
همتی: حال بازار ارز خوب می شود!
شرکت  از  نقل  به  جوانان  دنیای  گزارش  به 
به  اشاره  با  مشکین فام  محمد  پارس،  گاز  و  نفت 
شرایط مطلوب توسعه و تکمیل این پایانه در سال 
۹۹ مطابق برنامه ریزی های انجام شده، اظهار کرد: هفته گذشته 
با پهلوگیری نخستین کشتی در بندر تمبک،  ۶۷۰۰ تن گاز 

مایع سرد با موفقیت بارگیری و صادر شد.

وی با بیان اینکه برای صادرات گاز مایع از بندر خدماتی 
و صادراتی تمبک همه اقدام های الزم انجام شده و هیچ مانعی 
در این زمینه وجود ندارد، افزود: مطابق برنامه ، هفته آینده یک 
شناور ۴۴ هزار تنی برای بارگیری و صادرات محصوالت گاز 

مایع پارس ۲ وارد بندر می شود.
صفحه 3

اطالعیه شرکت نفت؛

تغییر سهمیه بندی بنزین وانت بارها
 به صورت لیتراژی و اعتباری

بحران، اسم رمز استقالل در شروع نیم فصل دوم
شروع  تا  چیزی  که  حالی  در 
برتر  لیگ  رقابت های  دوم  نیم فصل 
آبی پوشان  نمانده،  باقی  ایران  فوتبال 
و  دست  زیادی  مشکالت  با  همچنان  تهرانی 

پنجه نرم می کنند.
نیم فصل اول رقابت های لیگ برتر فوتبال 
ایران در حالی به اتمام رسید که استقالل تهران 
بعد از هفته ها صدرنشینی و با چند نتیجه ضعیف، 
رتبه نخست را به رقیب سنتی خود واگذار و در 
نهایت به عنوان سومی دست پیدا کرد. شاگردان 
محمود فکری البته هنوز برای جبران فرصت دارند 
چرا که فاصله شان با صدر تنها چهار امتیاز است.
صفحه ۶

 فرماندار شهرستان مبارکه مطرح کرد:

فوالدمبارکه منشا آثار خیر زیادی 
برای منطقه و کشور بوده است

4 صفحه 2فعال برای نوروز برنامه سفر نداشته باشید!
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

7فرهنگ
دهخدا

 پژوهشگر
 زبان مردم کوچه

 و بازار

6ورزش
طارمی؛ 

یکی از 8 بازیکن 
شگفت انگیز لیگ 

قهرمانان

نک 1با

دهمین مراسم گرامی داشت عالمه علی اکبر دهخدا در شامگاه 
سالروز درگذشت این استاد زبان و ادب فارسی )چهارشنبه 
مرکز  و  دهخدا  لغت نامه  مؤسسه  توسط  اسفندماه(،  ششم 
بین المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران و بنیاد حامیان 

مؤسسه لغت نامه دهخدا برگزار شد.

سایت فرانسوی مهدی طارمی را یکی از بازیکنان شگفت انگیز 
این مرحله لیگ قهرمانان اروپا معرفی کرد.

سایت »فوتبال« فرانسه با انتشار گزارشی از ۸ بازیکن به 
عنوان شگفتی های دور رفت مرحله یک هشتم نهایی مسابقات 
لیگ قهرمانان اروپا نام برد که در میان آنها نام  مهدی طارمی، 

ستاره ایرانی تیم پورتوی پرتغال هم به چشم می خورد.

به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، این بانک از آغاز 
طرح اعطای تسهیالت به کسب وکارهای آسیب دیده از کرونا در 
خردادماه تا پایان بهمن ماه سال جاری برای کمک و پشتیبانی 
از ٥٦ هزار و ٦٦٣ کسب و کار آسیب دیده از شیوع بیماری 
کرونا در کشور بیش از هشت هزار و ٥٤٤ میلیارد ریال 

تسهیالت پرداخت کرد.

تسهیالت بانک 
صادرات ایران برای 
٥٦ هزار کسب و کار 
آسیب دیده از کرونا

آغاز به کار نخستین اسکله گاز مایع بندر صادراتی تمبک  درخواست ناجا برای اختصاص واکسن کرونا 
به ماموران پلیس

مساله افراد دارای اولویت  برای دریافت واکسن کرونا از جمله مواردی 
است که در روزهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است، از نامه ای پیرامون 
اختصاص واکسن به هنرمندان و تزریق واکسن از سوی یکی از سلبریتی ها 
در ایالت متحده تا تذکر عضو شورای شهر در مورد قرارگرفتن کارمندان شهرداری و 
نیروهای خدماتی در اولویت نخست دریافت واکسن از جمله مواردی است که در روزهای 

اخیر پیرامون واکسن کرونا رسانه ای شده است.
صفحه ۲

پایانی سال مشووالن  روزهای  نزدیک شدن  با 
سهام عدالت در انتظار سود سالیانه سهام خود هستند. 
تا کنون این سود در سه مرحله و به میزان ۱۲ هزار و 
۷۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده و سودی که امسال پرداخت خواهد 
شد مرحله چهارم و سود سال ۱۳۹۸ است.با وجود اینکه در آخرین 
ماه سال به سر میبریم و به روزهای پایانی سال ۱۳۹۹ نزدیک می 

شویم، هنوز هیچ مسئولی به طور شفاف درمورد زمان و میزان 
سود سال ۱۳۹۸ سهام عدالت اظهار نظر نکرده است. البته زمان 
واریز سود سهام عدالت سال ۱۳۹۸ بستگی به فعالیت شرکت ها 
دارد و به گفته مسئوالن در صورت انجام اقدامات الزم از سوی 
شرکت های مربوطه، سود سهامداران تا پایان سال پرداخت می شود.
صفحه 3

سهامداران در انتظار پرداخت سود عادالنه

DONYAYEJAVANANMAG.IR

آگهي
 تجدید فر اخو ان

 شناسایي سرمایه گذار
شرکت آب و فاضالب استان مرکزی در نظر دارد براساس ماده ۳۷ قانون برنامه ششم توسعه، ماده ۲ قانون تشکیل شرکت های آب و فاضالب مصوب سال 
۱۳۶۹ تکمیل بخشی از تاسیسات جمع آوری و تصفیه فاضالب شهر مامونیه را در ازای تخصیص تمام یا بخشی از پساب تصفیه شده به منظور کاربری معین 

و باحجم مشخص برای دوره زمانی محدود و معین به روش بیع متقابل و با شرایط ذیل، به سرمایه گذار واجد شرایط واگذار نماید.
الف-شرح مختصري از پروژه

موضوع پروژه فراخوان )مزایده( : واگذاری امتیاز استفاده از پساب تصفیه خانه فاضالب شهر مامونیه به روش بیع متقابل ، اجرا، تکمیل و بهره برداری از تاسیسات 
فاضالب شهر مامونیه در ازای دریافت پساب فاضالب به روش بیع متقابل با ظرفیت بالغ بر 5/۲۳۲ متر مکعب در روز

سرمایه پذیر: شرکت آب و فاضالب استان مرکزی 
دوره احداث: ۴ سال

دوره بهره برداری تجاری: تا سقف ۲5 سال
راندمان تصفیه: %۹۰

جمعیت تحت پوشش دوره طرح پروژه )سال ۱۴۲۷( :  ۴۴۴۷۷ نفر
محل اجرا:  مامونیه

ب- شرایط کلی براي سرمایه گذاري:
سرمایه گذار به صورت شخص حقیقی یا حقوقی با داشتن سابقه مدیریتی قابل قبول، تامین و تخصیص سرمایه مورد نیاز را به عهده خواهد داشت.

تاریخ، مهلت و محل دریافت اسناد ارزیابی:  سرمایه گذاران واجد شرایط می توانند از تاریخ ۱۱/۱۲/۹۹  لغایت پایان وقت اداری ۱۶/۱۲/۹۹ جهت دریافت اسناد 
ارزیابی با در دست داشتن نامه اعالم آمادگی جهت سرمایه گذاری در طرح )شهر مامونیه(  به آدرس : اراک ، کوی رضوی )گردو( میدان شهید نجفی ، دفتر 

قراردادهای شرکت آب وفاضالب استان مرکزی
محل و زمان تحویل مدارک درخواستی:مهلت تحویل اسناد ارزیابی تکمیل شده، تا ساعت ۱۲روز سه شنبه مورخ ۱۰/۰۱/۱۴۰۰ و محل تحویل دفتر قراردادهای 

شرکت آب وفاضالب استان مرکزی می باشد. 
بدیهی است پس از بررسی مدارک ارزیابی که توسط شرکت کنندگان تکمیل و تحویل می شود، از سرمایه گذاران واجد شرایط جهت مذاکرات قراردادی دعوت 

بعمل خواهد آمد.
سرمایه پذیر در رد یا قبول پیشنهادات فنی یا مالی سرمایه گذاران در تمام مراحل اختیار تام دارد.

آگهي 
تجدید فر اخو ان

 شناسایي سرمایه گذ ار
شرکت آب و فاضالب استان مرکزی در نظر دارد براساس ماده ۳۷ قانون برنامه ششم توسعه، ماده ۲ قانون تشکیل شرکت های آب و فاضالب مصوب سال 
۱۳۶۹ تکمیل بخشی از تاسیسات جمع آوری و تصفیه فاضالب شهر زاویه را در ازای تخصیص تمام یا بخشی از پساب تصفیه شده به منظور کاربری معین و 

باحجم مشخص برای دوره زمانی محدود و معین به روش بیع متقابل و با شرایط ذیل، به سرمایه گذار واجد شرایط واگذار نماید.
الف-شرح مختصري از پروژه

موضوع پروژه فراخوان )مزایده( : واگذاری امتیاز استفاده از پساب تصفیه خانه فاضالب شهر زاویه به روش بیع متقابل ، اجرا، تکمیل و بهره برداری از تاسیسات 
فاضالب شهر زاویه در ازای دریافت پساب فاضالب به روش بیع متقابل با ظرفیت بالغ بر ۱/۱۳۷ متر مکعب در روز

سرمایه پذیر: شرکت آب و فاضالب استان مرکزی 
دوره احداث: ۳ سال

دوره بهره برداری تجاری: تا سقف ۲5 سال
راندمان تصفیه: %۹۰

جمعیت تحت پوشش دوره طرح پروژه )سال ۱۴۲۷( :۸۲۹۴ نفر  
محل اجرا:  زاویه

ب- شرایط کلی براي سرمایه گذاري:
سرمایه گذار به صورت شخص حقیقی یا حقوقی با داشتن سابقه مدیریتی قابل قبول، تامین و تخصیص سرمایه مورد نیاز را به عهده خواهد داشت.

تاریخ، مهلت و محل دریافت اسناد ارزیابی:  سرمایه گذاران واجد شرایط می توانند از تاریخ ۱۱/۱۲/۹۹ لغایت پایان وقت اداری۱۶/۱۲/۹۹ جهت دریافت اسناد 
ارزیابی با در دست داشتن نامه اعالم آمادگی جهت سرمایه گذاری در طرح )شهر زاویه ( به آدرس : اراک ، کوی رضوی )گردو( میدان شهید نجفی ، دفتر 

قراردادهای شرکت آب وفاضالب استان مرکزی
محل و زمان تحویل مدارک درخواستی:مهلت تحویل اسناد ارزیابی تکمیل شده، تا ساعت ۱۲روز سه شنبه مورخ ۱۰/۰۱/۱۴۰۰ و محل تحویل دفتر قراردادهای 

شرکت آب وفاضالب استان مرکزی می باشد. 
بدیهی است پس از بررسی مدارک ارزیابی که توسط شرکت کنندگان تکمیل و تحویل می شود، از سرمایه گذاران واجد شرایط جهت مذاکرات قراردادی دعوت 

بعمل خواهد آمد.
سرمایه پذیر در رد یا قبول پیشنهادات فنی یا مالی سرمایه گذاران در تمام مراحل اختیار تام دارد.

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان مرکزي

آگهی تجدید مناقصه عمومی 
خرید سرور و تجهیزات ذخیره سازی وپشتیبان گیری

)نوبت اول(
شهرداری شهریاردرنظردارد به استناد مجوز شورای اسالمی شهربه شماره۹۳۶مورخ۱۳۹۹/۷/۲۹نسبت به تجدید خرید سرور و تجهیزات ذخیره سازی وپشتیبان گیری به 
درخواست مدیریت فن آوری واطالعات با اعتبار۱5/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال ازطریق تجدید مناقصه عمومی اقدام نماید لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت بعمل می آید جهت 

دریافت اسناد مناقصه پس از تاریخ درج آگهی به دفتر امور پیمان و قراردادهای شهرداری شهریار و با درنظر گرفتن شرایط ذیل مراجعه نمایند.
۱(مبلغ سپرده شرکت در مناقصه ۷5۰/۰۰۰/۰۰۰ریال می باشد.)واریزنقدی به حساب سپرده شهرداری یا ضمانت نامه بانکی(.

۲(سپرده نفرات اول و دوم تا زمان انجام معامله و قرارداد مسترد نخواهد شد.
۳(سایراطالعات وجزئیات مربوط به واگذاری دراسناد مناقصه درج گردیده است.

۴(شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختاراست.
5(هزینه درج آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.

۶(شرکت کنندگان میبایست دارای شخصیت حقوقی و گواهینامه انفورماتیک با حداقل رتبه۳ در رسته تولید وارائه رایانه های غیر main frame  ازسازمان برنامه 
وبودجه کشورباشند.

۷(آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه تا تاریخ۹۹/۱۲/۲5 آخرین مهلت قبول پیشنهادات تا پایان ساعت اداری همان روز وتاریخ بازگشایی پاکت ها مورخ۱۳۹۹/۱۲/۲5 خواهد بود.
بهروز کاویانی-شهردار شهریار

تاریخ انتشار نوبت اول:۱۳۹۹/۱۲/۹
تاریخ انتشارنوبت دوم:۱۳۹۹/۱۲/۱۶

از  بیش  به  ایران  صادرات  بانک   
5۶ هزار کسب وکار آسیب دیده از کرونا، 
بیش از هشت هزار و 5۰۰ میلیارد ریال 

تسهیالت پرداخت کرد.
بانک  روابط عمومی  گزارش  ه  ب
صادرات ایران، این بانک از آغاز طرح 
کسب وکارهای  به  تسهیالت  عطای  ا
تا  خردادماه  در  کرونا  از  سیب دیده  آ
پایان بهمن ماه سال جاری برای کمک 
و پشتیبانی از 5۶ هزار و ۶۶۳ کسب و 
کار آسیب دیده از شیوع بیماری کرونا در 
کشور بیش از هشت هزار و 5۴۴ میلیارد 

ریال تسهیالت پرداخت کرد.
کسب وکارهای آسیب دیده از کرونا 
فارس،  خراسان رضوی،  استان    ۱۰ ر  د
چهارمحال وبختیاری،  تهران،  یالن،  گ
کرمان، کرمانشاه، مازندران، لرستان و 

اصفهان به ترتیب بیشترین تسهیالت را 
طی ۹ ماه گذشته از بانک صادرات ایران 
دریافت کرده اند، به طوری که بیش از ۶ 
هزار و ۱۷۳ کسب و کار آسیب دیده از 
کرونا در استان خراسان رضوی در این 
مدت از بانک صادرات ایران تسهیالت 

حمایتی دریافت کرده اند.
منظور  به  ایران  صادرات  انک  ب
و  اشتغال  افزایش  و  حفظ  به  کمک 
تولیدی  واحدهای  در  فعالیت  داوم  ت
فعال آسیب دیده از شیوع بیماری کرونا 
پرداخت تسهیالت را با جدیت در دستور 

کار قرار داده و اشخاص حقیقی و حقوقی 
در  تولید  یا  کسب  مجوز  دارای  عال  ف
از  شده  تعیین  رسته های  و  خش ها  ب
معدن  صنعت،  وزارت خانه های  سوی 
و تجارت، میراث فرهنگی، گردشگری 
جوانان،  و  ورزش  دستی،  صنایع  و 
ارشاد  و  فرهنگ  پرورش،  و  موزش  آ
اسالمی، تحقیقات و فناوری اطالعات، 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، راه 
و شهرسازی، کشور و جهاد کشاورزی 
شیوع  دوره  در  آنها  فعالیت های  ه  ک
کرونا با اختالل مواجه شد، مشمول این 
تسهیالت می شوند. این تسهیالت تنها 
به متقاضیانی تخصیص خواهد یافت که 
در سامانه »کارا«ی وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی ثبت نام کرده و به بانک 

معرفی شده باشند.

تسهیالت بانک صادرات ایران برای ٥٦ هزار کسب و کار آسیب دیده از کرونا

صفحه 3
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نماینده مجلس: 
یارانه پرداختی به مددجویان پاسخگوی زندگی آنان نیست

نماینــده مــردم مشــهد در مجلس شــورای اســالمی گفــت: درصدد 
هســتیم یارانــه نیازمنــدان بــه خصــوص مددجویــان کمیتــه امــداد را در 
حــد یــک زندگــی آرام افزایــش دهیــم زیــرا یارانــه پرداختــی بــا توجــه 

بــه شــرایط موجــود پاســخگوی نیــاز آنــان نیســت.
ــا موضــوع  ــاط ب ــزود: در ارتب حجــت االســالم نصــراهلل پژمانفراف
حمایــت از مددجویــان و نیازمنــدان تحــت پوشــش، بــه غیر از مســتمری 
کــه بــرای ایــن افــراد وجــود دارد، در حــال هــدف دار و معنــادار کــردن 
ــک  ــش ی ــد پوش ــراد را در ح ــه اف ــم یاران ــا بتوانی ــتیم ت ــا هس یارانه ه

زندگــی و رفــع نیازهــای  آنهــا در حــد نســبی ارتقــا دهیــم.
وی اظهــار داشــت: برنامــه اصلــی مــا ایــن اســت کــه در بودجــه 
ســال ۱۴۰۰ فاصلــه زیــاد و عمیــق بیــن دریافتی هــای مددجویــان بــا 
ــکان  ــد ام ــا ح ــتند را ت ــه هس ــا آن مواج ــراد ب ــن اف ــه ای ــی ک واقعیات

کــم کنیــم.
نماینــده مــردم مشــهد و کالت در مجلس شــورای اســالمی اضافه 
کــرد: ایــن پیشــنهادات در حــال تنظیــم اســت و بعــد بایــد وارد صحــن 
علنــی و نهایتــا  مصــوب شــود و تــا وقتــی کــه در صحــن علنــی مطــرح 
نشــود و شــورای نگهبــان آن را تاییــد نکنــد نمی توانیــم بــر اســاس آن 

بــرای ایــن گروه هــا وعــده ای بدهیــم.
پژمانفــر همچنیــن در خصــوص نیــاز مددجویــان بــه مســکن نیــز 
اظهــار کــرد: تکالیفــی در حــوزه تامیــن مســکن بــرای محرومــان وجــود 
دارد کــه بنیــاد مســکن متولــی آن اســت و تســهیالتی تــا ۸۰ میلیــون 
ــرار دهــد کــه بخشــی از  ــار آنهــا ق ــا گاهــی بیشــتر در اختی ــان ی توم
آن بــه صــورت بالعــوض در اختیــار افــراد قــرار می گیــرد تــا بتواننــد 

مشــکل آنهــا را حــل کنــد.
وی ادامــه داد: فاصلــه زیــاد تعــداد واحدهــای مســکونی کــه بایــد 
تهیــه شــود بــا تعــداد افــرادی کــه در قانــون ایــن تکلیــف نســبت بــه 
آنهــا ایجــاد شــده خیلــی زیــاد اســت بــه طــور مثــال مــا در ارتبــاط بــا 
معلــوالن مکلــف هســتیم بــرای دو معلــول بــه بــاال در یــک خانــواده 

تامیــن مســکن کنیــم.

نماینده مردم خرم آباد: 
شرکت مردم در انتخابات به نفع همه ما و به نفع کشور است!

ــت:  ــس گف ــات مجل ــوزش و تحقیق ــیون آم ــو کمیس ــک عض ی
ــد، بلکــه مشــکالت  ــات دردی دوا نمــی کن شــرکت نکــردن در انتخاب

ــازد. ــی س ــزون م را اف
ــر لــزوم حضــور پرشــور مــردم  ــا تاکیــد ب مهــرداد ویس کرمــی، ب
در انتخابــات ریاســت جمهــوری ســال آینــده عنــوان کــرد: ایــن کشــور 
ــه ایــن مــردم اســت و خــود مــردم بایــد سرنوشــت خــود را  متعلــق ب
تعییــن کننــد و کشورشــان را آبــاد ســازند، اگــر فردی از تعیین سرنوشــت 
کشــور خــود ســر بــاز زنــد چــه اتفاقــی رخ مــی دهــد؟ حتــی بــا پاییــن 
ــات  ــه در انتخاب ــتند ک ــرادی هس ــت اف ــم در نهای ــارکت ه ــودن مش ب
شــرکت مــی کننــد و فــرد مــورد نظــر خــود را انتخــاب مــی کننــد و 
آن گاه همــه بایــد سیاســت هایــی کــه بــرای اداره کشــور در چهارســاله 

آینــده اتخــاذ مــی شــود را دنبــال کننــد.
نماینــده مــردم خــرم آبــاد در مجلــس ادامــه داد: کشــور کــه بــدون 
قانــون، رییــس جمهــور و دولــت پیــش نمــی رود، پــس عقــل حکم می 
کنــد کــه مــا در تعییــن سرنوشــتمان کــه بــه برکــت انقــالب اســالمی 

در انتخابــات هــا بــه مــا داده شــده اســت، ســهیم باشــیم.
ایــن عضــو کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات مجلــس افــزود: اگــر 
خطــا یــا ســوء مدیریتــی در کشــور رخ داده اســت نبایــد آن را بــا قهــر 
کــردن پاســخ دهیــم، چــرا کــه ایــن کار مشــکلی را حــل نمــی کنــد و 
دردی را دوا نمــی کنــد، راه درســت ایــن اســت کــه بــه گذشــته نــگاه 
کنیــم و بــا عبــرت گیــری از گذشــته بــه ســوابق کاندیداهــا و برنامــه 
هایشــان رای آگاهانــه بدهیــم، ایــن کــه دشــمن مــردم مــا را تشــویق 
مــی کنــد کــه در انتخابــات شــرکت نکنیــد بــه ایــن معنــی اســت کــه 
شــرکت در انتخابــات بــه نفــع همــه مــا و بــه نفــع کشــور اســت، آن 
هــا هیــچ گاه خیــر و صــالح مــا را نخواســته انــد، انتخابــات پــر شــور 
پیــام وحــدت و یــک صدایــی بــه خــارج از کشــور مخابــره مــی کنــد.

ویــس کرمــی بــا تاکیــد بــر اینکــه مشــارکت پاییــن در انتخابــات 
مشــکلی را حــل نمــی کنــد بلکــه صرفا دشــمن را جســورتر می ســازد و 
بــر مشــکالت مــی افزایــد، تصریــح کــرد: بــه لطــف خــدا یــک انتخابات 
پرشــور و آگاهانــه ای از ســوی مــردم رقــم مــی خــورد، اگرچــه مــردم از 
مســئولین دلگیــر هســتند و بســیاری از نقدهــای آن هــا وارد اســت، ولی 
ــات  ــرای عــدم شــرکت مــردم در انتخاب ــی ب ــد دلیل ایــن موضــوع نبای
باشــد، مســئولین نیــز بایــد تــالش کننــد کــه بــا رفتارهــای خــود بــه 

اعتمادهــا آســیب وارد نکننــد.

درخواست ناجا برای اختصاص واکسن کرونا 
به ماموران پلیس

فرمانده نیروی انتظامی از درخواست این نیرو از وزارت بهداشت برای 
اختصاص سهمیه واکسن کرونا به ماموران پلیس خبر داد.

مساله افراد دارای اولویت  برای دریافت واکسن کرونا از جمله مواردی 
است که در روزهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است، از نامه ای پیرامون 
اختصاص واکسن به هنرمندان و تزریق واکسن از سوی یکی از سلبریتی ها 
در ایالت متحده تا تذکر عضو شورای شهر در مورد قرارگرفتن کارمندان 
شهرداری و نیروهای خدماتی در اولویت نخست دریافت واکسن از جمله 
مواردی است که در روزهای اخیر پیرامون واکسن کرونا رسانه ای شده است.

در این میان ماموران پلیس نیز از جمله افرادی هستند که بنا به گفته 
فرماندهان ارشد ناجا پس از کادر درمان در صف اول مقابله با کرونا قرار 
داشته و در این ایام نه تنها ارتباطشان با سطح جامعه محدود نشده بلکه 
در جریان اجرای محدودیت ها و افزایش نظارت ها ماموریت های بیشتری 
هم داشته اند. همین موضوع نیز سبب شد تا چگونگی اختصاص واکسن به 

ماموران پلیس را از فرمانده ناجا جویا شویم .
سردار حسین اشتری، درباره اختصاص واکسن به ماموران پلیس گفت: 
ماموران پلیس بعد از کادر درمان در خط مقدم مقابله با کرونا قرار داشته و 
دارند، ماموران ما از همان روزهای نخست ورود کرونا به کشور در اجرای 
محدودیت های ترافیکی، نظارت بر صنوف، برخورد با احتکار، تامین نظم و 
امنیت بیمارستان ها و مراکز درمانی و ... حضور داشتند و در کنار آن وظیفه 

تامین امنیت نیز بر عهده شان بود.
وی ادامه داد: در همین راستا به وزارت بهداشت و وزیر محترم بهداشت 
اعالم کردیم که ماموران ناجا را نیز در اولویت قرار دهند و ایشان هم پذیرفتند.  
ما گفتیم که کارکنان ما که در معرض خطر و مواجهه با افراد متعدد هستند 
جزو این افراد قرار بگیرند که ما امیدواریم به محض فراهم شدن شرایط 

تزریق واکسن به این افراد نیز آغاز شود.

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا:
فعال برای نوروز برنامه سفر نداشته باشید!

شفاف ترین آمارهای کرونا 
 ، مبتالیا  یت  وضع ن،  ا ر ی ا ر  د
احتمال خیز چهارم کرونا، شروط 
اجازه سفر در نوروز، ، پیش بینی تزریق 
پایان  تا  ایرانی  5۴میلیون  رای  واکسن ب
دکتر  که  است  مباحثی  ه  ل جم ز  ا  ۱۴۰۰
علیرضا رییسی - معاون بهداشت وزارت 
بهداشت و سخنگوی ستاد ملی مقابله با 

کرونا به تشریح آن پرداخت.
با گذشت یک سال از حضور کووید 
این  فرودهای  و  فراز  و  در کشور   ۱۹ -
بیماری، چالش ها و اقدامات انجام شده در 
جهت مدیریت بیماری تا کنون و همچنین 
ادامه  در  گرفته  های صورت  زی ی ر مه  ا ن ر ب
مسیر مقابله با کووید-۱۹ را با دکتر علیرضا 
رئیسی - معاون بهداشت وزارت بهداشت به 
گفت و گو نشستیم که در پی می خوانید.

به  اشاره  با  ییسی،  ر رضا  ی ل ع ر  ت ک د
ا یک RNA  ویروس است،  ینکه کرون ا
گفت: با گذشت یک سال از شیوع بیماری 
در کشور قطعا انتظار داریم که جهش هایی 
در آن صورت گرفته باشد. برای درک بهتر 
موضوع می توانیم در مورد ویروس آنفلوآنزا 
با توجه به  صحبت کنیم که واکسن آن 
جهش های مداوم آن باید هرساله تغییر 
کند تا اثربخشی مناسب را داشته باشد. این 
موضوع مثالی برای شناسایی بهتر ویروس 
است که به طور طبیعی پس از یکسال، تغییر 
و جهش در آنها طبیعی است. اما اینگونه 
نیست که جهش های انگلیسی، آفریقای 
جنوبی و... تنها جهش های ویروس باشند 
و قطعا در نقاط مختلفی از دنیا از جمله 
کشور ما جهش در ویروس کرونا رخ داده 
است، اما این جهش ها از آن جهت اهمیت 
کمتری داشته اند که نتوانستند بیماری زایی 

ویروس را افزایش دهند. 
تفاوت گونه انگلیسی کرونا با ویروس 

ووهان
وی درباره جهش ویروس کرونا در 
انگلستان ادامه داد: جهشی که در انگلستان 
بر ویروس کرونا اتفاق افتاد در قسمتی از 
)چسبندگی  بیماری زایی  بود که  ویروس 
و  بدن(  سلول های  به  ویروس  ر  شت ی ب
کشندگی ویروس را افزایش داده است . به 
این ترتیب اگر یک فرد مبتال به گونه قبلی 
کرونا ) ویروس ووهان( می توانست بیماری 
خود را در بین ۱۰ نفر به ۳ نفر انتقال دهد، 
در صورت ابتال به ویروس جدید می تواند 

۸ نفر را بیمار کند.
رئیسی تاکید کرد: بر اساس مطالعات 
صورت گرفته در جهان، بین ۷۰ تا ۹۰ درصد 
قدرت سرایت ویروس انگلیسی بیشتر است 
و حدود ۳۰ دصد قدرت کشندگی آن نسبت 
به نوع پیشین باالتر است. می گویند ویروس 
انگلیسی بیشتر جوانان را درگیر می کند که 
و  باشد  درست  می تواند  موضوع هم  ین  ا
هم غلط؛ در واقع اگر به کل جامعه بیماران 
بستری  بیشتر  جوانان  االن  کنیم  ه  ا گ ن
آن  معنی  به  این  اما  می شوند،  یر  گ ر د و 
را درگیر  نیست که ویروس قبلی جوانان 
نمی کرد، شکل صحیح جمله اینگونه است 
که ویروس جهش یافته باعث نمود بیشتر 
درگیری عالمتدار افراد جوان می شود؛ یعنی 
در نوع قبلی ) ووهان( جوان مبتال می شد 
و عالمت نداشت، اما در نوع جهش یافته 
عالئم  بروز  با  هم  جوانان  ابتالی  ی  ت ح
آشکار می شود و منجر به بستری شدن آنها 
می شود و از آنجایی که مرگ و میر بیماران 
تعداد بستری شدگان است،  از  ابعی  ت هم 
در جوانان  میر  و  گویند مرگ  رخی می  ب
دهنده  نشان  این  و  است  یافته  یش  ا ز ف ا
اهمیت مراقبت از جوانان و کودکان است.

