98 به 

میزان 3۴ درصد افزایش داشته است. 
وی درباره مصرف نفت گاز بخش غیر نیروگاهی نیز گفت: مصرف 
بخش غیر نیروگاهی این فرآورده نفتی در بازه زمانی یاد شده ۲6۴میلیون 
و 3۰۰ هزار لیتر بوده که در قیاس با مدت مشابه سال قبل  دو درصد 
نیرو گاه سیکل  کاهش داشته است.قابل ذکر است که سوخت اصلی 

ترکیبی سبالن گاز طبیعی و سوخت دوم آن نفتگاز می باشد.  

استاندار مركزی:
کشور  گازوئیل  و  بنزین  تولید  در  شازند  پاالیشگاه 

واحدی برجسته است
: استاندار مرکزی گفت: پاالیشگاه امام  مرکزی - حامد نوروزی 
خمینی)ره( شازند یکی از واحدهای پاالیشگاهی برجسته و مطرح کشور 

در تولید بنزین و گازوئیل و پاسخگویی به نیاز سوخت است.
استاندار مرکزی :  در آیین بهره برداری از ۱۲ دستگاه بازوی بارگیری 
فرآورده های نفتی پاالیشگاه شازند، افزود: این مجتمع پاالیشگاهی هر 
روز به سمت پاک بودن و راهبردهای منطبق با محیط زیست حرکت 
می کند که این مهم نشانگر تعهد و مسئولیت اجتماعی است که در کنار 

تولید مدنظر است.
وی ادامه داد: پاالیشگاه شازند با قدمت ۲8 سال هموره کوشیده 
که از آلودگی های بکاهد واکنون به سمت پاک بودن و همراهی هدفمند  

با محیط زیست حرکت می کند.
نفتی  ارزشمند  مجموعه  شازند  پاالیشگاه  گفت:  مرکزی  استاندار 
است که در دوره دوره انقالب اسالمی به بار نشسته و امروز به عنوان 
یکی از کانون های مهم تولید و اقتصاد ایران اسالمی نقش آفرین است.

ایران  وارد کننده بنزین و  آقازاده اظهارداشت: تا سه سال پیش 
گازوئیل بود اما با همت متخصصان داخلی و تالش دولتمردان و عرصه  
نفت نه تنها نیاز داخل با تولید پاالیشگاهی پاسخ داده شده بلکه کشور از 
صادر کنندگان منطقه و خاورمیانه است که این موفقیت نتیجه خودباوری 

و تعهد جوانان متخصص در کنار معنویت است.
وی افزود: نسلی که بعد از پیروزی انقالب اسالمی پرورش یافته 
است هر کدام سرباز متعهد نظام اسالمی هستند که با ایمان و وجدان 
در سنگرهای مختلف حاضر شده و برای تامین نیاز و خودکفایی و اقتدار 
کشور از هیچ کوششی دریغ ندارند و همه توانشان را به کار می گیرند تا 
ایران اسالمی روز به روز بتواند بیشتر بدرخشد و پله های ترقی را بپیماید.

استاندار مرکزی گفت:طرح تصفیه و بازیابی پساب های حاوی  امالح 
باال در این پاالیشگاه ظرفیت تصفیه سه میلیاردو ۵۲۰ لیتر آب را دارد 

که با بازتوانی این آب ها کمک زیادی به مدیریت منابع آبی می شود.
فرآیند  در  شازند  خمینی)ره(  امام  پاالیشگاه   : اظهارداشت  وی 
تولیداتش روزانه 6۰۰ تن گوگرد استحصال می کند که در گذشته سوزانده 

می شد و موجب آلودگی هوا بود.
شرکت پاالیش نفت امام خمینی)ره( تولیدکننده بنزین یورو ۴ و 
یکی از مهمترین پاالیشگاه های نفت کشور است که به عنوان بزرگترین 
پاالیشگاه تک واحدی ایران در سال ۱37۲ با ظرفیت اسمی ۱۵۰ هزار 

بشکه در روز راه اندازی شد.
این شرکت نخستین پاالیشگاهی است که کار مطالعه و عملیات 
جنگ  از  بعد  سال  نخستین  در  و  اسالمی  انقالب  از  بعد  آن  اجرای 

تحمیلی آغاز شد.

مدیركل راه و شهرسازی استان خبر داد:
در حال تکمیل بودن

 مراحل احداث بزرگراه ایالم- مهران 

محور  پیمانکاران  فعالیت  از  ایالم  استان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
ایالم- مهران برای تکمیل این طرح بزرگراهی خبر داد.

علی اصغر کاظمی مدیرکل این دستگاه اجرایی در این زمینه گفت: 
طول بزرگراه تعریف شده ایالم- مهران از تونل آزادی شهر ایالم تا پایانه 
مرزی مهران ۱۰۲ کیلومتر است که تا کنون 8۴ کیلومتر مسیر به صورت 
کامل تکمیل شده و زیر بار ترافیک قرار دارد ضمن اینکه مسیر رفت منطقه 

کنجانچم نیز اصالح و بهسازی شده است.
وی در خصوص جزئیات احداث باقی مانده این بزرگراه گفت: قطعه 
اول ایالم-صالح آباد به طول ۱۱ کیلومتر در دست اجراست که ۵ کیلومتر از 
مسیر به بهره برداری رسیده و 6 کیلومتر در دست اقدام است. در این مسیر 
تونل موازی تونل قبلی راه کربال به طول 7۱۰ متر حفاری و کف برداری 
شده و در حال اجرای الینینگ ) پوشش بتنی سقف و دیوارها( است و تونل 
کیلومتر ۵ ایالم- مهران به طول  86۰ متر حفاری شده و پیمانکار در حال  

عملیات کف برداری این پروژه است.
 ۱9 قرارداد   این  طول  گفت:  طرح  دوم  قطعه  در خصوص  کاظمی 
کیلومتراست که ۱۵ کیلومتر آن به بهره برداری رسیده و ۴ کیلومتر باقی 
بهره  به  آینده  سال  اول  نیمه  در  کیلومتر  این۴  اجراست.  دست  در  مانده 

برداری خواهد رسید.
مدیرکل راه و شهرسازی استان در خصوص ادامه مسیر گفت: تقاطع 
غیر همسطح صالح آباد در این محور با توجه به ارتقاء محور ایالم- مهران 
به بزرگراه طراحی آن متناسب به شرایط جدید محور تغییر پیدا کرد و اجرایی 

شد هم اکنون با پیشرفت فیزیکی ۴۵ درصد در دست اجراست.
وی در ادامه افزود:  قطعه سوم صالح آباد –مهران به طول 6۰ کیلومتر 
که در این قطعه  پل های بزرگ کنجانچم و 8 کیلومتر واریانت کنجانچم 
در دست اجراست.پل کیلومتر ۵۵ به اتمام رسیده است و پل بزرگ کیلومتر 
۵6 به طول ۱8۰ متر با پیشرفت فیزیکی 8۵ درصد در دست اجراست ضمن 
اینکه در محدوده کنجانچم مسیر رفت اصالح و به بهره برداری رسیده است.

به طول ۱۱  مرزی  پایانه  تا  مهران  نشان کرد: مسیر  کاظمی خاطر 
اکنون  برداری رسیده است و هم  بهره  به  به صورت چهار خطه  کیلومتر 

عملیات شش خطه کردن مهران-پایانه مرزی را در دست  اجرا داریم.
وی از طرح های ایمن سازی و کنترل ترافیک در این محور به احداث 
و تکمیل سه کنارگذر) جنوبی-غربی و جنوب غربی( شهر مهران اشاره کرد و 
افزود:  تقاطع غیر همسطح سیدحسن با پیشرفت فیزیکی ۱۰ درصد  و تقاطع 
غیر همسطح سه راهی آذر با پیشرفت فیزیکی ۲۰ درصد در دست اجرا است. 

گـروه خبـری شهرسـتان مشـهد 
کمیتـه  ئیـس  ر - ه د ا ز قر با سـمیه 
خودکفایی شـرکت پاالیش گاز شـهید 
هاشـمی نـژاد از اجـرای پـروژه اصالح 
سـاختاری سیسـتم فیلتـر یونیـت های 
ایمنـی در ایـن مجتمـع گازی خبر داد.

بـا  محمـودی  مهـدی  سـید 
توجـه  بـا  افـزود:  خبـر  ایـن  اعـالم 
بـه هزینـه خریـد بسـیار بـاالی این 
دلیـل  بـه  آن  حساسـیت  و  تجهیـز 
اسـتفاده همـکاران در شـرایط خاص 
هـای  تحریـم  وضـع  همچنیـن  و 

سـازی   داخلـی  و  سـاخت  موجـود، 
پـروژه مذکـور در دسـتور کار کمیته 
خودکفایـی پاالیشـگاه قـرار گرفـت.

راسـتای  در  داشـت:  اظهـار  وی 
و  رهبـری  معظـم  مقـام  تاکیـدات 
توجـه بـه موضـوع اقتصـاد مقاومتـی 
وارداتـی،  اقـالم  در  خودکفایـی  و 
متخصصـان صنعـت گاز بـا تکیـه بـر 
تـوان، دانش فنی و مهندسـی معکوس 
موفـق به طراحی سیسـتم فیلتر یونیت 
هـای ایمنـی شـدند که این پـروژه که 
قابـل کاربـری در کلیه صنایع وابسـته 

نفـت، گاز و پتروشـیمی می باشـد پس 
از ۱۲ مـاه تـالش با موفقیـت کامل به 
پایـان رسـید.محمودی تصریـح کـرد: 
در ایـن طـرح ضمـن سـاخت و بـاز 
طراحـی قطعـات حسـاس بـا رویکرد 
اصالحـی، قطعـات داخلـی باالخـص 
آن  در  اسـتفاده  مـورد  جـاذب هـای 

بررسـی و بهبـود یافـت.
ایـن مقام مسـئول با بیـان اینکه 
سیسـتم  سـاختاری  اصـالح  پـروژه 
فیلتـر یونیـت در محیـط هـای آلـوده 
کاربـرد  سـمی  گازهـای  از  ناشـی  و 

دارد تصریـح کـرد: این تجهیـز قابلیت 
اتصـال همزمـان چهـار عـدد ماسـک 
تنفسـی را دارد که وظیفه فیلتراسـیون 
هوای تامین شـده توسـط کمپرسـور را 

برعهـده دارد.
وی خاطر نشـان سـاخت: تغییر 
ماهیـت و نـوع جاذب ها، جداسـازی 
و حـذف گازهـای ناخالص و آالینده، 
قابلیـت شـارژ کارتریج در مقایسـه با 
نمونـه خارجـی و اسـتفاده از آن در 
مـوارد متعـدد از دسـتاوردهای ایـن 

پروژه اسـت.

در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و خودكفایی در صنعت نفت انجام شد؛

اجرای پروژه اصالح ساختاری سیستم فیلتر یونیت های ایمنی
 در پاالیشگاه گاز شهید هاشمی نژاد

مشهد  شهرستان  خبری  گروه 
قدس  آستان  صدقی-تولیت  فاطمه 
میه  ختتا ا در  نی  سخنا طی  رضوی 
از  سالمت  و  عترت  قرآن،  همایش 
تصمیم تلخ و دشوار تعطیلی حرم مطهر 

امام رضا)ع( سخن گفت.
احمد  لمسلمین  حجت االسالم وا
همایش  هشتمین  میه  ختتا ا مروی 
»یادواره  و سالمت  عترت  قرآن،  ملی 
ویژه  که  سالمت«  مدافع  شهدای 
وزارت  همکاری  با  پزشکی  جامعه 
پزشکی  علوم  فرهنگستان  و  بهداشت 
کشور در مجتمع فرهنگی، آموزشی و 
اقامتی والیت مشهد برگزار شد، ضمن 
تبریک فرارسیدن چهل و دومین سالگرد 
پیروزی انقالب اسالمی و ایام اهلل دهه 
فجر، اظهار کرد: در ایام شیوع بیماری 
کرونا پزشکان و پرستاران فداکاری در 
راه خدمت به مردم و نجات جان بیماران 
شجاعانه و ایثارگرانه خدمت کردند و در 
این راه به درجه رفیع شهادت نائل آمد، 
نام و یاد این شهدا را گرامی  می داریم 
تالش های  و  جان فشانی ها  قدردان  و 
شبانه روزی جامعه پزشکی و پرستاری 
کشور در مقابله با ویروس کرونا هستیم.

تولیت آستان قدس رضوی با اشاره 
کنترل  در  کشورمان  موفقیت های  به 
اساس  بر  ویروس کرونا، تصریح کرد: 
گزارش ها، ایران در کاهش روند بیماری 
علی رغم  ویروس  این  کنترل  و  کرونا 
وجود شدیدترین تحریم ها، موفق  عمل 
کرده و از بسیاری کشورها در مقابله با 
این بالی عالم گیر جلوتر است که نشان 
از احساس مسئولیت و فداکاری جامعه 

پزشکی و پرستاری کشور دارد.
حجت االسالم والمسلمین مروی در 
ادامه سخنان خود به برخی پیامدهای 
مثبت تجربه تلخ کرونا اشاره و ابراز کرد: 
کرونا در کنار تمام خسارت های سنگین 
و جنبه های غم انگیز و تلخ، پیامدهای 
مثبتی نیز به همراه داشت که یکی از 
آن ها بروز و ظهور اخالق و معنویت در 

جامعه بود.
وی افزود: در بیمارستان ها و میان 
جلوه های  پرستاری  و  پزشکی  جامعه 
غرورانگیزی از خدمت، ایثار، نوع دوستی 
و مجاهدت در راه سالمت مردم تجلی 
ایجاد  موجب  فداکاری ها  این  یافت. 
جامعه  و  مردم  میان  عمیق  پیوندی 

پزشکی شده است که باید از آن صیانت 
از کرونا نیز استمرار داد و  کرد و پس 

تعمیق بخشید.
رضوی  قدس  ن  ستا آ لیت  تو
تجربه  مثبت  جنبه های  از  دیگر  یکی 
ظرفیت های  از  استفاده  را  کرونا  تلخ 
جامعه  سالمت  گسترش  در  مردمی 
شیوع  ایام  در  کرد:  ابراز  و  دانست 
برخی  با  قیاس  در  ایران  مردم  کرونا 
کشورهای دیگر اخالق، فرهنگ غنی 
و نوع دوستی خود را به نمایش گذاشتند 
و همچون دوران جهاد سازندگی اقشار 
مختلف برای کمک به دیگران بسیج 
روحیه  این  حفظ  برای  باید  شدند؛ 
مردمی  ظرفیت های  ز  ا استفاده  و 
نیز  کرونا  از  پس  جامعه  سالمت  در 

برنامه ریزی و سیاست گذاری شود.
مروی  حجت االسالم والمسلمین 
مطهر  حرم های  تعطیلی  به  اشاره  با 
در ایام شیوع کرونا، ابراز کرد: تعطیلی 
دشواری  بسیار  کار  مطهر  حرم های 
بود، بر اساس اسناد تعطیلی حرم امام 
در  حتی  و  دوره ای  هیچ  در  رضا)ع( 
نداشته  سابقه  تاریخی  بزرگ  حوادث 
مردم  سالمت  حفظ  برای  اما  است، 
دشوار  تصمیم  این  انجام  به  مجبور 
شدیم؛ در ایام تعطیلی حرم مطهر بسیار 
تحت فشار بودیم، اگرچه اکثریت مردم 
با شناخت صحیح همراهی بسیار خوب 
و قابل تقدیری داشتند اما عده ای  نیز 

از طرق مختلف مانند فضای مجازی، 
نامه و یا حضوری انتقادات و گالیه های 
شدیدی نسبت به بنده داشتند و هنوز 
از  بسیاری  بازگشایی  علی رغم  هم 
گالیه ها  ین  ا مطهر  حرم  فضاهای 

ادامه دارد.
وی اضافه کرد: هنگامی که بحث 
شد،  مطرح  مطهر  حرم های  تعطیلی 
مطهر  حرم  تولیت  سعیدی  آیت اهلل  با 
و  گرفتم  تماس  معصومه)س(  حضرت 
صافی  آیت اهلل  نظر  خواستم  ایشان  از 
و  شیرازی  مکارم  آیت اهلل  گلپایگانی، 
در خصوص  را  همدانی  نوری  آیت اهلل 
تعطیلی حرم های مطهر برای پیشگیری 
از شیوع ویروس کرونا اخذ کنند که هر 
اجرا  نظرشان  بزرگوار  مراجع  این  سه 
تصمیم ستاد ملی کرونا مبنی بر تعطیلی 

موقت حرم ها بود.
رضوی  قدس  ن  ستا آ لیت  تو
بی سابقه  اقدام  به  اشاره  با  همچنین 
 ، ر کشو ی  جمعه ها ز  نما تعطیلی 
در  بار  نخستین  برای  کرد:  تصریح 
تاریخ جمهوری اسالمی و طی اقدامی 
برای  کشور  جمعه های  نماز  بی سابقه 
پیشگیری از ویروس کرونا تعطیل شد؛ 
حتی  مانعی  هیچ  تاکنون  که  درحالی 
جنگ و انفجار بمب در میان خطبه های 
نماز جمعه سال 63 که به امامت رهبر 
معظم انقالب اقامه می شد، نتوانسته بود 
برگزاری نماز جمعه ها را تعطیل کند. با 

این حال وقتی ستاد ملی کرونا تصمیم 
لغو نماز جمعه ها را گرفت همه احترام 
گذاشتند و این مراسم عبادی برگزار نشد 

که کار بسیار بزرگی بود.
همسویی  در  رهبری  مهم  نقش 

مردم برای رعایت ضوابط بهداشتی
مروی  حجت االسالم والمسلمین 
نقش رهبری در همسویی مردم برای 
رعایت ضوابط بهداشتی را مهم ارزیابی 
متدینین،  جامعه  حقیقتًا  گفت:  و  کرد 
در  و  تقلید  عظام  مراجع  دین،  علمای 
بسیار  انقالب  معظم  رهبر  آن ها  رأس 
کشور  در  کرونا  ویروس  کنترل  در 
از  بیش  معظم  رهبری  کردند.  کمک 
این  شیوع  نگران  و  مردم  دلسوز  همه 
ویروس در کشور هستند؛ معظم له در 
تمام بیانات و رفتار خود بر اساس ضوابط 
و توصیه های بهداشتی که به مردم شده 
موضوع  این  که  می کنند  عمل  است، 
خود تأثیر بسیاری در همسویی جامعه 
برای عمل به تصمیمات ستاد کرونا و 
رعایت دستورالعمل ها و محدودیت های 

بهداشتی داشته است.
تولیت آستان قدس رضوی گفت: 
نقش بیانات و الگوی رفتاری رهبر معظم 
انقالب، مراجع تقلید و علمای دین در 
نمایش عقالنیت دینی و ایجاد همدلی، 
رعایت  برای  مردم  ترغیب  و  همراهی 
مهم  بسیار  بهداشتی  دستورالعمل های 

و تعیین کننده بود.

