
بودجه با سیاست های کلی کشور منطبق نیست
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه ابالغ کردیم آزمون 
ها غیرحضوری و با استفاه از ظرفیت های مختلفی که وجود دارد 
برگزار شود گفت: درباره برخی دروس هنرستانی و پایه های اول 
و دوم ابتدایی به دلیل ویژگی های خاصی که دارد اجازه دادیم اگر 
با هماهنگی ستاد مقابله با کرونا اگر مشکلی وجود نداشته باشد و البته با رعایت 
همه دستورالعمل های بهداشتی، به صورت »حضوری« آزمون برگزار کنند. 
محسن حاجی میرزایی درباره ورند برگزاری امتحانات دی ماه دانش 

آموزان گفت: ابالغ کردیم آزمون ها غیرحضوری و با استفاه از ظرفیت های 
مختلفی که وجود دارد برگزار شود.وی افزود: درباره برخی دروس هنرستانی 
و پایه های اول و دوم ابتدایی به دلیل ویژگی های خاصی که دارد اجازه 
دادیم اگر با هماهنگی ستاد مقابله با کرونا مشکلی وجود نداشته باشد و با 
رعایت همه دستورالعمل های بهداشتی به صورت حضوری آزمون برگزار 

کنند، البته رعایت مقررات و اخذ مجوز از ستاد ضرورت دارد.
صفحه 2

رئیس اتاق بازرگانی:

از فرصت تحریم 
برای قوی تر کردن اقتصاد بهره ببریم

افزایش تمایل جوانان به مشاوره قبل از ازدواج 
با وجود تمام مشکالت و اتفاقات ناگواری 
برایمان  کشور  به  خود  ورود  زمان  از  کرونا  که 
موضوعات  برخی  در  می رسد  نظر  به  اما  داشته 
چندان هم بد نبوده و حداقل برای برخی از اقشار 

جامعه قدری خیر و برکت به بار آورده است.
یکی  آنها  ازدواج  خم  و  پرپیچ  ماجراهای  و  جوانان 
از مواردی است در ایام کرونا بیش از دیگران روی خوش 
کرونا را دیده اند و انگار در بعضی مسائل اتفاقات مثبتی را 

تجربه کرده اند.
از حذف شدن برخی رسم و رسوم های پر هزینه و دشوار 
در مسیر ازدواج گرفته تا ساده شدن مراسم های ازدواج، خود 
»ازدواج  اصطالح  ناخودآگاه  گویا  که  است  مواردی  ازجمله 
آسان« را بیش از پیش عملی کرده است.اتفاقی که منجر شده 
تا بسیاری از زوج های جوانان با طی کردن مسیری آسان تر و 

کم هزینه تر زندگی مشترک خود را آغاز کنند.
صفحه2

با انعقاد تفاهم نامه همکاری ؛

دانشگاه سمنان در حوزه علوم زیستی 
به عضویت شبکه یونسکو درآمد

4
 پرسپولیسی ها فینال آسیا را فراموش کنند

صفحه 6

3

سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1641- سه شنبه 9 دی  1399- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

7فرهنگ
بخش نمایشگاهی 
نمایشگاه مجازی 

کتاب دایمی باشد

6ورزش
کری خوانی

 هرکول آملی
 برای قهرمان جهان

نک 1با

مریم سادات ظهوریان می گوید بخش نمایشگاهی سایت 
همیشگی  و  دائمی  صورت  به  کتاب  مجازی  نمایشگاه 
باشد تا بهره برداری از آن برای اهالی نشر و مردم بهتر 

و موثرتر انجام شود.

بعد از انتشار نقل قولی از سوی قهرمان گرجستانی کشتی 
را  آمادگی خود  ایرانی  ملی پوش سنگین وزن  آزاد جهان، 
برای مبارزه با او اعالم کرد.گنو پتریاشویلی، دارنده مدال 
برنز المپیک ریو و قهرمان سه دوره اخیر مسابقات جهانی 
کشتی آزاد در سنگین وزن سال گذشته در ترکیب تیم اترک 

خراسان شمالی در لیگ برتر کشتی ایران روی تشک رفت.

پرداخت تسهیالت ٨ درصدی بانک صادرات ایران به اعضای 
هیئت علمی، کارکنان و دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی

هشت  سود  نرخ  با  ایران  صادرات  بانک  تسهیالت  پرداخت 
درصدی به اعضای هیئت علمی، کارکنان و دانشجویان دانشگاه 

آزاد اسالمی در قالب طرح »فرهیختگان« آغاز  شد.

 طرح 
»فرهیختگان« 

عملیاتی شد

تمام دانش آموزان باید غیرحضوری امتحان بدهند  سهام دولت 
دربرخی شرکت ها واگذار می شود

در جلسه هیأت دولت که به ریاست حجت االسالم روحانی رئیس جمهوری 
برگزار شد، وزارت امور اقتصادی و دارایی )سازمان خصوصی سازی( مکلف شد 
مجموعًا معادل مبلغ ۴۳۵ هزار میلیارد ریال از باقی مانده سهام متعلق به دولت 
در شرکت های پاالیش نفت تهران، تبریز، اصفهان، بندرعباس و شرکت های سرمایه گذاری 
ملی ایران، تولید تجهیزات سنگین  هپکو و ایران ترانسفو را به بانک های ملت، صادرات 

و تجارت واگذار کند.
صفحه 2

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی از افتتاح هشت طرح 
این صنعت تا پایان سال خبر داد و گفت: درآمد ارزی صنعت 
پتروشیمی همانند سال ۹۸ با صادرات انجام شده، وضع بسیار 
مطلوبی را نشان می دهد و در ۹ ماهه سال ۹۹ هم عرضه ارز 
صنعت پتروشیمی به سامانه نیما فراتر از برنامه بوده است. بهزاد محمدی 
در نشست خبری به مناسبت گرامیداشت روز صنعت پتروشیمی اظهار کرد: 
در  را  خود  جایگاه  روز  به  روز  کشور،  نخست  به عنوان صنعت  تروشیمی،  پ

اقتصاد ملی مستحکم تر می کند و دستاوردهای ارزشمند این صنعت حاکی 
از کم اثر بودن تحریم های ظالمانه ای است که علیه شرکت ها و مدیران این 
اینکه قطار توسعه صنعت پتروشیمی  بیان  با  صنعت اعمال شده است.وی 
در کشور با شتاب الزم در حال حرکت است و هر چند مدت یک بار شاهد 
بهره برداری از یک طرح عظیم پتروشیمی هستیم، یادآور شد: از ابتدای سال 
تاکنون ۹ طرح پتروشیمی با دستور رئیس جهموری به بهره برداری رسیده است.
صفحه ۳

۸ طرح پتروشیمی تا پایان سال افتتاح می شود
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آگهی مناقصه شماره 814/10/3894 
 نوبت دوم 

 شماره مجوز 1399/5459
مناقصه گزار: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان رضوی 

موضوع مناقصه: برگزاری مناقصه واگذاری حجمی / زمانی اداره امور عملیات تاسیسات انبار گاز مایع سنگ بست.
تاریخ، مهلت و نشانی محل دریافت و تحویل استعالم ارزیابی: دارندگان گواهینامه صالحیت ایمنی معتبر و صالحیت رتبه بندی معتبر و مرتبط با موضوع مناقصه با کدهای تایید شده در زمینه 
های )1-حمل و نقل 2- خدمات عمومی ۳- امور تایپ و تکثیر ۴- تعمیر و نگهداری ۵- نگهداری و خدمات فضای سبز 6- امور تاسیساتی( صادره از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی می 
توانند جهت دریافت فرم استعالم ارزیابی و فرم توانمندی بهداشتی، ایمنی و زیست محیطی از تاریخ انتشار اولین نوبت آگهی )1۳۹۹/10/06( به آدرس: درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)ستاد( www.setadiran.ir مراجعه نمایند. الزم بذکر است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی می بایست مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. ضمنًا جهت کسب اطالعات بیشتر با سامانه ستاد برای انجام مراحل عضویت با شماره ۴1۹۳2-021 تماس حاصل فرمایند. 
نوع مناقصه: عمومی یک مرحله ای 

مبلغ برآورد مناقصه: 27/214/366/635 ریال 
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 1/360/718/332 ریال 

نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: شامل ضمانت نامه بانکی و سایر موارد مطابق مفاد ماده ۴ آئین نامه تضمین معامالت دولتی مصوب 1۳۹۴/0۹/22 که مدت اعتبار آن سه ماهه و 
این مدت حداکثر برای یک نوبت برابر مدت پیش بینی شده قابل تمدید می باشد. 

مدت اجرای کار: یک سال شمسی 
مهلت دریافت اسناد مناقصه: مناقصه گران صرفا بایستی به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مراجعه و نسبت به دانلود اسناد اقدام نمایند. )در صورت دریافت اسناد و مدارک مناقصه از سایر 

منابع، امکان شرکت در مناقصه و بارگذاری پاکتها میسر نمی باشد( 
امکان دریافت )دانلود( اسناد مناقصه از تاریخ چاپ اولین نوبت آگهی )1۳۹۹/10/06( لغایت پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1۳۹۹/10/1۳ ساعت 16

مهلت تحویل پیشنهادها )اپلود اسناد(: پیشنهادها )اسناد مناقصه و کلیه مدارک شامل پاکت الف و ب و ج( می بایست از آخرین روز توزیع اسناد مناقصه )1۳۹۹/10/1۳( لغایت پایان وقت 
اداری روز چهارشنبه مورخ 1۳۹۹/10/2۴ ساعت 16 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت توسط مناقصه گر بارگذاری گردد. 

ضمنًا عالوه بر بارگذاری پاکت الف و بو ج در سایت مذکور تا مهلت تعیین گردیده )ساعت 16 روز چهارشنبه مورخ 1۳۹۹/10/2۴( فقط پاکت الف )تضمین( بصورت فیزیکی نیز تحویل 
دبیرخانه کمیسیون منطقه تا مهلت تعیین شده گردد. 

جلسه توجیهی: ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 1399/10/21 در محل سالن جلسات منطقه، طبقه دوم برگزار می گردد.
زمان و مکان بازگشایی پاکات: ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 1399/11/01 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان رضوی طبقه دوم )سالن جلسات منطقه( 

مدت اعتبار پیشنهادها: بمدت 90 روز از تاریخ ارائه پیشنهادات است. 
محل اجرای کار: مشهد مقدس / انبار گاز مایع سنگ بست 

www.setadiran.ir :آدرس سایت
شرایط عمومی متقاضی: 

-1 ارائه تصویر گواهینامه صالحیت ایمنی معتبر از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
-2 ارائه تصویر گواهینامه صالحیت رتبه بندی معتبر و مرتبط با موضوع مناقصه با کدهای تایید شده در زمینه های )1- حمل و نقل 2- خدمات عمومی ۳- امور تایپ و تکثیر ۴- امور 

تاسیساتی ۵- نگهداری و خدمات فضای سبز 6- تعمیر و نگهداری( از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
-۳ ارائه تصویر آگهی ثبتی )تاسیس شرکت( 

-۴ ارائه تصویر آگهی ثبتی آخرین تغییرات شرکت 
-۵ ارائه تصویر اساسنامه شرکت ممهور به مهر و امضاء مجاز 

-6 تمامی مستندات اعالم شده در بندهای )1 الی ۴( می بایست به صورت برابر با اصل )حضوری( باشد. 
-7 قیمتها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد. 

-۸ حد نصاب تعداد شرکت کنندگان در مناقصه حداقل با حضور تعداد ۳ مناقصه گر می باشد. 
دستگاه مناقصه گزار با توجه به معیارهای ذکر شده در فرم های تحویلی و مدارک دریافت شده نسبت به ارزیابی کیفی مناقصه گران اقدام و بر اساس سامانه ستاد اقدامات مقتضی به عمل می آورد. 

شماره ثبت در سامانه ستاد: 20۹۹0۹17۸100002۳
اولین نوبت آگهی: شنبه 1۳۹۹/10/06

روابط عمومی منطقه خراسان رضوی دومین نوبت آگهی: سه شنبه 1۳۹۹/10/0۹ 

ایران  صادرات  بانک  مدیرعامل   
مبارک حضرت  میالد  پیامی،  انتشار  ا  ب
مسیح )ع( را به موحدان جهان و پیروان 

آن حضرت تبریک گفت.
بانک  روابط عمومی  گزارش  ه  ب
صادرات ایران، حجت اله صیدی در این 
پیام که به مناسبت تولد حضرت عیسی بن 
مریم )ع( در صفحه اینستاگرام خود منتشر 

کرده، آورده است:
  »حسین روز جمعه می آید. مسیح 
حرکت  در  عشاق  می آید.  جمعه  وز  ر
همیشگی تاریخ، با شوق جمعه می آیند. 
آواز عطر و سبک بالی، در جمعه های وعده 
پراکنده ست«. این فراز از شعر بلند جمعه ی 
دیدار زنده  یاد طاهره ی صفارزاده، آکنده از 
و  مسیح)ع(  چون حضرت  پاکانی  طر  ع

حضرت صاحب االمر)عج( است که مکتب 
انتظار را به تصویر می کشد.

نام مبارک عیسی ابن مریم، برای ما 
مسلمانان، نماد پاکی و نوید است. به تعبیر 

عطار نیشابوری:
دم عیسی است که بوی گل تر می آرد

وز بهشت است نسیمی که سحر می آرد
او بود  و به روایت سوره ی صف، 

بزرگ  پیامبر  رسالت  مژده ی  عطر  ه  ک
ما را پراکند؛

بَنِي  َیا  َمْرَیَم  ابُْن  ِعیَسی  َقاَل  اِْذ  َو
ًقا لَِما  اِْسَرایِیَل اِنِّي َرُسوُل الَلّ اِلَْیُکْم ُمَصِدّ
ًرا بَِرُسوٍل َیاْتِي  بَْیَن َیَدَيّ ِمَن الَتّْوَراِت َوُمَبِشّ
ا َجاَءُهْم بِالَْبیَِّناِت  ِمْن بَْعِدي اْسُمُه اَْحَمُد َفلََمّ

َقالُوا َهَذا ِسْحٌر ُمبِیٌن 
و هنگامی را که عیسی پسر مریم 
گفت ای فرزندان اسراییل من فرستاده ی 
را که  تورات  به سوی شما هستم  خدا 
پیش از من بوده تصدیق می کنم و به 
فرستاده  ای که پس از من می  آید و نام 

او احمد است بشارت می دهم.
مسیح،  حضرت  مسعود  یالد  م
تمام  و  اولوالعزم  پیامبر  آن  پیروان  ر  ب

موحدین جهان مبارک باد.