فعال وضعیت بد نیست، اما...
بهداشت  وزارت  بهداشت  ون  ا ع م
درخصوص وضعیت فعلی بیماری کرونا در 
کشور تاکید کرد: چند شاخص مختلف برای 
بررسی وضعت بیماری در نظر می گیریم، 
میلیون   ۸5 حدود  با  پهناور  کشوری  ا  م
میزان  که  زمانی  ما  هستیم،  جمعیت  ر  ف ن
بستری روزانه بیماران کمتر از ۱۰۰۰ بیمار 
است می توانیم بگوییم فعال وضعیت بدی 
از  بیش  به  این شاخص  اگر  ریم، ولی  دا ن
۱۰۰۰ بستری مثبت در روز برسد بر اساس 
تجربه یکسال اخیرمان می توانیم بگوییم 

دیگر وضعیت بدی در انتظارمان است.
وی ادامه داد: حدود ۴ هفته پس از 
روزانه،  بستری های  میزان  روند  در  یر  ی غ ت
میزان فوتی ها هم تغییر می کند؛ بنابراین 
تعداد فوتی های کرونا تابعی از میزان بستری 

شدگان در بیمارستان است. به عنوان مثال 
اگر میزان بستری روزانه کشور ۷۰۰ نفر 
باشد، ۴ هفته بعد میزان مرگ و میر کرونا 
حدود ۷۰ نفر خواهد بود؛ اما این شیوه و 
درصدگیری تنها برای اعداد بستری کمتر 
از ۱۰۰۰ نفر روزانه صدق می کند؛ در حالی 
که اگر تعداد بستری روزانه مثال به ۲۰۰۰ 
نفر برسد تعداد فوتی ها تا حدود ۴۰۰ نفر 
هم پیش خواهد رفت. چرایی این موضوع 
و رابطه از آنجایی شکل می گیرد که زمانی 
که لود و حجم بیمار در بیمارستان افزایش 
کاهش  بیمار  از  مراقبت  کیفیت  یابد،  ی  م

می یابد.
حاضر  حال  در  داد:  ادامه  سی  ی ئ ر
میران  که  است  هفته   ۳ از  بیش  د  و د ح
بستری روزانه در کشور کمتر از ۱۰۰۰ نفر 
است و به شکل میانگین حدود ۷۰۰ نفر 
است و مرگ ومیر هم تابعی از آن بوده و 
روزانه کمتر از ۱۰۰ مرگ گزارش می شود. 
با توجه به وضعیت کلی کشور هنوز دچار 
خیز چهارم بیماری نشده ایم و بدون درنظر 
گرفتن ویروس جهش یافته وضعیت خیلی 

بحرانی نیست.
کاهش بار بیماری در استانهای شمالی 

و خیز دوباره در خوزستان
با  بهداشت  وزارت  بهداشت  ون  ا ع م
اشاره به وضعیت برخی استانهای کشور، 
افزود: حدود ۳ هفته قبل که روند بیماری 
در کشور کاهش یافته بود، در نقاط شمالی 
کشور شامل استان های مازندران، گیالن و 
گلستان شاهد اوج بیماری بودیم و اکنون 
بینیم که این سه استان در حال طی  می 
اما در  بیماری هستند؛  نزولی  کردن سیر 
در  بیماری  بار  افزایش  شاهد  حال  ن  ی ع
استان خوزستان هستیم  و همین موضوع 
سبب شده اعداد بستری و فوتی ما تقریبا 
ثابت باشد زیرا با کاهش خیز در یک نقطه 
و افزایش خیز در نقطه دیگر کشور توازنی 

میان استان ها شکل گرفته است.
اقدام  غییر سبک زندگی؛ مهمترین  ت

برای مقابله با کرونا
مقابله  برای  اقدام  مهمترین  یسی  ئ ر
و  دانست  زندگی  تغییر سبک  را  کرونا  ا  ب
تاکید کرد: اگر این تغییر را نپذیریم چندان 
موفق نخواهیم شد و از طرفی همه چیز 
ما  نیست.  بهداشت  وزارت  دست  در  م  ه
پروتکل های بهداشتی را نوشتیم، نظارت 
می کنیم و گزارش می دهیم اما نمی توانیم 
و وظیفه نداریم مردمی که ماسک نمی زنند 
را بگیریم و جریمه کنیم. ولی همه نهادها در 
حال کمک به ما هستند. از طرفی در نقاط 
زیادی از کشور مانند تهران زدن ماسک تا 
حد زیادی جزئی از سبک زندگی شده است 
ولی در برخی نقاط هم متاسفانه این اتفاق 
نیفتاده است که تنها مخصوص خوزستان 
نیست. پیش از آن مشکل ماسک نزدن را 
در استان های شمالی مانند مازندران هم 
داشتیم و نزدن ماسک در کنار دورهمی های 
شب یلدا عامل مهمی در افزایش بار بیماری 

در استان های شمالی بودند.
برخی هنوز کرونا را شوخی می دانند

وی در عین حال افزود: خوشبختانه 
از  واصله  گزارش های  آخرین  اساس  ر  ب
مازندران میزان زدن ماسک افزایش یافته 
است و این موضوع با توقف خیز بیماری 
جریمه  کشورها  برخی  است.  شده  اه  ر هم
زندانی شدن را برای نزدن ماسک در نظر 
تنهایی کفایت می کند؟  به  آیا  اما  تند  گرف
برای دور زدن  مدتی قبل شنیدم عده ای 
محدودیت های تردد بین شهری دور هم 
تعداد  بر  را  تردد  هزینه  تا  می شوند  جمع 
سرشکن کنند و به این شکل به سفر بروند، 

آیا می توان با این تفکر تنها با جریمه مقابله 
کرد؟ متاسفانه هنوز در مصاحبه های صدا 
و سیما می بینیم برخی کرونا را یک شوخی 
می دانند و می گویند وجود آن را باور ندارند 
آنهم در شرایطی که بیش از ۲ میلیون و 
ابتال به این  اثر  5۰۰ هزار نفر در دنیا بر 

بیماری فوت کرده اند.
ویروس جهش یافته نیازمند واکنش 

سریع
رئیسی با اشاره به اینکه در حال حاضر 
ویروس جهش یافته در کشور گردش پیدا 
کرده است، گفت: اکنون نیازمند یک واکنش 
سریع هستیم تا بتوانیم فرایند ایزوله سازی 
را عملی کنیم. اینکه بخواهیم با قرنطینه 
کامل ویروس را از بین ببریم کار غلطی 
مگر  کنیم،  نگاه  اروپا  تجربه  به   . ست ا
به محض  اما  ندادند؟  انجام  ها قرنطینه  ن آ
خروج از خانه بیماری در آن نقاط شدت 
یافت. اصوال در چنین شرایطی بهترین کار 
شناسایی زودرس بیمار، تست کردن حلقه 
دوم  حلقه  شناسایی  بیمار،  نزدیکان  ول  ا
ایزوله کردن  نهایت  در  و  بیمار  افیان  طر ا
افراد با تست مثبت است و این شیوه مناسبی 

برای برخورد با بیماری های فراگیر است.
مدام نگوییم سهل انگاری مردم، بر 

ساده انگاری مسئولین هم تاکید کنیم
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، 
سهل انگاری  نگوییم  مدام  کرد:  ید  ک ا ت
مردم، باید بر ساده انگاری و سهل انگاری 
مسئولین هم تاکید کنیم که تاکید بر آن 
مسئوالن  انگاری  ساده  است.  مهم  ار  سی ب
عدم  کننده  القا  می تواند  ملی  و  ی  حل م
رعایت پروتکل ها باشد. االن حتی در برخی 
شهرستان ها فرمانداران اندکی ساده انگاری 
پزشکی،  علوم  دانشگاه  رئیس  کنند،  ی  م
رئیس شبکه بهداشتی و... هم ممکن است 
دچار این حالت شود که متعاقب آن نظارت 
کاهش  بیماری  وضعیت  بر  سیدگی  ر و 
به سوی  مردم هم  آن  تبع  به  و  یابد  می 
ساده انگاری می روند و می گویند حاال که 
پاساژها باز است، عروسی و عزا به راه است 
و... پس دیگر خبری از بیماری نیست. باید 
بدانیم ویروس کرونا نه از بین رفته است و 
نه ضعیف شده است و ساده انگاری هیچ 

توجیه منطقی ندارد.
همین روند پیش رود، موج چهارم در 

فروردین رخ می دهد
وی افزود: اگر روند سهل انگاری به 
همین شکل پیش برود موج چهارم بیماری 
در فروردین ماه ۱۴۰۰ رخ خواهد داد؛ ولی 
زایی  و حساسیت  نشود  گر سهل انگاری  ا
این  هستیم  امیدوار  افتد،  اتفاق  ستی  ر د
آن  بروز  تعویق  با  تا  نگیرد  شکل  ج  و م
واکسیناسیون تا حد قابل قبولی انجام شود. 
ممکن است میزان ابتال در کشور با تاخیر 
کاهش یابد ولی میزان مرگ و میر به وضوح 
کاهش می یابد که این موضوع هدف اول ما 

در واکسیناسیون است.
سفرهای  فعلی  شرایط  به  توجه  ا  ب

نوروزی منتفی است، مگر اینکه...
اجازه سفر به شهرهای قرمز و نارنجی 

را نمی دهیم
صحبت  از  دیگری  بخش  در  ی  و
درباره  ایسنا  سوال  به  پاسخ  در  یش  ا ه
بینی  پیش  تمهیدات  و  نوروزی  سفرهای 
شده در این باره، گفت: پیش بینی فعلی بنده 
این است که باید نگران باشیم. با توجه به 
اینکه پیک بعدی بیماری ممکن است در 
فروردین ماه رخ دهد سفرها می تواند پیک 
را بسیار شعله ور کند. با توجه به شرایط فعلی 
به  بهداشتی  پروتکل های  افت  و  اری  م ی ب
نظر من سفرهای نوروز تقریبا منتفی است 

مگر اینکه در دو تا سه هفته آینده رعایت 
پروتکل ها افزایش یابد و تعداد شهرهای 
آبی خیلی زیاد شود، این در حالی است که 
در  روزبروز  آبی  شهرهای  تعداد  سفانه  ا ت م
حال کاهش است. البته در هر حال ما بر 
اساس محدودیت هوشمند عمل می کنیم 
و اجازه نخواهیم داد کسی به شهر قرمز 
یا نارنجی یا شهرهای زرد مسافرپذیر  وارد 
شود. باید در مورد سفرها واقع نگر بود البته 
و  هستند  فشار  تحت  مردم  می دانیم  ه  ک
برخی سه عید است که سفر نرفته اند، عید 
سال ۱۳۹۸ که سیل آمد، عید سال گذشته 
و امسال هم درگیر کرونا و ویروس جهش 
است  بعید  شرایط  این  با  و  هستیم  ته  ف ا ی
ستاد  در  شده  مطرح  پیشنهادات  انیم  و ت ب
را  و سالمت  مورد سفرهای هوشمند  در 

تصویب کنیم.
رزرو  بلیط  نوروزی  سفر  برای  ال  ع ف

نکنید
رئیسی خاطرنشان کرد: به نظر بنده 
فعال مردم اقدام به رزرو بلیط هواپیما، قطار 
و... برای نوروز ۱۴۰۰ نکنند؛ چون ما در 
با ویروس  یک جنگ غیرقابل پیش بینی 
هستیم و تا زمانی که واکسیناسیون کافی 
تغییر  منتظر یک  لحظه  هر  نشود،  جام  ن ا
ویروس  سوی  از  عجیب  جهش  و  تار  ف ر
ویروس،  رفتار  از  مهم تر  البته  ستیم .  ه
تغییر رفتار ما مهم است . اگر می توانستیم 
شرایط و رفتارمان در قبال ویروس را کنترل 
کنیم، می شد دو نوع سفر را انجام داد؛ در 
نوع اول ثبت نام افراد در تور بود تا حمل 
و نقل و محل اسکان آنها کنترل شود. در 
نوع دوم افرادی هم می توانستند با وسیله 
نقلیه خود اما تحت نظر تور سفر کنند تا 
محل اسکانشان تحت نظر باشد. این دو 
نوع سفر می توانست اجرایی باشد، اما در 
حالت سوم افراد با ماشین خود به خانه یا 
این  اقوام می رفتند که در  با  ویالی خود 
حالت شرایط از کنترل ما خارج بود و در 
نوع آخر هم افراد با ماشین خود یا وسیله 
حمل و نقل عمومی به سفر می رفتند و در 
پارک ها چادر می زدند که این نوع از سفر 
ابتدا ممنوع اعالم شد. در حال حاضر  ز  ا
سوم  گروه  رفتن  سفر  ما  اصلی  کل  ش م
است. اگر پروتکل ها در ۲ هفته باقی مانده 
به خوبی رعایت شود آن وقت شاید بتوان 
اجازه داد سفرهای نوع یک و دو انجام شود 
اما اگر موفق به رعایت پروتکل ها نشویم 

دیگر سفرها امکان پذیر نیست.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه 
آیا برای سفرهای نوروزی ممنوعیت اعمال 
خواهد شد یا محدودیت؟ گفت: اگر شرایط 
به شکل مساعد و کاهشی پیش  یماری  ب
نرود، ما محدودیت در سفر اعمال خواهیم 
کرد و کسی که به نقاط ممنوعه سفر می کند 
باید جریمه پرداخت کند. فعال برنامه اصلی 
ما افزایش تست ها و افزایش تزریق واکسن 

در گروه های آسیب پذیر است.
و  دید  باید  امسال  افزود:  ی  و
بازدیدهای نوروزی را بسیار محدود برگزار 
کنیم. بویژه درمورد سالمندان باید به شدت 
مراقبت های خود را افزایش دهیم ، توصیه 
اول ما دید و بازدید مجازی و تلفنی با این 
به  است  قرار  هم  اگر  اما  است؛  رگان  ز ب
باز  بهتر است در فضای  برویم  آنها  نه  خا
دیدار صورت گیرد، اگر این امکان فراهم 
نبود باید با داشتن ماسک، در کوتاه ترین 
زمان ممکن و رعایت تهویه مناسب از آنها 
دیدار کنیم؛ زیرا جوانان ممکن است ناقل 
بی عالمت بیماری باشند و عوارض جبران 
ناپذیری ناخواسته به پدربزرگ یا مادربزرگ 

خود وارد کنند.

ث
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زیر نظر: علی هوشمند

دستورالعمل بهداشتی آزمون دکتری اعالم شد
الزامات  و  اجتماعی  بهداشتی، فاصله گذاری  ر اساس دستورالعمل  ب
بهداشتی آزمون دکتری ۱۴۰۰ دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی فاصله 

صندلی داوطلبان در این آزمون یک متر تعیین شده است.
 آزمون دکتری )Ph.D( سال ۱۴۰۰، صبح روز جمعه مورخ ۱5 اسفند 
ماه سال ۹۹ برگزار می شود. فرآیند برگزاری آزمون از ساعت ۸ صبح آغاز 
می شود و درهای ورود به جلسه حوزه های برگزاری در ساعت ۷:۳۰ صبح 
بسته خواهند شد، لذا متقاضیان باید قبل از بسته شدن درهای ورودی در 

محل حوزه امتحانی خود حاضر باشند.
در دستورالعمل بهداشتی، فاصله گذاری اجتماعی و الزامات بهداشتی  
به دقایق  را  از تجمع، حضور خود  برای پیشگیری  آمده است: داوطلبان 

پایانی موکول نکنند.
مناسب  فاصله  متقاضیان  دیگر  با  حوزه  به  خروج  و  ورود  گام  ن ه
را حفظ کنند و همراه داشتن ماسک ۳ الیه معمولی  )حداقل یک متر( 
)بدون فیلتر( و استفاده صحیح از آن )از باالی بینی تا زیر چانه(، از ابتدای 
ورود به حوزه برگزاری آزمون تا پایان برگزاری آزمون و خروج از حوزه 

امتحانی الزامی است.
همچنین در زمان استقرار در محل صندلی از صحبت کردن با سایر 
متقاضیان مجاور جداً خودداری شود. همچنین هنگام عطسه یا سرفه کردن 
از دستمال کاغذی استفاده نمایید. درصورتی که دستمال وجود نداشت از 
قسمت داخلی آرنج استفاده کنید.بر اساس این دستورالعمل در صورت داشتن 
سوال ضروری از عوامل اجرایی در طول برگزاری آزمون حتما با رعایت 

فاصله مناسب و داشتن ماسک اقدام به صحبت کنند.
در پایان آزمون تا زمان اعالم خروج از سالن توسط عوامل اجرایی 
همچنان بر صندلی خود مستقر باشند. به پیام هایی که حاوی نکات اجرایی 
و بهداشتی است و درجلسه آزمون از بلندگو پخش می شود با دقت گوش 

کرده و به آن عمل کنند.
لمس  اغلب  که  سطوحی  با  دست  تماس  از  کنند  سعی  وطلبان  ا د
می شوند نظیر صندلی ها، دستگیره درب ها و شیرآالت سرویس بهداشتی 

و... خودداری نموده و از دستمال کاغذی استفاده کنند.
همچنین به منظور ارائه خدمات به آن دسته از متقاضیان آزمون دکتری 
که مبتال به کرونا شده اند )اعم از بیمارانی که در بیمارستان بستری و یا 
در منزل قرنطینه هستند( این سازمان با هماهنگی وزارت بهداشت تدابیر 

ویژه ای اتخاذ نموده است.
آنها به صورت قطعی  بیماری  این اساس، متقاضیانی که عالئم  ر  ب
تایید شده، الزم است از فردا چهارشنبه ششم تا روز جمعه هشتم اسفند 
ماه با مراجعه به درگاه اطالع رسانی این سازمان )بخش آزمون دکتری( 
فرم خوداظهاری را تکمیل نموده و گواهی مبنی بر ابتال به کرونا )تاییدیه 
بیمارستان و یا نتیجه تست یا آزمایش مبنی بر مثبت بودن به ویروس کرونا( 
را در بخش مورد نظر بارگذاری کنند. متقاضیانی که این فرم را تکمیل 
نمایند براساس دستورالعملهای وزارت بهداشت از سایر متقاضیان جدا شده 
و آزمون آنها در یکی از بیمارستان های تعیین شده صرفًا در شهرهای محل 
آزمون به همراه سایر متقاضیان مبتال به بیماری کرونا برگزار خواهد شد.

بر اساس اعالم سازمان سنجش آموزش کشور، همه متقاضیان آزمون 
دکتری الزم است از روز سه شنبه ۱۲ اسفند سال ۹۹ به سامانه خوداظهاری 
بتال به کرونا به آدرس https://salamat.gov.ir مراجعه نموده و  ا
اطالعات  است  بدیهی  کنند.  اقدام  خوداظهاری،  فرم  تکمیل  به  سبت  ن

متقاضیان تکمیل کننده فرم مذکور نزد وزارت بهداشت محفوظ است.

تصادف مرگبار اسکانیا و کشنده ولوو در شرق کشور
رییس مرکز اطالعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا از تصادف مرگبار 

میان اتوبوس اسکانیا و کشنده ولوو در خراسان جنوبی خبر داد.
سرهنگ احمد شیرانی ، در تشریح جزئیات این خبر گفت: حوالی ساعت 
۲۲:۲۰ پنجشنبه شب گذشته یک دستگاه اتوبوس اسکانیا در حال حرکت در 
کیلومتر ۲۰ محور سربیشه نهبندان بود که ناگهان تصادفی میان این وسیله با 

کشنده ولوو رخ داد.
وی با اشاره به حضور عوامل پلیس راه و دستگاه های امدادی در محل گفت: 
ماموران پلیس همزمان با ایمن سازی محل و روان سازی ترافیک شرایط را برای 
امدادرسانی فراهم کردند که در جریان آن دو مصدوم این حادثه از سوی عوامل 

امدادی به مراکز درمانی منتقل شدند.
رییس مرکز اطالعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا افزود: متاسفانه یک 
نفر نیز در پی این حادثه جان خود را از دست داد که مرگ وی به تایید عوامل 

امدادی حاضر در محل نیز رسید.
شیرانی درباره علت وقوع این حادثه نیز خاطرنشان کرد: علت نهایی و قطعی 
این حادثه از سوی کارشناسان پلیس راه در حال بررسی است و به زودی پس از 

تکمیل بررسی ها اعالم خواهد شد.

کشف فندک های مستهجن در تهران 
معاون نظارت بر اماکن پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ از کشف بیش از 

5۰ هزار فندک دارای تصاویر مستهجن و مبتذل در پایتخت خبر داد.
سرهنگ نادر مرادی، دراین باره گفت: ماموران پلیس نظارت بر اماکن عمومی 
پلیس امنیت تهران بزرگ مدتی قبل از ورود سازمان یافته تعداد زیادی فندک 
با تصاویر مبتذل و مستهجن به پایتخت باخبر شده و در جریان رسیدگی به آن 
متوجه شدند که این اقالم از مبادی غیررسمی و به شکل قاچاق وارد کشور و از 

طریق یکی از استان های جنوبی به تهران منتقل شده است.
وی با اشاره به اخذ مجوز از مقام قضایی گفت: در پیگیری های بعدی محل 
دپوی این اقالم در یکی از سوله ها مورد شناسایی قرار گرفت و ماموران با حضور 
در محل، به کشف بیش از 5۰ هزار عدد فندک که روی آن تصاویر مبتذل و 
مستجهن نقش بسته بود، اقدام کردند. همچنین در جریان تحقیقات مشخص 
شد که تعدادی از این فندک ها در میان صنوف نیز توزیع شده که چندین هزار 
عدد آن از صنوف نیز جمع آوری شده و اعالم کردیم که نبایداقالمی با تصاویر 
مبتذل و خارج از عرف به فروش برسد که خوشبختانه صاحبان صنوف همکاری 

خوبی در این زمینه داشتند.
مرادی با بیان اینکه در این زمینه یک نفر نیز دستگیر شد، افزود: برای این 
فرد پرونده ای تشکیل و متهم به دادسرا منتقل شده است اما رسیدگی به این 

پرونده برای شناسایی دیگر افراد مرتبط همچنان ادامه دارد.
کرد:  تصریح  بزرگ  تهران  امنیت عمومی  پلیس  اماکن  بر  نظارت  اون  مع
فرهنگ غربی همواره درپی تحمیل و انتقال باورها و عقاید خود به جوامع دیگر 
و به خصوص ایران است و از این طریق قصد دارد تا به باورها و عقاید جوانان 
آسیب بزند. در این راستا نیز از ابزارها و وسایل گوناگونی برای رسیدن به هدف 
خود استفاده می کند که یکی از موارد آن همین فندک ها بود که به صورت گسترده 

قصد توزیع آن را داشتند.

گاه
انش

، د
جو

انش
د

روحی الهی

ت
مل

نه 
خا

زیر نظر: خشایار بوذرجمهری

ده
گزی

ی 
ها

خبر

زیر نظر: ناظم رام

ت
العا

اط
ی 

اور
فن

جواد احمدی

آیا پردازنده های اینتل لیک فیلد کیفیت 
و کارایی موردانتظار را دارند؟

و  متنوع  نتایج  لیک فیلد  اینتل  پردازنده های  روی  اولیه  چمارک های  ن ب
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  ه اند،  شد
و  قدرت  از  گوناگونی  نتایج  سخت افزار،  دنیای  متنوع  رسانه های  در  جام شده  ن ا
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 ۷ 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  حصوالت  م
بنچمارک هایی که بین لیک فیلد و پردازنده های کامل کور می شود، هیچ گاه برتری 
 CB۱5 مذکور در بنچمارک SoC پردازنده ی کوچک تر را نشان نمی دهد. امتیاز
 ۸۱۰۰y-Core m۳ در بخش پردازش تک رشته ای کمتر از امتیاز پردازنده ی
گزارش می شود )۳/۸۸ دربرابر ۲/۹۶(. البته در پردازش چندهسته ای شاهد نتایج 

بهتری هستیم و لیک فیلد امتیاز ۲55 را دربرابر امتیاز ۱۶۲ رقیب ثبت می کند.
پردازنده ی ۸۱۰۰y-m۳ را می توان بهترین گزینه در خانواده ی x۸۶ برای 
مقایسه با Lekefield SoC دانست. پردازنده ی سری Core M تراشه ای 
دوهسته ای با چهار رشته ی پردازشی محسوب می شود که توان طراحی گرمایی 
آن 5 وات و سرعت کالک پایه  اش ۱/۱ و سرعت کالک تقویت شده ی آن ۴/۳ 

گیگاهرتز است.
الگوی رقابتی لیک فیلد دربرابر کور ام )ضعف در امتیاز تک رشته ای و برتری 
 R۲۰ و R۱5 و R۱۰ در امتیاز چند رشته ای( در تمامی بنچمارک های ساین بنچ
و گیگ بنچ 5.۱ دیده می شود. پردازنده ی ۸۱۰۰Y-m۳ 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   خی  ر ب
البته به قطع نمی توان پیروزی  پوزخندی به نشانه ی پیروزی می زند )تِک رادار(؛ 
کوالکام را در وظایف پردازشی تأیید کرد. به هرحال، پلتفرم ویندوز روی آرم اکنون 
برای هماهنگی با x۸۶ مبتنی بر شبیه سازی ۳۲ 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 ۸cx بهتر ظاهر شده )۷۹۷ دربرابر 
۷۰۰(؛ اما درنهایت در پردازش چندرشته ای، ۸cx با امتیاز ۲،۷۶۰ 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   5.۲ گیک بنچ  لیکیشن  پ ا
پذیرفتنی  به هیچ وجه  این عامل  بیان می کند.  با ۸/۱  برابر  لیک فیلد  ردازنده ی  پ
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 ۸/۱ برابر از 

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

باتری و قیمت پردازنده ی تیم آبی نداریم. 
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رز  ا ر  بازا روزها  ین  ا
منابع  آزادسازی  انتظار  ر  د
در  کشور  شده  بلوکه  رزی  ا
عراق،  جنوبی،  کره  چون  شورهایی  ک
عمان و... است که به اعتقاد کارشناسان 
افزایش  و  امر  این  تحقق  با  قتصادی  ا
عرضه ارز در بازار، قیمت دالر می تواند 
برای مدتی به ۱5 هزار تومان یا کمتر 

از آن هم برسد. 
بازار ارزی که مدتی درگیر نوسانات 
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بود، 
انتخاب  از  پس  کوتاهی  بازده  طی 
بایدن و کاهش انتظارات تورمی با روند 
کانال ۲۰  به  و دالر  مواجه شد  زولی  ن
نکشید  اما طولی  بازگشت  تومان  هزار 
روابط  نتیجه  انتظار  به  بازار  این  ه  ک
خارجی کشورمان با آمریکا نشست. در 
این مدت، مجدد نوسانات در این بازار 
قیمت  افزایشی  روند  و  گرفت  شدت 

دالر آغاز شد. 
زمانی که بازار ارز متاثر از انتخاب 
در  تورمی  انتظارات  کاهش  و  ایدن  ب
بود،  رسیده  آرامش  به  کمی  آن  ی  پ
این  تثبیت  عامل  تنها  قتصاددانان  ا
آرامش را تزریق ارز به بازار می دانستند 
که آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده از 

نظر آن ها بهترین گزینه ها بود.
در این زمینه، میثم هاشم خانی- 
یک کارشناس اقتصادی معتقد است که 
قیمت تعادلی برای دالر معادل ۲۱ هزار 
تومان در اسفند سال جاری است و این 
رقم می تواند به زیر ۱۲ هزار تومان هم 
برسد که تنها با تزریق تمام منابع ارزی 

به بازار ارز عملیاتی می شود. 
هر  در  دالر  اگر  می گوید:  ی  و
تومان  هزار   ۱5 از  کمتر  به  صورت 
برسد، در خوش بینانه ترین حالت این 
می تواند  ماه  سه  تا  دو  حداکثر  یمت  ق
حفظ شود و  بعد از آن به سمت قیمت 
تعادلی که در باال ذکر شد، جهش پیدا 

ی کند.   م
بانک  کل  رئیس  دیگر،  ز سوی  ا
بود  کرده  اعالم  این  از  پیش  رکزی  م
ارزش  و  تعادل  سمت  به  ارز  نرخ  ه  ک
و   کرد  خواهد  حرکت  خود  قتصادی  ا
رئیس جمهوری نیز مطرح کرده بود که 
از کشورهایی  ایران  ا آزادسازی منابع  ب
همچون کره جنوبی و عراق، قیمت دالر 

به ۱5 هزار تومان خواهد رسید. 
و  خوش  اخبار  روزها  این  ال  ح

امیدوارکننده ای از آزادسازی منابع ارزی 
بلوکه شده منتشر می شود به گونه ای که 
نتیجه دیدار سفیر کره جنوبی با همتی 
میلیارد   ۱ معادل  که  است  این  یانگر  ب
ارزی  منابع  دالر  میلیارد   ۷ از  الر  د
است  قرار  جنوبی   کره  در  شورمان  ک
بانک های  به حساب  نقدی  ه صورت  ب

ایرانی واریز شود.
نک  با کل  ئیس  ر مچنین  ه
بازار  مرکزی معتقد است که وضعیت 
آزادسازی  برای  و  می شود  خوب  رز  ا
کرات  مذا شده  بلوکه  رزی  ا بع  نا م
ژاپن  و  جنوبی  کره  عمان،  با  وبی  خ

شروع شده است.
عالوه براین، روز پنجشنبه گذشته 
آمریکا نیز با آزادسازی بخشی از منابع 
ارزی بلوکه شده ایران موافقت کرد که 

قطعی  منابع  این  آزادسازی  نابراین،  ب
تحلیلگران  گفته  طبق  و  است  شده 
اقتصادی می توان با تحقق این امر در 
نتظار شروع کاهش قیمت ها در بازار  ا
ارز باشیم. از آنجا که اقتصاد کشورمان 
متکی بر دالر است، روند کاهش قیمت 
تاثیر  هم  بازارها  سایر  بر  ارز  بازار  ر  د

ی گذارد. م
بازار  که  است  ذکر  به  لبته الزم  ا
ارز یکی از بازارهایی است که بیش از 
روابط  سیاسی،  مسائل  از  بازارها  ایر  س
تاثیر می پذیرد  المللی چون برجام  بین 
و در این روزها که موضوع برجام نقل 
محافل شده است، چگونگی آینده روابط 
ایران و آمریکا و برجام از جمله مسائل 
مهی است که در نوسانات و تحوالت 

این بازار هم نقش دارد.

از ابتدای سال جاری تا پایان آذرماه؛
830 هزار میلیون ریال تسهیالت توسط بانک توسعه تعاون 

ایالم پرداخت شده است
سرپرست مدیریت امور شعب بانک توسعه 
تعاون ایالم گفت: از ابتدای سال جاری تا پایان 
آذرماه، بالغ بر ۸۳۰ هزار میلیون ریال تسهیالت 
از سوی بانک توسعه تعاون به ۱۸۸۸ فقره پرونده 

متقاضی در استان پرداخت شده است.
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه تعاون، 
سرپرست مدیریت امور شعب این بانک در ایالم 

گفت: از ابتدای سال جاری تا پایان آذرماه ۸۳۰ هزار میلیون ریال تسهیالت 
به ۱۸۸۸ فقره پرونده در استان پرداخت شده است.

جهت  بانک  این  همچنین  داشت:  اظهار  نژاد  هاشمی  مسعود  ید  س
زمینه  در  تسهیالت  پرداخت  با  خود  اجتماعی  مسئولیت  و  رسالت  نجام  ا
مختلف  های  قرض الحسنه  و  زدگان  زلزله  زدگان،  سیل  همچون  ایی  ه
مانند ازدواج و تسهیالت دانشجویان مقطع دکترا در حداقل زمان و کمترین 
بروکراسی اداری تالش مضاعفی برای بهبود شرایط معیشتی و اقتصادی 

استان داشته است.
وی افزود: بانک توسعه تعاون در راستای انجام رسالت اجتماعی، بالغ 
بر۱۲۰ میلیارد ریال تسهیالت به سیل زدگان استان پرداخت کرده که از 
حوزه  به  مربوط  بیشتری  سهم  پرداختی،  تسهیالت  فقره   ۱۰۱۴ مجموع 

جنوب استان است.
هاشمی نژاد یادآور شد: همچنین تسهیالت ازدواج به تعداد ۱۷۳ فقره 

پرونده با اعتبار ۹۷ میلیاردریال به متقاضیان این امر پرداخت شده است.
بنا به اظهارات سرپرست مدیریت شعب ایالم ، بانک توسعه تعاون 
دارای ظرفیت های بسیاری در حوزه های مختلف اقتصادی است که می تواند 

در راستای تحقق شعار سال نقش بسزایی داشته باشد.
به گفته وی، از توانمندی های دیگر این بانک می توان به موضوع 
خدمات بانکی نوین و الکترونیک اشاره کرد که این بانک با متنوع بودن 
خدمات الکترونیکی نظیر پایانه های فروشگاهی، اینترنت بانک، همراه بانک، 
تلفن بانک و خدمات درگاه های اینترنتی توانسته به سطح مطلوبی از خدمات 
را در این بستر ارائه و موجبات کسب رضایت مشتریان خود را فراهم نماید.

