
هشدار کارشناسان اقتصادی؛

مافیا در اقتصاد ایران خانه کرده  است!
رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: در ده سال 
گذشته برای اولین بار نرخ استهالک از نرخ سرمایه گذاری 
بیشتر شده بنابراین کار برای رئیس جمهور بعدی سخت 
خواهد بود. عدم نوسازی و بهسازی و استفاده از فناوری ها، فاصله 
ما با جهان را افزایش داده است.غالمحسین شافعی در نشست روز 
گذشته فعالین بخش خصوصی با سید ابراهیم رئیسی اظهار کرد: سال 

گذشته رشد اقتصادی کشور تقریبًا صفر بوده است. علیرغم آمارهای 
اعالمی، واقعیت رشد اقتصادی همین است. به دلیل همین عدم رشد 
اقتصادی همیشه تورم باال بوده، در چند سال گذشته طبقه متوسط 
تجزیه شده و طبقه پایین افزایش چشمگیری داشته است و همیشه 

تورم در برابر افزایش دستمزد برنده بوده است.
صفحه 3

دانش آموزان شاید وقتی دیگر؛

مرداد ماه
 شروع واکسیناسیون معلمان علیه کرونا

قرارگرفتن یکصد شهر در وضعیت قرمز آبی! 
و  آب  مهندسی  شرکت  مدیرعامل 
فاضالب کشور گفت: بیش از ۲۱۰ شهر کشور 
تعداد  این  از  که  دارند  قرار  آبی  تنش  تحت 

وضعیت یکصد شهر قرمز است.
در  و  )چهارشنبه(  گذشته  روز  جانباز  رضا  حمید 
ستاد  احسان  بنیاد  همکاری  تفاهمنامه  امضای  حاشیه 
مهندسی  شرکت  و  امام)ره(  حصرت  فرمان  اجرایی 
افزود: طبق  خبرنگاران  در جمع  کشور  فاضالب  و  آب 
داشت  خواهد  بیشتری  افزایش  هوا  دمای  پیش بینی ها 
قرمز  شهرهای  تعداد  دارد  احتمال  اساس  همین  بر  و 
دارد  احتمال  همچنین  داد:  ادامه  یابد.وی  افزایش  آبی 
در برخی شهرها و روستاها که وضعیت بدتری دارند با 
فطع آب روبرو شویم که تالش می شود از طرق دیگر 

آب مورد نیاز تامین شود.
صفحه 3

مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی :

۳۲۹ روستا در استان مرکزی از نعمت گاز طبیعی 
بهره مند شدند

4
صفحه 2کشور در آستانه سیاه چاله پیری قرار دارد

2

سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1749- پنجشنبه 6  خرداد  1400- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

8هنر
فروغ قجابگلی 

وارد اتاق عروس 
شد

6ورزش
مهدوی کیا:

 باید به جام جهانی 
برویم!

هنگ 7فر

فروغ قجابگلی بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون در تله تئاتر اتاق 
عروس، به کارگردانی محمد قنبری به ایفای نقش می پردازد. 
فروغ قجابگلی که در کارنامه کاری خود ایفای نقش در آثار 
سینمایی، تئاتر و تلویزیونی را به ثبت رسانده است، قصد 
دارد در جدیدترین تجربه خود در عرصه بازیگری با تله تئاتر 

اتاق عروس به صحنه برود.

موفقیت  با  تیم  امیدواریم  ما  مهدوی کیا: همه  مهدی 
هر چهار بازی را پشت سر بگذارد. با حمایت همه جانبه 
از سوی مردم و رسانه ها و مدیران این اتفاق شدنی 

است.

مدیرعامل شرکت آوانامه با انتقاد از تخفیف های نامتعارف در 
حوزه کتاب های صوتی، بر ضرورت وجود نظارت صنفی تاکید 
دارد و معتقد است فعاالن این حوزه باید در نحوه فروش با 

میزان تخفیف ها به جمع بندی مشترکی برسند.

تخفیف های 
نامتعارف کتاب های 
صوتی و اخالل در 

نظم بازار

رشد اقتصادی کشور در سال 99 صفر بود! به زودی، بزرگترین هلدینگ تولیدکننده متانول 
در جهان می شویم

مرضیه شاهدایی روز گذشته )چهارشنبه( در نشستی خبری با تاکید بر اینکه 
هلدینگ پتروفرهنگ چهار واحد متانولی دارد، افزود: دو طرح متانولی کیمیای 
پارس خاورمیانه و پتروشیمی سبالن به بهره برداری رسیده و دو طرح پتروشیمی 
دنا و سیراف تا دو سال آینده عملیاتی خواهند شد و تولید متانول پتروفرهنگ به ۶.۶ میلیون 

تن در سال می رسد و به بزرگترین هلدینگ تولیدکننده متانول در جهان تبدیل می شویم.
صفحه 3

سخنگوی وزارت بهداشت درباره برنامه واکسیناسیون 
معلمان، اساتید دانشگاه ها، دانشجویان و دانش آموزان 
وضعیت  درباره  الری،  سادات  سیما  داد.دکتر  توضیح 
واکسیناسیون دانشجویان، معلمان و اساتید علیه کرونا، گفت: اساتید 
دانشگاه های علوم پزشکی تاکنون واکسینه شده اند و برنامه ریزی برای 
واکسیناسیون سایر اساتید سایر دانشگاه ها هم انجام می شود. معلم ها نیز 
در فاز سوم واکسیناسیون کرونا قرار دارند و در مرداد ماه واکسینه خواهند 

شد.وی افزود: دانشجویان علوم پزشکی بالینی نیز در فاز یک واکسینه 
شدند و تعداد دیگری نیز ممکن است اضافه شوند که واکسیناسیون 
آنها هم انجام خواهد شد. در مورد واکسیناسیون سایر دانشجویان نیز 
به میزان واکسن هایی بستگی دارد که در دسترس قرار گیرد. بنابراین 
بر اساس تعداد واکسن های وارداتی یا تولید داخل، برنامه ریزی برای 

واکسیناسیون دانشجویان انجام می شود.
صفحه 3

مرداد ماه، شروع واکسیناسیون معلمان علیه کرونا
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آگهی مزایده عمومی
 3 فقره ملک در مالکیت

 اداره کل امور اقتصادی و دارایی خوزستان
نوبت اول

اداره کل امور اقتصادی و دارایی خوزستان در نظر دارد در اجرای جزء ۳ بند د تبصره 1۲ قانون بودجه سال 
۹۹ سه فقره ملک را در شهرستان های شوشتر و آبادان از طریق برگزاری مزایده عمومی بر مبنای قیمت 
کارشناسی و با رعایت قوانین و مقررات با شرایط نقدی از طریق سامانه تدارکات دولت )ستاد( بفروش برساند.

آدرس امالک:
۱- شوشتر، کمیته سوخت کشتارگاه سابق )قصابخانه( با شماره پالک ثبتی ۶3۶ بخش یک به متراژ ۶47/۱5 متر مربع

۲- شوشتر، میدان باطنی محله مستوفی جنب پل آزادگان بعد از نهر داریون پست و تلگراف سابق با شماره پالک ثبتی ۱3 
بخش یک شوشتر به متراژ 99۶/87 متر مربع

3- آبادان، احمدآباد لین چهار اصلی تقاطع چهار فرعی با پالک ثبتی 75۶/۱ بخش سه با متراژ ۲۰۲.۶4 متر مربع
کلیه مراحل برگزاری مزایده از قبیل دریافت اسناد مزایده، ارائه پیشنهاد قیمت جهت شرکت در مزایده، بازگشایی پاکات و اعالم 
نتایج از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد )الزم به ذکر 
است شرکت کنندگان می بایست عالوه بر بارگذاری مدارک در سامانه ستاد، پاکت الف را به صورت فیزیکی و پس از ثبت در 
دبیرخانه اداره کل امور اقتصادی و دارایی خوزستان واقع در خیابان ۱۰ پادادشهر، تقاطع جواداالئمه تحویل دفتر حراست واقع در 

همان ساختمان طبقه ۲ اتاق 3۰5 نمایند.(
تاریخ انتشار مزایده در سامانه ۱4۰۰/۰3/۱۰ می باشد.

مهلت زمان دریافت اسناد مزایده: از ساعت 8 صبح مورخ ۱4۰۰/۰3/۱۰ لغایت پایان وقت اداری مورخ ۱4۰۰/۰3/۲3 
مهلت زمانی بازدید و ارائه پیشنهاد قیمت: از ساعت 8 صبح مورخ ۱4۰۰/۰3/۱۰ لغایت پایان وقت اداری مورخ ۱4۰۰/۰3/۲3

زمان بازگشایی پاکات: ساعت ۱۰ صبح ۱4۰۰/۰3/۲4
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره ۱8۰-۱7۰-۰۶۱3553۰۱۶۰ داخلی 3۰9 تماس حاصل فرمایید.

شناسه آگهی: ۱۱4۱389

روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی خوزستان

آگهي 
مناقصه عمومي 

شهرداري کرج در نظر دارد با توجه به بودجه مصوب شورای اسالمی شهر پروژه مندرج در جدول ذیل را از طریق مناقصه عمومي به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

میزان تهاتررتبه مبلغ سپرده به ریالبرآورد کل به ریالشرح عملیاتردیف

خرید و حمل بتن 1
پروژه غیرهمسطح 

ماهان – آزادی 
بابرآورد کل

۲8/660/000/0001/4۳5/000/000

ارائه پروانه بهره برداری 
معتبر تولید و عرضه بتن 
آماده از وزارت صنعت ، 

معدن و تجارت 

100 درصد نقدی

۱- سپرده شرکت در مناقصه به یکي از روشهاي ذیل ارائه گردد. ضمانت نامه بانکي معادل مبلغ فوق که به مدت 9۰ روز اعتبار داشته و قابل تمدید باشد و یا واریز 
فیش نقدي به مبلغ فوق به حساب 7۰۰78۶948۶۲3 بانک شهر. ۲- برندگان نفر اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط 
خواهد شد. 3- شهرداري کرج در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است. 4- مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه خرید اسناد به حساب 7۰۰7853۱3795 
نزد بانک شهر شهرداري واریز و رسید آنرا ارائه نمایند. 5- متقاضیان مي توانند از تاریخ انتشار آگهي جهت خرید اسناد مناقصه به اداره امور قراردادها و پیمانها 
واقع در میدان توحید- بلوار بالل شهرداري کرج طبقه هفتم مراجعه نمایند. ۶- در هر صورت مدارک مندرج در اسناد مناقصه مالک فروش اسناد و متعاقباً عقد 
قرارداد خواهد بود. 7- توضیح اینکه به غیر از سپرده شرکت در مناقصه کلیه اسناد و مدارک مربوط به پیمانکاران شرکت در مناقصه نزد شهرداري باقي مي ماند. 
8- الزم به ذکر است هنگام خرید اسناد ارائه پروانه بهره برداری مرتبط ،   معرفی نامه ممهور به مهر و امضاي مدیرعامل، روزنامه آخرین آگهي تغییرات اعضاي 
شرکت، کد اقتصادی و گواهینامه صالحیت ایمنی معتبر یا ارائه مدارک مبتنی بر ثبت نام الزامي میباشد. 9- شرکت کنندگان در مناقصه مي بایست کلیه فرمها 
و اطالعات مورد درخواست شهرداري را تکمیل و به همراه سایر اسناد مناقصه در پاکت مربوطه قرار دهند. ۱۰-سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج 
است. ۱۱-پیشنهادات مي بایست در پاکتهای مجزا )الف-ب-ج( الک و ممهور به مهر شرکت شده و پس از الصاق هولوگرام بر روی پاکت ج تا پایان وقت اداری 
روز سه شنبه مورخ  ۱4۰۰/3/۱8 به آدرس کرج-میدان توحید - بلوار بالل دبیرخانه شهرداري کرج تحویل داده شود. ۱۲- پیشنهادات رسیده در مورخ ۱4۰۰/3/۱9 
در کمیسیون عالی معامالت شهرداري کرج )دفتر شهردار( مطرح و پس از بررسي و کنترل برنده مناقصه اعالم خواهد شد . در ضمن هزینه چاپ آگهي به عهده 
برنده مناقصه مي باشد. * جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 3589۲4۱8 – 3589۲4۲۱ - ۰۲۶ تماس و یا به سایت   www.karaj.ir  مراجعه نمائید.
اداره امور قراردادها و پیمانها - شهرداری کرج

وحید ملک – روزنامه نگار 
روز گذشته خبری مبنی بر واگذاری 3۰ ساله 
بوستان جنگلی چیتگر به شهرداری تهران در گوشه 

و کنار فضای رسانه ای کشور به گوش رسید. 
۲۲طی  منطقه   شهردار  آن  در  که  واگذاری 
تفاهم نامه ای با اداره کل منابع طبیعی استان تهران 
مدیریت بهره وری و نگهداری از بوستان چیتگر به 

مساحت 87۰ هکتار را عهده دار شده است. 
پیش زمینه این تفاهم نامه سال  98در راستای رویکرد پیروز حناچی در حفظ 
و توسعه فضای سبز بین شهردار تهران و وزیر جهادکشاورزی امضا شد . اساس 
این تفاهم بر اجرای مدیریت و بهره وری و نگهداری از بوستانهای جنگلی شهر 

تهران توسط شهرداری پایه گذاری شده است .
ظاهر خبر و تفاهم نامه جذاب برای شهروندان و افتخار آمیز برای مجموعه 

شهرداری تهران است .
چنانچه رحمان زاده شهردار منطقه ۲۲ در بخشی از این خبر اشاره میکند: 
تالش برای حفاظت پارکهای جنگلی را داریم. فضاهای سبز منطقه ۲۲ به عنوان 
ریه های تنفسی شهر تهران محسوب می شوند و نقش کلیدی را در بهبود کیفیت 

محیط زیست شهری و افزایش تعامالت شهروندان دارند. 

وی همچنین نهضت درختکاری در سال ۱4۰۰ را مهمترین برنامه خود برای 
آینده  تضمین  را  نامه  تفاهم  این  دیگر،  بخشی  در  کند.  می  معرفی  بوستان  این 
بوستان ها به جهت توسعه نگهداری فضاها و گردشگری بر می شمرد و در پایان 
ابراز امیدواری می نماید که بتوانندخدمات ویژه و مختلفی به شهروندان ارائه دهند. 
اما آنچه که شک و تردید را درباره آینده این بوستان رقم می زند وضعیت فعلی 

فضاهای سبز محلی و نواحی تحت مدیریت شهری این منطقه است.
 علیرغم شهرت منطقه ۲۲ به ریه تنفسی پایتخت طی کمی بررسی میدانی و 
گفت و گو با ساکنین محالت و نواحی مختلف این منطقه به سادگی در می یابید 

که این ریه تنفسی درگیر بیماری »کرونای زرد« شده است .
بیماری که علت آن چیزی جز عدم مدیریت و نظارت صحیح به فضای سبز 

منطقه نیست .
فضای سبزی که دلخوشی ساکنین منطقه به شمار می رود و طی گذشت 
سال ها با تالش و کوشش و صرف منابع مالی زیادی ایجاد شده و امروز شاهد 

خزان آن هستیم .
مرگ  نتوانید  راحتی  به  شاید  کنید  دیدن   ۲۲ منطقه  از  خودرو  بر  سوار  اگر 

تدریجی زیر پوست 
سبز منطقه را ببینید،اما کافی است کمی از معابر اصلی فاصله بگیرید. 

بوستان های کوچک و بزرگی را می بینید که در سایه عدم تعهد و یا توان 

یادداشت

جناب شهردار، کم و کاستی های بدیهی را جبران نمایید
مدیریتی شهرداران منطقه،  بهار را تمام نکرده و به دور از گرمای تابستان ،رنگ زرد 
پاییز را به خود گرفته اند و صدای خش خش برگها زیر کفش هایتان دیگر مثل پاییز 
گوش نواز نیست بلکه برای دوستداران محیط زیست آزار دهنده و نگران کننده است .

جناب شهردار کالهتان را باالتر بگذارید و عملکرد شهرداران مناطق و نواحی 
تان را از زبان مردم مورد ارزیابی قرار دهید .

مردمی که این روزها در برخی محالت امیدشان از عوامل شما ناامید شده و 
همچون کشاورزی که کشت دیم کرده چشم به آسمان دوخته اند بلکه آسمان و 

ابرهای سخاوتمندش فضای سبز تشنه شان را سیراب کند.
از  بنشنید،قطعا می گویند که چگونه  این منطقه  اگر پای حرف های مردم 
مدیران شما قطع امید کرده و در حد توان و امکانات و استفاده از منابع مالی شخصی 

در تالش برای احیای محیط سبز زندگیشان هستند. 
به عنوان نمونه شهرک صدرا یا جهادگران که نزدیک به ۲۰ سال پیش توسط 

سنگرسازان بی سنگر جهاد کشاورزی بنا شد. 
شهرکی که تا سالیانی نه چندان دور به عنوان نگین منطقه از آن یاد میشد. 
سالهای  در  شهرداری  به  تحویل  از  پس  شهرک  این  هکتاری  سبز  فضای 
گذشته تا کنون مدیران مختلفی به خود دیده است. امروز که این متن را نگارش 
می کنم درختان و گونه های مختلف درختی بر اثر عدم رسیدگی و بی آبی در حال 
خزان هستند و در این بین چمن های مخملی آثار چندانی از خود به جای ندارند .

مردم، خود جوش با آب شرب منازلشان فضای سبز را آبیاری میکنند و یا حتی 
درختان را  هرس می کنند. از راه محبت اما گاهًا پر خطر و آسیب زا!

مجموعًا تالش میکنند بخش کوچکی از کم لطفی های بزرگ مسئوالن را 
جبران کنند .اما کافی نیست و تنها سهم کوچکی در برابر مساحت کالن این قطعه 

از فضای سبز منطقه را به خود اختصاص می دهند. 
کمی آن طرف تر به سمت شهرک عقاب برویم یا آفتاب ۲۲ دیگر محله ها 

می توان به راحتی این کمبودها را احساس کرد. 

شهرک عقاب فضای سبز ندارد و در واقع در آن ایجاد نشده است آنچه هم 
که هست در حال خشک شدن است .

برخی مردم میگویند چگونه است اگرشهروندی درخت خشک شده مخاطره آمیز 
را بعد از بارها اطالع رسانی و عدم حصول نتیجه حتی هرس کنند،سریعا عوامل 
شهرداری حضور پیدا میکنند و جریمه های سنگین گریبانگیر شهروند می شود!!! 
اما قصور شهرداری در رسیدگی به حجم کالن درختان فضای سبز که موجب 

از بین رفتن تدریجی ده ها و صدها درخت می شود قابل رسیدگی نیست؟
حال با دیدن و شنیدن این حجم از عدم توانایی یا مدیریت در حفظ فضای سبز 
چندین ساله گوشه و کنار منطقه ۲۲ توسط شهرداری، جای تعجب و سوال است 
چگونه این تفاهم نامه برای مدیریت و نگهداری 87۰ هکتار دیگر امضا می شود.

چرا منابع و توان مدیریتی تنها در اطراف دریاچه تجمیع می شود؟ 
آیا مردم محله های دیگر شهروند محسوب نمیشوند؟ مالیات پرداخت نمی 

کنند ؟
الیق خدمت رسانی مناسب نیستند ؟

مشکالت منطقه ۲۲ در فضای سبز خالصه نمی شود.مشکالت عدیده ای 
وجود دارد که در مجال این نوشتار نیست. 

مشکالتی که در برخی محالت و نواحی بر خالف نام و نشان آن که بزرگ 
ترین منطقه شهری تهران محسوب شده و قطب گردشگری و به نوعی درآمدزا برای 
شهرداری مرکز محسوب می شود،  کمی از روستاهای دورافتاده کشور عزیزمان ندارد. 
شهردار محترم کالهتان را باالتر بگذارید و ببینید و تدبیری بیندیشید تا مدیران 
تان به جای وعده ها و شعارهایی همچون نهضت درختکاری برای بوستان چیتگر 

نگاهی به پشت سر کنند و کم و کاستی های بدیهی را جبران نمایند. 
جلب رضایت شهروندان ساکن منطقه اولویت دارد به توسعه گردشگری که 

در آن حقوق اولیه شهروندی ساکنین دیده نشود. 
امید آن که تغییرات مثبت را مردم به زودی لمس و مشاهده کنند.

صفحه 3
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تصویب کلیات طرح قانون مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در نشست علنی روز گذشته با طرح قانون 

مالیات بر عایدی سرمایه موافقت کردند.
در نشست علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسالمی گزارش کمیسیون 
اقتصادی در مورد طرح قانون مالیات بر عایدی سرمایه مورد بررسی قرار گرفت 

و تصویب شد.
سید احسان خاندوزی در موافقت با این طرح گفت: اجرای این قانون عامل 
موثری در افزایش فعالیت های تولیدی است و فاصله طبقاتی را کاهش می دهد و 

نوسانات قیمتی در حوزه مسکن، خودرو، ارز و طال را مهار می کند.
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: این طرح به 99 درصد 
جامعه که نیاز مصرفی دارند کمک می کند و صرفا برای کسانی است که بیش از حد 
نیاز خود، کاال جمع آوری کرده اند و تنها ناراضیان آن سوداگران و دالالن هستند.

  CGT سیدغنی نظری خانقاه در موافقت با این طرح گفت: 8 درصد مالیات بر
)مالیات بر افزایش ارزش یا مالیات بر سود سرمایه( در کشور آمریکا، 7 درصد در 
سوئد، ۶ درصد در کره جنوبی و صفر درصد در ایران لحاظ می شود و این در حالی 
است که قشر معلمان مالیات می دهند اما دالالن هیچ مالیاتی نمی پردازند لذا این 

طرح از سوداگری، داللی و رانت خواری جلوگیری می کند.
نماینده مردم خلخال و کوثر تصریح کرد: این طرح می تواند مانع احتکار شود، 
مالیات بر عایدی سرمایه انگیزه تبدیل سرمایه به موارد مولد به جای غیرمولد را 
افزایش می دهد و ضمن افزایش جذابیت سرمایه گذاری، سهم مهمی در اصالح 

منابع مالی خواهد داشت که در راستای اصالح ساختار بودجه خواهد بود.
محمد صفائی دلوئی از دیگر موافقان این طرح گفت: در حال حاضر نظام 
مالیاتی با در نظر گرفتن مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر عملکرد در حال تنبیه 
تولیدکننده است، این در حالی است که سوداگران هیچ مالیاتی پرداخت نمی کنند 

که موجب افزایش فاصله طبقاتی و فقر شده است.
نماینده مردم گناباد و بجستان خاطرنشان کرد: برخی افراد 7۰۰ خانه دارند و 
یا در جریان ثبت نام خودرو بیش از ۶ هزار خودرو ثبت نام کردند و میلیاردها تومان 
در جریان آن سود کردند اما یک ریال نیز مالیات نمی دهند لذا این طرح باعث سوق 
دادن سرمایه به سمت تولید خواهد شد و ایران را به سمت افزایش تولید می برد.

همچنین در این نشست عبدالعلی رحیمی مظفری در مخالفت با این طرح 
گفت: اگر قرار است طرح مالیات بر عایدی سرمایه، سرمایه ای را از بخش های 
اراضی کشاورزی و مسکونی، خودرو و باغ شهرها به سمت تولید هدایت کند باید 

محل مصرف آن مشخص باشد.
روزانه  افزایش  کرد:  خاطرنشان  خرامه  و  کوار  و  سروستان  مردم  نماینده 
مالیات ها مشکالت موجود در زمینه خودرو و مسکن را برطرف نمی کند، مگر چه 
میزان از سرمایه مردم در بخش خودرو سرمایه گذاری شده است، این طرح نه 
تنها مانع از حرکت نقدینگی به سمت بخش های مسکن و خودرو نمی شود بلکه 

قیمت آن ها را نیز افزایش می دهد.
وی افزود: با وضع مالیات های مختلف که فشار آن بر مردم وارد می شود و 
مجددا تورم تولید می کند نمی توان نقدینگی را کنترل کرد و کلیات طرح مذکور 

پاسخگوی مطالب مطرح شده نیست.
همچنین محمدحسین فرهنگی در مخالفت با طرح مالیات بر عایدی سرمایه، 
گفت: طی سال های اخیر برخی قصد داشتند مجوز دریافت مالیات بر عایدی سرمایه 

را از مجلس بگیرند تا به امروز در این زمینه موفق نبودند.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو با اشاره به اینکه دولت موضوع مالیات بر 
عایدی سرمایه را به اسم طرح آورده تا اگر آسیبی داشته باشد به مجلس برگردد، 
افزود: مالیات بر عایدی سرمایه در کشورهایی که اقتصاد با ثبات دارند تاثیر خوبی 
دارد اما در کشوری که با تحریم و تورم درگیر است اثرات منفی به بار می آورد.

با  وی  افزود: کشورهای اجرا کننده مالیات بر عایدی سرمایه هیچ کدام 
تحریم و تورم شدید مواجه نیستند،  آوردن الفاظی مانند سوداگری باعث نادیده 
گرفتن فشار مضاعف بر مردم نمی شود، این طرح افزایش قیمت خودرو، طال و 

ارز را به همراه دارد.
حسن نوروزی نیز در مخالفت با طرح مذکور، گفت: چرا کمیسیون اقتصادی بر 
روی وظایف اصلی خود متمرکز نمی شود، 4۲ سال از انقالب می گذرد چه اقدامی 

در خصوص بانک بدون ربا و بانکداری اسالمی صورت گرفته است.

آغاز واکسیناسیون خبرنگاران تا ۴ هفته دیگر
آغاز  از  کرونا  با  مقابله  ملی  ستاد  و سخنگوی  بهداشت  وزیر  معاون 

واکسیناسیون خبرنگاران تا 4 هفته دیگر خبر داد.
»علیرضا رییسی« معاون وزیر بهداشت و سخنگوی ستاد ملی مقابله 
با کرونا در نشست روز گذشته خود به مناسبت هفته دخانیات ضمن اشاره 
به خسارات ناشی از مصرف دخانیات بیان کرد: االن حدود یک سال و نیم 
است که درگیر کرونا هستیم و تا االن 3 و نیم میلیون نفر کشته داشته، در 
حالی که مصرف دخانیات در دنیا سالی 8 میلیون کشته بر جای می گذارد، 

اینها در حالی است که مافیای دخانیات کار خودشان را انجام می دهند.
بیمارستان مسئول فوت بیمار بر اثر قطع برق است

رئیسی در مورد ماجرای قطعی برق بیمارستان و خطرات احتمالی برای 
بیماران در اتاق های عمل، گفت: ماجرای قطعی برق فقط مربوط به االن 
نیست و هیچ بیمارستانی بدون در نظر گرفتن برق اضطراری کار نمی کند، اگر 
موردی باشد که بیمار به دلیل قطع برق فوت کند، بیمارستان باید پاسخ دهد.

رئیسی افزود: برق بیمارستانی برای نظام سالمت و درمان بسیار مهم 
است، به خصوص با توجه به شرایط نگهداری واکسن کرونا، االن باید جنوب 
کشور را هم در نظر بگیریم که در این گرما برای واکسیناسیون می روند و 
اگر برق قطع شود در فضای بدون تهویه اگر کرونا برای آنها عامل خطر 

نباشد قطعا گرمای هوا مشکل آفرین خواهد شد.
تا چهار هفته دیگر واکسیناسیون خبرنگاران شروع می شود

علیرضا رئیسی در مورد واکسیناسیون خبرنگاران، گفت: واکسیناسیون 
آنها تا حدود 4 هفته ی دیگر شروع می شود و از هفته اول تیر خبرنگارانی 
که فعال هستند واکسینه می شوند و طبق سند باید تیر گروه پرخطر واکسینه 

شوند و برای همین حتما خبرنگاران واکسن دریافت می کنند.

دانش آموزان شاید وقتی دیگر؛
مرداد ماه، شروع واکسیناسیون معلمان علیه کرونا

سخنگوی وزارت بهداشت درباره برنامه واکسیناسیون معلمان، اساتید 
دانشگاه ها، دانشجویان و دانش آموزان توضیح داد.

دانشجویان،  واکسیناسیون  وضعیت  درباره  سادات الری،  سیما  دکتر 
پزشکی  علوم  دانشگاه های  اساتید  گفت:  کرونا،  علیه  اساتید  و  معلمان 
اساتید  سایر  واکسیناسیون  برای  ریزی  برنامه  و  شده اند  واکسینه  تاکنون 
نیز در فاز سوم واکسیناسیون  انجام می شود. معلم ها  سایر دانشگاه ها هم 

کرونا قرار دارند و در مرداد ماه واکسینه خواهند شد.
بالینی نیز در فاز یک واکسینه  وی افزود: دانشجویان علوم پزشکی 
شدند و تعداد دیگری نیز ممکن است اضافه شوند که واکسیناسیون آنها 
هم انجام خواهد شد. در مورد واکسیناسیون سایر دانشجویان نیز به میزان 
اساس  بر  بنابراین  گیرد.  قرار  دسترس  در  که  دارد  بستگی  واکسن هایی 
تعداد واکسن های وارداتی یا تولید داخل، برنامه ریزی برای واکسیناسیون 

دانشجویان انجام می شود.
الری درباره برنامه وزارت بهداشت برای واکسیناسیون دانش آموزان 
علیه کرونا نیز گفت: در مورد واکسیناسیون دانش آموزان نیز در حال حاضر 
واکسن تایید شده برای سن کمتر از ۱8 سال در کشور نداریم و فعال برنامه ای 
در زمینه واکسیناسیون دانش آموزان وجود ندارد. در سایر کشورها نیز کودکان 
معموال جامعه هدف تزریق واکسن کرونا نبوده اند. البته در برخی کشورها 
تزریق یکی از انواع واکسن های کرونا به گروهی از کودکان آغاز شده که 

هنوز نتایج آن منتشر نشده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی:

کشور در آستانه سیاه چاله پیری قرار دارد
علوم  دانشگاه  رئیس   
پزشکی شهید بهشتی با اشاره 
زنان مجرد  و  مردان  آمار  به 
ایرانی، گفت: از ۱3 میلیون مرد و زن 
مجرد ایرانی ۲.5 میلیون نفر آنان از سن 

ازدواج عبور کردند.
به گزارش دنیای جوانان از دانشگاه 
مراسم  بهشتی،  شهید  پزشکی  علوم 
جشن مجازی ازدواج  دانشجویی شاخه 
رئیس  زالی  علیرضا  حضور  با  نبات 
والمسلمین  االسالم  حجت  دانشگاه، 
مصطفی رستمی رییس نهاد نمایندگی 
مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، امام 
فرهنگی،  و  دانشجویی  معاون  هادی 
زاده  والمسلمین فرهاد  حجت االسالم 
معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  مسئول 
مدیر  پیری  دکتر  دانشگاه،  در  رهبری 
مسئوالن  از  جمعی  و  ریاست  حوزه 
عصر دوشنبه سوم خردادماه در تاالر امام 
خمینی )ره( دانشکده پزشکی برگزار شد.

آستانه  در  کشور  زالی  گفته  به 
سرعت  و  دارد  قرار  پیری  چاله  سیاه 
نگران  بسیار  کشور  در  سالمندی  رشد 
کننده است که باید با یک نگاه عمیق 

 واستراتژیک در این راستا عمل کنیم.
رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی ازدواج های دانشجویی را یکی از 
با ثبات و موفق ترین ازدواج ها برشمرد 
و گفت: امروز تشویق  و ترتیب جوانان 
به ازدواج از یک امر اجتماعی به یک 

 ضرورت اجتماعی بدل شده است.
زالی در این مراسم ضمن تبریک 
پیوند 85 زوج دانشجوی دانشگاه ، تقارن 
این مراسم خجسته را با سوم خردادماه و 
سالروز آزادسازی خرمشهر به فال نیک 
آفرینی  حماسه  و  ها  رشادت  و  گرفت 
دفاع  در دوران  بوم  و  این مرز  جوانان 
مقدس را بی بدیل و بی نظیر برشمرد.