  مدیرعامل بانک صادرات ایران 
میالد حضرت مسیح )ع( را تبریک گفت     

نک  با درصدی   ۸ تسهیالت  رداخت  پ
صادرات ایران به اعضای هیئت علمی، کارکنان و 

دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی
با  ایران  صادرات  بانک  تسهیالت  رداخت  پ
نرخ سود هشت درصدی به اعضای هیئت علمی، 
آزاد اسالمی در  دانشگاه  دانشجویان  کارکنان و 

قالب طرح »فرهیختگان« آغاز  شد.
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، 
اعضای  به  بانک  این  ویژه  تسهیالت  رداخت  پ

دانشگاه  دانشجویان  و  کارکنان  یئت علمی،  ه
آزاد اسالمی بر اساس تفاهم نامه با این دانشگاه 
اعضای  و  شد  آغاز  فرهیختگان  طرح  قالب  ر  د
هیئت علمی می توانند تا سقف پنج میلیارد ریال، 
کارکنان تا سقف سه میلیارد ریال و دانشجویان 
به تفکیک مقاطع تحصیلی بین ۵0 تا ۴00 میلیون 
تسهیالت  از  دانشگاه  معرفی نامه  ارائه  با  یال  ر
بانک صادرات ایران با نرخ سود هشت درصدی 

بهره مند شوند.

اسالمی  آزاد  دانشگاه  هیئت علمی  عضای  ا
می توانند تسهیالت خود را در قالب خرید، ساخت 
و تعمیر مسکن و همچنین خرید کاال با اقساط 
60 ماهه در قالب عقد مرابحه، فروش اقساطی 
و مشارکت مدنی با نرخ سود هشت درصدی از 

بانک صادرات ایران دریافت کنند.
برای  می توانند  نیز  آزاد  دانشگاه  ارکنان  ک
تعمیر مسکن و خرید کاال در قالب عقد مرابحه، 
اقساط  با  ریال  میلیارد  سه  سقف  تا  سهیالت  ت
حداکثر 60 ماهه و  با نرخ سود هشت درصدی از 

بانک صادرات ایران دریافت کنند.
آزاد  دانشگاه  کاردانی  مقطع  انشجویان  د
اسالمی بابت کمک هزینه پرداخت شهریه ثابت 
و متغیر خود می توانند تا سقف ۵0 میلیون ریال 
با اقساط 2۴ ماهه از تسهیالت این بانک استفاده 
کنند. دانشجویان مقطع کارشناسی تا سقف 100 
دانشجویان  و  ماهه   ۴۸ اقساط  با  ریال  یلیون  م
میلیون   1۵0 سقف  تا  ارشد  کارشناسی  قطع  م
ریال با اقساط ۳6 ماهه از این تسهیالت برخوردار 

خواهند شد.
می توانند  نیز  دکتری  مقطع  انشجویان  د
درصدی  هشت  سود  نرخ  با  تسهیالت  این  ز  ا
ماهه   ۴۸ اقساط  با  ریال  میلیون   ۴00 ا سقف  ت

استفاده کنند.
طرح »فرهیختگان« در قالب تفاهم نامه ای 
که به امضای حجت اله صیدی، مدیرعامل بانک 
صادرات ایران و محمد مهدی طهرانچی، رئیس 
گسترش  دربرگیرنده  و  رسیده  آزاد  انشگاه  د
مالی  و  بانکی  خدمات  انواع  ارائه  و  همکاری 
هیئت علمی،  اعضای  به  تسهیالت  پرداخت  و 
کارکنان و دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی است، 

عملیاتی شده است.

طرح »فرهیختگان« عملیاتی شد 

آگهی مزایده 
شهرداری درجزین در نظر دارد نسبت به فروش تعدادی زمین از طریق مزایده عمومی به شرح جدول زیر اقدام نماید، 
متقاضیان می توانند جهت دریافت و تحویل اسناد مزایده از تاریخ 99/09/08 الی پایان وقت اداری 99/09/29 به نشانی: 

درجزین، خیابان شهرداری، ساختمان شهرداری، واحد دبیرخانه مراجعه نمایند. 

نشانیمتراژقیمت پایهکاربریشماره قطعه ردیف
بلوار شهید همتیان 1۴/000/000۵۳۴تجاری مسکونی 1۳۴
خیابان انقالب 12/000/0002۵۸مسکونی21۹
خیابان انقالب 12/000/00027۸مسکونی۳26
خیابان انقالب 12/000/0002۵0مسکونی۴2۵
بلوار شهید همتیان – اسالم آباد 1۳/000/0001۸۹مسکونی۵2۸۴۸/۵-120

سید محمد شاهمیری – شهردار درجزین 
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سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1641-  سه شنبه 9 دی 21399 معه جا

بودجه با سیاست های کلی کشور منطبق نیست
این  امروز  جلسه  در  گفت:  اصل ۹0 مجلس  کمیسیون  سخنگوی 
کمیسیون وضعیت بودجه سال ۹۹ و همچنین گزارش بودجه سال آینده 

بررسی شد.
علی خضریان با اشاره به نشست روز یکشنبه 7 دی ماه کمیسیون 
اصل ۹0 گفت:  در این نشست مهرداد بذرپاش رئیس کل دیوان محاسبات، 
سید رحمت الل اکرمی خزانه دار کل کشور، علی حیدر نوری رئیس امور 

هماهنگی و تلفیق بودجه سازمان برنامه و بودجه حضور داشتند.
وی بیان کرد: گزارش سازمان برنامه و بودجه نسبت به عملکرد این 
سازمان در بودجه 1۳۹۹، گزارش خزانه داری کل کشور پیرامون نحوه 
تخصیص و عملکرد ذی حساب ها در سراسر کشور و طرز کار خزانه دار و 
ذی حسابان نسبت به تخلفانی که صورت می گیرد و صورت گرفته است 

و همچنین گزارش دیوان محاسبات درباره بودجه سال ۹۹ شنیده شد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی عنوان کرد: نسبت 
به گزارش های ارائه شده سواالتی از سوی نمایندگان مطرح و یک سری 
دستگاه  سه  هر  تخلفات  این  درباره  گردید  مقرر  و  شد  محرز  خلفات  ت
گزارش های خود را به صورت مکتوب ارائه کنند تا تصمیم گیری و جمع 
دستگاه های  و  بودجه  و  برنامه  سازمان  عملکرد  زمینه  در  نهایی  ندی  ب
نظارتی در مورد بودجه سال ۹۹ و بررسی طرز کار آنها در جلسات بعدی 

صورت بگیرد.
وی با اشاره به بخش دوم جلسه کمیسیون، گفت: گزارش کمیته 
اقتصادی، فنی و عمرانی کمیسیون پیرامون تحلیل بودجه سال 1۴00 در 
دستور کار قرار گرفت، همان طور که مشخص است با توجه به خط مشی 
تعیین شده توسط رهبر معظم انقالب در آذر ماه سال ۹7 که می توان از 
آن به عنوان راهبرد اصلی و وظیفه غیرقابل اجتناب دولت در حوزه بودجه 
ریزی در سال های اخیر یاد کرد براین اساس آنچه در سیاست های کلی و 
برنامه مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی درباره اصالح ساختار بودجه 
عمومی و قطع وابستگی بودجه به نفت تصویب و ابالغ شده، اجرایی و در 
قانون بودجه گنجانده شود که در بندهای 16، 17 و 1۸ سیاست های کلی 
اقتصاد مقاومتی تکالیفی در رابطه با نحوه بودجه ریزی مطرح شده است.

خضریان گفت: در بند 16 صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور 
با تاکید بر تحول اساسی در ساختار، منطقی سازی اندازه دولت و حذف 
دستگاه های موازی و غیر ضرور و هزینه های زائد مطرح شده است، در 
مالیاتی  افزایش سهم درآمدهای  با  ند 17 اصالح نظام درآمدی دولت  ب
از منابع حاصل  افزایش ساالنه سهم صندوق توسعه ملی  و در بند 1۸ 

از صادرات نفت و گاز و قطع وابستگی بودجه به نفت مطرح شده است.
وی اظهار داشت: همچنین فرمایشات رهبر معظم انقالب خطاب 
به رئیس جمهور در خصوص بودجه 1۴00 مبنی بر اینکه برداشت مازاد 
در 20 درصد و تا سقف ۳۸ درصد سهم از صندوق توسعه ملی را منوط 
به سقف فروش یک میلیون بشکه در روز کردند و در واقع مابقی آن را 
فرمودند بیش از 20 درصد برداشت نشود و همچنین مطالبات و تسهیالتی 
که دولت سال ۹۹ از محل صندوق ذخیره ارزی برداشت کرده باید باز 
گردانده شود و برداشت از صندوق ذخیره ارزی که در سال 1۴00 حدود 2 
میلیارد و ۳00 هزار یورو تعیین شده را هم ممنوع اعالم کردند و فرمودند 
اگر قرار است برداشتی از صندوق ذخیره ارزی انجام شود باید در قالب 

بودجه صورت گیرد.
بیان کرد:  اسالمی  اصل ۹0 مجلس شورای  سخنگوی کمیسیون 
با توجه به سیاست های کلی و دستور رهبر معظم انقالب درمورد بودجه 
1۴00 متأسفانه در بودجه سال آینده مورد توجه قرار نگرفته است و ضمن 
اینکه موارد متعددی دیگری مانند اینکه هزینه های جاری از محل فروش 

مردم از مسئوالن انتظار دارند راه را 
برای توسعه اقتصاد هموار سازند

 در یکصد و نودویکمین نشست ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، درخصوص 
هماهنگی دستگاه های اجرایی برای تنظیم بازار محصوالت کشاورزی و موضوعات 

مرتبط با بررسی الیحه بودجه 1۴00 در مجلس شورای اسالمی، تبادل نظر شد.
اقشار کم  بر  اقتصادی  به فشار جنگ  اشاره  با  این جلسه  رئیس جمهور در 
برخوردار و در عین حال تولید کنندگان و کارآفرینان به ویژه عده یی  که امور توسعه یی 
کشور را به عهده دارند، تاکید کرد:  مردم از مسئوالن کشور توقع و انتظار دارند که 

مشکالت را بر طرف و راه را برای توسعه اقتصاد هموار سازند.
حجت االسالم حسن روحانی، تصویب الیحه بودجه را عالمت و نشانه ای 
پر رنگ از عزم و اراده کشور برای حل معضالت و ایجاد گشایش ها برای مردم 
و فعاالن اقتصادی دانست و گفت: الیحه بودجه 1۴00 حاصل مطالعات و بررسی 
نیاز اقشار  از  ارزیابی دقیق  های دقیق در مسیر ریل گذاری شده توسعه کشور و 
مختلف مردم است و از این نظر بودجه سال آینده، در عین انسجام و هدفمندی، 

واقع بینانه و دقیق هست.
روحانی خاطرنشان کرد: سر فصل ها و مختصات و متغیر های اصلی مطرح 
شده در الیحه بودجه،  حاصل تجارب به دست آمده از مقابله و مبارزه سه ساله با 
تحریم ها و جنگ اقتصادی تحمیلی دشمن و با هدف خنثی سازی و بی اثر کردن 
آنها و در نهایت برداشتن فشارهای اقتصادی و بهبود معیشت مردم و برطرف کردن 

موانع تولید است.
رئیس جمهور تصریح کرد: دولت نه تنها مصر است که روزانه 2 میلیون و۳00 
هزار بشکه نفت صادر کند بلکه انتظار دارد وزارت نفت شرایط را برای افزایش آن 
آماده نماید و ما باید از همه امکانات داخلی و بین المللی برای نیل به این هدف که 

حق جمهوری اسالمی ایران برای بدست آوردن بازار است، استفاده کنیم.
به معیشت  بیشتر  برای توجه  تاکید مقام معظم رهبری  به  اشاره  با  روحانی 
مردم در شرایط همه گیری ویروس کرونا و تحریم  های ظالمانه گفت: اخیرا گام های 
جدی تری برای اتخاذ هماهنگ تصمیمات در زمینه تأمین مایحتاج مردم و کاالهای 

اساسی با هماهنگی وزارتخانه های صمت و جهادکشاورزی برداشته شده است.
رئیس جمهور سیاست خوداتکایی، نظام عادالنه توزیع و عرضه کاالهای اساسی 
همگام با نظارت بر قیمت ها را از مهمترین اهداف دولت برای رفع نیازهای معیشتی 
مردم و افزایش تاب آوری اقشار آسیب پذیر برشمرد و افزود: در کنار تولید، چرخه 
توزیع کاالهای اساسی باید با سازوکاری شفاف و هماهنگ و با نظارت وزارتخانه 
در  انحصار  و  رانت  مانند  نوع تخلف  از هر  تا  برود  پیش  صمت و جهادکشاورزی 

کشور جلوگیری شود.

سهام دولت دربرخی شرکت ها واگذار می شود
هیات دولت با واگذاری باقی مانده سهام دولت در تعدادی از شرکت های بورسی 

به بانک های ملت، صادرات و تجارت موافقت کرد.
در جلسه هیأت دولت که به ریاست حجت االسالم روحانی رئیس جمهوری 
)سازمان خصوصی سازی( مکلف شد  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزارت  رگزار شد،  ب
مجموعًا معادل مبلغ ۴۳۵ هزار میلیارد ریال از باقی مانده سهام متعلق به دولت در 
شرکت های پاالیش نفت تهران، تبریز، اصفهان، بندرعباس و شرکت های سرمایه 
گذاری ملی ایران، تولید تجهیزات سنگین  هپکو و ایران ترانسفو را به بانک های 

ملت، صادرات و تجارت واگذار کند.
همچنین انتقال گیرندگان مکلف هستند معادل 1۴۵ هزار میلیارد ریال از بهای 
سهام مورد واگذاری را به نسبت میزان تعیین شده توسط وزارت امور اقتصادی و 
پایان سال جاری(  تا  )ماهیانه  اقساط طی چهار قسط مساوی  به صورت  ارایی،  د
بدون سود فروش اقساطی را به حساب سازمان هدفمندی یارانه ها نزد خزانه داری 
کل کشور واریز کنند تا با تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور صرف پرداخت 

به مشمولین شود.
الزم به ذکر است معادل 2۹0 هزار میلیارد ریال از سهام موضوع این تصویب 

نامه بابت تأدیه بدهی دولت به بانک های فوق واگذار می شود.