ناگفته های تولیت آستان قدس رضوی از تعطیلی حرم مطهر امام رضا)ع(

ــرکت آب  ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــرکت  ــل ش ــهر مدیرعام ــتان بوش ــالب اس وفاض
ــا  ــت ب ــهر در نشس ــتان بوش ــالب اس آب و فاض
ــام اهلل دهــه  ــک ای ــا تبری ــن شــرکت ب ــران ای مدی
ــف  ــان در عرصه هــای مختل ــات کارکن فجــر خدم
را مــورد ســتایش قــرار داد و اظهار داشــت: افزایش 
رضایت منــدی مــردم در آبرســانی نشــان از تــالش 
ــالب و  ــرکت آب و فاض ــان ش ــبانه روزی کارکن ش

ــت. ــا اس ــرای طرح ه ــد اج ــریع در رون تس
عبدالحمیــد حمزه پــور بــا بیــان اینکــه در ایــام 
ــتان  ــی در اس ــای مختلف ــر طرح ه ــه فج اهلل ده
ــاران  ــارش ب ــت ب ــه وضعی ــت ب ــده اس ــاح ش افتت
در اســتان پرداخــت و بیــان کــرد: امســال بــارش 
بــاران نســبت بــه ســال گذشــته تاکنــون بیــن ۵۰ 
تــا 6۰ درصــد کمتــر و شهرســتان های جنوبــی در 
حــد صفــر بــوده اســت و بــا توجــه بــه وجــود برخی 
ــی در  ــر مهم ــاران تاثی ــارش ب ــی ب ــای محل چاه ه

ــا دارد. ــن چاه ه ــی ای آبده
وی بــا تاکیــد بــر برنامه ریــزی جامــع بــرای 
فصــل تابســتان در جلوگیری از مشــکل در شــهرها 
و روســتاهای اســتان گفــت: در ایــن راســتا اقدامات 
ــت  ــه فرص ــه ب ــا توج ــده و ب ــن ش ــی تدوی مهم
انــدک تــا فصــل گرمــا، بایــد ایــن ایــام بــا حداقــل 
مشــکل پشــت سرگذاشــته و الزم اســت طرح هــا 

عملیاتــی شــود.
ــتان  ــالب اس ــرکت آب و فاض ــل ش مدیرعام
ــورد  ــراری را م ــای اضط ــرای طرح ه ــهر اج بوش
تاکیــد قــرار داد و افــزود: بایــد از هــم اکنــون ضمن 
شناســایی مشــکالت، اجــرای طرح ها در شــهرها و 

روســتاها بایــد در اولویــت قــرار بگیــرد.
ــر همــکاری و تعامــل  ــد ب ــا تاکی ــور ب حمزه پ
ــل  ــتان ها در ح ــای شهرس ــران ابف ــا مدی ــتاد ب س
مشــکالت گفــت: بایــد اجــرای طرح هــا تا رســیدن 
ــا  ــرد ت ــرار بگی ــه ق ــورد توج ــا م ــل گرم ــه فص ب

مشــکل مــردم در کوتاه تریــن زمــان برطرف شــود.
حمــزه پــور گفــت : بــرای تأمیــن آب 
ــه  ــرای س ــردی را ب ــه راهب ــه برنام ــرب، س ش
ــدت و  ــان م ــدت، می ــاه م ــی کوت ــع زمان مقط
ــرای  ــت: ب ــم گف ــه ای ــدت در نظــر گرفت ــد م بلن
مقطــع کوتــاه مــدت بــا توجــه بــه گرمــای هوای 
ــد  ــش مصــرف آب ، بای ــتان و افزای ــل تابس فص
ــر  ــن شــرایط تدبی ــاز مــردم در ای ــع نی ــرای رف ب
شــود بــه گونــه ای کــه مــردم کمبــودی را حــس 
ننمایند.امــا ایــن امــر بــدون مشــارکت همــگان و 
تــالش در بهــره وری و مصــرف صحیــح و بهینــه 

ــت. ــن نیس آب ممک
را در  انشــعابات غیرمجــاز آب  وی، قطــع 
اولویــت دانســت و تصریــح کــرد: وظیفــه شــرکت 
آبفــا تامیــن آب شــرب مــردم شــهرها و روســتاها 
ــن آب باغــات و  ــه ای در تامی ــچ وظیف اســت و هی

ــم . ــت نداری ــاورزی، صنع اراضــی کش

مدیرعامل شركت آبفا بوشهر:

تدابیر وبرنامه ریزی مدیران جهت تامین آب 
درفصل تابستان ضروری است
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- یی بال کر سمیه 
مدیرعامل شرکت توزیع برق 
پیرپیران  ،حمیدرضا  اصفهان 
،در نشست خبری با اصحاب رسانه به 
مناسبت دهه فجر اظهار کرد: همزمان 
و  کوچک  پروژه   ۲6۲ فجر،  دهه  با 
بزرگ برق رسانی، ایجاد روشنایی معابر 
و  شهری  برق  شبکه های  بازسازی  و 
روستایی با اعتباری بالغ بر ۱۰7 میلیارد 
شهرستان  در  تومان  میلیون   766 و 

اصفهان افتتاح و در مدار قرار گرفت.
با  پروژه ها  این  کرد:  تصریح  وی 
هدف ایجاد ظرفیت سازی برای برقراری 
انشعابات جدید در شهرها و روستاهای 
شهرستان، تبدیل شبکه های هوایی به 
کاهش  و  خاموشی ها  کاهش  زمینی، 

تلفات برق عملیاتی می شود.
برای  ظرفیت سازی  افزود:  وی 
رسیدگی به درخواست های جدید مردم، 
افزایش ضریب پایداری شبکه های برق 
پست  دستگاه   ۲۲۰ از  بهره برداری  با 
کابل  کیلومتر   ۲7 و  هوایی  و  زمینی 
زمینی  ضعیف  و  متوسط  فشار  کشی 
و ۱۲۲ کیلومتر شبکه فشار متوسط و 
اصفهان  شهرستان  در  هوایی  ضعیف 

صورت گرفته است.
در  شهری  مبلمان  زیباسازی  به 
کرد  اشاره  فیروزه ای  گنبدهای  شهر 
 ۵۲۱ و  هزار  دو  به  نزدیک  گفت:  و 
دستگاه چراغ LED و ۵6 اصله پایه 
فلزی جدید برای زیبایی شهر اصفهان 

نصب شده است.
ص  خصو ر  د ن  ا پیر پیر
و  وصل  و  قطع  نقاط  هوشمندسازی 
قرائت هوشمندانه گفت: نزدیک به ۲۱ 
هزار کنتور هوشمند پارامترهای شبکه 

حال  در  همچنین  و  می کنند  رصد  را 
حاضر 6۰۰ نقطه شبکه برق به تجهیزات 

اتوماسیون متصل هستند.
مشترکان  انشعاب  جذب  به  وی 
اشاره و تصریح کرد: 3۲۰ کنتور دیماند 
و ۲3 هزار 768 کنتور عادی به منظور 
نصب  جدید  مشترکان  به  برق رسانی 
شده است.مدیرعامل شرکت توزیع برق 
اصفهان ادامه داد: حذف قبوض کاغذی 
به عنوان یک طرح کالن ملی عالوه بر 
صرفه جویی میلیاردی و حذف ارزبری در 
تکمیل زیرساخت های مدیریت کشور، 
برق  شرکت  الکترونیک  خدمات  ارائه 
را از 9۵ درصد نزدیک به ۱۰۰ درصد 

افزایش داده است.
پیرپیران خاطرنشان کرد: هدف ما 
به طور کلی در پروژه های مدیریتی و 

سامانه های الکترونیکی کاهش مراجعات 
حضوری است، به طوری که ۲8 خدمت 
در حوزه خدمات مشترکان و ۱۲ خدمت 
اتفاقات که در  در حوزه بهره برداری و 
کل ۴۰ نوع خدمت است، در اپلیکیشن 
راه اندازی  شرکت  توسط  من«  »برق 

شده است.
وی با اشاره به اقدامات این شرکت 
برای غیر حضوری کردن خدمات یادآور 
 )۱۵۲۱( سمیع  سامانه  راه اندازی  شد: 
و  مشترکان  برای  را  زیادی  امکانات 
متقاضیان فراهم کرده که این خدمات 
موجب شد در زمان انتشار ویروس کرونا 
اهمیت تحقق دولت الکترونیک و ارائه 
پیش  از  بیش  غیرحضوری  خدمات 
نمایان شده و مشترکان و متقاضیان به 
راحتی خدمات خود را تنها با یک تلفن 

دریافت کنند.
برق  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
درگاه های  وجود  کرد:  اضافه  اصفهان 
قطع  طور  به  خدمت رسانی  متفاوت 
شرایط مناسب تری را برای ارائه خدمت 
ایجاد می کند و در همین راستا مشترکان 
من«  »برق  اپلیکیشن  نصب  با  برق 
روی گوشی همراه خود می توانند سوابق 
صورتحساب، ثبت قرائت توسط مشترک 
)خود اظهاری(، خدمات فروش و پس 
از فروش، ثبت خاموشی، اعالم مشکل 
امید،  برق  اطالعات  معابر،  روشنایی 
مشاهده  را  غیره  و  مصرف  مدیریت 
در  حضور  بدون  زمینه ای  هر  در  و 
مراکز خدماتی و پیشخوان های دولت، 
ممکن  روش  ساده ترین  به  را  خدمات 

دریافت کنند.

هم زمان با دهه فجر:

۲6۲ پروژه صنعت برق درشهرستان اصفهان افتتاح و در مدار قرار گرفت
رفع موانع در تصویب بودجه 1400 ضروری است؛

مجلس از تخصص خود در حل مشکل بودجه، رونمایی کند
از  با رد شدن کلیات بودجه ۱۴۰۰، پیش  اختالف بین دولت و مجلس 
گذشته علنی شد. مخالفت نمایندگان با کلیات الیحه بودجه سال آینده و رد 
شدن آن در مجلس، از این منظر قابل تامل است که دلیل اصلی این مخالفت 

چه مسایل و مواردی است.
 کلیات گزارش کمیسیون تلفیق درباره الیحه بودجه ۱۴۰۰ و تغییراتی 
که این کمیسیون برای الیحه پیشنهادی دولت تصویب کرده بود، هفته گذشته 
در مجلس به رای گذاشته شد و نتوانست نظر مثبت نمایندگان را جلب کند.  
روزی که نظام مالی کشور از سوی »حسینعلی امیری« معاون پارلمانی دولت 
به مجلس تمام اصولگرای یازدهم تحویل داده شد؛ از همان ابتدا قابل حدس 

بود که بودجه ۱۴۰۰ در مسیر تصویب با چه موانعی  مواجه است. 
فقدان حضور رییس مجلس در روز تحویل  بودجه کشور

در غیاب محمد باقر قالیباف که در ساختمان قبلی بهارستان)مشروطه( 
اخبار مجلس را پیگیری می کرد؛ »علی نیک زاد« نایب رییس مجلس شورای 
اسالمی بودجه را از دولت تحویل گرفت.تحلیل محتوای اظهارات و نمایندگان 
مجلس از همان زمان شروع شد و اینکه دولت نگاه کارشناسی به بودجه ۱۴۰۰ 
ندارد و این بودجه به زمینه های رشد و توسعه اقتصادی و محرومیت های 

اجتماعی توجهی ندارد.
از این جهت فقدان حضور رییس مجلس در روز تحویل  بودجه کشور خود 
حاوی پیام  وسیگنال خاص خود به دولت بود که دقیقا ادامه ماجرا و رد شدن 
کلیات بودجه در صحن علنی مجلس با اختالف باال، گویای همین نگرش و 
بینش متفاوت بهارستان نشینان با هیات دولت است.  شروع انتقاد ها از همان 
ماه آذر شروع شده بود و اتفاقا آغاز آن  هم از سوی هیات رییسه مجلس کلید 
خورد. قالیباف در جایگاه ریاست مجلس در مناسبت های مختلف بودجه ۱۴۰۰ 
را زیر سوال برد و با عبارت هایی نظیر اینکه با سیاست های اصل ۱۱۰ قانون 
اساسی هماهنگی ندارد و اتکای به نفت شر مطلق است؛ مخالفت علنی و ضمنی 

اش را به بودجه ارسالی دولت اعالم کرد.
جالب اینجاست که در حالی این مساله از زبان یک نماینده مجلس مطرح 
می شد که نظام مالی کشور با سیاست های کلی نظام و قانون اساسی مطابقت 
ندارد که این حیطه در اختیار و صالحیت بررسی اعضای شورای نگهبان است. 
باید به عبارتی بودجه بعد از تصویب در شورای نگهبان دو جنبه انطباق با قانون 
اساسی و شرع اش مورد بررسی واقع شود. اما انگار صبر و عجولی و مسلما عدم 
آشنایی شان با آیین نامه های داخلی مجلس باعث شده که از هر امری برای 

تخریب دولت و ضعیف نشان دادن بودجه دولت بهره گیرند.
غلبه احساس بر منطق 

هم راستا با اظهارات و کنش های رفتاری و کالمی هیات رییسه مجلس 
شورای اسالمی در مساله بودجه ۱۴۰۰، اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و 
حتی کمیسیون امنیت ملی الیحه بودجه دولت را بدترین بودجه ممکن در طول 
سالهای گذشته خوانده اند پا را فراتر گذشته و اعالم کردند که دولت با این مدل 
بودجه ریزی در حقیقت اعتبار خودش را زیر سوال برده است. یکی دیگر از 
اعضای کمیسیون امنیت ملی، الیحه بودجه را الیحه ای خیالی دانسته و گفته 
بود:  بخش بزرگی از درآمدهای پیش بینی شده قابل تحقیق نیست. از این 
دست اظهارات فراوان از سوی نمایندگان مطرح است و نمود عینی این مخالفت 
ها را با رای ۱۴8 نماینده مخالف به کلیات بودجه در صحن علنی شاهد بودیم.

مساله امروز اینجاست که به هر روی نمایندگان مجلس حسب رسالت 
نمایندگی شان صاحب حق و اختیارات قانونی هستند و اساسا می تواند راجع 
به هر موضوع مهم ملی اعم از اقتصادی و سیاسی نظر و ایده دهند. مشکل کار 
در آنجایی بیشتر می شود که مساله بیشتر از آنکه جنبه ملی و کارشناسی داشته 
باشد؛ بعد احساسی و تخریبی پیدا کند. در واقع نماینده محترم این حق را دارد 
که به بودجه پیشنهادی دولت رای مثبت و یا منفی دهد، اما آیا این موضوع در 
شان نمایندگی است که هر امر ناصواب و به دور از منطق را به بودجه دولت 
که حاصل کار کارشناسی و اتفاقا با یک نگرش صحیح بین المللی تنظیم شده 
است، نسبت دهد. مهم تر از آن وقتی اظهارات نمایندگان مخالف را در قالب 
روش تحلیل محتوا بریزیم و خروجی از آن بگیریم؛ بیشتر تخریب است تا ارایه 

راه حل و دیدگاههای متقن کارشناسی. 
پرواضح است که امروز تحریم  باعث کاهش درآمدهای نفتی و گازی کشور 
شده و مهم تر از همه اینها امکان انتقال و جابجایی پول را دشوار ساخته است. 
اتفاقا یکی از مزیت های جدی بودجه ۱۴۰۰ دولت تالش برای گره گشایی از 
این دو مشکل اقتصادی کشور است. بودجه ۱۴۰۰ حاوی پیام و سیگنالی به 
اقتصاد جهانی است که ایران دنبال بدست آوردن جایگاه نفتی اش است. فروش 
نفت در میزان دو میلیون و سیصد هزار بشکه امری کامال شدنی و واقعی است 
و کما اینکه در همین روزهای اخیر نشانه هایی از افزایش فروش نفت و تمایل 

قدرت هایی نظیر هند و چین به افزایش خرید نفت از ایران دیده می شود. 
ارایه نشدن راه حل بودجه ای از سوی نمایندگان

که  است  مطرح  دیگری  زمان  هر  از  بیش  موضوع  این  امروز ضرورت 
نمایندگان مجلس به سهم خود به دولت در تحقق منابع مالی مشخص شده 
در بودجه که بیشتر در حوزه روابط خارجی است کمک کنند و نه اینکه صرفا 
با شعار گویی، تصور کنند که در نگرش افکار عمومی  به عنوان منتقد جایگاه 
پیدا می کنند. طبیعی است که مردم این سوال را دارند که راه حل بودجه ای 
کارآمد و عملیاتی خود نمایندگان مجلس چیست و واقعا چه چیزی در چنته 

دارند که هنوز رونمایی نکردند.

مدیر عامل شركت سپرده گذاری مركزی:
با کارت اعتباری سهام عدالت، امکان خرید وجود دارد 

مذاکره  تسویه وجوه گفت:  و  مدیر عامل شرکت سپرده گذاری مرکزی 
با بانک ها برای اعطای کارت اعتباری به مشموالن سهام عدالت انجام شده 
است و مشموالن می توانند تا 6۰ درصد ارزش روز سهام عدالت خود را کارت 

اعتباری دریافت کنند.
حسین فهیمی در نشست خبری برگزاری مجامع الکترونیکی شرکت های 
سرمایه گذاری سهام عدالت استانی که روز گذشته)دوشنبه( در محل وزارت 
اقتصاد و دارایی برگزار شد، اعالم کرد: با کارت اعتباری سهام عدالت، امکان 
خرید وجود دارد و در صورت برگشت مبلغ استفاده  شده تا ۲9 روز، سود به آن 
تعلق نخواهد گرفت، در غیر اینصورت پول دریافت شده به وام سه ساله تبدیل 

می شود که دارای شرایط و سود خود است.
مدیر شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه  به آزادسازی  باقی سهام 
عدالت اشاره کرد و افزود:  با توجه به وعده رییس جمهوری درباره آزادسازی ۴۰ 
درصدی سهام عدالت در دهه فجر، اما به دلیل شرایط حاکم در بازار فعال امکان 

فروش و آزادسازی ۴۰ درصد باقی مانده سهام عدالت وجود ندارد.
فهیمی خاطر نشان کرد: آزادسازی سهام عدالت در یکی از پرنوسان ترین 

سال های بازار سرمایه کشور انجام شد.
وی با بیان اینکه تردیدی نیست که در چنین وضعیتی ابعاد و گستردگی 
این فعالیت تحت تاثیر بازار سرمایه قرار گرفت، گفت: هدف از آزادسازی سهام 
عدالت کمک و توانمند سازی خانواده های ضعیف بود، برهمین اساس تسهیالت، 

امکانات و زیرساخت های الزم را فراهم می کنیم.
فهیمی خاطرنشان کرد: تاکنون طرحی با چنین ابعاد و گسترگی را در بازار 
سرمایه نداشته ایم و ممکن است در سالیان آینده نیز چنین طرحی تکرار نشود.

مدیر شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه گفت: آزادسازی سهام 
عدالت یک مفهوم عام تری دارد و بدین معنا است که مدیریت این دارایی به 
صورت کامل از دولت خارج شده به بورس منتقل شود و از این طریق مردم 

توانستند دارایی های خود را مدیریت کنند.
فهیمی به عدم امکان فروش سهام عدالت اشاره کرد و گفت: از همان ابتدا 
همیشه توصیه ما به سهامداران، عدم فروش سهام عدالت بود و در نخستین 
مرحله از آزادسازی سهام عدالت، حدود ۱9 میلیون سهامدار قادر به مشاهده 
دارایی خود در سامانه سهام عدالت و تصمیم گیری در خصوص آن بودند تا 

برای فروش یا نگهداری سهام خود تصمیم گیری کنند.
وی بر ضرورت ثبت نام مشموالن عدالت در سامانه سجام اشاره کرد و 
گفت: ثبت نام در سامانه سجام رایگان است و نیازی به مراجعه به کارگزاری ها 
و دیگر مراکز نیست، سهامداران می توانند به صورت غیرحضوری سجامی شوند.

فهیمی خاطرنشان کرد: پس از ثبت نام در سامانه سجام و ایجاد ارتباط 
با شرکت سپرده گذاری مرکزی، سهامداران قادر به انجام بسیاری از خدمات 

به صورت الکترونیکی هستند و دیگر نیازی به مراجعه حضوری آنها نیست.
اهمیت  به  اشاره  با  وجوه  تسویه  و  مرکزی  سپرده گذاری  شرکت  مدیر 
ادامه داد:  استانی  انتخابات شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت  برگزاری 
ارزش این شرکت ها 38۰ هزار میلیارد تومان است و مشموالن سهام عدالت 
این دارایی ها را مدیریت کنند. وی اظهار  افرادی  انتخاب کنند که چه  باید 
فوق  به صورت  عادی  »مجامع  اول  مرحله  استان   ۱۵ حدود  تاکنون  داشت: 

العاده« را برگزار کرده اند.  

