
رییس کل بانک مرکزی: 

کاهش نرخ ارز در بازار ادامه خواهد داشت
کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری اظهار داشت: 
در حال حاضر 55 میلیون نفر با احتساب دارندگان سهام 
عدالت، کد بورسی دارند. اغلب کد بورسی های جدید سال 
گذشته با اعالم فراخوان فریب وارد بازار شدند و بعد جیب مردم را 
در این بازار زدند.سعید محمد درباره وضعیت بازار سرمایه و راهکار 
تیم اقتصادی وی برای برون رفت از این شرایط اظهار داشت: بازار 

سرمایه از موضوعاتی است که برای تامین مالی پروژه ها بر روی آن 
حساب باز  کرده ایم.وی ادامه داد: نقدینگی سرگردان موجود که به 
بیش از 3400 هزار میلیارد تومان می رسد، به جریان اقتصاد بسیار 
اقتصادی کشور به ویژه  آسیب وارد آورده و وضعیت شاخص های 

تورم را دائما افزایش می دهد.
صفحه 3

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد:

عبور از قله موج چهارم کرونا 
در اکثر استان های کشور

بهبود روابط سیاسی موجب ثبات اقتصاد ایران می شود
یک کارشناس اقتصاد سیاسی با بیان 
اینکه برای کنترل تورم و رشد تولید ملی 
یابد،  کاهش  ژئوپلیتیک  ریسک های  باید 
گفت: این روزها که شاهد مذاکرات وین و مذاکرات 
فیمابین ایران و عربستان هستیم، باید انتظار داشته 
باشیم که ریسک های مرتبط با این موضوع کاهشی 
و در نتیجه در یک بازه سه تا ۹ ماهه تورم در کشور 
در  آبادی  به  شد.فرشاد  خواهد  کنترل  شکلی  به 
خصوص تاثیر مسائل سیاست بین المللی بر اقتصاد 
ایران گفت: یکی از موضوع های مهم  در سال های 
 ، اخیر که باعث باال رفتن نرخ تورم در کشور شده 
باالرفتن نرخ ریسک های ژئوپلیتیک ایران در عرصه 

بین المللی بوده است.
همین صفحه

در آبفای جنوب غربی استان تهران انجام شد 

اجرای عملیات لوله گذاری
 و توسعه خطوط آبرسانی و پدافندی

4
همین صفحهکال سفر ممنوع!

2

سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1736- سه شنبه 21  اردیبهشت  1400- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
عبداهلل علیخاني: 

دکان جشنواره 
جهاني فجر باید 

تخته شود!

6ورزش
درخشان: بازیکنان 
پول حرفه ای می 

گیرند اما اخالقشان 
آماتور است

هنگ 7فر

از  مستقل  شكل  به  زماني كه  از  فجر  جهاني  جشنواره 
جشنواره فجر شروع به كار كرده همواره محل انتقاد بسياري 
اهالي سينما  از  بخشي  درواقع  است.  بوده  از سينماگران 
اعتقاد دارند كه بودجه اي كه صرف جشنواره جهاني مي شود، 
هيچ فايده اي ندارد و مي توان از آن بودجه در راه بهتري 

استفاده كرد.

گفت:  پرسپوليس  باشگاه  پيشكسوت  درخشان،  حميد 
پرسپوليس هم در نيمه اول و هم در دقايق ابتدايی نيمه 
دوم بهتر از حريف بود. با برنامه و خوب حمله می كرد و حتی اگر 
قدر موقعيت هايش در نيمه اول را می دانست، می توانست 

برنده بازی باشد.

بانک  اين  ايران،  صادرات  بانک  روابط عمومی  گزارش  به 
همزمان با ارائه تسهيالت ويژه حمايتی در بخش های مختلف 
در اقصی نقاط كشور در سال ٩٩ نزديک به چهار هزار ميليارد 
ريال برای بهسازی و نوسازی واحدهای مسكونی روستايی 
تسهيالت پرداخت كرده كه ١٣هزار و ٩١ واحد روستايی از 

اين تسهيالت بهره مند شده اند.

نوسازی ١٣ هزار 
مسکن روستایی 
با تسهیالت بانک 

صادرات ایران

جیب مردم را در بورس زدند! مذاکرات وین 
پیشرفت های مناسبی داشته است

مثبت  با  رئیس جمهوری  دفتر  رئیس  واعظی،  محمود 
ارزیابی کردن روند مذاکرات طرفین برجام در وین اظهار کرد: 
اگرچه مذاکرات دشوار است، اما با توجه به گفت وگوهای هفته 

اخیر می توان به دورنمای آن امیدوار بود.
صفحه 2

اکنون بیش از ۷0 هزار مگاوات )۷۷ درصد( از برنامه 
تعمیرات نیروگاه های کشور برای تامین برق پایدار پیک 
تابستان امسال انجام شده است و آنطور که مدیرعامل 
شرکت تولید نیروی برق حرارتی اعالم کرده تا نیمه خردادماه، ۶۹ 
هزار مگاوات ظرفیت نیروگاه های حرارتی برای تامین برق مورد نیاز 

پیک تابستان امسال آماده خواهد شد.
توسط  کشور  نیاز  مورد  برق  درصد   ۹2 حدود  گذشته  سال 

نیروگاه های حرارتی تامین شده و میزان تولید این واحدها نسبت به 
سال گذشته بیش از ۹ درصد افزایش یافته همچنین در سال ۱3۹۹ 
معادل  343 میلیون مگاوات ساعت انرژی در تمامی نیروگاه های 
است که  تولید شده  تجدیدپذیر(  و  اتمی  برق آبی،  )حرارتی،  کشور 
سهم نیروگاه های حرارتی بخاری، گازی و سیکل ترکیبی از این رقم 

بیش از 3۱4 میلیون مگاوات ساعت بوده است.
 صفحه 3

آمادگی نیروگاه های کشور برای تامین برق در تابستان١400

DONYAYEJAVANANMAG.IR

آگهی فراخوان
 مناقصه عمومی 

نوبت دوم 
۱- نام کافرما: اداره کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان 

2- شرح مختصر و کلی موضوع: 

مبلغ برآورد کار موضوع شماره مناقصه در سامانه ستاد ردیف 
)ریال( 

مبلغ تضمین شرکت در 
فرآیند ارجاع کار )ریال( 

مدت اجراء 
)ماه( 

عملیات تکمیلی احداث کتابخانه اسماعیل آباد ۱200000453۹000005
خاش با شماره ۱400/03

۱5/235/2۷5/8۹۶۷۶2/000/000۶

عملیات تکمیلی احداث مدرسه ۹ کتاب محله 2200000453۹00000۶
کارخانه نمک زاهدان با شماره ۱400/04

4۱/۷3۷/۷42/2282/۱00/000/000۱۶

3- کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک 
دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت 

مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 
4- تاریخ انتشار اسناد در سامانه ستاد: روز دوشنبه مورخه ۱400/02/20

5- مهلت زمانی دریافت اسناد از سامانه ستاد: روز شنبه مورخه ۱400/02/25
۶- کلیه شرکت کنندگان در مناقصه می بایست عالوه بر ارسال مدارک به صورت الکترونیکی در سامانه ستاد، پاکت الف حاوی تضمین را حداکثر تا 
ساعت 8 صبح مورخ ۱400/03/0۶ به اداره کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان به آدرس: زاهدان میدان شهدا دبیرخانه اداره کل تحویل داده و 

رسید دریافت نمایند. 
۷- مبلغ کارکرد از محل اعتبارات طرحهای عمرانی به صورت اسناد خزانه اسالمی قابل پرداخت می باشد. 

8- شماره تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه 02۱-4۱۹34
۹- اطالعات این مناقصه در پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات نیز ثبت می گردد. 

اداره کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان 
م / الف ۱38

شناسه آگهی : ۱۱3۱۹۹۶

آگهی 
مناقصه عمومی 

نوبت اول 
شهرداری بهشهر در نظر دارد جهت اجرای )سالن جدید تخمیر و محوطه کارخانه کمپوست( با برآورد اولیه )30/۱3۷/۱3۱/822( ریال بر اساس فهرست 

بها سال ۱400 به مدت 3 ماه از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران دارای تایید صالحیت ابنیه، راه و باند حداقل رتبه 5 با شرایط زیر واگذار نماید. 
الف( نحوه تنظیم اسناد مناقصه: 

- تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ یک میلیارد و پانصد و شش میلیون و هشتصد و پنجاه و شش هزار و پانصد و نود و یک ریال )۱/50۶/85۶/5۹۱( به 
صورت ضمانت نامه بانکی دارای اعتبار سه )3( ماهه از تاریخ چاپ آگهی و یا فیش مبلغ واریزی به حساب سپرده 40530۱۱40۷550۹0۹ نزد بانک مرکزی

- شرکت کنندگان در مناقصه، اسناد مناقصه و پیشنهادهای خود را باید در سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ساماد ستاد( شامل تضمین )پاکت الف( 
اسناد مناقصه و مدارک شرکت شامل )مدارک شناسایی مدیر عامل، فتوکپی شناسنامه، کارت ملی، کارت پایان خدمت( دعوتنامه، پیش قرارداد تایید شده، 
اساسنامه، آگهی آخرین تغییرات روزنامه، کد کاربری پایگاه ملی مناقصات، کد اقتصادی، برگه صالحیت پیمانکاری، گواهی صالحیت ایمنی، تماما به 

مهر و امضاء مدیر عامل شرکت رسیده باشد در پاکت )ب(.
- برگه پیشنهاد قیمت و برگه آنالیز قیمت بر اساس بخشنامه ۹۶/۱2325۷۹ سازمان مدیریت برنامه ریزی کل کشور را در پاکت )ج( ارائه و ارسال گردد. 

ب( محل تحویل پیشنهادها: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )سامانه ستاد( 
ج( محل گشایش پیشنهادها: مازندران – بهشهر – شهرداری بهشهر از طریق سامانه ستاد 

* شرکت کنندگان می بایست در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ثبت نام و جهت شرکت به سامانه ستاد )www.setadiran.ir( مراجعه نمایند. 
* به پیشنهادها و قیمت های مشروط، مبهم و مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

* تاریخ نشر روزنامه در نوبت اول ۱400/02/2۱ و در نوبت دوم ۱400/02/28 می باشد. 
* شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است. 

* تاریخ دریافت اسناد مناقصه در سامانه ستاد از تاریخ ۱400/02/2۱ الی ۱400/02/2۹ می باشد. 
* مهلت قبول پیشنهادها تا پایان وقت اداری روز یکشنبه ۱400/03/0۹ ساعت ۱۱4:۱5 در سامانه ستاد می باشد. 

* تاریخ بازگشایی اسناد مناقصه و قیمتهای پیشنهادی در سامانه ستاد روز یکشنبه ۱400/03/0۹ ساعت ۱4/30 می باشد. 
پوریا میرزا زنجانی 
شهردار بهشهر 

نوبت اول :۱400/02/2۱
نوبت دوم : ۱400/02/28

 ۱3 هزار واحد مسکونی روستایی در سال ۹۹ 
ارزش چهار  به  بانک  این  ا تسهیالت حمایتی  ب

هزار میلیارد ریال نوسازی شد.
صادرات  بانک  روابط عمومی  گزارش  ه  ب
تسهیالت  ارائه  با  همزمان  بانک  این  یران،  ا
اقصی  در  مختلف  بخش های  در  حمایتی  یژه  و
هزار  چهار  به  نزدیک   ۹۹ سال  در  کشور  قاط  ن
میلیارد ریال برای بهسازی و نوسازی واحدهای 
مسکونی روستایی تسهیالت پرداخت کرده که 
این تسهیالت  از  واحد روستایی  ۱3هزار و ۹۱ 

بهره مند شده اند.
کشور  روستای   284 در  سال  همین  ر  د
تسهیالت  ریال  میلیارد   2۷ پرداخت  طریق  ز  ا
روستایی  حمام  ایران  صادرات  بانک  مایتی  ح

احداث شده است. 
به  روستایی  مسکن  نوسازی  و  هسازی  ب
حمایت  برای  بلندمدت  اهداف  از  یکی  نوان  ع
جلوگیری  و  روستایی  آسیب پذیر  قشار  ا ز  ا
از  ناشی  مالی  و  جانی  تلفات  و  مشکالت  ز  ا
کشور  روستایی  مناطق  در  غیرمترقبه  وادث  ح
ز سال های گذشته مورد توجه بانک صادرات  ا
این  می شود.  پیگیری  همچنان  و  بوده  یران  ا

سه  از  بیش  پرداخت  با  نیز   ۹8 سال  در  انک  ب
هزار و ۷۱۹ میلیارد ریال، بهسازی و نوسازی 
در  روستایی  مسکونی  واحد   ۱88 و  هزار   ۱ ۶

کشور را بر عهده گرفت. 
شبکه  عملکرد  از  تجلیل  آیین  در  یشتر  پ
بانکی کشور در طرح ویژه بهسازی و بازسازی 

اسحاق  حضور  با  که  دیده  نحه  سا ناطق  م
در  جمهور  رئیس  ول  ا معاون  نگیری،  ها ج
صیدی،  حجت اله  از  شد،  برگزار  مرکزی  انک  ب
مدیرعامل بانک صادرات ایران به دلیل عملکرد 
و  نوسازی  از  حمایت  در  بانک  این  ایسته  ش

بهسازی مسکن روستایی قدردانی شد.

سال گذشته صورت گرفت

نوسازی 1٣ هزار مسکن روستایی با تسهیالت بانک صادرات ایران یک کارشناس اقتصاد سیاسی با بیان 
تولید ملی  تورم و رشد  برای کنترل  ینکه  ا
یابد،  کاهش  ژئوپلیتیک  ریسک های  اید  ب
گفت: این روزها که شاهد مذاکرات وین و 
مذاکرات فیمابین ایران و عربستان هستیم، 
باید انتظار داشته باشیم که ریسک های مرتبط 
با این موضوع کاهشی و در نتیجه در یک بازه 
سه تا ۹ ماهه تورم در کشور به شکلی کنترل 
خواهد شد.فرشاد به آبادی در خصوص تاثیر 
مسائل سیاست بین المللی بر اقتصاد ایران 
گفت: یکی از موضوع های مهم  در سال های 
اخیر که باعث باال رفتن نرخ تورم در کشور 
شده ، باالرفتن نرخ ریسک های ژئوپلیتیک 

ایران در عرصه بین المللی بوده است.
وی با بیان این مطلب افزود: در واقع 

مهمترین دلیل افزایش قیمت دالر در ایران  
نمی توان  و  است  ژئوپلیتیکی  وضوع های  م
صرفا مسائل اقتصادی را عامل این روند تلقی 
موضوع  این  شاهد  اخیر  سال های  در  کرد. 
شکلی  به  جنگ  سایه  همیشه  که  وده ایم  ب
در ایران احساس می شد و  این امر باعث 
المللی  بین  و  منطقه ای  تنش های  فزایش  ا
شده است، حضور ناو آمریکا  و متحدانش 
در خلیج فارس از یک سو و افزایش تنش های 
منطقه ای بین ایران و عربستان از سوی دیگر 
و افزایش فشار تحریم های بین المللی باعث 
باالرفتن ریسک ژئوپلتیک ایران شده است.

برای  فرصتی  بایدن  دولت  یاست  س
افزایش صادرات ایران 

به آبادی ادامه داد: این روزها که شاهد 

و  ایران  فیمابین  مذاکرات  و  وین  مذاکرات 
عربستان هستیم باید انتظار داشته باشیم که 
ریسک های مرتبط با این موضوع  کاهشی 
و در نتیجه در یک بازه سه تا ۹ ماهه تورم در 

کشور به شکلی کنترل خواهد شد.
به آبادی در ادامه بیان کرد: هرچقدر ما 
بتوانیم در عرصه بین المللی ارتباطات خود 
را با سایر کشورها بیشتر کنیم و سایه جنگ 
و ریسک های جنگ و ژئوپلیتیک را کاهش 
بیشتری می توانیم حرکت و  ثبات  با  دهیم 

قیمت دالر را کنترل کرد.
کم  بایدن  دولت  سیاست  گفت:  وی 
خاورمیانه  در  آمریکا  حضور  شدن  نگ  ر
است و این موضوع فرصت طالیی برای ما 
خواهد بود تا تنش های منطقه ای خود را با 

همسایگان کاهش داده و در جهت افزایش 
صادرات محصوالت ایرانی اقدام کنیم.

شرط تقویت تولید ملی 
این کارشناسی اقتصاد سیاسی مطرح 
کرد: بی شک کم رنگ شدن حضور آمریکا 
نقش  شدن  رنگ  پر  باعث  منطقه  این  ر  د
بهبود فضای  به  امر  این  ما خواهد شد که 
کمک  المللی  بین  عرصه  در  ما  یاسی  س

شایانی خواهد کرد.
امروز  کرد:  اضافه  پایان  در  آبادی  ه  ب
بیشتر از هر زمانی اقتصاد سیاسی در کشور 
ما حاکم است و اگر بخواهیم تورم را کاهش 
دهیم و رشد تولید ناخالص ملی را تقویت 
ریسک های  کاهش  جز  چاره ای  نیم،  ک

ژئوپلیتیکی نخواهیم داشت.

صفحه 3

بهبود روابط سیاسی موجب ثبات اقتصاد ایران می شود

رییس مرکز اطالعات و کنترل ترافیک پلیس راهور 
تعطیالت  در  سفر  محدودیت  مصوبه  که  کرد  اعالم  اجا  ن
عیدفطر منع تردد بین دو شهر از یک استان را نیز شامل 

ی شود. م
سرهنگ احمد شیرانی، درباره جزئیات بیشتر از اجرای 
طرح منع سفر در تعطیالت عید سعید فطر گفت: برابر مصوبه 
ستاد ملی مقابله با کرونا و ابالغیه وزارت کشور از ساعت ۱4 
روز سه شنبه مورخ 2۱ اردیبهشت تا ساعت ۱2 روز شنبه 25 
اردیبهشت محدودیت سفر در سراسر کشور و در بین تمامی 

شهرها  اعمال خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه این محدودیت سفر نه تنها بین 
استانی بلکه بین شهری هم هست، گفت: بنابراین تردد بین 
دو شهر در یک استان نیز در این مدت ممنوع خواهد بود و 

مشمول جریمه و اعمال قانون خواهد شد.
به گفته رییس مرکز اطالعات و کنترل ترافیک پلیس 
راهور ناجا، ناوگان حمل و نقل عمومی کاال، بار و مسافر 
و وانت بارهایی که در امر جابجایی بار فعالیت دارند از این 

محدودیت مستثنی هستند.

شیرانی درباره مبلغ جریمه نیز گفت: هدف از اجرای 
این مصوبه قطع زنجیره انتقال کرونا است از این رو ابتدا 
اقدام به اطالع رسانی محدودیت ها به هموطنان شده و در 
به  اقدام  خود  استقرار  با  پلیس  ماموران  نیز  جاده ها  سطح 
توصیه کردن به مردم برای پرهیز از سفر خواهند کرد. اما در 
صورت عدم تمکین به مقررات و اصرار به انجام سفر نسبت 
به اعمال قانون نیز اقدام می شود که این مبلغ در  شهرهای 
گروه قرمز یک میلیون تومان و شهرهای گروه نارنجی و 

زرد پانصدهزارتومان است.

جزئیات ترافیکی تعطیالت عیدفطر؛

کال سفر ممنوع!
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نماینده ایالم: 
نباید افق دید مسووالن فقط محدود به کشورعراق باشد 

آزاد  منطقه  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  در  ایالم  استان  مردم  ماینده  ن
مهران در صورت رعایت استانداردهای مختص مناطق آزاد به دروازه ورود کشور 

به بازارهای مدیترانه تبدیل می شود.
سارا فالحی اظهار داشت: مرز مهران دارای ویژگی های خاصی است که 
این منطقه را از سایر مرزهای کشور متمایز می کند چرا که مرز مهران در 2 طرف 
خاک ایران و عراق از امنیت و ثبات پایداری برخودار است، همچنین این مرز از 
لحاظ بعد مسافت نزدیکترین مکان برای تردد مسافران و زائران محسوب می 
شود و دیگر شاخصه مهم وجود قرابت های قومی، مذهبی و زبانی مردم استان 

ایالم با استان واسط عراق است.
وی افزود: این فاکتورهای مهم و رعایت استانداردهای الزم برای مناطق 
آزاد تجاری باعث رونق استان ایالم و حتی منطقه غرب کشور خواهد شد چرا 
که ایالم زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری مورد نظر برای منطقه آزاد 
مهران را داراست هرچند این زیرساخت ها باید باتوجه به نیازهای منطقه به ویژه 

کشور عراق توسعه یابد.
فالحی یادآور شد: نباید افق دید مسووالن فقط محدود به کشورعراق باشد 
بلکه باید از طریق منطقه آزاد مهران مراودات تجاری با دیگر کشورهای دریای 

مدیترانه در اولویت های تجاری با محوریت افزایش صادرات باشد.
وی اضافه کرد: در موضوع منطقه تجاری مهران 2 نکته حائز اهمیت است 
آزاد دیگر به محلی برای  از مناطق  نباید مرز مهران به مانند خیلی  اینکه  اول 
واردات کاال تبدیل شود بلکه هدف اصلی ایجاد مناطق آزاد بحث توسعه صادرات 
و ترانزیت کاال به بازارهای تجاری است در حالیکه بسیاری از مناطق آزاد کشور به 
وارادات کاالها و اجناس خارجی تبدیل شدند و از هدف اصلی خود فاصله گرفتند.

وی در مورد نکته دوم نیز توضیح داد: منطقه آزاد مهران یک مطالبه عمومی و 
متعلق به عموم مردم جامعه است که از برکت این مصوبه زمینه اشتغال، کارآفرینی، 
ایجاد مشاغل جدید، توسعه و رونق اقتصادی و تجاری برای عامه مردم استان 
شکل بگیرد و نباید منطقه آزاد تجاری مهران فرصت و رانتی برای افراد یا گروه 

های سودجو باشد و مردم از مزایای این طرح محروم شوند.
فالحی ادامه داد: مهران تمام فاکتورهای الزم از لحاظ محدوده جغرافیایی 
عراق،  در خاک  های همجوار  استان  با  فرهنگی  و  زبانی  مذهبی،  اشتراکات  و 
امنیت، مسیرهای سهل الوصول به داخل عراق و شاخص های دیگر را دارد که با 
تقویت زیرساخت ها، می تواند به یک قطب بزرگ تجاری در کشور تبدیل شود.

وی به تاثیر متقابل منطقه آزاد تجاری مهران و راهپیمایی بزرگ اربعین هم 
اشاره کرد و افزود: مهران همواره در طول ایام سال و به ویژه زمان اربعین پذیرای 
بیشترین جمعیت زائران از کشور و حتی کشورهای خارجی است که مهران را به 

عنوان گذرگاه اصلی تردد خود انتخاب می کنند.
وی توضیح داد: توسعه زیرساختی و تجاری مرز مهران به واسطه منطقه 
آزاد تجاری باعث جذب توریسم سالمت، مذهبی و گردشگر می شود و حضور 

این گردشگران عاملی برای رونق استان خواهد بود.
با  باید آگاه باشند که منطقه تجاری مهران  فالحی تاکید کرد: مسووالن 
هدف توسعه صادرات باشد و از اهداف تعریف شده مناطق تجاری عدول نکند تا 

عاملی برای رشد و توسعه استان ایالم باشد.
وی گفت: افزایش درآمدزایی، رشد صنعت و فناوری، ارزآوری خارجی، تالش 
برای جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی، مدیریت نقدینگی های سرگردان 

و شناور در سطح استان از جمله مزایای منطقه آزاد تجاری مهران خواهد بود.

تایید ۱۸۹ داوطلب میان دوره ای مجلس در تهران 
انتخابات  داوطلب   ۱8۹ کرد:  اعالم  تهران  استان  انتخابات  ستاد  ئیس  ر
تهران،  انتخابیه  حوزه  در  اسالمی  شورای  مجلس  دوره  یازدهمین  یان دوره ای  م

ری، شمیرانات، اسالمشهر و پردیس تایید شدند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی استانداری تهران؛ شکراله حسن بیگی در مورد 
آخرین وضعیت تایید صالحیت داوطلبان میان دوره ای یازدهمین دوره مجلس 
انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسالمشهر و پردیس  شورای اسالمی در حوزه 
اظهار داشت: بر اساس بررسی صالحیت ها در این مرحله و تاکنون ۱8۹ نفر برای 
کسب یک کرسی مجلس در حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسالمشهر و 

پردیس رقابت می کنند.
وی افزود: داوطلبانی که صالحیت آنها تایید نشده تا ساعت ۱8 امروز فرصت 

دارند تا اعتراض خود را به هیات نظارت استان اعالم کنند.
رئیس ستاد انتخابات استان تهران بر لزوم مشارکت حداکثری در انتخابات 
۱400 تاکید کرد و ادامه داد: مقدمه های الزم برای نقش آفرینی مردم در عرصه 
انتخابات 28 خرداد امسال فراهم شده است و آمادگی کامل برای برگزاری این 

رویداد بزرگ سیاسی را با حضور قشرهای مختلف داریم.

بازگشایی مراکز شماره گذاری و تعویض پالک در سراسرکشور
رییس مرکز شماره گذاری و تعویض پالک پلیس راهور ناجا از بازگشایی 

تمامی مراکز تعویض پالک در سراسر کشور خبر داد.
مراکز  فعالیت  وضعیت  آخرین  درباره  محمدی،  علی  رهنگ  س
شماره گذاری و تعویض پالک در کشور گفت: برابر تصویب ستاد ملی مقابله 
با کرونا در مورد فعالیت مشاغل گروه دوم در شهرهای قرمز، کلیه مراکز 
تعویض پالک و شماره گذاری در سراسر کشور بازگشایی شده و اقدام به 

ارائه خدمات به شهروندان کرده اند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر ارائه خدمات در این مراکز با رعایت 
پروتکل های بهداشتی انجام خواهد شد، افزود: متقاضیان از طریق مراجعه 
به سایت پلیس راهور باید نسبت به دریافت نوبت اینترنتی اقدام کرده و 
در زمان مشخص به این مراکز مراجعه کنند. الزم است که شهروندان از 

آوردن همراه به این مراکز پرهیز کنند.
به گفته محمدی، فرآیند دریافت نوبت اینترنتی مراکز تعویض پالک 
بسیار راحت بوده و با مراجعه به سایت راهور ۱20 قابل انجام بوده و نیازی 

به مراجعه به کافی نت و ... نیست.
رییس مرکز شماره گذاری و تعویض پالک پلیس راهور ناجا اضافه 
کرد: ساعت کاری مراکز تعویض پالک در تمام کشور از ساعت ۷ صبح تا 
۱5 بوده و بعد از اتمام ماه رمضان از روز شنبه به بعد از ۷ تا ۱۶ خواهد بود.

محمدی درباره اعتبار وکالت نامه های منقضی شده نیز گفت: اگر  زمان 
وکالت نامه ای در روزهای تعطیلی مراکز تعویض پالک به اتمام رسیده باشد، 
به تعداد روزهای تعطیل بر این مدت افزوده خواهد شد. اما اگر وکالت نامه ای 
همچنان دارای اعتبار باشد، روزهای تعطیل بر مدت آن افزوده نخواهد کرد.  

رئیس دفتر رئیس جمهوری:
مذاکرات وین پیشرفت های مناسبی داشته است

محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهوری با مثبت ارزیابی کردن روند 
اگرچه مذاکرات دشوار است،  اظهار کرد:  برجام در وین  مذاکرات طرفین 
اما با توجه به گفت وگوهای هفته اخیر می توان به دورنمای آن امیدوار بود.

محمود واعظی در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت:
» مذاکرات در وین تحت اشراف مسئوالن کشور و با هدف رفع تحریم ها 
و احقاق حقوق ملت ایران ادامه دارد و پیشرفت های مناسبی داشته است. 
اگرچه مذاکرات دشوار است، اما با توجه به گفت وگوهای هفته اخیر می توان 

به دورنمای آن امیدوار بود.
 آنچه در این مرحله بیشترین اهمیت را دارد، انسجام داخلی و وحدت 
ملی است. هر اقدام از سوی گروه ها و رسانه ها که پیام انشقاق و شکاف 
بدهد و باعث نا امیدی مردم شود، حرکت بر علیه منافع ملی و تضعیف کننده 

تیم مذاکره است.«

معاون امنیتی وزیر کشور خبر داد؛

واکسیناسیون همه افراد ۶۵ سال به باال تا آخر خرداد ماه
امنیتی،  کمیته  ئیس  ر
اجتماعی و انتظامی مدیریت 
بیماری کرونا با اشاره به اینکه 
موج چهارم بیماری در کشور در شرایط 
کنترل و مهار قرار گرفته است؛ گفت: 
امید داریم با تداوم روند واکسیناسیون 
در کشور بتوانیم بیماری منحوس کرونا 
کنترل  شرایط  در  کامال  کشور  در  ا  ر

قرار دهیم.
رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  ه  ب
وزارت کشور، حسین ذوالفقاری معاون 
کمیته  رئیس  و  کشور  وزیر  منیتی  ا
مدیریت  انتظامی  و  اجتماعی  منیتی،  ا
کمیته  امروز  جلسه  در  کرونا  یماری  ب
در  دستگاهها  نمایندگان  حضور  با  ه  ک
محل وزارت کشور برگزار شد با اشاره 
به اینکه امروز بیماری کرونا در کشور 
با همراهی مردم و زحمات کادر پزشکی 
و درمان در شرایط مهار و کنترل قرار 
گرفته است؛ گفت: طبق گزارش وزارت 
بهداشت موچ چهارم بیماری از مرحله 
پیک و فزاینده در حال انتقال به فضای 

مهار و کنترل است.
معاون امنیتی وزیر کشور با بیان 
همکاری  حاصل  توفیق  این  ینکه  ا
همه دستگاهها و همراهی مردم عزیز 

ادامه  با  بایستی  است؛گفت:  کشورمان 
زمینه  بتوانیم  جلو  موفق  به  رو  وند  ر

بیماری را در کشور کاهش دهیم.
اجتماعی  امنیتی،  کمیته  ئیس  ر
با  کرونا  بیماری  مدیریت  انتظامی  و 
اشاره به در پیش بودن تعطیالت عید 
فطر نسبت به افزایش حجم سفرهای 
احتمالی به خصوص به شهرهای شمالی 
کشور هشدار داد و گفت: به تجربه دیده 
شده که افزایش سفرها و مسافرت های 
برون شهری یکی از عوامل گسترش و 

چرخش بیماری است.
باید  گفت:  این خصوص  در  وی 
نظارت  با  بین شهری  محدودیت سفر 

و  گردد  تداوم  انتظامی  نیروی  وامل  ع
تردد آزادانه سفر در کشور صورت نگیرد.

معاون وزیر کشور با اشاره به اینکه 
های  استان  به  سفرها  بیشترها  قصد  م
است،  مازنداران  خصوص  به  شمالی 
بیشترین  استان  این  در  بایستی  گفت: 
تمرکز و دقت را داشته باشیم و اجازه 
ندهیم که با افزایش سفرها به این استان 

بیماری دوباره اوج گیری کند.
از  دیگری  بخش  در  والفقاری  ذ
صحبت هایش گفت: نیروی انتظامی و 
حوزه مربوطه اش راهنمایی و رانندگی 
بایستی به صورت جدی اطالع رسانی 
محدودیت  خصوص  در  را  الزم  ای  ه

دهد  انجام  سفر  های  ممنوعیت  و  ا  ه
و مرجع اطالع رسانی در این خصوص 
نیروی انتظامی و پلیس راهور می باشد.

