
رییس کنفدراسیون صادرات ایران:

کاهش تصنعی ارز تاثیری در افزایش قدرت خرید مردم ندارد

با  شنبه  سه  روز  معامالت  در  نفت  قیمت 
مدت  طوالنی  توقف  به  نسبت  نگرانی  کاهش 
فعالیت بزرگترین سیستم خط لوله سوخت آمریکا 
و کاهش تولید پاالیشگاههای منطقه گلف کاست، کاهش 

یافت.
 ۶۱ آمریکا  اینترمدیت  تگزاس  معامالت وست  بهای 

سنت معادل ۰.۹۴ درصد کاهش یافت و به ۶۴ دالر و ۳۱ 
سنت در هر بشکه رسید. بهای معامالت نفت برنت با ۵۶ 
سنت معادل ۰.۸۲ درصد کاهش، به ۶۷ دالر و ۷۶ سنت در 
هر بشکه رسید.شاخص نفت آمریکا روز دوشنبه با دو سنت 

و نفت برنت با چهار سنت افزایش بسته شده بود.
صفحه ۳

رییس جمهوری:

کولبری در شأن 
کرامت مرزنشینان رشید ما نیست

ساخت و ساز مسکن متناسب با تقاضای جامعه نیست
اصناف  اتاق  رییسه  هیات  عضو 
ایران گفت: ساالنه به ساخت بیش از 
کشور  در  مسکونی  واحد  میلیون  یک 
های  ساز  و  ساخت  میزان  کاهش  داریم،  نیاز 
بخش مسکن باعث رکود در این حوزه شده است.

اتاق  از  جوانان  دنیای  خبرنگار  گزارش  به 
داشت:  اظهار  جهانگیری  رسول  ایران،  اصناف 
در  مسکن  عرضه  و  تقاضا  نداشتن  همخوانی 
کشور یکی از معضالت اصلی این حوزه است و 
تا زمانی که ساخت و سازها افزایش پیدا نکند، 
سرمایه ای  کاالی  عنوان  به  همچنان  مسکن 

محسوب می شود.
صفحه ۳

موحدی نژاد خبر داد:

خرید ١۶٠٠ دستگاه مخزن زباله 
با اختصاص اعتبار ۵۵ میلیاردی

4
گم شدن ۳ میلیون تن فوالد؛ هیاهویی که تکذیب شد!

صفحه 3

2
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
همایون اسعدیان: 
سینما تمام نشدني 

است

6ورزش
پژمان جمشیدی: 

امیدوارم پرسپولیس 
برنده دربی باشد

نک 1با

حاال بيش از يك سال است كه سالن هاي سينما در سراسر جهان 
خصوصا در كشورمان يا كامال تعطيل بوده اند يا در مقاطعي كه 
بازگشايي شده اند، نتوانسته اند مخاطب چنداني را جذب كنند. 
حتي برخي از فيلم هاي بزرگ جهان شرايط عجيب اكران در اين 
ايام را به جان خريدند تا شايد مردم را با سينماها آشتي دهند

»پژمان جمشيدی« در خصوص شهرآورد ۹۵ و تقابل تيم های 
اظهارداشت: شهرآورد  و پرسپوليس،  پر طرفدار استقالل 
هميشه شرايط خاص خود را دارد. اميدوارم اين بازی بدون 
پسندی  تماشاگر  بازی  تيم  دو  هر  بازيکنان  و  دنبال  تنش 

ارائه دهند.

بانك صادرات ايران به منظور حمايت از توليد و كمك به   
افزايش ميزان اشتغال در كشور طی سال گذشته به بيش از 
۵٠ هزار واحد توليدی كوچك و متوسط )SME( بالغ بر ٣٠۹ 

هزار ميليارد ريال تسهيالت حمايتی پرداخت كرد.

تسهیالت ۳٠٩ هزار 
میلیارد ریالی بانک 

صادرات ایران به ٥٠ 
هزار بنگاه کوچک و 

متوسط

قیمت نفت کاهش یافت واکسیناسیون ١۳ میلیون نفر 
تا پایان دولت دوازدهم

کیانوش جهانپور روز گذشته)سه شنبه( افزود: تهیه واکسن راهبردی 
است و طبیعتا مساله مهمی در افکار عمومی و رسانه هاست و با وجود 
تحریم ها و تهدیدها در زمینه تهیه واکسن، دولت و وزارت بهداشت تمام 
تالش خود برای تهیه واکسن انجام داده است، به طوری که فاز یک واکسیناسیون 

تمام شده و وارد فاز دوم آن شده ایم و امروز در جای درستی قرار داریم.
صفحه ۲

معاون وزیر آموزش و پرورش گفت: در دوران 
خاطر  آسایش  با  مبتال  معلماِن  کردیم،  تالش  کرونا 
هزینه ها  نگران  دیگر  و  کنند  مراجعه  بیمارستان  ه  ب
انسانی  منابع  و  برنامه ریزی  معاون  ترکمن  الهیار  باشد.علی  ن
کرونا  به  مبتال  معلمان  شناسایی  درباره  پرورش  و  موزش  آ
آن  بتوانیم  که  نداریم  مستقلی  درمانی  واحد  ما  داشت:  ظهار  ا
در  را  فرهنگیان  صرفا  و  دهیم  اختصاص  کرونا  بیماران  به  ا  ر

شرکت  با  که  صحبت هایی  طی  می کنیم.  پذیرش  بخش  ن  آ
بیمه  تکمیلی  طرح  مجری  آن ها  داشتیم،  حافظ  سازان  تیه  آ
آموزش و پرورش هستند و ما به این شرکت تاکید کردیم اگر 
شد؛  بستری  بیمارستان  در  کرونا  بیماری  دلیل  به  معلمی  ر  ه
این  کار  دستور  در  اولویت  با  باید  معلم  آن  هزینه های  پرداخت 

کنند. دنبال  را  معلمان  کار  و  بگیرد  قرار  شرکت 
صفحه ۲

ترکمن: از تعداد معلمان فوت شده کرونایی بی خبریم!

DONYAYEJAVANANMAG.IR

آگهی 
مناقصه عمومی

)نوبت اول(
شهرداری باغستان در نظر دارد نسبت به تهیه نقشه پایه شهری در مقیاس ۱/۲۰۰۰ازطریق مناقصه عمومی اقدام نماید.بدینوسیله ازاشخاص حقوقی واجد شرایط)دارابودن 

حداقل رتبه ۱ در رشته نقشه برداری زمینی وگرید ۳نقشه برداری هوایی و انفورماتیک ازسازمان مدیریت و برنامه ریزی( جهت شرکت در مناقصه دعوت بعمل می آید.
شرایط شرکت درمناقصه به شرح ذیل می باشد:

۱-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختارمی باشد.
۲-تاریخ توزیع اسناد:از تاریخ ۱۴۰۰/۲/۲۹تا تاریخ ۱۴۰۰/۳/۱۱مهلت دریافت اسناد وتحویل به دبیرخانه شهرداری می باشد.

۳-مبلغ برآورد قرارداد تا سقف ۱۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال
۴-سپرده شرکت در مناقصه۷۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال

۵-برندگان اول و دوم وسوم مناقصه درصورت حاضرنشدن جهت انعقاد قرارداد،سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
۶-مشروح جزئیات شرایط مناقصه در اسناد مندرج است.

۷-هزینه چاپ دو نوبت آگهی در روزنامه بعهده برنده مناقصه می باشد.
۸-تاریخ تشکیل کمیسیون معامالت عمده در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۱۲)روز چهارشنبه(

سایت  تلفن:۰۲۱-۶۵۲۳۸۰۰۶  باغستان-امورقراردادها  اصلی-شهرداری  دوم  الله  خمینی)ره(-بلوارولیعصر)عج(خیابان  اسناد:شهریار-باغستان-بلوارامام  دریافت  ۹-محل 
baghestan.ir:شهرداری

حسن رنجبر-شهردارباغستان
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۲/۲۲
تاریخ انتشارنوبت دوم:۱۴۰۰/۲/۲۹

آگهي مناقصه عمومي
 یک مرحله اي

نوبت اول

شرکت پاالیش گاز ایالم در نظر دارد موضوع ذیل را از طریق مناقصه عمومي به شرکتهایی که دارای گواهینامه صالحیت 
معتبر  از مراجع ذیربط و ذیصالح در زمینه موضوع مناقصه  می باشند ، واکذار نماید .

٠٠4-١4٠٠ شماره مناقصه:

مناقصه خدمات تخصصي تعمیرات برق و ابزاردقیق شرکت پاالیش گاز ایالمموضوع مناقصه :

١,۵۵7,27۳,٠۵9 ریالمبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار )مناقصه( :

ضمانتنامه بانكينوع تضمین شرکت  در فرایند ارجاع کار )مناقصه( :

١4٠٠/٠۳/٠2تاریخ آخرین مهلت دریافت اسناد از سامانه ستاد توسط مناقصه گران:

١4٠٠/٠۳/١۶تاریخ آخرین مهلت درج اسناد در سامانه ستاد توسط مناقصه گران:   

)٠۳/١7/ ١4٠٠   ساعت ١١ صبح    (تاریخ  گشایش پاکات:                                                       

www.setadiran.irآدرس دریافت اسناد الكترونیك :

ایالم / بخش چوار / صندوق پستي ١44-۶9۳۶١ / کدپستي آدرس پستي مناقصه گزار :
۶9۳7١7٠١١٠ /دبیرخانه کمیسیون مناقصات

* مناقصه گران مي توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 2٠77 و 
۳29١28۵٠-٠84 )دبیرخانه کمیسیون مناقصات( تماس حاصل فرمایند.

روابط عمومي شرکت پاالیش گاز ایالم
شناسه آگهی : ١١۳۳429

صفحه ۳

 بانک صادرات ایران به منظور حمایت از تولید و کمک 
به افزایش میزان اشتغال در کشور طی سال گذشته به بیش از 
۵۰ هزار واحد تولیدی کوچک و متوسط )SME( بالغ بر ۳۰۹ 

هزار میلیارد ریال تسهیالت حمایتی پرداخت کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، پشتیبانی 
از بنگاه های کوچک و متوسط از سال های گذشته تاکنون در 
اجرای سیاست های کالن اقتصاد مقاومتی مورد توجه بانک 

صادرات ایران بوده و همچنان در قالب محصوالت  و طرح های 
متنوع بانکی اجرا می شود.

بانک صادرات ایران در سال گذشته ۳۰۹ هزار و ۵۴۱ 
میلیارد ریال تسهیالت حمایتی برای استمرار تولید و افزایش 
اشتغال در ۵۰ هزار و ۵۰۷ بنگاه  کوچک و متوسط پرداخت کرد.

اعطای این تسهیالت که به دو صورت پرداخت از طریق 
سامانه هماهنگ با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی )بهین یاب( 

و پرداخت مستقیم توسط بانک صادرات ایران به این بنگاه ها 
صورت گرفته، از سال های گذشته تاکنون همچنان ادامه یافته 
به نحوی که مجموع پرداختی های بانک به این بنگاه ها طی 
دو سال ۹۷ و ۹۸ به بیش از ۲۴۳ هزار میلیارد ریال رسیده 
و تعداد بنگاه های کوچک و متوسط دریافت کننده تسهیالت 
حمایتی از بانک صادرات ایران در این دو سال به ۵۷ هزار و 

۶۳۱ واحد بالغ گردیده است. 

سال گذشته پرداخت شد
تسهیالت ۳٠9 هزار میلیارد ریالی بانك صادرات ایران به ۵٠ هزار بنگاه کوچك و متوسط
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نماینده مردم گرمی:
گوش مسئولین ما شنوای فریادهای نجاتبخش نیست 

نماینده مردم گرمی در مجلس خطاب به کاندیداهای ریاست جمهوری هشدار 
داد که اگر درد ملت را ندارید و مرهمی در آستین ندارید؛ وارد این کارزار نشوید.

ولی اسماعیلی در نشست علنی روز گذشته مجلس شورای اسالمی گفت: به 
مردم والیت مدار حوزه انتخابیه شهرستان گرمی مغان شهرستان جدید تاسیس 
العطش مردم  نیرو تذکر می دهم صدای  نگوت سالم عرض می کنم و وزیر  ا

روستاهای گرمی مغان و انگورت را بشنوند و اقدامات الزم را به عمل آورند.
اسماعیلی مطرح کرد: ما به عنوان نمایندگان ملت بار این دوران پر مخاطره 
را بر دوش داریم و بیش از هر زمان دیگری باید در باب آن تامل کنیم که اگر 
چنین نباشد نه تنها شرمسار ملت که شرمسار همه تاریخ خواهیم بود. تقدیری 
که اکنون بر دوش داریم فهمیدن شکاف ها و پیداکردن راهکارهایی برای گذر 
از آن شکاف هاست؛ شکاف های اقتصادی، سیاسی میان دولت و ملت، شکاف 
میان منطقه و کشورهای جهان و شکاف های فرهنگی، شکاف جهنمی طبقاتی 

و شکاف بین نسلی که مجلس انقالبی باید طرحی نو دراندازد.
بدون  و  پروایی  هیچ  بی  بنده  داد:  ادامه  مجلس  در  گرمی  مردم  ماینده  ن
هرگونه محافظه کاری سیاسی و با صدای بلند عرض می کنم که اگر برای این 
شکاف ها طرحی نو نیافکنیم؛ در مغاک آن فرو خواهیم غلتید. تئوری گام دوم 
انقالب و تمدن نوین اسالمی که رهبری پیش از هر کسی با نظر حکیمانه خود 
آن را مطرح و بیان کردند باید مبنای ما نمایندگان مردم، دولت، مردم و سیاسیون 
و البته دانشگاهیان باشد که دریغ و صد دریغ ،گوش شنوایی از مسئولین برای 
حرکت در این مسیر نجات بخش وجود ندارد.نماینده مردم در مجلس یازدهم در 
ادامه تاکید کرد: گوش مسئولین ما شنوای فریادهای نجاتبخش نیست و گوش 

ملت شریف ایران خسته از شعارهای بدون عمل مسئولین است.

قالیباف: مذاکرات وین جدی است
محمدباقر قالیباف در جلسه علنی روز گذشته مجلس شورای اسالمی در نطق 
پیش از دستور خود گفت: مذاکرات بین ایران و قدرت های ۱+۴ همراه با فراز و 
نشیب های زیادی در جریان است؛ یک روز اخبار پیش رفت مذاکرات یک روز بروز 
اختالفات بیان می شود که همه این ها نشان دهنده جدی بودن مذاکرات است.

وی ادامه داد: قانون اقدام راهبردی مجلس برای لغو تحریم ها باعث بازشدن 
قفل های صنعت هسته ای شده  و ظرفیت های الزم جهت مذاکرات را  برای تیم 
مذاکره کننده  فراهم آورده است. در حال حاضر همین ظرفیت های تولید شده و 
قدرِت عینیت یافته، محور بده-بستان ها در مذاکراِت جاری قرار گرفته است تا به 
پشتوانۀ این قدرت آفرینی امکان تامین  و تضمین منافع عموم مردم  فراهم شود.

رئیس مجلس شورای اسالمی بیان کرد: صدای واحد مسئولین جمهوری 
اسالمی ایران که تحت مدیریت هوشمندانه رهبر معظم انقالب ایجاد شده است  
تاکنون  نقش موثری در جلوگیری از زیاده خواهی های دشمن داشته است، حفظ 
انشااهلل  نتیجه مطلوب نهایی  امری ضروری است که  به  تا رسیدن  اتحاد  ین  ا

مورد توجه همه ما  خواهد بود.
با  همسو  است  شده  گفته  بارها  نیز  گذشته  در  که  همانطور  افزود:  ی  و
سیاست های تعیین شده توسط رهبر معظم انقالب  ما به دنبال رفع کامل عملی 
و فوری همۀ تحریم ها هستیم. اگر همه  تحریم ها بطور کامل برداشته شود و 
اثرات اقتصادی آن نیز به صورت عملی راستی آزمایی گردد نباید حتی یک ساعت 
در موافقت با انجام تعهداتی که ایران مطابق برجام آن ها  را پذیرفته است، تاخیر کرد.

وی بیان کرد: موضوع بعدی که الزم است  علی رغم موضع گیری های 
قبلی از تریبون رسمی مجلس نیز به آن اشاره  کنم، درباره برخی صحبت ها، 
علیه قهرمان ملی ایران و دوگانه سازی غیرکارشناسی و وهم آلود از قدرت میدانی  
و قدرت دیپلماسی است. این دوگانه سازی  به طور حتم  ضد منافِع ملی است. 
بدون قدرت میدانی  قدرت دیپلماسی  توانی برای موفقیت ندارد و بدون  قدرت 
دیپلماسی، قدرت میدانی هرگز به تمام اهداف خود برای تامین منافع ملی دست 
نخواهد یافت. این همان مجاهدت هوشمندانه ای است که حاج قاسم سلیمانی در 
منطقه با هم افزا کردن قدرت میدانی و قدرت دیپلماسی توطئه دشمنان را  خنثی 

کرد و از همان طریق قدرت عظیمی برای دیپلماسی  به وجود آورد.

رییس جمهوری:
کولبری در شان کرامت مرزنشینان رشید ما نیست

رییس جمهوری درجلسه روز گذشته ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، قاچاق 
کاال را امری ناپسند و زیان بار برای اقتصاد و تجارت سالم و شفاف در کشور دانست.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، دویست و بیست و چهارمین 
حجت االسالم  ریاست  به  سه شنبه  روز  دولت  اقتصادی  هماهنگی  ستاد  لسه  ج
والمسلمین حسن روحانی برگزار شد و در این جلسه، برنامه تامین کاالهای اساسی، 

ضروری و مورد نیاز در سال ۱۴۰۰ مورد بررسی قرار گرفت.
در آغاز جلسه، رییس کل بانک مرکزی گزارشی از تامین ارز مورد نیاز کاالهای 
اساسی در سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ ارایه کرد و پس از بحث و بررسی تصمیمات 

الزم برای خرید اقالم مورد نیاز اتخاذ شد.
همچنین وزیر صنعت، معدن و تجارت گزارشی از تامین گندم مورد نیاز سال  
۱۴۰۰و آمار خرید داخلی گندم در استان های مختلف ارایه نمود سپس برنامه تامین 
سالیانه گندم برای نیاز سال و تکمیل ذخایر استراتژیک پس از بحث و بررسی به 
تصویب رسید.در این جلسه وزیر کشور و مسئوالن ستاد مبارزه با قاچاق کاال نیز 

گزارشی از اقدامات و برنامه های این ستاد ارایه کردند.
رییس جمهوری قاچاق کاال را امری ناپسند و زیان بار برای اقتصاد و تجارت 
سالم و شفاف در کشور دانست و تاکید کرد: کولبری پدیده زشت و غیرقابل قبولی 
بوده که نه در شان کرامت انسانی مرزنشینان رشید ما است و نه با سیاست ها و 

انضباط تجاری کشور سازگاری دارد.
دکتر روحانی افزود: باید با حمایت اقتصادی، اشتغالزایی و مهارت افزایی برای 

مرزنشینان شریف، این پدیده ناگوار از چهره مزرهای ما زدوده شود.
رییس جمهور تصریح کرد: شفاف سازی و ایجاد انضباط در سراسر چرخه 
تجاری کشور، از نقطه تامین تا زنجیره عرضه و نقطه مصرف الزمه این کار است 
و رسیدن به این هدف با هماهنگی و همکاری همه دستگاه های ذیربط در دولت، 

نیروی انتظامی و نهادهای نظارتی و قضایی امکان پذیر خواهد بود.

دبیرکل حزب پیشرو اصالحات:
ظریف منافع کاسبان تحریم را به خطر انداخته است

دبیرکل حزب پیشرو اصالحات گفت: وجود ظریف منافع کسانی که تحریم ها 
برای شان نفع دارد و کاسبی آن را می کنند و سود می برند به خطر انداخته است؛ 
آنها کسی را می خواهند که شعار دهد، قطعنامه ها را ورق پاره اعالم کند و مرتب 

شورای امنیت سازمان ملل علیه ما قطعنامه صادر کند و تحریم ها اضافه شود.
در  می کنند  اعالم  نمایندگان  از  برخی  این که  به  واکنش  در  صوفی،  علی 
انتخابات  در  گرفته اند  قول  ظریف  از  خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون 
حاضر نشود، گفت: همواره طبق قانون اساسی تالش شده است مردم در انتخابات 
مشارکت کنند. قانون اساسی آمده تا حق حاکمیت مردم بر سرنوشت شان را به 
رسمیت بشناسد؛ اما متاسفانه برای عده ای این مفهوم بی معنا شده و فقط به یک 

چیز فکر می کنند و آن هم قبضه کردن قدرت است.
وی ادامه داد: جریانی که از یک سو توان رقابت با اصالح طلبان را ندارد و  
از سوی دیگر مردم از آنها رویگردان هستند؛ فقط یک راه دارد و آن هم این است 

که در انتخابات تمام متغیرها را در کنترل خودش داشته باشد.
وی افزود: این جریان نه به مردم احتیاجی دارد و نه به رقیب؛ بنابراین هرکسی 
که ممکن است رقیب شان باشد و انتخابات ریاست جمهوری ۷۶ ، ۹۲ و ۹۶ را تکرار 
کند را حذف می کند؛ برای این افراد، اینکه مردم شرکت کنند یا نکنند مهم نیست.

این فعال سیاسی اصالح طلب اظهار داشت:  آقای ظریف به عنوان یک چهره 
ملی تاثیرگذار در عرصه بین المللی، در جهت حفظ و دفاع از امنیت ملی جانفشانی 
می کند و در بین همه مسئوالن توانسته است یک اعتماد نسبی را جلب کند و مردم 
هم به خوبی این را می دانند اما جریانی از  این امر واهمه دارد و نمی خواهد امثال آقای 
ظریف بیایند، اینکه افرادی بیایند و کار  بلد نباشند و وضع کشور را خراب هم کنند 
مهم نیست زیرا این جریان منافع ملی را ارجح تر از منافع شخصی مشاهده نمی کنند.

رئیس روابط عمومی وزارت بهداشت خبر داد؛

واکسیناسیون ۱۳ میلیون نفر تا پایان دولت دوازدهم
بط  ا و ر کز  مر ئیس  ر
نی  رسا اطالع  و  عمومی 
در  گفت:  بهداشت  وزارت 
روزهای آتی ۲.۵ میلیون دوز و تا پایان 
خرداد حداقل ۱۰ میلیون دوز واکسن در 
اختیار ایران قرار می گیرد و امید می رود 
واکسیناسیون  دوازدهم  دولت  پایان  تا 
حداقل ۱۳ تا ۱۴ میلیون نفر انجام شود.

گذشته)سه  روز  جهانپور  کیانوش 
شنبه( افزود: تهیه واکسن راهبردی است 
و طبیعتا مساله مهمی در افکار عمومی 
و رسانه هاست و با وجود تحریم ها و 
تهدیدها در زمینه تهیه واکسن، دولت 
و وزارت بهداشت تمام تالش خود برای 
تهیه واکسن انجام داده است، به طوری 
که فاز یک واکسیناسیون تمام شده و 
وارد فاز دوم آن شده ایم و امروز در جای 

درستی قرار داریم.
واکسیناسیون  هدف  افزود:  وی 
میر  و  مرگ  کاهش  نخست،  وهله  در 
دلیل،  این  به  و  کروناست  از  ناشی 
های  گروه  از  ایران  در  واکسیناسیون 
که  شده  آغاز  باال  سنین  از  پرخطر 
بوده است،  بیشتر  آنها  در  میر  و  مرگ 
اما کماکان باید توجه داشت که کنترل 
به  نیاز  انتقال  زنجیره  قطع  و  بیماری 
بهداشتی  های  پروتکل  کامل  رعایت 
همزمان با واکسیناسیون سراسری دارد.

عبور  کرونا  چهارم  پیک  از  هنوز 
نکرده ایم

چهارم  پیک  داد:  ادامه  جهانپور 
مسیر  ها  استان  همه  در  تقریبا  کرونا 
این  با  است.  کرده  آغاز  را  خود  نزولی 
حال تا عبور کامل از پیک چهارم بیماری 
باید پروتکل های  فاصله وجود دارد و 
بهداشتی به دقت رعایت شود و هرگونه 
سهل انگاری در این زمینه به لحاظ ورود 
واریانت های جدید کرونا به کشور می 
تواند خیز جدید مجدد بیماری را در پی 

داشته باشد.
دارو   غذا  و  سازمان  سخنگوی 
واکسن ضرورتی  واردات  کرد:  تصریح 
غیرقابل انکار و طبق قاعده کلی بهترین 
واکسن، نخستین واکسن درد دسترس 
است. بنابراین هر واکسنی که مورد تایید 
وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو قرار 
گرفته، باید وارد شده و واکسیناسیون با 
سرعت تا زمان دسترسی به واکسن های 

داخلی، انجام شود.
و  دولت  کرد:  خاطرنشان  وی 
 ۲۴۰ حدود  تاکنون  بهداشت  وزارت 
میلیون دوز واکسن را پیش بینی، خرید 
و  روزها  طی  و  کرده  خرید  پیش  یا 
وارد کشور  تدریج  به  آینده  هفته های 
و یا تولید خواهد شد. طبق دستورالعمل 
های مصوب و سند ملی واکسیناسیون 
در اختیار مردم قرار خواهد گرفت و حتی 
برنامه  این  تحقق حداقل ۵۰ درصدی 
برای رسیدن به نقطه هدف اولیه کفایت 

خواهد کرد.
ز  ا پس   : د کر ر  ظها ا ی  و
سال   ۸۰ باالی  افراد  واکسیناسیون 
افراد  واکسیناسیون  آتی،  روزهای  در 
اولویت  آغاز می شود.  باالی ۷۵ سال 
میر  و  مرگ  کنترل  واکسیناسیون،  در 
واکسن  تزریق  دلیل  به همین  و  است 

با اولویت سنین باال انجام می شود و 
هدف نخست، کنترل مرگ و میر ناشی 
از بیماری کرونا از طریق واکسیناسیون 
ز  نیا بیماری  زنجیره  کنترل  است. 
بهداشتی  های  پروتکل  رعایت  به 

واکسیناسیون سراسری دارد.
دارو  و  غذا  سازمان  سخنگوی 
واکسن  واردات  بر  عالوه  کرد:  تاکید 
مورد تایید، اتکا بر تولید واکسن داخلی 
خواهد بود و روند ساخت واکسن های 
داخلی و تولید مشترک با حمایت دولت 
و وزارت بهداشت درحال انجام است که 
مطلوب  نتیجه  به  زودی  به  امیدواریم 
تولید  خطوط  در  تولید  چنانچه  برسد، 
اولیه واکسن کوو ایران برکت با پذیرش 
ریسک از سوی سازنده آغاز شده، تولید 
کلید  نیز  اسپوتنیک  واکسن  مشترک 
ایران  پاستور  انستیتو  واکسن  و  خورده 
انتظار  به تولید نزدیک می شود و  نیز 
می رود واکسن های کوو پارس رازی 
و فخرا نیز با طی مراحل مطالعه بالینی 
این مرحله رسیده  به  تابستان  پایان  تا 
و به کمپین واکسیناسیون عمومی علیه 

کووید ۱۹ بپیوندد.
به  ارتباطی  هیچ  واکسیناسیون 

انتخابات ندارد
رییس مرکز روابط عمومی و اطالع 

رسانی وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه 
واکسیناسیون به طور عام و تولید واکسن 
داخلی به طور خاص، مساله و موفقیت 
ملی است، گفت: خوشبختانه بسیاری از 
دلسوزان به اهمیت و ضرورت موضوع 
رسیده اند و نوعی تفاهم نانوشته در این 
مهم میان نخبگان وجود دارد. امیدواریم 
فضای انتخاباتی و امواج سیاسی در این 
به  منتهی  روزهای  و  ها  هفته  زمینه 
انتخابات آن را تحت الشعاع قرار ندهد 
و توجه نابه جا به برخی منافع و مراعات 
سیاسی، این توفیق، وفاق و افتخار ملی  
هیچ  واکسیناسیون  نگیرد.  هدف  را 
نداشته   ۱۴۰۰ انتخابات  به  ارتباطی 
برخی  امیدواریم  و  داشت  نخواهد  و 
به  مسئوالنه  غیر  اظهارات  یا  اقدامات 

افکار عمومی نشانی غلط ندهد.
ها،  تالش  کرد:  تاکید  جهانپور 
تدابیر و دیپلماسی واکسن در ایران از 
فروردین ۱۳۹۹ با لحاظ همه شرایط و 
ریزی  برنامه  با  موجود،  های  دشواری 
واقع بینانه  و هماهنگی بین بخشی در 
مسیر درستی قرار داشته و مسیر تامین 
ریل  واکسیناسیون  و  واکسن  تولید  و 
گذاری شده،  هر روز، هر هفته و هرماه 
با شتاب بیشتر از گذشته تا رسیدن به 

نقطه هدف، ادامه خواهد یافت.
رییس مرکز روابط عمومی  و اطالع 
جایگاه  گفت:  بهداشت  وزارت  رسانی 
جهان  سازی  واکسن  در صنعت  ایران 
با  مرتبط  فناوری های  و  رتبه علوم  و 
واکسن حداقل یک تا دو کالس ارتقا 
یافته و چه بسا راه ۲۰ -۳۰ ساله در یک 
تردید  بدون  و  شده  پیموده  اخیر  سال 
میراثی ماندگار و از جمله دستاوردهای 
و  سالمت  نظام  چشمگیر  و  ارزشمند 
کشور در همه دهه های اخیر است و 
هر روز ارزش های آن بیش از پیش، 

نمودار می شود.