تالش  با  کرد:  خاطرنشان  وی 
در  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی  نهاد 
دانشگاهها، ازدواج های دانشجویی به 
ایرانی  یک سبک و سیاق در فرهنگ 

مبدل شد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی ازدواج های دانشجویی را یکی 
از محکم ترین وپیوسته ترین و با ثبات 
به  اشاره  با  و  برشمرد  ها  ازدواج  ترین 
مطالعات صورت گرفته در این خصوص 
گفت: پایین ترین میزان جدایی را در این 

مدل ازدواج شاهد هستیم. ازدواج های 
دانشجویی از ثبات بسیاری برخوردارند 
محسوب  ها  ازدواج  ترین  موفق  از  و 

می شوند .
تسهیل  ضرورت  بر  تاکید  با  وی 
امروز  گفت:  جامعه  در  ازدواج  فرهنگ 
تشویق  و ترتیب جوانان به ازدواج از یک 
امر اجتماعی به یک  ضرورت اجتماعی 
ای  قطعه  را  ازدواج  است.او  شده  بدل 
ذکر  بشر  زندگی  از  ارزشمند  و  وزین 
نهادهای  کارآمد  و  موثر  و تالش  کرد 
به  جوانان  ترغیب  راستای  در  مختلف 

ازدواج در سطح ملی را الزم برشمرد.
زالی پایداری و ثبات ازدواج های 
و  درست  انتخاب  نتیجه  را  دانشجویی 
دوران  این  در  همسر  صحیح  گزینش 
دانست و گفت: ذات و سلوک  زندگی 
زیرا  است  قناعت  و  دانشجویی خشوع 
را  ها  حداقل  و  محدودیت ها  دانشجو 

پذیرفته است.
وی افزود: شخصیت دانشجوهمراه 
با ساده زیستی است و ازدواج دانشجویی 
باعث  افزایش عملکرد تحصیلی وحرفه 

ای دانشجویان می شود.
پزشکی  علوم  ه  نشگا دا رئیس 
شهید بهشتی خاطرنشان کرد:  ازدواج 
مطلوبترین سن صورت  در  دانشجویی 

می گیرد و باعث بالندگی می شود.
زالی ضمن تقدیر از تمامی دست 
اندرکاران این برنامه، زوجهای  دانشجو 
را به فرزنداوری تشویق کرد و به آنان 
گوی  که  زوجها  از  کدام  هر  داد  نوید 
از سوی  برباید  راستا  این  را در  سبقت 
هیئت رییسه دانشگاه هدیه ای نفیس 

اهدا می شود.
در ابتدای این مراسم امام هادی 

دانشگاه  فرهنگی  و  دانشجویی  معاون 
ضمن قرائت غزلیاتی از حافظ به فضیلت 

ازدواج های دانشجویی اشاره کرد.
وی ضمن تبریک به دانشجویان 
نخبه و فرهیخته دانشگاه که امروز برای 
بندند  می  پیمان  مشترک  زندگی  یک 
برای آنان آرزوی سعادت و خوشبختی 

و شادکامی کرد .
ازدواج  جشن  ولین  ا برگزاری 
در  کرونا  پاندمی  از  پس  دانشجویی 

دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی
لمسلمین  ا و م  سال ال ا حجت 
مصطفی رستمی رئیس نهاد نمایندگی 
در  دانشگاه ها  در  رهبری  معظم  مقام 
این مراسم ضمن تبریک به دانشجویان 
ازدواج  جشن  اولین  مراسم  این  گفت:ً 
و  کروناست  شیوع  از  پس  دانشجویی 
این خط شکنی اتفاقی مبارک است که 

امیدواریم در کشور ترویج شود.
مطالعات صورت  به  اشاره  با  وی 
گرفته گفت : از بررسی 3۰۰ هزار نفری 
میزان  داشتند  دانشجویی  ازدواج  که 
طالق 8/5 درصد بوده است که از آمار 

کشوری بسیار پایین تر است.
رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم 
رهبری در دانشگاه ها در بخش دیگری 
از سخنان خود با اشاره به بیانات امام 
راحل سازگاری را نکته کلیدی در زندگی 
زوجین برشمرد و زوجها را به این امر 

دعوت کرد.
لمسلمین  ا و  السالم  ا حجت 
ملی  ستاد  تشکیل  از  ادامه  در  رستمی 

ازدواج دانشگاهیان خبر داد.
وی در خاتمه برای همه زوج های 
دانشجو توفیق و زندگی پر از معنویت و 
عشق و صفا و فرزندان صالح و عاقبت 

بخیری آرزو کرد.
پرستش  و  بندگی  بستر  خانواده 

خداوند است
در ادامه این مراسم حجت االسالم 
والمسلمین سرلک نیز ضمن تبریک به 
آنها  به  هایی  توصیه  بیان  به  زوج ها 

پرداخت.
راه  خانواده  تشکیل  وی  گفته  به 
و  است  انسان  تکامل  برای  و مسیری 
دنیا  به  عاشقی  و  عشق  برای  انسان 
آمده است و این عاشقی در بستر خانواده 

شکل می گیرد.
و  بندگی  بستر  را  خانواده  وی 
زوجهای  به  و  برشمرد  خدا  پرستش 
پس  این  از  که  شد  آور  یاد  دانشجو 
نگاههای محبت آمیز آنان به یکدیگر 

عین بندگی و عبادت است.
حجت االسالم والمسلمین سرلک 
ضمن تبریک مجدد به زوجهای دانشجو 
تاکید کرد: جلوه عشق الهی در عشق به 
همسر است و اگر همسر خوبی باشید 
می توانید در سایر نقشها اعم از والدی، 
موفق  نیز  ای  حرفه  اجتماعی،  فردی، 
باشید.حجت االسالم والمسلمین فرهاد 
معنوی  جشن  این  خاتمه  در  نیز  زاده 
آزادسازی  سالروز  بزرگداشت  ضمن 
خرمشهر یاد و خاطره جوانان و شهدای 
گرامی  را  مقدس  دفاع  سال  هشت 

داشت.
زوجهای  به  تبریک  ضمن  وی 
و  کرد  آنان  به  هایی  توصیه  دانشجو 
زنان  امور  مشاوره  بخش  معرفی  به 
معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  خانواده  و 

رهبری در دانشگاه پرداخت.
حجت االسالم والمسلمین فرهاد 
به صورت  این مراسم  زاده  در خاتمه 
زوج های  از  یکی  ازدواج  عقد  نمادین 

حاضر در مراسم را جاری کرد.
نجمن  ا همت  به  مراسم  ین  ا
نمایندگی  نهاد  مشارکت  با  و  اسالمی 
مقام معظم رهبری در دانشگاه، معاونت 
دانشجویی و فرهنگی و حوزه ریاست و 

روابط عمومی دانشگاه برگزار شد.
ریاست  سوی  از  مراسم  این  در 
 ۲۰ زوجین  از  یک  هر  به  دانشگاه 
میلیون ریال و از سوی نهاد نمایندگی 
مقام معظم رهبری در دانشگاه مبلغ ۱۰ 
از سوی  میلیون ریال و یک قلم کاال 

بنیاد احسان اهدا شد.

ث
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زیر نظر: علی هوشمند

تمدید مهلت ثبت نام مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد
مـدت زمـان ثبت نام بـرای مصاحبه علمی آزمـون دکتری تخصصی 

۱4۰۰ دانشـگاه آزاد اسالمی تمدید شد.
بنـا بـر اعـالم مرکز سـنجش، پذیـرش و فـارغ التحصیلی دانشـگاه 
آزاد اسـالمی، مهلـت ثبـت نـام از داوطلبـان آزمون دکتـری تخصصی به 

منظـور شـرکت در مصاحبـه تـا روز شـنبه 8 خرداد تمدید شـد.
کلیـه داوطلبـان راه یافته به مرحله مصاحبه علمی به منظور شـرکت 
در مصاحبـه الزم اسـت بـا مراجعـه به سـایت مرکـز سـنجش، پذیرش و 
فـارغ التحصیلـی بـه آدرس www. azmoon. org نسـبت بـه ثبـت 

نـام خود اقـدام نمایند.
مصاحبـه علمـی داوطلبـان آزمـون دکتری تخصصی در سـال جاری 
بـه صـورت مجـازی برگـزار خواهـد شـد و زمـان و نحـوه دریافـت برگه 
اطالعـات کاربـری بـه منظور شـرکت در مصاحبـه مجازی پـس از اتمام 

ثبـت نـام طـی اطالعیـه جداگانه ای منتشـر خواهد شـد.

کیفیت آموزش از نگرانی های جهانی
 در دوران کرونا است

رییـس مرکـز هماهنگـی حـوزه وزارتـی آمـوزش و پـرورش گفـت: 
دسترسـی بـه آمـوزش و کیفیـت بـاال از نگرانـی هـای جهانـی در دوران 

اسـت. کرونا 
وزارت  عمومـی  روابـط  و  رسـانی  اطـالع  مرکـز  گـزارش  بـه 
آمـوزش و پـرورش، علـی باقـرزاده در گردهمایـی مشـترک اعضـای 
شـورای معاونـان و مدیـران کل آمـوزش و پـرورش اسـتان ها افزود: 
موضـوع دسترسـی و کیفیـت در سـطح ملـی و بیـن المللـی دچار فراز 

و فرودهایـی شـده اسـت.
وی ادامـه داد: مطالعـات بیـن المللی در حوزه آموزش در دوران کرونا 
انجـام شـده اسـت و ایـن آمارها بایـد در دوران پسـاکرونا مورد بررسـی و 
ارزیابـی قـرار گیـرد و کاسـتی های ایـن دوران پس از کرونا جبران شـود.

ایـن مسـوول در آمـوزش و پـرورش تصریـح کـرد: در سـطح بیـن 
المللـی مطالعـات مسـتمری انجـام شـده اسـت و یـک مطالعـه مـوردی 
کـه بیـن دانـش آمـوزان پایه های سـوم تـا هفتـم و در بین بیـش از پنج 
میلیـون دانـش آمـوز بـا رویکـر آینـده نگرانه نشـان مـی دهـد  3۲ تا 37 
درصـد افـت کیفـی در درس علـوم و 5۰ تـا ۶3 درصـد افـت یادگیری در 

درس ریاضـی پیـش بینی شـده اسـت.  
رییـس مرکـز هماهنگـی حـوزه وزارتـی وزارت آمـوزش و پرورش 
افـزود: همچنیـن بـا شـبیه سـازی داده هـای ۱57 کشـور جهان نشـان 
مـی دهـد، آمـوزش در کنـار معیشـت،  بیـن سـه دهـم تا 9 دهـم باعث 
افـت کیفـی شـده اسـت. همچنیـن طوالنی شـدن تعطیلی مـدارس می 
توانـد باعـث کاهـش نـرخ برگشـت ناپذیری دانـش آموزان بـه مدارس 
مـی شـود و افـت یادگیـری بر اثر انباشـت افـت در یادگیری هـای قبلی 

هـم خواهیم داشـت.
باقرزاده با یادآوری به دسـتورهای جلسـات امروز و فردا، خاطرنشـان 
کـرد: بررسـی شـرایط موجود و برنامه ریـزی برای آینده از دسـتورات این 
جلسـه اسـت تـا سـال تحصیلـی آینـده در زمان مناسـب و بـا کیفیت باال 

آغاز شـود.
مـدارس از ابتـدای اسـفند سـال 98 بـه دلیل شـیوع ویـروس کرونا 
تعطیـل شـدند و پـس از آن تاکنـون آمـوزش و فعالیت هـای پرورشـی و 

ورزشـی هـم در فضـای مجـازی دنبال شـده اسـت.

دستگیری پلیس قالبی در شهرک غرب
رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ از دستگیری پلیس قالبی در شهرک غرب و 

اعتراف وی به ۲۰ فقره اخاذی خبر داد.
سرهنگ »جلیل موقوفه ای« اظهار داشت : سه شنبه شب گذشته در راستای ارتقای 
امنیت  اجتماعی واحد های عملیاتی در مناطق غرب تهران فعال بودند که در ساعت ۱9 
گشت انتظامی کالنتری ۱34 شهرک غرب به مرد موتور سواری که یک بی سیم در دست 
داشت مشکوک می شوند.وی عنوان کرد: در گام نخست، ماموران کالنتری متوجه شدند 
متهم خودش را با لباس شخصی مامور کالنتری ۱34 شهرک غرب به شهروندان معرفی 
کرده و قصد گرفتن رشوه را دارد.رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ تصریح کرد :متهم 
در تحقیقات ابتدایی خودرا بیگناه می دانست اما رفتار ها و پاسخ وی به سواالت ماموران در 

خصوص بی سیم تقلبی کافی بود تا او به تناقض گویی بپردازد و با ماموران درگیر شود.
سرهنگ موقوفه ای در ادامه گفت : ماموران پلیس با استفاده از فنون رزمی متهم را 

زمین گیر و به کالنتری ۱34 شهرک غرب برای  تحقیقات تکمیلی انتقال دادند.
وی افزود : پلیس قالبی در بازجویی ها صراحتا به ۲۰ فقره سرقت با جعل عنوان پلیس 
به ارزش 3۰۰ میلیون ریال با شگرد گرفتن رشوه و اخاذی از شهروندان اعتراف کرده است.

رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ در پایان گفت : پرونده متهم پس از اعترافاتش 
برای  سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

دستگیری جاعلینی که زندانی آزاد می کردند!
رئیس پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران از دستگیری ۲ جاعل که با صدور »گواهی 

کسر از حقوق« جعلی، زندانیان را آزاد می کردند، خبر داد.
سرهنگ کارآگاه »علی کنجوریان »  درخصوص دستگیری اعضای باند »جعل گواهی 
های کسر از حقوق« بیان داشت : با شکایت یکی از شعب دادسرای ناحیه ۱4 تهران مشخص 
شد که ۲ متهم با همدستی یکدیگر به ازای دریافت مبالغی از مال باخته، گواهی کسر از 
حقوق جعلی صادر کرده اند و مال باخته خواستار آزادی زندانی از مرجع قضائی شده است  

وی با اشاره به اینکه مخفیگاه متهمان در اطراف میدان »ولیعصر« شناسایی و با 
هماهنگی های قضائی از این مکان بازدید شد، اضافه کرد:  اعضای این باند هنگام صدور 

گواهی های کسر از حقوق و احکام کارگزینی و فیش های حقوقی بازداشت شدند.
رئیس پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران ادامه داد: در بازرسی از این مکان تعداد زیادی 
مهر شرکت های تقلبی و گواهی کسر از حقوق و فیش های حقوقی جعلی کشف و  متهمان 
در تحقیقات اولیه به جرم خود اعتراف کردند.این مقام انتظامی ابراز داشت:  متهمان معترف 
شدند با درج آگهی در فضای مجازی و با عنوان ضمانت بانکی، مشتریانشان را شناسایی 

و پس از دریافت  مبالغی از مال باختگان ،  گواهی کسر از حقوق جعلی تحویل می دادند.
سرهنگ کنجوریان اشاره کرد:  تحقیقات پلیسی برای کشف جزئیات پرونده و جرائم 

احتمالی ادامه دارد.

سقوط تیر چراغ برق روی 3 خودرو
سرهنگ مجید رنجبر از سقوط تیر چراغ برق بر روی سه خودرو در اثر افتادن و شکسته 
شدن درخت بر روی تیر در میدان مقدم خبر داد. به گزارش مرکز اطالع رسانی پلیس راهور 
فاتب، سرهنگ مجید رنجبر ضمن بیان این خبر گفت: حوالی ساعت ۲۱:3۰  سه شنبه شب 
گذشته  یک اصله درخت پوسیده  در محدوده در خیابان ابوذر میدان مقدم بر روی تیر چراغ 
برق سقوط می کند.وی ادامه داد : این سقوط  به سمت تیر چراغ برق بوده و مجدد باعث 
می گردد که این تیر چراغ نیز سقوط کرده و بر روی سه دستگاه خودرو در محل فرود آید. 
پلیس راهور تهران بزرگ در محل  تیم گشتی منطقه ۱7   وی گفت: بالفاصله 
اقدامات  حادثه  محل  در  مربوطه  مسئولین شهری  با  هماهنگی  و ضمن  یافت  حضور 
ایمن سازی محل صورت پذیرفت و با حرکات دست و راکت و استفاده از چراغ های 
هشدار دهنده نسبت به اطالع از وجود خطر  به رانندگانی که در این  مسیر در حال 

رانندگی بودند اقدام نمود. 
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آیا پردازنده های اینتل لیک 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 7 واتی 
 Sunny و یک هسته ی پردازشی Tremont با چهار هسته ی پردازش مرکزی
Cove است که از هایبرتردینگ هم بهره نمی برد. قطعا چنین پردازنده  ای رقیب 
و  مقایسه ها  درنتیجه،  بود؛  نخواهد   )Core( کور  خانواده ی  کامل  محصوالت 
بنچمارک هایی که بین لیک فیلد و پردازنده های کامل کور می شود، هیچ گاه برتری 
 CB۱5 مذکور در بنچمارک SoC پردازنده ی کوچک تر را نشان نمی دهد. امتیاز
 8۱۰۰y-Core m3 در بخش پردازش تک رشته ای کمتر از امتیاز پردازنده ی
گزارش می شود )3/88 دربرابر ۲/9۶(. البته در پردازش چندهسته ای شاهد نتایج 

بهتری هستیم و لیک فیلد امتیاز ۲55 را دربرابر امتیاز ۱۶۲ رقیب ثبت می کند.
پردازنده ی 8۱۰۰y-m3 را می توان بهترین گزینه در خانواده ی x8۶ برای 
مقایسه با Lekefield SoC دانست. پردازنده ی سری Core M تراشه ای 
دوهسته ای با چهار رشته ی پردازشی محسوب می شود که توان طراحی گرمایی 
آن 5 وات و سرعت کالک پایه  اش ۱/۱ و سرعت کالک تقویت شده ی آن 4/3 

گیگاهرتز است.
الگوی رقابتی لیک فیلد دربرابر کور ام )ضعف در امتیاز تک رشته ای و برتری 
 R۲۰ و R۱5 و R۱۰ در امتیاز چند رشته ای( در تمامی بنچمارک های ساین بنچ
و گیگ بنچ 5.۱ دیده می شود. پردازنده ی 8۱۰۰Y-m3 در تمامی آزمایش های 
تک رشته  ای پیروز می شود و فاصله ی زیادی هم با رقیب دارد. درمقابل، در تمامی 
آزمایش های چند هسته ای شاهد پیروزی پردازنده ی لیک فیلد هستیم که فاصله ی 

بیشتری با فاصله ی رقابت تک رشته ای را هم نشان می دهد.
بررسی ها،  نتیجه ی  به  نگاه  با  کوالکام  دارند  اعتقاد  کارشناسان   برخی 
پیروزی  به قطع نمی توان  البته  )تِک رادار(؛  پیروزی می زند  نشانه ی  به  پوزخندی 
کوالکام را در وظایف پردازشی تأیید کرد. به هرحال، پلتفرم ویندوز روی آرم اکنون 
برای هماهنگی با x8۶ مبتنی بر شبیه سازی 3۲ بیتی است که به تنهایی برخی از 
نتایج آزمایش را خدشه دار می کند. درمقابل، لیک فیلد در عملکرد تک رشته ای در 
بسیاری از آزمایش ها از پردازنده ی کواکاک 8cx بهتر ظاهر شده )797 دربرابر 
7۰۰(؛ اما درنهایت در پردازش چندرشته ای، 8cx با امتیاز ۲،7۶۰ دربرابر ۱،44۱ 
پیروز می شود. درنهایت، شاید کوالکام با نسل بعدی پردازنده های خود رقابت را 
شدیدتر هم بکند؛ اما هنوز نمی توان نتیجه گیری کاملی از پیش بینی های آتی کرد.

در  را  چندهسته ای  پردازش  مقیاس دهی  عامل   5.۲ گیک بنچ  اپلیکیشن 
پذیرفتنی  به هیچ وجه  عامل  این  می کند.  بیان   8/۱ با  برابر  لیک فیلد  پردازنده ی 
نیست و حتی می توان مدل آزمایش کردن اپلیکیشن را هم درباره ی آن نقد کرد. 
البته نمی توان به طورحتم نتیجه ی آزمایش را رد کرد؛ اما درنهایت 8/۱ برابر از 

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

باتری و قیمت پردازنده ی تیم آبی نداریم. 
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زیر نظر: محبوبه مهدوی غروی

ضرر 140 هزار میلیارد تومانی مصرف دخانیات 
به کشور!

معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: برآوردها نشان می دهد دخانیات 
ساالنه بین ۱3۰ تا ۱4۰ هزار میلیارد تومان به کشور ضرر می زند.

علیرضا رییسی روز گذشته)چهارشنبه( در نشست خبری به مناسبت هفته بدون دخانیات 
) 4 تا ۱۰ خرداد( که بصورت مجازی برگزار شد، با اشاره به افزایش 4۰ درصدی مصرف 
قلیان طی هشت سال گذشته در کشور افزود: هزینه های مستقیم بخش سالمت ساالنه 
4۰ هزار میلیارد تومان است و اگر بخواهیم هزینه های غیرمستقیم مانند از کارافتادگی و 
بیماری هایی که دخانیات ایجاد می کند را در نظر بگیریم، 7۰ تا 9۰ هزار میلیارد تومان 
خسارت به کشور وارد می شود، در مجموع  دخانیات ۱3۰ تا ۱4۰ هزار میلیارد تومان به 

کشور ضرر می زند.
وی با بیان اینکه مصرف این ماده دخانی میان زنان ایرانی باال است اظهار داشت: یکی 
از علل افزایش گرایش زنان بویژه جوانان برای اشتیاق به مصرف قلیان وجود تنباکوهای 
معطر است که بسیار خطرناک بوده و جای تاسف دارد، الزم است برای جلوگیری از این 

مساله برنامه هایی در دست اجرا باشد.
رییسی با بیان اینکه سال 9۶ در دیوان عدالت اداری واردات تنباکوهای معطر ممنوع 
شد، تاکید کرد: اما این رای دیوان عدالت اداری به اجرا در نیامد و باید در مقابل مافیای 
دخانیات ایستادگی کرد و این قانون بر زمین مانده  را به اجرا در آورد تا شاهد افزایش روز 

افزون مصرف قلیان در کشور نباشیم.
رئیسی ادامه داد: بیماری کرونا در یک و سال نیم گذشته، جان بیش از سه میلیون 
به کام مرگ می فرستد و هنوز  را  نفر  میلیون  اما دخانیات ساالنه هشت  را گرفت  نفر 
مافیای دخانیات به کار خود مشغول بوده و خسارت های زیادی را از لحاظ مادی و جانی 

به جامعه وارد می کنند.
معاون وزیر بهداشت، در آمد ساالنه حاصل از دخانیات را در کشور ۲5 هزار میلیارد 
تومان دانست و تصریح کرد: ساالنه 59 میلیارد نخ سیگار در کشور تولید و 55 میلیارد نخ 
سیگار مصرف می شود و این ماده دخانی تنها محصولی است که ارزان بوده و صف هم ندارد.

رییسی با بیان اینکه بسته بندی های زیبا و تمیز مشتریان مصرف دخانیات را به خود 
جلب می کند، گفت: در بحث بسته بندی ما قانون داریم و به صنعت معدن و تجارت ابالغ شد 
که بسته بندی ها ساده و یک دست باشد، اما می بینیم که جعبه های سیگار را زیبا می چینند 

و این جوانان را جذب می کند در حالیکه این کار، جزو دستورالعمل های جهانی است .
وی تصریح کرد: متاسفانه در فیلم ها و سریال ها نیز قهرمانان فیلم سیگار می کشند 
و این کار به تصور اشتباه نشان از هوش ، قدرت و استعداد شخصیت اصلی فیلم دارد یا 
اینکه فردی که دچار افسردگی است، می تواند سیگار مصرف کند در حالیکه این مسایل 

تصورات کاذب است و در ذهن مخاطب نقش می بندد.
معاون وزیر بهداشت به موضوع اخذ مالیات زیاد برای دخانیات اشاره کرد و اظهار 
داشت: باید مالیات بیشتری برای دخانیات از جمله سیگار و تنباکو قلیان اعمال شود و این 
پول باید برای حوزه سالمت هزینه شود ولی در سه سال اخیر هیچ پولی از مالیات برای 

این بخش تعلق نگرفته است.
رییسی ادامه داد: فروش سیگار به صورت نخی نیز از مشکالت اساسی است و به 
دلیل آنکه ارزان است، اگر دانش آموزی از مدرسه بیرون می آید می تواند راحت سیگار 

بخرد و به افراد زیر ۱8 سال هم فروخته می شود.
وی با اشاره به اینکه دستور حمایتی برای جمع آوری قلیان سراها از سوی دادستانی 
صادر شده که در مقابله با کرونا کمک زیادی به ما کرد، گفت: دود وارد شده ناشی از 
استعمال قلیان  به بدن موجب خشک شدن حنجره و سبب تکثیر ویروس کرونا می شود 
و عالوه بر آن استفاده چند نفره از قلیان هم مشکالت متعددی به بار می آورد، برخی فضاها 
به صورت زیر زمینی در حال فعالیت هستند. در پایان سال 98، ۲۲ هزار واحد صنفی عرضه 

کننده قلیان وجود داشته که به ۲9۰۰ مرکز کاهش پیدا کرده است.
رئیسی تاکید کرد: تنباکوهای معطر بسیار خطرناک است و 7 هزار ماده شیمیایی 

در این ترکیبات است که 7۰ ماده آن سرطان زا  و 4۰۰ ماده سمی در آن وجود دارد.
او ادامه داد: در سال 94، 7 واحد تولید کننده دخانیات وجود داشت که در سال 99 به 

۲3 واحد رسید این یعنی شمار این واحد های تولیدی 4 برابر شده است.
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا افزود: در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 
کمک بسیاری به ما شده است و از دادستانی هم تشکر می کنم اما انتظار داریم رای بر 

زمین مانده دیوان عدالت را اجرایی کنند.
داروهای  برخی  گفت:  ها  داروخانه  در  مخدر  داروهای  فروش  به  اشاره  با  رییسی 
داروها  قبل  این  فروش  که  رسد  می  فروش  به  ها  داروخانه  در  اعصاب  و  روانپزشکی 
بدون نسخه در داروخانه ها ممنوع است و اگر برخی داروها در سوپرمارکت فروش برسد 
تخلف محض است. هر دارویی که نیاز به نسخه دارد خارج از نسخه تحویل داده شود 

جرم محرز است.
وی با اشاره به آمار مصرف دخانیات در میان دانش آموزان گفت: پیمایشی بنا به 
انجام بود تا دانش آموزان رصد شوند، مصرف دخانیات در دانش آموزان افزایشی نبوده 

است، اقدامات خوبی انجام شده است.



3 انرژیسال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1749- پنجشنبه 6 خرداد 1400 اقتصاد- 

طرح  تصویب  از  پس 
مجلس درباره بانک مرکزی، 
بسیاری از کارشناسان نسبت 
آینده نظام  این طرح برای  به خطرات 
اختیارات  اعطای  از  ناشی  کشور  پولی 
سیاسی بیش از اندازه به بانک مرکزی 
در مقایسه با اختیارات عملیاتی هشدار 

دادند.
ل،  سا  ۱۲ ز  ا پس  م  نجا ا سر
اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان 
کلیات طرح مسئولیت، اهداف، ساختار 
و وظایف بانک مرکزی را به صورت دو 
شوری تصویب کردند که طرح تصویب 
بانکداری  قانون  طرح  از  بخشی  شده 
بانک  قانون  شامل  و  است  جمهوری 
و  بانکداری  به  مربوط  قانون  مرکزی، 

بانک توسعه می شود.
می  این طرح  که  می شود  گفته   
حفظ  را  مرکزی  بانک  استقالل  تواند 
کند و مانع از افزایش تورم شود، اما از 
سوی دیگر به اعتقاد کارشناسان، برخی 
از موارد این طرح نیاز به اصالح دارد که 
یکی از نکات قابل توجه در این زمینه 
عدم اتفاق نظر مجلس، دولت و بانک 

مرکزی است.
درحالیکه پیش از این رئیس کل 
بانک مرکزی در این زمینه  نسبت به 
ابرار نگرانی کرده  بانک مرکزی  آینده 
بود، به تازگی نیز این بانک مهم ترین 
و ۲۰ نقص طرح مجلس درباره بانک 
به  نسبت  و  کرد  اعالم  را  مرکزی 
خسارات جبران ناپذیر اجرای آن در نظام 

پولی و بانکی کشور هشدار داد.
مهم ترین این نواقص از نظر بانک 
مرکزی شامل خروج از محدوده قانون 
گذاری و ورود به حوزه سیاست گذاری، 
مقررات  سیاستگذاری،  مراجع  ادغام 
اهداف  تدوین  اجرا،  و  نظارت  گذاری، 
ظرفیت  از  خارج  عملیاتی،  غیر  بعضًا 
متعارض  احیانًا  و  مرکزی  بانکداری 

می شود.

بررسی ابعاد ناپیدای طرح 
بانک مرکزی 

در این بین دو تن از کارشناسان 
اقتصادی به بررسی ابعاد ناپیدای طرح 
طبق  پرداختند.  مرکزی  بانک  اصالح 
در  مرکزی  بانک  ساختار  آن ها  گفته 
هیئت  عالی،  هیئت  شامل  طرح  این 
و  پولی  سیاستگذاری  شورای  نظارت، 
ارزی، شورای مقررات گذاری و شورای 
بسیار  ساختار  این  که  می شود  فقهی 
بروکراتیک است و مهار آن تحت کنترل 

هیچ کس نیست. 
همچنین از  ویژگی های دیگر این 
طرح، تنوع زیاد ابزارهای سیاستگذاری 
بوده و به بانک مرکزی در زمینه خرید 
است؛  شده  داده  اختیار  دولت  از  ارز 
یعنی اجباری در این زمینه وجود ندارد 
که برای اقتصاد مضر است، زیرا دولت 
و بانک مرکزی نباید در زمینه پولی و 

ارزی با هم قهر کنند. 
اعطای اختیار سیاسی باال به 

بانک مرکزی 
حسین درودیان می گوید که در این 
طرح به بانک مرکزی استقالل سیاسی 
باالیی داده شده که بسیار مخاطره آمیز 

شده  گرفته  نظر  در  ساختار  زیرا  است 
برای این بانک مناسب شرایط عادی و 
درحالیکه شرایط  است؛  اقتصاد  معقول 
اقتصادی فعلی کشور اینگونه نیست و 
از سوی دیگر باید به عامالن فردی که 

عامل نجات هستند، قدرت داده شود.
مومنی  فرشاد  دیگر،  سوی  از 
تحلیل های  نظر  از  که  است  معتقد 
سطح توسعه، اقتصاد ایران با طیف بسیار 
متنوعی از بحران های کوچک و بزرگ 
از آن ها تضعیف  مواجه است که یکی 

بنیه تولید و بهره وری است.
مافیا در اقتصاد ایران خانه 

کرده  است
طبق گفته این تحلیلگر اقتصادی، 
ایران در بی سابقه ترین وضعیت از نظر 
اقتصادی در تسخیر منافع مافیا و رانتی 
قرار دارد و مشکل و خطر جدی در این 
زمینه نپرداختن طرح بانک مرکزی به 

بستن راه های مافیا در اقتصاد است. 
وی طرح بانک مرکزی را اصالح 
ظاهری می داند که هیچ دستاوردی جز 

افزایش بحران  نخواهد داشت. 
گروه  هفت  که  می گوید  مومنی 
دارد  وجود  بانکی  نظام  در  توسعه  ضد 

نروند،  بین  از  آن ها  که  زمانی  تا  و 
مشکالت چه با بانک مرکزی مستقل 

و چه بالعکس برطرف نمی شود. 
شرط موثر شدن استقالل بانک 

مرکزی برای اقتصاد 
به گفته کارشناسان، تا زمانی که 
ساختار معیوب وام دهی بانک ها اصالح 
اقشار  و  تولیدکنندگان  آن ها  و  نشود 
نیازمند را هدف پرداخت وام قرار ندهند 
رانت،  برای  مسیرها  و  بسترها  تمام  و 
فساد و مافیا در اقتصاد کشور به ویژه 
شبکه بانکی بسته نشود، نمی توان انتظار 
بانک  درباره  مجلس  طرح  که  داشت 
مرکزی موثر و کمک کننده باشد بلکه 
با اعطای اختیار سیاسی بیش از اندازه 
به بانک مرکزی آینده نظام پولی نیز در 
اختیار است. با این تفاسیر، از آنجا که به 
تازگی پس از طرح مجلس درباره بانک 
مرکزی بسیاری از کارشناسان اقتصادی 
درباره خطرات آن هشدار داده اند، به نظر 
اقتصادی  کمیسیون  در  که  است  الزم 
و  توجه  شده  مطرح  ابعاد  به  مجلس 
مشکل  که  گیرد  صورت  اصالحات 
اقتصاد  ساختاری  گره های  به  دیگری 

کشور اضافه نشود.

