
افزایش 30 درصدی اجاره خانه در تهران 
بازبینی قیمت نفت محتاطانه شروع شده و بعضی از بانکها 
پیش بینی می کنند قیمت هر بشکه نفت برنت امسال به ۶۰ دالر 
می رسد در حالی که سایرین جسورتر بوده و پیش بینی می کنند 
شاخص بازار جهانی تا مرز ۶۵ دالر در هر بشکه صعود خواهد کرد.

 تا چند ماه پیش با توجه به روند کند ساخت واکسنهای کووید ۱۹، ادامه 
مازاد عرضه نفت و گزارش ها از شناسایی انواع جهش یافته ویروس کرونا در 
نقاط مختلف جهان و تهدید آغاز موج جدید شیوع بیماری، این پیش بینی ها 

کامال خوش بینانه به نظر می رسیدند.
اکنون بانکها و معامله گران درباره قیمت ۱۰۰ دالر هر بشکه نفت برنت 
صحبت می کنند. البته دلیل اصلی چنین پیش بینی، افت تولید نفت آمریکا به 
دلیل یخبندان بی سابقه تگزاس در اوایل فوریه است. این کاهش حتی از افت 
تولید ناشی از شیوع ویروس کرونا در سال ۲۰۲۰ بزرگتر بود و مدتی طول 

خواهد کشید که به طور کامل احیا شود.
صفحه 3

درخواست معاون داستان تهران؛

ضرورت ثبت نام شهروندان با سن قانونی 
درسامانه ثنا

پرداخت بیش از ۱۰۰ هزارمیلیارد تومان وام ازدواج
به گزارش دنیای جوانان به نقل از پایگاه 
محمدمهدی  جوانان،  و  ورزش  وزارت  خبری 
تندگویان در هفتاد و هفتمین جلسه ستاد ملی 
همکاری  خصوص  در  جوانان  امور  ساماندهی 
سال  در  گفت:  اسالمی  تبلیغات  سازمان  با  مشترک  های 
داشته  سازمان  این  با  خوبی  های  همکاری  اخیر  های 
و  افزایش  و  ها  فعالیت  روند  جهت  در  امروز  و  داریم  و 
گسترش این فعالیت ها و بهره گیری از ظرفیت های هر 
دو طرف، تفاهمنامه ای امضا شد.وی ادامه داد: استفاده از 
ظرفیت مساجد و جایگاه جوانان و تشکل های جوانان برای 
ترویج  و  آموزش  کنار  در  کشور  های کالن  سیاستگذاری 
تولید  و   جوان  جامعه  در  فرهنگی  و  اخالقی  موضوعات 
حوزه  در  مشترک  های  ظرفیت  از  گیری  بهره  و  مشترک 
ورزش و ورزشکاران در راستای افزایش غنای فرهنگی و 
اخالقی در این حوزه برخی از اهداف این تفاهمنامه است.
صفحه ۲

رئیس دفتر رئیس جمهوری در شرکت فوالد مبارکه عنوان کرد:

نگذاریم یک شرکت توانمند تولیدی مانند فوالد مبارکه 
قربانی مسائل سیاسی شود

4
امنیت شغلی، مهم ترین مؤلفه از دست رفته کارگران است
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
علیرضا صمدي: 
نمی شود سینما، 

فرهنگ و یا هنر را 
تعطیل کرد

6ورزش
در کنار هم 
و با اقتدار؛ 

افتخار را به فوتبال 
برگردانیم

هنگ 7فر

جشنواره فيلم فجر امسال با اينكه به پايان رسيده اما هنوز 
برخي ابهامات درباره داوري ها در آن وجود دارد. اينكه هيات 
داوران چطور برخي از فيلم هاي شاخص را كنار گذاشتند و 
چطور بازي درخشان برخي بازيگران را ناديده گرفتند، هنوز 
هم سواالتي است كه بايد پاسخ آن براي مخاطب روشن شود. 

رئيس جديد فدراسيون فوتبال ايران می گويد امروز اين نهاد 
»شاهد تبلور دموكراسی« بود.شهاب الدين عزيزی خادم پس 
از انتخابش به عنوان رئيس جديد فدراسيون فوتبال ايران 
اظهار كرد: از همه عزيزان كه در اين انتخابات شركت كردند 
تشكر می كنم و با افتخار می گويم كه با تعامل با همه اركان 

نظام در جهت پيشبرد اهدافمان قدم برداريم. 

» الدن حيدری« روز شنبه در گفتگو با خبرنگار فرهنگی ايرنا 
با تشريح جزئيات و نحوه  ساماندهی حمايت های حوزه فرهنگ، 
هنر و رسانه، اظهار داشت: به عنوان مثال پيش بينی سامانه 
اطالعات يكپارچه هنرمندان بعنوان يكی از برنامه های اصلی 
وزير فرهنگ و ارشاد اسالمی  تعيين شده بود كه امروز به 

ثمر نشسته است.

ساماندهی 
حمایت  از حوزه 

فرهنگ،هنر و رسانه

قیمت نفت می تواند تا مرز ۱۰۰ دالر پیش برود آغاز پخش داروی
 ضد کرونای »آیِورِمکتین ایرانی« در کشور

توزیع داروی ایرانی آیورِمکتین که در پیش گیری و درمان بیماری کرونای مؤثر 
است، توسط شرکت پخش البرز در سراسر کشور آغاز شد.

این دارو که توسط البرز دارو تولید شده است و به تازگی با حضور رییس ستاد 
اجرایی فرمان حضرت امام)ره( از آن رونمایی شده است، از سوی شرکت پخش البرز در 

سراسر کشور توزیع و در اختیار مراکز درمانی، قرار گرفت.
صفحه ۲

به گزارش خبرنگار اقتصادی دنیای جوانان از وزارت راه 
براساس  داشت:  اظهار  ذبیخش«  »محمدحسن  شهرسازی،  و 
مصوبه های ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا و با هدف پیشگیرانه 
در جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در کشور، پذیرش مسافر از 
کشورهای پرخطر به ایران ممنوع شد. وی افزود: وضعیت پذیرش مسافران 
کشورهای با شرایط ویژه، مسافران مستقیم یا غیرمستقیم به مقصد ایران 
که ظرف حداکثر دو هفته قبل از موعد سفر بیش از چهار ساعت در یکی 

بوساوانا،  بولیوی،  آرژانتین،  آنگوال،  جنوبی،  آفریقای  انگلیس،  کشورهای  
برزیل، بروندی، کیپ ورد، شیلی، کلمبیا، جمهوری دموکراتیک کنگو، اکوادور، 
اسواتینی، گینه فرانسوی، لسوتو، گویان، ماالوی، موریتانی، موزامبیک، نامیبیا، 
پاناما، پاراگوئه، پرو، رواندا، سیشیل، سورینام، تانزانیا، اوروگوئه، ونزوئال، زامبیا 
و زیمباوه اقامت داشته اند، تا اطالع ثانوی امکان ورود به جمهوری اسالمی 

ایران را ندارند و پذیرش آنها در فرودگاه کشور مبدا ممنوع است.
صفحه ۵

لغو پرواز از مبدا و مقصد ۳۲ کشور به ایران 

DONYAYEJAVANANMAG.IR

مبلغ تضمین شرکت در قیمت کارشناسی)ریال(مساحتموقعیتشماره واحدردیف
مزایده)ریال(

توضیحات

1B1 قرارداد واگذاری488,859,419 9,777,188,381 22.89         زیرزمین

2B2 قرارداد واگذاری536,485,304 10,729,706,079 25.12  زیرزمین

3B3 قرارداد واگذاری529,010,389 10,580,207,785 24.77        زیرزمین

4B4 قرارداد واگذاری637,717,005 12,754,340,108 29.86         زیرزمین

5B6 قرارداد واگذاری450,678,030 9,013,560,591 13.74         زیرزمین

6B10 قرارداد واگذاری347,975,075 6,959,501,501 24.44        زیرزمین

7B11 قرارداد واگذاری349,826,006 6,996,520,126 24.57        زیرزمین

8B12 قرارداد واگذاری402,036,506 8,040,730,110 25.67         زیرزمین

9B14 قرارداد واگذاری447,260,926 8,945,218,514 23.56         زیرزمین

10B16 قرارداد واگذاری507,012,783 10,140,255,665 23.74        زیرزمین

11B17 قرارداد واگذاری519,186,216 10,383,724,314 24.31         زیرزمین

12B18 قرارداد واگذاری470,919,624 9,418,392,478 22.05         زیرزمین

13B20 قرارداد واگذاری387,271,769 7,745,435,386 20.40  زیرزمین

14B22 قرارداد واگذاری358,226,387 7,164,527,732 20.40  زیرزمین

15B25 قرارداد واگذاری1,032,700,988 20,654,019,765 62.17  زیرزمین

قرارداد واگذاری458,461,433 9,169,228,655 24.15         اول 16102

قرارداد واگذاری415,519,828 8,310,396,555 23.04         اول 17104

قرارداد واگذاری882,751,827 17,655,036,541 62.00  اول 18106

قرارداد واگذاری240,924,805 4,818,496,102 18.13  اول 19108

قرارداد واگذاری333,594,763 6,671,895,261 23.43        اول 20111

قرارداد واگذاری533,637,717 10,672,754,348 28.11  اول 21114

قرارداد واگذاری457,322,398 9,146,447,963 24.09  اول 22116

آگهی مزایده عمومی
 شماره  2099005547000010

نوبت اول 
شهرداری سنندج در نظر دارد براساس مجوز شماره بند 5 جلسه 186 مورخ 99/4/17 شورای محترم اسالمی شهر سنندج، 40 واحد تجاری مجتمع خورشید کرمانشاه را از طریق مزایده عمومی به فروش 

برساند. لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید از تاریخ   99/12/12  ،جهت دریافت اسناد مزایده به سامانه تدارکات الکترونیک دولت “ستاد” مراجعه نمایند.

 هزینه خرید اسناد مزایده برای هر واحد اداری  :  1000000  ریال واریزی به شماره حساب 3100001880000 بانک ملی 
 مهلت توزیع اسناد: از تاریخ  99/12/12 لغایت  99/12/14                 
 مهلت عودت اسناد و ارائه پیشنهاد قیمت :ساعت 14 مورخ 99/12/25

تاریخ بازگشایی اسناد:ساعت 9 مورخ   99/12/26     

ارتباطات وامور بین الملل شهرداری سنندج

مبلغ تضمین شرکت در قیمت کارشناسی)ریال(مساحتموقعیتشماره واحدردیف
مزایده)ریال(

توضیحات

قرارداد واگذاری429,036,372 8,580,727,437 22.60         اول 23117

قرارداد واگذاری561,211,847 11,224,236,941 27.50         اول 24122

قرارداد واگذاری358,226,387 7,164,527,732 20.40  اول 25123

قرارداد واگذاری339,811,994 6,796,239,873 17.90  اول 26127

قرارداد واگذاری1,041,742,076 20,834,841,510 87.80        اول کافی شاپ27

قرارداد واگذاری159,464,846 3,189,296,924 16.8دوم28209

قرارداد واگذاری240,146,465 4,802,929,296 23دوم29212

قرارداد واگذاری299,708,483 5,994,169,664 25.26دوم30213

قرارداد واگذاری305,773,843 6,115,476,851 23.01دوم31216

قرارداد واگذاری320,125,679 6,402,513,574 24.09دوم32217

قرارداد واگذاری300,325,460 6,006,509,206 22.6دوم33218

قرارداد واگذاری386,702,252 7,734,045,040 29.1دوم34220

قرارداد واگذاری386,303,590 7,726,071,797 29.07دوم35222

قرارداد واگذاری386,303,590 7,726,071,797 29.07دوم36223

قرارداد واگذاری290,453,827 5,809,076,539 20.4دوم37224

قرارداد واگذاری242,044,856 4,840,897,116 20.4دوم38227

قرارداد واگذاری290,453,827 5,809,076,539 20.4دوم39228

40CIقرارداد واگذاری314,183,715 6,283,674,296 33.1دوم

صفحه 3



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1689- دوشنبه 11 اسفند 21399 معه جا

با رای نمایندگان مصوب شد؛
الزام وزارت نفت به ارائه گزارش میزان صادرات نفت به مجلس 
نمایندگان مجلس وزارت نفت را مکلف کردند که هر ماه گزارش 
به  را  اصلی  فرآورده های  و  گازی  میعانات  خام،  نفت  صادرات  مقدار 
محاسبات  دیوان  و  مجلس  انرژی  و  بودجه  و  برنامه  های  کمیسیون 

کشور ارائه کند.
علنی  نشست  دوم  نوبت  در  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان 
بند  با رای موافق به  بررسی جزئیات الیحه بودجه ۱۴۰۰، روزگذشته، 
هزینه ای  الف تبصره یک هیات نظارت صندوق توسعه ملی را مکلف 
کردند میزان مطالبات این صندوق از دولت را به تفکیک تسهیالت ریالی 
سال  ماه  فروردین  پایان  تا  و  رسیدگی  آنها،  سررسید  زمان  و  ارزی  و 
۱۴۰۰ و هر سه ماه یک بار پس از آن به کمیسیون برنامه و بودجه و 
محاسبات مجلس شورای اسالمی و دیوان محاسبات کشور گزارش دهد.

دولت موظف است کلیه تسهیالت سررسید شده دریافتی خود از 
سهم  محل  از  نظارت  هیات  گزارش  براساس  را  ملی  توسعه  صندوق 
از محل  بند  این  در  میلیون بشکه صادرات مذکور  مازاد یک  از  دولت 

ردیف ۱۰3۰۰۰-۶ جدول شماره)۸( پیوست این قانون پرداخت کند.
شرکت  سهم  به  مربوط  وجوه  هزینه کرد  گزارش  اساس  این  بر 
ملی نفت ایران و شرکت های دولتی تابعه وزارت نفت هر سه ماه یک 
بودجه و محاسبات  و  برنامه  به کمیسیون های  نفت  بار توسط وزارت 
و انرژی مجلس شورای اسالمی، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزرات 
محاسبات  دیوان  و  کشور(  کل  داری  دارائی)خزانه  و  اقتصادی  امور 

کشور ارائه می شود.
وزارت نفت مکلف است هر ماه گزارش مقدار صادرات نفت خام، 
میعانات گازی و گاز طبیعی و فرآورده های اصلی و فرعی نفتی و گازی 
و ارز حاصل و همچنین وصولی آن را به سازمان برنامه و بودجه کشور، 
بانک مرکزی  داری کل کشور(،  دارائی)خزانه  و  اقتصادی  امور  وزارت 
جمهوری اسالمی ایران و کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات 

و انرژی مجلس شورای اسالمی و دیوان محاسبات کشور ارائه کند.

موافقت مجلس با رایگان بودن تعرفه اینترنت شاد در سال 1400 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در بررسی الیحه بودجه با رایگان 
بودن تعرفه اینترنت شبکه شاد)آموزش به دانش آموزان( در سال ۱۴۰۰ 

موافقت کردند.
در دهمین جلسه بررسی الیحه بودجه ۱۴۰۰ که روزگذشته)یکشنبه( 
در بخش درآمدی و رسیدگی به اصالحات اعمال شده موارد ارجاعی از 
صحن مجلس به کمیسیون تلفیق برگزار شد و نمایندگان با رفع ابهامی 
درباره رایگان بودن اینترنت پیام رسان های داخلی مانند شاد و دانشگاه ها 

موافقت کردند.
پیش از این نمایندگان در تبصره )۱۸( دولت را مکلف کرده بودند 
که نرخ تعرفه اینترنت را برای استفاده از پیام رسان های داخلی ۲۰ درصد 
نرخ تعرفه های پیام رسان های خارجی تعیین و وصول نماید. این مصوبه 
مانند شاد،  داخلی  پیام رسان های  اینترنت  تعرفه  برای  ابهام  ایجاد  سبب 

دانشگاه ها، مراکز دولتی و ... شد.
را  ابهام  رفع  پیشنهاد  طارم  و  زنجان  نماینده  طاهری«  »مصطفی 
پیشنهاد  این  اساس  بر  موافقت کردند.  آن  با  نمایندگان  مطرح کرد که 
نخواهد  تعرفه  نرخ  درصد   ۲۰ مشمول  شاد  مانند  داخلی  پیامرسان های 
شد و همچنین قیمت ترافیک پیام رسان داخلی حداکثر ۲۰ درصد ترافیک 
اینترنت بوده و تعیین مصادیق و ضوابط اجرایی آن بر عهده شورای عالی 

فضای مجازی است.

درخواست معاون داستان تهران؛
ضرورت ثبت نام شهروندان با سن قانونی درسامانه ثنا

سرپرست دادسرای ناحیه ۴ تهران با اعالم این که بیش از ۹۸ درصد اوراق 
قضایی در شعبه نهم دادیاری آن دادسرا به صورت الکترونیکی ابالغ می شود؛ از 
همه شهروندان خواست پس از رسیدن به سن قانونی در سامانه ثنا ثبت نام کنند 

تا از مزایای متعدد آن به منظور تسریع در رسیدگی های قضایی بهره مند شوند.
به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی دنیای جوانان به نقل از روابط عمومی 
دادسرای عمومی و انقالب تهران، فرزاد جمالی، معاون دادستان تهران و سرپرست 
دادسرای منطقه رسالت با تشریح اهمیت دادرسی الکترونیک و الزامات سند تحول 
قضایی و آیین دادرسی کیفری در این خصوص، افزود: شعبه نهم دادیاری دادسرای 
ناحیه ۴ تهران با ابالغ بیش از ۹۸ درصد اوراق قضایی به صورت الکترونیک، در 
برخی از ماهها باالترین آمار صدور ابالغ الکترونیکی در دادگستری کل استان تهران 

را به خود اختصاص داده است.
به گفته جمالی، درآبان ماه سال جاری ۱۰۰ درصد اورق قضایی در این شعبه 

به صورت الکترونیک ابالغ شده است.
معاون دادستان تهران با اشاره به اینکه در بسیاری موارد به علت وارد نشدن 
اطالعات حساب کاربری ثنا در سیستم ابالغ الکترونیک و ارسال اوراق کاغذی، 
اطاله دادرسی ایجاد می شود؛ اضافه کرد: برای رفع این مشکل دسترسی به کد ملی 
شخص ضروری است و سعی شده ازطریق محتویات پرونده و یا سؤال از اشخاص 

به کد ملی دسترسی حاصل شود.
عدم حضور  در صورت  داد:  ادامه  تهران  رسالت  منطقه  دادسرای  سرپرست 
مانند  قضایی  مقام  دسترس  در  سامانه های  در  موجود  اطالعات  توجه  با  شخص، 
مانند  پرونده  در  منعکس  اطالعات  نیز  و  امثالهم  و  محکومین  پایگاه  ثبت احوال، 

شماره تلفن به کد ملی شخص دسترسی پیدا می کنند.
سرپرست دادسرای ناحیه ۴ در ادامه با ارائه توضیحاتی درباره مزایای ابالغ 
الکترونیک و استفاده از حساب کاربری ثنا در رسیدگی های قضایی اظهار داشت: 
ابالغ از طریق سنتی و کاغذی، باعث اتالف وقت و هزینه و نیروی انسانی و گاهی 
ایجاد مزاحمت برای اشخاص دیگر و عدم رعایت شئون افراد و اصل محرمانگی 
می شود؛ اما ابالغ الکترونیک نه تنها این معایب را ندارد، بلکه محاسن زیادی دارد، 
ازجمله کاهش اطاله دادرسی، سهولت دسترسی ارباب رجوع به روند رسیدگی و عدم 
نیاز به مراجعه حضوری افراد جهت پیگیری پرونده که خود باعث کاهش ترددها و 

صرفه جویی در وقت و هزینه و ده ها مزایای دیگر است.
وی همچنین به مزیت ویژه صدور ابالغ الکترونیکی در شرایط پاندمی کرونا 
اشاره کرد و افزود: یکی از مهم ترین مزایای دادرسی الکترونیک و داشتن حساب 
کاربری ثنا به ویژه در ایام کرونا کاهش رفت و آمدها و تجمع ها است و حتی مأمورین 
ابالغ اوراق قضایی نیز تماس کمتری با مردم خواهند داشت که خود در پیشگیری 

از شیوع بیماری، مؤثر است.
اقبال  افزایش  برای  فرهنگ سازی  لزوم  به  اشاره  با  تهران  دادستان  معاون 
مردم به افتتاح حساب کاربری ثنا تصریح کرد: متأسفانه برخی از هم وطنان گرامی، 
داشتن سابقه در ثنا را همسنگ داشتن سابقه کیفری دانسته و تمایلی به ثبت نام 
ندارند. با این حال، در شعبه نه دادسرای رسالت سعی شده این دید غلط از ذهن 
ارباب رجوع پاک شود و نه تنها شخص، بلکه اطرافیان ایشان نیز جهت ثبت نام در 

سامانه ثنا تشویق شوند.
سرپرست دادسرای رسالت با بیان این که بسیاری از مواقع شخص به علت 
نداشتن حساب ثنا، محکومیت غیابی می گیرد و در واخواهی و شکستن رأی با مشکل 
مواجه می شود؛ اظهار داشت: برخی از افراد سودجو، عامدانه آدرس های غیرقابل ابالغ 
از طرف دعوای خود ارائه می دهند تا پرونده را یک طرفه جلو برده و رأی محکومیت 
غیابی دریافت  کنند، در حالی که اگر شخص، در سامانه ثنا ثبت نام کرده باشد، می تواند 

از طرح دعوی علیه خود مطلع شده و دفاع مناسب خود را ارائه نماید.
جمالی در پایان به همه هموطنان واجد شرایط سنی مسئولیت قانونی توصیه 
مند و  بهره  الکترونیک  دادرسی  مزایا و محاسن  از  ثنا  نام در سامانه  ثبت  با  کرد 

نسبت به معضالت و مشکالت ناشی از عدم ثبت نام در این سامانه ایمن گردند.

با تالش محققان داخلی و صرفه جویی 15 میلیون دالری صورت گرفت؛

آغاز پخش داروی ضد کرونای »آیِورِمکتین ایرانی« در کشور
نی  یرا ا داروی  توزیع 
آیورِمکتین که در پیش گیری 
کرونای  بیماری  درمان  و 
البرز  مؤثر است، توسط شرکت پخش 

در سراسر کشور آغاز شد.
این دارو که توسط البرز دارو تولید 
شده است و به تازگی با حضور رییس 
ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( از 
آن رونمایی شده است، از سوی شرکت 
پخش البرز در سراسر کشور توزیع و در 
این  گرفت.  قرار  درمانی،  مراکز  اختیار 
گسترده ی  اقدامات  ادامه ی   در  اقدام 
این شرکت در توزیع به موقع و سراسری 
اقالم بهداشتی، ضدعفونی و داروهای 
بیماری  درمان  و  پیش گیری  در  مؤثر 

کرونا، انجام می شود.
بیش از یک سال از شیوع ویروس 
کرونا در جهان می گذرد و این بیماری 
خطرناک عالوه بر این که جان میلیون ها 
از  بسیاری  است،  گرفته  را  انسان 
کسب وکارها و بازارهای مالی و تولیدی 
را با اخالل مواجه کرده و بر سالمت و 
اقتصاد و معیشت مردم در سراسر جهان 
قابل توجهی  اثرات  ایران  جمله  از  و 
محققان  مدت  همین  است.در  داشته 
و دانشمندان زیادی در دنیا برای تولید 
داروهای مختلف برای درمان مبتالیان 
و  کرده اند  تالش   ۱۹ کووید  ویروس 
آزمایشگاهی  و  دارویی  مراکز  از سوی 
تأیید  مورد  واکسن  و  دارو  دنیا چندین 
و تجویز قرار گرفته است. یکی از این 
داروها »آیورمکتین ۶« است که پس از 
گذراندن آزمایش های بالینی مجوز تولید 
را در ایران اخذ کرده است. شرکت البرز 
دارو هم اکنون و پس از اخذ مجوزها و 
رونمایی، اقدام به تولید این داروی مؤثر 

زده است.
آیورمکتین در پیشگیری و بهبود 

کرونا موثر خواهد بود
در 3۰ دی ماه طی مراسمی که 
به طور هم زمان در شهرک دارویی برکت 
در ُکردان و هم چنین در کارخانه ی البرز 
دارو در قزوین برگزار شد، از تولید ایرانی 

توسط محققان   ، آیورمکتین ۶  داروی 
اجرایی  ستاد  رییس  حضور  با  ایرانی 

فرمان حضرت امام)ره( رونمایی شد.
مدیرعامل  برندگی؛  اکبر  دکتر 
گفت:  این باره  در  برکت  دارویی  گروه 
است  ماه  دو  حدود  واصله  اخبار  طبق 
و  پیش گیری  برای  آیورمکتین  که 
درمان بیماری کرونا در آمریکا و برخی 
کشورهای دیگر در پروتکل های درمانی 

کرونا، اجازه  مصرف پیدا کرده است.
وی افزود: از اول امسال مرحله ی 
کلینیکال این دارو را آغاز کردیم و بعد 
بالینی مشخص  از مطالعات کارآزمایی 
شد این دارو هم در پیش گیری و هم 

در درمان کرونا مؤثر است.
حاضر  حال  در  کرد:  اضافه  وی 
از  میلیون   ۲۰۰ ساالنه  تولید  ظرفیت 
ایجاد  دارو  البرز  در شرکت  این قرص 
در  آن  از  استفاده  بی شک  و  شده 
پیش گیری و بهبود بیماری کرونا مؤثر 

واقع خواهد شد.
وی با بیان این که تولید این دارو 
که پیش از این وارداتی بود، صرفه جویی 
خواهد  همراه  به  را  قابل توجهی  ارزی 
داشت، تأکید کرد: برآورد شده که تولید 
این دارو به میزان ۱۵ میلیون دالر باعث 

صرفه جویی ارزی می شود.
هفته ی گذشته روزنامه دیلی میل 
در گزارشی عنوان کرد: دکتر اندرو هیل 
ویروس شناس از دانشگاه »لیورپول« که 
درباره ی این دارو تحقیقاتی را انجام داده 
است، اظهار داشت این دارو می تواند در 

نبرد علیه ویروس کرونا »تحول آفرین« 
مطالعه   ۱۱ از  حاصل  نتایج  باشد.  
نشان می دهد که داروی »آیورمکتین« 
)Ivermectin(، می تواند به محافظت 
این  کند.  کمک  کرونایی  بیماران  از 
داد که مدت  نشان  مطالعات هم چنین 
زمان الزم برای دفع ویروس کرونا از 
آیورمکتین  داروی  مصرف  با  نیز  بدن 

سریع تر بود.
آغاز توزیع سراسری آیورِمکتین

تیم  عضو  ؛  غیبی هلل  نعمت ا
خصوص  در  داخلی  داروی  تحقیقاتی 
دستور  با  کرد:   اظهار  دارو  این  توزیع 
وزیر بهداشت مشکل توزیع این دارو 
بیماری  پیش گیری  و  درمان  برای 
کرونا رفع شده  و توزیع آن آغاز شده 
است.وی افزود: مراحل اولیه ی ثبت این 
در  اخیر  ماه  در ۱۲  و  انجام شده  دارو 
بیمارستان های قزوین و خوزستان برای 
مقابله با ویروس کرونا از آن استفاده شد 

و نتایج خوبی را هم داشت.
دانشگاه  محققان  داد:  ادامه  وی 
روی  را  روزه   ۴۵ آزمایش  یک  قزوین 
در  شده  بستری  کرونایی  بیمار   ۱۸۰
شدید  تا  خفیف  شرایط  با  بیمارستان 
داروی  داد  نشان  یافته ها  دادند.  انجام 
آیورمکتین به عنوان یک داروی کمکی 
موجب کاهش نرخ مرگ و میر، طول 
مدت نیاز به اکسیژن مصنوعی، و مدت 
بستری شدن در بیمارستان در بیماران 

کرونایی شد.
این محقق اضافه کرد: بهبود سایر 

پارامترهای بالینی حاکی از آن است که 
داروی آیورمکتین با حاشیه ی امن باال، 
بیماری  بر  باالیی  درمانی  تأثیر  دارای 

کووید ۱۹ است.
تعهد توزیع به موقع دارو در کشور

در طول یک سال اخیر گروه های 
زیادی برای پیش گیری از شیوع کرونا 
کرده اند،  تالش  مبتالیان  درمان  و 
مجاهدت  با  درمان  کادر  و  پرستاران 
و از خودگذشتگی به بیماران رسیدگی 
برای  نیز  مردمی  نهادهای  می کنند، 
کمک به کادر درمان، ضدعفونی اماکن 
مورد  بهداشتی  اقالم  جهادی  تولید  و 
بیماری  از شیوع  برای پیش گیری  نیاز 
کنار  در  اما  می کنند،  خدمت  مردم  به 
این عزیزان خادمان توزیع دارو و اقالم 
بهداشتی نیز گرچه از نگاه عامه ی مردم 
و رسانه ها پنهان مانده اند، اما شبانه روز 
و علی رغم وجود خطر ابتال به کرونا به 
تالش  پرخطر  مراکز  به  مراجعه  دلیل 
و  نیاز  مورد  داروهای  انواع  تا  می کنند 
جمله  از  بهداشتی  و  پزشکی  امکانات 
ماسک، دستکش، الکل و محلول های 
و  پیش گیری  برای  کننده  ضدعفونی 
مراکز  تمام  در  موقع  به  کرونا  درمان 
و  مردم  اختیار  در  درمانی  و  بهداشتی 

کادر درمان قرار بگیرد.
پخش  عمومی  روابط  گزارش  به 
البرز، شرکت پخش البرز نیز، به عنوان 
یکی از 3 شرکت بزرگ توزیع کننده ی 
کرونا  شیوع  ابتدای  از  ایران،  در  دارو 
شیفت  و  امکانات  ظرفیت  افزایش  با 
پرسنل خود به توزیع مناسب و به هنگام 
دارو و اقالم بهداشتی مذکور در تمامی 
است.  کرده  مبادرت  کشور  استان های 
و  رمدسیویر  داروهای  این  از  پیش 
بیماران  درمان  در  که  فاویپیراویر 
کرونایی مؤثر بودند توسط مجموعه ی 
نیز که  امروز  و  توزیع شد  البرز  پخش 
و  کشور  در  آیورمکتین۶  داروی  تولید 
پخش  شد،  رونمایی  ارزان  قیمتی  با 
عهده  به  را  آن  توزیع  وظیفه ی  البرز 

گرفته است.
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زیر نظر: علی هوشمند

مخالفت وزارت بهداشت با تعویق آزمون های اسفند ماه
معاونت آموزشی وزارت بهداشت با تعویق آزمون های علوم پایه و پیش 

کارورزی اسفند ماه مخالفت کرد.
معاونت آموزشی وزارت بهداشت با انتشار نامه ای در پاسخ به درخواست 
شوراهای صنفی مبنی بر تعویق آزمون های جامع علوم پایه و پیش کارورزی 
برای حفظ سالمت دانشجویان  را  این معاونت تمام تالش خود  اعالم کرد: 
داشته و در صورت اعالم خطر توسط ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا قطعا 

برنامه های خود را طبق مصوبات این ستاد تغییر خواهد داد.
اما با توجه به رصد وضعیت موجود به نظر می رسد با رعایت حداکثری 
پروتکل ها خطر شرکت در امتحان قابل توجه نیست. در همین راستا مدیریت 
شده است که دانشجویان برای شرکت در امتحان حداقل مسافرت بین شهری 
را داشته و شیوه برگزاری با رعایت پروتکل ها باشد تا سالمت دانشجویان به 

بهترین شکل ممکن حفظ شود.
معاونت آموزشی وزارت بهداشت تاکید کرد: متاسفانه در دو هفته گذشته 
فضاسازی صورت گرفته در فضای مجازی نشان می دهد که دغدغه اصلی 
گروهی از معترضین لغو کامل امتحان به بهانه ترس از کرونا است. بنابراین انتظار 
می رود همه افراد دلسوز و دغدغه مند آموزش  تالش نمایند تا دانشجویان را 
توجیه نمایند که عوارض تاخیر یا حذف امتحانات جامع در این شرایط بسیار 
سنگین تر بوده است.در بخشی از این نامه تاکید شده است: همه ما موظف 
هستیم اجرای قوانین و مقررات آموزشی را محترم بشماریم. بنابراین اعمال 
تغییر در برنامه های اصلی آموزش که از ماه ها قبل تعیین شده در آخرین 
روزها باعث اغتشاش و بی ثباتی مدیریت آموزش و القای این مفهوم می شود 
که با فضاسازی می توان برنامه ها را تغییر داد. قطعا این پیام بسیار منفی است 

و نباید اجازه چنین اثرگذاری را فراهم آورد.