ث
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زیر نظر: علی هوشمند

برگزاری آزمون زبان دکتری تخصصی پیام نور در ۵ خرداد 
رییــس مرکــز ســنجش و آزمــون دانشــگاه پیــام نــور گفــت: ســی 
و پنجمیــن دوره آزمــون زبــان دکتــری تخصصــی )ETPNU( دانشــگاه 
ــی در  ــه صــورت الکترونیک ــرداد ۱۴۰۰ ب ــنبه ۵ خ ــور روزچهارش ــام ن پی

مراکــز برخــی اســتانها برگــزار مــی شــود.
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه پیــام نــور ، معصومه حســینی 
بــا یــادآوری بــه لغــو آزمــون ایــن دوره در ۲۲ فروردیــن مــاه اعــالم کرد: 
متقاضیــان جامانــده بــرای شــرکت در ســی و پنجمیــن دوره آزمــون زبان 
دکتــری تخصصــی دانشــگاه پیــام نــور مــی تواننــد روز ۲۶ اردیبهشــت 
مــاه ســال جــاری بــه صــورت الکترونیکــی و از طریــق پرتــال دانشــگاه 
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Portal/Home جهــت ثبــت نــام اقــدام کنند.
ــال  ــاه س ــت م ــون را ۲۸ اردیبهش ــت کارت آزم ــان دریاف وی زم
جــاری عنــوان کــرد و گفــت: ایــن آزمــون در مراکــز اســتانهای همــدان، 
یــزد، کرمــان، آذربایجــان شــرقی، اصفهــان، فــارس، خراســان رضــوی، 
مازنــدران، خوزســتان، تهــران، سیســتان و بلوچســتان، ایــالم، کرمانشــاه 

ــود. ــزار می ش ــهر برگ و بوش
ــا بیــان اینکــه ظرفیــت ثبــت نامــی بــه دلیــل شــرایط  حســینی ب
خــاص کرونــا در مراکــز مجــری محــدود اســت، افــزود: تاریــخ اعــالم 
شــده ثبــت نــام جدیــد، صرفــا بــرای متقاضیــان جدیــده بــوده و داوطلبان 
ــام مجــدد  ــه ثبــت ن ــاز ب ــن نی ــخ ۲۲ فروردی آزمــون لغــو شــده در تاری

ندارنــد.
وی یــادآور شــد: هزینــه ثبــت نــام بایــد بــه صــورت الکترونیکــی در 
هنــگام ثبــت نــام و از طریــق ســایت پرداخــت شــود و داوطلبــان دقــت 
داشــته باشــند کــه بــه هیــچ وجــه مبلــغ ثبــت نــام را بــه صــورت دســتی 

و از طریــق شــعب پرداخــت نکننــد.
متقاضیــان جهــت کســب اطالعــات بیشــتر و یــا رفــع مشــکالت 
احتمالــی مــی تواننــد بــا شــماره تلفــن ۲۲۴۵۸۲۹۷-۰۲۱ تمــاس حاصــل 

کننــد.

تصویب دفاع از پایان نامه دکتری با ارائه محصوالت دانش 
بنیان 

ــه محصــوالت  ــا ارائ ــری ب ــان نامــه دکت ــاع از پای دســتورالعمل دف
ــرار گرفــت. ــان مــورد بررســی و تصویــب ق دانــش بنی

ــه  ــیزدهمین جلس ــگاه آزاد، س ــی دانش ــط عموم ــزارش  رواب ــه گ ب
شــورای مدیریــت فعالیــت اقتصــاد دانــش بنیــان دانشــگاه آزاد اســالمی 
ــاوری  ــات، فن ــاون تحقیق ــادی مع ــی فیروزآب ــور روح اهلل دهقان ــا حض ب
ــرکل اداره  ــی مدی ــد ضرغام ــالمی و  وحی ــگاه آزاد اس ــوآوری دانش و ن
سیاســتگذاری و نظــارت راهبــردی دانشــگاه آزاد اســالمی برگــزار شــد.

ــرای  ــزار ب ــن کارگ ــات تعیی ــی موضوع ــد در جلســاتی آت ــرر ش مق
مرکــز فنــاوری هــای نویــن مالــی دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد فیروزکوه 
و بررســی شــیوه نامــه اســتفاده از محصــوالت دانــش بنیــان مطــرح و 

ارزیابــی شــود.
در حــال حاضــر دانشــگاه آزاد ۳۰ ســرای نــوآوری دارد  کــه ایــن 
ــه طــرح آمایــش ســرزمین آن اســتان  ــا توجــه ب ســراها در اســتان ها ب
فعالیــت می کننــد. در ایــن ســراها هســته های فنــاور، واحدهــای 
ــت  ــه فعالی ــه صــورت تخصصــی ب ــان ب ــاور و شــرکت های دانش بنی فن

می پردازنــد.

دریافت فطریه دام جدید کالهبرداران سایبری
از شهروندان در  احتمالی  به سوءاستفاده  ناجا نسبت  فتای  پلیس  اجتماعی  معاون 

پوشش جمع آوری فطریه هشدار داد.
سر هنگ » رامین پاشایی » معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا با بیان این  که این روزها 
همزمان با نزدیک شدن به ایام عید سعید فطر و اعمال مذهبی این ایام مجرمان سایبری 
با طراحی سایت های جعلی و تبلیغات فریبنده در فضای مجازی و عمدتا شبکه های 
اجتماعی و پیام رسان های غیر بومی مترصد کالهبرداری از هموطنان با عنوان دریافت 

فطریه و سایر نذورات می باشند.
این مقام انتظامی در تشریح این خبر افزود: شیوه و شگرد مجرمین به این شکل 
می باشد که عمدتا با سوء استفاده از نام اشخاص و چهره های شناخته شده هنری و یا 
ورزشی و یا جعل عنوان سازمان ها و نهاد های اجرائی ذی صالح با استفاده از شگرد 
های مختلف و استفاده از تصاویر نیازمندان و سایر اقدامات فریبنده با اعالم شماره حساب 

های شخصی از متقاضیان کالهبرداری می نمایند.
معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا گفت در شیوه دیگر این مجرمین با طراحی سایت 
های جعلی با همین عنوان و هدایت متقاضیان به درگاه های جعلی بانکی با دست آوردن 
اطالعات کارت بانکی فریب خوردگان نسبت به برداشت غیر مجاز از حساب های مالی 

آنان کالهبرداری می نمایند.
سرهنگ پاشایی افزود: بر اساس رصد های پیش دستانه صورت گرفته در فضای 
مجازی یک باند ۳ نفره که مترصد کالهبرداری از هموطنان با این شیوه و شگرد بودند 

قانونی  به جهت سیر مراحل  با مرجع محترم قضایی ضمن دستگیری،  طی هماهنگی 
تحویل مراجع قضایی شدند و فعالیت چندین سایت با اقدام مشابه نیز متوقف گردید .

این مقام انتظامی در پایان افزود: هموطنان گرامی به منظور واریز وجوهات نقدی 
و یا غیر نقدی تحت عنوان فطریه و سایر نذورات صرفا از مسیر های دسترسی قانونی و 
قابل اعتماد که از سوی رسانه ملی و خبرگزاری های معتبر اطالع رسانی می گردد اقدام 
و از واریز هرگونه وجه به حساب شخصی سایر افراد اکیدا خوداری نمایند و در صورت 
مشاهده موارد مشکوک مراتب از طریق شماره ۰۹۳۶۸۰ و یا سایت رسمی پلیس فتا به 

نشانی WWW.CYBERPOLICE.IR  اطالع دهند.

ریزش ساختمان و فوت یک زن ۶۰ ساله 
سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران از جانباختن یک خانم و مصدوم 

شدن یک کودک در پی ریزش ساختمان مسکونی خبر خبر داد.
گفت:  آهن  راه  میدان  در  ساختمان  ریزش  تکمیلی  جزییات  درباره  ملکی  جالل 
غروب روز دوشنبه گذشته، یک مورد خاص که آوار در یک منزل قدیمی در میدان راه 
به سامانه ۱۲۵ سازمان آتش نشانی و خدمات  بود،  ابتدای خیابان ولیعصر ریخته  آهن 
ایمنی شهرداری تهران اطالع داده شد که بالفاصله پس از آن سه ایستگاه آتش نشانی 

با امکانات کامل به محل اعزام شدند.
وی با بیان اینکه اطالعات ضد و نقیض اولیه حاکی از آن بود که دو نفر در منزل 
محبوس هستند، ادامه داد: آتش نشانان در ابتدا جست و جوی خود را آغاز کردند و در یک 
عملیات بسیار حساس یک پسر بچه ۸ ساله را در شرایطی که کامال زیر آوار مدفون بود 
نجات دادند. این کودک دچار آسیب دیدگی شده بود و به نیرو های اورژانس تحویل داده شد.

سخنگوی اورژانس کشور در ساعت ۲۲ در ادامه عملیات جست و جو برای یافتن 
حادثه دیدگان احتمالی اظهار کرد: اتش نشانان در ادامه عملیات خاک برداری با پیکر 
یک خانم حدودا ۶۰ ساله مواجه شدند که زیر حجم بسیار زیادی از خاک مدفون شده 
بود. عوامل اورژانس پس از بررسی وضعیت جسمانی وی اعالم کردند که او جان خود 

را از دست داده است.
به گفته وی به تأیید افرادی که در محل حضور دارند فرد دیگری در ساختمان حضور 

نداشت اما آتش نشانان با جست و جو از این امر اطمینان حاصل کردند.
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آیا پردازنده های اینتل لیك فیلد کیفیت 
و کارایی موردانتظار را دارند؟

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

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

درباره ی آن ها ارائه کرد.
پردازنده  لیک فیلد )عبارت صحیح تر برای آن SoC است( پردازنده ی ۷ واتی 
 Sunny و یک هسته ی پردازشی Tremont با چهار هسته ی پردازش مرکزی
Cove است که از هایبرتردینگ هم بهره نمی برد. قطعا چنین پردازنده  ای رقیب 
و  مقایسه ها  درنتیجه،  بود؛  نخواهد   )Core( کور  خانواده ی  کامل  محصوالت 
بنچمارک هایی که بین لیک فیلد و پردازنده های کامل کور می شود، هیچ گاه برتری 
 CB۱۵ مذکور در بنچمارک SoC پردازنده ی کوچک تر را نشان نمی دهد. امتیاز
 ۸۱۰۰y-Core m۳ در بخش پردازش تک رشته ای کمتر از امتیاز پردازنده ی
گزارش می شود )۳/۸۸ دربرابر ۲/۹۶(. البته در پردازش چندهسته ای شاهد نتایج 

بهتری هستیم و لیک فیلد امتیاز ۲۵۵ را دربرابر امتیاز ۱۶۲ رقیب ثبت می کند.
پردازنده ی ۸۱۰۰y-m۳ را می توان بهترین گزینه در خانواده ی x۸۶ برای 
مقایسه با Lekefield SoC دانست. پردازنده ی سری Core M تراشه ای 
دوهسته ای با چهار رشته ی پردازشی محسوب می شود که توان طراحی گرمایی 
آن ۵ وات و سرعت کالک پایه  اش ۱/۱ و سرعت کالک تقویت شده ی آن ۴/۳ 

گیگاهرتز است.
الگوی رقابتی لیک فیلد دربرابر کور ام )ضعف در امتیاز تک رشته ای و برتری 
 R۲۰ و R۱۵ و R۱۰ در امتیاز چند رشته ای( در تمامی بنچمارک های ساین بنچ
و گیگ بنچ ۵.۱ دیده می شود. پردازنده ی ۸۱۰۰Y-m۳ در تمامی آزمایش های 
تک رشته  ای پیروز می شود و فاصله ی زیادی هم با رقیب دارد. درمقابل، در تمامی 
آزمایش های چند هسته ای شاهد پیروزی پردازنده ی لیک فیلد هستیم که فاصله ی 

بیشتری با فاصله ی رقابت تک رشته ای را هم نشان می دهد.
بررسی ها،  نتیجه ی  به  نگاه  با  کوالکام  دارند  اعتقاد  کارشناسان   برخی 
پیروزی  به قطع نمی توان  البته  )تِک رادار(؛  پیروزی می زند  نشانه ی  به  پوزخندی 
کوالکام را در وظایف پردازشی تأیید کرد. به هرحال، پلتفرم ویندوز روی آرم اکنون 
برای هماهنگی با x۸۶ مبتنی بر شبیه سازی ۳۲ بیتی است که به تنهایی برخی از 
نتایج آزمایش را خدشه دار می کند. درمقابل، لیک فیلد در عملکرد تک رشته ای در 
بسیاری از آزمایش ها از پردازنده ی کواکاک ۸cx بهتر ظاهر شده )۷۹۷ دربرابر 
۷۰۰(؛ اما درنهایت در پردازش چندرشته ای، ۸cx با امتیاز ۲،۷۶۰ دربرابر ۱،۴۴۱ 
پیروز می شود. درنهایت، شاید کوالکام با نسل بعدی پردازنده های خود رقابت را 
شدیدتر هم بکند؛ اما هنوز نمی توان نتیجه گیری کاملی از پیش بینی های آتی کرد.

در  را  چندهسته ای  پردازش  مقیاس دهی  عامل   ۵.۲ گیک بنچ  اپلیکیشن 
پذیرفتنی  به هیچ وجه  عامل  این  می کند.  بیان   ۸/۱ با  برابر  لیک فیلد  پردازنده ی 
نیست و حتی می توان مدل آزمایش کردن اپلیکیشن را هم درباره ی آن نقد کرد. 
البته نمی توان به طورحتم نتیجه ی آزمایش را رد کرد؛ اما درنهایت ۸/۱ برابر از 

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

باتری و قیمت پردازنده ی تیم آبی نداریم. 

و  آموزش  وزیر  معاون 
پرورش گفت: در دوران کرونا 
تالش کردیم، معلماِن مبتال 
بیمارستان مراجعه  به  آسایش خاطر  با 

کنند و دیگر نگران هزینه ها نباشد.
ن  و معا کمن  تر ر  لهیا ا علی 
و  آموزش  انسانی  منابع  و  برنامه ریزی 
مبتال  معلمان  درباره شناسایی  پرورش 
به کرونا اظهار داشت: ما واحد درمانی 
به  را  آن  بتوانیم  که  نداریم  مستقلی 
بیماران کرونا اختصاص دهیم و صرفا 
پذیرش  بخش  آن  در  را  فرهنگیان 
می کنیم. طی صحبت هایی که با شرکت 
آتیه سازان حافظ داشتیم، آن ها مجری 
پرورش  و  آموزش  بیمه  تکمیلی  طرح 
هستند و ما به این شرکت تاکید کردیم 
کرونا  بیماری  دلیل  به  معلمی  هر  اگر 
پرداخت  شد؛  بستری  بیمارستان  در 
اولویت در  با  باید  هزینه های آن معلم 
دستور کار این شرکت قرار بگیرد و کار 

معلمان را دنبال کنند.
اللهیار در پاسخ به این سوال که 
تاکنون چند نفر از فرهنگیان به کرونا 
حاضر  حال  در  گفت:  شده اند؟  مبتال 
آماری مبنی بر اینکه چند نفر از معلمان 
در کل کشور به کرونا مبتال شده اند و در 
بیمارستان های مختلف بستری هستند 
نداریم. این آمار در اختیار شرکت آتیه 
شرطی  به  هم  آن  است  حافظ  سازان 
کرده  ارائه  را  خود  مدارک  معلم  که 
را  کرونا  برای  درمانی  هزینه های  تا 

پس بگیرد.
پرورش  و  آموزش  وزیر  معاون 
گفت: به طور کلی در این مدت تمرکز 
از  بوده که  بر سیاست گذاری هایی  ما 
کند.  حمایت  کرونا  شرایط  در  معلمان 
در  معلمی  اگر  کردیم  تالش  واقع  در 
زمان کرونا بیمار شود و به بیمارستان 
مراجعه کرد دیگر نگران هزینه ها نباشد.

ز  ا ری  بسیا  : د کر ن  بیا وی 
برای  را  طرح هایی  بیمه  شرکت های 
مبتالیان به کرونا در نظر گرفته اند، بر 
همین اساس ما تعرفه هایی را مشخص 
کردیم که باید در اولویت قرار بگیرد و 
از معلم در زمان ابتال به کرونا حمایت 
شود تا اگر معلمان در استان های مختلف 
به بیمارستان های متعدد مراجعه کردند، 

نگرانی نداشته باشند.
معاون برنامه ریزی و منابع انسانی 
آموزش و پرورش در پاسخ به این سوال 
که اما همچنان برخی معلمان از عدم 
همراهی آموزش و پرورش در زمان ابتال 
به کرونا گالیه دارند، گفت: حمایت ما 
صرفا از طریق بیمه های تکمیلی است 
در  را  هزینه ها  هم  و  تعرفه ها  هم  که 

اولویت قرار می دهد.
وی افزود: سال گذشته در فضای 
مجازی معلمی را دیدیم که در حالی که 
در روی تخت بیمارستان بود، اعالم کرد 
آموزش و پرورش حمایتی از او نکرده 
طرق  از  بالفاصله  موضوع  این  است. 

شرکت آتیه سازان حافظ مورد پیگیری 
ارتباط  این معلم  با  قرار گرفت. سپس 
برقرار شد و جالب این بود که در زمان 
انتشار فیلم، آن معلم هزینه های درمانی 
خود را به شرکت بیمه ارائه نکرده بود، 
یعنی هنوز بستری و دوره نقاهت سپری 
انجام  پیگیری های  اما طی  بود،  نشده 
شده شرکت آتیه سازان حافظ هزینه ها 

را به معلم پرداخت کرد.
اللهیار ترکمن ادامه داد: اگر موردی 
ما  به  باید  دقیق تر  باشد  زمینه  دراین 
اعالم شود؛ زیرا ما آمادگی بررسی کامل 
موضوع را داریم. ما با شرکت آتیه سازان 
معلمان مان  از  که  تفاهم کردیم  حافظ 

حمایت همه جانبه داشته باشد.
معاون وزیر آموزش و پروش گفت: 
فرهنگیان هر جا که احساس شود این 
ما  به  نمی گیرد  انجام  خوبی  به  تعهد 
منعکس کنند تا ما به مساله ورود کنیم 
که مشکلی برای فرهنگیان در این زمینه 

وجود نداشته باشد.
که  سوال  این  به  پاسخ  در  وی 

آیا آماری در خصوص پوشش معلمان 
مبتال به کرونا به شما ارائه شده است؟ 
شرکت  با  ما  که  جلسه ای  طی  گفت: 
آتیه سازان حافظ داشتیم، آن ها به ما 
تا دی ماه گذشته حدود  اعالم کردند 
۸۰ پرونده داشتند که به صورت کامل 
اما  است،  شده  پرداخت  آن ها  هزینه 
دقیق تری  خبر  نیم  بتوا ینکه  ا برای 
مبتالیان  کل  تعداد  اول  باید  بدهیم، 
را آمارگیری کنیم و ببینیم چه روندی 

طی شده است.
این  من  کرد:  خاطرنشان  اللهیار 
اطمینان را می دهم هر معلمی که اسناد 
هزینه های مربوط به بیماری کرونا را به 
شرکت آتیه سازان داده باشد، آن ها این 

هزینه را کامل پرداخت خواهند کرد.
معاون برنامه ریزی و منابع انسانی 
آموزش و پرورش در پاسخ به این سوال 
که آیا آماری از معلمان فوت شده بر اثر 
کرونا دارید یا خیر؟ گفت: در زمینه فوت 
معلمان آماری به آموزش و پروش داده 

نمی شود.

سیاست ما، حمایت از معلمان در دوره کرونا است؛

ترکمن: از تعداد معلمان فوت شده کرونایی بی خبریم!
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ن  سیو ا ر کنفد ییس  ر
در  می گوید  ایران  صادرات 
تحریم ها،  رفتن  کنار  صورت 
از سوی دولت  ارز  بازار  نحوه مدیریت 
اهمیت بسیار زیادی در آینده اقتصادی 

کشور دارد.
محمد الهوتی، اظهار کرد: فعاالن 
اقتصادی کشور مانند تمام افرادی که 
برایشان  مردمش  وضعیت  و  ایران 
به  اقتصاد  که  دارند  آرزو  دارد،  اهمیت 
سمتی حرکت کند که تقویت پول ملی، 
بهبود  و  مردم  خرید  قدرت  افزایش 
و  برسند  راه  از  رفاهی  شاخص های 
شرایط نسبت به آنچه که در سال های 
در  شود.  بهتر  کردیم  تجربه  گذشته 
عین حال این نگرانی نیز وجود دارد که 
با تصمیمات اشتباه، بار دیگر مشکالت 

جدید اقتصادی از راه برسند.
کاهش تصنعی نرخ دالر به سود 

هیچ کسی نیست
وی با بیان اینکه اجرای تصمیمات 
سیاسی  فضای  سایه  زیر  اقتصادی 
می تواند برای کشور مشکل ساز شود، 
بیان کرد: تجربه در ایران نشان داده در 
صورتی که تحریم ها لغو شوند یا کاهش 
تغییر  دادن  نشان  برای  دولت ها  یابند، 
به سمت  جامعه  در  امید  ایجاد  و  فضا 
تزریق  با  و  می کنند  حرکت  ارزپاشی 
کاهش  دنبال  به  بازار  به  ارز  گسترده 
قیمت آن می روند. از سوی دیگر وقتی 
می رسد،  دولت ها  جایی  جابه  زمان 

سمت  به  مستقر  دولت  اینکه  احتمال 
کاهش تصنعی نرخ ارز حرکت کند اما 
دولت بعدی توان و ظرفیت ادامه دادن 

آن مسیر را نداشته باشد وجود دارد.
خطرات ارزپاشی برای اقتصاد

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی 
لغو  صورت  در  حتی  داد:  ادامه  تهران 
تحریم و افزایش درآمدهای بین المللی، 
منابع ارزی کشور بی انتها نیست و یک 
جایی دولت مجبور می شود این ارزپاشی 
را متوقف کند که همین امر به افزایشی 
شدن دوباره قیمت ها در بازار و ایجاد یک 
شوک جدید ارزی دامن می زند. با توجه 
به همین تحلیل بود که بنده در جریان 
با ریاست  جلسه اخیر فعاالن اقتصادی 
محترم جمهوری، تذکر دادم که ارزپاشی 
اقتصاد کشور مشکالتی  برای  می تواند 

جدید به وجود آورد.
به سود  ارز  نرخ  ناگهانی  افزایش 

صادرکننده نیست
الهوتی با تاکید بر اینکه آسیب به 

تولید، آسیب به بخش مهمی از اقتصاد 
است، توضیح داد: بعضی می گویند در 
شد،  گران  ناگهان  دالر  که  دوره ای 
توجهی  قابل  سود  نیز  صادرکنندگان 
مبنایی  هیچ  حرف  این  کردند.  کسب 
ندارد زیرا صادرکننده برای تولید دوباره 
همان محصول باید مواد اولیه را با نرخ 
دالر باالتر بخرد و در عمل هیچ تفاوتی 
در شرایطش به وجود نمی آید. کاهش 
می شود  باعث  اما  دالر  نرخ  ناگهانی 
تولید دیگر به صرفه نباشد و با از بین 
و  ایرانی  تولیدات  رقابت  قدرت  رفتن 
کشور  به  کاال  قاچاق  احتمال  خارجی، 

افزایش یابد.
راهکار افزایش قدرت خرید مردم، 
کاهش  نه  است،  تورم  نرخ  کاهش 

تصنعی نرخ ارز
وی اضافه کرد: وقتی تولید آسیب 
کاهش  کشور  اقتصادی  رشد  ببیند، 
باال  واردات  به  نیاز  یافت،  خواهد 
می رود و آمارهایی مانند بیکاری دوباره 

افزایش می یابند. بهترین راهکار برای 
افزایش قدرت خرید مردم، کاهش نرخ 
نقدینگی  رشد  سرعت  کاهش  و  تورم 
به شکل  نمی توان  را  دالر  نرخ  است. 
که  همانطور  و  آورد  پایین  تصنعی 
رسیدن قیمت دالر به ۳۰ هزار تومان 
نرخ  کاهش  برای  تالش  نبود،  واقعی 
شمار  به  مثبتی  رخداد  نیز  ارزپاشی  با 

نمی رود.
ت  ا ر د صا سیون  ا کنفدر ییس  ر
شرایطی  در  کرد:  نشان  خاطر  ایران 
که به نظر می رسد نرخ تورم در سال 
خواهد  درصد   ۳۰ باالی  نیز  جاری 
بود، فشار جدید بر واحدهای تولیدی 
آنها  ورشکستگی  به  منجر  می تواند 
شود. ما قطعا از افزایش واقعی ارزش 
عین  در  اما  می کنیم  حمایت  ریال 
حال باید توجه داشت که سیاست های 
جدید  چالشی  به  می تواند  ارزی  غلط 

بدل شود.
نرخ دالر در بازار آزاد از ابتدای سال 
۱۳۹۷ و همزمان با بازگشت تحریم های 
آمریکا علیه ایران روند افزایشی به خود 
گرفت و در تابستان سال قبل حتی از 
با  اما  گذشت  نیز  تومان  هزار   ۳۰ مرز 
نرخ  این  انتخابات،  در  بایدن  پیروزی 
روزهای  در  رسید.  تومان  هزار   ۲۵ به 
سرگیری  ز  ا با  همزمان  و  گذشته 
بار دیگر  نرخ دالر  مذاکرات هسته ای، 
کاهشی شد و حتی به کانال ۲۰ هزار 

تومان نیز رسید.

صدور انواع ضمانت نامه بانکی در موسسه اعتباری ملل 
موسسه اعتباری ملل با هدف کمک به بنگاه ها 
انجام  در  تسریع  و  تسهیل  و  اقتصادی  فعاالن  و 
معامالت و قراردادها نسبت به صدور انواع ضمانت 

نامه اقدام می نماید.
 به گزارش روابط عمومی موسسه اعتباری ملل: 
تجار، فعاالن اقتصادی وتولیدکنندگان می توانند برای 

جایگزین نمودن ضمانت نامه در قبال نقدینگی نسبت به کاهش بلوکه شدن 
سرمایه و استفاده بهینه از آن اقدام نمایند.

 این گزارش می افزاید: کلیه سرمایه گذاران نیز می توانند با دریافت 
ضمانت نامه از موسسه اعتباری ملل سهولت بیشتری در چرخه اموراقتصادی 

و بازرگانی خود ایجاد نمایند.
 موسسه اعتباری ملل در راستای گسترش خدمات بانکداری الکترونیک 
و تسهیل در ارائه خدمات به مشتریان، سامانه استعالم ضمانت نامه بانکی 

را راه اندازی نموده است.
 اصالت ضمانت نامه های صادره موسسه اعتباری ملل از طریق کد 
سپام )سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی( بصورت آنالین قابل استعالم 

است

از سوی بانك شهر انجام شد
با  برگزاری کارگاه آشنایی کارکنان مدیریت شهری کرج 

قانون جدید چک

بانک شهر،  بین شهرداری کالنشهر کرج و  تعامالت  در چهارچوب 
با  قانون جدید چک  جدید  الزامات  و  تغییرات  با  آشنایی  آموزشی  کارگاه 
این  کارکنان  ویژه  بهداشتی؛  دستورالعمل های  و  ضوابط  تمامی  رعایت 

شهرداری برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی بانک شهر، با توجه به ضرورت ارتقای آگاهی 
آحاد جامعه و فرهنگ سازی در زمینه قانون جدید چک و نیز کاهش آثار و 
چالش های پیش رو، کارگاه آموزشی آشنایی با قانون جدید چک با حضور 
البرز  منطقه  به همت سرپرستی  و  مناطق کرج  کارکنان شهرداری های 

بانک شهر برگزار شد.
بیشتر  آشنایی  هدف  با  که  آموزشی  کارگاه  این  در  اساس،  این  بر 
انجام شد،  کرج  ذیحسابی شهرداری کالنشهر  و  مالی  پرسنل  و  مدیران 
مورد  و صالحیت های  چک  دسته  صدور  جدید  فرآیند  همچون  مواردی 
نحوه  و  صیادی  استعالم چک  چگونگی  دسته چک،  دریافت  جهت  نیاز 
صدور، دریافت و انتقال چک های جدید، تکالیف جدید بانک ها و موسسات 
اعتباری در رابطه با چک برگشتی، موارد جدید رفع سواثر از چک برگشتی 

در اصالحات جدید و ... مطرح شد.
به  الزم  آموزشی  فیلم های  ارائه  بر  عالوه  کارگاه  این  در  همچنین 
شرکت کنندگان، به سئواالت و ابهامات مطرح شده از سوی کارکنان مدیریت 

شهری کرج پاسخ داده شد.