گام چهارم مانع زدایی و پشتیبانی بیمه کوثر
دیدار هیات ویژه با بیمه گذاران استان زنجان

هیاتی به نمایندگی از مدیرعامل بیمه کوثر با حضور در استان زنجان 
و دیدار بدون واسطه با بیمه گذاران به بررسی کیفیت ارایه خدمات بیمه ای 

و ارزیابی میزان رضایت از این خدمات پرداخت.
به گزارش روابط عمومی بیمه کوثر، در این بازدید که معاون ارتباطات، 
اداره  رییس  و  زنجان  استان  مدیر سرپرستی   ، بازاریابی  و  امور مشتریان 
ارایه خدمات  از نزدیک، چگونگی  خسارت درمان شرکت حضور داشتند، 

بیمه کوثر به مشتریان بررسی شد.
معاون ارتباطات، امور مشتریان و بازاریابی بیمه کوثر با تشکر از همراهی 
بیمه گذاران، گفت: در اقتصاد امروز دنیا، بهترین ها به دنبال بهترین ها هستند. 
با کارنامه و  استان  این  بیمه گذاران بزرگ و خوشنام  افتخار می کنیم که 
سابقه درخشان ملی و بین المللی، بیمه کوثر را به عنوان شریک بیمه ای 
خود برگزیده اند. ما هم تمام تالش خود را به کار بسته ایم تا خدماتی در 

بهترین تراز عرضه کنیم.
احمدرضا عصاری دغدغه های ناشی از ریسک های مختلف را یکی از 
موانع تولید در کشور دانست و تصریح کرد: بیمه کوثر با فروش بیمه نامه های 
دقیق به مشتریان و به دنبال آن، پاسخگو بودن در قبال تعهدات، می کوشد 

با رفع این نگرانی ها در مسیر تحقق پشتیبانی و مانع زدایی حرکت کند.
وی با اعالم اینکه پایش ارایه خدمت و میزان رضایت در بیمه کوثر 
یک اصل قطعی است، خاطرنشان کرد: طبق سیاست های ابالغی مدیرعامل، 
بازدیدهای دوره ای و رسیدگی به درخواست ها، شکایت ها و پیشنهادهای 
بیمه گذاران و بیمه شدگان شرکت به صورت منظم انجام می شود. این بار 
نیز ما با حضور در این استان پای صحبت مشتریان عمده و خرد اعم از 
مدیران، کارکنان و کارگران زحمتکش نشستیم تا هم پاسخگوی سوال ها 

باشیم و هم مستقیما بتوانیم نقدها و پیشنهادها را انتقال دهیم.
به  اشاره  با  شرکت  بازاریابی  و  مشتریان  امور  ارتباطات،  معاون 
درخواست های مطرح شده در این بازدید قول داد: همه خواسته ها و پیشنهادها 
تجمیع شده است که در نخستین زمان امکان سنجی می شود و سرانجام، 
اجرای هرکدام با توجه به محدودیت ها، اختیارات، بار مالی و اثربخشی در 

دستور کار قرار خواهد گرفت.

افتتاح چهارمین مدرسه ساخته شده توسط بانک پاسارگاد 
در استان خوزستان

و  متنوع  فعالیت های  و  اقدامات  پیوسته  به صورت  بانک پاسارگاد 
گسترده ای را در بخش های مختلف علمی، فرهنگی، آموزشی و ورزشی و 
نیز اعطای کمک های انسان دوستانه و خیرخواهانه با هدف مشارکت سازنده 

در توسعه اجتماعی به انجام می رساند.
از جمله این اقدامات می توان به ساخت مدرسه در مناطق آسیب دیده از 
سیل و زلزله و مناطق کمتر برخوردار استان های مختلف کشور اشاره داشت.

در این راستابانک پاسارگاد همزمان با ایام آزاد سازی خرمشهرمدرسه 
ای را در شهر الوان از توابع شهرستان کرخه استان خوزستان افتتاح کرد.

آقای دکتر قاسمی مدیر عامل بانک پاسارگاد در این مراسم که با حضور، 
مدیر کل نوسازی استان خوزستان و جمعی از مدیران استانی و محلی برگزار 
شد، ضمن اشاره به فعالیت های گسترده بانک در حوزه مسئولیت اجتماعی 
ارائه گزارش ساالنه مسئولیت  بانک در  اولین  به عنوان  بانک  و عملکرد 
اجتماعی  مسئولیت  حوزه  در  انجام شده  کارهای  از  بخشی  به  اجتماعی، 
اشاره داشت.وی در این خصوص افزود: از جمله کارهای انجام شده توسط 
بانک در حوزه ساخت کتابخانه است، تا کنون ۱7 کتابخانه توسط بانک 
ساخته شده است و در حوزه مدرسه سازی نیز ساخت۲5 مدرسه را تا کنون 
به انجام رسانده ایم، که این مدارس بخصوص در مناطق سیل زدهساخته 
شده اند، و در حدود ۱۱ مدرسه دیگر نیز در استان لرستان بنا خواهیم نمود 
و به یاری خداوند متعال در راستای افزایش معنویت و آموزش کشور گامی 

موثر بر خواهیم داشت.

رییس اداره کل روابط عمومی بانک مسکن اعالم کرد
آخرین مهلت شرکت در قرعه کشی حساب های قرض الحسنه

مهلت شرکت  آخرین  بانک مسکن  عمومی  روابط  اداره کل  رییس 
در قرعه کشی حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک مسکن را پایان 

تیرماه سال ۱4۰۰ اعالم کرد.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، مهدی احمدی، رییس 
اداره کل روابط عمومی با تأکید بر این که بانک مسکن به سنت سال های 
گذشته، در سال جاری چهل و یکمین دوره قرعه کشی حساب های قرض 
الحسنه پس انداز را اجرایی خواهد کرد، گفت: سپرده گذاران برای شرکت 
در چهل و یکمین دوره قرعه کشی برای افتتاح حساب یا تکمیل موجودی 

تا پایان تیر ماه مهلت دارند.
احمدی با تأکید بر این که حداقل موجودی جهت شرکت در قرعه 
کشی حساب های قرض الحسنه پس انداز در دوره جاری، 5۰ هزار تومان 
خواهد بود، گفت: بدیهی است جهت شرکت در قرعه کشی عالوه بر حفظ 
مفتوح  متوالی،  روز   9۰ یا  ماه   3 طی  تومان(،  هزار  موجودی)5۰  حداقل 
بودن حساب و داشتن حداقل موجودی در روز قرعه کشی ضروری است.

وی افزود: برای مبالغ 5۰ هزار تومان و بیشتر به ازای هر ۱۰ هزار 
تومان در هر روز یک امتیاز در نظر گرفته می شود.

رییس اداره کل روابط عمومی بانک مسکن در بخش دیگری از صحبت 
های خود به جوایز چهل و یکمین دوره قرعه کشی بانک مسکن نیز اشاره 
کرد و گفت: بانک مسکن به ۱۰ نفر از دارندگان حساب های قرض الحسنه 
به قید قرعه کمک هزینه یک میلیارد ریال خرید واحد مسکونی پرداخت 
می کند. همچنین ۲8۲ نفر از برندگان به قید قرعه از کمک هزینه خرید 

خودرو داخلی به ارزش 4۰۰ میلیون ریال برخوردار خواهند شد.
وی افزود: 58۲ کمک هزینه خرید لوازم خانگی تولید داخلی هر یک 
به ارزش ۲۰۰ میلیون ریال نیز به دیگر شرکت کنندگان در قرعه کشی بزرگ 

حساب های قرض الحسنه بانک مسکن در سال جاری اعطا خواهد شد.
احمدی با بیان این که بانک مسکن عالوه بر دو هزار و ۲8۲ فقره کمک 
هزینه سی میلیون ریال خرید صنایع دستی، به 48 هزار و 48۲ نفر از برندگان 
قرعه کشی نیز جایزه نقدی یک میلیون تومانی پرداخت خواهد کرد، گفت: 
همچنین هزاران جایزه نقدی دیگر نیز به سپرده گذاران در چهلمین قرعه 
کشی حساب های قرض الحسنه پرداخت خواهد شد. رییس اداره کل روابط 
عمومی بانک مسکن در پایان تأکید کرد: سپرده گذاران از یک سو در این 
قرعه کشی شرکت خواهند کرد و از سوی دیگر، از سود معنوی افتتاح حساب 
های قرض الحسنه بهره مند خواهند شد، تا بانک مسکن را در راستای ایفای 
مسوولیت های اجتماعی نظیر تجهیز و نوسازی مدارس، کمک به سیل زدگان 

و زلزله زدگان، کمک به ازدواج زوجین و سایر امور، یاری کنند.

معاون سابق وزیر نفت:
به زودی، بزرگترین هلدینگ تولیدکننده متانول در جهان 

می شویم
معاون سابق وزیر نفت، با اشاره به اینکه تا سال ۲۰۲4 ایران ۱3 
درصد از ظرفیت تولید متانول جهان را خواهد داشت، گفت: از همین رو 
برای  ایرانی  فنی  دانش  بر  تکیه  با  پروپیلن  به  متانول  تبدیل  طرح های 

تکمیل زنجیره ارزش تعریف شده است.
مرضیه شاهدایی روز گذشته )چهارشنبه( در نشستی خبری با تاکید بر 
اینکه هلدینگ پتروفرهنگ چهار واحد متانولی دارد، افزود: دو طرح متانولی 
کیمیای پارس خاورمیانه و پتروشیمی سبالن به بهره برداری رسیده و دو 
طرح پتروشیمی دنا و سیراف تا دو سال آینده عملیاتی خواهند شد و تولید 
متانول پتروفرهنگ به ۶.۶ میلیون تن در سال می رسد و به بزرگترین 

هلدینگ تولیدکننده متانول در جهان تبدیل می شویم.
وی ادامه داد: ظرفیت تولید متانول در کشور با راه اندازی پتروشیمی 
سبالن به ۱4 میلیون تن رسید و تا سال ۲۰۲4 این ظرفیت به ۲۰.5 میلیون 
تن می رسد. تا سال ۲۰۲4 ایران در مجموع سهمی ۱3 درصدی از کل 
تولید متانول جهان را  خواهد داشت و این شرکت به تنهایی در آن سال 

چهار درصد از متانول تولید جهان را در اختیار خواهد داشت.
شاهدایی با بیان اینکه هدف ما فقط تولید متاول نیست و با توجه به 
حجم باالی تولید متانول به دنبال تکمیل زنجیره ارزش هستیم، گفت: 
در این زمینه مجوزهای الزم را از شرکت ملی صنایع پتروشیمی گرفتیم 
پلی  الفینی،  به مواد  را  تا متانول  اجرایی وارد می شویم  فاز  به  امسال  و 

الفینی و پروپیلن تبدیل کنیم.
به گفته معاون سابق وزیر نفت، مجوز طرح MTP )تبدیل متانول 
ملی  شرکت  اجرا،  برای  باید  و  شده  گرفته  نفت  وزارت  از  پروپیلن(  به 
اجرایی  اقدامات  آن  از  و پس  کند  را مشخص  زمین  پتروشیمی  صنایع 

آغاز خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه خوراک مورد نیاز این طرح از واحدهای متانولی 
همین هلدینگ تامین خواهد شد، افزود: اما مجوز طرح یا موافقت اصولی 
طرح را وزارت نفت انجام می دهد. زمین نیز در هفته های آینده تخصیص 

پیدا می کند و این طرح در عسلویه اجرا خواهد شد.
شاهدایی با بیان اینکه برای تامین دانش فنی با شرکت پژوهش و 
فناوری پتروشیمی قرارداد بستیم، گفت: از دانش فنی ایرانی برای تکمیل 
زنجیره ارزش استفاده می کنیم البته توسعه اینکار منوط به این است که 

زمین را بگیریم و کارهای اولیه انجام شود.
یک  )معادل  تن  میلیون   ۱.۶5۰ واحد  این  خوراک  داد:  ادامه  وی 
واحد متانولی( در سال است که 5۰۰ هزار تن پروپیلن تولید خواهد کرد.

توسعه صنایع پایین دستی با منشا خوراک گازی در کشور
مدیرعامل هلدینگ پتروفرهنگ با اشاره به اینکه طرح های متانولی 
پتروفرهنگ، در جهش دوم صنعت پتروشیمی تعریف شده است، ادامه داد: 
به طرح های متانولی بسنده نکردیم و در جهش سوم طرح های دیگری 

در دست اجرای داریم.
وی با اشاره به اینکه از منشا گازی که در کشور وجود دارد سه طرح  
GTPP )تبدیل گاز به پلی پروپیلن( در چابهار، پارسیان و ماکو تعریف 
شده است، گفت: این طرح ها به اصطالح در فاز صفر هستند اما به طور 
حقیقی پنج درصد پیشرفت دارند و از خوراک گاز آغاز شده و به محصوالت 

پایین دستی تبدیل می شوند.
شاهدایی، سرمایه گذاری در هر یک از این طرح ها را بین ۱.5 تا 
۲ میلیارد دالر دانست و افزود: این طرح ها جزو واحدهایی هستند که 
داد،  ادامه  را  کار  منابع  تامین  با  و  کرد  را شروع  بخش  نمی توان یک 
زیرا حتما باید هم زمان با تولید متانول، واحدهای دیگر نیز آماده تولید 
به  فاز  این طرح ها  که  نیست  امکان پذیر  وجه  هیچ  به  بنابراین  باشند؛ 

فاز اجرا شوند.  
وی با بیان اینکه خوراک اصلی این واحدها گاز است که در کشور 
به وفور وجود دارد و با تبدیل به متانول به پروپیلن و پلی پروپیلن زنجیره 
ارزش کامل می شود، ادامه داد: توسعه این واحدها، سیاست گذاری وزارت 
نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای توسعه این صنعت و تحقق 

جهش سوم بوده است.
معاون سابق وزیر نفت با تاکید بر اینکه البته هر کاری که می شده 
گفت:  شود،  تامین  مالی  منابع  است  الزم  اما  شده  انجام  دهیم  انجام 
اما  می کنند  کمک  تومان  میلیارد  سه هزار  تا  داخلی  بانک های  اکنون 
به  را  این طرح ها  به صورت کنسرسیوم  نیز  تومان  میلیارد  تا ۱۰ هزار 

حرکت در نمی آورد.
درصدی   4۰ سهمی  کیان  پتروشیمی  در  همچنین  داد:  ادامه  وی 
داریم که سرمایه گذاری در آن چهار میلیارد یورو برآورد شده است و به 
دلیل بزرگ بودن حجم سرمایه گذاری، امکان تامین از منابع مالی داخلی 
وجود نداشت. همچنین به دلیل تحریم ها نتوانستیم فاینانسی جذب کنیم، 
البته با منابع سهامداران در حال سفارش گذاری تجهیزات اصلی بخشی از 

پروژه که واحد الفین است هستیم.  
شاهدایی تاکید کرد: ساخت مخازن، انبارها و فعالیت های زیربنایی را 
آغاز کردیم و در صورتی که شرایط بهبود پیدا کند جزو اولویت های دولت 

است تا بتوانیم واحد الفین و پایین دستی را اجرا کنیم.
وی ادامه داد: پتروشیمی کیان اکنون ۲۱ درصد پیشرفت دارد که با 
آورده سهامداران انجام شده است. سفارش گذاری ها انجام شده و ۶ ماهه 
به 35 درصد خواهد رسید زیرا سرمایه گذاری انجام شده بیش از ۲۱ درصد 

است، امیدواریم با فاینانس خارجی کمک بگیریم و کار را جلو ببریم.
استفاده از بازار سرمایه برای تامین مالی و شناسایی دقیق سود

مدیرعامل هلدینگ پتروفرهنگ، با بیان اینکه این هلدینگ در بهمن 
سال 99 در بورس پذیرش شده و کارهای ورود به فرابورس در حال نهایی 
شدن است، افزود: پیش بینی می کنیم تا پایان تیرماه بتوانیم پذیرش کامل 

بورس را بگیریم و عرضه اولیه را اواخر مرداد انجام دهیم.
به گفته شاهدایی، هدف اصلی در ورود هلدینگ پتروفرهنگ به بورس 
شناسایی سود واقعی و کمک به تامین مالی طرح های توسعه ای است، 
بنابراین حتی اگر به صورت ظاهری ارزش بورس افت کند اما از آنجا که 
از این ارزش برای توسعه شرکت استفاده می شود، قطعا پوشش می دهد.

معاون سابق وزیر نفت ادامه داد: این تصمیم را برای این گرفتیم 
تا ارزش واقعی ارزش افزوده مشخص شود و ما بخشی از این را به خود 
معلم ها بدهیم. همچنین شرکت های دیگر مانند شرکت انرژی سپهر و 

غیره را نیز به تدریج در بورس عرضه خواهیم کرد.
وی به بهره برداری از پتروشیمی کیمیای پارس خاورمیانه اشاره 
درصد   ۱۰۰ ظرفیت  تا  توانست  پارس  کیمیای  شرکت  گفت:  و  کرد 
تولید برود اما به دلیل آنکه واحد اکسیژن دماوند عقب است، نتوانست 
خوراک کیمیای پارس خاورمیانه را به طور کامل تامین کند و از همین 
رو تولید نوسان داشته اما در مجموع در یک سال گذشته به طور متوسط 
با ظرفیت ۶۰ درصد کار کرده است. محصول این پتروشیمی صادراتی 
میلیون   ۱۶4 حدود  آن  ارزآوری  و  است  اشباع  داخل  بازار  زیرا  است 

دالر برآورد می شود.
شاهدایی با تاکید بر اینکه هدف تکمیل پروژه های فعلی است تا به 
راه اندازی برسند، افزود: پتروشیمی دنا حدود ۶8 درصد پیشرفت دارد و با 
نصب تجهیزات خریداری شده به باالی 85 درصد می رسد. پتروشیمی 
سیراف نیز که پتروشیمی کاملی است و حدود 5۰۰ میلیون دالر سرمایه 
گذاری دارد، قراردادها بسته شده، مخازن اجرا شده، یوتولیتی را باید خودش 
تامین کند و سرمایه گذاری در این بخش ها از منابع مختلف مانند صندوق 

توسعه ملی تامین می شود.

هشدار کارشناسان اقتصادی؛

مافیا در اقتصاد ایران خانه کرده  است!

مه
و بی

ک 
بان

زیر نظرشبنم هوشمندراد

ت
نف

زیر نظر: محمد امامی

ت
صنع

زیر نظر: بهنام مومنی

رئیس اتاق ایران:
رشد اقتصادی کشور در سال ۹۹ صفر بود!

رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: در ده سال گذشته برای اولین بار 
نرخ استهالک از نرخ سرمایه گذاری بیشتر شده بنابراین کار برای رئیس جمهور 
بعدی سخت خواهد بود. عدم نوسازی و بهسازی و استفاده از فناوری ها، فاصله 

ما با جهان را افزایش داده است.
غالمحسین شافعی در نشست روز گذشته فعالین بخش خصوصی با سید 
ابراهیم رئیسی اظهار کرد: سال گذشته رشد اقتصادی کشور تقریبًا صفر بوده 
است. علیرغم آمارهای اعالمی، واقعیت رشد اقتصادی همین است. به دلیل 

بوده، در چند سال گذشته طبقه  باال  تورم  اقتصادی همیشه  همین عدم رشد 
متوسط تجزیه شده و طبقه پایین افزایش چشمگیری داشته است و همیشه تورم 

در برابر افزایش دستمزد برنده بوده است.
نرخ  از  استهالک  نرخ  بار  اولین  برای  گذشته  سال  ده  در  افزود:  وی 
سرمایه گذاری بیشتر شده بنابراین کار برای رئیس جمهور بعدی سخت خواهد 
بود. عدم نوسازی و بهسازی و استفاده از فناوری ها فاصله ما با جهان را افزایش 
داده است. مشکالت مربوط به کسری بودجه صندوق های بازنشستگی و غیره 

نیز نسبت به سال 9۰ بیشتر شده است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران همچنین بیان کرد: همه از توانمندی های کشور 
در حوزه های مختلف حرف می زنند اما سوال این است که علی رغم این ظرفیت ها 
چرا نتوانسته ایم از آنها استفاده کنیم؟ اگر اشکاالت این موضوع مشخص شود 

باز هم درگیر آن ها خواهیم بود.
وی خاطر نشان کرد: قبل از آنکه دولت شاخص هایی مانند تورم و غیره را 
اعالم کند، مردم آنها را در خانه ها، کارگاه ها یا مغازه های خود می بینند و لمس 
می کنند. راه نجات کشور از این مشکالت تولید است اما رویه هایی که تاکنون 
داشتیم در این مورد موثر نبوده اند. از نظر مدیران بخش خصوصی آنچه می تواند 
باعث ایجاد توفیق شود، انتخاب تیم اقتصادی قوی در دولت است یکی از عوامل 

موثر در مشکالت امروز عدم اهلیت حرفه ای تصمیم گیران بوده است.

و  آب  مهندسی  شرکت  مدیرعامل 
فاضالب کشور گفت: بیش از ۲۱۰ شهر 
از  که  دارند  قرار  آبی  تنش  تحت  کشور 
این تعداد وضعیت یکصد شهر قرمز است.

گذشته  روز  ز  نبا جا رضا  حمید 
)چهارشنبه( و در حاشیه امضای تفاهمنامه 
همکاری بنیاد احسان ستاد اجرایی فرمان 
حصرت امام)ره( و شرکت مهندسی آب و 
فاضالب کشور در جمع خبرنگاران افزود: 
افزایش  هوا  دمای  پیش بینی ها  طبق 
بیشتری خواهد داشت و بر همین اساس 
آبی  قرمز  شهرهای  تعداد  دارد  احتمال 

افزایش یابد.
وی ادامه داد: همچنین احتمال دارد 
در برخی شهرها و روستاها که وضعیت 
بدتری دارند با فطع آب روبرو شویم که 
مورد  آب  دیگر  طرق  از  می شود  تالش 

نیاز تامین شود.
و  آب  مهندسی  شرکت  مدیرعامل 
فاضالب کشور از افزایش تعداد روستاهای 
که با تانکر آب رسانی خواهند شد خبرداد 
هفت  از  بیش  امسال  تابستان  گفت:  و 
تانکری  آبرسانی  لیست  در  روستا  هزار 

قرار گرفته اند.
جانباز خاطرنشان ساخت: همانطور 
که پیش بینی می شد امسال سال بسیار 
سختی به لحاظ بارشی داریم که جزو کم 
بارش ترین سال های 5۰ ساله اخیر است.

مناطق  رصد  و  پایش  ازآغاز  وی 
جمعیتی کشور از پارسال خبرداد و گفت: 
روزانه وضعیت منابع آبی و چگونگی تامین 
آب  این مراکز رصد می شوند و با توجه 
به پیش بینی صورت گرفته درباره افزایش 
دمای هوای کشور در روزهای آینده تالش 
می شود وضعیت به گونه ای مدیریت شود 
تا مردم متحمل سختی و مشکل نشوند.

و  آب  مهندسی  شرکت  مدیرعامل 
روزانه  پایش  داد:  ادامه  کشور  فاضالب 
نشان می دهد در برخی استان ها برای 
تامین آب مورد نیاز با مشکل روبرو شده 
و نیز در بسیاری از روستاها به دلیل پایین 
آبرسانی سیار  به  ناگزیر  رفتن سطح آب 

خواهیم بود.
است  این  بینی  پیش  افزود:  جانباز 
که در تابستان امسال بیش از هفت هزار 
تانکری  آبرسانی  به  نیاز  کشور  روستای 
گروه  ظرفیت  از  استفاده  که  پیداکنند 

های جهادی می تواند در این باره کمک 
خوبی باشد.

وی به ظرفیت های بودجه ۱4۰۰در 
و  کرد  اشاره  روستایی  آبرسانی  بخش 
های  اتفاق  امسال  ساخت:  خاطرنشان 
خوبی از باب اختصاص بودجه برای تکمیل 
مجتمع های آبرسانی روستایی و آبرسانی 
به تک روستاها خواهد افتاد و ما نیز از تمام 
ظرفیت های خود استفاده خواهیم کرد تا 
هموطنان روستایی نیز همانند شهروندان 

از آب سالم و پایدار برخودار باشند.
فاضالب  و  شرکت آب  مدیرعامل 
کشور از رایزنی با سازمان برنامه بودجه 
کشور خبرداد که با موافقت این سازمان 
از بودجه مناطق محروم بخشی به طرح 

های آبرسانی روستایی اختصاص یابد.
جانباز گفت: درسال های اخیر و با 
های  اتفاق  رهبری  معظم  مقام  عنایات 
رقم  روستایی  آبرسانی  بخش  در  خوبی 
 9 شدیم  موفق  که  ای  گونه  به  خورد 
کشور  روستایی  جمعیت  از  نفر  میلیون 
دسترسی  پایدار  و  سالم  شرب  آب  به 

داشته باشند.
وجود  با  امر  این  داد:  ادامه  وی 
اختصاص نیافتن مبالغی از صندوق توسعه 
ملی ممکن شده و از محل بودجه عمومی 

تامین شده است.
و  آب  مهندسی  شرکت  مدیرعامل 
در  تاخیر  عمده  مشکل  کشور  فاضالب 
متصل  را  روستایی  آبرسانی  های  پروژه 
آب  های  شرکت  سیستماتیک  نبودن 
آن  بر  عالوه  و  ذینفعان  با  فاضالب  و 
های  مشارکت  با  دیرارتباط  برقراری 

مردمی برشمرد.
جانباز با اشاره به تفاهمنامه ای که 
با بنیاد احسان ستاد اجرایی فرمان حضرت 
امام)ره( امروز منعقد شد گفت: تال شده تا 
حدودی این عقب ماندگی ها جبران شود.

وی از هدف گذاری برای آبرسانی 
روستای  دویست  و  هزار   ۲ از  بیش  به 
که  خبرداد  آبرسانی  ملی  در طرح  کشور 
روستایی  آبرسانی  مجتمع   ۱8 قالب  در 

محقق خواهد شد.
آب  مهندسی  شرکت  مدیرعامل 

بخش  در  داد:  ادامه  کشور  فاضالب  و 
که  براعتباراتی  عالوه  روستایی  آبرسانی 
از محل پیوست طرح های تملک دارای 
اختصاص  ها  شرکت  به  که  ای  سرمایه 
می دهیم از حدود 4 الی 5 سال گذشته 
موضوع ارتباط با بخش خصوصی و گروه 
های جهادی و کسانی که تمول دارند و 
آبرسانی روستایی  تمایل دارند در بخش 
در قالب خیرین آب رسان استفاده کرده و 
معتقدیم این امر کمک زیادی به تحقق 

اهداف خواهد کرد.
با  زمینه  همین  در  گفت:  جانباز 
بنیاد احسان ستاد اجرایی فرمان حضرت 
درقالب  گذشته  سال  اواخر  از  امام)ره( 
توافق  کشور  عمرانی  های  پروژه  تعیین 
هایی صورت گرفت که در قانون بودجه 
۱4۰۰ این فرصت فراهم شد و نخستین 
کار مشترک در این زمینه امرزو کلید خورد.

وی افزود: امروز برای استان سیستان 
اقلیمی، میزان  و بلوچستان که به لحاظ 
بارش و وضعیت تراکم، منابع آبروستایی 
 ۱3۰ قالب  در  است  ها  اولویت  جزو  که 
روستایی این استان توافق صورت گرفت.

و  آب  مهندسی  شرکت  مدیرعامل 
فاضالب کشور ادامه داد: این امر در سایر 
دارند  استان هایی که مشکل جدی آب 

دنبال خواهد شد .
تالش  ساخت:  خاطرنشان  جانباز 
واگذاری  و  اعتبارات  تامین  با  شود  می 
روستاها طرح در ۱3۰ روستای سیستان 
به  امسال  پایان  از  پیش  تا  بلوچستان  و 
نتیجه برسد و سپس به کل کشور تعمیم 

داده شود.
وی با تاکید براینکه همه کشور از 
اما  داشت گفت:  این طرح های خواهند 
که  هایی  استان  می شود  امسال تالش 
است  کننده  نگران  آنها  در  آب  وضعیت 
استان  جنوبی  نیمه  کرمان،  جنوب  مانند 
فارس، بخش هایی از استان های خراسان 

و خوزستان جزو اولویت ها قرارگیرند.
و  آب  مهندسی  شرکت  مدیرعامل 
تعداد  امسال  داد:  ادامه  کشور  فاضالب 
زیادی از استان های مر کز فالت ایران 
با  که  هستند  آب  تامین  جدی  مشکل 
توجه به مجموع شرایط و وضعیت بارش 
قرار  آبرسانی  اولویت  ها و دمای هوا در 

خواهند گرفت.

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور خبرداد؛

قرارگرفتن یکصد شهر در وضعیت قرمز آبی! 
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ر  د قدیمی   حسین 
که   بحران  کمیته  جلسه 
با حضور مدیر کل مدیریت 
مدیران  و  اردبیل  استانداری  بحران 
محل  در  یی   جرا ا دستگاههای 
استانداری  بحران  مدیریت  ساختمان 
برگزار شد گفت : ۱4۲9 دستگاه رمز 
جمع  اردبیل  استان  در  غیرمجاز  ارز 

آوری شده است .
به  اشاره  با  قدیمی   حسین 
بسیار مهم  مولفه های  از  یکی  اینکه 
تابستان۱4۰۰،  پیک  از  عبور  برای 
برنامه ریزی  با  بتوانیم  این است که 
مناسب مراکز رمزارز های غیرمجاز را 
جمع آوری کنیم، زیرا تاثیر زیادی بر 

میزان مصرف باال دارد.
وی با اعالم اینکه تاکنون ۱۲۶ 
غیرمجاز  ارز  رمز  استخراج  مرکز 
شده  آوری  جمع  دستگاه   ۱4۲9 با 
است ، افزود : با این اقدام حدود  4 
میلیون کیلووات ساعت صرفه جویی 
انرژی انجام شده و 3.۲ مگاوات توان 
مصرفی شبکه کاهش پیدا کرده است .

شرکت  اینکه  بیان  با  قدیمی 
از  اردبیل  استان  برق  نیروی  توزیع 
تمام ظرفیت ها برای کاهش مصرف 
 : داشت  ،اظهار  نموده  استفاده  برق 
استان  برق  مصرف  کاهش  جهت 
و  ها  ،پارک  شهرها  معابر  ،روشنایی 

بزرگراهها را با هماهنگی فرمانداران 
،حدود 9۰ درصد تعدیل نموده ایم و 
تدابیر شدید در این زمینه  برای کشف 
مراکز رمز ارز غیرمجاز انجام گرفته و 

در حال انجام است.
 وی گفت : برای هر استان یک 
که  است  شده  تعریف  مصرف  سقف 
باید با اقدامات مدیریت مصرف، میزان 

مصرف استان کاهش یابد . 
استان  برق  توزیع  عامل  مدیر 
: در صورتی که میزان  اظهار داشت 
کمتر  شده  تعیین  تولید  از  مصرف 

شد  نخواهد  ایجاد  محدودیتی  باشد 
انجام  به  موفق  که  استان هایی  اما 
در  خاموشی  متحمل  نشوند  کار  این 

برخی مناطق خواهند شد.
قدیمی  گفت: تقاضای ما از کلیه  
مشترکان اعم از صنعتی ، کشاورزی ،  
تجاری ،  اداری و خانگی  این است 
که با مدیریت مصرف ما را در گذر از 

این شرایط همراهی کنند.
قدیمی در ادامه  کاهش 3۰۰۰ 
تولید  توان  از  مگاوات   4۰۰۰ الی 
جهت  به  آبی  برق  های  نیروگاه 

ز   ا را  ها  سد  آب  ذخیره  کاهش 
فصل  در  برق  شبکه  دیگر  مسئله 
با   : داشت   اظهار  و  برشمرد  گرما 
توجه  به لزوم مدیریت مصرف برق 
در ساختمانهای اداری) کاهش  5۰ 
درصدی مصرف انرژی از ساعت ۱۱ 
کاهش  و  اداری  وقت  پایان  لغایت 
اداری(   ساعات  غیر  در  9۰درصدی 
تحت  های  واحد  به  ابالغ  خواستار 
تا  استان شد  ادارات  کل   مدیریت 
انرژی  جهت رعایت کاهش مصرف 

اقدامات الزم انجام شود. 

جمع آوری ۱۴۲۹ دستگاه رمز ارز غیرمجاز در استان اردبیل مدیریت فشار شبکه؛ گامی در جهت توزیع عادالنه آب 
آشامیدنی

در شرایط تنش آبی و برای گذر از تابستان کم آب سال جاری، 
اولویت آبفای استان اصفهان مدیریت تعادل فشار و توزیع عادالنه آب 

بین مشترکین است. 
معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آبفای استان اصفهان عنوان 
کرد: در تابستان پیش رو، با کمبود  4.3 مترمکعب در ثانیه آب شرب در 
ساعات اوج مصرف مواجه هستیم . ناصر اکبری گفت: به همین دلیل 
در صدد هستیم تا به منظور ذخیره ی آب بیشتر، مخازنی را که سال 
های گذشته در شهرها و روستاها از مدار خارج شده اند، تا حد امکان در 
مدار بهره برداری قرار دهیم. وی با تاکید بر اهمیت تجهیز و تعمیر چاه 
ها افزود: با توجه به اینکه در شرایط اوج مصرف آب و گرم شدن هوا، 
احتمال قطعی برق نیز وجود دارد، از هم اکنون دیزل ژنراتورها برای 
ورود به مدار بهره برداری و جلوگیری از قطع جریان آب آماده شده اند. 
وی پایش فشار، کنترل و رسیدگی به موقع حوادث و تله متری شبکه 
را کلید کار آبفای استان اصفهان برای گذر از تنش آبی تابستان آینده  
عنوان و بر تعویض به موقع شیرآالت، تنظیم فشارشکن ها و تعویض 

کنتورهای خراب تاکید کرد.  