تمام دانش آموزان باید غیرحضوری امتحان بدهند 
با  پرورش  و  آموزش  وزیر 
آزمون  کردیم  ابالغ  اینکه  بیان 
از  استفاه  با  و  غیرحضوری  ها 
ظرفیت های مختلفی که وجود 
دارد برگزار شود گفت: درباره برخی دروس 
هنرستانی و پایه های اول و دوم ابتدایی به 
دلیل ویژگی های خاصی که دارد اجازه دادیم 
اگر  کرونا  با  مقابله  ستاد  هماهنگی  با  اگر 
مشکلی وجود نداشته باشد و البته با رعایت 
همه دستورالعمل های بهداشتی، به صورت 

»حضوری« آزمون برگزار کنند. 
ورند  درباره  میرزایی  حاجی  محسن 
آموزان  دانش  ماه  دی  امتحانات  برگزاری 
گفت: ابالغ کردیم آزمون ها غیرحضوری و 
با استفاه از ظرفیت های مختلفی که وجود 

دارد برگزار شود.
دروس  برخی  درباره  افزود:  وی 
ابتدایی  دوم  و  اول  های  پایه  و  هنرستانی 
به دلیل ویژگی های خاصی که دارد اجازه 
دادیم اگر با هماهنگی ستاد مقابله با کرونا 
رعایت  با  و  باشد  نداشته  وجود  مشکلی 
همه دستورالعمل های بهداشتی به صورت 
رعایت  کنند، البته  برگزار  آزمون  حضوری 
مقررات و اخذ مجوز از ستاد ضرورت دارد.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه 
را  مجوز  عمومی  صورت  به  داشتیم  قصد 
بگیریم که ستاد مجوز عمومی نداده است که 
آزمون ها حضوری برگزار شوند اظهار کرد: 
امسال به صورت  لذا قالب آزمون های ما 
غیرحضوری برگزار خواهد شد و همه دانش 

آموزان باید امتحان غیر حضوری بدهند.
حاجی میرزایی ادامه داد: منحصرا برای 
هنرستانی ها و ابتدایی ها که باید توانایی 
های آنها احراز شود اگر ستاد اجازه دهد می 
توانند حضوری برگزار کنند. اگر ستاد اجازه 
نداد آن ها هم غیرحضوری است. تا در اولین 

فرصتی که امکان برگزاری حضوری باشد به 
صورت حضوری ارزشیابی شوند.

وی درباره فروش آزمون ساز در شبکه 
های اجتماعی و دریافت وجه از معلم ها در 
قبال آن گفت: وقتی وارد زیست بوم جدید 
می شویم اقتضائات خاص خودش را دارد و 
در این زیست بوم فعاالن بخش خصوصی 
پیشنهاد  را  هایی  راه حل  کنند  تالش می 
امکانات  آزمون  برای  شاد  در  ما  دهند 
الزم را پیش بینی کردیم و ظرف 10 روز 
آینده این ظرفیت ها توسعه خواهد یافت و 
کیفیت برگزاری آزمون ارتقاء می یابد و نیاز 

به استفاده از پیشنهادهای بیرونی نیست.
داد:  ادامه  پرورش  و  آموزش  وزیر 
شرایطی  در  دادیم  اجازه  مدرسه  به  البته 
که بخواهد اطمینان یابد، اگر راه حل های 
دیگری هم وجود دارد استفاده کند. شاد از 
روز اول هرهفته ظرفیت هایش راتوسعه داده 
و در 10 روز آینده چند ظرفیت جدید دیگر 
رونمایی خواهد شد که قابلیت های ممتازی 

در اختیار معلمان قرار می دهد.
به پرسشی  پاسخ  حاجی میرزایی در 

دانشگاه  در  دانشجو  جذب  سهمیه  درباره 
سهمیه  میزان  به  گفت:  رجایی  شهید 
اختصاصی از دانشگاه تربیت دبیر رجایی و 
گاهی  کنیم.  می  استخدام  نیرو  فرهنگیان 
سهمیه  بر  مازاد  رجایی  دانشگاه  اوقات 
بر  که  آنها  اما  گرفته  هم  آزاد  دانشجوی 
وارد  شده  داده  اختصاص  سهمیه  اساس 

شده اند استخدام می شوند.
استخدامی خرید  درباره وضعیت  وی 
قانون تا  گفت:  ها  نهضتی  و  ها  خدماتی 
قبل  و  ها  التدریسی  برای حق  از ۹1  قبل 
از ۹2 برای نهضتی ها تعیین تکلیف کرده 
و طبق مقررات اقدام خواهد شد. برای آنها 
پرورش  و  آموزش  با   ۹2 سال  از  بعد  که 
همکاری کرده اند مسیر، دانشگاه فرهنگیان 
و ماده 2۸ اساسنامه است. البته سن شان اگر 
زیاد باشد به سقف مجاز شرکت در آزمون 

اضافه می کنیم.
وزیر آموزش و پرورش درباره هزینه 
آب و برق و گاز مدارس نیز گفت: در قانون 
که  شده  بینی  پیش  اخیر  چندسال  بودجه 
الگوی  رعایت  با  گاز  و  برق  و  آب  بهای 

برخی  است  ممکن  است.  رایگان  مصرف 
مدارس با افزایش جمعیت دانش آموز روبه 
رو شده باشند که با وزارت نیرو و نفت تفاهم 
کردیم که الگوی جدید را متناسب با تعداد 
دانش آموزان تعیین کنند. آب و برق و گاز 
هیچ مدرسه ای نباید به علت عدم پرداخت 
به  مربوط  موراد  برخی  شود.  قطع  هزینه 
برنامه  که  است  گذشته  های  سال  مطالبه 

ریزی شده تا پرداخت شود.
حاجی میرزایی در ادامه با بیان اینکه 
حضور مدیر حوزه های علمیه در جلسه امروز 
رویداد بسیار مبارکی است و همه مناطق و 
بهره  ایشان  از راهنمایی های  مدیران کل 
مند شدند گفت: آموزش و پرورش مسئولیت 
برای  آنها  کردن  آماده  و  نو  نسل  تربیت 
قبول مسئولیت های اجتماعی برای زندگی 
باکیفیت تر، مشارکت فعالتر برای سازندگی 
و پیشرفت جامعه و مصونیت بخشی در برابر 

مخاطرات  برعهده دارد.
وجوه  در  باید  افراد  این  افزود:  وی 
به  باید  نو  نسل  یابند.  پرورش  مختلفی 
لحاظ اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، علمی 

و اخالقی، عبادی و دینی پرورش یابند.
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه 
های  بخش  با  پرورش  و  آموزش  نهاد 
است  مشترک  پیوند  دارای  کشور  مختلف 
آماده  زندگی  برای  افرادی  بناست  گفت: 
شوند که نقش موثر و فعالی ایفا کنند. در 
است  شده  بینی  پیش  بنیادین  سندتحول 
شود  انجام  ساحت  شش  در  تربیت  که 
از  یکی  و  است  متوازنی  های  ساحت  که 
است  اخالقی  و  عبادی  های  ساحت  آنها 
که حوزه مشترک فعالیت ما و حوزه های 
علمیه است. تجربیات خوبی در سال های 
گذشته شکل گرفته و تالش می کنیم به 

نحو مناسبی استمرار یابد.
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بودجه دانشگاه فنی و حرفه ای عادالنه نیست
رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای گفت: بودجه این دانشگاه در الیحه بودجه 
1۴00 در مقایسه با دانشگاه های نظری و حتی دوره های کاردانی علوم پزشکی 

ناعادالنه است و خواستار اصالح آن هستیم.
ابراهیم صالحی عمران در باره وضعیت بودجه دانشگاه فنی و حرفه ای در 
الیحه بودجه سال 1۴00 گفت: بودجه دانشگاه در الیحه مذکور ۴۸ درصد نسبت 

به سال ۹۹ رشد داشته است.
وی ادامه داد: سایر دانشگاه ها نیز در همین تعداد افزایش داشته اند، بنابراین 
در الیحه بودجه برای آموزش عالی مهارتی افزایش قابل توجهی نسبت به سایر 
دانشگاه ها دیده نشده است این در حالی است که ما اصرار داریم آموزش عالی 

مهارتی ویژه دیده شود.
رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای افزود: مشکلی که دانشگاه فنی و حرفه ای 
داشته و هنوز هم دارد این است که پایه بودجه ای دانشگاه ضعیف است یعنی دوره 
های کاردانی و کارشناسی با توجه به تعداد دانشجویانی که دارند، هزینه سرانه ای 
که به آنها تعلق می گیرد ۵ میلیون و ۸00 هزارتومان است این درحالی است که 

در دانشگاه های نظری 10 تا 11 میلیون سرانه هر دانشجو است.
وی ادامه داد: اگر بخواهیم سرانه دانشجویان فنی و حرفه ای را با دانشجویان 
پزشکی که کارشان شبیه فنی و حرفه ای است، مقایسه کنیم وضعیت بسیار بدتر 
است چون برای تربیت هر تکنسین در علوم پزشکی به هر دانشجو 2۹ تا ۳0 میلیون 

تومان سرانه اختصاص می دهند.
صالحی عمران افزود: بنابراین این بودجه پاسخگوی هزینه های جاری و روزانه 
دانشگاه را نخواهد داد و نه تنها هزینه های جاری را پاسخگو نخواهد بود حتی نمی 

توان با این بودجه برای ارتقاء کیفیت دانشگاه برنامه ریزی کرد.

بیش از 45 هزار نفر در پذیرش بدون کنکور دانشگاه ها 
ثبت نام کردند

پایان مهلت ثبت نام در پذیرش بدون  با  سخنگوی سازمان سنجش گفت: 
آزمون دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی بیش از ۴۵ هزار نفر در این دوره ها 

ثبت نام و انتخاب رشته کردند.
در  برای شرکت  رشته  انتخاب  و  ثبت نام  داشت:  اظهار  زرین آمیزی  فاطمه 
مرحله پذیرش دانشجو بر اساس سوابق تحصیلی سراسری بهمن ماه سال 1۳۹۹ 
در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی به منظور پذیرش دانشجو برای نیم سال 

دوم تحصیلی 1۴00-1۳۹۹ انجام شد.
وی افزود: مهلت ثبت نام در این دوره ها از ۳0 آذرماه آغاز شد و با توجه به 
تمدید مهلت ثبت نام، این فرصت ساعت 2۴ شنبه 6 دی به پایان رسید و در نهایت 

۴۵ هزار و 226 نفر این رشته ها را انتخاب کردند.

شرایط و نحوه حذف اضطراری دروس
 برای دانشجویان امیرکبیر

براساس اعالم دانشگاه امیرکبیر و همچنین پیرو مصوبه شورای آموزش امکان 
حذف اضطراری و تقلیل واحدها به ۹ واحد مجاز خواهد بود.

به دانشجویانی که در نیمسال های آتی متقاضی استفاده از تسهیالت ممتازی 
)استعدادهای درخشان( هستند، اکیداً توصیه می شود تا واحدهای خود را حفظ کرده 

و از تقلیل واحد اجتناب نمایند.
حذف اضطراری یک درس تئوری به شرط آنکه حد نصاب واحدها رعایت 
شده )برای دانشجویان ورودی ۹۸ و ماقبل حد نصاب 12 واحد و برای دانشجویان 
ورودی ۹۹ حد نصاب ۹ واحد( و آن درس پیش نیاز / هم نیاز درس دیگری در ترم 
جاری نباشد، قابل انجام است. این رویه مشمول تمام دانشجویان ورودی ۹۹ و 

ماقبل که بخش اخطار آنها در پورتال آموزشی فعال باشد، می شود.
الزم به ذکر است که در خصوص دروس عملی که ارائه آنها حضوری بوده و 
همچنین دروس تربیت بدنی تصمیم گیری توسط مدیریت امور آموزشی انجام شده 
و مراتب متعاقبًا اطالع رسانی خواهد شد.فرم حذف اضطراری در تارنمای مدیریت 

امور آموزشی دانشگاه در اختیار دانشجویان قرار دارد.

 

کارگر محبوس در چاه نجات یافت
به  افغان که  سخنگوی سازمان آتش نشانی گفت:  یک کارگر 26 ساله 
دلیل ریزش چاه زیر خاک خروارها محبوس شده بود، توسط نیروهای آتش نشانی 

نجات یافت. 
جالل ملکی  گفت این حادثه در خیابان شیخ بهایی جنوبی اتفاق افتاد و  
گروه نجات شماره 1۸ به محل حادثه اعزام شده و مشاهده کردند کارگران در 
طبقه منفی یک ساختمان 7 طبقه در حال حفر چاه بودند که دیواره های چاه 
تخریب و کارگری درون چاه تا گردن زیر حجم سنگینی از خاک محبوس شده 
است که نیروهای آتش نشانی وی را به صورت زنده و با حداقل آسیب دیدگی 

از چاه خارج کردند.

 زورگیرهای شمشیرزِن دستگیر شدند 
اعضای باند سرقت های سریالی و زورگیری در محدوده غربی مشهد توسط 

ماموران پلیس دستگیر شدند.
دستگیری آنان زمانی در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت که عده یی 
از شهروندان ضمن تماس با مرکز فوریت های پلیسی مدعی شدند سارقانی خشن 

گوشی تلفن همراه آن ها را سرقت کرده و متواری شده اند. 
کاراگاهان پلیس در تحقیقات خود به رصد میدانی و جمع آوری مستندات 
تصویری برای شناسایی متهمان پرداخته و موفق شدند یکی از اعضای باند را در 

یکی از خیابان های محدوده غربی مشهد شناسایی و دستگیر کنند. 
متهم بازداشت شده ضمن اعتراف به گوشی قاپی ، دو همدست دیگر خود 

را نیز لو داد.
بازرسی  در  کارآگاهان  افزود:  خبر  این  اعالم  با  تقوی  محمدکاظم  سردار 
تلفن  دو دستگاه گوشی  و همچنین  و شمشیر  قمه  تیغه  دو  متهم   2 مخفیگاه 

مسروقه کشف و ضبط کردند.
این مقام ارشد انتظامی استان گفت: تاکنون 200 شاکی به مرکز فرمانده 
متهمان  شناسایی  و ضمن  مراجعه  خراسان رضوی  استان  مرکز  آگاهی  پلیس 

علیه آن ها شکایت کرده اند. 