وی در بخش دیگری از صبحبت 
هایش به برگزاری آزمون وزارت آموزش 
کالسهای  برای  خصوص  به  رورش  پ
نهم و دوازدهمی ها اشاره کرد و گفت: 
در این خصوص طبق گزارش نماینده 
وزارت آموزش و پرورش تمامی اصول 
سوی  از  بهداشتی  های  پروتکل  و 
و  شده  اخذ  درمان  و  بهداشت  زارت  و
این پروتکل ها به همه استان ها اعالم 
کرد:  تصریح  لفقاری  است.ذوا ده  ش
تالش آموزش و پرورش بر این اساس 
است که آزمون ها در مکان های باز و 
اصول  رعایت  با  بزرگ  ها  کالس  ر  د

بهداشتی برگزار شود.
نشستگی  ز با ید  تمد ع  ضو و م
از  بهداشت  و  درمان  کادر  یروهای  ن
دیگر محورهای مهم جلسه بود که قرار 
شد پیشنهاد آن به ستاد ملی ارسال شود.

دیگر  ز  ا واکسیناسیون  له  سا م
محورهای جلسه بود و در این خصوص 
طبق گزارش وزارت بهداشت و درمان 
تا آخر خرداد ماه همه افراد ۶5 سال به 

باال واکسینه خواهند شد.
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سخنگوی دانشگاه آزاد خبر داد:
آزمون جامع دوره دکتری دانشگاه آزاد به تعویق افتاد

سخنگوی دانشگاه آزاد اسالمی از تعویق زمان برگزاری بخش کتبی آزمون 
جامع دوره دکتری دانشگاه آزاد اسالمی خبر داد.

برگزاری  نحوه  درخصوص  اسالمی  آزاد  دانشگاه  سخنگوی  حیدری  حمد  ا
آزمون جامع دوره دکتری سال ۱400 دانشگاه آزاد اسالمی، گفت: با توجه به تشدید 
وضعیت قرمز کرونایی در کشور و به دلیل اهمیت حفظ سالمتی دانشجویان و اساتید، 
بخش کتبی آزمون جامع دکتری سال ۱400 دانشگاه آزاد اسالمی به تعویق افتاد.

وی ادامه داد: زمان دقیق برگزاری بخش کتبی آزمون جامع دکتری سال 
۱400 دانشگاه آزاد اسالمی متعاقبًا اعالم خواهد شد، اما براساس پیش بینی های 

اولیه، این آزمون در تیرماه سال جاری برگزار می شود.
حیدری با تأکید بر اینکه امتحان شفاهی این آزمون در زمان مقرر و به صورت 
دوره دکتری  آزمون جامع  برگزار می شود، گفت: بخش شفاهی  )مجازی(  برخط 
دانشگاه آزاد اسالمی در بازه زمانی ۱ تا ۱3 خرداد ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

رییس صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت خبر داد؛
افزایش ۵ هزار ظرفیت خوابگاه علوم پزشکی در آینده

رییس صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت از برنامه این وزارتخانه برای 
افزایش 5 هزار ظرفیت خوابگاهی علوم پزشکی در آینده خبر داد و گفت: در سال 
۹۹ افزایش 50 درصدی مبالغ وام رفاهی دانشجویان را داشتیم و امسال هم به طور 

متوسط هریک از مبالغ وام ها 80 درصد افزایش خواهد داشت.
مهندس بهروز رحیمی ضمن بیان این مطلب در نشست خبری که امروز به 
صورت ویدئوکنفرانسی برگزار شد با بیان اینکه یکی از رسالت های اصلی وزارت 
بهداشت، آموزش دانشجویان و تربیت نسل برای ادامه فعالیت های بهداشت و درمان 
است، گفت: نقش دانشگاه و دانشجو برای وزارت بهداشت با اهمیت و بسیار حیاتی 
است؛ دانشگاه ها مرکزی در ثقل و عقالنیت جامعه هستند، نمادی از بروز همه 
فرهنگ ها و به نوعی مرکز نقادی مودبانه و محترمانه جامعه هستند. دانشجویان 
با حضور پرتکاپوی خود توانسته اند به این فضا رونق دهند و یک بخش زیادی از 
جریان سازی های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جامعه را به 
دوش دارند.مهندس رحیمی با اشاره به اینکه توجه به حوزه دانشجویان به عنوان 
رسالت اصلی مجموعه صندوق رفاه درنظر گرفته شده است، عنوان کرد: مطابق 
با قانون باید تمام توجه صندوق برای رسیدگی به دانشجویان کم بضاعت و ایجاد 
زمینه برای رشد و تربیت آنها باشد، به همین منظور توجه به زیرساخت های حوزه 
دانشجویی و رفاهی برنامه اصلی صندوق بوده است و معاوت دانشجویی تالش 

کرده است این مسیر را به بهترین شکل ممکن به منصه ظهور بگذارد.
رییس صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت با بیان اینکه در حوزه رفاهی، 
خوابگاه ها به عنوان زیرساخت اصلی حوزه رفاهی و توجه به موارد موجود در این 
مکان ها بسیار مهم است، مطرح کرد: خوابگاه ها بستری از جامعه را به وجود می 
آورند و اجرای برنامه های فرهنگی، ورزشی، سیاسی و اجتماعی در آنها نقش بسیار 
پررنگی دارند. وجود یک خوابگاه مطمئن با امکانات رفاهی بستری از اعتماد را برای 

خانواده ایجاد می کند و آرامش آنها را به دنبال خواهد داشت.
وی ادامه داد: در صندوق رفاه از دو منظر به این موضوع نگاه می شود، در 
مرحله نخست تسهیالت دانشجویان و دوم توجه به خوابگاه های دانشجویی است.

مهندس رحیمی با اشاره به اینکه پنج وام پرداختی اعم از تحصیلی، ودیعه 
مسکن، ضروری، شهریه و دانشجویان دستیاری، رزیدنتی و دکترای تخصصی را 
در صندوق در دستورکار داریم، بیان کرد: در سال ۹۹ افزایش 50 درصدی مبالغ 
وام را داشتیم و امسال هم هریک از مبالغ وام ها به طور متوسط 80 درصد افزایش 
خواهد داشت که عدد بسیار قابل توجهی خواهد بود؛ هرچند شرایط اقتصادی جامعه 

و وضعیت تورم به گونه ای است که شاید مبالغ وام ها به چشم نیایند.
رییس صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت ادامه داد: در حوزه وام های 
تحصیلی شرایطی را ایجاد کردیم که هر مبلغی که هیات امنا مصوب کرد صندوق 
دوبرابر آن عدد را برای دانشجویان متاهل در نظر می گیرد. برای هر ترم تحصیلی 

دانشجویان بین 2 تا 4 میلیون تومان می توانند وام دریافت کنند.

سیرک شیراز در شعله های آتش سوخت
در  این کالنشهر  آتش سوزی شیرک  از  آتش نشانی شیراز  رئیس سازمان 

بلوار دکتر حسابی خبر داد.
محمدهادی قانع عصر روز گذشته )دوشنبه 20 اردیبهشت( به خبرنگاران 
گفت: حوالی ظهر امروز حادثه آتش سوزی در سیرک واقع در بلوار دکتر حسابی 
به سامانه ۱25 اعالم و بالفاصله ماموران دو ایستگاه آتش نشانی 8 و 4 به همراه 

تانکر آب به محل حادثه اعزام شدند.
سکوهای  از  بخشی  و  سیرک  چادر  قسمت  حادثه  این  در  کرد:  بیان  و  ا
تماشاگران که از صندلی های پالستیکی پوشیده شده بود کامال شعله ور و در 

حال سرایت به کانکس های مجاور چادر و محل اسکان کارکنان سیرک  بود.
قانع ادامه داد: این سیرک به وسیله مواد قابل اشتعال از جمله برزنت، گونی 
و داربست بصورت موقت ساخته شده بود و وزش شدید باد کار اطفا را با مشکل 

مواجه کرده بود.
آتش نشانان با ارزیابی اولیه محل حادثه برای اطفای سریع شعله های سرکش 
آتش وارد عملیات و موفق شدند در کمتر از چند دقیقه آتش را مهار و از سرایت 

به اطراف جلوگیری کنند.
سیرک  داخلی  فضای  در  فردی  اینکه  به  توجه  با  کرد:  خاطرنشان  انع  ق

حضور نداشت این حادثه هیچ مصدومی نداشت اما باید به مسئولین برپایی چنین 
فضاهایی توصیه کرد که اقامتگاه های موقتی که به صورت سیرک، نمایشگاه 
و ...  برپا می شوند حتما باید به تجهیزات اطفای حریق و نگهبان مجهز باشند.

رئیس سازمان آتش نشانی شیراز با بیان اینکه این عملیات که علت آن در 
دست بررسی است با لکه گیری کامل محل و اطمینان از  ایمنی آن به پایان 
رسید، گفت: در این حادثه ۷0 صندلی از قسمت تماشاگران و 30 درصد چادر 

سیرک طعمه حریق شد.

کشف یک تن موادمخدر در ایرانشهر 
و  پنج سوداگر مرگ  از دستگیری  بلوچستان  و  انتظامی سیستان  فرمانده 
کشف یک تن و ۱۱ کیلوگرم مواد افیونی، طی درگیری مسلحانه در شهرستان 

ایرانشهر خبر داد.
سردار احمد طاهری اظهارداشت: ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر سیستان 
و بلوچستان با اشراف اطالعاتی خود به سرنخ هایی از قاچاق محموله سنگین 
حوزه  به  استان  مرزی  مناطق  از  قاچاق،  حرفه ای  باند  یک  توسط  وادمخدر  م

شهرستان »ایرانشهر« دست یافتند.
وی افزود: تیم عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با همکاری 
مأموران انتظامی ایرانشهر پس از انجام اقدامات گسترده اطالعاتی حوالی ساعت 
22 یکشنبه شب گذشته اعضای این باند مسلح را که با سه دستگاه پژو 405 و 
یک دستگاه پژو پارس در حال جابه جایی محموله مواد مخدر در محور خاش- 

ایرانشهر بودند، شناسایی کردند.
به  مرگ  سوداگران  کرد:  تصریح  بلوچستان  و  سیستان  انتظامی  رمانده  ف
محض ورود به منطقه کمین، با عوامل انتظامی درگیر که بر اثر آتش پر حجم 
به رها کردن خودرو های حامل مواد مخدر  و فرار به  تکاوران پلیس مجبور 

سمت ارتفاعات منطقه شدند.
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سهم AMD از بازار سرور با جهشی 
محسوس به ۸٫۹ درصد رسید

آمار نشان می دهد سهم AMD از بازار پردازنده های سرور با جهشی 
درخورتوجه به 8٫۹ درصد رسیده است. از سال 200۶ تاکنون، این نخستین بار 

است که سهم AMD در بازار سرور چنین جهشی تجربه می کند.
 EPYC در فصل اول سال جاری میالدی، سهم پردازنده های سری
بازار سرور بیشترین جهش خود را تجربه کرد. داده های  از   AMD شرکت
Mercury Research نشان می دهد از سال 200۶ تاکنون، این نخستین بار 
است که سهم پردازنده های سرور ای ام دی از بازار پردازنده های سرور تا این 

حد جهش می کند.
به نوشته ی Wccftech،  در فصل اول سال 202۱ سهم پردازنده های 
 5٫۱ سهم  از  بیشتر  یعنی  است؛  رسیده  درصد   8٫۹ به   A MD EPYC
درصدی در فصل اول سال 2020. افزایش سهم بازار به وضوح نشان می دهد 
تقاضا برای پردازنده های اپیک بسیار زیاد است. دین مک کارون، مدیر مؤسسه ی 
Mercury Research، می گوید سال 200۶ ای ام دی با پردازنده های 
بود مشکالت  باعث شده  و  داشت  بازار  در  رقابتی  Opteron محصوالتی 
 AMD سرور  محصوالت  دوران،  آن  در  شود.  ایجاد  اینتل  برای  تعددی  م
رشد چشمگیری تجربه کردند.سال گذشته ی میالدی، AMD مدعی شد که 
سهمش از بازار سرور با رشد دو رقمی مواجه شده است؛ البته این میزان رشد 
فقط به سرورهای تک  سوکتی و دو سوکتی ارتباط داشت و سرورهای مربوط 
به شبکه و حافظه ی ذخیره سازی را شامل نمی شد. تیم قرمز تمرکز اصلی اش 
را به سرورهای تک سوکتی و دو سوکتی معطوف کرده است. دین مک کارون 
می گوید AMD پانزده سال پیش تعداد بسیار بیشتری پردازنده ی سرور عرضه 
کرده بود؛ اما قیمت پردازنده های سرور امروزی بیشتر است؛ به همین دلیل، تیم 

قرمز توانسته درآمد درخورتوجهی کسب کند. 
AMD پردازنده های نسل جدید سری EPYC Milan را اخیرا عرضه 
کرده است و پردازنده های سری EPYC Rome هم اکنون در دیتاسنترها و 
اَبَرکامپیوترهای متعددی مشغول فعالیت هستند. بررسی کلی نشان می دهد وضعیت 
امروز AMD در بازار سرور بسیار بهتر از دورانی است که این شرکت پردازنده های 
Opteron را برای سرور عرضه می کرد. گرچه میزان بهبود روندی ثابت طی کرده 
و کمتر از آن است که قبال انتظارش را داشتیم، این موضوع چیزی از ارزشمند بودن 
بهتر  نسل به نسل   EPYC نمی کند.پردازنده های  کم   AMD یشرفت های  پ
می شوند و می توانند سهم AMD را افزایش دهند. یکی از تحلیلگران می گوید 
مدیریت دکتر لیزا سو بسیار هوشمندانه است؛ به همین دلیل، احتماال قرار نیست 
بعدا افت سهم AMD در بازار پردازنده های سرور را شاهد باشیم. سال 20۱2، 
AMD در تصمیمی اشتباه SeaMicro را ازآِن خود کرد؛ اما محصوالت این 
شرکت سال 20۱5 به پایان راه رسیدند. الکسی استویالر، تحلیلگر نام آشنا، می گوید 

AMD چنین اشتباهی را تکرار نمی کند.
با  رقابت  باکیفیت سراغ  پردازنده هایی  با  اینتل  قطعا  ستویالر می گوید  ا
AMD می رود و مردم دو خانواده از پردازنده های قدرتمند را در دسترس دارند 
و می توانند پردازنده ی مدنظرشان را انتخاب کنند. این تحلیلگر می گوید سؤال 
 AMD مهم تر این است: افزایش سهم معماری آرم از دیتاسنترها برای اینتل و
چه معنایی دارد؟ شرکت های آمازون، انویدیا، مایکروسافت و... در حال تولید 

تراشه های سرور بر پایه ی معماری آرم هستند.
انویدیا اخیرا پردازنده های کالس سرور Grace را بر پایه ی آرم معرفی 
کرده است. پردازنده های سری Grace قطعا به مرور زمان به رقیب قدرتمندتری 
برای اینتل و AMD تبدیل می شوند. به گفته  مدیرعامل اینتل، تیم آبی تمام 
 AMD توانش را به کار می بندد تا با پردازنده های آرم رقابت کند. انتظار می رود
سال آینده ی میالدی پردازنده های نسل چهارمی سری EPYC Genoa را با 
 Sapphire معماری جدید ذن 4 معرفی کند. این پردازنده ها رقیب پردازنده های

Rapids و Granite Rapids اینتل خواهند بود.

معاون  ابتکار،  عصومه  م
امور  در  جمهوری  ئیس  ر
بر  تاکید  با  خانواده  و  نان  ز
اینکه ضرورت امروز، حرکت به سمت 
فناوری های نوین برای بازاریابی است، 
گفت: بازاریابی و دسترسی به بازارهای 
زنان  اصلی  دغدغه  خارجی  و  اخلی  د
تولید کننده در عرصه های صنایع دستی، 

کشاورزی و کارآفرینی است.
معصومه ابتکار روز گذشته)دوشنبه( 
در مراسم امضای تفاهمنامه با شرکت 
ملی پست ایران که به منظور تسهیل 
زنان  محصوالت  توزیع  و  روش  ف
کارآفرین و تولیدکننده و بهره برداری 
ز ظرفیت های لجستیک پست برای  ا
رسیدن به این هدف منعقد شد، ضمن 
یادآوری همکاری خوب وزارت ارتباطات 
با معاونت امور زنان و خانواده در همان 
سال های نخست دولت دوازدهم اظهار 
نگاه  داد  نشان  همکاری  این  اشت:  د
خانواده  افزایی  توان  مسیر  در  وبی  خ
ایرانی وجود دارد و همه نهادهای مرتبط 
تالش می کنند با آخرین فناوری های 
روز دنیا و بکارگیری توان لجستیک در 

این راه گام بردارند.
وی افزود: در همین راستا، معاونت 
 225 کنون  تا  خانواده  و  زنان  مور  ا
تفاهمنامه و موافقتنامه با دستگاه های 
مختلف منعقد کرده که تقریبا همه آنان 
عملیاتی شده و چیزی نیست جز حاصل 
همپیمانی خوب بین دستگاه های دولت 
دوازدهم برای ارتقای وضعیت زنان و 

خانواده ایرانی.
تولید  در  زنان  سهم 80 درصدی 

صنایع دستی

ابتکار با تاکید بر اینکه سهم زنان 
کارآفرین و شاغل بخصوص در کسب 
و کارهای خرد و مشاغل خانگی سهم 
قابل توجهی است، تصریح کرد: حدود 
80 درصد صنایع دستی ایران تولید زنان 
است و این در حالیست که ۷5 درصد 
تولید فرش دستبافت، حاصل کار دست 

و تولید زنان ایرانی است.
در  خوشبختانه  داد:  ادامه  ی  و
تولید  و  کشاورزی  محصوالت  حث  ب
استانداردسازی  و  سالم  حصوالت  م
همکاری  هم  کشاورزی  حصوالت  م
خوبی با وزارت جهاد کشاورزی داریم که 
نتیجه آن آموزش و بکارگیری ۱8 هزار 
تسهیل گر برای آموزش و هدایت 50 
هزار زن روستایی است که به ایجاد برند 
تخصصی و محصوالت غذایی استاندارد 

شده منتتج شد.
معاون رئیس جمهوری، راه اندازی 
و حمایت از صندوق های خرد روستایی 
را از دیگر اقدامات این معاونت در مسیر 
شهری  و  روستایی  زنان  وانمندسازی  ت
عنوان و خاطرنشان کرد: نزدیک به 40 
از محصوالت کشاورزی کشور  درصد 

توسط زنان تولید می شود. ضمن اینکه 
های  فراورده  و  محصوالت  بحث  ر  د

غذایی زنان سهم بزرگی دارند.
ابتکار تاکید کرد: در حوزه دریافت 
تسهیالت روستایی که با همت دولت و 
با حمایت مجلس قبل برای روستاییان 
فراهم شد، نزدیک به 40 درصد دریافت 
و  بودند  زنان  تسهیالت  این  نندگان  ک
زنان  موفقیت  میزان  هم  خوشبختانه 
و  بوده  باال  خرد  کارهای  و  کسب  ر  د
تسهیالت  این  از  صحیح  استفاده  م  ه
و بازگرداندن آن در میان زنان بهتر از 

مردان بوده است.
فناوری  عرصه  در  وی،  گفته  ه  ب
های نوین و شرکت های دانش بنیان 
اما  دارند  سهم  زنان  درصد   20 دود  ح
خوشبختانه آهنگ آن رو به رشد است 
سازمان  گزارش  اساس  بر  نانچه  چ
های  فناوری  در  زنان  سهم  ونسکو،  ی

نوین نزدیک به 30.۱ درصد است.
سمت  به  حرکت  امروز  ضرورت 
فناوری های نوین برای بازاریابی است

ابتکار با تاکید بر اینکه همه این 
نشد،  متوقف  کرونا  شرایط  در  ارها  ک

تصریح کرد: ضرورت امروز حرکت به 
سمت فناوری های نوین برای بازاریابی 
به  دسترسی  و  بازاریابی  زیرا  ست  ا
بازارهای داخلی و خارجی مساله اصلی 

این زنان است.
با  معاونت  اینکه  یادآوری  با  وی 
توان  در جهت  وزارت کشور  همکاری 
 ۱4 شد  موفق  زنان  اقتصادی  فزایی  ا
مرحله  از  را  خانوار  زن سرپرست  هزار 
آموزش های ابتدایی تا بازاریابی حمایت 
کند، افزود: معاونت امور زنان در جهت 
تشویق و دیده شدن زنان کارآفرین و 
سرپرست خانوار تالش کرده تا با رای 
مردمی، کارآفرینان برتر را معرفی کند 
که در حاضر نهمین دوره انتخاب زنان 
حال  در  مردمی  رای  با  برتر  ارآفرین  ک
انجام شدن است و همه افراد در پرتال 
معاونت می توانند به این زنان رای دهند.  
ز  ا یکی  یی  ستا و ر سعه  و ت

دستاوردهای دولت دوازدهم است
ابراز  با  جمهوری  رئیس  عاون  م
امیدواری از این که تفاهمنامه معاونت با 
شرکت ملی پست سریع تر جنبه اجرایی 
و  روستایی  بازار  کرد:  تاکید  کند،  یدا  پ
توسعه پایدار روستایی بحث مهم و یکی 
از دستاوردهای دولت دوازدهم بوده که 
از وضعیت شعاری به عملی تبدیل شده 
است. امضای این تفاهمنامه هم گامی 
است در جهت این توسعه و توان افزایی 
اقتصادی خانواده ها در شرایط سخت 
کرونا و تحریم ها و جنگ اقتصادی که 

علیه کشور وجود دارد.
وی یادآور شد: کاش این حرکت 
اول انقالب صورت می گرفت تا اینقدر 
شاهد مهاجرت از روستا به شهر نبودیم.

معاون رئیس جمهوری در امور زنان:

دغدغه اصلی زنان تولید کننده، دسترسی به بازار داخلی و خارجی است

ی
هر

ش

زیر نظر: محبوبه مهدوی غروی

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد:
عبور از قله موج چهارم کرونا 

در اکثر استان های کشور
سخنگوی وزارت بهداشت، در توضیح آخرین وضعیت کووید-۱۹ در کشور 
گفت: هنوز موج چهارم این بیماری را به صورت کامل پشت سر نگذاشتیم، اما در 

بیشتر استان ها قله موج را رد کرده ایم.
وی افزود: فکر می کنم که پاندمی کووید-۱۹ نقش خبرنگاران و خبرگزاری ها 
را بیش از پیش به ما نشان داد. این بیماری بالیا و مشکالت زیادی داشت، اما 

واقعا در مصیبت و بال است که قدر یکسری چیزها را می دانیم و بر این اساس 
نقش خبرگزاری ها و روابط عمومی ها در این بیماری مشخص شد که اگر رسانه ها 
کنار ما نبودند، ممکن بود وزارت بهداشت از بسیاری مسائل و دغدغه های مردم 
غافل می ماند و نمی توانستیم مباحث را به مردم آموزش دهیم. بنابراین یک پل 

ارتباطی دو طرفه و با در نظر گرفتن شرایط ایجاد شد.
الری در ادامه صحبت هایش، درباره آخرین وضعیت بیماری کووید-۱۹ در 
کشور، گفت: ما موج چهارم را هنوز به صورت کامل پشت سر نگذاشتیم، اما خدا 

را شکر در بیشتر استان ها قله موج را رد کرده ایم.
وی افزود: به دلیل شیوع ویروس جهش یافته این بار خیلی سریع و در عرض 
سه هفته به پیک بیماری رسیدیم و آمار بستری ها به شدت باال بود؛ به طوری که 

حدود 8000 بستری داشتیم که بسیار غافل گیرکننده بود.
الری ادامه داد: گرچه ما از قبل برای ظرفیت تخت های بیمارستانی پیش بینی 
کرده بودیم، اما این قدرت سرایتی که در موج چهارم بود، واقعا غافلگیر کننده بود و 
این باعث شد که تمهیدات جدیدی بیندیشیم؛ به طوری که بجای بستری بیماران 
در بیمارستان، بیمار با مراجعه به بیمارستان داروهایی مانند رمدسیویر را دریافت 
کنند و به منزل بازگردند و دوباره در روزهای بعد هم مراجعه کرده تا دوز کامل 
دارو را دریافت کنند. این روش مدیریت خیلی کمک کرد و وضعیت مدیریت شد.
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ت  با نتخا ا ی  ا ید ند کا
ر  ظها ا ی  ر جمهو ست  یا ر
 55 حاضر  حال  در  داشت: 
میلیون نفر با احتساب دارندگان سهام 
کد  اغلب  دارند.  بورسی  کد  عدالت، 
بورسی های جدید سال گذشته با اعالم 
بعد  و  شدند  بازار  وارد  فریب  فراخوان 

جیب مردم را در این بازار زدند.
بازار  درباره وضعیت  سعید محمد 
وی  اقتصادی  تیم  راهکار  و  سرمایه 
اظهار  شرایط  این  از  برون رفت  برای 
داشت: بازار سرمایه از موضوعاتی است 
بر روی  پروژه ها  مالی  تامین  برای  که 

آن حساب باز  کرده ایم.
وی ادامه داد: نقدینگی سرگردان 
موجود که به بیش از 3400 هزار میلیارد 
تومان می رسد، به جریان اقتصاد بسیار 
آسیب وارد آورده و وضعیت شاخص های 
دائما  را  تورم  ویژه  به  کشور  اقتصادی 

افزایش می دهد.
ست  یا ر ت  با نتخا ا ی  ا ید ند کا
جمهوری افزود: اگر بتوانیم این نقدینگی 
این  کنیم،  هدایت  تولید  سمت  به  را 
و  کرده ایم  تبدیل  فرصت  به  را  تهدید 
سمت  به  نقدینگی  این  هدایت  مسیر 
تولید، بازار سرمایه است. به همین دلیل 
برنامه جامعی را برای احیای بورس و 
بازار سرمایه تدوین کرده ایم. قدم اول 
برای احیای این بازار بازگرداندن اعتماد 

مردم است.
محمد با بیان اینکه برای بازگشت 
اعتماد مردم اول باید با متخلفان بورسی 
که سال گذشته باعث شدند بسیاری ها 
در این بازار آسیب ببینند برخورد شود، 
باعث  که  متخلفان  متاسفانه  گفت: 
در  شدند  سرمایه  بازار  در  مردم  زیان 
از  تعدادی  هستند.  رها  حاضر  حال 
تعدادی  و  حقوقی  افراد  متخلفان  این 
به  باید  دیگر هم حقیقی ها هستند که 
صورت کامل شناسایی شوند و متناسب 
آنها  با  شدند  مرتکب  که  تخلفی  با 

برخورد شود.
با  برخورد  کنار  در  داد:  ادامه  وی 
متخلفان بازار سرمایه به ویژه حقوقی ها، 
اهرم های اعتمادساز دیگری هم وجود 
و  دولت  اختیار  در  اهرم  این  که  دارد 
بورس است. معتقدم باید پوشش بیمه ای 
می خواهد  که  کسانی  برای  گسترده 
وارد بازار سرمایه شوند ایجاد کنیم که 
پوشش  این  حاضر  حال  در  متاسفانه 

بیمه ای وجود ندارد.
تاکید کرد: در حال حاضر  محمد 
دارندگان  احتساب  با  نفر  میلیون   55

اغلب  دارند.  بورسی  کد  عدالت،  سهام 
گذشته  سال  جدید  بورسی های  کد 
بازار  وارد  فریب  فراخوان  اعالم  با 
شدند. سال گذشته طی فراخوان فریب 
بازار  را وارد  از مردم  گسترده، بسیاری 
سرمایه کردند و بعد جیب مردم را در 

این بازار زدند.
ست  یا ر ت  با نتخا ا ی  ا ید ند کا
افرادی  تمام  اینکه  بیان  با  جمهوری 
بورس  در  فریب  فراخوان  این  با  که 
سرمایه گذاری کردند، متضرر شدند که 
از قشر ضعیف جامعه هم هستند اظهار 
داشت: حدود 4.5 میلیون نفر از دارندگان 
میلیون   ۱0 زیر  سرمایه  بورسی،  کد 
تومان داشتند که از متضرران بازار هم 
کند  ورود  راسا  می تواند  دولت  هستند. 
و سرمایه این افراد را جمع آوری کند 
صف های  که  می شود  باعث  همین  و 

فروش تا حد زیادی کاهش پیدا کند.
می تواند  اقدامات  این  افزود:  وی 
و  کند  کمک  بازار  شرایط  بهبود  به 
این  شاهد  آینده  در  که  می شود  باعث 

اتفاقات نباشیم.
محمد تاکید کرد: موضوع مهم در 
در  است  قوانین  در  ثبات  سرمایه  بازار 
حال  در  دائما  بازار  قوانین  حاضر  حال 
تغییر است. موضوع مهم دیگر ثبات در 
تغییرات چه در  این  مدیریت است که 
بخش قوانین و چه بخش مدیریتی در 
بازار و سهامداران  حال آسیب زدن به 

است.
وی با بیان اینکه از جمله مهم ترین 
کاندیدای  عنوان  به  من  برنامه های 
سرمایه،  بازار  برای  جمهوری  ریاست 
و  است  بورس  الملل  بین  تاالر  ایجاد 
بورس ایران باید به بورس  جهانی متصل 
شود، گفت: البته در حال حاضر در منطقه 

آزاد کیش یک تاالر بین الملل بورس 
طریق  این  از  است.  شده  بینی  پیش 
می توان ایرانی های مقیم خارج از کشور 
را برای سرمایه گذاری در بورس ایران 
ترغیب کرد و این امنیت سرمایه گذاری 
باید به این افراد داده شود که وارد بازار 

سرمایه کشورشان شوند.
ست  یا ر ت  با نتخا ا ی  ا ید ند کا
جمهوری با اشاره به راه اندازی بورس 
پتانسیل های  از  استفاده  و  الملل  بین 
خارجی  کشورهای  از  افراد  گفت:  آن 
هم باید بتوانند وارد بازار سرمایه ایران 
و  ایران  ساله   25 تفاهمنامه  در  شوند. 
چین هم این موضوع لحاظ شده است. 
امکان  این  که  موضوعاتی  از  یکی 
ورود  شود،  انجام  سرعت  به  دارد   را 
سایر  هم  بعد  است.  فضا  این  به  چین 
خواهیم  دعوت  را  منطقه  کشورهای 
به  را  ایران  بورس  بتوانیم  باید  و  کرد 

دنیا متصل کنیم.
تا زمانی که بورس  افزود:  محمد 
همواره  باشد  کشور  به  محدود  ایران 
اگر  اما  امواج شود  این  درگیر  می تواند 
تا  شویم  متصل  بین الملل  بورس  به 
حدودی این موضوعات کنترل می شود.