مدیر مخابرات منطقه استان:

اجرای بیش از 4 هزار كیلومتر فیبر نوری در روستاهای كردستان
:مدیر  استانها  ،گروه  کردستان 
این  گفت:  کردستان  منطقه  مخابرات 
شرکت در حال حاضر از لحاظ اجرای 
فیبرنوری روستایی با اختالف زیاد رتبه 
اول را در کشور دارد و تاکنون در این 
حوزه بیش از چهار هزار کیلومتر شبکه 

ایجاد کرده است.
نشست  در  حکمت  آزاد  مهندس 
خبری به مناسبت گرامیداشت چهل و 
دومین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی 
 ۱9۱ تاکنون  امسال  داشت:  اظهار 
در  روستایی  فیبرنوری  شبکه  کیلومتر 
کردستان اجرا شده است و از این پس 
روستا  و  شهر  در  ثابت  تلفن   واگذاری 
فقط بر بستر فیبرنوری انجام می شود. 

وی با بیان اینکه مخابرات تاکنون 
اینترنت  به  را  استان  در  روستا   ۵۲7
مورد   ۲6 که  کرده  متصل  پرسرعت 
آن مربوط به امسال است، اضافه کرد: 
اول  تا  امسال  ابتدای  از  شرکت  این 
ریال  میلیارد   ۲6 و  هزار  یک  بهمن 
در بخش های مختلف از جمله احداث 
مشترکان  توسعه  و  اول  همراه  سایت 

پهن باند سرمایه گذاری کرده است. 
کردستان  منطقه  مخابرات  مدیر 

از  روستا   7۰۰ تا   6۰۰ محرومیت  به 
یادآور  و  کرد  اشاره  پرسرعت  اینترنت 
شد: امسال ۲8۴ سایت تکنولوژی همراه 
اول از ۲G به 3G و ۴G ارتقا دادیم 
که از این تعداد ۱۴7 سایت آن جاده ای 

و روستایی بوده است. 
مشترکین  توسعه  افزود:  حکمت 
تلفن ثابت به تعداد ۱۰ هزار و 973 مورد، 
توسعه مشترکان باند پهن به تعداد ۱9 
هزار و ۵۵9 پورت، توسعه FTTH به 
اجرای  پورت،   66۲ و  هزار  یک  تعداد 

 ۱7 احداث  فیبرنوری،  کیلومتر   ۲۵۵
سایت  توسعه  و  اول  همراه  سایت 
جمله  از   ۲G اول  همراه  تکنولوژی 
اقدامات انجام شده در سال جاری است.

وی با بیان اینکه ارتباطات و مخابرات 
از جمله حوزه هایی است که تحت تاثیر 
بر  افزود:  گرفت،  قرار  کرونایی  شرایط 
وابستگی  مردم  زندگی  کرونا  شیوع  اثر 
شدیدتری به بسترهای ارتباطی پیدا کرد 
به  اقدام  اواخر سال گذشته بالفاصله  و 
تامین تجهیزات به ویژه در بخش دیتا 

کردیم و امسال هم ظرفیت پهنای باند 
افزایش  درصد  را ۵۰   bras سامانه  و 
دادیم.مدیر مخابرات منطقه کردستان با 
اشاره به اینکه امسال ظرفیت پهنای باند 
اینترنت از ۲۰ به 3۰ گیگابایت ارتقا یافت، 
اضافه کرد: در حال حاضر میانگین مصرف 
اینترنت در استان حدود ۲۲ گیگابایت در 
ثانیه است، ولی امکان افزایش ظرفیت 
پهنای باند تا ۴۰ گیگابایت هم وجود دارد 
و در صورت نیاز ۱۰ گیگابایت دیگر به آن 

اضافه خواهد شد.
مهندس حکمت به کمبود نقدینگی 
و منابع مالی مخابرات کردستان اشاره 
کرد و گفت: درآمد این شرکت از هر خط 
تلفن در ماه ثابت 6۰ هزار ریال بوده در 
حالی که هزینه هر خط تلفن ثابت بیش 
از ۲۱۰ هزار ریال است و این در حالی 
است که از سال ۱38۴ در هیچ حوزه ای 

تعرفه افزایش نداشته است.
نقاط  توسعه  اینکه  بیان  با  وی 
خارج  مخابرات  تکالیف  از  روستایی 
شده است، یادآور شد: خدمات و توسعه 
مناطق  تلفن همراه  پوشش  و  اینترنت 
واگذار  دیگری  اپراتور  به  روستایی 

شده است.  

تمدید قرارداد بیمه درمان کارکنان ذوب آهن اصفهان
 با بیمه دانا

بیمه شدگان شرکت ذوب آهن اصفهان بار دیگر تحت پوشش بیمه درمان 
تکمیلی شرکت بیمه دانا قرار گرفتند.

تمدید قرارداد بیمه درمان کارکنان ذوب آهن اصفهان با بیمه دانا
به گزارش روابط عمومی بیمه دانا، در نشست مشترکی که بین مدیران 
عامل بیمه دانا و شرکت ذوب آهن اصفهان در ایام اهلل دهه مبارک فجر در 
درمان  بیمه  پوشش  قرارداد  شد،  برگزار  اصفهان  آهن  ذوب  مدیرعامل  دفتر 
تکمیلی کارکنان ذوب آهن اصفهان به مدت یک سال دیگر بین طرفین تمدید 

و اجرایی شد.
در این مراسم عالوه بر دکترکاردگر، نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
بیمه دانا، آقایان موسی رضایی عضو هیات مدیره، دکتر اکبر بهاروند، مشاور 
مدیرعامل و مدیر دفتر حراست، نوری مدیر درمان، رحمانی سامانی سرپرست 
نقش  رئیس شعبه  یاوری  اصفهان،  رود  زاینده  رئیس شعبه  مزارعی  منطقه۴، 
جهان و نیز غریب نیا و دانشمند از شرکت داداندیش نوید اسپادنا کد ۵۰۲۴ به 
عنوان مجری قرارداد از طرف بیمه دانا، آقایان یزدی زاده مدیر عامل شرکت 
ذوب آهن اصفهان و معاونان آنها دکتر سلیمی، بهرامی و  تیموری از شرکت 

ذوب آهن اصفهان نیز حضور داشتند.
در این جلسه، قراردادبیمه درمان شاغلین شرکت ذوب آهن با ۴۲هزار نفر 
بیمه شده  به امضای طرفین رسید و پوشش بیمه شدگان از تاریخ ۱7 بهمن 

ماه جاری اجرایی شد.

پرداخت تسهیالت بیمه به بیش از یک میلیون و ۲۰۰هزار نفر
بانک مهر ایران تسهیالت بیمه به ارزش بیش از ۲۰هزار میلیارد ریال به 

یک میلیون و ۲6۴هزار نفر پرداخت کرده است. 
به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، اغلب ما از ضرورت 
بیمه آگاهیم. مي دانیم که بیمه انواعي دارد و وجوه مختلفي از زندگي ما را در 
برمي گیرد. با این حال شرایط تورمي باعث شده بسیاري از مردم نتوانند حتي 

خود را تحت پوشش برخي از بیمه هاي ضروري تر درآورند.
در راستای حل کردن این مشکل، بانک مهر ایران در چارچوب حمایت از 
کاالي ایراني، طرح پرداخت تسهیالت بیمه را با همکاري شرکت هاي بیمه اي 
اجرا کرده است. این طرح که به تأیید واحدهاي نظارتي بانک مرکزي رسیده، 

با استقبال تعداد زیادي از هموطنان نیز روبرو شده است.
اتوبوس  و  تاکسی  رانندگان  به  مربوط  طرح،  این  اجرای  از  نمونه  یک 
ایران، یک شرکت بیمه اي و اتحادیه تاکسیراني  از این بانک مهر  بود. پیش 
قرض الحسنه  وام  ارائه  براي  همکاري  تفاهم نامه  کشور  سراسر  اتوبوسراني  و 
پوشش هاي بیمه اي امضا کردند. بر اساس این تفاهم نامه، بانک قرض الحسنه 
مهر ایران در قالب کارت اعتباري تا سقف 3۰ میلیون ریال در حوزه تاکسیراني 
و تا سقف 6۰ میلیون ریال در حوزه اتوبوسراني، تسهیالت قرض الحسنه صفر 

درصدي پرداخت مي کند.
اهمیت دریافت این تسهیالت از این جهت است که هر چند تأمین هزینه  
بیمه هاي تکمیلي مختلف براي رانندگان سخت است، اما نداشتن این بیمه ها، 

در صورت بروز حادثه موجب هزینه هاي سنگین تر مي شود.
پوشش های بیمه ای شامل بیمه درمان تکمیلي تاکسیرانان و اتوبوسرانان 
اتومبیل  بیمه نامه  مسکوني،  واحدهاي  آتش سوزي  بیمه  تکفل،  تحت  افراد  و 
)بیمه شخص ثالث و حوادث راننده، بیمه بدنه(، بیمه عمر و حوادث گروهي و 
بیمه عمر مانده بدهکار براي هر یک از وام گیرندگان است. مدت بازپرداخت 
اقساط تسهیالت ارائه شده بانک قرض الحسنه مهر ایران ۱۲ قسط است. در 
آغاز این تفاهم نامه، حداقل 3۰۰ هزار نفر از تاکسیرانان و اتوبوسرانان و خانواده 
تحت تکفل آنها تحت پوشش بیمه درمان تکمیلي و ۱۰8هزار نفر در بیمه هاي 
شخص ثالث براي هر سال و ۱۰8هزار بیمه نامه آتش سوزي در پوشش تسهیالت 

قرض الحسنه این بانک قرار خواهند گرفت.
البته استقبال از طرح تسهیالت بیمه تنها به همین تعداد محدود نشده 
و این طرح توانسته تا کنون توجه و اعتماد بیش از یک میلیون و ۲۰۰هزار 
خدمات  از  استفاده  تسهیل  طرح  این  از  هدف  کند.  جلب  خود  به  را  نفر 
دریافت  براي  بانک  که  صورت  این  به  است.  بیمه شوندگان  براي  بیمه اي 
 ۴ حداکثر  کارمزد  با  قرض الحسنه  تسهیالت  متقاضیان  به  بیمه اي  خدمات 

پرداخت مي کند. درصد 
طرح بیمه تسهیالت یکی از نمونه هاي اجرا شده در چارچوب طرح »حمایت 
از کاالي ایراني« است. بانک مهر ایران در طول سال هاي گذشته توجه زیادي را 
به حمایت از تولیدکنندگان کاال و خدمات ایراني داشته و سعي کرده با طرح هاي 

مختلف از جمله حمایت از کاالي ایراني و کاالکارت از آن ها حمایت کند.
از  بر حمایت  ویژه اي  تأکیدات  رهبری  معظم  مقام  در سال های گذشته 
سال هاي  نام گذاري  مي توان  را  موضوع  این  بارز  نمونه  داشتند.  داخلي  تولید 
اخیر با عناویني دانست که بر این موضوع تأکید داشته است. همچنین دولت 
و  تولیدکنندگان  از  حمایت  براي  را  مختلفي  سیاست هاي  دوازدهم  و  یازدهم 
ارائه کنندگان خدمات پیش برد که در نمونه آخر مي توان به حمایت هاي انجام 
شده در رابطه با کسب وکارهاي آسیب دیده از کرونا اشاره کرد. امهال سه ماهه 
اقساط دریافت کنندگان تسهیالت قرض الحسنه و همچنین پرداخت تسهیالت 

به گروه هاي مختلف شغلي از این جمله اند.
بانک مهر ایران نیز بر همین اساس طرح حمایت از کاالي ایراني را اجرایي 
کرده است. در این طرح همه تولیدکنندگان و فروشندگان کاال و خدمات ایراني 
براي تسهیل در فروش کاالي خود، مي توانند به انعقاد تفاهمنامه با بانک مهر 
ایران اقدام کرده تا مشتریان آن ها از طریق دریافت تسهیالت قرض الحسنه 

هزینه هاي خرید محصوالت مورد نظر را تأمین و پرداخت کنند.
انعقاد تفاهمنامه همکاری با شرکت سهامی فرش ایران با هدف افزایش 
کارت هاي  عرضه  و  قرض الحسنه  تسهیالت  اعطاي  طریق  از  خرید  قدرت 
بانکي با قابلیت هاي خاص، از نخستین قراردادهاي منعقد شده در این زمینه 

به شمار مي رود.

معاون توسعه سرمایه انسانی و پشتیبانی:
توجه به نیروهای جوان و متخصص، اولویت اول بانک ایران 

زمین است
روز  در  زمین،  ایران  بانک  پشتیبانی  و  انسانی  سرمایه  توسعه  معاون 
استخدامی  آزمون  داوطلبین  جمع  در  حضور  با   ۱399 بهمن   ۱6 پنجشنبه 
این بانک در دانشگاه عالمه طباطبائی با اشاره به اهمیت حضور جوانان در 
حوزه های مختلف گفت: رویکرد حوزه سرمایه انسانی در بانک ایران زمین 
توجه به جوانان و استفاده از نیروهای متخصص و کارآزموده در بخش های 

مختلف است. 
به گزارش روابط عمومی بانک ایران زمین، آزمون استخدامی این بانک در 
هفته گذشته در ایام والدت حضرت فاطمه )ع( در ۵ حوزه امتحانی در شهرهای 
تهران، اهواز، شیراز، یزد و کرمان با حضور بیش از ۲۵۰۰ نفر داوطلب که حدود 

6۰ درصد آنها را بانوان بودند، برگزار شد. 
علیرضا دمیرچی معاون توسعه سرمایه انسانی و پشتیبانی ضمن بازدید از 
محل برگزاری آزمون گفت: بانک ایران زمین از سالهای گذشته چشم انداز خود 
را پیاده سازی بانکداری دیجیتال قرار داده است، که این امر مستلزم استفاده از 

جوانان متخصص با دانش به روز است. 
وی افزود: در همین راستا حوزه آموزش بانک خود را آماده تحول کرده است 
و این تحول با استفاده از جوانان و با رویکرد شایسته ساالری ممکن می شود.  
معاون توسعه سرمایه انسانی و پشتیبانی بانک ایران زمین با اشاره به آزمون 
استخدامی بانک گفت: اولویت ما توجه به جوانان است و در این راستا در آینده 
نزدیک مجدداً اقدام به جذب نیروهای جوان در حوزه های فناوری اطالعات و 

مرتبط با بانکداری نوین خواهیم نمود. 
دمیرچی در پایان اظهار امیدواری کرد که همکارانی که به خانواده بزرگ 
بانک ایران زمین می پیوندند بتوانند همراه و همگام با سایر همکاران در جهت 

اهداف عالیه بانک تالش کنند. 
امور سرمایه  با همراهی مدیر  انسانی و پشتیبانی  توسعه سرمایه  معاون 
انسانی، رئیس اداره سرمایه انسانی، رئیس اداره آموزش و رئیس اداره روابط 
عمومی در روز پنجشنبه با حضور در حوزه امتحانی دانشگاه عالمه طباطبائی از 

برگزاری این آزمون بازدید کردند. 
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آگهی موضوع مائه 3 قانون و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

 قطعه یک ایالم
 برابر رای شماره ۱3996۰3۱۵۰۰۱۰۰3678 مورخ ۱۰/۱7 ۱399 هیات اول /

هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه  بالمعارض متقاضی آقای محسن کریمی ، فرزند 
صید کاظم ، به کد ملی ۵8۱997۵9۰۱  )ششدانگ( یک باب ساختمان ، به مساحت 
9۵/۴۰ متر مربع ، پالک شماره ۱۱6 فرعی از ۱۴8۵ اصلی ، واقع در ایالم- پیچ 
آشوری – انتهای کوچه ماهر ، خریداری شده از سبحان یاری و منتسب به مالکیت 

محمد محمد  محمد پناهی .
 لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ی ۱۵ روز آگهی می شود 
در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند ظرف مدت دو ماه و در مورد آگهی های اصالحی ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
انتشار اولین آگهی، اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نماید. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت  مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. 
 تاریخ انتشار نوبت اول : 99/۱۱/۲۱
تاریخ انتشار نوبت دوم : 99/۱۲/۰6 

 صفری- رئیس ادراه ثبت اسناد و امالک شهرستان ایالم 

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم بهار قیمی حشکوائی با ارایه استشهادیه دفترخانه ۱۴7 رشت ادعای فقدان 
سند مالکیت پالک ۲766 سنگ اصلی 7۵ را نموده که به شماره سریال ۰۵۵۱7۰ الف 
99 و دفتر الکترونیکی ۱399۲۰3۱86۰3۰۲۴97۲به نام بهار قیمی حشکوائی صادر 
گردید و به علت جابجایی مفقود گردیده اشت شایسته است مراتب طبق تبصره ذیل 
ماده ۱۲۰ آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی 
انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد مراتب اعتراض خود را ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله را ظرف مدت ۱۰ روز از انتشار آگهی به این 
اداره اعالم و رسید دریافت دارد در غیراینصورت نسبت به صدور سند مالکیت المثنی 

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

»آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی«

برابر رای شماره ۱3996۰3۱7۰۰۱۰۰۲98۵ – 99/۱۰/۱7 صادره از هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی ناحیه یک اهواز تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان 
در قسمتی از پالک 89۵/۵8 باقیمانده بخش 7 اهواز خریداری شده طبق گزارش 
کارشناس رسمی و نامه شماره 6۰۱/96/۱778۴ – 96/7/۴ اداره کل محترم ثبت 
 97/۵/۲9 – نامه شماره 97/۱7۰/۱79987  و  خوزستان  استان  امالک  و  اسناد 
روابط عمومی شرکت نفت که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک 
مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی و سایر 

مالکین مشاعی )مالک رسمی( به متقاضی آقای عبداله ندائی فرزند عبود به شماره 
شناسنامه ۱۲38 صادره از اهواز به شماره ملی ۱7۵۵۵3۲۵7۱ در شش دانگ یک 
باب ساختمان به مساحت ۱8۱/۵7 متر مربع در قسمتی از پالک 89۵/۵8  باقیمانده 
بخش 7 اهواز خریداری شده طبق شرح صدر آگهی و انتقال ملک از مالک رسمی 
بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی و سایر ماکین مشاعی )مالک رسمی( بنام وی 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱399/۱۱/۰۵
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱399/۱۱/۲۱

شناسه آگهی: ۵/۲۰۲۰/م-الف
اکبر افشین – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک اهواز

»آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی«

هیات  از  – 99/۱۰/۱7 صادره  شماره ۱3996۰3۱7۰۰۱۰۰۲98۵  رای  برابر 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی ناحیه یک اهواز تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان 
در قسمتی از پالک 89۵/۵8 باقیمانده بخش 7 اهواز خریداری شده طبق گزارش 
کارشناس رسمی و نامه شماره 6۰۱/96/۱778۴ – 96/7/۴ اداره کل محترم ثبت اسناد 
و امالک استان خوزستانو نامه شماره 97/۱7۰/۱79987 – 97/۵/۲9 روابط عمومی 
شرکت نفت که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال 
ملک از مالک رسمی بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی و سایر مالکین مشاعی )مالک 
رسمی( به متقاضی آقای سعید ندائی فرزند عبود به شماره شناسنامه ۱3۲۴9 صادره 
از اهواز به شماره ملی ۱7۵7۵۲۱۵۲6 در شش دانگ یک باب ساختمان به مساحت 
3۲۴/7۰ متر مربع در قسمتی از پالک 89۵/۵8  باقیمانده بخش 7 اهواز خریداری 
شده طبق شرح صدر آگهی و انتقال ملک از مالک رسمی بنیاد مستضعفان انقالب 
اسالمی و سایر ماکین مشاعی )مالک رسمی( بنام وی محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. ضمنا صدور سند مالکیت مانع 

از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱399/۱۱/۰۵
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱399/۱۱/۲۱

شناسه آگهی: ۵/۲۰۱9/م-الف
اکبر افشین – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک اهواز



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1675- سه شنبه 21 بهمن 61399 ورزش دنیای 

پرتابگر پارالمپیكی:
یکسال است که به سختی تمرین می کنم

دارنده مدال نقره مسابقات جهانی 
با  گفت:  دیسک  پرتاب  در  امارات 
گذشته  یکسال  طی  که  تمریناتی 
باالترین رکورد  ثبت  دنبال  به  داشتم 
تثبیت  و  رکوردگیری  مسابقات  در 
جایگاه خود برای اعزام به بازی های 

پارالمپیک توکیو هستم.
کرد:  اظهار  محمدیاری  علی 
تمرین  سختی  به  که  است  یکسال 
مسابقات  دوم  مرحله  در  تا  می کنم 
در  اسفند  واخر  ا که  رکوردگیری 

در  رکورد  باالترین  ثبت  با  شود،  می  برگزار  انقالب  آفتاب  ورزشی  مجموعه 
لیست دوومیدانی کاران اعزامی به پارالمپیک توکیو قرار بگیرم.