دستگیری یک قاچاقچی با  34کیلو تریاک 
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر از کشف ۳۴ کیلو گرم تریاک و دستگیری 

یک قاچاقچی خبر داد.
سرهنگ عبدالوهاب حسن وند اظهار داشت: با دریافت خبری مبنی بر تهیه 
و انتقال مقادیر فراوانی مواد مخدر توسط یکی از قاچاقچیان مواد مخدر به شهر 
تهران، بررسی موضوع در اختیار تیمی از مأموران پایگاه دهم پلیس مبارزه با مواد 
مخدر تهران قرار گرفت و  بررسی ها مشخص ساخت متهم از جنوب کشور مواد 
مخدر تهیه و در مخفیگاهش در کهریزک پنهان کرده است، که با هماهنگی قضایی 
دستور دستگیری متهم و بازرسی از منزل وی اخذ و تیمی از مأموران عملیات 
پایگاه دهم این پلیس به مخفیگاه وی اعزام و موفق شدند متهم را در حالی که 

سرگرم بسته بندی مواد مخدر بود، دستگیر و ۳۴ کیلو گرم تریاک کشف کنند.

باند جعل مدارک هویتی منهدم شد
فرمانده انتظامی استان البرز از دستگیری اعضای باند جعل مدارک هویتی 
که با تهیه دسته چک اقدام به ۳0 میلیارد کالهبرداری از شهروندان کرده بودند 

خبر داد.
پروند  فقره  یک  ارجاع  پی  در  داشت:  محمدیاناظهار  عباسعلی  سردار 
کالهبرداری به پلیس آگاهی استان البرز مبنی بر اجاره قالب های بتنی با ارائه 
دسته چک های جعلی، تحقیقات در خصوص ابعاد پنهان این پرونده آغاز و  یکی 
از مظنونان پرونده در منطقه چهارباغ شهرستان ساوجبالغ دستگیر و در بازرسی از 

وی سه قطعه کارت ملی و دو فقره دسته چک جعلی کشف شد.
فرمانده انتظامی استان البرز گفت: فرد دستگیر شده با همدستی چهار نفر 
با تهیه مدارک جعلی از طریق خرید کارت ملی مربوط به افراد معتاد و  دیگر 
کارتن خواب و دستکاری آن ها و مراجعه به بانک و افتتاح حساب، دسته چک 
دریافت کرده و با تبلیغات گسترده در سایت های خرید وفروش کاال اقدام به اجاره 

قالب های بتونی و پرداخت اجاره آن با چک های جعلی می کردند.
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نفوذبه صرافی ارز دیجیتال بایننس
 و سرقت 40 میلیون دالر بیت کوین

بایننس به عنوان بزرگ ترین صرافی رمزارز در جهان اعالم کرد که طی 
رفته  سرقت  به  بیت کوین  دالر  میلیون   ۴0 شرکت،  داده های  به  عظیم  نفوذ 
کلید  متعددی همچون  اطالعات  که هکرها  گفت  بیانیه ای  در  بایننس  است. 
به  اخیر  نفوذ  در  را  امنیتی  مشابه  موارد  و  دومرحله ای  تأیید  کدهای   ،API

برده اند. سرقت 
به سرقت رفته،  دارایی های  از ردگیری  بایننس پس  ارز دیجیتال  صرافی 
به یک کیف پول منتقل شد.  را اعالم کرد که  7 هزار بیت کوین  رقم حدود 
بایننس  بیت کوین   Hot Wallet (( آنالبن  پول  کیف  به  هکرها  درواقع 
که  کردند  دعا  ا اظهارنظری  در  صرافی  مدیران  کردند.  پیدا  دسترسی 
بیت کوین شرکت  دارایی های  از  2 درصد  برابربا  به سرقت رفته  بیت کوین های 
در  شرکت  کیف پول های  سایر  که  شد  گفته  بیانیه  ادامه ی  در  است.  بوده 

وضعیت امن قرار دارند.
انجام شده می خوانیم: نفوذ  بایننس درباره ی  بیانیه ی  از  در بخشی 

هکرها زمان کافی برای اجرای صبورانه ی نقشه ی خود داشته اند. آن ها 
در  را  اختصاصی حمله  کاربری  ازطریق چندین حساب  و  به صورت هماهنگ 
بررسی های  که  شد  انجام  به صورتی  تراکنش   دادند.  انجام  مناسب  فرصت 
امنیتی کنونی ما را دور زد. بسیار متأسف هستیم که نتوانستیم پیش از اجرای 

کامل تراکنش جلوی آن را بگیریم.
پس از برداشت بیت کوین از حساب، هشدارهای متعددی در سیستم ما 

به صدا درآمد. ما پس از آن، همه ی برداشت ها را متوقف کردیم.
بایننس در ادامه به کاربران اعالم کرد که خسارت های واردشده به آن ها 
ازطریق سرمایه گذاری امن مخصوص کاربران ))SAFU جبران خواهد شد. 
تا زمان پایان تحقیقات شرکت، واریز و برداشت ارز دیجیتال در پلتفرم بایننس 

البته تبادل ارزها در داخل پلتفرم جریان دارد. متوقف می ماند. 
در  برنامه ای  خبر،  انتشار  به محض  بایننس  مدیرعامل  ژائو،  چانگ پنک 
توییتر اجرا کرد و به سؤال های خبرنگاران پاسخ داد. او در جلسه ی توییتری 
اطالعات بیشتری درباره ی هک منتشر کرد. ژائو می گوید گروهی از هکرهای 
تعدادی  آن،  نهایی کردن  از  پیش  و  داده اند  انجام  را  و صبور، حمله  حرفه ای 
چه  که  نمی داند  هنوز  شرکت  داشته اند.  حمله  برای  مطمئن  کاربری  حساب 
تعداد کاربر در حمله ی اخیر خسارت دیده اند. مدیرعامل بایننس ادعا می کند 

که همه ی خسارت ها را بدون نیاز به کمک خارجی پوشش خواهد داد.
بایننس اکنون با سایر صرافی ها همکاری می کند تا واریز از حساب های 
پلتفرم  در  برداشت  و  واریز  امکان  بازشدن مجدد  نباشد.  امکان  پذیر  هک شده 
باید هرگونه رد هکرها  نیاز دارد، چون آن ها  بایننس حداقل یک هفته زمان 
را در حساب های کاربری قربانی از بین ببرند که روندی زمان بر خواهد بود. 
ژائو در ادامه به همه ی کاربران پیشنهاد کرد که کلیدهای API و عبارت های 

تغییر دهند. را  رمزعبور دومرحله ای خود 
این سؤال روبه رو شد که چرا  با  ژائو در کنفرانس خبری توییتری خود 
rollback انجام  شرکت اقدامی برای برگرداندن پول ها بااستفاده از قابلیت 

نمی دهد؟ او در پاسخ گفت:
صادقانه بگویم ما می توانیم تا چند روز آینده عملیات رول بک را انجام 
دهیم، اما این نگرانی وجود دارد که اگر فرایندی با چنین ابعادی در شبکه ی 
بیت کوین انجام شود، به اعتبار آن لطمه بزند. درنتیجه تیم ما هنوز در حال 
آزمایش روش های ممکن و اعداد و ارقام مرتبط هستند و همه چیز را بررسی 

باشیم. با مخاطبان شفاف  تمامی مراحل  می کنند. سعی می کنیم در 
مدیرعامل بایننس می گوید که ایده ی بازیابی دارایی ها ازسوی جامعه ی 
بیت کوین مطرح شد و او حتی از وجود چنین قابلیتی اطالع نداشت. البته ژائو 
به صورت  بعد  ساعت  چند  و  می داند  را  اقدامی  چنین  نگران کننده ی  عواقب 
تصمیم  درباه ی  او  توییت  شد.  نخواهد  انجام  رول بک  که  کرد  اعالم  رسمی 
مذکور نیز با شوخی هایی از سوی جامعه ی ارز دیجیتال روبه رو شد که چنین 

اقدامی را از اساس اشتباه نامیدند.

ساناز باقری راد
اتفاقات  و  مشکالت  تمام  وجود  با   
به  خود  ورود  زمان  از  کرونا  که  ناگواری 
می رسد  نظر  به  اما  داشته  برایمان  کشور 
نبوده  بد  هم  چندان  موضوعات  برخی  در 
و حداقل برای برخی از اقشار جامعه قدری 

خیر و برکت به بار آورده است.
جوانان و ماجراهای پرپیچ و خم ازدواج 
آنها یکی از مواردی است در ایام کرونا بیش 
و  دیده اند  را  کرونا  روی خوش  دیگران  از 
را  مثبتی  اتفاقات  مسائل  بعضی  در  انگار 

تجربه کرده اند.
از حذف شدن برخی رسم و رسوم های 
گرفته  ازدواج  مسیر  در  دشوار  و  هزینه  پر 
خود  ازدواج،  مراسم های  شدن  ساده  تا 
ناخودآگاه  گویا  که  است  مواردی  ازجمله 
پیش  از  بیش  را  آسان«  »ازدواج  اصطالح 
تا  منجر شده  که  است.اتفاقی  کرده  عملی 
کردن  طی  با  جوانان  زوج های  از  بسیاری 
زندگی  تر  هزینه  کم  و  آسان تر  مسیری 
مشترک خود را آغاز کنند و حداقل حتی آن 
دسته از زوج هایی که به دلیل عدم توانایی 
برگزاری جشن عروسی چندین سال در پشت 
درب های بسته زندگی مشترک مانده بودند، 
به بهانه شیوع ویروس کرونا زندگی خود را 

به آسانی آغاز کنند.
افزایش آمار ازدواج ها در سال جاری 
به نسبت مدت مشابه سال گذشته نیز مهر 
تاییدی بر این ادعا است و به نظر می رسد 
که قدرت کرونا از سال ها فرهنگ سازی و 
آموزش در جهت تسهیل ازدواج، بیشتر بوده 
تندگویان  مهدی  محمد  اعالم  بر  است.بنا 
ماه   ۴ در  جوانان،  امور  ساماندهی  معاون 
نخست سال جاری 200 هزار واقعه ازدواج 
و ۳۵ هزار واقعه طالق انجام شده که این 
رقم در مدت مشابه سال قبل برابر با 167 

هزار ازدواج و ۳7 هزار طالق بوده است.
* کرونا و حذف هزینه خدمات مشاوره 

با برگزاری کارگاه های رایگان
اما در کنار آسان شدن شرایط ازدواج و 
جشن های عروسی آن هم به لطف ویروس 
به  جوانان  دسترسی  امکان  افزایش  کرونا، 
از  دیگر  یکی  نیز  ازدواج  مشاوره  خدمات 
بسیار  تاثیرات  که  است  کرونا  موهبت های 

خوبی نیز داشته است.
مشاوره هایی که پیش از شیوع کرونا 
نیز توسط وزارت ورزش و جوانان و معاونت 
ساماندهی امور جوانان به صورت حضوری 

برگزار می شد اما شیوع کرونا آن را به بستر 
فضای مجازی انتقال داد.

بنا بر اعالم معاونت جوانان، مجموعًا 
۳۵0 مرکز مشاوره ازدواج تحت پوشش این 
معاونت در سراسر کشور وجود دارد و این 
مراکز با تعرفه دولتی و نظارت وزارت ورزش 
به جوانان و زوجین انواع خدمات مشاوره را 

ارائه می دهند.
از ابتدای سال جاری به دنبال شیوع 
ارائه  امکان  رفتن  بین  از  و  کرونا  ویروس 

خدمات مشاوره به صورت حضوری، مراکز 
مشاوره معاونت جوانان نیز اقدام به برگزاری 
کارگاه ها و جلسات مشاوره به صورت رایگان 

در فضای مجازی کردند.
با توجه به اینکه تمرکز اصلی خدمات 
مشاوره معاونت جوانان بر موضوع مشاوره 
پیش از ازدواج است، اغلب این کارگاه ها و 
جلسات مشاوره نیز با موضوع آموزش های 
پیش ازدواج، ارائه نکات الزم برای شناخت 
الزم  راهکارهای  همسر،  انتخاب  از  پیش 
برای انتخاب آگاهانه و غیره برگزار می شود.

* برای استفاده از مشاوره های مجازی 
به کجا مراجعه کنیم

کارگاه های آموزش های پیش از آغاز 
خانواده  مشاوران  توسط  مشترک  زندگی 
برگزار  کشور  مختلف  استان های  ازدواج  و 
می شود و روزانه نیز جزئیات برگزاری جلسات 
مشاوره در صفحه اینستاگرام معاونت جوانان 

منتشر و اطالع رسانی می شود.
با  می توانند  نیز  مخاطبین  و  جوانان 
مراجعه به صفحه اینستاگرام معاونت جوانان، 
از برگزاری کارگاه های مختلف اطالع کسب 
کرده و با شرکت در این جلسات، از خدمات 
رایگان  صورت  به  ازدواج  از  پیش  مشاوره 

بهره مند شوند.
به عالوه مراکز صدا و سیمای استان ها 

نیز با نمایش پوستر جلسات مشاوره نسبت به 
برگزاری این جلسات اطالع رسانی می کنند.