بتواند  باید  دولت  کرد:  تاکید  وی 
و بخواهد که پروژه های سودآور را در 

فرابورس عرضه کند.
محمد در پاسخ به این سوال که 
قرارگاه سازندگی  در  مدیریت  دوره  در 
بازار  وارد  را  پروژه ای  االنبیا  خاتم 
اظهار داشت: در زمان  سرمایه کردید، 
خاتم  سازندگی  قرارگاه  در  مدیریتم 
تا حدی  انجام شد  اقدامات  این  االنبیا 
را  پروژه ها  از  برخی  و  رفتیم  جلو  هم 
کنیم.  عرضه  بورس  در  شدیم  موفق 
در  پروژه ها  عرضه  حاضر  حال  در  اما 

بورس چند گیر دارد که باید در دولت 
این موضوعات پیگری و رفع شود، یکی 
بازار سرمایه  از موانع ورود پروژه ها به 
و جذب نقدینگی و تامین مالی از این 
این محل، بحث تضامین است. در حال 
حاضر از شرکت ها ضمانتنامه های معتبر 
معموال  که  می خواهند  باال  اعداد  با  و 
ضمانتنامه ها  این  نمی توانند  شرکت ها 

را تامین کنند.
وی افزود: در دنیا برای جایگزین 
کردن تضامین، راهکارهای بسیار زیادی 
وجود دارد مانند اعتبارسنجی شرکت ها 
و دادن اعتبار به شرکت ها که بتوانند تا 
یک سقفی عملیات انجام دهند. باید این 
راه ها را در بازار سرمایه برای شرکت ها 
و سهام دارانی که معتمد و مورد وثوق 
هستند، باز کنیم. این شرکت ها پس از 
پذیره نویسی به شرکت های سهامی عام 
تبدیل می شوند و به بازار ثانویه ورود پیدا 
رونق  اولیه  بازار  هم  بنابراین  می کنند 
خوبی می گیرد و بازار ثانویه با افزایش 

عرضه مواجه می شود.
کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری 
در پاسخ به این سوال که مدت زمان مورد 
چقدر  را  سرمایه  بازار  احیای  برای  نیاز 
می دانید، گفت: بسیاری از این اقدام نیاز 
به عزم دارد برای مثال جمع کردن سهام 
با  نفر  خرد مردم که حدود 4.5 میلیون 
سرمایه کمتر از ۱0 میلیون تومان است، 
عدد باالیی نیست و دولت می تواند در بازه 
زمانی کوتاه این اقدام را انجام دهد. ایجاد 
ریسک های  پوشش  و  بیمه ای  پوشش 

سهام داران نیاز به تدبیر دارد.
ز  ا برخی  به  ره  شا ا با  محمد 
تاکید  سرمایه  ر  بازا در  انحصارات 
شکست  دیگر  مهم  موضوع   : کرد
بازار است که بسیاری  این  انحصار در 
مانند  کرده،  اذیت  را  سرمایه گذاران  از 
کارگزاری  تاسیس  برای  مجوز  ارایه 
محل  و  انحصار  مجوزها  این  جدید. 
موضوعات  این  تمام  شده اند.  مفسده 
و  است  حل  و  رفع  قابل  سریع  بسیار 

مشمول مدت زمان نمی شوند.
وی گفت: فرایند عرضه سهام هم 
زمان بر نیست. ما در قرارگاه خاتم االنبیا 
به اندازه ۶ میلیارد دالر پروژه برای ورود 
به بازار سرمایه آماده کرده بودیم. بخشی 
از این پروژه ها را موفق شدیم وارد بازار 
دلیل  به  را  آن  عمده  بخش  اما  کنیم 
فرابورس  در  نتوانستیم  رو  پیش  موانع 
پذیریش دهیم. چراکه مارا با مشکالتی 
بسیار سنگین  مالیات  و  تضامین  مانند 

مواجه کردند.

تعییــن تکلیــف 4۶۵ ملــک مــازاد بانــک ملــی ایــران 
در ســال گذشــته

    مدیرعامــل بانــک ملــی ایــران گفــت: ایــن 
بانــک در ســال گذشــته بیــش از ۱0 هــزار میلیــارد 
ــن  ــازاد خــود را تعیی ــوال تملیکــی و م ــال از ام ری

تکلیــف کــرده اســت.
ــی  ــک مل ــی بان ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ایــران، دکتــر محمــد رضــا حســین زاده بــا اشــاره 

بــه ایــن کــه تعییــن تکلیــف امــوال و امــالک مــازاد از الزامــات قانونــی 
اســت و بانــک ملــی ایــران همــواره در ایــن حــوزه پیشــتاز بــوده اســت، 
ــف  ــن تکلی ــک تعیی ــادل 4۶5 مل اظهــار کــرد: تنهــا در ســال ۱3۹۹ مع
شــده کــه 324 مــورد آن هــا از طریــق مزایــده بــه فــروش رســیده اســت.

بــه گفتــه وی، برگــزاری ۱۱5 فقــره مزایــده بــه ایــن منظــور نشــان 
دهنــده تــالش بانــک ملــی ایــران بــرای عمــل بــه قانــون رفــع موانــع 

تولیــد و ارتقــای نظــام مالــی کشــور اســت.

چقازردی تشریح کرد
نقش مؤثر و حمایتی بانک سپه

 در پروژه های کالن کشور
۱۶ پــروژه کالن و اســتراتژیک اقتصــادی 
کشــور کــه بــا کمــک بانــک ســپه بــه اجــرا درآمــد 
ــک  ــل بان ــره و مدیرعام ــت مدی ــس هیئ  رئی
ســپه بــا تأکیــد بــر ایفــای نقــش مؤثــر و حمایتــی 
ــادی  ــف اقتص ــای مختل ــپه در پروژه ه ــک س بان
کالن کشــور شــامل نفــت،گاز، پتروشــیمی و صنایع 

مولــد تولیــدی از حضــور در ۱۶ پــروژه بــزرگ و اســتراتژیک اقتصــادی 
کشــور بــه ارزش  بیــش از ۱0 میلیــارد دالر خبــر داد.

ــم  ــد کاظ ــپه محم ــک س ــانی بان ــگاه اطــالع  رس ــزارش پای ــه گ ب
چقــازردی بــا ارائــه آمــاری از میــزان  ســرمایه گذاری های بانــک ســپه طی 
ســنوات اخیــر در پروژه هــای مختلــف اقتصــادی گفــت: بانــک ســپه بــا 
حمایــت مالــی از پروژه هــای راهبــردی  نفــت وگاز، پتروشــیمی، نیــروگاه، 
ســیمان، فوالد، کشــاورزی و صنایع غذایی، بهداشــت ودرمان،گردشــگری 
عــالوه بــر افزایــش تولیــد و اشــتغال، ســهم بســزایی در ایجــاد درآمدهای 

ارزی در کشــور داشــته اســت.

* ایجاد اشتغال مستقیم برای بیش از ۱0 هزار نفر
تحقــق  راســتای  در  ســپه  بانــک  کــرد:  اضافــه  چقــازردی 
ــا راهبردهــای اقتصــادی  سیاســت های اقتصــاد مقاومتــی و همســویی ب
کشــور بــا مشــارکت و تأمیــن مالــی پــروژه کالن اقتصــادی بــرای بیــش 

ــت. ــرده اس ــتغال ک ــاد اش ــتقیم ایج ــورت مس ــر به ص ــزار نف از ۱0 ه
ــع  ــری از مناب ــتفاده مؤث ــپه اس ــک س ــه بان ــوان اینک ــا عن وی ب
ارزی و ریالــی صنــدوق توســعه ملــی داشــته اســت افــزود: میــزان ۷00 
میلیــون دالر تســهیالت در مرحلــه اخــذ مجــوز از صنــدوق توســعه ملــی 
بــا عاملیــت بانــک ســپه و مشــارکت بانــک ملــت، تجــارت و پارســیان 
به منظــور بهســازی طــرح تأسیســات و جمــع آوری گازهــای مشــعل فلــر 
یــا ســر چاهــی مربــوط بــه فــاز دوم پاالیــش گاز بیــد بلنــد به صــورت 

ســندیکایی در دســت اقــدام اســت.
چقــازردی بــه حمایــت بانــک ســپه از شــرکت مهندســی و توســعه 
ســروک آذر بــا پیشــرفت ۹8 درصــدی کــه در حــال اتمــام اســت اشــاره 
کــرد و تصریــح کــرد: ایــن پــروژه در حــال حاضــر بــه تولیــد زود هنــگام 
35 هــزار بشــکه نفــت در روز رســیده اســت کــه درصــورت فراهــم شــدن 
ــه ظرفیــت نهایــی ۶5 هــزار بشــکه در  زمینه هــای جــذب تســهیالت ب

روز خواهــد رســید.

* حضور در پارس جنوبی کشور
ــی و  ــوان داخل ــت ت ــپه را تقوی ــک س ــرد بان ــن رویک وی هم چنی
ــرفت ۹۹  ــزود: پیش ــرد و اف ــوان ک ــوه عن ــای بالق ــتفاده از ظرفیت ه اس
 18B 18 وA ــای ــش و پروژه ه ــا کی ــاری دان ــرکت حف ــدی ش درص
ــر،  ــران و قط ــن ای ــی مشــترک بی ــارس جنوب ــدان مشــترک گازی پ می
ــرکت  ــای ش ــرای پروژه ه ــرای اج ــندیکایی ب ــهیالت س ــور در تس حض
ــی  ــرفت فیزیک ــد پیش ــا 80 درص ــگان ب ــای کن ــت وگاز صب ــعه نف توس

ــپه اســت. ــک س ــات بان ــری از اقدام بخــش دیگ

* حضور در صنایع فوالد و قطار شهری
ــق اقتصــادی در  ــد و رون ــت از تولی ــر حمای ــد ب ــا تأکی ــازردی ب چق
ــری از  ــم رهب ــام معظ ــات مق ــه منوی ــل ب ــتای عم ــپه در راس ــک س بان
ــه  ــوط ب ــی مرب ــارد ریال ــهیالت  ۹00 میلی ــرارداد تس ــرح ق ــی ط بررس
ــارت  ــوالد تج ــرکت ف ــزه ش ــدون درز گالوانی ــای ب ــد لوله ه ــروژه تولی پ
طــروق در اســتان ســمنان، حمایــت از تولیــد نفــت و گاز شــرکت توســعه 
نفــت و گاز صبــا ارونــد بــا ظرفیــت تولیــد 55 هــزار بشــکه نفــت در روز 
کــه دارای پیشــرفت فیزیکــی ۷0 درصــد و حمایــت از پــروژه تولیــد پلــی 
پروپیلــن شــرکت هیرســا پلیمــر ســمند واقــع در خوزســتان، ماهشــهر بــا 

۱۷ درصــد پیشــرفت فیزیکــی خبــر داد.
مدیرعامــل بانــک ســپه همچنیــن بــه اختصــاص دو هــزار و 200 
میلیــارد ریــال بــه عاملیــت بانــک ســپه و مشــارکت بانــک رفــاه کارگران 
بــه پــروژه قطــار شــهری کرمانشــاه، مشــارکت در تســهیالت ســندیکایی 
بــه ارزش 443 میلیــارد و ۱84 میلیــون دالر بــه عاملیــت بانک پارســیان و 
مشــارکت بانک هــای ســپه، ملــی و صنعــت و معــدن بــرای پــروژه تولیــد 
کاغــذ از بــاگاس واقــع در اســتان خوزســتان و طــرح تســهیالت تکمیلــی 
تولیــد باطــری خــودرو شــرکت تولیــدی و بازرگانــی اشــجع باطــری واقــع 
در شــهر اردبیــل کــه بــا مشــارکت بانــک ســپه بــه بهره بــرداری رســیده 
و در حــال حاضــر طــرح توســعه بــرای تولیــد انــواع USB توســط همین 

شــرکت 25 درصــد پیشــرفت فیزیکــی داشــته اســت، اشــاره کــرد.
ــرای  ــی ب ــع مال ــق مناب ــایی و تزری ــزوم شناس ــر ل ــازردی ب چق
ــران مناطــق  ــی و... توســط مدی ــدی، صنعت ــای تولی فعال ســازی واحده
تأکیــد و اظهارکــرد: طــرح تولیــد شــمش از منیزیــم و کلســینه شــرکت 
تیــوا تجــارت ماهــان بــه مبلــغ 500 میلیــارد ریال بــا ۷0 درصد پیشــرفت 
ــع  ــل مناب ــهیالت از مح ــال تس ــارد ری ــزار میلی ــغ دو ه ــی و مبل فیزیک
داخلــی بانــک بــرای طــرح تولیــد فــوالد شــرکت فــوالد جهــان آرا ارونــد 
ــک  ــای بان ــه فعالیت ه ــی ازجمل ــرفت فیزیک ــد پیش ــه دارای 80 درص ک

ســپه در ایــن خصــوص اســت.

* حضور در نیروگاه های برقی کشور
وی در خاتمــه بــه حمایــت بانــک ســپه از طــرح تولیــد 500 مگاوات 
بــرق شــرکت مولــد نیروگاهــی هریــس بــا ۹8 درصــد پیشــرفت فیزیکــی 
ــا ۷0  و طــرح تولیــد 4۶0 مــگاوات بــرق شــرکت ســبالن بــرق امیــد ب
ــواع تختــه فشــرده و ام دی  درصــد پیشــرفت فیزیکــی، طــرح تولیــد ان
ــا 40 درصــد پیشــرفت فیزیکــی،  اف شــرکت پــاک چــوب خوزســتان ب
حمایــت از طــرح تولید ســیمان خاکســتری شــرکت ســیمان تیــس چابهار 
بــه ظرفیــت یــک میلیــون تــن در ســال و تخصیــص اعتبــار بــه  منظــور 
اتمــام واحــد مجتمــع اقامتــی و رفاهــی و ســرگرمی شــرکت آریــا جهــش 
شــرق در خراســان شــمالی شــهر بجنورد که تاکنون ۷0 درصد پیشــرفت 
فیزیکــی داشــته اســت را از دیگــر اقدامــات بانــک در راســتای حمایــت از 

صاحبــان مشــاغل و تولیدکننــدگان عنــوان کــرد.

حمله سایبری به بزرگترین شبکه خط لوله بنزین آمریکا؛
قیمت نفت افزایش یافت!

بزرگترین شبکه  به  به حمله سایبری  واکنش  در  روز دوشنبه  نفت  قیمت 
بنزین آمریکا و تعطیلی آن که ضعف زیرساخت نفتی را نمایان کرد،  لوله  خط 

افزایش یافت.
بهای معامالت نفت برنت 38 سنت معادل 0.۶ درصد افزایش یافت و به ۶8 
دالر و ۶۶ سنت در هر بشکه رسید. بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا 
با 34 سنت معادل 0.5 درصد افزایش، به ۶5 دالر و 24 سنت در هر بشکه رسید.

شاخص نفت برنت هفته گذشته ۱.5 درصد و نفت آمریکا بیش از دو درصد 
رشد هفتگی داشتند.

کاخ سفید همکاری نزدیکی با شرکت کلونیال دارند تا به این شرکت برای 
احیا از حمله باج افزاری کمک کنند که نشان می دهد این واقعه تا چه حد جدی 
بوده و تبعات دارد. شرکت کلونیال پایپ الین که بزرگترین اپراتور خط لوله سوخت 
در آمریکاست، پس از این حمله سایبری شبکه خط لوله خود که سوخت را به 

ایالتهای شرقی می رساند را تعطیل کرد.
اندرو لیپو، رییس شرکت لیپو اویل اسوشیتس به رویترز گفت: حقیقت مهم 
به  نفوذ  برای  جدیدی  راههای  یافتن  در  سایبری  مجرمان  پیشرفت  ماجرا  این 
زیرساخت است. زیرساخت، دفاعهایی که بتوانند سد راه روشهای مختلف آلودن 

شدن سیستم توسط بدافزارها شوند را ندارد.
شبکه کلوتیال منبع تقریبا نیمی از تامین سوخت کرانه شرقی آمریکاست و 
2.5 میلیون بشکه در روز بنزین و سایر سوختها را منتقل می کند و این شرکت 

پس از حمله باج افزاری روز جمعه، همه خطوط لوله خود را بست.
قیمت بنزین آمریکا روز دوشنبه حدود دو درصد افزایش یافت در حالی که 

نفت کوره بیش از یک درصد افزایش داشت.
هنوز معلوم نیست چه کسی این حمله را انجام داده است اما منابع آگاه به 
رویترز اظهار کردند هکرها احتماال یک گروه خالفکار سایبری حرفه ای بوده اند.

بسته  شرکت  این  اصلی  سوخت  خطوط  کرد  اعالم  یکشنبه  روز  کلونیال 
مانده اند اما بعضی خطوط کوچکتر بین پایانه ها و نقاط تحویل اکنون عملیاتی 
هستند. این شرکت اعالم نکرد شبکه خط لوله اش چه زمانی ظرفیت فعال کامل 
را ازسرمی گیرد. تعطیلی طوالنی مدت این شبکه خط لوله باعث افزایش قیمت 
بنزین در جایگاههای سوخت در آستانه فصل سفرهای تابستانی می شود و به 

مصرف کنندگان و اقتصاد آمریکا آسیب می زند.
تحلیلگران موسسه ING Economics در یادداشتی نوشت: عامل نامعلوم 
این است که این تعطیلی چه مدت طول خواهد کشید اما واضح است که هر چه 

طوالنی تر شود، باعث افزایش قیمت فرآورده های نفتی می شود.
این حمله سایبری باعث شد قانونگذاران آمریکایی خواستار تحکیم حفاظتها 

برای زیرساخت انرژی حیاتی آمریکا در برابر حمالت سایبری شوند.
بر اساس گزارش رویترز، وزارت انرژی آمریکا اعالم کرد تبعات احتمالی 
این واقعه بر تامین انرژی آمریکا را مونیتور می کند و سازمان امنیت زیرساخت 
و امنیت سایبری آمریکا و اداره امنیت حمل و نقل آمریکا به رویترز اعالم کردند 

سرگرم کار در خصوص واقعه اخیر هستند.

محمد، کاندید انتخابات ریاست جمهوری:

جیب مردم را در بورس زدند!
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زیر نظر: محمد امامی

آمادگی نیروگاه های کشور برای تامین برق در تابستان۱400
تعمیرات  برنامه  از  درصد(   ۷۷( مگاوات  هزار   ۷0 از  بیش  اکنون 
نیروگاه های کشور برای تامین برق پایدار پیک تابستان امسال انجام شده 
است و آنطور که مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی اعالم کرده 
تا نیمه خردادماه، ۶۹ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاه های حرارتی برای تامین 

برق مورد نیاز پیک تابستان امسال آماده خواهد شد.
سال گذشته حدود ۹2 درصد برق مورد نیاز کشور توسط نیروگاه های 
حرارتی تامین شده و میزان تولید این واحدها نسبت به سال گذشته بیش 
میلیون   343 معادل    ۱3۹۹ سال  در  همچنین  یافته  افزایش  درصد   ۹ از 
مگاوات ساعت انرژی در تمامی نیروگاه های کشور )حرارتی، برق آبی، اتمی 
و تجدیدپذیر( تولید شده است که سهم نیروگاه های حرارتی بخاری، گازی 
و سیکل ترکیبی از این رقم بیش از 3۱4 میلیون مگاوات ساعت بوده است.

عالوه بر این میزان تولید برق نیروگاه های سیکل ترکیبی کشور در سال 
گذشته با افزایش 20 درصدی نسبت به سال ۱3۹8 به حدود ۱58 میلیون 

مگاوات ساعت رسیده است.
اورهال  دوره  درواقع   است؟  چگونه  ها  نیروگاه  کنونی  وضعیت  اما 
نیروگاه های هر ساله از پانزدهم شهریورماه آغاز شده و تا انتهای اردیبهشت 
سال آینده به پایان می رسد و ابتدای خردادماه 583 واحد در ۱2۹ نیروگاه 
کشور برای تامین بار پیک شبکه سراسری برق کشور آماده بهره برداری باشند.

اتمام تعمیرات دوره ای تا پایان اردیبهشت
در  حرارتی  برق  شرکت  تولید  فنی  دفتر  مدیرکل  نمازی-  اسماعیل 
باره اعالم کرد: برای تعمیرات نیروگاهی این دوره ۹0 هزار مگاوات  این 
برنامه تعمیراتی پیش بینی شده است که تاکنون بیش از ۷0 هزار مگاوات 
از این برنامه انجام شده است و عمده 20 هزار مگاوات باقی مانده مربوط 
به تعمیرات دوره ای است که باید تا انتهای اردیبهشت ماه به انجام برسد و 
نیروگاه های حرارتی برای تامین برق مورد نیاز پیک تابستان امسال آماده 

خدمت رسانی شوند.
وی با اشاره به پیشرفت ۷۷ درصدی برنامه تعمیرات نیروگاه های سراسر 
کشور، گفت: این اقدامات شامل تعمیرات اساسی واحدهای بخار، تعمیرات 
اساسی واحدهای گازی، مسیر داغ واحدهای گازی، اتاق احتراق واحدهای 

گازی و تعمیرات دوره ای واحدهای بخار است.
نمازی با تاکید بر اینکه در حال حاضر عمده برنامه تعمیرات اساسی 
واحدهای گازی و بخاری آغاز شده و بخشی از آن به پایان رسیده و به 
زودی باقیمانده آن نیز اتمام خواهد پذیرفت با توجه به اینکه تعمیرات دوره ای 
واحدها به ساعت کارکرد آنها وابسته است در فرصت باقیمانده به مرور این 
بخش نیز انجام خواهد شد. آماده سازی ۶۹ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاه های 
حرارتی برای تابستانهمچنین محسن طرزطلب - مدیرعامل شرکت تولید 
نیروی برق حرارتی به تازگی گفت: با اقدام جهادی و تالش همکارانمان در 
مجموعه شرکت های بهره برداری، تولید نیروی برق و تعمیرات نیروگاهی 
درصددیم تا نیمه خردادماه ۶۹ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاه های حرارتی را 

برای تامین برق مورد نیاز پیک تابستان امسال آماده کنیم.
با این حال اما به دلیل کاهش بارندگی ها و نبود ظرفیت برق آبی ها 
تابستان سختی برای تامین برق پیش رو داریم تا جایی که همایون حائری 
- معاون وزیر نیرو اعالم کرد: سال گذشته را با روش های مدیریت مصرف 
و همکاری بخش صنعت، کشاورزی و ادارات دولتی پشت سر گذاشتیم اما 
امسال در مقایسه با سال گذشته به دلیل وضعیت آبی کشور، با کمبود برق 

حدود 40004 هزار مگاواتی مواجه هستیم.
تابستان چگونه خواهد بود و ممکن  به گفته وی نمی دانیم وضعیت 
است از خردادماه در تامین برق با مشکل مواجه شویم اما همه تالش خود 
را خواهیم کرد تا دچار مشکل نشویم. اقدامات پیشگیرانه ای در خصوص 
مصرف برق در حال انجام است تا ببینیم در تابستان با چه وضعیتی مواجه 
خواهیم شد. اکنون نیز با کمبود برق مواجه هستیم و تامین برق در حال 
با ماراتن بسیار سختی در  تابستان  حاضر بسیار سخت و دشوار است. در 
تامین برق مواجه هستیم اما امیدواریم با همکاری مردم و مسئوالن از این 

شرایط دشوار، عبور کنیم.
برق آبی،  حرارتی،  از  اعم  کشور  نیروگاه های  ظرفیت  حاضر  حال  در 
تجدیدپذیر، دیزلی، مقیاس کوچک و اتمی به 85 هزار و ۱۱5 مگاوات رسیده 

که 8۱ درصد از این ظرفیت مربوط به نیروگاه های حرارتی است.
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زیر نظر: بهنام مومنی

رییس کل بانک مرکزی: 

کاهش نرخ ارز 
در بازار ادامه خواهد داشت

عبدالناصــر همتــی رئیــس کل بانــک مرکــزی بــا تاکیــد اینکــه نــرخ 
ــز  ــا را نی ــعیر ارز بانک ه ــرخ تس ــا ن ــت و م ــی نیس ــرخ واقع ــی ارز ن فعل
۱5۹00 تومــان بــرای پایــان ســال ۹۹ اعــالم کردیــم، گفــت: رونــد بــازار 

ــد. ــدا می کن ــرخ ارز کاهــش پی ــی اســت و ن نزول
ــده  ــه زن ــک برنام ــور در ی ــا حض ــته ب ــب گذش ــنبه ش ــی یکش همت
ــت. ــی و ارزی پرداخ ــی، بانک ــت های پول ــریح سیاس ــه تش ــی ب تلویزیون

ــم و  ــث مه ــک بح ــورم ی ــث ت ــه بح ــان اینک ــا بی ــاز ب وی در آغ
ســاختاری در کشــور مــا اســت، گفــت: در مقاطعــی شــوک هایــی ایجــاد 
مــی شــود و مــا بایــد ببینیــم تــورم ریشــه اش در کجاســت. ریشــه تــورم 
چنــد دهــه اســت و در واقــع میانگیــن بلندمــدت مــا 20 درصــد بــوده و این  

میــزان امــروز کــف تورمــی اســت.
ــزی  ــک مرک ــس کل بان رئی
ــه  ــا ب ــوع تنه ــن موض ــزود: ای اف
ــی  ــر نم ــی ب ــای پول ــت ه سیاس
ــرازی مهــم داریــم  گــردد و دو نات
کــه اگــر حــل نشــود تــورم ریشــه 
کــن نمــی شــود. ناتــرازی اول 
ــا  ــد ب ــه واردات بای ــت ک ــن اس ای
صــادرات غیرنفتــی تــراز شــود 
ــود  ــی ش ــراز نم ــه ت ــی ک و زمان
ذخایــر  از  شــوید  مــی  مجبــور 
مصــرف  مرکــزی  بانــک  ارزی 
کنیــد کــه باعــث تــورم مــی شــود. 
ناتــرازی دوم بــرای بودجــه دولــت 
اســت و اصــل بــر ایــن اســت کــه 
بــا  بایــد  غیرنفتــی  درآمدهــای 

ــد. ــر باش ــا براب ــه ه هزین
مســاله  اگــر  داد:  ادامــه  او 

ــوان  ــی ت ــدت م ــاه م ــم در کوت ــل کنی ــم ح ــاد نتوانی ــی را در اقتص اصل
ــی  ــوی نوســانات را گرفــت. مــن معتقــدم حکمران ــی جل ــا سیاســت پول ب
ــا ایــن روشــی کــه اســت در ســال هــای  اقتصــادی مــا غلــط اســت و ب
ــرخ ارز را کنتــرل کنیــم، اگــر  ــرخ ارز بتوانیــم ن ــا تثبیــت ن متعــدد کــه ب
ایــن لنگــر از دســت مــا خــارج شــود تــورم ایجــاد مــی شــود. در امســال 
و ســال قبــل شــوک تحریــم و کرونــا را داشــتیم. درآمدهــای ارزی کشــور 
بــه شــدت کاهــش پیــدا کــرد و بــا پدیــده پولــی مواجــه شــدیم. بنابرایــن 
نقدینگــی انباشــت شــده ســال هــای گذشــته شــوک انتظــارات منفــی در 

ــد و ســپس بالفعــل مــی شــود. جامعــه ایجــاد مــی کن
همتــی همچنیــن دربــاره هــدف گــذاری تورمــی افــزود: هدفگــذاری 
ــن ســمت  ــه ای ــود کــه مجموعــه سیاســت هــا را خواســتیم ب ــن ب ــا ای م
ــا  ــم و تقریب ــک کنی ــه هســته ســخت نزدی ــل ب ــم حداق ــا گفتی ــم. م ببری
اردیبهشــت ۹۹ بــود کــه تــا پایــان اردیبهشــت امســال پیــش بینــی شــد. 
ــه در  ــرد و دوم اینک ــوک ک ــار ش ــت را دچ ــای ارزی دول ــا درآمده کرون

فشــار حداکثــری افتــاد. مــا نــرخ ارز را در تــورم هــدف ۱۷ هــزار تومــان 
گذاشــته بودیــم کــه بــه 33 هــزار تومــان رســید ولــی االن کنتــرل شــد 

و بــه 20 هــزار تومــان رســید.
رئیــس کل بانــک مرکــزی ادامــه داد: اواخــر ســال گذشــته فعــل و 
انفعاالتــی باعــث افزایــش یکبــاره قیمــت کاالهــای اساســی شــد و مــا از 
دی مــاه بعــد در حــال کنتــرل بودیــم کــه بعــد از آن بــه خاطــر کاالهــای 
اساســی باعــث شــد نــرخ هــا بــاال بــرود. مــا در ســال هایــی ۱00 میلیــارد 
دالر درآمــد داشــتیم ولــی تــورم 30 تــا 35 درصــد بــود و مــا امســال درآمد 
ــا 80 درصــد  ــن ســال هــای گذشــته تقریب ــه میانگی نفــت و گاز نســبت ب
کاهــش پیــدا کــرد؛ بنابرایــن وقتــی در بودجــه وقتــی نتوانیــم آن را تامیــن 
کنیــم، از 2۹ واحــد درصــد رشــد پایــه پولــی ســال گذشــته 2۷ درصــد از 
محــل خالــص دارایــی هــای خارجــی بانــک مرکــزی مــی شــود کــه ناشــی 

از تبدیــل دارایــی هــای ارزی خارجــی بــه ریــال بــود.
همتــی در ادامــه گفــت: بــرای ســال جــاری ظــرف دو هفتــه آینــده هدف 
گــذاری تورمــی تعدیــل مــی شــود و بــزودی اعــالم خواهیــم کــرد. وظیفــه 
مجموعــه دولــت و مجلــس ایــن اســت کــه ناتــرازی بودجــه بایــد حــل شــود 
و بانــک مرکــزی بــه تنهایــی نمــی توانــد و سیاســت کالن اقتصــادی کشــور 
اســت و صــادرات غیرنفتــی بایــد افزایــش یابــد و واردات کمتــر شــود تــا تــراز 
اتفــاق بیفتــد. از ســویی، هزینــه هــای دولــت اوال نبایــد بــاال بــرود و درآمدهــا 

بایــد بــه ســمت مالیــات و فــروش امــوال و دارایــی هــا باشــد.
وی افــزود: مــا اگــر بــه همیــن نحــو جلــو برویــم و بــه سیســتم بانکی 
تکالیــف ســنگین بدهیــم و بانــک هــای دولتــی نتواننــد افزایــش ســرمایه 
بدهنــد و مــا مجموعــه ای از مشــکالت کــه جمــع شــده و بدهــی هــای 
دولــت کــه جمــع شــده را داریــم که 
اینهــا در طــول ســال هــای گذشــته 
بایــد یــک  افتــاده و مــا  اتفــاق 
ــاد  ــدی در اقتص ــاختار ج ــالح س اص
ــر  ــه فک ــه اینک ــم وگرن ــام بدهی انج
ــد  ــی توان ــزی م ــک مرک ــم بان کنی
ــل  ــا را ح ــی اینه ــت پول ــا سیاس ب

ــد، نمــی شــود. کن
ــزی در  ــک مرک ــس کل بان رئی
ــه ایــن پرســش  ادمــه و در پاســخ ب
بانــک  می گوینــد  منتقــدان  کــه 
ــع ارزی  ــا آزاد شــدن مناب مرکــزی ب
ــی،  ــق ارزپاش ــده از طری ــه ش بلوک
نــرخ ارز را بــا اهــداف سیاســی پایین 
مــی آورد، افــزود: بانــک مرکــزی 
سیاســی نیســت و افزایــش ارزش 
ــم  ــر معظ ــتور رهب ــی دس ــول مل پ
انقــالب اســت کــه بــرای افزایــش ارزش پــول ملــی، نــرخ ارز بایــد کاهــش 
ــا  ــی نیســت و م ــرخ واقع ــی ارز ن ــرخ فعل ــرد: ن ــح ک ــد.وی تصری ــدا کن پی
ــان ســال ۹۹  ــرای پای ــان ب ــز ۱5۹00 توم ــا را نی ــرخ تســعیر ارز بانک ه ن
اعــالم کردیــم، بانــک مرکــزی بــه ارزپاشــی اعتقــادی نــدارد، امــا رونــد 

ــد. ــدا می کن ــش پی ــرخ ارز کاه ــت و ن ــی اس ــازار نزول ب
همتــی تاکیــد کــرد: رونــد مداخلــه در بــازار طــی ســال های گذشــته 
تغییــر کــرده و مداخلــه در بازار متشــکل ارزی و توســط خــود صادرکنندگان 
انجــام می شــود. همانطــور کــه امــروز بانــک مرکــزی حتــی یــک دالر هــم 
ارز در بــازار عرضــه نکــرده، امــا ارزهــای عرضــه شــده در بــازار متشــکل 
ــر  ــن زی ــن رفت ــد دالر پتانســیل پایی ــه نشــان می ده ــته ک متقاضــی نداش

20 هــزار تومــان را هــم دارد.
ــازی  ــاره آزادس ــن درب ــه همچنی ــزی در ادام ــک مرک ــس کل بان رئی
منابــع بلوکــه شــده ایــران در برخــی کشــورها نیــز گفــت: خبرهــا مثبــت 
و فرآینــد کار نســبت بــه گذشــته پیشــرفت داشــته اســت، امــا زمانــی کــه 

ــرد. ــم ک ــت را اعــالم خواهی ــر شــد، وضعی ــات دقیق ت اطالع
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با هدف تامین مناسب 
و  شهروندان  شرب  آب 
مشترکین بالغ بر ۶000 متر 
پدافندی  و  آبرسانی  خطوط  عملیات 
در شهرها و روستاهای تحت پوشش 
انجام  تهران  استان  جنوبغربی  آبفای 

شد . 
شرکت  عامل  مدیر  را  خبر  این 
استان  جنوبغربی  فاضالب  و  آب 
تهران اعالم کرد و گفت : در راستای 
بهسازی خدمات و آبرسانی مطلوب به 
شهروندان محترم شهری و روستایی 
و پیشگیری از هر گونه مشکل قطعی 
پیک  ایام  در  مخصوصا  آبی  کم  و 
روز  به  و  بهسازی  ضمن   ، مصرف 
رسانی خطوط و شبکه ها و تاسیسات 
توسعه  همچنین  و  قدیمی  و  معیوب 
شبکه در شهرها و روستاها همزمان 
عملیات خطوط پدافندی و پشتیبانی 
نیز در این مناطق در دستور کار قرار 
گرفته و مطابق اولویتهای الزم انجام 

می پذیرد . 
سید علی لدنی نژاد ضمن تشریح 
عملیات انجام شده در همین خصوص 
گفت : طی شش ماه دوم سال گذشته 
امسال  ماه  اردیبهشت  و  فروردین  و 
محل  از  الزم  های  هزینه  صرف  با 
متر   ۶۱۹0 داخلی  و  جاری  اعتبارات 
عملیات توسعه شبکه بهمراه خطوط 
پشتیبانی و پدافندی در شهرهای پرند 

، رباط کریم ، نصیر شهر ، چهاردانگه 
و روستاهای چیچکلو در اسالمشهر و 
علی آباد قاجار در چهاردانگه با استفاده 
از لوله های  ۱۶0 ، 200 و ۱۱0 میلی 
متری چدن داکتیل و پلی اتیلن انجام 
و اتمام و در مرحله بهره برداری قرار 

گرفته است .
شد  آور  یاد  نژاد  لدنی  مهندس 
: بخشی از این پروژه ها در راستای 

ارتقاء و تامین مطلوب آب آشامیدنی 
شهروندان و بخشی دیگر نیز بعنوان 
مواقع  در  پشتیبانی  و  پدافندی  خط 
آماده  و  شده  انجام  بحرانی  و  پیک 

بهره برداری می باشد . 
ی  بفا آ ه  یر مد هیئت  ئیس  ر
بر  تاکید  با  تهران  استان  جنوبغربی 
و  خطوط  توسعه  عملیات  استمرار 
اصالح و بهسازی شبکه های معیوب 

مختلف  مناطق  در  اولویت  مطابق 
اظهار امیدواری کرد : با توجه به تقارن 
فصل گرم و پیک مصرف و بمنظور 
پیشگیری از هر گونه چالش احتمالی 
قطعی و افت فشار آب در شهرها و 
روستاهای تحت پوشش شهروندان و 
مشترکین محترم نیز نسبت به صرفه 
جویی و مدیریت مصرف آب همکاری 

و اهتمام الزم را بنمایند . 