حذف  برای  سرمد  بیمه  بزرگ  طرح  از  کاتب  رونمایی 
نسخه های فیزیکی درمانی در صداوسیما

رئیس هیات مدیره بیمه سرمد گفت: با استفاده از هوش مصنوعی، 
پلتفرمی طراحی کرده ایم که دیگر نیازی به ارسال نسخه های پزشکی و 

مراجعه بیمه گذار برای دریافت خسارت نخواهد بود.
به گزارش روابط عمومی بیمه سرمد، دکتر مجتبی کاتب در گفتگوی 
هفته صداوسیمای استان اصفهان درباره کارهای نوآورانه بیمه سرمد در 
صنعت بیمه کشور گفت: کشور ما در حوزه تکنولوژی های بیمه ای سال ها 
از دنیا عقب است و در این حوزه، با مشکالتی مانند نبودن شفافیت، عدم 
رعایت عدالت در تعریف حق بیمه و پایین بودن سرعت عمل مواجه هستیم. 
تکنولوژی های بیمه ای می تواند به خصوص در مورد آخر به صنعت بیمه 
کمک کند. امروز که خدمات نوین و آنالین به سرعت شکل گرفته و مردم 
برای خرید به سوپرمارکت هم نمی روند، صنعت بیمه هم ناچار است که 

به این سمت پیش برود.
اولین  و  است  بوده  پیش رو  حوزه  این  در  سرمد،  بیمه  گفت:  وی 
تلفن همراه در  پلتفرم های  تمامی  را که در  بیمه ای  وب اپلیکیشن خدمات 
بیمه مرکزی رونمایی کرده است که  با حضور رئیس کل  دسترس است، 
خدماتی مانند صدور بیمه نامه، نزدیک ترین مراکز درمانی، امور بیمه ای و 

خسارت ها را ارائه می کند.
رئیس هیات مدیره بیمه سرمد درباره اقدام بزرگ دیگر این شرکت در 
حوزه تکنولوژی های بیمه ای گفت: ما به زودی پلتفرمی رونمایی خواهیم کرد 
که تمامی مشتریان می توانند از طریق وب اپلیکشین و موبایل خود، اقدام به 
خرید بیمه نامه بدنه کنند و تمامی تصاویر و مدارک خود را از طریق موبایل 
ارسال کنند و از این طریق، نیازی به حضور کارشناس و تائید او وجود ندارد 
و کل مراحل درخواست، تائید و صدور بیمه نامه از طریق وب اپلیکیشن و 

به صورت آنالین انجام می شود.
وی افزود: در بخش پرداخت خسارت، نیز در فاز اول این طرح، پرداخت 
خسارت بدنه بدون حضور کارشناس و با ارسال تصاویر خودرو، تا سقف ۱۰ 

میلیون تومان به صورت آنالین انجام می شود. 
هوش  از  استفاده  برای  سرمد  بیمه  طرح  به  هم چنین  کاتب  دکتر 
مصنوعی برای پرداخت خسارت های درمان اشاره کرد و گفت: با همکاری 
پژوهشکده فناوری اطالعات دانشگاه شریف، پلتفرمی طراحی کرده ایم که 
دیگر نیازی به ارسال فیزیکی نسخه های پزشکی و مراجعه افراد برای دریافت 
با  با اجرای این طرح، کلیه بیمه شدگان می توانند  خسارت درمان نیست. 
بارگذاری تصاویر نسخه های پزشکی، هزینه های درمانی خود را دریافت کنند. 
رئیس هیات مدیره بیمه سرمد گفت: با استفاده از هوش مصنوعی، 
نسخه های پزشکی بررسی می شود و اگر تخلف یا تقلبی هم صورت گرفته 
باشد، به سرعت شناسایی خواهد شد و این طرح، انقالبی در صنعت بیمه 

خواهد بود.

قیمت نفت کاهش یافت
قیمـت نفـت در معامـالت روز سـه شـنبه بـا کاهـش نگرانـی 
نسـبت بـه توقـف طوالنـی مـدت فعالیت بزرگترین سیسـتم خـط لوله 
سـوخت آمریـکا و کاهـش تولید پاالیشـگاههای منطقه گلف کاسـت، 

یافت. کاهـش 
بهای معامالت وسـت تگزاس اینترمدیت آمریکا ۶۱ سـنت معادل 
۰.۹۴ درصـد کاهـش یافـت و بـه ۶۴ دالر و ۳۱ سـنت در هـر بشـکه 
رسـید. بهـای معامـالت نفـت برنت بـا ۵۶ سـنت معـادل ۰.۸۲ درصد 

کاهـش، به ۶۷ دالر و ۷۶ سـنت در هر بشـکه رسـید.
شـاخص نفـت آمریـکا روز دوشـنبه بـا دو سـنت و نفـت برنت با 

چهـار سـنت افزایش بسـته شـده بود.
 ،OANDA بـه گفتـه ادوارد مویا، تحلیلگر ارشـد بازار در شـرکت
افزایـش قیمـت نفـت عمـر کوتاهـی داشـت زیـرا بـه نظـر می رسـد 
اختـالل سیسـتم خط لوله شـرکت کلونیال پایپ الین تاثیـر بلندمدتی 

نداشـته باشد.
بهـای معامـالت بنزیـن و نفـت کـوره آمریـکا که پـس از توقف 
فعالیـت سیسـتم خـط لولـه کلونیال صعـود کـرده بودند با چشـم انداز 
ازسـرگیری فعالیـت ایـن سیسـتم، به سـطح قیمت پیـش از روز جمعه 

عقـب نشـینی کردند.
شـرکت کلونیـال پایـپ الیـن که بیـش از ۲.۵ میلیون بشـکه در 
روز بنزیـن، دیـزل و سـوخت جـت را از طریـق شـبکه وسـیع خطـوط 
لولـه خـود منتقـل مـی کنـد، شـبکه خـود را روز جمعـه پـس از وقوع 
یـک حملـه سـایبری تعطیـل کرد. این شـرکت خصوصی روز دوشـنبه 
اعـالم کـرد در تـالش برای ازسـرگیری مرحله ای فعالیت شـبکه خود 
اسـت و احیـای قابـل توجـه خدماتـش تـا پایـان هفته جـاری را هدف 

گـذاری کرده اسـت.
ایـن شـرکت فعالیـت یـک خط لولـه چنـد محصولی بـه ظرفیت 
۷۰۰ هزار بشـکه در روز را بین گرینزبوروی کارولینای شـمالی و مریلند 
بـرای مـدت محدودی با اسـتفاده از ذخایر فعلی خود آغاز کرده اسـت. 
بـا ایـن حـال توقـف فعالیت شـبکه کلونیال باعث شـد شـرکت موتیوا 
اینترپرایـز دو واحـد از سـه واحـد نفت خود در پاالیشـگاه پـورت آرتور 
تگـزاس بـه ظرفیـت ۶۰۷ هـزار بشـکه در روز را تعطیل کند. شـرکت 
توتـال هـم در پـی اختالل فعالیت شـبکه کلونیـال، روز دوشـنبه تولید 
بنزیـن را در پاالیشـگاه پـورت آرتـور بـه ظرفیـت ۲۲۵ هزار بشـکه در 

روز کاهش داد.
الچـالن شـاو، مدیر تحقیقـات کاالی بانـک ملی اسـترالیا اظهار 
کـرد: احتمـال ایـن وجـود دارد کـه شـاهد تقاضـای کمتـر بـرای نفت 
باشـیم. بعضـی از پاالیشـگاهها در تگـزاس به دلیل توقـف فعالیت این 

خـط لولـه، ظرفیت تولیدشـان را کاهـش داده اند.
عامـل دیگـری کـه بـازار را تحت تاثیر قرار داد، گسـترش سـریع 
ابتـال بـه کوویـد ۱۹ در هنـد بـود که باعـث شـد درخواسـتها از دولت 
نارنـدرا مـودی، نخسـت وزیر هنـد برای اعـالم قرنطینه سراسـری در 
این کشـور پرجمعیت افزایش پیدا کند. سـازمان جهانی بهداشـت گونه 
شناسـایی شـده ویـروس کرونـا در هنـد را یکـی از نگرانیهـای جهانی 
اعـالم کـرده اسـت و بعضـی از مطالعـات اولیـه نشـان مـی دهند این 

گونـه بـه راحتی شـیوع پیدا مـی کند.
امـا در یـک اتفـاق مثبت بـرای نفـت، تحلیلگران در نظرسـنجی 
رویتـرز پیـش بینـی کردند آمار هفتگی نشـان دهد ذخایـر نفت آمریکا 
در هفتـه منتهـی به هفتم ماه مه، حدود ۲.۳ میلیون بشـکه کاهش پیدا 
کرده اسـت. ذخایر نفت آمریکا هفته پیش از آن هشـت میلیون بشـکه 
کاهـش داشـت. انتظـار مـی رود ذخایر بنزیـن حدود ۴۰۰ هزار بشـکه 
در روز کاهـش پیـدا کنـد. گـزارش موسسـه امریکن پترولیوم روز سـه 
شـنبه و اداره اطالعات انرژی آمریکا روز چهارشـنبه منتشـر می شـود.

بـر اسـاس گـزارش رویتـرز، گـزارش ماهانـه بـازار نفـت اوپـک 
هـم روز سـه شـنبه منتشـر مـی شـود و شـامل آمـار تولید آوریـل این 

گـروه خواهـد بود.

رییس کنفدراسیون صادرات ایران:

کاهش تصنعی ارز تاثیری در افزایش قدرت خرید مردم ندارد
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زیر نظر: محمد امامی

مدیرعامل شرکت توانیر؛
تحویل 2٠ هزار نیروگاه کوچك خورشیدی 

به عشایر کشور
مدیرعامل شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران از تحویل ۲۰ 
هزار نیروگاه کوچک خورشیدی به عشایر خبر داد و گفت: طرح بهارستان 

روستامحور است و هدف آن بازسازی و اصالح روشنایی روستاها است.
افتتاح  مراسم  در  شنبه(  گذشته)سه  روز  زاده«  متولی  »محمد حسن 
طرح های صنعت برق در هفته ششم پویش هر هفته #الف ب-ایران با 
حضور رضا اردکانیان وزیر نیرو از محل مرکز پایش صنعت برق افزود: تالش 
دولت تدبیر و امید در این سال ها سبب شد پوشش برق رسانی روستایی 

ایران اینچنین رشد یابد.
وی ادامه داد: شبکه های برق رسانی روستایی در سال های اخیر و به 
دالیل طبیعی فرسودگی زیادی پیدا کرده است و در برخی روستاها به دلیل 
اجرای طرح هادی روستایی نیاز جدی به اصالح و بازسازی پیدا کرده است.

امید  و  تدبیر  دولت  خوب  تعامل  نتیجه  در  گفت:  توانیر  مدیرعامل 
بودجه  در  برق  صنعت  برای  خوبی  اعتبارهای  اسالمی  شورای  مجلس  و 

امسال دیده شده است.
متولی زاده ادامه داد: براین اساس و با توجه به ردیف های اختصاصی 
در بودجه طرح جهادی بهارستان با هدف بهینه سازی و اصالح شبکه های 

فرسوده روستایی از امروز کلیدخورد.
وی خاطرنشان ساخت: شبکه فرسوده بیش از ۱۰ هزار روستا در قالب 
این طرح طی امسال بهینه سازی و اصالح خواهد شد که جمعیتی بالغ بر 

۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر را در برخواهد گرفت.
افزود: در قالب این طرح ۱۵۰ هزار مشترک جدید  مدیرعامل توانیر 
روستایی که در صف دریافت برق بودند از این نعمت برخوردار خواهند شد.

متولی زاده گفت: درقالب این طرح ۱۰ هزار کیلومتر شبکه احداث خواهد 
شد و ۴ هزار دستگاه ترانسفورماتور و ۲۰۰ هزار پایه روشنایی نصب خواهد شد.

وی ادامه داد: تاکنون ۵۶۰ روستا عملیات اجرایی آنها به اتمام رسیده 
که بخشی از آن امروز افتتاح می شود به گونه ای که می توان گفت در هر 

شهرستان یک روستا به سازی می شود.
مدیرعامل شرکت توانیر از تحویل ۲۰ هزار نیروگاه کوچک خورشیدی 
به عشایر خبر داد و گفت: طرح بهارستان روستا محور است و هدف آن 

بازسازی و اصالح روشنایی روستاها است.
میزان  به  درحالی  ایران  روستایی  رسانی  برق  پوشش  داد:  ادامه  وی 
۱۰۰درصدی رسیده که بیش از یک میلیارد نفر از مردم جهان دسترسی 

به برق ندارند.

سوگل رام

ی
صاد

اقت
له

مقا

ت
صنع

زیر نظر: بهنام مومنی

اختالفات آماری دلیل انتشار خبر بود؛
گم شدن ۳ میلیون تن فوالد؛ 

هیاهویی که تكذیب شد!
ادعای گم شدن سه میلیون تن فوالد که نخستین بار به صورت زمزمه 
مطرح شد و پس از آن به تدریج پا به رسانه ها گذاشت، روز دوشنبه گذشته با 
اظهارات سرپرست معاونت امور معادن و امور معدنی وزارت صنعت، معدن و 

تجارت به کلی رد شد.
هفته های گذشته هیاهویی رسانه ای درخصوص گم شدن سه میلیون تن 
فوالد به پا خواست. مطرح کننده این مطلب، ادعا می کرد که مطابق آمارهای 
میزان تولید و صادرات، سرنوشت سه میلیون تن فوالد در زنجیره تولید و صادرات 

در هاله ای از ابهام قرار دارد.
کارشناسان و اهل فن اما می گفتند گم شدن این میزان فوالد به همین 
سادگی ها نیست و به ظن اینکه قاچاق شده یا به نوعی از کشور خارج شده یا 
گم شده باشد، برای انتقال آنها نیازمند ۱۵۰ هزار دستگاه کامیون ۲۰ تن است.

پیگیری ها در این زمینه از دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران، حکایت 
از اختالفات آماری ناشی از انبارگردانی شرکت ها داشت.

سید رسول خلیفه سلطانی گفت: اختالف آماری موجود ناشی از انبارگردانی 
شرکت ها در ابتدای هر سال است که به طور معمول اختالف متوسط یک میلیون 

تنی را در سال های گذشته رقم می زده است.
به گفته وی، به طور قطع اختالف سه میلیون تنی یاد شده پس از گذشت دو 
یا سه ماه از آغاز سال، با اطالعات مربوط به انبارگردانی و حسابرسی شرکت ها 
و آمارهای کلی تطبیق داده می شود و در آن زمان می توان اختالف قطعی را 

معین کرد که انتظار می رود به حدود یک میلیون تن کاهش یابد.
خلیفه سلطانی خاطرنشان کرد: تفاوت آماری فوالد یاد شده یا در انبارهای 
فروش شرکت ها موجود است یا اینکه در انبار بازرگانان قرار دارد و هیچ کس، 

صحبتی از گم شدن آن مطرح نکرده است.

این مقام صنفی افزود: بر اساس آمار انجمن تولیدکنندگان فوالد پارسال 
۱۸.۷ میلیون تن بیلت و بلوم در کشور تولید شد. از طرفی، بر اساس آمار گمرک 
جمهوری اسالمی ایران، میزان صادرات بیلت و بلوم در سال گذشته ۴.۷ میلیون 
تن و بر اساس آمار انجمن تولیدکنندگان فوالد، میزان تولید مقاطع طویل )با 

ضریب تبدیل( ۱۲.۹ میلیون تن بوده است.
وی با اشاره به میزان اختالف ۱.۱ میلیون تنی میان صادرات و تولید در 
این زنجیره، معتقد بود این میزان با توجه به فعالیت بیش از ۱۵۰ واحد تولید 

کننده مقاطع طویل فوالدی در حال کار، رقم قابل اعتنا و غیرمعقولی نیست.
غیرقابل احراز بودن اختالف آماری

همچنین در ادامه، رییس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران گفت: اگرچه 
در مقایسه بین مصرف ظاهری فوالد میانی )بیلت، بلوم و اسلب( و تولید کل 
محصوالت فوالدی برای یک سال، اختالف حدود سه میلیون تن مشهود است، 

اما موضوع گم شدن یا قاچاق این مقدار محصول میانی، قابل احراز نیست.
تا ۲۹  فروردین  یکم  )از  آمار صادرات یک ساله  افزود:   »بهرام سبحانی« 
اسفند( اعالمی توسط گمرکات را نمی توان به تولید همان دوره نسبت داد، زیرا 
کاالیی که در سه ماهه نخست هر سال از گمرکات کشور صادر می شود، مربوط 

به تولیدات سال قبل است.
میانی  محصوالت  از  بخشی  زمانی،  مقطع  هر  در  همواره  گفت:  وی 
تولید در طول  به عنوان کاالی در جریان  نورد  خریداری شده توسط واحدهای 
خط تولید و انبار مواد اولیه موجود است که در آمار تولید شمش و اسلب منظور 
می شود، اما از آنجایی که هنوز به محصول نهایی قابل فروش تبدیل نشده در 

آمار محصول نهایی نمی آید.
تکذیب وزارت صنعت

امور  و  معادن  امور  معاونت  روز گذشته سرپرست  زمینه،  این  در  باالخره 
با تکذیب خبر اختالف آماری تولید و  معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
مصرف فوالد گفت: اختالف فقط ۳۰۰ هزار تن و مربوط به موجودی انبارهای 

واحدهای تولیدی است.
»اسداهلل کشاورز« اظهار داشت: تولید واقعی شمش فوالد ۲۹ میلیون تن 
بوده که به میزان ۲۲.۲ میلیون تن مصرف و میزان صادرات کشور نزدیک به ۶ 
میلیون و ۵۰۰ هزار تن بوده است، پس اختالف فقط ۳۰۰ هزار تن است  و کسری 
موجود، گم نشده و به میزان موجودی کف انبار واحدهای تولیدی مربوط است.

وی بیان داشت: پارسال در مجموع ۶ هزار تن واردات شمش خام انجام شد 
که مربوط به اقالم خاص است و امکان تولید آن وجود ندارد، همچنین صادرات 
سال ۹۸ هم حدود ۶ میلیون و ۸۵۰ هزار تن بوده است و کاهش آن به دلیل 

ساز و کار بازار بوده است.

اصناف  اتاق  رییسه  هیات  عضو 
از  ایران گفت: ساالنه به ساخت بیش 
کشور  در  مسکونی  واحد  میلیون  یک 
نیاز داریم، کاهش میزان ساخت و ساز 
های بخش مسکن باعث رکود در این 

حوزه شده است.
به گزارش خبرنگار دنیای جوانان 
از اتاق اصناف ایران، رسول جهانگیری 
اظهار داشت: همخوانی نداشتن تقاضا 
از  یکی  کشور  در  مسکن  عرضه  و 
تا  و  است  حوزه  این  اصلی  معضالت 
زمانی که ساخت و سازها افزایش پیدا 
نکند، مسکن همچنان به عنوان کاالی 

سرمایه ای محسوب می شود.
وی افزود: در این راستا باید حمایت 
سازی  ساختمان  صنعت  از  الزم  های 
صورت بگیرد تا بازار مسکن توسعه پیدا 
کرده و شاهد کاهش قیمت ها نیز باشیم.

جهانگیری با اشاره به کاهش نرخ 
اظهار  گذشته  روزهای  در  طال  و  ارز 
به  نسبت  مسکن  بازار  واکنش  داشت: 
سرعت  به  طال  و  ارز  قیمت  کاهش 
ماه   ۲ حداقل  و  شود  نمی  مشخص 
زمان الزم است تا در قیمت ها در حوزه 
قطع  طور  به  اما  بگذارد،  تاثیر  مسکن 
کاهش تولید مسکن، افت قیمت موقتی 
را به دنبال دارد و در نهایت این بازار با 
رکود تورمی و کاهش خرید و فروش 
همراه می شود تا به ثبات قیمتی برسد.

اصناف  اتاق  رییسه  هیات  عضو 
ایران با بیان اینکه برای توسعه صنعت 
ساختمان سازی مشکالت زیادی وجود 
دارد، تاکیدکرد: شرایط بازار مسکن از 
ساز  و  ساخت  و  معامالت  بازار  جمله 
است  ای  گونه  به  واحدهای مسکونی 
ابعاد  یا  و  بعد  از یک  تنها حمایت  که 
تسهیالت  پرداخت  حوزه  در  محدود 
راهکاری  ید  با و  کند  نمی  کفایت 

اندیشیده شود تا زنجیره تولید در بازار 
مسکن با حمایت های مالی و اعتباری 

رونق بگیرد.
وی با بیان اینکه ذایقه مردم نسبت 
به سال های گذشته برای خرید مسکن 
سال  در  افزود:  است،  یافته  تغییر  نیز 
های اخیر سبک زندگی مردم از خانواده 
های چند فرزندی به دو یا تک فرزندی 
و یا گاهی زندگی های مجردی تغییر 
ملک  خرید  برای  تقاضا  دیگر  و  یافته 
بیشتر  و  ندارد  وجود  باال  متراژهای  با 
واحدهای  خرید  دنبال  به  متقاضیان 

مسکونی با متراژهای کوچک هستند.
حال  در  کرد:  تاکید  جهانگیری 
حاضر متناسب با تقاضای جامعه ساخت 
و ساز نداریم و قسمت اعظمی از خانه ها 
با متراژهای باال خالی هستند و تعریف 
دراز  در  نیز  واحدها  این  برای  مالیات 
برای حوزه مسکن  را  مدت مشکالتی 

به همراه خواهد داشت.

ساخت  رونق  اینکه  بیان  با  وی 
کشور  اقتصاد  پویایی  باعث  سازها  و 
نیز می شود، اظهار داشت: برای حل 
حداقل  باید  مسکن  حوزه  مشکالت 
واحد  هزار   ۲۰۰ و  میلیون  سالی یک 
ظرفیت  زیرا  شود  ساخته  کشور  در 
ساختمان  صنعت  حوزه  در  عظیمی 
سازی وجود دارد که با فعال شدن آن 
بیش از صدها شغل نیز فعال می شود 
و تمامی حوزه های وابسته به مسکن 
و  در  آهن،  ساختمانی،  مصالح  مانند 
غیرمستقیم  و  مستقیم  طور  به  پنجره 

همراه می شوند.
وی افزود: در حال حاضر هر ساله 
با حجم بسیار زیادی از تقاضای جدید 
قبل  های  سال  از  انباشته  تقاضای  و 
مواجه هستیم، بنابراین تقاضا برای خرید 
مسکن در کشور وجود دارد و باید شرایط 

ساخت و ساز متناسب نیز ایجاد شود.
صنعت  اینکه  بیان  با  جهانگیری 

همانند  کشور  در  نیز  سازی  خودرو 
مواجه  تولید  کاهش  با  مسکن  صنعت 
است، گفت: باید برای رفع کاهش ها، 
حمایت بیشتری صورت بگیرد و شرایط 
و زیرساخت های تولید ایجاد شود تا به 
انبوه برسیم و هم مسکن و هم  تولید 
خودرو از کاالی سرمایه ای به کاالی 

مصرفی تبدیل شوند.
اسفندماه  از  کرونا  ویروس  شیوع 
سال ۹۸ در ایران آغاز شد و به دنبال 
با  را  کشور  مختلف  های  بخش  آن 
محدودیت مواجه کرد و در زمان های 

طوالنی به تعطیلی کشاند.
های  گروه  ساس  ا همین  بر 
مختلف شغلی از جمله اصناف در کشور 
با مشکل مواجه شدند زیرا از یک سو 
شد  آنها  فعالیت  مانع  ها  محدودیت 
از  استقبال  کاهش  دیگر  سوی  از  و 
طور  به  را  آنها  آمد  در  عمومی  خرید 

چشمگیری کاهش داد.

عضو هیات رییسه اتاق اصناف ایران:

ساخت و ساز مسكن متناسب با تقاضای جامعه نیست
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رد  ندا ستا ا کل  مدیر 
و  تدوین  از  اردبیل  استان 
بازنگری ۱۰۰ استاندارد ملی 

در اردبیل خبر داد.
اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
هاشم  اردبیل  استان  استاندارد  کل 
سازمان  اینکه  به  اشاره  با  عالیی 
تنها  عنوان  به  ایران  استاندارد  ملی 
در  قانوني  متولي  و  رسمی  مرجع 
و  تدوین  تعیین،  مسئولیت  کشور، 
دارد،  عهده  بر  را  استانداردها  نشر 
خاطرنشان کرد: ۱۹ استاندارد ملی در 
استاندارد  کارشناسان  توسط  سال۹۹ 
عنوان  به  و  شده  مصوب  و  تدوین 
و  کل  اداره  پورتال  در  ملی  سند 
ایران  استاندارد  ملی  سازمان  پورتال 

در دسترس عموم قرار گرفته است.
وی گفت: بررسی استانداردهایی 
 که پنج سال از تدوین آن ها گذشته 
است از وظایف سازمان ملی استاندارد 

بطور  ها  آن  بازنگری  و  است  ایران 
همین  بر  و  گیرد  می  انجام  مداوم 
تی  عملیا مه  نا بر طبق  و  ساس  ا
ملی  استاندارد  بازنگری ۶۰  سال۹۹، 
در دستورکار این اداره کل قرار داشت 
سال  در  کارشناسان  تالش  با  که 
بازنگری  مورد   ۸۱ انجام  با  گذشته 
این  در  درصدی   ۱۳۵ تحقق  شاهد 

زمینه می باشیم.

ردهای  ندا ستا ا فزود  ا عالیی 
و  چوب  های  زمینه  در  شده  تدوین 
فراورده های چوبی، خوراک و فراورده 
های کشاورزی، گردشگری و خدمات، 
فناوری اطالعات، برق و الکترونیک، 
مکانیک، مصالح ساختمانی، مدیریت 
انجام  نانو  و  زیست  محیط  کیفیت، 

گرفته است.
هدف  اینکه  به  اشاره  با  وی 

استانداردهای  بازنگری  و  تدوین  از 
کیفیت  ارتقاء  و  روزرسانی  به  ملی، 
استانداردهای ملی مطابق با نیازهای 
کرد  نشان  خاطر  باشد  می  جامعه 
در  شده  انجام  های  بازنگری  اغلب 
غذایی،  شیمیایی،صنایع  های  زمینه 
فناوری  ساختمانی،  مصالح  مکانیک، 
مواد  و  الکترونیک  و  برق  ارتباطات، 

معدنی بوده است. 
عالیی در ادامه گفت: عالوه بر 
بازنگری استانداردهای ملی، مشارکت 
استانداردها  نظر  تجدید  و  تدوین  در 
بین المللی نیز در دستور کار سازمان 

ملی استاندارد ایران قرار دارد.
وی در پایان یادآور شد: اداره کل 
استاندارد استان اردبیل نیز با ایجاد و 
فعالسازی یک کمیته فنی متناظر در 
سال گذشته، در تدوین استانداردهای 
مشارکت   SC۸/TC۲۹المللی بین 

فعال و موثر داشته است.

تدوین و بازنگری ۱۰۰ سند استاندارد ملی در سال 99 2 وقف جدید در جرقویه به ثبت رسید
 سمیرا خدری-سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه بن رود و جرقویه 
علیا گفت: همزمان با ماه مبارک رمضان دو وقف جدید در منطقه جرقویه 

علیا به ثبت رسید.
به گزارش روابط عمومی اوقاف و امور خیریه استان اصفهان، امراهلل 
اصغری ورزنه با اشاره به ثبت دو وقف جدید در ماه مبارک رمضان در 
منطقه بن  بخش جرقویه علیا اظهار داشت: یکی از این وقف ها همزمان 
با ماه مبارک رمضان و ایام شهادت مولی الموحدین حضرت علی )ع( در 

شب شهادت آن حضرت به ثبت رسید.
وی با بیان اینکه این وقف جدید توسط آقای حاج محمد صادقی 
خارائی به ثبت رسیده است، ابراز داشت: این واقف همگی و تمامت یک 
دانگ مشاع از جمله شش دانگ یک حلقه چاه آب کشاورزی به انضمام 
۵۰۰ متر مربع زمین کشاورزی با سهم آب چشمه را وقف کرده است.

سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه بن رود و جرقویه علیا ادامه 
داد: نیت واقف عام المنفعه خیرات و مبرات و کمک به نیازمندان به 

نیت حضرت اباالفضل )ع(  است.
وی در خصوص دومین وقف ثبت شده در جرقویه علیا نیز گفت: 
این وقف توسط آقای سید محمد حسینی دستجردی به ثبت رسیده است.

دانگ مشاع  تمامت یک  و  واقف همگی  این  داد:  ادامه  اصغری 
از جمله شش دانگ یک حلقه چاه آب کشاورزی به انضمام ۳۰۰ متر 
مربع زمین کشاورزی با سهم آب چشمه را برای اطعام و روضه خوانی 

وقف کرد.
وی در ادامه با بیان اینکه در ماه مبارک رمضان همه برنامه  های 
طرح ضیافت الهی تحت تاثیر شیوع بیماری کرونا قرار داشت، تصریح 
کرد: در این راستا تنها در شب ۲۱ ماه مبارک رمضان۲۰۰ پرس غذای 
گرم بین نیازمندان و روزه داران با رعایت پروتکل های بهداشتی زیر 

نظر مسئول بهداشت توزیع شد.
اصغری ادامه داد: این تعداد غذای گرم از محل اجرای امینانه نیت 

موقوفه حاج میرزا عزیزاله ورزنه تهیه شده است.