خدماتی که شاید پیش تر برخی جوانان 
به دلیل هزینه های باال امکان استفاده از آن 
امکان  شدن  فراهم  با  حال  اما  نداشتند  را 
آسانی  به  ازدواج،  کارگاه های  برگزاری 

می توانند از خدمات مشاوره استفاده کنند.
* بهره مندی ۵00 هزار نفر از خدمات 

مشاوره پیش از ازدواج 
کریمی  اعظم  خصوص،  همین  در 

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و توسعه اجتماعی 
جوانان درباره دوره های آموزش های پیش از 
ازدواج مجازی گفت: معاونت جوانان وزارت 
ورزش پیش از شروع کرونا نیز کارگاه های 
پیش از ازدواج را برگزار می کرد. البته این 
کارگاه ها برای ارائه آموزش حین و پس از 

ازدواج نیز برگزار می شد.
از  بیش  برگزاری  بر  اشاره  با  کریمی 
۸۵0 کارگاه مشاوره پیش از ازدواج در فضای 
سال  اول  ماه   ۸ در  کرد:  تصریح  مجازی 
جاری بیش از ۵00 هزار نفر در کارگاه های 
آموزش پیش از ازدواج که بصورت مجازی 
در کلیه شهرستانهای کشور برگزار شده است 

شرکت کردند.
معاونت  تمرکز  اینکه  بیان  با  وی 
جوانان روی ارائه آموزش های پیش از ازدواج 
کارگاه های  برگزاری  کرد:  عنوان  است، 
آموزشی پیش از ازدواج برای جوانان بسیار 
ضروری است و فرایند شناخت افراد در این 
ایام نیاز به کسب مهارت است. این مهارت 
تنها از طریق مشاوره و مطالعه کسب می شود 
و یکی از امکانات معاونت جوانان ایجاد این 
به  ازدواج  از  پیش  مهارت  آموزش  فرصت 

جوانان است.
توسعه  و  برنامه ریزی  دفتر  مدیرکل 
موضوع  از  وقتی  افزود:  جوانان  اجتماعی 

می کنیم  صحبت  ازدواج  از  پیش  شناخت 
مصداقی  صورت  به  می توانند  روانشناسان 
قرار  جوانان  اختیار  در  را  خود  تجربیات 
خود  علمی  دانش  از  بهره گیری  با  و  دهند 
به کاهش مخاطرات و اشتباهات و انتخاب 

برای ازدواج بکاهند.
کریمی با تاکید بر اینکه مشاوره پیش 
ازدواج  برای  آگاهانه  انتخاب  در  ازدواج  از 
خوشبختانه  کرد:  عنوان  است،  موثر  بسیار 
استقبال از کارگاه آموزش مهارت های پیش 
از ازدواج که توسط معاونت جوانان برگزار 
شده بسیار خوب بوده البته ظرفیت ما محدود 
را  تمام جامعه  است و متأسفانه نمی توانیم 

تحت پوشش قرار دهیم.
وی با بیان اینکه شیوع کرونا و انتقال 
مجازی  فضای  به  فعالیت ها  از  بسیاری 
فرصت مناسبی را برای بهره مندی جوانان 
از این کارگاه ها ایجاد کرد، عنوان کرد: اما 
با شیوع کرونا تالش کردیم در بستر مجازی 
بدون ایجاد هر گونه محدودیت جغرافیایی 
کارگاه های آموزشی را در بسترهای مختلف 
مجازی و به صورت رایگان برای مخاطبین 
عمدتًا  کرد:  تصریح  کنیم.کریمی  برگزار 
اساتید کارگاه های استان ها از اعضای هیئت 
علمی دانشگاه ها بوده و مباحث کاربردی را 
مطرح می کنند. در این کارگاه های آموزشی 
مجازی امکان پرسش و پاسخ برای جوانان 
وجود دارد و خوشبختانه استقبال چشمگیری 
را نیز شاهد بودیم. در صورتی که خودمان 

انتظار چنین استقبالی را نداشتیم.
* تمایل جوانان به استفاده از خدمات 

مشاوره
وی با بیان اینکه در طول ایام کرونا 
شمار کارگاه های مجازی بیشتر از کارگاه های 
حضوری بوده عنوان کرد: به دلیل استقبال 
خوب مخاطبین این کارگاه ها تا پایان سال 
ادامه  شهرستان ها  و  استان ها  کلیه  در  و 
خواهد داشت. سرفصل های کارگاه ها نیز به 
تناسب نیازهای فرهنگی و رسومات مختلف 

هر استان خواهد بود.
توسعه  و  برنامه ریزی  دفتر  مدیرکل 
اجتماعی جوانان افزود: کمیته علمی تشکیل 
و  سرفصل ها  نیز  ورزش  وزارت  در  شده 
و  کرده  تدوین  را  الزم  دستورالعمل های 
در  شده  مطرح  مباحث  بر  جدی  نظارت 
کارگاه ها داریم. پس از برگزاری هر کارگاه 
نیز از مخاطبین نظرسنجی می شود تا نیازها 

و اشکاالت جلسات رفع شود.

تمایل جوانان به مشاوره قبل از ازدواج افزایش یافته است
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برنامه  سازمان  رییس 
نمایندگان  گفت:  بودجه  و 
خود  کاری  اول  سال  در 
مردم  نفع  به  الیحه ای  می خواهند، 
تجربه  به  توجه  با  اما  کنند.  تصویب 
۳0 سال گذشته خود در بحث بودجه 
عملیاتی  بودجه  این  می کنم،  تاکید 
وقت  باید  نمایندگان  تنها  بود  خواهد 
در  بودجه  الیحه  بررسی  برای  کافی 

بگیرند. نظر 
شیه  حا ر  د نوبخت  قر  با محمد
نشست کمیسیون تلفیق بودجه 1۴00 
با حضور در جمع خبرنگاران در پاسخ 
نظرها  اظهار  برخی  درباره  سوالی  به 
مبنی بر اینکه الیحه بودجه 1۴00 قابل 
تحقق نیست، گفت: نمایندگان در سال 
می خواهند، الیحه ای  خود  کاری  اول 
به نفع مردم تصویب کنند اما با توجه 
در  خود  گذشته  سال   ۳0 تجربه  به 

بحث بودجه تاکید می کنم، این بودجه 
عملیاتی خواهد بود تنها نمایندگان باید 
وقت کافی برای بررسی الیحه بودجه 

سال آینده در نظر بگیرند.
ی  ا بر ینکه  ا ن  بیا با  ی  و
ن  نشستگا ز با حقوق  زی  ن سا همسا
شده  گرفته  نظر  در  کافی  اعتبارات 
همسان سازی  بحث  در  گفت:  است،   
اجتماعی  تامین  بازنشستگان  حقوق 

تبصره  )و(  بند  به  توجه  با  دولت  هم 
)2( بالغ بر ۹0هزار میلیارد تومان منابع 
لحاظ کرده تا ضمن رد دیون دولت به 
سازمان  این  اجتماعی،  تامین  سازمان 
بتواند در راستای همسان سازی حقوق 

بازنشستگان اقدام کند.
ر  حضو به  ه  ر شا ا با  بخت  نو
ی  نشست ها ر  د لتی  و د مسئوالن 
1۴00 اظهار  تلفیق بودجه  کمیسیون 

برنامه  سازمان  امروز  جلسه  در  کرد: 
مصارف،  منابع،  به  نسبت  بودجه  و 
بودجه  الیحه  اهداف  و  سیاست ها 
ارائه  را  اجمالی  گزارش  آینده  سال 
کرد و بعد از آن وزیر امور اقتصادی 
مالیاتی،  درآمدهای  درباره  دارایی  و 
مطالبی  سازی  خصوصی  و  گمرکی 

را مطرح کرد.
ن  بیژ  : د کر ن  نشا طر خا وی 
همتی  عبدالناصر  و  نفت  وزیر  زنگنه 
نحوه  درباره  نیز  مرکزی  بانک  رییس 
از فروش نفت و  وصول منابع حاصل 
ارائه  را  گزارشی  ارزی  سیاست های 

کردند.
بودجه  و  برنامه  سازمان  رییس   
بالغ  آینده  سال  در  کرد:  خاطرنشان 
منابع  از  تومان  میلیارد  هزار   ۹۵ بر 
شرکت های  سهام  واگذاری  طریق  از 

دولتی حاصل می شود.

رییس هیئت مدیره بانک در بازدید از شرکت گروه مالی و اقتصادی دی:
فعالیت  معیار  نفس  سالمت  و  حرفه ای گرایی  شایسته ساالری، 

در بانک دی است
دکتر غالمرضا خلیل ارجمندی، رییس هیئت مدیره بانک دی در 
نشست با محسن امیری، مدیرعامل و سیدجعفر هاشمی، عضو هیئت 
مدیره گروه مالی و اقتصادی دی بر ضرورت مدیریت هدفمند و اثربخش 

سرمایه گذاری ها تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک دی، ارجمندی در این دیدار ضمن 
قدردانی از تالش ها و اقدامات صورت گرفته در گروه مالی و اقتصادی دی 

گفت: همدلی و یکپارچگی ایجاد شده در بین اعضای هیئت مدیره در کنار حمایت همه جانبه 
بنیاد شهید و امور ایثارگران و نگاه حمایت گر بانک مرکزی و نهادهای نظارتی، زمینه حرکت 
رو به جلو و آینده روشن بانک را بیش از پیش فراهم کرده است که امیدوارم با همکاری تمامی 
همکاران بتوانیم از این فرصت پیش آمده نهایت استفاده را در مسیر اعتالی گروه مالی ببریم.

رییس هیئت مدیره بانک دی با اشاره به اهمیت نقش یکپارچگی گروه مالی در پیشبرد 
و تداوم دستیابی به اهداف بانک گفت: هدف از ایجاد گروه مالی دی تقویت و بهینه سازی 
زنجیره ارزش گروه است تا از این طریق اطمینان حاصل شود که شرکت های تابعه در هر 
مرحله از زنجیره ارزش به درستی با یکدیگر ارتباط دارند و نقش خود را در ارزش آفرینی برای 

مشتری و سهامداران ایفا می کنند.
به مجموعه  مالی دی  گروه  ارزش  زنجیره  تقویت  و  یکپارچگی  امیدوارم  افزود:  وی 
شرکت های تابعه بانک کمک کند تا عالوه بر شناسایی حوزه های موثر در خلق ارزش برای 

ذینفعان، در مسیر بهینه سازی  بهره وری و افزایش سودآوری نیز گام های موثری بردارند.
ارجمندی با اشاره به لزوم سیاستگذاری هوشمندانه و هدفمند برای گروه مالی و اقتصادی 
دی تصریح کرد: با مدیریت هوشمندانه و هدفمند گروه مالی دی در سرمایه گذاری ها می توانیم 
با استراتژی هدفمند برای بانک ارزش افزوده ایجاد کنیم و از این طریق بانک بر کسب و کار 
اصلی اش تمرکز بیشتری پیدا می کند.رییس هیئت مدیره بانک دی، سودآوری را رکن اساسی 
فعالیت بانک و شرکت های تابعه دانست و گفت: باید با مدیریت بهینه شرکتهای تابعه، برنامه 
و اهداف آنها را در تامین EPS و DPS بانک تعیین و رصد کنیم تا تاثیر عینی مدیریت 

شرکتها در سودآوری بانک مشخص شود.
در ادامه این نشست محسن امیری، مدیرعامل گروه مالی و اقتصادی دی ضمن ابراز 
خرسندی از حضور رییس هیئت مدیره در گروه مالی دی گفت: یکی از نقاط ضعف گروه مالی 
دی، پراکندگی شرکتهای تابعه بانک بود که با تشکیل گروه مالی و اقتصادی و تمرکز شرکتهای 

تابعه در یک مکان، زمینه تسریع امور و هم افزایی بیشتر شرکتها فراهم شد.
وی افزود: یکی از برنامه های استراتژیک گروه مالی و اقتصادی دی، تشکیل سوپرمارکت 
مالی خدمات است تا بتوانیم با تشکیل یک زنجیره ارزش منسجم از طریق نیروهای آموزش 

دیده در شعب منتخب بانک مجموعه ای از خدمات مالی متنوع را به مشتریان ارائه دهیم.
امیری با اشاره به لزوم حرکت شرکتهای تابعه بر مبنای برنامه و اهداف تعیین شده 
تصریح کرد: ساختار برنامه و اهداف عملیاتی شرکتها تا سال 1۴00 تدوین و ابالغ شده است 
و تمامی شرکتها باید بر اساس پایش های فصلی، میزان تحقق یا دالیل انحراف از اهداف را 
 EPS گزارش دهند تا با عارضه  یابی روشمند فرایندها بتوانیم سهم هر شرکت را در تحقق

بانک تعیین کنیم.

با هدف کاهش مطالبات غیرجاری بانک مسکن صورت خواهد گرفت
تسهیل پرداخت بدهی بانکی در طرح »مهر اندیش«

بنا بر اعالم داود خلجستانی با توجه به شرایط کنونی اقتصادی 
تکلیف  تعیین  تسریع  منظور  به  همچنین  و  اقتصادی  فعاالن  و  افراد 
بازپرداخت  به  تشویق  هدف  با  مهراندیش  طرح  غیرجاری،  مطالبات 

مطالبات غیرجاری در بانک مسکن اجرایی خواهد شد.
خلجستانی  داود  مسکن-هیبنا،  بانک  خبری  پایگاه  گزارش  به 
معاون مدیرعامل در حوزه حقوقی و پیگیری وصول مطالبات اعالم کرد:با 

توجه به شرایط اقتصادی اقشار جامعه و همچنین توجه بانک مسکن به ساماندهی و کاهش 
مطالبات غیرجاری، این بانک طرح ویژه کاهش مطالبات غیرجاری با عنوان طرح مهر اندیش 
را در راستای ایجاد مشوق های الزم برای مشتریان دارای اقساط غیرجاری اجرایی می کند.

اسفند ماه سال جاری  تا 20  اندیش در7 بخش طراحی شده و  افزود:طرح مهر  وی 
ادامه خواهد داشت.

بخشودگی خالص جرایم به نسبت واریزی نقدی
اشاره کرد که مشتریان در  این موضوع  به  این طرح  در نخستین بخش  خلجستانی 
مبادله ای،  از  اعم  پرداختی  از مطالبات غیر جاری تسهیالت  میزان  نقدی هر  واریز  صورت 
مشارکتی، وام قرض الحسنه و ... و همچنین مطالبات مربوط به ضمانت نامه  های ضبط شده 6 
درصد خالص جرایم محاسبه شده به نسبت واریزی بدهکاران مورد بخشودگی قرار می  گیرند.

وی افزود : بانک مسکن به منظور رعایت مالحظات کرونایی و رعایت فاصله گذاری 
اجتماعی ، اسناد بخشودگی جرایم مربوط به واریز اقساط عقود مبادله ای موجود در سیستم 
تسهیالت متمرکز )خوددریافت( را به صورت سیستمی صادر خواهد کرد و مشتریان می توانند 
اقساط معوق خود را از کلیه درگاههای غیرحضوری همانند اینترنت بانک ، همراه بانک و 
..... واریز و از بخشودگی جرایم بهره مند شوند و نیاز به حضور مشتریان در شعبه نمی باشد.