وی گفت: در مرحله اول رکوردگیری که مهرماه برگزار شد موفق به ثبت 
رکورد ۴3 متر و ۱7 سانتی متر شدم، در مرحله دوم سعی دارم این رکورد را تا 
۴۵ متر در پرتاب دیسک افزایش داده و به عنوان یکی از ورزشکاران شانس 

کسب طال راهی توکیو شوم.
از  استفاده  برای  خود  مشکل  رفع  به  اشاره  با  پارالمپیکی  پرتابگر  این 
تجهیزات سالن بدنسازی مجموعه فرهنگی ورزشی قمر بنی هاشم واقع در 
شهر ری، افزود: این مجموعه ویژه ورزشکاران معلول و زیر نظر سازمان ورزش 
شهرداری است که به دلیل کرونا در یک سال گذشته امکان استفاده از امکانات 
و تجهیزات سالن بدنسازی و استخر سرپوشیده آن وجود نداشت اما خوشبختانه 
چند روزی است که سالن بدنسازی آن باز شده و مشکلی برای استفاده نداریم.

وی در پایان با اشاره به تعطیل بودن استخر سرپوشیده مجموعه فرهنگی 
ورزشی قمر بنی هاشم، افزود: در حال حاضر به دلیل پرفشار بودن تمرینات و 
آماده سازی خود برای شرکت در مرحله دوم رکوردگیری، نیاز به ریکاوری و 
آب درمانی داریم که هنوز امکان استفاده از استخر سرپوشیده این مجموعه به 
ورزشکاران معلول داده نشده، امیدوارم با مساعدت اماکن ورزشی و مدیریت 
ورزشکاران  برای  حداقل  استخر  از  استفاده  شرایط  هاشم  بنی  قمر  مجموعه 

پارالمپیکی فراهم شود.

عذر خواهی رییس کمیته بازی های توکیواز زنان
کمیته برگزاری بازی های ۲۰۲۰ 
مردم،  عموم  از  بیانه ای  انتشار  با 
رویداد  این  در  حاضران  و  داوطلبان 
به دلیل اظهارات نسنجیده رییس این 

کمیته عذرخواهی کرد.
کمیته  رییس  موری«  »یوشیرو 
برگزاری بازی ها المپیک توکیو چندی 
پیش طی اظهاراتی زنان را به »صحبت 
کردن بیش از حد و غیردقیق« متهم 
کرد و گفت: زنان در جلسات بیش از 
آن  بیان  در  و  می کنند  صحبت  حد 

مختصر مشکل هم دارند.
پس از انتقادات تند از موری، کمیته برگزاری توکیو۲۰۲۰ »عذرخواهی 
و مراتب تاسف عمیق« خود را ابراز کرد. توکیو ۲۰۲۰ تالش کرد تا 8۰ هزار 
داوطلب امور پشتیبانی مربوط به ورزشکاران و مسابقات را راضی نگه دارد و 
و  المپیک  روح  برخالف  نامناسبی  سخنان  موری  »رئیس  مضمون  با  پیامی 

پارالمپیک بیان کرد« برای آنها ارسال کرده است. 
در متن این ایمیل آمده است: می خواهیم یک واقعه را عملی کنیم، واقعه ای 

که آرزو دارد جامعه را با تمام اختالفات و تفاوت هایش تایید کند و پذیرد.
همچنین در واکنش به صحبت های موری در حدود 3۰هزار درخواست 
داوطلبی ثبت شده توسط دولت از سوی ارایه کنندگان باز پس گرفته شده است. 
سی و دومین دوره بازی های المپیک، مردادماه سال آینده با یک سال تاخیر 

به دلیل شیوع پاندومی کرونا و در توکیو برگزار خواهد شد.

سرمربی تیم ملی كشتی آلیش زنان خبر داد؛
برگزاری مسابقات قهرمانی کشور کشتی آلیش زنان در اسفند

ر  کشـو نـی  قهرما بقات  مسـا
سـوم  و  دوم  زنـان  آلیـش  کشـتی 
دختـران  و  می شـود  برگـزار  اسـفند 
کشـتی گیر پـس از یک سـال دوباره 

بـه روی تشـک مـی رونـد.
آنـا براتـی سـرمربی تیـم ملـی 
مـورد گفـت:  ایـن  در  زنـان  آلیـش 
فدراسـیون  تـالش  بـا  خوشـبختانه 
ایـن مسـابقات را برگـزار می کنیـم. 
ابتـدا قـرار بـود اردوی تیـم ملـی را 
داشـته باشـیم امـا بـه ایـن نتیجـه 

رسـیدیم کـه اگـر قهرمانـی کشـور برگـزار و کشـتی گیـران دیگـری هـم 
اسـت. بهتـر  شـوند،  شناسـایی 

او افـزود: از وقتـی که زمان مسـابقات تعیین شـده اسـت دختران جنب 
و جـوش خاصـی پیداکرده انـد. خیلـی از تیم هـا آماده هسـتند و اسـامی خود 
را بـه زودی ارسـال می کنند.فکـر می کنـم مسـابقات جالبـی داشـته باشـیم 
چـون دختـران یک سـال اسـت که به دلیل شـیوع کرونا در هیچ مسـابقه ای 

شـرکت نکرده اند وشـور و شـوق زیـادی دارند.
براتـی در پاسـخ بـه اینکه ارزیابی شـما ازسـطح فنی مسـابقات چگونه 
اسـت؟ بیـان کـرد: فکـر می کنـم از نظـر فنـی نسـبت بـه سـال های قبـل 
بهتـر می شـود چـون اکنـون مربیانمـان آماده تـر هسـتند. آنهـا را در گروهی 
جمـع کرده ایـم و آموزش هـای الزم را بـه آنهـا داده ایـم تـا بـه درسـتی بـه 
کشـتی گیران منتقـل کننـد امـا در گذشـته پـس از شـرکت در کالس هـای 
مربیگـری، کار را رهـا می کردنـد و اطالعاتشـان بـه روز نمی شـد. از طرفـی  
اگـر کسـی بـه دنبـال کسـب مقـام در مسـابقات کشـوری اسـت ابتـدا بایـد 
بـدن آمـاده ای داشـته باشـد، بنابراین دختـران در این یک مـاه فرصت کافی 
بـرای آماده سـازی خـود داشـته اند و می توانیم امیدوار باشـیم کـه رقابت های 
خوبـی را خواهیـم دیـد. او در واکنـش به اینکـه برخی کشـتی گیران معتقدند 
مسـئوالن فدراسـیون بـه بخـش زنـان توجـه نمی کننـد، گفـت: نمی دانم از 
سـمت چـه کسـی و چگونـه موجی بـه راه افتاد که به کشـتی زنـان اهمیتی 
داده نمی شـود، امـا درحالـی کـه خیلـی از رشـته ها در این یک سـال تعطیل 
بوده انـد، مـا اردوی تیـم ملـی راه تشـکیل دادیـم. گمـان می کنـم ایـن موج 
از آنجـا بـه راه افتـاد کـه آقـای دبیر)رئیـس فدراسـیون کشـتی( در سـفر به 
مشـهد گفـت رشـته ها را بـه صـورت آزاد، فرنگـی، آلیـش زنان و کالسـیک 
اولویت بنـدی می کنـم.  او در مـورد قـرار گرفتـن کالسـیک در اولویـت آخر 
فدراسـیون گفـت: مسـابقات جهانـی و آسـیایی تثبیـت شـده ای در بخـش 
کالسـیک وجـود نـدارد امـا موجـی بـه راه افتـاد کـه گفتنـد می خواهنـد 
کالسـیک را تعطیـل کننـد درحالـی کـه اصـال چنین چیـزی را نشـنیده ایم. 
اکنـون هـم می بینیـد کـه خیلـی از رشـته ها تعطیـل هسـتند امـا قرار اسـت 
مسـابقات قهرمانـی کشـور آلیـش زنـان را برگـزار کنیـم و اگـر کرونـا هـم 
اجـازه بدهـد در همـه مسـابقات بیـن المللـی شـرکت می کنیم.سـرمربی تیم 
ملـی کشـتی آلیـش زنـان در مـورد علـت فعالیت کم کشـتی زنـان در ایران 
گفـت: متاسـفانه ایـن اصـال ربطـی بـه مـا نـدارد و بـه برنامه هـای اتحادیه 
جهانی کشـتی مربوط می شـود که توجه کمتری به کشـتی های سـنتی دارد 
و ابتـدا بـه رشـته های المپیکـی خـود مثـل آزاد و فرنگـی اهمیت مـی دهد.

 براتـی در مـورد برگـزاری اردوهـای تیـم ملـی آلیـش زنـان گفـت: 
از آنجایـی کـه قصـد داریـم در اسـفند اردوی تیـم ملـی را داشـته باشـیم، 
بدنبـال برگـزاری زودتـر مسـابقات قهرمانی کشـور هسـتیم تا کشـتی گیران 
را محـک بزنیـم. امیـدوارم کسـانی کـه حق شـان اسـت و آمـاده هسـتند به 

ایـن اردو وارد شـوند.

آمدن مسی همان و پیروزی بارسا همان!
3۵ دقیقه حضور لیونل مسی در 
زمین کافی بود تا بارسلونا بازی باخته 

را با برد عوض کند.
رونالد  به صالحدید  لیونل مسی 
کومان سرمربی بارسا برابر بتیس کار را 

از روی نیمکت شروع کرد.
بارسلونا بدون لیونل مسی در نیمه 
اول حرف چندانی برای گفتن نداشت و تا 
قبل از ورود او به زمین در دقیقه ۵6 با 
یک گل از میزبان سبزپوش خود عقب 
بارسا هشت موقعیت روی دروازه  بود. 

بتیس ایجاد کرده بود اما با ورود مسی به زمین ورق برگشت. مسی تنها سه دقیقه 
پس از حضور در میدان با یک شوت پای چپ زیبا توپ را دور از دستان گلر بتیس 
وارد دروازه کرد. توپ پس از برخورد با تیر عمودی به درون دروازه غلتید. در ۱۰ 
دقیقه ابتدایی حضور مسی در زمین بارسا 9 موقعیت روی دروازه بتیس ایجاد کرد.

این گل شماره ۱3 لیونل مسی در اللیگا بود و گل شماره ۲7 او به عنوان 
بازیکن تعویضی. رکورد در اختیار خولیو سالنیاس ستاره سابق بارسلونا با ۲8 گل به 
عنوان یار تعویضی است. مسی دقیقه 68 روی گل دوم بارسا هم نقش داشت. پاس 
عمقی او برای جوردی آلبا و سپس پاس عرضی این بازیکن برای گریزمان باعث 
شد تا گل دوم به ثبت برسد. گریزمان نتوانست به توپ ضربه مناسب بزند ولی توپ 
با برخورد به ویکتور روئیز وارد دروازه خودی شد. رئال بتیس در ادامه توانست توسط 
ویکتور روئیز کار را به تساوی بکشاند اما شوت تماشایی دقیقه 86 ترینکائو یک بار 
دیگر بارسا را پیش انداخت تا در نهایت برتری ۲-3 برای آبی اناری ها به ثبت برسد.

در واقع لیونل مسی به موقع وارد زمین شد و ورق بازی را هم به سود تیمش 
برگرداند. بارسا با این برد به رده دوم برگشت و باالتر از رئال قرار گرفت.

تحقیر قهرمان در خانه!
برزیلی  بان  دروازه  بکر،  آلیسون 
لیورپول یک تنه موجب شکست تیمش 

مقابل منچسترسیتی شد.
روزهای سیاه برای لیورپول زودتر 
از حد انتظار فرا رسیده است. تنها چند ماه 
بعد از قهرمانی مقتدرانه این تیم در لیگ 
برتر، آنها در استادیوم آنفیلد با نتیجه ۴-۱ 
مغلوب منچسترسیتی شدند و حاال با یک 
بازی بیشتر نسبت به این تیم، ۱۰ امتیاز 

با صدر جدول فاصله دارند.
اما بی تردید آلیسون بکر مقصر 

اول این شکست لقب خواهد گرفت. وقتی محمد صالح موفق شد از روی نقطه 
پنالتی دروازه سیتی را باز کرده و گل تساوی را به ثمر برساند، بارقه های امید به 

اردوی این تیم بازگشت، اما دو اشتباه متوالی سنگربان برزیلی کار را تمام کرد.
ابتدا پاس ضعیف آلیسون بکر به فیل فودن رسید و در نهایت ایلکای گوندوغان 
موفق شد با یک ضربه دقیق دروازه لیورپول را باز کرده و گل دوم را به ثمر برساند. 
اما اشتباهات آلیسون بکر ادامه یافت و لحظاتی بعد باز هم پاس عجیب و اشتباه او 
این بار در نهایت برناردو سیلوا را صاحب توپ کرد و پاس فنی او با ضربه سر تمام 

کننده رحیم استرلینگ در دهانه دروازه همراه شد.
آلیسون بکر در سالهای اخیر همیشه دروازه بان مطمئنی برای لیورپول بود 
و هر گاه این بازیکن در ترکیب حضور نمی یافت معموال مرسی سایدی ها خوب 
نتیجه نمی گرفتند. اما این بار همه چیز بر عکس پیش رفت و آلیسون بکر که در 
شرایطی دشوار و با تالش پزشکان به این دیدار رسیده بود، عامل اصلی باخت تیمش 

مقابل سیتی لقب گرفت.
آخرین بار حدود سه سال قبل بود که لوریس کاریوس، دروازه بان آلمانی لیورپول 
در فینال لیگ قهرمانان مقابل رئال مادرید مرتکب چنین اشتباهات مسلمی شده و 
یک تنه قهرمانی را از تیمش گرفت. حاال و بعد از سالها، یک بار دیگر لیورپول یک 

دیدار بزرگ را نه به حریف، بلکه به دروازه بان خود واگذار کرد.

روزهای خوب نیمار در پاریس
نیمار، ستاره برزیلی PSG، روزهای خوبی را در پاریس می گذراند و به تازگی 

ابراز تمایل کرده که همچنان در پایتخت فرانسه به بازی و زندگی ادامه دهد.
به نظر می رسد که نیمار در آستانه تمدید قرارداد با پاری سن ژرمن باشد. 
نیمار به تازگی مصاحبه ای تصویری با باشگاه پاریسی انجام داده که در سایت 
این باشگاه نیز منتشر شده است. مارکا به همین مناسبت مجموعه از مهمترین 
 PSG صحبت های نیمار در این مصاحبه راجع به زندگی در پاریس و بازی در

را منتشر کرده است.
رابطه نیمار با کیلیان امباپه

“ما رسما عین دو تا برادریم. من برادر بزرگه هستم و او برادر کوچک تر. زیاد با 
هم بازی می کنیم. من کسی هستم که در زمین بازی خیلی با او هماهنگ هستم. از 
او می خواهم که بدود، این کار را بکند... آن کار را بکند... خیلی به او فشار می آورم 
اما همیشه دوست دارم که بهترین عملکردش را داشته باشد. او پسر طالیی استف 

من او را پسر طالیی صدا می کنم، چون او قلب بزرگی دارد.
لزومی ندارد از کیفیت او به عنوان یک فوتبالیست صحبت کنیم چرا که همه 

می دانند، اما اما او بیرون از زمین چمن هم پسر فوق العاده ای است.
یک پسر خیلی شاد و خوش مشرب و بامزه، خیلی شبیه به خودم است. ما باید 
شاد باشیم تا بتوانیم ۱۰۰ درصد توان خود را به نمایش بگذاریم. وقتی او خوشحال است 
این خوشحالی و حال خوب را به زمین بازی هم منتقل کرده و به تیم کمک می کند.

این فصل  که  امیدوارم  باشد.  زیاد خوشحال  خیلی  او  که  دارم  دوست  من 
بتوانیم فصل محشری در کنار هم داشته باشیم، می توانیم چندین قهرمانی ببریم.”

مهمانی های بی شمار نیمار
“این خیلی موضوع عجیبی است، چرا که آخر چه کسی مهمانی دوست ندارد؟ 
همه دوست دارند که خوش بگذرانند، با رفقا و خانواده شان بیرون بروند و وقت 
بگذرانند. من خودم می دانم که چه زمانی می توانم به مهمانی بروم یا مهمانی 
بگیرم و کی این کار را نکنم. درست برعکس چیزی که مردم فکر می کنند، من 

آدم نابالغی نیستم.
اگر ۱۰۰ درصد فقط روی فوتبال بازی کردن تمرکز کنم، آن هم آنطور که 
من تمرکز و فکر می کنم و آنطور که من هستم، منفجر می شوم و به همین دلیل 

است که من هیچوقت دست از مهمانی گرفتن بر نمی دارم.”