در آبفای جنوب غربی استان تهران انجام شد 

اجرای عملیات لوله گذاری و توسعه خطوط آبرسانی و پدافندی 
استاندار ایالم بیان کرد :

خدمات داوطلبانه هالل احمر بدون حد و مرز است
استاندار ایالم با بیان اینکه خدمات داوطلبانه هالل احمر حد و مرز 
نمی شناسند، گفت: حضور نیروهای این جمعیت در مواقع بحران موجب 

آرامش حادثه دیدگان می شود.
استاندار ایالم با بیان اینکه خدمات داوطلبانه هالل احمر حد و مرز 
نمی شناسند، گفت: حضور نیروهای این جمعیت در مواقع بحران موجب 

آرامش حادثه دیدگان می شود.
محمد نوذری روز یکشنبه در دیدار با مدیرعامل و معاونان جمعیت 
هفته هالل  و  سرخ  صلیب  جهانی  روز  تبریک  با  استان  احمر  هالل 
احمر با اشاره به خدمات ارزنده امدادی ، نجات بخش و فعالیت های 
اجتماعی و فرهنگی این جمعیت اظهار داشت: هالل احمر یک نهاد 
بین المللی است که فعالیت های انسان دوستانه و خدمات داوطلبانه آن 

حد و مرزی را نمی شناسد.
وی افزود: لباس هالل احمر مقدس است و در حوادث این لباس 
مقدس تر می شود، چراکه نیروهای این جمعیت بعنوان ناجی همواره 

موجب آرامش و ایجاد امیدواری در حادثه دیدگان می شوند.
استاندار ایالم عملکرد هالل احمر در استان را مثبت ارزیابی کرد و 
گفت: در ایام اربعین و تردد میلیونی زوار در مرز مهران بخش عظیمی از 
کار در اختیار هالل احمر بود و در سیل ۹8 هم عملکردی موفق ارایه 

نمود که بسیار دلگرم کننده بود.
طبیعی  بالیای  از  بسیارهای  در  این جمعیت  کرد:  اضافه  نوذری 
خدمات  منشا  همواره  نیز  ها  خشکسالی  و  سوزی   آتش  زلزله،  نظیر 

موثری بوده است.
مدیرعامل هالل احمر ایالم نیز در این دیدار، گزارشی از فعالیت ها 
و خدمات جمعیت هالل احمر استان در طول سال ۹۹ ارائه کرد و گفت: 
۱4 پایگاه امداد و نجات با تعداد 2۷8 نیروی امداد جاده ای و کوهستان، 
یک پایگاه امداد هوایی با 24 پرواز، یک داروخانه ویژه بیماران دیابتی و 

توزیع انسولین در استان فعال است.
علی اصغر علی اکبری با اشاره به اینکه سه هزار و ۱53 نفر نیروی 
داوطلب تاکنون آموزش دیده و 55 خانه هالل در روستاها راه اندازی 
شده است، افزود: ۱3 هزار ۶۱۱ عضو جوانان، داوطلبان و نجاتگران در 

هالل احمر استان ایالم مشغول فعالیت هستند.
وی اضافه کرد: توزیع بسته های معیشتی به نیازمندان و جمع آوری 
کمک های خیرین، فعالیت های حوزه درمان و توانبخشی و همچنین 
فعالیت های فرهنگی و آموزشی از دیگر فعالیت های هالل احمر برای 

جامعه هدف بوده است.

مانور سراسری صرفه جویی در ادارت اصفهان برگزار 
شد

مرسل صالحی؛ ادامه داد: که با توجه به بحث خشکسالی و عدم 
بارش ها در اصفهان نیاز است که کلیه موراد صرفه جویی برق در تمامی 
ادارت دولتی و غیر دولتی به خوبی لحاظ شود ،چرا که ادارات با صرفه 

جویی مناسب می توانند برق بیشتری را وارد مدار کنند.
وی تاکید کرد: دراین مانورنیروهای عملیاتی ازهر منطقه درقالب 
5 تیم عملیاتی و در مجموع  ۱00 نفر نیروی در محل به ادارات مراجعه 
کردند و میزان برق مصرفی را از ساعت ۱۱ تا پایان وقت اداری مورد 
ارزیابی قرار دادند  که هراداره باید 50 درصد در مصرف برق در این 

بازه زمانی صرفه جویی اعمال نماید.
 صالحی افزود: همچنین بعد از وقت اداری نیز باید صرفه جویی 
۹0 درصدی درادارات انجام شود ؛البته دراین مانور نیرو های مرکز نیز 

در آماده باش بودند  و کنتور های هوشمند را کنترل می کردند .
وی با اشاره به اینکه تمامی مصوبات صرفه جویی برق برای مدیران 
دستگاه های اجرایی ارسال و به آنان ابالغ شده افزود:مراکز حساس 
نظامی و انتظامی ، درمانگاه ها و بیمارستان ها نیز باید دیزل ژنراتورهای 
خود را وارد مدار نمایند و البته در بحث صرفه جویی نیز فعالیت داشته 
باشند.البته ما برق این مراکز را قطع نمی کنیم ولی اگر به هر دلیلی 

دچار قطع برق شدند باید دیزل ژانراتور های خود را وارد مدارکنند.
مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان،  
با اشاره به اینکه درحال حاضر 250 مشترک دیماندی شرکت توزیع برق 
جزو مراکز حساس محسوب می شوند ادامه داد:۶50 مشترک دیماندی 
ادارای و مشترکین غیر دیماندی اداری )بانک ها ، شهرداری ها، مراکز 

دادگستری و ....( درمانور سراسری صرفه جویی برق حضور داشتند
صالحی، تاکید کرد: درپیک بارتابستان سال گذشته ادارات اصفهان 
میلیون   ۷00 که  ؛  داشتند  جویی  برق صرفه  درمصرف  وات  مگا   ۱0
تومان پاداش نیز دریافت کردند؛ شهرداری ها بیشترین همکاری را در 
زمینه مصرف بهینه برق در سطح شهر و ساختمان های زیر مجموعه 

اعمال کردند. .
وی اشاره کرد: اگر امسال ادارت پرمصرف نسبت به کاهش مصرف 
برق اقدام نکنند به صورت خودکار برق آن ها قطع خواهد شد .مدیران 
در ادارات وظیفه دارند که زمینه های استفاده از وسایل کم مصرف را 
فراهم نمایند و کارمندان را ملزم به استفاده بهینه از انرژی نمایند، نباید 
به دلیل اینکه پول برق از بیت المال پرداخت می شود در سطح ادارت 

حیف و میل و اتالف انرژی صورت گیرد.
مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان، با 
اشاره به اینکه استاندار اصفهان و رئیس ستاد مدیریت بحران استان در 
رابطه با کاهش مصرف انرژی در ادارات مرتبا این موضوع را گوشزد نموده 

اند افزود: امسال با متخلفین در ادارات برخورد جدی تری خواهد شد.

نماینده مردم دشتستان در مجلس روند اجرای طرح 
آبرسانی در دالکی بررسی کرد

شهرستان  دالکی  آبرسانی  طرح های  بررسی  در  رضایی  ابراهیم 
دشتستان از مطالبات مهم مردم در شهرها و روستاهای دشتستان را 
تأمین آب شرب دانست و اظهار داشت: طرح هایی در حوزه های مختلف 

شهری و روستایی اجرا شده که نیاز به تسریع در تکمیل آنها است.
وی، به وضعیت شبکه آبرسانی شهر دالکی پرداخت و بیان کرد: 
شبکه آبرسانی این شهر به سبب فرسودگی از هدر رفت باالیی برخوردار 
درخواست های  از  این شهر  آبرسانی  اصالح شبکه  و  ترمیم  که  است 

مردم است.
به  اشاره  با  اسالمی،  در مجلس شورای  دشتستان  مردم  نماینده 
پیگیری برای تأمین اعتبار الزم برای تکمیل پروژه ترمیم شبکه آبرسانی 
دالکی تصریح کرد: امید می رود با تخصیص اعتبارات الزم بتوان این 

پروژه بر اساس برنامه زمانبندی تکمیل و افتتاح شود.
رضایی با اشاره به اجرای طرح مخزن ذخیره آب دالکی بر تأمین 

اعتبارات الزم برای تسریع در تکمیل آن قول مساعد داد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر هم با اشاره به پروژه 
نوسازی شبکه آبرسانی دالکی گفت: طول کل شبکه آبرسانی دالکی 54 

کیلومتر است که بخشی از آن در حال نوسازی است.
آبرسانی  شبکه  کیلومتر   ۱۹ اینکه  بیان  با  حمزه پور  عبدالحمید 
دالکی در حال ترمیم است افزود: این پروژه با اعتبار نزدیک به ۶.5 
میلیارد تومان در حال اجرا است که با تأمین اعتبار موردنیاز تکمیل 

می شود.
وی، با بیان اینکه حدود ۱4 کیلومتر از این شبکه آبرسانی مرمت 
و 5 کیلومتر دیگر زیرسازی آن انجام شده خاطر نشان کرد: با مشارکت 
شهرداری دالکی پروژه نوسازی شبکه آبرسانی دالکی تا یک ماه دیگر 

وارد مدار بهره برداری می شود.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان:
مدیریـت مصـرف انـرژی نیازمند فرهنگ سـازی 

گسـترده تری اسـت.
بـه گـزارش روابط عمومی شـرکت گاز اسـتان اصفهـان، در مانور 
کاهـش بـرق مصرفـی دسـتگاه های اجرایـی اسـتان اصفهـان کـه بـا 
حضـور بیـش از هـزار و ۱33 اداره و شـرکت، بـه صـورت آنالیـن و به 
منظـور کاهـش میـزان برق مصرفی ادارات از سـاعت ۱۱ صبح تا پایان 
وقـت اداری بـه حداقـل 50 درصـد مصـرف بـرق نسـبت بـه روزهای 
گذشـته، برگـزار شـد، شـرکت گاز موفـق بـه تامین بـرق مصرفی خود 

به صـورت اضطـراری گردید.
سـید مصطفـی علـوی، مدیرعامـل شـرکت گاز اسـتان اصفهـان، 
گفـت: بـا توجـه بـه اینکه بـه پیـک تابسـتان ۱400 نزدیک می شـویم 
وهمچنیـن نظـر به کاهش شـدید بارندگی در پاییز و زمسـتان گذشـته 

بایـد در مصـرف بـرق و انـرژی مدیریت الزم را داشـته باشـیم.
علوی، ضمن اشـاره به اقدامات صورت گرفته توسـط شـرکت گاز 
اسـتان اصفهـان در خصوص کاهش مصـرف انرژی برق، گفت: با توجه 
بـه ارزان بـودن انرژی در کشـور، مصرف آن بسـیار باال بـوده و به نظر 
می رسـد مشـکل اساسـی موضوعات فرهنگی اسـت، لذا باید در ارتباط 
بـا مباحـث فرهنگـی و اطالع رسـانی عمومـی و فعالیت هـای تاثیرگذار 

بـرای تغییـر رویکرد و دیدگاه مردم اقدامات گسـترده انجام شـود. 
وی، افـزود: فرهنـگ صرفـه جویـی در تمام مصـارف آب و برق و 
گاز بایـد نهادینـه شـود تا باعث مشـکل در زندگی روزمره مردم نشـود.

مدیرعامـل شـرکت گاز اسـتان اصفهـان، در خصـوص اسـتفاده از 
انـرژی هـای تجدیدپذیر در این شـرکت افـزود: بطور میانگین سـاالنه 
۱۹هـزار کیلـو وات سـاعت بـرق از طریـق سیسـتم فتووالتاییـک )پنل 
های خورشـیدی( توسـط این شـرکت تولید و به شـبکه سراسـری برق 
شهرسـتان ارسـال می شـود و همچنین دیزل ژنراتور برق این شـرکت 
بـا ظرفیـت اسـمی ۷00کیلـووات بر سـاعت قادر بـه تولید برق اسـت.

وی، با اشـاره به اینکه منحنی مصرف برق درشـرکت گاز بصورت 
کاهشی است، غیرفعال کردن کولرهای گازی تمامی ادارات گازرسانی، 
اسـتفاده از آبگرم کن های خورشـیدی، اصالح سـایبان های کولرها و 
خامـوش نمـودن آنها در خـارج از سـاعت اداری را از دیگر اقدامات این 

شـرکت در راسـتای مدیریت مصرف برق عنوان کرد.
علوی، همراهی و همکاری شـرکت گاز و برق دراسـتای مدیریت 
مصـرف انـرژی را نقطـه عطفی دانسـت کـه موجب ارائـه خدمات بهتر 
و بیشـتر بـه مـردم خواهـد شـد و تأکیـد کرد: ایـن همراهی هـا موجب 
خواهـد شـد ضمـن ایجاد روابط بهتـر ، قدم های موثرتـری در خصوص 

ارائه خدمات داشـته باشـیم.

مدیریـت مصـرف آب با فرهنگ سـازی در دسـتور 
بگیرد کار همه مشـترکین قـرار 

مدیرعامـل شـرکت آب و فاضـالب اسـتان بوشـهر در نشسـت با 
کارکنـان ایـن شـرکت بـا بیان اینکه تابسـتان سـختی در حـوزه تأمین 
آب در پیـش رو داریـم اظهـار داشـت: کاهـش بـارش بـاران در فصـل 
زمسـتان گذشـته و خشکسـالی سـبب بروز مشـکالتی در حوزه تأمین 
آب و بـرق فراهـم کـرده کـه بایـد فرهنگ سـازی در مدیریـت مصرف 

آب در دسـتور کار همـه قـرار بگیرد.
عبدالحمید حمزه پور تنها راه گذشـت از تابسـتان امسال را مدیریت 
مصـرف آب در شـهرها و روسـتاها دانسـت و تأکید کـرد: کاهش بارش 
باران در فصل آبی سـال گذشـته کشـور و اسـتان بوشـهر بر روی منابع 
آب شـرب اسـتان گذاشـته اسـت خصوصا در مناطقی از اسـتان که آب 

هـا آن هـا از منابـع آب محلی تامین می شـود.
وی با بیان اینکه بخشـی از منابع آب آشـامیدنی اسـتان بوشـهر از 
طریـق 200 حلقـه چـاه آب این اسـتان تأمین می شـود  گفت: براسـاس 
پیـش پیش بینـی  درجـه دمای هوای اسـتان بوشـهر در فصل تابسـتان 
نسـبت بـه سـال قبـل افزایـش دارد و هـر افزایش یک درجـه 3 درصد 

بر مصـرف آب مصرفـی می افزاید.
حمزه پـور، مشـکالت در تأمیـن بـرق را سـبب بـروز بحـران در 
آبرسـانی دانسـت و تصریـح کـرد: آبرسـانی از طریـق ایسـتگاه های 
پمپـاژ میسـر می شـود و مشـکالت در حـوزه برق رسـانی مـی توانـد بر 

کم آبـی دامـن بزنـد.
وی، بـا تأکیـد بر افزایش خدمات و پاسـخگویی بـه مطالبات مردم 
بـه صـورت شـبانه روزی گفـت: کارکنان شـرکت آب فاضـالب تا زمان 

بازنشسـتگی بایـد خدمات صادقانه خـود ادامه دهند.
مدیرعامـل شـرکت آب و فاضـالب اسـتان بوشـهر، با بیـان اینکه 
عوامـل مختلفـی سـبب دغدغـه در عرصه آبرسـانی در فصل تابسـتان 
شـده اسـت افـزود: ویـروس کرونا، کاهـش درآمـد، گرمی شـدید هوا، 
اقلیـم گـرم و خشـک و دیگـر موضوع هـا بر دغدغـه تأمیـن آب افزوده 
اسـت که باید فرهنگ سـازی در مدیریت مصرف در شـهرها و روسـتاها 

ترویج شـود.
حمزه پـور بـا بیـان اینکه زیرسـاخت هایی در تأمین آب آشـامیدنی 
اجـرا شـده اسـت خاطر نشـان کرد: همـکاری صـدا و سـیما، دهیاران، 
شـهرداران و فعـاالن اجتماعـی در افزایـش آگاهی مردم بـرای اهمیت 
مصرف آب اثرگذار اسـت که تولید برنامه و پخش در فضاهای مجازی 

امـری مهم و ضروری اسـت.
وی، قطع آب شـبکه آبرسـانی از فضاهای سـبز شهرداری ها، خانه  
باغ هـا و انشـعابات غیـر مجـاز را مورد تأکید قـرار داد و بیـان کرد: باید 
بـا هماهنگـی همـه جانبـه آگاهـی مـردم در چگونگی تأمیـن آب برای 

مدیریـت مصـرف و صرفه جویـی آب افزایش یابد.

۳۵00 آزمایـش میکروبیولوژی و شـیمی- فیزیک 
آب بـر روی آب آشـامیدنی اسـتان بوشـهر انجام 

شد
مدیرعامل شـرکت آب و فاضالب اسـتان بوشـهر کنترل استاندارد 
کیفیـت آب در آزمایشـگاه های ایـن شـرکت را مـورد اشـاره قـرار داد و 
اظهـار داشـت: کنتـرل کیفی آب آشـامیدنی اسـتان بوشـهر بر اسـاس 

آزمایشـات شـیمیایی، میکروبی،  کلرسـنجی تعیین می شـود.
مخـازن   ، منابـع  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  عبدالحمیـد حمزه پـور 
ذخیـره و شـبکه توزیـع آب آشـامیدنی بـه صـورت مسـتمر مـورد 
آزمایـش قـرار می گیـرد، افزود: سـال قبـل بیش از ۱5 هـزار مورد 
آزمایـش کلـر باقیمانـده در آب مصرفـی و 3500 مـورد آزمایـش 
آشـامیدنی  آب  روی  بـر  آب  فیزیـک  شـیمی-  و  میکروبیولـوژی 

اسـتان بوشـهر انجـام شـد.
وی بـا اشـاره بـه خرید 422 تن مـواد گندزدا و تجهیـزات کلرزنی 
گفـت: در ایـن راسـتا 3 میلیـارد و۱۱8 میلیـون تومان تخصیـص یافته 
و ایـن درحـاب اسـت که بـرای تجهیـزات کلرزنی و دسـتگاه سیسـتم 

پایـش آنالیـن 2.۷ میلیارد تومان سـرمایه گذاری شـده اسـت.
مدیرعامل شـرکت آب و فاضالب اسـتان بوشـهر با اشاره به نصب 
و راه انـدازی کلرزنی جدید در روسـتاها خاطر نشـان کـرد: در این زمینه 
با راه اندازی این دسـتگاه ها، ۹2 روسـتا تحت پوشـش سیسـتم کلرزنی 

آب شـرب قرار گرفتند.
حمزه پـور با اشـاره بـه راه ¬اندازی مجدد آزمایشـگاه تصفیه ¬خانه 
آب بوشـیگان، اجـرای طـرح نقشـه پیشـنهادی سـاختمان آزمایشـگاه 
بوشـیگان بـرای مرمـت و بازسـازی و اتصال شـبکه داخلـی و اینترنت 
تصفیه¬ خانـه آب بوشـیگان خاطـر نشـان کـرد: راه اندازی آزمایشـگاه 

شـیمی و فیزیـک دشتسـتان از دیگـر برنامه ها اسـت.

یعقوبیان-  ذر  آ یالم_     ا
مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم از 
پایان عملیات گاز رسانی به شهرستان 
ایالم خبر داد و گفت: با جدایی بخش 
چوار، شهرستان ایالم از نظر مصرف 
شهرستان  چهارمین  بعنوان  انرژی 

استان، به جمع مناطق سبز پیوست.
اشاره  با  اللهی  شمس  عباس 
در  گازرسانی  نفوذ  ضریب  اینکه  به 
مناطق شهری و روستایی شهرستان 
اظهار  باشد،  می  درصد   ۱00 ایالم 
کرد: شهرستان ایالم شامل دو شهر 
و 34 روستا با پوشش ۱00 درصدی 

گازر رسانی می باشد.
به  گاز رسانی  کار  افزود:  وی 
شهر  اولین  بعنوان  ایالم  شهرستان 
استان از سال 8۶ آغاز و با گسترش 
شبکه گاز در حوزه شهر و روستاهای 
این شهرستان، خدمات گازرسانی به 

اتمام رسید.
ایالم  گاز  شرکت  مدیرعامل 
شهرستان  ین  ا در   : کرد تصریح 
تاکنون نزدیک به ۷۹ هزار مشترک 
جذب، 38 هزار انشعاب نصب و ۷8۷ 
کیلومتر خطوط تغذیه و شبکه و نیز 
 45 و  اجرا  انتقال  خط  کیلومتر   ۹0

احداث   TBS و   CGS گاز  ایستگاه 
شده است.

وی ادامه داد: در راستای حمایت 
عملیات  ابتدای  از  صنعتی  بخش  از 
گازرسانی در شهرستان ایالم تاکنون 
گاز دار  تولیدی  و  صنعتی  واحد   20۷

شده است.

کرد:  خاطر نشان  اللهی  شمس 
حدود ۶8 هزار از مشترکین شهرستان 
ایالم را مشترکین شهری و ۱۱ هزار را 
مشترکین روستایی تشکیل می دهند.

ایالم،  گاز  شرکت  مدیرعامل 
و  نیکی  و لکتر ا نی  سا ر ت  ما خد
را  استان  مشترکین  به  غیر حضوری 
در شرایط کرونایی جامعه از نقاط قوت 
شرکت گاز استان بر شمرد و تصریح 
کرد: کلیه خدمات شرکت گاز از جمله 
دریافت قبض، پرداخت گازبها، اعالم 
پیشنهادات،  شکایات،  کنتور،  رقم 
استعالم  مکاتبات،  پیگیری  انتقادات، 
مع  جا نه  ما سا طریق  ز  ا غیره  و 
اینترنتی ارتباط با مشتریان به آدرس: 
http://crm.nigc-ilam.ir قابل 
دسترسی و انجام بوده و مشترکین نیاز 
به مراجعه حضوری نداشته و می توانند 

از این طریق اقدام نمایند.

شهرستان ایالم از لحاظ مصرف انرژی، سبز شد

ایالم_مدیرعامل شرکت پاالیش 
گاز ایالم از انجام تعمیرات دوره ای 
توربین های نیروگاه این واحد صنعتی 
این  نیاز  مورد  برق  تامین  منظور  به 
پاالیشگاه و همچنین کمک به تامین 
بخشی از برق استان در سال جاری 

خبر داد.
این  اعالم  با  نوریان  اله  روح 
خبر اظهار کرد: تعمیرات دوره ای و 
برنامه ریزی توربین های شماره 2 و 3 
تعمیرات  شامل  ایالم  گاز  پاالیشگاه 
و   3 شماره  توربین  ساعتی  هزار   24
با   2 شماره  توربین  ساعته  هزار   3۶

بندی  زمان  برنامه  مطابق  موفقیت 
برق  تامین  برای  و  رسید  اتمام  به 

واحد  اختیار  در  پاالیشگاه  نیاز  مورد 
افزود:  قرار گرفت. وی  برداری  بهره 

از  که  مذکور  توربین های  تعمیرات 
 GE شرکت  ساخت  و   5 فریم  نوع 
و  تحریم  شرایط  در  که  باشند  می 
باهمکاری شرکت های داخلی صورت 

گرفته است.
الیش  پا شرکت  مل  عا یر مد
به  توجه  با  کرد:  تصریح  ایالم  گاز 
مشکالت  و  جاری  سال  خشکسالی 
تأمین برق، این واحد صنعتی تالش 
می کند در صورت فراهم شدن شرایط 
در  خاموشی  از  جلوگیری  منظور  به 
سطح استان مقدار قابل توجهی برق 
به شبکه برق غرب کشور تزریق کند.

انجام تعمیرات دوره ای توربین های نیروگاه پاالیشگاه گاز ایالم

دستاوردهای   ، سمنان  شهردار 
دوره پنجم مدیریت شهری سمنان در 
حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات را 

تشریح کرد.
ارتباطات  مدیریت  گزارش  به 
سمنان،   شهرداری  الملل  بین  امور  و 
سید محمد ناظم رضوی شهردار سمنان 
گفت : یکی از دستاوردهای مهم دوره 
پنجم مدیریت شهری سمنان تشکیل 
سازمان فاوا بود که فعالیت های مناسبی 
را در جهت ارتقای فناوری اطالعات 
و  شهرداری  مختلف  های  حوزه  در 

شهروندی سبب شد . 
ناظم رضوی ادامه داد : از همان 
ابتدای تشکیل این سازمان ، دستیابی به 
مولفه های شهر هوشمند و الکترونیکی 

راستای  در  شهرداری  خدمات  کردن 
جانبه  همه  توسعه  و  هدایت  کنترل، 
سازمان  بود.  نظر  مد  شهر  پایدار  و 
ایجاد  با  مدت  این  در  توانست  فاوا 
را  مختلف  ۱۱0خدمات   ، سامانه   ۱۷
که   نماید  ارائه  الکترونیک  به صورت 
این امر با مشارکت شهروندان بیشتر 

محقق می گردد. 
وی با اشاره به اینکه شهرداری 
الکترونیک بستری را فراهم می کند 
تا ارائه خدمات مورد نیاز به شهروندان 
با حداکثر کارایی محقق گردد گفت : 
خدمات الکترونیک شهرداری سمنان 
در   my.semnan.ir پایگاه  در 
شهرداری  فعالیت  مختلف  زمینه های 
شهری،  خدمات  حوزه های  جمله  از 

متفاوت  موارد  و  فرهنگی  عمرانی، 
دسته بندی شده و در اختیار شهروندان 

قرار گرفته است. 
پول  کیف  اندازی  راه  رضوی 
الکترونیک را از خدمات ارزنده سازمان 
فاوا  توصیف کرد و گفت : راه اندازی 
برای  را  مناسبی  بستر  خدمت  این 
شهری  هوشمند  اقتصاد  شکوفایی 
سبب شده بطوری که پرداخت از کیف 
خدمات   تمامی  برای  شهروندی  پول 
شهرداری از جمله خدمات تفریحی و 
سرگرمی، اتوبوس، تاکسی، شهربازی ، 
پارکینگ،خدمات فرهنگی و گردشگری 
و  حتی پرداخت عوارض های شهری 

توسط این سامانه فراهم شده است.
شمند  هو یت  یر مد به  ی  و

پسماندهای خشک توسط شهروندان 
اشاره  »سیوا«  سامانه  اندازی  راه  با 
فروش  با  شهروندان   : افزود  و  کرد 
سامانه  این  در  خشک  پسماندهای 
الکترونیک  پول  کیف  شدن  شارژ  و 
می توانند از دیگر خدمات شهروندی 
بهره  عوارض  پرداخت  و  شهرداری 

مند شوند . 
شهردار سمنان ایجاد فیبر نوری 
زیرساختی  را   شهرداری  اختصاصی 
مهم در راستای ارائه خدمات شهری 
و شهروندی کم هزینه ، سریع، امن 
و پایدار  دانست و افزود : 25 کیلومتر 
فیبر نوری در سطح شهر اجرا شده که 
گام مهم در راستای رسیدن به شهر 

هوشمند محسوب می شود .

در دوره پنجم مدیریت شهری صورت گرفت؛

ارائه 110 خدمت الکترونیکی شهرداری سمنان به شهروندان 

نفتی  های  فرآورده  پخش  ملی  مدیر شرکت 
منطقه اردبیل از ارسال مقدار ۱5 میلیون لیتر نفتگاز 
سیکل  نیروگاه  به  جاری  سال  ماه  فروردین  طی 

ترکیبی سبالن اردبیل خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه اردبیل، سید حجت مدنی 
مدیر منطقه در مورد ارسال نفتگاز به نیروگاه سیکل 
ترکیبی سبالن گفت:  در فروردین ماه سال جاری 
بیش از ۱5 میلیون لیتر نفتگاز از طریق خط لوله 
از انبار نفت اردبیل به نیروگاه یاد شده انتقال یافته 
که این مقدار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به 

میزان 54 درصد کاهش داشته است.
غیر  بخش  گاز  نفت  درباره  منطقه  مدیر 
نیروگاهی تصریح کرد:  مصرف بخش غیر نیروگاهی 
این فرآورده در بازه زمانی قید شده، نزدیک به 24 

میلیون لیتر بوده که در قیاس با مدت مشابه سال 
قبل 33 درصد افزایش داشته است

مدنی ، سوخت اصلی نیروگاه را گاز و سوخت 
پشتیبان را نفتگاز اعالم کرد.

کاهش 54 درصد ارسال نفتگاز به نیروگاه سبالن در منطقه اردبیل
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مدیریت  مرکز  مدیر 
عامل  غیر  پدافند  بحران، 
آب  شرکت  ایمنی  واحد  و 
از اجرای  و فاضالب استان اصفهان 
طرح تغییر و اصالح مصرف انرژی در 
تاسیسات اجرایی این شرکت خبر داد.