دبیر و عضو کمیته HSE مدیریت گازرسانی منصوب شد
طی حکمی از سوی غالمرضا مشایخی؛ مدیرگازرسانی شرکت ملی 
گاز، آقای »ابوالفضل شیرپوری« رئیس امور HSE شرکت گاز استان 
سمنان را به عنوان » دبیر و عضو کمیته HSE مدیریت گازرسانی «  

منصوب کرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان سمنان؛ مدیرگازرسانی 
شرکت ملی گاز به منظور یکپارچه سازی و هم افزایی فعالیتهای حوزه 
HSE  و در راستای نهادینه کردن هر چه بهتر فرهنگ HSE در 
شرکتهای گاز استانی با صدور حکمی، ابوالفضل شیرپوری را به عنوان 

دبیر و عضو کمیته HSE مدیریت گازرسانی منصوب کرد.
متن حکم به شرح زیر می باشد:جناب آقای ابوالفضل شیرپوری نظر 
به اهمیت جایگاه HSE در سطح شرکت ملی گاز و همچنین لزوم 
یکپارچه سازی رویه شرکت های گاز استانی در رویکرد تعامل سازنده 
با واحدهای ستادی و با عنایت به سوابق و تجارب ارزنده جنابعالی به 
 HSE موجب این حکم به مدت ۲ سال به عنوان دبیر و عضو کمیته
مدیریت گازرسانی منصوب می گردید.انتظار می رود اعضاء با همکاری 
و همیاری با واحدهای مربوطه نسبت به انجام وظایف محوله نائل آیند.

مدیرعامل شرکت گاز استان سمنان خبر داد:
شرکت گاز استان سمنان موفق به کسب ۲ تندیس برنزی 
تک ستاره و یک تقدیرنامه پروژه برتر در زمینه مدیریت 

انرژی شد   
شرکت گاز استان سمنان در ششمین دوره ارزیابی ملی مدیریت 
انرژی موفق به دریافت یک تندیس برنزی تک ستاره و یک تقدیرنامه 
پروژه برتر در حوزه ی پروژه های کاهش مصرف انرژی و  یک تندیس 

برنزی تک ستاره در حوزه ساختمان های غیر مسکونی اداری شد.
گاز  اعوانی مدیرعامل شرکت  روابط عمومی؛ علیرضا  به گزارش 
استان سمنان با اعالم خبر فوق اظهار داشت: ششمین دوره جایزه ملی 
مدیریت انرژی همزمان با روز بهره وری و بهینه سازی مصرف سوخت 
مورخ یکم خردادماه سال جاری در مرکز همایش های سازمان مدیریت 
صنعتی برگزار شد؛ در این همایش گاز استان سمنان بین ۲۲ شرکت 
و سازمان حاضر در این ارزیابی، تنها شرکتی بود که موفق به اخذ سه 

جایزه ملی گردید. 
وی افزود: این شرکت توانسته با رویکرد انجام پروژه های زیر ساختی  
و با در نظر گرفتن تمهیدات مربوط به کاهش مصرف انرژی گام های 
مؤثری در این زمینه بردارد و این امر صرفه جویی چشمگیری در استفاده 
از منابع انرژی را به همراه داشته است؛ همچنین این مهم جایگاه استان 

سمنان را در مباحث حوزه مدیریت انرژی برجسته تر خواهد ساخت.
اعوانی با اشاره به اینکه شرکت گاز استان سمنان در اولین حضور 
خود در ارزیابی ملی مدیریت انرژی موفق به اخذ ۲ تندیس برنزی و یک 
تقدیرنامه در حوزه های  مورد بررسی شد، گفت: شرکت گاز استان سمنان 
به منظور  اجرای سیاست های کلی کشور و توجه ویژه به مسئولیت های 
اجتماعی خود، اقدامات مفیدی را در حوزه مدیریت انرژی به انجام رسانده 
است که نتیجه آن اخذ سه عنوان برتر اعم از کسب تندیس برنزی تک 
ستاره در حوزه ساختمان های غیرمسکونی اداری، کسب تندیس برنزی 
تک ستاره در حوزه پروژه احداث نیروگاه فتوولتائیک و همچنین دریافت 
بازرسی و نگهداری مستقیم  برتر در خصوص اجرای پروژه  تقدیرنامه 

DI&M در ششمین دوره جایزه ملی مدیریت انرژی کشور می باشد.
اعوانی در پایان از اهتمام ویژه شرکت گاز استان سمنان در زمینه 

مدیریت انرژی به عنوان وظیفه ملی و اقدامی دوراندیشانه یاد کرد.

قطعی برق با پیامک به بیمارستان های استان اصفهان 
اعالم می شود

سخنگوی صنعت برق استان اصفهان گفت: طبق برنامه ریزی این 
شرکت در خصوص خاموشی ها، برای بیمارستان های این استان قطعی 
برق ازطریق پیامک ارسال می شود. سید محمدرضا نوحی افزود: برای 
دیگر مشترکان به جز مشترکان خانگی، از پیش با ارسال پیامک، اطالع 
رسانی می شود و کارگاه ها، صنعت و بیمارستان ها می دانند چه ساعتی 
خاموشی برای آن ها اعمال می شود.وی گفت: امسال هوا زودتر گرم شد 
و بارندگی بهار و زمستان گذشته بسیار کم بوده که منجر به خارج شدن 

نیروگاه های برق آبی از مدار شده است.
وی با بیان اینکه تولید برق آبی سال های گذشته را امسال نداریم و 
با کمبود برق در زمان پیک مصرف رو برو هستیم گفت: مهم ترین نقش 
این نیروگاه ها کمک به شبکه تولید برق در زمان پیک مصرف بوده است.

سخنگوی صنعت برق استان اصفهان افزود: اگر افراد با رمز رایانه که 
در قبوض برق قابل مشاهده است، به سایت شرکت های توزیع برق مراجعه 
کنند، می توانند از زمان های قطعی برق در محل سکونت خود مطلع شوند.

سخنگوی صنعت برق استان اصفهان با بیان اینکه این برنامه برای 
همه مشترکان برق استان اصفهان به تفکیک زمان و مکان تعریف شده 
است، گفت: دانش آموزانی که در ساعت های امتحانات پایانی با قطعی برق 
روبرو می شوند، با توجه به در اختیار داشتن برنامه قطعی از پیش، می توانند 
برنامه ریزی کرده و دستگاه های تلفن همراه و لپ تاپ هایشان را شارژ و 
از اینترنت همراه استفاده کنند تا اختاللی در روند امتحانشان ایجاد نشود.

هوایی  و  آب  وضعیت  به  شرایط  این  شدن  دار  ادامه  افزود:  وی 
تا ۱5 شهریور  برای مدیریت مصرف برق  برنامه ریزی  بستگی دارد، 
برنامه ریزی شده، اما اگر هوا زودتر خنک شود، اعمال مدیریت مصرف 

زودتر برداشته خواهد شد.

شکیل شرکت تأمین آب اصفهان با مشارکت باالی فوالد 
مبارکه

معاون توسعه شرکت فوالد مبارکه گفت:  شرکت فوالد مبارکه، 
شرکت ذوب آهن اصفهان، پاالیشگاه اصفهان، اتاق بازرگانی اصفهان، 
شهرداری اصفهان و برخی دیگر از شرکت های فعاالن اصفهان ازجمله 
نیروگاه در ایجاد شرکت تامین آب استان اصفهان مشارکت کردند. البته 
در این مشارکت، شرکت فوالد مبارکه دو برابر سایرین سرمایه گذاری 
کرده است؛ درواقع شرکت فوالد مبارکه ۲9 درصد سهام این شرکت 

را در اختیار دارد.
به گفته وی، هزینه اجرایی این پروژه حدود 3۶ هزار میلیارد تومان 
خواهد بود که امیدواریم این پروژه ظرف مدت 5 سال به بهره برداری 
برسد. میزان اشتغال زایی این پروژه برای زمان اجرا و طول بهره برداری 

در 5 سال حدود ۱4 هزار نفر تخمین زده شده است.
سعیدبخش افزود: با اجرایی شدن این پروژه و در کنار آن انتقال آب 
از تونل سوم کوهرنگ )این دو پروژه مکمل یکدیگر هستند( مشکالت 
کم آبی استان تا حدود زیادی رفع خواهد شد، زیرا آب خلیج فارس به 

مصرف صنایع خواهد رسید.
همچنین با انجام پروژه انتقال آب از تونل سوم کوهرنگ به زاینده رود 
به صورت دائمی نیاز صنایع کشاورزی و استان به آب تأمین خواهد شد.

وی اضافه کرد: با اجرای پروژه انتقال آب خلیج فارس به اصفهان، 
برداشت صنایع از زاینده رود تقریبا صفر خواهد شد.

معاون توسعه شرکت فوالد مبارکه افزود: پروژه انتقال آب از تونل 
سوم کوهرنگ در حال انجام است و دائما رصد می شود. همچنین تاکنون 
هزینه ای در حدود ۲7۰ میلیارد تومان از 5۰۰ میلیارد تومان برای تونل 
این پروژه هرچه زودتر وارد  امیدواریم  سوم کوهرنگ پرداخت شده و 

مدار شود و به بهره برداری برسد.
سعیدبخش ادامه داد: از سوی دیگر پروژه انتقال آب از خلیج فارس 
به استان اصفهان نیز شروع شده و با پیگیری و حمایتی که از سوی 
مقامات استانی می شود، امیدواریم زودتر وارد فاز عملیاتی گردد تا بتوانیم 
طبق برنامه زمان بندی که برای آن پیش بینی شده، انتقال آب انجام شود.

به گفته وی، شرکت فوالد مبارکه از سال های گذشته در این اندیشه 
بود که میزان برداشت های آب از زاینده رود را کاهش دهد. بر این اساس 
نیز پروسه استفاده آب در داخل کارخانه و بهینه سازی را در پیش گرفت. 
کنار  در  و  یابد  افزایش  آب  بازچرخانی  تا  گرفته شد  همچنین تصمیم 
آن از پساب های شهری استفاده کند.  بنابراین سرمایه گذاری هایی در 
شهرستان های اطراف انجام داد و طی قراردادهایی که با شرکت آبفای 
اصفهان به امضا رساند، هزینه هایی برای تشکیل شبکه های فاضالب 
اطراف  شهرستان های  شهری  فاضالب  شبکه های  احداث  و  شهری 
پرداخت کرد؛ از طرف دیگر ایجاد خطوط لوله تصفیه خانه برای انتقال 

این پساب ها به شرکت فوالد مبارکه انجام شد.
وی افزود: لوله کشی برای انتقال پساب به فوالد مبارکه انجام گرفت 
و از یک سال پیش این پروژه به بهره برداری رسیده است. در واقع بسیاری 

از پساب های شهری به فوالد مبارکه انتقال پیدا کرده است.

کمیته  و  اسالمی  تبلیغات  سازمان  همکاری  تفاهم نامه 
امداد امام خمینی)ره( خوزستان امضا شد

مناطق  در  قرآنی  و  فرهنگی  اجتماعی،  امور  حوزه  در  همکاری  
خمینی  امام  امداد  کمیته  با  اسالمی  تبلیغات  سازمان  بین  آسیب پذیر، 

خوزستان )ره( و شورای زکات استان منعقد شد.
این تفاهم نامه در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری، در 
جهت مبارزه با فقر و محرومیت، اجرایی نمودن سند کاهش فقر ، ترویج 
و توسعه فرهنگ احسان، انفاق و نیکوکاری در جامعه و بهره مندی از 
ظرفیت ها ی موجود با افزایش تعامالت دو جانبه دستگاه ها با رویکرد 
محرومیت زدایی، میان کمیته امداد و اداره کل تبلیغات اسالمی استان 

بسته شد و جهت اجرا به واحدهای ستادی تابعه ابالغ می شود.
شیبه افزود: موضوع این تفاهم نامه همکاری و مشارکت نظام یافته 
دو دستگاه، در همه زمینه های ممکن با بهره گیری متقابل از ظرفیت 
های موجود در راستای ترویج بیشتر فریضه الهی زکات در سطح استان 

و جامعه است.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به اثر گذاری تبلیغات مبلغین در توده 
های مختلف جامعه و احساس  ضرورت این امر در گروه های هدف، 
دو نهاد انقالبی کمیته امداد و سازمان تبلیغات در خصوص بستر سازی 
در امر محرومیت زدایی و ترویج فریضه الهی زکات در جامعه اسالمی 

اهدافی را دنبال می کنند.
مدیرکل کمیته امداد و دبیر شورای زکات خوزستان جلسه گفت: 
این تفاهم نامه به منظور احیاء، توسعه و ترویج فرهنگ زکات در همه 
سطوح با بهره گیری از ظرفیت فرهنگی، تبلیغی و رسانه ای روحانیون 

مستقر در استان منعقد شده است.
امداد  افزود: توانمندسازی خانواده های تحت حمایت کمیته  شیبه 
از اهداف اصلی این نهاد می باشد و یکی از مواردی دستیابی به این 
هدف را آسان می کند توانمندی فرهنگی و تقویت باورهای دینی در بین 
خانواده های تحت حمایت می باشد که قطعًا همکاری و کمک سازمان 

تبلیغات اسالمی می تواند مثمر و سودمند باشد.
از  پرداخت زکات  اهمیت  استان تصریح کرد:  دبیر شورای زکات 
این جهت که باعث سالمت اقتصاد در جامعه و حمایت از مستضعفان 

می شود؛ روشن خواهد شد.
اقدامات  از  تشکر  خوزستان ضمن  )ره(  خمینی  امام  امداد  کمیته 
تفاهم همکاری  امضای  اهمیت  به  اشاره  با  اسالمی،  تبلیغات  سازمان 
بین این دو نهاد گفت: تفاهم نامه همکاری که بین این دو نهاد امضا 

شده، می تواند موجب برکات زیادی برای مردم باشد.

۹۴ درصد خانوارهای استان البرز تحت پوشش شرکت 
گاز استان البرز هستند

درصد خانوار تحت پوشش استان از 9۲ به 94 درصد ارتقاء یافته 
انتهای سال ۱399  البرز گفت: در  استان  است مدیرعامل شرکت گاز 
درصد خانوار تحت پوشش استان از 9۲ به 94  درصد ارتقاء یافته است.

تقی  البرز، حسین  استان  گاز  روابط عمومی شرکت  گزارش  به 
اینکه دغدغه ی تمامی کارکنان شرکت گاز استان  با اشاره به  نژاد 
گاز  نعمت  از  استان  شریف  مردم  بیشتر  چه  هر  مندی  بهره  البرز 
انتهای  در  ایم  توانسته  که  است  مباهات  مایه  افزود:  است،  طبیعی 
  9۲ از  را  این شرکت  ۱399، درصد خانوار های تحت پوشش  سال 

به 94 درصد ارتقا بدهیم.
وی بیان کرد: آمار موجود در سال های گذشته نیز به خوبی نشان 
البرز در بازه زمانی سه ساله ۱397 تا  می دهد که شرکت گاز استان 
۱399 بسیار خوش درخشیده و موجب شده تا اکنون شاهد پوشش 94  

درصدی خانوارهای استان البرز باشیم.
از سال ۱397  قبل  تا  البرز گفت:  استان  گاز  مدیر عامل شرکت 
یعنی سال های ۱39۲ تا پایان سال ۱39۶ تنها 9۱ درصد خانوارهای 
استان تحت پوشش شرکت گاز بوده اند اما از ابتدای سال ۱397 شاهد 
پیشرفت چشمگیر در این حوزه بودیم و در سال های ۱397، ۱398 و 
۱399 درصد خانوارهای تحت پوشش شرکت گاز استان البرز به ترتیب 

به 9۱ ، 9۲ و 94 درصد ارتقا یافته است.
تقی نژاد ادامه داد: پیش بینی ما در سال جاری این است که ان 
شاءا... بتوانیم تا پایان سال ۱4۰۰ با یاری خداوند و همت همکاران 
  97 به  را  گاز  شرکت  پوشش  تحت  خانوار  درصد  شرکت،  تالشگر 

درصد برسانیم.

دی  ا ز آ ز  و لر سا با  ن  همزما
در  کنفرانس  ویدیو  جلسه  خرمشهر 
روز  پاسداشت  و  اهمیت  خصوص 
اهدای عضو و پیوند اعضاء در منطقه 

شاهرود برگزار شد .
کنفرانسی  ویدئو  جلسه  این   
در ارتباط با اهمیت و پاسداشت روز 
)آیروس(،  اعضا  پیوند  و  اهداء عضو 
اهدای  انجمن  عامل  مدیر  با حضور 
دکتر  خانم  سرکار   ، ایرانیان  عضو 
نجفی زاده ، مدیر شرکت ملی پخش 
نفتی منطقه شاهرود  فرآورده های  
کامل  رعایت  با  ساعی  همکاران  و 
شیوه نامه های بهداشتی در ستاد و 
نواحی تابعه و در محل سالن جلسات 

برگزار شد .
 نجفی زاده در این جلسه با اشاره 
کشور  در  عضو  اهدای  وضعیت  به 
سال  در  عضو  اهدای  آمار  گفت:  
 ، ایران  در  از شیوع کرونا(  )قبل   98
نسبت   (PMP میزان  و  اهدا   ۱۰78
اهداکنندگان مرگ مغزی به جمعیت( 
۱4.3 بوده و در طول ۲۰ سال گذشته 
حدود 7۰ برابر ارتقا پیدا کرده است. 
میلیونی   8۲ جمعیت  به  باتوجه  البته 
کشور PMP مورد انتظار ایران باید 
آل،  ایده  حالت  در  و   3۰ به  نزدیک 

5۰ باشد.
نامه  آیین  طبق   : افزود  وی 
هر  پیوند  بخش  در  بهداشت  وزارت 

واحد  یک  است  موظف  دانشگاهی 
در   ، باشد  داشته  اعضا  آوری  فراهم 
آوری  فراهم  واحد   5۶ حاضر  حال 

اعضا در کشور داریم.
وی ضمن معرفی دوره آموزشی 
آیروس  افزود:  آن  اهداف  و  آیروس 
است  آموزشی  افزار  نرم  یک  تنها 
که با رعایت سایر موارد اثر گذار می 
تواند با افزایش دانش فنی پزشکان و 
  PMP کارشناسان مربوطه در ارتقای

موثر باشد . طبق بررسی های انجام 
شده در این حوزه ، 5۰ درصد بحث 
اهدای عضو به مسائل فرهنگی ربط 
پیدا می کند ولی آنچه باید بگویم این 
مشکل  بزرگترین  متاسفانه  که  است 
عمده ما در بحث فراهم آوری و پیوند 
اعضا به مشکالت زیرساختی و عدم 
ستادی  مسئولین  مناسب  همکاری 
دانشگاه های علوم پزشکی به عنوان 
امر بر می گردد.  قطعا  این  متولیان 

اولین گام در اثربخشی دوره آموزشی 
آیروس همراه کردن مسئولین ستادی 
و رفع مشکالت زیر ساختی است که 
به موازات آن ها می توانیم فرهنگ 

سازی نیز انجام دهیم .
دکتر نجفی زاده در پایان با تاکید 
بر اهمیت اهدای عضو گفت: نجات 
جان آدم ها، تزریق پول به سیستم و 
انسانی  نیروی  افزایش  به  نیاز  عدم 

مازاد بیانگر اهمیت موضوع است.

منطقه شاهرود میزبان مدیر عامل انجمن اهداء عضو ایران

  : نوروزی  حامد   - مرکزی  
مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی 
گفت: 3۲9 روستا در این استان طی 
هشت سال گذشته از نعمت گاز طبیعی 

بهره مند شدند.
»محمدرضا سمیعی«  افزود: شمار 
روستاهای استان مرکزی که تاکنون در 
آن ها شبکه گازرسانی منتقل شده ه یک 
هزار و هفت باب است.وی ادامه داد: 
۱49 هزار و 959 مشترک در هشت 
سال اخیر به مشترکان روستایی شرکت 

گاز استان مرکزی افزوده شده  است.
استان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
مرکزی خاطرنشان کرد: یک هزار و 
این  در  تولیدی  و  واحد صنعتی   993

برخوردار  طبیعی  گاز  نعمت  از  مدت 
درصد   ۱۰۰ طبیعی  گاز  و  شدند 
شهرک ها و نواحی صنعتی استان نیز 

در این مدت تامین شده  است.
ارایه  و  مستمر  تامین  سمیعی 
خدمات به بیش از 58۰ هزار و ۲۱9 

مشترک را از دیگر اقدامات شرکت گاز 
استان مرکزی در این مدت عنوان کرد 
و گفت: اکنون 99 و 73 صدم درصد 
از خانوارهای این استان از نعمت گاز 

طبیعی بهره مند هستند.
55۰هزار مشترک گاز طبیعی در 

استان مرکزی وجود دارد.
استان مرکزی با مساحتی معادل 
۲9 هزار و 53۰ کیلومتر مربع حدود یک 
و 8۲ صدم درصد از مساحت کل کشور 
را به خود اختصاص داده و بر اساس 
آخرین تقسیمات کشوری، این استان 
دارای ۱۲ شهرستان، ۲3 بخش، 3۲ 
شهر، ۶۶ دهستان، یک هزار و 394 

آبادی دارای سکنه است.

مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی :

۳۲۹ روستا در استان مرکزی از نعمت گاز طبیعی بهره مند شدند

  : نـوروزی  حامـد   - مرکـزی  
مدیـرکل نوسـازی، توسـعه و تجهیز 
مدارس اسـتان مرکزی گفت: ساخت 
ایـن  در  امسـال  درس  ۲35 کالس 
اسـتان هدفگذاری شـده که با تحقق 
ایـن برنامـه ظرفیـت کیفی اموزشـی 

اسـتان بهبـود نسـبی پیـدا می کند.
حسـین محمـدی  افـزود: ایـن 
تعـداد کالس  درس در قالـب هـا بـا 
سـاخت ۲7 طرح آموزشـی در استان 
مرکـزی  پـی گرفتـه می شـود کـه 
امسـال بـر اسـاس برنامـه تجهیـز و 
بـه آموزش و پرورش اسـتان تحویل 

می شـود.
وی ادامـه داد: 33 هـزار و 97۶ 
متـر مربع فضای آموزشـی با سـاخت 
بـه  ایـن طرح هـا  از  بهره بـرداری  و 
فضاهـای آموزشـی اسـتان مرکـزی 

افزوده مـی شـود.
و  توسـعه  نوسـازی،  مدیـرکل 

تجهیـز مـدارس اسـتان مرکـزی یاد 
و  هـزار   3۰ گذشـته  سـال  آورشـد: 
887 متـر مربـع فضـای آموزشـی در 
قالـب  ۲5 طـرح بـه مدارس اسـتان 

شـد. افزوده  

کالس   ۲۱4 گفـت:  محمـدی 
ی  کـز مر ن  سـتا ا ر  د ل  سـا ر پا

اسـت. شـده  ری  بهره بـردا
سـامانه  استانداردسـازی  وی، 
سـال  در  مدرسـه   34 گرمایشـی 

جـاری را از جملـه برنامه هـای اداره 
تجهیـز  و  توسـعه  نوسـازی،  کل 
مدارس اسـتان مرکزی عنوان کرد و 
افزود: سـامانه گرمایشی ۲۱3 کالس 
درس امسـال اسـتاندارد سـازی و به 

می شـود. روزرسـانی 
و  توسـعه  نوسـازی،  مدیـرکل 
تجهیز مدارس اسـتان مرکزی گفت: 
سـامانه گرمایشی ۱94 کالس درس 
در 3۱ مدرسـه استان برای جلوگیری 
از بروز مشـکالت و حـوادث احتمالی 
اسـتاندارد سـازی و بروز رسـانی شد.

۲۲7 هـزار دانش آموز در۲ هزار 
اسـتان  در  آموزشـی  مرکـز   ۲۶9 و 
مرکـزی بـه تحصیـل اشـتغال دارند.

گـروه نوسـازی مدارس اسـتان 
مرکزی در سـال ۱355 شـکل گرفته 
و در سـال ۱37۱ از گـروه به مدیریت 
و در سـال ۱377 از مدیریت به اداره 

کل تبدیل شـده اسـت.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان مرکزی :

۲۳5 کالس درس به ظرفیت آموزشی در استان مرکزی افزوده می شود
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طبیعی  منابع  مدیرکل 
آبخیزداری  و  طبیعی  منابع 
طبق  گفت:  ایالم  استان 
برنامه ریزی های انجام شده ظرفیت 
استان  نهالستان های  نهال در  تولید 
اصله  ۲۰میلیون  به  جاری  سال  در 

خواهد رسید.
رضا احمدی  اظهار کرد: باتوجه 
و  پشتیبانی  تولید،  سال  شعار  به 
طبیعی  منابع  کل  اداره  مانع زدایی 
استان ظرفیت تولید ۱۲میلیون اصله 
اصله  ۲۰میلیون  به  را  سال  در  نهال 

افزایش داده است.
و  طبیعی  بع  منا کل  یر مد
آبخیزداری ایالم تاکید کرد: با تالش 
کارشناسان اداره کل منابع طبیعی ۶5 
گونه از گونه های جنگلی متناسب با 

شرایط اقلیمی استان در نهالستان های 
کشور  در  و  می شود  تولید  استان 
استانداردترین نهال ها در سطح استان 

ایالم تولید می شود.
احمدی به برخی گونه های تولید 
استان  سطح  نهالستان های  در  شده 
گونه های  کرد:  تصریح  و  کرد  اشاره 
از  زاگرسی  مناطق  بومی  و  سازگار 
کیکم،  داغداغان،  بلوط،  و  بنه  قبیل 
خاص  گونه های  و  ارغوان  و  بادام 
گرمسیری  و  خلیجی  رویشی  نواحی 
و چوبده مثل کنار، انواع آکاسیا، گز، 
استبرق و اوکالیپتوس که با توجه به 
با  فراوانی  سازگاری  اقلیمی  شرایط 
قابلیت  استان  هوای  و  آب  شرایط 

کشت دارند، تولید می شود.
وی یادآور شد: با توجه به تنوع 

گونه ای نهال های تولیدی و متناسب 
بستر،  سازی  آماده  کاشت،  زمان  با 
از  اجرایی  عملیات  و  نهاده ها  تأمین 
اواخر اسفند ماه آغاز و تا اواسط بهار 

ادامه می یابد.
و  طبیعی  بع  منا کل  یر مد
بلوط،  ایالم گفت:  استان  آبخیزداری 
بنه، کنار، زالزالک، اوکالیپتوس، بادام 
از جمله مهمترین گونه های  تای  و 

جنگلی استان ایالم هستند.
نهالستان  کرد:  بیان  احمدی 
های شهرستان های ایوان و مهران 
به عنوان دو نهالستان مادر در بحث 
از  کشور  استانهای  برای  نهال  تولید 
سوی سازمان جنگل ها و نهال های 
استاندارد تولیدی این نهالستان ها به 
می  کاشت   صادرو  کشور  ۱5استان 

این  با  خوشبختانه  افزود:  شود.وی 
جهش قابل قبول و علمی و اقتصادی  
در جنگل های استان و جنگل های 
انتظار داریم در سال  استان و کشور 
های آتی شاهد افزایش سطح جنگل 
وسایر  استان  در  کاشت  دست  های 
استان های کشور با گونه های زاگرس 

و خلیجی باشیم.
و  طبیعی  بع  منا کل  یر مد
تصریح  یالم  ا استان  آبخیزداری 
وایوان  مهران  نهالستان  دو  در  کرد: 
سیار  در  و  نهال  اصله  ۱5میلیون 
5میلیون  نیز   استان  های  نهالستان 
از  اقتصادی  های  گونه  نهال  اصله 
دارویی  گیاهان  گل محمدی  جمله 
تولید  خوراکی  و  صنعتی  گیاهان 

می شود.

مدیرکل منابع طبیعی استان ایالم :

ظرفیت تولید نهال در استان ایالم به ۲۰ میلیون اصله در سال رسید
موزه  از  بازدید  در  خوزستان  گاز  شرکت  مدیرعامل 

جنگ خرمشهر:
گرامی داشت ایام دفاع مقدس یک وظیفه فرا دستگاهی 

است
عبدالـه ابـول پـور مدیـر عامل شـرکت گاز خوزسـتان در سـالروز 
حماسـه سـوم خرداد آزادسـازی خرمشـهر ضمن بازدید از پـروژه های 
گازرسـانی و اداره گاز ایـن شهرسـتان از مرکـز فرهنگـی دفـاع مقدس 
خرمشـهر بازدیـد و بـر گرامیداشـت ایـام دفـاع مقدس به عنـوان یک 

وظیفـه فرادسـتگاهی تاکید کرد.
بـه گـزارش روابط عمومی شـرکت گاز اسـتان خوزسـتان، عبداله 
ابـول پـور مدیـر عامـل این شـرکت در بازدید از پروژه های گازرسـانی 
و اداره گاز شهرسـتان خرمشـهر گفت: از شروع گازرسانی به شهرستان 
خرمشـهر در سـال 84 تاکنون بیش از 4۰ هزار ظرفیت اشتراک پذیری 

ایجاد شـده اسـت و به 33 هزار مشـترک گاز رسـانی شده است.
وی گازرسـانی به یک نیروگاه و 3۰ مشـترک صنعتی و 3 جایگاه 
سـی ان جـی را از اقدامـات صـورت گرفتـه در شهرسـتان خرمشـهر 
برشـمرد و افـزود: بخشـی از معضـالت مربوط به اشـتغال خرمشـهر را 
می تـوان بـا اسـتفاده از توسـعه گازرسـانی بـه صنایع کوچـک و بزرگ 

برطـرف کرد.
ابـول پـور بـا بیـان ایـن کـه میـزان مصـرف گاز این شهرسـتان 
در سـال 99 بیـش از ۲ میلیـارد مترمکعـب بـوده اسـت، تصریـح کرد: 
از پذیـرش درخواسـت هـای سـرمایه گـذاری در بخـش صنایع جهت 

توسـعه گازرسـانی و ایجـاد ارزش افـزوده اسـتقبال می کنیـم.
مدیـر عامـل شـرکت گاز اسـتان خوزسـتان از دیگـر برنامه هـای 
حضـور در شهرسـتان خرمشـهر را بازدیـد از مرکـز فرهنگـی دفـاع 
مقـدس خرمشـهر و ادای احتـرام بـه شـهدای گمنـام ایـن مرکـز این 
مرکـز اشـاره کـرد و گفت: گرامیداشـت ایـام دفاع مقدس یـک وظیفه 
فـرا دسـتگاهی اسـت و همـه نهادهـا و اقشـار مختلف مـردم باید خود 

را وامـدار دفـاع مقـدس بدانند.
وی در حاشـیه بازدید از موزه جنگ خرمشـهر افزود: به مناسـبت 
سـوم خـرداد سـالروز آزادسـازی خرمشـهر. معـاون وزیـر و مدیر عامل 
شـرکت ملـی گاز ایـران پیامـی ارسـال کردند کـه این پیـام در یادمان 

شـهدای گمنام قرائت شـد.
گفتنـی اسـت از دیگـر برنامه هـای حضور مدیر عامل شـرکت گاز 
خوزسـتان در شهرسـتان خرمشـهر دیـدار با سـرهنگ لویمـی فرمانده 
ناحیـه مقاومـت بسـیج ایـن شهرسـتان. دیـدار بـا پرسـنل اداره گاز 
خرمشـهر و بازدیـد از پروژه های این شهرسـتان را می تـوان ذکر کرد.

بضاعتی پور رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری 
شهرداری کالنشهرکرج مطرح کرد:

تالش  با  ایرانی«  »شهید  پارک  درصدی   ۹۰ پیشرفت 
های سازمان

شهرداری  شهری  سبز  فضای  و  سیما،منظر  سازمان  رئیس 
کالنشهرکرج پیشرفت فیزیکی پارک شهید ایرانی را 9۰ درصد اعالم 
کرد و در خصوص آخرین وضعیت پروژه احداث پارک شهید ایرانی در 
محله حصارک، گفت:فاز دوم این پارک به مساحت ۱۰ هکتار و با پیشرفت 

فیزیکی 9۰ درصد مراحل آخر عمرانی را طی می کند.
پیمان بضاعتی پور  با بیان اینکه در این پروژه درختان چند ساله  از 
گونه های بید - تبریزی و نارون کاشته شده است،عنوان کرد: تاکنون دو 
هزار 7۰۰ اصله درخت و بالغ بر هفت هزار بوته درختچه کاشته شده است.