بانک فرابخشی است که در  بانک یک  این  داد:  ادامه  نژاد  هاشمی 
تمامی بخش های اقتصادی فعالیت داشته و در ارائه خدمات به فعالیت های 
اقتصادی متفاوت از جمله صنعت و معدن، کشاورزی، خدمات و گردشگری 
جهت ایجاد طرح ها و پروژه ها به منظور حفظ و ایجاد اشتغال آمادگی دارد.

وی با بیان اینکه اقتصاد کشور ما بانک محور است، افزود: با توجه 
به رقابت صنعت بانکداری در کشور، بانک ها نقش ارزنده و ویژه ای را در 
اقتصاد دارند و با وجود سیستم بانکی توانا و اثرگذار در عرصه پولی می 

توان به داشتن اقتصادی توسعه یافته امیدوار بود.
هاشمی نژاد اظهار داشت: بانک توسعه تعاون بعنوان یکی از چهار بانک 
عامل تسهیالت اشتغال پایدار روستایی توانسته با پنج مرحله تخصیص اعتبار 
تا پایان آذرماه عملکردی بیش از ۷5 درصد برنامه های خود را تحقق بخشد.

وی با بیان اینکه پرداخت تسهیالت اشتغال پایدار روستایی و عشایری 
زمینه امکان محرومیت زدایی از مناطق روستایی را فراهم نموده است، گفت: 
در ۹ ماهه امسال 55۶ فقره پرونده تسهیالتی با اعتبار 5 میلیارد و 5۶۰ 
میلیون ریال در بخش های حمایتی و عادی پرداخت شده که زمینه اشتغال 

۱.۳۲۴ نفر در استان را فراهم کرده است.
سرپرست مدیریت شعب بانک توسعه تعاون ایالم گفت: این بانکاز 
فعالیت های تولیدی، تعاونی و عمرانی در حوزه های مختلف اقتصادی و 
مالی که منجر به اشتغال زایی و تولید شود، حمایت کرده که عاملیت های 
طرح های متعدد و مختلف اقتصاد ملی همچون اشتغال پایدار روستایی و 
عشایری در دو بخش نهادهای حمایتی کمیته امداد حضرت امام)ره(، سازمان 
بهزیستی، بنیاد شهید و امور ایثارگران، اشتغال فراگیر، تبصره ۱۶، بند الف 
تبصره ۱۸ ومشاغل خانگی، پرداخت تسهیالت به تعاونیهای دانش بنیان و 
ناوگان حمل ونقل جاده ای برون شهری، نمونه ای از پرداخت تسهیالت 

و تامین اعتبارات صورت گرفته در سالهای اخیر توسط این بانک است.

افتتاح درمانگاه تخصصی بانک ملی ایران در استان قم
درمانگاه تخصصی بانک ملی ایران مصادف 
با  پدر  روز  و  )ع(  با سعادت حضرت علی  ا میالد  ب
حضور معاون شعب ، مدیر امور بیمارستان و دانشکده 

پرستاری و دیگر مسئوالن افتتاح شد.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، این 
مراسم با حضور حسن مونسان معاونت شعب بانک 
ملی ایران، حسینعلی سخندان مدیر امور بیمارستان 

،سید  کشور  دو  منطقه  شعب  امور  مدیر  معقول  فرهاد  پرستاری،  دانشکده  و 
امیررضا قوامی رئیس اداره کل حراست،  بینا منتظر رئیس بیمارستان بانک ، 
غالمرضا صادق زاده رئیس اداره امورشعب استان، بهرام سرمست استاندار قم  
، عادل علیپور مدیرکل اقتصادی و دارایی استان  و دیگر مسئوالن برگزار شد.

حسن مونسان در مراسم افتتاح درمانگاه بیمارستان بانک ملی ایران در 
شهر قم  ضمن تبریک والدت با سعادت حضرت علی)ع( و روز پدرو ذکر یاد 
شهدای مدافع حرم و شهدای مدافع سالمت، خاطرنشان کرد: همان طور که 
تاسیس بانک ملی ایران به خواست و اراده مردم بوده بیمارستان بانک ملی ایران 
نیز از ابتدای تاسیس خدمت رسانی به تمامی آحاد جامعه را وظیفه خود می داند.

وی در ادامه سخنان خود بر لزوم راه اندازی درمانگاه های تخصصی در 
استان ها تاکید و به اهمیت مسئولیت های اجتماعی در بانک ملی ایران اشاره 
کرد و خاطر نشان ساخت: بانک ملی ایران همواره در ساخت  تجهیز مدارس، 
کمک به مراکز درمانی ، پرداخت  تسهیالت و مشارکت و فراهم سازی زیرساخت 
های بزرگ مثل جاده سازی ، سدسازی و .... پیشقدم بوده و در کمک به مشاغل 

و صاحبان صنعت و کمک به رونق تولید نیز پیشگام بوده است.
در ادامه این مراسم حسینعلی سخندان مدیر امور بیمارستان و دانشکده 
پرستاری با اشاره به پیشرفت های ایجاد شده در خدمات بیمارستانی بانک طی 
چند سال گذشته گفت: بیمارستان بانک ملی ایران  با افتتاح یک درمانگاه در 
سال ۱۳۱۷ شکل گرفت و در حال حاضر در مبحث سالمت کارکنان ، تجهیز 
و نوسازی ساختمان بیمارستان و همچنین راه اندازی درمانگاه های تخصصی 

در استان های مختلف اقدامات موثری انجام داده است.
وی با اشاره به تشکیل پرونده سالمت کارکنان  و اهمیت این موضوع 
اظهار داشت: در حال حاضر در بیمارستان بیش از ۱۸۰هزار پرونده سالمت از 
بین ۲۴۰ هزار کارمند ایجاد شده است و بیمارستان بانک  در جهت خدمت 

رسانی به  کارکنان بانک و عموم مردم گام بر می دارد.
بانک  از محمدرضا حسین زاده مدیر عامل  استاندار قم  بهرام سرمست 
ملی ایران به لحاظ توجه به امر سالمت کارکنان تقدیر کرد و در ادامه سخنان 
خود با اشاره به ترویج هرچه بیشتر بانکداری الکترونیکی در شرایط کرونایی 
و  تغییر روش در  ارائه خدمات به مشتریان گفت : حضور کارمندان بانک و 
ارائه خدمات رسانی به مردم در شرایط سخت کرونا بسیار قابل تقدیر است و 
مردم باید با استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک در حفظ سالمت خودشان 

و کارکنان بانک سهیم باشند.
در پایان غالمرضا صادق زاده رئیس اداره امورشعب استان به ارائه گزارش 
یک ساله اقدامات و فعالیت های اداره امور شعب استان قم پرداخت و گفت : 
این اداره  امور حتی در شرایط سخت فراگیری کرونا نیز با پرداخت تسهیالت 
به بخش های مختلف جامعه در جهت رفع نیاز مشتریان و همچنین حمایت از 
خانواده های آسیب دیده از کرونا تالش کرده  و باالترین پرداختی در کشور را 

به خود اختصاص داده است.
در حاشیه سفر ، معاون شعب و دیگر مسئوالن از شعب شهید زین الدین و 
منطقه ویژه سلفچگان  و شرکت پرشین ایتال کیش بازدید و با مهندس طباطبایی 

مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان و  دیدار و گفت و گو کردند.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس خبر داد؛
آغاز به کار نخستین اسکله گاز مایع بندر صادراتی تمبک 

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس با تشریح وضع طرح های در حال 
اجرای در پارس جنوبی گفت: نخستین اسکله بارگیری و صادرات گاز مایع 

بندر خدماتی و صادراتی تمبک در پارس جنوبی به بهره برداری رسید.
به گزارش دنیای جوانان به نقل از شرکت نفت و گاز پارس، محمد 
در  پایانه  این  تکمیل  و  توسعه  مطلوب  شرایط  به  اشاره  با  شکین فام  م
سال ۹۹ مطابق برنامه ریزی های انجام شده، اظهار کرد: هفته گذشته با 
پهلوگیری نخستین کشتی در بندر تمبک،  ۶۷۰۰ تن گاز مایع سرد با 

موفقیت بارگیری و صادر شد.
وی با بیان اینکه برای صادرات گاز مایع از بندر خدماتی و صادراتی 
تمبک همه اقدام های الزم انجام شده و هیچ مانعی در این زمینه وجود 
برای  تنی  هزار  شناور ۴۴  آینده یک  هفته  برنامه ،  مطابق  افزود:  دارد،  ن

بارگیری و صادرات محصوالت گاز مایع پارس ۲ وارد بندر می شود.
تکمیل  به منظور  پارس،  گاز  و  نفت  شرکت  مدیرعامل  گفته  ه  ب
بخش های باقیمانده، عملیات اجرایی هم زمان با بهره برداری از نخستین 

اسکله گاز مایع )ال پی جی( پایانه در حال انجام است.
مشکین فام به اجرای ۶ رشته خط لوله انتقال گاز مایع پاالیشگاه های 
فاز ۱۳ و ۲۲ تا ۲۴ به بندر خدماتی و صادراتی تمبک اشاره کرد و گفت: 
هم اکنون محصول گاز مایع این دو پاالیشگاه به صورت گرم صادر می شود 
که با انجام فعالیت های تکمیلی در این خطوط، گاز مایع سرد این طرح ها 

از طریق بندر خدماتی و صادراتی پارس ۲ بارگیری و صادر می شود.
وی به ادامه بارگیری گاز مایع در دو مخزن گاز مایع فازهای ۲۲ 
تا۲۴ پارس جنوبی اشاره کرد و گفت: مخازن گاز مایع فاز ۱۳ نیز تا پایان 

سال به شرایط مناسب بارگیری گاز مایع می رسند.
نیروگاه سیکل ترکیبی پارس جنوبی عملیاتی می شود

با اشاره به بازدید از  مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس در ادامه 
روند ساخت نیروگاه سیکل ترکیبی پارس جنوبی گفت: چهار واحد از ۶ 
واحد تولید برق بخش سیکل ترکیبی نیروگاه بعثت پارس جنوبی، مراحل 
پایانی عملیات ساخت را پشت سر می گذارند و مطابق برنامه انتظار داریم 
اردیبهشت ماه سال آینده این واحدها را وارد مدار کنیم و در ادامه برای 
پایان می یابد.  ماه  از سه  تکمیلی پس  کارهای  باقی مانده هم  واحد  دو 
به این ترتیب بخش سیکل ترکیبی تا اواسط سال ۱۴۰۰ به طور کامل 

عملیاتی می شود.
به گفته مشکین فام با بهره برداری از این نیروگاه، 5۰۰ مگاوات برق 
به تولید نیروگاه بعثت پارس جنوبی افزوده خواهد شد و به ظرفیت نامی 

۱5۰۰ مگاوات می رسد.
وی افزود: این نیروگاه نقش مهمی در چرخه تولید پارس جنوبی دارد 
و افزون بر تأمین برق مورد نیاز ۱۳ پاالیشگاه پارس جنوبی، بخش های 
جانبی و تأسیسات مشترک، می توان از برق مازاد آن برای انتقال به شبکه 

سراسری استفاده کرد.
طرح  این  اجرایی  عملیات  پارس  گاز  و  نفت  شرکت  دیرعامل  م
نیروگاهی را مطلوب و رو به پایان ارزیابی کرد و گفت: با توجه به لزوم 
در  حضور  به منظور  تجهیزات  سازندگان  نماینده  با  الزم  هماهنگی های 
پروژه در حین عملیات راه اندازی، اقدام های تکمیلی در حال انجام است.

مشکین فام درباره وضع پاالیشگاه در حال ساخت فاز ۱۴ پارس جنوبی 
با یادآوری اولویت های مربوط به راه اندازی بخش های جانبی و ردیف های 
شیرین سازی گفت: واحدهای جانبی پاالیشگاه فاز ۱۴ به طور عمده آماده 
کامل  به طور  آینده  سال  اوایل  و  امسال  پایان  تا  و  هستند  هره برداری  ب
عملیاتی می شوند. وی درباره نخستین ردیف شیرین سازی پاالیشگاه این 
طرح نیز گفت: بعضی از قطعات باقیمانده این ردیف عملیاتی که ساخت 
آنها ازسوی سازندگان خارجی در حال پیگیری است تا اواسط بهار سال 

آینده وارد سایت پاالیشگاه و در محل خود نصب می شود.
مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس افزود: تالش می کنیم تا پایان 
 ۱۴ فاز  پاالیشگاه  شیرین سازی  ردیف  نخستین  آینده  سال  ردیبهشت  ا

آماده راه اندازی شود.
برداشت گاز از پارس جنوبی بیش از برنامه مصوب

مشکین فام، برداشت گاز از میدان پارس جنوبی در سال ۹۹ را ۱۶ 
میلیون مترمکعب بیشتر از برنامه مصوب وزارت نفت اعالم کرد و گفت: 
هم اکنون ۶۹۲ میلیون مترمکعب گاز غنی از میدان پارس جنوبی برداشت 
می شود، در حالی که طبق برنامه مصوب ما مکلف به تولید روزانه ۶۷۶ 
میلیون مترمکعب گاز هستیم. وی با بیان اینکه در بخش باالدستی، رقم 
برداشت گاز قابل افزایش است، تصریح کرد: با این حال مقدار تولید با 
توجه به مصرف کشور تنظیم می شود و اگر الزم باشد می توانیم باالتر از 

این مقدار نیز از پارس جنوبی برداشت کنیم.

با اشاره به آزاد سازی منابع ارزی بلوکه شده؛

همتی: حال بازار ارز خوب می شود!
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زیر نظر: محمد امامی

شیل آمریکا دیگر نمی تواند اوپک را تهدید کند!
مدیرعامل شرکت آمریکایی پایونیر نچرال ریسورسز اظهار کرد تقاضای 
قوی برای نفت خام و نرخ رشد اندک شیل به معنای آن است که اوپک 
و متحدانش دیگر ضرورتی ندارد نگران رقابت تولیدکنندگان آمریکایی بر 

سر سهم بازار باشند.
اسکات شفیلد، مدیرعامل شرکت آمریکایی پایونیر نچرال ریسورسز 
در کنفرانسی اظهار کرد: همچنان بر این باورم که تقاضا در بخش ایرالین 
ها و همچنین در سراسر جهان پس از دستیابی به ایمنی جمعی، بهبود قوی 
پیدا خواهد کرد و مطمئنم که می توانیم فرض بگیریم نفت ایران به تدریج 
به بازار بازخواهد گشت و شیل آمریکا دیگر تهدیدی برای اوپک و اوپک 

پالس نخواهد بود.
شیوع کووید - ۱۹ و متعاقبا سقوط تقاضا برای نفت، کاهش حدود دو 
میلیون بشکه در روز تولید نفت آمریکا را در پی داشت و این عرضه از دست 
رفته با توجه به مشکالت مالی صنعت نفت در چند سال گذشته، ممکن 
است هرگز احیا نشود. سرمایه گذاران خواستار رشد تولید پایینتر و بازدهی 

بیشتر تولیدکنندگان در قیمت های باالتر هستند.
بر اساس گزارش بلومبرگ، شفیلد گفت: شرکت پایونیر رشد تولید ساالنه 
خود را در بلندمدت به پنج درصد محدود می کند و قصد دارد سه چهارم 

از نقدینگی آزاد خود را به جای هزینه حفاری جدید، به سهامداران دهد.
در همین حال اداره اطالعات انرژی آمریکا روز چهارشنبه گذشته اعالم 
کرد تولید نفت آمریکا در یک هفته گذشته به دلیل یخبندان تگزاس بیش 
از یک میلیون بشکه در روز کاهش یافت که بزرگ ترین کاهش هفتگی 
تاکنون بوده و تولید پاالیشگاهی نیز کاهش چشمگیری داشت. مجموع تولید 
نفت خام در هفته منتهی به ۱۹ فوریه، به میزان ۱.۱ میلیون بشکه در روز 

کاهش پیدا کرده و به ۹.۷ میلیون بشکه در روز رسید.
تولید پاالیشگاهی در همین مدت ۲.۶ میلیون بشکه در روز و نرخ استفاده 
از ظرفیت پاالیش به میزان ۱۴.5 درصد کاهش داشت. فعالیت تاسیسات 
پاالیشی متعدد در منطقه گلف کاست در یخبندان اخیر متوقف شد. بسیاری 
از آنها در حال ازسرگیری فعالیت هستند اما تحلیلگران می گویند چند هفته 
زمان می برد تا تولید نفت و پاالیش نفت به سطح پیش از طوفان احیا شود.
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زیر نظر: بهنام مومنی

آغاز طرح فروش عید تا عید
 محصوالت سایپا از امروز

ــروش محصــوالت گــروه  ــاده و پیــش ف ــروش فوق الع دو طــرح ف
ــاز  ــنبه آغ ــروز ش ــد از ام ــا عی ــد ت ــرح عی ــب ط ــایپا در قال ــازی س خودروس

می شــود.
ــیوه  ــن ش ــایپانیوز، در ای ــزارش س ــه گ ب
فــروش ابتــکاری، هفــت مــدل از محصــوالت 
ایــن خودروســازی بــه صــورت فــروش فــوق 
ــورت  ــه ص ــوالت ب ــدل از محص ــاده و ۹ م الع
ــود و  ــه می ش ــاله عرض ــروش یکس ــش ف پی
ــا هــر  مشــتریان امــکان مشــارکت در یــک ی

ــد. ــرح عرضــه را دارن دو ط
فرآینــد ثبــت نــام مشــتریان در این شــیوه 
عرضــه محصــوالت بــه شــکلی طراحــی شــده 
کــه مشــتریان مــی تواننــد در هــر یــک از طرح 

هــا یــا هــر دو طــرح فــروش ثبــت نــام کننــد و در روز قرعــه کشــی، ابتــدا 
ــام  منتخبــان فــروش فــوق العــاده مشــخص می شــود و ســپس ســایر ثبت ن
کننــدگان در قرعــه کشــی طــرح پیــش فــروش بــا موعــد تحویــل یــک ســاله 

شــرکت داده خواهنــد شــد.
بــر ایــن اســاس متقاضیــان مشــارکت در ایــن طــرح هــای فــروش مــی 
ــه  ــه مــدت ســه روز و ب ــد از ســاعت ۱۴ امــروز شــنبه ۹ اســفند مــاه ب توانن
صــورت ۲۴ ســاعته بــا ورود بــه ســایت فــروش اینترنتــی محصــوالت گــروه 
ــت  ــس از دریاف ــرده و پ ــخصی را وارد ک ــات ش ــایپا اطالع ــازی س خودروس
کدکاربــری و رمــز عبــور، نســبت بــه ثبــت نــام و انتخــاب نــوع خــودرو اقــدام 
کننــد.در طــرح فــروش فــوق العــاده، خودروهــای ســایپا۱5۱، تیبــا صندوقــدار 
ــاینا اس  ــک آر و س ــراه کویی ــه هم ــده ای ب ــک دن ــاینا و کویی ــا۲، س و تیب
قابــل ثبــت نــام هســتند.همچنین در طــرح پیــش فــروش بــا موعــد تحویــل 
حداکثــر یــک ســاله، خودروهــای شــاهین، تیبــا صندوقــدار و تیبــا ۲، ســاینا و 
کوییــک دنــده ای، ســایپا۱5۱، کوییــک. اس، ســاینا. اس و کوییــک. آر عرضه 

خواهنــد شــد.
ــرف  ــه مص ــودرو ب ــه خ ــدف عرض ــا ه ب
کننــدگان واقعــی و کــم کــردن نقــش 
ــای  ــودرو، محدودیت ه ــازار خ ــطه ها در ب واس
ــای  ــرح ه ــن ط ــام در ای ــت ن ــرای ثب ــی ب قبل

ــت. ــده اس ــه ش ــر گرفت ــز در نظ ــروش نی ف
متقاضیــان می تواننــد بــرای کســب 
ــن طــرح هــای  ــون ای اطالعــات بیشــتر پیرام
ــاز  ــای مج ــی ه ــبکه نمایندگ ــه ش ــروش ب ف
ــر کشــور  ــایپا در سراس ــازی س ــروه خودروس گ

ــد. ــه کنن مراجع

با نزدیک شدن روزهای پایانی 
سال مشووالن سهام عدالت در انتظار 
سود سالیانه سهام خود هستند. تا کنون 
این سود در سه مرحله و به میزان ۱۲ 
هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده 
و سودی که امسال پرداخت خواهد شد 
مرحله چهارم و سود سال ۱۳۹۸ است.

با وجود اینکه در آخرین ماه سال 
به سر میبریم و به روزهای پایانی سال 
۱۳۹۹ نزدیک می شویم، هنوز هیچ 
به طور شفاف درمورد زمان  مسئولی 
و میزان سود سال ۱۳۹۸ سهام عدالت 
اظهار نظر نکرده است. البته زمان واریز 
سود سهام عدالت سال ۱۳۹۸ بستگی 
گفته  به  و  دارد  ها  یت شرکت  ل ا ع ف ه  ب
اقدامات  انجام  در صورت  مسئوالن 
مربوطه،  شرکت های  ز سوی  ا م  الز
سود سهامداران تا پایان سال پرداخت 

می شود.
سود  واریز  رسد  می  ظر  ن ه  ب  
یانه سهام عدالت چند تفاوت مهم  سال
آنکه  نخست  دارد.  قبل  های  ل  ا س ا  ب

را برای  مشموالنی که روش مستقیم 
مدیریت سهام خود انتخاب کرده بودند، 
چنانچه اقدام به فروش بخشی از سهام 
بخشی  سود  فقط  باشند،  ده  ر ک د  و خ
دریافت  اند،  نفروخته  که  را  م  ا سه ز  ا
خواهند کرد. برای مثال درصورتی که 
۳۰ درصد سهام عدالت خود را فروخته 
از سود سال ۱۳۹۸ را  ند، ۷۰ درصد  ا

دریافت خواهند کرد.
در  نام  ثبت  لزوم  دیگر  ت  و ا ف ت

 ۳۶ از  کدام  هر  است.  سجام  ه  ن ا م ا س
شرکت سرمایه گذاری استانی و ناشران 
بورسی که برای واریز سود مشموالن 
گذاری  سپرده  شرکت  دالت،  ع م  ا سه
مرکزی را انتخاب کرده باشند این سود 
براساس شماره حساب اعالم شده در 
سجام واریز خواهد شد. چنانچه مشمول 
به  را  خود  سود  بخواهد  عدالت  م  سها
صورت متمرکز دریافت کند و خود به 
دنبال سود شرکت ها نرود تنها راه این 

اقدام، ثبت نام در سامانه سجام به نشانی 
www.sejam.ir  است.

البته به نظر می رسد این آخرین 
که  مشموالنی  همه  که  ست  ا ی  ل ا س
مدیریت  برای  را  رمستقیم  ی غ ش  و ر
سهام خود انتخاب کرده اند، با ارزش 
ولیه یکسان سهام عدالت خود، سود  ا
سال  از  و  کنند  می  دریافت  ن  ا س ک ی
آینده که تکلیف اعضای هیات مدیره 
شرکت های سرمایه گذاری استانی و 
پروژه هایی که این شرکت ها در آن 
سرمایه گذاری خواهند کرد، مشخص 
شود، میزان سودی که مشموالن هر 
یکدیگر  با  میکنند،  دریافت  ن  ا ت س ا

متفاوت خواهد بود.
بر اساس این گزارش، تاکنون به 
مشموالن سهام عدالت سه دوره سود 
پرداخت شده است به این ترتیب که در 
سال ۱۳۹5 به ازای یک میلیون تومان 
سهم ۱5۰ هزار تومان، در سال ۱۳۹۶، 
۱۷5 هزار تومان و در سال ۱۳۹۷، ۲۰5 

هزار تومان پرداخت شد.

اعالم شرایط و نحوه پرداخت سود سهام عدالت؛ 

سهامداران در انتظار پرداخت سود عادالنه

ملی  شرکت  اعالم  ساس  ا ر  ب
نفتی  فرآورده های  پخش  و  یش  ال ا پ
ایران، سهمیه بندی بنزین وانت بارها از 
این پس به صورت لیتراژی و اعتباری 

خواهد بود.
بنزین  سهمیه  تغییرات  ین  ر خ آ
سوی  از  اطالعیه ای  طی  ت بارها  ن ا و
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 

ایران اعالم شد.
کارگروه  مصوبات  آخرین  و  ر ی پ
ین  خر آ سوخت  مصرف  ریت  ی د م
بنزین  سهمیه  در  شده  انجام  یرات  ی غ ت
)کم مصرف  بنزین سوز  ت بارهای  ن ا و
به  تخصیصی  سهمیه  رمصرف(  پ و 
وانت بارها به دو صورت سهمیه لیتراژی 
)شارژ بر روی کارت هوشمند سوخت( و 
سهمیه اعتباری )تخصیص اعتبار ریالی 
بر روی کارت های بانکی عضو شبکه 

شتاب( انجام می شود.
سهمیه  ع  مجمو نین  چ م ه
دو  ین  ا ساس  ا بر  فته  یص یا ص خ ت

به  یک  بند  در  شده  اشاره   یه  م سه
امر  متولیان  توسط  که  ت بارهایی  ن ا و
دهیاری های  و  شهرداری ها  زمان  سا (
راهداری و حمل ونقل  کشور، سازمان 
جاده ای و وزارت صمت که مورد تائید 
وزارت کشور است( ساماندهی شده اند 
به  می کنند،  ارائه  عمومی  خدمات  و 
تفکیک وانت بار تک سوز کم  مصرف 
از ۱۲۰ تا ۴۰۰ لیتر و وانت بار تک سوز 
پرمصرف از ۲۰۰ تا۶۰۰ لیتر متناسب با 

عملکرد خودرو است.
سهمیه  که  شده  تاکید  ادامه  ر  د
تخصیص یافته به صورت لیتراژی برای 
وانت بارهایی  از  اعم  وانت بارها  ه  م ه
می کنند  ئه  را ا عمومی  خدمات  ه  ک
استفاده  مورد  شخصی  به  صورت  ا  ی
و  یکسان  به صورت  می گیرند،  ر  ا ر ق
روی  بر  ماه  هر  ابتدای  در  ارچه  پ ک ی
کارت هوشمند سوخت شارژ می شود؛ 
بدیهی است وانت بارهایی که در بخش 

عمومی فعالیت دارند، سهمیه متناسب با 
عملکردشان را در قالب سهمیه اعتباری 
توسط کارت بانکی دریافت خواهند کرد.

کارگروه  رویکرد  به  توجه  ا  ب
توزیع  مدیریت مصرف سوخت جهت 
حوزه  در  یارانه ای  سوخت  النه  د ا ع
وانت بارها  به ویژه  عمومی  ات  م خد
ز  ا یت  حما منظور  به  مچنین  ه و 
خدمات  ئه کننده  را ا سب وکارهای  ک
امسال  اسفندماه  ابتدای  از  می،  و م ع
وانت بار  ناوگان  همه  لیتراژی  یه  م سه
 ۱۲۰ به   ۱5۰ از  کم مصرف  سوز  تک 
لیتر   ۲۰۰ به   ۲5۰ از  پرمصرف  و  یتر  ل
این  ریالی  معادل  و  است  یافته  یر  ی غ ت
تغییرات تا سقف پرداختی فعلی جهت 
ناوگان ساماندهی شده در قالب سهمیه 
یا  مالک  کارت بانکی  )در  باری  ت ع ا
نماینده قانونی وی( جبران خواهد شد 
و هیچ گونه کاهشی در سهمیه سوخت 
وانت بارهایی که خدمات عمومی ارائه 

می دهند، اعمال نخواهد شد.

اطالعیه شرکت نفت؛

تغییر سهمیه بندی بنزین وانت بارها به صورت لیتراژی و اعتباری
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منابع  مشارکتی  حیای  ا
تغذیه گاز  طبیعی مسیر خط 
در  سمنان  جنوب  مراتع  ر  د
ایفای نقش مؤثر و عملی در  راستای 
حوزه مسئولیت های اجتماعی شرکت 

گاز استان سمنان انجام شد.
می؛  عمو بط  ا و ر رش  ا گز ه  ب
شرکت  مدیرعامل  نی  عوا ا لیرضا  ع
پروژه  اجرای  از  سمنان  استان  از  گ
منابع  اداره  و  شرکت  این  شترک  م
ن  ستا شهر ی  ر ا د بخیز آ و  بیعی  ط
منابع  از  حفاظت  منظور  به  سمنان 
بذر  ری  کا کپه  طریق  ز  ا بیعی  ط
سمنان  درجنوب  گیاهی  های  ونه  گ
اقدام در مراتع  این  خبر داد و گفت: 
خط  مجاورت  در  و  سمنان   نوب  ج
به  گازرسانی  جدیداالحداث  غذیه  ت
شرایط  در  و  هوایی  فند  پدا ایگاه  پ

کاشت  زمان  مناسب  هوایی  و  ب  آ
گرفت. صورت 

و   زیست  محیط  حفظ  عوانی  ا
مقابله با بیابان زدایی و فرسایش خاک 
را در چارچوب اهداف این شرکت در 
حوزه  مسئولیت های  اجتماعی دانست 
و افزود: در اجرای این عملیات از بذر 

گیاه  این  که  شد  استفاده  تاغ  یاه  گ
و  خشکی  برابر  در  زیادی  قاومت  م
گرما دارد و به علت سیستم ریشه ای 
گسترده ای که دارد جهت کویرزدایی 

از آن استفاده می شود.
کرد:  خاطرنشان  پایان  در  ی  و
و همکاری  مشارکت  با  است  نظر  ر  د

آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  کل  داره  ا
جهت  در  مشابه  های  برنامه  ستان  ا
زیست  محیط  حفظ  فرهنگ  رویج  ت
و نیز اقدامات مؤثر و عملی به منظور 
در  که   گیاهی  طبیعی  منابع  حیای  ا
مسیر اجرای پروژه های عمرانی  دچار 

آسیب می گردد صورت پذیرد.

مدیرعامل شرکت گاز استان سمنان:

عملیات کپه کاری بذر گونه های گیاهی در مراتع جنوب شهرستان سمنان
2700 خودرو عمومی در سطح استان سمنان به صورت 

رایگان دوگانه سوز شدند

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه شاهرود  گفت : با 
اجرای طرح رایگان دوگانه سوز کردن خودروهای عمومی از ابتدای شروع 
طرح در مرداد ماه سال جاری تا کنون  ۲۷۰۰ دستگاه خودرو عمومی  در پنج 
کارگاه فعال در سطح استان در حوزه عملیاتی این منطقه گازسوز شده اند.