مانور  در  که  محمدی  ابراهیم 
های  دستگاه  مصرفی  برق  کاهش 
می  سخن  اصفهان  استان  اجرایی 
گفت، افزود: آبفای استان اصفهان این 
طرح را با هدف کاهش 50 درصدی 
اوج مصرف  ساعات  در  برق  مصرف 

اجرایی کرده است. 
وی به تشریح راهکارها و برنامه 
بهینه  خصوص  در  عملیاتی  های 

شرکت  در  نرژی  ا مصرف  سازی 
اصفهان  ستان  ا فاضالب  و  آب 
ویژه  های  برنامه  گفت:  و  پرداخت 
از جمله هوشمند سازی سیستم  ای 
انرژی  بهینه  برای مصرف  روشنایی 
تصفیه  اداری،  های  ساختمان  در 
چاه  و  پمپاژ  های  ایستگاه  ها،  خانه 

ها عملیاتی  شده است.
محمدی به استفاده حداکثری از 
دیزل ژنراتورها در ساعات اوج مصرف 
منظور  به  افزود:  و  کرد  اشاره  برق 
کاهش بار شبکه توزیع برق، از سوی 
آبفای اصفهان در حدود 85 دستگاه 
دیزل ژنراتور در ساعات اوج مصرف 

در مدار بهره برداری قرار می گیرد.

اجرای طرح اصالح مصرف انرژی در تاسیسات آبفای اصفهان شهردار شاهرود:
گام بلند شهرداری در اشتغال و تولید محصوالت خانگی

اصلی  های  دغدغه  از  یکی  اینکه  به  اشاره  با  شاهرود  شهردار 
همه ارکان نظام به خصوص مقام معظم رهبری و نیز دولت جمهوری 
مدیریت  است، گفت:  اشتغال  توسعه  به  نیاز  و  بیکاری  اسالمی بحث 
و  دقیق  ریزی  برنامه  اشتغالزایی  از  و حمایت  بستر سازی  در  شهری 

مدونی را دنبال می کند.
تا  شد  باعث  امر  این  اینکه  بیان  با  علی  محمد  حاجی  علیرضا   
تمامی ارگانها و نهادها با عنایت به اینکه یکی از راهکارهای اساسی 
ایجاد اشتغال پایدار ، رشد و توسعه کارآفرینی است، گام بردارند، افزود: 
شهرداری شاهرود با همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه ای و سازمان 
زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی شهرستان اقدام به اشتغالزایی و تولید 

محصوالت خانگی کرده است.
وی ضمن بیان این مطلب که اولین گام در این بخش راه اندازی 
راه  داشت:  ابراز  است،  بوده  30زندانی  حضور  با  سازی  المان  کارگاه 
اندازی این رشته موجب اشتغالزایی برای زندانیان و منبع درآمدی برای 
آنها خواهد بود.شایان ذکر است، برنامه ریزی دقیق و مدون در این راه 

تبدیل شدن شاهرود به قطب تولید المان در کشور را به دنبال دارد.

اولین جشنواره استانی
 » ترانه های ماندگار البرز » برگزار می شود

کرج- اکبری -اولین جشنواره استانی »ترانه های ماندگار البرز« 
توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان البرز با همکاری انجمن 
ادبی خانه شعر و ترانه مهر و ماه و انجمن ادبی شهرود برگزار می شود.

استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
البرز، باقر قربانی، سرپرست معاونت فرهنگی و رسانه ای این اداره کل، 
ضمن بیان مطالب فوق افزود: این جشنواره در دو بخش آزاد و بخش 
ویژه » البرز من » برگزار می شود که محورهای جشنواره در بخش 
آزاد )شامل تمامی موضوعات( و بخش ویژه با محورهای البرز، ایران 
کوچک؛ البرز سرزمین سنت ها و اقوام؛ البرز شهر من و هرآنچه که به 
استان البرز مربوط می شود، می باشد.قربانی خاطر نشان کرد: مهلت 
ارسال آثار به دبیرخانه این جشنواره از ۱۹ اردیبهشت تا ۱5 خرداد ۱400 
و زمان اختتامیه جشنواره ۱4 تیر ۱400 همزمان با روز قلم می باشد و به 
برگزیدگان جوایز ارزنده ای تقدیم می شود.سرپرست معاونت فرهنگی و 
رسانه ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان البرز گفت: عالقمندان 
به شرکت در این جشنواره می توانند آثار خود را به یکی از روش های 
)ارسال نسخه پرینت شده اثر به همراه رزومه ادبی و فایل اثر بر روی 
لوح فشرده )CD( به دبیرخانه جشنواره به آدرس پستی استان البرز، 
شهرستان کرج، خیابان شهید مطهری، نبش شاهد 2، اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی استان البرز، واحد شعر و ادب یا ارسال فایل تایپ شده 
اثر در نرم افزار WORD با فونت BNAZANIN و اندازه قلم ۱4 
به شماره واتساپ 0۹3۹2۱3۱۷85( ارسال کنند.گفتنی است هر شرکت 
کننده می تواند با ارسال 3 اثر در این جشنواره شرکت نماید،  شرکت 
همزمان در هر دو بخش آزاد و ویژه بالمانع است و  ارسال اثر فقط باید 

در قالب ترانه یا شعر محاوره باشد.

اجرای طرح ویژه برخورد با تخلفات ناوگان عمومی 
و ساماندهی مسافربرهای شخصی 

شهریار-زهرا قره باغی-دنیای جوانان:رییس پلیس راهنمایی و رانندگی 
غرب استان تهران در گفتگو با خبرگزاری پلیس از اجرای طرح ویژه  ترافیکی 
ناوگان عمومی و ساماندهی  مسافربرهای  رانندگان  با تخلفات  برخورد 
شخصی در طرح سامان 2 خبر داد و در این رابطه اظهار داشت : این پلیس 
از هیجدهم اردیبهشت ماه به مدت سه روز اجرای طرح ترافیکی برخورد با 
تخلفات رانندگان ناوگان عمومی موسوم به طرح سامان 2 را در دستور کار 
خود قرار داده و با تخلفاتی که در این خصوص  رخ دهد برخورد می کند . 
وی در ادامه خاطرنشان کرد: متاسفانه یکی از مواردی که بعضا تخلفاتی در 
آن دیده شده و شهروندان نیز در مورد آن مطالباتی از پلیس داشتند، تخلفات 
مربوط به ناوگان حمل و نقل مسافر  و مسافربر های شخصی و اینترنتی 
است که  در همین راستا و در اجرای طرح سامان 2 ،  عالوه بر نظارت و 
کنترل بر تخلفات رانندگی مربوط به این خودروها، مواردی نظیر معاینه فنی، 
وضعیت الستیک ها، آالیندگی ، توقف در محل های غیرمجاز ، اخالل در 
امر ترافیک و ...  توسط مامورین رصد و کنترل شده و در صورت تخلف یا 

موارد نقض ، برابر قانون با آن برخورد خواهد شد.
سرهنگ محمودی پیرامون ساماندهی مسافربرهای شخصی افزود:  
با افزایش مسافربر های شخصی برخی مالکان خودرو بدون رعایت هیچ 
گونه ضوابط و مقررات قانونی و بعضأ با هدف سودجویی و بازاریابی 
به جابجایی مسافر می کنند و مرجع  اقدام  از ضوابط  با چشم پوشی 
ساماندهی این نوع مسافر برها نامشخص است که الزم است رانندگان 
این صنف ویژه از طریق مراجع قانونی احراز هویت و برای اخذ مجوز 

اقدام نمایند در غیر اینصورت با آنها برخورد خواهد شد.

  : نوروزی  حامد   - مرکزی 
گردشگری  میراث فرهنگی،  مدیرکل 
گفت:  مرکزی  استان  و صنایع دستی 
مرمت تاق های آسیب دیده و شکسته 
بازار تاریخی به همراه برخی از سراها 
سال  کاری  اولویت  در  تیمچه ها  و 

جاری قرار دارد.
می  بط عمو ا و ر ش   ر ا به گز
و  ی  شگر د گر  ، هنگی ث فر ا میر
استان مرکزی مصطفی  صنایع دستی 
مرزبان، اظهار کرد: بازار تاریخی اراک، 
یکی از مهمترین جاذبه های فرهنگی، 
تاریخی، اقتصادی و ارزشمند شهر اراک 
به شمار می رود که پس از گذشت 200 
سال از عمر آن همچنان مرکز فرهنگی 

و اقتصادی اراک محسوب می شود.
 ، هنگی ث فر ا میر کل  یر مد
استان  صنایع دستی  و  گردشگری 
این مجموعه  اینکه،  بیان  با  مرکزی 
تاریخی در طول زمان دچار آسیب هایی 
شده است که مرمت آن ضرورت دارد، 

افزود: سال گذشته موضوع طرح احیا و 
مرمت بازار تاریخی اراک در دستور کار 
قرار گرفت و بخشی از سراهای دارای 
اولویت مشمول مرمت شد و این رویه 
در سال ۱400 نیز ادامه خواهد داشت.

سال  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
بام سرای کاشانی و بخش هایی   ۹۹
است،  شده  مرمت  سرا  این  حیاط  از 
اداره  حاضر  حال  در  کرد:  تصریح 
مرمت  قرارداد  انعقاد  درصدد  کل 

بخش های آسیب دیده بازار با پیمانکار 
واجد شرایط است، البته برخی مالکین 
بازار نسبت به اخذ مجوز مرمت از اداره 
کل اقدام کرده اند و از این فرصت به 
دست آمده برای مرمت مغازه های خود 

استفاده می کنند.
بر  موانع  عمده  افزود:  مرزبان 
اراک،  تاریخی  بازار  مرمت  راه  سر 
عدم مشارکت همه بخش های دخیل 
کل  اداره  ویژه  به  مجموعه،  این  در 

اوقاف و امور خیریه است و با توجه 
به اهمیت این بازار، ضروری دارد با 
مشارکت همه بخش ها مرتبط، مرمت 

بازار ادامه یابد.
وی بیان کرد: خوشبختانه در دو 
قدم های  اراک،  اخیر شهرداری  سال 
بازار  مرمت  و  حفظ  راه  در  مثبتی 
برداشته به طوری که در سال گذشته 
همکاری  نبی زاده  سرای  مرمت  در 
داشت و در سال جاری نیز در تأمین 
اعتبار جهت مرمت  30 میلیارد ریال 

بازار مساعدت خواهد داشت.
 ، هنگی ث فر ا میر کل  یر مد
استان  صنایع دستی  و  گردشگری 
نقاط  مرمت  امسال  گفت:  مرکزی 
حادثه خیز و خطرآفرین به ویژه مرمت 
بازار،  و شکسته  آسیب دیده  تاق های 
سراها و تیمچه ها در دستور کار قرار 
دارد، همچنین تالش بر این است که 
مبلغ ۱0 میلیارد ریال اعتبار ملی برای 
مرمت بازار تاریخی اراک جذب شود.

مدیر کل میراث فررهنگی استان مرکزی:

مرمت تاق های آسیب دیده بازار تاریخی اراک در اولویت قرار دارد

فرماندار شهریار در نشست با اصحاب رسانه و فعاالن فضای مجازی: 

نقش تاثیرگذار اصحاب رسانه در مدیریت صحیح فضای انتخاباتی 
طاهری فرماندار شهریار با اشاره 
اصحاب  تاثیرگذار  و  مهم  نقش  به 
فضای  صحیح  مدیریت  در  رسانه 
انتخاباتی، بر لزوم توجه به دستاوردها 
و  دلگرمی  منظور  به  قوت  نقاط  و 

امیدآفرینی در جامعه تاکید کرد. 
باغی-دنیای  قره  شهریار-زهرا 
عمومی  روابط  گزارش  جوانان:به 
فرمانداری شهرستان شهریار، نوراهلل 
شهریار  شهرستان  فرماندار  طاهری 
در جلسه مشترک اعضای هیات های 
اجرایی و نظارت انتخابات با اصحاب 
رسانه و خبرنگاران شهرستان شهریار 
ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات 
که  آنست  جلسه  قصد  کرد:  اظهار 
خبرنگاران  بیانات  و  نظر  اظهار  از 
جهت  در  رسانه  محترم  اصحاب  و 
و  شویم  بهره مند  انتخابات  برگزاری 
برخی مطالبات به بحث و گفتگو قرار 

داده شود.
رهبری  بیانات  در  افزود:  وی 
معظم انقالب همواره موضوعات ویژه ، 
مطرح  انتخابات  خصوص  در  خاصه 
از  فرموده شده  و موضوع مهم  شده 
سوی ایشان اهمیت و ویژگی خاص 

جمهوری  مقدس  نظام  در  انتخابات 
اسالمی است که گویی جان تازه ای 

وارد کالبد نظام می کند.
داشت:  بیان  شهریار  فرماندار 
موضوع مهم دیگر مشارکت حداکثری 
است و چون کشور و انتخابات مردمی 
است هر چه با حضور حداکثری برگزار 
که  بود  خواهد  اثرگذارتر  قطعا  شود 
همگی  موضوعات  این  در  بایستی 

تالش کنیم.
طاهری گفت: اصحاب رسانه نیز 
همواره در مقاطع مختلف و روزهای 

سخت در کنار شهرستان و مجموعه 
اداری بوده اند و در انتخابات پیش رو 
نیاز است تا دوستان دلسوزانه همانند 

گذشته همراهی داشته باشند.
وی ادامه داد: خبر کذب، ناپخته و 
بدون تحقیق در شرایط فعلی می تواند 
در نگاه جامعه اثر منفی داشته باشد، اما 
خبر موثق و بررسی شده قطعا اثرگذار 

و تشویق کننده خواهد بود.
اضافه کرد: در  فرماندار شهریار 
شرایط دشوار فعلی و سال های اخیر 
در سطح  بسیار عظیمی  اقدامات  نیز 

شهرستان صورت گرفته که پرداختن 
به آن ها امید و دلگرمی را در جامعه 
تقویت می کند که نبایستی مورد غفلت 

ما به ویژه اصحاب رسانه قرار گیرد.
وی با اشاره به مدیریت شرایط 
شورای  توسط  شده  سپری  سخت 
تامین شهرستان شهریار ادامه داد: طی 
سال های اخیر با مشکالتی مختلفی از 
بالیای طبیعی تا شیوع بیماری کرونا 
مواجه بودیم که با هوشمندی شورای 
تامین هیچ گاه اجازه داده نشد مشکلی 

شهرستان را متوقف کند. 
برگزاری  به  اشاره  با  طاهری 
شهرستان  انتخابات  ستاد  جلسه   82
شهریار اضافه کرد: بررسی صالحیت  
داوطلبان انتخابات شوراهای اسالمی 
به دقت، بدون جانبداری و با رعایت 
موجودتوسط  های  مستند  و  قانون 
هیات های اجرایی  شهرستان شهریار 

صورت پذیرفت.
شرایط  در  امروز  کرد:  تصریح 
و  قوت  نقاط  یستی  با بات  نتخا ا
با  تا  گیرد  قرار  مدنظر  دستاوردها 
و  پرشور  انتخاباتی  مردم  دلگرمی 

دشمن شکن در پیش داشته باشیم. 

در  رازی  بیمه  هواپیمای  و  باربری، کشتی  بیمه های  مدیر 
جشن ضیافت نور

از  رازی  بیمه  و هواپیمای شرکت  باربری، کشتی  بیمه های  *مدیر 
برپایی چالشی برای افزایش فروش در این رشته ها خبر داد*

الملل بیمه رازی، سهیال شرفی در  به گزارش روابط عمومی و بین 
دوازدهمین شب از جشنواره ضیافت نور با بیان این که فروش بیمه نامه های 
باربری، کشتی و هواپیما به تخصص و دقت زیادی نیاز دارد گفت: از آنجا 
که بیمه رازی ظرفیت های بسیار خوبی در این زمینه ها دارد، با برگزاری 
یک چالش میان نمایندگان و شعب، قصد داریم نه تنها به افزایش فروش 

آنها کمک کنیم بلکه ظرفیت های ناشناخته شرکت را نیز نمایان کنیم.
وی افزود: مدیریت بیمه های باربری، کشتی و هواپیمای در این زمینه 
نه تنها حمایت خود از شبکه فروش را افزایش خواهد داد، بلکه قدردان تالش 

مضاعف آنها نیز خواهد بود.
شرفی همچنین با بیان اینکه بر اساس استراتژی جدید شرکت بیمه 
رازی، حدود اختیارات شعب و نمایندگان تا حد امکان افزایش یافته است، 
اظهار کرد: شبکه فروش در بسیاری از زمینه ها مستقل عمل می کنند و 

موارد مراجعه به ستاد و استعالم از شرکت به حداقل ممکن رسیده است.
مدیر بیمه های باربری، کشتی و هواپیمای بیمه رازی همچنین از شبکه 
فروش خواست در صورت مواجهه با مواردی که به طراحی، بازطراحی و یا 
بازنگری در فرایندها نیاز دارد، آن را بدون واسطه با مدیریت مربوطه مطرح 

کرده و راهکار الزم را دریافت نمایند.
شرفی اظهار امیدواری کرد با برنامه های پیش رو و تحوالت جدی 
رخ داده در شرکت، بیمه رازی در سال جاری جایگاه بسیار مطلوب تری را 

در بازار بیمه کشور از آن خود کند.
برنامه جشن ضیافت نور بیمه رازی که به مناسبت  گفتنی است در 
هجدهمین سالگرد تاسیس این شرکت و در ماه مبارک رمضان برگزار می 
شود، طی قرعه کشی بین نمایندگان حائز شرایط، هر شب یک سکه طال 

و یک عدد چوب گلف به یک نماینده هدیه داده میشود. 

شرکت بیمه دی و مرکز نوآوری و شتابدهی رایمون تفاهم 
نامه همکاری امضا کردند 

جدید  بازارهای  به  ورود  خود،  اهداف  راستای  در  دی  بیمه  شرکت 
کسب و کار و تحول دیجیتال، تفاهم نامه همکاری خود را با مرکز نوآوری 

و شتابدهی رایمون امضا کرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت بیمه دی؛ طی نشستی که با حضور 
معاون برنامه ریزی و تحول کسب و کار، مدیر تحول دیجیتال و مدیر روابط 
عمومی و حوزه مدیریت از شرکت بیمه دی و مرکز نوآوری و شتابدهی 
رایمون مدیا صورت پذیرفت، عالوه بر تبادل تفاهم  نامه همکاری در خصوص 
پتانسیل های شرکت رایمون مدیا از جمله امکان تولید گیمیفیکیشن، خدمات 

نو آورانه و تولید محتواهای خالقانه و...  توضیحاتی ارائه شد. 
یکی از اهداف شرکت بیمه دی در سال ۱400 تحقق بیمه داری نوین 
و ارائه خدمات نوآورانه به ذینفعان بوده که امید است با استفاده از ظرفیت 

های طرفین بتوان در این خصوص اقدامات موثری صورت پذیرد.

مجلس از تالش مدیران بانک دی برای گسترش ارائه خدمات 
به خانواده های ایثارگران حمایت خواهد کرد

سخنگوی فراکسیون ایثارگران مجلس گفت: توسعه ارائه خدمات بانکی 
و مالی به خانواده  های معظم شهدا و ایثارگران یکی از مهم ترین رسالت های 
بانک دی است و مجلس از این گسترش خدمات و برنامه های مدیریتی این 

بانک برای تقویت سطح کیفی خدمات قابل ارائه حمایت می کند.
به گزارش روابط عمومی بانک دی، سید کاظم موسوی با تأکید بر 
اینکه عدم ثبات مدیریتی در بانک دی در دوره های گذشته منجر به عدم 
ایثارگران جامعه  افزود:  ایثارگران شده است،  ارائه خدمات به قشر  تعمیق 
بزرگی هستند که به خدمات مناسب بانکی نیاز دارند و با وجود آنکه بانک 
دی وابسته به بنیاد شهید است اما بهره مندی ایثارگران و خانواده آنها از 
خدمات مناسب بانکی طی سال های گذشته مناسب نبوده است و امیدواریم 
با تحوالت اخیر و ثبات مدیریتی، شاهد بهبود کیفیت و تنوع ارائه خدمات 

در این بانک باشیم.
وی اظهار کرد:  این امیدواری وجود دارد که در مدیریت  جدید و فعلی 
بانک دی، برنامه های مناسبی از سوی مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره بانک 
برای ایثارگران کشور در نظر گرفته شده است تا با استفاده از این حمایت ها، 

بخشی از مشکالت خانواده ایثارگران کشور برطرف شود.
موسوی ادامه داد: تقویت منابع مالی و افزایش سهم بازار بانک دی 
یکی از مهم ترین برنامه های بانک دی برای ارائه خدمات مناسب به جامعه 
ایثارگران کشور است که برای تحقق این موضوع، از حمایت مجلس نیز 

برخوردار است.

یسوگند رام
مال

ت 
دیری

سم
ور

ب

رونوشت آگهی حصر وراثت 
آقای /خانم منظر باقری زاده دارای شناسنامه شماره 35۷ به شرح دادخواست  به 
کالسه ۷2/۱400/5 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح  
داده که شادروان ایران سپری فرزند بیگ مراد و غزاله به شناسنامه شماره ۱20۱ در تاریخ 
۹3/3/۶ در اقمتگاه  دائمی خود ،بدرود زندگی گفته و ورثه  آنمرحوم منحصر است  به : 
متولد  ملی 4500۹00۷۶4  به شماره  ایران  و  فرزند سبز علی  زاده  باقری  ۱- محمد 

۱3۶0 فرزند 
2-  فاطمه باقری زاده فرزند  سبز علی و ایران به شماره ملی 4500۷8۷۷04  متولد 

۱35۷  فرزند
3- منظر باقری زاده فرزند سبز علی و ایران به شماره ملی 450۱۱۶55۱0 متولد ۱3۶4 

فرزند
4-  مرضیه باقری زاده فرزند سبز علی و ایران به شماره ملی 450۱۱3550۶ متولد 

۱3۶۶ فرزند 
5-  وحید بافری زاده فرزند سبزفرزند علی و ایران به شماره ملی 44۹0303۷34 متولد 

۱3۷3 فرزند 
۶-  احمد باقری زاده فرزندسبز علی و ایران به شماره ملی 45008۶30۶0 متولد ۱3۶2 

فرزند
متولد  ملی 4500۱5۷۹5۶  به شماره  ایران  و  فرزند سبز علی  زاده  باقری  راضیه   -۷

۱358 فرزند 
8-  سبزی علی باقری زاده فرزند حسین و زهرا به شماره ملی ۶34۹۷۱382۶            متولد 

۱332/۷/۱ همسر 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصینامه ای از متوفی نزد وی می یاشد از تاریخ نخستین 

نشر آگهی ظرف مدت یم ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
     دفتر شعبه پنجم شورای حل اختالف شهرستان ایالم 

رونوشت آگهی حصر وراثت 
 آقای / خانم منظر باقری زاده دارای شناسنامه شماره 35۷ به شرح دادخواست به 
کالسه ۷2/۱400/5 از این شورا درخواست حصر وراثت نموده  و چنین توضیح داده  که 
سبز علی باقری زاده فرزند حسین و زهرا به شناسنامه شماره 55۱ در تاریخ ۹5/۹/5 در 

اقامتگاه داومی خود بدرود زندگی گفته و ورثه آن مرحوم منحصر است به : 
متولد  ملی 4500۹00۷۶4  به شماره  ایران  و  فرزند سبز علی  زاده  باقری  ۱- محمد 

۱3۶0 فرزند 
2-  فاطمه باقری زاده فرزند  سبز علی و ایران به شماره ملی 4500۷8۷۷04  متولد 

۱35۷  فرزند
3- منظر باقری زاده فرزند سبز علی و ایران به شماره ملی 450۱۱۶55۱0 متولد ۱3۶4 

فرزند
4-  مرضیه باقری زاده فرزند سبز علی و ایران به شماره ملی 450۱۱3550۶ متولد 

۱3۶۶ فرزند 

5-  وحید بافری زاده فرزند سبزفرزند علی و ایران به شماره ملی 44۹0303۷34 متولد 
۱3۷3 فرزند 

۶-  احمد باقری زاده فرزندسبز علی و ایران به شماره ملی 45008۶30۶0 متولد ۱3۶2 
فرزند

متولد  ملی 4500۱5۷۹5۶  به شماره  ایران  و  فرزند سبز علی  زاده  باقری  راضیه   -۷
۱358 فرزند 

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصینامه ای از متوفی نزد وی می  یاشد از تاریخ نخستین 

نشر آگهی ظرف مدت یم ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
     دفتر شعبه پنجم شورای حل اختالف شهرستان ایالم 

آگهی اصالحی موضوع ماده3قانون وماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

 برابررای شماره ۱3۹۹۶03۱۹0۱4003۶24- ۹۹/8/۶هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر درواحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک جیرفت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مریم سهرانی 
فرزند یحیی بشماره شناسنامه ۹۹3  صادره از جیرفت درششدانگ یک باب خانه به 
مساحت ۶0/48۹ متر مربع پالک-فرعی از 54۶-اصلی مفروز و مجزا شده از پالک 
-فرعی از 54۶-اصلی قطعه دو واقع در اراضی پشت لر جیرفت بخش 45 کرمان 
خریداری از مالک رسمی آقای خان میرزا شریفی  محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در یک نوبت آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار آگهی 
به مدت یک ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.

بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱400/2/2۱
جواد فاریابی رئیس ثبت اسناد و امالک

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

برابر رأی صادره هیات تعیین تکلیف مستقر دراداره  ثبت اسناد و امالک منطقه ۱  
سنندج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی ذیل تایید گردیده لذا بدینوسیله مشخصات 
ملک در دو نوبت به فاصله ۱5 روز جهت اطالع عموم در روزنامه کثیراالنتشار و 
محلی آگهی می گردد در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ 
الصاق در محل تا مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نمایند و پس از 

اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع 
قضائی تقدیم نموده و گواهی اخذ و تحویل اداره ثبت نمایند بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض سند مالکیت طبق مقررات صادر خواهد 

شد صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست .
تاریخ نوبت اول : ۱400/2/5              تاریخ نوبت دوم : ۱400/2/20 

بخش 3 : ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به نام یوسف صلواتی فرزند 
عبدالعلی شماره شناسنامه 25۹4 صادره سنندج کد ملی 3۷3۱۶3۹۹55 تحت پالک 
۱45۶ فرعی از ۱3۶2 فرعی از 2۷42 اصلی بخش 3 به مساحت 3۶20 متر مربع سهم 
االرث از نسق عبدالعلی صاواتی زارع صاحب به آدرس سنندج روستای صلوات آباد 
بهنام قباد رئیس ثبت منطقه ۱ سنندج از طرف موسوی نیا معاون   م الف ۱4۷۶

دادنامه
پرونده کالسه ۹80۹۹8۱330800040 شعبه ویژه دادگاه اصل 4۹ قانون اساسی 
استان گیالن تصمیم نهایی شماره ۱400343۹00004۷8۶2۱ خواهان ستاد اجرایی 
فرمان حضرت امام به نشانی استان تهران شهر تهران خالد اسالمبولی کوچه ۱۷ 
ستاد اجرایی فرمان امام با نمایندگی آقای محمد کرمی سعد آبادی فرزند احمد 
خواسته: تعیین تکلیف اموال )ضبط ملک( بسمه تعالی. بتاریخ ۱400/2/4 در وقت 
فوق العاده پرونده کالسه فوق تحت نظر است داداگاه ضمن اعالم ختم رسیدگی 
بشرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص درخواست ستاد 
اجرایی فرمان حضرت امام نمایندگی استان گیالن مبنی بر تملیک ششدانگ پالک 
ثبتی 202 فرعی از ۱84 اصلی بخش ۱5 گیالن با عنایت به محتویات پرونده و 
استعالم اداره ثبت اسناد و امالک لنگرود و اعالم پلیس اطالعات و امنیت عمومی 
فرماندهی انتظامی شهرستان لنگرود و نظریه کارشناسی پیوست پرونده حکم به 
تملیک ششدانگ پالک ثبتی 202 فرعی از ۱84 اصلی بخش ۱5 گیالن به نفع 
ستاد اجرایی صادر و اعالم می گردد رای صادره ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ 

قابل واخواهی در این شعبه می باشد.
رئیس شعبه ویژه اصل 4۹ گیالن-حسین پور

متن آگهی مزایده 
به موجب پرونده اجرائی کالسه ۹۹0۱۶3۷ یک دستگاه پراید جی تی ایکس 
مدل ۱38۷ به شماره انتظامی 84۶ ب 4۶ – 5۱ رنگ نوک مدادی متالیک به شماره 
موتور : 24۶58۱5 و شماره S۱4۱228۷48۶۶35 ) حسب اظهار نظر کارشناس دور 
رنگ و دارای خط و خش موتور ، موتور ، گیر بکس و دیفرانسیل نامعلوم و داشبورد 
، صندلی و تودوزی سالم و تایرها 20 % آج و فاقد زاپاس فاقد رادیوپخش و دارای 
بیمه نامه و بدلیل توقف زیاد و عدم وجود باتری روشن شدن موتور مقدور نیست ( 
متعلق به مرحوم محمدسعید زندی قشالقجوب در قبال طلب خانم شریفه فرهادی 
و نیم عشر دولتی متعلقه بازداشت گردید و طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ 

450/000/000 ریال ارزیابی شده از ساعت ۹ الی ۱2 شنبه مورخ ۱400/3/3 از 
طریق اجرای اسناد رسمی سنندج در محل پارکینگ وسایل نقلیه درپارکینگ قدس 
واقع از طریق مزایده به فروش می رسد . مزایده از مبلغ 450/000/000 ریال شروع 
و به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شود ضمناً شرکت در مزایده منوط 
به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریداریا 
نماینده قانونی او در جلسه مزایده است برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ 
فروش را ظرف مدت 5 روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و 
در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند 
مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد در این صورت 
عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد و کلیه هزینه های 
قانونی به عهده برنده مزایده است  و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول خواهد شد 
و چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی اعالم گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در 

همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. 
تاریخ نشر آگهی : روز سه شنبه مورخ ۱400/2/2۱ 

تاریخ برگزاری مزایده : روز دوشنبه مورخه ۱400/3/3 
رئیس واحد اجرای اسناد رسمی سنندج از طرف شیوا وجدی   م الف ۱500 

طبق تاریخ عنوان شده در متن
روزسه شنبه مورخ۱400/2/2۱

دادنامه
قانون   4۹ اصل  دادگاه  ویژه  شعبه   ۹۹0۹۹8۱330800084 کالسه  پرونده 
خواهان:   ۱400343۹00004۷8430 شماره  نهایی  تصمیم  گیالن  استان  اساسی 
ستاد اجرایی فرمان حضرت امام به نشانی استان تهران شهر تهران خالد اسالمبولی 
کوچه ۱۷ ستاد اجرایی فرمان امام با نمایندگی آقای حسن مومنی رودبارکی فرزند 
علی خواسته: صدور حکم بر تملک به نفع ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی . 
بسمه تعالی.بتاریخ ۱400/02/04 در وقت فوق العاده پرونده کالسه فوق تحت نظر 
است دادگاه ضمن اعالم ختم رسیدگی بشرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای دادگاه: در خصوص درخواست ستاد اجرایی فرمان حضرت امام نمایندگی استان 
گیالن مبنی بر صدور حکم تملیک یک قطعه زمین ساحلی واقع در قریه امیرکیاسر 
کیاشهر به مساحت 80 هکتار باقیمانده پالک ۱08 اصلی بخش ۱4 گیالن با عنایت 
به گزارش مرجع انتظامی و رها بودن ملک و عدم تصرف ملک توسط شخص یا 
اشخاص مستندا به مواد ۱3 و تبصره ماده 20 آئین نامه نحوه رسیدگی به پرونده 
های موضوع اصلی 4۹ قانون اساسی حکم به تملیک قطعه زمین ساحلی موصوف 
به نفع ستاد اجرایی گیالن صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی بوده ظرف 
مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف مدت 20 روز 

قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ویژه اصل 4۹ گیالن-حسین پور



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1736- سه شنبه 21 اردیبهشت 61400 ورزش دنیای 

با حضور روسای دو فدراسیون؛
تفاهمنامه همکاری فدراسیون بدنسازی و جودو امضا شد

مجید میر محمد علی:  به گزارش از خبرنگار ما و به نقل از روابط 
عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، روسای فدراسیونهای بدنسازی و 
پرورش اندام  و جودو آقایان عبدالمهدی نصیرزاده ،آرش میراسماعیلی رئیس 
فدراسیون جودو، با حسن کرباسی سرپرست دبیری فدراسیون بدنسازی و 
پرورش اندام ، محمد امیرعظیمی سرپرست کمیته باشگاهها، محمد بلوطی 
دستیار ویژه رئیس فدراسیون جودو و موحد دانش رئیس کمیته مربیان با 

یکدیگر مالقات و تفاهمنامه همکاری امضا نمودند.
مربیگری  کالس  برگزاری  جمله  از  مواردی  به  تفاهمنامه  این  در 
بدنسازی در رشته جودو اشاره شده و با توجه به این تفاهمنامه، افرادی می 
توانند در کالس بدنسازی جودو شرکت کنند تا کارت مربیگری درجه 3 

بدنسازی یا جودو را دریافت نمایند .
همچنین مقرر شد امکان حضور مربیان جودو در دوره های بدنسازی 
نیز فراهم شود. عالوه بر این، تسهیالت ویژه ای برای کسانی که کارت 
مربیگری بدنسازی جودو را از فدراسیون بدنسازی دریافت می کنند در نظر 
گرفته شد. از جمله این تسهیالت می توان به درج نام آن ها به عنوان 
مربی در سایت فدراسیون بدنسازی و امکان حضور آنها در دوره های بین 
المللی فدراسیون بدنسازی اشاره کرد. عالوه بر این، تخفیفات ویژه ای برای 
حضور در دوره های آموزشی و بهره مندی از امکانات و خدماتی که مربیان 

بدنسازی از آنها بهره مند هستند نیز شامل حال آنها می شود.
ضمن این که امکان مربیگری کسانی که کارت مربیگری بدنسازی 

جودو را می گیرند، در باشگاههای بدنسازی فراهم خواهد آمد.