اسالمی  تبلیغات  کل  اداره  بانوان  فرهنگی  کارشناس 
ایالم خبر داد :

در  بانوان  ویژه  آورد«  »حرف  سراسری  جشنواره 
استان ایالم برگزار می شود

از  ایالم  اسالمی  تبلیغات  کل  اداره  بانوان  فرهنگی  کارشناس 
اجرای طرح فرهنگی »حرف آورد« در شبکه های اجتماعی در سطح 

این استان خبر داد.
طرح های  اجرای  راستای  در  کرد:  اظهار  محمدی  بیگ  مریم 
فرهنگی در فضای مجازی و ایجاد زمینه برای مشارکت بیشتر بانوان 
در فعالیت های فرهنگی و آموزشی، پویش سراسری »حرف آورد« با 
شعار »موضوع خوب، حرف خوب می آورد« در استان ایالم در اجرا و 

تاکنون بیش از ۴۰ اثر به جشنواره ارسال شده است.
وی گفت: برای شرکت در این طرح فرهنگی، امکان ارسال آثار از 
طریق شبکه های اجتماعی فراهم شده و شرکت کنندگان برای ارسال 
از طریق  می توانند  خود  دقیقه ای   ۳ حداکثر  تا  دقیقه ای   ۱ ویدئوهای 
ضمن  که  کنند  اقدام  ایتا  و  اینستاگرام  تلگرام،  اجتماعی  شبکه های 
اهدای جوایز به آثار برتر، ویدئوهای منتخب در تلویزیون از رسانه ملی 

پخش خواهد شد.
افزود:  ایالم  استان  اسالمی  تبلیغات  بانوان  فرهنگی  کارشناس 
شرکت کنندگان می توانند ویدئوی خود با موضوع دلخواه را به همراه 
تلفن  شماره  ملی،  کد  خانوادگی،  نام  و  نام  از  اعم  اطالعات شخصی 
همراه، رایانامه )ایمیل(، استان محل سکونت، شهرستان، برای دبیرخانه 

جشنواره ارسال کنند.
بیگ محمدی گفت: محدودیتی در تعداد آثار ارسالی وجود ندارد، 
آثار می توانند شامل ویدئو، صوت، کلیپ صوتی، اینستا کست و پادکست 
ایران باشد. و به صورت فردی  بوده و تابع قوانین جمهوری اسالمی 
یا در حضور افراد دیگر به صورت سلفی توسط فرد دیگر انجام پذیرد.

جشنواره   دبیراستانی  و  ایالم  استان  بانوان  فرهنگی  کارشناس 
 ۳۱ تاریخ  تا  را  خود  آثار  می توانند  عالقمند  بانوان  کرد:  خاطرنشان 
https://t.me/ آدرس:  به  تلگرام  رسان  پیام  در   ۱۴۰۰ خرداد 
https://www. :در اینستاگرام به آدرس ،Harfavard_ilam

instagram.com/harfavard_ilam و در شبکه اجتماعی 
https://eitaa.com/HarfAvard_ilam آدرس:  به  ایتا 

ارسال کنند.

مدیر امور آب و فاضالب شهرستان شازند:
شازند  شهرستان  در  آب  گذاری  لوله  کیلومتر   2۵

اجرا شد
مدیر امور آب و فاضالب شهرستان شازند گفت: ۲۵ کیلومتر لوله 
گذاری آب با هدف تامین آب شرب سالم، سال گذشته در سطح شهرها 

و روستاهای این شهرستان انجام شد. 
» حمید طاهری« روز یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این مقدار 
لوله گذاری شامل ۲۳ هزار و ۷۰۰ متر اصالح شبکه و  یک هزار و ۹۰۰ 

متر توسعه شبکه بوده که به صورت امانی و پیمانی انجام شده است.
وی بیان کرد: عالوه بر تعویض شبکه های فرسوده، ساخت ۴ باب 
مخزن ذخیره آب در روستاهای خلج علیا، بن گنبد، تپه و محسن آباد و 
همچنین تعویض حدود ۶۹۰ مورد انشعابات فرسوده توسط امور آب و 

فاضالب شهرستان شازند انجام شده است.
مدیر امور آب و فاضالب شهرستان شازند بیان اشت: سال گذشته 
۲ حلقه چاه آب در شهر شهباز و روستای گل زرد نهرمیان حفر و ۲ حلقه 
دیگر نیز در روستاهای مالمیر و رضاآباد این شهرستان برای استفاده در 

مواقع ضروری تجهیز شده است.
نیاز  مورد  آب  تامین  برای  گذشته  سال  داشت:  اظهار  طاهری 
روستاهای کم آب، با همکاری شهرداری ها وسازمان آتش نشانی و 
همچنین تانکر سیار متعلق به این امور ، ۱۵۰ سرویس آبرسانی سیار به 

این روستاها صورت گرفته است.
وی با اشاره به کیفیت آب ۵ روستای این شهرستان که نیاز به 
بهبود دارد، افزود : برای تامین آب شرب سالم و با کیفیت برای ساکنان 
این روستاها عالوه بر آبرسانی سیار، ۵ عدد مخزن ذخیره آب به حجم 

۳۰ هزار لیتر برای این روستاها تهیه و نصب شده  است.
اینکه کیفیت  بیان  با  مدیر امور آب و فاضالب شهرستان شازند 
آب در سطح شهرستان به صورت مستمر و مداوم رصد می شود گفت: 
و  میکروبی  آزمایش شیمیایی،  مورد  و ۶۰۰  هزار  تعداد هفت  پارسال 
فیزیکی برای روی نمونه های آب منابع، مخازن و شبکه های توزیع آب 
شهرستان شازند انجام شده است. طاهری ادامه داد: شستشوی حدود 
۶۰ مخزن ذخیره آب و ۲۰۰ متر خطوط انتقال و شبکه توزیع آب از 
دیگر اقدامات مهم در بخش کنترل کیفیت آب بود که سال گذشته در 
این شهرستان سامانه های گند زدایی شامل ۴۸ دستگاه گاز کلر و ۷۶ 
سیستم آب ژاول در روستاها ارتقا یافتند. وی رفع چهار هزار و ۸۵۷ 
مورد حوادث آب و شناسایی و پیگیری ۱۱۰ فقره انشعاب غیر مجاز آب 

را از دیگر اقدامات انجام شده در  این شهرستان عنوان کرد.
مدیر امور آب و فاضالب شهرستان شازند با اشاره به ساخت تصفیه 
خانه فاضالب شهرهای شازند و آستانه، وضعیت پیشرفت فیزیکی این 
را ۷۹ درصد در بخش ساختمانی عنوان  کرد و گفت: در سال  پروژه 
جاری مقرر شده است بخش ساختمانی تکمیل و بخشی از تاسیسات 

الکترومکانیکال در صورت تخصیص اعتبارات الزم، اجرایی شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان خبرداد:
 تمدید نمایشگاه مجازی قرآن کریم 

عادله کشمیری گفت: نمایشگاه مجازی قرآن کریم تا چهارشنبه ۲۲ 
اردیبهشت ماه و ۲۹ ماه رمضان برپا است و سامانه آن تا ۲۲ اردیبهشت ماه 

فعال خواهد بود.
وی درباره نخستین نمایشگاه مجازی قرآن کریم، گفت: این نمایشگاه 
دارای ابعاد گوناگون علمی، فرهنگی و هنری بوده که با همکاری معاونت 
قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و در دو بخش فروشگاه و 

محتوایی راه اندازی شده است.
و  فروش  اصلی  بخش  دو  نمایشگاه،  این  در  داد:  ادامه  کشمیری 
کتاب  عنوان  هزار   ۱۵ از  بیش  فروش،  بخش  در  که  است  محتوایی 
عرضه شده و مردم می توانند متناسب با عالقه مندی خود، آثار مکتوب 

را دریافت کنند.
وی افزود: در بخش محتوایی نیز ۱۴ محور در نظر گرفته شده که 
آثار و محصوالت  از آن ها فروشگاه هایی هستند که عرضه کننده  یکی 
قرآنی غیر از کتاب مثل حجاب، عفاف، قرآن هستند.  همچنین در بخش 
محتوایی، محور مشاوره بیشترین توجه را داشته و بعد از آن هم بخش 

مربوط به حوزه کودک و نوجوان بیشتر مورد استقبال قرار گرفته است.
کشمیری ادامه داد: مرکز پاسخگویی نمایشگاه از ساعت ۹ تا ۲۴ فعال 
است و ۲۰ نفر از کارشناسان آماده پاسخگویی به مردم هستند و این مرکز 

با شماره ۰۲۱۹۱۰۰۹۸۹۸در دسترس مخاطبان قرار دارد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان با اشاره به اینکه بستر این 
نمایشگاه همچون نمایشگاه مجازی کتاب است که سال گذشته برای 
اولین بار به دلیل ویروس منحوس کرونا از سوی خانه کتاب برگزار شد، 
افزود: بر اساس اطالعات ثبت شده در سامانه وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی بالغ بر ۴۰ هزار اثر مکتوب مربوط به حوزه دین و دفاع مقدس 
که مجوز چاپ آنها مربوط به ابتدای سال ۱۳۹۲ تا پایان اسفند ۹۹ بوده، 

مجوز انتشار آنها در نمایشگاه مجازی قرآن کریم فراهم شده است.
کشمیری ادامه داد: این نمایشگاه مجازی با شعار قرآن، کتاب رشد 
و رویش از هجدهم ماه مبارک رمضان به صورت ۲۴ ساعته و به مدت 
۱۲ روز تا روز بیست و نهم ماه رمضان از طریق مجازی در دسترس 

عالقه مندان به قرآن کریم است. 
وی افزود: تمام ناشرانی که در نمایشگاه مجازی قرآن شرکت می 
کنند، ملزم خواهند شد که ۲۰ درصد تخفیف برای تمام محصوالت خود 
در نظر بگیرند.یادآوری می شود نخستین نمایشگاه مجازی قرآن کریم 

به نشانی الکترونیکیwww.iQfa.ir در حال برگزاری است.

به مناسبت روز زمین پاک؛
ستاره  پاالیشگاه  در  گلپرک  اصله درخت  هزار  کاشت 

خلیج فارس
مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس از کاشت هزار اصله درخت 
گلپرک در راستای حفاظت از این گونه ی گیاهی در خطر انقراض خبر داد 
و افزود: ستاره خلیج فارس با اجرای سیستم های نوین در مدیریت فضای 
سبز، حفاظت از منابع خاکی، حفاظت از منابع آبی، مدیریت مصرف انرژی 
و توجه به فرهنگ سازی به صنعتی پیشرو در حفاظت از محیط زیست 

بدل شده است.
به گزارش روابط عمومی شرکت نفت ستاره خلیج فارس، »محمدعلی 
پاسداشت  برای  فرصتی  را  پاک  زمین  جهانی  روز  فرارسیدن  دادور« 
ارزش های زیست محیطی خواند و اظهار داشت: در این روز با توجه به 
این که درخت گلپرک یکی از درختان بومی استان هرمزگان است و در 
خطر انقراض قرار دارد، هزار اصله از این درخت در پاالیشگاه کاشته شد.

وی این اقدام را حرکتی مؤثر در راستای حفظ این گونه ی ارزشمند 
عنوان کرد و افزود: این درخت گونه ای نمک دوست، تثبیت کننده خاک 
ازاین رو کاشت آن در منطقه ی  و بسیار مقاوم به گرما و کم آبی است 

هرمزگان موفقیت آمیز خواهد بود.
تولید بنزین پاک

مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس در ادامه تولید قریب به ۴۷ 
میلیون لیتر بنزین پاک با استانداردی باالتر از استاندارد یورو ۵ را اصلی ترین 
نشانه ی اهتمام این پاالیشگاه در حفاظت از محیط زیست قلمداد کرد و 
گفت: رسالت اصلی ما تولید سوخت در راستای تأمین امنیت سبد انرژی 
کشوری است بااین حال همواره توجه به الزامات زیست محیطی را مدنظر 
داریم چراکه توسعه ی پایدار در گرو عنایت به مباحث زیست محیطی است.

مدیریت مصرف انرژی
دادور به کارگیری تمهیدات مناسب به منظور بهینه سازی و مدیریت 
مصرف انرژی را از مهم ترین راه های حفظ محیط زیست خواند و گفت: با 
مصرف سوخت های پاک، کاهش فلرینگ، استفاده از تجهیزات با بازدهی 
باال و بازیافت گازهای حاصل از فرآیند تولید به عنوان سوخت سعی کرده ایم 

تا حساسیت خود را نسبت به حفظ محیط زیست در عمل نشان دهیم.
حفاظت از منابع آبی

وی حفاظت از منابع آبی را یکی دیگر وظایف زیست محیطی این 
شرکت عنوان کرد و افزود: راه اندازی و بهره برداری از واحدهای پاالیش 
از آب در واحدهای عملیاتی، جداسازی  استفاده مجدد  آب ترش جهت 
گازهای اسیدی و انتقال به واحد بازیافت گوگرد در همین راستا صورت 

پذیرفته است.
مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس از نمونه برداری، آزمایش و 
آنالیز روزانه خروجی پساب و همچنین خروجی آب خنک کننده مبدل های 
حرارتی پاالیشگاه ستاره خلیج فارس خبر داد و اضافه کرد: طراحی، ساخت 
و بهره برداری از سیستم بسته جهت بازچرخانی و خنک سازی آب، نصب 
آناالیزرهای برخط روی کانال برگشت آب به دریا، استفاده از تجهیزات 
جهت جذب آلودگی احتمالی بخار آب، پایش مستمر چاه های پایش آب های 
زیرزمینی و استفاده مجدد از بخار مصرفی از دیگر اقدامات مبتکرانه برای 

حفظ منابع آبی در این ابرپاالیشگاه است.

۱2۰ واحد تولیدی در سال ۱۳99 از نعمت گاز طبیعی 
بهره مند شدند

هم اکنون بالغ بر ۱۰۰۰ واحد تولیدی و صنعتی در استان گازدار 
هستند که گازرسانی به ۱۲۰ واحد مذکور، درسال گذشته انجام شده 

است. 
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان البرز، حسین تقی نژاد 
داشت:در  فوق،اظهار  خبر  با عالم  البرز  استان  گاز  عامل شرکت  مدیر 
راستای رونق تولید و کمک به اقتصاد کشور، تعداد ۱۲۰ واحد تولیدی 
و صنعتی در استان البرز در سال ۱۳۹۹ گازرسانی شده که از این تعداد، 
گازرسانی به ۲۵ واحد مشمول مصوبه شورای اقتصاد، با حمایت های 
دولتی انجام شده است. تقی نژاد با بیان اینکه گازرسانی به این واحدها 
مستلزم ایجاد زیر ساخت ایمن و شبکه استاندارد است، گفت:با گازدارشدن 
این صنایع،۵۷۰۰۰ متر مکعب در ساعت حجم جایگزینی گاز در مقایسه 

سایر فرآورده های نفتی ایجاد شد. 
مدیر عامل شرکت گاز استان البرز با اشاره به سنجش عملکرد این 
شرکت در سال ۹۹گفت:با گازرسانی به واحدهای صنعتی و تولیدی، شاهد 

افزایش ۱۴ درصدی مشترکین در این حوزه هستیم. 
حسین تقی نژاد نقش بی بدیل گاز در سبد انرژی را قابل توجه دانست 
و افزود:اجرای مصوبه شورای اقتصاد فرصت مغتنمی برای گاز رسانی 

با تسهیالت مناسب  به واحدهای تولیدی و صنعتی فراهم کرده است.
 تقی نژاد در پایان گفت:جایگزینی گاز طبیعی به عنوان یکی از اهداف 
استراتژیک این شرکت عالوه بر حفظ محیط زیست، در رونق تولید و رشد 

و توسعه استان نیز تاثیر بسزایی دارد.

آب شرب باید دارای امالح مفید 
سدیم  آهن،  منیزیم،  کلسیم،  مانند 
استاندارد  محدوده  در  دیگر  امالح  و 
۱۰۵۳ باشد تا برای آشامیدن مناسب 

گردد.
بر  نظارت  و  پایش  مرکز  مدیر 
کیفیت آب و فاضالب شرکت آبفای 
است  مدتی  گفت:  اصفهان  استان 
برخی افراد سودجو با انجام آزمایش 
یج،  نتا ر  نتشا ا و  ختگی  سا های 
سالمت آب شرب را زیرسوال برده 
عمومی  اذهان  تشویش  موجب  و 

می شوند. 
اینگونه  امیری ضمن رد  فهمیه 
شایعات عنوان کرد: افراد سود جو با 
ورود الکترودهای فلزی به داخل آب 
شربحاوی امالح معدنی،موجباکسیده 
شدن وتغییر رنگ آب شرب می شوند، 

در حالی که هنگام  ورود الکترود به 
آب مقطر که فاقد امالح  است، هیچ 
آب  رنگ  و  نشده  ایجاد  واکنشی 

تغییری نمی کند. 
بر  نظارت  و  پایش  مرکز  مدیر 
استان  آبفای  فاضالب  و  آب  کیفیت 

بودن  غیرعلمی  به  اشاره  با  اصفهان 
فضای  در  شده  منتشر  های   فیلم 
های  فیلم  در  کرد:  عنوان  مجازی 
منتشر شده،جامدات محلول در آب را 
معادل سختی آب معرفی می کنند در 

حالی که این امر اشتباه است.

آب  سختی  توضیح  به  وی 
آب  سختی  کرد:  عنوان  و  پرداخت 
بر اثر وجود بیش از اندازه نمک های 
اندازه  تا  و  منیزیم  و  کلسیم  محلول 
ای آهن و منگنز در آب به وجود می 
گرم  میلی   ۵۰۰ آن  استاندارد  آیدکه 

بر لیتر است.
امیری افزود: بر اساس استاندارد 
۱۰۵۳ حداکثر مجاز جامدات محلول 
درآب ۱۵۰۰ میلی گرم بر لیتر است.

وی با تاکید بر پایش روزانه ی 
های  آالینده  شیمیایی،  میکروبی، 
شهری  مناطق  در  آلی  و  معدنی 
افزود:  اصفهان  استان  روستایی  و 
آب  تخصصی  آزمایشگاه   ۲۷ روزانه 
با بهره گیری از نیروهای متخصص، 
سنجش سالمت و کیفیت آب را بر 

عهده دارند.

مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضالب آبفای استان اصفهان تاکید کرد؛

آب آشامیدنی اصفهان  سالم است

سوی  ز  ا حکمی  ایالم_طی 
علی  ایالم  گاز  پاالیشگاه  مدیرعامل 
وحیدی بعنوان رئیس روابط عمومی 

این شرکت منصوب شد.
روح اله نوریان در مراسم تودیع 
و معارفه مدیران روابط عمومی و امور 
کاال پاالیشگاه گاز ایالم با اشاره به 
توانمندی  باعث  اینکه گردش شغلی 
می  مختلف  های  زمینه  در  افراد 
شود،اظهار کرد: گردش شغلی باعث 
توانمندی افراد خواهد شد و سازمان 
نیز در قبال تجربیات ارزنده آنها بهره 

مند می شود.
وی افزود: روابط عمومی بعنوان 
پل ارتباطی میان این واحد صنعتی و 
جامعه هدف، می بایست نقش خود را 
ایفا کند وبا اصحاب رسانه،  بدرستی 
خبرنگاران، همکاران و مجموعه ها و 
ارگانهای خارج از سازمان تعامل خوبی 

داشته باشد.
وی افزود: مجموعه های تولیدی 

مقوله  پاالیشگاه،  همچون  وصنعتی 
شناخت دقیق سازمان از اهمیت باالیی 
می  عمومی  روابط  و  است  برخوردار 
تواند با استفاده از ایده های نوآورانه 
و با خالقیت خاص به پویایی سازمان 

کمک کند.
پاالیشگاه  شرکت  مدیرعامل 

گاز ایالم گفت: سرعت انتقال اخبار، 
انجام مسئولیت های اجتماعی، تعامل 
با اصحاب رسانه می تواند به پویایی 

سازمان کمک کند.
وی با بیان اینکه واحد کاال نقش 
تولید  پایداری  در  ای  کننده  تعیین 
دارد،تصریح کرد: با وجود تحریم های 

ظالمانه آمریکا علیه کشور، این امور 
با رعایت قوانین و مقررات و حمایت 
با  داخلی،  توانمند  های  شرکت  از 
از  نیاز  مورد  کاالی  موقع  به  تامین 
در  خارجی  و  داخلی  تولیدکنندگان 
راستای تولید پایدار شرکت همکاری 

و حمایت نموده است.
تامین  کرد:  نشان  نوریان خاطر 
به موقع کاال، سالمت مالی کارکنان 
از  مغایرت  بدون  انبارگردانی  کاال، 
نقاط قوت واحد امور کاالی این واحد 
صنعتی در طول چند سال گذشته بوده 
که انتظار میرود مدیریت جدید ضمن 
تقویت این رویه ، با ایده و تفکر جدید 
نسبت به حمایت بیشتر از تولید پایدار 
های  توانمندی شرکت  از  استفاده  با 

داخلی اقدام نماید.
“منوچهر  مراسم،  این  پایان  در 
و  کاال  امور  رئیس  بعنوان  کرمیان” 
روابط  رئیس  بعنوان  وحیدی”  “علی 

عمومی این شرکت منصوب شدند.

وحیدی رئیس روابط عمومی پاالیشگاه گاز ایالم شد

رئیس سازمان صنعت، معدن و 
 ۲۵ بازگشت  از  ایالم  استان  تجارت 
واحد صنعتی و تولیدی در استان ایالم 

به چرخه تولید خبر داد.
بیان  با  محمدرحیمی”  “رضا 
اینکه سال گذشته با کمک استاندار، 
اسالمی،  شورای  مجلس  نمایندگان 
و  دادگستری  مدیرکل  و  دادستان 
عضو  دستگاههای  همه  و  ها  بانک 
تولید  موانع  ورفع  تسهیل  کارگروه 
گره های کور واحدهای راکد باز شد 
و این واحدها دوباره به تولید و اشتغال 
سال  طی  داشت:  اظهار  بازگشتند، 
جاری نیز با توجه به شعار سال یعنی 
” تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها 
شعار  با  مرتبط  کتابچه  اول  درگام   ”

سال طراحی وچاپ شد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان ابالم با تاکید بر اینکه 
در مسیر حمایت از واحدهای تولیدی 
قدم برمی داریم، اظهار کرد: افزایش 

پیشرفت فیزیکی و در نهایت به بهره 
را  موجود  مجوزهای  رسیدن  برداری 

در برنامه داریم.
“محمدرحیمی” با اشاره به بحث 

” مانع زدایی ها” خاطر نشان ساخت: 
برنامه  با  تا  برآنیم  خصوص  این  در 
ریزی های انجام شده در ابتدا موضوع 
حمایت از واحدهای شروع به کار کرده 
را در پیش بگیریم و با مانع زدایی ها 
در مسیر به بهره برداری رساندن آن 
ها و ورود آن ها به چرخه تولید گام 

برداریم.
معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
شد:  یادآور  ایالم  استان  تجارت  و 
که  واحدهایی  نیز  مسیر  ادامه  در 
بازمی  تولید  به چرخه  راکد هستند 
سال  زمینه  ین  ا در  که  نیم  ا گرد
کد  را تولیدی  ۲۵واحد  نیز گذشته 
های  بخش  در  یالم  ا استان  در 
تولید  چرخه  به  تولیدی،  مختلف 

. گشتند ز با

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ایالم خبر داد :

بازگشت 2۵ واحد صنعتی و تولیدی به چرخه تولید

شهرداری  خدمات شهری  معاون 
دستگاه   ۱۶۰۰ خرید  از  بندرعباس 
مخزن زباله برای نصب در محالت و 

معابر مختلف شهر خبر داد.
اسماعیل موحدی نژاد با اعالم این 
خبر اظهار کرد: با توجه به بررسی های 
یت بندی  لو و ا و  فته  گر رت  صو
درخواست های مردمی، کمبود مخزن 

زباله در شهر احساس می شد.
وی افزود: بر همین اساس، خرید 
تعمیر  همچنین  و  جدید  مخزن های 
مخزن های معیوب در مناطق چهارگانه 
کار  دستور  در  بندرعباس  شهرداری 

قرار گرفت.
شهرداری  خدمات شهری  معاون 

بندرعباس با اشاره به اینکه بر اساس 
در  معیوب  مخازن  تعمیر  نیاز  همین 
شده  آغاز  مناطق  امانی  واحدهای 
است، ادامه داد: خرید مخازن نیز توسط 
شهرداری مرکزی و همچنین مدیریت 
مناطق چهارگانه از اواخر سال گذشته 

آغاز شده است.
موحدی نژاد با اشاره به برگزاری 
مخزن  دستگاه   ۱۰۰۰ خرید  مناقصه 
از  گفت:  مرکزی،  شهرداری  توسط 
این تعداد، تاکنون ۳۰۰ مخزن تحویل 

شده است.
اینکه  بیان  با  مسئول  مقام  این 
زباله  مخازن  به  شهر  نیاز  اقدام  این 
داد:  ادامه  می کند،  رفع  کامال  را 

باقیمانده  مخزن   ۷۰۰ قرارداد،  طبق 
مکان های  در  و  تحویل  بزودی  نیز 

مشخص نصب می شود.
اینکه  به  اشاره  با  همچنین  وی 
بحث  در  مخازن  این  مجموع  نصب 
بهبود وضعیت جمع آوری زباله و نظافت 
شهر تاثیر بسزایی دارد، تصریح کرد: 
مدیریت مناطق شهری نیز در مجموع 
خریدی  زباله  مخزن  دستگاه   ۶۰۰
کرده که در محل های مشخص نصب 

شده است.
ز  ا  : د کر ن  بیا د  ا موحدی نژ
در  می شود  درخواست  نیز  شهروندان 
زمان مشخص)ساعت ۹ شب( نسبت به 
خارج سازی زباله ها از منزل اقدام کنند.

بخش  در  مسئول  مقام  ین  ا
اینکه  بیان  با  سخنانش  از  دیگری 
مخازن  مورد  در  مشکالت  از  یکی 
زباله، بحث سرقت است، عنوان کرد: 
متاسفانه مخازن زباله به دلیل قیمت 
باالی چرخ آنها و در برخی موارد به 
آهن آالت،  عنوان  به  فروش  دلیل 

سرقت می شود.
موارد،  این  بر  عالوه  گفت:  وی 
شهرداری  اینکه  با  توجه  به  گاها 
برای مجتمع های محصور  مسئولیتی 
ندارد، افراد اقدام با جابجایی مخازن به 
درون مجتمع می کنند و از این طریق 
مخزن  بدون  بخش  برای  مشکالتی 

ایجاد می شود.

موحدی نژاد خبر داد:

خرید ١۶٠٠ دستگاه مخزن زباله با اختصاص اعتبار ۵۵ میلیاردی
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بط  ا و ر رش  ا گز به 
ب  آ کت  شر می  عمو
بوشهر  ستان  ا وفاضالب 
بوشهر  استاندار  گراوند  عبدالکریم 
عمرانی  معاونی  ستوده  همراه  به 
استانداری بوشهر وفرماندار بوشهر طی 
بازدیدی از روند اجرا و پیشرفت پروژه 
های پمپاژ آبشیرین کن هلیله بندرگاه 
وجزیره شیف بازدید و این پروژه ها را 

مورد بررسی قرار دادند.
عبدالکریم گراوند در بررسی روند 
دریا  آب  شیرین سازی  طرح  اجرای 
بندرگاه  هلیله  و  روستاهای شیف  در 
ویژه ای  توجه  اینکه  بیان  با  بوشهر 
است  شده  آبرسانی  طرح های  به 
اظهار داشت: در این زمینه تخصیص 
اعتبارات به فصل آبرسانی است و از 
هیچ کوششی برای تسریع در اجرا این 

طرح ها فروگذاری نمی شود.
وی با بیان اینکه بارش باران در 
بر روی منابع  فصل زمستان گذشته 
آب زیر زمینی، رودخانه ها و چاه های 
است گفت: بخش  گذاشته  تأثیر  آب 
عمده ای از منابع آب آشامیدنی استان 
بوشهر در دیگر استان ها قرار دارد و 
و  آب  شرکت  فعالیت  راستا  این  در 
فاضالب استان در انتقال و تأمین آب 

شهرها و روستا ستودنی است.
استاندار بوشهر، یکی از طرح های 
مهم استان در تأمین آب آشامیدنی را 
اجرا پروژه شیرین سازی آب دریا دانست 
و تصریح کرد: در این راستا طرح های 
آب شیرین کن در شهرها و روستاهای 

مختلف استان در حال اجرا است.
گراوند با اشاره به اجرا طرح های 
شیف،  روستاهای  در  آب شیرین کن 

خواستار  بوشهر  بندرگاه  و  هلیله 
تسریع در راه اندازی این پروژه ها شد 
و  پیمانکاران  تعهد  براساس  گفت:  و 
سرمایه گذاران طرح های آب شیرین کن 
طی  در  پروژه ها  این  نخست  مرحله 
می شود  بهره برداری  وارد  سالجاری 
که نقش مهمی در جبران کسری آب 

مناطق دارد.
وی با تأکید بر توجه به مدیریت 

تابستان  از  گذر  برای  آب  مصرف 
گفت: مشارکت مردم در همه بخش ها 
در  مردم  تعامل  که  است  ستودنی 
و  مهم  امری  آب  مصرف  مدیریت 

ضروری است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
استان بوشهر هم پروژه شیرین سازی 
آب دریا در روستاهای شیف و هلیله 
قرار  اشاره  مورد  را  بوشهر  بندرگاه 

از  کدام  هر  کرد:  نشان  خاطر  و  داد 
یک هزار  تولید  ظرفیت  پروژه ها  این 

مترمکعب آب در شبانه روز دارند.
کرد:  بیان  حمزه پور  عبدالحمید 
برای راه اندازی این پروژه ها هر کدام 
۱۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری شده 
که آب تولیدی به صورت تضمینی از 
شبکه  به  و  خریداری  سرمایه گذاری 

آبرسانی منتقل می شود.