  علی اکبر عربعامری  افزود: از مجموع ۳۴۰۰ خودرو ثبت نام شده 
در سامانه  ، تعداد ۲۷۰۰  خودرو به صورت رایگان در سطح استان سمنان 

دوگانه سوز و مابقی نیز در حال انجام است .  
تاکسی(  و  )وانت بار  عمومی  خودروهای  مالکان  کرد:  تصریح  ی  و
می توانند با مراجعه به آدرس   GCR.NIOPDC.IR  نسبت به ثبت نام 

و دریافت نوبت تبدیل اقدام کنند .
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه شاهرود با بیان اینکه 
هم اکنون در فاز نخست اجرای این طرح هستیم ، تأکید کرد: فاز دوم این 
طرح شامل دوگانه سوز کردن خودروهای مسافربر شخصی )اسنپ، تپسی 
...( و آژانس های زیر پوشش نظارتی وزارت کشور یا شهرداری ها می   و 

باشد ، که امیدواریم از هفته آینده وارد این فاز   شویم.
عربعامری خاطر نشان کرد : در حال حاضر از پنج  کارگاهی که به این 
امر اختصاص داده شده است ، شامل  سه کارگاه در سمنان و دو کارگاه در 

شاهرود ، همگی فعال و آماده خدمت رسانی می باشند

همکاری  با  مقاوم  پلیمری  علمک  های  لوله  ساخت 
شرکت گاز ایالم و دانشگاه علم و فرهنگ تهران 

با  گفت:  ایالم  استان  گاز  شرکت  مدیرعامل  الهی  شمس  باس  ع
همکاری و انجام پروژه پژوهشی بین شرکت گاز استان و دانشگاه علم و 
فرهنگ تهران، برای اولین بار در کشور لوله های علمک پلیمری مقاوم 

در برابر زلزله ساخته شد.
وی  افزود: با توجه به لرزه خیز بودن اکثر نقاط کشور، مقاوم بودن 
بروز بالیای طبیعی  زیر ساختهای خدمات شهری و روستایی در هنگام 

امری ضروری می باشد.
مدیرعامل شرکت گاز ایالم اظهار داشت: استان ایالم نیز با بیش از 
۱۰۰ گسل محلی یکی از مناطق با میزان زلزله خیزی باال می باشد و در 
چند سال گذشته نیز با وقوع زمین لرزه های متعدد در منطقه، شاهد افزایش 

لرزه خیزی بوده است.
شمس الهی ادامه داد: علمک های گازرسانی فعلی در تمامی ساختمان 
های نوساز و قدیمی در مناطق شهری و روستایی بمب های خاموشی هستند 
که در حین زلزله و یا پس از آن با ریزش آوار بر روی آنها دچار شکستگی 
و نشت گاز و در بسیاری از موارد منجر به انفجار و آتش سوزی شده و 

خسارات جبران ناپذیری را به وجود می آورند.
وی خاطرنشان کرد: پیدا کردن راه حلی مناسب که به کمک آن بتوان 
بروز بالیای طبیعی و  از آن حوادث علمک گاز در مواقع  ناشی  خسارت 
مخصوصًا زلزله را به حداقل رساند، منجر به افزایش سطح ایمنی در حین 
وقوع و یا پس از آن می شود.مدیرعامل شرکت گاز ایالم بیان داشت: در 
این راستا پروژه پژوهشی با عنوان ” بررسی، تحلیل و ساخت لوله های 
علمک پلیمری مقاوم در برابر زلزله ” در شرکت گاز استان ایالم تصویب 

و و پس از موافقت مدیریت پژوهش شرکت ملّی گاز ایران اجرا گردید.
وی تصریح کرد: پس از اجرای پروژه و با توجه به نتایج بدست آمده و 
صحه گذاری آنها از طریق ساخت نمونه و انجام آزمون در گارگاه، مشخص 
گردید، استفاده از تقویت کننده های کامپوزیتی پلیمری برای بهبود عمر و 
ایمنی علمکهای گاز در شرایط کاری عادی و همچنین شرایط وقوع زلزله 
و آسیب ریزش آوار، یک روش کامال علمی و عملی با صرف هزینه معقول 
می باشد.شمس الهی در پایان ضمن تشکر از همکاری روسای واحدهای 
داخلی شرکت گاز استان در به ثمر رساندن این پروژه ماندگار، ابراز امیدواری 
کرد که در آینده نزدیک شاهد ابالغ این طرح از سوی شرکت ملی گاز 
جهت استفاده از این دستاورد در تمامی شرکت های گاز استانی و اقصی 

نقاط شهرها و روستاهای کشور باشیم.

درشهرستان  را  ملی  اراضی  که  استخری  سرنوشت 
مهدیشهر تصرف کرده بود! 

حمید رضا عبدوس رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان 
آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  حفاظت  یگان  عملیات  در  گفت:  هدیشهر  م
مهدیشهر به مساحت ۲۴۰ متر مربع از اراضی ملی که توسط سودجویان 

تصرف شده بود، آزادسازی شد. 
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مهدیشهر گفت: با 
توجه به تصرف بخشی از اراضی ملی توسط شخصی با هویت معلوم در 
منطقه آسوران مهدیشهر و ارجاع پرونده تخلف به محاکم قضایی حوزه مرتبط 
توسط کارشناسان منابع طبیعی و آبخیزداری، پس از پیگیری های عدیده و 
رسیدگی قضایی به مورد مذکور در نهایت آرای دادگاه هاه بدوی و تجدید 
نظر بر محکومیت متصرف صادر و از طریق شعبه 5 اجرای احکام دادگاه های 
عمومی مهدیشهر ابالغ گردید.وی با بیان این که هرگونه زیاده خواهی از 
عرصه های منابع طبیعی و یا سوءاستفاده از انفال الهی موجب پیگرد قانونی 
می شود، گفت: مأموران صدیق و خدوم یگان حفاظت و کارشناسان منابع 

طبیعی با جدیت و قاطعیت تمام با این موارد برخورد می کنند.
حمید رضا عبدوس تصریح کرد: در عملیات آزادسازی توسط یگان 
حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مهدیشهر، اراضی ملی )استخر 
اراضی ملی در  از  بر ۲۴۰ متر مربع به طول ۱۳ متر  بالغ  آبی( مساحتی 
محدوده پالک ۳۳۰۲ در بخش ۲ شهرستان مهدیشهر موسوم به آسوران 
از عرصه های تصرف شده که یک قطعه استخر بود، از ید متصرفان خارج 
و پس از قلع و قمع آثار و ابنیه احداث شده عرصه مذکور به حالت اولیه 
بازگردانده شده است تا در آینده نزدیک با اجرای عملیات احیایی و جنگل 

کاری، عرصه تخریب شده به شرایط طبیعی خود بازگردد.
عبدوس همچنین با تشکر از مساعدت مردم در صیانت و نکوداشت 
جنگل ها و منابع طبیعی با اعالم کد ارتباطی ۱۳۹ و۱5۰۴ از طبیعت دوستان 
در  تا  کرد  درخواست  حاشیه جنگل  مناطق  ویژه ساکنان  به  مهدیشهری 
صورت مشاهده هرگونه آثار تخریب، تصرف و تجاوز به عرصه ها و اراضی 
ملی مراتب را در اسرع وقت به یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری 

شهرستان مهدیشهراطالع دهند.

شهرستان  برق  توزیع  شرکت  عمومی،  روابط  دفتر  شاور  م
اصفهان:

حفظ فضای سبز با استفاده از کابل خود نگهدار محقق 
می شود 

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در راستای رسالت های اجتماعی 
و زیست محیطی خود و همچنین سند چشم انداز » افتخار ما » اقدامات 
جامع و فراگیری را مصوب و اجرا نموده است که از جمله موارد قابل توجه 
آن تبدیل شبکه سیمی به کابل خود نگهدار بوده است. استفاده از کابل خود 
نگهدار عالوه بر اینکه فضای سبز موجود را حفظ و از آسیب آن جلوگیری 
از برق گرفتگی در  ناشی  ایمنی شهروندان را تضمین و حوادث  می کند 

اینگونه شبکه ها را به صفر نزدیک می کند
فضل ا...وطن خواه مشاور دفتر روابط عمومی گفت :فرایندهای صورت 
گرفته شرایط توسعه مدیریت سبز را بیش از گذشته فراهم می کند،به طوری 
که  طی دوسال گذشته ۲5۰۰ کیلومتر کابل خود نگهدار با اعتباری بالغ بر 

5۰۰میلیارد تومان احداث شده است .
وی در ادامه افزود :دومین اقدام و گام موثر شرکت در توسعه مدیریت 
سبز حذف قبوض کاغذیست که از ضایعات کاغذ پیشگیری و از خروج ارز 

جلوگیری نموده است.
وی به دیگر اقدامات صورت گرفته اشاره کرد و گفت :اقدام مهم دیگر، 
نصب و تجهیز نیروگاه های پراکنده است که اینگونه مولدها به لحاظ اینکه 
کامال گازسوز می باشد و معموال در مناطق شرقی اصفهان نصب شده از 
آلودگی های زیست محیطی نسبت به دیگر نیروگاه ها ی بخاری و حرارتی 

پیشگیری به عمل می آورد . 
وطن خواه خاطر نشان کرد :فرآیند ارزشمند دیگری که با جدیت در 
حال اجراست تجهیز نیروگاه های فتوولتائیک است که تا کنون ۱۲/5مگاوات 
در شهرستان اصفهان نصب شده که هیچ گونه آثار زیست محیطی منفی 
با تولید انرژی پاک کاهش بخشی از تولید  نخواهد داشت و افزون برآن 

نیروگاه های حرارتی بخاری را به خود اختصاص می دهد .
وی به استراتژی شرکت اشاره کرد و گفت :در استراتژی شرکت ارائه 
خدمات الکترونیک و غیر حضوری شدن خدمات به صورت ۱۰۰ درصد موجب 
شد که در سال ۹۸ از تردد۱.۲۰۰.۰۰۰ سفر بین شهری پیش گیری شود 

یعنی ۹۰% خدمات ما به صورت غیرحضوری انجام شده اس

رئیس سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهرداری کرج 
تعطیلی مجدد پارک ها و بوستان های کرج

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری کرج گفت: برای 
جلوگیری از ورود به موج چهارم شیوع کرونا، پارک ها و بوستان های سطح 

شهرکرج مجددا تعطیل شده است.
پیمان بضاعتی پور اظهار کرد: برابر دستور ستاد ملی مبارزه با کرونا 
و  پارک ها  بیماری،  این  شیوع  چهار  موج  به  ورود  از  پیشگیری  جهت  و 

بوستان های سطح شهر کرج مجددا تعطیل شده است.
بدنسازی،  وسایل  کودکان،  بازی  محوطه  بنابراین  داد:  ادامه  ی  و
سرویس های بهداشتی و آبخوری ها در همه پارک ها و بوستان های سطح 

شهر غیرفعال و به وسیله نوارهای زرد خطر محصور شده است.
اطالع  بنر  بوستان ها  و  پارک ها  این  تمامی  در  افزود:  پور  ضاعتی  ب
رسانی و پیام های بهداشتی نصب شده و از حضور شهروندان در این فضاها 

جلوگیری به عمل می آید.
وی ادامه داد: اجرای طرح ممنوعیت تردد در اماکن عمومی از جمله 
پارک ها تنها توسط شهرداری میسر نیست و به همکاری نیروی انتظامی و 

مشارکت شهروندان نیاز دارد.
رییس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری کرج گفت: علی 
رغم اینکه دور پارک های شهر نوار زرد کشیده شده ولی برای جلوگیری از 
حضوشر شهروندان در این فضاها نمی توانیم قهری عمل کنیم بنابراین از 
همشهریان درخواست می شود برای حفظ سالمت خودشان هم که شده از 

حضور در پارک ها خودداری کنند.

زیستی  محیط  نهاد  مردم  های  سازمان  هالستان  ن
مسجدسلیمان افتتاح شد

مرکز آموزش فنی و حرفه ای و اداره حفاظت محیط زیست الگوی 
موفق تعامل با تشکل ها در مسجدسلیمان

طبیعی  منابع  و  زیست  محیط  نهاد  مردم  های  سازمان  هالستان  ن
و  فرماندار  مجلس،  در  شهرستان  مردم  نماینده  حضور  با  سجدسلیمان  م
جمعی از مسئولین افتتاح شد. روند آماده سازی این نهالستان طی سه ماه و 
با فعالیت انجمن های مردم نهاد و اقدام مشترک اداره حفاظت محیط زیست 

و مرکز آموزش فنی و حرفه ای مسجدسلیمان انجام گرفت.
مسجدسلیمان  زیست  محیط  حفاظت  اداره  رییس  یوسفی  مصطفی 
هدف از اجرای این طرح را توانمند سازی و ایجاد اشتغال برای دوستداران 
محیط زیست، تأمین نهال های مورد نیاز جهت اجرای برنامه های محیط 
زیستی و تأمین نهال شهرستان بیان داشت و افزود: تالش داریم در جهت 
خودکفایی شهرستان برای تأمین نهال های مورد نیاز، توسعه فضای سبز و 

در راستای فعالیت های عام المنفعه تأثیرگذار باشیم.
وی افزود: این مکان دومین نهالستان شهرستان به شمار می رود که 
گلخانه ای فلزی با مساحت حدود ۱5۰ متر مربع و ساالنه ظرفیت تولید 
۱5۰۰۰ نهال را دارد که در محوطه مرکز آموزش فنی و حرفه ای احداث 
شده و به انجمن های محیط زیستی تحویل گردید. یوسفی گفت: پیش 
از این نهالستان محیط زیست با مساحت تقریبی۲۰۰ مترمربع که توسط 
اداره حفاظت محیط زیست مسجدسلیمان در محل نهالستان شرکت بهره 
برداری نفت و گاز شهرستان مسجدسلیمان احداث شده و ظرفیت تولید ۱5 
هزار اصله نهال در سال را دارد که ساالنه این نهال ها در بین عموم مردم، 

ادارات، انجمن های دوستدار محیط زیست و ... توزیع می گردد.
جهانگیر یوسفی رییس مرکز آموزش فنی و حرفه ای مسجدسلیمان 
نیز اظهار داشت: اقدام مشترک این مشترک و اداره حفاظت محیط زیست 
شهرستان با همکاری تشکل های مردم نهاد در سطح استان بی نظیر بوده 
است. احداث این نهالستان بدون هیچگونه بار مالی برای مرکز و با بهره 
گیری از ظرفیت های دو اداره و نیروهای کارشناس و فنی صورت گرفته و 
می تواند بعنوان یک الگوی موفق توسط سایر نهادها  استفاده گردد. عالوه 
بر این تولید نهال نیز می تواند زمینه اشتغال افرادی را فراهم سازد. همچنین 
با آموزش عالقمندان در نهالستان و فراگیری آموزش های الزم در این مرکز 

این افراد می توانند در بازار کار مشغول به فعالیت شوند.
وی ضمن اشاره به تدوین سند توسعه مهارت و اشتغال شهرستان افزود:  
این طرح در شورای اشتغال شهرستان نیز مصوب شده که یک نسخه از آن 
به جناب فرماندار و دفتر نماینده محترم مردم در مجلس ارائه شده است. 
این سند زمینه توسعه اشتغال چندهزار جوان شهرستان را مبتنی بر ظرفیت 

های بومی محلی فراهم خواهد ساخت.
یوسفی خاطرنشان ساخت: در راستای تحقق اهداف این سند توسعه سه 
کارگاه تولیدی در شهرستان به بهره برداری رسیده که تمامی فرآیند مزایده 
آن به شکل قانونی انجام گرفته است. ضمن این که در این کارگاهها بالغ 
بر ۴۰ نفر بصورت مستقیم و بیش از ۱۰ نفر بصورت غیرمستقیم مشغول 
به کار شده اند که یک کار ارزشمند به شمار می رود. ضمن این که کارگاه 
این  از  بازار محور بوده و منجر به شغل می شوند.  اندازی شده  های راه 
رو در نظر داریم تا در ماههای آتی نیز به تعداد این کارگاه ها اضافه شود.

رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای مسجدسلیمان همچنین به روند 
رو به رشد آموزش فنی و حرفه ای در شهرستان اشاره داشت و تصریح 
نیز  و  فرماندار محتر  و  پرتالش  نماینده  با حمایت های  کرد: خوشبختانه 
شهرداری،  جمله  از  شهرستان  نهادهای  و  ادارات  سوی  از  سازنده  عامل  ت
پارک علم و فن آوری، کمیته امداد، بهزیستی و... تا حدود زیادی اهداف 

مورد نظر تحقق یافته اند.
یوسفی همچنین افزود: مرکز تخصصی کسب و کار جهت تسریع در 
تا زمینه حضور سرمایه  نیز در نظر گرفته شده  کسب و کارهای کوچک 
آنان در  انتقال تجربیات موفق  و  برتر در شهرستان  کارآفرینان  گذاران و 

شهرستان فراهم شود.

شهرستان  فرماندار  هدایت  صغر  ا
نباتی  هادی  دیدار  جریان  در  بارکه  م
نزاد مدیر روابط عمومی فوالدمبارکه با 
ایشان ضمن تاکید بر اهمیت گسترش 
تعامل فی مابین صنعت با جامعه تصریح 
تا  ابتدا  از  فوالدمبارکه  شرکت  رد:  ک
زیادی  اقدامهای  و  ها  فعالیت  نون  ک
در شهرستان مبارکه، استان و حتی در 
سطح ملی انجام داده است؛ بسیاری از 
دستاوردها و پیشرفت های شهرستان در 
زمینه های عمرانی، ورزشی و فرهنگی 
با حضور مثبت و سازنده این شرکت به 
بار نشسته است، اما باید توجه داشت که 

نگاه تعاملی و تعلق خاطر مسئوالن به 
از پیش  باید بیش  اقتصادی  بنگاه  ین  ا

تقویت و واقع بینانه شود. 
در ادامه این دیدار هادی نباتی نژاد 

مدیر روابط عمومی فوالدمبارکه نیز گفت: 
بدون شک رویکرد فوالد مبارکه نیز بر 
جامعه  و  شرکت  بین  تعامالت  حکیم  ت
استوار بوده و هست و در ادامه نیز تالش 
خواهیم کرد تا با گسترش این ارتباطات و 
اطالع رسانی هرچه بهتر و بیشتر شرکت 
فوالدمبارکه در جامعه فضای امیدواری و 
نشاط بیشتری ایجاد نمائیم.وی از همراهی 
و همدلی هرچه بیشتر مسئوالن با بنگاه 
های اقتصادی و مولد نظیر فوالدمبارکه 
به عنوان یکی از راهکارهای شکل گیری 
در  اقتصادی  رونق  و  ملی  وفاق  تحاد،  ا

جامعه یاد کرد.

 فرماندار شهرستان مبارکه مطرح کرد:

فوالدمبارکه منشا آثار خیر زیادی برای منطقه و کشور بوده است.

روستای   ۱۳ به  آبرسانی  روژه  پ
امروز در قالب پویش هر  استان ایالم 
هفته الف - ب - ایران همزمان با چند 
ویدیوکنفرانس  طریق  از  دیگر  ستان  ا

توسط وزیر نیرو به بهره برداری رسید.
روستای   ۱۳ به  آبرسانی  روژه  پ
امروز در قالب پویش هر  استان ایالم 
با  همزمان  ایران   – ب   – الف  فته  ه
چند استان دیگر از طریق ویدیوکنفرانس 

توسط وزیر نیرو به بهره برداری رسید.
در چهل و دومین هفته از پویش 
)الف – ب – ایران “ساخت و سازها و 
ساز و کارها”  امروز پنجم اسفندماه و 
با حضور وزیر نیرو آیین افتتاح همزمان 
طرح های آبرسانی به ۲5۶ روستا در ۹ 

استان به بهره برداری رسید.
در این آیین پروژه آبرسانی به ۱۳ 
اعتباری ۱۰۳  با  ایالم  استان  روستای 
محل  ریال)از  میلیون   ۱۱۸ و  یلیارد  م
اعتبارات صندوق توسعه ملی( به صورت 

ویدئو کنفرانس به بهره برداری رسید.
پروژه  این  از  برداری  بهره  ا  ب
چوار،  شهرستان   ۶ سطح  در  برسانی  آ
ملکشاهی، دره شهر، سیروان، هلیالن 
و آبدانان هفت هزار خانوار از نعمت آب 

سالم و بهداشتی بهره مند شدند.

برای اجرای این پروژه سه دهنه 
متر   ۸۰ و  هزار  مخزن  یک   ، شمه  چ
مکعبی ،ایستگاه  های پمپاژ با ظرفیت ۹ 
لیتر بر ثانیه، ۹ هزار و 5۰ متر لوله گذاری 
خطوط انتقال و نیرورسانی به طول ۳۰۰ 

متر احداث و اجرا شده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
 ۱۲5 تعداد  گفت:  آئین  این  در  یالم  ا
صورت  به  قبال  که  استان  وستایی  ر
به  اکنون  آبرسانی می شدند هم  سیار 
۲۲ روستا رسیده و طبق برنامه ریزی 
های صورت گرفته و تخصیص به موقع 
اعتبارات طی ۲ سال آینده این عدد به 
روستاهای  تمام  و  رسید  خواهد  صفر 
قابل  آب  دارای  استان  اولین  به  یالم  ا

شرب تصفیه شده کشور خواهد بود.
نوراهلل تیموری افزود: ۹۸.5 درصد 
از جمعیت روستایی با جمعیتی بیش از 
این  روستای   ۴۹۸ در  نفر  هزار   ۱ ۷۰
شرکت  خدمات  پوشش  تحت  ستان  ا
هستند.وی  روستایی  فاضالب  و  ب  آ
با اشاره به افزایش توزیع اعتبارها طی 
سال های گذشته یادآور شد: اعتبارهای 
آبرسانی سال ۹۲ حدود 5۰ میلیارد ریال 
بود که از سال ۹۳ تا  پایان ۹۷ به ۲ هزار 
و ۲۰۰ میلیارد ریال افزایش یافته است.

به گفته وی اعتبار مصوب شرکت 
نیز   ۹۸ سال  در  ایالم  استان  بفار  آ
به  نسبت  که  است  ریال  میلیارد   ۶۴۰
سال های قبل افزایش قابل مالحضه ای 

داشته است.
اشاره  با  ایالم  آبفای  دیرعامل  م
از  آب  بهره مندی  شاخص  عملکرد  ه  ب
سال ۹۲ تا کنون اضافه کرد: شاخص 
بهره مندی آب در این مدت از ۶۶ درصد 

به نزدیک ۸۰ درصد رسیده است.
اینک  هم  کرد:  اضافه  یموری  ت
بیش از ۱۷۷ هزار نفر در ۴۹۸ روستای 
خدمات  پوشش  تحت  ایالم  ستان  ا
شرکت آب و فاضالب روستایی هستند.

ب-   – الف  هفته  هر  ویش  پ
رضا  که  است  پویشی  عنوان  یران  ا
گشایش  برای  نیرو  وزیر  ردکانیان  ا
هفتگی طرح های بزرگ و مهم صنعت 
آب و برق مطرح کرده است که از نیمه 
دوم سال ۱۳۹۸ آغاز شده است و تا پایان 

سال جاری ادامه دارد.
این پویش در ۳۱ استان کشور به 
مدد تالش خانواده بزرگ صنعت آب و 
سازنده،  طراح،  شرکت  هزاران  و  رق  ب
تجهیزات،  سازنده  و  مشاور  یمانکار،  پ
شده  اجرا  ستادی  پرسنل  و  هندسان  م
 ۲۲۷ گذشته  سال  آن  اساس  بر  و 
طرح بزرگ صنعت آب و برق کشور با 
سرمایه گذاری ۳۳۰ هزار میلیارد ریال به 

بهره برداری رسید.

با حضور وزیر نیرو :

بهره برداری از طرح آبرسانی به 13 روستای ایالم از طریق ویدیوکنفرانس

مدیرعامل پتروشیمی ایالم گفت: 
سرمایه گذاری های کالن نظام در یک 
کشف  فرودگاه،  جاده،  از  اخیر  هه  د
میادین نفت و  گاز و احداث پاالیشگاه 
و پتروشیمی تا رونق گردشگری مذهبی 
نشان می دهد  که ایالم، از یک استان 
در  محوری  استان  یک  به  اشیه ای  ح
شده  کالن  تبدیل  یاستگذاری های  س

است. 
مدیرعامل پتروشیمی ایالم گفت: 
سرمایه گذاری های کالن نظام در یک 
کشف  فرودگاه،  جاده،  از  اخیر  هه  د
میادین نفت و  گاز و احداث پاالیشگاه 
و پتروشیمی تا رونق گردشگری مذهبی 
نشان می دهد  که ایالم، از یک استان 
در  محوری  استان  یک  به  اشیه ای  ح
شده  کالن  تبدیل  یاستگذاری های  س

است. 
می  عمو بط  ا و ر ش  ر ا گز ه  ب
روز  نجفی  حسن  ایالم،  تروشیمی  پ
سه شنبه اظهار داشت: اگرچه  ایالم از 
لحاظ جغرافیا و جمعیت کوچک است 
اما از نظر مرز  و ذخایر انرژی، ظرفیت 
های خدادادی طبیعی و مردمانی با درجه 
بزنگاه  در  غیور  که  و  باال  مبستگی  ه
های حساس این آب و خاک، توانایی و 
وفاداری خود را بارها ثابت کرده اند، از 

یک کشور کمتر نیست.
وی افزود: این استان زرخیز سال ها 
به دلیل بی توجهی  از قافله توسعه متوازن 
و مشکالت  ناشی از جنگ و دوران بعد 

از آن عقب افتاده، اما در سال های اخیر 
استان  این  امکانات  خدادادی  به  وجه  ت
برای  زیادی  فرصت های  ایجاد  سبب 
گام برداشتن در این مسیر نصیب  استان 

و مردمانش کرده  است.   
مدیرعامل پتروشیمی ایالم با بیان 
اینکه علیرغم این همه سرمایه گذاری، 
معضالت  ر  فتا ن  گر همچنا یالم  ا
اجتماعی در خصوص سرمایه گذاری های 
کالن است، گفت: هر طرح عظیم که 
میلیاردها  و  بزرگ  سرمایه گذار  ا  یک  ب
ریال و میلیون ها  دالر و یورو در استان 
اتمام  تا  یا  می شود متاسفانه  اجرا شده 
آن  فعالیت  آغاز  و  اندازی  راه  و  روژه  پ
به  که  است  معارضانی  رفتار  معضل  گ

یک چالش اساسی برای توسعه صنعتی 
استان تبدیل شده اند. 

کلنگ  زدن  با  داد:  ادامه  نجفی    
طرحی بزرگ در هر جای استان تحصن، 
بستن جاده، نزاع های قبیله ای و ارعاب 
تبدیل  ناصواب  عادت  یک  به  رسنل  پ
شده که هر سرمایه گذاری را از  استان 
مهم  این  باید  که  داد  خواهد  راری  ف

مدیریت شود. 
وی یادآور شد: ایالم دارای مردمی 
بزرگان و جوانان  آگاه است و  فهیم و 
خوب می دانند که اگر پروژه های  اسمی 
مصوب شده و دارای ردیف بودجه ملی 
که قرار است وارد ایالم شوند چنانچه 
با چنین معضالتی  رو به رو شوند، ایالم 

هرگز رنگ حضور سرمایه گذار و توسعه 
صنعتی و اشتغال پایدار را  نخواهد دید.

مدیرعامل پتروشیمی ایالم اضافه 
کرد: در آینده مجوز منطقه آزاد تجاری 
شرکت های  و  شود  می  صادر  هران  م
داخلی و خارجی به  استان سرازیر می 
سرمایه  چنین  ورود  از  باید  که  وند  ش

گذارانی به استان استقبال کرد.
توجه  با  داشت:  اظهار  جفی  ن
و  زحمتکش  مردم  از  که  شناختی  ه  ب
بخصوص  و  ایالم  استان  مدار  والیت 
شهرستان شهید پرور چوار داریم، باید 
پتروشیمی  در  اخیر  تلخ  اتفاقات  دانند  ب
ایالم فقط به  تحریک عوامل و ذینفعان 
محدودی است که از آب گل آلود قصد 
دارند، ماهی زیاده خواهی  خود را صید 
استان  برای  خیر  نه  آنها  قصد  و  نند  ک
منافع  فکر  به  بلکه  است  و شهرستان 
اقتصادی و  گاه مقاصد فراتر از اقتصادی 
هستند که نتیجه ای جز تهدید آینده این 

استان را ندارد. 
عنوان  به  چوار  فرماندار  از  وی   
رییس شورای تامین شهرستان خواست: 
 نسبت به شناسایی و معرفی این عوامل 
درنگ نکند و همچنان حوزه صنعت و 

منافع استان  و کشور را تقویت کند.
وی تصریح کرد: استان ایالم در 
سایه همگرایی و وحدت مردمان شایسته 
والیق  خود، افق های امید بخشی را در 
حوزه های مختلف وبه خصوص در حوزه 
نفت وگاز را فرا روی  خود خواهد داشت. 

مدیرعامل پتروشیمی گفت :

ایالم به یک استان محوری در سرمایه گذاری تبدیل شده است

  مرکزی - مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی استان مرکزی، گفت: آثار ۱۰ هنرمند صنایع 
دستی استان مرکزی مهر اصالت جهانی و آثار ۲5 هنرمند 
دیگر صنایع دستی این استان نشان ملی دریافت کرد.

بین  اصالت  مهر  کرد:  اظهار  مرزبان  مصطفی 
لمللی، گواهینامه ای است که شورای جهانی صنایع  ا
دستی برای حفظ، احیا و تداوم مشاغل بومی و سنتی به 

هنرمندان می دهد و با این مهر آثار آنان قابلیت عرضه 
به بازارهای ملی و جهانی را دارد. وی خاطرنشان کرد: 
در سال پیش رو، در نظر داریم موضوع های تخصصی، 
همچون معرفی کارگاه های صنایع دستی با تولید انبوه 
و کارگاه های صادرکننده و هنرمندانی که توانسته اند 
از  را دریافت کنند،  مهر اصالت جهانی و نشانه ملی 

طریق رسانه ملی معرفی کنیم.

در  استانی  داشته های  معرفی  داد:  ادامه  مرزبان 
و  تقویت  در  می توانند  رسانه ها  طریق  از  زمینه  ین  ا
بسترسازی هنرهای دستی هنرمندان بسیار مؤثر باشد.

وی افزود: معرفی هنرمندان دارای مهر اصالت 
جهانی و نشان ملی، زمینه ای برای حفظ، احیا و تداوم 
دستی  هنرهای  شناسایی  و  تقویت  و  بومی  شاغل  م

استان مرکزی است.