سرمربی تیم  ملی بوکس ایران:
فاصله ما با قهرمان جهان یک  یا دو مشت است

استکی، سرمربی تیم  ملی بوکس 
ایران معتقد است که اردوی مشترک در 
ازبکستان، باعث تقویت شرایط روحی 

بوکسورهای ایران شد.
اردوی  درباره  استکی  علیرضا 
با  ایران  بوکس  ملی  تیم   مشترک 
داد:  توضیح  تاشکند،  در  ازبکستان 
اردوی ازبکستان باعث شد  بوکسورهای  
ما روند روحی رو به  رشدی را طی کنند 
و باید بیشتر از این نوع اردوها بگذاریم 
چون قطعا می تواند برای آینده بوکس 

ایران مفید باشد.
او در پاسخ به این سوال که آیا از تاثیرات این اردو رضایت دارد؟ اظهار کرد: 
قطعا این اردو تاثیر مثبت بر روند آماده سازی تیم ملی  گذاشت چون با یک تیم خوب 
تمرین داشتیم. وقتی ملی پوشان  ما در مسابقات با قهرمانان این  کشور روبرو می شدند 
استرس داشتند، اما االن با این نفرات تمرین  کرده و شرایط تمرینی آن ها را هم دیدند.

سرمربی تیم ملی بوکس درباره شانس  مدال ایران در قهرمانی آسیا نیز گفت: 
ما برای مدال می رویم. تیم ایران شخصیت قهرمانی دارد و بوکسورهای ما از هیچ 
برای  یا دو مشت است.  با قهرمان جهان یک   نیستند. فاصله ما  جای دنیا کمتر 

موفقیت می رویم.
اردوی  این  در  ازبکستان  اصلی  تیم  آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  استکی 
مشترک حضور داشت؟ تصریح کرد: ما دو تمرین با تیم های دوم این کشور داشتیم 
و یک تمرین هم روز گذشته با تیم اصلی ازبکستان بود. همه نفرات قهرمان جهان 

و المپیکی این کشور در اردو حضور داشتند.
سرمربی تیم ملی بوکس ایران گفت: تکرار این اردوها خیلی می تواند باعث  
پیشرفت شود. ما تصویر بردار نداشتیم  که تصویری از تمرینات را منتشر کنیم، اما 
کال اردوی خوبی بود و همه نفرات تیم راضی هستند. ۱۶ جلسه تمرین داشتیم  که 

۱0 جلسه با ازبکستان و شش جلسه خودمان بودیم.
او در پاسخ به این سوال که با شرایط فعلی تیم  ملی برای  موفقیت  چه نیازهایی 
دارد؟ اظهار کرد: در کنار این اردو باید مسابقه تدارکاتی و استراحت داشته باشیم 
که شرایط بسیار مطلوب خواهد بود. یک تشکر هم  از حسین ثوری می کنم که 

این اردو را تدارک دید.

المپیک  انتخابی  “تایلند« میزبان مسابقات والیبال ساحلی 
در آسیا

با اعالم کنفدراسیون والیبال آسیا »تایلند« میزبان مسابقات والیبال ساحلی 
انتخابی المپیک در آسیا شد.

ساحلی  والیبال  مسابقات  برگزاری  مکان  و  زمان  آسیا  والیبال  کنفدراسیون 
بر  را  رقابت ها  این  تایلند میزبانی  را اعالم کرد که کشور  توکیو  المپیک  انتخابی 

عهده گرفت.
پیش از این قرار بود مسابقات مرحله نهایی انتخابی المپیک 2020 توکیو در 
قاره آسیا از هفتم تا یازدهم تیرماه سال جاری به میزبانی چین برگزار شود که این 

کشور از میزبانی انصراف داد.
کنفدراسیون والیبال آسیا شهر »ناخون پاتوم« تایلند را به عنوان میزبان جدید 
این رقابت ها معرفی کرد که تیم های شرکت کننده از چهارم تا ششم تیرماه برای 

کسب سهمیه المپیک توکیو به مصاف یکدیگر خواهند رفت.
تیم های ایران با کسب عنوان قهرمانی در منطقه آسیای مرکزی، سهمیه حضور 
در مرحله نهایی انتخابی المپیک را به دست آوردند و در این رقابت ها هشت کشور 
چین، ایران، اندونزی، نیوزیلند، عمان، قطر و دو کشور دیگر )یکی در مسابقات مرحله 
دوم انتخابی المپیک مشخص خواهد شد و دیگر از سوی کنفدراسیون والیبال آسیا 
معرفی می شود(، حضور دارند. فرمت مسابقات، بر اساس رقابت کشورها با هم است و 
در مجموع دو برد از سه مسابقه، تیم صعود کننده به المپیک را مشخص خواهد کرد.

مسابقات والیبال ساحلی المپیک توکیو با حضور 24 تیم در هر گروه مردان 
و زنان پیگیری خواهد شد که در گروه مردان این رقابت ها، تا کنون حضور چهار 
انتخابی(  )مسابقات  ایتالیا  و  لتونی  جهان(،  )قهرمان  روسیه  )میزبان(،  ژاپن  تیم 

مسجل شده است.
20 تیم دیگر، شامل پنج تیم قهرمان مسابقات انتخابی از هر قاره و ۱5 تیم 
برتر رده بندی فدراسیون جهانی خواهند بوددر راستای اجرای سیستم حباب امن 
مسابقات ساحلی برای مقابله با شیوع کرونا، کشور تایلند در سال 202۱ میزبان 
مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی زیر ۱۹ و 2۱ سال آسیا و جهان و قهرمانی مردان 
آسیاست. تایلند با پذیرش میزبانی مرحله نهایی انتخابی المپیک، میزبانی ششمین 

رویداد مهم ساحلی سال 202۱ را نیز پذیرفت.

رونالدو؛ بدترین بدترین ها، مثل بیابان برهوت
فوق ستاره 3۶ ساله پرتغالی شاید بدترین روزهای فوتبالی خود را پشت سر 

می گذارد. بازی ضعیف شب گذشته او برابر میالن باورنکردنی بود.
یکشنبه شب گذشته یوونتوس در زمین خود برابر میالن متحمل شکست 
عجیب 0-3 شد؛ در دیداری که یووه نیاز به کسب سه امتیاز داشت تا همچنان 

شانس برای کسب سهمیه لیگ قهرمانان داشته باشد.
یوونتوس که ۹ قهرمانی متوالی سری آ را یدک می کشید، امسال قافیه را 
به اینتر باخت و حتی ممکن است نتواند سهمیه لیگ قهرمانان را به دست بیاورد.

میالن و یووه تا قبل از بازی یکشنبه شب از لحاظ امتیاز برابر بودند و هر 
تیمی برنده می شد به رتبه سوم می رفت. کمتر کسی تصور می کرد که یوونتوس 
در خانه برابر میالن چنین شکست سنگینی را متحمل شود و به خصوص اینکه 

کریستیانو رونالد امید اول گلزنی تیم نیز نمایشی ناامیدکننده ارائه دهد.
یووه بازی را باخت و به رتبه پنجم سقوط کرد و اکنون با ناپولی تیم چهارم 
جدول یک امتیاز اختالف دارد. سه هفته با پایان باقیمانده و یوونتوس همچنان 

فرصت برای کسب سهمیه خواهد داشت.
مطابق انتظار، عملکرد ضعیف کریستیانو رونالدو در بازی یکشنبه شب بازتاب 
زیادی در رسانه ها داشت و برای مثال گاتزتا دلو اسپورت معتبرترین نشریه ورزشی 
ایتالیا انتقاد تندی را به فوق ستاره پرتغالی وارد کرد. آنها به رونالدو نمره نازل 4 دادند.

در بخشی از گزارش گاتزتا از در مورد رونالدو می خوانیم:» او بدترین بدترین 
بازی بهترین فرصت برای  این  بازی بود. همه می گفتند که رونالدو در  ها در 
نشان دادن ضرب شست خود خواهد داشت و این کار را انجام می دهد.؛ اینکه 
او در بیابان یوونتوس مثل یک کلیسای باعظمت است اما او هم به سادگی یک 
بیابان بود. رونالدو حتی نشانه ای از یک لیدر و رهبر در زمین را از خود نشان 
نداد. اکنون جای سوال است که اگر یوونتوس نتواند سهمیه کسب کند، او در 

این تیم خواهد ماند؟«
در ادامه آمده است:» در نیمه اول رونالدو حتی یک لمس توپ هم در 
بدون  بود،  سرگردان  زمین  در  موراتا  مثل  او  نداشت.  میالن  جریمه  محوطه 
مهمی  شبی  چنین  در  او  نمایش  کند.  پیدا  گلزنی  شانس  یک  حتی  اینکه 
به  نیاز  که  است  بازیکنانی  جمله  از  او  بود.  ممکن  اتفاق  ترین  ناامیدترکننده 
بازیکنان برای درخشش دارد ولی در یوونتوس هیچکس توان  حمایت دیگر 

و کیفیت الزم را نداشت.
این یکی از بدترین شب های فوتبالی رونالدو بدون هیچگونه تردیدی بود. 
نه به لحاظ ارزش کیفی که به لحاظ  از یوونتوس خواهد رفت ولی  او احتماال 
مشکالت اقتصادی کمتر تیمی قادر به جذب او و اجابت توقعات مالی اش خواهد 

بود. چه سرنوشت تلخی برای دارنده 5 توپ طالی اروپا.«
تنها سه بازی دیگر تا انتهای فصل مانده و اگر یووه نتواند سهمیه بگیرد، 

جدایی رونالدو را باید قطعی دانست.
پس از پاسخ منفی رئال به بازگرداندن او، گمانه زنی هایی در مورد بازگشت 
معتقدند  پرتغال  در  که  هرچند  شود؛  می  شنیده  یونایتد  به  پرتغالی  ستاره  فوق 
مقصد بعدی رونالدو در صورت جدایی از یوونتوس، باشگاه سابقش اسپورتینگ 

لیسبون است.

گزارش نشریه فوربس؛
بارسلونا ارزشمندترین باشگاه فوتبال جهان 

نشریه فوربس، باشگاه بارسلونا را چهارمین تیم ورزشی ارزشمند جهان معرفی 
و فهرست 50 باشگاه ورزشی ارزشمند جهان را اعالم کرد.

رئال  یعنی  سنتی  رقیب  گذاشتن  سر  پشت  با  گذشته  سال  اناری ها  آبی 
فوتبال  باشگاه  ارزشمندترین  عنوان  دالر  میلیارد   4.۷۶ معادل  ارزشی  با  مادرید 

جهان را از آن خود کرد.
باشگاه فوتبال آمریکای داالس کابویز در فهرست منتشر شده توسط نشریه 
فوربس در رده نخست ارزشمندترین باشگاه ورزشی جهان قرار گرفت؛ عالوه بر 
این، در این فهرست ارزش متوسط 50 باشگاه اول باوجود پاندمی کرونا به 3.43 

میلیارد دالر افزایش یافته است.
مذکور  فهرست  اول  باشگاه   50 ارزش  متوسط  فوربس،  گزارش  براساس 

نسبت به سال گذشته ۱۱درصد افزایش پیدا کرده است.
بخش  برگزار شدن  و  کرونا  پاندمی  باوجود  که  است  باور  این  بر  فوربس 
عمده ای از رقابت ها در ورزشگاه های خالی از تماشاگر، دلیل این افزایش افزایش 

بی سابقه قراردادهای حق پخش است.
داالس کابویز که از سال 20۱۶ جای رئال مادرید را در صدر فهرست 
دالر  میلیارد   5.۷ 3.۶درصد  افزایش  با  گذشته  سال  با  مقایسه  در  گرفته، 

برآورد شده است.
در این فهرست به ترتیب لیگ برتر فوتبال آمریکایی 2۶، بسکتبال و فوتبال 

۹ و بیسبال ۶ نماینده دارند.

آندره آ پیرلو در یوونتوس ماندنی شد!
نیز سرمربی  بازی بعدی  او در سه  پیرلو نیست و  آ  آندره  از اخراج  خبری 

یوونتوس خواهد بود.
خورد  3-0 شکست  میالن  برابر  خانه  در  گذشته  یکشنبه شب  یوونتوس 
تا به رده پنجم جدول رده بندی سقوط کند و امیدهایش برای رسیدن به جمع 
با خطری  بعد رقابت های چمپیونزلیگ  4 تیم باالی جدول و حضور در فصل 

جدی مواجه شود.
 ساعتی پیش ال استامپا گزارش کرده بود که ایگور تودور آماده جانشینی 
آندره آ پیرلو، سرمربی فعلی یووه، و در دست گرفتن سکان هدایت این تیم در 

هفته جاری است.
روی  ساری  مائوریتزیو  جانشین   2020-2۱ فصل  آغاز  از  پیش  که  پیرلو 
نیمکت یوونتوس شد، در اولین فصل خود با بیانکونری اوقات سختی را در تورین 

پشت سر گذاشت.
در حالی که گفته می شد پیرلو ممکن است امروز اخراج شود اما در پایان 
جلسه هیئت مدیره یوونتوس قرار بر این شد که او در پست خود باقی بماند و 
در سه بازی پایانی نیز روی نیمکت خواهد نشست ولی در مورد فصل بعد فعال 

مشخص نیست چه اتفاقی رخ خواهد داد.
برکنار  پیرلو  سهمیه،  کسب  در  یووه  ناکامی  صورت  در  که  است  بدیهی 

پرسپولیس  پیشکسوت 
تیم  این  بازیکنان  می گوید 
باید  بازی  از  بعد  سپاهان  و 
حرفه ای رفتار می کردند اما متاسفانه به 

دعوا کردن عادت کرده اند.
حمید درخشان، پیشکسوت باشگاه 
پرسپولیس در خصوص دیدار یکشنبه دو 
تیم سپاهان و پرسپولیس که به تساوی 
انجامید گفت: پرسپولیس  یک بر یک 
هم در نیمه اول و هم در دقایق ابتدایی 
با برنامه  از حریف بود.  نیمه دوم بهتر 
اگر قدر  و خوب حمله می کرد و حتی 
موقعیت هایش در نیمه اول را می دانست، 

می توانست برنده بازی باشد.
فشار  افزایش  د:  دا ادامه  وی 
از گل پرسپولیس منطقی  سپاهان بعد 
بود. آن ها تیم یحیی را مجبور به دفاع، 
را کمی سخت کرد.  این کار  و  کردند 
البته پرسپولیس هم خوب دفاع کرد و 
تقریبا یک اتفاق باعث شد که سپاهان 
به گل برسد. اصفهانی ها نتیجه حمالت 

مستمر و پرفشار خود را گرفتند. در کل 
بازی خوبی از دو تیم شاهد بودیم و دو 
تیم در حد توان، بهترین عملکردشان را 
به نمایش گذاشتند. البته اتفاق زننده در 
انتهای بازی رخ داد. متاسفانه بازیکنان 
خصوص  به  و  بازی ها  نوع  این  در  ما 
تقابل این دو تیم عادت به دعوا کرده اند 
و یک بزرگ تر مانند کریم باقری باید 

بیاید و میانجگری کند.

درخشان در ادامه گفت: بازیکنان 
پول خوب و حرفه ای می گیرند،  وقتی 
رفتار  حرفه ای،  فوتبال  بر  عالوه  باید 
حرفه ای چه در ۹0 دقیقه و چه قبل و 
بعد از سوت داور هم داشته باشند. رفتار 
آن ها به هیچ وجه زیبنده فوتبال ایران 
و به خصوص کالس کار دو تیم نبود. 
امیدوارم در آینده شاهد چنین رفتارهایی 
از سوی بازیکنان نباشیم و بعد از بازی 

هوشمندانه تر رفتار کنند.
هفته  آخر  دیدار  خصوص  در  او 
پرسپولیس با استقالل در داربی تهران 
بازی های  تمام  با  داربی  شرایط  گفت: 
با  پرسپولیس  اما  می کند  فرق  فصل 
روحیه بهتری پا به این میدان می گذارند. 
آن ها هم 3 امتیاز را به حریف مستقیم در 
راه قهرمانی نداده اند و هم از نظر جدولی 
شرایط بهتری نسبت به استقالل دارند. 
استقالل هم تیم خوبی نشان داده اما 
و  خوب  اگر  پرسپولیس  می کنم  فکر 
منطقی مانند دیدار با سپاهان بازی کند 
و در بزنگاه های حساس، تسلیم نشود، 

می تواند فاتح داربی باشد.
شانس  درباره  پایان  در  درخشان 
قهرمانی دو تیم پرسپولیس و سپاهان 
گفت: از اآلن نمی شود در این خصوص 
صحبت کرد. 8 هفته باقی مانده و این 
سیب کلی چرخ خواهد خورد. من دوست 
دارم و امیدوارم پرسپولیس قهرمان شود 
اما اکنون چیزی قابل پیش بینی نیست.

پرسپولیس اگر خوب و منطقی بازی کند فاتح داربی می شود؛

درخشان: بازیکنان پول حرفه ای می گیرند اما اخالقشان آماتور است

دیدار دو تیم سپاهان و پرسپولیس 
در حالی با تساوی دو تیم به پایان رسید 
حاشیه های  بازی  پایان  از  پس  که 

زیادی وجود داشت.
دیدار دو تیم سپاهان و پرسپولیس 
یک  تساوی  با  گذشته  یکشنبه  روز 
از  پس  که  رسید  پایان  به  یک  بر 
بین  درگیری  و  حواشی  و  بازی  پایان 
بازیکنان صحنه های ناخوشایندی را به 
به رسم شعار  آورد؛ دیداری که  وجود 
ال کالسیکوی  به  زیبا،  حرف های  و 
فوتبال ایران معروف شده اما در زمینه 
حرفه ای بودن سایه ای از ال کالسیکو 

هم نیست.
سپاهان  و  پرسپولیس  باشگاه  دو 

رابطه  این  در  ادعایی  خود  جانب  از 
داشته اند و یکدیگر را متهم به شروع 
هر  در  که  اتفاقی  کرده اند؛  درگیری 
نشان  و  نیست  فوتبال  زیبنده  صورت 
سال های  التهاب  و  حواشی  می دهد 
دو  بازی  در  هنوز  دیدار  این  گذشته 

تیم مقابل هم وجود دارد.  
حسین کنعانی زادگان درباره شرح 
این درگیری می گوید نقطه شروع این 
مدافع  پورقاز  که  بود  زمانی  درگیری 
نیمکت  سمت  به  را  توپ  سپاهانی ها 

پرسپولیس شوت کرد.
محمد محبی هافبک سپاهانی ها 
پایان  از  پس  گفت:  رابطه  این  در 
داشتیم  اعتراض  داوری  به  ما  بازی 

نفر  چند  به  پرسپولیس  بازیکنان  که 
بازیکنان  و  زدند  ما حرف  بازیکنان  از 
این  آن  از  تهییج شدند و پس  ما هم 

اتفاقات رخ داد.
فیلمی  سپاهان  باشگاه  همچنین 
را از سوی فیلمبردار باشگاه در اختیار 
نشان  آن  در  که  داد  قرار  رسانه ها 
باشگاه  عکاس  فیلمبرداری  می دهد 
خوش  پرسپولیس  بازیکنان  مذاق  به 
این  دوربین  به  نهایت  در  و  نیامده 
نکته  این  البته  آوردند.  هجوم  عکاس 
فیلمبرداری در آن  دارد که  هم وجود 
شرایط فقط جو را ملتهب تر کرده بود.

سرمربی  محمدی  گل  یحیی 
وجود  به  عامل  مهمترین  پرسپولیس 

از  قبل  اتفاقات  را  وضعیت  این  آمدن 
گفت:  رابطه  این  در  و  دانست  بازی 
اتفاقات قبل از بازی در هتل و مسیری 
هم  بازیکنان  داشت.  تاثیر  آمدیم،  که 
انسان هستند و تحت تاثیر این اتفاقات 
تلخ قرار می گیرند. اتفاقات بعد از بازی، 
بازی در هتل و  از  اتفاقات قبل  ادامه 
مسیر بود اما  می دانم که همه بازیکنان 
هستند.  رفیق  حریف  بازیکنان  با  ما 
اتفاق  این  و  بود  زیاد  بازی  هیجان 
زیبنده  صورت  هر  در  اما  بود  طبیعی 

هر دو تیم نبود.
از زمین،  بازیکنان  از خروج  پس 
رختکن  به  منتهی  تونل  در  ادامه  در 
شرایط از کنترل خارج شد و بازیکنان 
دو تیم به یکدیگر هجوم آوردند که در 
این بین یگان ویژه و برخی از اعضای 
دو تیم سعی بر جدا کردن و اتمام این 
ماجرا  نهایت  در  که  داشتند  درگیری 
تیم  دو  اعضای  و  شد  خیر  به  ختم 
بازیکنان  البته  بازگشتند.  رختکن  به 
پرسپولیس برای آرام شدن این جو به 
ماندند  باقی  مدت طوالنی در رختکن 
به  نیم  و  از حدود یک ساعت   و پس 
ورزشگاه  از  و  رفتند  اتوبوس ها  سمت 

خارج شدند.
دیدار دو تیم پرسپولیس و سپاهان 
همواره از بازی های زیبای فصل بوده 
به  با  بازی  یک  زیبایی های  اما  است 
وجود آمدن حواشی و جو ملتهب و پر 
بین خواهد رفت؛ شرایطی  از  استرس 
که بیشتر از گذشته نیاز به کنترل دارد 
تا دیگر با چنین اتفاقاتی مواجه نشویم.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

سپاهان – پرسپولیس؛

کپی پیست ناجور از ال کالسیکو! 

نزدیک  برای  مجیدی  د  فرها
از  فراتر  کاری  باید  قهرمانی،  به  شدن 
همه  و  دهد  انجام  شفر  و  منصوریان 
دیگری  از  بعد  یکی  را  آینده  حریفان 

شکست دهد.
شکست بد موقع استقالل آن هم 
باالی  مدعی  دو  که  شبی  در  درست 
جدول متوقف شده بودند، رویای ۷ ساله 
قهرمانی آبی ها را از همیشه کمرنگ 
تر کرد. آیا استقالل هنوز امیدی برای 

قهرمان شدن دارد؟
در لیگ نوزدهم، بعد از بیستمین 
کرونا  ویروس  که  بود  استقالل  بازی 
شعله ور شد و لیگ برتر را برای ۱۱۷ روز 
تعطیل کرد. اتفاقاً در آخرین بازی قبل از 
تعطیلی کرونایی، استقالل در سیرجان 
از گل گهر شکست خورد و درحالی به 
استقبال تعطیالت ناخواسته رفت که با 
یک بازی کمتر، ۱۱ امتیاز با صدرنشین 
لیگ )پرسپولیس( فاصله داشت. تقریبًا 
امروز که فرهاد مجیدی  حالتی مشابه 
بعد از شکست مقابل ذوب آهن، در حالی 
به یک سوم پایانی لیگ می رسد که با 
2 بازی کمتر، اختالفی ۱۱ امتیازی با 

سپاهان صدرنشین دارد. 
*سپاهان و پرسپولیس چند امتیاز 

می گیرند؟
قهرمانی  احتماالت  اینکه  برای 
باید  ابتدا  کنیم،  بررسی  را  استقالل 
امتیاز نهایی رقبای  از  تخمین مناسبی 

و  سپاهان  یعنی  تیم  ین  ا مستقیم 
پرسپولیس داشته باشیم.

با  لیس  سپو پر شته  گذ ل  سا
و  کالدرون  گابریل  مشترک  دستپخت 
یحیی گل محمدی، در حدفاصل هفته 
دوازدهم تا بیست و ششم، در ۱5 بازی 
پیاپی به رکورد خیره کننده ۱4 برد و 
یک مساوی )مقابل استقالل( رسید و 
اگر در هفته های پایانی کمی باانگیزه 
رکورد  به  توانست  می  شاید  بود،  تر 
رویایی ۷0 امتیاز در پایان فصل برسد. 
با این حال پرسپولیس در لیگ نوزدهم، 
۶۷ امتیازی شد و رکورد کسب امتیاز 
در لیگ شانزده تیمی را شکست. یعنی 
امتیاز   2.2 میانگین  به  پرسپولیسی ها 
امسال،  اما  رسیدند.  بازی  هر  برای 
بسیار بعید است که تیم قهرمان لیگ 
)هر تیمی که باشد( به چنین میانگینی 

نزدیک شود. 
تقریبًا  لیگ،  اینجای  تا  سپاهان 
امتیاز   2 بازی  هر  از  میانگین  طور  به 
گرفته و پرسپولیس نیز وضعیت مشابهی 
دارد. یعنی اگر سپاهان و پرسپولیس در 
حفظ  را  فعلی  روند  همین  لیگ،  ادامه 
امتیاز   ۶0 تقریبًا  فصل  پایان  در  کنند، 

خواهند داشت. 
*استقالل چند امتیاز می خواهد؟

امتیازی   34 استقالل  به  حاال 
دارد  پیش  در  بازی   ۱0 که  برگردیم 
پرسپولیس  از  عبور  به  اینکه  برای  و 

و سپاهان امیدوار باشد، باید حدود 2۶ 
یا 2۷ امتیاز کسب کند؛ یعنی 8 برد و 
2 مساوی یا ۹ برد و ۱ شکست. این 
که  شود  می  اتکا  قابل  وقتی  فرضیه، 
شاگردان نویدکیا و گل محمدی دچار 
افت فاحشی نشوند و همچنان به کسب 
ادامه  بازی  هر  از  امتیاز   2 میانگین 
سپاهان  کنیم  فرض  اگر  یعنی  دهند. 
و  کنند  نزول  همزمان  پرسپولیس  و 
آن  بیاورند،  دست  به  کمتری  امتیاز 
امیدوار  توانند  می  ها  استقاللی  وقت 
لیگ  با  شبیه  لتی  حا در  که  باشند 
پانزدهم )قهرمان: استقالل خوزستان( 
فوالد  )قهرمان:  سیزدهم  لیگ  یا  و 
خوزستان( فقط با کسب  5۷ امتیاز به 

برسند.  قهرمانی 
در  گرفتن  امتیاز  ایران،  لیگ  در 
هفته های پایانی به مراتب سخت تر از 
نیم فصل اول است. با این حال استقالل 
در سال های اخیر، در 2 مقطع، در یک 
سوم پایانی لیگ، نتایج فوق العاده ای 
)فصل  شانزدهم  لیگ  در  کرده.  ثبت 
خوب  را  فصل  که  استقالل   ،)۹۶-۹5
شروع نکرده بود، با علی منصوریان در 
۱0 هفته پایانی 23 امتیاز گرفت و سال 
بعد )فصل ۹۶-۹۷( وینفرد شفر که در 
میانه راه جانشین منصوریان شده بود، 
در ۱0 بازی پایانی، درخشان ترین نتایج 
ممکن را گرفت و با کسب 25 امتیاز، 
استقالل را از میانه جدول تا رده سوم 

لیگ باال کشید. 
حاال فرهاد مجیدی برای نزدیک 
از  فراتر  کاری  باید  قهرمانی،  به  شدن 
همه  و  دهد  انجام  شفر  و  منصوریان 
دیگری  از  بعد  یکی  را  آینده  حریفان 

شکست دهد. 
* استقالل در تهران می ماند

خبر خوب برای فرهاد مجیدی این 
است که هنوز 2 بازی رو در رو با حریفان 
مستقیمش دارد و اگر بتواند در دو بازی 
را  سپاهان  و  پرسپولیس  امتیازی،   ۶
شکست دهد، گام بلندی برای نزدیک 
شدن به صدر جدول برمی دارد. نکته 
دیگر اینکه استقالل از ۱0 بازی باقی 
مانده، ۷ دیدار را در تهران برگزار می 
کند و فقط به آبادان، اراک و قائمشهر 
سفر خواهد کرد.  این درحالی است که 
پرسپولیس و سپاهان هر کدام 4 دیدار 

خارج از خانه دارند. 
*بازی های باقی مانده سپاهان:

سپاهان- مس رفسنجان
فوالد- سپاهان

سپاهان- ماشین سازی
پیکان- سپاهان

سپاهان- نفت آبادان
شهر خودرو- سپاهان
سپاهان- ذوب آهن
استقالل- سپاهان

*بازی های باقی مانده پرسپولیس:
ذوب آهن- پرسپولیس
استقالل- پرسپولیس

مس رفسنجان- پرسپولیس
پرسپولیس- گل گهر

فوالد- پرسپولیس
پرسپولیس- آلومینیوم اراک
ماشین سازی- پرسپولیس

پرسپولیس- تراکتور
پیکان- پرسپولیس

*بازی های باقی مانده استقالل:
نفت آبادان- استقالل
استقالل- شهرخودرو
پرسپولیس- استقالل

استقالل- گل گهر
آلومینیوم اراک- استقالل

استقالل- تراکتور
سایپا- استقالل

استقالل- نفت مسجدسلیمان
نساجی- استقالل
استقالل- سپاهان

استقالل نا امید تر از گذشته؛ در رویای جام!
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کامیار عابدی می گوید: منصور اوجی را می توانیم مهم ترین 
شاعر نوگرای شهر شیراز پس از نیما بدانیم، هم یکی از شاعران 
شاخص در جریان نسل دوم شعر نیمایی و هم مهم ترین شاعر 
اوجی صدایی  نیمایی در نوع شعر لحظه ای و کوتاه. منصور 

متفاوت و مانا در شعر نیمایی بود. 
این پژوهشگر و منتقد ادبی در یادداشتی که در پی در 
گذشت منصور اوجی، در اختیار ایسنا قرار داده، نوشته است: 
»منصور اوجی )متولد ۱3۱۶( که در شامگاه نوزدهم اردی بهشت 
۱400 ما را تنها گذاشت، شاعری نیمایی بود که گاه  به شعر 
سنتی، به ویژه رباعی سرایی هم پرداخت و  در مواردی از فضای 
ملتهب زیست اجتماعی ایران در عصر خود هم تاثیر پذیرفت. 
اما به نظر می رسد شعرهای نو او در حد فاصل نگاه حافظانه 
و اندیشه خیامی به وضوح و تمایز بیش تری می رسید. البته او 
همشهری حافظ بود. اما قدری بیش تر از حافظ به خیام گرایش 
داشت. اوجی در جست وجوی راه شعری خود از شیراز به نیشابور 

رفت و از نیشابور به یوش.