ل  تبا فو تیم  بی  مر
بازیکنان  گفت:  پرسپولیس 
پرسپولیس همیشه تالش می 
کنند تا این تیم بزرگی کند و هواداران 

از تیم راضی باشند.
در نشست خبری  حمید مطهری 
مس  برابر  پرسپولیس  دیدار  از  پیش 
فقدان  ابتدا  داشت:  اظهار  رفسنجان 
مهرداد  پرسپولیس،  باشگاه  اسطوره   ۲
تسلیت  را  انصاریان  علی  و  میناوند 
می گویم. نمی شود با این غم بزرگ کنار 
آمد. این ۲ پیشکسوت هر جا می رفتند 
شادی را عرضه می کردند و نمی دانم در 

مقابل این غم بزرگ چه بگویم.
وی افزود: مس رفسنجان از جمله  
است  ما  فوتبال  ساختار  با  باشگاه های 
لیگ  به  خوبی  جذابیت  آنها  حضور  و 
می دهد. حریف ما گروه فنی خوبی دارد 

و آنها تا االن پدیده لیگ بودند.
پرسپولیس  فوتبال  تیم  مربی 
زوایای مختلف  از  را  اضافه کرد: مس 
باید به شدت مراقب  بررسی کردیم و 
آنها باشیم. آنها خوب و زیرکانه فوتبال 
انتقال توپ  بازی می کنند و در بخش 
از دفاع به حمله قدرتمند هستند و دفاع 
را  حریف  باید  دارند.  هم  خوبی  تیمی 
خوب کنترل کنیم و همه تیم ها مقابل 
و  کنند  می  بازی  فشرده  پرسپولیس 

برنامه های  دنبال ضد حمالت هستند. 
خوبی داریم و بازی مالکانه خودمان را 
ما  کرد:  خاطرنشان  می دهیم.وی  ارائه 
ذهن  با  همیشه  و  هستیم  پرسپولیس 
این  شویم.  می  حاضر  زمین  در  برنده 
ذهنیت را از تمرین متوجه خواهید شد. 
کردن  راضی  برای  همیشه  بازیکنانم 

هواداران تالش می کنند.
مطهری با اشاره به عملکرد خوب 
سید جالل حسینی در بازی های اخیر 
ستون  جالل  سید  گفت:  پرسپولیس 
تیم ما است. همه در پرسپولیس یکدل 
هستند و در هفته های گذشته بنا به نیاز 
تیم، برخی بازیکنان در پست های غیر 

تخصصی به میدان می روند.
در  پرسپولیس  فوتبال  تیم  مربی 

رفسنجان،  مس  خوب  روند  با  رابطه 
سال  رفسنجان  مس  کرد:  خاطرنشان 
تجربه  را  برتر  لیگ  در  حضورش  اول 
تغییرات زیادی داشته است.  می کند و 
ابتدایی  هفته  پنج  در  رفسنجان  مس 
لیگ نه گل زد و نه به پیروزی رسید 
بهتر  بسیار  این  رفته وضعیت  رفته  اما 
شد. آنها برای رسیدن به موفقیت نیاز 
به زمان داشتند و امروز به تیمی قابل 

احترام تبدیل شدند.
وی در مورد عدم استفاده از مهدی 
مهدیخانی و اینکه آیا او می تواند مشکل 
خیر،  یا  کند  را حل  پرسپولیس  گلزنی 
توانایی های  مهدیخانی  کرد:  اضافه 
که  است  کادرفنی  این  و  دارد  دیگری 
باید در مواقع الزم از بازیکنان استفاده 

کند. این بازیکن قبال شرایط بدنی خوبی 
نداشت اما رفته رفته بهتر می شود. در 
پرسپولیس بازیکنان باید خودشان را به 
کادرفنی تحمیل کنند.مطهری در مورد 
مصدومیت بازیکنان پرسپولیس در این 
فصل، تصریح کرد: ما مربیان همیشه 
با مصدومیت و محرومیت بازیکنان رو 
به رو هستیم و این در فوتبال چالشی 
طبیعی است. مهم کار تیمی ما است که 

به خوبی آن را انجام دهیم.
وی در رابطه با جذب مهدی ترابی 
اضافه کرد: مهدی هم از نظر اخالقی 
است.  احترامی  قابل  بازیکن  فنی  و 
و  هستند   9 شماره  نه  بازیکنان  برخی 
مهدی  هستند.  نیم  و   9 آنها   .۱۰ نه 
بازی می  ترابی بین هافبک و مهاجم 
کند و می تواند به ما کمک زیادی کند. 
دیگر  شرایط  فصل  نیم  در  طرفی  از 
به  بنا  تا  می کنیم  بررسی  را  بازیکنان 

نیاز تیم آنها را جذب کنیم.
ز  ا گفت:  یان  پا ر  د مطهری 
صدری  مجید  و  باشگاه  مدیرعامل 
کنم  می  تشکر  مدیره  هیات  رییس 
به  را  آرامش  آمدند  که  زمانی  از  زیرا 

تیم برگرداندند.
امروز سه  پرسپولیس  فوتبال  تیم 
شنبه از ساعت ۱7 در ورزشگاه آزادی 
به مصاف مس رفسنجان خواهد رفت.

سید جالل ستون تیم ما است؛

مربی پرسپولیس: همیشه با ذهن برنده در زمین حاضر می شویم

بازیکن تیم فوتبال پیکان می گوید 
حاضر  حال  تیم  بهترین  پرسپولیس 
فوتبال ایران است و موفقیت هایش به 
خاطر توانایی کادر فنی و بازیکنان این 

تیم بوده است.
آخرین  ه  ر با در نوری،  محمد 
وضعیت تیم فوتبال پیکان اظهار کرد: 
ابتدا می خواهم درگذشت مهرداد میناوند 
و علی انصاریان عزیز به خانواده فوتبال، 
باشگاه پرسپولیس و خانواده آنها تسلیت 
بگویم. همه متاثر هستیم و باور نداریم 
آنها  خانواده  به  خدا  رفتند.  ما  بین  از 
صبر بدهد. امیدوارم مردم پروتکل های 
بهداشتی و زدن ماسک را رعایت کنند 
ورزشکار  غیر  و  ورزشکار  کرونا  چون 
امیدوارم کرونا زودتر برود  نمی شناسد. 
تا مثل قبل فوتبال تماشا کنیم و به هم 
نزدیک تر بشویم و این دوری بین فوتبال 
و هواداران از بین برود. تیم ما تلفیقی از 
بازیکنان جوان و با تجربه است و کارد 
فنی خوبی هم داریم و آقای تارتار واقعا 
زحمت می کشند و تیم مدیریتی خوب 
واقعا  مدیریت  در  محمدی  آقای  که 
تالش می کنند. با توجه به بودجه تیم که 
فکر می کنم از نظر بودجه جزو تیم های 
را  خوبی  شرایط  هستیم،  جدول  پایین 
داریم  و روز به روز هم شرایط بهتری 
را تجربه می کنیم. به نظرم نتایج خوبی 
گرفتیم و اختالف ما با تیم پنجم یک 
یا دو امتیاز است. امیدوارم بتوانیم این 
روند را تا آخر فصل حفظ کنیم. پیکان 
نسبت به فصل قبل خیلی بهتر شده اما 
و  نمی دهیم  قرار  پارسال  را  مالک  ما 
تالش می کنیم بهترین نتایج را بگیریم.

وی درباره عملکرد مهدی تارتار 

هم گفت: آقای تارتار یکی از بهترین 
ایران  لیگ  اخیر  سال  چند  مربیان 
او  دارد.  مشخصی  رزومه  و  هستند 
واقعا زحمت می کشد و  نتیجه کارش 
اختیار  در  را  تیم هایی  او  می بیند.  را 
می گیرد که شاید خوب نتیجه نگرفته 
باشند اما آن تیم ها را متحول می کند. 
ما سه سال با آقای تارتار کار کرده ام 
و واقعا مربی خوبی است و پتانسیل این 
را دارد که هدایت تیم های بزرگ را در 

اختیار بگیرد.
درباره  پیکان  فوتبال  تیم  بازیکن 
تیم  این  تاکتیک  می شود  گفته  اینکه 
اوت دستی است هم گفت: اوت دستی 
هم یک نوع تاکتیک است. ضربه کرنر 
را با پا می زنند و اوت را با دست پرتاب 
توانایی  بازیکنی داریم که  می کنند. ما 
این را دارد که اوت ها را به خوبی پرتاب 
کند و تیم هم به خوبی از ویژگی این 
اوت  که  تیمی  می برد.  بهره  بازیکن 
داشته  را   محمدی  نادر  مثل  اندازی 

باشد از آن استفاده می کند. هر تیمی هم 
سعی می کند از ویژگی های بازیکنانش 

استفاده کند.
نوری در ادامه درباره دیدار هفته 
آینده تیمش برابر پرسپولیس هم گفت: 
روزهای خوش من در پرسپولیس بود که 
افتخار این را داشتم که بازوبند کاپیتانی 
این تیم را هم به بازو ببندم. مطمئنا بازی 
اگر در زمین  داریم و  سختی پیش رو 
باشم همه تالششم را برای تیمم انجام 
تیم  بهترین  االن  پرسپولیس  می دهم. 
ایران است و بزرگ ترین تیم آسیا است 
و با آقای گل محمدی ساختار خوبی دارد 
و زیبا بازی می کند. این تیم هم خوب 
بازی می کند و هم خوب نتیجه می گیرد. 
خوب  و  می خورد  گل  کم  پرسپولیس 
وجود  با  من  اعتقاد  به  می کند.  گلزنی 
تیم  ترین  قوی  دارد،  که  کمبودهایی 
ایران است و مطمئنا با تقویت در نیم 
فصل شرایط بهتری را هم تجربه خواهد 
کرد. فکر می کنم پرسپولیس امسال هم 

با اختالف بهترین تیم لیگ باشد.
ادامه داد: پرسپولیس شرایط  وی 
را  خوبی  شرایط  اگر  و  دارد  را  خوبی 
نداشت، نایب قهرمان آسیا نمی شد. بی 
دلیل به این تیم فشار آوردند. شکست 
هر  برای  است  ممکن  بازی  هر  در 
تیمی رقم بخورد و پرسپولیس هم در 
فینال شکست خورد. این تیم در بیشتر 
بازی ها شایسته پیروزی است و بهترین 

تیم ایران است.
گفته  اینکه  درباره  پایان  در  او 
است  خاص  تیم  پرسپولیس  می شود 
هم گفت: خاص بودن از این نظر است 
که تیم بزرگی است. تیم های بزرگ مثل 
رئال مادرید، بارسلونا و منچستریونایتد 
همیشه تیم خاص هستند. در آسیا هم 
واقعا  عربستان  الهالل  و  پرسپولیس 
روی  نگاه ها  هستند.  بزرگی  تیم های 
البته اینکه  این تیم ویژه و ملی است. 
می گیرد  قرار  حمایت   مورد  می گویند 
به نظر من در فوتبال این مسائل معنی 
نمی دهد. شما ببینید کدام تیم توانسته 
پرسپولیس را شکست دهد، حاال یکی دو 
شکست هم در طول فصل رقم خورده 
اما همیشه کمترین شکست را داشته و 
پرسپولیس  برای  خورده  گل  کمترین 
بوده است. پرسپولیس دو بار به فینال 
انصاف  و  رسیده  آسیا  قهرمانان  لیگ 
مسائل  روی  را  موفقیت ها  این  نیست 
حمایتی بگذاریم. اگر پرسپولیس موفق 
بوده به خاطر توانایی تک تک بازیکنان 
بوده  هواداران  حمایت  و  فنی  کادر  و 
عنوان یک  به  پرسپولیس  برای  است. 
تیم بزرگ طبیعی است که بخواهند با 
این مسائل این تیم را به حاشیه ببرند.
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محمدرضا هاشمی كهندانی

اراضی و ساختمانهای فاقد سند  تعیین تکلیف وضعیت  قانون  آگهی اختصاصی 
رسمی حوزه ثبتی چالوس نظر به دستور مواد ۱ و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۲۰/9/۱39۰ملک متقاضی که در هیات موضوع 
ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی چالوس مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و 
بالمعارض وی محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی 
میگردد: 97۱ فرعی از ۵ اصلی واقع در قریه آیشبن بخش کالرستاق حوزه ثبت ملک 
چالوس مربوط به کامبیز بزرگی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان به 
مساحت 3۵۰.38 متر مربع خریداری مع الواسطه از محسن عسگریان مالک رسمی . 
لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی و ماده ۱3 آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق 
این روزنامه و محلی / کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق 
تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ 
انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند . معترضین باید ظرف یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و 
گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات 
ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی 
واصل نگردد یا معترض ، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند 
اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 
متضرر به دادگاه نیست . بدیهی است برابر ماده ۱3 آیین نامه مذکور در مورد قسمتی از 
امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده ، واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم 
اظهارنامه حاوی تحدید حدود ، مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت 
همزمان به اطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه 
تحدید حدود ، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید . 
تاریخ انتشار : ۰6/۱۱/۱399 تاریخ انتشار : ۲۱/۱۱/۱399 نیکنام ازوجی سرپرست ثبت 

اسناد و امالک چالوس
م الف ۱99۰9۱۱9

باور اینكه میناوند و انصاریان دیگر نیستند، سخت است؛

نوری: پرسپولیس بهترین تیم حال حاضر ایران است

نتخابـات  ا نهایـی  نامزدهـای 
فدراسـیون فوتبال در شـرایطی اعالم 
شـدند برخی چهره های شـناخته شده 
رد صالحیـت شـدند و در نهایـت 69 
نفـر بـرای ریاسـت، نایـب رئیسـی و 
اعضـای هیات رئیسـه نامزد شـده اند.

مزدهـای  نا یـی  نها فهرسـت 
فدراسـیون  شـده  صالحیـت  تاییـد 
فوتبـال اعـالم شـد و 69 نفـر برای 
رئیسـه  هیـات  صندلـی  و  ریاسـت 
رقابت خواهند کرد. این فهرسـت در 
شـرایطی اعالم شـد کـه چهره هایی 
فریـدون  رونـد،  بها حیـدر  ننـد  ما
 ... و  قنبـرزاده  منصـور  اصفهانیـان، 
داوطلبـان  نهایـی  اسـامی  بیـن  در 

نگرفته انـد. جـای 
البته این فهرسـت در شـرایطی 
تقریبـا  تصویـری  کـه  شـد  اعـالم 
سـایت  خروجـی  روی  بی کیفیـت 
فدراسـیون قـرار گرفتـه بـود و حاال 
مشـخص شـده اشـتباهاتی هـم در 
اعـالم اسـامی صورت گرفته اسـت. 
پیـکان  اکبـر محمـدی، مدیرعامـل 
از جملـه نفراتـی اسـت کـه نامـش 
در فهرسـت منتشـر شـده به اشـتباه 
احمـد محمـدی درج شـده و در ابتدا 
صالحیـت  رد  او  کـه  شـد  تصـور 

است. شـده 
در نهایـت دهم اسـفند مصطفی 
اجرلـو، شـهاب الدین عزیـزی خـادم، 
هاشـمی  کیومـرث  و  کریمـی  علـی 
بـرای  مانـده  باقـی  مدعـی  چهـار 
تصاحـب سـکان ریاسـت فدراسـیون 
آینـده  سـال  چهـار  طـی  فوتبـال 
خواهنـد بـود. در ایـن بیـن عزیـزی 
خـادم به علـت رد صالحیـت بهاروند 

نـواب  بـدون  قنبـرزاده،  انصـراف  و 
رئیـس اول و دوم اسـت و در صـورت 
افـرادی  بایـد  انتخابـات  پیـروزی در 
سـمت ها  ایـن  سرپرسـتی  بـرای  را 
معرفـی کنـد تـا در نهایـت در مجامع 
آینـده یـا همیـن مجمـع در ایـن باره 

شـود. تصمیم گیـری 
بـه جـز صندلـی ریاسـت و سـه 
کرسـی نایب رئیسـی، هفـت صندلی 
مانـد  خواهنـد  باقـی  رئیسـه  هیـات 
کـه دو مدیرعامـل باشـگاه ها )اعم از 
فوتبال، فوتسـال و فوتبال سـاحلی در 
بخـش بانـوان و مـردان(، دو رئیـس 
هیات فوتبال و سـه کارشناس فوتبال 
تشـکیل  را  رئیسـه  هیـات  اعضـای 

خواهنـد داد.
شـده،  اعـالم  فهرسـت  طبـق 
بیشـترین ترافیـک و رقابت در بخش 
کارشـناس هیـات رئیسـه اسـت کـه 
هـر کسـی خـارج از بدنـه مدیرعاملی 
باشـگاه ها و هیات هـای فوتبـال برای 
ایـن  در  بایـد  انتخابـات  در  شـرکت 
بخـش نامزد شـود. در حال حاضر 3۴ 
نفـر برای سـه کـره کارشـناس هیات 

کرده انـد. نام نویسـی  رئیسـه 
ادامـه نگاهـی بـه فهرسـت  در 
اولیـه داوطلبـان انتخابات فدراسـیون 

فوتبـال خواهیـم داشـت:
ریاسـت )نـواب رئیـس اول، دوم 

سوم( و 
نصـر  )حسـن  آجرلـو  مصطفـی 
اصفهانی، امیرحسـین )سـعید( فتاحی 

و لیـال محمدیـان(
خـادم  عزیـزی  لدین  شـهاب ا
)نایـب رئیس اول و دوم تایید نشـدند، 

شـهره موسـوی(
علـی کریمـی )مهـدی مهـدوی 
کیـا، سـعید دقیقـی، فاطمـه علیپور(

)علیرضـا  هاشـمی  کیومـرث 
پریـا  بهـروان،  غالمرضـا  رحیمـی، 

ری( شـهریا
روسای هیات های فوتبال

احسان اصولی )خراسان رضوی( 
)خوزسـتان(،  طالقانـی  عبدالکاظـم 
و  )چهارمحـال  حیـدری  طهمـورث 
بختیـاری(، حسـین باجیونـد )قزوین(، 
حبیب اهلل ابوالحسـن شیرازی )تهران(، 
امیرحسـین محتشـم )بوشـهر(، علـی 
طاهـری )اصفهـان(، عبـاس صوفـی 
)همدان(، جواد ششگالنی )آذربایجان 
شـرقی(، منصـور بیـک وردی )البرز(، 

غالمعلـی هنرپیشـه )فارس(
مدیران عامل باشگاه ها

سـعید عباسـی )آلومینیوم اراک(، 
محمدرضـا سـاکت )سـپاهان(،  محمد 
جواهـری )گل گهـر(، ، بهرام رضاییان 
)پـارس جنوبی(، سـعید نجاریان )تیم 
احمـد  سـاری(،  شـهروند  فوتسـال 
مـددی )اسـتقالل(، مهـرداد سـراجی 
)سـایپا(، علیرضـا جنتی )تیم فوتسـال 
گیتـی پسـند اصفهان(، احمد عشـقان 
ملـک )تیـم فوتبـال سـاحلی مقاومت 
محمـدی  اکبـر  یـزد(،  گلسـاپوش 

پیکان( (
کارشـناس )سـایر اعضای هیات 

رئیسه(
رضـا رضایـی، فریـده شـجاعی، 
مسـعود مـرادی، داود رفعتـی، ابراهیم 
مهرعلـی،  حمیدرضـا    ، شـکوری 
ماجـدی،  میرشـاد  دوردگـر،  صـادق 
احمدرضـا براتـی، حسـن کامرانی فـر، 
آخونـدی،  محمـد  ترکـی،  محسـن 
هوشـنگ نصیـرزاده، امیـن نـوروزی، 
شـهاب،  علیرضـا  شـمس،  حسـین 
علیـزاده،  علـی  جبـاری،  غالمرضـا 
هدایـت ممبینـی، شـهامت عباسـی، 
رضـا درویـش، نیمـا نکیسـا، حسـین 
زرگـر، رسـول فروغی، سـعید فتاحی، 
خداداد افشـاریان، بهنام ابوالقاسم پور، 
علیرضـا ابراهیمـی، رضـا صـادق پور، 
اسـماعیل صفیـری، جمیلـه کشـاورز، 
رضـا محمـد کاظمی، حسـین نیرویار.

و  اسـفند  دهـم  انتخابـات  ایـن 
سـالن  در  صبـح   ۱۰ سـاعت  راس 
اجـالس سـران برگـزار خواهد شـد و 
طبـق مقـررات اعالم شـده از سـوی 
اعضـای  از  یـک  هیـچ  فدراسـیون، 
مجمـع مجـاز بـه بـردن موبایـل بـه 

داخـل سـالن نیسـتند.

لیست نهایی انتخابات فدراسون فوتبال اعالم شد؛

كریمی و مهدوی كیا هستند/ حذف برخی از قدیمی ها!
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 خانه کتاب و ادبیات ایران اعالم کرد 
تسویه حساب با ناشران حاضر در نخستین 
شنبه  از  تهران  کتاب  مجازی  نمایشگاه 

۲۵بهمن ماه آغاز می شود.
به گزارش روابط عمومی خانه کتاب و 
ادبیات ایران، به استناد بند ج، ماده ۲ ضوابط 
و شرایط حضور ناشران در نخستین نمایشگاه 
کتاب تهران، پرداخت مطالبات ناشران شرکت 
کننده در این نمایشگاه از روز شنبه ۲۵بهمن 

ماه ۱399 آغاز خواهد شد. بر اساس این گزارش، در قدم نخست 
مطالبات ناشران شرکت کننده در نمایشگاه مجازی کتاب جیرفت 

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

به شکل مجازی برگزار شود.
مل  عا مدیر  ر  دهقان کا یوب  ا
ایران  ادبیات  و  کتاب  خانه  موسسه 
با حکم معاون فرهنگی وزیر فرهنگ 
ریاست  عنوان  به  اسالمی  ارشاد  و 
مجازی  نمایشگاه  نخستین  برگزاری 
کتاب معرفی شد. در نخستین نمایشگاه 
مجازی کتاب تهران، بیش از یک هزار 
ناشر حضور داشتند و بیش از ۱۰۰ هزار 
عنوان کتاب برای عرضه در سایت نمایشگاه مجازی کتاب 

تهران ارائه شد.
در نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران که از اول تا 
دهم بهمن ماه با حضور یکهزار و 73۲ ناشر داخلی از سراسر 
میلیون و ۲۵۴ هزار و ۵99  برگزار شد، یک  اینترنتی  کشور 
نسخه کتاب به ارزش 6۴۰ میلیارد و ۲۵8میلیون و 77هزار و 

۵68 ریال به فروش رسید.