شهرداری  شهری  سبز  فضای  و  منظر  سیما،  سازمان  رئیس 
و  فصلی  های  گل  کاشت  کاری،  اظهارداشت:چمن  البرز  مرکزاستان 
انجام شده  اقدامات  از دیگر  آبیاری قطره ای  دائمی و استقرار سیستم 

در این پروژه است.
بضاعتی پور با اشاره به عملیات جانمایی و نصب مبلمان در این 
با نصب ۱۶ آالچیق خانوادگی،  ایرانی  اذعان کرد:پارک شهید  پروژه، 
احداث ۱۶ سکوی نشیمن،دو زمین بازی چند منظوره با وسایل بازی 
کودکان و سرویس بهداشتی آماده خدمات رسانی به شهروندان منطقه 

5 می شود.
شهرداری  شهری  سبز  فضای  و  منظر  سیما،  سازمان  رئیس 
و  دانایی  هکتار   ۲3 پارک  احداث  داشت:عملیات  بیان  کالنشهرکرج 
طرح پیاده محور تپه مرادآب و  فاز سوم پارک محله ای بین فازی با 
مساحتی بالغ بر یک هکتار در مهرشهر از دیگر پروژه های در حال اجرا 
است که با تالش بی وقفه این سازمان و عوامل اجرای آن در حال 

تکمیل شدن است.
بضاعتی پور در پایان از فضای سبز به عنوان یکی از بخش های 
مهم و مورد توجه مدیریت شهری یاد کرد و خاطرنشان شد:ایجاد پارک 
و فضای سبز تاثیر مستقیم بر تعامالت روحی روانی و زندگی روزمره 
شهروندان داشته و تمامی این آثار بر کیفیت زندگی مردم که اجزای 

کلیدی توسعه و نشاط و پویایی اجتماعی هستند نقش دارد.

ساوجبالغ / راضیه دارابی
برگزاری مراسم بزرگداشت فتح الفتوح در شهرجدید 

هشتگرد
همزمـان بـا سـالروز آزاد سـازي خرمشـهر گلـزار شـهداي گمنام 

شـهرجدید هشـتگرد، غبـار روبي و عطرافشـاني شـد.
بـه گـزارش روابط عمومي شـرکت عمران شـهرجدید هشـتگرد؛ 
مراسـم بزرگداشـت سـوم خرداد باحضور حجت االسـالم والمسـلمین 
صفـدري، حاجـی زاده عضو هیئت مدیره و حجت االسـالم سـید طاهر 
حسـینی مشـاور فرهنگـی شـرکت عمـران و رییـس و عضـو شـوراي 
اسـالمي شهرجدیدهشـتگرد، رئیـس بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران 
شهرسـتان، خانـواده معظـم شـهدا و ایثارگـران و جمعي از شـهروندان 

در جـوار مـزار شـهداي گمنـام شـهرجدید هشـتگرد برگزار شـد. 
حجت االسـالم والمسـلمین مجید صفدري سخنران مراسم ضمن 
تأکیـد بـر تـداوم راه شـهیدان واالمقـام انقالب اسـالمی و تبییـن ایثار 
و ایمـان ایـن قهرمانـان ملـي، آزادسـازي خرمشـهر را مقدمـه بـه زانو 
درآمـدن نیروهـاي بعثـي دانسـت که سـرانجام بـا قبول آتـش بس به 
مرزهاي بین المللي شـناخته شـده ۲ کشـور انجامید و حتي یک وجب 

از این خاک را در اشـغال دشـمن نگاه نداشـت. 
وی توضیـح داد: آزادسـازی خرمشـهر یکـی از هدف هـای اصلی 
عملیـات بیت المقـدس در خـالل جنـگ ایـران و عراق بود کـه پس از 
ایـن نبرد، شـهر خرمشـهر پـس از 57۶ روز اشـغال از سـوی نیروهای 
ارتـش بعثـی عـراق، در سـوم خـرداد سـال ۱3۶۱ بـا تـالش نیروهای 

مسـلح ایـران بازپس گرفته شـد.
 امام جمعه شـهرجدید هشـتگرد در انتها تأکید کرد: خوشـبختانه 
امـروزه رویکرد بسـیار خوبی از نسـل جوان بـه ارزش های دفاع مقدس 
و به شـهدای شـاخص در فضاهاي عمومي داریم که واقعا قابل تجلیل 
و قدردانـی اسـت و ایـن خود از برکت خون پاک شـهدایي اسـت که با 
جـان و مـال و آبـرو از کیـان این کشـور مقـدس و از اسـالم و انقالب 

نمودند. دفاع 
 شـایان ذکـر اسـت در ایـن برنامـه معنوی که بـا مداحي رحیم 
محمـدي مـداح اهـل بیـت سـالم اهلل علیهم و با شـعرخواني شـاعر 
اهـل بیـت مهـدي کاظمـي در جـوار قبـور مطهـر شـهدای گمنـام 
برگـزار شـد، ضمـن یادبـود رشـادت هـا و دالوري هـاي رزمندگان 
و شـهداي عملیـات بیـت المقـدس و فتـح خرمشـهر، یـاد و خاطـره 
مـادر بزرگـوار و درگذشـته شـهید نصـرت اهلل بنـي عامریـان نیـز 

گرامي داشـته شـد.

عباس  سوی  از  حکمی  طی 
شرکت  مل  مدیر عا للهی  ا شمس 
میرزائی«  »حامد  ایالم،  استان  گاز 
بعنوان رئیس بهینه سازی مصرف گاز 

منصوب شد.
عباس شمس اللهی” در مراسم 
معارفه رئیس بهینه سازی مصرف گاز، 
بر سازماندهی و پیگیری اجرای طرح، 
مشترکین  ترغیب  و  بخشی  آگاهی 
و  نام  ثبت  جهت  موتورخانه  دارای 
در  تسریع  طرح،  مزایای  از  استفاده 
و  اقدام  دست  در  پروژه های  اجرای 
شروع پروژه های جدید ثبت نام شده 
بر اساس اولویت، ارتباط و تعامل دو 
سویه با مجریان ذیصالح پروژه تُاکید 
 8۰ تاکنون  داشت:  اظهار  و  نموده 
سطح  در  موتور خانه  دارای  مشترک 
سازی  بهینه  و  اصالح  جهت  استان 
سیستم در سایت شرکت ملّی گاز ثبت 
نام کرده اند که از این تعداد مشترک 
موتورخانه،   3۰ برای  شده،  نام  ثبت 
تعریف  بهینه سازی  اقدامات  پروژه 
بهینه  مراحل  انجام  حال  در  و  شده 

سازی موتور خانه می باشند.
شمس اللهی افزود: شرکت گاز 
استان در راستای تحقق سیاست های 
نفت  وزارت  و  ز  گا ملّی  شرکت 
رفت  هدر  از  جلوگیری  منظور  به 

احتمالی،  حوادث  کاهش  و  سوخت 
تعرفه  سقف  در  یگان  را بصورت 
بهینه  و  اصالح  به  اقدام  مجاز  های 
سازی موتورخانه واحد های مسکونی 

می نماید.
و  اصالح  کرد:  تصریح  وی 
واحد های  نه  موتور خا بهینه سازی 
مسکونی شامل عایق کاری تاُسیسات، 
تنظیم مشعل و نصب رسوب گیر آب 

می باشد که با هزینه و نظارت شرکت 
بصورت  مجاز  تعهدات  در سقف  گاز 
رایگان برای کلیه مشترکین مسکونی 
و تجاری که دارای موتورخانه هستند 

انجام می شود.
استان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
و  اصالح  ملّی  طرح  گفت:  ایالم 
واحدهای  موتورخانه   سازی  بهینه 
مسکونی و تجاری در راستای تحقق 

هدف  با  جتماعی  ا مسئولیت های 
این  در  طبیعی  گاز  بهینه  مصرف 
است.شمس  انجام  حال  در  استان 
طرح  این  کامل  اجرای  افزود:  اللهی 
آالینده های  میزان  کاهش  بر  عالوه 
زیست محیطی و حفظ هوای پاک در 
سطح استان، تقلیل هزینه گاز بهای 
مشترکین و صرفه جویی در مصرف 

گاز را به دنبال خواهد داشت.

رئیس بهینه سازی مصرف گاز در شرکت گاز استان ایالم منصوب شد

طرح توانمندسازی سفیران فرهنگی در دانشگاه ایالم افتتاح شد
ایالم  نشگاه  دا ایالم_رئیس 
گفت: تربیت دانشگاه باید به گونه ای 
با روحیه ی مطالبه گری که  باشد که 
تحول  جامعه  در  دارند  دانشجویان 

ایجاد شود.
در  علی اکبری«  »محمد  دکتر 
آیین افتتاحیه این طرح که به صورت 
در  و  گردید  برگزار  کنفرانس  ویدئو 
آن معاونت فرهنگی و اشتغال رئیس 
جمهور و همچنین معاون امور زنان و 
خانواده رئیس جمهور حضور داشتند 
بر تربیت همه جانبه دانشجویان ایران 
زمین در این طرح تاکید کرد و گفت: 
دانشجویان  حضور  با  که  طرح  این 
علمی،  انجمن های  در  علمی  فعال 
به  رسانه  حوزه  در  فرهنگی  فعال 
و  مطبوعات  خانه  نمایندگان  عنوان 
دبیران شورای صنفی دانشگاه برگزار 
را  اندیشه  و  فکر  قرابت  است  شده 

نمایان کرده است.
وی افزود: دانشگاه با جنبه های 
در  باید  دارد  که  کارکردی  مختلف 
گوناگون  ابعاد  در  دانشجویان  تربیت 

جامعه  با  که  کند  عمل  شکلی  به 
پیوند بخورد. بنابراین دانشگاه که در 
تربیت دانشجویان مستقل و صاحب 
دانشجویان  جهتی  از  و  است  سبک 

هستند  وصال  و  امید  روحیه  صاحب 
باید موجبات تعمیق اندیشه و پیشتازی 

در عمل در آنان نمایان گردد.
رییس دانشگاه ایالم با بیان اینکه 
جامعه  مقتدر  شهروندان  دانشجویان 
هستند، خاطر نشان کرد: بدون تردید 
در جوامعی که دانشجویان مطالبه گری 

کنند، تحول نیز رخ می دهد.
تربیت  از  هدف  داد:  ادامه  وی 
مدیران  تربیت  و  رشد  دانشجویان، 
این  در  دانشگاه  و  است  ایران  آینده 
بحث نقش تسهیل گری را دارد و یقینًا 
تاکنون  بزرگی که  می دانید تحوالت 
در بین جوامع صورت گرفته است با 

حضور دانشجویان بوده است.
 : د کر کید  تا ی  کبر ا علی 
دانشجویان به عنوان سفیران فرهنگی 
با اشاعه فرهنگ به گونه ای بپردازند 

که موجب تحول شود.

سازمان اسناد و کتابخانه ملی اعالم کرد: بیمه البرز دستگاه 
برتر ساماندهی اسناد و مدارک کشور شد 

ســازمان اســناد و کتابخانــه ملــی جمهــوری اســالمی ایران، شــرکت 
بیمــه البــرز را بــه عنــوان دســتگاه برتــر در ســاماندهی اســناد و مــدارک 

معرفــی کــرد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی بیمــه البــرز، خســرو طالــب زاده، معــاون 
اســناد ملــی ســازمان اســناد و کتابخانــه ملــی ریاســت جمهوری  بــا اعالم 
ــی  ــررات اســناد مل ــون و مق ــرز در اجــرای قان این کــه شــرکت بیمــه الب
ایــران، ســاماندهی اســناد و مــدارک بــه عنــوان دســتگاه برتــر انتخــاب 

شــده اســت، ایــن شــرکت را شایســته قدردانــی دانســت.
در همیــن راســتا، ســازمان اســناد و کتابخانــه ملی جمهوری اســالمی 
بــا صــدور تقدیرنامه هایــی از مجیــد نــادری، عضــو هیــات مدیــره و معاون 
ــاون اســناد و  ــی نمازی، مع ــع و پشــتیبانی، ســید محمــد عل توســعه مناب
ــرز،  ــس اداره اســناد شــرکت بیمــه الب ــگ زاده، ریی ــد بی ــه و ناهی دبیرخان

قدردانــی کــرده اســت.

گام های رو به رشد بیمه »ما« در بهار هزار و چهارصد
ــرکت  ــاه  ۱4۰۰ ش ــت م ــن و اردیبهش ــادره فروردی ــه ص ــق بیم ح
ــه مــدت مشــابه ســال گذشــته افزایــش یافــت. بیمــه »مــا« نســبت ب

بــه گــزارش روابــط عمومــی، شــرکت بیمــه »مــا« طــی فعالیــت دو 
ماهــه منتهــی بــه 3۱ اردیبهشــت مــاه ســال جــاری، نســبت بــه مــدت 
مشــابه ســال گذشــته رشــدی 75 درصــدی داشــته و موفــق بــه تحقــق 

۱۱۶ درصــد از بودجــه روزشــمار ابالغــی شــده اســت.
ایــن گــزارش افــزود: بیمــه هــای مهندســی بــا ۱۶۱ درصــد ، باربری 
بــا ۱5۶ درصــد و آتــش ســوزی بــا ۱۲4 درصــد رشــد نســبت بــه مــدت 
مشــابه ســال قبــل ، بیشــترین درصــد رشــد حــق بیمــه تولیــدی را بــه 
خــود اختصــاص داده انــد کــه ایــن آمــار حاکــی از تــداوم عملکرد مناســب 

شــرکت در حفــظ ترکیــب بهینــه پرتفــوی مــی باشــد.
بــر اســاس ایــن گــزارش، شــرکت بیمــه »مــا« از ابتدای ســال مالی 
۱4۰۰ توانســته اســت ۲5۶۶۰۰ عــدد بیمــه نامــه صادر کند کــه 5۶ درصد 

افزایــش نســبت بــه دو مــاه ابتدایی  ســال مالی گذشــته داشــته اســت .
شــایان ذکــر اســت نســبت خســارت شــرکت بــه عنــوان شــاخصی 
از عملکــرد مطلــوب بیمــه گــری، در ۲ مــاه نخســت ســال ۱4۰۰ نســبت 

بــه مــدت مشــابه ســال قبــل ۱3 واحــد کاهــش یافتــه اســت.

پانزدهمین رویداد فیناپ
 با موضوع اینشورتک برگزار خواهد شد

ــا حضــور  ــا موضــوع اینشــورتک و ب ــاپ ب ــداد فین ــن روی پانزدهمی
مدیــران و متخصصــان صنعــت بیمــه و فنــاوری اطالعــات بــه صــورت 

هیبریــد برگــزار مــی شــود.
ــداد  ــن روی ــاون، پانزدهمی ــه تع ــی بیم ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
فینــاپ پنجشــنبه ۲۰ خــرداد ۱4۰۰ از ســاعت ۱3 الــی ۱8 و بــا حضــور 
ــا  ــه ب ــای بیم ــه و فناوری ه ــت بیم ــان صنع ــران و متخصص صاحب نظ

ــی شــود. ــزار م موضــوع اینشــورتک برگ
ــرای  ــن ب ــای نوی ــتفاده از فناوری ه ــه اس ــورتک ب ــوع اینش موض
کاهــش ریســک و افزایــش کارایــی در صنعــت بیمــه اشــاره دارد و باعــث 
ارتقــای ســهولت در صنعــت بیمــه شــده و کمــک می کنــد تــا محصــوالت 
و خدمــات بیمــه در دســترس همــگان قــرار بگیــرد و باعــث صرفه جویــی 

در فرآیندهــای ســنتی خریــد بیمــه نیــز می شــود.
در ایــن رویــداد کــه در مرکــز نوآفرینــی پلنــت ضبــط و به صــورت 
مســتقیم از طریــق بســترهای پخــش زنــده بــه نمایــش گذاشــته خواهــد 
ــات و  ــوآوری وزارت ارتباط ــاوری و ن ــاون فن ــمی، مع ــتار هاش ــد، س ش
ــرمد؛  ــه س ــل بیم ــردون، مدیرعام ــا تاجگ ــات؛ غالمرض ــاوری اطالع فن
ــس  ــف، رئی ــم لطی ــاون؛ تی ــه تع ــل بیم ــی، مدیرعام ــس مظلوم یون
هیئت مدیــره بیمیتــو و ازکــی؛ و مدیرانــی از بیمــه ســامان، دانــا و تجارت 
ــوری، مدیرعامــل  ــی پ ــد ول ــن حام ــد کرد.همچنی ــو ســخنرانی خواهن ن
بیمیتــو و ازکــی؛ محمــود کریمــی، مدیرعامــل مرکــز نوآفرینــی پلنــت؛ 
مهــدی ایمانی مهــر، قائم مقــام مدیرعامــل شــرکت فنــاوران اطالعــات 
ــرز؛  ــه الب ــزی بیم ــوآوری و برنامه ری ــاون ن ــی، مع ــد عابدین ــره؛ حام خب
و رســول قربانــی، ســردبیر راه پرداخــت اعضــای پنــل ایــن رویــداد را 

تشــکیل مــی دهنــد.
ــاپ از شــهریور  ــل توجــه اســت کــه مجموعــه رویدادهــای فین قاب
ــورتک  ــوع اینش ــا موض ــه ب ــن دوره آن ک ــده و پانزدهمی ــاز ش ۱39۶ آغ
 https://evnd.co/o7rJV ــانی ــق نش ــود از طری ــی ش ــزار م برگ

ــود. ــل دسترســی خواهــد ب ــدان قاب ــه من ــرای عالق ب

حساب یا کارت بانکی خود را اجاره ندهید!
مســئولیت اســتفاده از ابزارهایــی که از ســوی شــبکه بانکــي در اختیار 
مشــتري قــرار گرفتــه بــر عهــده شــخص وي اســت و اجــاره دادن ایــن 

ابزارهــا مي توانــد دردســرآفرین باشــد.
ــه گــزارش روابــط عمومــی بانــک قرض الحســنه ایــران، ممکــن  ب
اســت برخــی مشــتریان بانکــي بنــا بــه دالیــل مختلــف حســاب، کارت 
یــا ســایر ابزارهایــي را کــه از ســوي بانــک در اختیارشــان قــرار گرفتــه 
بــه دیگــران واگــذار کننــد. ایــن موضــوع مي توانــد پیامدهایــي را بــراي 

ایــن گــروه از مشــتریان بــه دنبــال داشــته باشــد.
بــر اســاس قواعــد و ســازوکارهای حاکــم بــر شــبکه بانکــی کشــور، 
مســئولیت هــر گونــه ابزار دسترســی به حســاب و انجــام فرآیندهــاي مالي 
کــه از ســوي بانــک بــه مشــتري واگــذار شــده، بــه عهــده وي بــوده و در 
ایــن زمینــه هیــچ توجیهــي قابــل پذیــرش نیســت. بــر همیــن اســاس آن 
دســته از مشــتریان شــبکه بانکــي کــه نســبت بــه اجــاره دادن ابزارهــاي 
مختلــف بــه افــرادي اقــدام مي کننــد کــه بنــا بــه هــر دلیلــي از دریافــت 
خدمــات بانکــي محــروم شــده اند، ناگزیــر از پذیــرش عواقــب هــر گونــه 

سواســتفاده از ایــن ابزارهــا خواهنــد بــود.
ــک،  ــک، همراه بان ــن موضــوع حســاب، کارت بانکــی، اینترنت بان ای
اپلیکیشــن هاي ســاخت رمــز دوم یــک بــار مصــرف و... را در بــر 
ــا رعایــت  ــرد. شایســته اســت مشــتریان گرامــي شــبکه بانکــي ب مي گی
ایــن الــزام، نســبت بــه سواســتفاده از ابزارهــاي مالــي متعلــق بــه خــود 

ــد. پیشــگیري کنن

تقدیرجامعه معلولین ایران از بانک پارسیان
مدیرعامــل جامعــه معلولیــن ایــران بــا ارســال نامــه ای از حمایــت 
ــه  ــام جامع ــه تم ــاختمان نیم ــل س ــه تکمی ــک ب ــیان درکم ــک پارس بان

ــرد. ــن تقدیرک معلولی
در نامــه کامــران عــاروان خطــاب بــه کــورش پرویزیــان مدیرعامــل 
بانــک پارســیان آمــده اســت : جامعــه معلولیــن ایــران بابــت مســاعدت و 
همــکاری آن مجموعــه نهایــت قدردانــی را دارد و امیــد اســت در راســتای 
ایــن نیــت خیرخواهانــه بانــک پارســیان؛ ایــن موسســه بتوانــد در جهــت 
پیشــبرد اهــداف عالیــه خــود بــرای ارتقــا و اعتــالی معلــوالن جســمی 

حرکتــی کشــور گام هــای موثــری بــردارد.
گفتنــی اســت؛ بانــک پارســیان در راســتای ایفــای مســئولیت هــای 
اجتماعــی خــود بــرای چندمیــن بار در ســال جــاری بخش هایــی از هزینه 
تبلیغــات خــود را صــرف چنیــن اقداماتــی کــرده اســت کــه در ایــن بخش 
مبلــغ دو میلیــارد وســیصد میلیــون ریــال بــه منظــور تکمیــل ســاختمان 

نیمــه تمــام جامعــه معلولیــن ایــران تخصیــص داده اســت.
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آگهی ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون الحاق مواردی به قانون ساماندهی 
و حمایت از تولید و عرضه مسکن شهرستان سرعین 

برابر آرائ هیات حل اختالف موضوع قانون ساماندهی و حمایت از تولید 
و عرضه مسکن مستقر در واحد ثبتی شهرستان سرعین تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضی و ملک 
مورد تقاضا بشرح ذیل به منظور اطالع عموم در یک نوبت اگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت اعتراضی داشته باشد 
می توانند از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت  بیست روز اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه 

از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند:
 ۱- رای شماره ۲۰5۰- ۱4۰۰.۲.۲7 آقایان حسین و حسن هر دو با 

همت و هر دو فرزندان فرهاد نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین محصور 
بطور بالسویه و بالمناصفه به شماره 98۲3 فرعی از 3۱۰ اصلی به مساحن 
۶9.85 متر مربع  ۲- رای شماره ۲۰5۶- ۱4۰۰.۲.۲7 آقای مقصود حسن 
زاده نیاری فرزند رحیم نسیت به ششدانگ یک قطعه زمین محصور بطور 
به شماره 98۲9 فرعی از 3۱۰ اصلی به مساحت 9۰3.۲3 مترمربع3-  رای 
شماره ۲۰5۲- ۱4۰۰.۲.۲7 خانم فاطمه دادخواه بیله درق فرزند خدا کرم 
نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین محصور بطور به شماره 98۲5 فرعی 
از 3۱۰ اصلی به مساحت 59.۰5 متر مربع  بدیهی است در صورت انقضای 
مهلت مذکور و عدموصول اعتراض طبق مقرراتسند مالکیت صادرخواهد شد. 

بهبود محمدی - رئیس ثبت اسناد و امالک سرعین 

نماینــده مــردم تهــران، ری، 
ــس  ــهر و پردی ــمیرانات، اسالمش ش
در مجلــس شــورای اســالمی گفــت: 
ــاد  ــرایط و اقتص ــردم از ش ــروز م ام
ــد  ــار دارن ــوده و انتظ ــد ب ــه من گل
ــه  ــا ب ــود ب ــری موج ــی تدبی ــن ب ای
ــت  ــا و ظرفی ــدن نهاده ــه آم صحن
هــای مردمــی در کنــار کار جهــادی 
ــک  ــب ی ــرا در قال ــی جهادگ مدیران
دولــت جــوان و انقالبــی رفــع شــود.

بــه  اشــاره  بــا  شــریفیان 
ــائل روز  ــش رو و مس ــات پی انتخاب
کشــور بــا بیــان اینکــه اکنــون 
سرنوشــت  انتخابــات  آســتانه  در 
ــرای  ســاز و آزمــون مهــم علمــی ب
ــده کشــور در گام  ــن مســیر آین تعیی
دوم انقــالب اســالمی قــرار داریــم، 
ــرایط و  ــردم از ش ــروز م ــت: ام گف
ــار  ــوده و انتظ ــد ب ــه من ــاد گل اقتص
دارنــد ایــن بــی تدبیــری موجــود بــا 

بــه صحنــه آمــدن نهادهــا و ظرفیت 
هــای مردمــی در کنــار کار جهــادی 
ــک  ــب ی ــرا در قال ــی جهادگ مدیران
دولــت جــوان و انقالبــی رفــع شــود.

ایــن نماینــده مــردم در مجلــس 
یازدهــم ادامــه داد: بــا ایــن حــال در 
ــد  ــی رس ــر م ــه نظ ــرایط ب ــن ش ای
ــی  ــرای داخل ــرب گ ــان غ ــه جری ک
ــات  ــور انتخاب ــتفاده از تن ــا سوءاس ب
قصــد بازگشــت به گذشــته را داشــته 
ــر  ــتن ب ــرپوش گذاش ــن س ــا ضم ت
ناکارآمــدی هــای مدیریتــی در ســال 
ــه  ــردم گالی ــن م ــر، ذه ــای اخی ه
منــد از شــعارها و وعــده هــای پــوچ 
را بــا دوقطبــی ســازی دروغیــن 
ــت-مذاکره و  ــره، معیش میدان-مذاک
جنگ-مذاکــره دوبــاره گمــراه کنــد.

وی اضافــه کــرد: همــه شــاهد 
ــای  ــا ادع ــه ب ــی ک ــتیم جریان هس
ــد روز روی  ــکالت در ص ــل مش ح

سرنوشــت  ســال   8 و  آمــد  کار 
ــرات  ــه مذاک ــور را ب ــردم و کش م
ــره زد،  ــرب گ ــا غ ــل ب ــی حاص ب
خســارات ســنگینی بــه حــوزه هــای 
ــته  ــع هس ــه صنای ــف از جمل مختل
انــرژی و حــوزه  ای، پزشــکی و 
ــن  ــه ای ــرد ک ــر وارد ک ــای دیگ ه
ــه  ــه ای اســت ک ــه گون خســارت ب
ــی،  ــروز برخــالف شــعارهای قبل ام
ــد  ــت نچرخی ــرخ صنع ــا چ ــه تنه ن
ــا مشــکل قطــع آب  ــردم ب بلکــه م

ــدند. ــه ش ــز مواج ــرق نی و ب
شــریفیان ادامــه داد: همیــن 
ــت  ــی اس ــه مدع ــا اینک ــان ب جری
ــی  ــارات کاف ــور اختی ــس جمه رئی
نــدارد، ســعی مــی کنــد صــف 
آرایــی کــرده و آنچــه در ایــن ســالها 
از ناکارآمــدی در مدیریــت از خــود را 
نشــان داده دوبــاره تکرار کنــد؛ مردم 
صبــور کشــور از ســوی مدیریــت پیر 

ــختی  ــث س ــه باع ــه ک ــی برنام و ب
معیشــت، گرانــی، کمبود مســکن، از 
بیــن رفتــن تولیــد و افزایــش آســیب 
هــا و کاهــش رفــاه اجتماعــی شــده، 

ــد. ــه تنــگ آمــده ان ب
ایــن عضــو مجمــع نماینــدگان 
اســتان تهــران تأکیــد کــرد: ولنگاری 
ــه  ــت در هم ــادی دول ــی اقتص فعل
بازارهــا بــه خصــوص بــازار مایحتاج 
و  بــورس، خــودرو  ارز،  عمومــی، 
هــزاران بــازار دیگــر، هرچنــد مــردم 
را آزرده امــا ایــن را بــه پــای مبانــی 
انقالب و ســاختار انقالبــی جمهوری 
اســالمی نخواهنــد گذاشــت و اکنون 
ــه از  ــتند ک ــی هس ــال دولت ــه دنب ب
سیاســت هــای غلــط گذشــته دســت 
برداشــته و بــا کار جهــادی و روحیــه 
ــی  ــوان داخل ــر ت ــه ب ــی و تکی انقالب
کشــور، حــل مســائل را صــورت 

دهنــد.

نماینده مردم تهران:

مردم از شرایط اقتصادی گله مند هستند
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ملی پوش پیشین والیبال ایران:
بعد از المپیک، حقایق باید روشن شود

ترکاشوند، ملی پوش پیشین والیبال ایران گفت: باید همه چیز را تا المپیک 
تحمل کرد تا تیم ملی به حاشیه نرود و نتیجه بگیرد اما بعد از المپیک، حقایق 

باید روشن شود.
محمد ترکاشوند در مورد رشد زیاد دستمزد بازیکنان والیبال در هر سال 
اظهار داشت: دستمزد بازیکنان با توجه به تورم جامعه، افزایش پیدا می کند. من 
حدود ۱۰ سال، گران ترین بازیکن ایران بودم ولی وقتی ورزش حرفه ای را کنار 
گذاشتم، شغل و جایگاهم را از دست دادم و حاال حتی بیمه هم ندارم. من ۶ 
سال هم مربیگری کردم اما اتفاق خاصی در زندگی حرفه ای من نیفتاد. 3 سال 
سرمربی پیکان بودم که هزینه هر 3 سال به ۱۱ میلیارد تومان هم نمی رسید.

سرمربی پیشین تیم پیکان ادامه داد: آینده مشخص نیست. حق ورزشکاران 
است که پول زیادی بگیرند ولی با توجه به توانمندی آنها. در حال حاضر فقط 
تعداد محدودی والیبالیست هستند که با توجه به توانمندیشان، می توانند درآمد 
باال داشته باشند. با این حال معتقدم که همه بازیکنان باید از این سفره بهره 
برای همیشه  ببیند و  اوج جوانی آسیب  ببرند. یک ورزشکار ممکن است در 

ورزش را کنار بگذارد.
ترکاشوند در مورد اینکه برخی بازیکنان پس از بستن قرارداد داخلی با یک 
تیم با تیم دیگری با دستمزد بیشتر می روند، گفت: نباید در این مورد کدورت 
پیش بیاید و باید قراردادها صریح و قانونی باشد. بازیکن هم از طرفی حق دارد 
که فکر زندگی و آینده خود باشد. بازیکنی که پیشنهادی باال از یک تیم دارد، 
هرگز نمی تواند برای تیمی با پیشنهاد پایین بازی کند. در حال حاضر با یک 
میلیارد تومان هم نمی توان خانه ای 5۰ متری در تهران خرید. بازیکنان نباید 
زود قرارداد ببندند ولی وقتی امضا کردند باید به امضا و قول خود متعهد باشند.

مرد اخالق سال های پیش والیبال ایران در مورد تیم ملی اظهار داشت: 
نتیجه  زمان  امسال،  دارند.  و شرایط خوبی  داشته  تمرین مستمر  ملی پوشان، 
از ستاره های  تعدادی  المپیک،  از  بعد  المپیک است چون  در  تیم ملی  گیری 
تیم ملی کنار خواهند رفت و جوانگرایی اتفاق می افتد. درخت والیبال ایران که 
در ۱۰ سال گذشته به آن از هر نظر رسیدگی شده باید در المپیک ثمر بدهد. 

جوانگرایی هم البته کار سختی است و باید جدی گرفته شود.
ترکاشوند در مورد حذف پیمان اکبری از کادر فنی تیم ملی گفت:  نمی دانم 
چه بگویم. باید همه چیز را تا المپیک تحمل کرد تا تیم ملی به حاشیه نرود و 
نتیجه بگیرد. سکوت در حال حاضر، بهترین کار است اما بعد از المپیک، حقایق 

باید روشن شود. برخی اشخاص باید شهامت داشته باشند و پاسخگو باشند.
او در مورد حضور بهروز عطایی در راس کادر فنی تیم جوانان در مسابقات 
جهانی و تیم ملی در مسابقات آسیایی گفت: خوشحالم که یک مربی ایرانی، 
هدایت تیم ملی را بر عهده خواهد گرفت. عطایی، سال ها در تیم جوانان و والیبال 
ایران، زحمت کشیده است. ولی ای کاش فدراسیون در این مورد، تامل بیشتری 
می کرد و اجازه می داد که تمرکز عطایی فقط روی یک تیم باشد. می شد از 
پیمان اکبری، سعید رضایی و رحمان محمدی راد هم در تیم ملی استفاده کرد.

و 3 سال  پیکان  پایان گفت: من 3 سال سرمربی  در  ترکاشوند  محمد 
سرمربی ورامین بودم در حالی که در این تیم ها، ریالی پول نبود. قبول مسئولیت 
چنین تیم هایی، شهامت می خواهد. من حتی مجبور بودم برای مدیران تیم توضیح 
بدهم که وجود حداقل یک بازیکن باتجربه به عنوان کاپیتان برای یک تیم چه 
اهمیتی دارد. بعد از اینکه از پیکان و ورامین رفتم، وضع مالی این تیم ها بهتر 

شد و تنها می توانم بگویم که پول، حرف اول را در این بین می زند.