او در دهه های ۱3۷0 و اوایل دهه ۱380 گاه به شعر 
سپید هم نزدیک شد. اما کامیابی اش در شعر نیمایی بسیار 
گسترده تر بود. رومانتی سیسم در شعر اوجی با طبیعت ستایی، 
هم  در  شیراز  وصف  و  ابدیت  به  اندیشیدن  عمر،  گذشت 
آمیخته است. او از جمله شاعرانی بود که توانست با پشتکار 
و پیگیری بسیار زیاد، ذوق و استعداد خود را تا نهایت درجه 
می توانیم  هم  را  او  برساند.  فعلیت  به  شعرش  ساختار  در 
مهم ترین شاعر نوگرای شهر شیراز پس از نیما بدانیم، هم 
نیمایی  دوم شعر  نسل  در جریان  از شاعران شاخص  یکی 
)متولد در دهۀ ۱3۱0( و هم مهم ترین شاعر نیمایی در نوع 
شعر لحظه ای و کوتاه. منصور اوجی صدایی متفاوت و مانا 

در شعر نیمایی بود. 
فقدان این شاعر لطیف طبع و ارجمند را به همه دوستداران 
فرزند  شیراز،  ادِب  و  اهل شعر  ایران،  جامعه شعری  او،  شعر 
اوجی و همسرشان، خواهرشان، خانم  برومندش، خانم غزل 

مرضیه اوجی و دیگر بازماندگان صمیمانه تسلیت می گویم.«

منصور اوجی؛ صدایی متفاوت 

قیمت  درج  که  درحالی 
جمله  از  کاالها  همه  روی  بر 
دارد،  قانونی  الزامات  کتاب 
برخی ناشران درج نشدن آن را به عنوان 
راهکاری برای مقابله با نوسانات و تورم 
کتاب  تولید  مصرفی  نهادهای  بازار  در 

می دانند.
 بازار کتاب در یکی دو سال گذشته، 
به دلیل نرخ صعودی مواد مصرفی در تولید، 
دستخوش نگرانی هایی بوده است. افزایش 
قیمت کتاب در وهله اول، باعث کاهش 
قدرت خرید اهل مطالعه و به تایید برخی 
از ناشران و کتاب فروشان، رکود بازار کتاب 

نتیجه این افزایش قیمت هاست.
ملزومات  و  کاغذ  قیمت  افزایش   
صنعت چاپ -از هزینه لیتوگرافی و قیمت 
زینک گرفته تا قیمت مرکب، الکل و...- 
ناشران را با مشکالت فراوانی روبه رو کرده 
و با وجود حمایت های دولتی، مشخصا در 
تاثیر  کتاب ها  جلد  پشت  قیمت  افزایش 
داشته و حاال؛ با آغاز سال ۱400 و توقف 
توزیع کاغذ با تعرفه دولتی بین ناشران، 

نگرانی ها چند برابر شده است.
نه  روزا گاه  و  هفتگی  افزایش   
قیمت ها نهاده های تولید و هزینه ها جانبی 
نشر، برخی از ناشران را به سمت اعمال 
قیمت های شناور برای کتاب ترغیب کرده 
است؛ به طوری که از درج قیمت پشت جلد 
به شکل چاپی، دست کشیده اند تا متناسب 
را  قیمت  افزایش  امکان  بازار،  شرایط  با 
داشته باشند. برخی هم در شناسنامه کتاب 
به جای درج قیمت، مرجع قیمت گذاری را 

سایت مرکز نشر معرفی می کنند.
اقتصادی  نظر  از  اگرچه  اقدام  این 
در  اما  دارد  منطقی  توجیه  ناشران  برای 
سردرگمی  با  را  مخاطبان  اول،  وهله 
شبکه های  که  به طوری  کرده؛  مواجه 
برای  محلی  اخیر،  ماه های  در  اجتماعی 
پیگیری قیمت واقعی کتاب ها شده است. 
که  شده  اجرایی  شرایطی  در  ایده،  این 
و  تعزیرات حکومتی  نظام صنفی،  قانون 
درج  کنندگان،  از حقوق مصرف  حمایت 
قیمت کاالها را الزام می دانند و این قوانین 
به واحدهای صنفی، تشکل های صنفی، 
اتحادیه ها و اتاق های اصناف سراسر کشور 

ابالغ شده است.
در ماده ۱5 قانون نظام صنفی کشور، 
تصریح شده است: »افراد صنفی عرضه 
کننده کاالها و خدمات مکلف اند با الصاق 
برچسب روی کاال یا نصب تابلو در محل 
کسب یا حرفه، قیمت واحد کاال یا دستمزد 
خدمت را به طور روشن و مکتوب و به 
گونه ای که برای همگان قابل رؤیت باشد، 
اعالم کنند.« در  فصل هشتم یعنی فصل 
»تخلفات و جریمه ها« نیز در ادامه تشریح 
جرایمی همچون گران فروشی، کم فروشی، 
احتکار و... در ماده ۶5 عدم درج قیمت، 
به عنوان تخلف و تخسی از قانون شناخته 

شده است.
در  نیز،  تعزیرات  سازمان  قانون 
ماده ۶ از فصل اول )تخلفات و تعزیرات 
مربوطه( مشخصا به الزام درج قیمت بر 
را  آن  درج  عدم  و  دارد  تاکید  محصول 
تخلفی می داند که مستوجب اخذ جریمه، 
قطع خدمات دولتی و بعضا معرفی واحد 
نصب  طریق  از  متخلف  به عنوان  صنفی 

پارچه می داند.
 

اعالم قیمت؛ نه قیمت گذاری!
که  روزبهان  نشر  مدیر  کنی  حامد 
را  کتاب  قیمت  درج  مرجع  است  مدتی 
در شناسنامه کتاب هایش، وب سایت این 
انتشارات معرفی می کند و البته این شیوه را 
با شناورسازی قیمت کتاب، یکی نمی داند، 
در دفاع از این شیوه، به ایبنا توضیح داد:  
کاری که ما انجام دادیم، بخش مهمی از 
مشکالت در حوزه قیمت گذاری کتاب را 
حل کرده است و فقط چون تا به حال به 
فکر کسی نرسیده و در این زمینه تدبیر 

نشده بود، به نظرشان عجیب می آید.
است  این  در  اشکال  افزود:   وی    
که  می کنند  فکر  اول  قدم  در  همه  که 
ما خواسته ایم قیمت کتاب را شناور کنیم 
ولی ما طی ده چاپ گذشته، مثال قیمت 
کتاب »یک عاشقانه آرام« از زنده یاد نادر 
شش  قیمت  و  نداده ایم  تغییر  را  نادرپور 
چاپ کتاب »آتش بدون دود« این نویسنده 
را نیز عوض نکرده ایم. به طور کلی تغییر 

قیمت کتاب، مساله ما نیست.
به  کار  این  اینکه  بیان  با  کنی   
و  تولید  از  پیش  فرایند  در  تنوع  واسطه 
حوزه  ذی نفعان  با  همکاری  روش های 
تولیدکننده  و  مخاطب  همچنین  کتاب، 
فرایند  این  گفت:   می شود،  انجام  کتاب 
موجب می شود هیچ نوع تخلفی در حوزه 

قیمت گذاری کتاب خارج از اراده ناشر رخ 
امکان  ناشر،  بدون اطالع  ندهد و کسی 
این  از  باشد.  نداشته  را  قیمت  افزایش 
مهمتر؛ اینکه بانک اطالعاتی تغییر قیمت 
نیز به عنوان مستند حفظ می  شود، اما در 
شرایط موجود اگر قیمت کتابی تغییر کند، 
کتاب  که  می شوید  متوجه  کجا  از  شما 
موردنظرتان قبال چه قیمتی داشته است؟

وی در این زمینه یادآور شد: کاری 
یک  عنوان  به  روزبهان  انتشارات  که 
رفتار نوآورانه در حوزه اعالم قیمت و نه 
است.  مهم  می دهد،  انجام  قیمت گذاری 
اینکه مرجع اعالم قیمت را تغییر دهیم، 
اصال به معنای قیمت شناور نیست، زیرا 
زمان  هر  که  است  ما  حقوق  جزو  این 

بخواهیم، قیمت کتاب را عوض کنیم.
فرقی  ما  برای  اینکه  بیان  با  کنی 

روی  بر  را  قیمت  تغییر  این  نمی کند 
سایت انجام بدهیم یا لیبل بزنیم، گفت: 
ما می توانیم با لیبل و لوگوی روزبهان هر 
روز قیمت را تغییر دهیم اما هدف ما این 
موضوع نبوده است و کاری که ما انجام 
دادیم، ربطی به قیمت شناور ندارد؛ بلکه 
بسیاری از موضوعات حوزه کتاب را رصد، 
بررسی و تحلیل کرده ایم و با صرف وقت 
مرجع«  »قیمت  ایده  به  بسیار،  انرژی  و 
شیوه،  این  با  می خواهیم  و  رسیده ایم 

مشکل قیمت گذاری کتاب را حل کنیم.
 به گفته وی، کتاب فقط آنی نیست 
کتاب فروشی  در  را  آن  قیمت  مردم  که 
می بینند؛ بلکه قیمت پیش از چاپ، قیمت 
در  قیمت  توزیع کنندگان،  با  معامله  در 
چاپ های مختلف، قیمت در سطح کشور، 
قیمت با لیبل، لیبل بدون اطالع ناشر و... 
که  است  پیچیده ای  موضوعات  جمله  از 
دارد.  وجود  کتاب  قیمت گذاری  حوزه  در 
او می گوید: منتقدان مثل همیشه قبل از 
اینکه خوب فکر کنند، خوب حرف زده اند! 
کنی همچنین در پاسخ به سوال ایبنا 
درباره اینکه آیا درج نشدن قیمت را خالف 
اصول و قوانین نمی دانید، گفت: کتاب های 
ما قیمت دارند؛ ولی قیمتشان روی سایت 
اعالم  می خواهیم  که  زمانی  ما  است. 
اعالم  را  قیمت  یک بار  بگیریم،  وصول 
می کنیم اما جزو قانون نیست که قیمت 
کتاب بر آن درج شود. وزارت فرهنگ و 
اعالم  برای  کرده  اعالم  اسالمی  ارشاد 
وصول کتاب باید قیمت اعالم کنیم که 
ما این کار را انجام داده ایم؛ اما در ادامه 
فرایند فروش، تغییر قیمت در اختیار مِن 

ناشر است.
در  همچنین  روزبهان  نشر  مدیر   
پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه ممکن 
است مشتری هنگام خرید برای اطالع از 
قیمت کتاب در وب سایت شما به اینترنت 
قیمت  با  کتاب  و  باشد  نداشته  دسترسی 
دیگری به او فروخته شود، توضیح داد: در 
این صورت اگر فرد از یک کتاب فروشی 
با فاکتور، کتاب را خریداری کند، سازمان 
اما  عمل  شود.  وارد  می تواند  تعزیرات 
نمی توانیم  محدود  تعداد  یک  برای  ما 
اقدامی  بگذاریم.  کنار  را  بزرگ  معضلی 
از  جلوگیری  راه های  دادیم  انجام  ما  که 
است  کافی   و  می دهد  پوشش  را  تخلف 
فردی بگوید من کتاب را گران تر خریدم؛ 
و چون در اطالعات ما ثبت شده است ما 
اول  از  کتاب  که  می دهیم  رسمی  برگه 

چه قیمتی بوده.
غلب  ا در  ینکه  ا بیان  با  وی   
قیمت  برای کتاب  دنیا کسی  کشورهای 
کشورهای  اغلب  کرد:   عنوان  نمی زند، 
و  نمی کنند  درج  را  کتاب  قیمت  مترقی، 
قیمت گذاری یک موضوع توافقی است که 
بعد از تولید رخ می دهد. درغیر این صورت، 
چاپخانه   در  کتابی  وقتی  می توان  چطور 
وارد  دیگر  ماه  چهار  است  قرار  و  است 

بازار شود، برای آن قیمت تعیین کنیم؟
 

تکلیف کتاب فروشان چه می شود؟
با درج نشدن قیمت کتاب و طرح 
ایده قیمت مرجع، چه شرایطی پیش روی 
ایده طی  این  است؟ طرح  کتاب فروشان 
ماه های گذشته در شبکه های اجتماعی و 

گروه های تخصصی نشر، مخالفانی را هم 
در میان کتاب فروشان داشته است. آن ها 
تقریبا  کار  این  شدن  عملی  که  معتقدند 
هماهنگی  امکان  زیرا  است  غیرممکن 
بین همه کتاب فروشی ها وجود ندارد و این 
امکان وجود دارد که با این کار از این پس 
مختلف  شهرهای  کتاب فروشي های  در 

کتاب با قیمت های مختلف عرضه شود.
به گفته مخالفان این طرح، درحالی 
کتابفروشي  یک  در  عادی  طور  به  که 
بیش از 20 هزار عنوان کتاب وجود دارد، 
یک کتاب فروش فرصت نمی کند قیمت 
تک تک کتاب ها را از روی سایت ناشران 
جستجو کرده و به مشتری اعالم کند و 
این کار به خستگی و دلزدگی مشتریان 

منجر می شود.
مرکزي  نرم افزار  یک  اگر  شاید   

برای کتاب فروشان پیش بینی می شد که 
کتاب فروشان موظف به فروش براساس 
ایده  قیمت های درج شدن در آن بودند، 
قیمت مرجع، اجرایی بود اما ایجاد چنین 
فرایندی، همچنان مغایر با قوانین است. 
و  کتاب  بازار  اینکه ساختار سنتی  ضمن 
تراکم فعالیت های حوزه نشر در شهرهای 
بزرگ، اساسا اجرایی شدن چنین طرحی 

را با چالش مواجه می کند.
 

مردم تغییر قیمت کتاب را پذیرفته اند
معاونت  که  صفحه  ای  نمونه  طبق 
ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  امورفرهنگی 
اسالمی از اطالعات مربوط به شناسنامه 
کتاب منتشر کرده است؛ ناشران در کنار 
کتاب  فیپای  اطالعات  مثل  موضوعاتی 
کتاب،  عنوان  کتاب،  سرشناسه  -مثل 
پدیدآورنده، نام ناشر و تاریخ انتشار- باید 
یکسری اطالعات مربوط به نشر خود را 
مثل عنوان کامل ناشر، آرم ناشر و آدرس 
قیمت  و  الکترونیکی همچنین شمارگان 
کتاب را نیز درج کنند. )اینجا ببینید( اما با 
این وجود و با وجود مالحظات قانونی که 
به آن اشاره شد، برخی ناشران همچنان 
ترجیح می دهند قیمت کتاب را درج نکنند.

سیدعلیرضا صالحی مدیر انتشارات 
نکردن  درج  موافقان  از  یکی  طه  کتاب 
به  زمینه  این  در  او  است،  کتاب  قیمت 
توجه  با  اخیر  سال های  طی  گفت:  ایبنا 
به اقتصاد حوزه نشر که آسیب پذیر است 
همواره  کتاب  حوزه  در  قیمت گذاری 
در  این  و  بوده  روبه رو  چالش هایی  با 
ایران  در  کتاب  قیمت  که  حالی است 
در  کتاب  و  است  پایین  به جهان  نسبت 
دیگر  کاالهای  از  بسیاری  با  مقایسه 

قیمت پایینی دارد.
اینکه طی سال های  بیان  با    وی 
اخیر شرایطی پیش آمده است که ناشران 
پس از مدتی مجبور می شوند قیمت کتاب 
تغییر  کرد:  عنوان  دهند،  تغییر  را  خود 
زدن  برچسب  شکل  به  معموال  قیمت ها 
یا تغییر صفحه اول کتاب انجام می شود. 
این فرایند؛ غیر از اینکه مشکالت فیزیکی 
زشت تر  را  کتاب  است،  هزینه بر  و  دارد 
هم  مشکالتی  دیگر  سوی  از  و  می کند 
به همراه  ناشران  و  کتاب فروشان  برای 
کتاب فروشان  به  نسبت  مردم  زیرا  دارد؛ 
شد:   یادآور  ناشر  این  می شوند.  بدبین 
دارد  وجود  زیادی  کاالهای  ما  در کشور 
مراجعه  با  می توان  اما  ندارند  قیمت  که 
را  کاالها  قیمت  مختلف  سایت های  به 
جستجو کرد؛ بنابراین کتاب هم می تواند 
شامل این کاالها شود. هرچند من معتقدم 
عدم درج قیمت به معنای مشخص نبودن 
بهای کتاب نیست.  صالحی در این زمینه 
توضیح داد: قیمت هر کتاب به راحتی در 
و  کتاب فروشان  فروش  و  خرید  فاکتور 
موزعان قابل دسترسی است و نکته مهم 
زمان  به مرور  بتواند  ناشر  که  است  این 
افزایش  اساس  بر  را  خود  کتاب  قیمت 
نیازی به  هزینه ها، تغییر دهد؛ طوری که 
انجام کار فیزیکی روی کتاب ها نباشد و 
زحمت و کار مضاعفی بر دوش پخشی ها 

و کتاب فروشی ها نگذارد.
 وی با بیان اینکه ما نیز به تازگی 
درج  قیمت  خود  جدید  کتاب های  برای 

نمي کنیم، گفت: ما برای کتاب های قبلی 
بزنیم،  قیمت  برچسب  اینکه  جای  به 
آدرس سایت را اطالع رسانی می کنیم تا 
روی کتاب قیمتی نباشد؛ ولی فاکتورهای 
خرید و فروش قیمت کتاب ما را در سیستم 

توزیع کتاب مشخص می کند.
پذیرش  چگونگی  درباره  صالحی   
عنوان  نیز  مردم  از سوی  قیمت ها  تغییر 
شاهد  بار  دو  اخیر  سال  پنج  طی  کرد: 
نوسانات شدید در قیمت کاغذ داشتیم که 
طی آن جامعه نشر و مردم پذیرفتند که 
باید قیمت کتاب به روزرسانی شود. آن ها 
به مرور به تغییر قیمت ها عادت می کنند.

وی همچنین درباره تجربه جهانی 
قیمت گذاری کتاب نیز توضیح داد: کتاب 
حتی  و  آمریکا  و  اروپا  در  ناشران  اغلب 
کشورهای عربی قیمت ندارند. در ایران نیز 
برخی آثار مثل کتاب های نفیس هیچگاه 
ارزشمند  کتاب  این  زیرا  نداشتند؛  قیمت 
مشخص  روز  طبق  آن  ارزش  و  است 
به  باید  ارزشمندی  این  به نظرم  می  شود. 
همه کتاب ها سرایت پیدا کند تا نظام تولید 
و توزیع و فروش کتاب نیز ارزشمند شوند.

فروش  امکان  قیمت  بدون  کتاب 
ندارد 

اتحادیه  رئیس  حسن پور،  هومان 
ناشران و کتاب فروشان تهران در گفت وگو 
قانون  از  تبعیت  الزام  بر  تاکید  با  ایبنا،  با 
نظام صنفی و بیان این مطلب که کتاب 
داشته  قیمت  باید  کاالها  همه  مثل  هم 
باشد، گفت: درج قیمت یا چاپی است یا 
در  می شود.  الصاق  کتاب  به  برچسب  با 
غیر این صورت، افراد درصورت مواجهه 
به  می توانند  ندارد،  قیمت  که  کتابی  با 
و  ناشران  اتحادیه  شکایات  کمیسیون 
کتاب فروشان تهران مراجعه کنند. ما نیز 
به شکایات رسیدگی و بررسی می کنیم که 
واحد صنفی چرا این کار را انجام داده است.

بر  نظارت  مراحل  تشریح  با  وی   
داد:  ادامه  قیمت ها،  لیبل گذاری  و  صنف 
مهم است بدانیم برچسبی که روی کتاب 
را ناشر زده یا خیر؛ یعنی بررسی کنیم که 
مبادا یک فروشنده، خودش قیمت کتاب 
را تغییر باشد! اگر ناشر اقدام به چسباندن 
اگر  اما  است  قانونی  باشد،  کرده  لیبل 
ناشر،  مصوب  قیمت  از  برچسب  بهای 
و  غیرمعتبر  برچسب گذاری  باشد،  باالتر 

غیرقانونی است.
مبنای  ینکه  ا بیان  با  حسن پور   
قیمت گذاری، ناشر؛ یعنی تولیدکننده کتاب 
امکان  قیمت  بدون  کاالی  گفت:  است، 
که  می کنم  تاکید  دوباره  و  ندارد  فروش 
قیمت کتاب یا باید به صورت چاپی باشد یا 
با برچسب به کتاب الصاق شود. در غیر این 
صورت، فروش کتاب بدون قیمت به عنوان 

تخلف صنفی، قابل رسیدگی است. 
و  ناشران  اتحادیه  رئیس  گفته  به 
کتاب فروشان تهران، درج قیمت در سایت، 
آگهی، نامه و تماس تلفنی، همه به خریدار 
کمک می کند تا قیمت برچسب کتاب را 
صحت سنجی کند ولی درج قیمت روی 
کتاب الزامی است و اگر خریداری از یک 
بدون  کتاب  رسمی،  مکان  یا  فروشگاه 
نظام  قانون  طبق  می تواند  بخرد،  قیمت 

صنفی به اتحادیه شکایت کند.
 

مشکالت اقتصادی نشر و ضرورت 
طرح راهکاری قانونی

در  نشر  صنعت  فعاالن  مشکالت 
تامین مواد اولیه و سربار هزینه های جانبی، 
قابل انکار نیست. همچنین باید پذیرفت 
نوسانات متعدد و مکرر در بازار نهاده های 
مصرفی و در راس آن ها کاغذ، اهالی نشر 
را با فشارهای مضاعفی روبه رو کرده است. 
از طرفی، واقعیت بازار کتاب ایران به ما 
می گوید فرایند توزیع و فروش در این بازار 
به دالیل مختلف، با تاخیر و کندی  های 
چشمگیری روبه رو است و این مساله باعث 
می شود قیمت ها از رشد تورم، جا به  مانند 
و خسارت های قابل توجهی در این زمینه 
به ناشران وارد شود. اما باید در نظر داشت 
رسیدن به راهکار برون رفت از این شرایط، 

نیازمند هم افزایی  های همه جانبه است.
باید در نظر داشت در چنین شرایطی، 
طرح راهکار در سطح ناشر یا گروه های 
فعال در صنعت نشر، می تواند مشکالت 
مضاعفی را برای این صنعت ایجاد کند. 
سطوح  تمام  در  قانون  اول؛  وهله  در 
به صالح  آن،  تضعیف  و  الزم االجراست 
هیچ کس نیست. در وهله دوم، این سوال 
مطرح می شود که آیا راهکارها و ایده های 
از  نشدنشان  پشتیبانی  به دلیل  مختلف، 
سوی قوانین و مراجع و نهادهای ذیربط، 
و  سوءاستفاده ها  بروز  دستمایه  خود 

تخلف های تازه نمی شود؟

الزام قانون یا اختیار ناشر؟

آخرین اثر برنده نوبل به ایران رسید
کتاب »کالرا و خورشید« نوشته  
شیوا  ترجمه   با  ایشی گورو  کازوئو 

مقانلو منتشر شد.
با  این کتاب در 328 صفحه   
نشر  توسط  تومان  ۶۹هزار  قیمت 

نیماژ منتشر شده است.
در معرفی ناشر از کتاب »کالرا 
و  »کالرا  است:  آمده  خورشید«  و 
کازئو  رمان  نخستین  خورشید«، 
ایشی گورو بعد از دریافت جایزه  نوبل 
است. ایشی گورو چهار سال پس از 
دریافت جایزه  ادبی نوبل، باز هم با 
این کتاب نشان می دهد که همیشه 
نیست  سیاسی  جایزه ای  ادبی  نوبل 

و گاهی هم می شود که هیئت داوران نوبل درست به هدف زده باشند.
پادآرمانشهری است که  اثر علمی تخیلی و  »کالرا و خورشید« یک 

رنگ وبوی آثار ماندگار و بزرگ کالسیک را هم دارد.
کازوئو ایشی گورو، داستان نویس، فیلمنامه نویس و موسیقی دان انگلیسی 

 ژاپنی، از تحسین شده ترین نویسندگان معاصر جهان به شمار می رود.
ایشی گورو در تمام این سال ها به شکلی مداوم و خستگی ناپذیر در کار 
خلق هنری بوده است. او در کنار نوشتن یک مجموعه داستان و چند داستان 
کوتاه پراکنده و چهار فیلمنامه و چند ترانه  متن برای آلبوم های موسیقی، 
بیشتر به عنوان رمان نویسی مورد توجه و تحسین واقع شده که یک به یک 

آثارش موفق ظاهر شده اند.
ادبی  جایزه   برنده   خود  مجموعه آثار  به خاطر   20۱۷ سال  ایشی گورو 
نوبل شده است. بیانیه  کمیته  این جایزه او را چنین توصیف کرده: »کسی 
که با رمان هایش، رمان هایی نمایشگر عواطف بسیار نیرومند، ورطه ای را 
آشکار می کند که زیر احساس واهی ارتباط ما با جهان هستی نهفته است.«

ربات هایی  از  خاص  نمونه   یک  است.  آ.اف  یک  کالرا  رمان  راوی 
انسان نما که برای همراهی کودکان و نوجوانان طراحی و ساخته شده اند. او 
در ادامه  مسیر مکاشفه گونه  شازده کوچولووارش با جوسی دختربچه ای که 
یک بیماری خاص دارد همراه می شود. رابطه  کالرا و خورشیدخان بسیار 
عجیب و روحانی  است. سروکله  یک ماشین دودزا پیدا می شود و در این 

میان آیا ریک در جوسی عشق حقیقی خود را یافته است؟
در بخشی از کتاب می خوانیم: »نسل ما هنوز احساسات قدیم رو توی 
خودش داره، یه بخشی از وجودمون اون احساسات رو رها نمی کنه. حاال اون 
بخشی که می خواد احساسات رو نگه داره معتقده که درون هرکدوم از ما 
یک چیز دست نیافتنی هست، یک چیز منحصربه فرد که قابل انتقال نیست.«

معموال برندگان نوبل ادبیات، کتابی که بعد از دریافت جایزه منتشر 
نویسنده  از  انتظارات  حاال  است چون  زندگی شان  کتاب  بدترین  می کنند 
به شدت باال رفته و همه منتظر یک شاهکارند؛ این جاست که ایشی گورو 

واقعا دست به خلق یک شاهکار زده است؛ شاهکار باالجبار

»چرا هانا آرنت را باید امروز خواند«
امروز  باید  را  آرنت  هانا  »چرا 
خواند« نوشته ریچارد جی . برنشتاین 

با ترجمه حمید قانعی منتشر شد.
با  و  در ۱44 صفحه  کتاب  این 
قیمت 28 هزار تومان در نشر آشیان 

منتشر شده است.
در معرفی این کتاب آمده است: 
در  آرنت  هانا  آثار  به  عالقه  اخیرا 
جهان به طرز شگفت آوری جان تازه 
به  نسبت  آرنت  است.  به خود گرفته 
حیات  در  موجود  شوم  گرایش های 
معاصر که همچنان بر گلوی جهانیان 
پنجه می فشارد و جهان را با تهدیدهای 
جدی مواجه می سازد، سخت ژرف نگر 

و تیزبین بود. ریچارد برنشتاین معتقد است که آرنت را باید امروز خواند، زیرا 
بینش نافذش به ما یاری می رساند که هم درباره ظلمتی که عصرمان را فرا 
گرفته است بیندیشیم و هم درباره سرچشمه های روشنایی. برنشتاین اندیشه 
آرنت را درباره مباحثی چون: بی تابعیتی و پناهجویان، حق برخورداری از حقوق، 
نژادپرستی و تفکیک نژادی، نقد آرنت از صهیونیسم: معنای پیش پا افتادگی 
شر، روابط پیچیده میان حقیقت، دروغ: قدرت و خشونت: سنت روح انقالبی، 
و نیاز مبرم هریک از ما برای پذیرش مسئولیت در قبال حیات سیاسی مان، 

در این کتاب مورد بررسی و واکاوی قرار می دهد.

تهران دیگر ساحل دارد
در  که  است  داستان هایی  مجموعه  قیصری  مجید  تهران«  »ساحل 
تهران امروز اتفاق می افتد ولی پس زمینه ای از جنگ بر زندگی آدم های آن  

سایه انداخته است
مجید قیصری در حوزه ادبیات جنگ نام شناخته شده ای است و پیش 
از این در مجموعه های »نگهبان تاریکی«، »سه دختر گل فروش«و »زیر 
خاکی« به جنگ و آثار آن پرداخته. او راجع به تازه ترین مجموعه داستانش با 
نام »ساحل تهران« به گفت وگو با ایبنا پرداخته و مجموعه  را این گونه معرفی 
کرد: این مجموعه داستان هایی هستند که جغرافیای آن در تهران اتفاق می افتد 
و با فاصله زمانی 20 تا 30 سال بعد پس زمینه ای از جنگ در زندگی آدم های 
آن  دیده می شود و فضا و جغرافیای آن تهران و به دور از میدان جنگ است 

و ما با آدم ها و شخصیت ها در داستان ها مواجه می شویم.
وی در ادامه افزود: داستان ها دارای فضایی کاماًل معاصر هستند و شما 
فضای جنگ را در آن احساس نمی کنید ولی چون داستان ها تهران معاصر 
را روایت می کنند سعی کردم تا تصویری از شهر تهران در آن ها ارائه دهم. 
در بعضی از داستان ها جغرافیا کاماًل مشخص است و در بعضی دیگر تنها از 

شهر صحبت شده است.
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پروانه رسولی خوشبخت

فراخوان حضور در غرفه ایران 
در نمایشگاه کتاب فرانکفورت ۲0۲1

خانه کتاب از متقاضیان حضور در نمایشگاه بین المللی کتاب فرانفکورت 
دعوت کرد ثبت نام خود را در سایت این نهاد، کامل کنند.

به گزارش روزنامه دنیای جوانان از روابط عمومی خانه کتاب و ادبیات 
ایران، با توجه به برپایی غرفه ملی جمهوری اسالمی ایران در نمایشگاه 
کتاب فرانکفورت و اطالعیه این نمایشگاه، هفتادوسومین دوره آن )28 مهر 
تا 2 آبان ۱400- 20 تا 24 اکتبر 202۱( در دو بخش حضوری و مجازی، با 
رعایت الزامات بهداشتی و تدابیر ویژه برگزار خواهد شد و مشارکت در آن 
تابع مقررات و دستور العمل های بهداشتی هر دو کشور است که با میزان 

شیوع کرونا متغیر خواهد بود.
در این فراخوان از تمامی ناشران فعال، تشکل های صنفی نشر، نهادها، 
موسسات و آژانس های ادبی سراسر کشور برای ثبت نام به منظور مشارکت در 
این رویداد فرهنگی و معرفی کتاب های خود )عرضه در غرفه ملی جمهوری 
اسالمی ایران یا عرضه در بستر تعبیه  شده در فضای مجازی توسط نمایشگاه 

فرانکفورت( دعوت می شود.
چه امکانات و تسهیالتی به حاضران در نمایشگاه کتاب فرانکفورت 

تعلق می گیرد؟
- اختصاص فضا در غرفه ملی همراه با امکانات غرفه؛

-ارسال رایگان کتاب های منتخب و رایت کاتالوگ متقاضیان تا سقف 
معین به نمایشگاه؛

- امکان استفاده از مترجم مستقر در غرفه ملی با هماهنگی قبلی؛
- اختصاص یک فقره کارت ورودی نمایشگاه به هر غرفه دار با امکان 
تردد رایگان در ایام نمایشگاه در شبکه حمل ونقل شهر فرانکفورت )به دلیل 
محدودیت در تعداد کارت ها اولویت با افرادی است که زودتر ثبت نام کرده اند(؛

-اختصاص بستر و هماهنگی برگزاری نشست های مجازی بین المللی 
)در صورت تایید و تصویب(؛

بدیهی است کلیه هزینه ها و اقدامات مربوط به امور ویزا، بلیت، اقامت 
و رفت وآمد نماینده یا نمایندگان اعزامی، برعهده متقاضی است.