تسویه حساب با ناشران نمایشگاه مجازی كتاب تهران از 25 بهمن

 معاون امور فرهنگی وزیر 
با  اسالمی،  ارشاد  و  فرهنگ 
رویدادهای  اهمیت  به  اشاره 
حوزه فرهنگ و به ویژه کتاب که محدود 
به مناسبت ها نشوند، گفت: اهتمام به توسعه 

کتابخوانی باید ادامه دار باشد.
از  رونمایی  آیین  در  جوادی  محسن 
پوستر سی و هشتمین دوره جایزه کتاب سال 
جمهوری اسالمی ایران و بیست وهشتمین 
جمهوری  سال  کتاب  جهانی  جایزه  دوره 
اسالمی ایران با بیان این که برگزاری مستمر 
جایزه کتاب در سی و هشت سال، گفت: این 
امتداد از ابتدا و از دوران جنگ تاکنون و در 
دوره کرونا نشان می دهد کتاب از ذهن و 
ضمیر ایرانیان و سیاستگذاران فرهنگی خارج 
نبوده و در داخل و خارج از کشور از شهرت 

و اعتبار خوبی برخوردار است.
وی ، با بیان اینکه جایزه کتاب سال 
از داوران و دبیران علمی و شناخته شده ای 
بهره مند است، ابراز امیدواری کرد اهتمام به 
توسعه مطالعه کتاب ادامه دار باشد تا شاهد 
ویژه  به  کشور  مکتوب  فرهنگ  شکوفایی 

کتاب و کتابخوانی باشیم.
معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی ادامه داد: روزی خاطره و ذاکره مردم 
ایران را با کتاب های مختلف حوزه پزشکی، 
ریاضیات و... با کتاب هایی همچون شاهنامه 
و آثار موالنا و حافظ  پیوند می دادند. امیدوارم 
سال  کتاب  جایزه  برگزیده  های  کتاب 
اعتباری  چنین  از  ایران  اسالمی  جمهوری 
برخوردار شوند تا از این مسیر، رشد کتاب 

و کتابخوانی در کشور افزایش  پیدا کند.

هیچ سفارشی از وزارت فرهنگ 
نشده است

دبیرعلمی جایزه کتاب سال جمهوری 
اسالمی ایران گفت: کتاب و نوشتن، میراث 
مکتوب در ادبیات ایرانی اسالمی است. در 
دوران کنونی وضع ما در حوزه کتاب خوب 
این  ها  کتاب  عناوین  در  کمیت  و  است 
موضوع را تایید می کند. در کنار آن، کیفیت 
هم باید افزایش پیدا کند که به نظرم امسال 
در جایزه کتاب سال، بهتر از سال گذشته بود.

کرد:  تاکید  راد،  مهدوی  محمدعلی 
تمام قد از داوری داوران جایزه کتاب سال 
جمهوری اسالمی ایران دفاع می کنم چرا 
که داوران از فرهیختگی برخوردار هستند و 
داوری را فارغ از مباحث مادی و صرفا بر 
می دهند.  انجام  علمی  فعالیت های  مبنای 
درجه  استادان  از  کتاب سال  جایزه  داوران 
و  داوری  کار  که  هستند  گروه  هر  در  اول 
را  دبیرخانه  به  ارسالی  کتاب های  ارزیابی 

انجام می دهند.
سال  کتاب  جایزه  داوران  گفت:  وی 
جمهوری اسالمی ایران به خاطرعلم، فکر، 
نوشتن، پژوهش، دین و ایران به داوری آثار 

کنم  تاکید  مجددا  است  و الزم  می پردازند 
جایزه  این  علمی  دبیری  که  مدتی  در  که 
سوی  از  سفارشی  هیچ  داشتم  برعهده  را 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و معاونت 
بررسی  برای  وزارتخانه  این  فرهنگی  امور 
طبق  ما  و  است  نشده  اعالم  ما  به  کتاب 
ارزیابی  و  بررسی  به  قرمزها  و خط  اصول 

کتاب ها پرداخته ایم.

دریافت آثار جایزه جهانی كتاب 
سال به صورت دیجیتال

دبیرعلمی بیست وهشتمین دوره جایزه 
جهانی کتاب سال جمهوری اسالمی ایران 
هم با بیان اینکه به یمن همکاری و همراهی 
سال  کتاب  جایزه  دست اندرکاران  همه 
جایزه  این  برگزاری  در  نقیصه ای  احساس 
محدودیت های  وجود  با  گفت:  نمی کنم، 
و  داوری  مراحل  کرونا،  ویروس  از  ناشی 
ارزیابی کتاب های جایزه جهانی کتاب سال 

به خوبی برگزار شد.
 احمدعلی حیدری، افزود: بخش قابل 
توجهی از آثار بیست وهشتمین دوره جایزه 
جهانی کتاب سال جمهوری اسالمی ایران 
را به صورت دیجیتالی دریافت کردیم. در 
کرونا،  ویروس  منفی  جنبه های  همه  کنار 
یک بخش از الطاف پنهان ویروس این بود 
که توانستیم بخش قابل توجهی از داوری ها 
را به صورت مجازی و غیرحضوری برگزار 

کنیم.
دبیر علمی بیست وهشتمین دوره جایزه 
جهانی کتاب سال جمهوری اسالمی ایران 
در پایان گفت: به لحاظ زمانی در برگزاری 
فرآیند جایزه دچار مشکل نشدیم  و کارها 
به خوبی پیش رفت و در حوزه های مطالعات 
را  خوبی  آثار  ایرانی  مطالعات  و  اسالمی 
به  توجه  با  امیدواریم  که  کردیم  شناسایی 

جهان،  و  کشور  بر  حاکم  کرونایی  شرایط 
آیین اختتامیه این جایزه را به نحو مطلوب 

و شایسته برگزار کنیم.

شفافیت عملكرد از سیاست  هاو 
اولویت های خانه كتاب و ادبیات 

ایران است
مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران 
همزمانی  به  اشاره  با  مراسم  این  در  نیز 
تاسیس خانه کتاب و ادبیات ایران با  ویروس 
مجموعه  این  تاسیس  از  بعد  گفت:  کرونا 
نگرانی هایی درباره چگونگی اجرا و برگزاری 
برنامه ها و فعالیت ها در دوران کرونا داشتیم 
اما هیچ کدام از فعالیت ها و برنامه های روتین 
متوقف نشد بلکه با استفاده از بستر فضای 

مجازی شاهد برگزاری برنامه ها بودیم.
گاهی  داد:  ادامه  دهقانکار،  ایوب 
فضایی که  شبکه های اجتماعی در اختیار 
ما قرار می دهد بزرگ تر و فراخ تر از فضای 
نمونه،  عنوان  به  است.  حقیقی  و  واقعی 
کارگاه های آموزشی که هر ساله در جشنواره 
شعر فجر برگزار می شد  معموال در گذشته 
سه روزه و محدود بود و به دلیل بعد مسافت 
بسیاری از عالقه مندان نمی توانستند در آن 
شرکت کنند  و شرکت برای عالقه مندان از 
شهرهای دور بسیار دشوار بود اما امسال با 
استفاده از فضای مجازی، کارگاه ها در سه 
بخش به مدت دو ماه برگزار شد و ما حتی 

شرکت کنندگانی از خارج کشور داشتیم.
وی عنوان کرد: بنابراین با بهره مندی 
دستاوردهای  مجازی  فضای  امکانات  از 
با  قیاس  قابل  که  داشتیم   شایسته ای 
دوره های قبل نیست. نمونه بارز آن برگزاری 
نخستین دوره نمایشگاه مجازی کتاب تهران 

در بستر فضای مجازی بود.
دهقانکار در پایان یکی از سیاست های  

خانه کتاب و ادبیات ایران را شفافیت عملکرد 
عنوان کرد و گفت: از3۰ مهر ماه تا به امروز 
و با احتساب ۱۰ روز آینده با 6 نشست خبری 
عالوه  بوده ایم.  ارتباط  در  رسانه   اهالی  با 
با  به صورت جداگانه  این مدت  در  این  بر 
اهالی رسانه مکتوب و برخط به شکل مجزا 
نیز گفت وگوهایی داشته ایم. همچنین هفته 
آینده، نشست خبری سی و هشتمین دوره 
جایزه کتاب سال جمهوری اسالمی ایران و 
بیست و هشتمین دوره جایزه جهانی کتاب 
سال را برگزار خواهیم کرد. با این حساب، 
خانه کتاب و ادبیات ایران در ۱۲۰ روز، شش 

نشست خبری برگزار کرده است.
در این آیین از پوستر سی و هشتمین 
اسالمی  جمهوری  سال  کتاب  جایزه  دوره 
جایزه  دوره  هشتمین  و  بیست  و  ایران 
جهانی کتاب سال جمهوری اسالمی ایران 

رونمایی شد.

جایزه كتاب سال در یك نگاه
ایران  اسالمی  جمهوری  سال  کتاب 
عنوان یک جایزه نیمه دولتی ایرانی است که 
هر ساله در بهمن ماه، طی روزهای برگزاری 
آئین های بزرگداشت انقالب سال ۱3۵7 در 
این کشور )دهه فجر(، با تأیید نهایی وزیر 
نویسندگان  به  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
بخش های  در  تقدیر  شایسته  و  برگزیده 
علوم  دین،  روانشناسی،  و  فلسفه  کلیات، 
اجتماعی، زبان، علوم کاربردی، هنر، ادبیات 

و تاریخ و جغرافیا اعطا می شود.
سال  کتاب  دوره  هشتمین  و  سی 
حمایت  هدف  با  ایران  اسالمی  جمهوری 
مصححان  مترجمان،  مؤلفان،  تشویق  و 
فرهنگ  ارتقای  و  کشور  سراسر  ناشران  و 
جامعه اسالمی ایران، حفظ استقالل و هویت 
فرهنگی در بهمن ماه ۱399 برگزار می شود.

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:

امیدوارم مسیر، رشد کتاب و کتابخوانی در کشور افزایش یابد

انتشار الگترونیکی ترجمه »مسائل اجتماعی معاصر« 
»مسائل  کتاب  الکترونیکی  نسخه 
ان.  وینسنت  نوشته  معاصر«  اجتماعی 
پاریلو و ترجمه انور محمدی بر روی پایگاه 
و  هنر  فرهنگ،  پژوهشگاه  اطالع رسانی 

ارتباطات قرار گرفت.
»مسائل  کتاب  الکترونیکی  نسخه   
ان.  وینسنت  نوشته  معاصر«  اجتماعی 
پاریلو و ترجمه انور محمدی بر روی پایگاه 
و  هنر  فرهنگ،  پژوهشگاه  اطالع رسانی 

ارتباطات قرار گرفت.
این کتاب، مسائل اجتماعی آمریکا را با استفاده از رویکردهای مختلف تبیین و 
تحلیل می کند. نویسنده در این کتاب با بیان اینکه تفکر عمومی مردم آمریکا راجع به 
برخی مسائل اجتماعی تغییر کرده، وقوع برخی رویدادها و تغییرات اجتماعی در این 
کشور را از دالیل مؤثر در آن برمی شمارد که مرگ و تخریب ناشی از حضور آمریکایی ها 
در جنگ افغانستان و عراق، افزایش دلواپسی مردم آمریکا در مورد حمالت تروریستِی 
بیشتر و به تبع آن، تغییر رفتار آن ها در مسافرت های هوایی، بازدیدهای شهری، و 
شرکت در رخدادهای عمومی، ضعف اقتصادی کشور در سال های اخیر و به تبع آن، 
از دست رفتن مشاغل، کاهش ارزش حساب های بازنشستگی، و فرصت های محدود 
برای فارغ التحصیالن دانشگاهی، فساد رفتاری در شرکت های غول پیکری مثل ورلدکام 
و انرون، افزایش هزینه های مراقبت بهداشتی و... ازجمله آن ها هستند. در عین حال 
جرم، مواد مخدر، نواقص نظام آموزشی، فجایع زیست محیطی، بی خانمانی، رشد جمعیت، 
فقر، نژادپرستی، تبعیض جنسی، خانواده ای تک والد، تنزل زیرساخت های شهری و 
خشونت هم، ازجمله موارد مؤثر در ایجاد تفاوت های عمده بین وضعیت آرمانی آمریکا 

و واقعیت آمریکا دانسته شده است.
که »جامعه شناسی  است  شامل ۱۴ فصل  معاصر«  اجتماعی  کتاب »مسائل 
مسائل اجتماعی«، »فرد در جامعه مدرن«، »جمعیت و محیط زیست«، »مسکن و 
شهرنشینی«، »قدرت، کار و محل کار«، »فقر و طبقه اجتماعی«، »نابرابری جنسیتی 
و دگرجنس گرایی«، »نژاد و روابط قومی«، »جرم و خشونت«، »خانواده«، »مراقبت 
بهداشتی«، »آموزش برای توده ها«، »سوء استفاده الکل و داروی مخدر« و »رفتار 

جنسی« عناوین فصل های آن هستند.

»مردی که امضا نکرد«وارد کتابفروشیهاشد
ترجمه کتاب »مردی که امضا نکرد 
)این چنین با حافظ اسد آشنا شدم(« توسط 
نشر ۲7 بعثت منتشر و راهی بازار نشر شد.

نکرد  امضا  که  »مردی  کتاب    ،
)این چنین با حافظ اسد آشنا شدم(« به قلم 
ترجمه  با  به تازگی  لبنان  المیادین  گروه 
منتشر  بعثت   ۲7 نشر  توسط  کریم شنی 

و راهی بازار نشر شده است.
این کتاب، متن مکتوب یک مجموعه 
لبنان  المیادین  شبکه  تولیدات  از  مستند 

است که سال ۲۰۱8 در ۱۲ قسمت تولید و پخش شد و بازه زمانی ۴۰ سال از 
تاریخ معاصر سوریه را در بر می گرفت. یکی از موضوعات محوری این مستند 
و  تهیه کنندگان  است.  فلسطین  نکبت  روز  و  اعراب  و  اسرائیل  منازعات 
نویسندگان این مستند در پی روشنگری  درباره پشت پرده اتفاقات آن دوره و 
نقش حافظ اسد رئیس جمهور پیشین سوریه در مذاکرات با آمریکا و غربی ها 

برای بازگرداندن بلندی های جوالن در مقابل صلح بودند.
پیمان کمپ دیوید بین اعراب و آمریکا، حوادث لبنان، جریان مقاومت، 
جنگ ایران و عراق، جنگ عراق و کویت، فروپاشی شوروی، توافق اسلو و 
... از جمله وقایع تاریخی مهمی هستند که در مستند مذکور و سپس کتاب 

آن، به  آن ها پرداخته شده است.
بثنیه شعبان که حجم زیادی از مطالب کتاب مربوط به اوست، سمت 
مشاور رسانه ای و سیاسی و همچنین ریاست اجرایی شبکه المیادین را به 
عهده داشته و در کنار افرادی چون رشید کنج، زاهر المریضی، هاله بوصعب 

و امیر بن جّدو در تهیه این مستند و کتاب آن، مشارکت داشته است.
اولین مطلب این کتاب نوشته امیل جمیل لحود رئیس جمهور سابق لبنان 
است که با عنوان »این چنین با حافظ اسد آشنا شدم« چاپ شده و در حکم 
پیشگفتار اثر است. »گفتگوی مستند با دکتر بثنیه شعبان« و »درباره این 
اثر« دوعنوان دیگری هستند که در بخش اول این کتاب یعنی »این چنین با 
حافظ اسد آشنا شدم« چاپ شده اند. بخش دوم »متن مصاحبه با دکتر بثنیه 

شعبان« است که این عناوین فرعی را در خود جا داده است:
دیدار  قنیطره،  طرح  ژنو،  صلح  اجالس   ،۱973 تشرین/اکتبر  جنگ 
نیکسون از دمشق، نیکسون رفت فورد آمد، توافق سینا۲، پروند لبنانی بین 
دمشق و واشنگتن، کارتر و اسد در ژنو، سفر سادات به قدس، پیمان کمپ 
دیوید، موضع دمشق در حمله عراق به کویت، جنگ خلیج و نزدیکی دمشق و 
واشنتگن، محتوا و اسرار جلسه ۱۲ ساعته بیکر-اسد، اجالس مادرید: مذاکرات 
پنهان، دو اجالس )اسد-کلینتون( سال ۱99۴ )ژنو و دمشق(، ترور رابین 
در سال ۱99۵... ترور صلح؟، کریستوفر و ده نکته پرز، حمله به لبنان سال 
۱996 )خوشه های خشم(، نقش سوریه در تفاهم نیسان، سفرهای روالند 
آلبرایت-شعبان:  باراک )۱999-۲۰۰۰(،  لودر، گفتگوهای فاروق الشرع - 

کانال دختران، آخرین دیدار... کلینتون اسد، رفت و امضا نکرد.
در بخش دوم کتاب،  متن مکتوب مصاحبه هایی آمده که در مجموعه 
مستند با آن ها گفتگو شده است. این بخش با عنوان »شرکت کنندگان« در 

کتاب درج شده و این عناوین را در بر می گیرد:
عبدهلل االشعل، ایالن پایه، کریم پاکرادونی، فارس بویز، عباس زکی، 
الکساندر زوتوف، حسین شیخ االسالم، ماهر الطاهر، سید عبدالغنی، ویلیام 

کوانت، ریچارد مورفی، طالل ناجی.
سومین بخش کتاب هم »بعد از پخش با دکتر بثنیه شعبان« نام دارد 

که دو عنوان »متن فیلم گزارش« و »غسان بن جّدو« را شامل می شود.
در بخشی از این کتاب می خوانیم:

بدین ترتیب، اسرائیل مجبور بود بهانه تازه ای مثل ایران یا شاید کمی 
مهم تر از ایران، براساس این که چه چیزی برای ایاالت متحده مهم است، 
پیدا کند! حوادث ایلول/سپتامبر ۲۰۰۱؛ یعنی انفجار برج های دوقلو سازمان 
تجارت جهانی، برای اسرائیل بسیار مهم بود؛ زیرا در تالش برای اثبات 
این که آمریکایی ها اکنون به اسرائیل نیاز دارند؛ موثر بود. زیرا حاال دشمنی 

وجود داشت که توان آن  کمتر از دشمنی اتحاد شوروی نبود.