استاندار بوشهر رونداجرای آب شیرین  کن 
روستاهای شیف و هلیله بندرگاه بوشهر بررسی کرد

در دیدار با رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور 
اهواز تشریح شد:

اقدامات پیشگیرانه اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان در 
راستای جلوگیری از ورود ویروس کرونا از طریق مبادی دریایی 

رئیس  با  دیدار  در  خوزستان  استان  دریانوردی  و  بنادر  مدیرکل 
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با اشاره به عزم منطقه ویژه 
اقتصادی بندر امام خمینی)ره( برای مقابله با انتشار ویروس کرونا، اهم 
و  دریایی  مبادی  ایمن سازی  برای  بندری  بزرگ  این مجتمع  اقدامات 

ورودی بنادر خوزستان را تشریح کرد.
عادل دریس مدیرکل بنادر و دریانوردی استان خوزستان در این 
نشست تشکیل کارگروه های مشترک با دیگر دستگاه های ذیربط برای 
بررسی و مقابله با انتقال ویروس از طریق شناورهای آلوده را از اهم 
این اقدامات عنوان کرده و افزود: شناسایی و رصد تمامی کشتی ها از 
بهداشت،  به شبکه  آنها  ورود  زمان  اعالم  برزیل،  و  بنادر هند  مبادی 
اتخاذ تمهیدات الزم برای استقرار نمایندگان شبکه بهداشت به منظور 
نمونه گیری PCR گروه قرنطیه در لنگرگاه، جلوگیری از ورود نفرات به 
کشتی پس از پهلوگیری و دریافت اظهارنامه صحت و سالمت خدمه به 
تأیید فرمانده کشتی پیش از ورود کشتی به بندر از اهم اقداماتی برشمرد 

که به منظور ایمن سازی مبادی دریایی انجام می شود.
دریس همچنین با تأکید بر رعایت کامل شیوه نامه های بهداشتی 
در برخورد با موارد مشکوک، قرنطینه کل کشتی در صورت مشاهده 
فرد مشکوک در کشتی و خودداری از ورود  افراد دارای عالئم و حصول 
اطمینان از سالمت خدمه ی آن در محل لنگرگاه که کیلومترها از بندر 

فاصله دارد، از جمله اقدمات این اداره کل برشمرد.
مدیرمنطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی)ره(  همچنین نظارت 
بر عدم تردد خدمه کشتی ها به خارج از آن و بسته نگه داشتن  پله ورود 
به کشتی، فراهم کردن امکانات و کیت های آزمایشگاهی تست سریع 
شناسایی)Rapid( در مرکز پاس کشتی ها به منظور انجام تست برای 
نفرات مشکوک در تمامی ساعات شبانه روز، تخصیص فضای قرنطینه ی 
برای افراد آلوده در محل بندر و  بهره گیری تجهیزات مکانیزه برای تخلیه 
و بارگیری با و مجهز کردن شناورهای جستجو و نجات )SAR( به 
بسته های حفاظتی مقابله فردی از دیگر اقدامات این اداره کل برای ایمن 

سازی مبادی ورودی دریایی استان خوزستان عنوان کرد.
در این نشست رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی اپور اهواز ضمن 
تشکر از اقدامات قابل قبول و همکاری و هم افزایی اداره کل بنادر و 
دریانوردی خوزستان برای ایمن سازی مبادی دریایی استان خوزستان، 

خواستار تداوم این همکاری ها شد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز و هیأت همراه در 
ادامه ی این دیدار در معیت مدیرکل بنادر و دریانوردی استان خوزستان 
در بازدید میدانی از بخش های مختلف مجتمع بندری و فرآیندکنترل و 
بازرسی مبادی ورودی دریایی در این مجتمع بزرگ بندری دیدن کرده 

و از نحوه اجرای شیوه نامه های بهداشتی مطلع شد.

بیش از 2۶۰۰۰ محل در شرکت نفت و گاز آغاجاری 
ضخامت سنجی شد

مدیرامور فنی شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری گفت: در 
سال ۱۳۹۹ بیش از ۲۶۰۰۰ محل از خطوط لوله و تاسیسات این شرکت 
با هدف ایمن سازی خطوط لوله و تاسیسات به منظور تولید مستمر، 

ضخامت سنجی شد.
حیدر الیاسی نیا بیان کرد: ضخامت سنجی ها از خطوط لوله نفت 
نمکی بین واحدها، تسهیالت سرچاهی، تفکیک گرهای سرچاهی، نقاط 
TML کارخانه ها و واحدهای فراورشی  به وسعت ۸۲۶۰۴۹ دسی متر 
مربع  ضخامت سنجی شد.وی با تشریح اقدامات صورت گرفته در این 
راستا افزود: بـر اساس دستـورالعمل بـازرسی فنی و خوردگـی فلزات 
ستـاد مناطق نفتخیز جنوب این ضخامت سنجی به روش التراسونیک 
)A-SCAN( انجام گرفت که در نتیجه این عملیات، تعداد ۱۳۷ محل 
دارای عیب شامل کاهش ضخامت های متعددی ناشی از عیب خوردگی 

داخلی و خارجی و همچنین تورق ساختاری شناسایی شد.
مهندس الیاسی نیا با اشاره به لزوم اجرای این عملیات با توجه به 
وجود نفت نمکی و خوردگی باالی آن درخطوط  لوله  و سایر تجهیزات 
فرآیندی گفت:  در این عملیات ضخامت سنجی خطوط لوله عملیاتی 
ناقل نفت نمکی بین واحدها در دستور کار قرار گرفت که بخشی از آن 
شامل خط لوله ۱۶ اینچ بین واحد نمکزدایی و بهره برداری پازنان-۱  ، 
خط ۲۰ اینچ نفت خروجی واحد نمکزدایی رگ سفید-۱  ، خط لوله۸ و 
۱۰ اینچ بین ولهد کالستر شماره۱ و واحد بهره برداری شماره۲ آغاجاری 
، خط لوله۱۰ اینچ بین ولهد بوستر شماره۳ و واحد بهره برداری شماره ۳ 
آغاجاری، خط لوله۱۶ اینچ بین ولهد بوستر شماره ۲ و واحد بهره برداری 
شماره۲ آغاجاری، خط ۱۰ اینچ نفتا قدیم از توربین بادی تا منطقه زنجیر 
ماهشهر می باشد.وی افزود: کلیه مشخصات عیوب مذکور و جزئیات 
دستورالعمل های  و  گزارشات  طی  فشار  محدودیت  یا  تعویض  تعمیر، 
بندی  اولویت  به  توجه  با  اعالم شده که  مرتبط  اداره های  به  بازرسی 
انجام شده عملیات تعمیر یا تعویض تعدادی از آنها انجام شده و برنامه 

ریزی الزم جهت تعمیر دیگر نقاط نیز انجام شده است.

برگزاری مراسم تجلیل از خادمان سالمت
 در پناه قرآن در بیمارستان امام رضا )ع( اردبیل

عمومی  بط  ا و ر رش  ا گز به 
قبل  اردبیل،  پزشکی  علوم  دانشگاه 
اردیبهشت   ۲۰ امروز دوشنبه  ازظهر 
از خادمان  ماه ۱۴۰۰ مراسم تجلیل 
همت  به  قرآن  ه  پنا در  سالمت 
دادگستری کل استان و با مشارکت 
اردبیل در  شهرداری و شورای شهر 
و  )ع(  رضا  امام  بیمارستان  محوطه 
بهداشتی  دستورالعملهای  رعایت  با 

برگزار شد. 
کل  رئیس  که  مراسم  این  در 
اردبیل،  دادستان  استان،  دادگستری 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی، شهردار 
اردبیل، مدافعان و خادمان سالمت و 
داشتند  حضور  مسئولین  از  چند  تنی 
دادگستری  کل  رئیس  عتباتی  دکتر 
فعان  مدا ز  ا تجلیل  ضمن  استان 
برگزاری  از  هدف  گفت:  سالمت 

این مراسم، تقدیر و تشکر از زحمات 
شبانه روزی و تالشهای ایثارگرانه و 
فداکارانه مدافعان و خادمان سالمت 
است که به تاسی از شهدا و ایثارگران 
در  حرم،  مدافعان  و  مقدس  دفاع 
مردم  سالمتی  از  صیانت  راستای 
قضایی  دستگاه  و  نمایند  می  تالش 
خود،  ذاتی  تکالیف  کنار  در  استان 
توجه به مقوله فرهنگ و قدرشناسی 
برنامه خود  را در  اقدامات  اینگونه  از 

قرار داده است.
وی افزود: تیم درمان و پزشکان 
تکلیفی  مدت،  این  در  پرستاران  و 
و  وظیفه  از  تر  سنگین  مراتب  به 
توانایی خود بر عهده گرفته و جانانه 
در  و  رساندند  مقصود  سرمنزل  به 
مقابل شهدایی که در این راه تقدیم 
میهن عزیز اسالمی شد و تالشهای 

ایثارگرانه مدافعان سالمت، سر تعظیم 
فرود می آوریم.

اینکه  به  اشاره  با  عتباتی  دکتر 
درمان  کادر  بر  عالوه  زمینه  این  در 
و دانشگاه، برخی سازمان ها و نهادها 
حمایت  از  داشتند  مهمی  نقش  نیز 
نداری،  استا های  پشتیبانی  و  ها 
شهر،  شورای  و  شهری  مدیریت 
ارگانهای  سایر  و  آرامستانها  فعالین 

مرتبط قدردانی کرد.
استان،  دادگستری  کل  رئیس 
طرح سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی 
را جزو بارزترین طرحها دانست و اظهار 
داشت: مشارکت سپاه، بسیج، نیروهای 
مردمی  های  پشتیبانی  و  جهادی 
توانست در مدیریت، کاهش و کنترل 

این بیماری موثر باشد.
دکتر حبیب زاده رئیس دانشگاه 

علوم پزشکی اردبیل نیز ضمن تجلیل 
از سازمانها و نهادهایی که در طول ۱۵ 
یاری کردند،  را  ماه گذشته، دانشگاه 
گفت: اگر همکاری و همدلی مجموعه 
سازمانها نبود در این خیزهای بیماری 

دچار مشکالت جدی می شدیم.
وی تصریح کرد: در خیز چهارم 
بیماری، آخرین استانی بودیم که وارد 
خیز شدیم و اولین استانی هستیم که 
سیر نزولی بیماری را شاهد هستیم و 
در این هفته شاهد ثبات نسبی بیماری 

در استان می باشیم.
دکتر حبیب زاده با اشاره به شروع 
واکسیناسیون گروه سنی ۷۵ به باال در 
استان بیان داشت: امیدواریم با ورود 
واکسن تولید داخلی بتوانیم تا انتهای 
تابستان افراد بیشتری  که در معرض 

خطر هستند واکسینه کنیم.

نظارت  معاون  از عملکرد  تجارت  و  تقدیر وزیر صنعت، معدن 
حقوقی و وصول مطالبات بانک صنعت و معدن 

علیرضا رزم حسیني طي نامه اي از عملکرد بیژن اسدي معاون نظارت، 
حقوقي و وصول مطالبات بانک صنعت و معدن تقدیر کرد.

به گزارش پایگاه اطالع رساني بانک صنعت ومعدن در متن این تقدیرنامه 
شیوع  گیر  نفس  هاي  چالش  با  سال ۹۹  در  اسالمي  ایران  چه  است:گر  آمده 
ویروس کرونا و جنگ ظالمانه نظام سلطه در حوزه اقتصاد مواجه بود ولي علیرغم 
همه سختي ها و تلخي ها نتایج درخشاني در پي داشت که از جمله آنها اثبات 
اتکا به توان داخلي، ضرورت نگاه ویژه به بخش تولید و توجه به ظرفیت باالي 

تولیدکنندگان میهن عزیزمان بود.
در این مسیر پر فراز و نشیب خشنودي فعالین اقتصادي، کارگران و شاغلین 
بخش تولید پاداش گرانسنگي براي تالش هاي خالصانه مجاهدین این عرصه 

بوده و ان شاءاهلل رضایت حق تعالي را نیز در پي خواهد داشت.
ضمن قدرداني از همکاري و تالش صادقانه و دلسوزانه جنابعالي براي کمک 
به حل و فصل مشکالت واحدهاي تولیدي و ارائه پیشنهادات راهگشا براي بهبود 
فضاي تولید و سرمایه گذاري در دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و تالش 
در جهت اجراي مصوبات، امیدوارم با لطف الهي و عنایت ائمه اطهار )ع( این 

همکاري مؤثر تا سرمنزل مقصود ادامه داشته باشد.
موفقیت و سالمتي روزافزون شما را ذیل توجهات حضرت ولي عصر )عج( 

از خداوند متعال خواستارم.

نقش مؤثر و حمایتی بانک سپه در پروژه های کالن کشور
۱۶ پروژه کالن و استراتژیک اقتصادی کشور به ارزش  بیش از ۱۰ میلیارد 

دالر به اجرا درآمد
به گزارش پایگاه اطالع  رسانی بانک سپه محمد کاظم چقازردی با ارائه 
پروژه های  در  اخیر  بانک سپه طی سنوات  میزان  سرمایه گذاری های  از  آماری 
مختلف اقتصادی گفت: بانک سپه با حمایت مالی از پروژه های راهبردی  نفت 
بهداشت  صنایع غذایی،  و  کشاورزی  فوالد،  سیمان،  نیروگاه،  پتروشیمی،  وگاز، 
ایجاد  در  بسزایی  سهم  اشتغال،  و  تولید  افزایش  بر  عالوه  ودرمان،گردشگری 

درآمدهای ارزی در کشور داشته است.
اقتصاد  سیاست های  تحقق  راستای  در  سپه  بانک  کرد:  اضافه  چقازردی 
مقاومتی و همسویی با راهبردهای اقتصادی کشور با مشارکت و تأمین مالی پروژه 
کالن اقتصادی برای بیش از ۱۰ هزار نفر به صورت مستقیم ایجاد اشتغال کرده است.

وی با عنوان اینکه بانک سپه استفاده مؤثری از منابع ارزی و ریالی صندوق 
توسعه ملی داشته است افزود: میزان ۷۰۰ میلیون دالر تسهیالت در مرحله اخذ مجوز 
از صندوق توسعه ملی با عاملیت بانک سپه و مشارکت بانک ملت، تجارت و پارسیان 
به منظور بهسازی طرح تأسیسات و جمع آوری گازهای مشعل فلر یا سر چاهی 
مربوط به فاز دوم پاالیش گاز بید بلند به صورت سندیکایی در دست اقدام است.

چقازردی به حمایت بانک سپه از شرکت مهندسی و توسعه سروک آذر اشاره 
کرد و تصریح کرد: این پروژه در حال حاضر به تولید زود هنگام ۳۵ هزار بشکه 
نفت در روز رسیده است که درصورت فراهم شدن زمینه های جذب تسهیالت به 
ظرفیت نهایی ۶۵ هزار بشکه در روز خواهد رسید.پیشرفت ۹۹ درصدی شرکت 
حفاری دانا کیش و پروژه های ۱۸A و ۱۸Bمیدان مشترک گازی پارس جنوبی 
مشترک بین ایران و قطر، حضور در تسهیالت سندیکایی برای اجرای پروژه های 
شرکت توسعه نفت وگاز صبای کنگان با ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی بخش دیگری 

از اقدامات بانک سپه است.
بررسی طرح قرارداد تسهیالت  ۹۰۰ میلیارد ریالی مربوط به پروژه تولید 
لوله های بدون درز گالوانیزه شرکت فوالد تجارت طروق در استان سمنان، حمایت 
از تولید نفت و گاز شرکت توسعه نفت و گاز صبا اروند با ظرفیت تولید ۵۵ هزار 
بشکه نفت در روز که دارای پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصد و حمایت از پروژه تولید 
پلی پروپیلن شرکت هیرسا پلیمر سمند واقع در خوزستان، ماهشهر با ۱۷ درصد 

پیشرفت فیزیکی .
مدیرعامل بانک سپه همچنین به اختصاص دو هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال به 
عاملیت بانک سپه و مشارکت بانک رفاه کارگران به پروژه قطار شهری کرمانشاه، 
مشارکت در تسهیالت سندیکایی به ارزش ۴۴۳ میلیارد و ۱۸۴ میلیون دالر به 
عاملیت بانک پارسیان و مشارکت بانک های سپه، ملی و صنعت و معدن برای پروژه 
تولید کاغذ از باگاس واقع در استان خوزستان و طرح تسهیالت تکمیلی تولید باطری 
خودرو شرکت تولیدی و بازرگانی اشجع باطری واقع در شهر اردبیل که با مشارکت 
بانک سپه به بهره برداری رسیده و در حال حاضر طرح توسعه برای تولید انواع 
USB توسط همین شرکت ۲۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است، اشاره کرد.

چقازردی اظهارکرد: طرح تولید شمش از منیزیم و کلسینه شرکت تیوا تجارت 
ماهان به مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال با ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی و مبلغ دو هزار 
میلیارد ریال تسهیالت از محل منابع داخلی بانک برای طرح تولید فوالد شرکت 
فوالد جهان آرا اروند که دارای ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی ازجمله فعالیت های 

بانک سپه در این خصوص است.
وی در خاتمه به حمایت بانک سپه از طرح تولید ۵۰۰ مگاوات برق شرکت 
مولد نیروگاهی هریس با ۹۸ درصد پیشرفت فیزیکی و طرح تولید ۴۶۰ مگاوات 
برق شرکت سبالن برق امید با ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی، طرح تولید انواع تخته 
فشرده و ام دی اف شرکت پاک چوب خوزستان با ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی، 
حمایت از طرح تولید سیمان خاکستری شرکت سیمان تیس چابهار به ظرفیت 
یک میلیون تن در سال و تخصیص اعتبار به  منظور اتمام واحد مجتمع اقامتی و 
رفاهی و سرگرمی شرکت آریا جهش شرق در خراسان شمالی شهر بجنورد که 
تاکنون ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است را از دیگر اقدامات بانک در راستای 

حمایت از صاحبان مشاغل و تولیدکنندگان عنوان کرد.

صدور غیرحضوری کارت های بانک سامان با اپلیکیشن موبایلت
بانک سامان با راه اندازی یک سرویس تازه، امکان صدور مجدد کارت بانکی 

بدون مراجعه به شعبه را فراهم کرد.
به گزارش سامان رسانه، هم زمان با شیوع مجدد ویروس کرونا و لزوم رعایت 
پروتکل های بهداشتی و کاهش ترددهای غیرضروری، بانک سامان با راه اندازی یک 
سرویس تازه در بستر اپلیکیشن موبایلت، این امکان را فراهم کرده که مشتریان 

بدون مراجعه به شعبه کارت بانکی خود را تعویض کنند.
عالقه مندان با استفاده از این سرویس می  توانند تقاضای تعویض کارت های 
بانکی خود را از طریق اپلیکیشن موبایلت ثبت و از طریق پست در سراسر کشور 
دریافت کنند. مشتریان پس از دریافت کارت خود امکان فعال سازی و تعیین رمز 

اول کارت را در موبایلت خواهند داشت.
برای دریافت این خدمت می توانید در اپلیکیشن موبایلت، بخش کارت و 
سپرده را انتخاب و با لمس گزینه سه نقطه درخواست صدور مجدد کارت بانکی 

را انتخاب کنند.
کاربران در صورت نیاز به راهنمایی در خصوص این خدمت می توانند با مرکز 
info@mobillet. سامان ارتباط به شماره ۰۲۱۶۴۲۲ تماس و یا با نشانی

ir در ارتباط باشند.

تغییر وضعیت استخدامی ۱2۱ پرسنل بیمه آسیا کلید خورد
وضعیت  مدیره،  هیأت  تصویب  و  آسیا  بیمه  مدیرعامل  دستور  با   
تبدیل  قراردادی  به  آسیا  بیمه  ساعتی  کارکنان  از  تن   ۱۲۱ استخدامی 

می شود.
نایب  بادین  مسعود  دستور  با  آسیا،  بیمه  عمومی  روابط  گزارش  به 
رییس هیأت مدیره و مدیرعامل بیمه آسیا، طرح تغییر وضعیت استخدامی 
۱۲۱ تن از کارکنان بیمه آسیا که سال ها به صورت ساعتی در این شرکت 
مشغول به کار بودند، توسط معاونت توسعه سرمایه انسانی و پشتیبانی و 
پس از بررسی های کارشناسی، تهیه و پیشنهاد شد و به تصویب هیأت 

مدیره این شرکت رسید.
بنابراین گزارش، در این طرح، ۱۲۱ پرسنل بیمه آسیا در سراسر کشور 
که بیش از دوسال سابقه کار دارند، در فرایند تغییر وضعیت استخدامی خود، 
پس از شرکت در آزمون و انجام مصاحبه و پس از کسب حد نصاب الزم، به 

صورت قراردادی به همکاری خود در بیمه آسیا ادامه می دهند.
گفتنی است، طرح مذکور در راستای ساماندهی نیروی انسانی بیمه 
آسیا و تقویت شرایط انگیزشی در شرکت و کارکنان، به اجرا درآمده است.
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ریال  میلیارد   ۱۹۲۰ اعطای  از  تعاون  توسعه  بانک  مدیرعامل 
سال  طی  امداد  کمیته  جویان  مدد  به  اشتغال  قرض الحسنه  تسهیالت 

گذشته خبر داد.
حجت اله مهدیان مدیرعامل بانک توسعه تعاون اظهار داشت: اعطای 
امداد  کمیته  جویان  مدد  به  قرض الحسنه  تسهیالت  ریال  میلیارد   ۱۹۲۰
توسعه  بانک  گردیده سهمیه  موجب  ابالغی،  حداکثری سهمیه  تحقق  و 

تعاون با رشدی ۵/۲ برابری، به ۵۰۰۰ میلیارد ریال برسد.
وی تصریح نمود: طی شش سال اخیر تعامل و همکاری خوبی بین 
بانک توسعه تعاون و کمیته امداد وجود داشته است و همه ساله تفاهم نامه ای 

مبنی بر اعطای تسهیالت کم بهره میان طرفین منعقد می گردد.
مددجویان  به  قرض الحسنه  وام  اعطای  نحوه  خصوص  در  مهدیان 

کمیته امداد گفت: وام خوداشتغالی به مددجویان معرفی شده از سوی این 
کمیته به صورت انفرادی و تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال با سود ۴ درصد و 

بازپرداخت ۷ ساله پرداخت می گردد.
وی افزود: عالوه بر این در صورت به کارگیری مددجویان کمیته امداد 
در واحدهای تولیدی به ازای هر فرد ۵۰۰ میلیون ریال به واحد کارآفرینی 
قابل پرداخت است و چنانچه این واحدها جهت ۴۰ نفر از مددجویان ایجاد 
اشتغال نمایند می توانند تا سقف ۲۰ میلیارد ریال تسهیالت پرداخت نمایند.

وی توضیح داد: بانک توسعه تعاون دقیقًا مطابق معرفی کمیته امداد 
صحیح  مصرف  بر  نظارت  و  می نماید  پرداخت  را  کارآفرینی  تسهیالت 
تسهیالت کارآفرینی بر عهده این ارگان می باشد و رقم تسهیالت اعطایی 
درمی آید  فعال  به  انسداد  حالت  از  صورتی  در  تنها  کارآفرینان  به حساب 

معرفی شده  مددجویان  برای  اشتغال  ایجاد  تأیید  مراتب  امداد  کمیته  که 
را اعالم نماید.

مدیرعامل بانک توسعه تعاون با اشاره به تدابیر اتخاذشده جهت نحوه 
مددجویان  تا  اتخاذشده  ترتیبی  کرد:  خاطرنشان  تسهیالت  این  ضمانت 
به صورت متقابل و زنجیره ای قادر به ضمانت یکدیگر باشند و یا از طریق 

ارائه جواز کسب معتبر نیز می توانند این خدمات را دریافت نمایند.
از تکلیف  را فراتر  اشتغال مددجویان  برنامه  اجرای  مهدیان عاملیت 
قرض الحسنه  تسهیالت  پرداخت  عاملیت  گفت:  و  نمود  اعالم  اداری 
کارآفرینی در زمره مسئولیت اجتماعی بانک به شمار می رود و با توجه به 
گره گشایی این تسهیالت از مشکالت و مسائل متقاضیان، این برنامه از 

اهمیت ویژه ای برخوردار است.

آگهی ابالغ تصمیم رد افراز 
با توجه به تقاضای آقای مسلم علیان مبنی بر افراز دو دانگ مشاع 
از ششدانگ آپارتمان پالک ۲۵۹۲۵ فرعی از ۷۰۳۵ فرعی از ۱۷۶ اصلی 
مالکین  سایر  به  شرح  به  افراز  رد  تصمیم  بدینوسیله  مشهد   ۱۰ بخش 

مشاعی ابالغ می گردد. 
نظر به اینکه مورد تقاضای افراز داخل در محدوده شهری است و به 
صورت آپارتمانی است و آپارتمانها دارای مشاعات و مشترکات می باشند 
که قابل تفکیک نمی باشند و از طرفی شهرداری منطقه ۱۲ مشهد به 
موجب نامه ۱۲/۱۴۰۰/۱۳۶۸ – ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ با افراز پالک فوق موافقت 
ننموده لذا مورد تقاضا قابلیت افراز در این اداره را ندارد. مراتب به متقاضی 
افراز و سایر شرکاء ابالغ چنانچه اعتراضی دارند وفق ماده ۲ قانون افراز 

و فروش امالک اقدام نمایند. 
تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ 

محمد مقدسی 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه ۴ مشهد 

م / الف ۳۲۵

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای رضا مدنی با نمایندگی از اداره اوقاف استان گیالن با ارائه دو برگ 
فرم استشهادیه گواهی شده دفترخانه ۲۰۷ رشت مدعی شده که سند مالکیت 
بانوحاجیه  نام موقوفه  به  باقیمانده بخش ۹ رشت که  ششدانگ پالک ۲۴/۱ 
و  ثبت   ۵۷ ۹/۸ صفحه  دفتر   ۶۲۴ ثبت  ذیل  الحاجیه  رفعت  به  ملقب  فاطمه 
صادر و تسلیم گردیده به علت جابجایی مفقود گردیده است تا چنانچه کسی 
مدعی انجام معامله و یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد مراتب را ظرف 
در  نماید  دریافت  ورسید  اعالم  اداره  این  به  آگهی  انتشار  از  روز   ۱۰ مدت 
غیراینصورت نسبت به صدور سند مالکیت  المثنی وفق مقررات اقدام خواهد 

شد. تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ 
سید محمد فرزانه شال-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک رشت

آگهی فقدان سند مالکیت 
برگ   ۲ د  ستنا ا به  بی  شها دات  سا معصومه  نم  خا ینکه  ا به  نظر 
منضم  مشهد   ۱۴۱ رسمی  اسناد  دفتر  شده  امضاء  گواهی  استشهادیه 
به  ول  ا نوبت  لمثنی  ا لکیت  ما سند  فت  یا ر د جهت  کتبی  تقاضای  به 
سهل  علت  به  وی  مالکیت  سند  است  مدعی  و  نموده  مراجعه  اداره  این 

الکترونیک  امالک  جامع  سامانه  بررسی  با  است  گردیده  مفقود  انگاری 
پارتمان  آ واحد  یک  ششدانگ  گردید  مشخص  ثبتی  پرونده  بق  سوا و 
از  فرعی   ۳۸۱۰۴ به شماره پالک  مربع  متر   ۱۰۲/۲ به مساحت  دوبلکس 
الکترونیکی  امالک  دفتر  با شماره  ۱۰ مشهد  در بخش  واقع  اصلی   -۱۰۷
معصومه  به  )که  بیگم  معصومه  خانم  نام  به   ۱۳۹۷۲۰۳۰۶۲۶۷۰۰۰۴۲۰
به   ۹۵ /ب   ۴۷۰۹۰۳ مالکیت  سند  و  ثبت  شهابی  یافته(  تغییر  سادات 
سوابق  و  الکترونیک  امالک  جامع  سامانه  گردیده  تسلیم  و  صادر  نامش 
متذکر  و  آگهی  نوبت  مراتب یک  ندارد  این حکایتی  از  بیش  ثبتی  پرونده 
داده  انجام  ای  معامله  آگهی  مورد  ملک  به  نسبت  کس  هر  گردد  می 
ده  مدت  ظرف  بایستی  باشد  می  خود  نزد  مالکیت  سند  وجود  مدعی  یا 
سند  اصل  پیوست  به  را  خود  کتبی  اعتراض  آگهی  انتشار  تاریخ  از  روز 
در  است  بدیهی  نماید.  تسلیم  اداره  این  به  رسمی  معامله  سند  یا  مالکیت 
بدون  اعتراض  وصول  یا  و  مقرر  مهلت  در  اعتراض  وصول  عدم  صورت 
مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  رسمی  معامله  سند  یا  مالکیت  سند  ارائه 

شد.  اخواهد  اقدام  متقاضی  به  آن  تسلیم  و  المثنی 
محمد مقدسی 

رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه چهار مشهد مقدس 
م / الف ۳۲۴

پرداخت ١92٠ میلیارد ریال تسهیالت قرض الحسنه به مددجویان کمیته امداد 
در سال گذشته 