برگزاری اولین لیگ ملی کسب و کار دانش آموزی در دانشگاه 
تهران

دانشگاه تهران در راستای افزایش نشاط و انگیزه در یک فضای رقابتی 
و  رفتاری  های  وشایستگی  شناختی  توانمندی های  رشد  و  تقویت  و  جذاب 
مهارت های فردی و اجتماعی اولین لیگ ملی کسب و کار دانش آموزی را 

برگزار می کند.
فرشته امین مدیر باشگاه دانش آموزی دانشگاه تهران گفت: این باشگاه 
در نظر دارد در راستای افزایش نشاط و انگیزه دانش آموزان در یک فضای 
رقابتی جذاب، تقویت و رشد توانمندی های شناختی و شایستگی های رفتاری 
و مهارت های فردی و اجتماعی و همچنین آماده سازی آنان برای ورود به 
بازار کسب و کار، اولین لیگ کسب و کار دانش آموزی را با مشارکت برخی 
نهادها و سازمان ها برگزار کند.وی افزود: این رقابت در دو مرحله  برای دانش 
آموزان مقطع اول و دوم متوسطه برگزار می شود و همزمان با برگزاری مسابقه 
و بازی و ایجاد یک محیط فرح بخش در شرایط کرونا، آموزش و یادگیری و 

تقویت توانمندی های آنها نیز مدنظر قرار می گیرد.
مدیر باشگاه دانش آموزی دانشگاه تهران از مزایای حضور در این لیگ 
را آشنایی دانش آموزان با افراد موفق در مشاغل و حوزه های محتلف کسب 
و کار، به کارگیری ابزارها و فناوری های نوین آموزشی همچون بازی سازی 
در راستای ایجاد فضای جذاب و اثر بخش برای یادگیری بهتر و ارایه مشاوره 

و برنامه توسعه فردی به دانش آموزان عنوان کرد.
راستای  در   ۱۴۰۰ سال  فروردین  در  لیگ  این  اول  مرحله  فازنخست 

توانمندی های دانش آموزان در قالب یک بازی آنالین برگزار می شود.
عالقه مندان برای کسب اطالعات بیشتر و ثبت نام در این رویداد به سایت 
باشگاه به آدرس  tcs.ut.ac.ir مراجعه کنند یا با شماره تلفن۶۶۹۶۸۰۹۴ 

تماس بگیرند.

مرد جوان خودروی همسر سابقش را آتش زد!
مرد جوانی که دو نفر را برای به آتش کشیدن خودروی همسر سابقش اجیر کرده 

بود، دستگیر شد.
اوایل آبان ماه امسال خبر وقوع حریق یک دستگاه خودرو سواری تیبا در منطقه 
جنوب غرب تهران به پلیس و ماموران آتش نشانی اعالم شد که با حضور ماموران در 
محل و بررسی صحنه حریق خودرو که متعلق به زنی جوان بود، مشخص شد که حریق 
عمدی بوده است.در همین راستا تحقیقات ماموران آغاز شده و در نخستین گام زن جوان 
با حضور در مقر پلیس اعالم کرد که به کسی مشکوک نیست و نمی داند که آتش زدن 
خودرویش کار چه کسی بوده است. او به ماموران گفت: در خانه خواب بودم که با صدای 
همسایه ها بیدار شده و متوجه آتش سوزی در خیابان شدم. بالفاصله به خیابان رفتم و 

دیدم که خودروی تیبا سفید رنگم در حال سوختن است. 
ماموران پلیس آگاهی تهران تحقیقات خود در این زمینه را آغاز کرده و در نخستین 
گام به سراغ دوربین های مداربسته اطراف محل حادثه رفتند. بازبینی دوربین ها نشان 
داد که خودروی لیفان قرمز رنگی لحظاتی قبل از آتش سوزی در مقابل خودروی تیبا 
توقف کرده و یکی از سرنشینان خودرو از داخل آن پیاده شده و بنزین روی خودروی 
تیبا ریخته و پس از به آتش کشیدن خودرو از محل متواری شده است. در همین راستا  
پالک خودرو استعالم شده و هویت مالک خودرو که مرد جوانی به نام امیر بود بدست آمد.

در ادامه رسیدگی به موضوع مالک خودرو به مقر پلیس احضار شده و ادعا کرد که از 
هویت مرد آتش افروز بی خبر است. این فرد ادعا کرد که در شب حادثه در حال تردد در 

خیابان بوده و  مردی را کنار خیابان دیده که به انتظار تاکسی بود. چون دیر وقت بود او 
را سوار خودرو کرده است و مدتی بعد هم مرد جوان از او خواسته که او را در همان حوالی 

پیاده کند و او هم پس از پیاده کردن مرد جوان محل را ترک کرده است. 
ادعای صاحب خودروی لیفان در حالی بود که طبق تصاویر دوربین مداربسته، سرنشین 
دوباره سوار برخودرو شده و از محل متواری شده است. در همین راستا نیز فیلم مذکور 
به مالک لیفان نمایش داده شد و این فرد در حالی که ناچار به اعتراف بود به ماموران 
گفت: یکی از دوستانم که حدود دو سال قبل از همسرش جدا شده است. همچنان کینه 
زیادی از او به دل داشت و به همین دلیل چند روز قبل از ماجرا به من گفت که می خواهد 
از همسرش انتقام بگیرد و از من خواست که در این انتقام گیری با او همراه شوم. برای 
این کار ۵۰۰ هزار تومان به من و یکی از دوستانم داد و آدرس محل زندگی همسرش و 

مشخصات خودروی او را نیز به ما داد تا خودرویش را به آتش بکشیم.
مرکز اطالع رسانی پلیس آگاهی تهران بزرگ با تایید این خبر اعالم کرد که با اعتراف 
مرد جوان، همسرسابق شاکی نیز به همراه همدست دیگرش دستگیر شده و در نهایت هر 
سه متهم به همراه پرونده تشکیل شده برای ادامه روند رسیدگی به جرم روانه دادسرا شدند.

کشف 7۸5 کیلوگرم تریاک در سراوان 
فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان گفت: مرزداران هنگ مرزی سراوان در یک 
نوع  از  موادمخدر  توقیف ۲ دستگاه خودرو، ۷۸۵ کیلوگرم  آمیز ضمن  عملیات موفقیت 

تریاک را کشف کردند.
سردار محمد مالشاهی اظهارداشت: در راستای کنترل و مراقبت از مرزها و برخورد قاطع 
با هرگونه تجاوز به حریم ایران اسالمی، مرزداران هنگ مرزی سراوان با اشراف اطالعاتی 
و رصد تحرکات در مناطق مرزی به سرنخ هایی از قصد عناصر متجاوز مسلح و قاچاقچیان 
موادمخدر برای ورود به خاک کشور از مسیر ارتفاعات منطقه مرزی دهانه سنگانی دست 
یافتند و با برنامه ریزی دقیق عملیاتی، تشدید اقدامات کنترلی در دستور کار قرار گرفت.وی 
افزود: با انجام اقدامات گسترده اطالعاتی مسیرهای تردد قاچاقچیان مشخص شد و مرزداران 
هنگ مرزی سراوان در قالب چندین تیم پوششی و عملیاتی با اجرای هدفمند کمین و اجرای 
طرح مهار منطقه مورد نظر را در کنترل خود قرار دادند و با پشتیبانی اطالعاتی و هدایت 

عملیاتی مرزبانی استان موفق شدند محموله موادمخدر را کشف کنند.
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پشتیبانی از Resizable BAR در کارت های 
گرافیک RTX 3000 رسما آغاز شد

 RTX در کارت های گرافیک Resizable BAR انویدیا از آغاز پشتیبانی از
3۰۰۰ خبر داد. این ویژگی می تواند در برخی بازی های خاص، نرخ فریم را تا حداکثر 

۱۰ درصد بهبود ببخشد.
به گزارش ورج، انویدیا فرایند فعال سازی قابلیت Resizable BAR را آغاز 
کرده است؛ این ویژگی مشخصه ای از استاندارد PCI Express محسوب می شود 
که می تواند نرخ فریم را در برخی بازی های خاص، حداکثر ۱۰ درصد بهبود ببخشد. 
کارت گرافیک RTX 3۰۶۰ که جدیدترین عضو خانواده ی RTX 3۰۰۰ مبتنی  بر 
 Resizable تیم سبز است که از GPU معماری امپر به حساب می آید، نخستین

BAR پشتیبانی می کند.
به  لطف قابلیت Resizable BAR، برخی از پردازنده های مرکزی به  جای 
محدود بودن به خواندن بلوک  های ۲۵۶ مگابایتی  در سیستم، می توانند به کل حافظه ی 
گرافیکی دسترسی پیدا کنند. انویدیا در اواخر ماه مارس ۲۰۲۱ )اوایل فروردین ۱۴۰۰( 
پشتیبانی از قابلیت Resizable BAR را به دیگر کارت های گرافیک خانواده ی 

RTX 3۰۰۰ هم اضافه می کند.
در نظر داشته باشید که برای بهره مندی از مزایای Resizable BAR باید 
حتما از پردازنده ی مرکزی، مادربرد و کارت گرافیک مناسب استفاده کنید و همه ی 
قطعاتی که در بازار وجود دارند، نمی توانند به این قابلیت دسترسی پیدا کنند. انویدیا با 
اینتل و AMD همکاری می کند تا پشتیبانی از Resizable BAR به صورت 
 AMD )3 Zen( 3 گسترده ارائه شود. پردازنده های مرکزی مبتنی  بر معماری ذن
به  همراه پردازنده های نسل دهمی و پردازنده های نسل یازدهمی مورد انتظار راکت 

لیک اس اینتل تحت پشتیبانی این قابلیت هستند.
 SAM( AMD، Resizable( همچون قابلیت حافظه ی دسترسی هوشمند
BAR در پردازنده های گرافیکی انویدیا می تواند نرخ فریم اجرایی در برخی از بازی  ها 
را باال ببرد. بهبود نرخ فریم به بازی بستگی دارد و نمی توانیم عددی ثابت برای تمامی 
بازی ها اعالم کنیم. وضوح بازی می تواند روی بهبود نرخ فریم اثر محسوسی بگذارد. 
انویدیا آزمایش هایی انجام داده و متوجه شده که افزایش نرخ فریم بازی ها از چند درصد 
تا ۱۰ درصد بوده است. انویدیا می گوید فعال سازی Resizable BAR به افت 

عملکرد در برخی از بازی ها منتهی شده است. 
انویدیا بازی های ویدئویی را به صورت تخصصی بررسی می کند و پروفایل های 
خاصی برای آن ها ارائه می دهد تا Resizable BAR تنها زمانی فعال شود که 
عملکرد بازی بهبود پیدا کند. براساس اعالم انویدیا، فهرست بازی های تحت پشتیبانی 

Resizable BAR شامل موارد زیر است.
 Assassin’s Creed Valhalla

 Battlefield V
 3 Borderlands

 ۴ Forza Horizon
 ۵ Gears

 Metro Exodus
 ۲ Red Dead Redemption

Watch Dogs: Legion
در اواخر ماه مارس سال جاری میالدی، فهرست بازی های تحت پشتیبانی 
Resizable BAR افزایش پیدا می کند. همان طور که باالتر اشاره کردیم، در 
همان زمان انویدیا به روزرسانی VBIOS برای دیگر پردازنده های گرافیکی خانواده ی 
RTX 3۰۰۰ ارائه می دهد. انویدیا به روزرسانی VBIOS را برای تمامی مدل های 
Founders Edition خانواده ی RTX 3۰۰۰ تأمین می کند و شرکت هایی که 
نسخه های سفارشی کارت های گرافیک را عرضه کرده اند نیز به صورت مجزا به روزرسانی 

VBIOS منتشر می کنند.
به  منظور بهره مندی از مزایای Resizable BAR به به روزرسانی مادربرد 
نیاز پیدا خواهید کرد. انویدیا می گوید ایسوس، ازراک، کالرفول، EVGA، گیگابایت و 
ام اس آی پشتیبانی از این قابلیت را روی شماری از مادربردهای منتخب آغاز کرده اند.

آزمایش پشتیبانی قطعات AMD از قابلیت Resizable BAR به صورت 
گسترده انجام شده است و به گفته ی تک اسپات، شماری از بازی های تحت پشتیبانی 
SAM در وضوح ۱۴۴۰p و ۴K، تا حداکثر ۲۰ درصد بهبود عملکرد تجربه می کنند.  

ورزش  وزارت  جوانان  امور  معاون 
ازدواج  آمار  درصدی   ۵ رشد  به  اشاره  با 
ین  ا با  زدواج  ا م  وا پرداخت  اگر  گفت:
 ۵۰ دولت  سال  پایان  یابد،تا  ادامه  شیب 
در  فقط  ازدواج  وام  تومان  هزارمیلیارد 
این یک سال پرداخت کرده و با احتساب 
سال های گذشته، این دولت بیش از ۱۰۰ 
پرداخت  ازدواج  وام  تومان  میلیارد  هزار 

کرده است.
نقل  به  جوانان  دنیای  گزارش  به 
جوانان،  و  ورزش  وزارت  خبری  پایگاه  از 
محمدمهدی تندگویان در هفتاد و هفتمین 
جلسه ستاد ملی ساماندهی امور جوانان در 
خصوص همکاری های مشترک با سازمان 
تبلیغات اسالمی گفت: در سال های اخیر 
همکاری های خوبی با این سازمان داشته 
و داریم و امروز در جهت روند فعالیت ها 
و  ها  فعالیت  این  گسترش  و  افزایش  و 
بهره گیری از ظرفیت های هر دو طرف، 
داد:  ادامه  شد.وی  امضا  ای  تفاهمنامه 
استفاده از ظرفیت مساجد و جایگاه جوانان 
برای سیاستگذاری  و تشکل های جوانان 
های کالن کشور در کنار آموزش و ترویج 
جامعه  در  فرهنگی  و  اخالقی  موضوعات 
از  گیری  بهره  و  مشترک  تولید  و   جوان 
ورزش  حوزه  در  مشترک  های  ظرفیت 
غنای  افزایش  راستای  در  ورزشکاران  و 
از  فرهنگی و اخالقی در این حوزه برخی 

اهداف این تفاهمنامه است.
همکارهای  به  همچنین  تندگویان 
و  کرد  اشاره  دانشگاهی  جهاد  با  مشترک 
این همکاری ها  اخیر  گفت: در چند سال 
موجب کارهای خوبی هم در حوزه ورزش 
اتفاق  و هم حوزه جوانان شد و مهمترین 
خوبی که باعث افتخار است، مهارت آموزی 
سربازان بود که با استفاده از ظرفیت جهاد 
دانشگاهی انجام شد و دستاوردهای خوبی 
رهبری  معظم  مقام  تفقد  مورد  که  داشت 
ماه   ۶ امریه  مجوز  ایشان  و  قرار  گرفت 
پایانی خدمت سربازی را برای فعاالن سمن 

اعتبار  برای  که  کردند  های جوانان صادر 
سمن های جوانان بسیار ارزشمند است.

وی تاکید کرد: تمام این گواهی ها که 
پایان دوره »سرباز مهارت« اعطا می شود 
تقدیم  امضا  سه  با  و  دارد  ترجمه  قابلیت 

سربازان می شود.
معاون امور جوانان در وزارت ورزش 
را  منش  مراکز  داشت:  اظهار  جوانان  و 
راستای  در  دانشگاهی  جهاد  همکاری  با 
به  استان  پنج  اشتغالزایی، سال گذشته در 
به  امسال  که  کردیم  آغاز  پایلوت  صورت 
آن  خروجی  که  دادیم  افزایش  استان   ۱۰
در  آینده  سال  و  بود  شغل   ۱۲۰۰ ایجاد 
را  منش  مراکز  کشور  های  استان  همه 

ایجاد خواهیم کرد.
معتقدم  کرد:  خاطرنشان  تندگویان 
مهارت یکی از مهم ترین مشکالت موجود 
بین جوانان است به همین دلیل چندین بار 
اعالم کردیم آموزش و پرورش باید برنامه 
دانش  حضور  از  درصد   ۴۰ تا  کند  ریزی 
پرداخته  مهارتی  های  آموزش  به  آموزان 
این موضوع شروع شده و تحوالتی  شود. 
در آموزش و پرورش شکل گرفته است، اما 
امیدوارم افزایش پیدا کند تا شاهد تحولی 
در خروجی آموزش و پرورش و دانشگاه ها 
باشیم.معاون امور جوانان در وزارت ورزش 

ستاد  جلسه  هر  در  داد:  ادامه  جوانان  و 
موظف هستیم دو جوان را معرفی کنیم تا 
ارائه  گزارش مجمع جوانان استان خود را 
را  کرمان  و  کردستان  استان  امروز  دهند. 
زمینه  در  خود  اقدامات  تا  کردیم  انتخاب 
آسیب های اجتماعی، اشتغال زایی، آموزش 
و... ارائه دهند که به شخصه شاهد فعالیت 
های خوب آنها بودم اما متاسفانه به دلیل 
استان  میزبان  نتوانستیم  مشکالتی  ایجاد 

کرمان باشیم.
عالی  شورای  که  این  بیان  با  وی 
رئیس  اول  معاون  ریاست  به  فردا  جوانان 
حضور  گفت:  شود،  می  برگزار  جمهوری 
جوانان در ستادهای ساماندهی امور جوانان 
احکامی  با  و  شد  مصوب  گذشته  سال 
این  در  جوانان  و  ورزش  وزیر  سوی  از 
امور  برای  جوانان  تا  دارند  حضور  ستادها 
نباشد  اینگونه  و  کنند  گیری  تصمیم  خود 
آنان  برای  و  اتاق خود نشسته  در  مدیران 

تصمیم گیری کنند.
تعداد سمن  افزایش  به  اشاره  با  وی 
حدود  حاضر  حال  در  افزود:  جوانان  های 
3۴۰۰ سازمان مردم نهاد جوانان در کشور 
پایان  تا  امیدواریم  که  کنند  می  فعالیت 

دولت به آمار 3۷۰۰ سمن برسیم.
بندی  رتبه  به  همچنین  تندگویان 

سمن های جوانان اشاره کرد و گفت: رتبه 
ماست  اقدامات  دیگر  از  ها  سمن  بندی 
که در جهت توجیه دالیل استفاده از یک 
تشکل می توان استفاده کرد و هفته آینده 
رتبه  های  برترین  مبعث  عید  مناسبت  به 
بندی را در تبریز اعالم و از آن ها تقدیر 

خواهیم کرد.
تشکل  قانون  کرد:  عنوان  تندگویان 
و  شده  تدوین  کشور  وزارت  نظارت  با  ها 
شده  انجام  الزم  پیگیری  هم  مجلس  در 
به  تبدیل  طرح  یا  الیحه  این  اگر  است؛ 
از جمله  از مشکالت  قانون شود، بسیاری 
تداخل و موازی کاری ها برطرف می شود.

معاون امور جوانان در وزارت ورزش 
مشترک  کارهای  به  اشاره  با  جوانان  و 
معاونت امور جوانان با کمیته امداد، گفت: 
اجتماعی  های  آسیب  حوزه  در  خدمت 
یکی از رسالت های این دو نهاد است که 
امیدواریم با تفاهم نامه امروز این همکاری 

ها گسترش یابد.
به گفته وی، تبادل تجربیات، استفاده 
به  کمک  برای  ها  سمن  ظرفیت  ز  ا
مددجویان کمیته امداد، در اختیار قرار دادن 
ظرفیت مشاورین به مددجویان، ساماندهی 
آموزش  و  توانمندسازی  مددجو،  نوجوانان 
برای خیرین و کارهای داوطلبانه از جمله 
اهداف و برنامه های این تفاهم نامه است.

معاون امور جوانان در وزارت ورزش 
و جوانان در پایان با اشاره به افزایش امار 
ازدواج در سال جاری گفت: پس از ۲۵ سال 
که هر سال با کاهش ازدواج مواجه بودیم، 
امسال با رشد ۵ درصدی روبرو بودیم و اگر 
با همین شیب پرداخت وام ازدواج جلو برود، 
تا پایان سال دولت ۵۰ هزارمیلیارد تومان 
وام ازدواج فقط در این یک سال پرداخت 
کرده است و با احتساب سال های گذشته، 
این دولت بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان 
وام ازدواج پرداخت کرده که مجموع همه 
این اقدامات به روند افزایش ازدواج کمک 

کرده است.

معاون امور جوانان وزارت ورزش خبر داد؛

پرداخت بیش از 100 هزارمیلیارد تومان وام ازدواج در 8 سال گذشته
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گفت:  رئیس جمهوری 
نفتی  غیر ت  ا در صا توسعه 
ابزارهای  از  یکی  به عنوان 
توانمند اقتصاد مقاومتی برای مقابله با 
تحریم های ظالمانه و غیرقانونی آمریکا 

بسیار حائز اهمیت است.
اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
ریاست جمهوری، دکتر حسن روحانی، 
روز گذشته )یکشنبه، دهم اسفندماه( در 
نشست ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، 
با بیان اینکه دغدغه دولت کاهش و رفع 
فشارهای معیشتی در زندگی مردم است، 
گفت: در سه سال گذشته دولت با مقابله، 
مبارزه و خنثی سازی تحریم ها در جنگ 
و  ایجاد قحطی  با هدف  که  اقتصادی 
توانسته  است،  بوده  اقتصادی  ناامنی 
هدف  این  کاالهای ضروری  تأمین  با 
علت  به  اگرچه  کند،  خنثی  را  دشمن 
بانکی  روابط  بر  اضافی  هزینه  تحمیل 

و تجاری ازسوی تحریم کنندگان، دچار 
شدیم  قیمت ها  ناخواسته  نوسان های 
که عوارض آن سبب فشار بر معیشت 

مردم شد.
دارد  تالش  دولت  افزود:  وی 
همه  با  هماهنگی  و  اجماع  ایجاد  با 

و بخش های مختلف کشور  دستگاه ها 
غیراقتصادی  عوارض  از  کاستن  و 
مؤثر بر فضای اقتصادی کشور و بازار 
سرمایه و تالش برای آزادسازی منابع 
ارزی مسدودشده، بتواند سریع تر قیمت 

ارز را به قیمت واقعی آن نزدیک کند.

به  ه  ر شا ا با  ی  ر ئیس جمهو ر
ت  ا ر د صا سعه  تو مه  نا بر سی  ر بر
جدید  یط  شرا به  توجه  با  غیرنفتی 
صادرات  توسعه  بر  بین المللی،  روابط 
غیرنفتی برای تحقق حق حضور ایران 
تأکید کرد و گفت:  اقتصاد جهانی  در 
به عنوان  غیرنفتی  درات  صا توسعه 
د  قتصا ا نمند  توا رهای  بزا ا ز  ا یکی 
تحریم های  با  مقابله  برای  مقاومتی 
بسیار  آمریکا  غیرقانونی  و  ظالمانه 

است. اهمیت  حائز 
کاالهای  کیفیت  بهبود  روحانی 
ازسوی  تعهدها  به  پایبندی  و  تولیدی 
صادرات  افزایش  در  را  تولیدکنندگان 
اهمیت  ئز  حا بسیار  یران  ا غیرنفتی 
جدید  شرایط  کرد:  تصریح  و  دانست 
ایجاب می کند تا سرعت بیشتر در تحقق 
اهداف دولت در توسعه صادرات غیرنفتی 

را در دستور کار قرار دهیم.

اعتمادسنجی مشتریان موسسه اعتباری ملل بر اساس سپرده ها
در سال های اخیر میزان اعتماد مردم را می توان 

بر اساس میزان سپرده های بانکی سنجید.
یکی  گفته  به  ایرانی،    بانکداری  گزارش  به 
سپرده  ها  بانک  وقت  هر  اقتصادی  کارشناسان  از 
بلندمدت بیشتری را جذب کنند یعنی اقتصاد وضع 
خوبی دارد و باید دید که کدام بانک در جذب منابع 

مردم موفق ترعمل کرده است. بر اساس گزارش بهمن ماه موسسه ملل 
در سال جاری نسبت به سال قبل توانسته سپرده های بلند مدت بیشتری 

را جذب کرده و اعتماد مشتریان خود را جذب کند.
در بهمن ۹۸ از سپرده های بلند مدت مردم موسسه ملل هیچ سپرده 
ای را جذب نکرده بود و رقم اعالمی صفر بود، ولی در سال ۹۹ با جهشی 
چشمگیری رقم سپرده بلند مدت ساالنه به رقم ۸۵ هزار و ۶۵۸ میلیارد 
ریال برای سپرده دوساله رسیده و نشان از آن دارد که مردم نزد موسسه 

ملل با اعتماد باالیی سرمایه گذاری کردند.
افزایش  از موضوعاتی که در موسسه ملل رخداده است  یکی دیگر 
نزدیک به سه برابری سپرده ها در سرفصل  پس انداز قرض الحسنه نزد 
موسسه اعتباری ملل بوده است. بر اساس این گزارش، در بهمن ۹۸ میزان 
الحسنه حدود ۵ هزار میلیارد ریال  سپرده جذب شده در سرفصل قرض 
بود اما در بهمن ۹۹ به مبلغ ۱3 هزار و ۴۱۶ میلیارد ریال رسید که جهشی 
معنادار در سنجش اعتماد مشتریان به این موسسه است چرا که سودی 
بابت قرض الحسنه به مشتریان اختصاص پیدا نکرده و ممکن است تنها 
از مزایای تسهیالت بهره ببرند که باز گویای بهبود وضع اقتصادی کشور 
و رعایت قوانین تسهیالت دهی موسسه است. موسسه ملل در یازده ماهه 
منتهی به بهمن ۱3۹۹ معادل 3۴ هزار میلیارد ریال درامد از محل تسهیالت 
جذب کرده و در مقابل ۲۲ هزار و ۷۰۶ میلیارد ریال تسهیالت پرداخت کرده 

که نشان از تراز ۱۲ هزار و ۱۹۷ میلیارد ریالی دارد.
گفتنی است که موسسه ملل در ۹ ماهه منتهی به اذر ۱3۹۹ با افزایش 
۵۱ درصدی مبلغ دو هزار و 3۴۱ میلیارد ریال سود خالص ساخته که با توجه 
به افزایش سهام ۶۵ درصدی ) از سرمایه شش هزار و ۶۰ میلیاردریالی در 
صورت مالی آذر ۹۸ به رقم ۱۰ هزار میلیارد ریال در صورت آذر ۹۹( که در 
صورت سود و زیان اعالم شده به هر سهمی ۲3۴ ریال تخصیص یافته است.

بازدید مدیرعامل بانک صنعت و معدن از شرکت داروسازی هما 
فارمد

دکتر حسین مهری مدیرعامل بانک صنعت و 
معدن از شرکت داروسازی هما فارمد واقع در پارک 

فناوری پردیس استان تهران بازدید کرد.
 به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک صنعت و 
معدن مدیر عامل این بانک به همراه معاون نظارت 
بر  نظارت  امور  مدیر  و  مطالبات  وصول  و  حقوقی 

انجام طرح در  با حضور در محل  طرحها صبح روز شنبه نهم اسفند ماه 
حال اجرا، در جریان پیشرفت مراحل ساخت و روند اجرایی آن قرار گرفت.

یادآور می شود جهت اجرای این طرح بانک صنعت و معدن مبلغ یک 
هزار میلیارد ریال سرمایه ثابت اختصاص داده است که زمینه اشتغال 3۵۰ 
نفر بصورت مستقیم را خواهد داشت . محصوالت تولیدی این شرکت شامل 
انواع آمپول، ویال و سرنگ آماده تزریق می باشد که ظرفیت تولید آن ۸۴ 

میلیون عدد در سال خواهد بود.
شایان ذکر است حجم سرمایه گذاری در این طرح چهار هزار و یکصد 
میلیارد ریال می باشد و پیش بینی می شود فاز یک این طرح در مهرماه 
سال آینده به بهره برداری برسد که با راه اندازی آن کشور از واردات این 

داروها بی نیاز خواهد شد.