ان
خو

یش
ی پ

رو

فرناز میرزالو

ها
ده 

گزی

پروانه رسولی خوشبخت

انتقادی دیگر به یك روایت در »همرفیق« 
نوشتاری  در  محمدی  محمدهادی 
و  متل ها  تمسخر  ن چه  آ به  نسبت 
برنامه  در  کودکی  دوره  هیچانه های 

»همرفیق« خواند واکنش نشان داد.
، در قسمت اخیر برنامه »همرفیق« 
شهاب حسینی که نیما رئیسی و محمدرضا 
علیمردانی  بودند،  آن  مهمان  علیمردانی 
به بیان نگاه خاص خود به هیچانه ها از 
جمله »اتل متل توتوله« و »دستمال من 
زیر درخت آلبالو گم شده« همراه با طنز 
و شوخی و البته اعتقاد بر بی معنی بودن 
آن ها پرداخت.  این هنرمند قبل تر هم در 

جاهایی به ارائه این نگاه خود پرداخته است. 
در پی این موضوع محمدهادی محمدی، پژوهشگر ادبیات کودک و نوجوان 
در یادداشتی که در سایت کتابک منتشر کرده، نوشته است :»در جامعه ای که ارزش 
کودک در ندیدن ارزش ها و حقوق اوست، جای هیچ شگفتی نیست که برنامه سازانی 
با حضور چهره های سینمایی و غیرازآن پس از انگشت رساندن به هر چیزی که 
با  و  بزنند  ترانه های کودکانه  به  انگشتی هم  بیایند  این بار  در دسترس شان است، 
تفسیرهایی ناخوشایند در بی معنایی آن سخن بگویند. من دلم برای آن که تفسیر 
می کرد نسوخت، دلم برای آنانی می سوخت که در جایگاه تماشاچی، به بخشی از 
فرهنگ کودکی خود می خندیدند. و این البته شاید طبیعی باشد، در جامعه ای که 
بهانه ای  فرهنگ مان هم  و  به خودمان  باشد، خندیدن  داشته  کیفر  خنده می تواند 
می شود برای بیهوده خندیدن. تماشاچیانی که شاید ندانند پشت این بی معنایی چه 

کارکردهایی نهفته است.
این یادداشت را نه در جهت نقد آن دستگاه و برنامه سازانی می نویسم که این گونه 
می کوشند فرهنگ مادری و فرهنگ کودکی خود را به فروپاشی بکشانند، بلکه روی 
یادداشتم تنها به مادران و پدران و همه جوانانی است که ممکن است در کارکرد این 
ترانه بازی های هیچانی شک کنند و دیگر جرئت نکنند آن را برای کودکانی که در 
کنارشان هست بخوانند. به این دلیل که بگویند یک بار مفسری فرهیخته بی معنایی 
این ترانه بازی های هیچانی را برای ما گوشزد کرد، پس ما هشیار باشیم و این ترانه 

بازی های هیچانی را از کودکان خود دریغ کنیم.
بگویم  کرده ایم،  کودکان  ادبیات  تاریخ  کار  که  کسانی  به عنوان  است  نیاز 
وجودی  چرایی  در  ایران  کودکان  ادبیات  تاریخ  مجموعه  نخست  جلد  در  ما  که 
چنین ترانه بازی هایی گسترده نوشته و تحلیل کرده ایم. اما در آن جا به نکته ای 
اشاره نشده است که چون مربوط به زبان آموزی کودکان است در این یادداشت 

به آن اشاره می کنم.
ترانه بازی های هیچانی که آمیختی از کنش های بازی گون و آواهای گاه به 
ظاهر بی معنا هستند، برای هزاره ها نقشی بی بدیل در زندگی کودکان در هر کجای 
جهان داشته اند. مادران که آفریننده این ترانه ها بوده اند، بر پایه حکمت جاری در 
زندگی انسان،  شناختی ژرف از مغز کودک و چگونگی رشد آن داشته اند. این آواها 
و ترانه ها، خشت بر خشت، در سده ها و هزاره ها شکل گرفته است. ترانه بازی ای 
مانند »اتل متل توتوله« جدای از این که یک بازی کنش ورزانه شیرین برای کودکان 
است، که حس گرم دور هم نشستن را برای آن ها به وجود می آورد، برخالف گفته 
آن مفسر شیرین تفسیر، اگر قرار باشد جایگاه آن را با اوراد بسنجیم، به راستی وردی 
زبانی است. مادران در درازای تاریخ با این وردهای زبانی بوده است که کودکان 
خود را با آوا و نوای زبان مادرانه و زبانی که کودک با آن ریتم، آهنگ، و زیروبمی 

زبان را می آموزد آشنا کرده اند.
 Emergent شکوفایی  سواد  نام  به  مدرن  جهان  در  امروزه  آن چه 
Literacy شناخته می شود، و بخشی مهم از آن بیداری آوایی است، درست 
شوربختانه  است.  کودکان  به  آوایی  زبان آموزی  کهن  سنت  همین  از  برگرفته 
باید  است،  بیگانه  پربار  واژگان  این  با  ایران  پیش دبستانی  نظام  این که  به سبب 
Phonological Awareness از نخستین  روشن کنم که بیداری آوایی 
گام های یادگیری و آموزش زبان به کودکان است. چون در زمان هایی که فرهنگ 
پیش دبستانی در جهان شکل نگرفته بود این آموزش برعهده مادران بوده، آن ها 
با حکمت مادرانه از ساده ترین آواهای زبانی، پیچیده ترین معماری های آوایی را 
یاد  را  زبان  ریتم  و  آهنگ  زیروبم،  هم  و  کنند  بازی  هم   کودکان  تا  می ساختند 
بگیرند و بتوانند هم خوب بشنوند و هم خوب بر زبان برانند. در آن آوای دل نشین 
واک  چهارباره  تکرار  نیست،  نهفته  که  بزرگی  چه حکمت های  توتوله،  متل  اتل 
زبانی- دندانی »ت« ارتباطی روشن با زبان باز کردن کودکان دارد، کودکانی که 
هنگام باز کردن زبان، با پیچش های زبانی نمی توانند کنار بیایند و ممکن است 
دو واک همسایه »ت« و »د« را به نادرست به کار ببرند، با دستور زبان آوایی از 
سوی مادران روبه رو می شدند و مادران از همان آغاز با تمرین این پیچش های 

زبانی، به گشودن زبان کودکان خود کمک می کردند.
مفسر  آن  نگاه  از  آن  از  بخشی  که  داریم  ترانه ها  این گونه  از  آن چه  هر 
کارکرد  و  معنا  از  سرشار  خود  بی معنایی  در  می رسد،  نظر  به  بی معنا  خوش مزه، 
است. ترانه هایی این چنین، خط و راهی به درازای تاریخ و پیش از تاریخ دارند، 
این آواهای تکرارشونده نسل در نسل مادر و کودک را به هم پیوند می دهند و 
میان نسل ها پیوست های فرهنگی می سازند. آیا تاکنون کودکان پیش دبستانی و 
خردسال را دیده اید، هنگامی که آوای عمو زنجیرباف را گروهی می خوانند، چه گونه 
و چه طور تمام سلول های مغزی و تنی شان بیدار می شود و یکپارچه هیجان های 

درونی خود را بیرونی می کنند؟
ندارم، که چنین  و آن مفسر شیرین مزه  برنامه سازان  آن  به  نقدی  من هیچ 
فرهنگ مادری و کودکی خود را زیر پا می گذارند و برای خنداندن تماشاچیان، از 
زخم زدن به فرهنگ مادری و کودکی خود نان می سازند. سخنی با آن ها ندارم که 
تاروپود فرهنگ مادری و کودکی خود را دستمایه ای برای فروپاشی آن گذاشته اند و 
هر دم بر آتش دست انداختن ترانه بازی هیچانی مانند اتل متل می افزایند تا بیش تر 

دل تماشاچیان خود را بربایند.
 سخن من ابتدا با همه مادران و زنان و البته پدرانی است که شاید با دیدن 
نظام  با  بعد  و  بزنند.  تأیید  مهر  این چنینی  بازی های  ترانه  مرگ  بر  تفسیرها،  این 
آموزش وپرورشی است که در چهل سال گذشته، یک کتاب یا مقاله درباره ضرورت های 
وجودی بیداری آوایی و سواد شکوفایی نه پژوهیده و نه منتشر کرده است. سخنم 
با مربیان و آموزگاران است که در این فضای سرد و فسرده ای که همه آردهای 
فرهنگی مان را بیخته و الک مان را بر دیواره های پوک آویخته ایم، یادمان باشد، اگر 
می خواهیم گلستان، بوستان و قطعات سعدی بخوانیم و این ها برای ما به یادگار 
بماند، خواندن چنین آثاری از آواهای اتل متل توتوله شروع می شود تا آن جا که زمانی 

دیگر کودکان ما بتوانند این شعر را از استاد بزرگ سخن بخوانند:
سخن به ذکر تو آراستن مراد آنست
که پیش اهل هنر منصبی بود ما را

وگرنه منقبت آفتاب معلومست
چه حاجتست به مشاطه روی زیبا را

 و بگویند ای اتل متل کوتوله  عزیز تو که به ما بازی هم نشینی و هم زبانی 
آموختی، سخن برای کارکردها و زیبایی های روی تو تنها برای یادآوری به اهل دل 

بود و بس! که روی زیبای تو حاجت به هیچ پیرایشگری ندارد.

نام  گفت:  دامغانی  مهدوی  فریده 
اصلی کتاب »بهشت ازدست رفته« است اما 
بنا بر توصیه ناشران نام »بهشت گم شده« 
بودند  معتقد  آنها  گذاشتم.  کتاب  این  بر  را 
نام بهشت گم شده  با  که اگر این کتاب را 
ناآشنا  را  آن  ایرانی  خواننده  نکنیم،  منتشر 

خواهد دانست.
سلسله نشست های شنیداری بزرگان 
در  که  است  وقتی  چند  جهان  ادبیات 
اندیشمندان  خانه  موسسه  مجازی  صفحه 
از  یکی  می شود.  برگزار  انسانی  علوم  و 
این موسسه، گفت وگوی  اخیر  نشست های 
با فریده مهدوی دامغانی  عطیه مشایی فرد 
یعنی  میلتون،  جان  اثر  مهم ترین  مترجم 
بهشت گم شده بود. فریده مهدوی دامغانی در 
این نشست از تجربه خود در ترجمه این اثر، 
نامگذاری آن و دالیل برتری و شاخص بودن 
این کتاب گفت و به موضوعی پرداخت که 
شاید در ایران کمتر به آن توجه شده باشد.

کمی  کار  آغاز  در  دامغانی  مهدوی 
اجتماعی  شرایط  میلتون،  شخصیت  درباره 
و خانوادگی و تحصیالت او صحبت کرد و 
گفت: »در زمان میلتون تغییرات زیادی در 
بود.  شده  ایجاد  انگلستان  رسمی  کلیسای 
تغییر به مذهب پروتستان یکی از آن هاست. 
جان میلتون نیز در خانواده ای پروتستان به 
دنیا آمد و پرورش یافت. مذهب تاثیر بسیار 
او  داشت.  میلتون  نوشته های  در  زیادی 
باشد  آزاداندیش  شاعری  که  داشت  تمایل 
و به دین به ما هو دین نگاه کند، نه اینکه 
سویه مذهبی خاصی داشته باشد. او معتقد 
بود که هر انسانی باید با آزادی تمام با متن 
انجیل مواجه شود و هیچ کلیسا و مذهبی 
قدرت تاثیر گذاشتن بر آن را نداشته باشد و 
کوچکتری اعتقادی به عالم برزخ نداشت.«

این مترجم بهشت گم شده درباره تاثیر 
این کتاب بر جوامع بشری گفت: »میلتون 
در یکی از رساله هایش اعالم کرده بود که 
هر انسانی آزاد است که بر اساس وجدانش 
عقاید  و  بیاورد  دست  به  را  الهی  معرفت 

از  بیان کند. کتاب »بهشت  آزادانه  را  خود 
کتابی  دلیل  همین  به  میلتون  دست رفته« 
ارزشمند در زمینه فلسفه، مذهب و سیاست 
است. این کتاب الهام بخش اهالی سیاست 
کشور فرانسه بود و در انقالب فرانسه بسیار 
مانند  فرانسوی  اندیشمندان  بود.  تاثیرگذار 
سموئل  مانند  انگلیسی  متفکران  یا  ولتر، 
او  منظومه  درباره  و...  تنیسون  جانسون، 
حرف زده اند و تاکنون نیز این رساله مورد 

توجه متفکران است.«
یده  فر صحبت های  یگر  د بخش 
و  کتاب  موضوع  درباره  دامغانی  مهدوی 
مطالب آن بود. او توضیح داد: »میلتون در 
این کتاب از سقوط آدم که در اندیشه شاعر 
سخن  است،  بشر  عصیان  و  سقوط  نماد 
می گوید. جبر و اختیار، آزادی فردی و... نیز 
از موضوعات دیگر این کتاب است. در این 
منظومه باشکوه سخن از سقوط آدم و حوا 
از بهشت و هبوط آن ها به زمین است. این 
سقوط از بهشت به علت نافرمانی آدم و حوا 
از خداوند و فرمان او بود. خوردن آن میوه 
شر  و  خیر  شناخت  دلیل  مشهور،  ممنوعه 
عالم مادی بود. خداوند نیز هردو را مجازات 
می کند و هر دو را از بهشت بیرون می کند. 
پسر  که  می دهد  وعده  آنان  به  خداوند  اما 
زمین  به  را  )ع(  مسیح  یعنی  آسمانی اش، 
و موجب  پاک کند  را  آنان  گناه  تا  بفرستد 

رستگاری آدمیان شود.«
ترجمه و تجربه

تصمیمش  درباره  ادامه  در  مهدوی 

برای ترجمه بهشت گم شده گفت و توضیح 
داد: »در سال های اواخر دهه هفتاد شمسی، 
بعد از ترجمه کمدی الهی شروع به ترجمه 
کردم.  میلتون  گم شده  بهشت  منظومه 
را  کتاب  این   ۱383 سال  در  نیز  همسرم 
سال  چهار  کتاب  این  ترجمه  کرد.  منتشر 
به  میلتون  نوشته های  انجامید.  طول  به 
بسیاری  هنر  و  می مانست  انجیل  جمالت 
در ترجمه نیاز داشت. اسامی خاصی که در 
متن این کتاب آورده شده بود، مرا ملزم به 
می کرد  طوالنی  بسیار  پاورقی های  نوشتن 
شخصیت های  آن  از  هرکدام  درباره  تا 
به  درستی  اطالعات  افسانه ای  یا  تاریخی 

خواننده بدهم.«
بهشت ازدست رفته یا گم شده

انتخاب  دلیل  به  اشاره  به  مهدوی 
برابرنهاد »گم شده« برای این کتاب توضیح 
که  بگویم  باید  هم  کتاب  نام  »درباره  داد: 
ازدست رفته« است.  نام اصلی آن »بهشت 
در آن دوران من تصمیم داشتم که همین 
نام را برای کتاب بگذارم. اما بنا بر توصیه 
ناشران آن زمان نام »بهشت گم شده« را بر 
بودند که  این کتاب گذاشتیم. آن ها معتقد 
اگر این کتاب را با نام بهشت گم شده منتشر 
خواهد  ناآشنا  را  آن  ایرانی  خواننده  نکنیم، 
دانست. البته استدالل آن ها تا حدی درست 
بود. چراکه ایرانیان دهه هفتاد و هشتاد این 
نام بهشت گم شده می شناختند  با  را  کتاب 
نه بهشت ازدست رفته. بنابراین این احتمال 
وجود داشت. همسرم در آن زمان معتقد بود 
که باید در صفحه اول کتاب این توضیحات 
را ذکر کرد، اما ناشران باز هم مخالف بودند. 
شدن  گیج  باعث  کار  این  می گفتند  آن ها 
همین  به  امر  نهایت  در  می شود.  خواننده 
شد.  انتخاب  گم شده«  »بهشت  نام  دالیل 
البته اگر امروز قرار بود این کتاب را منتشر 
کنم، همین نام درست را انتخاب می کردم.«

 ارزش بهشت گم شده
به  صحبت هایش  ادامه  در  مهدوی 
چگونگی سرودن این منظومه توسط میلتون 

پرداخت و به شاخصه های اصلی این اثر نیز 
اشاره کرد و گفت: »میلتون نوشتن کتابش 
سن  در  و  کرد  شروع  پنجاه سالگی  از  را 
پنجاه وشش سالگی در حالی که کامال نابینا 
بود به اتمام رساند. همسر او نقل می کند که 
میلتون در خواب وبیداری ابیات این منظومه 
همسر  برای  را  آن  بعد  روز  و  می سرود  را 
گفته های  اساس  بر  می خواند.  فرزندش  و 
همسر و فرزندانش او هیچ بیتی را در حال 
بیداری نسرود. برای همین است که میلتون 

در اثرش از فرشته الهام بخش می گوید.
کودکی اش  دوران  از  بعد  میلتون 
پرداخت.  مختلف  زبان های  آموختن  به 
تاثیری  متعدد  زبان های  همین  یادگیری 
او  منثور  و  منظوم  نوشته های  بر  مشخص 
گذاشته است. در این اثر تمام آموخته های 
از  که  مختلفی  آثار  و  فلسفه  از  میلتون 
به  دارد.  نمود  بود،  دیگر خوانده  زبان های 
همین دلیل است که آدمی بعد از خواندن 
آثار میلتون آرامش بسیاری در وجود خود 
احساس می کند. زیرا انسان با خواندن این 
کتاب در موقعیتی فرازمینی قرار می گیرد. 
خواننده بی صبرانه در انتظار آن است که با 
جایی  شود.  مواجه  فرح بخش  صحنه هایی 
که بال و پر فرشتگان الهی در گوشه و کنار 
به چشم می خورد و شنیدن صدای بال آنان 

بسیار لذت بخش است.
در این کتاب ما با شخصیت هایی به 
قدمت عالم بشریت مواجهیم. با آدم و حوایی 
با  گناهکار،  گاه  و  هستند  معصوم  گاه  که 
فرشتگان مقرب و شیطان انتقام جو مواجهیم 
که خود داستانی دیگر است. میلتون با چنان 
را  محبوب  و  منفور  مهارتی شخصیت های 
به تصویر می کشد که خواننده را در حیرت 
در  تصویرسازی  در  نبوغ  این  فرومی برد. 
با  او  دارد.  نمود  بسیار  دادن شیطان  نشان 
به  تراژیک  و  دراماتیک  ویژگی های  دادن 
شخصیت شیطان، او را در پذیرش مصیبت 
ادبی اش بسیار شجاع می نمایاند. این لحظه 

را نقطه او این اثر می دانند.

فریده مهدوی دامغانی در نشست »جان میلتون« مطرح كرد:

بهشت ازدست رفته یا گم شده

زل
ل ع

ص
ف

از راست مریم جعفری، مصطفی ملکیان و  علی اصغر محمدخانی
اختصاصی دنیای جوانان

فرصت گذشته بود و
مداوا ثمر نداشت

پروین اعتصامی

بی روی دوست، دوش شب ما سحر نداشت
سوز و گداز شمع و من و دل اثر نداشت

مهر بلند، چهره ز خاور نمی نمود
ماه از حصار چرخ، سر باختر نداشت

آمد طبیب بر سر بیمار خویش، لیک
فرصت گذشته بود و مداوا ثمر نداشت

دانی که نوشداروی سهراب کی رسید
آنگه که او ز کالبدی بیشتر نداشت

دی، بلبلی گلی ز قفس دید و جان فشاند
بار دگر امید رهائی مگر نداشت

بال و پری نزد چو بدام اندر اوفتاد
این صید تیره روز مگر بال و پر نداشت

پروانه جز به شوق در آتش نمی گداخت
میدید شعله در سر و پروای سر نداشت
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شناي پروانه دوباره اكران عمومي مي شود!

فیلم هاي  اکران  شرایط  کرونا 
سینمایي در کشور را کال برهم ریخته 
فیلم تحسین شده  بین  این  در  است. 
که  کوتاه  مقطعي  در  پروانه  شناي 
اکران شد  بازگشایي شدند،  سینماها 
دلیل  به  دوباره  مدتي  از  بعد  ولي 

تعطیلي سینماها اکران این فیلم هم متوقف 
شد تا تنها با ۲ میلیارد فروش روانه آرشیو شود! 

نشد،  آنالین  اکران  راهي  خود  همتایان  سایر  مانند  که  فیلم  این 
حاال قرار است بار دیگر دوباره به اکران عمومي دربیاید. از امروز اکران 
تهیه کنندگی  به کارگرداني محمد کارت و  پروانه  فیلم   شنای  عمومي 
رسول صدرعاملی در سینماها آغاز خواهد شد و از اواخر بهمن ماه فیلم 
به  منصوری  تورج  تهیه کنندگی  و  نیک نژاد  اسداهلل  کارگردانی  به  الله 

اکران درخواهد آمد.