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1737- چهارشنبه 22 اردیبهشت 61400 ورزش دنیای 

نماینده مجلس:
قرار داد ویلموتس ترکمنچای ورزش است

نماینــده مجلــس شــورای اســالمی، گفــت: برخــی در پنــاه نــام 
فوتبــال پنهــان شــدند تــا حقــوق هــزاران کارگری که ســهام دار شســتا 

هســتند، را پرداخــت نکننــد و ایــن مبلــغ بخشــیده شــود
سیداحســان قاضــی زاده هاشــمی در برنامــه فوتبــال برتــر دربــاره 
رونــد بررســی پرونــده ویلموتــس و نتیجــه آن گفت: قــرارداد ویلموتس 
ســه وضعیــت دارد. اولیــن مــورد مربــوط بــه دو میلیــون یــورو بــود کــه 
منجــر بــه تشــکیل پرونــده در شســتا شــد و مطالبــه حقوقــی بــرای آن 
شــکل گرفــت. وضعیــت دوم مربــوط بــه قــراردادی بــود کــه ویلموتس 
بــا ویلموتــس منعقــد شــد و حــدود ۶میلیــون و دویســت هــزار یــورو 
بــود، کــه در مــورد ایــن پرونــده ایــران محکــوم شــد و بعــد جزئیــات 
آن رأی آمــد و اعتــراض فســخ شــد، بنــده در همــان زمــان پیش بینــی 
کــردم رأی دســتیاران هــم می آیــد، کــه همیــن اتفــاق افتــاد. در مــورد 
ــرای  ــی کــه ب ــرارداد و پاداش های ــغ اصــل ق رأی دســتیاران هــم مبل

مســابقات درنظــر گرفتــه بودنــد، را طلــب کردنــد.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه پرونــده دو میلیــون یــورو و ۶ میلیــون و 
دویســت هــزار یــورو، از یکدیگــر جــدا هســتند، افــزود: در حــال حاضــر 
ــد  ــورو خواه ــون ی ــک میلی ــاالی ی ــای آن ب ــم و تاخیره ــع جرائ جم
ــن  ــه ای ــی ک ــا زمان ــرده و ت ــراض ک ــه رأی اعت ــران ب ــه ای ــود. البت ب
اعتــراض در جریــان بیافتــد، ســه مرحلــه طــی می شــود. در شــرایط 
فعلــی بایــد جریمــه ۵ درصــدی از طــرف خارجــی کــه بــرای تاخیــر 
در تعدیــه قــرارداد پیش بینــی شــده، پرداخــت شــود. در نهایــت جمــع 
ــه بیــش از ده میلیــون یــورو می رســد،  ــغ و جرایــم ب همــه ایــن مبال
کــه ایــن مبلغــی اســت کــه بــه واســطه قــرارداد ویلموتــس بــه فوتبال 

کشــور وارد شــده اســت.
عضــو فراکســیون ورزش مجلــس شــورای اســالمی تصریــح کرد: 
بنــده قبــل از ایــن راجــع بــه نحــوه انتخــاب ویلموتــس و هــم نحــوه 
انعقــاد و مفــاد قــرارداد، آرای فیفــا در مــورد ایــن قــرارداد گفت وگــو 
ــت عــدم پیش بینــی حقوقــی،  ــه عل ــوارد ب ــن م کــردم، کــه همــه ای
عــدم انعقــاد قــرارداد توســط تیــم حقوقــی بین الملــل ورزشــی و عــدم 
تدبیــر الزم مدیــران فوتبــال کشــور و همچنیــن بــه علــت غلط هــای 
نــگارش و تعــداد صفحــات قــرارداد محقــق شــد.قرارداد ویلموتس یک 

ــی قلمــداد می شــود.  ــار و ترکمنچــای فوتبال ــراداد زیان ب ق
ــا اشــاره بــه اینکــه تبییــن ابعــاد قــرارداد  قاضــی زاده هاشــمی ب
ــرد: براســاس  ــار ک ــردم اســت، اظه ــات م ــی از مطالب ــس یک ویلموت
ــرارداد  ــون ق ــده پیرام ــرح ش ــات مط ــه موضوع ــنجی ها هم نظرس
ویلموتــس از جملــه مطالبــات مــردم بــوده اســت لــذا ایــن موضوعــی 

ــه زودی فرامــوش شــود. نیســت کــه ب
ــتا و  ــه داد: شس ــالمی ادام ــورای اس ــس ش ــده مجل ــن نماین ای
شــرکت پتروشــیمی فنــاوران دو میلیــون یــوروی اولــی را بــه صــورت 
قــرض پرداخــت کــرده بــود. در حــال حاضــر هــم بــه جــای اینکــه 
بــه ســراغ هشــت نفــری کــه قــرارداد را امضــا کردنــد، برونــد، برخــی 
ــن  ــال ای ــه دنب ــوند و ب ــان ش ــال پنه ــام فوتب ــاه ن ــد در پن می خواهن
ــتند،  ــتا هس ــهام دار شس ــه س ــری ک ــزاران کارگ ــوق ه ــتند حق هس
ــه  ــی ک ــود. در صورت ــیده ش ــغ بخش ــن مبل ــد و ای ــت نکنن را پرداخ
ــرد.  ــال ک ــن صــورت  پایم ــه ای ــد ب ــردم را نبای ــران  و م ــق کارگ ح
ــه جــای پایمــال کــردن  ــذا مســئولین وزارت ورزش و فدراســیون ب ل
حقــوق کارگــران، بــه ســراغ هشــت نفــری کــه قــرارداد ویلموتــس را 

ــد. ــد، برون امضــاء کردن
ــه  ــی علی ــا پیگیری هــای حقوق قاضــی زاده هاشــمی در رابطــه ب
هشــت نفــری کــه قــرارداد ویلموتــس را امضــاء کردنــد، متذکــر شــد: 
گــزارش ســازمان بازرســی کل کشــور در مــورد قــرارداد ویلموتس علیه 
ــه ۶  ــده مربــوط ب هشــت اعــالم جــرم شــده اســت.  البتــه ایــن پرون
ــده دو  ــن پرون ــورو می شــود، عــالوه برای ــون و دویســت هــزار ی میلی
میلیــون یــورو نیــز مطــرح اســت کــه در حــال حاضــر تبدیــل بــه وجــه 

نقــد شــده و عمــال از جیــب فوتبــال پرداخــت شــده اســت. 
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه مجلــس پرونــده ویلموتــس را پیگیــری 
می کنــد، ابــراز کــرد: مجلــس از ابتــدا پیگیــر پرونــده ویلموتــس بــوده 
و تــا انتهــا هــم خواهــد بــود. لــذا تــا انتهــا منتظــر رای کســر، دادگاه 
و دادســرا هســتیم. البتــه ایــن مطالبــه عمومــی اســت کــه بــه جلســه 
رســیدگی بــه متهمیــن پرونــده ویلموتــس بــه صــورت علنــی برگــزار 
شــود و بــه ایــن ترتیــب نشــود کــه عــده ای بــه نــام فوتبــال اقداماتــی 

کــه آثــار ســویی بــرای فوتبــال کشــور دارد، را انجــام دهنــد.
قاضــی زاده هاشــمی همچنیــن خاطرنشــان کــرد: پرونــده 
ویلموتــس آثــار و خســارت زیــان بــار را بر روی ده ســال آینــده فوتبال 
کشــور بــر جــای گذاشــت که ایــن خســارت را افــراد دخیــل در آن باید 
از جیــب خــود بپردازنــد و نبایــد فدراســیون خســارت آنهــا را بپــردازد.

ــورد  ــالمی در م ــورای اس ــس ش ــیون ورزش مجل ــو فراکس عض
تصاحــب ســاختمان پرســپولیس توســط شســتا ادامــه داد: ســاختمان ها 
بــه نــام فدراســیون فوتبــال بــوده البتــه ســاختمان پرســپولیس واقع در 
چیــذر بحــث دیگــری دارد، امــا ســند ســاختمان هایی کــه متعلــق بــه 
فدراســیون بــوده، بــه نــام شســتا درآمــده اســت و شســتا طــی اقــدام 
ــدام را انجــام داده اســت. در حــال حاضــر ۶ دانــگ  ــن اق حقوقــی ای
یکــی از ســاختمان های پرســپولیس و ۳ دانــگ ســاختمان دیگــر بــه 

نــام شســتا در آمــده و ســند تــک برگــی آن موجــود اســت.
قاضــی زاده هاشــمی در مــورد اظهــارات اخیر وزیــر ورزش در مورد 
اینکــه صحبــت کــرده تــا ســاختمان ها بــه پرســپولیس برگردد، یــادآور 
شــد: بنــده اطــالع نــدارم کــه وزیــر ورزش بــر چــه اساســی ایــن موارد 
را مطــرح کــرده اســت چــرا ایــن بحــث حقوقــی اســت کــه بــا مکالمه، 
صحبــت و تعامــل بیــن دو وزیــر حــل نمی شود،شــاید بــرای عبــور از 
شــرایط فعلــی ایــن اتفــاق افتــاده اســت.الزم بــه ذکــر اســت کــه ایــن 
ســاختمان ها در دوران آقــای دادکان بــرای فدراســیون خریــداری شــده 
بــود و اســناد هــم بــه نــام فدراســیون بــوده کــه در نهایــت بــا انتقــال 
ــتا  ــه از شس ــی ک ــون یوروی ــاختمان ها دو میلی ــن س ــی ای ــند ملک س
ــر  ــوی دو وزی ــذا گفت وگ ــد. ل ــد را پرداخــت کردن ــرده بودن ــرض ک ق
ــدارد. وزارت ورزش و فدراســیون  ــه لحــاظ حقوقــی جنبــه واقعــی ن ب
خســارت های ناشــی از ایــن دو ســاختمان پرســپولیس را از مســببین 
آن  کــه ســازمان بازرســی کل کشــور علیــه آنهــا اعــالم جــرم کــرده، 

دریافــت کننــد.

عجیب اما واقعی؛
سرمربی بارسلونا تحت هر شرایطی اخراج است!

ممکن است رونالد کومان در صورت فتح اللیگا نیز فصل بعد جایی روی 
نیمکت این تیم نداشته باشد.

امتیاز  با دو  بارسلونا  این فصل اللیگا،  پایان  به  در فاصله سه هفته مانده 
اختالف با صدر جدول در رتبه سوم قرار داشته و هنوز هم از شانس قهرمانی 
برخوردار است. اما دستیابی به این موفقیت نیز آینده رونالد کومان در این باشگاه 

را تضمین نخواهد کرد.
منابع مختلف به ESPN اعالم کرده اند که رونالد کومان به طور فعال در 
حال برنامه ریزی برای فصل آینده بوده و به عنوان مثال جذب ممفیس دپای 
هنوز در دستور کار این باشگاه است. این وینگر هلندی در تابستان گذشته نیز 
مورد توجه کومان بود و حاال قرار است ماه ژوئن و با پایان یافتن قراردادش با 

لیون، این تیم را به صورت رایگان ترک کرده و راهی بارسلونا شود.
اما برخی منابع دیگر به ESPN گفته اند که چندین نفر از اعضای مدیر 
احساس می کنند سبک بازی تیم کومان با اهداف بلند مدت باشگاه هماهنگ 
نیست و حتی اگر بارسلونا فصل را با دو گانه داخلی نیز به پایان برساند، بهتر است 

این سرمربی هلندی از باشگاه جدا بشود.
تکرار  و  او  دفاعی  حد  از  بیش  های  تاکتیک  از  کومان  رونالد  منتقدان 
نمایش های ضعیف در بازی های بزرگ انتقاد می کنند. بارسلونا در این فصل 
در اللیگا نتوانسته است هیچ یک از رقبای اصلی خود مانند اتلتیکو یا رئال مادرید 
را شکست دهد. همچنین این تیم در لیگ قهرمانان نیز با اختالف سه گل در 
استادیوم نوکمپ مغلوب یوونتوس و پاری سن ژرمن شد و در بازی های مهم 

مغلوبی همیشگی بوده است.
البته بر کسی پوشیده نیست که رونالد کومان در آگوست سال گذشته و 
در مقطعی دشوار هدایت بارسلونا را به عهده گرفت. بارسا در آن روزها در لیگ 
قهرمانان اروپا ۸-۲ مغلوب بایرن مونیخ شده بود و لیونل مسی نیز قصد داشت 
این تیم را ترک کند. این بحران در نهایت منجر به استعفای جوزپ ماریا بارتومئو 
در اکتبر سال گذشته شده و در ادامه خوان الپورتا در ماه مارچ به عنوان جانشین 

او انتخاب شد.
با وجود این شرایط آشفته و علیرغم مشکالت مالی باشگاه، بارسا یک فصل 
تا همینجا عنوان قهرمانی کوپا دل ری  آنها  را تجربه کرده است.  نسبتا موفق 
را کسب کرده اند که اولین جام بارسا از سال ۲۰۱۹ تاکنون محسوب می شود. 
همچنین بارسلونا در مسابقات قهرمانی اللیگا تا هفته های آخر فصل در کورس 

قهرمانی باقی مانده است.
حامیان کومان اما شجاعت او در مورد بازی دادن به بازیکنانی جوان مانند 
رونالد آرائوخو، اسکار مینگوئزا و ایلیکس موریبا را تحسین کرده و معتقدند او حداقل 
شایسته یک فصل دیگر حضور روی نیمکت باشگاه است. در صورت اخراج رونالد 
کومان شاهد حضور ژاوی، اسطوره باشگاه بارسلونا و سرمربی فعلی تیم السد قطر 

روی نیمکت این تیم خواهیم بود.

خشم زیدان از برنامه فشرده مسابقات رئال

رئال مادرید تا پایان فصل برنامه بسیار فشرده ای در پیش دارد که سبب 
نگرانی و نارضایتی سپیدپوشان پایتخت اسپانیا شده است.

رئالی ها پس از اعتراضات شدیدی که در پی تساوی ۲-۲ برابر سویا به 
تصمیمات داوری علیه این تیم داشتند، اکنون از برنامه فشرده بازی هایی که در 

پیش دارند نیز ناراضی هستند.
رئال روز پنجشنبه ساعت ۲۲ میهمان گرانادا خواهد بود و تنها ۶۶ ساعت 
بعد باید در یک بازی خارج از خانه دیگر روز یکشنبه در ساعت ۱۸:۳۰ به مصاف 

اتلتیک بیلبائو برود.
نکته اینکه تا زمانی که بازی رئال و گرانادا تمام شود، فرودگاه گرانادا 
با  مادرید  به  برگشت  پرواز  برای  مجبورند  سپیدپوشان  و  شد  خواهد  بسته 
در  صبح  چهار  یا  سه  حدود  سپس  و  کنند  سفر  ماالگا  یا  سویا  به  اتوبوس 

بنشینند! زمین  به  مادرید 
این امر نه تنها بر بقیه بازیکنان زین الدین زیدان تاثیر خواهد گذاشت بلکه 
نیز  استادیوم دو سن مامس  بیلبائو در  اتلتیک  با  بازی  برای  آنها  آماده سازی  بر 

اثر منفی می گذارد.
جلسه  یک  برای  وقت  زحمت  به  بیلبائو  به  سفر  از  پیش  مادرید  رئال 
روز شنبه  یا  و  روز مسابقه  تمرینی که در صبح  تمرین خواهد داشت، آن هم 

باید برگزار شود.
در این میان رئالی ها همچنین از این ناراحت هستند که بارسلونا  پس از 
بازی روز شنبه خود، بیش از ۷۲ ساعت برای آمادگی قبل از دیدار خارج از خانه 
کاتاالن ها برابر لوانته در روز سه شنبه فرصت خواهد داشت و بازی بعدی شان 

هم برای یکشنبه هفته بعد برنامه ریزی شده است.
اتلتیکو مادرید نیز پس از تساوی شنبه برابر بارسا در نوکمپ، روز چهارشنبه 
ساعت ۲۲ میزبان رئال سوسیداد خواهد بود و سپس یکشنبه با اوساسونا دیدار 

خواهد کرد.
خشم رئال مادرید با توجه به اینکه فصل گذشته نیز اتفاق مشابهی برای 
آنها افتاد، افزایش یافته است. سال گذشته و پس از پایان قرنطینه رئالی ها مجبور 
شدند تا پنجشنبه ساعت ۲۲ شب برابر ختافه بازی کنند و سپس در روز یکشنبه 

ساعت ۱۴ در بیلبائو برابر اتلتیک به میدان بروند.
این به آن معنا بود که رئالی ها به زحمت ۶۲ ساعت بین دو بازی فرصت 
داشتند و در همان زمان بارسلونا روز سه شنبه ساعت ۲۲ با اتلتیکو بازی کرد و 
سپس روز یکشنبه باز هم در ساعت ۲۲ و پس از آنکه بازی رئال مادرید و اتلتیک 

تمام شد، بار دیگر به میدان رفت.
رئالی ها پیش از دیدار برگشت شان در مرحاله نیمه نهایی چمپیونزلیگ برابر 
چلسی، روز شنبه ساعت ۲۱ بازی کرده بودند، در حالی که اتلتیکو مادرید که هیچ 

بازی میان هفته ای نداشت در ساعت ۱۶:۱۵ به میدان رفت.
در این میان در همان روز شاگردان توماس توخل با فوالم در ساعت ۱۸:۳۰ 

رو به رو شده بودند.

آدریانو:
رویای من تمدید مسی و بازگشت گواردیوالست

مدافع چپ برزیلی سابق بارسلونا تمدید مسی و بازگشت پپ گواردیوال را 
خواستار شد.

در شش فصل  و  پیوست  بارسلونا  به  از سویا  که  بود  آدریانو سال ۲۰۱۰ 
حضورش ۱۱۴ بازی انجام داد و ۹ گل هم به ثمر رساند. او سال ۲۰۱۶ راهی 

بشیکتاش ترکیه شد.
مدافع چپ برزیلی رویای ماندنی شدن لیونل مسی در بارسا و بازگشت پپ 

گواردیوال را در سر دارد.
او به رادیو راک ۱ گفت:» در مورد ماندنی شدن مسی واقعا چیزی نمی 
دانم. سه بازی دیگر تا پایان فصل باقی است و سپس باید دید لئو چه تصمیمی 
در مورد آینده اش خواهد گرفت. آرزوی من و تمام هواداران بارسا این است که 

او قراردادش را تمدید کند. امیدوارم همین اتفاق رخ بدهد.«
دو  داشتم که  بارسا  در  نشدنی  فراموش  بازگشت پپ:» من سال هایی 
ولی  ام  داشته  فوتبال  در  خوبی  مربیان  بود.  گواردیوال  پپ  نظر  زیر  سالش 
پپ چیز دیگری بود. اگر نگویم بهترین مربی، قطعا جزو بهترین مربی هایم 
بود. با یکدیگر همه جام ها را کسب کردیم و سال هایی خاطره انگیز برایم 

یادگار ماند. به 
می دانم که هواداران بارسا آرزوی بازگشت او را دارند و در واقع اینکه مسی 
بماند و پپ هم برگردد، رویایی خواهد بود. گوارویال زمانی که بارسا را ترک کرد، 
به دنبال چالش هایی جدید و تغییر فضا بود و معتقدم پس از این همه سال و 
بارسا  به  باشد  بهتر  انگلیس کسب کرده، شاید  آلمان و  تجربیات زیادی که در 

برگردد و همه نیز از او استقبال خواهند کرد.«

در  ر  با دومین  برای 
و  استقالل  رویارویی های 
در  آبی پوشان  پرسپولیس، 
دیدار قبل از شهرآورد شکست خورده اند 
و پرسپولیس به تساوی رسیده و با توجه 
به سوابق دربی های قبل، به نظر یک 
تکرار  حال  در  سال   ۱۰ از  بعد  اتفاق 

شدن است.
نود و پنجمین شهرآورد پایتخت، 
دقیقه   ۲۰:۳۰ ساعت  از  شب  جمعه 
تا  می شود  برگزار  آزادی  ورزشگاه  در 
بیست  هفته  بازی  حساس ترین  شاهد 
باشیم.  ایران  برتر فوتبال  و سوم لیگ 
سرخابی های پایتخت در حالی پا به این 
دیدار می گذارند که آخرین بازی خود را 
با برد پشت سر نگذاشتند. استقالل در 
در  پرسپولیس  و  خورد  آزادی شکست 

اصفهان به تساوی رسید.
این  عملکرد  به  گزارش  این  در 
دربی  از  پیش  بازی های  در  تیم   ۲

پرداخته ایم:
تا به اینجا و با احتساب دور رفت 
لیگ بیستم پرسپولیس و استقالل ۳۹ 
از شهرآورد به  بار در لیگ برتر، پیش 
استقالل  عملکرد  که  رفته اند  میدان 
بوده  بهتر  خود  سنتی  رقیب  به  نسبت 

است.
آبی پوشان در این ۴۰ پیکار به ۱۹ 
برد، ۱۵ مساوی و ۶ باخت دست پیدا 
امتیاز   ۷۲ صاحب  مجموعا  و  کرده اند 
شده اند. در سوی مقابل آمار پرسپولیس 
۱۶ برد، ۱۴ مساوی و ۱۰ باخت بوده 
است که به امتیاز ۶۲ می رسد. آبی پوشان 
هم سه برد بیشتر را به دست آورده اند 
متحمل  را  کمتر  شکست  چهار  هم  و 
شده اند و در نتیجه ۱۰ امتیاز بیشتر را 

نیز اندوخته اند.
اما نکته جالب ماجرا این است که 
بازی های  در  استقالل  خوب  عملکرد 
پیش از دربی باعث نشده که آنها در خوِد 
بازی شهرآورد هم نسبت به پرسپولیس 
بهتر عمل کنند چرا که در ۳۹ رویارویی 
اخیر این ۲ تیم در لیگ برتر ۱۰ برد برای 
استقالل  برای  برد  هشت  پرسپولیس، 
تا  است  رسیده  ثبت  به  تساوی   ۲۱ و 
بازهم مشخص شود بازی دربی، اصال 

به وضعیت کلی ۲ تیم بستگی ندارد.
اما برای شهرآورد پیش رو، استقالل 
این  خورد.  شکست  آخرش  بازی  در 
بازی  از  پیش  استقالل  باخت  ششمین 
دربی بود. در پنج مرتبه قبلی که این اتفاق 
رخ داده در شهرآورد یک برد، یک باخت و 
سه تساوی برای این تیم به دست آمده 
است؛ یعنی فقط یک باخت در پنج بازی.

پرسپولیس  ماجرا  دیگر  طرف  در 

مقابل   ۹۵ شهرآورد  ز  ا پیش  هم 
سپاهان به تساوی دست پیدا کرد. این 
پیش  سرخپوشان  تساوی  چهاردهمین 
از دربی بود. در ۱۳ مرتبه قبلی که این 
اتفاق رخ داد پرسپولیس در دربی چهار 
برد، ۶ مساوی و سه باخت عایدش شده 
است؛ یعنی فقط سه باخت در ۱۳ بازی.

همانطور که مشاهده کردید نتایج 
۲ تیم در بازی های پیش از دربی هایی 
که استقالل باخته یا پرسپولیس مساوی 
دست  به  نتیجه  محتمل ترین  کرده 
آبی ها در ۶۰  بوده است.  آمده تساوی 
درصد مسابقات به تساوی رسیده اند و 

سرخپوشان در ۴۶ درصد بازی ها.
ماجرا قرار است که جالب تر شود. 
فقط یک بار پیش از دیدار پیش رو، در 
تاریخ تقابل های لیگ برتری این ۲ تیم 
رخ داده که به صورت همزمان در بازی 
پیش از دربی استقالل شکست بخورد 
و پرسپولیس به تساوی برسد. دیدار رفت 
لیگ یازدهم در فصل ۱۳۹۱-۱۳۹۰ بود 
که استقالل در ورزشگاه آزادی با نتیجه 
سه بر ۲ به تراکتور باخت و پرسپولیس 
در اصفهان مقابل ذوب آهن به تساوی 
۲ بر ۲ دست پیدا کرد. در دیدار شهرآورد 
اما این تیم آبی پوش میدان بود که موفق 
شد با گل های فرهاد مجیدی و مجتبی 
جباری از سد رقیب سنتی خود بگذرد تا 
روز ۲۵ شهریور ۱۳۹۰ برای هوادارانش 

شیرین شود.
حاال این بار هم پس از حدود ۱۰ 
سال شاهد رخ دادن چنین اتفاق هستیم. 
هم استقالل باخته و هم پرسپولیس به 
تساوی رسیده است. شباهت دیگر این 
است که شکست استقالل در ورزشگاه 
در  پرسپولیس  تساوی  و  بوده  آزادی 
قراراست  بازهم  دید  باید  اصفهان. 
برِد  مقدمه،  این  با  تهرانی  آبی پوشان 

دربی را به دست بیاورند یا خیر.
لیگ اول:

دربی  باخت،  پرسپولیس  برد،  استقالل 
مساوی

مساوی،  پرسپولیس  مساوی،  استقالل 
دربی مساوی

لیگ دوم:
باخت،  پرسپولیس  مساوی،  استقالل 

دربی مساوی
استقالل برد، پرسپولیس مساوی، دربی 

پرسپولیس
لیگ سوم:

استقالل برد، پرسپولیس مساوی، دربی 
استقالل

مساوی،  پرسپولیس  مساوی،  استقالل 
دربی مساوی
لیگ چهارم:

دربی  برد،  پرسپولیس  برد،  استقالل 
مساوی

دربی  برد،  پرسپولیس  برد،  استقالل 
استقالل

لیگ پنجم:
مساوی،  پرسپولیس  مساوی،  استقالل 

دربی استقالل
باخت،  پرسپولیس  مساوی،  استقالل 

دربی مساوی
لیگ ششم:

مساوی،  پرسپولیس  مساوی،  استقالل 
دربی پرسپولیس

مساوی،  پرسپولیس  برد،  استقالل 
دربی مساوی

لیگ هفتم:
دربی  برد،  پرسپولیس  باخت،  استقالل 

مساوی
باخت،  پرسپولیس  باخت،  استقالل 

دربی مساوی
لیگ هشتم:

مساوی،  پرسپولیس  برد،  استقالل 
دربی مساوی

دربی  برد،  پرسپولیس  برد،  استقالل 
مساوی

لیگ نهم:
دربی  باخت،  پرسپولیس  برد،  استقالل 

مساوی
دربی  برد،  پرسپولیس  برد،  استقالل 

پرسپولیس

لیگ دهم:
باخت،  پرسپولیس  مساوی،  استقالل 

دربی استقالل
دربی  باخت،  پرسپولیس  برد،  استقالل 

استقالل
لیگ یازدهم:

مساوی،  پرسپولیس  باخت،  استقالل 
دربی استقالل

استقالل برد، پرسپولیس مساوی، دربی 
پرسپولیس

لیگ دوازدهم:
باخت،  پرسپولیس  مساوی،  استقالل 

دربی مساوی
برد،  پرسپولیس  مساوی،  استقالل 

دربی مساوی
لیگ سیزدهم:

دربی  برد،  پرسپولیس  باخت،  استقالل 
مساوی

دربی  باخت،  پرسپولیس  برد،  استقالل 
مساوی

لیگ چهاردهم:
مساوی،  پرسپولیس  مساوی،  استقالل 

دربی پرسپولیس
استقالل باخت، پرسپولیس باخت، دربی 

پرسپولیس
لیگ پانزدهم:

دربی  برد،  پرسپولیس  برد،  استقالل 
مساوی

استقالل مساوی، پرسپولیس برد، دربی 
پرسپولیس

لیگ شانزدهم:
مساوی،  پرسپولیس  مساوی،  استقالل 

دربی مساوی
دربی  برد،  پرسپولیس  برد،  استقالل 

استقالل
لیگ هفدهم:

استقالل مساوی، پرسپولیس برد، دربی 
پرسپولیس

دربی  برد،  پرسپولیس  برد،  استقالل 
استقالل

لیگ هجدهم:
برد،  پرسپولیس  مساوی،  استقالل 

دربی مساوی
دربی  برد،  پرسپولیس  برد،  استقالل 

پرسپولیس
لیگ نوزدهم:

برد،  پرسپولیس   ، مساوی   استقالل 
دربی پرسپولیس

دربی  برد،  پرسپولیس   ، برد  استقالل 
مساوی

لیگ بیستم:
مساوی،  پرسپولیس  برد،  استقالل 

دربی مساوی
مساوی،  پرسپولیس  باخت،  استقالل 
دربی؟                                         

نود و پنجمین شهرآورد تهران؛

استقالل برنده شهرآورد می شود یا پرسپولیس پیروز ؟
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محمدرضا هاشمی کهندانی

پایتخت  برتر  تیم  دو  ترکیب  مقایسه 
و  باثبات ترین  پرسپولیس  می دهد  نشان 
استقالل گلزن ترین ترکیب را در اختیار دارند.