امضای تفاهم نامه همکاری بین بانک های کارآفرین و پارسیان
مدیران عامل بانک های کار آفرین و پارسیان 
درراستای نقش سازنده همکاری بانک ها در سرعت 
بخشیدن به ایجاد سامانه ها و کاهش هزینه ها تفاهم 

نامه همکاری در حوزه های فناورانه امضا کردند.
کارافرین،  بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 
مراسم امضا و تبادل تفاهم نامه همکاری بین بانک 

پارسیان و بانک کارآفرین در حوزه های فناورانه عصر روز شنبه ۹ اسفندماه 
۹۹ با حضوردکتر محمد رضا فرزین و کوروش پرویزیان و به میزبانی بانک 
پارسیان برگزار شد. رویکرد تفاهم نامه دوجانبه بانک پارسیان و بانک کارآفرین، 
همکاری طرفین و شرکت های زیرمجموعه ی آنها در حوزه ی فناورانه و ارائه 
خدمات نرم افزاری، سخت افزاری، مشاوره ای و سرمایه گذاری مشترک از جمله؛ 
سامانه های عملیات بانکی و داده، کیف پول و پرداخت های خرد و ... است.

دکتر محمدرضا فرزین مدیرعامل بانک کارآفرین در مراسم امضا و 
ازدستورالعمل های جدید محصول  بسیاری  نامه گفت:  تفاهم  این  تبادل 
مشترک بین بانکهاست و همکاری های مشترک از صرف هزینه و زمان 

برای اجرایی شدن روال این دستورالعمل ها می کاهد.
فرزین با اشاره به همکاری نزدیک به ۷ ماهه تیم کارشناسی بانک 
های کارآفرین و پارسیان برای انعقاد تفاهم نامه مشترک افزود: تفاهم نامه 
مذکور در۸ حوزه اساسی تنظیم شده که ظرفیت های همکاری دو بانک در 

ارایه خدمات به مشتریان را افزایش می دهد.
مدیرعامل بانک کارآفرین با تاکید بر اینکه سود حاصل از همکاری 
های طرفین به مشتریان می رسد، خاطر نشان کرد: موضوعی که درکنار این 
تفاهم نامه ها اهمیت دارد استفاده از امکانات یکدیگر است که می تواند به 
نفع مشتریان و مجموعه بانک ها باشد ، برای مثال دربانک پارسیان مراکز 
پشتیبان و بحران وجود دارد و بانک کارآفرین نیز به تازگی مراکزی را به 

عنوان مراکز پشتیبان و بحران راه اندازی کرده است.
وی با اشاره فعالیت های بانک کارآفرین تصریح کرد: فعالیت با تاپ 

برای پذیره نویسی مربوط به حق تقدم افزایش سرمایه آغاز شده است.
این  پارسیان در  بانک  پرویزیان، مدیرعامل  همچنین دکتر کوروش 
مراسم ضمن تشکر از همکاران بانک کارآفرین و بانک پارسیان در تنظیم 
این تفاهم نامه به ظرفیت ها، قابلیت ها و زیرساخت های مطلوب بانک 
پارسیان و کارآفرین اشاره و هدف از امضای این تفاهم نامه را هم افزایی 
بیشتر برای دو مجموعه و کاهش هزینه های اضافی برای سرویس دهی 
بهتر به مشتریان و مردم ذکر کرد.  پرویزیان افزود : چارچوب همکاری بانک 
پارسیان با کارآفرین بلند مدت و فراتر از رابطه اقتصادی است و امیدواریم 
که ظرفیت ها و قابلیت های هر دو مجموعه موجب ایجاد محصوالت و 

خدمات جدید و بهروری بیشتر و ارزش افزوده برای هر دوبانک شود .
مدیرعامل بانک پارسیان با اشاره به دستور العمل ها و بخشنامه های 
جدید بانک مرکزی و ضرورت ایجاد ساماندهی جدید توسط بانک ها گفت 
: در همکاری بانک ها، سرعت ایجاد سامانه ها افزایش و هزینه های آن 
کاهش می یابد و اگر اتحاد و ائتالف بین بانک ها بیشترشود، بهتر می توان به 
مشتریان و مردم خدمت رسانی کرد پرویزیان افزود : چارچوب همکاری بانک 
پارسیان با کارآفرین بلند مدت و فراتر از رابطه اقتصادی است و امیدواریم 
که ظرفیت ها و قابلیت های هر دو مجموعه موجب ایجاد محصوالت و 

خدمات جدید و بهروری بیشتر و ارزش افزوده برای هر دوبانک شود .
مدیرعامل بانک پارسیان با اشاره به دستور العمل ها و بخشنامه های 
جدید بانک مرکزی و ضرورت ایجاد ساماندهی جدید توسط بانک ها گفت 
: در همکاری بانک ها، سرعت ایجاد سامانه ها افزایش و هزینه های آن 
کاهش می یابد و اگر اتحاد و ائتالف بین بانک ها بیشترشود، بهتر می 

توان به مشتریان و مردم خدمت رسانی کرد.

امروز صورت می گیرد؛
بهره برداری رسمی از طرح توسعه میدان نفتی آذر 

طرح توسعه میدان نفتی آذر با ظرفیت تولید روزانه ۶۵ هزار بشکه نفت خام، 
امروز)دوشنبه، ۱۱ اسفندماه( با حضور رئیس جمهوری و از طریق ویدئوکنفرانس به 

بهره برداری می رسد.
به گزارش دنیای جوانان، شرکت ملی نفت ایران، بهره برداری رسمی از میدان 
مشترک آذر که از آن به عنوان پیچیده ترین میدان نفتی کشور یاد می شود، امروز با 
فرمان رئیس جمهوری و به صورت ویدئوکنفرانس عملیاتی می شود.تأمین منافع ملی، 
ایجاد فرصت اشتغال برای نیروهای بومی و رونق اقتصادی و توسعه زیرساخت ها 
در منطقه ایالم، از شاخص های برجسته اجرای طرح توسعه میدان مشترک آذر به 
شمار می آید.میدان نفتی آذر در بلوک اکتشافی اناران در استان ایالم )در جنوب 
غربی ایران و ۲۵ کیلومتری شهرستان مهران( در مرز ایران و عراق واقع شده است.

پیش بینی کارشناسان جهانی اقتصاد؛
قیمت نفت می تواند تا مرز 100 دالر پیش برود

بازبینی قیمت نفت محتاطانه شروع شده و بعضی از بانکها پیش بینی می کنند 
قیمت هر بشکه نفت برنت امسال به ۶۰ دالر می رسد در حالی که سایرین جسورتر بوده 
و پیش بینی می کنند شاخص بازار جهانی تا مرز ۶۵ دالر در هر بشکه صعود خواهد کرد.

 تا چند ماه پیش با توجه به روند کند ساخت واکسنهای کووید ۱۹، ادامه مازاد 
عرضه نفت و گزارش ها از شناسایی انواع جهش یافته ویروس کرونا در نقاط مختلف 
جهان و تهدید آغاز موج جدید شیوع بیماری، این پیش بینی ها کامال خوش بینانه 

به نظر می رسیدند.
بانکها و معامله گران درباره قیمت ۱۰۰ دالر هر بشکه نفت برنت  اکنون 
صحبت می کنند. البته دلیل اصلی چنین پیش بینی، افت تولید نفت آمریکا به دلیل 
یخبندان بی سابقه تگزاس در اوایل فوریه است. این کاهش حتی از افت تولید ناشی 
از شیوع ویروس کرونا در سال ۲۰۲۰ بزرگتر بود و مدتی طول خواهد کشید که به 

طور کامل احیا شود.
 با این همه تقاضا در بعضی از بازارهای مهم به خصوص در چین به طور مستمر 
رو به بهبود است. این بهبود تا حدی احیای تدریجی تقاضا برای نفت در سایر مصرف 
کنندگان بزرگ مانند آمریکا را جبران کرده و به باالتر رفتن قیمت ها کمک می کند. 
البته برنامه های محرک مالی دولتی که در واکنش به بحران پاندمی، نقدینگی را به 
اقتصادهای سراسر جهان تزریق کرده اند نیز وجود دارد. هزاران میلیارد دالر با امید 
به کمک به احیای رشد اقتصادی به سوی شرکتها و مصرف کنندگان سرازیر شده 
است. یک بار دیگر آمریکا برای تغییر فضای نفت نقش حیاتی داشته است. بازبینی 
پیش بینی قیمت نفت پس از پیشنهاد جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، برای تصویب 
بسته کمک مالی ۱.۹ تریلیون دالری به سرعت انجام شد.این بسته همچنان مورد 
بحث است و ممکن است کوچکتر از پیشنهاد اولیه تصویب شود اما آنچه که به نفت 
مربوط می شود، تاثیر خود را خواهد گذاشت. بانکهای سرمایه گذاری، بانک مرکزی 
آمریکا و وزارت خزانه داری همگی انتظار احیای اقتصادی سریع تحت تاثیر این 
تدابیر محرک مالی را دارند و احیای سریع اقتصادی شامل بهبود تقاضا برای نفت 
خواهد بود زیرا افراد بیشتری سفر کردن را آغاز می کند.در این بین ذخایر جهانی 
نفت رو به کاهش هستند. تالش های اوپک پالس در کاهش تولید مثمرثمر واقع 
و تولیدکنندگان شیل آمریکا این بار برای بازگشت به افزایش تولید محتاط بوده اند.

در چنین فضایی عجیب نیست که بانک امریکا، شرکت سوکار تریدینگ و شرکت 
انرژی اسپکتس هفته گذشته پیش بینی کردند قیمت نفت برنت در دو سال آینده 
به ۱۰۰ دالر در هر بشکه صعود خواهد کرد. شرکت سکوکار تریدینگ که شرکت 
فروش نفت جمهوری آذربایجان است پیش بینی کرد قیمتها با متعادل شدن عوامل 
بنیادین در حال افزایش هستند و نفت برنت تا تابستان می تواند تا مرز ۸۰ دالر در 
هر بشکه صعود کند. حیال احمدزاده مدیر بازرگانی سوکار تریدینگ به بلومبرگ 

گفت: با محدود ماندن عرضه، قیمتها می توانند تا مرز ۱۰۰ دالر نیز پیش بروند.
آمریتا سن از شرکت انرژی اسپکس به تدابیر محرک اقتصادی به عنوان دلیل 
اصلی پیش بینی افزایش قیمت اشاره کرد وگفت: ما همواره قیمت ۸۰ دالر یا باالتر 
نفت در سال ۲۰۲۰ را پیش بینی می کردیم و شاید این قیمت با توجه به نقدینگی 

که در حال حاضر در سیستم مالی وجود دارد، ۱۰۰ دالر باشد.
 البته انتظارات برای بهبود تقاضا برای نفت در خارج از چین هنوز تحقق پیدا 
نکرده اند و مسئله عرضه بیشتر نفت در آینده از سوی عربستان سعودی و شاید 
روسیه و احتماال ایران وجود دارد. با پایین ماندن تولید نفت آمریکا این مسئله ممکن 
است فورا روی قیمت ها تأثیر نگذارد اما چند میلیون بشکه در روز تولید بیشتر مطمئنا 

قیمتها را تا حدودی تحت فشار قرار خواهد داد.
 همچنین وزیران گروه اوپک پالس هفته جاری درباره سطح تولید نفت پس 
از مارس تصمیم گیری می کنند و احتماال کاهش تولید داوطلبانه یک میلیون بشکه 
در روز نفت از سوی عربستان سعودی دیگر پس از مارس ادامه پیدا نخواهد کرد. 
با این حال اگر درباره افزایش تولید موافقت شود، این افزایش مالیم و به میزان 
۵۰۰ هزار بشکه در روز خواهد بود. این همان میزان افزایش تولیدی است که اوپک 
 پالس در ژانویه با آن موافقت کرد و محدودیت عرضه خود را به ۷.۲ میلیون بشکه 

در روز - بدون در نظر گرفتن کاهش تولید یک جانبه عربستان سعودی- رساند.

رئیس جمهوری:

دغدغه دولت، کاهش و رفع فشارهای معیشتی در زندگی مردم است
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زیر نظر: مطهره رضوانی

ضرورت روزآمدکردن نظام نامه باشگاه 
بهینه کاوی صنعت پاالیش گاز

مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز ایران بر ضرورت 
گاز  پاالیش  بهینه کاوی صنعت  باشگاه  نظام نامه  روزآمدکردن  و  استقرار 

تأکید کرد.
به گزارش د نیای جوانان به نقل از شرکت ملی گاز ایران، مسعود 
زردویان در چهارمین نشست باشگاه بهینه کاوی شرکت های پاالیش گاز 
که با حضور رؤسای بهره وری و تحلیل سیستم های شرکت های پاالیش گاز 
و با هدف تعیین اولویت های کاری باشگاه، تبیین چرخه بهره وری و نظام 
ارزیابی عملکرد برگزار شد، گفت: پس از بازبینی نظام نامه، پیشنهادهای 

پاالیشگاه ها بحث و بررسی شد و سرانجام نظام نامه روزآمد می شود.
وی ادامه داد: تسری و توسعه سطح مقایسه شرکت های پاالیشی با 
دیگر صنایع موفق و سرآمد کشور سبب می شود بازده پاالیشگاه های گاز 

به مراتب بیشتر و بهتر شود.
مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز با اشاره به عملکرد 
ایران در مدیریت شیوع ویروس کرونا، تصریح  مطلوب شرکت ملی گاز 
کرد: با توجه به ظرفیت های دانشی موجود، تأکید بر شناسایی ظرفیت ها 
و توانمندی های مجموعه شرکت های پاالیشی و شناسایی نقاط قوت و 
ضعف احتمالی و تالش برای رفع موانع و مشکالت از طریق بهینه کاوی 

داخلی و خارجی است.
زردویان اظهار کرد: این در حالی است که ضرورت توجه به نیازهای 
ذی نفعان کلیدی و ستادی )پاالیشگاه ها( در بحث ارزیابی ها، به ویژه ارزیابی 
عملکرد، ضرورت مدیریت دانش و تسری تجارب و دانش موجود از سطح 
شرکت های پاالیش گاز و باشگاه بهینه کاوی به سطح ستاد ملی گاز در 
بحث برنامه ریزی راهبردی و ضرورت نشست های باشگاه با شرکت های 

عضو به صورت مجزا در این موضوع، اجتناب ناپذیر است.
وی تالش برای ایجاد قطب های عملکردی میان شرکت های پاالیشی 
گاز را از انتظارهای مدیریت هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز 
ایران از این باشگاه دانست و ابراز امیدواری کرد اعضا در تحقق آن بکوشند 
پایان  در  ایران  گاز  ملی  تولید شرکت  بر  نظارت  و  مدیر هماهنگی 
گفت: با توجه به اینکه برای شکل گرفتن کامل باشگاه بهینه کاوی، نیاز به 
همراهی و مشارکت شرکت های پاالیشی است، تصمیم بر این شد که هر 
ماه نشست هایی ترجیحًا از طریق ویدیوکنفرانسی تشکیل و از آن میان، 
به  مختلف  زمینه های  در  شرکت ها  تجارب  تدوین  تحلیلی  گزارش های 

اشتراک گذاشته شود.
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زیر نظر: بهنام مومنی

جدیدترین آمار بانک مرکزی از بازار مسکن؛ 
افزایش 30 درصدی اجاره خانه در تهران 

طبق اعالم بانک مرکزی، در بهمن ماه امسال اجاره خانه در شهر تهران 
و در کل مناطق شهری معادل 3۰.۶ و 33.۹  درصد نسبت به ماه قبل و ماه 

مشابه سال گذشته رشد کرده است.
گزارش تحوالت بازار مسکن در شهر تهران که از سوی بانک مرکزی 
منتشر شده، نشان دهنده این است که در بهمن ماه 3.۹ هزار واحد مسکونی 

معامله شده و متوسط قیمت هر متر خانه در 
این زمان معادل ۲۸ میلیون و 3۹۰ هزار تومان 

بوده است. 
مناطق  میان  در  است که  در حالی  این 
۲۲ گانه شهر تهران بیشترین متوسط قیمت هر 
متر خانه حدود ۵۸ میلیون و ۹۹۰ هزار تومان در 
منطقه یک و کمترین آن به قیمت ۱۱ میلیون 
و ۹۹۰ هزار تومان در منطقه ۱۸ بوده است که 
هر یک از آنها با افزایش ۱۱۰.۱ درصدی در 

منطقه یک و ۶۷.۵ درصدی در منطقه ۱۸ مواجه شده اند.
متوسط قیمت خانه در ۱۱ ماهه اول سال چند است؟ 

همچنین، در ۱۱ ماهه اول امسال متوسط قیمت یک مترمربع بنای واحد 
بنگاه های معامالت ملکی در شهر تهران ۲3  از طریق  مسکونی معامله شده 

میلیون و ۲۸۰ هزار تومان بوده است که افزایش ۷۸.۹ درصدی دارد.
توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده برحسب قیمت یک 
مترمربع بنا در بهمن ماه نیز حاکی از آن است که واحدهای مسکونی در دامنه 
قیمتی ۱۶ تا ۱۸ میلیون تومان به ازای هر مترمربع بنا با سهم ۷.۵ درصد بیشترین 
سهم از تعداد معامالت شهر تهران را به خود اختصاص دادند و دامنه قیمتی ۱۴ تا 
۱۶ میلیون و ۲۰ تا ۲۲ میلیون با ۶.۸ و ۶.۷ درصد سهم در رتبه بعدی قرار دارد.  
از سوی دیگر در بهمن ماه امسال توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی 
معامله شده بر اساس ارزش هر واحد نشان دهنده آن است که واحدهای مسکونی 
با ارزش ۶۰۰ تا ۸۵۰ میلیون تومان با اختصاص سهم ۱3.۴ درصد بیشترین سهم 

از معامالت انجام شده را داشتند.
منطقه ۵ دارای بیشترین سهم در معامالت مسکن 

شده  انجام  معامالت  توزیع  همچنین، 
مسکن بر اساس مناطق شهری در تهران حاکی 
از آن است که منطقه پنج با ۱3.۵ درصد از کل 
معامالت، بیشترین سهم معامالت شهر تهران 

را به خود اختصاص داده است.
عالوه براین، بررسی شاخص کرایه مسکن 
اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری 
در بهمن ماه امسال نشان دهنده رشدی معادل  
3۰.۶ و 33.۹  درصد نسبت به ماه مشابه سال 

گذشته است.

نماینده کارگران در شورای عالی 
به  هم  دستمزد  مؤلفه  اگر  گفت:  کار 
تمام  قیمت  مؤلفه های  از  یکی  عنوان 
شده کاال و خدمات حساب کنیم و اجازه 
رشد به دستمزد را بدهیم، همانند سایر 
مؤلفه ها مدیریت خواهد شد و کارگران 
نیز زندگی حداقلی بهتری خواهند داشت 
اما اگر به دستمزد نگاه اقتصادی داشته 
باشیم و نگاهمان تنها به کارفرما باشد، 
کارفرما هم همیشه مدعی خواهد بود.

مه  نا بر یک  ر  د یی  ا خد علی 
 : کرد ر  ظها ا سیما  در  صبحگاهی 
تعیین کننده  مرجع  کار  قانون  براساس 
کار  عالی  شورای  کارگران  دستمزد 
از  متشکل  کار  عالی  شورای  و  است 
و  کارفرمایی  کارگری،  نماینده های 
براساس  باید  شورا  این  است.  دولت 
تعیین  را  کارگران  دستمزد  مؤلفه  دو 
تورم  نرخ  به  توجه  اول  مؤلفه  کند که 
است و مؤلفه دوم قانون آمره محسوب 
می شود و براساس آن مزد تعیین شده 
کار  نوع  و  جسمی  ویژگی های  بدون 
زندگی  هزینه های  حداقل  باید  محوله 
را تأمین کند و این هزینه ها که حداقل 
هزینه های خانواده برای زندگی سالمت 

هست، سبد معیشت نام دارد.
کارگری  گروه  برآورد  افزود:  وی 
از سبد معیشت حدود ۹ میلیون تومان 
دستمزد  کمیته  جلسه  در  که  بود 
آمارهای  براساس  کار  عالی  شورای 
رسمی عدد ۶ میلیون و ۸۹۵ تومان به 
 3.3 خانوار  زندگی  حداقل های  عنوان 
نفری مشخص شد که این عدد برای 
حداقل های زندگی در شهر تهران پایین 
است و در مراکز کالن شهرها این رقم 
پاسخگو نیاز خانوارها نیست. در استان 
از  بیش  رقمی  هزینه ها  برآورد  تهران 
۱۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان را نشان 
می دهد و در استان قم این عدد حدود 
است.  تومان  هزار   ۴۰۰ و  میلیون   ۷
این عدد  بر روی  نرخ مسکن  بنابراین 
در شهرها تأثیرگذار است و بیش از ۲.۵ 
میلیون تومان هزینه خوراک هست که 

در سراسر کشور هزینه برابر دارد.
مزد  حاضر  حال  در  افزود:  وی 
کارگران برای خانواده 3.3 نفری کمتر 
از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است و 
وضعیت فعلی برای کشور هشداردهنده 
فرزند ۲  با دو  کارگران  است. دستمزد 
میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و کارگران 
هزار   ۶۰۰ و  میلیون   ۲ فرزند  بدون 
کارگران  امسال  دستمزد  است.  تومان 
3۷ درصد هزینه های خانوار را پوشش 
طرف  اجتماعی،  شرکای  و  می دهد 
باید  کارفرمایان  نماینده های  و  دولتی 
همکاری های الزم را داشته باشند که 
قدرت خرید از دست رفته کارگران به 

آنها برگردد.
نماینده کارگران در شورای عالی 
کار ضمن اشاره به مخالفت کارفرمایان 

با رقم پیشنهادی گفت: در سال گذشته 
 ۹۵۰ و  میلیون   ۴ معیشت  سبد  رقم 
هزینه ها  اختالف  که  بود  تومان  هزار 
از  بیش  امروز  به  تا  گذشته  سال  از 
است.  تومان  هزار   ۹۰۰ و  میلیون   ۱
هزینه زندگی کارگران نیز همانند سایر 
مؤلفه های تولید که مدیریت شده است، 
باید توسط کارفرمایان مدیریت شود و 
دستمزد  پرداخت  توان  موضوع  طرح 
است  اشتباهی  بحث  کارفرما  سوی  از 
سخت  معیشت  تحمیل  به  منجر  که 
به کارگران و کاهش قدرت خرید آنها 
شده است. بیش از ۴۲.۵ میلیون نفر از 
تولیدات  خریداران  و  مصرف کننده ها 
کارگران  همین  کشور  کارفرمایان 
هستند و در سال گذشته کارفرمایان ما 
در ردیف مواد اولیه تولیدات خود و سایر 
هزینه ها افزایش 3۰۰ درصدی داشتند. 
به عنوان یکی  اگر مؤلفه دستمزد هم 
و  کاال  شده  تمام  قیمت  مؤلفه های  از 
به  رشد  اجازه  و  کنیم  حساب  خدمات 
دستمزد را بدهیم، همانند سایر مؤلفه ها 
مدیریت خواهد شد و کارگران نیز زندگی 
حداقلی بهتری خواهند داشت و اگر به 
دستمزد نگاه اقتصادی داشته باشیم و 
نگاهمان تنها به کارفرما باشد، کارفرما 

هم همیشه مدعی خواهد بود.
در  دستمزد  کرد:  تأکید  خدایی 
شد،  خواهد  مشخص  اجتماعی  بعد 
به  توجه  با  ما  کارگری  خانواده های 
ردیف های  دارند،  که  پایینی  درآمد 
ن  شا ر ا نو خا ی  ینه ها هز ی  ر و ضر
موجود  آمارهای  و  است  شده  حذف 
رگری  کا ده های  ا نو خا درخصوص 
خانواده ها  این  و  است  هشداردهنده 
تفریحات،  هزینه  برای  بودجه ای 
ندارند.  بهداشت  و  آموزش  سرگرمی، 
سرانه مصرف شیر در کشور ما در سال 
۱3۸3 حدود ۲۱۰ کیلوگرم به ازای هر 
نفر در سال بود و این عدد به کمتر از 
و  است  رسیده  سال  در  کیلوگرم   ۸۰

هدفمندی  شاهد  که   ۱3۸۷ سال  در 
و   ۱3۹۱ سال  در  و  بودیم  یارانه ها 
داشتیم،  را  ارز  نرخ  که خیزش   ۱3۹۶
بود.  بیشتر  کاهش سرانه مصرف شیر 
سرانه  کاهش  این  آسیب  اول  نکته 
مصرف شیر است که وزارت بهداشت 
است  کرده  ارائه  را  الزم  هشدارهای 
در  شیر  تولید  چرخه  به  دوم  آسیب  و 
از  قسمتی  که  شد  خواهد  وارد  کشور 
کاهش  واسطه  به  ما  اشتغال  و  تولید 

سرانه مصرف شیر از بین رفت.
اخراج  ز  ا صحبت  فزود:  ا وی 
از  کمتر  توافقی  دستمزد  یا  کارگران 
حقوق قانونی به واسطه افزایش دستمزد 
کارگران می شود و باید بررسی شود که 
چند درصد کارگاه ها و کارخانه های ما 
که  کارفرمایانی  دارند.  را  مشکل  این 
این ادعا را دارند باید توضیح دهند که 
در زمان افزایش قیمت مواد اولیه، هزینه 
حمل ونقل و انرژی را چه کردند چراکه 
درخصوص دستمزد بزرگنمایی می شود 
و کارفرمایان در بحث حقوق اختیار و 
تولید  بحث  در  و  دارند  مدیریت  اجازه 

مدیریت کارفرما کمتر هست.
نماینده کارگران در شورای عالی 
کار خاطرنشان کرد: براساس برآوردهای 
به  کارگران  دستمزد  سهم  رسمی 
شده  تمام  قیمت  در  میانگین  صورت 
هست  درصد   ۵ حدود  خدمات  و  کاال 
بزرگنمایی  بحث  به  رقم  این  با  و 
دستمزد می رسیم و قبل از سال ۱3۸۴ 
تمام  قیمت  در  میانگین سهم دستمزد 
شده کاال و خدمات بیش از ۱۷ درصد 
در  که  مؤلفه ای  تنها  همچنین  بود. 
نرخ  می داد،  قیمت  تغییر  سال ها  آن 
دستمزد کارگران بود و در آنها سال ها 
به  منجر  دستمزد  افزایش  دلیل  دو  به 
تأثیر  اول  افزایش نرخ تورم شد. دلیل 
مستقیم افزایش دستمزد بر قیمت تمام 
شده کاال بود و دلیل دوم هم بار روانی 
ناشی از افزایش دستمزد بود که منجر 

می شد  تورم  درخصوص  روانی  بار  به 
از  مؤلفه  دو  هر  فعلی  شرایط  در  که 
بین رفته است. سهم دستمزد در قیمت 
تمام شده کاال کمتر از ۵ درصد است و 
اگر دستمزد کارگران ۱۰۰ افزایش یابد، 
نهایتًا منجر به تورم ۵ درصدی خواهد 
بار روانی هم مسائلی  شد. درخصوص 
گوی  و...  خودرو  طال،  ارز،  نرخ  چون 
سبقت را از بحث دستمزد گرفته اند که 
نخواهد  ایجاد  نیز  روانی  بار  نتیجه  در 
کرد. هر سالی که دستمزد باالتر تصویب 
شد، تورم سال آینده پایین تر از دستمزد 
در  شده  ایجاد  تورم  بود.  شده  تعیین 
افزایش  با  معناداری  رابطه  کشور هیچ 
که  افرادی  و  ندارد  کارگران  دستمزد 
مدعی افزایش تورم به واسطه افزایش 
دستمزد کارگران هستند، باید به آمارها 

دقیق تر نگاه کنند.
متأسفانه  داشت:  اظهار  خدایی 
بدون  کارفرما  از  شکایت  سازوکار 
وجود  کارگر  اطالعات  شدن  مشخص 
رفته  دست  از  مؤلفه  مهم ترین  و  ندارد 
کارگران امنیت شغلی است که به این 
واسطه کارگران به سادگی از حق وحقوق 
خود دفاع نمی کنند و تشکل های کارگری 
هم آن قدر گسترده نیستند که مشکالت را 
رصد کنند. ضمن تشکر از شبکه پنج سیما 
و برنامه یه روز تازه باید اشاره کنم که 
رسانه ملی برنامه خاصی برای کارگران 
ندارد تا از حقوق معنوی از دست رفته 
کارگران دفاع شود و نیاز به برنامه هایی 
کارگران  به  الزم  آموزش های  تا  است 
درخصوص حق و حقوقشان ارائه شود.  

نماینده کارگران در شورای عالی 
و  میلیون   ۶ رقم  گفت:  پایان  در  کار 
۸۹۵ هزار تومان در جلسه شورای عالی 
کار مطرح خواهد شد و جلسات سخت 
و پیچیده شورای عالی کار از سه شنبه 
محقق  بر  تالش  که  شد  خواهد  آغاز 
کردن این عدد داریم اما عدد خروجی 

از جلسه قابل پیش بینی نیست.  

نماینده کارگران در شورای عالی کار: 

امنیت شغلی، مهم ترین مؤلفه از دست رفته کارگران است
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ملی  جشنواره  نخستین 
با  ها«  نیرنگ  و  ها  »رنگ 
عنوان درنگی بر فرق انحرافی 
و  مشارکت  با  نوظهور،  های  عرفان  و 
همکاری دستگاه های فرهنگی از جمله 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 

سمنان برگزار می شود.
 حجت االسالم سعید اعتمادی، به 
همراه مدیر حوزه علمیه استان سمنان و 
معاون اداه کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان سمنان، در نشست مطبوعاتی با 
خبرنگاران، گفت: این جشنواره در رشته 
های فرهنگی و هنری با همکاری دفتر 
تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم، اداره 
سمنان،  استان  اسالمی  تبلیغات  کل 
سیما  و  صدا  نگاه،  نهاد  مردم  تشکل 
علمیه  حوزه  مدیریت  و  سمنان  مرکز 
برادران استان سمنان برگزار می شود.