معاون مدیرعامل در حوزه حقوقی و پیگیری وصول مطالبات در خصوص مورد دیگری 
که در این طرح مورد تاکید قرار گرفته گفت:» تعیین تکلیف مطالبات مشارکت مدنی با تقسیط 
حداکثر ۳00 میلیون ریال از محل وجه التزام« است. این سیاست به منظور مساعدت با ذی نفعان 
با  بانک، تقسیط مطالبات  باقی مانده مورد مشارکت و تسریع در وصول مطالبات  واحدهای 
اخذ تضامین معتبر و احراز توانایی مالی متعهدین در بازپرداخت به موقع اقساط، ضمن وصول 

نقدی بخشی از مطالبات بانک در سه بخش صورت می گیرد.
نخست این که اصل و سود تا تاریخ سررسید محاسبه و وفق سیاست های اعتباری سال 
جاری بر روی واحدهای احداثی با نرخ جاری بانک تقسیط می شود. موضوع دوم این است 
که وجه التزام مربوط به قدرالسهم هر واحد با توجه به صورت وضعیت قرارداد و با ملحوظ 
نظر قرار دادن حدود اختیارات تعیین شده برای شعب ، مدیریت های شعب و کمیته عالی 
وصول مطالبات بدون نرخ سود، به مدت حداکثر ۳6 ماه تقسیط می شود .همچنین به ازای 
هر نفر ذی نفع اعم از شریک قرارداد مشارکت، مالک یا خریداران واحدهای مشارکت صرفًا 
تقسیط یک قرارداد بدون نرخ سود از محل وجه التزام )و صرفًا برای یک واحد( با استفاده از 

این ظرفیت، امکان پذیر خواهد بود.

آشنایی با جدیدترین خدمات الکترونیک بانک رفاه در شرایط 
کرونایی

استفاده از خدمات الکترونیک در شرایط فعلی یکی از راه های 
جلوگیری از شیوع کرونا است که بانک رفاه با به روز رسانی سامانه های 

الکترونیک خود برای این هدف گام بلندی برداشته است.
سامانه های الکترونیک در شرایطی که حضور افراد برای انجام 
امور بانکی برای آنها ممکن است مشکالتی را فراهم کند، می تواند 

کمک شایان توجهی به انجام با سرعت امور کند.
به گزارش خبرگزاری فارس، بانک رفاه نیز از جمله بانک هایی است که در شرایط 
فعلی امکانات فراوانی را برای عدم حضور مشتریان در بانک فراهم کرده است. روند رو به 
رشد کاربرد انواع گوشی های هوشمند تلفن همراه و رایانه های لوحی و نیز استقبال گسترده 
از خدمات ارزش افزوده آن ها موجب شده تا درخواست های متنوعی ازخدمات بانکی بر روی 
موبایل به عنوان ابزاری مهم در بانکداری غیرحضوری مطرح شود، بنا براین به منظور ایجاد 
وحدت رویه در ارائه خدمات بانکداری الکترونیک و توسعه و تکمیل خدمات آن، طراحی و 
تهیه سامانه موبایل بانک رفاه مبتنی بر سیستم عامل Android و iOS انجام شده و 

آماده بهره برداری و ارائه به مشتریان است.
مشتریان می توانند از امکاناتی نظیر مدیریت ارسال پیامک، پایای دوره ای، پرداخت 
اقساط دوره ای، شارژ شگفت انگیز ایرانسل، حساب های قابل نمایش در خودپرداز و گزارش 

چک های واگذار شده که در این سامانه ایجاد شده، استفاده کنند.
سامانه موبایل بانک رفاه دارای مزیت های زیادی است، از جمله آنکه  اپلیکیشن موبایل 
بانک به گونه ای طراحی شده است که تمامی اقشار جامعه اعم از پیر و جوان، تحصیل کرده و 
کم سواد می توانند به راحتی با آن تعامل داشته باشند و تراکنش های موردنظر خود را انجام دهند.

همچنین درخصوص انتقال وجه موبایلی نیز با داشتن شماره تلفن همراه مشتری مقصد 
بانک رفاه، می توان واریز وجه انجام داد.

عالوه بر آن، در مورد مدیریت ارسال پیامک هم کاربر می تواند برای حساب هایش 
پیامک مانده حساب را فعال، غیرفعال یا تمدید و تغییر حساب متصل به کارت نماید و در 
نهایت اینکه، می توان پرداخت اقساط را در بازه زمانی مشخص بصورت اتوماتیک انجام داد.

هشدار بانک ملی ایران نسبت به سوء استفاده بانکی از طریق 
نشانی های جعلی اینترنتی

بانک ملی ایران نسبت به استفاده از خدمات درگاه های جعلی 
اینترنتی هشدار داد

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، اطالعات موجود نشان 
می دهد بسیاری از کالهبرداران بانکی با سوء استفاده از فضای اینترنت 
و به کارگیری نشانی های جعلی، داده های مرتبط با حساب افراد را 

سرقت کرده و به انتقال وجه یا خرید از این طریق اقدام می کنند.
سامانه های جعلی از نظر شکل و محتوا با سامانه های واقعی کامال شباهت دارند و از 

این رو تشخیص آنها برای مخاطبان بسیار مشکل و در مواردی غیرممکن است.
از این رو بانک ملی ایران به مشتریان خود تاکید کرده است که برای استفاده از سامانه 
های اینترنتی تنها به نشانی های مجاز اطالع رسانی شده در سایت رسمی این بانک به نشانی 
bmi.ir مراجعه کنند. سامانه بام نیز فقط به نشانی https://my.bmi.ir در دسترس 

است و سایر نشانی های مشابه، جعلی است.
تغییر محتوای پیامک رمز پویای بانک ملی ایران

از امروز پیامک رمز پویای بانک ملی ایران همراه با اطالعات تراکنش برای مشتریان 
ارسال خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، در پی عملیاتی شدن گام سوم طرح اقدام 
مشترک برای پویاسازی رمز دوم در نظام بانکی، از روز ۸ / 10 / 1۳۹۹ پیامک رمز دوم پویا 
ایران  با اعالم نوع تراکنش، مبلغ تراکنش و گیرنده وجه برای مشتریان بانک ملی  همراه 
ارسال خواهد شد.این اقدام به منظور افزایش سطح امنیت تراکنش ها و ایجاد اطمینان بیشتر 

در عملیات بانکی انجام شده است.

معاون وزیر نفت:
8 طرح پتروشیمی تا پایان سال افتتاح می شود

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی از افتتاح هشت طرح این صنعت تا پایان 
سال خبر داد و گفت: درآمد ارزی صنعت پتروشیمی همانند سال ۹۸ با صادرات 
انجام شده، وضع بسیار مطلوبی را نشان می دهد و در ۹ ماهه سال ۹۹ هم عرضه 

ارز صنعت پتروشیمی به سامانه نیما فراتر از برنامه بوده است.
بهزاد محمدی در نشست خبری به مناسبت گرامیداشت روز صنعت پتروشیمی 
اظهار کرد: پتروشیمی، به عنوان صنعت نخست کشور، روز به روز جایگاه خود را 
در اقتصاد ملی مستحکم تر می کند و دستاوردهای ارزشمند این صنعت حاکی از 
کم اثر بودن تحریم های ظالمانه ای است که علیه شرکت ها و مدیران این صنعت 

اعمال شده است.
وی با بیان اینکه قطار توسعه صنعت پتروشیمی در کشور با شتاب الزم در 
حال حرکت است و هر چند مدت یک بار شاهد بهره برداری از یک طرح عظیم 
پتروشیمی هستیم، یادآور شد: از ابتدای سال تاکنون ۹ طرح پتروشیمی با دستور 

رئیس جهموری به بهره برداری رسیده است.
تقاضای  رشد  درباره  بین المللی  آمارهای  به  استناد  با  نفت  وزیر  معاون 
بخش  در  تقاضا  رشد  می دهد  نشان  آمارها  کرد:  اظهار  پتروشیمی  محصوالت 
محصوالت پتروشیمی چهار تا پنج درصد است، این در حالی است که رشد تقاضا 
در بخش نفت و فرآورده های نفتی در دنیا کمتر از یک درصد است، این موضوع 

مسئولیت ما را در توجه به این صنعت کلیدی دوچندان می کند.
افزایش خیره کننده خوراک پتروشیمی تا 1۴06

محمدی با اشاره به اینکه منابع غنی و در دسترس نفت و گاز به عنوان خوراک، 
نیاز متنوع صنایع داخلی و بازارهای جذاب بین المللی ایجاب می کند که توسعه 
صنعت پتروشیمی همواره یکی از محورهای اصلی توسعه کشور باشد، ادامه داد: 
صنعت پتروشیمی پارسال )۹۸( ۳۵ میلیون تن خوراک گاز طبیعی، اتان، میعانات 
گازی، مایعات گازی، نفتا و نفت سفید از صنعت نفت و گاز کشور دریافت کرده 

که این میزان معادل ۸00 هزار بشکه در روز است.
وی با بیان اینکه خوراک صنعت پتروشیمی در سال 1۴0۴ به معادل 2 میلیون 
بشکه نفت خام در روز می رسد، تصریح کرد:  همچنین تا سال 1۴06 با طرح های 

در حال اجرا این رقم به 2 میلیون و 200 هزار بشکه نفت خام در روز می رسد.
مصرف ۳0 درصد محصوالت پتروشیمی در داخل کشور

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی تعداد مجتمع های تولیدی در سال ۹۸ 
را ۵6 مجتمع عنوان کرد و با بیان اینکه این رقم هم اکنون 6۴ مجتمع است، 
افزود: تا پایان سال با طرح های جدیدی که به مدار می آیند تعداد مجتمع های 

پتروشیمی به 70 خواهد رسید.
به گفته محمدی، حدود ۳0 درصد محصوالت تولیدی صنعت پتروشیمی در 
صنایع داخلی به مصرف می رسد و 70 درصد آن به کشورهای مختلف صادر می شود.

اینکه در صنعت پتروشیمی هم اکنون ۹0 نوع محصول تولید  با بیان  وی 
می شود که 1۸ نوع آن پلیمری است و در ۳۳۳ گرید متنوع عرضه می شود، افزود:  
تنوع محصوالت به عنوان یکی از شاخصه های توسعه پایدار، در سال 1۴0۴ به 
10۴ و تا سال 1۴06 با طرح های در حال اجرا به 12۴ می رسد که حاکی از تنوع 

سبد، همگام با توسعه است.
اشتغال زایی بی نظیر صنعت پتروشیمی

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به اینکه در سال ۹۸ حدود 
۸ میلیون تن محصول به صنایع پایین دستی عرضه شده است، گفت: به جرأت 
می توان گفت هیچ صنعتی در کشور این میزان محصول به بخش پایین دستی 
اشتغال  به رونق و  این حجم محصول منجر  داد:  ادامه  عرضه نکرده است.وی 
بی نظیری در 1۵ هزار بنگاه بزرگ و کوچک در پایین دست صنعت پتروشیمی در 

قالب ۳۳ انجمن و سندیکا می شود.
محمدی سپس به درآمد ارزی پتروشیمی اشاره کرد و با بیان اینکه درآمد 
ارزی این صنعت همانند سال ۹۸ در وضع بسیار مطلوبی است، یادآور شد: در ۹ 
ماه سال ۹۹ عرضه ارز صنعت پتروشیمی به سامانه نیما فراتر از برنامه  هماهنگ 
در  پتروشیمی  صنعت  مهم  نقش  همان  این  است؛  بوده  مرکزی  بانک  با  شده 

اقتصاد کالن کشور است.
معاون وزیر نفت با بیان اینکه تا پایان سال 1۴00، 27 طرح در قالب جهش 
دوم صنعت پتروشیمی به بهره برداری می رسد، اظهار کرد: ظرفیت تولید محصوالت 
پتروشیمی با افزایش ۵0 درصدی از 66 میلیون تن در پایان سال 1۳۹۸ به 100 
میلیون تن در سال 1۴00 می رسد و این بدان معناست که اهداف برنامه ششم 

توسعه به صورت صددرصد محقق می شود.
وی گفت: با بهره برداری از طرح های صنعت پتروشیمی درآمد این صنعت 
نیز از 1۵ میلیارد دالر پایان سال ۹۸ به 2۵ میلیارد دالر در سال 1۴00 می رسد.

گام چهارم توسعه؛ تقویت پایداری
پایان سال 1۴0۴ در قالب جهش  تا  اینکه 2۸ طرح  به  با اشاره  محمدی 
سوم صنعت پتروشیمی به بهره برداری خواهد رسید، ادامه داد: با بهره برداری از 
این طرح ها، ظرفیت این صنعت به ساالنه 1۳۳ میلیون تن با درآمد ۳۵ میلیارد 
دالر )برمبنای قیمت های سال ۹۵( خواهد رسید و رتبه ایران در تولید محصوالت 
پایه در خاورمیانه به جایگاه نخست صعود خواهد کرد.به گفته وی، برنامه ریزی 
مطلوبی برای گام چهارم توسعه صنعت پتروشیمی با هدف تقویت پایداری صنعت 

در همه ابعاد با تعریف طرح های راهبردی انجام شده است.
معاون وزیر نفت با تأکید بر اینکه در گام چهارم توسعه، ریل گذاری توسعه 
صنعت پتروشیمی براساس موجودی خوراک تا 1۴06 انجام شده است، افزود: با 
بررسی خوراک های قابل دریافت از صنعت نفت در سال های آتی و استفاده از 
محصوالت پایه به عنوان خوراک و همین طور بررسی میزان واردات محصوالت 
پتروشیمی و نیاز صنایع پایین دستی، ۳0 طرح راهبردی برای تحقق توسعه پایدار 

و تعریف شده اند.
طرح های راهبردی و افزایش 20 میلیون تنی ظرفیت

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه ۳0 طرح راهبردی 
در این صنعت تعریف شده است، تصریح کرد: این طرح ها با حجم سرمایه گذاری 

16 میلیارد دالر، ساالنه 20 میلیون تن به ظرفیت صنعت پتروشیمی می افزایند.
محمدی، طرح های راهبردی را در سه گروه خوراک ترکیبی، تولید پروپیلن 
و طرح های پیشران عنوان کرد و گفت: سه طرح خوراک ترکیبی با هدف استفاده 
بهینه از خوراک های در دسترس برای تولید محصوالت متنوع تعریف و مجوزها 

صادر شده و مراحل اجرایی دو طرح از آنها آغاز شده است.
بهترین خبر صنعت پتروشیمی

وی با تأکید بر اینکه طرح های تولید پروپیلن به منظور افزایش ظرفیت پروپیلن 
در کشور و توسعه زنجیره این محصول اجرا می شوند، اظهار کرد: هم اکنون در 
بخش پاالیشگاه و پتروشیمی ۹۵0 هزار تن پروپیلن تولید می شود و افزایش به 