مدیرکل میراث فرهنگی استان مرکزی:
آثار 3٥هنرمند استان مرکزی مهر اصالت جهانی و نشان ملی دریافت کردند
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ر  ه پو حمز لحمید  ا بد ع
ران  خبرنگا با  نشست  ر  د
آب  شرکت  مجموعه  ارس  ف
و  دانست  خدمتگزار  را  فاضالب  و 
اظهار داشت: این مجموعه در راستای 
خدمات رسانی به مردم و تحقق مطالبات 
طرح های  و  آبرسانی  حوزه  در  نان  آ

فاضالب فعالیت می کند.
اینکه همه مردم به  بیان  با  وی، 
تصریح  دارند  نیاز  آبفا  شرکت  عالیت  ف
افتخارات  از  مردم  سقایی  وظیفه  کرد: 

کارکنان شرکت آب و فاضالب است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
استان بوشهر، آب را پس از اکسیژین 
و  دانست  بشر  حیاتی  ماده   ومین  د
هیچ  اکسیژین  همانند  آب  کرد:  اکید  ت
که  ندارد  بشر  حیات  برای  ایگزینی  ج
بر اساس آیات قرآن کریم تمام هستی، 
زندگی و حیات انسان و جانوران به آب 

بستگی دارد.
از  یکی  را  آب  تامین  مزه پور،  ح
بیان کرد:  و  دانست  چالش های کشور 
و خشک  گرم  اقلیم  با  کشوری  یران  ا
از کشورهای کم آب محسوب می شود 
و تمام سیاست گذاری و استراتژی های 
در  آب  تامین  راستای  در  سئوالن  م

بخش های مختلف است.
وی، با بیان اینکه میانگین میزان 
بارش باران در کشور یک سوم میانگین 
جهان است افزود: وضعیت بارش باران 
مختلف  سال های  در  بوشهر  ستان  ا
در  امسال  که  به گونه ای  بوده  تفاوت  م
نقاط جنوبی استان کاهش بارش باران 

ثبت شده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
استان بوشهر، با بیان اینکه این استان 
طبیعی،  و  جغرافیایی  شرایط  سبب  ه  ب
آشامیدنی  آب  تامین  منابع  درصد   ۸۰
است  همجوار  استان های  به  ابسته  و
گفت: ۶۰ درصد منابع آب شرب استان 
در حوزه شهری و روستایی از سد کوثر 
در استان کهگیلویه و بویراحمد و ۲۰ 
درصد از منطقه کازرون استان فارس و 
۲۰ درصد دیگر از منابع داخلی استان 

بوشهر تامین می شود.
فعالیت های  به  اشاره  با  حمزه پور 
طرح های  اجرای  در  گذشته  سال   ۲
و  نیرو  وزارت  حمایت های  با  برسانی  آ

مسئوالن استانی افزود: استاندار بوشهر 
آبرسانی  طرح های  به  ویژه ای  وجه  ت
آب  شورای  مستمر  به صورت  و  ارد  د
استان برای بررسی وضعیت تامین آب 

تشکیل می شود.
وی، با وجود کاهش منابع مالی و 
شرایط اقتصادی ویژه در کشور، اجرای 
طرح های آبرسانی را به عنوان اولویت 
نخست برنامه ها دانست و تصریح کرد: 
این مهم سبب شده اقدامات ویژه ای در 

این حوزه شود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
شده  اجرا  به طرح های  بوشهر،  ستان  ا
 ۲ در  کرد:  نشان  خاطر  و  رداخت  پ
به گونه ای  ویژه،  تدابیر  با  گذشته  سال 

مهم  ظرفیت  از  که  شده  رنامه ریزی  ب
برای  شیرین سازی  با  خلیج فارس  ب  آ

تامین آب شرب استفاده شود.
آب  ینکه  ا ن  بیا با  ر  ه پو مز ح
آب شیرین کن ها  به  بوشهر  شهر  شرب 
وابسته می شود تصریح کرد: با تکمیل 
مردم  دغدغه  آب شیرین کن  روژه های  پ
آشامیدنی  آب  تامین  در  مسئوالن  و 
رفع  تاریخی  مشکل  این  و  رطرف  ب

می شود.
وی،ساخت مخزن ذخیره آب در 
قرار  اشاره  مورد  را  روستاها  و  شهرها 
داد و گفت: به زودی مخزن ذخیره آب 
راستا  این  در  و  می شود  تکمیل  لوار  د
شهرستان  در  انارستان  و  ریز  خازن  م
جم، شهر کلمه و روستاهای مختلف در 

حال ساخت و یا تکمیل است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
از بازسازی تصفیه خانه  استان بوشهر، 
آب  کننده  تامین  کازرون،  وشیگان  ب
کرد:  بیان  و  داد  خبر  بوشهر  ستان  ا
چاه ها، تاسیسات و لوله ها به روز شده و 
در این راستا طرح نشت یابی شبکه های 
در  ماهواره ای  صورت  به  برسانی  آ
در  ملی  اعتبارات  با  کنگان  و  وشهر  ب

حال اجرا است.
در  فاضالب  طرح های  حمزه پور 
شهرهای مختلف استان را مورد اشاره 
قرار داد و افزود: طرح فاضالب در بافت 
میلیارد   ۱۲۰ اعتبار  با  بوشهر  اریخی  ت
تومان با ۲ ایستگاه پمپاژ اجرا شد که 
کامل  به طور  پروژه  این  ماه  اسفند  ر  د

تکمیل می شود.

حضور مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر در خبرگزاری فارس گشایش نمایشگاه بزرگ دست سازه های هنری “سنگ 
هرکاره”

گروه خبری شهرستان مشهد زهره وحیدی-معاون هنرهای سنتی و 
صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی خراسان 
رضوی در مراسم گشایش این نمایشگاه بیان کرد:خالقیت و نوآوری رمز 

ماندگاری هنرهای سنتی و صنایع دستی است.
محمد مطیع گفت: سهم خالقیت و نوآوری در ماندگاری هنرهای سنتی 
و صنایع دستی ۸۰ درصد است بنابراین نبود خالقیت به معنای تکرار است 

که ماندگاری هنر را تحت تاثیر قرار می دهد.
از هنرهای مخصوص و  افزود: هنِر تراش سنگ هرکاره یکی  وی 
منحصر به فرد مشهد است و در این زمینه خالقیت و نوآوری هنرمندان 
مشهدی موجب تولید هنری جدید شد که ترکیب چندین هنر با یکدیگر است.

معاون هنرهای سنتی و صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی،گردشگری 
و صنایع دستی خراسان رضوی گفت: رسالت ما در حوزه صنایع دستی، 
حفظ و احیای هنرهای سنتی و صنایع دستی است و هنرمندان پدیدآورنده 
دست سازه های هنری سنگ هرکاره در این مسیر قدم گذاشتند و تالش 

آنان شایسته قدردانی است.
مطیع بیان کرد: برندسازی ضرورت عرضه گسترده صنایع دستی است 
و تجاری سازی، بسته بندی و بازاریابی مهمترین نیازمندی ها در موفقیت 

این بخش است.
یک هنرمند مبدع و ایده پرداز سنگ مشبک هرکاره نیز در این مراسم 
گفت: این هنر از ترکیب چندین هنر از جمله خطاطی، تذهیب و نقاشی پدیده 
آمده است و می تواند به عنوان برند و سوغات اصلی صنایع دستی مشهد باشد.

امام  نظرکرده  هرکاره سنگ  که سنک  این  بیان  با  عطاریان  حسن 
رضا)ع( و دارای خواص فراوانی است و تنها کوه دارای این جنس سنگ 
در مشهد است افزود: با سرمایه گذاری بیش از ۳۰ میلیارد ریالی و ترکیب 
ایجاد شده  اشتغال مستقیم  نفر  از ۴۰  برای بیش  با یکدیگر  چندین هنر 
است و با توجه به رسیدن این هنر به مرحله تولید انبوه بی شک با قوت 
وارد مرحله تجاری سازی این محصول و عرضه آن به سراسر کشور و حتی 

صادرات آن خواهیم شد.
وی اظهارکرد: تا پیش از این تولید هر محصول سنگ هرکاره برای 
یک نفر ایجاد اشتغال می کرد اما در این هنر ترکیبی برای تولید هر محصول 
حداقل برای هشت نفر ایجاد اشتغال مستقیم خواهد شد و این هنر ترکیبی 
ارزش افزوده بیش از ۱۰ برابری برای محصوالت نهایی را رقم زده است.

هنر سنگتراشی یا حجاری که جلوه شناخته شده و آشنای آن تولید 
از هنرهای سنتی و  از جنس سنگ است، یکی  »هرکاره« یا ظرفهایی 
صنایع دستی با قدمت تاریخی، هنری منحصر به فرد و یگانه در خراسان 

رضوی است.
از ویژگی  های این ظروف سنگی که سنگ مورد استفاده در آن نوعی 
»سرپانتین« است نرم و مقاوم بودن آن در برابر آتش است که به دلیل 

طبخ مالیم، غذا را لذیذ می کند.
ساخت ›هرکاره‹ در مشهد رواج دارد و سنگ مصرفی آن از چند کوه 

معدود در این شهر تهیه و تامین می شود.
رضا  امام  حضرت  عنایت  به  منسوب  هرکاره  سنگ  شود  می  فته  گ
)ع( است و شیخ صدوق در عیون اخبارالرضا از اباصلت هروی یار نزدیک 
حضرت امام رضا )ع( نقل کرده است که حضرت امام رضا )ع( چون به 
قریه سناباد رسید به کوهی که مردم از سنگ آن برای تهیه غذای خود 
دیگ   ها می ساختند تکیه داد و فرمود:پروردگارا این کوه را برای مردم نافع 
قرار بده و برکت را در آن و ظرف هایی که از آن تهیه می کنند زیاد فرما و 
سپس دستور داد تا از آن کوه ظرف  هایی برای حضرت تهیه کردند سپس 
حضرت امام رضا )ع( دستور می دادند در همان ظرف های سنگی برایشان 
غذا درست کنند و از آن پس مردم به تشویق آن حضرت از همان کوه، 

ظرف هایی تهیه کردند که برکت ویژه ای نصیب آن شده بود

برترین های بانکی بانک سپه
33 رئیس شعبه بانک سپه جزء برترین های بانکی 

ــی  ــن گردهمای ــپه، در یازدهمی ــک س ــانی بان ــالع رس ــگاه اط پای
ــعب  ــای ش ــر از روس ــای کشــور از ۳۳ نف ــعب بانکه ــق ش ــای موف روس

ــر شــد. ــپه تقدی ــک س بان
ــن مراســم  ــگاه اطــالع رســانی بانــک ســپه، درای ــه گــزارش پای ب
کــه بــه صــورت مجــازی برگــزار و برترینهــا بــرای دریافــت جوایــز خــود 
بــه مؤسســه عالــی آمــوزش بانکــداری ایــران معرفــی شــدند، ۳۳ نفــر از 
روســای موفــق شــعب بانــک ســپه بــا اهــدای تندیــس افتخــار )ســه نفــر 
نخســت(، لــوح تقدیــر )بــا درج در پرونــده پرســنلی( و پاداش مالی )ســکه 

بهــار آزادی( مــورد تقدیــر قــرار گرفتنــد.
ــوکان  بنابرایــن گــزارش ناصــر رنجبــری )رئیــس شــعبه رجایــی ب
منطقــه آذربایجــان غربــی( محســن  آریــان نژاد )رئیس شــعبه سرچشــمه 
منطقــه تهــران )جنــوب تهــران( ،  حمیــد ســپهوند )شــعبه دوره چگنــی، 
منطقــه لرســتان(  رتبــه هــای نخســت را در بیــن برگزیــده هــا بــه خــود 

اختصــاص دادنــد.
همچنیــن اســامی ســایر روســای موفــق شــعب بانــک ســپه کــه بــا 

اهــدای جوایــزی از آنهــا تقدیــر شــد بــه ایــن شــرح اســت:
رحمت حق دوست مقدم، استان گیالن، شعبه مطهری انزلی  

ــتاد  ــران(، س ــرق ته ــران )ش ــتان ته ــا زاده، اس ــین غالمرض حس
ــی ــروی هوای نی

سجاد بحیرایی، استان البرز، شعبه پیک 
امیر کیانپور، استان آذربایجان شرقی، شعبه طالقانی مرند

علی سفیدابی، استان مازندران، شعبه جمهوری اسالمی تنکابن
یعقوب شیخی زازرانی، استان اصفهان، شعبه قهدریجان 

محمد  رشیدی، استان کرمان، شعبه کوهبنان
مرحــوم محمدرضــا ســلطان محمــدی مهابــاد، اســتان قــم، شــعبه 

میــدان شــهید زیــن الدیــن
مهران محمدی، استان سیستان و بلوچستان، شعبه سراوان

حبیب  مشایخی، استان یزد، شعبه بلوار جمهوری
علــی رضــا رجبــی، اســتان تهــران )شــمال تهــران(، شــعبه خیابــان 

نفــت شــمالی
وحید رمضان زاده، استان خراسان شمالی، شعبه بجنورد

ــود و دو  ــگر ن ــعبه لش ــتان، ش ــتان خوزس ــژاد، اس ــالح ن ــاد ف فره
ــواز ــی اه زره

قاســم نادری لردجانــی، اســتان چهارمحال وبختیــاری، شــعبه 
شــهرداری لردگان

احمد  آذربهرام، استان خوزستان، شعبه گرایمی بهبهان
سحر راکعی، استان تهران )مرکزی تهران(، شعبه کاج فاطمی

ســلمان بخشــی باالنــی، اســتان قزویــن، شــعبه امــام خمینــی )ره( 
آبیــک

ــی نودهــی، اســتان تهــران )غــرب تهــران(، شــعبه  حســین  حبیب
ــکی  ــکده  دامپزش دانش

میثم اسماعیلی، استان مرکزی، شعبه بازار اراک
میثم  ازلگینی باغدره، استان زنجان، شعبه نواب ابهر

ــام  ــران(، شــعبه ام ــران )مرکــزی ته ــی، اســتان ته رســول آقابابائ
ــی )ره( خمین

مرتضی نبوی، استان سمنان، شعبه قدس
جعفر حیدری، استان ایالم، شعبه غیوری نژاد ملکشاهی

مصطفی  یزدان پناه، استان بوشهر، شعبه جم
تقــی بهرامــی آذر، اســتان تهــران )جنــوب تهــران(، شــعبه شــهرک 

صنعتــی چهاردانگــه
ابراهیــم ذوالقــدر، اســتان تهــران )غــرب تهــران(، شــعبه پزشــکان 

تهــران
مهران صیادی، استان مازندران، شعبه نصر تنکابن

حسن برکات جزی، استان اصفهان، شعبه شهدای نجف آباد
مهرداد  ذاکری، استان هرمزگان ، شعبه شهداء میناب

سجاد دهقانزاده، استان آذربایجان شرقی، شعبه شمس تبریزی

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی : 

10 هزار کیلومتر باند از جاده های استان مرکزی برفروبی شد
_ مدیرکل راهداری و  مرکزی 
مرکزی  استان  جاده ای  قل  ن و  حمل 
روز  شبانه  بارش های  پی  ر  د : ت ف گ
ز  ا ند  با کیلومتر  ر  ا هز  ۱ ۰  ، ر ی خ ا
و  برفروبی  استان  این  ی  ا ه ه  د ا ج

پاکسازی شد.
افزود: یک هزار  علی زندی فر  
۳۰۰ تن مخلوط شن و ماسه برای  و 
حوادث  بروز  و  لغزندگی  از  ری  ی وگ جل
استان  برفی  جاده های  در  ی  گ د ن ن ا ر

مرکزی پخش شده  است.
وی ادامه داد: ۹۰ نفر از راهداران 
اداره کل حمل و نقل جاده ای استان 
ماشین آالت  دستگاه   ۶۰ ا  ب ی  ز ک ر م
و  برفروبی  در  راهداری  ات  ز ی جه ت و 
مشارکت  استان  جاده های  ی  ز ا س ک ا پ

دارند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل 
اظهار داشت:  استان مرکزی  جاده ای 
در  اخیر  ساعت   ۲۴ در  رف  ب ش  ر ا ب
شهرستان های شازند، فراهان، تفرش، 

کمیجان، خنداب و اراک بوده و اکنون 
نیز در سطح برخی جاده های این استان 

بارش ها ادامه دارد.
زندی فر خاطرنشان کرد: با وجود 

بارندگی تمامی جاده های استان مرکزی 
باز است و تردد در آن ها با زنجیر چرخ 

امکان پذیر است.
نقلیه  وسایل  رانندگان  ز  ا ی  و
درخواست کرد: به منظور جلوگیری از 
حوادث احتمالی از سفرهای غیر ضروری 
خودداری کنند و در صورت ضرورت سفر 
برای تردد در جاده های استان مرکزی 
زنجیر چرخ و وسایل گرمایشی همراه 

داشته  باشند.
۶ هزار و ۴۰۰ کیلومتر انواع آزاد 
راه، راه اصلی و راه روستایی در استان 
هزار  چهار  که  دارد  وجود  ی  ز ک ر م
کیلومتر آن را راه های روستایی تشکیل 
داده است.روزانه حدود ۴۹۰ هزار وسیله 
استان  ای  جاده  مسیرهای  از  ه  ی ل ق ن

مرکزی تردد می کنند.

با انعقاد تفاهم نامه سه جانبه محقق شد:
سال  در  ایرانی  کاالی  تولید  از  تجارت  بانک  حمایت  م  و ا تد

جهش تولید
تفاهم نامه سه جانبه همکاری بانک تجارت، شرکت پاکشوما و سازمان 

بازنشستگی نیروهای مسلح امضا شد.
به گزارش روابط عمومی بانک تجارت، این تفاهم نامه همکاری سه جانبه 
با حضور جمعی از مدیران ارشد این بانک،ابراهیمی رئیس هیات مدیره شرکت 
پاکشوما و سرتیپ دوم گودرزی قائم مقام مدیرعامل ساتا با موضوع اعطای 
تسهیالت به پرسنل سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح برای خرید لوازم خانگی 
از شرکت پاکشوما طبق قوانین و دستورالعمل های بانک مرکزی به امضا رسید.

شریفیان معاون مدیرعامل بانک تجارت با اشاره به اهمیت چرخه تولید در 
کشور گفت: یکی از رسالت های بانک تجارت حمایت از حوزه تولیدکنندگان 
وکارآفرینان داخل کشور است و هر قدر امکان قدرت خرید را با تامین اعتبار و 
تسهیالت برای مصرف کننده فراهم کنیم در مقابل چرخه تولید کاالی داخلی 
کشور به گردش در می آید و سبب رونق کسب و کار، اشتغال زایی و بهبود 

وضعیت اقتصادی خواهد شد.
وی با اشاره به ظرفیت های موجود بانک تجارت در پاسخگویی به نیازهای 
بانکی شرکت ها و سازمان های بزرگ افزود: بانک تجارت باتوجه به سبقه 
ارزشمند و توانمندی کارشناسان مالی خود می تواند انواع راهکارها و خدمات 

متنوع مالی را برای شرکای تجاری خود به ارمغان آورد.
سرتیپ دوم گودرزی قائم مقام مدیرعامل ساتا با ابراز خرسندی از انعقاد 
این تفاهم نامه گفت: عملکرد و ارائه خدمات مالی مناسب بانک تجارت ضمن 
رضایت خاطر مجموعه ساتا همواره زمینه همکاری های بیشتر همانند امضای 
این تفاهم نامه را فراهم ساخته است.این سازمان ۷۲۰ هزار پرسنل بازنشسته 
دارد که هدایت آنها به سمت و سوی خرید کاالی ایرانی با حمایت بانک تجارت 

و همکاری شرکت پاکشوما خود یک فرهنگ سازی موثر محسوب می شود.
ابراهیمی رئیس هیات مدیره شرکت پاکشوما با تقدیر از طرفین قرارداد 
برای اعتماد به مجموعه پاکشوما اظهار داشت: این یک فرصت خوب برای 
مجموعه محسوب می شود تا بتواند به خوبی پاسخ این اطمینان را بدهد. مجموعه 
پاکشوما با تکیه بر دانش ایرانی تولید بیش از ۷5 درصد لوازم خانگی را بومی 
سازی کرده است و امیدواریم با حمایت بانک بزرگی همچون تجارت و سازمان 

ساتا بتوانیم در ادامه فعالیتهای مان محصوالت بیشتر و بهتری را تولید کنیم.

کار  و  کسب  هزار   ٥٦ برای  ایران  صادرات  بانک  الت  هی س ت
آسیب دیده از کرونا

 بانک صادرات ایران به بیش از 5۶ هزار کسب وکار آسیب دیده از کرونا، بیش 
از هشت هزار و 5۰۰ میلیارد ریال تسهیالت پرداخت کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، این بانک از آغاز طرح اعطای 
تسهیالت به کسب وکارهای آسیب دیده از کرونا در خردادماه تا پایان بهمن ماه سال 
جاری برای کمک و پشتیبانی از 5۶ هزار و ۶۶۳ کسب و کار آسیب دیده از شیوع 
بیماری کرونا در کشور بیش از هشت هزار و 5۴۴ میلیارد ریال تسهیالت پرداخت کرد.

کسب وکارهای آسیب دیده از کرونا در ۱۰ استان  خراسان رضوی، فارس، گیالن، 
تهران، چهارمحال وبختیاری، کرمان، کرمانشاه، مازندران، لرستان و اصفهان به ترتیب 
بیشترین تسهیالت را طی ۹ ماه گذشته از بانک صادرات ایران دریافت کرده اند، 
استان  از کرونا در  از ۶ هزار و ۱۷۳ کسب و کار آسیب دیده  به طوری که بیش 
خراسان رضوی در این مدت از بانک صادرات ایران تسهیالت حمایتی دریافت کرده اند.

بانک صادرات ایران به منظور کمک به حفظ و افزایش اشتغال و تداوم فعالیت 
در واحدهای تولیدی فعال آسیب دیده از شیوع بیماری کرونا پرداخت تسهیالت را با 
جدیت در دستور کار قرار داده و اشخاص حقیقی و حقوقی فعال دارای مجوز کسب 
یا تولید در بخش ها و رسته های تعیین شده از سوی وزارت خانه های صنعت، معدن 
و تجارت، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، ورزش و جوانان، آموزش و 
پرورش، فرهنگ و ارشاد اسالمی، تحقیقات و فناوری اطالعات، بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی، راه و شهرسازی، کشور و جهاد کشاورزی که فعالیت های آنها در 
دوره شیوع کرونا با اختالل مواجه شد، مشمول این تسهیالت می شوند. این تسهیالت 
تنها به متقاضیانی تخصیص خواهد یافت که در سامانه »کارا«ی وزارت تعاون، کار 

و رفاه اجتماعی ثبت نام کرده و به بانک معرفی شده باشند.

قدردانی از بانک آینده در بیست و دومین جشنواره خیرین 
مدرسه ساز

در بیست و دومین جشنواره تکریم خیرین مدرسه ساز کشور، از بانک 
آینده قدردانی شد.

در این آیین که با حضور اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، 
محسن حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش، محمدباقر نوبخت، رییس 
ابتکار،  برنامه و بودجه، علی ربیعی، سخنگوی دولت و معصومه  سازمان 
معاون امور زنان و خانواده رییس جمهور در سالن حجاب کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد، با اهدای لوح تقدیر، از بانک آینده، 

قدردانی شد.
بانک آینده در عمل به مسئولیت اجتماعی خود در نگاه به روشنای نسل 
آینده کشورمان، اقدام به ساخت و تأسیس مدارسی در مناطق کم تربرخورداراز 
امکانات آموزشی کرده است که از آن جمله می توان به ساخت مدارس ۱5 
گانه »امید آینده« در: »بندرعباس، روستای خون سرخ«، »بیرجند، روستای 
مهرشهر«، »تنگستان، روستای باغک جنوبی«، »ریگان در کرمان«، »یاسوج، 
روستای مادوان«، »زاهدان«، »ایالم«، »سنندج، روستای آساوله«، »شریف 

آباد فارس« و »تهران، چهاردانگه اسالم شهر« اشاره کرد.
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آگهی تغییرات شرکت تعاونی روستائی نالس به شماره ثبت ۱۱ و 
شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۴۴۹ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی 
 ۹۴۴/۹۹/۳۴۲/۱۰ شماره  نامه  و   ۰۸/۱۰/۱۳۹۹ مورخ  العاده  فوق  ر  طو ب
مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۹ اداره تعاون روستایی شهرستان سردشت تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : ۱. کلیه ارقام و مواد ترازنامه و حساب سود و زیان سال 
به   ۲۸۸۹۶۹5۲۹۸ کدملی  به  رسولی  حمزه   .۲ گردید.  تصویب   ۱ ۳ ۹ ۸
سمت بازرس اصلی - ادریس حسن پور به کدملی ۲۸۸۹۶5۲۹۰۴ بعنوان 
بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳. 
کدملی  به  عثمانی  - حمزه  کدملی ۲۸۸۹۷۳۹۱۷۱  به  رحمان خضرپور 
حسن   -  ۲۸۸۹۶۸۸۹۸۴ کدملی  به  عبدالی  رحمت   -  ۲ ۸ ۸ ۹ ۶۲۱۶۸5
کدملی  به  پناه  سلیمان  خالید   -  ۲۸۸۹۶۸۳۲۴۹ کدملی  به  زاده  د  محم
۲۸۸۹۶۸۳۴۱۹ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره محمد محمدی به 
به  کدملی ۲۸۸۰۰۳۱۴۷۸  به  ادریس محمدی   - کدملی۲۸۸۹۶۸۶۳۰۲ 
سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی مرجع ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجاری سردشت )۱۱۰۰۶۸۰(

ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  )آگهی  (
اراضی  تکلیف  تعیین  قانون  مواد۱و۳  دستور  به  نظر  رسمی((  سند  اقد  ف
رای  برابر  ۱۳۹۰.۰۹.۲۰و  مصوب  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و 
شماره۱۳۹۹۶۰۳۱۰۰۱۳۰۱۸۴۶۰و۱و۲ ...مورخ ۱۳۹۹.۱۰.۲۸هیات قانون 
تعیین تکلیف .....موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی ....
چمستان....... تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای/خانم...قدیسه قلی 
زاده و مژگان و نرگس قاسمی ...فرزند....محمدقلی وولی اله بالسویه....نسبت 
به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی / به مساحت .....۸۹۴.۲۲ متر 
مربع که مقدار۳۲ سیر مشاع عرصه وقف می باشد به شماره پالک ...۹۹....

فرعی از ....۱۳.... اصلی واقع در ...قریه مرزنده ...بخش..۱۱ ...خریداری شده 
از آقای /خانم...رضوان یحیی پور مالک رسمی محرز گردیده است لذا به 
موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 

نوبت  دو  در  اگهی  این  مربوطه  نامه  آئیین   ۱۳ ماده  و  رسمی  اقد سند  ف
به فاصله ۱5 روز از طریق این روزنامه و محلی/کثیراالنتشار در شهرها 
منتشر و در روستاها رای هیات الصادق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به 
آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و 
درروستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه 
ز تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی  ا
محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که 
در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و 
در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت 
مراجعه  از  مانع  مالکیت  سند  و صدور  نماید  می  مالکیت  سند  ه صدور  ب
اول..۱۳۹۹.۱۲.۰۹.............  نوبت  انتشار  تاریخ  نیست.  دادگاه  به  تضرر  م
و  اسناد  ثبت  اداره  رئیس   ............۱۳۹۹.۱۲.۲۳ دوم.  نوبت  انتشار  اریخ  ت

امالک چمستان...... عین اله تیموری
م-الف ۱۹۹۱۰۲5۴

))آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی((نظر به دستور مواد۱و۳ قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مصوب ۱۳۹۰.۰۹.۲۰و برابر رای شماره۱۳۹۹۶۰۳۱۰۰۱۳۰۲۰۱5۹ 
قانون  ماده یک  .....موضوع  تکلیف  تعیین  قانون  ۱۳۹۹.۱۱.۱۱هیات  ..مورخ  .
بالمعارض  و  مالکانه  تصرفات  ....چمستان.......  ثبتی  واحد  در  مستقر  مذکور 
به ششدانگ  ....نسبت  اله  ...فرزند....فتح  میرزائی  آقای/خانم...ناهید  متقاضی 
یک قطعه زمین با بنای احداثی / به مساحت .....۳5۴.۲۰ متر مربع که مقدار۶۴ 
سیر مشاع عرصه وقف می باشد به شماره پالک ...۳۳۸....فرعی از ....۴۶.... 
اصلی واقع در ...قریه عربخیل ...بخش..۱۱ ...خریداری شده از آقای /خانم...

سید علی حسنی مالک رسمی محرز گردیده است لذا به موجب ماده ۳ قانون 
ماده  و  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  عیین  ت
طریق  از  روز   ۱5 فاصله  به  نوبت  دو  در  اگهی  این  مربوطه  نامه  آئیین   ۱ ۳
این روزنامه و محلی/کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات 
داشته  اعتراض  شده  اعالم  آرای  به  ذینفع  اشخاص  در صورتیکه  تا  لصادق  ا

باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و درروستاها از تاریخ الصاق در محل 
تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ 
نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره 
ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم 
قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا 
معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره 
از  مانع  مالکیت  و صدور سند  نماید  مالکیت می  به صدور سند  مبادرت  ثبت 
مراجعه متضرر به دادگاه نیست. تاریخ انتشار نوبت اول..۱۳۹۹.۱۲.۰۹............. 
تاریخ انتشار نوبت دوم. ۱۳۹۹.۱۲.۲۳............ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 

تیموری اله  عین  چمستان...... 
م-الف ۱۹۹۱۰۲۶5

آگهی فقدان سند مالکیت شرکت تعاونی یاقوت سیاه نور با ارائه دو 
برگ استشهادیه که در دفتر اسناد رسمی شماره ۱۰۳ نور تصدیق شده است 
اعالم داشته که سند مالکیت ششدانگ عرصه و اعیان زمین با بنای احداثی 
پالک ثبتی ۱۱۷ فرعی ۲۹ اصلی بخش ۱۰ ثبت نور که به شماره دفتر 
الکترونیک ۱۳۹۷۲۰۳۱۰۰۰۶۰۰۱۰۶۷ بشماره سریال ۰۴۲5۶۰۷ بنامش 
ثبت و صادر گردیده بود به علت مفقود شدن در اداره ثبت اسناد نور مفقود 
شده لذا در خواست صدور سند المثنی نموده است در اجرای ماده ۱۲۰ 
آئین نامه اصالحی قانون ثبت اسناد تبصره های ذیل آن مراتب در یک 
نوبت آگهی می شود چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله یا وجود اصل 
سند مالکیت در نزد خود باشد ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی 
می بایست اعتراض خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله 
به اداره ثبت محل ارائه و رسید آن را دریافت نمایند بدیهی است چنانه 
پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض اصل 
سند مالکیت و یا سند معامله ارائه نگردد این اداره مطابق مقررات اقدام به 

صدور سند مالکیت المثنی خواهد نمود .
 تاریخ انتشار ۱۳۹۹.۱۲.۰۹ علی سعادتی سرپرست اداره ثبت اسناد 

و امالک شهرستان نور
م-الف ۱۹۹۱۰۲۹۶

به گزارش سی ان بی سی، اندکی پس 
از اعالم حمایت جک دورسی - مدیرعامل 
گروه   - دیجیتالی  ارزهای  بازار  از  وییتر  ت
گذاری  سرمایه  بازوی  که  اسکویر  الی  م
 ۱۷۰ شود  می  محسوب  دورسی  شرکت 
دارایی های خود در  به  میلیون دالر دیگر 
بازار ارزهای دیجیتالی افزوده است. اسکویر 
عدد   ۳۳۱۸ خود  جدید  گذاری  سرمایه  ر  د
بیتکوین خرید تا دارایی های خود در بازار 
ارزهای دیجیتالی را به پنج درصد کل وجوه 

نقدشونده تبدیل کند.
در  حباب  وجود  به  نسبت  شدارها  ه
بازار ارزهای دیجیتالی کماکان به قوت خود 
بنیانگذار   - گیتس  بیل  است.  مانده  اقی  ب
گروه مایکروسافت - که پیشتر گفته بود نه 
بیتکوین دارد و نه راجع به آن اظهار نظر می 
کند، به سرمایه گذاران هشدار داده است که 
اگر ثروتشان کمتر از ایالن ماسک است باید 
نسبت به ریسک های سرمایه گذاری در بازار 
بیتکوین بسیار هوشیار باشند. ایالن ماسک 

هنوز به این کنایه بیل گیتس پاسخی نداده 
اما خود وی چند وقت پیش گفته بود از نظر 
وی قیمت بیتکوین و اتریوم بیشتر از چیزی 

است که باید باشد.
ثبت  شاهد  فوریه  دوم  و  بیست  وز  ر
و  بود  بیتکوین  ارزش  در  تازه  رکورد  یک 
این ارز از قله 5۸ هزار دالری خود تا کف 
۴۷ هزار دالری ریزش کرد. این ریزش که 
سنگین ترین ریزش روزانه بیتکوین هم بود 
به سرعت سایر ارزها را هم با ریزش سنگین 
مواجه کرد. آخرین بار در ۱۱ ژانویه ارزش 

بیتکوین دچار ریزش شدید شده بود.
ارزهای  جهانی  بازار  ارزش  جموع  م
دیجیتالی در حال حاضر ۱5۲۰ میلیارد دالر 
برآورد می شود که این رقم نسبت به روز 
قبل ۰.۱۶ درصد کمتر شده است. در حال 
حاضر ۶۹ درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی 
اختیار  در  درصد   ۱۳ و  بیتکوین  اختیار  ر  د
اتریوم است.  بیت کوین ۱۲ سال پیش توسط 
گروه گمنامی از معامله گران بر بستر بالک 

معامالت  از سال ۲۰۰۹  و  ایجاد شد  چین 
اولیه آن شکل گرفت.  