 وظایف متقاضیان در نمایشگاه کتاب فرانکفورت چیست؟
تاریخ  تا  حداکثر  ایران  ادبیات  و  کتاب  خانه  سایت  در  ثبت نام   -

۱400/03/5؛
ثابت  به  صورت  غرفه  متصدی  به  عنوان  اعزامی  نفر  یک  -معرفی 
تاریخ  تا  حداکثر  همکاری  تفاهم نامه  امضای  و   )contact person(

۱400/04/0۱؛
کتاب  نمایشگاه  در  قابل عرضه  و  مناسب  کتاب های  پیشنهاد   -
فرانکفورت و غرفه ملی جمهوری اسالمی ایران )ترجیحا به زبان انگلیسی 

یا آلمانی( تاریخ ۱400/05/0۱؛
-تهیه رایت کاتالوگ و ارائه فایل ترجمه متن چکیده کتاب تا تاریخ 

۱400/05/۱5؛
- تحویل کتب منتخب و کاتالوگ متقاضیان غرفه، ناشران و تشکل های 

مربوطه به موسسه جهت آماده سازی برای ارسال تا تاریخ ۱400/0۶/0۱؛
-  برنامه ریزی برای معرفی و مذاکره درباره آثار خود در غرفه ملی 

جمهوری اسالمی ایران و تالش برای عرضه آثار در بازار نشر بین الملل؛
- ثبت نام در بخش مجازی نمایشگاه کتاب فرانکفورت؛

یادآوری ۱: بدیهی است بر اساس اولویت های مربوط و ظرفیت محدود، 
نسبت به انعقاد تفاهم نامه همکاری در این خصوص اقدام خواهد شد.

به  فیزیکی  نمایشگاه  در  حضور  امکان  عدم  صورت  در   :2 یادآوری 
دلیل شیوع ویروس کرونا؛ حضور صرفا در بخش مجازی میسر خواهد بود.

 شرایط کتاب های قابل عرضه در نمایشگاه کتاب فرانکفورت چیست؟
- دارا بودن مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با قابلیت عرضه در 
بازارهای جهانی نشر و امکان فروش حق نشر )رایت( به ناشران سایر کشورها؛

- تالیفی بودن کتاب های پیشنهادی )ارجحیت با کتاب های منتشره 
به زبان های خارجی و یا کتاب های دوزبانه به یکی از زبان های دیگر نظیر 
انگلیسی، عربی، آلمانی، فرانسه، اسپانیولی و...؛ همچنین با اولویت کتاب های 

برگزیده در یکی از جوایز یا جشنواره های ملی و یا بین المللی است(؛
- جدیداالنتشار بودن کتاب های پیشنهادی )اولویت با کتاب هایی است 

که آخرین ویرایش و یا تجدید چاپ آن در 5 سال اخیر باشد(؛
-  تناسب موضوعی کتاب های پیشنهادی )کتاب ها از لحاظ موضوعی 
در یکی از حوزه های کودک و نوجوان، رمان و ادبیات داستانی، دفاع مقدس 
و ادبیات پایداری، مذهبی، علمی، ایران شناسی، هنرهای ایرانی ـ اسالمی، 

تاریخ، و... باشد(؛
- برای کتاب های ارائه شده به زبان فارسی یا زبان های غیر از انگلیسی 
تهیه کاور روی جلد )مشتمل بر عنوان کتاب، نام نویسنده و ناشر( همراه با  

چکیده حداکثر ۱50 کلمه ای به زبان انگلیسی ضروری است.
 طبق اعالم نمایشگاه کتاب فرانکفورت، امکان درخواست دعوت نامه  
برای دریافت ویزا، از طریق صفحه اصلی نمایشگاه کتاب فرانکفورت قابل 
دسترسی است. بر این اساس، اقدام برای اخذ ویزا، دریافت دعوت نامه، تمهید 
مدارک ضروری و همچنین ثبت درخواست در دفتر ویزامتریک )به محض 

گشایش مجدد( توسط شخص متقاضی ضروری است.
در صورت داشتن هرگونه سوال و کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 

۶۶4۱5540-02۱ تماس بگیرید
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از راست علی دهباشی، دکتر انور خامه ی و احمد آرام ـ پایان دهه ۱3۷0
اختصاصی دنیای جوانان

چون زلف و عارض او
چشمی ندیده هرگز

رهی معیری

اشک سحر زداید از لوح دل سیاهی 
خرم کند چمن را باران صبحگاهی

عمری ز مهرت ای مه شب تا سحر نخفتم
دعوی ز دیده من، و ز اختران گواهی 

چون زلف و عارض او چشمی ندیده هرگز
صبحی بدین سپیدی شامی بدان سیاهی 

داغم چو الله ای گل! از درد من چه پرسی؟ 
مردم ز محنت ای غم از جان من چه خواهی؟ 

ای گریه در هالکم، هم عهد رنج و دردی 
وی ناله در عذابم، همراز اشک و آهی

چندین رهی چه نالی از داغ بی نصیبی؟
در پای الله رویان این بس که خاک راهی
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عباس غزالي راهي جشنواره هند شد

به  ی،  ر ا بی قر ه  تا کو فیلم 
اولین  در  غزالی  عباس  کارگردانی 
حضور بین المللی خود، راهی جشنواره 
هندوستان   202۱ کوتاه  فیلم هاي 
مي شود. این جشنواره تابستان هرسال 
برگزار و 2۹ آگوست اختتامیه آن در 

کشور هند برگزار خواهد شد. عباس غزالی 
پیش از این با فیلم کوتاه لبخند ماسک در جشنواره های بین المللی مختلفی 
حضور داشت و این بار با فیلم کوتاه بی قراری که پخش بین المللی آن بر 
عهده خانه پخش فیلم فرست اسکرین، به مدیریت سولماز اعتماد است، 
خود را محک خواهد زد. در خالصه داستان این فیلم کوتاه آمده است: 
هروقت خوابم نمی بره، هروقت فکر می کنم یک چیزی سرجاش نیست، 
واقعا یک چیزی سرجاش نیست! یک کاری ناتمومه که شاید هیچ وقت 

نفهمم چه کاری. بقیه بهش میگن بیخوابی، من میگم بی قراری!

بهرام توکلي سریال مترجم را مي سازد

گی  یسند نو به   ، جم متر
و  توکلی  م  ا بهر نی  ا د گر ر کا و 
ساخته  ملکان  سعید  تهیه کنندگی 
می شود. این اولین همکاری توکلی و 
ملکان برای ساخت یک سریال است. 

ملکان و توکلی در همکاری های قبلی خود 
فیلم های سینمایی مانند روز صفر، غالمرضا 
تختی، تنگه ابوقریب، آسمان زرد کم عمق و اینجا بدون من را ساخته اند 
که با استقبال مخاطبان همراه بوده است. داستان این سریال درباره یک 
مترجم جوان است که در شغلش مسیرهای تازه ای را کشف می کند، رفتن 
در این مسیرهای پرپیچ و خم باعث می شود تا او به رازی خانوادگی پی 
ببرد که بر زندگی و آینده  خود و خانواده اش سایه می اندازد، سایه ای که 
می تواند آرامش یک شهر را تهدید کند! سریال مترجم، که اولین سریال 

بهرام توکلی  است، به صورت اختصاصی از نماوا پخش خواهد شد.

شهرام میرجاللي و بازخورد خوب از یاور

شهرام میرجاللی،  خواننده جوان 
تیتراژ  روزها  این  که  کشور  موسیقي 
دارد  خود  کارنامه  در  را  یاور  سریال 
گفت:  خود  تازه  فعالیت های  درباره 
موسیقی  جریان  به  بیشتر  روزها  این 

دوباره  تا  می کنم  فکر  پساکرونا  دوران  در 
شروع  را  فعالیت مان  شرایط  شدن  بهتر  با 

کنیم، من کل بنای زندگی ام را بر این حرفه گذاشتم.
 از بچگی کالس آواز رفتم و هدفم در زندگی موسیقی و خوانندگی 
بوده است. البته در رشته مهندسی عمران تحصیل کردم ولی در رشته 
عمران اصال فعالیت ندارم. براي سریال یاور از طرف آقای مهرزاد امیرخانی 
که شاعر کار بود برای همکاری در این کار دعوت شدم و با توجه به 
ارادتی که به او داشتم با افتخار این دعوت را پذیرفتم و از بازخورد کار 

کامال راضي هستم.
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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

انتقادها به جشنواره جهاني فجر آغاز شد...

عبداهلل علیخاني: دکان جشنواره 
جهاني فجر باید تخته شود!

جشنواره جهاني فجر از زماني که به شکل مستقل از جشنواره 
فجر شروع به کار کرده همواره محل انتقاد بسیاري از سینماگران 
بوده است. درواقع بخشي از اهالي سینما اعتقاد دارند که بودجه اي 
که صرف جشنواره جهاني مي شود، هیچ فایده اي ندارد و مي توان از 
آن بودجه در راه بهتري استفاده کرد. عبداهلل علیخاني، تهیه کننده 

شاخص و کهنه کار سینماي کشور یکي از این منتقدان است.
نشست  برگزاري  پي  در  و  گذشته  روز  علیخانی  عبداهلل 
نابخردانه  تصمیمات  از  شدید  انتقاد  با  جهاني،  جشنواره  خبري 
مدیران سینمایی و اصرار به برگزاری جشنواره جهانی فیلم فجر 
در بحران کرونا گفت: دکان جشنواره جهانی فیلم فجر باید برای 
همیشه تخته شود! من می خواهم بدانم چه منافع و چه رانتی در 
برگزاری این رویداد بی بازدده و بی خاصیت وجود دارد که عده ای 
برای برگزاری آن سر و دست می شکنند؟ پول های سینمای ایران 
تا امروز خرج اتینا شده و دیگر نباید اجازه دهیم برخی مدیران با 
برگزاری این دورهمی ها بیش از پیش بودجه های مملکت را فدای 
امیال شخصی شان کنند. ضرب المثلی در قدیم وجود داشت که 
می گفتند طرف پول ندارد نهار بخورد، پیاز می خورد که اشتهایش 
باز شود! حاال این همین قضیه برگزاری جشنواره در این بحران 
کرونا است! در این ۱5 ماهی که از ورود ویروس کرونا به کشور 
می گذرد بسیاری از اهالی سینما در صنف ها و رشته های مختلف 
بیکار و خانه نشین شدند و سینماها اغلب تعطیل بودند اما مدیران 
سینمایی به جای اینکه تدبیری برای بهبود وضعیت معیشتی و 
زندگی آنها داشته باشند فقط به منافع خود فکر کردند که این 
برگزاری جشنواره ها مصداق بارز همین اتفاق است. وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی و سازمان سینمایی در این بحران وانفسای کرونا 
رسما دست روی دست گذاشتند و شاهد این اوضاع فاجعه بار بودند. 
اظهر من الشمس است که هر عقل سلیم و هر انسان با درایتی از 

برگزاری این رویداد بی خاصیت استقبال نخواهد کرد.
علیخانی با بیان اینکه رانت خوارانی که اصرار به برگزاری این 
جشنواره بی خاصیت دارند باید بودجه های میلیاردی آن را خرج 
ضعفای سینما کنند تصریح کرد: جشنواره های معتبر جهانی در 
این مدت تعطیل شدند و برخی از آنها به صورت مجازی برگزار 
شدند اما سینمای ما که ابعاد بین المللی ندارد و نهایتا تا همین 
ورامین هم نمی رود به دلیل دکانی که برخی آقایان باز کرده اند 
جشنواره هایش برگزار می شود! مدیران سینمایی به جای اینکه 
سینما  زیرساخت های  صرف  را  بیت المال  بودجه های  و  بیایند 
نمی شود.  واقع  مفید  هرگز  که  می کنند  کارهایی  صرف  کنند 
واقعا دیگر همه ما از این تصمیمات نابخردانه مدیران سینمایی 
با هیچ عقل و منطقی  آنها  شاخ درآورده ایم چرا که تصمیمات 

جور درنمی آید.
این تهیه کننده شاخص که فیلم هاي بزرگي در کارنامه دارد 
بار دیگر متذکر شد: بنده شخصا به عنوان عضوی از سینمای ایران 
با برگزاری هر جشنواره ای تا پایان بحران کرونا به صورت جدی 
و قاطعانه مخالف هستم و معتقدم بودجه های چندین میلیاردی 
که خرج این جشنواره ها می شود باید بین یکایک اهالی سینما به 
صورت مساوی و عادالنه توزیع شود! حتی اگر این بودجه برای 

تامین یک وعده نان اهالی سینما باشد نباید از آن دریغ کرد!
این تهیه کننده پیشکسوت در پایان این گفتگو متذکر شد: 
اصوال جداسازی جشنواره های ملی و جهانی فجر از ابتدای امر 
یک تصمیم غیرکارشناسی و نادرست بود و تجربه نشان داد این 
تنها  و  ندارد  سینما  برای  دستاوردی  هیچ  بی خاصیت  جشنواره 
پول های هنگفتی از بیت المال را به باد می دهد. همه امید ما به 
بودجه  این جشنواره  ریشه  آینده  دولت  است که مسئوالن  این 
اجازه  دیگر  و  بخشکانند  همیشه  برای  را  بی خاصیت  و  بربادده 

برگزاری چنین دورهمی بی خاصیتی را ندهند.

سحر قریشي و بازي در دو نقش!

فیلم  لوگوی  ز  ا گذشته  روز 
نویسندگی  به  بانک زده ها،  سینمایی 
و  نی  ردکا ا د  ا جو نی  ا رگرد کا و 
تهیه کنندگی علی رویین تن رونمایی 
یا  گروتسک  یک  که  فیلم  این  شد. 
اجتماعی است، هم اکنون  طنز تضاد 

در آخرین مراحل فنی قرار دارد و به زودی 
برای اکران در سینماهای کشور آماده می شود. گروه بازیگران این فیلم 
را نسرین مقانلو، قاسم زارع، میرطاهر مظلومی، زنده یاد علی انصاریان، 
بیژن بنفشه خواه، منوچهر زرگر، پارمیدا امید، مینا عبدی، مسعود محمودی، 
پروین ملکی، با معرفی الناز عبدی و با حضور و همراهی سحر قریشی 
در دو نقش تشکیل می دهند. قوه قضائیه، عوضی و آی بی کاله نام هایی  
هستند که پیش از این برای فیلم بانک زده ها در نظر گرفته شده  بود که 

درنهایت این نیم براي فیلم انتخاب شد.

ما
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محمد حسین زاده

نشسـت خبری سی وهشـتمین 
بـا  فجـر  فیلـم  جهانـی  جشـنواره 
عسـگرپور  محمدمهـدی  حضـور 
علیپـور  سـمیه  و  جشـنواره  دبیـر 
مدیـر روابـط عمومـی روز گذشـته 
بـه صورت مجازی برگزار شـد. این 
در حالیسـت کـه انتقـادات زیـادي 
بـه برگـزاري این جشـنواره آن هم 
همچنیـن  و  کرونایـي  شـرایط  در 
قتصـادي  ا بـد  بسـیار  وضعیـت 
و  اسـت  شـده  وارد  هنرمنـدان، 
بسـیاري از سـینماگران از برگزاري 

ایـن جشـنواره ناراضـي هسـتند.
نشسـت  یـن  ا ی  بتـدا ا ر  د
اظهـار  عسـگرپور  محمدمهـدي 
کـرد: شـرایطی کـه در طـول ایـن 
یـک سـال و نیم گذشـته در جهان 
بـه وجـود آمد، اسـاس همـه چیز را 
تغییـر داد. جشـنواره های سـینمایی 
نیز در این شـرایط وضعیت جدیدی 
طبیعـی  شـکل  بـه  کردنـد.  پیـدا 
فعـاالن هـر حـوزه شـرایط جدیـد 
را بـرای خـود تعریـف کردند. چون 
اگـر قـرار باشـد مسـائل این چنینی 
تمهیدی برایش اندیشـیده نشود، به 
بن بسـت خواهیـم خـورد. در طـول 
جشـنواره های  گذشـته  یک سـال 
زیـادی بودنـد که دسـتخوش تغییر 
ایـن  سـینما  عالقمنـدان  شـدند. 
پیگیـری  و  دیدنـد  را  موضوعـات 
جشـنواره های  از  وقتـی  کردنـد. 
سـینمایی می گوییـم معمـوالً  چنـد 
ذهن مـان  بـه  خـاص  جشـنواره 
نبـض  می کنیـم  فکـر  و  می آیـد 
سـینما در دسـت همین چند رویداد 
اسـت. جشـنواره جهانی فجر اولین 
جشـنواره ای بود که بـا کرونا مواجه 
شـد. قـرار بـود در پایـان فروردیـن 
جهانـی  جشـنواره  گذشـته  سـال 
برگـزار شـود  درحالـی کـه  تقریبـا 
تـا اواخـر اسـفند سـال ۹8 مترصـد 
بودیـم جشـنواره را برگـزار کنیـم. 
آن موقـع بـه ما می گفتنـد تا خرداد 
موضـوع مرتفع می شـود و می توان 
جشـنواره را برگـزار کـرد. در وهلـه 
اول بحـث تعویـق جشـنواره مطرح 
شـد، البته دلیل دیگری نیز داشـتیم 
و آن نسـبت جشـنواره ما بـا فیاپف 
بود. اساسـا برگزاری جشـنواره های 
سـینمایی در فروردین و اردیبهشت 
سـال گذشـته در همه جـای جهان 
دچـار تحـول شـد. سـعی کردیـم 
جشـنواره جهانـی فجر را بـه خرداد 
منتقـل کنیم، چـون  وضعیت کرونا 
قدم هـای  در  امـا  بـود.  مجهـول 
بعدی مشـخص شـد با یک شرایط 
ناشـناخته مواجه هستیم و دورنمای 
مشـخصی بـرای آن روشـن نبـود.

جشـنواره  از  دوره  ایـن  دبیـر 
اولیـن  مـا  بیـان کـرد:  ادامـه  در  
جشـنواره ای بودیم کـه برگزاری را 
لغـو کردیـم. در این مسـیر تجاربی 
را بـه  دسـت آوریـم. قـرار بـود در 
نیمـه اول سـال جشـنواره برگـزار 
شـود، اما عمال شـدنی نبـود. چون 
غیـر از آن جشـنواره جهانـی فجـر 
بـه جشـنواره ملـی نزدیک می شـد 
و بـرای همیـن ترجیح دادیم سـال 
کنیـم.  لغـو  را  جشـنواره  گذشـته 
البتـه مـا تجارب جدیدی به دسـت 

آوریـم پلتفرم هایـی طراحی کردیم 
تـا برخـی فعالیت های ما به شـکل 
مجـازی برگـزار شـود در عین حال 
از تجـارب جشـنواره های دیگـر که 
یـا به تعویق انداختند و یا به شـکل 
فیزیکـی یـا آنالین در این شـرایط 

برگـزار شـدند  اسـتفاده کردیم.
ر  پو عسـگر ي  مهـد محمد
آثـار  انتخـاب  دربـاره  همچنیـن 
فیلم هـای  انتخـاب  داد:  توضیـح 
جشـنواره و کارهـای دیگر در قالب 
دبیرخانـه دایمـی انجـام می شـود. 
چـون انتخـاب فیلـم از کشـورهای 
مجهولـی  یـک  پارامتـر  مختلـف 
نیسـت، همـه جشـنواره ها در طول 
و  رویدادهـا  کلـی  جریـان  سـال، 

رصـد  را  دیگـر  ره های  جشـنوا
می کننـد. از حـدود 2 سـال و اندی 
پیـش بـه ایـن طـرف، همـکاران 
مـا در سـتاد جشـنواره کار انتخـاب 
برخـی  می دادنـد.  انجـام  را  فیلـم 
سـال  بـرای  کـه  فیلم هایـی  از 
گذشـته انتخـاب شـده بـود عمـال 
بودنـد.  اسـتفاده  غیرقابـل  دیگـر 
چـون یـا اکـران شـده بودنـد یا در 
جشـنواره های دیگـر حضـور پیـدا 
کردنـد، بـه همیـن دلیـل سـیکل 
را پیگیـری کردیـم و در  دیگـری 
فیلـم   ۱000 از  بیـش  آن  قالـب 
رصـد شـد. ما نیـز همانند بسـیاری 
از جشـنواره های دیگـر بخش هایی 
را حـذف کردیـم. بـه طـور مثـال 
بـه  متکـی  کـه  بخش هایـی  آن 
حضور مهمانان اسـت، یا به شـکل 
مجـازی بایـد برگـزار می شـد، یـا 
می شـد.  حـذف  کامـل  به طـور 
امسـال بـازار فیلم کـه محل خوبی 
منطقـه  و  ایـران  سـینمای  بـرای 
اسـت، بـه شـکل مجـازی برگـزار 

فجـر  جهانـی  جشـنواره  می شـود. 
در منطقـه جـزو معـدود محل هایی 
آن  از  می تواننـد  بقیـه  کـه  اسـت 
اسـتفاده کننـد مهمتریـن تصمیـم 
مـا ایـن بـود کـه ایـن بخـش بـه 
و  شـود  برگـزار  مجـازی  شـکل 
مهمتریـن مسـأله هـم در ایـن باره 
پلتفـرم امـن بـود. حدود یک سـال 
و نیـم پیـش، سـر همیـن موضوع، 
خوردنـد،  مسـئله  بـه  جشـنواره ها 
پلتفرمـی در جشـنواره کن اسـتفاده 
شـد بـه نـام  سـیناندو  کـه  برخی 
از مسـایل و مشـکالت خود را حل 
کـرد و حـاال بسـتری کامـال امـن 
بـرای جشنواره هاسـت. مـا بـا ایـن 
رسـیدیم  جمع بنـدی  بـه  پلتفـرم 

و بـرای ایـن بخـش ۶0 پکیـج را 
در نظـر گرفته ایـم و 400 ظرفیـت 
اسـتفاده کننده هـم خواهـد داشـت. 
نحوه اسـتفاده از ایـن پلتفرم کامال 
تخصصی اسـت ومخاطبـان عادی 
و  کننـد  ورود  آن  بـه  نمی تواننـد 
کامال مشـخص اسـت چه کسـانی 
بـه آن ورود پیـدا می کننـد و از آن 

می کننـد. اسـتفاده 
عسـگرپور در بخش دیگري از 
صحبت ةاي خود درباره کارگاه هاي 
آموزشـي این دوره جشـنواره اعالم 
بخش هـای  از  دیگـر  یکـی  کـرد: 
آموزشـی  کارگاه هـای  جشـنواره 
اسـت، کـه آن را هـم بـه شـکل 
مجـازی برگـزار می کنیـم. اسـاتید 
خوبـی در ایـن کارگاه هـا خواهیـم 
داشـت. در حالت عـادی ممکن بود 
ایـن اسـاتید نتواننـد به ایران سـفر 
کننـد، اما حاال می تواننـد به صورت 
مجـازی آمـوزش بدهنـد.  ضمـن 
اینکـه مـا امسـال مهمـان خارجی 
امـا درخواسـت  نخواهیـم داشـت، 

زیـادی داشـتیم کـه افـراد دوسـت 
داشـتند بـه صورت فیزیکـی بیایند. 
ترجیـح دادیـم مهمـان بـه صورت 
فیزیکی نداشـته باشیم. کارگردانی، 
موسـیقی فیلم، تدویـن و... موضوع 
می دهنـد،  تشـکیل  را  کارگاه هـا 
برگـزاری  چارسـو محـل  پردیـس 
محـل  ایـن  در  کـه  بـود  خواهـد 
نمایشـگاه پوسـتر خواهیـم داشـت 
کـه شـامل فیلم هـای دهـه ۶0 و 
۷0  سـینمای ایـران خواهـد بـود. 
نکتـه مهـم وجـود گرافیسـت های 
مطرح اسـت پوسـترهایی هم برای 
فیلم هایی اسـت که در کشـور کوبا 
گـذر  چنـد  درآمدنـد.  نمایـش  بـه 
کـه  داشـت  سـینما هـم خواهیـم 

نـام مـکان آنهـا را بعـدا می گوییـم 
کـه بـا همـکاری شـهرداری اتفاق 

افتاد. خواهـد 
او در توضیـح دیگر بخش های 
سـی وهشـتمین جشـنواره جهانـی 
فیلـم فجـر گفـت: مشـابه بخـش 
مسـابقه ایـران و مسـابقه بین الملل 
اسـت،  بلنـد  سـینمای  بـرای  کـه 
بخش هـای فیلم هـای کوتـاه هـم 
و  جهان نمـا  جـام  دارد.   وجـود 
جشـنواره جشـنواره ها کـه مربـوط 
بـه  فیلم هـای مطـرح و فیلم هایـی 
اسـت که به جشـنواره های خارجی 
رفته انـد هم برگزار می شـود. بخش 
بـه  مربـوط  ذره بیـن  زیـر  مسـتند 
سـینمای مسـتند، نمایش فیلم های 
مرمت شـده را نیز خواهیم داشت در 
ایـن بخـش ۱0 فیلـم بلنـد خارجی 
و 4 فیلـم ایرانـی خواهیـم داشـت 
عنـوان  بعـدا  را  آن  عناویـن  کـه 
فیلم هـا  ایـن  از  یکـی  می کنیـم. 
مجموعـه مسـتندهای از دهـه 20 
ایران اسـت اولین فیلم رنگی اسـت 

که در کشـور ما فیلمبرداری شـده و 
آمریکایی هـا سـاخته اند. در بخـش 
سـینمای ژانـر کـه روی فیلم هـای 
ژانـر تمرکـز می کننـد 5 تـا ۷ فیلم 
و بخـش شـاخه  های زیتـون هـم 

فیلم هایـی خواهیـم داشـت.
دبیـر جشـنواره جهانـی فیلـم 
از  اسـتفاده  بـه  ادامـه  در  فجـر 
و  کـرد  اشـاره  روبـاز  سـالن های 
افـزود: یکی از موضوعات این دوره، 
تجربـه اسـتفاده از سـالن های روباز 
برای اکران اسـت. پردیس چارسـو 
فضایـی را در طبقـه باالیی دارد که 
بـه سـینمای روبـاز اختصـاص داده 
اسـت. یک سـالن سـینمای کانون 
هم از سـال های دور سینمای روباز 

نمی شـده  اسـتفاده  آن  از  و  بـوده 
اسـت. در چارسـو یک سـالن دیگر 
هـم داریـم کـه روبـاز نیسـت امـا 
هـوای خوبـی در آن جریـان دارد و 

می تـوان از آن اسـتفاده کـرد.
ر  پو عسـگر ي  مهـد محمد
همچنین دربـاره حضور فیلم اولی ها 
در جشـنواره سی وهشـتم توضیـح 
داد: جشـنواره جهانـی فجر نه فقط 
امسـال کـه بـه اسـتناد سـال های 
مخاطـب،  عنـوان  بـه  کـه  قبـل 
دنبـال  را  اثـارش  اوقـات  بعضـی 
خوبـی  محـل  انصافـا  کرده ایـم، 
جـوان  فیلمسـازان  معرفـی  بـرای 
نـه فقـط  بـوده و هسـت.  ایرانـی 
در بخـش رقابتـی کـه در بخـش 
بازارهـم  کل مبادالتـی که صورت 
می گیـرد فرصـت خوبی بـرای این 
جوانـان بوده اسـت. ما خوشـبختانه 
در کشـوری هسـتیم کـه هر سـال 
جوانـان زیـادی اولیـن یـا دومیـن 
بعضـی  می سـازند.  را  فیلمشـان 
از کشـورهای اروپایـی اصـال ایـن 

شـرایط را ندارنـد و بـرای همیـن 
سـینمای  بـه  هـم  را  لقـب  ایـن 
ایـران داده انـد کـه ایـران بهشـت 
جشـنواره  اسـت.  اول  فیلمسـازان 
امسـال هـم همیـن طـور اسـت و 
متوجه می شـوید که اثاری از نسـل 
جدیـد فیلمسـازان در ایـن رویـداد 

حاضـر اسـت.
او دربـاره شـرایط برگزاری این 
دوره از جشـنواره بـا وجـود انتقادهـا 
گفـت: من امسـال دبیر جشـنواره ام 
و بـه عنـوان یکـی از اعضای فیاپف 
کـه نایـب رئیـس آن در حوزه آسـیا 
هسـتم، این توضیحـات را می دهم. 
ایـن  عمومـی  مجامـع  جلسـه  در 
سـازمان بارهـا بـا این سـوال مواجه 
شـده ام. واقعیـت ایـن اسـت کـه ما 
گاهـی اوقـات حـد و اندازه های خود 
را بی مقدار می دانیم. من بسـیاری از 
فیلمسازان و جشـنواره های مختلف 
را دیـده ام. خیلی از فیلمسـازان ما به 
جشـنواره هایی رفته انـد که شـاید 4 
البتـه  شـده اند!  تعطیـل  بعدازظهـر 
اشـکال ندارد و آن جشنواره هم یک 
فرصت اسـت بـرای دیدن فیلم های 
ایرانـی. جشـنواره فیلم فجـر اما جز 
بهترین جشـنواره ها در فیاپف است. 
مـا بـه دنبال جشـنواره ای بـا حضور 
20هـزار شـرکت کننده نیسـتیم. مـا 
بـه نسـبت بسـیاری از جشـنواره ها 
جلوییـم. برخی اصـرار دارند که مرغ 
همسـایه غاز اسـت، من نمی خواهم 
دوسـتانی که نقد می کننـد را تحقیر 
کنـم، مـن خیلـی از ایـن دوسـتان 
از  هیچکـدام  کـه  می شناسـم  را 
جشـنواره های بین المللی را ندیده اند 
و این جشـنواره را مقایسـه می کنند 
بـا جشـنواره هایی کـه ندیدنـد! امـا 
بسـیاری از ایـن جشـنواره ها را بـه 
حـس  و  دیـده ام  فیلمسـاز  عنـوان 
فیلـم  می کنـم موقعیـت جشـنواره 
فجر در منطقه مفید اسـت. بسـیاری 
از کشـورهای اطراف مـا از بازار این 
اثارشـان  معرفـی  بـرای  جشـنواره 
اسـتفاده می کننـد. در حالـی که این 
کشـورها نمی توانند از جشـنواره کن 

و برلیـن اسـتفاده کنند.
دبیـر جشـنواره جهانـي فجـر 
خـود  صحبت هـاي  یـان  پا ر  د
بیـان  رسـانه اي  نشسـت  ایـن  در 
کـرد: مـا گاهـی بحـث تخصصـی 
می کنیـم کـه مثـال جشـنواره چـه 
دارد.  سـینما  اقتصـاد  در  تاثیـری 
ایـن را بایـد محققیـن تحقیق کنند. 
اگـر می خواهیـم بـا جـدول ضـرب 
کـه  می پرسـند  کنیـم،  محاسـبه 
چنـد فیلـم معاملـه شـد! انـگار کـه 
سـوپرمارکت است و در انتهای شب 
می شـود حسـاب کرد چقـدر کارت 
کشـیدند. جشـنواره ها را شـما بایـد 
ببینیـد کـه 2 سـال بعـد از برگزاری 
به نتیجه می رسـند. مـن تجربه این 
اتفاق را دارم، اما این کجا محاسـبه 
می شـود؟ گاهـی از مـن می پرسـند 
کـه شـما می گوییـد ایـن جشـنواره 
چقـدر خروجـی داشـته؟ گویـا توقع 
دارنـد من مثال کارتخـوان را بیاورم 
و ببینـم چقـدر برای فیلم هـا کارت 
کشـیده اند! بعضـی از همکاران ما با 
کمپانی هـای بـزرگ کار می کنند و 
می خواهنـد  و  نمی کننـد  اعـالم 

نداند. کسـی 
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