رقابت یزدانی و قیاسی برای دوبنده المپیکی وزن ۶۵ کیلوگرم

انتخابی وزن ۶5 کیلوگرم تیم ملی کشتی آزاد برای حضور در   مبارزه 
بازی های المپیک توکیو فردا جمعه بین »امیرمحمد یزدانی« و »مرتضی قیاسی« 
برگزار خواهد شد. شانس حضور برای نخستین مرتبه در المپیک نصیب کدامیک 

از این ۲ نفر خواهد شد؟
امیرمحمد یزدانی و مرتصی قیاسی روز جمعه )هفتم خردادماه( براساس 

قانون اتحادیه جهانی کشتی وزن کشی شده و با هم رقابت خواهند کرد.
این رقابت به صورت تک کشتی و با  ۲ کیلوگرم ارفاق وزن برگزار خواهد 
شد. )در صورت بروز اتفاقات، حوادث و یا مشکل داوری با تصمیم کادر فنی 

امکان برگزاری مجدد مسابقه وجود دارد.(
یزدانی دارنده مدال نقره نوجوانان جهان یکی از اعضای تیم ملی کشتی 

آزاد بزرگساالن در پیکارهای جهانی ۲۰۱9 قزاقستان بود.
او فروردین ماه امسال به عنوان نماینده کشورمان در پیکارهای کسب 
سهمیه المپیک در قاره آسیا که در قزاقستان برگزار شد حضور یافت و سهمیه 

وزن ۶5 کیلوگرم را کسب کرد.
»محمد  دوم  دور  در  اول،  دور  در  استراحت  از  پس  پیکارها  این  در  او 
عبدالکریم« از کویت را با نتیجه ۱۰ بر صفر مغلوب کرد و راهی مرحله نیمه 
نهایی شد. وی در این مرحله نیز با نتیجه ۱۰ بر صفر از سد »حاجی محمدعلی« 
کشتی گیر روسی االصل بحرین گذشت و ضمن کسب سهمیه المپیک راهی 
دیدار فینال شد. یزدانی در فینال با نتیجه ۱5 بر ۱3 مغلوب »ارنظر آکماتالیف« 

از قرقیزستان شد و به مدال نقره رسید.
وزن  این  مدعی  دیگر  نیز  جهان  جوانان  طالی  مدال  دارنده  قیاسی 
المپیکی نیز در پیکارهای قهرمانی آسیا حضور یافت و مدال برنز گرفت. این 
آزادکار لرستانی تیم ملی در دور نخست با نتیجه ۶ بر ۲ »کریم حوجاکوف« 
از ترکمنستان را مغلوب کرد. وی در دور بعد مقابل »علی بیک عثمان اف« از 
قرقیزستان با نتیجه 7 بر 3 به برتری دست یافت و راهی مرحله نیمه نهایی 
شد. قیاسی در این مرحله مقابل »تاکوتو اوتوگورو« قهرمان جهان از ژاپن با 
نتیجه 8 بر ۲ مغلوب شد و به دیدار رده بندی رفت. وی در این دیدار با نتیجه 
7 بر صفر و ضربه فنی »نادر رحیم اف« از ازبکستان را از پیش رو برداشت و 

صاحب مدال برنز شد.
تیم ملی کشتی آزاد کشورمان در وزن ۶5 کیلوگرم در ۶ سال گذشته 
از  بعد  آورد.  دست  به  المپیک  و  جهانی  پیکارهای  در  را  توفیقی  نتوانسته 
رقابت های  برنز توسط »سیداحمد محمدی« در  سال ۲۰۱5 و کسب مدال 
خود  به  را  عنوان  و  مدال  رنگ  هیچگاه  ایران  آزاد  کشتی  جهان،  قهرمانی 
ندید و »میثم نصیری« نماینده این سال های کشتی آزاد هر چند در برخی 
میدان های آسیایی مدال گرفت اما در آوردگاه های المپیک و جهانی هیچ گاه 

دستش به مدال نرسید.

بوفون: به بازی کردن ادامه می دهم
با  بان  دروازه  بوفون،  جی جی 
پس  که  گوید  می  ایتالیایی،  تجربه 
از جدایی از یوونتوس می خواهد سر 
فرصت و بدون عجله درباره آینده اش 

تصمیم بگیرد.
بوفون 43 ساله در هفته های 
پیش اعالم کرد که در تابستان و پس 
از به اتمام رسیدن قراردادش با یووه، از 
این باشگاه جدا خواهد شد، اما تصمیم 

دارد که در صورت دریافت پیشنهادی مناسب همچنان به بازی کردن ادامه دهد.
بوفون نخستین بار  ۲۰ سال پیش و زمانی که در سال ۲۰۰۱ از پارما به 
یوونتوس پیوست، پیراهن بیانکونری را بر تن کرد. او در سال ۲۰۱9 و پس از اینکه 

یک سال را در PSG بازی کرد، بار دیگر به تورین بازگشت.
بوفون در دو سال گذشته در یوونتوس در نقش دروازه بان دوم و ذخیره شزنی 
بوده است اما یووه را با ۱۰ قهرمانی اسکودتو، پنج قهرمانی در کوپاایتالیا و شش 

قهرمانی سوپرکاپ ترک خواهد کرد.
این دروازه بان کهنه کار می گوید که در تصمیم گیری برای آینده اش تالش 

خواهد کرد تا از برداشتن گامی ریسکی و پرخطر پرهیز کند.
بوفون گفت: »من راهی را انتخاب خواهم کرد که به من انگیزه بدهد. من 

هیچ عجله ای ندارم که بالفاصله انتخابی کنم و راه حلی پیدا کنم.
من هر چه که داشتم را در یووه دادم و هر چه که می خواستم را به دست 
آوردم. اما لحظاتی هست که ما باید عقب بنشینیم به جای اینکه گامی ریسکی و 

پرخطر برداریم.
این پایان درستی بود. من خاطرات خوبی از سال های گذشته دارم. این باشگاهی 
است که وقتی من فقط یک پسربچه بودم به من خوش آمد گفت و از من مردی 
ساخت که امروز هستم. من بخش بسیاری از کارهایی که کردم و دستاوردهایم را 

مدیون یووه هستم.«

دیوید جیمز«
لیورپول بدون صالح بهتر بازی می کند!

سابق  بان  دروازه  جیمز،  دیوید 
لیورپول، به یورگن کلوپ توصیه کرده 
که صالح را در این تابستان بفروشد 
چرا که قرمزها بدون بهترین گلزن این 

فصل شان بهتر بازی می کنند!
صالح در این فصل ۲۲ بار برای 
لیورپول در لیگ برتر گلزنی کرد و با 
تنها دو گل کمتر از هری کین، دومین 

گلزن برتر لیگ انگلیس شد.
سادیو مانه، نزدیک ترین رقیب صالح در گلزنی در جمع قرمزها، نصف این 
تعداد گل را به ثمر رسانده است و می توان گفت که مهاجم مصری یک تنه تیم 
کلوپ را به جمع تاپ فور رساند و سهمیه چمپیونزلیگ را برای قرمزها کسب کرد.

با این وجود به کلوپ پیشنهاد شده که در تابستان بهترین مهاجم خود را بفروشد 
تا بتواند تیمش را در دیگر مناطق تقویت کند. دیوید جیمز معتقد است که لیورپول 

بدون آقای گل خود بهتر بازی می کند!
جیمز گفت: »این احتمال که آنها میلیون میلیون پول خرج کنند خیلی بعید 
است. فکر می کنم که آنها قرار است چند بازیکن را بفروشند. به نظر من صالح 
ممکن است دومین آقای گل لیگ برتر باشد، اما لیورپول بدون او بهتر بازی می کند.

مهاجم  سه  از  یکی  راحت  ژوتا  بفروشد،  را  لیورپول صالح  که  در صورتی 
قرمزها خواهد شد، فیرمینو آزادی بیشتری پیدا می کند و لیورپول به جای اینکه 
تنها به گل های صالح متکی باشد، یک انرژی و حال و هوای جدید در خط حمله 

پیدا خواهد کرد.”
عالوه بر یازده گل سادیو مانه، رابرت فیرمینو و دیوگو ژوتا نیز در این فصل هر 
کدام 9 گل برای لیورپول به ثمر رسانده اند. فیرمینو در 33 بازی از ابتدا در ترکیب 

قرمزها به میدان رفته و ژوتا تنها در ۱۲ بازی از ابتدا در زمین بوده است.
جیمز در پاسخ به این سوال که لیورپول چه زمانی باید مهاجم مصری خود، 
که در طول ۲۰3 بازی در این باشگاه ۱۲5 گل به ثمر رسانده است، را بفروشد، با 
مقایسه وضعیت صالح در لیورپول با سرخیو آگوئرو در منچسترسیتی، گفت: »اگر 
من بودم همین االن او را می فروختم. مسئله این نیست که مو صالح بازیکن خوبی 

نیست، رکورد گل های او به تنهایی گویای کیفیت این بازیکن است.
به  تواند  می  گواردیوال  پپ  مثال  که  است  آگوئرو  با  مشابه  وضعیتی  این 
منچسترسیتی نگاه کند و ببیند که به این بازیکن نیازی ندارد. فکر می کنم با توجه 
به شیوه ای که یورگن کلوپ لیورپول را رشد داده، صالح اکنون بر خالف فصل 
های قبل که یکی از سه مهاجم قرمزها بود، تبدیل به یک نقطه کانونی در خط 

حمله شده است.
به نظر من سیالیت و شناور بودن لیورپول در زمین توسط صالح به خطر می 
افتد، حتی اگر گل بزند. تاتنهام یک مثال دیگر از این موضوع است که داشتن یک 
آقای گل باعث قهرمانی در لیگ نمی شود. من فکر می کنم آنها می توانند از فروش 

صالح پول به دست بیاورند و تیم را تقویت کنند. »

 آلگری و ساری گزینه های جایگزین مربی اینتر
یک رسانه ایتالیایی خبر داد که آنتیونیو کونته که موفق شده بود با اینتر قهرمان 

ایتالیا شود از این تیم جدا خواهد شد.
تیم فوتبال اینتر میالن امسال توانست با آنتونیو کونته پس از ۱۱ سال طعم 
قهرمانی در سری آ را بچشد. این در حالی است که تنها پس از گذشت چند روز از پایان 
لیگ ایتالیا رسانه های این کشور خبر از جدایی سرمربی موفق نراتزوری را می دهند.

طبق اعالم کالچو مرکاتو دلیل اصلی این موضوع مشکالت مالی است چرا که 
اینتر برای تسویه حساب کامل با این مربی و تامین حقوق سال آتی او دچار مشکل 
شده است. این در حالی است که گفته می شود بودجه فصل آتی اینتر نسبت به این 

فصل ۲۰ درصد کاهش پیدا کرده است.
این در حالی است که مدیریت باشگاه از االن به دنبال پیدا کردن جایگزین 
کونته است که آلگری در صدر فهرست مربیان مد نظر او قرار دارد. مائوریتسیو ساری 

هم گزینه بعدی نراتزوری است.

آزمون روسیه را ترک می کند!
حضور  از  صحبت  فصل  هر 
متعددی  های  درتیم  آزمون  سردار 
نهایت در  در  او  اما  آید  میان می  به 
تیم های روسی باقی می ماند اما به 
نظر می رسد حکایت فصل پیش رو 

متفاوت است. 
سردار آزمون در اردوی تیم ملی 
حاضر شده است و طبیعتا اگر قرار به 

ادامه ی حضور در تیم زنیت بود پیش از ترک روسیه و حضور در اردوی تیم ملی 
فوتبال ایران قرارداد خود را با تیم زنیت تمدید می کرد. به این دلیل که فصل آینده 
آخرین تعهد سردار آزمون به تیم روسی است و اگر قرار به ادامه ی حضور در تیم 
زنیت بود این قرارداد تمدید می شد تا زنیت در فصول آتی با فروش این بازیکن 
ایرانی به سود قابل توجهی دست پیدا می کرد. وقتی این قرارداد تمدید نشده است 
بدین معنی است که تعطیالت تابستانی پیش رو آخرین فرصت برای زنیت است تا 
بازیکن ایرانی اش را به تیم های دیگر انتقال دهد. به عبارت ساده تر سردار اگر در 
فصل پیش رو در تیم زنیت بماند پایان فصل بازیکن آزاد اعالم خواهد شد آنوقت 
این بازیکن ایرانی می تواند به عنوان مهره ی آزاد به تیم دلخواه ملحق شود. زینت 
برای خرید سردار آزمون مبلغ ۱۲ میلیون یورو به باشگاه روبین پرداخت کرده و هر 
قهرمانی تیم زنیت در لیگ برتر روسیه به همراه سردار آزمون یک میلیون یورو برای 

این تیم آب خورده و این پول به حساب باشگاه روبین پرداخت شده است. 
نکته ی مهم دیگری که به نظر می رسد پایان حضور سردار آزمون در تیم 
زنیت را یادآوری می کنند مصاحبه جدید سرگئی سماک سرمربی زنیت درباره ی 
سردار آزمون است. او در آخرین اظهار نظر خود در مورد سردار آزمون گفته است:» 
خیلی زود است در مورد آنچه که در تابستان اتفاق خواهد افتاد، صحبت کنیم. فقط 
یک بار دیگر می توانم نظرم را به صورت کلی به شما یادآوری کنم. نگه داشتن آزمون 
و یا هر بازیکنی  بر خالف میلش منطقی نیست. این مسئله در نهایت هم به تیم 
آسیب می زند و هم به خود بازیکن.« این در حالی است که او فصل گذشته و وقتی 
اخبار در مورد حضور سردار آزمون در تیم های مطرح اروپایی زیاد شده بود گفته بود 
سردار آزمون در اردوی تیم زنیت مشغول آماده سازی خود برای همراهی تیم زنیت 

است و این بدین معنی است که او به تیم جدید ملحق نخواهد شد. 

 ۲۶ اسکوچیچ  دراگان 
انتخابی جام  بازیکن را برای 
جهانی به تیمش دعوت کرده 
از  بعد  بازیکنان  برخی  بین  این  که در 
گذشت حدود 5 تا ۶ سال پیراهن تیم 

ملی را مجددا به تن خواهند کرد.
خود  فهرست  اسکوچیچ  دراگان 
برای اردوی آماده سازی تیم ملی پیش از 
حضور در انتخابی جام جهانی در بحرین 
را اعالم کرد. ۲۶ بازیکن برای این اردو 
به تیم ملی ایران فراخوانده شده اند که 
در نهایت سه نفر اردوی تیم ملی را ترک 
خواهند کرد که یکی از این پست ها در 

بخش دروازه بانی خواهد بود.
نفرات  اسامی  جدید  فهرست  در 
جدیدی به چشم می خورد که از زمان 
دعوت  ملی  تیم  به  اسکوچیچ  حضور 
نشده بودند و بعد از نزدیک به دو سال 
پیراهن تیم ملی را به تن خواهند کرد.

بررسی  به  گزارش  این  ادامه  در 
فهرست تیم ملی نسبت به اردوی بازی 
با عراق در آبان 98 و ارائه برخی نکات 

می پردازم که حائز اهمیت است.
بازگشت قارتال بعد از 4 سال

 4 بین  در  اخباری  محمدرضا 
دروازه بانی است که به تیم ملی دعوت 
شده اند. یک نفر از این بین خط خواهد 
شود.  بحرین  راهی  نفر  سه  تا  خورد 
شاید احتمال حضور اخباری در بحرین 
کم باشد اما او به دروازه بان هایی مانند 
رشید مظاهری و حامد لک ترجیح داده 

شده است.
اخباری بعد از حضور در اردوی تیم 
ملی در آبان 9۶، رفته رفته با افت مواجه 
شده و لباس تیم ملی را از دست داد. 
برای مدتی در سایپا نیمکت نشین بود و 
سپس به تراکتور رفت و آنجا هم فرصت 
چندانی به دست نیاورد تا این که مجددا 
به روزهای اوج فوتبالش برگشت. او در 
لیگ قهرمانان آسیا هم نمایش خوبی در 
دروازه تراکتور داشت. طرفداران تراکتور 

به او لقب قارتال )عقاب( داده اند.
جهانبخش و قدوس بعد از دو سال 

در پیراهن تیم ملی
بهترین  جزو  جهانبخش  علیرضا 
فوتبال  اخیر  سال  چند  استعدادهای 
بهترین  حاضر  حال  در  او  است.  ایران 
لژیونرهای  میان  هم  را  خارجی  تیم 
ایرانی دارد و در سخت ترین لیگ فوتبال 
برایتون  در  ولی  می کند  بازی  جهان 
راهی  این فصل  احتماال  و  نبود  موفق 

تیم دیگری می شود.

جهانبخش تاکنون دو جام جهانی 
را تجربه کرده و فقط یک جام جهانی تا 
رسیدن به رکورد مسعود شجاعی فاصله 
دارد و چه بسا در جام جهانی ۲۰۲۶ هم 
حاضر باشد که در این صورت رکورددار 

حضور در این مسابقات می شود.
از طرفی سامان قدوس هم یکی از 
بهترین لژیونرهای فوتبال ایران است که 
در دوران کی روش، به تیم ملی دعوت 
شد ولی بعد از محرومیت در سال 98، 
هرگز به تیم ملی دعوت نشده بود. او 
در حال حاضر با تیمش در فینال پلی 
آف صعود به لیگ برتر انگلیس قرار دارد 
و می تواند به پنجمین ایرانی لیگ برتر  

انگلیس تبدیل شود.
این دو نفر آخرین بار در اردوی تیم 
ملی برای بازی با سوریه و کره جنوبی 
در دوران ویلموتس در خرداد 98 حاضر 
بودند و حاال بعد از دو سال مجددا به 
نظر  زیر  تا  می پیونند  ملی پوشان  جمع 
نشان  را  خود  مهارت های  اسکوچیچ 

دهند.
از  بعد  کامیابی نیا  کمال  بازگشت 

شش سال
چند  بازیکن  و  دفاعی  هافبک 
پست های  در  که  پرسپولیس  منظوره 
ز  ا بعد  می رود،  میدان  به  مختلفی 
مدت های مدیدی پیراهن تیم ملی را به 

تن خواهد کرد. او هیچ گاه بازیکن ثابتی 
برای تیم ملی نبوده اما اخیرا بازی های 
بسیار خوبی را به نمایش گذاشته است. 
اگر چه احتمال دارد در پایان این اردو 
یک نفر از خط هافبک کنار برود ولی 
به  کامیابی نیا  بازگشت  ارزشمند  نکته 
اردوی تیم ملی است.حضور کامیابی نیا 
در تیم ملی به انتخابی جام جهانی ۲۰۱8 
مربوط  می شود. او آخرین بار در سال 
تیم ملی حضور داشت.  کمال  9۶ در 
یکی از ۶ گل تیم ملی مقابل گوام در 

سال 94 را هم به ثمر رساند.
ملی  تیم  جدید  فهرست  مقایسه 
عراق  مقابل  رسمی  بازی  آخرین  با 

در سال 98
ملی  تیم  رسمی  بازی  آخرین 
مربوط   98 آبان  در  عراق  با  دیدار  به 
ویلموتس  حضور  آخرین  که  می شود 
بازی  آن  بود.  ایران  نیمکت  روی  هم 
ایران  ملی  تیم  یک  بر  دو  شکست  با 
این  رهبر  اسکوچیچ  حاال  بود.  همراه 
کشتی بحران زده است تا تیمش را از 

این وضعیت خارج کند.
نگاهی به فهرست بازیکنان دعوت 
شده به این تیم در حدود یک سال و 
نشان  را  بسیاری  تغییرات  گذشته  نیم 

می دهد.
شجاعی،  مسعود  محبی،  محمد 

رامین  ابراهیمی،  امید  کریمی،  علی 
رضاییان، سیاوش یزدانی، محمد نادری، 
نسبت  مظاهری  رشید  و  غفوری  وریا 
دعوت  ملی  تیم  به  عراق،  با  بازی  به 

نشده اند.
در عوض امیر عابدزاده، محمدرضا 
سامان  جهانبخش،  علیرضا  اخباری، 
ترابی،  مهدی  قایدی،  مهدی  قدوس، 
اللهی،  عزت  سعید  نیا،  کامیابی  کمال 
سلمانی،  جعفر  اسماعیلی فر،  نیال  دا
به  خلیل زاده  شجاع  و  محرمی  صادق 

تیم ملی فراخوانده شده اند.
دعوت از ۱۶ لژیونر و ۱۰ بازیکن 

داخلی
نظر  با  هم  لژیونر  بازیکن   ۱۶
ملی  تیم  نهایی  فهرست  در  اسکوچیچ 
برای دیدارهای برگشت با هنگ کنگ، 
دارند.  حضور  بحرین  و  عراق  کامبوج، 
در عوض ۱۰ بازیکن از لیگ برتر ایران 
 ۲۶ رفته  هم  روی  که  شده اند  دعوت 
بازیکن تیم ملی را شامل می شوند. در 

پایان سه نفر هم خط خواهند خورد.
تمام  بین  در  رکوردار  پرسپولیس 

تیم ها
شده  دعوت  بازیکنان  بین  در 
است  رکوردار  بازیکن   5 با  پرسپولیس 
سه  با  سپاهان  هم  تیم  این  از  پس  و 
استقالل  است.  گرفته  قرار  پوش  ملی 
و تراکتور هم یک بازیکن در تیم ملی 
دارند.در بین خارجی ها، شارلوا دو بازیکن 
بقیه تیم ها یک  از  تیم  ملی دارد و  در 

بازیکن دعوت شده است.
روز  از  ایران  ملی  تیم  اردوی 
سه شنبه آغاز شده و تا پنجم خرداد در 
کمپ تیم های ملی در تهران و از ششم 
تا دهم خرداد در جزیره کیش ادامه دارد 
و تیم ملی سپس راهی بحرین می شود 
تا روز سیزدهم خرداد با هنگ کنگ در 
انتخابی جام جهانی قطر رو به رو شود. 
شاگردان اسکوچیچ در ادامه رقابت ها به 
ترتیب با بحرین، کامبوج و عراق رو به 

رو خواهند شد.
ایران از چهار بازی گذشته خود در 
این مسابقات فقط ۶ امتیاز کسب کرده 
به  راهیابی  برای  بغرنجی  وضعیت  و 
مرحله بعد مسابقات دارد. این مسابقات 
تاکنون چندین بار به علت ویروس کرونا 
به تعویق افتاده و در نهایت کنفدراسیون 
فوتبال آسیا بحرین را به عنوان میزبان 
با  متمرکز مسابقات در نظر گرفت که 
اعتراض فدراسیون فوتبال ایران همراه 

بود اما ثمری نداشت.

اسکوچیچ و بازگشت به تنظیمات کارخانه!

پیشکسوت فوتبال کشورمان گفت: 
االن وقت انتقاد، حاشیه و جنجال نیست؛ 
ما باید به جام جهانی برویم و این به نفع 

همه است.
دیگر  روز  چند  تا  ایران  ملی  تیم 
رقابت های  ادامه  در  را  خود  بازی های 
برگزار  بحرین  در  جام جهانی  انتخابی 
خواهد کرد. مهدی مهدوی کیا چهره ملی 
و بین المللی فوتبال ایران درباره شرایط 
تیم ملی صحبت کرد و اظهار داشت: تیم 
ملی در شرایط بسیار حساسی قرار گرفته 
و برای صعود به مرحله بعدی نیاز مبرم به 
موفقیت در بازی های پیش رو دارد. همه 
ما امیدواریم تیم با موفقیت هر چهار بازی 
را پشت سر بگذارد. با حمایت همه جانبه 
از سوی مردم و رسانه ها و مدیران این 

اتفاق شدنی است.
فوتبال  ملی  تیم  سابق  پیتان  کا
بازی های  در  متاسفانه  داد:  ادامه  ایران 
قبلی ۲ مسابقه را مقابل بحرین و عراق 
از دست دادیم. این نشانه ضعف تیم ملی 
ایران نبود و فکر می کنم شرایط روحی و 
روانی تیم استانداردهای الزم را نداشت. 
به گذشته هم نمی خواهم برگردم و همه 
ما می دانیم که چه پیش آمد و چه شد. 
االن هنوز چیزی تمام نشده و همه چیز 
دست خودمان است و از هر نظر برتر از 

حریفان هستیم.
به  ره  شا ا با  مهدوی کیا  مهدی 
کرد:  اضافه  ایران  تیم ملی  فنی  شرایط 
نگاه  که  تیم ملی  لیست  االن  همین 
با  و  انگیزه  با  بازیکنانی  به  می کنیم 
نفر  چند  می رسیم.  حرفه ای  و  قدرت 
در  را  ممکن  عملکرد  بهترین  آنها  از 
فوتبالی  آینده  و  داشته اند  اروپا  فوتبال 
آنهایی  آنهاست.  انتظار  درخشان تری در 

می کنند  بازی  ایران  لیگ  در  که  هم 
فوتبالیست هایی آماده و تاثیرگذارند. کادر 
فنی هم قطعا تالش زیادی کرده تا برای 
تیم ملی برنامه ریزی مناسب داشته باشد.

مهدوی کیا ادامه داد: از همه مهم تر 
فراز  فوتبال  ایرانیم.  ما  که  است  این 
دور  روی  شما  همیشه  و  دارد  نشیب  و 
ما هم یک  دوره خود  در  نیستید.  بردن 
بار در چنین شرایطی قرار گرفته بودیم 
صعود  توانستیم  همدلی  و  اتحاد  با  و 
جهانی  جام  به  نهایت  در  اتفاقا  و  کنیم 
رفتیم. االن هم من هیچ شکی به اراده 
ندارم.  بچه ها  و  ملی  تیم  باالی  توان  و 
ما از عراق و بحرین با اختالف باالتر و 
برتر هستیم و به همین دلیل صعود دور 

از دسترس نیست.
این سوال  به  پاسخ  در  مهدوی کیا 
است  بهتر  جدول  شرایط  »طبق  که 
ببرد.  را  خود  مسابقه  چهار  هر  تیم ملی 
درست  تیم  برای  مشکلی  موضوع  این 
چیز  همه  من  نظر  به  گفت:  نمی کند؟« 
به تیم ملی خودمان بستگی دارد و بچه ها 
شوند.  زمین  وارد  برنده  ذهنیت  با  باید 
کشور  فوتبال  در  که  مشکالتی  تمام  با 

بحران های  و  اتفاقات  تمام  با  می بینیم، 
باید حمایت  افتاده، همه  اتفاق  بدی که 
کنند تا این مرحله را پشت سر بگذاریم. 
االن وقت انتقاد، حاشیه و جنجال نیست. 
ما باید به جام جهانی برویم و این به نفع 
همه است. کادر فنی، خود بازیکنان که 
در  کردن  بازی  هدفشان  باالترین  قطعا 
و  باشگاه ها  رسانه ها،  است،  جام جهانی 
اهالی فوتبال. همه از موفقیت تیم ملی 
می بریم  نفع  شدن  خوشحال  بر  عالوه 

چون حال فوتبالمان بهتر می شود. 
تیم  کنار  در  باقری  کریم  حضور 
ملی در موقعیت کنونی هم اتفاق بزرگی 
بود که هم بازی سابق او درباره اش حرف 
بهترین  که  بگویم  می توانم  گفت:  و  زد 
کریم  فوتبالی  نظر  از  بود.  ممکن  اتفاق 
برای  بزرگ  پشتوانه  یک  قطعا  باقری 
تیم ملی خواهد بود و او نیازی به تعریف 
و  تجربه  و  اسم  ندارد.  ما  از  کدام  هیچ 
سابقه آقا کریم یک وزنه است و خیلی 
امیدوارم که در این موقعیت سخت بتواند 
به تیم ملی کمک کند. او سال ها است 
در پرسپولیس بهترین عملکرد را داشته و 
فضای همدلی و رفاقت را در پرسپولیس 

ایجاد کرده است. او در موفقیت های این 
تیم قطعا نقشی تاثیرگذار داشت. من از 
شنیدن این خبر واقعا خوشحال شدم. با 
بودن آقای باقری از بابت مسائل روحی 
بسیار  حدود  تا  ما  خیال  هم  تیم  روانی 

زیادی راحت می شود.
مهدوی کیا همچنین تاکید کرد: من 
گفتم که تیم ما برتر از حریفان است ولی 
گرفت  کم  دست  را  حریفان  نباید  اصال 
و باید به آنها احترام گذاشت. فوتبال ما 
پر از استعداد است و برای تحول مثبت 

باید روی پایه بیشتر کار کنیم. 
جدید  مدیریت  با  پایه  فوتبال  در 
بیفتد  اتفاق  مثبت  تحول  اگر  فدراسیون 
حرفه ای  مسیر  در  حرکت  شاهد  و 
آینده  سال های  در  قطعا  باشیم،  گری 
ما  داشت.  خواهیم  چشم گیری  پیشرفت 
از  برتر  بگوییم  و  نکنیم  کار  نمی توانیم 
حریفان هستیم. اگر کار نکنیم و فوتبال 
بعد  سال های  در  بگیریم  نادیده  را  پایه 
با توجه  امتیاز مثبت را هم دیگر  همین 
نخواهیم  کشورها  سایر  برنامه ریزی  به 
در  فوتبال  تیم ملی  سابق  داشت.کاپیتان 
پایان گفت: باز هم می گویم االن وقت 
و  عقیده  هر  با  کسی  هر  است.  حمایت 
فکری باید به تیم ملی نگاه مثبت داشته 
انرژی  و  مردم  دعای  با  انشااهلل  باشد. 
مثبت آنها مثل همیشه، بازی به بازی را 
با موفقیت پشت سر میگذاریم. بازی در 
بحرین قطعا سخت است. اما با مجموعه 
با  می کنم  فکر  خودم  من  شرایط  این 
صعود  همکارانش  و  اسکوچیچ  درایت 
می کنیم و تیم ملی بازی های خوبی انجام 
خواهد داد. چون آینده فوتبالی خیلی از 
بازیکنان هم به موفقیت در همین بازی ها 

گره خورده است.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

یک پیشکسوت داوری می گوید انتصاب افشاریان 
در کمیته داوران غیر قانونی است و حکم سرپرستی او 

فقط برای دور زدن قانون است.
نوید مظفری، پیشکسوت داوری خصوص انتصاب 
خداداد افشاریان به عنوان سرپرست ریاست کمیته داوران 
اظهار کرد: طبق آیین نامه فدراسیون فوتبال این انتصاب 
هیچ  نباید  داوران  کمیته  رییس  زیرا  است  قانونی  غیر 
وابستگی به سازمان های فوتبالی، داوری و یا عضویت 
در این نهادها را داشته باشد. ریاست هیات فوتبال شامل 
این سازمان ها می شود و این انتصاب غیرقانونی است. 
آن ها برای سرپوش گذاشتن روی این انتخاب و دور زدن 
قانون، کلمه سرپرست را در حکم او آورده اند. او نهایتا 3 
ماه این حکم را دارد و بعدش چه کاری می خواهد انجام 
استان  فوتبال  ریاست هیات  از  باید  یا  باالخره  می دهد؟ 

دست بکشد و یا بی خیال ریاست کمیته داوران شود.
وی ادامه داد: وقتی در کمیته داوران که با قوانین 
و دستورات سر و کار داریم، قانون رعایت نمی شود، پس 

چطور از بازیکنان و مربیان و سایرین انتظار داشته باشیم 
که قوانین را رعایت کنند؟ در آیین نامه قبلی، نوشته شده 
بود که رییس کمیته داوران باید حتما جزو هیات رییسه 
باشد اما در آیین نامه فعلی نوشته که رییس کمیته داوران 
"می تواند" عضو هیات رییسه باشد و این به این معنی است 
از داورانی  توانند یکی  که روسای فدراسیون فوتبال می 
که با سازمان فوتبالی یا داوری همکاری نداشته باشد و 
رییس هیات فوتبال استانی نباشد، را به سمت ریاست کمیته 
داوران منصوب کنند. همچنین نکته جالب تر این است که 
اعضای پیشنهادی خداداد افشاریان برای کمیته داوران هم 

رییس هیات های سایر استان ها هستند.
زمان  همان  به  جریان  این  کرد:  اضافه  مظفری 
انتخابات فدراسیون فوتبال برمی گردد. آیا در آن زمان در 
قسمت هیات ها، کارشناس می توانست ثبت نام کند؟ اما 
در قسمت کارشناس ها، یکی از اعضای هیات ها در قسمت 
کارشناس ها ثبت نام کرد و رای آورد. وقتی هیات ها همه 
کاره باشند، طبیعتا آدم های خود را می آورند و مثل انتخابات 

امسال، حتی یک آدم اضافه تر را هم در هیات رییسه جای 
می دهند. این اتفاق ایراد آیین نامه ای است؛ مثل این که 
شما مربی باشید اما در قسمت بازیکنان حضور داشته باشید. 
آن وقت ما دنبال جه چیزی می گردیم؟ این راس فوتبال 
ایران است که چنین ایرادات بزرگی دارد و طبیعی است در 

قسمت های پایین تر، این تخلفات بیتشر باشد.
او افزود: در زمان اصفهانیان هم همین ماجرا بود. 
اآلن هم که همین داستان است، پس چه فرقی کرد و 
می گذاشتند همان اصفهانیان بماند. چرا قبل از انتخابات 
تعداد داوران به صورت ناگهانی زیاد شد؟ به خاطر همین 
انتخابات و رای هیات ها بود که سرانجامش هم بشود این 
که رییس هیات فوتبال یک استان، رییس کمیته داوران 
هم بشود. همان اتفاق باعث شد تا داوری که یک بار در 
لیگ برتر سوت زده است، خود را صاحب  لیگ برتر بداند 
و جمع کردن این ها هم مکافات است و سبب می شود 
اگر افشاریان بخواهد این داوران را کم کند، رابطه اش با 

بعضی هیات ها خراب شود.