حدود ۴.۵ میلیون تن می تواند بهترین خبر برای صنعت پتروشیمی کشور باشد.
نخستین طرح  به عنوان  فارسی  PDH سلمان  نفت،  وزیر  معاون  گفته  به 
 GTP بندر دیر،   MTP GTPP اسالم آباد،  پروپان در کشور،  از  تولید پروپیلن 
بندر امیرآباد، GTPP بندر انزلی، سه طرح MTP در پارک پروپیلن عسلویه با 
استفاده از ۵ میلیون تن متانول تولیدی در منطقه و طرح PDH پارس در عسلویه، 
طرح های افزایش تولید پروپیلن هستند.محمدی با اشاره به اینکه طرح های پیشران 
اتیلن و بنزن )21 طرح( با هدف ایجاد تنوع  در چهار زنجیره پروپیلن، متانول، 
در سبد محصوالت، توسعه زنجیره ارزش، کاهش واردات، تأمین خوراک صنایع 
پایین دستی و افزایش ارزش محصوالت تعریف شده اند، تأکید کرد: با توجه به حجم 
سرمایه گذاری پایین و مصرف کم آب، اجرای این طرح ها در مناطق مختلف کشور 
برای آمایش سرزمینی امکان پذیر است.مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی 
ادامه داد: تخفیف قیمت خوراک گاز، معافیت مالیاتی، ارائه دانش فنی، در اختیار 
گذاشتن زیرساخت های مورد نیاز از مشوق های بهبود اقتصاد این طرح هاست که 

برای سرمایه گذاران در نظر گرفته شده است.
سال آینده؛ سرمایه گذاری ۸0 میلیاردی در صنعت پتروشیمی

وی با بیان اینکه با تکمیل طرح های جهش دوم، حجم سرمایه گذاری در 
این صنعت به ۸0 میلیارد دالر می رسد، ادامه داد: با تکمیل طرح های جهش سوم 
با تحقق طرح های سی گانه گام چهارم در سال  این رقم به ۹2 میلیارد دالر و 
1۴06 به 10۸ میلیارد دالر می رسد.معاون وزیر نفت تصریح کرد: ظرفیت صنعت 
پتروشیمی کشور با تکمیل طرح های جهش دوم، سوم و اجرایی شدن طرح های 
راهبردی در پایان برنامه هفتم توسعه به ساالنه 1۵0 میلیون تن و درآمد حدود ۴۴ 
میلیارد دالر خواهد رسید که این صنعت را به صنعت برجسته دارای نقش ممتاز در 
اقتصاد کالن کشور تبدیل خواهد کرد.محمدی با اشاره به اینکه روند بومی سازی 
دانش فنی فرآیندهای پتروشیمیایی در سایر محصوالت به سرعت دنبال می شود، 
 Methanol ،Ammonia ،PP ،PVM افزود: تاکنون هفت فرآیند از جمله
HDPE، بومی سازی شده است و تا پایان 1۴00 این عدد به 10 فرآیند می رسد.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه ۸۵ نوع کاتالیست در 
صنعت پتروشیمی استفاده می شود، اظهار کرد: 20 نوع آن داخلی سازی شده و 

16 نوع تا پایان سال 1۴00 بومی سازی می شود.

نوبخت: مجلس برای بررسی بودجه وقت بگذارد!
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زیر نظر: محمد امامی

بررسی بازار خودرو حاکی از ثبات 
قیمت ها است و مشتریان همچنان به 
امید کاهش بیشتر نرخ ارز و قیمت های 

خودرو دست از خرید کشیده اند.
یعنی  بازار  شاخص  خودروی  دو 
و  تومان  میلیون   10۳ حدود  در  پراید 
پژو 206 تیپ2 در حدود 1۸۴ میلیون 
تومان قیمت دارند که نسبت به هفته 
گذشته تغییر محسوسی نداشته است.

به گفته کارشناسان، معامله ای در 
بازار انجام نمی شود که بتوان از قیمت 

خودروها اطالعی داد.
نایب  کاشانی نسب«،  “نعمت الل 
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودروی 
تفاوت  بدون  بازار  می گوید:  پایتخت 
نسبت به هفته گذشته، همچنان راکد 

مانده و معامالت در حد صفر است.
به جز  کنون  ا بیان داشت:  وی 
خریداران واقعی کسی به بازار مراجعه 
نزدیک  به  با توجه  نمی کند، همچنین 
بازاری  و  کارخانه ای  قیمت های  شدن 
و  دالالن  برای  جذابیت  خودروها، 
واسطه ها به حداقل خود رسیده است.

دالیل  تشریح  در  کاشانی نسب، 

دو  حدود  شد:  یادآور  موضوع  این 
تثبیت  دالر  قیمت  که  است  هفته ای 
همین  است،  نداشته  تغییری  و  شده 
مساله سبب شده تا آنهایی که خودرو 
بیشتر،  ضرر  ترس  از  دارند  اختیار  در 
طرفی،  از  و  نکنند  فروش  به  اقدام 
بیشتر  کاهش  نتظار  ا به  ران  خریدا
دست  خرید  از  دالر  نرخ  و  قیمت ها 

بکشند.
بر اساس آگهی های فروشندگان 
فضای  و  خودرویی  سایت های  در 
مجازی در گروه سایپا، هر دستگاه پراید 
111 به بهای 117 میلیون تومان، پراید 
پراید  تومان،  میلیون   10۳ رقم   1۳1

1۳2 حدود 107 میلیون تومان، وانت 
پراید به نرخ 10۹ میلیون تومان، تیبا 
تیبا2  تومان،  میلیون   112 صندوق دار 
به  ساینا  تومان،  میلیون   121 رقم  به 
کوئیک  و  تومان  میلیون   126 بهای 
تومان  میلیون   1۳۹ رقم  دنده ای 

قیمت گذاری شد.
صنعتی  ه  و گر ر  د همچنین 
 ۴0۵ پژو  دستگاه  هر  ایران خودرو، 
جی.ال.ایکس به 17۵ میلیون تومان، 
پژو ۴0۵ اس.ال.ایکس به 17۹ میلیون 
تومان، سمند ال.ایکس به 171 میلیون 
 2۳2 به  ال.ایکس  پارس  پژو  تومان، 
میلیون تومان، پژو 206 تیپ2 به بهای 

 ۵ تیپ  پژو 206  تومان،  میلیون   1۸۴
تومان، پژو 206  به نرخ 2۴0 میلیون 
صندوق دار به رقم 2۳۸ میلیون تومان، 
تومان  میلیون   270 دنده ای   207 پژو 
و پژو پارس ساده 1۹۴ میلیون تومان 

ارزش گذاری شد.
در گروه مونتاژی ها نیز هر دستگاه 
پژو 200۸ ایران خودرو بسته به مدل و 
کارکرد از 7۸۵ تا ۸۸2 میلیون تومان 
و هر دستگاه جک اس۵ کرمان موتور 
به رقم 6۳۵ میلیون تومان قیمت خورد.

برخی کارشناسان بازار خودروهای 
خارجی معتقدند: قیمت های فعلی بازار 
همچنان حباب دارد و حتی اگر موضوع 
واردات خودرو تحقق یابد، با دالر حدود 
نیز  کنونی  تومانی  هزار   26 تا   2۵
خارجی  خودروهای  بازار  در  قیمت ها 
به مراتب کمتر از قیمت های این روزها 

خواهد بود.
که  آن طور  اگر  آنان،  گفته  به 
کرده اند  پیش بینی  کارشناسان  برخی 
قیمت دالر طی ماه های آینده در 1۸ 
تا 20 هزار تومان تثبیت شود، ریزش ها 

به مراتب شدیدتر خواهد بود.

امیدواری خریداران به کاهش بیشتر؛

ثبات قیمت ها در بازار بدون مشتری خودرو

رئیس پارلمان بخش خصوصی با 
نقاط ضعف  ایران  اتاق  اینکه  به  اشاره 
و قدرت الیحه بودجه 1۴00 را بررسی 
برای  عملی  پیشنهادهای  گفت:  کرده 

اصالح آن ارائه داده ایم.
نقل  به  دنیای جوانان  به گزارش 
و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  از 
شافعی  غالمحسین  ایران،  کشاورزی 
نمایندگان  هیئت  نشست  دهمین  در 
حضور  با  که  نهم  دوره  در  ایران  اتاق 
صنعت،  یر  ز و زم حسینی  ر علیرضا 
ارائه  با  شد،  برگزار  تجارت  و  معدن 
توضیحاتی درباره الیحه بودجه 1۴00، 
خصوصی  بخش  پارلمان  پیشنهادهای 
برای اصالح این الیحه، دالیل اصلی 
آزاد  تجارت  پیمان  اهمیت  و  تورم 
بر ضرورت   ،RCEP به  جهان موسوم 
و  تأکید  تحریم ها  خنثی سازی  و  رفع 
بخش  و  تولیدکنندگان  کرد:  اظهار 
اصلی  بازیگران  که  مولد  خصوصی 
و  می روند  شمار  به  اقتصادی  عرصه 
عرصه  تصمیم گیران  که  دارند  انتظار 
سیاست با درک شرایط نابسامان تولید 
آمده  وجود  به  چالش های  و  کشور  در 
با  تحریم،  دوران  در  بخش  این  برای 
اتخاذ  تصمیماتی  واقع بینانه،  نگاهی 
و  کرده  حفظ  را  ملی  منافع  که  کنند 
گامی بلند برای بهبود اقتصاد و معیشت 
کشور برداشته شود که عزت ایران نیز 

درگروی آن است.
مقام  فرمایشات  به  اشاره  با  وی 
معظم رهبری در خصوص فضای پسا 
داشت  توجه  باید  کرد:  بیان  برجام، 
فضای  بهبود  برای  تحریم ها  رفع  که 
اما  است،  دشمن  دست  به  اقتصادی 
است  خودمان  دست  آن  سازی  خنثی 
رفع تحریم ها  به فکر  آنکه  از  بیش  و 
فکر  آنها  خنثی سازی  به  باید  باشیم 

کنیم.
صنایع،  بازرگانی،  تاق  ا رئیس 
بیان  با  یران  ا کشاورزی  و  معادن 
ن  ا یگر ز با ن  گا کنند لید  تو ینکه  ا
تصریح  هستند،  اقتصاد  عرصه  اصلی 
که  دارند  انتظار  تولیدکنندگان  کرد: 
درک  با  تصمیم گیران  و  تصمیم سازان 
فضای  در  تولید  چالش های  و  شرایط 
تحریم ها، واقع بیگانه تصمیمات الزم را 
برای حفظ منافع ملی و بهبود معیشت و 

اقتصاد مردم بردارند.
فرصت  از  باید  کرد:  اضافه  وی   
از  اقتصاد  کردن  قوی تر  برای  تحریم 
طریق تکمیل زنجیره ارزشی تولیداتی 
و  دارد  رقابتی  مزیت  آن  در  که کشور 
افزایش کاالهای اساسی بهره وافر برد.

 : د کر ن  بیا همچنین  فعی  شا
تصمیمات عجوالنه نه تنها به این روند 
کمک نخواهد کرد، بلکه به اثرگذاری 
خواهد  تآثیر  نیز  تحریم ها  روند  بیشتر 

گذاشت.

وی با تحسین اقدامات رزم حسینی 
در چند ماهه اخیر گفت: سرعت حرکت 
صادرات در چند ماه گذشته با مجموعه 

این اقدامات بیشتر شده است.
بخش  ینکه  ا ن  بیا با  فعی  شا
خصوصی آماده حرکت به سمت توسعه 
اقتصادی در راستای تحقق شعار سال 
است بیان کرد: این روند نیازمند مسیری 
هموار برای حرکت و حداقل حمایت ها 

می باشد.
مسئول  دولت،  شد:  یادآور  وی 
بسترسازی مناسب و حمایت از فعاالن 
نتیجه  غلب  ا ما  ا است؛  قتصادی  ا
در جهت  نامناسب  سیاست گذاری های 
سنگ اندازی های  و  است  بوده  عکس 
را  حرکت  مسیر  سازمان ها  از  بعضی 
تأسف،  باکمال  است؛  کرده  دشوارتر 
اصل  سیاست های  تأکیدات  علی رغم 
خصوصی  بخش  عمل  میزان   ،۴۴
به خصوص در دو سال گذشته به شدت 

محدودشده است.
دیدگاه  از  بودجه  مهم  نکته  چند 

بخش خصوصی
ایران گفت:  بازرگانی  اتاق  رئیس 
قبل از هر چیز باید گفت فعاالن بخش 
در  دولت  وظایف  حجم  به  خصوصی 
حوزه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، 
فرهنگی، امنیتی و درعین حال دشواری 
انجام این وظایف در شرایط تحریم و 
واقف  کرونا  شرایط  آتی  سال  یک  در 
دولت  با  خود  توان  حد  در  و  هستند 
همکاری می کنند و خواهند کرد. اتاق 
کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی، 
بررسی  را   1۴00 بودجه  الیحه  ایران 
کرده است؛ نقاط ضعف و قدرت آن را 
پیشنهادهای  درنهایت  و  کرده  ارزیابی 
عملی برای اصالح برخی مشکالت آن 

را ارائه کرده است.
وی ادامه داد: به دلیل ریسک های 

مربوط به تأمین منابع پیش بینی شده و 
درباره  دولت  هزینه های  انعطاف  عدم 
آثار اقتصاد کالن بودجه 1۴00 بر ثبات 
اقتصادی سال آینده نگرانی وجود دارد. 
در صورت عدم تحقق منابع حاصل از 
صادرات نفت با ترکیب مصارف فعلی که 
انعطاف ناپذیر است؛ جهش ارز و تداوم 
فزاینده و افزایش زیاد در نرخ سود دور 

از انتظار نیست.
زی  ندا دست ا فعی  شا گفته  به 
بودجه ای به منابع صندوق توسعه ملی 
یکی از دالیل مهم عدم توسعه مناسب 
بودجه  در  که  است  خصوصی  بخش 
با  خوشبختانه  بود.  شده  تکرار   1۴00
اعالم نظر رهبر معظم انقالب تا حدود 
فرآیند  در  امیدواریم  شد.  رفع  زیادی 
ایشان  حکم  بودجه  تصویب  و  بررسی 

موردتوجه قرار گیرد.
وی افزود: این نگرانی وجود دارد 
که رشد ارقام مالیات بر اشخاص حقوقی 
غیردولتی به میزان بیش از ۵0 درصد 
وصول  عوامل  مضاعف  فشار  موجب 
شناخته شده  کسب وکارهای  بر  مالیات 
شود. آیا این روش در نظام بودجه ریزی 

در جهت تحقق جهش تولید است؟
شافعی اظهار داشت: به رغم هدف 
بر کنترل قیمت کاالهای  دولت مبنی 
اساسی و حمایت از اقشار آسیب پذیر از 
طریق تخصیص ارز به قیمت ترجیحی، 
بر اساس گزارش های متعدد کارشناسی 
از  یکی  است.  نرسیده  خود  هدف  به 
ویژگی های الیحه بودجه 1۴00 مبهم 
حمایتی  و  ارزی  سیاست های  بودن 