امسال  ایران  فوتبال  آبی های  سرخ 
در لیگ قهرمانان آسیا خوش درخشیدند و 
توانستند به عنوان تیم اول گروه های خود 
شوند.  قهرمانان  لیگ  حذفی  مرحله  راهی 
استقالل و پرسپولیس  این که  نکته جالب 
به طور مشترک با ۱۴ گل زده، بهترین خط 
اختیار  در  آسیا  گروهی  مرحله  در  را  حمله 
پایان  از  بعد  اکنون  تیم  دو  این  داشتند. 
برای  را  و حذفی خودشان  لیگ  بازی های 
که  جایی  کرد؛  خواهند  آماده  بعد  مرحله 
پرسپولیس با استقالل تاجیکستان و استقالل 

با الهالل عربستان بازی خواهند کرد.
پرسپولیس  و  استقالل  تیم  دو  حاال 
کنار  در  قطعا  و  دارند  خوبی  خیلی  ترکیب 
سپاهان می توانند یک رقابت خیلی حساس 
برای قهرمانی در لیگ و جام حذفی رقم بزنند. 
هر چند باخت این هفته استقالل برابر ذوب 
آهن، فاصله این تیم را با صدر کمی بیشتر کرد 
و استقالل نتوانست از بهترین فرصت برای 
کم کردن فاصله خود با تیم های سپاهان و 

پرسپولیس استفاده کند.
تیم،  دو  این  فعلی  ترکیب  مقایسه  با 
مشخص می شود که پرسپولیس باثبات تر از 
تیم رقیب بوده و بازیکنان این تیم بازی های 
بیشتری نسبت به استقاللی ها انجام داده اند. 
خیلی ها موفقیت های چندین ساله سرخ ها را 

نیز ناشی از همین موضوع می دانند و معتقدند 
که پرسپولیس در این سال ها با وجود تغییرات 
مدیریتی، توانسته اسکلت اصلی ترکیب خود 

را حفظ کند.
در  استقالل  بازیکنان  دیگر  طرف  از 
نسبت  باالیی  رده های  در  گل  تعداد  زمینه 
به رقیب شان قرار دارند. مثلث هجومی شیخ 
مطهری  ارسالن  و  قایدی  مهدی  دیاباته، 
باعث می شود تا اکثر حمالت استقالل به این 
بازیکنان ختم شود تا در گلزنی موفق عمل 
کنند در حالی که در پرسپولیس تعدد نفرات 

برای گلزنی باالست و پیش بینی این مساله 
که در بازی پرسپولیس کدام مهره هجومی 

گلزنی خواهد کرد سخت تر است.
اکنون گلزن ترین بازیکنان ترکیب فعلی 
دو تیم استقالل و پرسپولیس را می بینیم که در 
رقابت های رسمی لیگ، حذفی، لیگ قهرمانان 

و سوپرجام ایران موفق به گلزنی شدند.
استقالل و پرسپولیس در  تیم  هر دو 
جنگید.  خواهند  فصل  انتهای  تا  رقابت   ۳
استقالل که یک تغییر روی نیمکت مربیگری 
در این فصل داشته است، با یک بازی کم تر 

از رقیب خود و ۸ امتیاز کم تر در رده سوم 
لیگ برتر است.

در جام حذفی، استقالل باز هم ذوب 
آهنی را در پیش خواهد داشت که این هفته 
در لیگ برابرش شکست خورد و پرسپولیس 
در  و  می رود  بندرعامری  شاهین  دیدار  به 
لیگ قهرمانان نیز دو تیم راهی یک هشتم 

نهایی شده اند.
با توجه به آماده بودن این روزهای سرخ 
آبی ها می توان همچون داربی دور رفت، یک 

مسابقه هیجان انگیز را انتظار داشت. 

مقایسه ترکیب سرخ آبی ها؛

پرسپولیس با ثبات تر، استقالل گلزن تر!

باثبات ترین بازیکنان سرخ آبی )از زمان پیوستن به تیم شان تاکنون(
رتبه نام باشگاه تعداد بازی
۱ سیدجالل حسینی پرسپولیس ۲۲۵
۲ احمد نوراللهی پرسپولیس ۲۰۱
۳ کمال کامیابی نیا پرسپولیس ۱۷۹
۴ امید عالیشاه پرسپولیس ۱۷۶
۵ فرشید اسماعیلی استقالل ۱۶۶
۶ وریا غفوری استقالل ۱۵۹
۷ وحید امیری پرسپولیس ۱۴۰
۸ سیامک نعمتی پرسپولیس ۱۲۶
۹ مهدی قایدی استقالل ۹۷
۱۰ محمد دانشگر استقالل ۸۰

گلزن ترین بازیکنان سرخ آبی
رتبه نام باشگاه تعداد گل
۱ شیخ دیاباته استقالل  ۲۷گل
۲ مهدی قایدی استقالل  ۲۵گل
۳ وریا غفوری استقالل  ۲۲گل
۴ وحید امیری پرسپولیس  ۲۰گل
۴ کمال کامیابی نیا استقالل  ۲۰گل
۴ فرشید اسماعیلی استقالل  ۲۰گل
۷ امید عالیشاه پرسپولیس  ۱۹گل
۸ مهدی ترابی پرسپولیس  ۱۷گل
۹ ارسالن مطهری استقالل  ۱۶گل
۹ احمد نوراللهی پرسپولیس  ۱۶گل

از  گفت:  پرسپولیس،  فوتبال  تیم  پیشکسوت 
بازیکنان تیم ها انتظار داریم تا دیداری جذاب و بدون 

تنش را در شهرآورد ۹۵ به نمایش بگذارند.
 ۹۵ شهرآورد  خصوص  در  جمشیدی«  »پژمان 
پرسپولیس،  و  استقالل  طرفدار  پر  تیم های  تقابل  و 
را  خود  خاص  شرایط  همیشه  شهرآورد  اظهارداشت: 
دارد. امیدوارم این بازی بدون تنش دنبال و بازیکنان 

هر دو تیم بازی تماشاگر پسندی ارائه دهند.

وی افزود: امیدوارم حاال که هواداران در ورزشگاه 
حضور ندارند بازیکنان نیز خاطره خوبی برای هواداران 
رقم بزنند و بازی به یادماندنی را برگزار کنند. امیدوارم 
ارایه  و  باال  بسیار  با روحیه  پرسپولیس  تیم  بازیکنان 
یک بازی منطقی پیروز میدان دیدار شهرآورد باشند.

پیشکسوت پرسپولیسی گفت: قطعا هر هواداری 
آرزوی موفقیت تیم محبوب خود را دارد و من نیز از 

این امر مستثنی نیستم.

دیدار  در  شب  یکشنبه  پرسپولیس،  فوتبال  تیم 
نقش جهان  ورزشگاه  در  که  مقابل سپاهان  حساس 

اصفهان برگزار شد به تساوی یک بر یک رسید.
سپاهان در صدر جدول و پرسپولیس در رتبه دوم 

جدول لیگ برتر قرار دارند.
هفته  از  سپاهان  و  پرسپولیس  تیم های  دیدار   
بیست و دوم لیگ برتر فوتبال یکشنبه شب با نتیجه 

مساوی یک بر یک به پایان رسید.

انتظار شهرآوردی تماشاگر پسند را داریم؛

پژمان جمشیدی: امیدوارم پرسپولیس برنده دربی باشد
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 کتاب عکسی شامل مجموعه ای از آثار برگزیده عکاسان 
ایرانی راه یافته به نمایشگاه »اورامانات؛ دامان آسمان« به همت 

کمیسیون ملی یونسکو منتشر شد.
آسمان«،  دامان  »اورامان؛  عکس  گروهی  نمایشگاه 
۱۰مهرماه ۱۳۹۹ با حضور حجت اهلل ایوبی دبیر کل کمیسیون 
ملی یونسکو - ایران، حسام مهدی ارزیاب مصری سازمان جهانی 
فرهنگی،  میراث  وزیر  معاون  طالبیان  حسن  محمد  یونسکو، 
گردشگری و صنایع دستی و مجید رجبی معمار مدیرعامل خانه 
هنرمندان و جمعی از مدیران و اهالی فرهنگ و هنر و رسانه در 

خانه هنرمندان ایران افتتاح شد.
این نمایشگاه که همزمان با پروژه ثبت »منطقه اورامانات 
ایران« در فهرست گنجینه فرهنگی جهان برگزار شد، دربرگیرنده 
۷۰ عکس منتخب از ۳۵ عکاس ایرانی به ویژه عکاسان استان 
های کرمانشاه و کردستان است که تصاویر بدیعی از طبیعت، 
معماری، زندگی روزانه مردم و آیین های منحصر به فردی چون 

»عروسی پیرشالیار« و »پالنگان« را به نمایش عموم گذاشت.
ایوبی در آیین افتتاح این نمایشگاه که مجازی برگزار شده 

بود، گفته بود: این نمایشگاه را برای ثبت رسمی اورامانات که 
دادیم،  ترتیب  است،  مانده  پنهان  بهشتی  برخی همچون  برای 
کاری که قبال برای ثبت جهانی جنگل های هیرکانی انجام شده 
بود. همیشه برای ثبت این مکان ها بازرسی هایی می آیند و برای 
آن ها بسیار مهم است ببینند افکار عمومی نسبت به این پدیده ها 
چه دیدگاهی دارند. وقتی آثار را به بازدید گذاشتیم این نمایشگاه 
برای ما موضوعیت پیدا کرد. کمیسیون ملی یونسکو - ایران به 
تازگی عکس های این نمایشگاه را در ۱۰۵ صفحه و شمارگان 

۳۰۰ نسخه منتشر کرده است.
هورامان یا اورامان نام منطقه ای تاریخی با بافت پلکانی 
از شهرستان های  است که بخش هایی  رسوم خاص  و  آداب  و 
شهرستان های  و  کردستان  استان  کامیاران  و  سنندج  سروآباد، 
پاوه، جوانرود، نودشه و نوسود استان کرمانشاه را شامل می شود. 
)اورامان  شهر  یک  دارای  کردستان  استان  در  هورامان  منطقه 
تخت( و ۷۶ روستاست که تاکنون ۱۳ روستای این منطقه در 
فهرست آثار ملی به ثبت رسیده و پرونده ثبتی ۲۲ روستا نیز در 

حال پیگیری است.

»اورامان دامان آسمان« منتشر شد

اشاره  با  زمانی  شهریار 
افسانه ها  از  خیلی  این که  به 
نان شان  قهرما اسم  به  ا  ر
چطور  ادبیات  این که  از  می شناسیم، 
می تواند به داستان زندگی افراد بپردازد 
می گوید و معتقد است که سینما در این 

زمینه از ادبیات جلوتر است.
ظرفیت های  درباره  نویسنده  این 
از  رمان  و  داستان  خلق  برای  موجود 
زندگی افراد و ضرورت های پرداختن به 
ادبیات  در  )بیوگرافی(  زندگی نامه  ژانر 
موضوعی  ایران  در  اخیرا  کرد:  اظهار 
شده  باب  مستندداستان  عنوان  تحت 
می شویم،  مستند  وارد  وقتی  است. 
باید شخصیت های  کار  مواد  و  مسائل 
در  چندان  شاید  این  و  باشند  واقعی 
قالب بیوگرافی نگنجد چون خاطره مانند 
می شود اما داستان آن شخصیت را محور 
قرار می دهد و پیرامون آن ماجرایی هایی 
را هم اضافه می کند؛ اگر بتوانیم این را 
چیز  بیندازیم،  جا  ژانر  یک  عنوان  به 
برای  الزم  زمینه  شاید  نیست،  بدی 
چون  باشد  داشته  وجود  هم  آن  خلق 
معاصر  تاریخ  در  زیادی  شخصیت های 
معرفی  تاریخ  قالب  در  که  دارند  وجود 
شده اند اما هنوز در قالب ادبیات معرفی 

نشده اند. 
او با اشاره به این که ادبیات خیلی 
ادبیات  گفت:  است،  متفاوت  تاریخ  با 
واقعیت صرف نیست، فراز و فرودهایی 
دارد و چیزهایی را اضافه و کم می کند 
اما شخصیت ها در ادبیات مانا می شوند 
دارد  محدودی  افق های  تاریخ  ولی 

و  می کند  بحث  واقع  امر  مورد  در  و 
شخصیت را در همان قالبی که هست، 

نشان می دهد.
بیشتری  توضیح  بیان  با  زمانی 
پرداختن  در  ادبیات  کار  خصوص  در 
ابتدا  ادبیات  افزود:  افراد  زندگی  به 
ن چه  آ و  می کند  یی  ا د یی ز شنا آ
زیرین  الیه های  و  است  شناخته شده 
شخصیت را کنار می زند. به نظرم این 
چیز مطلوبی است و از حالت بیوگرافی 
می دهد،  صرف  گزارش  یک  که  هم 
برای  که  نثری  منتها  می شود.  خارج 
می شود،  استفاده  آثاری  چنین  خلق 
کار  که  این جاست  و  است  مهم  خیلی 

کمی سخت می شود.
به  اشاره  با  سپس  نویسنده  این 
برای  استفاده  مورد  نثر  تفاوت های 
بیوگرافی با داستان گفت: بیوگرافی نثر 

خاصی دارد، نثر آن تقریبا گزارشی است 
اما ادبیات باید کمی تعلیق داشته باشد 
و اگر نویسنده به نثری که بین گزارش 
و داستان است برسد، مطلوب است اما 
آن  روی  بر  بیوگرافی  اسم  نباید  دیگر 

گذاشت چون اصال متفاوت می شود.
شهریار زمانی همچنین درخصوص 
افراد در  میزان استفاده داستان زندگی 
ادبیات در سال های اخیر بیان کرد: شاید 
این موضوع بیشتر در سینما اتفاق افتاده 
باشد تا ادبیات. اما ما جامعه ای هستیم 
که هنوز هم قهرمان پروریم و هنوز هم 
قهرمان ها را دوست داریم، حتی خیلی 
قهرمانان شان  اسم  به  را  افسانه ها  از 
می شناسیم. هنوز هم جامعه ما جامعه ای 
اسطوره ای است و هرچند سعی شده از 
آن فاصله گرفته شود اما هنوز وجود دارد.

در  که  ژانری  گفت:  ادامه  در  او 

شفاهی  تاریخ  عنوان  به  حاضر  حال 
یا بحث های  جامعه مطرح می شود  در 
خاطرات مستند خیلی طرفدار دارد چون 
شخصیت ها به ویژه شخصیت های موثر 
در انقالب و دفاع مقدس  به این شکل 
ادبیات  در  کار  اما  می شوند.  معرفی 
خاطره  قالب  از  دیگر  و  است  متفاوت 
بیرون می آید و کمی  تاریخ شفاهی  و 
پیچیده و فنی می شود. اما به نظر من 
این یکی از بخش هایی  است که در آینده 
به عنوان یک ژانر خوب جای کار دارد 
تا شخصیت ها را فراتر از آن چه اکنون 
آن  از  و  کنیم  واکاوی  هستند،  مطرح 
کار  این  بیاوریم؛  بیرون  معمول  قالب 

ادبیات است. 
زمانی این شیوه پرداختن به زندگی 
افراد در قالب ادبیات و داستان را کمکی 
به معرفی بهتر آن ها دانست و بیان کرد: 
این کار به آن شخصیت کمک می کند 
تا زوایای پنهانش را هم بشناسیم چون 
صرفا زندگی او نیست بلکه از این طریق 
می توانیم اندیشه او را هم بشناسیم که 
تحت چه اتمسفری تربیت شده و این 
به نظرم  است.  بوده  تاثیرگذار  چقدر 
باشد  این  باید  ادبیات  از کارهای  یکی 
آینده  در  می شود  که  است  زمینه ای   و 

بیشتر به آن بپردازیم. 
این که  اما  گفت:  پایان  در  او 
بخواهیم وارد حوزه قضاوت و ارزشیابی 
شویم، کار ادبیات را سخیف می کند و 
اصال از آن فاصله می گیرد؛ اگر نویسنده 
بتواند به این امر وفادار باشد، این موضوع 

خیلی جای کار دارد.

وقتی وارد مستند می شویم!

»اورامان دامان آسمان« منتشر شد

ایرانی  عکاسان  برگزیده  آثار  از  مجموعه ای  شامل  عکسی  کتاب   
راه یافته به نمایشگاه »اورامانات؛ دامان آسمان« به همت کمیسیون ملی 

یونسکو منتشر شد.
 نمایشگاه گروهی عکس »اورامان؛ دامان آسمان«، ۱۰مهرماه ۱۳۹۹ 
با حضور حجت اهلل ایوبی دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو - ایران، حسام 
مهدی ارزیاب مصری سازمان جهانی یونسکو، محمد حسن طالبیان معاون 
معمار  رجبی  مجید  و  دستی  صنایع  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  وزیر 
اهالی فرهنگ و هنر و  و  از مدیران  مدیرعامل خانه هنرمندان و جمعی 

رسانه در خانه هنرمندان ایران افتتاح شد.
این نمایشگاه که همزمان با پروژه ثبت »منطقه اورامانات ایران« در 
فهرست گنجینه فرهنگی جهان برگزار شد، دربرگیرنده ۷۰ عکس منتخب از 
۳۵ عکاس ایرانی به ویژه عکاسان استان های کرمانشاه و کردستان است که 
تصاویر بدیعی از طبیعت، معماری، زندگی روزانه مردم و آیین های منحصر 
به فردی چون »عروسی پیرشالیار« و »پالنگان« را به نمایش عموم گذاشت.

ایوبی در آیین افتتاح این نمایشگاه که مجازی برگزار شده بود، گفته بود: 
این نمایشگاه را برای ثبت رسمی اورامانات که برای برخی همچون بهشتی 
پنهان مانده است، ترتیب دادیم، کاری که قبال برای ثبت جهانی جنگل های 
هیرکانی انجام شده بود. همیشه برای ثبت این مکان ها بازرسی هایی می آیند 
و برای آن ها بسیار مهم است ببینند افکار عمومی نسبت به این پدیده ها 
چه دیدگاهی دارند. وقتی آثار را به بازدید گذاشتیم این نمایشگاه برای ما 

موضوعیت پیدا کرد. 
کمیسیون ملی یونسکو - ایران به تازگی عکس های این نمایشگاه را 

در ۱۰۵ صفحه و شمارگان ۳۰۰ نسخه منتشر کرده است.
بافت پلکانی و آداب و  با  تاریخی  نام منطقه ای  اورامان  یا  هورامان 
و  سنندج  سروآباد،  شهرستان های  از  بخش هایی  که  است  خاص  رسوم 
کامیاران استان کردستان و شهرستان های پاوه، جوانرود، نودشه و نوسود 
کردستان  استان  در  هورامان  منطقه  می شود.  شامل  را  کرمانشاه  استان 
دارای یک شهر )اورامان تخت( و ۷۶ روستاست که تاکنون ۱۳ روستای 
این منطقه در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده و پرونده ثبتی ۲۲ روستا نیز 

در حال پیگیری است.

نوشته ای برای »دخترکان مدرسه  کابل«
»آیا تکرار این حوادث خونین سوال برانگیز نیست؟« و »آیا نسل کشی 
و کشتار این مسلمانان داغ کوچکی  است که احساس نمی شود؟«؛ این ها 
پرسش هایی است که یک نویسنده در پی حمله »تروریستی« به دبیرستان 
دخترانه در کابل مطرح می کند و می گوید که دخترکان مدرسه  کابل به 

صفر مطلق رسیدند.
معصومه باقری، نویسنده  کتاب »صفر مطلق« در یادداشتی که به 
برای  و   )۱۴۰۰ اردیبهشت ماه   ۱۸( شنبه  روز  »تروریستی«  حمله  دنبال 
افغانستان نوشته و آن را در اختیار ایسنا قرار داده، آورده  دختران کابل 
است: »امروز دخترکان مدرسه  کابل به صفر مطلق رسیدند. غمی روی 
قرار  و  آرام  می داد.  عذاب  را  زمین  سنگینی اش  که  بود  شانه های شان 
را  گونه های شان  که  داشت  جریان  چشمان شان  توی  اشکی  نداشتند. 

می سوخت.
امروز مدرسه  دخترانی که می خواستند بیاموزند و شاد باشند، به دست 
متحجرانی سنگدل ویران شد و این تمام ماجرا نیست. زخم و خون و سوختن 

و مرگ سهم دخترانی بود که هیچ گناهی نداشتند. 
حرف از نژادپرستی و ظلم کهنه و مستعمل نمی شود، بلکه سال هاست 

که خون زمین را می خورد. 
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پروانه رسولی خوشبخت

امروز آخرین مهلت اعتبار بن های خرید 
نمایشگاه قرآن

امروز  تا  نمایشگاه مجازی قرآن کریم  بن های خرید نخستین 
نمایشگاه  این  یافتن  پایان  با  همزمان  اردیبهشت(   ۲۲ )چهارشنبه، 

اعتبار خواهد داشت.
نمایشگاه  از روابط عمومی نخستین  به گزارش دنیای جوانان 
مجازی قرآن کریم، عبدالهادی فقهی زاده معاون قرآن و عترت وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی در نشست خبری نخستین نمایشگاه مجازی 
قرآن کریم از اختصاص ۱۲ هزار بُن خرید به فعاالن قرآنی خبر داده 
بود که این تعداد به ۱۶ هزار و ۵۰۰ نفر افزایش یافت و حاال این 
افراد فقط تا پایان این نمایشگاه یعنی ساعت ۲۴ فردا )چهارشنبه( 
فرصت خرید از بخش فروش نمایشگاه را دارند و در صورت عدم 

خرید این بن ها قابل استفاده نخواهد بود. 
 مبالغ بن خرید از ۱۰۰ هزار تومان تا ۴۰۰ هزار تومان است و 
مشموالن دریافت بن خرید از طریق ارسال پیامک نسبت به میزان 
بن تخصیصی خود مطلع شده اند. این بن های خرید به ترتیب به 
مؤسسه  مدیر   ۶۵۰ و  هزار   ۲ قرآن،  کل  حافظ   ۷۰۰ و  هزار  شش 
قرآنی، سه هزار و ۴۰۰ مربی قرآن و ۲۵۰ قاری ممتاز و بین المللی 

تخصیص یافته است. 
دو روز پیش نیز مرتضی خدمتکار دبیر اجرایی نمایشگاه مجازی 
قرآن کریم از اختصاص بن تخفیف ۵۰ درصدی خرید کتاب برای ۱۰ 
هزار و ۵۰۰ دانشجوی علوم قرآنی و طالب حوزه های علمیه خبر داد.

وی اظهار داشت: بن تخفیف ۵۰ درصدی خرید کتاب برای ۱۰ 
هزار و ۵۰۰ دانشجو و  طلبه که در رشته های علوم قرآنی تحصیل 
می کنند، اختصاص یافته که این بن تخفیف عالوه بر ۲۰ درصدی 
و  اعمال می شود  قرآنی  فعاالن  برای همه  نمایشگاه  در  است که 
دانشجویان و طالب علوم قرآنی می توانند تا پایان زمان برگزاری 

نمایشگاه برای خرید اقدام کنند.
 این افراد غیر از ۱۷ هزار فعال قرآنی هستند که بن خرید دریافت 
این بن ۲۰۰ هزار تومان است که  به عبارت دیگر مبلغ  اند.  کرده 
صد هزار تومان از سوی نمایشگاه اختصاص می یابد و ۱۰۰ هزار 
تومان از سوی دانشجو یا طلبه هنگام خرید کتاب پرداخت می شود. 
نمایشگاه بین المللی قرآن کریم هرساله در بازه ماه رمضان برپا 
می شد و با توجه به اینکه به احتمال فراوان، فردا ۲۲ اردیبهشت ماه 
مجازی  نمایشگاه  نخستین  است،  رمضان  مبارک  ماه  روز  آخرین 
قرآن کریم نیز به کار خود پایان خواهد داد. در همین راستا مهلت 
استفاده از بن های خرید از بخش فروش نمایشگاه نیز تا ساعت ۲۴ 
فردا اعتبار خواهد داشت و در صورت عدم خرید، این بن ها غیرقابل 

استفاده خواهند شد.
زمان  پایان  از  بعد  کریم  قرآن  مجازی  نمایشگاه  سامانه  البته 
برگزاری نمایشگاه حفظ خواهد شد و حتی بخش فروش با تغییری 
ادامه خواهد داشت. خدمتکار گفت:  بنا داریم سامانه نمایشگاه را به 
عنوان یک سامانه مرجع تقویت کنیم تا محل مراجعه مردم برای 
توانیم بخش  باشد و می  قرآن و عترت  نیازهای مختلف در حوزه 
هایی را به آن اضافه کنیم ولی این سامانه پس از ظرفیتی که ایجاد 

شده باید حفظ شود.
نخستین نمایشگاه مجازی قرآن کریم با شعار قرآن، کتاب رشد 
و رویش از یازدهم اردیبهشت ماه با حضور سید عباس صالحی وزیر 
فرهنگ و ارشاد اسالمی آغاز به کار کرد و به صورت ۲۴ ساعته تا 
پایان ماه مبارک رمضان از طریق مجازی در دسترس عالقه مندان 

به قرآن کریم است.  
و  فروشگاهی  اصلی  بخش  دو  مجازی  نمایشگاه  این  در 
محتوایی وجود دارد که بخش فروشگاهی به فروش کتاب های 
چاپی در حوزه دین و دفاع مقدس اختصاص دارد و امکان عرضه 
مقدس  دفاع  حوزه  و  دین  به  مربوط  های  کتاب  تمام  فروش  و 
که ناشران از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مجوز چاپ گرفته 

باشند، فراهم شده است. 
بستر این نمایشگاه همچون نمایشگاه مجازی کتاب است که سال 
گذشته برای اولین بار به دلیل ویروس کرونا از سوی خانه کتاب برگزار 
شد و در آنجا ناشران ثبت اثر می کردند و بازدیدکنندگان کتاب مورد 
نظر خود را از انتشاراتی که کتاب را ارائه کرده بود، انتخاب کرده در 
سبد خرید قرار می دادند. خانه کتاب و ادبیات ایران به عنوان مجری 

بخش فروشگاهی نمایشگاه قرآن انتخاب شده است. 
یکی از ویژگی های نمایشگاه مجازی قرآن کریم این است که 
بر اساس توافق میان شرکت ملی پست با وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی، کتاب های خریداری شده توسط بازدیدکنندگان از نمایشگاه 
به صورت رایگان ارسال می شود و هزینه ارسال پست توسط وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسالمی در نظر گرفته شده است.

فروزان سهیلی زاد
کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی 

چکیده
عنوان  به  سبز  بازارهای  هدف 
یابی  بازار  از علم  زیر مجموعه های 
نیازخواسته  : تشخیص و عرضه رفع 
کارهای  راه  طریق  از  بشری  های 
امکان پذیر است که کمترین ضرر را 
برای محیط زیست داشته باشد که نگرانی هایی که در این مدت 
برای محیط زیست وجود دارد به وضوح قابل لمس است بسیاری 
از اندیشمندان و متفکران یا همان دلسوزان و فعاالن محیط زیست 
بر این برآمدند تا چاره  اندیشی  و راه حلی پیدا کنن ، افزایش 
از  حفاظت  و  به سالمت  نسبت  عمومی  های  آگاهی  و  نگرانی 
در  کنندگان  که مصرف  است  این شده  به  منجر  زیست  محیط 
خریدهای خود مسایل زیست محیطی را مد نظر قرار بدهند .بازار 
یابی سبز شامل تمام فعالیتهایی میشود که با ایجاد یک ایده نو 

باعث تسهیل ومبادالت به منظور رفع نیازها و خواسته های بشری 
طراحی میشود .به طوری که رفع این نیازها و خواسته های بشر 
کمترین ضرر و اثر تخریب را بر محیط زیست داشته باشد .رفتار 
مصرف کننده بررسی شده از واحد های خرید و فرآیندهای مبادله 
مشمول در خرید و مصرف و دور انداختن کاالها خدمات وایده ها 
است . ادراک رفتار مصرف کننده یک فرآیند است که در راستای 
رسیدن به هدف ویژه ای برانگیخته میشود که احاطه کننده نقش 
های بسیار و انجام فعالیتهای مختلف میباشد .با توجه به اهدافی 
بازاریابی ارزش محدود توسعه مفهوم مسئولیت اجتماعی ، تاکنون 
تحقیق و پژوهش های متعددی در خصوص مسئولیت ها و وظایف 
شرکت ها در قبال جامعه و در کالبد کاال و خدمات انجام شده است .

هدف از این پژوهش بررسی تاثیر عوامل منتخب تاثیر گذار 
.با هر خرید  میباشد  برای مصرف کنندگان  بر قصد خرید سبز 
بیشتر  سبز  محیط  دوستداران  تعداد  وهر  میشود  انجام  سبزکه 
.باید  میشود  زیست کمتر  برای محیط  نگرانی  و  استرس  شوند 
راه و چاره ای اندیشد که تمایل مصرفکنندگان به خرید از بازار 

سبز بیشتر شود.

بررسی ارزش ادراک بازاریابی سبز و رفتار مصرف کننده

مقاله وارده

هنرمندی  شهیدی،  عبدالوهاب 
فعالیت  از  دوری  سال ها  دلیل  به  که 
گوشمان  به  زیاد  نامش  شاید  حرفه ای 
نخورده باشد، اما نام پرآوازه ای در میان 
هنرمندی  است.  موسیقی  هنر  اهالی 
»اعتبار  را  او  شجریان  محمدرضا  که 
موسیقی ایران« می دانست و هوشنگ 
که »من چیزی  گفته  او  درباره  ابتهاج 
ندارم که در شأن آقای شهیدی باشد«.