دبیر جشنواره ملی فرهنگی، هنری 
»رنگ ها و نیرنگ ها« ، با بیان اینکه 
این جشنواره ملی در رشته های هنری 
شامل  کوتاه  فیلم  کاریکاتور،  پوستر، 
مستند، داستانی، انیمیشن کوتاه، موشن 
گرافیک و موشن کمیک، نمایش کوتاه ، 
پادکست در بخش اصلی برگزار خواهد 
شد افزود: بخش فرهنگی این جشنواره 
ملی نیز به کتاب صوتی اختصاص دارد.

ین  ا ری  برگزا ز  ا هدف  وی، 
مقابله  را  هنری  فرهنگی،  جشنواره 
و  ضاله  فرق  با  هنری  و  فرهنگی 
اظهار  و  کرد  بیان  کاذب  های  عرفان 
این جشنواره شامل  داشت: محورهای 
بهائیت، مسیحت  فرقه ها، فرقه ضاله 
صهیونیستی، عرفان های کاذب و فرقه 
های نوظهور، انجمن حجتیه، تصوف و 
جریان های انحرافی فرق متصوفه است.

بیان  با  اعتمادی  االسالم  حجت 
اینکه هجوم فرهنگ بیگانه به فرهنگ 
شدت  اخیر  سالیان  در  اسالمی  ایرانی 

روند  در  اخالل  افزود:  گرفته،  بیشتری 
های  آموزه  گسترش  و  نشر  و  توسعه 
اسالم ناب یکی از سیاست های دشمنان 
به فرق ضاله و  دادن  از طریق میدان 

عرفان های کاذب است.
عنوان  به  از فضای مجازی  وی، 
ضاله  فرق  فعالیت  پایگاه های  از  یکی 
گفت:  و  برد  نام  کاذب  عرفان های  و 
از  دشمن  گسترده  استفاده  به  توجه  با 
در  ایجاد سستی  برای  مجازی  فضای 
اعتقادات جوانان، ما نیز باید از این فضا 
برای پاسخ دهی به شبهات ایجاد شده 
و نشر و گسترش آموزه های اسالم ناب 

بهره بگیریم.
دبیر جشنواره ملی فرهنگی، هنری 
»رنگ ها و نیرنگ ها«، به بیانیه گام 
انقالب  نامه های رهبری معظم  دوم و 
به جوانان غربی اشاره و خاطرنشان کرد: 
همه این موارد نیز با هدف روشنگری 
از  )ص(  محمدی  ناب  اسالم  تبیین  و 

صورت  انقالب  فرزانه  رهبری  سوی 
گرفته است.

وی، تالش برای نشر ارزش های 
اسالمی و شکل گیری تمدن اسالمی را 
مقدمه ای بر ظهور منجی عالم بشریت 
حضرت مهدی موعود )عج( دانست و 
ارزش های  از  پاسداری  در  افزود: همه 
اسالم ناب و مقابله با مکاتب انحرافی 
و فرقه های ضاله وظیفه جدی داریم.

بیان  با  اعتمادی  االسالم  حجت 
اینکه جوائز ارزنده ای برای آثار برتر این 
جشنواره پیش بینی شده است گفت: این 
جوائز از 3۰ تا ۷۰ میلیون ریال در نظر 
گرفته شده که متناسب به رشته های 
مختلف به برگزیدگان آن تعلق می گیرد.

دبیر جشنواره ملی فرهنگی، هنری 
اینکه  بیان  با  »رنگ ها و نیرنگ ها« 
فراخوان این جشنواره منتشر شده است 
به  آثار  ارسال  داد: آخرین مهلت  ادامه 
 ۱۴۰۰ اردیبهشت   ۱۵ جشنواره  این 

آینده  سال  خرداد  نیز  آن  اختتامیه  و 
خواهد بود.

تالش دشمنان برای بهره گیری از 
فضای مجازی در تبلیغ و ترویج فرقه ها 

و عرفان های کاذب
سمنان  استان  علمیه  حوزه  مدیر 
نیز در این نشست گفت: ارزیابی بخش 
و  اسالمی  و  دینی  نظر  از  محتوایی 
این  عهده  بر  دینی  شبهات  با  مقابله 
مدیریت قرار گرفته است.حجت االسالم 
با  رستمیان  محمدحسن  والمسلمین 
اشاره به توسعه فضای مجازی و بهره 
گیری دشمنان از این فضا برای تبلیغ 
و ترویج فرقه ها و عرفان های کاذب 
گفت: ما نیز باید از این ظرفیت که امروز 
ناب  اسالم  با  مقابله  برای  تهدید  یک 
محمدی )ع( و ترویج شبهات دینی در 
جامعه و به خصوص در بین نسل جوان 
به  را  تهدید  این  و  استفاده  باید  است 

فرصت تبدیل نماییم.

نخستین جشنواره ملی فرهنگی هنری رنگ ها و نیرنگ ها
 در سمنان برگزار می شود

ای  جاده  نقل  و  حمل  و  راهداری  کل  اداره  راهداری  معاون 
استان مرکزی:

احیاء 504 فقره تجاوز به حریم راههای استان مرکزی

حکم  اخذ  با  راهها،  قانونی  حریم  از  صیانت  راستای  در   _ مرکزی 
قضایی، برخورد قانونی الزم با ۵۰۴ مورد تجاوز به حریم راههای استان 

مرکزی بعمل آمده است.
به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان مرکزی، علیرضا اختری معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل 
و نقل جاده ای استان مرکزی از احیاء ۵۰۴ مورد تجاوز به راههای سطح 

استان خبر داد.
اختری با اشاره به اینکه حریم قانونی راه جزو الینفک از سطح جاده 
تابعه  ادارات  از مهم ترین وظایف  بشمار می رود خاطر نشان کرد: یکی 
راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستانها و گشتهای راهداری و ترابری، 
حفاظت از حریم قانونی راه و جلوگیری از تصرف و تجاوز به آن است که 
گاهًا بعلت تصرف بهره برداران اراضی حاشیه راهها ابتدا ناچار به اخذ حکم 

قضایی و در نهایت برخورد قانونی منجر می گردد.
ابتدای سال جاری تاکنون ۵۵۵ فقره تجاوز به  وی تصریح کرد: از 
حریم راه توسط گشت های راهداری و ترابری شناسایی شده است که از این 
تعداد ۵۰۴ مورد رفع تجاوز و به ۵۱ مورد دیگر اخطار کتبی ابالغ شده است.

اختری افزود: در همین راستا طبق درخواستهای قانونی بعمل آمده 
توسط متقاضیاِن اخذ مجوزات قانونی حریم راه، تاکنون بالغ بر ۴۷۰ فقره 

مجوز توسط کارشناسان این اداره کل صادر شده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی :
اجرای طرح معافیت هزینه برقراری

 انشعاب گازطبیعی برای جانبازان، رزمندگان
 و آزادگان سرافراز

مرکــزی _ حامــد نــوروزی : مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان مرکزی 
ــرای  ــی ب ــراری انشــعاب گازطبیع ــه برق ــت هزین از اجــرای طــرح معافی

جانبــازان، رزمنــدگان و آزادگان ســرافراز خبــر داد.
اجــرای طــرح معافیــت هزینــه برقــراری انشــعاب بــرای جانبــازان، 

رزمنــدگان و آزادگان
ــزی از  ــتان مرک ــرکت گاز اس ــل ش ــمیعی، مدیرعام ــا س محمدرض
ــرای  ــی ب ــعاب گازطبیع ــراری انش ــه برق ــت هزین ــرح معافی ــرای ط اج
جانبــازان، رزمنــدگان و آزادگان ســرافرازمیهن عزیزمــان دراســتان 

ــر داد. ــزی خب مرک
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت گاز اســتان مرکزی،ســمیعی در 
ایــن خصــوص گفــت: بــا عنایــت بــه جــزء )۵( بنــد )ث( مــاده ۸۸ قانــون 
برنامــه پنــج ســاله ششــم توســعه کشــور و دســتور مقــام عالــی وزارت 
نفــت، از ابتــدای ســال ۱3۹۹ امــکان ارائــه انشــعاب رایــگان بــا ظرفیــت 
۶ متــر مکعــب در ســاعت بــرای جانبــازان بــا درصــد جانبــازی زیــر ۲۵ 
درصــد، رزمنــدگان ۸ ســال دفــاع مقــدس بــا حداقــل ۶ مــاه حضــور در 
جبهــه و آزادگان ســرافراز در ســامانه صــدور صورتحســاب شــرکت ملــی 
گاز ایــران ایجــاد شــده اســت کــه مشــمولین می تواننــد در زمــان دریافت 

انشــعاب از ایــن امــکان بهره منــد شــوند.
ایــن مقــام مســئول یــادآور شــد: عــالوه بــر مــورد فــوق، طرح هــای 
دیگــری نیــز از جملــه طــرح معافیــت پرداخت هزینــه انشــعاب گاز طبیعی 
ــان تحــت پوشــش بهزیســتی، طــرح  ــواده شــهداء و مددجوی ــرای خان ب
معافیــت گازبهــای مــدارس دولتــی بــر اســاس الگــوی مصــرف شــده و 
ــالغ  ــه گازبهــاء اب همچنیــن معافیــت اماکــن مذهبــی از پرداخــت هزین
شــده بــود کــه شــرکت گاز اســتان مرکــزی نســبت بــه اجــرای آن بــر 

اســاس قوانیــن و مقــررات ابالغــی اقــدام کــرده اســت.
مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان مرکــزی اظهــار داشــت:همکاران مــا 
در کلیــه ادارات گازرســانی آمادگــی خــود را درجهــت خدمــت رســانی بــه 
کلیــه هــم اســتانی هــای خــود علــی الخصــوص جانبــازان، رزمنــدگان و 

آزادگان ســرافرازمیهن عزیزمــان اعــالم مــی نماینــد.

امینی زاده خبر داد:
احداث بوستان ساحلی صدف در بندرعباس

ــک بوســتان ســاحلی صــدف در  ــاس از احــداث ی شــهردار بندرعب
ــر داد. ــع خب ــر مرب ــه مســاحت ۲۵۰۰۰ مت ــی ب زمین

ــهر  ــعه ش ــرد: توس ــار ک ــاط اظه ــن ارتب ــی زاده در ای ــاس امین عب
ــای  ــی از برنامه ه ــا یک ــاحل و دری ــرار دادن س ــا محــور ق ــاس ب بندرعب
ــت. ــر اس ــال های اخی ــی س ــاس ط ــهرداری بندرعب ــده ش ــی ش عملیات

ــعه  ــاحلی، توس ــتان های س ــداث بوس ــه اح ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
زیرســاخت ها در نــوار ســاحلی، تــالش بــرای ایجــاد جاذبه هــای ســاحلی 
جدیــد، توجــه بــه ورزش هــای ســاحلی و غیــره برخــی از اقدامــات صورت 

گرفتــه در ایــن زمینــه اســت.
شــهردار بندرعبــاس بــا بیــان اینکــه پــروژه توســعه بلــوار ســاحلی 
در حدفاصــل میــدان الرک تــا بنــدر مســافری شــهید حقانــی بــه عنــوان 
یــک پــروژه بــزرگ، بخشــی از ایــن نــگاه اســت، خاطرنشــان کــرد: در 
ادامــه ایــن پــروژه، از ماه هــا قبــل احــداث بوســتان ســاحلی صــدف در 

دســتور کار شــهرداری بندرعبــاس قــرار گرفتــه اســت.
ــن بوســتان موجــب ایجــاد فضــای  ــان اینکــه ای ــا بی ــی زاده ب امین
جدیــد تفریحــی و گردشــگری در شــهر می شــود، گفــت: بوســتان صــدف 
ــه مســاحت ۲۵۰۰۰ متــر مربــع توســط ســازمان عمــران و  در زمینــی ب

بازآفرینــی شــهری شــهرداری بندرعبــاس در حــال احــداث اســت.
ایــن مقــام مســئول از پیشــرفت ۶۰ درصــدی ایــن پــروژه خبــر داد 
و اضافــه کــرد: در نظــر گرفتــن یــک محوطــه و محــل تجمــع بــزرگ 

در بوســتان صــدف، از مهمتریــن ویژگی هــای ایــن مجموعــه اســت.
وی تصریــح کــرد: مســیر ماشــین برقــی، اســتخر آب بــازی 
ــی،  ــن ورزش ــی، زمی ــگ تاکس ــاحل، پارکین ــه س ــی ب ــودکان، دسترس ک
مســیر پیــاده روی و دوچرخه ســواری و غیــره از دیگــر بخش هــای ایــن 

ــت. ــاحلی اس ــتان س بوس
امینــی زاده خاطرنشــان کــرد: مجمــوع اعتبــار اختصــاص یافتــه بــه 
ایــن پــروژه بالــغ بــر ۵۵ میلیــارد ریــال اســت کــه امیدواریــم طبــق برنامه  

زمانبنــدی در موعــد مشــخص بــه بهره بــرداری برســد.

جلسه مشترک اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
مازندران- ساری با تشکل های مردم نهاد

) کارشناســان مجموعــه بــاغ هــای هیرکانــی( در آســتانه فــرا 
رســیدن هفتــه منابــع طبیعــی

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل منابــع طبیعــی و 
آبخیــزداری مازنــدران- ســاری، دکتــر کــوروش شــریفی ســورکی 
معــاون برنامــه ریــزی، توســعه مدیریــت و منابــع اداره کل منابــع 
ــه  ــدم ب ــدران- ســاری، ضمــن خیرمق ــزداری مازن ــی و آبخی طبیع
حاضریــن و آرزوی ســالمتی روز افــزون بــرای آنــان، گفــت: 
ــز  ــگاه، مراک ــن دانش ــی بی ــویه خوب ــد س ــاط چن ــدا... ارتب الحم
ــی  ــردم نهــاد و دســتگاه هــای اجرای ــات، تشــکل هــای م تحقیق
ــازی،  ــگ س ــما در فرهن ــارب ش ــد از تج ــت و بای ــورت پذیرف ص
حفاظــت از عرصــه هــای منابــع طبیعــی بیشــتر اســتفاده شــود و 
افــزود: ایــن نشســت هــا و جلســات بایــد اســتمرار داشــته باشــد.

نجاتــی از کارشناســان مجموعــه بــاغ هــای هیرکانــی گفــت: 
مــا همــه ی تالشــمان ایــن اســت کــه گونــه هــای جنگلــی را بــه 
ــا تغییــر دیــدگاه و فرهنــگ  فضــای ســبز شــهری وارد کنیــم و ب
در پــارک هــا، بیمارســتان هــا، مراکــز آموزشــی، ویترینــی از گونــه 
هــای متنــوع هیرکانــی را در ایــن فضاهــا بکاریــم تــا گونــه هــای 
ــو  ــا نصــب تابل ــی ب ــانیم حت ــردم بشناس ــوم م ــه عم ــی را ب جنگل
مشــخصات گونــه را نیــز معرفــی مــی کنیــم تــا مــردم بیشــتر بــا 

آن آشــنا شــوند.
وی اضافــه کــرد: هــر چــه میــزان شــناخت جامعــه از ســرمایه 
هــای اجتماعــی، منابــع طبیعــی بیشــتر باشــد قطعــًا تاثیــر گذارتــر 

. شت ا
ــتان  ــطح اس ــی در س ــای جنگل ــای ه ــرد: پ ــان ک ــان بی ایش
ــای  ــوده ه ــن ت ــت ای ــرای حفاظ ــم ب ــی خواهی ــود دارد و م وج
جنگلــی چــاره جویــی و تــالش کنیم.یکــی دیگــر از کارشناســان 
مجموعــه بــاغ هــای هیرکانــی اظهــار کــرد: زمانــی ایــن نشســت 
هــا امیــدوار کننــده اســت کــه در کنــار نشســت هــای صمیمــی و 
کارآمــد، بــرای جنــگل هــای هیرکانــی گام هــای موثــری برداشــته 
شــود. مجموعــه کارشناســان بــاغ هــای هیرکانــی به صــورت جدی 
و عملــی در تــالش اســت تــا بــا ترویــج و فرهنــگ ســازی، دانــش 
مــردم را افزایــش دهــد. از مدیــران و مســئولین منابــع طبیعــی کــه 
همیشــه همــراه مــا هســتند تشــکر مــی کنیــم و از ایــن همدلــی 
بدســت آمــده خوشــحالیم.لذا بایــد تــالش کنیــم تــا جنــگل بهتــر 

حفاظــت شــود.

ارجاع بیش از 9 هزار پرونده به دوایر و مراکز مشاوره 
ای با مصالحه 72 درصدی

ــش از ۹ هــزار  ــالم از ارجــاع بی ــی اســتان ای ــده انتظام فرمان
پرونــده بــه دوایــر و مراکــز مشــاوره ای،کالنتری هــا و پاســگاه های 

انتظامــی اســتان بــا مصالحــه ۷۲ درصــدی خبــر داد.
ســرهنگ دالور القاصــی مهــر فرمانــده انتظامــی اســتان ایالم 
ــه ۷۲  ــزود: مصالح ــددکاران اف ــاوران و م ــی مش در کارگاه آموزش
درصــدی پرونــده هــای ارجاعــی بــه ایــن مراکــز قبــل از ورود بــه 

چرخــه قضائــی، یــک کار ارزشــمند و قابــل تقدیــر اســت.
وی اظهــار داشــت: تنهــا ســازمانی هســتیم کــه بــا بیــش از 

ــوع مأموریــت ســر و کار داریــم . ۱۲۸ ن
ــای  ــرمایه ه ــه س ــان اینک ــا بی ــتان ب ــی اس ــده انتظام فرمان
ــتند،  ــس هس ــای پلی ــت ه ــتیبان ماموری ــی و پش ــی، حام اجتماع
ــی  ــل م ــی حاص ــی زمان ــارکت عموم ــب مش ــرد: جل ــح ک تصری
شــود کــه مــردم پلیــس را از جنــس خــود و همــراه خــود بداننــد.

ســرهنگ القاصــی مهــر بــه اهمیــت امنیــت و احســاس آن در 
جامعــه اشــاره و خاطرنشــان کــرد: امــروز هــر نهــاد و ســازمانی کــه 
بخواهــد در ســطح جامعــه کار و فعالیتــی را انجــام دهــد نیازمنــد 
امنیــت اســت کــه ایــن امنیــت توســط خــود نهادهــا و ســازمانها 
انجــام می شــود و وظیفــه پلیــس نگهــداری و پاسداشــت از امنیــت 

بــه وجــود آمــده اســت.
فرمانــده انتظامــی اســتان ایــالم گفــت: نهــاد و ســازمانی کــه 
ــا  آرامــش روانــی و امنیــت نداشــته باشــد نمی توانــد بــه خوبــی ب
مــردم رفتــار و در راه انــدازی امــورات روزمــره و  احتیاجــات آنهــا 

مثمــر ثمــر باشــد.
ــه مشــاوران و مــددکاران  ســرهنگ القاصــی مهــر خطــاب ب
ــه عنــوان  ــی را ب انتظامــی اســتان ایــالم، افــزود: آمــوزش همگان
ــی از  ــه یک ــرا ک ــد چ ــال کنی ــذار دنب ــد و اثرگ ــل مفی ــک اص ی
راه هــای پیشــگیری از جــرم در ســطح جامعــه توســعه آموزش هــای 

ــی اســت. همگان
ســرهنگ القاصــی مهــر بــه مقولــه احســاس امنیــت در بیــن 
شــهروندان اشــاره کــرد و یــادآور شــد :هــر چــه احســاس امنیــت 
ــه   ــت در جامع ــزان امنی ــان می ــه هم ــم  ب ــا دهی ــه ارتق را در جامع

ــد. ــدا می کن ــش پی افزای
ــه عنــوان مشــاوران و مــددکاران  وی اظهــار داشــت: شــما ب
انتظامــی اســتان ایــالم کــه مــورد وثــوق و اعتمــاد مــردم هســتید 
می توانیــد نقــش بســیار تاثیرگــذاری در نهادینــه کــردن امنیــت و 

احســاس آن در جامعــه داشــته باشــید.
ایــن مقــام ارشــد انتظامــی خاطرنشــان کــرد: وقتــی جرائــم در 
جامعــه کاهــش پیــدا کنــد موجــب می شــود مــردم آرامــش فکــری 
داشــته و ایــن آرامــش بــه نهادهــا و ســازمان ها نیــز بــرای ارائــه 

خدمــات بهتــر تســری مــی یابــد.
وی بــه تعامــل و همــکاری مــددکاران اجتماعــی اشــاره کــرد 
و گفــت: مــددکاران پلیــس بایســتی تعامــل بــا مــردم ،معتمــدان، 
دانشــگاهیان، ائمــه جماعــات، علمــا و غیــره را بــه صــورت ویــژه  
ــم،  ــت عظی ــن ظرفی ــتفاده از ای ــا اس ــوان ب ــا بت ــد ت ــال کنن دنب

ــد. ــت بردارن ــردن امنی ــه ک ــری را در نهادین ــای بلندت قدم ه
ســرهنگ القاصــی مهــر تصریح کــرد: یکــی از کارهــای 
مــددکاران بایســتی فرهنگ ســازی باشــد کــه ایــن مهــم بایســتی 
ــا،  ــور در مهدکودک ه ــا حض ــه ای ب ــی و ریش ــورت زیربنای ــه ص ب
ــس،  ــزود: رویکــرد پلی ــدارس انجــام شــود. وی اف دبســتان ها و م
جامعــه محــوری اســت و ایــن رویکــرد بــا مشــارکت پذیــری مــردم 
بــه ســرانجام مــی رســد.فرمانده انتظامــی اســتان ایــالم بــا بیــان 
ــه مراکــز مشــاوره ای در کالنتری هــا و  اینکــه اســرار مراجعــان  ب
پاســگاه ها  بایســتی حفــظ شــود، گفــت: ایــن اصــل در مراکــز مــا 
بخوبــی رعایــت می شــود و افزایــش مراجعــه کننــدگان بــه مراکــز 
ــه  ــردم ب ــاد م ــالم نشــان دهنده اعتم ــی اســتان ای مشــاوره انتظام

ایــن مراکــز اســت.
ــت  ــی از معاون ــا قدردان ــالم ب ــتان ای ــی اس ــده انتظام فرمان
اجتماعــی فرماندهــی انتظامــی اســتان ایــالم و مــددکاران و 
ــت:  ــتحفاظی گف ــوزه اس ــگاه های ح ــا و پاس ــاوران کالنتری ه مش
ــه ۷۲ درصــدی پرونده هــای  ــا  انجــام مصال ــت اجتماعــی ب معاون
ارجاعــی بــه مراکــز مشــاورهای قبــل از ورود بــه چرخــه قضائــی، 

ــی داشــته اســت. ــه موفق کارنام

از  بازدید  در  واعظی  محمود     
فوالد  شرکت  توسعه ای  پروژه های 
مبارکه با بیان اینکه این شرکت یکی از 
شرکت های بزرگ و موفق کشور است، 
اظهار کرد: همه با هم باید تالش کنیم 
تا چنین مجموعۀ بزرگی که در اصفهان 
و کشور قادر به خدمت در دو بخش تولید 
و اشتغال است، به دلیل مسائل سیاسی و 
رقابت های این چنینی، همچون بسیاری 
این  باید  نشود.  قربانی  دیگر،  موارد  از 
وحدت و همدلی حفظ شود. این مسئله 
وظیفۀ من، استاندار اصفهان و نمایندگان 

این شهر است.
وی با مثبت ارزیابی کردن طرح 
مبارکۀ  فوالد  شرکت  دیجیتال  تحول 
اجرای  نتیجۀ  کرد:  تصریح  اصفهان 
طرح مشابهی در وزارت ارتباطات ایجاد 
به واسطۀ آن  فضای مجازی است که 
مردم  از  عظیمی  بخش  شدیم  موفق 
پروتکل های  تا  داریم  نگه  خانه  در  را 
این  اکنون  شود.  رعایت  بهداشتی 
از  بسیاری  می تواند  مجازی  فضای 

مشکالت را حل کند.
با  رئیس جمهوری  دفتر  رئیس 

سرنوشت  رویداد  این  اینکه  بر  تأکید 
اگر  گفت:  می کند،  مشخص  را  همۀ 
اقتصاد  میانبری  راه حل  با  بخواهیم 
خود را نجات دهیم، چاره ای نداریم جز 
اینکه به سمت اقتصاد دیجیتال حرکت 
ینه های  هز نه تنها  ین  ا بر بنا کنیم؛ 
نیست،  هزینه  قع  وا در  بخش  این 
به مراتب  و  است  سرمایه گذاری  بلکه 
نسبت به هزینه ای که در بخش خرید 
است.  اثرگذارتر  می شود،  ماشین آالت 

عالوه بر این،  چنین اقدامی تحوالتی 
می کند  ایجاد  فروش  و  تولید  بازار  در 
فوالد  هلدینگ  که می تواند سرنوشت 

مبارکه را تغییر دهد.
من  عقیدۀ  به  داد:  ادامه  واعظی 
انسانی مناسب در داخل کشور  نیروی 
وجود دارد، اما کشف نشده است. در این 
حوزه ما هرجا سرمایه گذاری کرده ایم، 
نیروی  داشته ایم  انتظار  آنچه  از  بیش 
ایجاد  به  قادر  و  متخصص  انسانی 

تحول در داخل کشور وجود داشته است. 
جوانان ما نه تنها آبروی ما، بلکه آبروی 

ایران را خریده اند.
 ،۹۲ سال  در  اینکه  بیان  با  وی 
وجود  دانش بنیان  شرکت   ۵۵ حدود 
داشت، خاطرنشان کرد: در حال حاضر 
در  دانش بنیان  شرکت   ۵۰۰ و  هزار   ۵
بزرگ  تحولی  که  دارد  وجود  کشور 
محسوب می شود. در سه سال اخیر که 
همۀ کشورهای دنیا درهای خود را به 
روی ما بسته بودند، همۀ نیازهای ما از 
طریق همین جوانان تأمین شد؛ بنابراین 

باید به آن ها اعتماد کرد.
دفتر  رئیس  گزارش،  این  بر  بنا 
این  به  ورود  بدو  در  رئیس جمهوری 
در  حضور  از  قبل  و  صنعتی  مجموعۀ 
پروژه های  عملیات  اجرای  آغاز  آیین 
مبارکه،  فوالد  دیجیتال شرکت  تحول 
این  گمنام  شهدای  مزار  بر  حضور  با 
خاطرۀ  و  یاد  فاتحه  قرائت  با  مجتمع، 

این شهدای گمنام را گرامی داشت.
ز  ا همچنین  عظی  ا و کتر  د
فوالد  مجتمع  مختلف  بخش های 

مبارکه بازدید کرد.

رئیس دفتر رئیس جمهوری در شرکت فوالد مبارکه عنوان کرد:

نگذاریم یک شرکت توانمند تولیدی مانند فوالد مبارکه قربانی مسائل سیاسی شود

عباس شـمس الهـی مدیرعامل 
شـرکت گاز اسـتان در مراسـم تودیع 
مقاومـت  پایـگاه  فرمانـده  معارفـه  و 
گفـت: نقش نیروهای بسـیجی پایگاه 
مقاومـت ایـن شـرکت در برنامه های 

عملیاتـی و اجرایـی پررنگ اسـت.
وی افـزود: بیـش از ۷۰ درصـد 
کارکنـان شـرکت گاز اسـتان، عضـو 
فعـال پایـگاه مقاومت بسـیج شـرکت 
هسـتند و برای مشـارکت در امور عام 
المنفعه و رفع مشـکالت مردم از هیچ 

کوششـی دریغ نمـی کنند.
ایـالم  گاز  شـرکت  مدیرعامـل 
اظهـار داشـت: همـکاری، همراهـی، 
پایـگاه  اعضـای  نقـش  و  همیـاری 
برنامـه  در  شـرکت  ایـن  مقاومـت 
هـای اجرایـی، فرهنگـی، مذهبـی و 
رفع مشـکالت ناشـی از حـوادث غیر 

مترقبـه اسـتان بـی بدیـل اسـت.
شـمس الهـی ادامـه داد: حضور 
بسـیجیان شرکت در تسریع در اتصال 
بخـش  زده  سـیل  روسـتاهای  گاز 
ماژیـن، اعـزام بسـیجیان و کمـک به 
نشـت یابی گاز در زلزله سرپل ذهاب، 
اجـرای مانـور و برنامه هـای امدادی، 
مشـارکت در اجـرای برنامـه کنترل و 
پایش مصرف گاز ادارات، سرکشـی و 
تکریـم خانـواده هـای معظم شـهدا و 
ایثارگـران، مشـارکت در برنامـه های 
قطـع و وصـل گاز در مواقـع بحـران 
و یـا اضطـراری، اجـرای برنامـه های 
اردویـی راهیـان نـور بـرای خانـواده 
کارکنـان و غیـره بخشـی از فعالیـت 
بسیجیان شـرکت گاز استان در زمینه 

هـای مختلف اسـت.
وی بـا اشـاره به اینکـه برگزاری 
کالس های آموزشی و فرهنگی برای 
تقویـت بسـیجیان و پرسـنل بخشـی 

دیگـر از اقدامـات ایـن شـرکت بـوده 
اسـت، گفـت: ایـن مجموعـه بـرای 
تقویـت همکاری شـرکت گاز اسـتان 
و حـوزه هـای پایـگاه مقاومت بسـیج 
اقدامـات قابل توجهی انجـام داده که 
خروجـی آن در هنـگام بـروز حـوادث 
غیـر مترقبـه بخوبـی دیده می شـود.

وی از مشـارکت اعضـای بسـیج 
ایـن شـرکت در کمک هـای مومنانه 
شـیوع  دوران  در  گفـت:  و  داد  خبـر 
ویـروس منحـوس کرونـا، کارکنـان 
و بسـیجیان شـرکت به صـورت خود 
خیرخواهانـه  عمـل  ایـن  در  جـوش 
شـرکت کردنـد و در چندیـن مرحلـه 

بـه کمـک نیازمنـدان شـتافتند.
ایـالم  گاز  شـرکت  مدیرعامـل 
بـا اشـاره بـه اینکه بسـیج یـک تفکر 
و فرهنـگ اسـت و هـر جـا کـه نیـاز 

باشـد باید حضوری فعال داشته باشد، 
زمـان  در  بسـیجیان  داشـت:  اظهـار 
جنـگ تحمیلی بعنـوان پیش قراوالن 
و  درخشـیدند  خـوب  نبـرد،  عرصـه 
امـروزه در عرصـه هـای مختلـف از 
جملـه اقتصـادی تـالش مـی کنـد تا 
کشـور بـه جایـگاه واقعی خود برسـد.