از عراق و بحرین با اختالف باالترهستیم؛

مهدوی کیا: باید به جام جهانی برویم!

نوید مظفری: 

انتصاب »افشاریان« غیرقانونی است



7 هنگسال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1749- پنجشنبه 6 خرداد 1400 فر

مراسم پایانی کنگره بین المللی »شعر مقاومت« با معرفی برگزیدگان 
برگزار شد.

به گزارش دنیای جواناان به نقل از روابط عمومی مجمع شاعران 
هنری  فرهنگی  سازمان  رئیس  امرودی،  »مقاومت«، حجت االسالم 
شهرداری تهران در مراسم پایانی کنگره بین المللی شعر مقاومت که با 
حضور دختر ارشد شهید حاج قاسم سلیمانی و شاعران مقاومت از ایران و 
کشورهای منطقه در فرهنگسرای حاج قاسم سلیمانی برگزار شد، با بیان 
این که هیچ کس تصور نمی کرد این هایی که گنبد آهنین و پاتریوت و سامانه 
تاد دارند امروز را  شاهد باشند، گفت: طرحشان این بود که یک صهیونیسم 
جهانی راه بیاندازند و شرکت های متعدد و استعمار رسانه ای ایجاد کنند تا 

دنیا را تسخیر کنند.
او با بیان این که هولوکاست واقعی را در ۱۲ روز حمله صهیونیست ها به 
غزه شاهد بودیم، اظهار کرد: تخریب مدارس و بیمارستان ها یک روی سکه 
بود، روی دیگر سکه پیروزی و قوت و افتخار است. در حالی که پایگاه شان 
نیل تا فرات بود، امروز پایگاه شان این ور دیوار و آن ور دیوار است و در درب 
خانواده خود هم امنیت ندارند و از زمان حمالت فلسطینی ها به سرزمین های 
اشغالی میزان مراجعه آن ها به روانشناس افزایش یافته است، هرچند راه آن ها 

خروج از سرزمینی است که متعلق به آن ها نیست. 

امرودی با تاکید بر این که امروز در ذهن دنیا شکست اسرائیل و 
پیروزی ملت فلسطین نقش بسته است، بیان کرد: امروز 73 سال است که 
ملت فلسطین مقاوم  می کند و در ۱۲ روز پوزه صهیونیست ها را در خاک 

مالید و کسانی که حرف از سازش زدند، باید توبه کنند.
رئیس سازمان فرهنگی هنری  شهرداری تهران با بیان این که 
باقی است و شعر مقاومت یعنی  پیروزی در جبهه صهیونیسم هنر 
برابر  در  باید  گفت:  هنر صهیونیسم،  برابر  در  هنر  انتفاصه  پیروزی 
اقتصاد صهیونیسم یک کلونی بزرگ شکل بگیرد و این به معنای 

انتفاضه اقتصادی است. 
بر اساس این گزارش، حدود 9۱۰ اثر از ۲۰ کشور جهان به دبیرخانه 
کنگره بین المللی شعر مقاومت رسیده بود که اشعار دریافتی در سه مرحله 
مورد ارزیابی قرار گرفت. در مرحله اول اشعار غیرمرتبط با موضوع فراخوان 
و نیز آثاری که از ملزومات مقدماتی شعر خالی بود از گردونه رقابت کنار 

گذاشته شد. 
اشعار در محله دوم پس از کدگذاری و دسته بندی تخصصی در 
شاخه های شعر سنتی، شعر نو، شعر کودک و نوجوان و ترانه و سرود در 
اختیار داوران این مرحله قرار گرفت تا آثاری که غنای محتوایی و ارزش 

ادبی بیشتری دارند راهی مرحله نهایی داوری شوند.

برگزیدگان کنگره »شعر مقاومت« معرفی شدند

 معاون میراث فرهنگی 
ضرورت  به  اشاره  با  کشور 
مردم  فیت  ظر گیری  ر بکا
از میراث تاریخی گفت:  برای حفاظت 
کنار  در  باید  پژوهشی  فعالیت های 

حفاظت و مرمت باشد.
سه  عصر  طالبیان  حسن  محمد   
سال  صد  یک  مجازی  آیین  در  شنبه 
حفاظت از میراث فرهنگی )غیر منقول( 
با اشاره به دوره های مختلف حفاظت 
این  ارزش  باید  گفت:  تاریخی  بناهای 
نکرد.  فراموش  را  ها  و حفاظت  تعمیر 
در دوره های مختلف گذشتگان با آنچه 
حفاظت  به  اقدام  بود،  مقدور  برایشان 

بناها و محوطه های تاریخی کردند.
دهه  دو  از  که  این  بیان  با  وی 
گذشته به نقش مردم برای حفاظت از 
میراث کشور رسیدیم، گفت: نمی توان  
بدون مردم از از تخت جمشید محافظت 
کرد. همچنین توجه به بستر تاریخی و 
فرهنگی برای حفاظت از میراث تاریخی 

بسیار ضروری است.
ز  ا ی  یگر د بخش  ر  د ی  و
ضرورت  به  اشاره  با  صحبت هایش 
همچون  مختلف  های  رشته  حضور 
آب  شناسی،  باستان  شناسی،  مردم 
شناسی برای حفاظت از میراث فرهنگی 
گفت: فعالیت های پژوهشی باید در کنار 

حفاظت و مرمت باشد.
اکنون  اینکه هم  بیان  با  طالبیان 
برای حفاظت از آثار باستانی تلفیقی از 
دارد، گفت:  و مدرن وجود  نگاه سنتی 
دوره  مختص  جدید  شکل  به  مرمت 
مدرن است در بسیاری از تعمیرهایی که 
در  آثار باستانی که  در سال های گذشته 

انجام می شد، شاهد آسیب بوده ایم.
 وی در ادامه با اشاره به موضوعات 
مهم و خوبی که در سال های اخیر برای 
همچون  افتاده  اتفاق  فرهنگی  میراث 
ثبت شهرهای تاریخی گفت: در حالیکه 
اختیارات  در  تاریخی  شهرهای  ثبت 
دیگر  است  فرهنگی  میراث  وزارت 
شهرهای  درآمدها  همچون  ضروریات 
ها  وزارتخانه  دیگر  اختیار  در  تاریخی 

قرار می گیرد.
وی یکی دیگر از مشکالت میراث 
تفاوت  را  اخیر  های  سال  در  فرهنگی 
نگرش برخی ارگان ها و وزارتخانه ها با 
میراث فرهنگی قلمداد کرد و گفت: در 
نگاه میراث فرهنگی نگرش  حالی که 
مرمت و احیا میراث فرهنگی است دیگر 
بازسازی  و  نوسازی  نگاه های  ارگانها 
دارند و میراث فرهنگی را سدی برای 

توسعه قلمداد می کنند.

حفاظت از بناهای تاریخی با 
پول عالقمندان

و  استاد  فالمکی  منصور  محمد 

کارشناس حوزه میراث فرهنگی نیز از 
آثار  تهیه دستور جامع مرمت  ضرورت 
قوانین  باید  گفت:  و  داد  خبر  تاریخی 
جامعی که قابلیت مرمت آثار تاریخی در 
تمام کشور را داشته باشد، تدوین شود.  
وی به تاریخچه تاسیس حفاظت 
آثار باستانی در اروپا اشاره کرد و گفت: 
میراث  عالقمندان  مالی  های  کمک 
فرهنگی و همچنین کمک های دولتی 
از جمله منابع کشورهای اروپایی برای 
آنها  تاریخی  بناهای  احیای  و  مرمت 

بوده است.  
میراث  کارشناس  نظری  فرهاد 
اشاره  با  نشست  این  در  نیز  فرهنگی 
که  مرمتی  و  امروز  مرمت  تفاوت  به 
در گذشته انجام می شد، گفت: تفاوت 
زیادی میان مرمت در دور پیش و پس از 
مشروطه  وجود دارد. در گذشته همواره 
باستانی وجود داشته و  آثار  از  حفاظت 
کلمه حفاظت با دوره مدرن فقط اشتراک 
لفظ  دارد، بنابراین تفاوت های بنیادی 
در مرمت برای این دو دوره وجود دارد.

میراث  ه  حوز رشناس  کا ین  ا
فرهنگی با بیان موارد متعددی از نگاه 
گفت:  تاریخی  میراث  به  گذشتگان 
بسیاری از گذشتگان تعبیر شان از آثار 
تاریخی منافع شخصی شان بود و این 
که  می دادند  قرار  نظر  مد  را  موضوع 
این اثر تاریخی چه اثری در در زندگی 

روزمره شان دارند.
تخت  مثال  عنوان  به  افزود:  وی 
هیچ   شاه،  ناصرالدین  دوره  تا  جمشید 
تصور  چون  نشد  مرمت  و  حفاظت 
پادشاهان آن دوره ها این بود که بنای 
تخت جمشید برای آنها هیچ نفعی ندارد.

فرهنگی  میراث  کارشناس  این 
داشتند  تالش  ها  پادشاه  همه  افزود: 
باقی  گذشته  تاریخی  بناهای  از  آنچه 
بناهای  تنها  و  کنند  تخریب  را  مانده 
رفع  را  عمومی  نیازهای  که  تاریخی 
می کرد، همانند پل ها را باقی گذارده 
اند. نمونه آن مجموعه شوشتر بود که 
به جز اینکه کاربری روزانه داشت وقف 
نیز بود که تخریب نشد و هم اکنون نیز 
وجود دارد. اما امروزه نگاه متفاوتی به 
وجود  تاریخی  آثار  از  حفاظت  موضوع 
دارد ما امروز تپه هایی که هنوز آثاری 
از آنها کشف نشده مورد حفاظت قرار 

می دهیم.
نظری یکی دیگر از مشکالت را 
میراث  و  اوقاف  سازمان  میان  افتراق 
حالی  در  گفت:  و  دانست  فرهنگی 
اعالم  موقوفه  تاریخی  آثار  از  بسیاری 
شدند که میراث فرهنگی هیچ نظارتی 
مدرسه  مثال  عنوان  به  ندارد.  آنها  به 
برای  زیادی  رقبات  دارای  چهارباغ 
امروز  اما  است،  مرمت  و  تعمیر  هزینه 
آنچه شاهد هستیم این است که هزینه 
مرمت  را  دولت می دهد و درآمدی که 
رقبات آن مدرسه داشته اند برای مرمت 

این اثر تاریخی قرار نگرفته است.

مردم باید از میراث فرهنگی 
منتفع شوند

نشست  این  از  دیگری  بخش  در 
پیربازاری  نژاد  قلی  علیرضا  مجازی 
سازی  کاربردی  و  فناوری  معاون 
پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری 
با بیان اینکه ادبیاتی که برای مرمت و 
حفاظت در ایران به کار می رود کاماًل 

ترجمه از متون خارجی است، گفت: ما 
مانند بسیاری از دیگر حوزه ها، بسیاری 
بافت  به  توجه  بدون  را  کلمات  این  از 
فرهنگی مان و مفهموم آن در فرهنگ 

خودمان استفاده می کنیم.
های  دستگاه  از  برخی  ورود  وی 
غیر تخصصی به میراث را یکی دیگر 
از مشکالت این حوزه دانست و گفت: 
برخی اوقات دستگاه های غیر تخصصی 
متولی حوزه میراث فرهنگی هستند که 
فهم درستی از موضوع ندارند که شرایط 
با  پیربازاری  نژاد  را دشوار می کند.قلی 
فارغ  علمی  ناکافی  توانایی  به  اشاره 
التحصیالن رشته های مرتبط با حوزه 
میراث فرهنگی با نیازهای واقعی برای 
حفاظت و مرمت آثار تاریخی گفت: هم 
اکنون شاهد فاصله زیادی میان دانشگاه 
فکری  باید  که   هستیم  نیازهایمان  و 

برای آن شود.
میراث  پژوهشگاه  کارشناس  این 
به  اشاره  با  گردشگری  و  فرهنگی 
زدایی و کاهش تصدی  موضوع مرکز 
خوبی  موضوع  این  گفت:  دولت  گری 
و  حفاظت  موضوعات  نباید  اما  است 
کفایت  بی  افراد  اختیار  در  را  مرمت 

گذاشت که خسارت به بار بیاورند
وی با اشاره به اهمیت مردم برای 
هنگامی  گفت:  تاریخی  میراث  حفظ 
تاریخی  میراث  واقعی  ارزش  به  مردم 
پی می برند که از ارزش افزوده میراث 
فرهنگی کشور منتفع شوند. و ضروری 
مختلفی  قوانین  راستا  این  در  است 
و  اقتصادی  فرهنگی،  های  حوزه  در 
این  از  تا مردم  اجتماعی تصویب شود 

ارزش افزوده منتفع شوند.

ضرورت بکارگیری ظرفیت مردم برای حفاظت از میراث تاریخی

قابوس نامه؛ اثری تعلیمی دانشمند گلستانی برای تمام تاریخ
کیــکاووس  عنصرالمعالــی 
نامدارتریــن  از  وشــمگیر  بــن 
تعلیمــی  ادبیــات  نویســندگان 
زبــان فارســی اســت کــه بــا خلق 
گنجینــه ای  نامــه«  »قابــوس 
سرشــار از میــراث فرهنگــی و 
ادبــی را بــرای مــردم همــه اعصار 
ــن و اســتان گلســتان  ــران زمی ای

ــت. ــادگار گذاش ــه ی ب
کیــکاووس بــن وشــمگیر 
شــاهزادگان  و  امیــرزادگان  از 
خاندانــی بــه شــمار مــی رود کــه 

در قــرن چهــارم و پنجــم هجــری در شــمال ایــران و به ویــژه گــرگان، 
ــتند. ــی داش ــتان حکمران ــالن و دیلمس ــتان، گی طبرس

او بــا نــگارش قابــوس نامــه، مهمتریــن منبــع تاریخــی و ادبــی قرن 
چهــارم را در جرجــان ایجــاد کــرد و میــراث مانــدگاری برای قوام بخشــی 

بــه هویــت ایــن مــرز و بــوم بــر جای گذاشــت.
عنصرالمعالــی ســال 4۱۲ هجــری قمــری از مــادری منتســب بــه 
شــاهزادگان غزنــوی متولــد شــد و طبــق برخــی منابــع، هفتمیــن پادشــاه 
سلســله زیــار اســت کــه از ســال 44۱ هجــری قمــری تــا ســال 4۶۲ در 
ایــن منطقــه حکومــت کــرد امــا برخــی پژوهشــگران نیــز معتقدنــد کــه 

او هیــچ گاه پادشــاه یــا امیــر منطقــه ای نبــود.
وی دختــر ســلطان محمــود غزنــوی را بــه همســری گرفــت و از 
او صاحــب فرزنــدی بــه نــام گیالنشــاه شــد کــه قابــوس نامــه را بــرای 
ــا در  ــرار داد ت ــار او ق ــود را در اختی ــات خ ــت و تجربی ــت وی نوش تربی

ــد. مســائل و مشــکالت مهــم زندگــی از آن اســتفاده کن
او  بــه مــدت هشــت ســال در غزنیــن ندیــم مخصــوص مــودود بــن 
مســعود غزنــوی بــوده و آگاهــی بــه ســیرالملوک و اندرزهــای شــاهان را 

از ویژگــی هــای ضــروری بــرای ندیمــان و شــاهزادگان مــی دانســت.
اســتاد بدیــع الزمــان فروزانفــر دربــاره او مــی گویــد: »کیــکاووس 
از همــه علــوم و آداب متــداول آن عصــر مطلــع بــود و حتــی حــرف و 

ــود. ــه و در بعضــی از آنهــا اســتاد ب ــز آموخت ــع را نی صنای
ــون  ــن وشــمگیر در فن ــوس اب ــات؛ قاب ــن اســتاد ادبی ــه ای ــه گفت ب
ــت و  ــارت داش ــی مه ــوم  و ریاض ــفه، نج ــب، فلس ــل ط ــی از قبی علم
ــز  ــی نی ــری و پارس ــان طب ــه زب ــد و ب ــی خوان ــز م ــوی را نی ــط پهل خ

ــی ســرود. شــعر م

قابوس نامه
ــه  ــاب از آن ب ــه کت ــی در مقدم ــه عنصرالمعال ــه ک ــوس نام قاب
ــی و  ــات تعلیم ــع ادبی ــی از مناب ــد یک ــی کن ــاد م ــه« ی ــت نام »نصیح
ــالق و  ــوزه اخ ــه در ح ــت ک ــری اس ــم هج ــرن پنج ــر ق ــی اواخ تربیت
ارشــاد جایــگاه خاصــی داشــته و از نظــر تاریخــی نیــز حــاوی اطالعــات 
ارزشــمندی دربــاره تاریــخ، فرهنــگ، آداب و رســوم، احــوال اجتماعــی، 
ــتان  ــرزمین  گلس ــژه س ــه وی ــی ب ــی و علم ــادی، دین ــی، اقتص سیاس

ــول اســت. ــه مغ ــش از حمل ــروزی پی ام
وی تدویــن ایــن کتــاب را در ســال 475 هجــری آغــاز کــرده و آن 

را در ۶3 ســالگی بــه پایــان رســاند.
قابــوس نامــه در ۲4 فصــل و 44 بــاب نوشــته شــده و در آن، آداب 
ــا تجربیــات گــران بهــای کیــکاوس  و اصــول هــر کاری ذکــر شــده ت
ــوم و فنــون  ــر، عل ــواع هن ــا  ان ــرد و او ب ــرار بگی ــدش ق ــار فرزن در اختی

آشــنا شــود.
ــزار کالمــی وی در قابــوس نامــه به کارگیــری تمثیــل هــای  اب
ــل هــای  ــری از مث ــث، بهــره گی ــات و احادی جــذاب، اســتفاده از آی
ــی  ــعار فارس ــزرگان و اش ــخنان ب ــر س ــی، ذک ــی و عرب ــج فارس رای
اســت  کــه ســاده، دلنشــین و بــه دور از تکلــف و پیچیدگــی نوشــته 

شــده اســت.
اولیــن بــاب کتــاب در شــناختن خداونــد اســت: »آگاه باش ای پســر 
کــه هیــچ چیــز نیســت از بودنــی و نابودنــی و شــاید بــود که آن شــناخته 
مــردم نگشــت چنانکــه اوســت، جــز آفریــدگار جــل جاللــه کــه شــناخت 
را درو راه نیســت و جــزو همــه شــناخته گشــت چــه شناســنده خــدای 

آنگــه باشــی کــه ناشــناس شــوی«
یــا مــورد کار کشــاورزی بــه فرزنــدش توصیــه مــی کنــد: » اگــر 
دهقانــی باشــی، وقــت کارهــای دهقانــی را شناســنده بــاش و نیــز چیزی 
را کــه بــکار بایــد بســتن مگــذار کــه از وقــت بگــذرد، و اگــر دو روز پیش 

از وقــت بــکاری، بــه کــه دو روز پــس از وقــت«.
ایــن کتــاب  بــه عنوان یکــی از مشــهورترین منابــع ادبیــات تعلیمی 
شــناخته می شــود کــه زبــان نافــذ و جــذاب نویســنده، تنهــا بــه مختصات 
جغرافیایــی ایــران محــدود نشــده و از مرزهــای قلمــرو زبــان و ادبیــات 
ــی،  ــی، آلمان ــون ترک ــی چ ــای مختلف ــان ه ــه زب ــته و ب ــی گذش فارس
فرانســوی، انگلیســی، روســی، عربــی و  ژاپنــی نیــز ترجمــه شــده اســت.

خاموشی
ــن اســکندر وشــمگیر در ســال هــای  ــی کیــکاووس اب عنصرالمعال
ــادت مشــغول  ــه عب ــالن ب ــده و در گی ــا روی برگردان ــر از دنی آخــر عم
ــروای  ــا پــس از مدتــی بــه همراهــی امیــر ابوالســواد، فرمان شــد و گوی
گنجــه بــه جنگــی رفــت و بــر اثــر جراحــات کــه در ایــن نبــرد برداشــت 

دار فانــی را وداع گفــت.
تاریــخ دقیــق وفــات و علــت فــوت وی مشــخص نیســت امــا گفتــه 
شــده کــه در اواخــر قــرن پنجــم هجــری و پــس از تالیــف کتــاب قابوس 

نامه در ســن ۶۶  ســالگی درگذشــته اســت.
ــرگ در آرامگاهــی  ــس از م ــن اســکندر وشــمگیر پ ــکاووس اب کی
کــه بــه دســتور خــودش در شــهر گنبــد ســاخته شــده و هــم اینــک بــه 

ثبــت جهانــی رســیده اســت دفــن شــد.
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پروانه رسولی خوشبخت

از توقع تا دعای کریم امامی
امامی هرچند برخی متن ها  کریم 
را ترجمه ناپذیر می دانست اما از مترجماِن 
قابل توقع داشت تا کتاب را در قالب نثری 
به زاللی آب چشم یا چشمه به ما تحویل 
دهند. او همچنین با اشاره به دسته گل هایی 
می دهند  آب  به  مترجمان  گاهی  که 
می گفت: دعا کنیم که خداوند هنگام ترجمه 

ما را از چنین لغزش هایی محفوظ بدارد!
 اگر سرطان خون او را در ۱8 تیرماه 
سال ۱384 به کوچی ابدی وادار نمی کرد، 
خردادماه ۱4۰۰، 9۱ساله  پنجم  در  حاال 
می شد؛ کریم امامی را با ترجمه هایش و نیز 
فعالیت در حوزه فرهنگ نویسی، ویراستاری، 
نقد ادبی و کتاب و نشر به ویژه در انتشارات 

فرانکلین سابق و علمی و فرهنگی امروز می شناسیم. 
هرچند هنوز هم آوازه ترجمه »گتسبی بزرگ« و »شرلوک هولمز« او بلند است اما از 
دیگر آثارش در این حوزه می توان به »ایرانیان در میان انگلیسی ها«، »انسان و فضا«، »رسوایی 

در کشور بوهم و پنج داستان دیگر« و ... اشاره کرد. 
»فرهنگ معاصر کیمیا فارسی«، »از پست و بلند ترجمه: هفت مقاله«، »کتاب امروز: چند 

گفتار در زمینه تالیف و ترجمه و نشر« و ... نیز از آثار تالیفی امامی هستند. 
نگاهی به برخی آثار و گفت وگوهای کریم امامی نشان از دیدگاه خاص او در حوزه ترجمه 
دارد؛ او معتقد بود برخی آثار ترجمه پذیرند و بعضی ترجمه ناپذیر؛ امامی دقت بیش از حد در ترجمه 
را موجب نامفهومی اثر می دانست و می گفت که این عیب حتی در برخی آثار معروف هم دیده 
می شود؛ این مترجم برای آوردن تمثیلی از ترجمه موفق به سراغ آثار ابوالحسن نجفی می رفت 

و نجفی را مترجمی دقیق و پروسواس اما در عین حال متوجه کیفیت نثر خود می دانست. 
در ادامه برخی از دیدگاه های این مترجم فقید را می خوانیم:

مترجم بیچاره!
کریم امامی در نوشتاری با عنوان »ترجمه ناپذیرها و ترجمه پذیرها و راه آینده« )مجله 
کلک، آبان ۱3۶9، شماره 8( می نویسد: »چرا بعضی متون ترجمه پذیرند و بعضی ترجمه ناپذیر؟ 
مثال: »فغان کین لولیان شوخ شیرین کار شهرآشوب…« مشکل در این است که اوال با تعدادی 
واژه سروکار داریم که معانی امروزی آن ها ممکن است همان معانی زمان حافظ نباشد، و برای 
درک معنی دقیق آن ها الزم است به فرهنگ های تخصصی مراجعه کنیم و تازه چندان هم 
مطمئن نباشیم که دست پر برمی گردیم. برای مثال… »شوخ« را به کدام معنی بگیریم؟ 
۱- فضول و بی حیا، بی شرم، گستاخ؟ ۲- شاد، خوشحال، خرم، زنده دل؟ 3- دزد، راهزن؟ 
4- خوشگل و زیبا؟ شاید یکی از رموز جاودانگی شعر حافظ در همین پرده ابهامی باشد که 
پس از ششصد سال، کالم او را چون حریر نازکی می پوشاند… و موسیقی کالم حافظ را در 
این میان فراموش نکنیم. حاال مترجم بیچاره چطور این شعر را برگرداند که هم دقت داشته 
باشد، هم پیش پا افتاده نشود، هم ابهام آن باقی بماند، و هم موسیقی کالم آن بازسازی شود؟ 
غیرممکن است! ترجمه ناپذیری یعنی همین.«او در همین مقاله در خصوص آثار ترجمه پذیر 
نیز بیان می کند: »ترجمه ناپذیرها را رها کنیم و به سراغ ترجمه پذیرترها برگردیم که تعدادشان 
هم خوشبختانه کم نیست. برای ترجمه کالسیک ها، آن آثار ماندنی تر ادبیات جهان، چه باید 
کرد؟ ترجمه دقیق یا ترجمه آزاد یا ترجمه بینابین؟ شرط موفقیت در درجه اول حفظ کیفیت یا 
کیفیاتی است که به آن اثر در زبان اصلی ارزش پایدار بخشیده اند. در ترجمه اثر، ارزش اصلی 
اثر را باید حفظ کنیم، اگر هم به قیمت فدا کردن برخی کیفیت های فرعی باشد. و اگر رمان 
ترجمه می کنیم حتما یکی از کیفیت های اصلی، خواندنی بودن اثر است. نثر ما به خاطر دقت 
بیش از حد نباید دشوار و نامفهوم از آب درآید. و این عیبی است که متاسفانه در ترجمه برخی 
آثار معروف مشاهده می کنیم. افزودن توضیحات مترجم در حاشیه کتاب مفید است ولی آن 
را خواندنی تر نمی سازد. کدام خواننده ای که ناچار است هر جمله را دو بار یا سه بار بخواند تا 

چیزکی از کتاب سر دربیاورد تا آخرین صفحه پیش خواهد رفت؟
یکی از موفق ترین ترجمه ها در سال های اخیر رمان چهارجلدی »خانواده تیبو« اثر روژه 
مارتن دوگار است که به دست آقای ابوالحسن نجفی از فرانسه به فارسی برگردانده شده. هر 
کس از آشنایان من کتاب را خوانده از تجربه خود لذت برده است، و این تنها به خاطر خواص 
اصل رمان نیست. استاد نجفی مترجمی است دقیق و پروسواس که در عین حال به کیفیت 
نثر خود بی اندازه توجه دارد و حاضر نیست روانی و شیوایی کالم را که به محک کهن ترین 
و صحیح ترین الگوهای فارسی نویسی می سنجد به بهانه »حفظ امانت« فدا کند. در حقیقت 
جهشی که فن ترجمه در سال های اخیر در ایران کرده این است که پس از یک دوره ترجمه 
دقیق کورکورانه به مرحله ای رسیده ایم که کیفیت نثر مترجم به اندازه دقت و وسواس او اهمیت 
پیدا کرده است. حاال دیگر از مترجمان قابل خود توقع داریم کتاب را در قالب نثری به زاللی 

آب چشم یا چشمه به ما تحویل دهند.«

از  انتقاد  با  آوانامه  شرکت  مدیرعامل 
کتاب های  حوزه  در  نامتعارف  تخفیف های 
صوتی، بر ضرورت وجود نظارت صنفی تاکید 
دارد و معتقد است فعاالن این حوزه باید در 
نحوه فروش با میزان تخفیف ها به جمع بندی 

مشترکی برسند.
بر  عالوه  گویا،  یا  صوتی  کتاب های 
دارد،  نابینایان  جامعه  برای  که  کارکردی 
امکانی برای دسترسی آسان به کتاب است که 
تا حدودی گوش دادن به کتاب در حین انجام 
کتاب های  می کند.  ممکن  را  دیگر  کارهای 
صوتی معموال در مقایسه با نمونه کاغذی خود از 
قیمت پایین تری برخوردارند اما در برخی مواقع، 
به نسبت کیفیت تولید و استفاده از گویندگان، 

اینگونه نیست.
ناشران کتاب های صوتی در رویدادهای 
مخاطبان،  دسترسی  تسهیل  برای  مختلف 
تعداد  و  می گیرند  درنظر  را  تخفیف هایی 
محدودتری از فروشندگان کتاب های صوتی 
طوالنی  مدت  در  و  باال  تخفیف های  با  را 
اعمال  و  فروش  سیاست های  می فروشند. 
همانند  صوتی،  کتاب های  بازار  در  تخفیف 
نشر کتاب های کاغذی، تبعاتی را برای ناشران 
دیجیتال ایجاد و آن ها را برای پیگیری برنامه ها 
و انتشار عناوین تازه با مشکالتی مواجه می کند. 
دامون آذری، مدیرعامل شرکت آوانامه، نفس 
فروش کتاب با تخفیف را رویکردی دانست 
حوزه  این  بازار  به  مثبتی  تاثیر  می تواند  که 
درصد  بر  که  شرایطی  در  البته  داشته باشد، 
این  فعاالن  ارائه آن توسط  زمان  تخفیف و 

حوزه و نهادهای دولتی نظارت شود...
با  کتاب صوتی  فروش  شما  نظر  به   
افزایش  و  مخاطب  جذب  موجب  تخفیف 
استفاده از کتاب صوتی می شود یا در نهایت 

تاثیرهای مخربی برای ناشر، کتاب فروش و 
مخاطب به همراه دارد؟

بههر حال چه کاال کتاب باشد چه هر 
کاالی دیگری، تخفیف باعث فروش بیشتر 
کیف  -از  فروشی  قابل  کاالی  هر  می شود. 
و کفش گرفته تا خودرو ...( در هر دوره که 
تخفیف می خورد، با افزایش فروش مواجه است. 
در سایت هایی مانند دیجی کاال بخشی به عنوان 
پیشنهاد شگفت انگیز در نظر گرفته شده است که 
همواره جزء پرمخاطب ترین بخش ها بوده است. 
از کشور فروشگاه هایی مانند  حتی در خارج 
با  را  خود  کاالی  خاصی  زمان های  آمازون 
تخفیف می فروشند، همچنین برندها در زمان 
خاص محصوالتشان را با تخفیف می فروشند.

در نتیجه وجود تخفیف موجب افزایش 
فروش در دوره خاص می شود. دلیلش را هم 
می توان از نظر روان شناسی بررسی کرد، زیرا 
وقتی از هزینه کاالیی درصدی کم می شود، 
برای خرید  بیشتری  عمده مخاطبان رغبت 
ندارد و کتاب هم  ایراد  دارند. نفس تخفیف 
مناسبت های  به  می تواند  کاالیی  هر  مانند 
نمایشگاه  کتاب،  هفته  نوروز،  مانند  مختلف 
مهم،  برسد.  به فروش  تخفیف  با  و...  کتاب 
درصد تخفیف است. گاهی دیدیم برای کتابی 
9۰ یا 8۰ درصد تخفیف درنظر گرفته شده است. 

مشکل رقم باالی تخفیف است.
پیشنهاد من به همکاران ناشر دیجیتال 
این بود  که به مناسبت های مختلف تخفیف 
برگزار کنند، اما درصد آن را به 3۰ درصد محدود 
کنند و بیشتر از 3۰ درصد تخفیف ممکن نباشد، 
زیرا زمانی که تخفیف به 7۰، 8۰ و 9۰ درصد 
می رسد، برای عده ای از مخاطبان هوشمند این 
سوال پیش می آید که این چه کاالیی است که 
می تواند 9۰ درصد تخفیف داشته باشد؟! حتما 

زحمت  برایش  که  است  بی کیفیتی  کاالی 
تولید  برای  که  درحالی  نشده است؛  کشیده 
کتاب صوتی، باید زحمت های زیادی کشیده 
شود تا یک کتاب صوتی حرفه ای منتشر شود.

که  کرد  جمع بندی  می توان  این طور 
نفس اعمال تخفیف، ایرادی ندارد و می تواند 
از جهات مختلف مزایایی داشته باشد. تخفیف 
را  کتاب  تهیه  مالی  وسع  که  افرادی  برای 
نداشتند، این امکان را مهیا می کند که بتوانند 
با مبلغ کمتری خرید کنند. شاید به دلیل تاثیر 
پویاترشدن  باعث  عمل  این  تخفیف،  روانی 
بازار شود. منتها فکر می کنم تخفیف های 8۰ 
تا 9۰ درصدی کتاب باید اصالح شود؛ درصد 
پیشنهادی من 3۰ درصد بود؛ از صفر  تا 3۰ 
برای  رویدادی ۱۰درصد،  برای  یعنی  درصد 
اتفاق دیگری ۲۰ درصد و اگر شرایط خیلی 
ویژه بود، تخفیف 3۰ درصد در نظر گرفته شود.