ننده  خوا لوهاب،  عبدا زنده یاد   
ماندگار  تصنیف  خالق  و  نوازنده  و 
نگاه  »اون  مشهور  مطلع  با  »زندگی« 
 ۲۰( دوشنبه  روز  صبح   ،»... تو  گرم 
اردیبهشت ماه( و در سن ۹۹ سالگی با 
زندگی و دنیای حرفه ای برای همیشه 
خداحافظی کرد و رفت تا در کنار برخی 
زنده یاد  همچون  دوستانش  از  دیگر 

محمدرضا شجریان باشد. 
در   ۱۳۰۱ سال  متولد  شهیدی 
سبک  در  خواننده  اصفهان،  »میمه« 
و  آواز  استاد  آهنگساز،  ایرانی،  سنتی 
نوازنده عود بود. او از اوایل دهه ۱۳۲۰ 
فعالیت هنری خود را با یادگیری آواز، 
مهرتاش  اسماعیل  نزد  عود  و  سنتور 
خواندن  به جز  البته  شهیدی  کرد.  آغاز 
نوازنده ای  عنوان  به  آهنگسازی،  و 
شناخته  نیز  عود  ساز  با  به فرد  منحصر 
می شد. هنرمندی که سابقه همکاری با 
استادانی همچون جلیل شهناز، فرامرز 
پایور، علی اصغر بهاری، حسین تهرانی، 
رحمت اهلل بدیعی، حسن ناهید و محمد 
به  را در کارنامه کاری خود  اسماعیلی 

ثبت رسانده بود. 
زنده یاد عبدالوهاب شهیدی 

او که از اوایل دهه ۲۰ پا به عرصه 
موسیقی گذاشته بود، در سال های بعد از 
انقالب بسیار از فعالیت حرفه ای خود دور 
شده بود. شهیدی سال ۹۷ در گفت وگو 

با یک روزنامه در این زمینه گفته بود 
که »بعد از انقالب نه اجرایی داشتم و 
نه نوارکاستی منتشر کردم. البته اوایل 
و  بود  تحریم  موسیقی  مدتی  انقالب 
بدون  بعدها  ولی  نمی شد  پخش  اثری 

آن که بخواهم خانه نشین شدم.«
عنوان  به  شهیدی  اینها،  همه  با 
که  »کاری  داشت  باور  که  هنرمندی 
می شود«،  دیده  همیشه  باشد،  اصیل 
همراه  عود  ساز  سال ها  این  تمام  در 
پیوند  درباره  خودش  بود.  همزبانش  و 
عمیقش با ساز عود، گفته بود، »زمانی 
که ساز عود را دست می گرفتم و با آن 
همنوایی می کردم، در واقع گفت وگویی 
بود که بین من و عود شکل می گرفت.«

هم  شجریان  محمدرضا  زنده یاد 
به این پیوند عمیق شهیدی با موسیقی 
باور داشت. شجریان شهیدی را اعتبار 
و منش بزرگوارانه و انسانی در موسیقی 
که  جا  »هر  بود  گفته  و  کرده  عنوان 
را  هنر  عنوان  باالترین  بود  شهیدی 
داشت؛ چه در جشن هنر، چه در گل ها 
و چه در دیگر محافل هنری. من همیشه 
در پشت این بزرگ مرد خودم را پنهان 
می کردم و همیشه از او یاد می گرفتم که 

رفتار هنری چگونه باید باشد.«
شهیدی،  عبدالوهاب  زنده یادان 

محمدرضا شجریان و هوشنگ ظریف
در  را  گفته ها  این  که  شجریان 
مراسم بزرگداشت شهیدی بیان می کرد 
به دوستی با هوشنگ ابتهاج هم اشاره 
کرده و گفته بود: »بارها با سایه درباره 
این بزرگ مرد صحبت کرده ایم و سایه 
هم همیشه با احترام از او یاد می کرد. 
احترام بین ما به گونه ای بود که کسی 
متوجه نمی شد، اما وجود داشت و هنوز 
رادیو  در  که  وقتی  از  دارد.  وجود  هم 
بودم و به خصوص از زمانی که جناب 

شهیدی، شجریان و سایه؛ داستان یك عمر رفاقت و احترام

سایه آنجا آمدند و برنامه گل های تازه و 
گلچین هفته را تهیه کردند، من همیشه 
در کنارشان بودم و خاطرات زیادی از آن 
موقع با هم داریم؛ در کنار استاد پایور 
که حق بزرگی بر گردن من دارند، در 
شیدا،  گروه  و  لطفی  محمدرضا  کنار 
ارکستر گل ها، جناب فرهاد فخرالدینی و 
دیگرگروه هایی که با هم در رادیو بودیم 
که اغلب جناب شهیدی با این گروه ها در 
رادیو و یا در کنسرت ها برنامه داشتند.«

توصیف  در  نیز  ابتهاج  هوشنگ 

که »چیزی  بود  گفته  زنده یاد شهیدی 
آنچنان ندارم که در شأن آقای شهیدی 
باشد. من پیش از آنکه بخِت آشنایی با 
شهیدی را داشته باشم، با صدای او آشنا 
و شیفته صدایش شدم، به خصوص آن 
برنامه داغستانی که به زبان لری بود و 
از آن برنامه چندین اجرا صورت گرفت. 
آقای شهیدی برای من همیشه تصوری 
از هنرمندی بود که آرزویش را داشتم. 
مردی بامناعت و بی طمع. ایشان به من 
امید دادند که می شود هنر خالص و ناب 
داشت، انسانی فروتن بود و مهربان بود و 
کار هنری شایسته هم انجام داد. در شأن 

شهیدی بیش از اینها می شود گفت.«
و  شهیدی  عبدالوهاب  زنده یاد 

هوشنگ ابتهاج
مرور  به  عالقه ای  اما  شهیدی 
خاطراتش با زنده یاد شجریان و هوشنگ 
آن  شیرینی  انگار  نداشت.  را  ابتهاج 
دوشش  بر  سنگینی  ر  با ت  طرا خا
و  »من  می گفت:  خودش  می گذاشت. 
بودیم.  هم  با  سال ها  شجریان  آقای 
یکی از خاطرات من با او در مسافرت 
مشهد در حضور آقای سایه بر مزار خیام 
است. خاطرات خیلی زیادی از آن سال ها 
دارم. این خاطرات برای من خیلی قوی 
هستند، اما نمی توانم آنها را بگویم چون 

خیلی برایم سنگین هستند.«
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از راست همایون امامی، علی بلوکباشی، ناصر فکوهی، عبدالحسین نیک گهر، 
محمد تهامی نژاد و مهرداد عربستانی اختصاصی دنیای جوانان

نومیدی محضم 
نفس بازپسینم 

محمدکاظم کاظمی

بر بستر تردید، فرومانده ترینم 
دیری است که من سنگ ترین سنگ ِ زمینم 

 چون خاطرۀ مبهم یک کوچۀ بن بست 
صد بار اگر تازه شوم ، باز همینم 

رفتند پرستونفسان صد افق و باز
من در خم و پیچ سفر نافه و چینم 

یک عمر شفق گفتم و یک عمر شقایق 
معلوم شد آخر، نه چنانم ، نه چنینم 

نی ذوق سفر مانده و نی فرصت برگشت 
نومیدی محضم ، نفس بازپسینم 
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است  سال  یک  از  بیش  حاال 
جهان  سراسر  در  سینما  سالن هاي  که 
خصوصا در کشورمان یا کامال تعطیل 
بازگشایي  که  مقاطعي  در  یا  بوده اند 
چنداني  مخاطب  نتوانسته اند  شده اند، 
را جذب کنند. حتي برخي از فیلم هاي 
در  اکران  عجیب  شرایط  جهان  بزرگ 
این ایام را به جان خریدند تا شاید مردم 
را با سینماها آشتي دهند ولي ترس از 
کرونا باعث شده تا کماکان سالن هاي 
سینما سوت وکور باشد. در کشورمان هم 
در طول مدتي که کرونا شیوع پیدا کرده 
تقریبا سینماها اولین مکان هایي بوده اند 
که تعطیل شده اند و معموال تعطیلي آنها 
است.  بوده  غیرکارشناسانه  بسیار  هم 
پایان  با  حتي  که  هستند  معتقد  برخي 
البته  )که  کشورمان  در  واکسیناسیون 
این  زماني  چه  نیست  مشخص  اصال 
توقع  نباید  بازهم  مي دهد(،  رخ  اتفاق 
این را داشت تا سینماها به سرعت به 
این  در  اما  بازگردند.  خود  قبلي  حالت 

تولید سریال هاي  و  آنالین  اکران  بین 
و  است  شده  داغ  بسیار  خانگي  شبکه 
پلتفرم هاي پخش آنالین در کشورمان 
حاال به سفارش دهنده تولید سریال هاي 
مختلف تبدیل شده اند و این هم یکي 
دیگر از تهدیداتي است که باعث شده 
احساس  پیش  ز  ا بیش  سینماها  تا 

ترس کنند.
همایون اسعدیان که تا چندي پیش 
ریاست خانه سینما را برعهده داشت و 
تهیه کنندگان  و  کارگردانان  از  خود 
موفق سینماي کشور است، در گفتگویی 
درباره اینکه با توجه به حضور پررنگ 

سریال  ساخت  عرصه  در  سینمایی ها 
پیش بینی   چه  خانگی  نمایش  شبکه 
سینمایی  تولیدات  وضعیت  از  می توان 
بیان  داشت؟  آینده  سال  یکی دو  در 
کمی  باشد  بهتر  شاید  دراین باره  کرد: 
اعتقاد  به  کنیم.  نگاه  را  قضیه  کلی تر 
ما  برای  کرونا  که  وضعیتی  در  بنده 
رقم زده سرعت بروز بعضی حوادث که 
قطعا در ۱۰ سال آینده اتفاق می افتاد، 
تسریع پیدا کرد از جمله شبکه نمایش 
خانگی و پلتفرم ها که در همه جای دنیا 
وارد شده اند و کم کم بخشی از عرصه 
می دهند.  اختصاص  خود  به  را  اکران 
در  که  بود  سالی  فرصت، چند  دو  این 
ایران شروع به کار کرده بودند که البته 
و  بود  آرام  و  مالیم  بسیار  حرکتشان 
فکر می کنم ۱۰ سال آینده به وضعیت 
امروز می رسیدند، اما کرونا، خانه نشینی 
و تعطیلی سالن های سینما سرعت رشد 
این پلتفرم ها را باال برد و آنها توانستند 
جای خود را باز کنند. این رشد سرعت 

سبب شده مخاطب جدیدی را عالوه بر 
مخاطبان فرهنگی و عالقمند به دیدن 
مخاطبانی  کنیم،  پیدا  سریال  و  فیلم 
که شاید انجام یک سفر شهری برای 
رفتن به سینما را سخت می گرفتند ولی 
خانگی  نمایش  شبکه  در  فیلمی  وقتی 
نشان داده می شود آن را می بینند و این 
یک اتفاق مثبت و خوشایند است. نکته 
دیگری که باید به آن توجه کنیم این 
سالن های  تعطیلی  دلیل  به  که  است 
اکران  پشت  فیلم های  حجم  سینما، 
تولید  و طبیعتا  بیشتر شده  روز  به  روز 
نگران کننده  و  خطرناک  ما  برای  فیلم 

فیلمی  بخواهم  االن  اگر  چون  است، 
را تولید کنم باید فکر کنم با این حجم 
فیلم منتظر، چه زمانی نوبت اکران به 
من می رسد و برهمین اساس بازار کار 
در  است.  شده  خطرناکی  شرایط  دچار 
این اوضاع راه افتادن تولید سریال های 
از  زیادی  تعداد  خانگی  نمایش  شبکه 
بچه های سینما را مشغول به کار کرده 
کرد  نگاه  مثبت  باید  زاویه  این  از  که 
بدی  بسیار  بیکاری  شرایط  با  وگرنه 
مواجه می شدیم. نکته سوم هم نگرانی 
خانگی  نمایش  شبکه  گرفتن  رونق  از 
به معنی تعطیلی سینما است که به باور 
سینما  چون  نیست  اینگونه  اصال  من 
یک  می آید  یادم  نیست.  تمام شدنی 
مقطعی عده ای فکر می کردند تلویزیون 
اتفاق  این  اما  می گیرد،  را  سینما  جای 
گفتند  آمد   DVD که  بعدها  نیفتاد. 
جای سینما را می گیرد ولی باز هم این 
اتفاق نیفتاد. البته االن قطعا نباید انتظار 
داشته باشیم سالن های سینما رونق پیدا 

کند، چون حال روحی مردم و شرایط 
اقتصادی آنها بد است و فشار و نگرانی 
از کرونا باعث می شود کمتر در فضای 
فکر  اینکه  باشند.  داشته  حضور  بسته 
بازگشایی،  از  ماه  یکی دو  از  بعد  کنیم 
و  تخیلی  برمی گردد  سابق  شرایط 
درازمدت  در  قطعا  اما  است  رویایی 
سینما جایگاه خود را حفظ می کند. حتما 
آدم های زیادی هستند که دوست دارند 
کنند،  تماشا  در سالن سینما  را  فیلم ها 
دیگر  رفتن  سینما  اینکه  خصوص  به 
فقط یک فیلم دیدن نیست، معموال به 
مجتمعی می رویم و در کافی شاپ وقت 

می گذرانیم و خرید می کنیم و بعد هم 
برمی گردیم.  خانه  به  و  می بینیم  فیلم 
خواهد  حفظ  را  خود  جای  پکیج  این 
کرد و قطعًا دوباره رونق می گیرد. اتفاق 
مثبت دیگر این است که متوجه شدیم 
سالن های  ظرفیت  فیلم ها  از  بسیاری 
سینما را ندارند و چه بهتر که در شبکه 
خانگی به شکل آنالین عرضه شوند تا 
مخاطِب خود را پیدا کنند و برای اکران 
بهتر فیلم هایی که ظرفیت بیشتری در 

سالن های سینما دارند، جا باز شود.
بخش  در  موفق  فیلمساز  ین  ا
دیگري از صحبت هاي خود درباره اینکه 
ادامه بی رونقی سالن ها  برخی معتقدند 
سینما عادت سینما رفتن را از سر مردم 
می اندازد، گفت: ما به خاطر کرونا قطعا 
سال پرمخاطبی را در سالن های سینما 
مردم  هم  قبال  ولی  داشت،  نخواهیم 
فیلم  تماشای  برای  دیگری  راه های 
داشتند و در عین حال استقبال از سینما 
هم وجود داشت. سینما یک ضیافت و 

آداب است که در خانه به دست نمی آید. 
االن رونق نتفلیکس در آمریکا به این 
معنی نیست که سالن های سینما را نابود 
کرده چون سالن ها کار خود را می کنند و 
نتفلیکس هم کار خود را می کند. حداقل 
ناامید نیستم و فکر می کنم  من خیلی 
جادوی سینما روی پرده از بین نمی رود 

و سر جای خود باقی می ماند.
به  پاسخ  در  اسعدیان  همایون 
آماده  را  فیلمی  االن  اگر  آیا  اینکه 
اکران داشت، آن را در سینماها نمایش 
می داد؟ گفت: قطعا خیر، چون می دانم 
که تا چند ماه آینده و شاید تا آخر سال 

۱۴۰۰ به وضعیت خوبی در اکران سینما 
نخواهیم رسید و این بسیار نگران کننده 
است. البته ما در شرایط پیچیده ای در 
ایران به سر می بریم چون از یک طرف 
در شرایط قرمز باید قرنطینه کامل اجرا 
اقتصادی،  بد  شرایط  بخاطر  اما  شود 
دولت امکان تامین مالی مردم را ندارد 
را  خود  خرج  باید  خودشان  مردم  پس 
دربیاورند. در بعضی کشورها کمک های 
بالعوض پرداخت می شدند اما در ایران 
همان وام یک میلیون تومانی هم که 
مثل یک شوخی  گفته شد،  قبل  سال 
سینما  در  ناخوشایند  وضع  این  بود. 
دیده می شود و صدای سالن دارها  هم 
هزینه های  و  کارکنان  حقوق  باید  که 
آخرین  است.  درآمده  بدهند،  را  روزانه 
دیدیم که  بودند  باز  باری که سینماها 
و  خورد  رقم  فروش  میزان  کمترین 
مثال فیلمی که در طی یک هفته ۴هزار 
بلیت در کل ایران فروخته بود، همزمان 
آن  برابر   ۵۰ خانگی  نمایش  شبکه  در 
فروش داشت و این نشان می دهد که 
مردم هنوز اطمینان الزم را برای حضور 
در سالن های سینما ندارند. مجموع همه 
خیلی  شرایط  در  می شود  باعث  اینها 
سال های  در  حتما  و  باشیم  پیچیده ای 
آینده از ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ در تاریخ ایران 

به شکل ویژه یاد خواهد شد.
مازیار  با  روزها  این  که  اسعدیان 
میری مشغول ساخت سریالی در شبکه 
نمایش خانگی است و تاکید دارد که با 
تست های مکرر کرونا و حضور پزشک 
ادامه  انجام می شود، در  و مراقبت کار 
درباره کیفیت پایین برخی سریال های 
نظر  به  اینکه  و  خانگی  نمایش  شبکه 
می رسد فقط به صرف حضور سرمایه و 
چند چهره اثری برای سود بیشتر ساخته 
می شود، بیان کرد:  شبکه نمایش خانگی 
در حال حاضر در مرحله آزمون و خطا 
که  شده  ایجاد  جوی  یک  االن  است. 
نمایش  شبکه  برای  می خواهند  همه 
خانگی کاری تولید کنند و فکر می کنند 
سرمایه گذارها  است.  خوبی  بازار  چقدر 
شاید  و  می شوند  حیطه  این  وارد  هم 

کلیت فضا مقداری بی حساب و کتاب 
نقاط  زمان  مرور  به  ولی  می رود  جلو 
قطعًا  و قوت مشخص می شود.  ضعف 
باید سازماندهی بهتری صورت گیرد تا 
شبکه نمایش خانگی هم شیوه درست 
پیدا  خطاها  و  آزمون  همین  از  را  خود 
البته در این بین عده ای معتقدند  کند. 
شبکه  این  برای  سریال  زیاد  تعداد 
اتفاقا  می کنم  فکر  ولی  نیست،  خوب 
خیلی هم خوب است و باید مثل سینما 
نمایش  شبکه  در  را  مختلفی  ژانرهای 
خانگی داشته باشیم. قرار نیست ما هر 
ببینیم و ممکن است من  شب سریال 
یکی را طبق عالقه خودم انتخاب کنم 
برای سلیقه های دیگر هم حق  باید  و 

انتخاب باشد.
مقطعی  در  که  اسعدیان  همایون 
رییس هیات مدیره خانه سینما هم بوده، 
برخی  درباره  گفتگو  این  از  بخشی  در 
مجازی  فضای  در  حاشیه ای  خبرهای 
و  اختالف ها  رفع  و  مدیریت  تجربه  و 
رخ  سینماگران  میان  که  شکایت هایی 
سینما  خانه  در  داد:  توضیح  می دهد 
اختالف ها  حل  برای  رفتار  سه گونه 
کدخدامنشی  اول  گونه  است،  رایج 
یا  اصناف  توسط  عموما  که  است 
مدیرعامل  یا  هیات مدیره  اعضای 

به  مربوط  دوم  گونه  می گیرد.  صورت 
قراردادهاست  از  ناشی  اختالف های 
سینما  خانه  داوری  هیات  در  حتما  که 
گونه سوم  می گیرد.  قرار  بررسی  مورد 
و  اخالقی  جنبه  که  است  موضوعاتی 
حیثیتی دارد که رسیدگی به این مسائل 
در صالحیت شورای صیانت خانه سینما 
است. این بخش شاید سخت ترین بخش 
آبرو و کرامت  با  داوری هاست چرا که 
و شخصیت اعضا سروکار دارد. فضای 
امتیازات  و  امکانات  همه  با  مجازی 
قابل توجه خود گاهی به تریبونی برای 
فحاشی، اتهام زنی، تهمت های بی اساس 

و البته گاهی با اساس تبدیل می شود.
می تواند  آیا  اینکه  درباره  وی 
را  از مسائل شورای صیانت  مصادیقی 
گفت:  بگوید،  خود  مسئولیت  دوره  در 
شورای  جلسات  که  است  این  واقعیت 
در  شده  مطرح  موضوعات  و  صیانت 
محرمانه  مرتبط  اصناف  و  خانه  درون 
با  و همیشه تالش شده  باقی می ماند 
مناسب  تنبیه  درون صنفی  روش  یک 
شود  گرفته  نظر  در  خاطی  فرد  برای 
خصوصا  موضوع ها  برخی  در  البته  و 
وقتی که معترض و شاکی عضو خانه 
اخالقی  هم  موضوع  و  نیست  سینما 
بسیار دشوار است،  است تصمیم گیری 

به همین دلیل در اینگونه موارد شاکی 
دادگاه  به  رفتن  و  قضائیه  قوه  به  را 
که  صورتی  در  و  می کنیم  راهنمایی 
پرونده به صدور حکم منجر شود و این 
حکم علیه همکاِر عضو خانه سینما باشد 
همان  تناسب  به  باید  صیانت  شورای 
اقدام  تا سلب عضویت  تعلیق  از  حکم 
تکالیف  متوجه  ما  همه  امیدوارم  کند. 
مردم  نظر  در  که  باشیم  خود  حرفه ای 

همچنان معتبر باقی بمانیم.
همایون اسعدیان در پایان درباره 
اظهارنظر سال گذشته خود در رابطه با 
پرداخت عیدی ها به اعضای خانه سینما 
و ارائه آمار و ارقامی از دوره مدیریت 
جواد شمقدری که مورد اعتراض جامعه 
صنفی تهیه کنندگان قرار گرفت، گفت: 
از طرف من  ارقامی که  و  آمار  ظاهرا 
نبوده  صحیح  شد  اعالم  گفتگویی  در 
است. طی چند دیدار با آقای سیدضیا 
هاشمی ایشان مواردی را مطرح کردند 
شدم.  آمار  این  بودن  خطا  متوجه  و 
از  گفتگو  آن  در  موضوع  طرح  اساسا 
طرف من اشتباه بود و گاهی در میان 
یک صحبت مسائلی مطرح می شود که 
صرفا منجر به ایجاد کدورت و افزایش 
تنش درون نهادهای صنفی می شود که 

از این بابت متاسفم.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 

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

محمد حسین زاده

دیگر این روزها همه با ریالیتي شو شب هاي مافیا آشنا 
شده و از طریق همین مسابقه با بازي مافیا آشنا شده اند. 
بازي جذابي که ریشه اي روس دارد و حاال در سراسر جهان 
طرفدار پیدا کرده است. سعید ابوطالب هم که در سال هاي 
اخیر به یکه تاز ساخت و تولید برنامه هاي ریالیتي شو در 
را  اثر  این  تهیه کنندگي و کارگرداني  تبدیل شده،  کشور 
و  پخته تر  جذاب تر،  قسمت  به  قسمت  که  دارد  برعهده 
پرمخاطب تر مي شود. حاال بخش دیگري از این مسابقه 
به ایستگاه پایاني خود رسیده است.  شب های مافیا پس از 
پایان فینال فصل جدید، به مرحله فینال فینالیست ها رسید. 
در پایان هر فصل فینالیست ها مشخص شده بودند و پس 
از اتمام فصل جدید این برنامه، فینالیست های هر فصل به 

رقابت با یکدیگر خواهند پرداخت.
برای برگزاری فینال فینالیست ها ۱۴نفر از بهترین 
شرکت کنندگان در تمام فصول این برنامه دعوت به عمل 
آمد. کامبیز دیرباز، خداداد عزیزی، آشا محرابی، امیرمهدی 
واشقانی،  مجید  هاشمی،  سیدجواد  درخشانی،  سام  ژوله، 
حسین مهری، مریم مومن، فرزاد حسنی، رضا داوودنژاد، 

سارا منجزی پور، سیما تیرانداز و حامد آهنگی 
که البته سیما تیرانداز و حامد اهنگی به دلیل 
مشغله کاری نتوانستند تا در این مرحله از مسابقه 

شب های مافیا شرکت کنند.
در بین ۱۲ شرکت کننده نهایي فینال این 
دوره، یک نام جالب و جذاب وجود دارد آن هم 
چهره   ۱۱ دربین  که  مي باشد  عزیزي  خداداد 
هنري قرار گرفته و درواقع تنها نماینده جامعه 
ورزشي در این فینال به شمار مي رود که با هوش 
خیره کننده خود، همه را شوکه کرده است. او که 
روزگاري غزال تیزپاي فوتبال ایران بود، حاال به 
مغز متفکر شب هاي مافیا تبدیل شده است. طبیعتا 
یکي از مهمترین خصوصیات شرکت کنندگان در 
بازي مافیا، بهره بردن از هوش و دقت عمل باال 
مي باشد که حاال شاهد هستیم خداداد عزیزي 
تا چه اندازه در این زمینه خوب است. خودش 
مي گوید: قبال اصال مافیا بازی نکرده بودم اما 
تاثیر گذار  خیلی  نظرم  به  که  موضوعی  یک 
است این است که من از وقتي سن کمي داشتم 

فوتبالیست  تا ۴۰  بین ۳۰  بازی کردم و همیشه  فوتبال 
بودم. با شخصیت ها و تفکرات متفاوت سروکله زدم. در 
واقع سال ها در کنار فوتبالیست های ایران، آلمان، آمریکا، 
امارات، قطر، اتریش و خیلی از کشور های دیگر زندگی 
کردم بنابراین مجبور بودم که رفتارهایشان را آنالیز کنم تا 
تشخیص بدهم چه کسی صداقت دارد و چه کسی دروغ 
می گوید. اتفاقا من اصال بلد نیستم مافیا باشم )خنده( یعنی 
مافیا که می شوم از قیافه ام معلوم است. وقتی مافیا هستی 
باید دروغ بگویی و چهره ات را پنهان کنی و من اصال بلد 
نیستم چهره واقعی ام را پنهان کنم. در نقش مافیا کامال 
تابلو می شوم و همان اول هم لو می روم و از بازی بیرونم 

می کنند ولي در نقش شهروند خیلي بهتر هستم.
غزال تیرپاي فوتبال آسیا در توصیف شباهت بازي 
مافیا به زندگي واقعي مي گوید: به نظرم بازی شب های 
مافیا واقعا بازی زندگی است. خیلی ها در نقش شهروند 
به آدم نزدیک می شوند، ولی مافیا هستند خصوصا در 
ایران  مختص  تنها  هم  موضوع  این  و  امروزی  جامعه 
نیست و در همه جهان وجود دارد یعنی ما در جوامعی 
را  یکدیگر  خوب  خیلی  آدم بد ها  که  می کنیم  زندگی 
نمی شناسند  را  همدیگر  آدم خوب ها  ولی  می شناسند، 

حتی آدم بد ها را هم نمی  شناسند. گاهی هم در زندگی 
این اتفاق می افتد که آدم خوب ها یکدیگر را می زنند و 
بین  از  باعث  و  خوب  آدم های  قاطی  می آیند  آدم بد ها 

رفتن شهر می شوند.
این  هم  آن  و  دارد  وحود  دیگري  جالب  نکته  اما 
است که سال هاست درباره مافیاي فوتبال در جامعه ما 
صحبت مي شود و برخي از اهالي فوتبال نیز بارها درباره 
حضور مافیا در فوتبال صحبت کرده اند. خداداد عزیزي 
که اتفاقا یکي از فوتبالیست هاي صادق و ُرک کشورمان 
فوتبال  مافیای  زمینه مي گوید:  این  در  به شمار مي رود 
۱۰۰درجه بدتر از مافیایی است که ما در شب های مافیا 
بازی می کنیم و من در فوتبال یاد گرفته ام که وقتی با 
آدم ها صحبت می کنی باید در چشم هایشان نگاه کنی و به 
حرف هایشان گوش بدهی و مشاهده شان کنی. زمانی که 
فوتبال بازی می کردم فوتبالیستی نبودم که خیلی زور بزنم. 
در آن دوران هم از مغزم بیشتر از بدنم استفاده می کردم 
یعنی خیلی چیز ها را در فوتبال با نگاه کردن یاد گرفتم. 
چون  است،  مشاهده کردن  نگاه کردن  از  منظورم  البته 
معتقدم این دو مقوله کامال با هم فرق دارند. یکسری از 
آدم ها فقط نگاه می کنند، اما یکسری همراه با نگاه شان 
یک چیزی را آنالیز می کنند. شنیدن هم خیلی 
مهم است، اما نه اینکه فقط گوش بدهی و از 
این گوش بشنوی از گوش دیگرت برود. من 
خیلی درباره مافیاي فوتبال جنگ و دعوا کردم. 
آنهایی که فوتبالی هستند خوب می دانند که 
خیلی زیاد راجع به مافیای فوتبال، از جادوگری 
و جادوگربازی و زیرمیزی و زدوبند ها صحبت 
کردم ولی فایده ای نداشت. نمی دانم چطوری 
بگویم، اما در واقع دوستانی که در فوتبال بودند 
به نفع شان بود که مافیای فوتبال همیشه برنده 
باشد و متاسفانه در شهِر فوتبالی که ما زندگی 
می کنیم همیشه مافیای فوتبال برنده بود. من 
جزو آدم هایی بودم که خیلی تالش کردم یک 
ولی  کنم،  درست  فوتبال  برای  خوب  شهر 
مافیایي ها قدرت شان بیشتر بود و شهروند های 
ما پای کار نیامدند، یعنی یک عده ترسیدند و 
عده ای هم گول خوردند، درست مثل اتفاقاتی 
و  می افتد  مافیا  بازی شب های  همین  در  که 
گاهی شهروند ها، قربانی قدرت مافیا می شوند.

از مافیاي فوتبال تا شب هاي مافیا

وقتي غزال تیزپا همه را شوکه مي کند!

رایگان