*بسـیج در تامیـن امنیـت پایدار 
داخلـی کشـور نقـش قابـل توجهـی 

ایفـا مـی کند
مهـدی  پاسـدار  دوم  سـرهنگ 
رییسـی فرمانده بسـیج حوزه مقاومت 
اسـتان  اسـتانداری  سـلیمی  شـهید 
گفت: بسـیج نقـش تعییـن کننده ای 
در کارآفرینـی، مدیریـت اداری و نیـز 
بهـره وری و اصالح نظـام اداری دارد 
و در هـر جـا ورود کنـد به یقین موفق 

بود. خواهـد 

تامیـن  در  بسـیج  افـزود:  وی 
امنیـت پایـدار داخلـی کشـور در کنار 
نیروهـای انتظامـی و امنیتـی نقـش 
قابـل توجهـی ایفا می کند و همیشـه 

بـرای جانفشـانی آمـاده هسـتند .
فرمانـده بسـیج حـوزه مقاومـت 
ایـالم  اسـتانداری  سـلیمی  شـهید 
اظهـار داشـت: پایـگاه مقاومت کربال 
ی شـرکت گاز را از پایگاه های برتر و 
موفق اداری در سـطح استان برشمرد 
کـه خدمـات ایـن پایـگاه بـه اقشـار 
مختلـف و مشـارکت در برنامـه هـای 

ابالغـی قابـل تقدیر اسـت.
در ایـن مراسـم از زحمات “علی 
پرک” فرمانده سـابق پایـگاه مقاومت 
شـرکت گاز اسـتان تقدیـر و ” اسـد 
عاصـم آبـادی” بعنـوان فرمانده جدید 

ایـن پایگاه منصوب شـد.

نقش اعضای بسیج در برنامه های عملیاتی و اجرایی شرکت گاز استان پررنگ است
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اسـماعیلی،   - اردبیـل 
مدیر عامل شرکت گاز استان 
اردبیـل از جـذب بیـش از ۱۹ 

هـزار مشـترک طی امسـال خبـر داد.
سـردار اسـماعیلی در گفت وگو با 
خبرنـگار بازار در اردبیل اظهار داشـت: 
در ۱۱ ماهـه ابتدایـی امسـال بیـش از 
در  ۱۹ هـزار و ۲۱۱ مشـترک جدیـد 
بخشـهای شـهری و روسـتایی جـذب 
این شـرکت شـده که در همین راسـتا 
تعـداد مشـترکین گاز طبیعـی از بـدو 
تأسـیس ایـن شـرکت بـه ۵۰۸ هـزار 

۹۹۷ مشـترک رسـیده اسـت.
اسـماعیلی اسـتان اردبیـل را بـه 
لحـاظ برخورداری ۱۰۰ درصدی خانوار 
شـهری و ۹۶ درصدی خانوار روستایی 
از نعمـت گاز طبیعـی جـزو اسـتانهای 
سـبز از لحـاظ گازرسـانی برشـمرد و 
گفـت: تمامـی ۲۹ شـهر اسـتان گازدار 
می باشـند و در سـال آینـده نیز تمامی 
روسـتاهای بـاالی ۲۰ خانـوار از نعمت 

گاز طبیعـی بهـره منـد می شـوند.
گاز  از  بهره منـد  روسـتاهای  وی 
طبیعی در سـطح اسـتان اردبیل را یک 
هزار و 3۷۴ روسـتا بیـان کرد و افزود : 
ایـن تعـداد روسـتا در حـدود ۹۶ درصد 
از خانوار روسـتایی را کـه بیش از ۱3۶ 
هزار مشـترک را شـامل می شـود و در 

سـال آینـده نیـز بـا بهره منـدی ۱۱۰ 
روسـتای در دسـت اجـراء پروژه هـای 
گازرسـانی به روسـتاها در سطح استان 

به اتمـام خواهد رسـید.
 اسـماعیلی در خصـوص عملیات 
شـبکه گذاری و نصب انشـعابات اظهار 
بـه  تاکنـون  امسـال  ابتـدای  از  کـرد: 

بـه  گاز  کیلومتـر شـبکه  میـزان ۲۲۱ 
اسـتان  ایـن  گازرسـانی  شـبکه های 
اضافـه شـده کـه با ایـن وجـود میزان 
شـبکه گذاری از ابتدای تأسیس شرکت 
تـا کنـون بـه بیـش از ۹ هـزار و ۸۴۷ 
کیلومتـر رسـیده و تعـداد پنـج هـزار و 
۷۹۰ عـدد انشـعاب گاز جدیـد نیـز در 
سـطح اسـتان نصـب شـده کـه تعـداد 
انشـعابات نصب شـده در سـطح استان 
اردبیـل تـا کنـون بـه ۲۴3 هـزار و ۷۸ 

انشـعاب رسـیده است.
اسـتان  گاز  شـرکت  مدیرعامـل 
اردبیـل بـا بیـان ایـن مهـم کـه حادثه 
در کمیـن مشـترکین سـهل انگار اسـت 
گفـت: انتظـار مـی رود رعایـت الگـوی 
مصـرف بهینـه بـه توصیه هـای ایمنی 
در اسـتفاده از وسایل گازسـوز نیز توجه 
شـود و در صـورت مشـاهده هرگونـه 
نشـتی بالفاصله پنجره هـا را باز کرده و 
از روشـن کردن وسـایل گازسوز و سایر 
وسـایل برقی خودداری به عمل آوردند.

مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل:

19 هزار مشترک جدید به شبکه گاز اردبیل اضافه شد
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اردبیل:

2هزار نفر در اردبیل از مقرری بیمه  بیکاری بهره مند 
شدند

اردبیل- رحیمی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اردبیل گفت: 
از مقرری بگیران در دستور کار  پرداخت بیمه بیکاری برای دو هزار نفر 

قرار گرفته است.
قاسم رحیمی در گفت وگو با خبرنگار بازار اظهار داشت: پرداخت بیمه 
بیکاری برای ۲ هزار نفر از مقرری بگیران در دستور کار قرار گرفته که 
به همین منظور درصدد هستیم در راستای جلوگیری از بیکاری کارگرانی 
که بدون اراده از کار بیکار شوند اقدامات الزم را برای بهره مندی آن ها از 

حق بیمه انجام دهیم.
وی بیان کرد:  رعایت شرایط و ضوابط قانون بیمه بیکاری با در نظر 
پرداخت  با  هستیم  درصدد  که  شده  برنامه ریزی  آن  واجد  شرایط  گرفتن 
اقدام  آن ها  حقوق  پرداخت  راستای  در  کارگران  به  بیکاری  بیمه  مقرری 
کرده و به تمامی اهداف خود در این زمینه دست یابیم که این مسئله بسیار 

حائز اهمیت است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل ادامه داد: ارتقای 
مهارت کارگران از بیمه بیکاری با هدف کسب مهارت های فنی و حرفه ای 
با  همزمان  می توانند  که  شده  گرفته  نظر  در  رایگان  کاماًل  و  پیشرفته 
بهره مندی از بیمه بیکاری نسبت به کسب مهارت نیز اقدام کنند و با شرکت 

در دوره ها مهارت های الزم را فرابگیرند.
رحیمی ادامه داد: کسب مهارت های مورد نیاز بازار کار و تجدید مهارت 
کارگران در مراکز آموزش فنی و حرفه ای و کارخانجات اولویت اساسی است 
که در این زمینه به افرادی که از کار افتاده باشند و بازنشسته شوند مستمری 

ارائه می شود که در این زمینه تمهیدات الزم به کار گرفته شده است.
وی بیان کرد: امیدواریم اقدامات الزم در این زمینه ما را در تحقق 
اهداف مورد نظر رهنمون شود و بتوانیم با مشارکت و همکاری همدیگر را 
در راستای تحقق اهداف مورد نظر رهنمون شویم که این مسئله برای ما 

بسیار حائز اهمیت و اساسی است که باید مورد توجه واقع شود.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل اعالم 
کرد:

اتمام مراحل تملک و اخذ سند مالکیت فاز توسعه 95 
هکتاری شهرک صنعتی اردبیل)2(

اخذ سند  با  اردبیل گفت:  استان  مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی 
نیاز  مورد  زمین  اردبیل)۲(،  صنعتی  شهرک  هکتاری   ۹۵ توسعه  مالکیت 

سرمایه گذاران بزرگ در این شهرک تامین می شود.
به گزارش روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل، 
یکی  گفت:  اردبیل)۲(  صنعتی  شهرک  از  بازدید  جریان  در  اهلی  محمد 
برای سرمایه گذاران  زمین  استان، کمبود  از مشکالت حال حاضر مرکز 
بالخصوص سرمایه گذاران بزرگ است که با اخذ سند مالکیت فاز توسعه 
آتی  برای چند سال  این مشکل  اردبیل)۲(،  ۹۵ هکتاری شهرک صنعتی 

برطرف می شود.
وی ادامه داد: در سال های اخیر ورود به شهرک های صنعتی و حجم 
سرمایه گذاری های انجام شده در آن از افزایش چشمگیری برخوردار بوده 
است به نحوی که در حال حاضر با کمبود زمین در شهرک های صنعتی 

استان بالخصوص در مرکز استان مواجه هستیم.
اهلی تصریح کرد: برای حل مشکل تامین زمین برای سرمایه گذاران، 
مراحل توسعه شهرک صنعتی اردبیل)۲( را در چندین فاز آغاز کردیم که 
توسعه ضلع غربی شهرک با مساحت ۹۵ هکتار یکی از این توسعه ها بود.

داد:  ادامه  اردبیل  استان  صنعتی  های  شهرک  شرکت  مدیرعامل 
خوشبختانه با پیگیری های صورت گرفته، تملک و اخذ سند مالکیت این 
فاز به اتمام رسید که این بخش برای سرمایه گذاری های خارجی و کالن 

در نظر گرفته شده است.
وی اشاره ای هم به اجرای عملیات آماده سازی فاز سوم این شهرک 
کرد و گفت: آماده سازی ۵۰ هکتار از ۲۰۰ هکتار فاز سوم شهرک صنعتی 
اردبیل)۲( آغاز شده است که به محض آماده بودن این فاز، زمین مورد نیاز 

سرمایه گذاران خرد نیز تامین خواهد شد.
اهلی در پایان یادآور شد توسعه این شهرک برای چند سال آتی کفایت 
خواهد کرد و برای تامین زمین مورد نیاز سرمایه گذاران در سال های آینده 
باید به فکر احداث سومین شهرک صنعتی مرکز استان با مقیاس بزرگ 

باشیم که این امر با کمک مسئوالن استانی و کشوری میسر خواهد شد.

به منظور مقابله با گسترش کرونا ویروس صورت گرفت؛
لغو پرواز از مبدا و مقصد 32 کشور به ایران 

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری با هدف مقابله با شیوع ویروس کرونا 
از ممنوعیت پرواز از مبدا ایران به 3۲ کشور و برعکس خبر داد.

شهرسازی،  و  راه  وزارت  از  جوانان  دنیای  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
مدیریت  ملی  ستاد  مصوبه های  براساس  داشت:  اظهار  ذبیخش«  »محمدحسن 
بیماری کرونا و با هدف پیشگیرانه در جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در کشور، 

پذیرش مسافر از کشورهای پرخطر به ایران ممنوع شد.
مسافران  ویژه،  شرایط  با  کشورهای  مسافران  پذیرش  وضعیت  افزود:  وی 
مستقیم یا غیرمستقیم به مقصد ایران که ظرف حداکثر دو هفته قبل از موعد سفر 
بیش از چهار ساعت در یکی کشورهای  انگلیس، آفریقای جنوبی، آنگوال، آرژانتین، 
بولیوی، بوساوانا، برزیل، بروندی، کیپ ورد، شیلی، کلمبیا، جمهوری دموکراتیک کنگو، 
موزامبیک،  موریتانی،  ماالوی،  گویان،  لسوتو،  فرانسوی،  گینه  اسواتینی،  اکوادور، 
ونزوئال،  اوروگوئه،  تانزانیا،  سورینام،  سیشیل،  رواندا،  پرو،  پاراگوئه،  پاناما،  نامیبیا، 
زامبیا و زیمباوه اقامت داشته اند، تا اطالع ثانوی امکان ورود به جمهوری اسالمی 

ایران را ندارند و پذیرش آنها در فرودگاه کشور مبدا ممنوع است.
را  ایران  به  قصد سفر  که  خارجی  و  ایرانی  اتباع  همه  کرد:  تاکید  ذیبخش 
دارند، ملزم به ارائه گواهی تست مولکولی)RT-PCR( منفی از نظر کووید ۱۹ با 
مدت اعتبار حداکثر ۹۶ ساعت از آزمایشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت کشور 
مبدا به زبان انگلیسی یا مورد تایید کنسولگری پیش از سوار شدن به هواپیما در 

فرودگاه مبدا هستند.
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوریی افزود: مسافران باید فرم خوداظهاری 
عدم ابتال به کووید۱۹ را در فرودگاه مبدا قبل از صدور کارت پرواز تکمیل و به 
نماینده شرکت هواپیمایی ارائه کنند و همچنین فرم تعهد مسافر را در طول پرواز 
تکمیل و در فرودگاه مقصد به نماینده وزارت بهداشت مستقر در فرودگاه تحویل دهند.
RT-(به گفته سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری، هزینه تست مولکولی

PCR( بر عهده مسافر است.

136 روستای ایالم از آب شرب پایدار بهره مند شد
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب 
ایالم به اقدامات انجام شده در راستای 
این  در  گفت:  ایران  ب  الف-  پویش 
پویش ۱3۶ روستای استان با جمعیتی 
افزون بر 3۰ هزار نفر از نعمت آب شرب 

پایدار برخوردار شدند.
معاون  با  دیدار  در  تیمور  نوراهلل 
شرکت  نی  پشتیبا و  نی  نسا ا بع  منا
با  کشور  فاضالب  و  آب  مهندسی 
بهره مندی  شاخص  عملکرد  به  اشاره 
آب از سال ۹۲ تا کنون اظهار داشت: 
شاخص بهره مندی آب روستایی در این 
مدت از ۶۶ درصد به نزدیک ۸۰ درصد 

رسیده است.
وی با بیان اینکه هم اینک آبرسانی 
انجام  سیار  صورت  به  روستا   ۲۲ به 
می شود، افزود: برنامه این شرکت برای 
در  سیار  آبرسانی  اتمام  آینده  سال   ۲

تمامی روستاهای تحت پوشش است.
شاخص  اینکه  بیان  با  تیموری 
بهره مندی آب در روستاهای این استان 
باالتر از میانگین کشوری است، یادآور 
شد: از ۵۵۲ روستای استان ۴۹۸ روستا 
شرکت  این  خدمات  پوشش  تحت 

قرار دارند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
ایالم  تاکید کرد: در شهر  ایالم  استان 

افت  رفع مشکل  بسیار جهت  اقدامات 
فشار محله شهر ایالم انجام شده است 
کم  و  فشار  افت  رفع  به  توان  می  که 
محله  نور،  پیام  های  محله   در  آبی 
شهرک  و  پاسداران  خیابان  بصیرت، 

قائمیه اشاره کرد.
ین  مهمتر همچنین  ی  ر تیمو
فاضالب  بخش  در  عمرانی  اقدامات 

تصفیه  ارتقاء  طرح  اجرای  شامل  را 
خانه فاضالب شهر ایالم، اجرای شبکه 
شهرهای  فاضالب  انشعابات  نصب  و 
دهلران  سرابله،  ایوان  شهر،  ایالم،دره 

و مهران بیان کرد
توزیع  افزایش  به  اشاره  با  وی 
گفت:  گذشته  سال های  طی  اعتبارها 
حدود   ۹۲ سال  آبرسانی  اعتبارهای 

۵۰ میلیارد ریال بود که از سال ۹3 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  آبفای 
به  نسبت  که  است  ریال  میلیارد   ۶۴۰
سال های قبل افزایش قابل مالحضه ای 

داشته است.

تحقق شعار »بانک تمام الکترونیک«، هدف گذاری بانک دی 
در آستانه ورود به قرن جدید

توسعه  شمسی،  هجری  جدید  قرن  آستانه  در  دی  بانک  رویکرد    
بانکداری الکترونیک با شعار »بانک دی، بانک تمام الکترونیک« است، به 
طوری که ارائه خدمات به همه ذینفعان در تمام نقاط ایران و حتی جهان 

در سریع ترین، دقیق ترین و امن ترین شکل ممکن شود.
بانک  مدیرعامل  کریمی،  برات  دی،  بانک  روابط عمومی  گزارش  به 
دی در گفت و گو با ماهنامه بانکداری آینده با اشاره به سرمایه گذاری های 
به  پرقدرت  ورود  نیز  و  الکترونیک  بانکداری  حوزه  در  بانک  این  گسترده 
عرصه بانکداری دیجیتال، افزود: نیازهای مشتریان بانک در بستر ارتباطات 
الکترونیکی و شبکه های اجتماعی باید به سرعت پاسخ داده شود تا رضایت 

آن ها به عنوان مهم ترین سرمایه بانک بیش از پیش جلب شود.
وی »هوشمندی« و »چابکی« را از الزامات کسب و کار بانکی خواند 
و با تأکید بر این که بانک دی با وجود تعداد شعب کم، از سرمایه انسانی 
متخصص و جوان در کنار زیرساخت های قوی حوزه فناوری برخوردار است، 
اظهار کرد: استراتژی های فعال و منعطف بانک سبب شده که در شرایط 
ویژه اقتصادی کشور و نیز مواجهه با کرونا، بتوانیم در سریع ترین زمان و با 

کمترین هزینه، نیازهای مشتریان را پاسخ دهیم.
کریمی با اشاره به این که شیوع بیماری کرونا، شعب بانک ها را به یکی 
از کانون های درگیری با بیماری تبدیل کرد، افزود: در حالی که رفتارهای 
متعارف و خدمات معمول بانکی به صورت حضوری و یا فیزیکی با چالشی 
جدی مواجه شده بود، بانک دی خدمات غیرحضوری و دیجیتالی خود را در 
این ایام به سرعت توسعه داد، به طوری که اکنون بخش قابل توجهی از 

نیازهای بانکی مشتریان بدون حضور در شعب برطرف می شود.
مدیرعامل بانک دی ارائه API به سازمان ها و فین تک ها از طریق 
پلتفرم بانکداری باز فرابوم، ایجاد قابلیت های احراز هویت غیرحضوری سجام، 
تعریف و ارائه امضای دیجیتال، ثبت نام غیرحضوری اینترنت بانک و افتتاح 
حساب غیرحضوری را از جمله خدمات این بانک در راستای توسعه بانکداری 
الکترونیک برشمرد و افزود: سامانه های خودپرداز، کش لس، خودگردان و 
کیوسک بانک دی بسیاری از خدمات را به صورت کاربر محور و بدون نیاز 
به متصدی ارائه می دهند و این روش نه تنها کاهش هزینه ها را در پی دارد، 

بلکه سرعت و دقت فرایندها را افزایش می دهد.
وی »همراه بانک« و »اینترنت بانک« جدید بانک دی را توسعه یافته 
و کاربرپسند دانست و با بیان این که حتی امکان ارائه درخواست تسهیالت 
آنالین و نیز ارائه غیرحضوری کارت بانکی برای مشتریان این بانک فراهم 
شده  است، افزود: بانک دی مسیر صحیح و مطمئنی را برای ورود به دنیای 
بانکداری دیجیتال تعریف کرده است و در آینده نه چندان دور، شعار »بانک 

تمام الکترونیک« را عملیاتی خواهد کرد.

و  مرکزی  بیمه  نظر  تبادل  و  هم اندیشی  نشست  برگزاری 
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای

راه و شهرسازی و رییس  با معاون وزیر  دکتر سلیمانی ضمن دیدار 
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای از سامانه های این سازمان بازدید کرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، در این 
نشست دکتر سلیمانی با اشاره به فراهم بودن زمینه همکاری های مشترک 
صنعت بیمه با سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای گفت: بیمه شخص 
ثالث، بیمه ترانزیت ها و حمل نقل جاده ای از مهم ترین موضوعات مشترک 

صنعت بیمه و این سازمان به شمار می آید.
وی افزود: راننده محوری از مسائل مهم بیمه شخص ثالث است که 
طبق قانون جدید بیمه شخص ثالث، بیمه مرکزی موظف به فراهم نمودن 
زیرساخت های آن است که این مهم مستلزم همکاری با نهادهایی چون 
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای است که دارای سامانه های هوشمند 

رصد معابر و جاده ها هستند.
وی گفت: در حال حاضر از ۲۵ میلیون خودرو موجود ۲3.۵ میلیون 
خودرو تحت پوشش بیمه شخص ثالث هستند که متاسفانه آمار دقیقی از 
علت عدم بیمه این تعداد خودرو در دسترس نیست که علت اصلی آن نبود 

سامانه جامعی برای این منظور است.
رییس کل بیمه مرکزی در ادامه از ضریب خسارت ۱۱۰ درصدی بیمه 
شخص ثالث خبر داد و گفت: صنعت بیمه ساالنه حدودا ۲۵ هزار میلیارد 
وجهه  به  توجه  با  اما  می کند  پرداخت  ثالث  بیمه شخص  خسارت  تومان 
آرامش  ارائه اطمینان و  بیمه و هدف آن که   اجتماعی صنعت  مسئولیت 
است، در تالشیم آن بخش از خودروهایی که فاقد بیمه نامه شخص ثالث 

هستند را نیز شناسایی کنیم.
رصد  خوب  سامانه های  از  سازمان  این  بهره مندی  به  اشاره  با  وی 
اطالعات موجود  بتوانیم  تا  آماده همکاری هستیم  ما  افزود:  نقلیه  وسایل 

را به اشتراک بگذاریم.
دکتر سلیمانی از اقدامات خوبی که با همکاری این سازمان در بحث 
بیمه حمل و نقل جاده ای و ترانزیت کاال صورت گرفته قدردانی کرد و گفت: 
بیمه مرکزی  برای کنترل ورود و خروج ترانزیت ها در مرزهای کشور اقدامات 
خوبی انجام داده است تا بتواند بر عملکرد بیمه ای پایانه مرزی نظارت صورت 
گیرد و از صدور بیمه های تقلبی و به تبع آن از قاچاق کاال جلوگیری شود.

شایان ذکر است در این نشست مدیران ارشد بیمه مرکزی و سازمان 
راهداری نیز به ارائه اقدامات مشترک انجام شده پرداختند و مقرر شد کمیته 

مشترکی جهت بررسی و رفع مشکالت موجود نیز ایجاد شود.

رئیس اداره بانکداری شرکتی بانک رفاه کارگران تشریح کرد
جزئیات اعطای تسهیالت در قالب طرح »نسخ الکترونیکی 

پزشکان«
اعطای  جزئیات  کارگران  رفاه  بانک  شرکتی  بانکداری  اداره  رئیس 

تسهیالت در قالب طرح »نسخ الکترونیکی پزشکان« را تشریح کرد.
اسفنگره  فتح  مجید  کارگران،  رفاه  بانک  روابط عمومی  گزارش  به 
در خصوص تفاهم نامه اجرای طرح »نسخ الکترونیکی پزشکان« گفت: 
این تفاهم نامه پنج جانبه فی مابین مهم ترین و تعیین کننده ترین مراجع 
حوزه سالمت کشور شامل سازمان های تامین اجتماعی، بیمه سالمت، 
نظام پزشکی، تامین اجتماعی نیروهای مسلح و بانک رفاه کارگران امضا 

شده است. 
رئیس اداره بانکداری شرکتی بانک رفاه کارگران، به تسهیالت پرداختی 
به پزشکان و مراکز درمانی متقاضی مشارکت در طرح اشاره کرد و گفت: 
سقف تسهیالت فردی برای پزشکان مبلغ ۴۰ میلیون تومان و برای مراکز 

درمانی در هر مرحله ۱۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است. 
به گفته وی سقف تسهیالت برای مراکز درمانی تا چهار مرحله یعنی 
۴۰۰ میلیون تومان قابل افزایش است.فتح اسفنگره سود تسهیالت اعطایی 
الکترونیکی پزشکان« را ۱۸ درصد خواند و افزود:  در قالب طرح »نسخ 
بازپرداخت تسهیالت نیز حداکثر سه سال یا 3۶ ماه پیش بینی شده است.

وی گفت: »تسهیالت طرح در راستای خرید کاالی مورد نیاز پزشکان 
برای طرح مذکور از جمله کامپیوتر)PC(، لپ تاپ، تبلت و... است. 

رئیس اداره بانکداری شرکتی بانک رفاه کارگران با بیان اینکه پزشکان 
و مراکز درمانی محدودیتی برای انتخاب وسیله مورد نظر ندارند گفت: هر 
ایجاد  اعتقاد داریم  باشد، خریداری می شود.  وسیله ای که مدنظر پزشک 
محدودیت منجر به کاهش مشارکت پزشکان می شود. بنابراین انتخاب کاال 
)کامپیوتر، لپ تاپ، تبلت و... ( را به خود پزشکان و مراکز درمانی واگذار 
بهره  درمانی جهت  مراکز  یا  و  پزشکان  بانکی  داشتن حساب  کردیم.وی 
مندی از تسهیالت مذکور نزد بانک رفاه کارگران را ضروری خواند و یادآور 

شد: یکی از مزایای این طرح سهولت بهره مندی از تسهیالت آن است.
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الجان  نوید  مکانیزاسیون  کشاورزی  شرکت  تغییرات  آگهی 
به   ۱۰۸۶۱۸۹۱۱۸۸ ملی  شناسه  و   ۴۰ ثبت  شماره  به  تعاونی  شرکت 
شماره  نامه  و   ۱۷/۱۰/۱3۹۹ مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد 
شهرستان  روستائی  تعاون  اداره   ۲۹/۱۱/۱3۹۹ مورخ   ۹3۷/۹۹/۱۸۴/۵
پیرانشهر تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -۱ آقای زرار خشت زر دارای کد 
سید  سیدخالد  آقای   ، مدیره  هیئت  رئیس  بعنوان   ۲۸۹۹۰۴۶۲۴۱ ملی 
طاهری کد ملی ۲۸۹۹۰۵۰۲۷3 بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای 
سید حسن حسینی مقدم کد ملی ۲۸۹۹۰۵۷۷۴۱ به عنوان منشی هیئت 
مدیره و آقایان علی آبروش قارنائی کد ملی ۲۹۰۹۲۴۶۵۴۱ و مصطفی 
محمدی آذر کدملی ۲۸۹۹۲۴۶۸۶۰ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره 
بمدت سه سال مالی انتخاب شدند. -۲ آقای انور حاجی خضری کد ملی 
۲۸۹۹۱۴۴3۹۱ بعنوان مدیر عامل بمدت 3 سال انتخاب شد. -3 کلیه 
چک ها، قراردادها و اسناد و اوراقی که ایجاد تعهدی برای شرکت می 
نمایند و یا تمام یا قسمتی از حق شرکت را منتفی سازد،یا بمنظور اداره 
امور جاری شرکت ترتیب خاصی داده باشد پس از تصویب هیئت مدیره 
آقای  آقای زرار خشت زر و مدیر عامل  با امضای رئیس هیئت مدیره 
انورحاجی خضری معتبر خواهد بود شد در غیاب رئیس هیئت مدیره آقای 
زرارخشت زر نائب رئیس هیئت مدیره آقای سید خالد سیدطاهری حق 
امضاء را خواهد داشت ولی اوراق عادی شرکت فقط با امضای مدیر عامل 
آقای انورحاجی خضری صادر خواهد مگر مراسالت هیئت مدیره که با 
امضای رئیس هیئت مدیره آقای زرارخشت زرصورت خواهد گرفت. اداره 
کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری پیرانشهر )۱۱۰۲۵۶۶(

آگهی تغییرات شرکت تعاونی کشاورزی مکانیزاسیون نوید الجان 
به شماره ثبت ۴۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۹۱۱۸۸ به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۰/۱3۹۹ و نامه شماره 
شهرستان  روستائی  تعاون  اداره   ۲۹/۱۱/۱3۹۹ مورخ   ۹3۶/۹۹/۱۸۴/۵
پیرانشهر تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -۱ کلیه ارقام و موارد ترازنامه و 
حساب سود و زیان سال ۱3۹۸ تصویب شد. -۲ زرار خشت زر کدملی 
۲۸۹۹۰۴۶۲۴۱ ، سیدخالد سید طاهری کدملی ۲۸۹۹۰۵۰۲۷3 ، سیدحسن 
کدملی  آذر  محمدی  مصطفی   ،  ۲۸۹۹۰۵۷۷۴۱ کدملی  مقدم  حسینی 
بعنوان   ۲۹۰۹۲۴۶۵۴۱ کدملی  قارنائی  آبروش  علی  و   ۲۸۹۹۲۴۶۸۶۰
و  نژاد کدملی ۲۸۹۹3۰۷۱۰۱  قادر  علی  و  مدیره  هیات  اصلی  اعضای 
اسماعیل مصطفی زاده کدملی ۲۸۹۹۲۶۵۹۴۶ بعنوان اعضای علی البدل 
هیات مدیره بمدت سه سال مالی انتخاب گردیدند. -3 حمزه قادرزاده 
ساعی کدملی ۲۸۹۹۰۴۸۴۶۵ به سمت بازرس اصلی و احمد قادرپور کدملی 
۲۸۹۹۴۵۵۰۱۱ به سمت بازرس علی البدل شرکت بمدت یکسال مالی 
انتخاب شدند. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی مرجع 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پیرانشهر )۱۱۰۲۵۶۷(

آگهی فقدان سند مالکیت 
شماره  به  وارده  درخواست  به  توجه  با  فتحی  زینت  خانم  چون 
۷۱۵۰- ۱3۹۹/۱۲/۶ مدعی گردیده اند سند مالکیت شش دانگ پالک 
۵۶3۷ فرعی از ۵3 اصلی بخش ۸ کامیاران تحت سریال ۰۵۹۱۰۰ که 
بنام زینت فتحی به نسبت ششدانگ ثبت و صادر و تسلیم گردیده و به 
علت اهمال و جابجایی سند مالکیت مذکور مفقود گردیده است علهذا 
با استناد ماده ۱۲۰ آئین نامه اصالحی قانون ثبت بدینوسیله مراتب در 
یک نوبت جهت اطالع عموم آگهی میشود تا هر کس مدعی وجود سند 
مالکیت نزد خود و یا نسبت به ملک مرقوم معامله ای انجام داده اما در 
متن آگهی ذکر نشده از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت ۱۰ روز اعتراض 
خود را به این اداره ارائه و یا سند مالکیت را به این اداره تسلیم نماید در 
غیر اینصورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم وصول اعتراض 

سند مالکیت المثنی پالک فوق الذکر بنام مالک فوق صادر خواهد شد. 
علی محمد براتی رئیس ثبت کامیاران   م الف ۴۰۶ 

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان ساری برابر رای شماره 
۱3۹۹۶۰3۱۰۴۵۶۰۱۵۲۹۸ مورخ ۰۹-۱۱-۱3۹۹ که در هیات 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه ۲ ساری تصرفات 
ملی  شماره  به  مصطفی  فرزند  کافتری  معصومه  مالکانه 
با بنای  ۲۰۹3۶۷۰33۱ نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین 
به مساحت ۱۱۴.۷۵ متر مربع از ۲ اصلی واقع در قریه کاسگر 
محله بخش ۵ ثبت ساری. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی میشود در صورتیکه اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت اعتراضی داشته باشند میتوانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواست خود را مرجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت 
نوبت دوم: ۱3۹۹-۱۲-۱۱  انتشار  تاریخ  اول: ۱3۹۹-۱۱-۲۷ 
حسن یوسفی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو ساری

م-الف ۱۹۹۰۹۸3۰

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک نیشابور
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
و  اراضی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون   3 و   ۱ مواد  دستور  به  نظر 
شماره  رای  برابر  و   ۱3۹۰/۰۹/۲۰ مصوب  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای 
۱3۹۹۶۰3۰۶۰۰۵۰۰۹۶۲۶ مورخ ۹۹/۱۲/۰۴ هیات اول موضوع ماده یک قانون 
مذکور مستقر در واحد ثبتی نیشابور تصرفات مالکانه و بالمعارض آقای محمدرضا 
فیض آبادی فرزند محمد حسین نسبت به ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 
۱۲۰/۱۷ متر مربع از پالک شماره ۲۲ فرعی از 3۸ اصلی واقع در اراضی گذر 
شاه پسند بخش ۱۲ حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی خانم 

طاهره بیگم مظلوم محرز گردیده است. 
لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی و ماده ۱۲ آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 
۱۵ روز ازطریق این روزنامه و محلی کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها 
رای هیات الصاق تا در صورتی که اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض 
داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در 
محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید 
اخذ نمایند معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست 
را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به 
ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل 
نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند 
اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند الکیت مانع از 

مراجعه متضرر به دادگاه نیست. م الف ۹۹/۹۷۰۱
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۱۲/۱۱
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹/۱۲/۲۶

علی امینی 
رئیس ثبت اسناد و امالک نیشابور



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1689- دوشنبه 11 اسفند 61399 ورزش دنیای 

موفقیت فرنگی کاران در رقابت های بین المللی اوکراین
ایران  فرنگی  و  آزاد  کشتی  تیم های 
در  خود  کار  به  رنگارنگ  مدال های  کسب  با 

اوکراین پایان دادند.
و  مربیان  جام  المللی  بین  های  رقابت 
کشتی گیران برتر اوکراین طی روزهای ۸ تا 
۱۰ اسفندماه در شهر کی یف اوکراین برگزار 
شد و نمایندگان منتخب ایران توانستند 3 مدال 
طال، ۲ مدال نقره و 3 مدال برنز در این رقابت 

ها بدست آورند.
در پایان این رقابت ها و در کشتی آزاد 

تیم پنج نفره ایران توسط محمدصادق فیروزپور در وزن ۷۴ کیلوگرم به مدال طال 
دست یافت.