بازار  بر  صوتی  کتاب  فروش  تاثیر   
کتاب چیست؟

مشکلی که از قدیم تا به حال با ناشران 
داریم، این است که اگر نسخه صوتی کتابی 
منتشر شود، شاید باعث کاهش فروش نسخه 

کاغذی شود؛ زیرا تصور بر این اساس است 
که بخشی از مخاطبان کتاب کاغذی نسخه 
صوتی را تهیه می کنند و فروش کاغذی که 
منبع اصلی است، کم شود. تمام آمار در ایران 
و دیگر کشورها نشان می دهد که فروش نسخه 
صوتی تاثیر بدی بر فروش نسخه کاغذی ندارد 

و حتی در موارد متعدد تاثیر مثبت دارد.
وقتی کتاب صوتی وجود دارد، عده ای که 
هیچ وقت کتاب کاغذی را نمی خریدند، کتاب 
صوتی می خرند. افرادی که اهل کتاب کاغذی 
هستند، کتاب صوتی گوش نمی دهند؛ پس ما 
دو جامعه متفاوت داریم که البته هم پوشانی هایی 
هم دارند. وقتی نسخه صوتی به کتابی اضافه 
می شود، جامعه دیگری از مخاطب ها را به بازار 
اضافه می کنیم. با انتشار نسخه صوتی کتاب، 
در  می شود،  انجام  آن  برای  مضاعفی  تبلیغ 
اینستاگرام و توسط شرکت های مختلف برای 
آن تبلیغ می شود. قطعا این روند می تواند به 

فروش نسخه کاغذی هم کمک کند.
 آیا نظارت صنفی روی تخفیف های ارائه 
شده در این حوزه وجود دارد؟ تا جایی که اطالع 
دارم فعالیت کتاب صوتی و الکترونیک تحت 

نظارت اتحادیه ناشران و کتاب فروشان نیست، 
آیا اتحادیه دیگری وجود دارد که برای مثال 

بر زمان و درصد تخفیف نظارت داشته باشد؟
در زمینه کتاب صوتی و الکترونیک با 
توجه به اینکه فعالیت آن ها زیر نظر سازمان 
رسانه های دیجیتال است و زیر نظر اتحادیه 
ناشران و کتاب فروشان نیستند، هیچ مقرراتی 
مبنی بر ممنوعیت تخفیف نداریم و از این منظر 

منع قانونی وجود ندارد.
 آیا مرسو است که گویندگان؛ به خصوص 
وقتی با افراد مشهور در این حوزه همکاری 
می شود، مالحظاتی داشته یا حتی روی روش 

فروش و میزان تخفیف ها نظر داشته باشند.
عنوان   ۶۰۰ در  ندیدم.  حال  به  تا 
کتابی که تولید و منتشر کردیم، گوینده در 
حق الزحمه  او  نکرده است.  دخالتی  فروش 
خود را می گیرد و کارهای فروش با شرکت 
است. اگر گوینده خاصی طرف قرارداد باشد، 
ممکن است درصدی از فروش هم به او تعلق 
بگیرد. یا اگر گوینده مشهور در تولید تبلیغاتی 
هم مشارکت داشته باشد، این امکان وجود 
دارد که دستمزد او در قراردادش دیده شود. 
شاید بتوان در شرایط کاری ناشر و گوینده 
برخی تغییرات را انجام داد، اما در مجموعه 
ما تا به حال چنین کاری انجام نداده ایم؛ یعنی 
حقوق انتشار کتاب هایمان مال خودمان است 

و به گوینده تعلق ندارد.
 آیا کتاب های صوتی که با گویندگان 
مشهور ضبط می شود، قیمت باالتری نسبت 

به سایر کتاب های صوتی دارند؟
به شکل  بتوان  نیست که  این سوالی 
کلی پاسخ داد. سیاست هر ناشری در تعیین 
قیمت با دیگری فرق می کند. در آوانامه این 
کار را نمی کنیم و برایمان اینکه گوینده مشهور 

کتابی را خوانده باشد، دلیل نمی شود که بخواهیم 
قیمت کتاب را باالتر ببریم.

ما برای تعیین قیمت ها، جدولی داریم که 
بر مبنای زمان تهیه شده است. یعنی برای کتاب 
۱۰ ساعته یک عدد، کتاب ۱۰ تا ۱5 ساعته یک 
عدد و کتاب ۱5 تا ۲۰ ساعته یک عدد درنظر 
گرفته شده است. بر مبنای زمان و تناسب حجم 
کتاب قیمت گذاری می کنیم. گوینده سرشناس 
است  ندارد. ممکن  قیمت  تعیین  در  تاثیری 
شرکتی باشد و برای اینکه گوینده مشهوری 
آن  برای  بیشتری  هزینه  و  خوانده  را  کتاب 
درنظر بگیرد. نمی توان بر فعالیت آن شرکت ها 
بعضا دستمزد  فرد مشهور  زیرا  ایراد گرفت، 

چندبرابری می گیرد.
 به نظر شما برای کنترل ارائه تخفیف 
از سمت ناشران و کتاب فروشان چه اقدامی 

باید انجام شود؟
و  ناشران  دراتحادیه  خوبی  اتفاق 
کتاب فروشان افتاده بود و اعالم شده بود که 
ناشران و کتاب فروشان نباید بیش از 3۰ درصد 
تخفیف برای کتاب های کاغذی درنظر بگیرند 
همه  داشت.  هم  محدودی  مدت  ظاهرا  و 
ناشران و کتاب فروشان موظف بودند که آن 
را رعایت کنند. فکر می کنم برای کتاب های 
صوتی و دیجیتال هم باید چنین قیدی وجود 
کتاب  حوزه  در  که  آنجایی  از  داشته باشد. 
صوتی و دیجیتال مرجع و صنفی نداریم که 
این قواعد را مشخص کند، هرکس با سلیقه 
خود جلو می رود. فکر می کنم نیاز است که 
ناشران کتاب های صوتی و دیجیتال با هم 
و  دولتی  نهاد  و  برسند  جمع بندی  این  به 
نظارتی چنین محدودتی را تعیین کند؛ وگرنه 
با تخفیف های 8۰ تا 9۰ درصدی بازار نظم 

خود را از دست خواهدداد.

تخفیف های نامتعارف کتاب های صوتی و اخالل در نظم بازار
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تصویری جدید از مالقات دوستانه دکتر شفیعی کدکنی و محمدرضا باطنی
اختصاصی دنیای جوانان

افسرد ذوق گفتگو
دیگر چه می خواهی؟

ساعد باقری

کشتی مرا، اکنون بگو دیگر چه می خواهی؟
زین کشته بی آرزو دیگر چه می خواهی؟

در جان من دیگر نماند آن شور سرمستی
خالی ز ِمی شد آن سبو، دیگر چه می خواهی؟

گفتی بگو، گفتم، ولی نشنیدی و در من
افسرد ذوق گفتگو، دیگر چه می خواهی؟

حالم چه می پرسی، نشسته خار در چشمم
زهراب جوشد از گلو، دیگر چه می خواهی؟

با اشک پروردم تو را ای گل، ولی هیهات
کان آب برگردد به جو، دیگر چه می خواهی؟

خون دل عاشق حالل انگاشتی، حق بود
خونش حاللت باد، از او دیگر چه می خواهی؟
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فروغ قجابگلی وارد اتاق عروس شد

سینما،  بازیگر  قجابگلی  فروغ 
اتاق  تله تئاتر  در  تلویزیون  و  تئاتر 
عروس، به کارگردانی محمد قنبری 
فروغ  می پردازد.  نقش  یفای  ا به 
خود  کاری  کارنامه  در  که  قجابگلی 
تئاتر  سینمایی،  آثار  در  نقش  ایفای 

و تلویزیونی را به ثبت رسانده است، قصد 
دارد در جدیدترین تجربه خود در عرصه بازیگری با تله تئاتر اتاق عروس 
به صحنه برود. پیش تر نسیم ادبی و گیتی قاسمی به این پروژه نمایشی 
پیوسته بودند. اتاق عروس نوشته کراسناگوروف و با ترجمه ماندانا مجیدی 
برای پخش در پلتفرم های خصوصی آماده نمایش می شود. این سومین 
اثر کراسناگوروف با ترجمه ماندانا مجیدی است، که پس از تله تئاتر سهم 
زن و یک آشنایی ساده توسط این کارگردان ساخته می شود و امید است 

که کاري ادامه دار در این زمینه باشد.

مهرداد اسکویي داور جشنواره زاگرب

هفدهمین جشنواره فیلم مستند 
زاگرب از مهرداد اسکویی برای حضور 
در جمع داوران این رویداد سینمایی 
ره  جشنوا هفدهمین  کرد.  دعوت 
از  داکس(  )زاگرب  زاگرب  مستند 

خرداد(   3۰ تا   ۲3( ژوئن   ۲۰ تا   ۱3 تاریخ 
در کشور کرواسی برگزار می شود و مهرداد 
اسکویی مستندساز ایرانی یکی از داوران جایزه ویژه فیلم هایی که اهمیت 
دارند، در این رویداد سینمایی خواهد بود. الیور سرتیچ تهیه کننده مستند 
و برنامه ریز جشنواره و فرانکو پرکویچ کارگردان تئاتر، مدرس بازیگری و 
رئیس دانشکده هنرهای دراماتیک زاگرب، ۲ چهره اهل کشور کرواسی 
همراهی  رویداد  این  آثار  داوری  امر  در  را  اسکویی  مهرداد  که  هستند 
می کنند. مستند سایه های بی خورشید ساخته اسکویی سال گذشته یکی 

از فیلم های بخش رقابتی اصلی جشنواره مستند زاگرب بود.

رامین بهنا و آموزش جامع پیانو

شیوع کرونا آموزش در زمینه هاي 
مختلف را وارد فاز جدیدي کرد و حاال 
خبر از انتشار مجموعه آموزش جامع 
پیانو رسیده است. رامین بهنا، آهنگساز 
و سرپرست گروه موسیقی بهنا درباره 

این  گفت:  پیانو  جامع  آموزش  مجموعه 
مجموعه شامل ۲9 ویدئوی آموزشی است 
و هر کدام از این ویدئوها شامل ۲۰ دقیقه آموزش ساز پیانو است که 
هنرجویان مبتدی می توانند از این مجموعه استفاده کنند. این ویدئوها 
شامل 8ساعت آموزش ساز پیانو است که از سوی مجموعه خنیاگر منتشر 
و در دسترس عالقمندان قرار گرفته است. این همکاری از خرداد ماه سال 
گذشته شکل گرفت و ضبط این مجموعه را از شهریور شروع کردیم که 

تا یک ماه قبل مشغول ادیت و ساخت این مجموعه بودیم.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  40

رضا بابک و مهماني از کارائیب

از  مهمانی  فیلم  در  بابک  رضا 
بهزاد  سینمایی  اثر  اولین  کارائیب، 
این  می کند.  نقش  ایفای  فراهانی 
فراهانی  بهزاد  کارگردانی  به  فیلم 
گیل آبادی  شهرام  تهیه کنندگی  و 
مقام  در  فراهانی  تجربه  اولین  که 

مقابل  آتی  روز  کارگردانی است، طی چند 
دوربین می رود و رضا بابک بازیگر پیشکسوت تئاتر، سینما و تلویزیون 
یکی از نقش های اصلی این فیلم سینمایی را ایفا خواهد کرد. در خالصه 
داستان این فیلم آمده: خیاطی کارکشته عاشق بانویی شده که همسرش 
را اعدام کرده اند. خیاط به دلیل دلبستگی به رفاقت با دوستش، شجاعت 
بیان این عاشقانگی را ندارد و بانو نیز به دلیل وفاداری به شوی رفته اش 
دهان می بندد و دل را لجام می زند. این عشق پنهان داستان ناتمام بسیاری 

از مردان و زنان شرقی است!
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همراه با جشنواره جهاني فیلم فجر

جشنواره اي که شاید موجب آشتي سینمادوستان با سینما شود
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محمد حسین زاده

بخش بین الملل جشنواره فیلم فجر 
از زماني که به صورت مستقل شروع به 
کار کرد و از جشنواره اصلي فیلم فجر 
جدا شد، همواره محل اعتراض بسیاري 
درواقع  هست.  و  بوده  سینماگران  از 
جشنواره جهاني فجر که همان بخش 
بین الملل جشنواره فیلم فجر است، سعي 
کرد تا با استقالل خود و البته گسترش 
براي  به محلي  نوعي  به  فعالیت هایش 
حضور سینماگران خارجي در کشور تبدیل 
شود. هرچند که این این امر تا حدي هم 
سینماگران  از  بسیاري  ولي  بود  موفق 
معتقد هستند که این جشنواره، بودجه هاي 
زیادي را در این سال ها هدر داده و به 
هدف اصلي خود نرسیده است و بیشتر 
شبیه به یک شوي تبلیغاتي براي برخي 
از مسئوالن شده است. سی و هشتمین 
جشنواره جهانی فیلم فجر با یک سال 
تاخیر در نهایت از روز گذشته 5 خردادماه 
به دبیری محمدمهدی عسگر پور آغاز به 
کار کرد. جشنواره ای که سال 98 و پس 
از گذشت 5 سال از استقاللش با تغییر 
مدیریت مواجه شد و سیدرضا میرکریمی 
جای خود را به محمدمهدی عسگر پور داد 
تا در فروردین 99 برگزار شود، اما به دلیل 
شیوع کرونا به تاخیر افتاد و حاال در خرداد 
در طی  است.  برگزاری  حال  در   ۱4۰۰
از جشنواره های  این یک سال بسیاری 
مهم سینمایی یا برگزاری شان به تعویق 
افتاد و یا به شکل آنالین برگزار شدند 
را  جدیدی  اتفاقات  کرونا  روزگار  در  تا 
بتوان رقم زد. در روزگاری که درب های 
سینماها در مدت زمانی طوالنی بسته بود 
و جشنواره ها از رونق افتادند و آنچه که 
برگزار شد نیز اغلب به شکل محدود و یا 
مجازی بود، حاال رفته رفته با گذشت یک 
سال از این اتفاق و تزریق واکسن، دیگر 
آن غول هراس انگیز از میان رفته است و 
همه تقریبا به زندگی با آن خو گرفته اند. 
بر همین اساس مدیران فرهنگی نیز در 
آخرین روزهای دولت دوازدهم تصمیم 
جشنواره  هشتمین  و  سی  برگزاری  بر 
تدابیر  با  اما  گرفتند،  فجر  فیلم  جهانی 
تنها  جشنواره  از  دوره  این  در  خاص! 
فیزیکی  شکل  به  اصلی  بخش های 
و بخش های جنبی  برگزار خواهند شد 
داده اند  به فضای مجازی  را  جای خود 
تا تجربه ای جدید در سینمای ایران رقم 
بخورد. در بخش اصلی، سینمای سعادت 
مسابقه بین الملل، جلوه گاه شرق پانورامای 
اسالمی  و  آسیایی  کشورهای  سینمای 
را  و جام جهان نما جشنواره جشنواره ها 

خواهیم داشت.

سینمای سعادت مسابقه بین الملل
صربستان،  از  کارانوویچ  میریانا 
بریالنته مامندوزا از فیلیپین، لیال پاکالنینا 
و  بوسنی  از  تاتاره گیج  اِلما  لتونی،  از 
دانمارک  از  کاوفمان  مورتن  هرز گوین، 
در آنها فاطمه معتمدآریا و شهرام مکری 
بخش  این  داوری  ایران  سینمای  از 
به  میجر  فیلم های  دارند.  برعهده  را 
شهربانو  عبدی پور،  احسان  کارگردانی 
به کارگردانی مریم بحرالعلومی و گیسوم 
به کارگردانی نوید به تویی 3فیلم ایرانی 
حاضر در این بخش هستند و فیلم های 
اورشوال  ساخته  جادویی  کوهستان 
آنتونیاک از هلند، ما اینجاییم ما نزدیکیم 
اکراین، جزیره  از  باالیان  رومن  ساخته 
اسپانیا،  از  کونس  پائوال  ساخته  دروغ 
از  تروکر  رونی  ساخته  انسانی  عوامل 
آلمان، بن بست ساخته وینکو میدرندورفر 
فریت  ساخته  برادر  حافظ  اسلونی،  از 
کاراهان از ترکیه،  گذار آخرین روزهای 
کوئیزومی  تاکاشی  ساخته  سامورایی 
نورا  ساخته  بایستد  باد  اگر  ژاپن،  از 
ساخته  هلن  ارمنستان،  از  مارتیروسیان 

طبیعی  نور  فنالند،  از  یوکینن  آنتی 
معجزه  مجارستان،  از  ناگ  دنژ  ساخته 
ساخته بیونگ هون مین از کروه جنوبی 
و بهداشت اجتماعی ساخته دنی کوته از 
کانادا دیگر آثاری هستند که با هم به 
بخش  در  اما  پرداخت.  خواهند  رقابت 
نیز  سعادت  سینمای  کوتاه  فیلم های 
به  اورژانسی  وضعیت  کوتاه  فیلم   3
پاندای  اسمی خانی،  مریم  کارگردانی 
کارگردانی  به  بزرگ  پاندای  کوچک 
کارگردانی  به  یوشید  و  خوشنام  سحر 
سحر خوش چشمان 3 نماینده سینمای 
ایران هستند. همچنین فیلم های داداش 
ولگرد ساخته پیتر تایموفیف از روسیه، 

اجازه شرفیابی ساخته نیکالس نیوهولد 
محصول مشترک لوکزامبورگ و آلبانی، 
از  هوباچک  توماس  ساخته  فیبوناچی 
جیمز  ساخته  گودال  چک،  جمهوری 
ساخته  ما  ملک  نیوزلند،  از  سولومون 
چوب دستی ها  پرتغال،   از  کاستا  لوییز 
ساخته ایریدا باگالنیا از یونان، دیوار سفید 
ساخته آندرا بروشا و مارکو اسکوتوزی از 
ایتالیا، چه اتفاقی برای خانم جوراب بلند 
افتاد ساخته جیمی اولسون از سوئد، بابا 
ساخته یوستاس رامانوسکاس از لیتوانی، 
طال آدم ها را می خورد ساخته ژیا سو از 
چین،  پیالر ساخته جنیس جوی اپینگ و 
دیانا ون هوتن و انیو بولی از هلند، سلول 
3۶4 ساخته زویی روسیون و ماتیلده بابو 
محصول فرانسه و آلمان ۱۲ فیلم کوتاه 
سینمای  بخش  به  راه یافته  بین المللی 

سعادت جشنواره سی وهشتم هستند.

بخش جلوه گاه شرق
فاطما الرماهی از قطر، دیانا آشیموا 
از قزاقستان، مارینا گلبهاری از افغانستان، 
محمود فاضل جوشکون از ترکیه و مستانه 
جلوه گاه  بخش  داوران  ایران  از  مهاجر 
شرق را تشکیل می دهند. در این بخش 
3 فیلم ایرانی سیارک به کارگردانی مهدی 
کارگردانی  به  صحنه زنی  حسینی وند، 
غول  بناسان  افسانه  و  علیرضا صمدی 
چراغ جادو به کارگردانی حبیب احمدزاده، 
در کنار فیلم های ۲۰۰ متر ساخته امین 
نایفه از اردن، در کنار دریا ساخته آکیو 
چاو  ساخته  آنیما  ژاپن،  از  موتو  فوجی 
به آتش می زنم  از چین، من  جینلینگ 
در  جنوبی،  کره  از  گیوم  لی تای  ساخته 
میان سایه ها ساخته اردم تپه گز از ترکیه، 
سگ ها دیشب نخوابیدند ساخته رامین 
و  آسمان  زیر  به  افغانستان،  از  رسولی 
لبنان، سلما  از  آریدا  زمین ساخته روی 

ساخته یوسف البوشی از عمان و جاده ای 
به بهشت ساخته باکیت موکول و دستان 
ژاپراولو از قرقیزستان به رقابت می پردازند. 
به  راه یافته  فیلم های کوتاه  در فهرست 
بخش جلوه گاه شرق این دوره از جشنواره 
نیز ۲ فیلم واداشته به کارگردانی سیاوش 
گرجستانی و من ایرانی ام به کارگردانی 
علیرضا کاویان راد از ایران حضور دارند. 
همچنین در این بخش فیلم های کوتاه 
مریم  کارگردانی  به  متروک  روستای 
کاپانادزه از گرجستان، آنیا ساخته لطیف 
لطیف سوی از آذربایجان، گرازها ساخته 
رفاه  افغانستان،  از  جعفری  غالمرضا 
کودکان ساخته هونگ یئون از کره، الل 

ساخته گوکالپ گونن از ترکیه، شب های 
اما  و  ولف  دو  لئوپولد  ساخته  نانتونگ 
کیان ژو از چین، کوهستان سرخ ساخته 
کامل حرب از لبنان و بیت الحم ۲۰۰۱ 
ساخته ابراهیم هندل از فلسطین نیز به 

رقابت می پردازند.

بخش مستند زیر ذره بین
فیلم های ایرانی این بخش روزگار 
ایساتیس  فرض الهی،  امیر  ساخته  بلور 
زمزمه های  و  دهقان  علیرضا  ساخته 
منصور  ساخته  دوردست  در  گمشده 
یی  خطا همچنین  هستند.  فروزش 
رادنی آشر  کوچک در ماتریس ساخته 
آلیاکسی  ساخته  شهامت  آمریکا،  از 
ساخته  شهر  فلینی  آلمان،  از  پالویان 
سیلویا جولیتی از ایتالیا، شنا تا به آنجا 
که آبی شود دریا ساخته جیا ژانگ که از 
فراتینی  جولیانو  ساخته  استعداد  چین، 
انسان ها  نخستین  و  واپسین  ایتالیا،  از 
و  ایسلند  از  یوهانسون  یوهان  ساخته 
ساخته  شیرین  زندگی  درباره  حقایقی 
آثار  دیگر  از  ایتالیا  از  پدرسولی  جوزپه 

این بخش هستند.

بخش جشنواره جشنواره ها
در این بخش 3 فیلم از ایران شامل 
دختر آبی ساخته کیوان مجیدی، بوتاکس 
ساخته کاوه مظاهری و دشت خاموش 
ساخته احمد بهرامی روی پرده می روند. 
همچنین فیلم های تعادل ساخته یوجیرو 
هاروموتو از ژاپن، خاطرات محاصره به 
کارگردانی آندره زایتسف از روسیه، ارنا 
از  در جنگ ساخته هنریک روبن گینز 
دانمارک، هراس ساخته ایوایلو هریستوف 
ساخته  نهایی  گزارش  بلغارستان،  از 
ایشتوان سابو از مجارستان، خوراک عزا 
ساخته رئیس چلیک از ترکیه، هرگز گریه 

نمی کنم به کارگردانی پیوتر دومالفسکی 
از لهستان، کم پیدایی ساخته پیر فیلمون 
از فرانسه، صدسال به این سال ها ساخته 
آقای  آلمان،  از  مورلی  اندرس  کارلوس 
ماریا  ساخته  او  درس  و کالس  باخمن 
اسپت از آلمان، یک جای معمولی ساخته 
اوبرتو پازولینی از انگلیس، بر فراز دریا 
ساخته آوچیه ن سان از چین، پدر ما ساخته 
کلودیو نوچه از ایتالیا، پس از مرگ ساخته 
پیتر برگندی از مجارستان، احساسات به 
روسیه،  از  روداکف  دمیتری  کارگردانی 
از  کروهلیک  بارتوس  ساخته  سوپرنوا 
از  پوتزه  داتزه  لهستان و گودال ساخته 
لیتوانی در این بخش به نمایش درمی آیند.

بخش شاخه های زیتون
ن  یتو ز ی  خه ها شا بخش 
فیلم  جهانی  جشنواره  سی وهشتمین 
 3 که  بود  خواهد  فیلم   8 شاهد  فجر، 
فیلم ایرانی، ازجمله فرزندان شب ساخته 
ساخته  هزارپا  هجده  نورانی پور،  بهروز 
مهدی شامحمدی و برادرم نادعلی ساخته 
علی تک روستا در این بخش به نمایش 
ساخته  متر   ۲۰۰ همچنین  درمی آیند. 
امین نایفه از اردن، دیوار صوتی ساخته 
احمد غصین از لبنان، سلما ساخته یوسف 
البوشی از عمان، جاده آسمان ساخته جود 
سعید از سوریه و به زیر آسمان و زمین 
ساخته روی آریدا از فرانسه، دیگر آثار این 

بخش را شامل می شوند.

بخش نمایش ویژه
امین  ساخته  متر   ۲۰۰ فیلم هاي 
نایفه از اردن، هیوال ساخته تام سالیوان 
از ایرلند، لیتوانیای نوین ساخته کارولیس 
ساخته  باز  در  لیتوانی،  از  کوپینس 
قصه های  آلبانی،  از  پاپاس  فلورنس 
از  بوژیچ  گرگور  ساخته  بلوط  درختان 
اسلوونی و پدر ساخته کریستینا گروزوا 
ازجمله  بلغارستان  از  والچانف  پیتر  و 
به  بخش  این  در  که  هستند  آثاری 

نمایش درمی آیند.

کالسیک های مرمت شده
۱5 فیلم در بخش کالسیک های 
ره  جشنوا سی و هشتمین  مرمت شده 
جهانی فیلم فجر به نمایش درمی آیند 
که از این میان 4 فیلم متعلق به ایران 
مجیدی،  مجید  ساخته  است.بدوک 
عیاری،  کیانوش  ساخته  آتش  آنسوی 
سفر  و  ایرانی  اردشیر  ساخته  لر  دختر 
ثار  آ کیمیایی  مسعود  ساخته  سنگ 
ایرانی این بخش را تشکیل می دهند. 
ساخته  زنده  یا  مرده  شارل  همچنین 
یک  سرنوشت  سوئیس،  از  تنر  آلن 
از  باندارچوک  سرگی  ساخته  انسان 
ایوان  کودکی  شوروی،  جماهیر  اتحاد 
اتحاد  از  تارکوفسکی  دری  آن  ساخته 
جماهیر شوروی، مجنون ساخته کلود 
گورتا از سوئیس، عصر باشکوه ساخته 
چهارصد  سوئیس،  از  ریسر  فرانسیس 
ضربه ساخته فرانسوا تروفو از فرانسه، 
از  سوته  میشل  ساخته  نقشه برداران 
ایران  به  من  هوایی  سفر  سوئیس، 
ساخته والتر میتل هولتسر از سوئیس، 
از  ویدور  کینگ  ساخته  ما  روزانه  نان 
ایاالت متحده آمریکا، رخسار کودکان 
ایران  و  سوئیس  از  فدر  ژاک  ساخته 
ناینمن،  استیفن  پرشیای جدید ساخته 
این  در  که  هستند  فیلم هایی  دیگر 

بخش به نمایش درمی آیند.

بخش مرور سینمای دانمارک
در این دوره از جشنواره شش فیلم 
شد.  خواهد  مرور  دانمارک  سینمای  از 
ارنا در جنگ ساخته هنریک روبن گینز، 
گاتربی ساخته اولریش تامسن، سواران 
عدالت ساخته آن درس توماس ینسن، 
شرطه ساخته فردریک لوییس وید و آن 

یوناس  آخرالزمان ساخته  الهولم،  درس 
کاروپ یورت و عمو ساخته فرل پیترسن 
از جمله آثاری هستند که در این بخش 

به نمایش درمی آیند.

بخش ژانر معاصر
کارگردانی  به  گاتربی  فیلم هاي 
سینمای  محصول  تامسن  ولریش  ا
کارگردانی  به  بزرگ  موفقیت  دانمارک، 
سینمای  محصول  کورکول  امانوئل 
فرانسه، سیرک پرنده به کارگردانی فاتوس 
خداحافظ  کوزوو،  جمهوری  از  بریشا 
اتحاد جماهیر به کارگردانی الری راندال 
و  فنالند  و  استونی  مشترک  محصول 
شیفت به کارگردانی استفان کمانداروف 
محصول بلغارستان 5 فیلمی هستند که 
در بخش ژانر معاصر جشنواره سی وهشتم 

روی پرده می روند.

داوران بخش های مختلف
لوِرتا  بلغارستان،  از  یوردانوفا  دینا 
فرشباف  مرتضی  و  ایتالیا  از  گاندولفی 
داوران بخش فیلم اولی ها هستند. آیلین 
تاشچیان از ترکیه، جووانی ویمرکاتی از 
ایتالیا و امید روحانی هیات داوران بخش 
فیپرشی را تشکیل می دهند. ایتالو اسپینلی 
از ایتالیا، آِن دمی ِژروئه از استرالیا و فرهاد 
توحیدی بخش نتپک را داوری می کنند 
و  مگالی فان ریت از فرانسه، ِمجیمای 
پِرگسام از هند و حجت االسالم حبیب رضا 
مورد  را  االدیان  بین  بخش  آثار  ارزانی 

ارزیابی قرار می دهند.

مهمانان ویژه
امسال نیز همانند سال های گذشته 
مهمانان  فجر  فیلم  جهانی  جشنواره 
آتاکان  زینپ  داشت.  خواهد  ویژه ای 
سوئیس،  از  میر  فردریک  ترکیه،  از 
فولکر  آلمان،  از  رودنکیرشن  فرانتس 
شاه  نظرف  کارن  آلمان،  از  شلوندورف 
بلژیک  از  دورمال  ون  ژاکو  روسیه،  از 
شمالی  یرلند  ا ز  ا واربک  استفان  و 
قالب  در  که  هستند  سینماگری  هفت 
مهمان  آموزشی،  کارگاه های  برگزاری 
جشنواره سی وهشتم می شوند.همچنین 
رضا  عیاری،  کیانوش  کاشانی،  مهران 
میرکریمی، نرگس آبیار، محمود کالری، 
فردین  مجیدی،  مجید  طوسی،  جواد 

کامیار  احمدی ،  مصطفی  خلعتبری، 
محسنین، شهرام مکری، مجید برزگر، 
تورج اصالنی، رضا کیانیان از ایران، در 
این دوره  مستر کالس خواهند داشت.

استفاده از سالن روباز
یکی از اتفاقات جالب در این دوره 
از جشنواره استفاده از ۲ سالن روباز است 
 ۱7 ساعت  از  سانس   ۲ در  روزانه  که 
مورد استفاده قرار می گیرند. سالن های 
روباز پیش از انقالب از جایگاه خاص و 
ویژه ای میان سینماروها برخوردار بودند 
سالن های  به  را  خود  جای  کم کم  که 

سرپوشیده دادند. با شیوع ویروس کرونا 
تقریبا بخشی از آنچه که در تاریخ سینما 
از  را  وجود داشت و رنگ و بوی خود 
دست داده بود، همانند سینماماشین و 
توجه  مورد  دیگر  بار  روباز  سالن های 
پردیس  در  سالن  یک  شدند.  واقع 
کانون  سالن  یک  و  چارسو  سینمایی 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان در 
این دوره از جشنواره، پذیرای عالقمندان 

به سینما هستند.

افتتاحیه با کیانوش عیاری
افتتاحیه  هشتم  و  سی  جشنواره 

نخواهد  سنتی  شکل  به  اختتامیه  و 
داشت! افتتاح جشنواره با یک نمایشگاه 
پوستر در روز اول بود که نمایشگاهی 
و   ۶۰ دهه  فیلم های  پوسترهای  از 
کوبا  کشور  مطرح  فیلم های  و   7۰
فیلم  مرمت شده  نسخه  و  مي باشد 
عیاری  کیانوش  ساخته  آتش  آنسوی 
بود.  سینمایی  د  رویدا ین  ا آغازگر 
فیلم  جهانی  جشنواره  سی و هشتمین 
به   ۱4۰۰ خرداد   ۱۲ تا   5 از  فجر 
دبیری محمدمهدی عسگرپور نویسنده، 
کارگردان و تهیه کننده سینما در تهران 

برگزار می شود.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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باشد، به انضمام صورتجلسه تحویل موقت پیمان ها الزامی است و چنانچه عملیات فوق الذکر بخشی از یک پروژه ی ناتمام باشد ، ارایه ی تاییدیه کارفرما مبنی بر انجام پیشرفت 
فیزیکی پروژه، برابر یا باالتر از 85 درصد، به همراه آخرین صورت وضعیت تایید شده، که در آن ریز متره کار انجام شده وجود داشته باشد ، الزامی است . ارایه کپی برابر با اصل:  

ابالغ قرارداد از طرف کارفرما ، صورتجلسه تحویل موقت پروژه و آخرین صورت وضعیت تایید شده، الزامی می باشد.
محل تامین اعتبار :جاری ۱۰

دستگاه نظارت:  معاونت بهره برداری وتوسعه فاضالب  ۱۱

۱۲  http://iets.mporg.ir :سایت ملی مناقصات کشور
 www.abfa-guilan.ir  :سایت شرکت آب و فاضالب استان گیالن

مهلت اعتبار پیشنهاد: 3 ماه) برای مدت سه ماه دیگر قابل تمدید می باشد(۱3

هزینه دو نوبت آگهي مندرج در روزنامه کثیراالنتشار کشور  به عهده برنده مناقصه مي باشد.۱4
نوبت اول:۱4۰۰/3/۶      نوبت دوم:۱4۰۰/3/8                                                                                                         

شرکت آب و فاضالب استان گیالن