بروزرسانی قیمت ارزهای دیجیتالی )تا 
۱۳ ظهر به وقت شرقی( / این رده حاوی 
تغییرات قیمتی ارز دیجیتالی بزرگ از نظر 

ارزش بازار است
۱- بیتکوین

قیمت: ۴۹ هزار و ۶۰۶.۰۱ دالر
گذشته:  ساعت   ۲۴ قیمتی  غییرات  ت

۰.5۳ درصد کاهش
تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۳.۹۷ 

درصد کاهش
۲- اتریوم

قیمت: ۱5۹۳.۰۳ دالر
گذشته:  ساعت   ۲۴ قیمتی  غییرات  ت

۳.۷۱ درصد کاهش 
تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۱۶.5۸ 

درصد کاهش
۳- بایننس کوین

قیمت: ۲۴۷.۹۹ دالر

گذشته:  ساعت   ۲۴ قیمتی  غییرات  ت
۲.۷۲ درصد افزایش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۲5.۶5 
درصد افزایش
۴- تتر

قیمت: ۱.۰۰ دالر
گذشته:  ساعت   ۲۴ قیمتی  غییرات  ت

۰.۰۳ درصد افزایش
تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۰.۰۶ 

درصد افزایش
5- کاردانو

قیمت: ۱.۱۳ دالر
گذشته:  ساعت   ۲۴ قیمتی  غییرات  ت

۷.۳۲ درصد افزایش
تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۲۴.۴۶ 

درصد افزایش
۶- پولکا دوت

قیمت: ۳۳.۲۶ دالر
گذشته:  ساعت   ۲۴ قیمتی  غییرات  ت

۲.۷۱ درصد کاهش

هشدار میلیاردر جهانی به سرمایه گذاران؛

ریزش بیتکوین و اتریوم در بازار ارزهای دیجیتالی
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رکورد دوی ٦0 متر با مانع جهان شکسته شد
گرنت هالووی آمریکایی، قهرمان دوی ۱۱۰ متر با مانع جهان، روز 
مانع داخل  با  متر  را در دوی ۶۰  تا رکورد جدیدی  چهارشنبه موفق شد 

سالن به ثبت برساند.
در رقابت های تور قاره ای داخل سالن مادرید که روز چهارشنبه برگزار 
شد، گرنت هالووی موفق شد با ثبت زمان ۷.۲۹ ثانیه رکورد جهانی این 

ماده را ۱ صدم ثانیه بهبود بخشیده و به نام خود کند. 
رکورد این ماده پیش از این با ۷.۳۰  ثانیه در اختیار کالین جکسون از 
بریتانیا بود که در  تاریخ ۶ مارس سال ۱۹۹۴ توسط وی به ثبت رسیده بود.

ستاره ۲۳ ساله آمریکایی پس از این رکورد شکنی گفت: »نمی گویم 
که این کامل ترین مسابقه من بود، اما من رکورد شخصی ام را در گرما 
زده ام و این معموال به این معنا است که در فینال سریع تر خواهم دوید.

رسیدن به رکورد بیرون از سالن جهانی )۱۲.۸۰ ثانیه( نیز بی شک 
در دسترس من است، اما قصد دارم که اول اجازه دهم موفقیت فعلی را 
هضم کنم، سپس اولویت من برنده شدن در انتخابی المپیک و پس از آن 

طالی المپیک است.«

انتخابی تیم ملی تنیس زنان؛
14 ورزشکار در مرحله اول اردوی تیم ملی 

تیم  انتخابی  سابقات  م
تهران  در  بانوان  تنیس  لی  م

پایان یافت.
به گزارش روابط عمومی 
فدراسیون تنیس، با برگزاری 
آخرین روز رقابت های تنیس 
تهران  در  بانوان  نتخابی  ا
به  یافته  راه  تنیسورهای   ،
آمادگی  اردوی  اول  رحله  م

تیم ملی مشخص شدند.
در روز پایانی و با انجام ۲ دیدار ، نسترن چوبینه ۲ بر صفر مقابل 
الهه ظفرخواه به برتری رسید و مهراز رضویان ۲ بر یک سارا قبادی را برد 
تا در پایان ۱۴ بازیکن به عنوان نفرات راه یافته به مرحله نخست اردوی 

تیم ملی معرفی شوند.
به این ترتیب مشکات الزهرا صفی از البرز، فاطمه سادات زنجانی از 
تهران ، غزاله ترکمن از تهران ، ماندگار فرزامی از تهران ، کیانا صولتی از 
البرز ، پرنیا رکن آبادی از اصفهان ، آریسا سبزه زار از کرمان ، مهتا خانلو از 
تهران ، سارا آزاد دوست از تهران ، شهرزاد بانی سعید از آذربایجان غربی، 
پادنا قورچیان از البرز ، عسل حاج هادیان از اصفهان ، نسترن چوبینه از 
فارس و مهراز رضویان از اصفهان در نخستین مرحله اردوی آماده سازی 
برگزار  تهران  در  ماه سال ۱۴۰۰  فرودین  لغایت ۳۱   ۱۶ از  که  ملی  یم  ت

می شود حضور پیدا می کنند.
مسابقات انتخابی تیم ملی تنیس بانوان با حضور ۲۴ بازیکن و با هدف 
انتخاب نفرات برتر جهت حضور در رقابت های تنیس فدکاپ سال ۲۰۲۱ 

در تهران برگزار شد. 
تیم ملی تنیس بانوان کشورمان از یکم لغایت ۸ تیر ماه سال آینده 
در مسابقات تنیس فدکاپ که در کشور مالزی برگزار می شود به مصاف 
فرناز  عهده  بر  کشورمان  تنیس  ملی  تیم  هدایت  می رود.  خود  ریفان  ح

فصیحی است.

المللی  بین  کمیته  دریافت جایزه  نامزد  و مشرف جوادی  نعمتی 
پارالمپیک

لمللی  ا بین  میته  ک
پارالمپیک فهرست نامزدهای 
تقدیر بخش بانوان برای روز 
جهانی زن در سال ۲۰۲۱ را 

اعالم کرد.
بط  ا و ر رش  ا گز به   
ملی  کمیته  می  مو ع
در  کاندیداها  این  ارالمپیک،  پ
بخش  موسسین،  گروه  ه  س

نسل جوان و گروه کمیته های ملی پارالمپیک و فدراسیون های جهانی 
اعالم شده اند و منتخبین نهایی توسط کمیته ورزش بانوان IPC، همزمان 

با هشتم مارچ ) ۱۸ اسفند( و در روز جهانی زن معرفی می شوند.
در بخش موسسین، بتول مشرف جوادی که سالهای متمادی به عنوان 
معاون ورزش دانشجویی، عضو هیات اجرایی کمیته ملی پارالمپیک و نیز 
نایب رئیس بانوان فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین فعالیت نموده 
و زحمات زیادی در بخش توسعه ورزش بانوان متحمل شده است، در کنار 
نمایندگانی از اسکاتلند، آمریکا، چین تایپه و فیجی نامزد دریافت این جایزه 
اعالم شده است.همچنین در بخش نسل جوان نیز نام زهرا نعمتی، کماندار 
پرافتخار کشورمان و دارنده اولین نشان طالی بانوان در بخش المپیک و 

پارالمپیک اعالم شده است.
و  ملل  سازمان  در  موفق  پارالمپین  بانوی  یک  عنوان  به  ی  و
افراد دارای معلولیت سخنرانی نموده و در سال ۲۰۱۸  پیرامون حقوق 
داشته  فعالیت  بانوان  ورزش  توسعه  اهداف  در  که  فردی  عنوان  به  یز  ن
نمایندگانی  نام  نعمتی،  انتخاب شده است.در کنار زهرا  به عنوان سفیر 
چشم  به  نیز  مهاجران  نماینده  نیز  و  کلمبیا  مالدیو،  سنگاپور،  کشور  ز  ا
می خورد که برای دریافت این عنوان رقابت می کنند.بخش فدراسیون 
برداری  پاراوزنه  بخش  نیز  پارالمپیک  ملی  های  کمیته  و  جهانی  های 
نیوزلند  پارالمپیک  ملی  های  کمیته  نیز  و  پارالمپیک  المللی  بین  کمیته 

و پرو کاندید شده اند.
این برنامه از سال ۲۰۱۳ و با هدف تقدیر از بانوانی که نقش موثر در 
جنبش پارالمپیک و نیز الهام بخشی داشته و در راستای آرمان های این 

جنبش قدم برداشته و الگو بوده اند، آغاز شده است.

نتایج ضعیف ملی پوشان اسکی ایران در آلمان
مسابقات  دوم  روز  ر  د
آلمان  صحرانوردی  سکی  ا
عملکرد  یران  ا لی پوشان  م

ضعیفی به نمایش گذاشتند.
روز پنج شنبه و در بخش 
زنان و بین ۱۰۹ اسکی باز این 
مسابقات، سمانه بیرامی باهر 
گرفت،  قرار   ۹۸ جایگاه  ر  د
رتبه  در  سلطانی  رضا  رزانه  ف

۱۰5 ایستاد، ساحل تیر و زهرا ساوه شمشکی هم به ترتیب در جایگاه های 
۱۰۷ و ۱۰۹ قرار گرفتند.

همچنین در بخش مردان که ۱5۶ اسکی باز حضور داشتند بهترین 
جایگاه ایران به سید ستار صید تعلق قرار گرفت که به عنوان صد و هفتم 
رسید. در این بخش یاسین شمشکی عنوان ۱۲۱، دانیال ساوه شمشکی رتبه 

۱۲۳ و علیرضا مقدید هم جایگاه ۱۳۴ را از آن خود کردند.
ساوه  زهرا  سلطانی،  رضا  فرزانه  تیر،  ساحل  باهر،  بیرامی  مانه  س
شمشکی، سیدستار صید، دانیال ساوه شمشکی، یاسین شمشکی و علیرضا 
آلمان هستند. همچنین  اوبرستدورف  به  ایران  اعزامی  اسکی بازان  مقدید 
محمدتقی شمشکی سرمربی تیم ملی، احمد کاویان مربی تیم ملی و گلناز 

ساوجی مربی تیم ملی زنان در این مسابقات هستند.

سایت »فوتبال« فرانسه:
طارمی؛ یکی از 8 بازیکن شگفت انگیز لیگ قهرمانان

سایت فرانسوی مهدی طارمی را یکی 
لیگ  مرحله  این  انگیز  شگفت  بازیکنان  ز  ا

قهرمانان اروپا معرفی کرد.
نتشار  ا با  فرانسه  »فوتبال«  ایت  س
شگفتی های  عنوان  به  بازیکن   ۸ از  زارشی  گ
نهایی مسابقات  دور رفت مرحله یک هشتم 
لیگ قهرمانان اروپا نام برد که در میان آنها 
نام  مهدی طارمی، ستاره ایرانی تیم پورتوی 

پرتغال هم به چشم می خورد.
پورتو توانست در دیداری زیبا ۲ بر یک 

یوونتوس را در بازی رفت شکست دهد و امیدوار به بازی برگشت خواهد بود تا 
به جمع ۸ تیم پایانی برسد. 

 تعجب آور نیست که در پرتغال او در رده دوم جدول گلزنان باشد. مهدی 
طارمی این فرصت را داشت تا مقابل یوونتوس توانمندی های خود را نشان دهد 
و همین کار را هم کرد.  او از یک فرصت استفاده کرد و خیلی زود دروازه یوونتوس 
را باز کرد تا زودترین گل این مرحله را به ثمر رساند و تیمش ۲ بر یک برنده شود. 

دیگر بازیکنان این فهرست عبارت هستند از: 
مویس کین )پاری سن ژرمن(

اوزان کاباک )لیورپول(
محمود داهود )بوروسیادورتموند(

جمال موسیاال )بایرن مونیخ(
ناچو فرناندز )رئال مادرید(

اولیویه ژیرو )چلسی(
فرالند مندی )رئال مادرید(

دور برگشت مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان این هفته برگزار می 
شود تا چهره ۸ تیم پایانی مرحله یک چهارم نهایی مشخص شود.

اوزیل و ادامه ناکامی، این بار در فنرباغچه 
به  پیوستن  زمان  از  آلمانی  افبک  ه
فنرباغچه ترکیه عملکرد خوبی نداشته و تیمش 

همچنان روند ضعیفی دارد.
به گزارش دیلی میرور، مسوت اوزیل بعد 
از پیوستن به فنرباغچه ترکیه عملکرد خوبی 
در این تیم نداشته و زدن گل و خلق موقعیت 

گل ناکام بوده است.
روند  اوزیل  حضور  از  بعد  نرباغچه  ف
به  و  است  داشته  نتیجه  کسب  در  ضعیفی 
از  بندی سقوط کرده و  رده سوم جدول رده 

جام حذفی نیز با شکست برابر باشاک شهیر حذف شده است تا فشارها رول این 
بازیکن بیشتر از قبل شود.

بازیکنان داشت و  اوزیل بعد قبل در آرسنال بیشترین دریافتی را در بین 
بعد از رفت به تیم ترکیه ای بسیار مورد توجه قرار گرفت تا بتواند این تیم را به 
قهرمانی برساند ولی بازیکنی که در نهایت با نظر مایکل آرتتا از آرسنال جدا و 

راهی فنرباغچه ترکیه شد تاکنون عملکرد خوبی در این تیم نداشته است.

حذف آنتورپ و بیرانوند از لیگ اروپا
از  و  خورد  رنجرز شکست  مقابل  ایرانی خود  دروازه بان  غیاب  در  نتورپ  آ

رقابت های لیگ اروپا کنار رفت.
در یکی از دیدارهای دور برگشت مرحله یک شانزدهم نهایی لیگ اروپا، تیم 
رویال آنتورپ که علیرضا بیرانوند را جزو نفرات ذخیره داشت، جمعه شب در ورزشگاه 
ایبروکس گالسکو به مصاف تیم رنجرز اسکاتلند و شاگردان استیون جرارد رفت.

یاران بیرانوند که در مسابقه رفت با نتیجه ۴ بر ۳ در زمین خودی مقابل 
گالسکو رنجرز شکست خورده و به دنبال جبران باخت سنگین اخیرشان برابر 
شاگردان جرارد بودند، نتوانستند این نتیجه را جبران کنند تا از رقابت های لیگ 

اروپا کنار بروند.
با وجود اینکه نیمه اول این بازی با تساوی یک بر یک خاتمه یافت، اما 
در نهایت تیم رویال آنتورپ با نتیجه 5 بر ۲ مقابل گالسکو رنجرز شکست خورد 
تا با احتساب شکست ۴ بر ۳ اخیرش، در مجموع با نتیجه ۹ بر 5 مغلوب حریف 
اسکاتلندی خود شود و از راهیابی به مرحله یک هشتم نهایی لیگ اروپا باز بماند.

یاران بیرانوند در شرایطی از رقابت های لیگ اروپا حذف شدند که در مرحله 
اول این رقابت ها به عنوان تیم دوم جدول از گروه J صعود کرده بودند.

علیرضا بیرانوند، دروازه بان ایرانی آنتورپ که در سه دیدار اخیرشان حضور 
ثابت در ترکیب داشت، اما چهار شب قبل در ژوپیر لیگ بلژیک مقابل سنت ترویدن 
مصدوم و در دقیقه ۳5 تعویض شد، در دیدار با گالسکو رنجرز اسکاتلند روی 

نیمکت قرار گرفته بود.

صعود یونایتد به دور بعد لیگ اروپا؛
امیدواری سولسشر به موفقیت شیاطین سرخ

پس از تساوی بدون گل منچستریونایتد برابر رئال سوسیداد در دیدار برگشت 
از دور یک شانزدهم نهایی لیگ اروپا و صعود این تیم به مرحله بعد، اوله گنار 
سولسشر، سرمربی منچستریونایتد، امیدوار است شاگردانش بتوانند خاطره شکست 

در دیدارهای نیمه نهایی فصل پیش را پاک کنند.
پس از صعود به دور یک هشتم نهایی لیگ اروپا با برتری ۴-۰ در مجموع دو 
دیدار رفت و برگشت برابر رئال سوسیداد،  سولسشر مطمئن است که منچستریونایتد 

در مسیر درستی قرار دارد و فرهنگ این تیم در حال بهبود و بهتر شدن است.
شیاطین سرخ در فصل ۲۰-۲۰۱۹ لیگ اروپا در مرحله نیمه نهایی از این 
رقابت ها حذف شدند و از راهیابی به فینال بازماندند اما سولسشر امیدوار است 
که با استفاده از تجارب شکست های گذشته بتواند این بار به همراه شاگردانش 
ماموریت بردن جام را به سرانجام برساند. سولسشر گفت: »شما شکست ها را 
معموال بیش از پیروزی ها به خاطر می آورید. وقتی در هر رقابتی به نیمه نهایی 
می رسید بسیار به قهرمانی نزدیک شده اید.ما گروهی هستیم که بسیار به هم 
اما وقتی قبال شکست  از این مرحله هم جلوتر برویم  نزدیکیم. ما می خواهیم 
خورده ای دلت می خواهد که این بار بهتر عمل کنی. فرهنگ ما دارد پیشرفت 

می کند و بازیکنانی فوق العاده و مربیانی فوق العاده داریم.”
منچستریونایتد روز یکشنبه در لیگ برتر و در استمفورد بریج میهمان چلسی 

است و سه روز بعد به مصاف کریستال پاالس می رود.
سرمربی منچستریونایتد در این باره افزود: »از حاال تا زمان تعطیالت بازی 
بازی های مهمی  بازی داریم، همه  یا هفت  های ملی فکر می کنم که شش 

هستند، پس این سه هفته برای ما بسیار حیاتی و مهم خواهند بود.
اما اعتماد به نفس خوبی داریم و امیدواریم بتوانیم چند بازیکن مصدوم را 

هم دوباره در ترکیب خود ببینیم.”
را  جیمز  »وضعیت  گفت:  تیم  این  مصدومان  وضعیت  به  راجع  سولسشر 
امشب باید بررسی کنیم. اسکات، فن  ده بیک و ادینسون را امیدواریم برای بازی 
بعدی در اختیار داشته باشیم. پل پوگبا هنوز چند هفته ای باید بیرون از ترکیب 

باشد و استراحت کند.«

پدر »آلیسون بکر« غرق شد
»آلیسون بکر« دروازه بان برزیلی باشگاه لیورپول با انتشار پستی تایید کرد 

که پدرش در دریاچه ای در نزدیکی خانه ییالقی آنها غرق شده است.
این خبر در ساعات ابتدایی روز پنجشنبه توییتر باشگاه اینترناسیونال برزیل 

که باشگاه اسبق بکر محسوب می شود، منتشر شد.
براساس گزارش ای اس پی ان برزیل، پس از اعالم مفقود شدن پدر آلیسون 
بکر، اداره آتشنشانی و پلیس محلی منطقه بعد از جستجو، جسد وی را از داخل 
آب بیرون آوردند.مطابق گزارش رویترز پلیس محلی مرگ »خوزه آگوستینو« را 

به دلیل غرق شدن در دریاچه ای در جنوب برزیل تایید کرده است.
آلیسون فوتبال حرفه ای خود را در باشگاه اینترناسیونال آغاز کرد و ۱۱5 بار 

برای این تیم به میدان رفت و سپس در سال ۲۰۱۶ راهی آ.اس رم شد.
دروازه بان ۲۸ ساله برزیلی در سال ۲۰۱۸ توضیح داده بود که پدرش که 
خود نیز در پست دروازه بان فوتبال را دنبال کرده بود، وی را برای گلر شدن تحت 

تاثیر قرار داده است.
او در گفت وگو با تارنمای رسمی باشگاه لیورپول گفته بود: من یک خانواده 
دروازه بان دارم. پدرم برای تیم محل کارش دورازه بانی می کرد، مادرم در دبیرستان 
دروازه بان هندبال بود و پدربزرگم در لیگ آماتور فوتبال بازی می کرده است. بعد از 
آنها برادرم فوتبال را شروع کرد و در آخر هم من. دروازه بانی در خون من است.

چیزی  که  لی  حا ر  د
م  و د نیم فصل  ع  و شر ا  ت
رقابت های لیگ برتر فوتبال 
تهرانی  آبی پوشان  نمانده،  باقی  یران  ا
و  دست  زیادی  مشکالت  با  مچنان  ه

پنجه نرم می کنند.
لیگ  رقابت های  اول  یم فصل  ن
اتمام  به  حالی  در  ایران  فوتبال  رتر  ب
رسید که استقالل تهران بعد از هفته ها 
صدرنشینی و با چند نتیجه ضعیف، رتبه 
نخست را به رقیب سنتی خود واگذار و 
پیدا  به عنوان سومی دست  نهایت  در 
البته  فکری  محمود  شاگردان  رد.  ک
هنوز برای جبران فرصت دارند چرا که 
فاصله شان با صدر تنها چهار امتیاز است.

اما آبی پوشان تهران دغدغه داخل 
زمین را ندارند و همچنان این باشگاه در 
تالطم و نا آرامی به سر می برد. اتفاقی 
که دیگر تبدیل به عادت شده و تازگی 
از  جمعی  گذشته؛  سه شنبه  روز  دارد.  ن
هواداران منتسب به این باشگاه مقابل 
تجمع  اسالمی  شورای  مجلس  محل 
مختلف  مسائل  به  نسبت  و  ردند  ک
از  باشگاه  مسووالن  شدند.  عترض  م
شب قبل از این تجمع اعالم کرده بودند 
که از این تجمع حمایت نمی کنند و با 
آن مخالف هستند. جالب است که در 
بین تجمع کنندگان نیز چند دستگی به 

وجود آمده بود.
استقالل  مشکالت  پایان  ین  ا
بودوروف،  نیکوالی  شکایت  یست.  ن

تیم  این  بلغارستانی  و  پیشین  ازیکن  ب
انتقاالتی  و  نقل  پنجره  تا  شد  اعث  ب

آبی پوشان بسته شود.
باشگاه  مدیرعامل  مددی،  حمد  ا
استقالل در تازه ترین گفت وگوی خود 
اعالم کرده که تا چند روز دیگر مطالبات 
این بازیکن پرداخت خواهد شد و پنجره 
استقالل باز می شود. مدیرعامل آبی ها 
بازیکن  زودی  به  داده  وعده  همچنین 
تیم  به  هم  جدیدی  بازیکنان  یا  و 
کیانی  مهدی  جذب  می شوند.  ضافه  ا
و پیمان بابایی با شکست مواجه شد و 
با  ماشین سازی  و  سپاهان  اشگاه های  ب
شروطی که گذاشتند مانع از وقوع این 
۲ انتقال شدند. آبی ها در پی این هستند 

را  ا در پست هافبک میانی جانشینی  ت
برای علی کریمی پیدا کنند.

ماجراهای  پایان  به  بازهم  ما  ا
استقالل نرسیدیم. مهدی قایدی، ستاره 
تمرینات  به  روز  هشت  حدود  بی ها  آ
اصالح  خواهان  او  نرفت.  تیم  ین  ا
مستقیم  صورت  به  و  است  راردادش  ق
نیز با مسووالن باشگاه مذاکره نمی کند. 
که  کرده اند  اعالم  استقالل  سووالن  م
قرارداد قایدی را درست می کنند و حق 
را به این بازیکن می دهند اما هنوز اتفاق 
و پیشرفتی رخ نداده است. باید دید با این 
وضعیت این بازیکن بوشهری به دیدار 

برابر مس رفسنجان می رسد یا خیر!؟
از همه این ها که بگذریم باید به 

کادر فنی هم اشاره کنیم. به هر ترتیبی 
بود محمود فکری در استقالل ماندنی 
باشگاه  سخنگوی  نظری،  حجت  شد. 
استقالل اعالم کرد که اولتیماتومی هم 
به سرمربی تیم داده نشده اما مشخص 
چندان  فکری  برای  اوضاع  که  ست  ا
هفته های  در  باید  او  نیست.  طمئن  م
پیش رو بهترین نتایج را کسب کند تا 
فکری  جایگاهش محکم شود.  وباره  د
در  را  سرنوشت سازی  بسیار  وزهای  ر
پیش رو دارد. استقالل در هفته شانزدهم 
باید روز دوشنبه هفته بعد در رفسنجان 
به مصاف مِس این شهر برود. یک برد 
می تواند ورق را برگرداند و آرامش را به 
اردوی تیم آبی پوش پایتخت بازگرداند.

قهر مهاجم، بسته شدن پنجره و اعتراض هواداران؛

بحران، اسم رمز استقالل در شروع نیم فصل دوم

رقابت آقای گلی در بیستمین دوره 
لیگ برتر فوتبال ایران بین چند بازیکن 

باتجربه وجود دارد.
لیگ  رقابت های  اول  یم فصل  ن
برتر فوتبال ایران به اتمام رسید و باید 
این  مجدد  پیگیری  منتظر  زود  یلی  خ
مسابقات در نیم فصل دوم باشیم. یکی 
از جذابیت های این فصل مانند هر سال 
رقابتی است که برای کسب عنوان آقای 

گلی وجود دارد.
تا به اینجای کار سجاد شهباززاده، 
بازیکن ۳۱ ساله سپاهان با ۱۲ گل آقای 
گل فوتبال کشورمان به حساب می آید. 
پس از او گادوین منشای نیجریه ای و 
اینجا ۱۰  به  تا  قرار دارد که  ۳۱ ساله 
گل را وارد دروازه رقبا کرده است. امین 
قاسمی نژاد وینگر ۳۴ ساله شهرخودرو 
با هشت گل در رده سوم جای دارد و 
ادامه محمد عباس زاده ی ۳۰ ساله  در 
رده  در  گل  هفت  با  تبریز  تراکتور  ز  ا
نوراللهی،  احمد  است.  ایستاده  عدی  ب
پیمان  و  ریکانی  طالب  پاکدل،  امد  ح
بابایی نیز با ۶ گل در رده بعدی جای 
گرفته اند. ساسان حسینی و فراز امامعلی 

نیز پنج گله هستند.
را  ابتدایی  نفر  چهار  که  همانطور 
مشاهده می کنیم همگی در جلوی زمین 
و تقریبا مهاجم هستند و نکته مشترک 
آنها  جملگی  که  است  این  یگریشان  د
باتجربه هستند و حداقل ۳۰ سال سن 

دارند. این نکته هم نشان دهنده آمادگی 
تجربه ی  و  بازیکنان  این  باالی  دنی  ب
فراوانشان است و هم نشان می دهد که 
بازیکنان جوان فوتبال ایران تا به اینجا 
فوروارد  پست  در  حداقل  توانسته اند  ن

عملکرد جالب توجهی داشته باشند.
این  دیگر  مثبت  اتفاقات  از  کی  ی
است که تعداد گل زده شده آقای گل 

فعلی فوتبال ایران بسیار رضایت بخش 
است. چند فصلی بود که آقای گل های 
فوتبال ایران نمی توانستند از لحاظ تعداد 
گل، آمار استانداردی را بر جای بگذارند. 
در لیگ نوزدهم شیخ دیاباته با ۱5 گل 
عنوان آقای گلی را به دست آورد؛ تنها 
سه گل بیشتر از گل های شهباززاده در 
هم  هجدهم  لیگ  در  اول.  یم فصل  ن

کی روش استنلی و لوسیانو پریرا با ۱۶ 
شدند.  گل  آقای  مشترک  طور  به  گل 
در لیگ هفدهم علی علیپور با ۱۹ گل 
آخرین  و  مال خود کرد  را  عنوان  ین  ا
بازیکن ایرانی بود که آقای گل فوتبال 

کشورمان شد.
۲ فصل،  از  بعد  بار  این  دید  اید  ب
ایرانی  بازیکن  یک  به  نوبت  ازهم  ب
می رسد یا خیر. در لیگ برتر تا به اینجا 
۱۶ بازیکن داخلی و ۶ بازیکن خارجی 
آقای گل شده اند. )برخی از ادوار بیش 

از یک آقای گل داشت(
فصل،  یک  در  گلزنی  دار  کورد  ر
در  شد  موفق  که  است  نوروزی  ضا  ر
فصل ۱۳۹۰-۱۳۸۹، ۲۴ گل را به ثمر 
برساند. آن دوره از مسابقات ۱۸ تیمی 
بود و مهاجم فوالد موفق به زدن این 
تعداد گل شد. حاال سجاد شهباززاده اگر 
بتواند همانند نیم فصل اول گلزنی کند 
می تواند در لیگ ۱۶ تیمی به ۲۴ گل 

برسد و رکوردشکنی کند.
باید دید در نیمه ی دوم فصل چه 
گلزنان  جدول  و  می دهد  رخ  تفاقاتی  ا
فعال  تغییراتی می شود.  چه  دستخوش 
که استقالل و پرسپولیس نماینده قابل 
اتکایی در بین مدعیان آقای گلی ندارند 
و با توجه به آمار نسبتا خوب ثبت شده 
باید گفت جای آنها خالی نیست. آیا در 
نیم فصل دوم هم همین رویه ادامه دار 

خواهد بود یا خیر؟
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محمدرضا هاشمی کهندانی

خبری از سرخابی ها نیست؛

رقابت با تجربه ها برای آقای گلی!

 سرمربی تیم ملی فوتسال، گفت: 
فوتبال  فدراسیون  رییس  از  من  وقع  ت
و  شخصیت  اساس  بر  که  است  ین  ا
آن  با  دنیا  در  ایران  فوتسال  ایگاه  ج

برخورد کند.
ر  د یعه  لشر ظم ا نا محمد  ید س
فوتبال،  فدراسیون  انتخابات  خصوص 
اظهار داشت: انتخابات پیش رو با توجه 
به حواشی یکسال گذشته با دوره های 
مردم  و  دارد  زیادی  بسیار  تفاوت  بل  ق
نیز پیگیر این موضوع هستند تا ببینند 
چه کسی بر صندلی ریاست فدراسیون 

می نشیند.
وی افزود: به عنوان اهالی فوتسال 
خودمان  به  مربوط  مسایل  دنبال  ه  ب
هستیم و خدا کند هر کسی که می آید، 
کند.  تالش  رشته  این  برای  تواند  ب
و  نشستم  ریاست  نامزدهای  با  نده  ب
البته  دادم.  گوش  آن ها  برنامه های  ه  ب
اجرا  بلکه  نیست  برنامه سخت  وشتن  ن

کردن آن کاری دشوار است.  