در کشتی فرنگی نیز تیم ۹ نفره ایران توسط علیرضا نجاتی و محمدعلی گرایی 
در اوزان ۶۰ و ۷۷ کیلوگرم به مدال طال، سجاد عباس پور و امین کاویانی نژاد در اوزان 
۵۵ و ۷۷ کیلوگرم به مدال نقره و محمدرضا مختاری، مهدی بالی و امین میرزازاده 

به مدال برنز دست یافت.
یکی از اتفاقات جالب رویارویی محمدعلی گرایی و امین کاویانی نژاد در فینال وزن 
۷۷ کیلوگرم بود؛ جدالی کامال ایرانی و نبردی حساس که با پیروزی گرایی همراه شد.

در کشتی آزاد هم که غالم محمدی به نفرات جوان میدان داده بود، به جز 
یک نفر یعنی محمدصادق فیروزپور، بقیه نتوانستند جواب اعتماد سرمربی را بدهند.

مهران شاهین طبع پس از 14 پیروزی متوالی:
تیم شهرداری گرگان به اهداف خود رسیده است

ری  شهردا بسکتبال  تیم  سرمربی 
بازی  نتیجه  اینکه  دلیل  به  گفت:  گرگان 
نمی کرد،  ایجاد  جدول  در  تغییری  نفت  با 

حساسیتی نداشت.
مهران شاهین طبع سرمربی تیم بسکتبال 
شهرداری گرگان، پس از پیروزی شاگردانش 
مقابل نفت آبادان گفت: بازی تفاوتی در جدول 
نداشت که به همین دلیل یک  مقدار دو تیم را 
کم انگیزه می کرد. تیم مقابل هم  چند بازیکن 
آسیب دیده داشت که اگر بودند قطعا بازی با 

کیفیت باالتری انجام می شد.
او افزود: در مجموع تیم  ما نتیجه خوبی در زمین گرفت اما حفظ انگیزه بازیکنان 
درون زمین در چنین بازی هایی کار راحتی نیست. بازی حساسیت زیادی نداشت و 

در مجموع باید در جدول برگزار می شد.
شاهین طبع درباره ۱۴ پیروزی متوالی گرگان و صعود بدون باخت شاگردانش 
به پلی آف لیگ بسکتبال گفت: ما همیشه در ابتدای فصل اهدافی را تعیین می کنیم 
که به نظرم تا االن آن ها را کسب کرده ایم. عملکرد خوبی در دور گروهی داشتیم 

و از این جهت خوشحال هستم. 
او در مورد سطح فنی لیگ امسال نیز گفت: در حقیقت بازی های گروه ما 
نسبت به گروه مقابل یک مقدار سنگین تر بود. به دلیل برخی مسائل مانند کرونا 
و آسیب دیدگی ها به خاطر فشردگی مسابقات نیز در این فصل کار سخت بود اما 

بازی های نسبتا خوبی انجام شد و رضایت بخش است.
سرمربی شهرداری گرگان در مورد عملکرد آمینو سنتر جدید این تیم نیز گفت: 
در این دیدار بیشتر می خواستیم او با بسکتبال، نحوه قضاوت و شرایط فنی بسکتبال 
ایران آشنا شود که به او بازی دادیم. توقع خیلی زیادی نداشتیم و باید به او زمان 

هم داد تا کارایی کامل خودش را نشان دهد.

زیدان: سه تیم شانس قهرمانی در اللیگا را دارند
زین الدین زیدان سرمربی رئال مادرید 
شرایط کریم بنزما و ادن هازارد برای بازی 

امروز را خوب نمی بیند.
رئال مادرید که این روزها شرایط خوبی 

دارد، امروز میزبان سوسیداد است.
زیدان  الدین  زین  هدایت  تحت  تیم 
در  و  کند  کسب  متوالی  برد   ۵ توانسته 
دوم  رده  به  امروز  بازی  در  پیروزی  صورت 
باز خواهد گشت. روز گذشته رودریگو گوئس، 
بند  از  مارسلو  و  والورده  فده  اودریوسوال، 

مصدومیت رها شده و به تمرینات گروهی برگشتند ولی رئال هنوز ۵ مصدوم دیگر دارد.
زین الدین زیدان در نشست خبری این بازی و در مورد بازی با سوسیداد گفت:» 
سوسیداد تیم بزرگی است و امسال هم خیلی خوب کار کرده اند. باید برنامه های مان 
را در میدان پیاده کنیم و برای پیروزی بجنگیم. باید روند خوب مان ادامه دار باشد.«

زمان بازگشت هازارد و بنزما:» هر دو شرایط بهتری دارند ولی هنوز برای 
بازگشت به میادین مهیا نیستند. نمی توانم زمان دقیقی را برای بازگشت هازارد و 
بنزما تعیین کنم. دیروز ۴ بازیکن به تمرینات برگشتند و مشخصا بنزما و هازارد به 
زمان بیشتری نیاز دارند. خوشبختانه این هفته ها خوب بازی می کنیم و اعتماد به 

نفس به تیم بازگشته است.«
روند بردهای رئال از بازی با اوئسکا شروع شد. زیدان در نشست خبری این 
بازی محکم و جدی صحبت کرد و برخی می گویند که همین قضیه باعث شد 
بازیکنان رئال به خودشان بیایند:» نمی دانم؛ شاید در آن نشست کمی صدایم 
بلند شد ولی نشستی خبری مثل دیگر نشست ها بود. از بازی با اوئسکا شرایط 
تیم بهتر شد و همه چیز خوب پیش می رود. نه قبل از آن بازی خیلی بد بودیم 
و نه حاال خیلی عالی هستیم. هنوز تا پایان فصل زمان زیادی باقیمانده و باید به 

همین روند ادامه دهیم.«
تمدید قرارداد راموس:» )زیدان با عصبانیت( همیشه این سوال مطرح می شود. 
طبعا من دوست دارم این قضیه زودتر حل و فصل شود و راموس تمدید کند ولی من در 
جریان مذاکرات نیستم و بیرونم. بازی مهمی دارم و تمرکزم روی همین بازی است.«

کومان: دلیل غیبت گریزمان در زمین برنامه تاکتیکی است!
ترکیب  در  فرانسوی  مهاجم  از  که  است  پیاپی  بازی  دو  بارسلونا  سرمربی 

استفاده نمی کند.
به گزارش آس، آنتوان گریزمان به یک بازیکن ثابت در ترکیب اصلی بارسلونای 
رونالد کومان تبدیل شده بود. با این حال هرگز این چنین در دو بازی پیاپی نیمکت 
نشین نشده بود. پس از تساوی یک بر یک مقابل کادیس در اللیگا سرمربی هلندی 

تصمیم گرفت مهاجم فرانسوی را از ترکیب اصلی کنار بگذارد. 
نخستین بازی برابر الچه در نوکمپ بود که یک دیدار معوقه از هفته نخست 
اللیگا بود. به نظر می رسید نیمکت نشینی گریزمان به خاطر استراحت باشد چون 
بازیکن شماره هفت بارسا جزو افرادی بود که زمان زیادی در میادین حضور داشت. 
با این حال غیبتش در دیدار شنبه مقابل سویا هشدارها را فعال کرد. او حتی یک 
دقیقه بازی نکرد و بازیکنانی همچون عثمان دمبله، مارتین برایت ویت و موریبای 
جوان به او ترجیح داده شدند. این دیدار برای بارسلونا در اللیگا حیاتی بود چون سویا 

یک رقیب مستقیم برای تیم کاتاالنی به حساب می آمد. 
کومان غیبت گریزمان را موضوع تاکتیکی عنوان کرد و گفت: »این نیمکت 
نشینی حامل هیچ پیامی نیست. به خاطر تغییر سیستم چنین تصمیمی گرفتیم و 
می خواستیم دمبله را در خط حمله بگذاریم. به یک بازیکنی که سرعتش از لیونل 
مسی باالتر بود نیاز داشتیم. آن فقط یک تغییر سیستم بود.« گریزمان با وجود این 
که حتی یک دقیقه در زمین حضور نداشت اما از پیروزی تیمش خوشحال بود و در 

توئیترش نوشت: »پیروزی، پیروزی، پیروزی!!!”

فدراسیون  جدید  رئیس 
فوتبال ایران می گوید امروز این 
دموکراسی«  تبلور  »شاهد  نهاد 

بود.
از  پس  خادم  عزیزی  الدین  شهاب 
فدراسیون  جدید  رئیس  عنوان  به  انتخابش 
فوتبال ایران اظهار کرد: از همه عزیزان که 
می  تشکر  کردند  شرکت  انتخابات  این  در 
کنم و با افتخار می گویم که با تعامل با همه 
ارکان نظام در جهت پیشبرد اهدافمان قدم 
برداریم. ما تالش خواهیم کرد با نگاهی نو 
و فعال در این راه قدم برداریم از همه شما 
عزیزان که تصمیم سازن فوتبال هستیم هم 
تشکر می کنم ان شاءاهلل با یک نگاه حرفه 
ای برنامه هایی که ارائه کردیم را اجرا می 
کنیم من به توسعه فوتبال در استان ها توجه 
ویژه ای خواهم داشت و با مشورت و تعامل 

حرکت خواهیم کرد.
وی ادامه داد: باشگاه ها و همه ارکان 
کمک  یکدیگر  به  باید  راه  این  در  فوتبال 
خواهیم کرد. با یک نگاه جدید پیش خواهیم 
زیادی  زحمات  گذشته  سال  یک  در  رفت 
کشیده شد که امروز با یک اساسنامه جدید 
انتخاباتی برگزار شود و من از همه عزیزان 

که این کار را انجام دادند تشکر می کنم.
رییس جدید فدراسیون فوتبال افزود: ما 
با کمک باشگاه ها نگاهی نو و جدید خواهیم 
داشت تا در راه توسعه فوتبال قدم برداریم. 
خودم را موظف و مکلف به مشورت و تعامل 
سازنده می دانم. خدا را شاکرم که امروز اینجا 
هستم چه رای می آوردم و چه رای نمی آوردم 

خدا را شاکر بودم.
وی تاکید کرد: ان شاءاهلل در کنار هم با 
افتخار و اقتدار و افتخار را به فوتبال برگردانیم. 
امروز شاهد تبلور دموکراسی و نگاه های جدید 
در فوتبال بودیم ان شاءاهلل بتوانیم خالصانه در 

کنار هم برنامه های موجود را اجرا کنیم.
او در ادامه گفت: از تمام اعضای مجمع 
و  منصفانه  عملی  در  که  فوتبال  فدراسیون 
دموکراتیک انتخابات برگزار شد، تشکر کنم. 
امیدوارم بتوانم جواب اعتماد به من و همکارم 
را با پاسخی مناسب بدهم و همگرایی هم راستا 
با مجمع داشته باشم. امیدوارم اعضایی که وارد 

بتوانند کمک کنند.  رییسه می شوند،  هیات 
اساسنامه جدید باعث شده هیات رییسه ۱۱ 
امیدوارم اعضای جدید  باشد و  عضو داشته 

همگرایانه به فوتبال کمک کنند.
دارم  اعتقاد  داد:  ادامه  خادم  عزیزی 
آن  الهی  لطف  به  مجمع  که  فدراسیونی 
تعاملی  نگاهی  با  بتواند  کرد،  انتخاب  را 
نگاهی  با  و  بحران  و  التهاب  از  پرهیز  و 
تیم های  استانداردسازی،  در  توسعه گرا 
پایه و بانوان بتوانیم این نگاه ها را تسری 
دهیم. فدراسیون بنده قطعا غیر سیاسی و 
عدالت محور خواهد بود. همانطور که فساد 
نگاهی  بانوان،  به  ما  نگاه  برنمی تابیم،  را 
توسعه یافته است. امیدوارم با برنامه ریزی 
انجام شده بتوانیم در کنار مجمع فدراسیون 
را  توسعه دهیم. خود  را  رشته  این  فوتبال 
خبره،  نیروهای  از  که  دانیم  می  موظف 
کارآمد و متخصص استفاده کنیم. چه دولت 
فعلی و چه در دولت آتی، نگاه ما حفظ و 
صیانت از فوتبال مبتنی بر نگاه ملی است. 
نگاه های خطی و خطوطی و تنگ نظرانه 

آسیب را برای مردم در پی دارد.
او افزود: نگاه ما برنامه محور است. یکی 
از آفت های بزرگ فوتبال در چند دهه گذشته 
بی برنامگی است. امیدوارم با برنامه ای که ارائه 
دادیم، قدم به قدم برای توسعه در فوتبال گام 
برداریم و تمام ذی نفعان فوتبال مثل باشگاه، 
هیات های استانی و بانوان نفع خود را در این 
بتوانیم  امیدوارم  لطف حق  به  ببرند.  قضیه 

نگاهی جدیدتر و فصلی نوتر بر ای فوتبال رقم 
بزنیم که به دور از تنگ نظری و حذفی باشد.

انتخابات  خصوص  در  خادم  عزیزی 
آن ها  از  او  انتظار  و  رییسه  هیات  اعضای 
تجربه  اعضای مجمع گفت: من ۴ سال  و 
حضور در هیات رییسه را دارم. به اعتقاد من 
به هر مقدار اعضایی که در هیات رییسه رای 
می آورند، به همان مقدار در اجرا، در توصیه 
فدراسیون  خروجی  به  منصفانه  نقد  در  و 
فوتبال کمک می کنند. کسانی که ثبت نام 
کردند، وجاهت کامل را دارند و امیدوارم افراد 
فدراسیون  برای  قوی  بازوان  شده  انتخاب 

فوتبال باشند.
از  تصمیمی  می بینید  گاهی  گفت:  او 
را  فدراسیون  می تواند  رییسه  هیات  سوی 
از بحران نجات دهد. من ۴ سال تجربه این 
موضوع را داشتم و سعی می کردم از ظرفیت 
موجود استفاده کنم. سعی کردم از منفعت و 
نتیجه آن استفاده کنم و جامعه فوتبال و مردم 

هم آن را لمس کردند.
در  فوتبال  فدراسیون  جدید  رییس 
خصوص برنامه های آتی تیم ملی هم گفت: 
اکننون صحبت در این خصوص زود است و 
باید بگذاریم هیات رییسه انتخاب شود اما نگاه 
ما حمایتی و اولویت ما صعود به جام جهانی 
است. ما در این راستا برنامه ریزی خواهیم کرد 

و این اولویت ما خواهد بود.
هم  مجمع  حاشیه  در  خادم  عزیزی 
و  دوم  و  اول  رییس  نایب  انتخاب  درباره 

همینطور وضعیت حیدر بهاروند در سازمان 
لیگ اظهار کرد: ابتدا باید ترکیب هیات رییسه  
با  البته حیدر بهاروند  رئیسه مشخص شود. 
ماست. او برای ریاست رد شد ولی کنار ماست.

وی ادامه داد: برنامه ریزی و همراهی 
ظرف یکی، دو روز آینده انجام خواهد شد، به 
خصوص بحث لیگ خیلی مهم است و باید 
برنامه ریزی کنیم. بهاروند نقطه قوتی است. او 
انسان دست پاکی است و کنار ما خواهد بود.

***
فدراسیون  رییس  »عزیزی خادم« 

فوتبال شد
»شهاب الدین عزیزی خادم« به  عنوان 
رئیس فدراسیون فوتبال برای چهار سال آتی 

انتخاب شد.
مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال، روز 
گذشته )یکشنبه( در سالن اجالس سران و با 
حضور »مهدی علی نژاد« معاون توسعه ورزش 
قهرمانی وزارت ورزش و جوانان، نمایندگان 
سازمان  نماینده  آسیا،  فوتبال  کنفدراسیون 
برگزاری  بازرسی و اعضای مجمع در حال 
بر  آنالین  به صورت  فیفا هم  است.نماینده 

روند رای گیری نظارت دارد.
۸۷ نفر اعضای مجمع بودند و حق رای 
هیات  اعضای  و  رئیس  مجمع،  در  داشتند. 

رئیسه انتخاب شدند.
ی  ا ر ر  د و  ست  یا ر بخش  ر  د
عزیزی خادم«  »شهاب الدین  گیری نخست، 
با 3۵ رای و »کیومرث هاشمی« با ۲۴ رای 
به دور دوم رسیدند. »مصطفی آجورلو« ۱۸ 
رای و »علی کریمی« ۹ رای کسب کرده و 
پس از اینکه به دور دوم نرسیدند، محل رای 

گیری را ترک کردند.
در رای گیری دور دوم، عزیزی خادم ۴۹ 
رای کسب کرد و سکان هدایت فدراسیون 
 3۸ نیز  هاشمی  گرفت.  برعهده  را  فوتبال 

رای کسب کرد.
هیات  در  حضور  سابقه  عزیزی خادم 

رئیسه فدراسیون فوتبال را دارد.
ریاست  تاج«  »مهدی  این  از  پیش 
پس  و  داشت  برعهده  را  فوتبال  فدراسیون 
از کناره گیری او، »حیدر بهاروند« سرپرست 

فدراسیون شد.

رییس جدید فدراسیون فوتبال؛

در کنار هم و با اقتدار؛ افتخار را به فوتبال برگردانیم

ی
رج

خا
ل 

وتبا
ف

زیر نظر: مجتبی کاشی ال
وتب

ی ف
نها

م

محمدرضا هاشمی کهندانی

آراء هیأت های  حل اختالف   برابر  در اجرای  مواد مذکور بدین وسیله  امالکی  که 
رسمی  سند  فاقد  ساختمان های  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
مستقر در واحد ثبتی  ناحیه یک  کرمان  تقاضای ثبت آن ها پذیرفته و ادامه عملیات 
ثبتی آن ها مطابق قانون مذکور تجویز گردیده است، به ترتیب شماره پالک فرعی از 
اصلی  و بخش محل  وقوع  ملک و مشخصات مالک یا مالکین ) متقاضیان ثبت ( 
واقع در بخش های  )۸-۴-۱(  ثبتی شهرستان کرمان  به شرح ذیل آگهی  می شود تا  
در صورتی که  شخص  یا اشخاصی  نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی 
داشته باشند بتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. شایان ذکر است صدور 
و تسلیم سند مالکیت بر اساس قانون مذکور مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.

امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 1 کرمان
33 فرعی از 3۲۶۵ اصلی - خانم فاطمه شیخ مظفری فرزند مختار به شناسنامه شماره 
۱۰3۹ صادره از کرمان و آقای ابراهیم طالبی زاده فرزند حسن به شناسنامه شماره ۲۶ 
صادره از کرمان بالمناصفه در ششدانگ یکباب ساختمان مشتمل بر طبقات فوقانی به 
مساحت ۶۰/۱۹۶ متر مربع به آدرس کرمان خیابان فتح آبادان کوچه 3 غربی ۱ بن بست 
اول خریداری از محل مالکیت میرزا حسن خان ابراهیمی - ردیف  های ۱۲۲۱ و ۱۲۲۲

۱۶۷۵۸ فرعی از ۴۷۷۶ اصلی مجزی شده از ۱۴۴ فرعی از ۴۷۷۶ اصلی - آقای محمد 
عباسی شفیع آبادی فرزند علی به شناسنامه شماره 3۸۵۷ صادره از شهداد در ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت ۶۱/۱۰۷ متر مربع که موازی 3۰/۴ متر مربع از ششدانگ عرصه 
مورد تقاضا متعلق بوقف و در اجاره نامبرده قرار دارد به آدرس کرمان کمربندی شرقی 
خیابان رز کوچه کارتن سازی خریداری از محل مالکیت اکبر رشید فرخی - ردیف  ۱۷۲3

۱۶۷۷۲ فرعی از ۴۷۷۶ اصلی مجزی شده از ۱۲۵ فرعی از ۴۷۷۶ اصلی - آقای علی 
دولت آبادی تکابی فرزند محمد به شناسنامه شماره 3۸۵۴ صادره از کرمان در ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت ۱۷۰ متر مربع به آدرس کرمان بلوار آیت اله خامنه ای اول 
جاده کوهپایه بیست متری امام سجاد کوچه ۹ خریداری از محل مالکیت سیدعباس 

عمرانی - ردیف  ۰۶۷۱
۱۶۷۹۴ فرعی از ۴۷۷۶ اصلی مجزی شده از ۱۱ فرعی از ۴۷۷۶ اصلی - آقای مجید 
شیخ حسینی لری فرزند جان اله به شناسنامه شماره ۲۶ صادره از رابر در ششدانگ 
اله خامنه ای  یکباب خانه به مساحت ۲۰۰ متر مربع به آدرس کرمان بزرگراه آیت 
خیابان امام سجاد خیابان فرهنگسرا سمت چپ خریداری از محل مالکیت کیخسرو و 

فریدون کیانیان - ردیف  ۰۹۲۹
۱۶۷۹۶ فرعی از ۴۷۷۶ اصلی مجزی شده از ۱۱ فرعی از ۴۷۷۶ اصلی - خانم میترا 
رابر در  از  به شناسنامه شماره ۵۸3۰۰۷۹۵۱۸ صادره  یداله  شیخ حسینی لری فرزند 
اله  آیت  بزرگراه  به آدرس کرمان  به مساحت ۲۰۰ متر مربع  ششدانگ یکباب خانه 

خامنه ای خیابان امام سجاد خیابان فرهنگسرا آخر کوچه سمت چپ خریداری از محل 
مالکیت کیخسرو و فریدون کیانیان - ردیف  ۰۹۱۲

۱۶۸۰۴ فرعی از ۴۷۷۶ اصلی مجزی شده از ۱۱ فرعی از ۴۷۷۶ اصلی - آقای حسین 
ایزدی خالق آبادی فرزند محمد به شناسنامه شماره ۶۶3 صادره از زرند در ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت ۲۰۰ متر مربع به آدرس کرمان کمربندی شرقی آیت اله خامنه 
ای بلوار پردیس بیست متری امام سجاد انتهای خیابان فرهنگسرا قطعه ۴۲ خریداری 

از محل مالکیت کیخسرو کیانیان فرزند رستم - ردیف  ۰۵۷۷
3۰۷۹ فرعی از ۵۲۰۹ اصلی - خانم فاطمه رحیمی صادق فرزند محمد به شناسنامه 
شماره 3۰ صادره از ماهان و آقای عباس برجسته مجد فرزند حسن به شناسنامه شماره 
۱۷۱۴ صادره از کرمان بالمناصفه در ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۱۱/۲۷۲ متر 
مربع که موازی ۶۲/۴۷ متر مربع از ششدانگ عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف و در 
اجاره نامبردگان قرار دارد به آدرس کرمان بزرگراه آیت اله خامنه ای کوچه ۱۴ سمت 
راست خریداری از محل مالکیت عزت اله ساالرکالنتری - ردیف  های ۰۲۵۷ و ۰۲۵۸

امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 4 کرمان
۷۴۸۲ فرعی از ۴ اصلی - خانم فریبا شاکر فرزند محمدرضا به شناسنامه شماره ۴۱۲ 
صادره از کرمان و آقای امیر ابراهیمی فرزند ماشااهلل به شناسنامه شماره ۷۸۴ صادره از 
کرمان بالمناصفه در ششدانگ یکباب ساختمان )دوبلکس( به مساحت ۲۵۰ متر مربع که 
موازی ۱۶/۴۲ متر مربع از ششدانگ عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف و در اجاره نامبردگان 
قرار دارد به آدرس کرمان بلوار امام حسن کوچه ۱۲ شهرک یاس سفید انتهای کوچه 

سمت چپ خریداری از محل مالکیت اسداله موال زاده - ردیف  های ۰3۱۰ و ۰3۱۱
شناسنامه شماره  به  محمد  فرزند  ایرانمنش  خانم سمیه   - اصلی   ۵ از  فرعی   ۵۷3۱
به  مربع  متر   ۷/۱۶۷ مساحت  به  خانه  یکباب  ششدانگ  در  کرمان  از  صادره   ۴۷۶
آدرس کرمان بلوار امیرکبیر کوچه 3 شمالی ۶ خریداری از محل مالکیت محمدحسین 

نظریان - ردیف  ۰۵۹۷
۴۰۶3 فرعی از ۱3 اصلی - آقای حسین طاهرزاده فرزند پرویز به شناسنامه شماره 
3۷۹ صادره از شوط در ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۱۹۲ متر مربع که موازی ۴۸ 
متر مربع از ششدانگ عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف و در اجاره نامبرده قرار دارد به 
آدرس کرمان بلوار جمهوری خیابان شهید شیروانی کوچه ۲۴ شهید کشوری کوچه ۱۴ 

خریداری از محل مالکیت رمضان ایالقی حسینی - ردیف ۱3۴۰
۷۵3۱ فرعی از ۱۵ اصلی - آقای مهرداد خواجه حسنی رابری فرزند غالمعباس به 
شناسنامه شماره ۵ صادره از رابر در ششدانگ یکباب مغازه مشتمل بر طبقه فوقانی به 
مساحت 3۰/۶۰ متر مربع به آدرس کرمان بلوار هوانیروز غدیر ۲ دور میدان خریداری 

از محل مالکیت سحبان ریاضی - ردیف ۱۲۴۲
۶۷۶ فرعی از ۱۶ اصلی - خانم صدیقه روح االمینی فرزند حسن به شناسنامه شماره 
3۵ صادره از کوهبنان در ششدانگ یکباب ساختمان مشتمل بر طبقه فوقانی به مساحت 
3۵/3۴۲ متر مربع که موازی ۰۶/۵۷ متر مربع از ششدانگ عرصه مورد تقاضا متعلق 

بوقف و در اجاره نامبرده قرار دارد به آدرس کرمان بلوار جمهوری انتهای بلوار رضوان 
سمت چپ آخر کوچه خاکی سمت راست درب چهارم خریداری از محل مالکیت عوض 

شهریارپناه - ردیف ۱۴۰۹
۱۷۰ فرعی از ۲۶ اصلی - آقای احمد قربان زاده خانوکی فرزند علی به شناسنامه شماره 
۸۷ صادره از زرند در ششدانگ یکباب ساختمان مشتمل بر طبقه فوقانی به مساحت 
۵/۵۹ متر مربع به آدرس کرمان بلوار هوانیروز - حسین آباد خیابان اصلی خریداری از 

محل مالکیت گیالن ابراهیمی - ردیف  ۱۴۵۲
۵۲۶۶ فرعی از 3۱ اصلی مجزی شده از ۱۹۹ فرعی از 3۱ اصلی - آقای محمدرضا 
میرزادی گوهرجوپاری فرزند ناصر به شناسنامه شماره ۲۹ صادره از کرمان در ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت ۷۰/۱۵۷ متر مربع به آدرس کرمان اختیارآباد خیابان جمهوری 

کوچه ۱۴ خریداری از محل مالکیت محمد عامری - ردیف  ۰3۴۱
۵3۸۱ فرعی از 3۱ اصلی مجزی شده از ۵۴۲ فرعی از 3۱ اصلی - خانم معظمه مختاری 
اکبرآبادی فرزند رمضان به شناسنامه شماره ۶۹۵۸ صادره از کرمان در ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت ۹۰/۲33 متر مربع به آدرس کرمان اختیارآباد خیابان شریعتی کوچه 

۱۴ سمت چپ خریداری از محل مالکیت ماشااله عامری اختیارآبادی - ردیف  ۱۶۰۹
۴۲۵ فرعی از 3۶ اصلی - آقای علی فرح بخش فرزند حسین به شناسنامه شماره ۲ 
صادره از کرمان در ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۸۷/۱۶۶۰ متر مربع به آدرس 

کرمان نصیرآباد خریداری از محل مالکیت علی سیف زاده - ردیف  ۰۴۷۷
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 8 کرمان

۱۴۷۵ فرعی از ۱ اصلی مجزی شده از ۱۱۵3 فرعی از ۱ اصلی - خانم الهام مختارآبادی 
فرزند محمد به شناسنامه شماره ۱۴۲ صادره از کرمان در ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت ۸۰/۲3۱ متر مربع به آدرس کرمان - چترود خیابان ولیعصر کوچه ۲۸ سمت 

چپ خریداری از محل مالکیت عبداله ایمانی - ردیف  ۱3۱۶
۴۲۰ فرعی از ۲3 اصلی مجزی شده از ۲3۹ و ۲۴۰ فرعی از ۲3 اصلی - خانم اعظم 
ششدانگ  در  کرمان  از  صادره   3۱ شماره  شناسنامه  به  اکبر  فرزند  بندری  صفرزاده 
روستای   - چترود   - کرمان  آدرس  به  مربع  متر   ۸۰/۴۲۴ مساحت  به  خانه  یکباب 
نصراله  مالکیت  محل  از  خریداری  ابوالفضل  تکیه  جنب  حسین  امام  خیابان  معزآباد 

سلطان زرندی - ردیف  ۱۶۱۲
۹3 فرعی از ۱33 اصلی مجزی شده از ۶۴ فرعی مکرر از ۱33 اصلی - خانم مریم دین 
پژوه فرزند تقی به شناسنامه شماره ۹۴۹ صادره از کرمان در ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت ۹۴/3۴۲ متر مربع به آدرس کرمان - کوهپایه - روستای تیزین خریداری از 

محل مالکیت غالمحسین گهرگزی - ردیف  ۰۲۵۸
تاریخ انتشار نوبت اول : دوشنبه ۱3۹۹/۱۲/۱۱
تاریخ انتشار نوبت دوم : دوشنبه ۱3۹۹/۱۲/۲۵

رییس اداره ثبت اسناد وامالک  ناحیه یک شهرستان کرمان
عیسی حافظی فر

آگهی مرحله پانزدهم سال 1399) منطقه یک کرمان (
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان

اداره ثبت اسناد و امالک  ناحیه یک شهرستان کرمان
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

)) آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی (( 

نماینده داوران در مجمع فدراسیون فوتبال می گوید 
اخذ ۹ رای توسط علی کریمی در انتخابات، اتفاق بسیار 

بدی بود.
مجمع  در  وران  دا ینده  نما ترکی،  محسن 
فدراسیون فوتبال، در حاشیه انتخابات این فدراسیون 
در واکنش به سالم بودن انتخابات فدراسیون اظهار 
کرد: در سالمت انتخابات بحثی نبود. اینجا همه چیز 
سالمت است و باید دید در پشت پرده چه چیزی رخ 
رای  انتخابات  این  فوتبالی  تنها  که  زمانی  می دهد. 