مهران رجبي هم به بوتیمار پیوست

با  بوتیمار  سریال  روزها  این 
تیم  به  رجبي  مهران  شدن  اضافه 
فیلمبرداري  حال  در  بازیگرانش، 
این  تهیه کننده  مهام  مهران  است. 
ماه   3 از  بعد  که  کرد  اعالم  سریال 

و  خزر  دریای  ساحل  در  تصویربرداری 
لوکیشن های مختلف استان مازندران ادامه 
کار از روز گذشته در تهران انجام می شود و بعد از آن گروه دوباره برای 
ضبط چند سکانس باقیمانده راهی شمال و شهر نوشهر خواهد شد. حمید 
لوالیی، مرجانه گلچین، هدایت هاشمی، اشکان اشتیاق، سارا مقربی، ندا 
کوهی، علیرضا درویش، سلمان خطی، ملیحه بقایی، حسین توهمی، سامی 
تلویزیونی  این مجموعه  بازیگران اصلی  دانیال جعفری دیگر  غریبی و 
هستند و در عین حال تعدادي از بازیگران بومي استان مازندران نیز در 

این سریال ایفاي نقش کرده اند.

حمید قنبري و بداهه نوازي نوازندگان!

حمید قنبری پژوهشگر و نوازنده 
اجرای  به  اشاره  با  کوبه ای  سازهای 
نوای  کلیپ  تولید  و  همساز  پروژه 
دوستی به دنیاي جوانان گفت: ضبط 
پیش  پروژه همساز  با  مرتبط  قطعات 

جایگزین  با هدف  کرونا  ویروس  از شیوع 
کردن رفاقت به جای رقابت میان نوازندگان 
و هنرمندان آغاز شد، اما نخستین قطعات از دی امسال در فضای مجازی 
منتشر شد. هم اکنون در قالب پروژه همساز، ۱۰ قطعه موسیقایی شامل 
دونوازی نوازندگان داخل و خارج کشور در قالب کلیپ های مجزا ضبط و 
تدوین شده است و به منظور دسترسی گسترده مخاطبان عام و در عین 
حال مخاطبان خاص موسیقی در فضای مجازی منتشر می شود. نوازندگان 
با در اختیار داشتن خط اصلی یک قطعه که از پیش طراحی و نوشته شده 

است، نسبت به بداهه نوازی با یکدیگر اقدام می کنند.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل كه به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب كیفی:  40

الناز شاكردوست و فیلم هاي تجاري

الناز شاکردوست که سال ها به 
معروف  تجاری  فیلم های  در  بازی 
بود، معتقد است که بازی در فیلم های 
بدی  اتفاق  لودگی،  بدون  تجاری 
را  فیلم ها  همان  تجربه  او  و  نیست 
متفاوت  و  جدی  سینمای  به  حاال 

آورده است. 
این بازیگر که امسال فیلم هاي تي تي و ابلق را در جشنواره داشت 
و حاال کاندید دریافت سیمرغ بلورین بهترین بازیگر زن هم مي باشد، 
گفت: به نظر من این اتفاق بدی نیست که بازیگر در فیلم های تجاری 
او  تا به خاطر  با خود همراه کند  را  بتواند مخاطبانی  ندارد  لودگی  که 
انتخاب هایی تجاربی  با چنین  بنشیند. من  به تماشای سینمای هنری 
کارنامه  در  تفاوت  این  از  و  می آورم  جدی تر  سینمای  به  خودم  با  را 

بازیگري ام خوشحالم.
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انجمن مطبوعات خارجی هالیوود که برگزارکننده جوایز 
ساالنه گلدن گلوب است، فهرست نامزدهای سال ۲۰۲۱ این 
جوایز را در شاخه های سینمایی و تلویزیونی اعالم کرد. سارا 
جسیکا پارکر و تراجی پی هنسون برندگان پیشین جایزه گلدن 
گلوب، فهرست  نامزدهای هفتادوهشتمین دوره این جوایز 
سینمایی و تلویزیونی را به صورت مجازی و از طریق سایت 
جدیدترین  منک،  فیلم  و  کردند  اعالم  گلوب  گلدن  جوایز 
ساخته دیوید فینچر و سریال تاج، محصول نتفلیکس هر کدام 
با نامزدی در 6 شاخه پیشتاز این جوایز نام گرفتند. فیلم دادگاه 
شیکاگو 7 و سریال شتز کریک نیز هر یک در ۵ شاخه شانس 
کسب جایزه دارند. مراسم اعطای جوایز هفتاد و هشتمین 
دوره جوایز سینمایی و تلویزیونی گلدن گلوب همواره در هفته 
نخست سال جدید میالدی برگزار می شد امسال به دلیل 
بحران کرونا و تعویق جوایز اسکار و دیگر جوایز سینمایی، 

در تاریخ ۲8 فوریه )۱۰ اسفند( برگزار می شود.
نامزدهای بهترین فیلم درام

آتیه،  خوش  جوان  زن  آواره ها،  سرزمین  منک،  پدر، 
دادگاه شیکاگو 7

امزدهای بهترین فیلم کمدی یا موزیکال
جشن  اسپرینگز،  پالم  موسیقی،  همیلتون،   ،۲ بورات 

آخر سال

نامزدهای بهترین کارگردانی
در  شب  )یک  کینگ  رجینا  )منک(،  فینچر  دیوید 
)زن  فنل  امرالد  آواره ها(،  )سرزمین  ژائو  کلوئی  میامی(، 

جوان خوش آتیه(
نامزدهای بهترین بازیگر نقش اول مرد درام

ریز احمد )صدای متال(، چادویک بوزمن )بلک باتم 
ما رینی(، آنتونی هاپکینز )پدر(، گری اولدمن )منک(، طاهر 

رحیم )موریتانی ها(
نامزدهای بهترین بازیگر نقش اول زن درام

ویوال دیویس )بلک باتم ما رینی(، آندرا دی )ایاالت 
متحده علیه بیلی هالیدی(، ونسا کربی )تکه هایی از یک زن(، 
فرانسیس مک دورمند )سرزمین آواره ها(، کری مولیگان )زن 

جوان خوش آتیه(
یا  کمدی  مرد  اول  نقش  بازیگر  بهترین  نامزدهای 

موزیکال
)جشن  کوردون  )بورات۲(، جیمز  بارون کوهن  ساشا 
آخر سال(، لن مانوئل میراندا )همیلتون(، دو پاتل )تاریخچه 

شخصی دیوید کاپرفیلد(، اندی سمبرگ )پالم اسپرینگز(
یا  کمدی  زن  اول  نقش  بازیگر  بهترین  نامزدهای 

موزیکال
ماریا باکالوا )بورات ۲(، کیت هادسن )موسیقی(، میشل 

اهمیت  زیاد  )من  پایک  روزاموند  فرانسوی(،  )خروج  فایفر 
می دهم(، آنا تیلور جوی )اِما(

نامزدهای بهترین بازیگر نقش مکمل مرد
کالیوا  دنیل   ،)7 شیکاکو  )دادگاه  کوهن  بارون  ساشا 
بیل  کوچک(،  )چیزهای  لتو  جارد  سیاه(،  مسیح  و  )یهودا 

مورای )روی صخره ها(، اودم جونیور )یک شب در میامی(
نامزدهای بهترین بازیگر نقش مکمل زن

)منک(،  فینچر  جک  بیلی(،  هیل  )مرثیه  کلوز  گلن 
کریستوفر همپتون و فلورین زلر )پدر(، آماندا سایفرد )منک(، 

هلنا زنگل )اخبار دنیا(
نامزدهای بهترین فیلمنامه

 ،7 شیکاگو  دادگاه  پدر،  منک،  خوش آتیه،  جوان  زن 
سرزمین آواره ها

نامزدهای بهترین موسیقی اصلی متن
آسمان نیمه شب، تنت، اخبار دنیا، منک، روح

نامزدهای بهترین فیلم خارجی
فرانسه(،  )گواتماال،  لیورونا  ال  )دانمارک(،  دیگر  راند 
زندگی پیش رو )ایتالیا(، میناری )آمریکا(، دو نفر از ما )فرانسه(

نامزدهای بهترین انیمیشن
روح،  ماه،  فراز  بر  پیش،  به  جدید،  غارنشین ها عصر 

ُولف واکرز

نامزدهاي بهترین سریال درام
تاج، الوکرفت کانتری، مندلورین، اوزارک، رچد

نامزدهاي بهترین سریال کمدی یا موزیکال
کریک،  شتز  هواپیما،  مهماندار  پاریس،  در  امیلی 

کبیر، تد السو
نامزدهاي بهترین بازیگر مرد سریال درام 

باب  )تاج(،  اوکانر  جاش  )اوزارک(،  بیتمن  جیسون 
اودندیک )بهتره به سول زنگ بزنی(، آل پاچینو )شکارچیان(، 

متئو ریس )پری میسون(
نامزدهاي بهترین بازیگر زن سریال درام

اولیویا ُکلمن )تاج(، جودی کومر )کشتن ایو(، اما کورین 
)اوزارک(، سارا پولسن )رچد(

نامزدهاي بهترین بازیگر مرد سریال موزیکال یا کمدی
)کبیر(،  هولت  نیکالس  سیاه(،  )دوشنبه  چیدل  دان 
السو(،  )تد  سودکیس  جیسون  کریک(،  )شتز  لوی  یوجین 

رامی یوسف )رامی(
نامزدهاي بهترین بازیگر زن سریال موزیکال یا کمدی

لیلی کالینز )امیلی در پاریس(، کالی کوکو )مهماندار 
هواپیما(، ال فانینگ )کبیر(، جین لِوی )پلی لیست فوق العاده 

زوئی(، کاترین اوهارا )شتز کریک(
نامزدهاي بهترین سریال کوتاه یا فیلم تلویزیونی

فروپاشی،  کوچک،  تبر  وزیر،  گامبی  معمولی،  مردم 
غیر مومن

فیلم  یا  کوتاه  سریال  زن  بازیگر  بهترین  نامزدهاي 
تلویزیونی

کیت بالنشت )خانم آمریکا(، دیزی ادگار جونز )مردم 
معمولی(، شیرا هاس )نامومن(، آنا تیلور جوی )گامبی وزیر(

فیلم  یا  کوتاه  سریال  مرد  بازیگر  بهترین  نامزدهاي 
تلویزیونی

برایان کرانستون )عالیجناب(، جف دنیلز )قانون کومی(، 
هیو گرانت )فروپاشی(، مارک رافلو )می دانم اینقدر درست 

است(، اتان هاوک )پرنده خدای مهربان(
سریال  سریال،  مکمل  زن  بازیگر  بهترین  نامزدهاي 

کوتاه یا فیلم تلویزیونی
هلنا بوهم کارتر )تاج(، جولیا گارنر )اوزارک(، انی مورفی 

)شتز کریک(، سینتیا نیکسون )رچد(
بازیگر مرد مکمل سریال، سریال  نامزدهاي بهترین 

کوتاه یا فیلم تلویزیونی
)قانون  گلیسون  براندون  کوچک(،  )تبر  بایوگا  جان 
)هالیوود(،  پارسونز  جیم  کریک(،  )شتز  لِوی  دنیل  کومی(، 

دونالد ساترلند )فروپاشی(

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 

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

محمد حسین زاده

بخش  فیلم های  نمایش  پایان  با  و  گذشته  روز 
بخش های  نامزدهای  فجر،  فیلم  جشنواره  مسابقه 
مختلف معرفی شدند. سید محمدمهدی طباطبایی نژاد 
دبیر سی و نهمین جشنواره فیلم فجر در یک نشست 
مطبوعاتی اسامی نامزدهای بخش سودای سیمرغ را 

اعالم کرد.
جعفری  مهدی  کارگردانی  به  یدو  فیلم های 
 ۱3 با  یک  هر  قرایی،  محسن  ساخته  بی همه چیز  و 
نامزدی بیشترین شانس را برای دریافت جایزه دارند. 
زاالوا به کارگردانی ارسالن امیری ۱۰ نامزدی کسب 
کرده است و ابلق ساخته نرگس آبیار در 9 بخش نامزد 
شده است. آئین اختتامیه این دوره جشنواره روز ۲۲ 
بهمن ساعت ۱8 برگزار می شود. این برنامه به صورت 
زنده و به طریقی که نشست ها در این چند روز پخش 
شدند، پخش می شود. این مراسم محدود خواهد بود و 

برگزیدگان و نامزدها در سالن حضور خواهند داشت.

نامزدهاي بهترین فیلم
ابلق به تهیه کنندگی محمدحسین قاسمی

بی همه چیز به تهیه کنندگی جواد نوروزبیگی
سمیرا  و  برادری  روح اله  تهیه کنندگی  به  زاالوا 

برادری
یدو به تهیه کنندگی محمدرضا مصباح

نامزدهاي بهترین کارگردانی
نرگس آبیار برای ابلق

ارسالن امیری برای زاالوا
مهدی جعفری برای یدو

محسن قرایی برای بی همه چیز

نامزدهاي بهترین کارگردان اول
حمیدرضا آذرنگ برای روزی روزگاری آبادان

ارسالن امیری برای زاالوا
آرش انیسی برای مامان

عادل تبریزی برای گیج گاه
حسین دارابی برای مصلحت

سیاوش سرمدی برای منصور

نامزدهاي بهترین فیلمنامه اقتباسی
حمیدرضا آذرنگ برای روزی روزگاری آبادان

مهدی جعفری، مهین عباس زاده برای یدو
محسن قرایی، محمد داودی برای بی همه چیز

نامزدهاي بهترین فیلمنامه
بهرام  تهمینه  پناهنده،  آیدا  امیری،  ارسالن 

برای زاالوا
آرش انیسی برای مامان

آیدا پناهنده، ارسالن امیری برای تی تی

نامزدهاي بهترین نقش اول زن
رویا افشار برای مامان

ستاره پسیانی برای یدو
الناز حبیبی برای رمانتیسم عماد و طوبا

ملیسا ذاکری برای ستاره بازی

الناز شاکردوست برای ابلق
نازنین فراهانی برای مصلحت

نامزدهاي بهترین نقش اول مرد
پرویز پرستویی برای بی همه چیز

نوید پورفرج برای زاالوا
محسن تنابنده برای روزی روزگاری آبادان

میالد صویلوی برای یدو
رضا عطاران برای روشن
امیر نوروزی برای مامان

نامزدهاي بهترین نقش مکمل زن
آزیتا حاجیان برای خط فرضی

الهام شفیعی برای روزی روزگاری آبادان
گالره عباسی برای ابلق
گیتی معینی برای ابلق

نامزدهاي بهترین نقش مکمل مرد
عرفان ابراهیمی برای مامان

پژمان جمشیدی برای شیشلیک
پوریا رحیمی سام برای زاالوا
وحید رهبانی برای مصلحت

پدرام شریفی برای بی همه چیز

نامزدهاي بهترین فیلمبرداری
محمد رسولی برای زاالوا

مسعود سالمی برای روزی روزگاری آبادان
فرشاد محمدی برای تی تی

مرتضی نجفی برای روشن و یدو
مرتضی هدایی برای بی همه چیز

نامزدهاي بهترین تدوین
عماد خدابخش برای بی همه چیز

عماد خدابخش برای گیج گاه
سیاوش کردجان برای مصلحت

میثم موالیی برای یدو

نامزدهاي بهترین موسیقی متن
پیام آزادی برای رمانتیسم عماد و طوبا

بامداد افشار برای یدو
علیرضا افکاری برای تی تی
حامد ثابت برای بی همه چیز

فردین خلعتبری برای مصلحت

نامزدهاي بهترین صداگذاري
حسین ابوالصدق برای تک تیرانداز

بهمن بنی اردالن برای روزی روزگاری آبادان
علیرضا علویان برای بی همه چیز
امیرحسین قاسمی برای  زاالوا

امیرحسین قاسمی برای خط فرضی
امیرحسین قاسمی برای یدو

نامزدهاي بهترین صدابرداري
طاهر پیشوایی برای ابلق

رشید دانشمند برای زاالوا و یدو
هادی ساعد محکم برای شیشلیک

شهرام متولی باشی برای تک تیرانداز
امین میرشکاری برای بی همه چیز

نامزدهاي بهترین طراحی صحنه
بهزاد جعفری طادی برای مصلحت

روزگاری  روزی  برای  اشراقی  دانش  سهیل 
آبادان و روشن

محمدرضا شجاعی برای ابلق
آیدین ظریف برای یدو

امیرحسین قدسی برای بی همه چیز

نامزدهاي بهترین طراحی لباس
برای  کرمی  محمد  و  طادی  جعفری  بهزاد 

شیشلیک
بهزاد جعفری طادی برای مصلحت

مارال جیرانی برای بی همه چیز
محمدحسین کرمی برای زاالوا

نامزدهاي بهترین چهره پردازی
ایمان امیدواری برای ابلق

شهرام خلج برای شیشلیک

رکسانا صفوی برای ستاره بازی
عباس عباسی برای یدو

نامزدهاي بهترین جلوه های ویژه میدانی
آرش آقابیگ برای روشن

ایمان کرمیان برای تک تیرانداز
ایمان کرمیان برای یدو

بهترین جلوه های بصری
محمد برادران برای منصور

جواد مطوری برای بی همه چیز
فرید ناظرفصیحی برای ابلق

نکته عجیب درباره اسامي نامزدهاي اعالم شده 
از سوي هیات داوران این دوره جشنواره چشم پوشي 
و حذف برخي از اسامي بود که به شدت مورد انتقاد 
قرار گرفت. البته همواره این اتفاق در دوره هاي مختلف 
جشنواره رخ مي دهد که بعد از اعالم اسامي نامزدها 

بلند  انتقادها  و  مخالفت ها  موج  برندگان،  درنهایت  و 
مي شود ولي ابن بار به شکلي عجیب برخي از اسامي 
حتي در بین نامزدها حضور ندارد در حالي که امتیازات 
باالیي از سوي رسانه ها، منتقدان و حتي مخاطبان این 
دوره جشنواره دریافت کرده بودند. مهمترین آنها عدم 
حضور هدیه تهراني در میان نامزدهاي بخش بهترین 
بازیگر زن این دوره بود چرا که بدون شک بسیاري او 
را شانس اصلي دریافت سیمرغ مي دانستند ولي هیات 
داوران حتي نام او را در بین نامزدها نیاوردند. نبودن باران 
کوثري در بین نامزدها که از معدود بازیگران ۲ فیلمي 
بود. هوتن  نیز بسیار عجیب  بود،  این دوره جشنواره 
شکیبا دیگر بازیگري بود ۲ فیلم در این دوره جشنواره 
داشت ولي نامش در بین نامزدها هم جایي نگرفت و 
بهرام رادان که به گواه تمام منتقدان بازي متفاوتي را در 
ابلق از خود به نمایش گذاشته بود، دیگر چهره شاخصي 
بود که نبود او در بین اسامي نامزدها بسیار عجیب بود. 
در  درخشانش  بازي  با  معتمدآریا  فاطمه  عدم حضور 
روزي روزگاري آبادان یکي دیگر از شگفتي هاي لیست 
کاندیدا بود. از طرف دیگر حضور چهره هاي جوان و 
حتي گمنام دربین نامزدهاي این دوره بسیار جالب توجه 
بود. بازیگراني چون ملیسا ذاکری، نوید پورفرج، میالد 
صویلوی، امیر نوروزی، الهام شفیعی، عرفان ابراهیمی، 
وحید رهبانی و پدرام شریفی از جمله بازیگران کمتر 
چهره این دوره بودند که نامزد دریافت سیمرع بلورین 
در  جمشیدي  پژمان  حضور  دیگر  جالب  نکته  شدند. 
بین نامزدهاي دریافت سیمرغ بلورین بهترین بازیگر 
نقش مکمل مرد بود، چهره اي که در روزهاي اخیر به 
دلیل سوال یکي از خبرنگاران نابلد، وارد حواشي شده 
بود و حاال حضورش در بین نامزدهاي نهایي دریافت 
سیمرغ مي تواند جواب محکمي به سوال اشتباه یک 

خبرنگار نابلد باشد.

كاندیداي سیمرغ هاي بلورین جشنواره فجر معرفي شدند

از حضور ستارگان جوان و تازه كار در بین نامزدها تا حذف نام بزرگان!