سرمربی تیم ملی فوتسال تصریح 
کرد: کار رییس فدراسیون جدید فوتبال 
خیلی سخت است. در سال پیش رو ۲ 
رویداد بسیار مهم برگزار می شود. یکی 
جام جهانی فوتسال و دیگری مقدماتی 
جام جهانی ۲۰۲۲ قطر. وقت برای کار 
فدراسیون  و  است  کم  خیلی  ردن  ک

چالش های بزرگ و زیادی دارد.

این  به  پاسخ  در  اظم الشریعه  ن
جدید  رییس  از  او  توقع  که  رسش  پ
خاطرنشان  چیست،  فوتبال  دراسیون  ف
کرد: توقع من این است که بر اساس 
در  ایران  فوتسال  جایگاه  و  شخصیت 
جهان با آن برخورد کنند. حق فوتسال 
باید اندازه خودش باشد. این رشته بَِرندی 
است که توانسته در سکوی جهانی قرار 

بگیرد. در رشته های دیگر باید میلیاردها 
فوتسال  مانند  بتوانند  تا  زینه  شود  ه

افتخارآفرینی کنند.  
دیدارهای  وضعیت  مورد  در  ی  و
به  گفت:  فوتسال،  ملی  تیم  وستانه  د
قرار  و  دادیم  برنامه  فوتسال  میته  ک
است که آن ها پیگیری کنند اما در حال 
حاضر هیچ بازی دوستانه ای قرار نیست 

برگزار شود.
در  فوتسال  ملی  تیم  رمربی  س
و  تهران  راگا  دیدار  حواشی  صوص  خ
فوتسال،  برتر  لیگ  در  اهواز  فاری  ح
که  کسانی  از  یکی  داشت:  ظهار  ا
این  فیلم  من  به  نیست  فوتسال  هل  ا
این  گفت  و  داد  نشان  را  رگیری ها  د
اتفاق ها  این  واقعا  است.  ورزشی  ه  چ
زشت است. به نظر من باید با خاطیان 
چرا  شود  برخورد  شدت  به  دیدار  ین  ا
را  فوتسال  آبروی  رفتارها  اینگونه  ه  ک
سرعت  به  موضوع  این  باید  ی برد.  م

ریشه یابی شود.

ناظم الشریعه:

کار رییس فدراسیون جدید فوتبال خیلی سخت است

سرمربی تیم ملی بحرین اعالم کرد 
این تیم آماده می شود تا هر ۹ امتیاز ۳ 
دیدار بعدی خود در انتخابی جام جهانی 

از جمله بازی با ایران را به دست بیاورد.
به گزارش سایت کنفدراسیون فوتبال 
آسیا، بحرین قهرمان غرب آسیا و جام 
توانست در دیداری مهم  )فارس(  خلیج 
 C در انتخابی جام جهانی ایران را در گروه
مقدماتی آسیا شکست دهد  تا در رده دوم 

جدول رده بندی قرار گیرد.
با شروع مسابقات مقدماتی آسیا در 
ماه ژوئن، سوسا معتقد است که رقبای گروه  
اکنون آنها را با نگاهی متفاوت می بینند و 
تیمش اکنون از حریفان خود فاصله دارد.

سوسا به رسانه های محلی گفت: 
»من فکر می کنم مخالفان ما را بهتر می 
بینند و احترام بیشتری نسبت به آنچه قباًل 

داشتند خواهند داشت. اکنون فکر می کنم 
آنها با احترام ما را می بینند. آنها دوست 
دارند مقابل ما بازی کنند و می دانند که 
برای شکست دادن ما مشکالت زیادی 

خواهند داشت.
بحرین سه مسابقه در رقابتهای گروه 

C خود دارد که ابتدا برابر و در ادامه باید با 
ایران و هنگ کنگ روبرو شود.

تیمش  که  است  امیدوار  وسا  س
مرحله  به  صعود  برای  را  خود  قاومت  م

سوم مقدماتی نشان دهد.
سوسا ادامه داد: اگر آنچه را که می 

خواهیم از بازی اول مقابل کامبوج بدست 
یاوریم ، دستیابی به بقیه دشوار خواهد  ن
تمرکز  خود  بازی  روی  بر  باید  ما  ود.  ب
مسابقات  شروع  زمان  برای  ما  نیم.  ک
مقدماتی آمادگی بیشتری خواهیم داشت. 
مهمترین بازی اولین مسابقه خواهد بود. 
بعد از آن ما به فکر بازی دوم خواهیم بود. 
اگر اتفاقی مغایر با ایده های ما رخ دهد ، ما 
باید به مبارزه ادامه دهیم. ما برای همه چیز  
آماده خواهیم بود ، اما این فوتبال است و در 
برابر مهمترین تیمهای این بخش از جهان 
بازی خواهیم کرد. ما با آنها می جنگیم. 
ما می جنگیم و همه کار می کنیم تا در 
سه بازی که انجام خواهیم داد ، ۹ امتیاز 
بگیریم، اما مطمئناً اگر در هر بازی اشتباه 
کنید ، مشکالت بیشتری برای رسیدن به 

اهدافمان به وجود می آورد.

خط و نشان سرمربی بحرین برای هم گروهی ها!
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اندیشمندان و سیاستمداران در نشست یک روزه »دیپلماسی 
را  نوروز  فرهنگی،  اشتراکات  بر  تمرکز  لزوم  تاکید  با  وروز«،  ن
ظرفیتی موثر در برقرار ارتباط با دنیا به ویژه در کشورهای این 

حوزه تمدنی دانستند.
 نشست تخصصی و یک روزه دیپلماسی نوروز، در روزهای 
ثبت دوباره این میراث فرهنگی چند ملیتی، با حضور صاحب 
نظران، استادان دانشگاه مدیران و سیاستمداران کشورهای حوزه 
نوروز شامل ایران، آذربایجان، افغانستان، پاکستان، تاجیکستان و 

ترکیه در مرکز همایش های سپهر برگزار شد. 
رایزن فرهنگی ایران در هندوستان که به طور آنالین از دهلی 
نو، مهمان این برنامه بود، با اشاره به تاریخ فرهنگی مشترک میان 
کشورهای حوزه تمدنی نوروز، گفت:   نوروز  یکی از موضوعات 
حائز اهمیتی است که به درک کشورها از یکدیگر بستگی دارد،  
وقتی صحبت از جشن ها و  آیین ها می شود، در حقیقت تاریخ 

مشترک کشورها مورد گفت و گو قرار گرفته است. 
محمدعلی ربانی در این برنامه دیروز )دوشنبه، ۴ اسفند( با 

بیان این که نوروز، ظرفیت موثری در داد و ستدهای فرهنگی 
بوده است افزود: این آیین برگرفته از فرهنگ کهن ایرانی است و 
ظرفیت موثری در برقراری ارتباط بر اساس نوروز در طول سالهای 

متمادی وجود داشته است.
اهتمام  برنامه  این  بزرگداشت  به  ساله  هر  هند  در  ا  م
کرده ایم، باید دقت کنیم نوروز از غرب چین تا اروپای شرقی 
را درنوردیده است. هند که یکی از حوزه های مهم و تاثیرگذار 
در ذائقه فرهنگی و تمدنی ایران بوده و مردم هند با وجود همه 
سوتفاهم ها و اختالفات میان دولت ها، با نگاهی احترام آمیز 
به مردم ما نگاه می کنند. نوروز را هم آیینی ارجمند می دانند. 
اکنون نوروز در هند دو بخش دارد،  نخست، تاریخ هند بزرگ 
و حضو ر و تاثیری که نوروز و آیین های آن در شعر کالسیک 
هندی داشته است و بزرگان ادب این سرزمین را متاثر کرده 
است، دوم تصویرسازی های فرهنگی که از نوروز داریم. برخی از 
این سنت های مشترک را همیشه در دو کشور  داشتیم و اکنون 

مراسم نوروز را در منطقه کشمیر هنوز شاهدیم. 

 نشست تخصصی و یک روزه دیپلماسی نوروز

 مارکوپولو و ابن بطوطه 
همه  تقریبا  پیش  سال   ۶۰۰
گشتند،  را  خود  زمانه  نیای  د
نمی توانیم  کرونا،  دوران  در  که  مروز  ا
سفر برویم، شاید خواندن کتاب های آنها 
جذابیتی افزون بر همیشه داشته باشد.

 اکنون بیش از یک سال است که 
حتی  یا  و  محدود  را  رفتن  سفر  رونا  ک
ممنوع کرده است اما شوق سفر رفتن را 
هیچ گاه نمی توان نادیده گرفت. هفته ای 
خود  در  را  مهم  رویداد  دو  گذشت  که 
راهنمایان  جهانی  روز  نخست  اشت،  د
ابن بطوطه  گردشگری و دیگری تولد 
جهانگرد بزرگ که سفرنامه او یکی از 
مشهورترین آثار در حوزه سفرنامه نویسی 
دو  این  نمی رویم  که سفر  حاال  ست.  ا
رویداد، فرصت مناسبی است که درباره 

سفر بخوانیم.
اسفند  دوم  با  مصادف  فوریه   ۲۱
گردشگری  راهنمایان  جهانی  وز  ر
بار در سال ۱۹۹۰ توسط  اولین  است، 
نجمن های  ا لمللی  بین ا سیون  ا ر د ف
 World ( گردشگری  یی  هنما ا ر
 F ederation  of  Tourist
 G uide  Assoc ia t ions
 ۱5 تنها  که  زمانی  و   )))WFTGA
کشور در سراسر دنیا در آن نقش داشتند، 
این روز نامگذاری  و جشن گرفته شد، 
روز  جهان  کشور   ۷۰ از  بیش  کنون  ا

راهنمای گردشگر را جشن می گیرند.

و  ایرانگردی  راهنمایان  امعه  ج
توسط   ۱۳۸۰ سال  از  نیز  هانگردی   ج
و  گرفت  شکل  راهنمایان  از  نفر   ۱ ۰
دارد،  عضو   ۱۰۰۰ به  نزدیک  کنون  ا
این نهاد گردشگری با مجوز رسمی از 
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری کار خود را آغاز کرده است.

بن  عبداهلل  بن  محمد  بوعبداهلل  ا
او  لواتی طنجی که  ابراهیم  محمد بن 
را به نام ابن بطوطه )۷۰۳- ۷۷۹ ق/ 
۱۳۰۴- ۱۳۷۷ م( می شناسیم، جهانگرد 
معروف اهل مغرب )مراکش فعلی( است.

درباره او جز آنچه در سفرنامه اش 
آمده است، اطالعات دیگری به دست 
اساس  بر  را  دینی  علوم  وی  یامده،  ن
تعالیم مذهب مالکی آموخته بود چون 
مردم  میان  قضاوت  به  سفرهایش  ر  د

می پرداخت.
سفر ابن بطوطه در ۲۲ سالگی آغاز 
شد، قصد او به جا آوردن مراسم حج بود 
اما این سفر بیش از ۲۹ سال طول کشید 
و سفر او را ۷5 هزار میل برابر با ۱۲۰ 
هزار کیلومتر، تخمین زده اند. او در طول 
همین سفر ازدواج کرد و طالق گرفت. 
ابن بطوطه به مصر و اسکندریه و قاهره، 
حجاز و مکه و انجام حج، ایران و عراق، 

یمن، شاخ آفریقا، کنیا و تانزانیا، سومالی، 
هند، سوریه، ترکیه سفر کرد و با عبور از 

دریای سیاه به ازبکستان رسید.
افغانستان و هندوکش و مغولستان، 
پایانی  بخش  چین،  سریالنکا،  الدیو،  م
جست وجوی او در آسیا بودند، وی پی 
از سال ها به خانه بازگشت و متوجه شد 
راهی  سپس  رفته اند.  دنیا  از  الدینش  و
اسپانیا شد، چند سال در سراسر صحرای 
جنوبی آفریقا جستجو کرد و در نهایت 

به امپراتوری مالی رفت.
سفرنامه ابن بطوطه به دستور یکی 

از امرای مراکش نوشته شد.
نگارش  از  پس  او  زندگی  رباره  د
نیست  دست  در  اطالعاتی  فرنامه  س
اما گفته شده که وی به عنوان قاضی 
در مراکش کار کرده است و مدتی بعد 

درگذشته است.
محمدعلی موحد، ادیب و پژوهشگر 
برجسته تاریخ و ادبیات فارسی، در کتابی 
مهم ترین بخش های کتاب ابن بطوطه 
دسته بندی  با  مجموعه  یک  در  ا  ر

موضوعی گردآوری کرده است.
و  بخش   ۲ در  بطوطه  ابن  کتاب 
۶ فصل نگاشته شده است، بخش اول 
با عنوان سیاح  قصه گو، درباره زندگی 
شخصی او و شهرهایی که به آن سفر 
دوم  بخش  و  شده  نوشته  است  رده  ک
فرهنگ  و  اجتماع  در  سیری  عنوان  ا  ب
و سیاست، به موضوعاتی چون دنیای 
زنان در سفر ابن بطوطه، مدرسه، خانقاه، 

حکومت و دولت، می پردازد.
این کتاب در ۴۰۸ صفحه توسط 

نشر نی منتشر شده است.

چگونه درباره سفر بنویسیم
اهل  افرادی که  از  بسیاری  رای  ب
بتوانند  که  اشتیاق  این  هستند  سفر 
پیش  بنویسند،  می بینند  آنچه  رباره  د
رویم،  نمی  سفر  که  حاال  است،  مده  آ

می توانیم با نوشتن خاطرات سفرهای 
گذشته، حال و هوای آن روزها را برای 

خود زنده نگه داریم.
شویم،  سفرنویس  چگونه  تاب  ک
در سال ۲۰۱۷ منتشر شده، این کتاب 
مثل یک کتاب راهنما به عالقه مندان 
وبالگ نویسی  و  سفرنامه نویسی  ه  ب
خود  سفر  داستان  می کند،  سفر کمک 
را بنویسند و به نویسندگان و بالگرها 
نشان می دهد که چگونه مطالب خود را 
در مجالت، روزنامه ها، کتاب های چاپی 

و حتی به صورت آنالین منتشر کنند.
منابع  بهترین  از  یکی  کتاب  ین  ا
در زمینه  آموزش نویسندگی و بالگری 
فنون  سفر،  شناخت  است؛  سفر  رای  ب
بازنویسی  یادداشت برداری،  و  صاحبه  م
مجله،  برای  نویسندگی  ویرایش،  و 
تسهیالت  و  تی  عا مطبو ی  فرها س
وبالگ  ایجاد  کتاب،  نگارش  ایگان،  ر
درباره  واقعیت هایی  وبالگ نویسی،  و 
به عنوان  درآمدزایی  فرنامه نویسی،  س
سرفصل های  و...  سفرنامه نویس  یک 

این کتاب را تشکیل می دهند.
چگونه سفرنامه نویس شویم تألیف 
ابرلی،  جانین  و  جورج  دان  شترک  م
مجید  مکیان،  سادات  سارا  ترجمه  ا  ب
حیدری و زهرا کوچکی مطلق از سوی 
ایرانشناسی، در ۲۷۲ صفحه  نتشارات  ا

منتشر شده است.
همه  برای  شگفت انگیز  سفرهای 

بچه ها
دوست  را  سفر  همیشه  ها  چه  ب
و  شهرها  از  عبور  آنها  برای  ارند،  د
دارد  همراه  به  را  هیجانی  سرزمین ها 
که فراموش نشدنی است، پژوهشگران 
نیز  مادر  رحم  در  نوزادان  عتقدند  م
سفرهایی که مادر باردار رفته را به خاطر 
خواهند آورد. کتابی که پر از سفرهای 
شگفت انگیز باشد، برای کودکان جذاب 

خواهد بود.

سفرهای  بزرگ  ن  یا جو ا جر ا م
درباره  که  است  کتابی  شگفت انگیز، 
بیست ماجراجو نوشته شده، افرادی که 
سفرهای شگفت انگیز و باورنکردنی  را 

تجربه کرده اند و الهام بخش بوده اند.
افرادی  اولین  درباره  کتاب  ین  ا
با  ماه سفر کرده اند،  به  با فضاپیما  که 
ژرف پیما به اعماق اقیانوس رسیده اند، 
با هواپیمای تک نفره بر روی اقیانوس 
را  دنیا  ویلچر  با  پرواز کرده اند،  اطلس 
را  ناممکن ها  که  کسانی  و  شته اند  گ

ممکن کرده اند، نوشته شده است.
الستر هامفریز، در این کتاب تالش 
کرده تا با آوردن مثال های فراوان ثابت 
افرادی  هم  بزرگ  ماجراجویان  ند  ک
با  آن ها  تفاوت  تنها  هستند،  عمولی  م
انسان ها در این است که حاضر  دیگر 
مقابل  در  بپذیرند،  را  خطرات  شده اند 
هیچ  نگذارند  و  بیاورند  تاب  ختی ها  س
مانعی، حتی زندانی بودن، جلوی سفر 
شگفت انگیزشان را بگیرد. ماجراجویانی 
ملیت،  به جنسیت،  عنوان  هیچ  به  که 
دین، رنگ پوست یا حتی دوره  تاریخی  

خود محدود نشده اند.
این کتاب سال ۲۰۱۹ برنده  جایزه  
 Ordnance کودکان  سفر  تاب  ک
و  استنفورد  ادوارد  بنیاد  از   Survey
 ALCS Educational  برنده  جایزه
Writers’ Award شد و همان سال 
جایزه   نامزدهای  اولیه   فهرست  ر  د
 B lue Peter Book Award
جایزه   نهایی  نامزدهای  فهرست  و 
 T each  Primary  Book

Awards قرار داشت.
سفرهای  بزرگ  ن  یا جو ا جر ا م
با  هامفریز  الستر  نوشته  شگفت انگیز 
تصویرگری کوین وارد در ۹۴ صفحه با 
ترجمه لیدا هادی توسط بخش کودک 
)راه  راه( منتشر  و نوجوان نشر اطراف 

شده است.

کرونا، فرصتی برای کتاب خواندن

انتشار »سیاست خارجی آلمان و ایران دوره رضاشاه«
 روابط سیاسی ایران و 
آلمان، نفوذ اقتصادی آلمان 
در ایران بعد از جنگ جهانی 
اول و نقش بانک ملی ایران 
در میانه این اتفاقات از جمله 
بررسی  مورد  وضوعات  م
در کتاب »سیاست خارجی 
آلمان و ایران دوره رضاشاه« 

است.
کتاب سیاست خارجی 
آلمان و ایران دوره رضاشاه 
خطیب  آرمین  رشید  وشته  ن

شهیدی، ترجمه شهال طهماسبی که به تازگی از سوی انتشارات ققنوس 
منتشر و راهی بازار نشر شده، به قول یکی از استادان دانشگاه آکسفورد 
)استفانی کرونین(: پژوهشی عالی درباره موضوعی مهم است که تا به حال 

به آن توجه نشده بود.
این کتاب براساس بررسی آرشیوهای آلمان نوشته شده که به تازگی 
در دسترس قرار گرفته و بر روابط آلمان به رهبری آدولف هیتلر و ایران به 
رهبری رضاشاه پرتو می افکند. گزارش این کتاب از بانک ملی ایران بسیار 
خاص و در عین حال حاوی گنجینه ای از اطالعات مربوط به تاریخ سیاسی 
و اقتصادی ایران بین دو جنگ جهانی است که برای خواننده تازگی دارد.

در یادداشت مترجم کتاب آمده است: در سفر اول ناصرالدین شاه به اروپا 
۱۲5۲ ه.ش در برلین بین دو دولت معاهده دوستی و کشتیرانی امضا شد. 
در این زمان دولت ایران به سبب اعطای امتیاز رویتر انگلیسی تحت فشار 
روسیه قرار گرفته بود و به ارتباط با یک دولت سوم نیاز داشت. از این رو 
در قرارداد مزبور ماده ای گنجانده شد که اگر ایران دچار اختالف و مناقشه 
با دولتی شد، آلمان در صورت تقاضای کمک ایران از آن حمایت خواهد 
کرد. اما انتظارات ایران به سبب برقراری روابط دوستانه بین روسیه و آلمان 
محقق نشد. قرارداد اتحاد دو جانبه سال ۱۲5۸ ه.ش دو دولت نیز تغییری 
در اوضاع  به وجود نیاورد. در بهار ۱۲۶۴ ه.ش آلمان و ایران در تهران و 
برلین وزارت مختار تاسیس کردند. در پاییز محسن هان معین الملک برای 
درخواست چند مربی نظامی و یک مشاور اداری از بیسمارک به آلمان اعزام 
شد و دو افسر بازنشسته به صورت غیردولتی استخدام کرد. در سال ۱۲۷5 
ه.ش در ابتدای دوره سلطنت مظفرالدین شاه دولت ایران از آلمان تقاضای 
وام کرد و برای جلب توجه آن پیشنهاد احداث راه آهن تهران-خانقین را 
داد، اما آلمان به سبب اعتراض شدید روسیه توجهی نشان نداد و ایران را 

به سرمایه گذاران و بانک های خصوص ارجاع داد.
 محوریت بحث و تمرکز این کتاب ارائه تصویری از سیاست خارجی 
آلمان و کنش های اقتصادی این کشور در مواجهه با ایران در فاصله جنگ 
اول و دوم جهانی است؛ این بررسی به مدد تجزیه و تحلیل وقایعی ممکن 
شده است که در منابع دست اول آلمانی ثبت و بخش اعظم آن چندی پیش 

پس از اتحاد آلمان طبقه بندی شده و در دسترس قرار گرفته اند.
این پژوهش نشان می دهد که پس از جنگ جهانی اول، بانک ملی 
یران به مثابه وسیله ای مطلوب برای تامین هدف استراتژیک آلمان که  ا
ایجاد پایگاه در ایران بود به کار گرفته شد. انگیزه اصلی آلمان از فعالیت در 
بانک ملی استفاده از آن به مثابه ابزاری برای گسترش منافع ملی خود در 
ایران بود، چون آلمان برای نفوذ اقتصادی در ایران می بایست روابط تجاری 
مستحکم و سودآوری با آن برقرار می کرد. در عین حال روشن می شود که 
بانک ملی ایران، آلمان را به ابزار توسعه مشارکت سیاسی و کسب اقتدار در 
حوزه منافع قدرت های مسلط در منطقه یعنی بریتانیا و روسیه مجهز کرد.

به  در هشت سرفصل  دوره رضاشاه  ایران  و  آلمان  سیاست خارجی 
شکل زیر تدوین شده است: »ایران، فضای بین المللی، و رویکرد اقتصادی 
و  خارجی  »روابط  ایران«،  مورد  در  آلمان  خارجی  »سیاست  لمانی ها«،  آ
اقتصادی آلمان در ایران: بسط این روابط و نقش بانک ملی«، »چالش های 
سیاست خارجی آلمان در مورد ایران و بانک ملی«، »مناقشه درباره بانک 
ملی«،  بانک  و  لیندنبالت  »قضیه  تیمورتاش«،  دوره  پایان  و  ایران  لی  م
»تقدم روابط سیاسی آلمان بر نفوذ اقتصادی در ایران« و »نتیجه گیری«.

رشید آرمین خطیب شهیدی نویسنده کتاب سیاست خارجی آلمان و 
ایران دوره رضاشاه، دارای مدرک دکترای فلسفه از دانشگاه آکسفورد است 
و در نگارش این اثر از هم کالسی ها و هم دوره ای های خود در این دانشگاه 
بهره برده است. او این کتاب را براساس تحقیقات تز دکترای خود )۱۹۹۹-

۱۹۹۳( نوشته و برای این کار از حدود ۱۲۰ هزار صفحه سند آلمانی استفاده 
کرده است.

در  آلمان  خارجی  سیاست  بررسی  این کتاب،  موضوع  وی،  گفته  ه  ب
مورد ایران و نفوذ اقتصادی آن بر این کشور در فاصله دو جنگ جهانی، و 
تجزیه و تحلیل وقایعی است که در منابع دست اول آلمانی ثبت  شده اند و 
بخش اعظم آن ها، چندی پیش، پس از اتحاد آلمان طبقه بندی شده و در 

دسترس عموم قرار گرفتند.
در بخشی از این کتاب با عنوان سیاست خارجی آلمان در مورد ایران 

تا پیش از جنگ جهانی دوم )ص۱۹۴( می خوانیم:
مبالغه نیست اگر بگوییم سیاست خارجی آلمان در مورد ایران در دوره 
مورد بحث راه درازی طی کرده است. به نظر می آم که تتا پیش از جنگ 
جهانی دوم هر دو کشور از نظر سیاسی همفکری می کردند و روابطشان 
بر احترام و اعتماد متقابل استوار بود. در سال ۱۹۳۸م/۱۳۱۷ ه.ش اسمند، 
وزیر مختار آلمان در ایران، دو علت موثر سیاسی برای این پیشرفت برشمرد. 
اول، آلمان شریک مقبولی برای ایراان بود و احساس می کرد با آن تاریخ 

و فرهنگ مشترک دارد.
دوم، تمجید و تحسین رضاشاه از سیاست های هیتلر که آن را الگویی 
می دانست برای کارهایی که در ایران و جامعۀ آن پیش رو داشت. برخورد 
گواه  دیدند  ایران  در  شاخت  ماانند  آلمانی  رجال  که  ای  دوستدانه  امال  ک

انکارناپذیر روابط خوب دو کشور بود.
کتاب سیاست خارجی آلمان و ایران دوره رضاشاه نوشته رشید آرمین 
خطیب شهیدی با ترجمه شهال طهماسبی در ۲۳۹ صفحه، شمارگان هزار 
و ۱۰۰ نسخه و بهای ۴۸ هزار تومان از سوی انتشارات ققنوس منتشر شد.
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پروانه رسولی خوشبخت

در مراسم گرامی داشت علی اکبر دهخدا مطرح شد:

دهخدا پژوهشگر زبان مردم 
کوچه و بازار

سم  ا مر همین  د ر  د  
دهخدا  عالمه  رامی داشت  گ
یک  ا  هخد د  : شد ح  طر م
زبان مردم  است که  پژوهشگر 
و  کرد  مدون  را  بازار  و  وچه  ک

یک فرهنگ عامه پدید آورد.
سم  ا مر همین  د
علی اکبر  عالمه  رامی داشت  گ

دهخدا در شامگاه سالروز درگذشت این استاد زبان و ادب فارسی )چهارشنبه 
ششم اسفندماه(، توسط مؤسسه لغت نامه دهخدا و مرکز بین المللی آموزش 
زبان فارسی دانشگاه تهران و بنیاد حامیان مؤسسه لغت نامه دهخدا برگزار شد.

دهمین مراسم گرامی داشت عالمه علی اکبر دهخدا که در سایه شیوع 
شد،  برگزار  بهداشتی  های  شیوه نامه  و  موازین  رعایت  با  کرونا  یروس  و
صاحب نامان ادب فارسی به ارائه صحبت و نقل خاطراتی از کدوره کاری 

خود در همکاری با مؤسسه دهخدا پرداختند. 
 در این برنامه که با همراهی تعداد محدودی از استادان و فعاالن ادب 
فارسی و با اجرای ایرج مهرکی استاد دانشگاه، برگزار شد، محمود بی جن 
خان، حسن انوری، احمد سمیعی گیالنی، جلیل دوستخواه، علی اشرف صادقی، 
محمد استعالمی، سعید نجفی اسدالهی، عبداهلل انوار و رسول شایسته به عنوان 
جمعی از مٔولفان لغت نامه دهخدا و همچنین محمدرضا شفیعی کدکنی و 
شهرام ناظری سخن گفتند. برخی از این استادان به صورت حضوری و برخی 
دیگر که در ایران حضور نداشتند و یا به دلیل کرونا به رعایت الزاماتی پرداخته 

بودند، با فرستادن ویدئوهایی در این مراسم گرامی داشت شرکت یافتند. 
در این مراسم که به صورت زنده از وبگاه مٔوسسه لغت نامه دهخدا و 
مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران و شبکه های اجتماعی 
این مٔوسسه، پخش شد بیش از صد مخاطب از طریق پلتفرم اینستاگرام  

شرکت کردند.
اولین سخنران این نشست محمود بی جن خان زبان شناس، استاد و مدیر 
گروه زبان شناسی دانشگاه تهران، بود که با اشاره به اولین دوره حضوری 
دسترسی  اهمیت  لزوم  بر  دهخدا  گرامی داشت  مراسم  مجازی  رگزاری  ب
دیجیتال و غیرحضوری به لغت نامه ها و گنجینه مجازی دهخدا در روزهای 

سیطره فناوری ها تاکید کرد. 
وی همچنین با اشاره به بارگزاری لغت نامه ۱5 جلدی دهخدا در وبگاه 
جدید این مؤسسه، برگزاری تور مجازی بازدید از گنجینه مجازی دهخدا و 
افراد زیادی که از آن بازدید کرده اند را نشانه موفقیت این شیوه در جلب 

نظر مخاطبان دانست.
سخنور بعدی مراسم حسن انوری استاد بازنشستٔه زبان و ادبیات فارسی 
و سرپرست تألیف فرهنگ بزرگ سخن، بود که با اشاره به حوزه های مختلف 
روزنامه نگار،  سیاسی،  )فعال  خویش  زمانه  در  دهخدا  کنشگری  و  عالیت  ف

طنزنویس، شاعر و...( او را از بزرگترین مردان یک قرن و نیم اخیر خواند.
در ادامه ایرج مهرکی پژوهشگر و دکترای زبان و ادبیات فارسی که 
اجرای این نشست را برعهده داشت گفت: دهخدا هم مبارز و آزادی خواه 
بود که به تبعید بر سر این عقاید خود و حتی تا پای مرگ رفت و از سوی 
دیگر ادیب صاحب سبکی بود که می توان نثر فارسی را به  نثر وی در قبل 

و بعد از چرند و پرند تقسیم کرد.
را  پردازی  شخصیت  و  لحن  بار  اولین  برای  پرند  و  چرند  در  ما   
می بینیم و به قول شفیعی کدکنی دهخدا پیشگام تجدد و تمدن است. 
ضمن اینکه دهخدا یک پژوهشگر است که زبان مردم کوچه و بازار را 
مدون کرد و یک فرهنگ عامه پدید آورد. او همچنین در ترجمه دست 
البته  که  کرد؛  کتابی  ترجمه  را  مونتسکیو  القوانین  روح  کتاب  و  اشت  د

نشد. منتشر  هرگز 
احمد سمیعی گیالنی مترجم، نویسندهه و عضو پیوستهه فرهنگستان 
زبان و ادب فارسی، سخنور بعدی بود که به ارائه توضیحاتی مبسوط در 
باب زبان فارسی و خصلت شنیداری آن و خصلت دیداری خط فارسی و 

کاستی های آن پرداخت.
علی اشرف صادقی، جلیل دوستخواه، محمدرضا شفیعی کدکنی، محمد 
استعالمی، سعید نجفی اسداللهی دیگر استادانی بودند که در ادامه به ارائه 
توضیحاتی درباره شخصیت، آثار و تجارب و کارهای خود در حوزه تکمیل 

لغت نامه دهخدا پرداختند.
پس از آن شهرام ناظری که با ارسال  ویدئویی از کانادا در این مراسم 

شرکت یافته بود، یکی از اشعار دهخدا را خواند. 
عبداهلل انور و رسول شایسته دو سخنور بعدی بودند که در ادامه به 

صحبت درباره دهخدا و کارهای خود را این حوزه پرداختند. 
علی اکبر دهخدا )زاده ۱۲5۷ تهران – ۷ اسفند ۱۳۳۴ تهران(، ادیب، 
لغت شناس، َمثل شناس، شاعری بزرگ و فعالی سیاسی بود که نقش بسزایی 
در تکوین افکار عمومی زمان خود داشت. تألیفات بزرگ او همچون امثال 
به  بخشیدن  تعالی  یعنی  وی  مهم  ویژگی های  از  یکی  لغت نامه،  و  حکم 

مخاطبان را به اثبات رساند.
 او پس از فراگیری علوم رایج آن زمان و ادامه تحصیل در مدرسه 
سیاسی، زبان فرانسه را به صورت کامل آموخت و با پایان تحصیالت با 
خواهان،  مشروطه  های  فعالیت  آغاز  و  جامعه  بر  حاکم  شرایط  به  وجه  ت
نخستین فعالیت سیاسی خویش را در وزارت امور خارجه آغاز کرد. این ادیب 
پس از چند سال خدمت در آن وزارتخانه و کسب تجربه با دعوت میرزا 
جهانگیرخان شیرازی و میرزا قاسم خان تبریزی، روزنامه صور اسرافیل را 
به چاپ رساند و با ایجاد سبک نوینی در عرصه روزنامه نگاری، نوشته های 
طنز خویش را برای انتقاد از شرایط حاکم بر جامعه در ستون چرند و پرند 
منتشر کرد و اینگونه یکی از بنیانگذاران طنز در ایران شد. امثال و حکم، 
ترجمه عظمت و انحطاط رومیان، ترجمه روح القوانین، فرهنگ فرانسه به 
زبان فارسی، تعلیقات بر دیوان ناصر خسرو، تصحیح دیوان حافظ، مجموعه 
مقاالت، پندها و کلمات قصار و دیوان دهخدا از دیگر اثرهای ارزشمند این 

ادیب برجسته به شمار می رود.