نیاورد، روز شکست فوتبال ما بود. من می خواستم آن 
موقع مجمع را ترک کنم. ما جنگیدیم تا فوتبالی ها 
در این زمینه راه پیدا کنند. بعد از مدت ها کسی به 
انتخابات آمد که فوتبالی بود و حضورش می توانست 
مثمرثمر باشد اما معتقدم دیر نشده است و به آقای 

عزیزی خادم تبریک می گویم.
او ادامه داد: ما از آقای عزیزی خادم می خواهیم 
مشاوران فوتبالی قوی داشته باشد. من شناخت زیادی 
از عزیزی خادم ندارم. من باز هم می گویم امروز روز 

شکست فوتبال ایران بود. تعجبم از این است که خود 
فوتبالی ها از علی کریمی حمایت نکردند. االن هم هر 
اتفاقی برای فوتبال ما در ۴ سال آینده رخ دهد، حقمان 
این  توانایی  این حال می گویند علی کریمی  با  است. 
سمت را نداشته اما ما برند یک فوتبالی را در عرصه 
بین المللی می خواستیم. به نظر من بین فوتبالی ها یک 
تنگ نظری وجود دارد. شاید وعده هایی به ایشان داده 
شده بود اما اینکه تنها گزینه فوتبالی تنها ۹ رای بیاورد، 

واقعا اتفاق بدی بود.

داور بازنشسته فوتبال ایران:

وقتی تنها کاندید فوتبالی رای نیاورد؛ روزشکست فوتبال است!
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زل
ل ع

ص
ف دخترت جز خنده ات

 رویا ندارد ای پدر
مهین موالیی

در هوای دیدنت تا اوج می گیرم پدر 
مثل دریا در نگاهت موج می گیرم پدر

پَر کشیده چشم من در آسماِن چشِم تو
در بلندای خیالم چشم هایت ماِه نو

پینه ی دستاِن تو: امنیِت دنیای من 
ای صمیمی جان! تویی آرامش شب های من

خنده های روشنت چون آِب روی آتش است 
بغض  تو در چشم من تیر از کماِن آرش است

خوِب من! ای بهترین بابای دنیای بزرگ
در دلم دارم برایت آرزوهای بزرگ

مثل کوهی خستگی معنا ندارد ای پدر 
دخترت جز خنده ات رویا ندارد ای پدر

زبان  مهارت  آزمون  دومین   
 ۱۴۰۰ فروردین   ۲۱ »آمفا«  فارسی 
مدرک  کسب  به  عالقه مندان  برای 
توسط  فارسی  زبان  مهارت  بین المللی 
بنیاد سعدی در تهران برگزار می شود.

بنیاد  عمومی  روابط  گزارش  به 
عنوان  با  که  آزمون  این  سعدی، 

مهارت  آزمون  است، یک   AMFA المللی  بین  اختصاری 
زبانی بدون توجه به سابقه آموزشی فرد آزمون دهنده است و 
میزان توانایی فرد در چهار مهارت اصلی زبان فارسی همچون 
شنیدن، خواندن، صحبت کردن و نوشتن را ارزیابی می کند و در 
پایان آزمون، نمره نهایی و کارنامه بین المللی صادر خواهد شد.

فارسی »آمفا« - عمومی،  زبان  آزمون مهارت  دومین 
با دهم آوریل ۲۰۲۱(  شنبه ۲۱ فروردین سال ۱۴۰۰ )برابر 
از  اعم  ایران،  مقیم  خارجی  آموزان  فارسی  برای  ایران  در 
دانشجویان و سایر عالقه مندان به زبان و ادبیات فارسی توسط 

بنیاد سعدی برگزار می شود.
 ۵ آزمون  این  در  هزینه شرکت 
به  و عالقه مندان  است  ریال  میلیون 
شرکت در این آزمون تا ۱۶ فروردین 
سال ۱۴۰۰ فرصت دارند با مراجعه به 
کسب  برای  و  کنند  نام  ثبت  آدرس 
اطالعات و راهنمایی بیشتر می توانند 
با کارشناسان بنیاد سعدی ارتباط بگیرند یا نشانی اینترنتی 
ایمیل ارسال کنند یا با شماره تلفن ۰۲۱۲۲۴۱۴3۵۷ تماس 
فارسی  زبان  مهارت  بین المللی  آزمون  بگیرند.نخستین 
صورت  به   ۱3۹۸ آذرماه  دوم  سعدی  بنیاد  توسط  »آمفا« 
همزمان در دو کشور روسیه و عراق برگزار شد، همچنین 
با پنچم مارس ۲۰۲۰(  قرار بود ۱۵ اسفند ۱3۹۸ )مطابق 
دومین دوره در ایران و همزمان در کشورهای دیگر برگزار 
موازین  رعایت  و  کرونا  بیماری  شیوع  دلیل  به  که  شود 

نشد. برگزار  بهداشتی 

دومین دوره آزمون »آمفا« برگزار می شود

 معاون توســعه مدیریت 
و منابــع وزیــر فرهنــگ و 
ارشــاد اســالمی گفــت: ایــن 
وزارتخانــه نســبت بــه اصــالح رویه هــا 
حــوزه  حمایت هــای  ســاماندهی  و 
فرهنــگ، هنــر و رســانه اقدامــات 

ــت. ــرده اس ــه ک ــاخصی را ارائ ش
ــنبه در  ــدری« روز ش » الدن حی
گفتگــو بــا خبرنــگار فرهنگــی ایرنــا با 
تشــریح جزئیــات و نحــوه  ســاماندهی 
حمایــت هــای حــوزه فرهنــگ، هنــر 
ــوان  ــه عن و رســانه، اظهــار داشــت: ب
مثــال پیــش بینــی ســامانه اطالعــات 
یکپارچــه هنرمنــدان بعنــوان یکــی از 
برنامــه هــای اصلــی وزیــر فرهنــگ و 
ارشــاد اســالمی  تعییــن شــده بــود که 

امــروز بــه ثمــر نشســته اســت.
ــه اهــداف  ــه داد: از جمل وی ادام
ایــن برنامــه، شــفافیت، ســرعت و 
ــه اقدامــات  انســجام اطالعــات ازجمل
حمایتــی وزارت فرهنــگ و ارشــاد 
ــق  ــروز محق ــه ام ــت ک ــالمی اس اس

ــت. ــده اس ش
ــر فرهنــگ و ارشــاد  معــاون وزی
اســالمی در عیــن حــال تاکیــد کــرد: 
ــال  ــا در س ــه ه ــن برنام ــی از ای برخ
هــای گذشــته عملیاتــی و اجــرا شــد و 
برخــی بعــد از تامیــن منابــع و پیــش 
ــده و  ــدام ش ــا اق ــاخت ه ــی زیرس بین
ــک مشــهود  ــده نزدی ــج آن در آین نتای

ــود. خواهــد ب

حمایت از اصحاب فرهنگ 
و هنر و رسانه رسالت ذاتی 

وزارت فرهنگ است
براینکــه  تاکیــد  بــا  حیــدری 

یکــی از رســالت های ذاتــی وزارت 
فرهنــگ و ارشــاد اســالمی، حمایــت 
از اصحــاب فرهنــگ و هنــر و رســانه 
ــام  ــرای انج ــرد: ب ــح ک ــت، تصری اس
ایــن مهــم و گســترش و تعمیــق 
ابعــاد آن تــالش هــای بســیاری 
ــی  ــوالت خوب ــده و تح ــروف ش مص
ــه  ــرد وزارتخان ــا و رویک ــیوه ه در ش

ــت. ــود آورده اس بوج
معــاون توســعه مدیریــت و منابع 
وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 
ــود  ــا وج ــه ب ــن اینک ــه داد: ضم ادام
ــم  ــی از تحری ــادی ناش ــرایط اقتص ش
ــش  ــرایط پی ــه و ش ــای ناجوانمردان ه
ــا وزارت  ــاری کرون ــده بیم ــی نش بین
ــه تنهــا  فرهنــگ و ارشــاد اســالمی ن
فعالیتهــای خــود را تعطیــل نکــرد 
بلکــه حمایــت هــای خــود را گســترده 
تــر و بیشــتر انجــام داده کــه شــرح آن 
ــه ســمع و  ــی ب در گــزارش هــای قبل
نظــر اهالــی فرهنــگ و هنــر و رســانه 

رســیده اســت.

بی سابقه ترین تسهیالت برای 
اصحاب فرهنگ وهنر

ــات  ــرد: اقدام ــد ک ــدری تاکی حی
ــن  ــهیالت( ای ــت تس ــه و پرداخ )ارائ
دوره در نــوع خــودش در دوران مختلف 
وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی بــی 
ســابقه بــوده تــا جایی که حتــی در اوج 
ــم  ــته بودی ــم نتوانس ــور ه ــاه کش رف
ایــن تســهیالت را در حــوزه فرهنــگ 
درنظــر گرفتــه و دریافــت کنیــم کــه 
ــت  ــا درای ــم ب ــن مه ــبختانه ای خوش
ــر  ــخص وزی ــه ش ــری مجددان وپیگی
فرهنــگ و ارشــاد اســالمی همچنیــن 
ــد  ــر و امی ــردان تدبی ــیبانی دولتم پش

اجــرا شــد.
ــرات و  ــه تاثی ــاره ب ــا اش وی ب
ــا  ــری کرون ــیب های وارده همه گی آس
بــر حــوزه فرهنــگ، هنــر و رســانه و 
بــروز مســائل و مشــکالت بعــدی 

بــرای اهالــی ایــن حــوزه خاطــر 
ــع مشــکالت  ــرای رف ــرد: ب نشــان ک
اصحــاب فرهنــگ، هنــر و رســانه 
تاکنــون سلســله نشســت هایی بــا 
ســازمان برنامــه و بودجــه، وزارت 
کار، رفــاه وتامیــن اجتماعــی و دیگــر 
ــا  ــه ب ــی مقابل ــتاد مل ــا در س نهاده
کرونــا داشــتیم؛ بنابرایــن پــس از 
رایزنــی هــا و پیگیــری هــای فــروان 
توانســتیم امــروز بــه ایــن دســتاوردها 

ــیم. برس

دو دهه تالش برای مشمول 
کردن اهالی فرهنگ و هنر در 

صندوق بیمه بیکاری
و  فرهنــگ  یــر  ز و ون  معــا
ــال  ــن ح ــالمی در عی ــاد اس ارش
بــه موضــوع پیگیــری و تحقــق 
ــی  ــه اهال ــکاری ب ــه بی ــق بیم تعل
فرهنــگ و هنــر و رســانه اشــاره و 
تاکیــد کــرد: بیــش از دو دهــه در 
وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 
ق  صنــدو تــا  یــم  د کر تــالش 
ــز  ــدان را نی ــکاری هنرمن ــه بی بیم
مشــمول بیمــه بیــکاری نمایــد، 
ــه  ــیتم بیم نس ــر توا ــال حاض در ح
نــی کــه  بیــکاری را بــه هنرمندا
بــه طورغیــرارادی بیــکار شــده 

ــم. ــاص دهی ــد اختص ن ا
 معــاون توســعه  مدیریــت و منابع 
ــاد اســالمی در  ــگ و ارش ــر فرهن وزی
پایــان کمــک و همیــاری بــه اصحــاب 
ــن  ــانه همچنی ــر و رس ــگ، هن فرهن
درنظــر گرفتــن تســهیالت را افتخاری 
بــزرگ بــرای وزارت فرهنــگ و ارشــاد 

اســالمی دانســت.

معاون وزیر فرهنگ خبر داد:

ساماندهی حمایت  از حوزه فرهنگ،هنر و رسانه

معرفی چهره های ادبی به نوجوانان
سری اول کتاب های »قرار با 
ستاره« با موضوع معرفی چهره های 

ادبی به نوجوانان منتشر شد.
هشت عنوان اول این مجموعه 
به زندگی و کارنامه پروین اعتصامی، 
تبریزی،  میرزاآقا  بهرنگی،  صمد 
سپهری،  سهراب  چوبک،  صادق 
بزرگ علوی، احمد محمود و عباس 

یمینی شریف می پردازند.
کتاب  هشت  این  نویسندگان 
۱۵۲ صفحه  تا   ۹۲ از  یک  هر  که 
از: منوچهر اکبرلو،  دارند، عبارت اند 

کاشفی  سیدعلی  شایگان،  فروغ  زرنشان،  مریم  دربندی،  مائده سادات 
خوانساری، مریم مرادی و شراره هاشم دباغیان.

مجموعه »قرار با ستاره« که اولین سری آن منتشر شده است در 
قالب کتاب مجله به شکل چهار رنگ و با مدیریت هنری احمد قائمی 

مهدوی در انتشارات گویا منتشر می شود.

محمد سلمانی مطرح کرد
وقتی خون سیاوش را در شعر می بینیم

محمـد سـلمانی با بررسـی حضور آیین هـای ایرانی در شـعر امروز، 
می گویـد مثـال »سـیاوش« در غـزل شـاعران به آیین  خون سـیاوش که 

از آیین هـای دیریـن ماسـت برمی گردد.
بـه گـزارش دنیای جوانان، این شـاعر و منتقد ادبـی در گفت وگویی 
ایرانـی در شـعر  آیین هـا و سـنت های  ایسـنا درخصـوص جایـگاه  بـا 
امـروز اظهـار کـرد: شـعرهای بومـی فراوانـی داریم کـه به ایـن آیین ها 
پرداخته انـد؛ در واقـع از عناصـر بومی در شـعرها اسـتفاده می شـود. حتی 
اگـر موضوعیـت آن هـا بـه ایـن آیین ها نپـردازد، ولـی مـن بارقه هایی از 

آن هـا را در غزل هـای شـاعران معاصـر مشـاهده کرده ام.
سـلمانی افزود: مثال وقتی »سـیاوش« را در غزل شاعران می بینیم، 
ایـن بـه آیین  خون سـیاوش که از آیین هـای دیرین ماسـت، برمی گردد. 
یـا وقتـی در شـعرها از نوروز صحبت می شـود، این به آیین های باسـتانی 
مـا برمی گـردد کـه در شـعر شـاعران متجلی شـده اسـت؛ مـن این ها را 

مشـاهده کرده ام و پررنگ هم بوده اسـت.
او سـپس در پاسـخ به سـوالی درمـورد حضور برخـی آیین های ملی 
)که شـاید مانند جشـن نوروز و دیگر آیین های مرسـوم فراگیر نباشند( در 
شـعر امـروز گفـت: متاسـفانه این آیین ها را در شـعر و غـزل معاصر کمتر 
می بینیـم. هـر چنـد کـه هنوز هـم این جشـن ها بعضـا برگزار می شـوند 
امـا اغلـب بـه صـورت خانگـی هسـتند. امـا ایـن روزهـا شـیوع ویروس 
کرونـا باعـث شـده کـه برگـزاری آیین های مـان محدودتر شـود که این 

بـر شـعر هـم اثر می گـذارد و خـودش را نشـان می دهد.
محمـد سـلمانی در ادامـه بـا اشـاره بـه اثرپذیـری شـعر از جامعه 
روزگار خـود بیـان کـرد: بـا توجـه بـه مشـکالت جامعـه، می بینیـم که 
ایـن آیین هـا در شـعرها هـم کمتـر دیـده می شـود و علـت آن همیـن 
گرفتاری هـای رومـزه شـاعران اسـت چون بناسـت شـاعر زبـان جامعه 
خـود باشـد اما وقتـی جامعه را دیگرگـون می بیند، جلوه آن در شـعرش 
هـم متفـاوت می شـود. در واقـع وقتـی جشـنی نباشـد، شـاعر چگونـه 
می توانـد از جشـن بگویـد؟ شـاعر نمی توانـد بنشـیند و به گذشـته خود 
مباهـات کنـد و بعـد شـعر بگویـد، مگـر این کـه شـعرهای گذشـتگان 
را بخوانـد و آن هـا را بازنویسـی کنـد کـه البتـه ایـن هـم بـا روح شـعر 

خیلی سـازگار نیسـت.
ایـن غزل سـرا شـعر را بازتـاب جامعـه و زبـان جامعـه دانسـت و 
گفـت: هنرمنـد جامعـه خـود را می بینـد و آن را انعـکاس می دهد. وقتی 
جشـنی نباشـد، دیگر شـاعر هم نمی تواند از جشـن بگوید چون شـاعر 
روزگار مـا مسـائل روز را بیـان می کنـد و بایـد هـم همیـن انتظـار را از 
شـاعر داشـته باشـیم. بـا ایـن حـال بارقه هایـی از آیین هـای بومـی در 
شـعرهای شـاعران دیـده می شـود، مثـال از کلمـات بومی در شعرشـان 
ایـن  باعـث می شـود کـه  اسـتفاده می کننـد؛ همیـن خـوب اسـت و 

نشـود. فراموش  آیین هـا 
محمـد سـلمانی پرداختـن شـاعران امـروز بـه سـنت ها و آیین ها را 
در قیـاس بـا شـاعران گذشـته نیـز متاثر از جامعه دانسـت و اظهـار کرد: 
وقتی جامعه دیگرگون می شـود، شـاعر و زبان او هم دیگرگون می شـود. 
وقتـی بـه دوره مشـروطه نـگاه می کنیـم می بینیـم کـه جامعـه در شـعر 
یـک جـور، پـس از انقـالب که شـعرها اغلـب متاثـر از جنـگ و انقالب 
بودنـد، یـک جـور و بـه این شـکل خـودش را در شـعر بازتـاب می دهد.

ان
خو

یش
ی پ

رو

فرناز میرزالو

ها
ده 

گزی

پروانه رسولی خوشبخت

راه یافتگان جایزه مهرگان علم 
معرفی شدند

هفت کتاب زیست محیطی و هفت تشکل مردم نهاد راه یافته به مرحله 
نهایی چهاردهمین و پانزدهمین دوره جایزه مهرگان علم معرفی شدند.

دبیرخانه جایزه مهرگان اسامی پنج نامزد نهایی دریافت جایزه مهرگان 
علم در بخش »یک عمر تالش در عرصه محیط زیست« را در گزارش قبلی 

خود اعالم کرده بود.
در  علم  مهرگان  جایزه  دوره  این  تقدیرشدگان  و  برگزیدگان  اسامی 
برترین تشکل های  زیست محیطی،  کتاب های علمی-  بهترین  سه بخش 
زیست  محیط  شخصیت های  اثرگذارترین  و  )NGO(ها  زیست محیطی 
روز جهانی حیات  با  مقارن  اسفندماه  پنجشنبه ۱۴  روز  ایران، ساعت ۱۴ 
وحش و اولین سالروز درگذشت مهندس اسکندر فیروز رییس هیأت داوران 
https://t. جایزه مهرگان علم در کانال تلگرام جایزه مهرگان به نشانی

me/mehreganprize_fa  اعالم خواهد شد.
هم زمان با اعالم برگزیدگان، برای بزرگداشت دو شخصیت تأثیرگذار 
محیط زیست ایران زنده یادان: اسکندر فیروز بنیان گذار سازمان محیط زیست 
و هنریک مجنونیان نویسنده، مترجم، پژوهشگر و استاد دانشگاه یادمانی 

مجازی برگزار خواهد شد.
برجسته ترین  از  چند  تنی  را  علم  مهرگان  جایزه  دوره   این  داوری 
کارشناسان محیط زیست ایران متشکل از: هوشنگ ضیایی، اسماعیل کهرم، 
عبدالحسین وهاب زاده، محمد درویش، زهرا قلیچی پور و مژگان جمشیدی 
داوران  از  قدردانی  با  مهرگان  جایزه  مدیر  زرگر  داشتند.علیرضا  عهده  بر 
جایزه مهرگان علم گفت: داوران ۱۸ ماه پیش کار خود را با بررسی ۱۴3 
عنوان کتاب علمی- زیست محیطی، ارزیابی علمکرد ۵۶ تشکل مردم نهاد و 
اثربخشِی تالش ۱۲ شخصیت نامزد دریافت جایزه  ”یک عمر تالش“ آغاز 
کردند. ۱۴ کتاب، ۱۴ تشکل زیست محیطی و ۵ شخصیت انتخاب شدند 
اما داوران برای گزینش ۷ کتاب و ۷ تشکل نهایی، کار دشوارتری پیش 
رو داشتند؛ چرا که کتاب ها از سطح کیفی نزدیک به هم برخوردار بودند و 
تقریبًا همه تشکل های انتخاب شده نیز عملکرد درخشان، مؤثر و قابل قبولی 
داشتند. در نهایت این مرحله از انتخاب ها نیز انجام شد و نامزدهای نهایی 

سه بخش جایزه مهرگان علم مشخص شدند.
جایزه  هفدهم  و  شانزدهم  دوره های  فراخوان  که  است  ذکر  شایان 
و   ۱3۹۸ سال های  در  شده  منتشر  علمی  کتاب های  به  که  علم  مهرگان 
زمانی  بازه  این  در  زیست محیطی  تشکل های  عملکرد  و همچنین   ۱3۹۹

اختصاص دارد متعاقبًا منتشر خواهد شد.
۵ شخصیت انتخاب شده شامل این افراد هستند:

از دانشگاه مونیخ آلمان، استاد  حسین آخانی، دکترای زیست شناسی 
دانشگاه تهران، نویسنده و ُکنشگر محیط زیست؛ برای کارآفرینی و خدمات 

آموزشی و ترویجی
مظفر افشار، کنشگر محیط زیست، احیاکننده درختان بلوط در خرم آباد 
و دامنه رشته کوه های زاگرس، برای کارآفرینی و خدمات آموزشی و ترویجی

هایده شیرزادی، دکترای اکولوژی از دانشگاه کاسل آلمان، کارشناس 
ارشد محیط زیست و کارآفرین اجتماعی برای کارآفرینی و خدمات آموزشی 

و ترویجی
زنده یاد هنریک مجنونیان، نویسنده، مترجم، پژوهشگر، استاد دانشگاه 

و کنشگر محیط زیست برای مجموعه آثار و خدمات
علی یخکشی، فوق دکترای سیاست و منابع طبیعی از دانشگاه گوتینگن 
آلمان، استاد دانشگاه گوتینگن، استاد بازنشسته دانشگاه تهران، نویسنده و 

ُکنشگر محیط زیست برای مجموعه آثار و خدمات

تسهیالت ویژه فرهنگستان هنر همگام با 
فروش ویژه زمستانه کتاب

با  هنری  آثار  نشر  و  ترجمه  تألیف،  مؤسسه  توسط  هنر  فرهنگستان 
عنوان متن، تسهیالتی ویژه  ای را از ۹ تا ۱۶ اسفند ۱3۹۹ برای عالقه مندان 

کتاب های هنری فراهم کرده  است.
هنر،  فرهنگستان  روابط عمومی  از  نقل  به  جوانان  دنیای  گزارش  به 
رونق بخشی  به منظور  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  فرهنگی  معاونت 
به بازار کتاب و ترویج کتاب و کتابخوانی، تسهیالتی در قالب یارانه خرید 
از طریق کتاب فروشی های سراسر کشور، به طور مستقیم در اختیار  کتاب 

خریداران کتاب قرار داده است.
مؤسسه تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری )متن( نیز در همراهی با این 
طرح )از ۹ تا ۱۶ اسفند ۱3۹۹(، تسهیالتی برای عالقه مندان فراهم کرده 

است.
مقدار یارانه و تسهیالت ویژه شامل ۲۵درصد تخفیف خرید کتاب تا 
سقف ۲۰۰هزار تومان سهم خانه کتاب و ادبیات ایران است که عالوه بر 
یارانه فوق، تخفیف ۱۵درصد برای خرید کتاب های انتشارات فرهنگستان 
هنر، بدون محدودیت سقف خرید برای عالقه مندان به کتب هنری در نظر 

گرفته شده است.
عالقه مندان می توانند برای استفاده از این تخفیف ها از ۹ تا ۱۶ اسفند 
۱3۹۹، به وب گاه مؤسسه متن یا به فروشگاه این مؤسسه به نشانی تهران، 
خیابان ولیعصر، نرسیده به تقاطع خیابان طالقانی، شماره ۱۵۵۰ مراجعه کنند.

معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی 
برندسازی  ضرورت  بر  تاکید  با  کشور 
و  ملی  روستاهای  و  شهرها  معرفی  و 
مناطق  این  گفت:  صنایع دستی  جهانی 
»گردشگری  مقصد  و  مسیر  عنوان  به 
خارجی  و  داخلی  گردشگران  به  هنری« 

معرفی می شوند.
چهاردهمین نمایشگاه گردشگری و 
صنایع دستی تهران با شعار سفرهای ایمن 
و مسئوالنه از روز سه شنبه )پنجم اسفند 
اسفند  هشتم  تا  روز  چهار  مدت  به   )۹۹
حضور  با  و  نمایشگاه ها  دائمی  محل  در 
هنرمندان  و  گردشگری  صنعت  فعاالن 
تهران  در  هنرهای سنتی  و  صنایع دستی 
برگزار شد؛ در این نمایشگاه حدود ۱۶۰ 
شرکت فعال در حوزه گردشگری حضور 
و  به حوزه گردشگری  داشتند سه سالن 
یک سالن به آثار و محصوالت هنرهای 
و  شهرها  معرفی  و  ها  استان  سنتی 
روستاهای ملی و جهانی صنایع اختصاص 

داشت.
با  گفت وگو  در  محمودیان  پویا 
ایرنا درباره برگزاری نمایشگاه  خبرنگار 
صورت  به  دستی  صنایع  و  گردشگری 
گفت:  یکدیگر،  ر  کنا در  و  مشترک 
گردشگری و صنایع دستی دو بال پرواز 
رویکرد  با  و  هستند  پایه  مردم  اقتصاد 
و  د ین  ا به  یی  ا هم گر و  یی  ا فز هم ا
گرفته  تصمیم  گذشته  سال  از  بخش، 
همزمان  حوزه  دو  این  نمایشگاه  شد 
فعاالن  تا  شود  برگزار  هم  کنار  در  و 
و  یع دستی  صنا و  گردشگری  ه  حوز
هنرهای سنتی با توانمندی ها، فرصت ها 
و ظرفیت های همکاری با یکدیگر بیشتر 

شوند. آشنا 
معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی 
و  گردشگری  میراث فرهنگی،  وزارت 
صنایع دستی گفت: امسال به دلیل شیوع 
جهان  همه  در  وضعیت  کرونا  ویروس 
بسیار متفاوت بود و نمایشگاه گردشگری 
بسیار  شرایط  در  تهران  دستی  صنایع  و 
سخت و دشوار با تمهیدات الزم و رعایت 
و کنترل شیوه نامه های بهداشتی مقابله با 

کرونا برگزار شد.
ابتدای  از  کرد:  بیان  محمودیان 
که  محدودیت هایی  توجه  با   ۹۹ سال 
برای اجتماعات و نمایشگاه ها ابالغ شده 
نمایشگاه های  و  بازارچه ها  عمال  بود، 
اقتصاد  بازار و  به تبع آن  صنایع دستی و 
و چمدانی  صنایع دستی، صادرات رسمی 
)غیر رسمی( با یک وقفه و رکود بی سابقه 
متمایز  روش های  با  البته  شد؛  روبه رو 

گشایش  و  چالش  این  از  گذر  برای  و 
ملی  نمایشگاه  نخستین  برگزاری  فضا، 
مجازی صنایع دستی را با شرایط کامال 
تولیدکنندگان  و  هنرمندان  برای  رایگان 
3۰درصد  گرفتن  نظر  در  و  صنایع دستی 
تخفیف های ارسال پستی برای خریداران 

برنامه ریزی و اجرا کردیم.
وی رعایت شیوه نامه های بهداشتی و 
تامین امنیت بهداشتی و سالمت هنرمندان 
را اولویت برگزاری نمایشگاه صنایع دستی 
و گردشگری دانست، گفت: در این دوره 
نمایشگاه، فضای نمایشگاه صنایع دستی 
را محدود به یک سالن و با تعداد محدودی 
از هنرمندان از استان ها که تمایل به حضور 
در این رویداد داشتند برنامه ریزی کردیم 
و البته بر اساس شیوه نامه های بهداشتی 

بازدید عمومی هم ایجاد نشد.
تسلیم  دستی  یع  صنا هنرمندان 

کرونا نشدند
محمودیان تصریح کرد: بعد از یک 
همه  با  امیدوارم  نمایشگاهی  رکود  سال 
نمایشگاه های  در  که  محدودیت هایی 
شد  رعایت  امسال  فیزیکی  و  حضوری 
بیشر  داشتند.  خوبی  فروش  هنرمندان 
آنها بر اساس ثبت سفارش های آنالین 
انجام گرفت و هنرمندان و صنعتگران با 
خود  استان های  به  نسبی  رضایتمندی 
عبور  با  آینده  سال  امیدواریم  بازگشتند؛ 
را  نمایشگاه  بتوانیم  کرونا  بحران  از 
وسیع تر و پر شورتر و البته با حضور مردم 

برگزار کنیم.
معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی 
و  انگیزه  و  روحیه  به  اشاره  با  کشور 
در  دستی  صنایع  هنرمندان  استقامت 
شرایط سخت این چند سال تحریم و یک 
سال کرونا، گفت: هنرمندان صنایع دستی 
نشان دادند تسلیم سیاهی کرونا نشدند و 
با همه فشارهای روحی و اقتصادی که این 
بیماری به این حوزه تحمیل کرد، ناامید 
نشدند، آنها در سخت ترین شرایط با وجود 
همه مشکالت، تولید صنایع دستی را ادامه 

دادند. ما هم در حد توان و بضاعت با جلب 
همکاری و هم افزایی سایر نهادها تالش 
کردیم اندکی از مشکالت هنرمندان این 
به  توجه  با  البته  کنیم،  برطرف  را  حوزه 
کارهای  هنرمندان  مشکالت  و  مسائل 

بیشتری هم باید انجام شود.
دستی  صنایع  جهانی  روستاهای 

مقصد گردشگری
محمودیان با اشاره به ثبت ۵۲ شهر 
و روستای ملی صنایع دستی و ثبت ۱۱شهر 
و 3روستای صنایع دستی کشور در شورای 
نمایشگاه  گفت:  صنایع دستی،  جهانی 
گردشگری و صنایع دستی فرصت مناسبی 
صنایع  روستاهای  و  شهر  معرفی  برای 
مناطق  این  است،  جهانی  و  ملی  دستی 
صنایع دستی  برندهای  عنوان  به  اکنون 
به  باید  و  و هنرهای سنتی کشور هستند 
شوند.  شناخته  معرفی  بیشتر  گردشگران 
به عنوان  را  این مناطق  تالش می کنیم 
مقصد و هدف گردشگران داخلی و خارجی 

معرفی کنیم.
طراحی  ضرورت  به  اشاره  با  وی 
و  شهرها  سوی  به  هدفمند  تورهای 
 : د کر ن  بیا یع دستی  صنا های  روستا
تورگردانان  و  گردشگری  برنامه ریزان 
و  طراحی  بر  می توانند  زمینه  این  در 
گردشگری  مفهوم  با  تورهایی  اجرای 
هنری تمرکز کنند، سفرها را به گونه ای 
برنامه ریزی کنند که گردشگران داخلی و 
خارجی، از کارگاه های َتوبافی )حوله بافی( 
استان  در  خراشاد  جهانی  روستای  در 
با  یا  و  کنند  زدید  با سان جنوبی  خرا
کلپورگان  از   سیستان وبلوچستان  سفر 
-روستای جهانی سفال و اولین روستای 
از  و  کنند  بازدید  صنایع دستی-  جهانی 
نزدیک ببینند زنان و مردان و هنرمندان 
ین  ا چگونه  تولیدی  ه های  رگا کا در 
را  منحصربه فرد  و  بی نظیر  محصوالت 
تولید می کنند و به صورت مستقیم این 
عنوان  به  تولیدکننده  از  را  محصوالت 

سوغات و رهاورد سفر خریداری کنند.

معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی 
شورای  تشکیل  به  ه  ر شا ا با  کشور 
روستاهای  و  شهرها  انتخاب  راهبردی 
برای  کرد:  تاکید  در  دستی  صنایع  ملی 
هر کدام از این شهرها و روستاها برنامه 
دستی  صنایع  معاونت  در  راه  نقشه  و 
وزارتخانه تدوین و به استان ها ابالغ شده 
استانداری ها  شهرداری ها،  امسال  است؛ 
و فرمانداری ها به عنوان حامی در کنار 
گرفتند.  ر  قرا مناطق  ین  ا هنرمندان 
عنوان  غرفه ها  سردر  در  نمایشگاه  در 
ملی  دستی  صنایع  شهرهای  و  روستاها 
و جهانی ثبت و معرفی شد، این گام های 
اول برندسازی و معرفی این مناطق است، 
به مردم  باید  دارایی ها  و  این ظرفیت ها 

کشور و جهان معرفی شوند.
با  بوتیک هتل ها  طراحی  و  تجهیز 
محصوالت صنایع دستی و هنرهای سنتی

فعاالن  ینکه  ا گفت:  محمودیان 
هم  کنار  در  گردشگری  و  صنایع دستی 
در قالب یک نمایشگاه قرار گرفتند باعث 
از  گردشگری  صنعت  ارکان  و  اجزا  شد 
دفاتر خدمات گردشگری و تورگردانان تا 
هتل داران و هتل سازان و راهنمایان تور 
هنرهای  و  صنایع دستی  ظرفیت های  با 
مرغوبیت  و  کیفیت  شوند،  آشنا  سنتی 
محصوالت را از نزدیک ببینند تا بتوانند 
هم از بعد ترویجی و هم از بعد کارکردی 
در تاسیسات و بخش های مرتبط با فعالیت 

خود استفاده کنند.
صنایع دستی  کرد:  خاطرنشان  وی 
بخش های  در  که  دارد  را  قابلیت  این 
اتاق ها  طراحی  از  بوتیک هتل ها  مختلف 
از  ظروف،  تامین  رستوران ها  تجهیز  و 
به همان  محصوالت منحصر و منسوب 
منطقه یا بخش های مختلف کشور استفاده 
کنند، که هم به طراحی و نماسازی و روح 
بخشی در فضاهای اقامتی و پذیرایی در 
تاسیسات گردشگری کمک می کند و هم 
باعث رونق در اقتصاد و بازار صنایع دستی 

می شود.
معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی 
نوروز  نزدیک بودن  به  اشاره  با  کشور 
طبق  گفت:  جدید  سال  آغاز  و  بهار  و 
و  نوسازی ها  ایرانیان خانه تکانی ها  سنت 
راه  در  ایرانی  خانه های  داخلی  طراحی 
است، امیدواریم مردم با خرید صنایع دستی 
داخلی و تولیدات هنرمندان ایرانی عالوه 
بر حمایت از صنایع دستی کشور با بردن 
هنر ناب ایرانی به خانه های خود، روحیه 
و  ذاتی  رسالت  که  شود  بهتر  حالشان  و 

اصلی هنر است.

معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور:

شهرها و روستاهایی که مقصد »گردشگری هنری« می شوند

از راست رضا رفیع، زنده یاد ابوالفضل زرویی نصرآباد و نادر ختایی 
اختصاصی دنیای جوانان
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جشنواره تئاتر عروسکي و حضور مخاطبان

اجرایی  دبیر  حاجیان  مهدی 
هجدهمین جشنواره نمایش عروسکی 
تهران )مبارک( توضیح داد: به منظور 
به  ن  طبا مخا سهل تر  دسترسی 
نمایش های این دوره از جشنواره، تمام 
آثار شرکت کننده در بازه زمانی جشنواره 

از ۱۰ تا ۱۷ اسفند ماه در ۴ سامانه میزبان آثار 
قابل دسترسی هستند. به این معنا که تمام آثار در طول برگزاری جشنواره 
پخش می شوند و به همین دلیل جدول نمایش  آثار نداریم. مخاطبان عزیز 
فقط برای دیدن نمایش های صحنه ای جشنواره باید بلیت تهیه کنند یا از 
کدهای مخصوص استفاده کنند ولی تماشای نمایش های بخش های فضای 
باز، محیطی، سنتی، ایده های نو و فضای مجازی رایگان است. تالش بر این 
است که نمایش آثار از یکشنبه ۱۰ اسفند آغاز و این نمایش ها تا یکشنبه 
۱۷ اسفند، یعنی تا پیش از آغاز اختتامیه، قابلیت استفاده و دسترسی را دارند.

بازگشت الهام پاوه نژاد به تلویزیون

مجموعه تلویزیونی روزهای آبی، 
همزمان با ادامه مراحل تصویربرداری 
این پروژه تلویزیونی، بازیگران جدیدي 
را هم به مجموعه بازیگران خود اضافه 
کرده است که سامان صفاری و علیرضا 

جاللی تبار تازه ترین بازیگراني هستند که به 
این پروژه پیوسته اند. اما نکته جالب درباره این 
سریال، حضور الهام پاوه نژاد در آن است که بعد از سال ها دوري از تلویزیون 
با این سریال بار دیگر به قاب جادویي بازگشته است. سریال روزهای آبی 
به کارگردانی محمدرضا حاجی غالمی و تهیه کنندگی پرویز امیری، در 
شمال کشور در حال ضبط است و موضوع آن به داستان زندگی خانواده ای 
اختصاص دارد که به دلیل قرار گرفتن در شرایط سخت مالی و اقتصادی، 
مجبور می شوند تا در روستای مادری شان ساکن شوند و این سرآغار یک 

ماجرای کمدی رمانتیک می شود.

تجدید خاطره با استاد محمدرضا شجریان

گام سوم از اجرای پروژه همساز 
با همنوازی تنبک و دف و با نوازندگی 
حمید قنبری و حسین رضایی نیا تنظیم 
و منتشر شد. این دو هنرمند به عنوان 
گروه  در  کوبه ای  سازهای  نوازندگان 

موسیقی شهناز فعالیت داشته اند که سومین 
قطعه از پروژه موسیقایی همساز به تجدید 
خاطره اجراهای این گروه موسیقی و پاسداشت یاد و خاطره استاد محمدرضا 
شجریان اختصاص دارد. پروژه موسیقایی همساز ایده ای برای جایگزینی 
رفاقت ها به جای رقابت ها و همچنین توسعه همدلی و هم اندیشی و صمیمیت 
در مسیر همنوازی های موسیقایی است که توسط حمید قنبری، کارشناس و 
پژوهشگر موسیقی پیشنهاد و اجرا شد. تاکنون ۲ قطعه از این پروژه با حضور 
و نوازندگی حمید قنبری با پژمان حدادی و وحید اسداللهی با سازهای تنبک 

و ناقاره در فضای مجازی منتشر شده است.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  40

گالیه رضا بابک از تعطیلي سینما عصرجدید

و  کهنه کار  بازیگر  بابک  رضا 
تلویزیون  و  تئاتر  سینما،  پیشکسوت 
یکي دیگر از چهره هایي است که این 
روزها به شدت نسبت به وضعیت تئاتر 
سالن هاي  تعطیلي  همینطور  و  شهر 
دارد  گالیه  کشور  در  سینما  قدیمي 

عرصه  به  مسئوالن  بي توجهي  را  آن  و 
هنر مي داند. این چهره شاخص بازیگري می گوید: هر روز خبری درباره 
تعطیلی یا وضعیت نامناسب یکی از مکان های هنری می خوانیم. همین 
چند روز پیش خواندم که سینما تخت جمشید )عصر جدید( تعطیل شده 
است. خبر بسیار تلخی بود و بار دیگر عدم توجه مسئوالن به عرصه هنر 
را شاهد بودیم. هر روز خبری ناگوار به ما می رسد. امیدوارم این خبرهای 
تلخ تمام شود و بیشتر خبرهای خوب بخوانیم و بشنویم و فرهنگ و هنر 

و اقتصاد سر و سامانی پیدا کند.
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شاخص ترین فیلمي که از جشنواره کنار گذاشته شد!

علیرضا صمدي: نمی شود سینما، فرهنگ و یا هنر را تعطیل کرد
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محمد حسین زاده

جشنواره فیلم فجر امسال با اینکه به 
پایان رسیده اما هنوز برخي ابهامات درباره 
اینکه هیات  دارد.  داوري ها در آن وجود 
داوران چطور برخي از فیلم هاي شاخص 
بازي درخشان  کنار گذاشتند و چطور  را 
هنوز  گرفتند،  نادیده  را  بازیگران  برخي 
هم سواالتي است که باید پاسخ آن براي 
مخاطب روشن شود. یکي از این فیلم ها، 
علیرضا  کارگرداني  به  صحنه زني  فیلم 
صمدي بود. صمدي که یکي از فیلمسازان 
جوان،  مستعد و خوش فکر سینماي کشور 
فیلم  این  با  به شمار مي رود بدون شک 
ظاهر  درخشان  جشنواره  در  مي توانست 
شود و البته که بازي متفاوت چهره هایي 
و  صالجي  مجید  کرامتي،  مهتاب  چون 
بهرام افشاري در آن به شدت موردتوجه 
از  پس  صمدی  علیرضا  مي گرفت.  قرار 
ساخت بی نامی، این بار به سراغ موضوعی 
ملتهب در اجتماع رفته است و صحنه زنی 
مهتاب  فیلم  این  در  است.  ساخته  را 
احمدی نیا،  پیام  افشاری،  بهرام  کرامتی، 
لیندا کیانی، محمد نادری، فرزانه سهیلی، 
مجید  و  جزایری  غزاله  ادیب،  سیامک 
نعیمی،  حمیدرضا  حضور  با  و  صالحی 
ایفای  به  تقی پور  آتش  و  روحانی  امید 

نقش پرداخته اند.

فیلم  داستان  از  برایمان  ابتدا  -در 

بگویید که بسیار بکر است و جذابیت هاي 
زیادي دارد؟

*داستان صحنه زني، در مورد یک 
است که یک شبکه  نفره   باند سه چهار 
که  است  این  کارشان  و  دارند  خالف 
صحنه های جعلی تصادف را می سازند و 
از بیمه پول می گیرند. ما درواقع در سینما و 
ادبیات مان این موضوع را به شکل دیگری 
دیده بودیم یعنی به شکلی دیده بودیم که 
فردی خودخواسته برای اینکه از بیمه پول 
بگیرد به سمت این کارها می رود، اما اینجا 
را  باندی صرفا صحنه  نشان داده ایم که 
می سازد و کسی را جلوی ماشین می گذارد 
را  تا ۷۰ درصد مبلغ خسارت  بین ۶۰  و 

تصاحب می کنند!

-این موضوع چقدر مابه ازای بیرونی 
دارد؟

*من این قصه را بر اساس آمارها 
و تحقیقاتی که در روزنامه ها و اداره های 
بیمه پیداکرده ام نوشتم و کامال مبتنی بر 
متاسفانه در کشور ظاهرا  است.  واقعیت 
پرسود  تجارت  یک  به  تبدیل  کار  این 
شده است. وقتی با این موضوع آشنایی 
پیدا کردم تمام تالشم این بود که برای 
کنم  باورپذیر  را  قصه  هم  نیز  مخاطب 
تاحدی  را  قصه  تلخی  که  این  هم  و 
را  آن  بتواند  مخاطب  تا  دهم  کاهش 
تحمل کند. اگر می خواستیم کامال قصه 
را بازنمایی کنیم شاید مخاطب در سالن 

تاب نمی آورد.

-نکته عجیب درباره فیلم شما تیم 
اصلي بازیگران است که اکثرا در کارهاي 
طنز حضور داشته اند مانند مجید صالحي 
این  به سراغ  افشاري... چه شد  بهرام  و 

بازیگران رفتید؟
بازیگر  پیشینه  خیلی  من  *براي 
است  مهم  او  توانایی  بلکه  نیست،  مهم 
و من بر اساس توانایی و مختصات نقش 
بازیگر را انتخاب می کنم. همه بازیگران 
این فیلم در نقش جدی ظاهرشده اند، در 
بوده   طنز  کارهایشان  عمدتا  که  صورتی 
است و فکر می کنم به خوبی از پس بازی 
برآمدن و اگر کار درنیامده این ضعف من 
است. حتی مهتاب کرامتی هم در این فیلم 

متفاوت بازی کرده است.

اجتماعي  فیلم هاي  روزها  -این 
را  مخاطب  بتواند  که  صحنۀ زني  مانند 
ساخته  ما  سینماي  در  کمتر  کند،  جذب 
مي شود و برخي از فیلم هایي هم که در 
این زمینه اکران مي شوند خیلي شعاري و 

بي کیفیت هستند...
این  در  قصه گو  سینمای  *ببینید 
مواجه  خوبی  اقبال  با  اخیر  سال  یکی دو 
پرفروش مان  فیلم های  حتی  و  شدند 
باالخره  بود.  آثار  دست  این  به  مختص 
سینمای کمدی هم در تمام دنیا مخاطب 
اما  می کند  جلب  خود  به  را  بیشتری 
خودش  مخاطب  هم  قصه گو  سینمای 
استقبال  ما  سینمای  در  آن  از  و  دارد  را 
می شود. فیلم من هم پایه هایی از کمدی 

شده  ساخته  کمیکی  لحظه های  و  دارد 
دیده  که  عامی  شکل  به  نه  البته  است. 
کرده ام  سعي  حال  این  با  ولي  می شود 
دوست  را  آن  مخاطب  که  بسازم  کاري 

داشته باشد.

-اثري که االن ساخته شده، همان 
ساخت  طول  در  یا  بوده  اولیه  فیلمنامه 

تغییراتي هم در آن ایجاد کردید؟
اولیه  فیلمنامه  نگارش  *معموال 
خیلی زود تمام می شود، اما باقی زمان را 
صرف بازنویسی و تغییرو تحوالت می کنم 
تا قصه شکل بگیرد و به قوام الزم برسد. 
من چندین بار این فیلمنامه را بازنویسی 
کردم و شکل گرفتن فیلمنامه در واقع در 

این بخش بود.

فیلم ها در  اکران  -درباره ساخت و 
شرایط حال حاضر سینما برایمان بگویید؟

زندگی  به  باید  می کنم  فکر  *من 
سینما،  نمی شود  کرد،  عادت  کرونا  با 
فرهنگ و یا هنر را تعطیل کرد. به نظرم 
سینما باید حیاتش ادامه پیدا دهد همین 
حاال ۲۰۰ فیلم در صف اکران وجود دارد. 
به نظرم ظلم بزرگی به سینما شده است. 
هنر ضعیف ترین است و گردنش از بقیه 
بخش ها نازک تر است درصورتی که خیلی 
از اصناف در این شرایط به فعالیت خود 
ادامه می دهند. ما باید به این شکل زندگی 
جدید سینما را هم داشته باشیم همان طور 
که پروتکل ها و نکات بهداشتی در بقیه 

شرایط رعایت می شود، باید در سینما نیز 
از  یکی  می تواند  که  چرا  شود،  رعایت 
امن ترین مراکز در شرایط حال حاضر باشد.

کرونا  ایام  در  کار  سختي هاي  -از 
برایمان بگویید؟

کرونا  شیوع  زمان  در  دقیقا  *ما 
و  جدی  خیلی  اما  کردیم،  فیلمبرداری 
و  کردیم  رعایت  را  پروتکل ها  سخت 
سختی  مناطق  در  اینکه  با  خوشبختانه 
هنروران  تعداد  با  داشتیم  فیلمبرداری 
زیاد، اما هیچ یک از عوامل درگیر مشکل 
نشدند. به طور مثال اتاق سیار برای گریم 
و لباس تعبیه کردیم که هربار استریل و 
ضدعفونی می شد. کرونا هزینه ای مضاعف 
به ما تحمیل کرد، اما باعث شد بی خطر 

آن را سپری کنیم.

بازیگران  با  این شرایط چطور  -در 
قبل از شورع فیلمبرداري تعامل داشتید؟

*ما یک ماه با کل بازیگران و حدود 
داشتیم.   تمرین  اصلی  بازیگران  با  ۸ماه 
به سینما  آن فضا  از  و  تئاتر خواندم  من 
این  برای  من  نظر  به  دورخوانی  آمده ام. 
قرار  صحنه  در  که  لحظه ای  که  نیست 
این  برای  کرد،  تمرین  شود  ایجاد  است 
است که بازیگر بتواند کاراکتر بسازد و باید 
چیزهایی را تمرین کرد که در متن نیست. 
در واقع دورخوانی به بازیگر ایده می دهد. 
دورخوانی بیشتر از این که بازیگر را آماده 
کند تا در صحنه حضور داشته باشد، برای 

این است که بتواند کاراکتری را خلق کند و 
به آن جان دهد. من از بازیگران می خواهم 
که در دورخوانی ها لحن نگیرند و فقط متن 
را بخوانند تا به آنچه که هست برسند. در 
غیر اینصورت بله احتمال بیات شدن نقش 

بسیار وجود دارد.

ایران  در سینمای  روزها  این  -چرا 
دیده  زیادي  ر  ندگا ما شخصیت هاي 

نمی شود و بیشتر به تیپ رسیده ایم؟
*شخصیت ساختن کار بسیار سختی 
است، بازیگر هرچقدر هم که توانمند باشد 
تا زمانی که فیلمنامه درستی به دست او 
مگر  دهد.  انجام  کاری  نمی تواند  نرسد 
کاراکتر  چند  در سال  در سینمای جهان 
اسکار،  در  که  فیلم هایی  می بینیم!اگر 
برلین، کن و ونیز جایزه دریافت کرده اند 
را کنار بگذاریم، که برای این فیلم ها شاه 
نقش نوشته شده است، باقی آثار خالی از 
کار  شخصیت هستند. ساختن شخصیت 
به  نیز  اقتصادی  سینمای  است.  سختی 
به  هرکدام  است.  سریع  تیپ های  دنبال 

نظرم کارکردهای خودشان را دارند.

فیلمنامه نویسان  که  دارید  -قبول 
خوب هم کم دارید!؟

*من با این مسئله که فیلمنامه نویس 
خوب نداریم مشکل دارم چرا که این حرف 
مانند این است که ما کارگردانان و بازیگران 
درجه یک و همه چیز تمام در سینما داریم، 
ما  مگر  نداریم.  خوب  فیلمنامه نویس  اما 

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 مناقصه عمومی یک مرحله ای
 انجام پروژه خرید واجرا تجهیزات شبکه،الکتریکال،ترانکینگ

 وبرق اضطراری مرکزکنترل ترافیک شهرداری شهریار
)نوبت دوم(

شهرداری شهریاردرنظر دارد به استناد مجوز شورای اسالمی شهر به شماره ۱۱۹۷مورخ۹۹/۹/۲۴درخصوص انجام پروژه خرید واجرا تجهیزات شبکه،الکتریکال،ترانکینگ 
اسناد  دریافت  آید جهت  بعمل می  واجد شرایط دعوت  متقاضیان  از  نماید.لذا  اقدام  اعتبار۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  ترافیک شهرداری شهریاربا  وبرق اضطراری مرکزکنترل 
آدرس دولت)ستاد(به  الکترونیکی  تدارک  سامانه  درگاه  طریق  از  ها  پاکت  بازگشایی  و  گران  مناقصه  پیشنهاد  ارائه  تا   ۲۰۹۹۰۹3۸۹۷۰۰۰۰۵3 فراخوان  شماره  به  مناقصه 

www.setadiran.ir مراجعه نمایند.
۱(مبلغ سپرده شرکت در مناقصه ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال می باشد.)واریزنقدی به حساب سپرده شهرداری یا ضمانت نامه بانکی.(

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

۴(شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختاراست.
۵(هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

۶(متقاضیان میبایست دارای رتبه انفورماتیک ازسازمان برنامه وبودجه کشورباشند.
۷(پیشنهاد دهندگان میبایست عضو نظام صنفی رایانه ای کشور بوده ودارای اساسنامه،سابقه و تجربه ی اجرایی مرتبط با موضوع مناقصه باشند.
۸(پیمانکاران و شرکتها بایستی دارای گواهینامه صالحیت همکاری از مرکز راهبردی سازمان مدیریت تامین کنندگان)سمتا(از وزارت دفاع باشند.

۹(مهلت دریافت اسناد مناقصه ازتاریخ۹۹/۱۲/۴تا تاریخ ۹۹/۱۲/۱۲ازسامانه تدارکات الکترونیکی دولت.
۱۰(مهلت ارائه پیشنهادات تا ساعت۱۴/۰۰مورخ۹۹/۱۲/۲3در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت.

۱۱(زمان بازگشایی پاکت ها:ساعت۱۵/۰۰مورخ ۹۹/۱۲/۲3 در محل:شهریار،خیابان طالقانی،شهرداری شهریار.
بهروزکاویانی-شهردارشهریار تاریخ انتشارنوبت اول:۱3۹۹/۱۲/۴

تاریخ انتشارنوبت دوم:۱3۹۹/۱۲/۱۱

سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای 
اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان کرمانشاه 

))افزایش ایمنی با کمربند ایمنی ((
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای )چاپ :دردونوبت به شماره ۲۰۹۹۰۰۱۱۱۱۰۰۰۰۴۹ (

کارفرما : اداره راهداری وحمل ونقل جاده ای استان کرمانشاه 
موضوع مناقصه : تهیه واجرای پل عابر پیاده محور کرمانشاه -  بیستون درمحدوده کارخانه سیمان استان کرمانشاه 

مدت اجرا : ۶ماه شمسی 
مبلغ برآورد : ۸/۷۰۹/۱۶۱/۸۲3 ریال

مبلغ تضمین شرکت درمناقصه : ۴3۵/۴۵۹/۰۰۰ ریال 
تاریخ درج درسامانه ستاد جهت دریافت اسناد مناقصه مورخ ۱3۹۹/۱۲/۱۱ می باشد 

شرایط مناقصه گر :کلیه شرکت کنندگان می بایستی دارای گواهینامه حداقل پایه ۵ ابنیه ازسازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور باشند .
مهلت دریافت اسناد : متقاضیان میتوانند حداکثر تاروز چهارشنبه مورخ ۱3۹۹/۱۲/۱3ساعت ۱۴/۰۰ جهت دریافت اسناد مناقصه به نشانی سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد (به آدرس www.setadiran.ir مراجعه کنند.
الزم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام درسایت مذکور ودریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت درمناقصه 

محقق سازند (.
مهلت تحویل اسناد تکمیل شده : تاروز شنبه مورخ ۱3۹۹/۱۲/۲3ساعت ۱۴/۰۰ جهت ارائه  اسناد به نشانی سامانه تدارک الکترونیکی دولت 

)ستاد ( مراجعه نمایند .
تاریخ بازگشایی پاکات : ساعت ۹/۰۰ صبح روزیکشنبه مورخ ۱3۹۹/۱۲/۲۴

اطالعات دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات وارائه پاکت الف )ضمانتنامه شرکت درمناقصه (:کرمانشاه –بلوار بنت الهدی صدر – روبه 
روی فرمانداری – اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان کرمانشاه – طبقه همکف – دبیرخانه – تلفن ۰۸3-3۸۲۴۹۹۱۲-۱۴ 

اطالعات تماس سامانه ستاد :جهت انجام مراحل عضویت درسامانه :مرکز تماس ۴۱۹3۴-۰۲۱دفتر ثبت نام ۸۸۹۶۹۷3۷و ۸۵۱۹3۷۷۶۸
روابط عمومی اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان کرمانشاه 

م الف ۲۷۵۸ 

چقدر برای فیلمنامه زمان می گذاریم و برای 
آن هزینه پرداخت می کنیم. عنصری است 
که برایش خیلی کم پول می دهیم و بیشتر 
برای ویترین مان می خواهیم پول بدهیم، 
بنابراین بخش فیلمنامه تضعیف شده است. 
اما کاراکترهایی در این سال ها خلق شده که 
مردم با آنها ارتباط برقرار کردند و به نظرم 
اگر سالی یکي دو بار هم چنین کاراکترهایی 

در سینما خلق شوند، کافی است.

فجر  جشنواره  در  حضور  عدم  -از 
برایمان بگویید!؟

فجر  فیلم  جشنواره  در  *حضور 

بسیار تاثیرگذار است و تا زمانی که فیلم 
این  باشید، متوجه  بلند سینمایی نساخته 
اولم  فیلم  سر  من  نمی شوید.  موضوع 
نداشتم  را  موضوع  این  اضطراب  چندان 
در  تعیین کننده  عنصر  فهمیدم  بعد  اما 
اهمیت  بسیار  و  است  تولید  معادالت 
دارد. متاسفانه امسال فیلم ما به دالیلي 
نامعلوم از جشنواره کنار گذاشته شد و جزو 
فیلم هاي نهایي نبود در حالي که بسیاري 
از منتقدان و اهالي سینما معتقد بودند که 
این فیلم جزو شانس هاي اصلي جشنواره 
است. به نظرم باید هیات داوران به این 

سوال پاسخ دهند.