باسعادت  میالد  جشن  مراسم   
امام علی علیه  متقیان حضرت  موالی 
السالم و بزرگداشت روز پدر به اهتمام 
رایزنی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران 
شخصیت های  حضور  با  پاکستان  ر  د
فرهنگی، دانشگاهی و اندیشمندان دینی 

این کشور برگزار شد.
 به مناسبت والدت با سعادت وصی 
پیغمبر حضرت امیرالمومنین )ع( مراسم 
رونمایی از کتاب با عنوان »تکریم پدر« 
فرهنگی  رایزنی  از سوی  اردو  زبان  ه  ب
سفارت کشورمان در اسالم آباد با هدف 
فرهنگی  و  دینی  های  آموزه  رویج  ت
 ، شاعران  ادبیان،  از  جمعی  حضور  ا  ب
و  دانشگاه ها  استادان  ارسی دوستان،  ف
دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت 
)علیهم السالم( عصر در سالن اجتماعات 
راولپندی  شهر  در  ایران  فرهنگ  انه  خ
خزاعی«  شد.»احسان  برگزار  اکستان  پ
رایزن فرهنگی جمهوری اسالمی ایران 
موالی  میالد  تبریک  ضمن  اکستان  پ
السالم(  )علیه  علی  حضرت  تقیان  م
گفت: اشعار هر شاعری باید بتواند حس 
زنده  و در مخاطب  را در مردم  یداری  ب
را  مردم  اقبال  اشعار  که  همانطور  ند،  ک
بیدار کرد و به همین خاطر همیشه زنده 
است چون در کنار زیبایی اشعار، هر کسی 
از خواندن آن احساس بیداری می کند. 
وی در ادامه افزود؛ اگر در جامعه ای شعر، 
شاعر و نویسنده نباشد آن جامعه تهی و 

بی روح است.

وی انتشار کتاب »تکریم پدر« را 
به  مغل«  رفیق  »محمد  آن  مولف  ه  ب
عنوان شاعر بیدار پاکستان تبریک گفت 
و انتشار آن را در کنار سایر آثار قلمی 
ایشان محسوب  ماندگار  آثار  وی، جزو 
کرد و افزود؛ این کتاب با بهره گیری از 
آیات و روایات و احادیث امامان معصوم 
)ع( و با قلمی روان و زیبا تدوین شده و 
کارنامه ادبی و علمی جناب آقای مغل را 
درخشان تر کرده و امید است در اختیار 

مخاطبان اصلی خود قرار گیرد.
در این مراسم باشکوه اشعاری در 

باب مقام و منقبت حضرت رسول اکرم 
شد  قرائت  )ع(  علی  حضرت  و  ص(  (
آن  شان  و  مقام  مورد  در  و سخنرانان 
حضرت با استناد به آیات قرآن از جمله 
اِْحَسانًا و احادیث  َوبِالَْوالَِدْیِن  آیه شریفه 
امامان معصوم از جمله رساله حقوق امام 
سجاد )ع( در مورد رعایت حقوق و تکریم 

والدین به سخنرانی پرداختند.
نویسنده کتاب »تکریم پدر« ضمن 
ایران  فرهنگی  رایزنی  مرکز  از  مجید  ت
برای برگزاری این مراسم گفت: در آغاز 
این کتاب به ارائه اشعار در مدح پیامبر 

اکرم )ص( و اهل بیت )ع( پرداختم و 
ترویج  برای  مجموعه  این  دارم  قیده  ع
آموزه های دینی به نسل جوان بسیار موثر 
و توشه ای برای آخرت و برای افزایش 
وحدت اسالمی نیز مهم و حائز اهمیت 
برجسته  شاعر  مغل  رفیق  ست.محمد  ا
پاکستان و از محبین اهل بیت عصمت 
و طهارت است که انتشار کتب مختلفی 
از جمله؛ جنت زیر پای مادران، امام رضا 
)ع( و مشهد، نسیم کربال، مادران نمونه 
در  را  رضا)ع(  گلستان  اسالم،  هان  ج

کارنامه ادبی خود دارد.

پاکستان میزبان جشن والدت موالی متقیان و بزرگداشت روز پدر

زل
ل ع

ص
ف

ازراست: فهیمه جعفری، محمدرضا گودرزی و مهدی زارع
اختصاصی دنیای جوانان

مشکل از آینه توست!
خطا از ما نیست

فاضل نظری

خواب دیدیم که رؤیاست، ولی رؤیا نیست
عمر جز حسرت دیروز و غم فردا نیست

هنر عشق فراموشی عمر است، ولی
خلق را طاقت پیمودن این صحرا نیست

ای پریشانی آرام! کجایی ای مرگ؟
در پری خانه ما حوصله غوغا نیست

ما پلنگیم مگو لکه به پیراهن ماست
مشکل از آینه توست! خطا از ما نیست

خلق در چشم تو دل سنگ، ولی من دلتنگ
ال الهی هم اگر آمده بی »اال« نیست

موِج شوریده دل آشفته ی ماه است ولی
ماه را طاقت آشفتگی دریا نیست

بر گل فرش، به جان کندن خود فهمیدیم
مرگ هم چاره دل تنگی ماهی ها نیست
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محمد حسین زاده

تلویزیون  تولیدات  مهمترین  ساله  همه 
شبکه هاي  درواقع  و  مي شود  مربوط  نوروز  به 
مختلف تلویزیون سعي مي کنند با تولید سریال ها 
براي مخاطبان،  برنامه هاي مفرح و جذاب  یا  و 
روزهاي خاطره انگیزي را رقم بزنند و در عین حال 
با یکدیگر در رقابت هم هستند تا بهترین برنامه 
را تولید کنند. شبکه نمایش خانگي نیز با قدرت 
در سال هاي اخیر به تولید سریال ها و برنامه هاي 
جذاب پرداخته و حاال نه تنها رقیبي مهم براي 
تلویزیون به شمار مي رود، بلکه شاید از تلویزیون 
ستارگان  از  بسیاري  که  چرا  باشد  افتاده  پیش 
شاخص سینما حاال روانه شبکه خانگي و تولیدات 
آن شده اند و به همین دلیل مخاطب زیادي را 
جذب این مدیوم کرده اند و امسال شاهد رقابت 
خانگي  شبکه  و  تلویزیون  بین  جذابي  و  سخت 
خواهیم بود. سریال هایي مانند قورباغه، خوب بد 
جلف، مي خواهم زنده بمانم و ملکه گدایان در کنار 
برنامه همرفیق از سریال ها و برنامه هایي هستند 
که این روزها در حال پخش مي باشند و در ایام 

نوروز نیز پخش قسمت هاي پایاني آنها از شبکه 
نمایش خانگي ادامه خواهد داشت. در ادامه قصد 
داریم به معرفي سریال ها و برنامه هایي بپردازیم 
که در نوروز ۱۴۰۰ بر سر جذب مخاطب بیشتر 

با یکدیگر رقابت خواهند کرد.

شبکه یک، سریال نون.خ ۳
و  جدي ترین  نون.خ  سریال  سوم  فصل 
مهمترین سریال نوروز ۱۴۰۰ براي تلویزیون به 
شمار مي رود. این سریال که به شکلي فوق العاده 
موفق  مخاطب  جذب  در  خود  قبلي  فصل   ۲ با 
عمل کرده است، حاال فصل سوم خود را روانه 
قطعا  و  کرد  خواهد  یک  شبکه  نوروزي  آنتن 
آن خواهد شد چرا که  از  فوق العاده اي  استقبال 
این  اصلي  بازیگر  و  کارگردان  آقاخاني،  سعید 
با سال ها تجربه در عرصه سریال سازي  سریال 
به  دارد و  را دوست  مي داند مخاطب چه کاري 
دست  در  را  مخاطب  رگ خواب  معروف  قول 
دارد و از هم اکنون اعالم شده که اگر از فصل 
بگیرد،  خوبي صورت  استقبال  سریال  این  سوم 
فصل  خورد.  خواهد  کلید  هم  آن  چهارم  فصل 

کارگردانی سعید  به  نون.خ  سوم سریال کمدی 
برای  فرجی  مهدی  تهیه کنندگی  و  آقاخانی 
پخش از شبکه یک سیما در نوروز ۱۴۰۰درحالی 
تعداد  با  سریال هایی  معموال  که  می شود  تولید 
با نگرانی هایی چون جلب  فصل های باال اغلب 
فصل های  موفقیت  تکرار  و  مخاطب  رضایت 
قبلی، همراه می شوند اما کارگردان در این زمینه 
اطمینان داده است و گفته که تمام تالش شان 
این است که سریال نون.خ در فصول جدیدش 
جذاب تر و مخاطب پسندتر باشد و بتواند مردم را 
در ایام عید نوروز بیشتر شاد و خوشحال کند. به 
گفته آقاخانی داستان فصل سوم سریال نون.خ، 
ادامه فصل دوم است و در این فصل عالوه بر 
استان  و  کرمانشاه  استان  زیبایی های  نمایش 
بخش های  و  مهاباد  از  جلوه هایی  کردستان، 
کردنشین استان آذربایجان هم به تصویر کشیده 
خواهد شد. بازیگران این فصل همان بازیگران ۲ 
فصل گذشته هستند با این تفاوت که چند بازیگر 
به این مجموعه اضافه شده اند و در فصل سوم 
است  دارویی  محصوالت  تولید  روی  بر  تمرکز 
بارز کرده اند. در فصل  را معرفی و  این شغل  و 

مقابل  ماسک  با  بازیگران  نون.خ  سریال  جدید 
این  آقاخانی در توضیح  دوربین رفته اند و سعید 
یکی  که  آنجا  از  است  کرده  عنوان  هم  شرایط 
به  بر اساس قصه  این سریال  از شخصیت های 
کرونا مبتال شده است بنابراین ما عالوه بر اینکه 
با  را  تمام صحنه ها  پرداختیم،  به موضوع کرونا 
ماسک مقابل دوربین رفته ایم. سعید آقاخانی، علی 
صادقی، سیروس میمنت، شقایق دهقان، سیدعلی 
صالحی، پاشا جمالی، یداهلل شادمانی، ندا قاسمی، 
نسرین مرادی، هدیه بازوند، شیدا یوسفی، صهبا 
کاظم  مهیاری،  آتنا  استواری،  هدی  شرافتی، 
سپهری،  سیروس  وروایی،  ماشااهلل  نوربخش، 
یوسف کرمی، رضا رشیدی، سیدحسین موسوی، 
ملکی،  افشین  اخوان،  علی  حسینی فر،  سیروس 
سریال  بازیگران  فتاحی  شقایق  و  ایوبی  نارین 
نون.خ هستند و قرار بود اکبر عبدي نیز در این 

فصل نقشي کوتاه داشته باشد که میسر نشد.

شبکه یک، پایتخت براي پایان
و  قهر  و  فراوان  کشمکش هاي  از  بعد 
آشتي هاي متعدد باالخره تصویربرداری ۲ قسمت 

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

آگهی
 تجدید مزایده کتبی

نوبت دوم
شهرداری مینودشت در نظر دارد به استناد بند )الف( و )ب( مصوبه شماره 328 مورخ 99/08/10 شورای اسالمی 
شهر مینودشت تعداد یک واحد مغازه تجاری واقع در خیابان سید جمال الدین – پاساژ موسوی را با شرایط مشروحه 
ذیل از طریق مزایده کتبی به فروش برساند. داوطلبانی که قصد شرکت در مزایده را دارند می بایستی ضمن بازدید 
نکات ذیل را مورد توجه قرار داده نسبت به واریز مبلغ سپرده اقدام و قیمت پیشنهادی خود را حداکثر تا پایان وقت 

اداری روز سه شنبه مورخه 1399/12/19 در سامانه ستاد ثبت نمایند. 

مساحتواحد آدرس ردیف 
مبلغ سپرده واریزی جمع کل )ریال( قیمت پایه )ریال(  )متر مربع( 

)ریال( 

خ سید جمال الدین – ۱ ۱
۱۸/۷۰۱۲5/۰۰۰/۰۰۰۲/۳۳۷/5۰۰/۰۰۰۱۱۶/۸۷5/۰۰۰واحد ۱۱واحد تجاری 

۱- متقاضیان می بایست مبلغ سپرده را به حساب جاری ۱۴۷5۴۶۳۴5 سپرده نزد بانک رفاه شعبه مینودشت واریز و فیش مربوطه 
را ضمیمه پیشنهاد خود در پاکت سربسته به دفتر شهرداری تحویل و رسید دریافت دارند. 

۲- پاکت های مزایده راس ساعت ۱۴ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ با حضور اعضاء کمیسیون عالی معامالت شهرداری 
در محل شهرداری بازگشایی خواهد شد. 

۳- کلیه شرکت کنندگان ملزم هستند اسناد و مدارک و پیشنهادات خود را از طریق سامانه ستاد دولت الکترونیک در سایت این 
شهرداری قرار داده و نسبت به ارسال اصل ضمانتنامه یافیش واریزی به شهرداری اقدام نمایند. شرکت کنندگانی که موضوع فوق را 

رعایت ننمایند به پیشنهاداتشان ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
۴- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات به نحوی که مقرون به صرفه نباشد مجاز و مختار خواهد بود. 

5- کلیه کسورات قانونی و هزینه های نقل و انتقال سند به عهده برنده مزایده می باشد. 
۶- برنده مزایده موظف است حداکثر ظرف یک هفته نسبت به تنظیم قولنامه دو واحد حقوقی شهرداری اقدام و مبلغ کل را به 

حساب شهرداری واریز نایند. 
۷- در صورت انصراف برنده اول در مهلت مقرر سپرده او ضبط و اولویت با نفرات دوم و سوم برنده و در غیر این صورت سپرده 

آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد. 
۸- سپرده اشخاص که در مزایده برنده نشوند با رعایت بند ۷ عینا مسترد خواهد شد. 

۹- عالقمندان جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند به آدرس WWW.Minoodasht.ir مراجعه یا با تلفنهای ۳5۲۲۳5۷۷ 
– ۳5۲۲۲۱۲۳ تماس حاصل نمایند. 

سید علی اصغر موسوی 
شهردار مینودشت 

آگهی
 مناقصه عمومی

نوبت دوم 
سازمان عمران تبریز در نظردارد به استناد بند یک مجوز شماره ۸۳ مورخه ۹۸/۳/۲۹ شورای محترم سازمان، پروژه های زیر را طبق برآورد اولیه و 

مشخصات فنی از طریق مناقصه عمومی با شرایط ذیل به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. 
الف( از اشخاص حقیقی و حقوقی دارای ماشین آالت و تجربه کاری دعوت بعمل می آید.

مبلغ تضمین شرکت در مناقصهمبلغ برآورد اولیهب(

1( عملیات اجرایی تراش آسفالت، پخش و کمپکت و اجرای 
-/325/668/953 ریال-/6/513/379/058 ریالآسفالت در سطح مناطق )5،4،6(

2( عملیات اجرایی تراش آسفالت، پخش و کمپکت و اجرای 
-/325/668/953 ریال-/6/513/379/058 ریالآسفالت در سطح مناطق )1،8،10(

3( عملیات اجرایی تراش آسفالت، پخش و کمپکت و اجرای 
-/325/668/953 ریال-/6/513/379/058 ریالآسفالت در سطح مناطق )2،3،7،9 (

ج( مبلغ تضمین شرکت درمناقصه)تضمین فرآیند ارجاع کار( بصورت مبالغ مذکور مطابق بخشنامه شماره ۱۲۳۴۰۲/ت5۰۶5۹ هه مورخه ۹۴/۹/۲۲ بنام 
سازمان عمران تبریز یا در صورت واریز نقدی بحساب شماره ۷۰۰۸۲۱۳۴۰5۰5 بانک شهرشعبه آزادی تبریز بنام سازمان عمران تبریز

د( فروش اسناد مناقصه از تاریخ ۹۹/۱۲/۲  تا آخر وقت اداری )ساعت ۱۳:۳۰( تاریخ ۹۹/۱۲/۱۹ به صورت حضوری و در قبال ارائه رسید واریز 
مبلغ -/۳۰۰/۰۰۰ ریال )غیر قابل استرداد( برای هر پروژه در وجه سازمان عمران تبریز به حساب شماره ۷۰۰۸۲۱۳۴۰5۰5  بانک شهر شعبه آزادی 

تحویل می گردد.
ذ( محل فروش اسناد : تبریز- آخر خیابان صائب-امور قراردادهای سازمان عمران تبریز

ه(پیشنهادات بایستی تا آخر وقت اداری )ساعت ۱۳:۳۰( روز سه شنبه مورخه ۹۹/۱۲/۱۹ به دبیرخانه سازمان عمران تبریز تحویل گردد و  پیشنهادات 
ارائه شده میبایست به مدت سه ماه معتبر باشد.

و(پیشنهادات واصله راس ساعت ۱۳:۳۰ روز سه شنبه مورخه ۹۹/۱۲/۱۹ در محل سازمان عمران تبریز بازگشائی وبررسی خواهد شد.
ر( سایر شرایط در اسناد مناقصه مندرج است.

ز( متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به واحد امور قراردادهای سازمان عمران واقع در تبریز- آخر خیابان صائب مراجعه و یا با تلفن 
۳۴۷۶۹5۸۳-۰۴۱ تماس حاصل نمایند.)ر ۹۹/۱۱/۲۷(

چاپ آگهی نوبت اول : ۹۹/۱۲/۲
چاپ آگهی نوبت دوم : ۹۹/۱۲/۹

سازمان عمران تبریز

پایانی فصل ششم از مجموعه تلویزیونی پایتخت 
به کارگردانی سیروس مقدم و تهیه کنندگی الهام 
گفته  به  است.  شده  آغاز  مازندران  در  غفوری 
نوروز  عید  قسمت ها  این  است  قرار  تهیه کننده 
روی آنتن تلویزیون برود. این در حالیست که از 
نوروز ۹۹ و در پي نیمه کاره ماندن این سریال، 
به سرعت چند قسمت  بود که  داده شده  وعده 
پایاني آن آماده شود اما کش و قوس هاي فراوان 
تاخیر  این  باعث  برخي مدیران  بازیگران و  بین 
شد. الهام غفوری، تهیه کننده  این سریال درباره 
ساخت ۲ قسمت پایانی این سریال عنوان کرده 
است که سال گذشته به دلیل شیوع و گسترش 
پایتخت   ۶ و پخش فصل  تولید  ویروس کرونا، 
ناتمام ماند و بر خود وظیفه دانستیم که حتما ۲ 
تولید و پخش کنیم  را  پایتخت۶  پایانی  قسمت 
تا پرونده این فصل بسته شود. این خبر در حالی 
ساخت  بر  مبنی  زمزمه هایی  که  می شود  اعالم 
پایتخت ۷ هم مطرح شده بود اما طرح مطالبی 
از سوی  درباره دستمزد میلیاردی برخی عوامل 
برخی  لتصویری  ممنوع ا همچنین  و  رسانه ها 
نهایت  در  که  شد  باعث  سریال،  این  بازیگران 
سری  ساخت  مطلبی  انتشار  با  تنابنده  محسن 
کند!  اعالم  منتفی  فعال  را  مجموعه  این  جدید 
محسن تنابنده، احمد مهرانفر، بهرام افشاري، ریما 
رامین فر، نسرین نصرتي و هومن حاجي عبداللهي 

از بازیگران این ۲ قسمت پایاني خواهند بود.

شبکه دو، همبازی
تصویربرداری سریال نوروزی همبازی، به 
کارگردانی سروش محمدزاده و تهیه کنندگی نوید 
محمودی این روزها در تهران در حال انجام است 
تا براي پخش از شبکه دوم سیما در ایام نوروز 
است که  بازیگرانی  از  پسیانی  آتیال  آماده شود. 
بعد  تا  می پردازد  نقش  ایفای  به  این سریال  در 
از مدتي دوري باز دیگر در قاب تلویزیون ظاهر 
شود. با توجه به اینکه سریال همبازی برای پخش 
در ایام نوروز در نظر گرفته شده است، ۲ گروه 
تصویربرداری در تهران و اطراف گرمسار مشغول 
آماده  پخش  براي  کار  تا  هستند  تصاویر  ضبط 
شود. دیبا زاهدی، کامران تفتی، حسین مهری، 
از  کاظمی  امیر  و  استادی  علیرضا  مومن،  مریم 
با  همبازی،  هستند.  سریال  این  بازیگران  دیگر 
فیلمنامه ای از وحید حسن زاده و مریم اسمی خانی 
روابط،  به  دارد  نوید محمودی، سعی  با طراحی 
اشتغال جوانان و هویت نگاه ویژه ای داشته باشد.

شبکه سه، بوتیمار
به  ویال،  قبلی  نام  با  بوتیمار،  سریال 
تهیه کنندگی  ده،  نجف زا علیرضا  نی  کارگردا
دیگر  جاللی،  سعید  نویسندگی  و  مهام  مهران 
سریال جدیدی است که از گزینه های پخش در 
نوروز محسوب می شود. علیرضا نجف زاده،  ایام 
نوروز ۹۸ هم سریال  بوتیمار،  کارگردان سریال 
زوج یا فرد را در شبکه سه سیما روی آنتن برد. 
در  از شبکه سه سیما  برای پخش  بوتیمار، هم 
از  تهیه کننده  و  کارگردان  و  است  ساخت  حال 
گروهی از بازیگرانی بهره برده اند که پیش از این 
بارها در کارهای کمدی جوابشان را پس داده اند. 
حال باید دید این سریال با تغییر لوکیشن و نوع 
روایت قصه در نوروز، مخاطب را پای تلویزیون 
از  بعد  سریال  این  ساخت  نه!؟  یا  می دارد  نگه 
و  خزر  دریای  ساحل  در  تصویربرداری  ماه   ۳
مجددا  مازندران،  استان  مختلف  لوکیشن های 
برای  پیگیری می شود و گروه دوباره  در تهران 
ضبط چند سکانس باقیمانده راهی شمال و شهر 
نوشهر خواهند شد. حمید لوالیی، مرجانه گلچین، 
اشتیاق،  اشکان  صبوری،  علی  هاشمی،  هدایت 

سارا مقربی، ندا کوهی، علیرضا درویش، سلمان 
سامی  توهمی،  حسین  بقایی،  ملیحه  خطی، 
غریبی، ساناز سماواتی و دانیال جعفری بازیگران 
اصلی این مجموعه تلویزیونی هستند. این سریال 
تلویزیونی در فضایی طنز با نگاهی به رویدادهای 
اجتماعی و اقتصادی کشور مي باشد و در خالصه 
داستان آن آمده است: بوتیمار همیشه در تشنگی 
به سر می برد اما آن هنگام که به رودخانه و یا دریا 
می رسد، نگران می شود که مبادا آب دریا تمام 
شود و او از تشنگی بمیرد! پس آب نمی خورد و 
تشنه می ماند! بوتیمار همیشه نگران فرداست...

شبکه پنج، هشت آباد
یک  صرفا  روزگاري  که  مسعودي  علي 
شمار  به  طنز  سریال هاي  در  شاخص  نویسنده 
خندوانه،  در  حضور  با  و  رفته رفته  مي رفت، 
بازیگري را در پیش گرفت و حاال دومین سریال 
خود را کارگرداني کرده است تا در ایام نوروز از 
پنج سیما پخش شود. سریال هشت آباد،  شبکه 
از  بود  قرار  ابتدا  مسعودی  علی  کارگردانی  به 
شبکه سه پخش شود اما بعد از اینکه مشخص 
سه  شبکه  از  پخش  برای  بوتیمار  سریال  شد 
زیاد  بسیار  احتمال  سریال  این  می شود،  آماده 
داستان  بود.  خواهد  پنج  شبکه  نوروزی  سریال 
 ۶۷ فروردین   ۱۴ تا   ۶۶ اسفند  از  مجموعه  این 
در  نوجوان ها  و  و هوای جوان ها  و حال  روایت 
آن سال ها نمایش داده می شود علی مسعودی، 
جواد خواجوی، یوسف تیموری، داریوش سلیمی، 
سینا رازقی، حمیدرضا حافظ شجره، ماهان عبدی، 
عامل  هادی  و  اسکویی  رابعه  اسالمی،  محمد 

هاشمی از بازیگران اصلي این سریال هستند.

شبکه نسیم، خندوانه
سال هاي  برنامه هاي  مهمترین  از  یکي 
برنامه  بوده،  موفق  بسیار  که  تلویزیون  اخیر 
آن  تولید  با  جوان  رامبد  که  مي باشد  خندوانه 
آنقدر در جذب مخاطب موفق بوده که خندوانه 
حاال یکي از برندهاي تلویزیون در برنامه سازي 
رامبد  حاشیه اي  مشکالت  اما  مي رود.  شمار  به 
خارج  در  فرزندش  تولد  از  بعد  خصوصا  جوان 

جوان  رامبد  تا  شد  مسائلي  باعث  کشور،  از 
فراخوان  با  و حاال  باشد  دور  تلویزیون  از  مدتي 
براي  خندوانه  جدید  خنداننده شو، سري  برنامه 
پخش از اواخر اسفند و سپس نوروز ۱۴۰۰ تولید 
خواهد شد. برنامه خنداننده شو یکي از مهمترین 
بخش هاي خندوانه در سال هاي اخیر بود که اتفاقا 
از دل آن استعدادهاي جواني به عرصه بازیگري 
معرفي شدند ازجمله علي صبوري که حاال یکي از 
بازیگران موفق سریال هاي طنز به شمار مي رود.

شبکه نسیم، دورهمي
این روزها مهران مدیری روزهای پرکاری 
را سپری می کند. او که در روزهای اخیر مشغول 
مسعود  کارگرداني  به  خائن  کشی  فیلم  در  بازی 
پنجم  فصل  ساخت  تدارک  در  بوده،  کیمیایی 
که  است  حالی  در  اینها  هست.  نیز  دورهمی 
مدیری این روزها پیش  تولید فصل دوم سریال 
هیوال را نیز همزمان با فعالیت های دیگرش پیش 
می برد. مهران مدیری پیش از این، در برنامه ویژه 
شب یلدای دورهمی قول داده بود با فصل پنجم 
بازگردد  آنتن  به روی  از ماه صفر  بعد  دورهمی 
-که این اتفاق به دلیل موج جدید شیوع کرونا 
رخ نداد. فصلی که قرار بود در ۱۰۰ قسمت کامال 
متفاوت و جدید تولید شود. حاال خبر رسیده که 
مهران مدیری همزمان با تولید فصل دوم سریال 
نیز  را  دورهمی  پنجم  فصل  دارد  قصد  هیوال، 
جلوی دوربین ببرد. فصلی که به احتمال زیاد از 
نوروز ۱۴۰۰ روی آنتن رفته و تا اواسط تابستان 
ادامه خواهد یافت. دورهمی مهران مدیری که در 
تمام مدتی که روی آنتن شبکه نسیم بوده، ازجمله 
پرطرفدارترین برنامه های تلویزیون بوده، با شیوع 
کرونا با چالش های زیادی مواجه بوده است، ابتدا 
شیوع کرونا بحث توقف یا ادامه تولید این برنامه 
را راه انداخت و بعد از مدتی نیز تماشاگران این 
برنامه را از آن گرفت و باعث شد در دوره ای بدون 
حضور تماشاگران و در دوره ای دیگر نیز با رعایت 
فاصله اجتماعی ضبط شود. حاال در آستانه نوروز 
باید دید مهران مدیری آیا توانسته بر مسائلی از 
این قبیل فائق آمده و برنامه اش را با کیفیتی فراتر 

از آنچه بوده، به مخاطبان ارائه دهد!؟

آگهی
 مزایده  عمومي

شهرداري مهدي شهر درنظر دارد با توجه به موافقت نامه شماره ۶۱۷۶/۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲5 شورای اسالمی شهر 
مهدیشهر نسبت به فروش یک قطعه زمین با کاربری مسکونی به پالک ثبتي ۳۰۹۸/5۶5 واقع در مهدي شهر- شهرک 
غرب-قطعه۶۹)شصت ونه( اقدام نماید . لذا از متقاضیان درخواست می گردد از تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۶)آگهي نوبت دوم ( 

لغایت ۱۳۹۹/۱۱/۲۳ جهت اخذ اسناد مزایده به واحد دبیرخانه شهرداری مهدیشهر مراجعه  فرمایند. 
)هزینه آگهي بر عهده برنده مزایده مي باشد(

   روابط عمومي شهرداري مهدي شهر

آگهی 
تجدید  مزایده  عمومي

)نوبت اول (
شهرداري مهدي شهر درنظر دارد با توجه به موافقت نامه شماره ۶۰۹۹/۱ مورخ۱۳۹۹/۹/۲۶ شورای اسالمی شهر 
مهدیشهر نسبت به فروش یک قطعه زمین با کاربری مسکونی به پالک ثبتي ۲۳۷۸/۳ واقع در مهدي شهر- خیابان امام 
،باالتر از سه راه المهدي جنب مزار زیارت اقدام نماید. لذا از متقاضیان درخواست می گردد از تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۶)آگهي 

نوبت دوم ( لغایت ۱۳۹۹/۱۱/۲۳ جهت اخذ اسناد مزایده به واحد دبیرخانه شهرداری مهدیشهر مراجعه  فرمایند. 
)هزینه آگهي بر عهده برنده مزایده مي باشد(

   روابط عمومي شهرداري مهدي شهر