دولت است.
در  ایران  اتاق  مهم  پیشنهادهای 

خصوص بودجه 1۴00
 1۴00 بودجه  کرد:  تأکید  وی 
 ۵0 بودجه ریزی  سیاست های  استمرار 
و  مجریه  قوه  است.  گذشته  سال 

تجربه  از  درس آموزی  با  مقننه  قوه 
و  موجودیت  که  اقتصادی  تحریم های 
هدف  را  کشور  سیاسی  نظام  مقبولیت 
گرفته بود، با دو هدف اساسی بازآفرینی 
ساختار اجرایی کشور و بازتعریف نحوه 
از  حاصل  منابع  از  استفاده  و  مدیریت 
در  گاز  و  نفت  )نه فقط صادرات(  تولید 
در  بودجه ریزی  ساختار  اصالح  کشور، 
کشور را در دستور کار خود قرار دهند. 
از  استفاده  نیازمند  اصالحاتی  چنین 
و  دشوار  تصمیم گیری های  فرصت ها، 
حمایت گسترده آحاد مردم و کارشناسان 
است که زمینه های آن عمدتاً باید توسط 

سیاست مداران فراهم شود.
شافعی افزود: هرگاه قوه مجریه و 
برای ساماندهی  اقدامات عملی  مقننه 
اجرای  لغو  و  عمرانی  پروژه  هزاران 
توجیه  که  این طرح ها  از  مورد  صدها 
فشارهای  اثر  در  و  ندارند  اقتصادی 
به  دستگاهی  و  منطقه ای  و  محلی 
بودجه تحمیل شده است، اقدام کردند، 
در  دمیدن  به جای  قوه  دو  این  هرگاه 
برای  مختلف  گروه های  خواسته های 
در  سعی  دستمزد،  و  حقوق  افزایش 
حذف کسری بودجه ساختاری کردند، 
هرگاه این دو قوه به جای روی آوردن 
به عنوان  یارانه  پرداخت  گسترش  به 
راهی برای حامی پروری سعی کردند 
که ثروت آفرینی و رشد اقتصادی باالتر 
دستگاه  هرگاه  دهند،  قرار  هدف  را 
و  دوباره کاری  که  عمومی  و  دولتی 
پراکنده کاری می کنند  موازی کاری و 
و کم فایده بودن وجود آنها محرز است 
منابع  هرگاه  و  شد  منحل  یا  ادغام 
صرف  آنکه  به جای  نفت  از  حاصل 
دستمزد شد، صرف  و  پرداخت حقوق 
رشد و توسعه تولید شد آنگاه می توان 
اصالح  برای  عملی  گام های  گفت 

ساختار بودجه برداشته ایم.

رئیس اتاق بازرگانی:

از فرصت تحریم برای قوی تر کردن اقتصاد بهره ببریم
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به گزارش مرکز اطالع 
امور  رسانی روابط عمومی و 
بین الملل شهرداری گرگان، 
دکتر دادبود شهردار گرگان با همراهی 
قرارگاه  فرمانده  محمد  سعید  سردار 
سازندگی خاتم االنبیا )ص(، آقای فالح 
مدیر موسسه شهید رجایی قرارگاه خاتم 
شاهکوهی  ملک  سردار  )ص(،  االنبیا 
مهندس  گلستان،  نینوا  سپاه  فرمانده 
مهندس  گرگان،  ر  ندا فرما حمیدی 
گرگان  شهر  شورای  رییس  مرتضوی 
عصر یکشنبه 7 دی از آخرین پیشرفت 
شهر  یا  بزرگ  بوستان  پروژه  فیزیکی 
بازی مدرن گرگان بازدید کردند. سردار 
خاتم  سازندگی  قرارگاه  فرمانده  محمد 
از شهرداری گرگان  االنبیا )ص( سپاه 
بابت ساخت پروژه احداث بوستان بزرگ 
تمجید کرد و گفت:انشاءالل این پروژه 
بعد از افتتاح زیبا و منحصر به فرد می 
که  اندازی  وی، چشم  گفته  به  شود.  
است  زدنی  مثال  دارد  شهربازی  این 
بود.   خواهد  موثر  گردشگر  در جذب  و 
دکتر دادبود شهردار گرگان نیز در این 

بازدید پروژه بوستان بزرگ )شهربازی 
مدرن( را بسیار موثر در رونق اقتصادی 
و جذب گردشگر توصیف کرد و گفت: به 
دنبال ساخت بزرگترین چرخ فلک کشور 

با ارتفاع حدود 1۵0 متر از سطح زمین 
نیز  فرماندار  حمیدی  مهندس  هستیم. 
بیان کرد: باید بستر مناسب برای جذب 
سرمایه گذار در فاز های بعدی فراهم 

شود و به دلیل اهمیت و گستردگی این 
پروژه، پیمانکار باید اهتمام الزم را جهت 
به پایان رساندن فاز اول آن، تا خرداد 

ماه سال آینده داشته باشد.

تمجید فرمانده قرارگاه خاتم االنبیا )ص( 
از ساخت پروژه بزرگ شهربازی گرگان 

مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم اعالم کرد:
افزایش ۲5 درصدی مصرف گاز در ایالم

 صرفه جویی مصرف گاز در ایالم ضروری است

افزایش 2۵ درصدی مصرف  از  ایالم  استان  گاز  مدیرعامل شرکت 
گاز در ۹ ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد 
و گفت با توجه به شروع فصل سرما و افزایش مصرف گاز، می طلبد که 
مشترکین ضمن رعایت صرفه جویی در مصرف، دمای رفاه 1۸ تا 21 درجه 
سانتیگراد را در سیستمهای گرمایشی رعایت کنند تا همه آحاد مختلف جامعه 
در اقصی نقاط کشور بتوانند از این نعمت خدادادی استفاده بهینه کنند. به 
گزارش روابط عمومی؛ مهندس »عباس شمس اللهی« با اشاره به اینکه 
در ۹ ماهه اول سال گذشته ۳7۵ میلیون متر مکعب گاز در استان مصرف 
شده است، افزود: در ابتدای سال جاری تا پایان آذرماه بیش از ۴70 میلیون 
متر مکعب گاز توسط مشترکین در استان مصرف گردیده که این موضوع 
باعث افزایش 2۵ درصدی مصرف گاز در استان شده است. وی به میزان 
مصرف گاز توسط مشترکین اشاره کرد و اظهار داشت: مشترکین خانگی 
۳۹ درصد،صنعتی 2 درصد،سیمان ایالم 17 درصد،پتروشیمی 22 درصد و 
سایر مصرف و متفرقه شامل تجاری،کشاورزی،گردشگری و غیره نیز 20 
درصد گاز استان را مصرف کردند که در این راستا صرفه جویی گاز در این 
اینکه  بیان  با  به نظر می رسد. وی  استان در زمینه های مختلف ضروری 
بعد از مصارف خانگی،باال ترین مصرف به ترتیب مربوط به پتروشیمی و 
سیمان ایالم بوده است،ادامه داد:صرفه جویی در مصرف انرژی به خصوص 
گاز طبیعی باعث پایداری دائمی شبکه گاز در فصل سرد سال خواهد بود. 
بهینه  ایمنی و مصرف  مدیرعامل شرکت گاز استان رعایت توصیه های 
منابع انرژی به خصوص گاز طبیعی در دوایر دولتی را ضروری دانست و 
تصریح کرد: بر اساس ماده ۴۳ قانون بودجه سال1۳۹۹ ادارات و ارگانهای 
از مصرف  درصد  عملی 10  راهکارهای  با  جاری  در سال  مکلفند  دولتی 
طبیعی گاز طبیعی خود را کاهش دهند. شمس اللهی راهکار مفید و موثر 
صرفه جویی در منابع انرژی به خصوص گاز طبیعی را ارتقا سیستم های 
گرمایشی برشمرد و خاطرنشان کرد:گاز،نعمت خدادادی است که بایستی 
برای نسل های آینده نیز نگهداری گردد و باید برای رسیدن به این موضوع 

صرفه جویی را در سرلوحه کاری خود قرار دهیم.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان ایالم خبر داد:
لغو محدودیت های ترافیکی بین شهری

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان ایالم از لغو محدودیت های 
ترافیکی در مبادی ورودی و خروجی شهرهای استان درهفته جاری خبر داد.

»سرهنگ ابوالفضل کهزادی« اظهار داشت: با توجه به خروج شهرهای 
استان از وضعیت قرمز و نارنجی در ابتدای هفته جاری، منع ترددهای بین 

شهری لغو می شود.
وی افزود: درعین حال به دلیل تاثیرگذاری زیاد منع ترددهای شبانه 
در کاهش شیوع ویروس کرونا طرح ممنوعیت تردد شبانه از ساعت 21شب 

الی ۴صبح در کلیه شهرهای با وضعیت زرد اعمال می شود.
»سرهنگ کهزادی« ابراز امیدواری کرد با همراهمی خوب مردم، در 

هفته آتی شاهد لغو منع تردد های شبانه در معابر درونشهری نیز باشیم.
وی در خصوص نحو فعالیت آموزشگاههای رانندگی گفت: در هفته 
جاری کلیه آموزشگاههای تابعه استان بازگشایی و کالس آموزش های 
برگزار  بهداشتی  با حضور حداکثر10نفر و رعایت پروتکل های  حضوری 

می شود.
عملی  و  نظری  های  آزمون  کماکان  افزود:  کهزادی«  »سرهنگ 

گواهینامه رانندگی در تمامی شهرستان های استان برقرار می باشد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی:
مرکزی  استان  راهداری  آالت  ماشین  از  درصد   ۷0

فرسوده است

مرکزی - مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی 
گفت: 70 درصد از ماشین آالت راهداری استان فرسوده شده و این ناوگان 

نیازمند نوسازی است.
علی زندی فر افزود: راهداری استان مرکزی ۳12 دستگاه ماشین آالت 

دارد که متوسط سن آن ها 2۵ سال است.
وی اظهار داشت: ساالنه ۳0 تا ۴0 میلیارد ریال هزینه نگهداری برای 
تجهیزات راهداری اعتبار اختصاص می یابد که جوابگو نیست و این ناوگان 

باید نوسازی شود.
گفت:  مرکزی  استان  جاده ای  نقل  و  حمل  و  راهداری  مدیرکل 
دستگاه   700 تولید  برای  هپکو  شرکت  با  قراردادی  گذشته  سال  سه 
گریدر با قیمت هر دستگاه ۹ میلیارد  ریال منعقد شد که  با نوسانات 
میلیارد   60 به  تعهدات  این  اجرای  برای  نیاز  مورد  منابع  ارز  قیمت 

است. رسیده  ریال 
زندی فر افزود: این اداره کل برای صرفه اقتصادی در تعمیرات و اجرای 
اقتصاد مقاومتی، گروه تعمیرات را از شرکت هپکو دعوت کرده و ماشین 

آالت راهداری را تعمیر می کند.
وی در ادامه اظهار داشت: چهار هزار و 200 کیلومتر از راه های روستایی 

استان مرکزی نیاز به روکش آسفالت با هدف تردد ایمن دارد.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی گفت: راه های 
روکش  اعتبار  که  می شوند  محسوب  فرعی  مسیرهای  زمره  در  روستایی 

آسفالت آن ها باید از اعتبارات ملی و استانی هزینه شود.
زندی فر افزود:  قیمت قیر از هر تن هفت میلیون ریال به 6۵0 میلیون 
جاده های  تمام  برای  روکش  و  رقم  این  با  اعتبار  تامین  که  رسیده  ریال 

روستایی استان مقدور نیست.
6 هزار و ۴00 کیلومتر انواع آزادراه، راه اصلی و راه روستایی در استان 
مرکزی وجود دارد که چهار هزار کیلومتر آن را راه های روستایی تشکیل 

داده است.

شهردار رشت:
شهرداری خود را مکلف به ارائه خدمات به موقع و 

مطلوب به شهروندان میداند
بــه گــزارش واحــد خبــر مدیریــت ارتباطــات و امور بیــن الملل 
شــهرداری رشــت، احمدی شــهردار رشــت از ماشــین آالت عمرانی 
شــهرداری بازدیــد نمــود و بــه بررســی میــزان آمادگــی آن جهــت 

بــرف روبــی ســطح شــهر پرداخت.
ــت  ــا کیفی ــزوم ارتق ــر ل ــد ب ــا تاکی ــد ب ــن بازدی احمــدی در ای
ــت:  ــی گف ــای برف ــژه در روزه ــردم به وی ــه م ــانی ب ــات رس خدم
مشــکالتی کــه در بحــران هــای بــرف ســال های گذشــته بــرای 
شــهروندان ایجــاد شــد، موجــب شــده تــا مــردم از بــرف هــراس 
داشــته باشــند زیــرا مســئولین نتوانســتند آرامــش و امنیــت خاطــر 

ــا کننــد. ــرای مــردم مهی الزم را ب
ــت  ــاران از نعم ــرف و ب ــه ب ــان اینک ــا بی ــت ب ــهردار رش ش
ــه  ــتان ب ــرای اس ــرکات بســیاری ب ــه ب ــدی اســت ک ــای خداون ه
ویــژه صنعــت کشــاورزی دارد افــزود کــم کاری مســئوالن شــهری 
ــزوم  ــر ل ــد ب ــا تاکی ــدی ب ــود احم ــروز مشــکالت می ش ــب ب موج
ــین  ــوزه ماش ــی در ح ــش خصوص ــق و بخ ــاط مناط ــت ارتب تقوی
آالت، خطــاب بــه مدیــران مناطــق، خواســتار تامیــن ماشــین آالت 
الزم شــد تــا در روزهــای احتمالــی بحــران، بــا تامیــن تجهیــزات، 

ــن خصــوص وجــود نداشــته باشــد. مشــکلی در ای
ــن  ــه منظــور تامی ــر نوبخــت ب ــا دکت ــن جلســه ب وی همچنی
ــان را  ــط ایش ــتورات الزم توس ــرای بحــران وصــدور دس ــار ب اعتب
ــان کــرد: اگــر در هشــت ســاعت اول  ــرار داد و بی مــورد اشــاره ق
بــارش، وضعیــت را مدیریــت نکنیــم، بی شــک بحــران بــر مــا غلبــه 
خواهــد کرد.احمــدی بــا بیــان اینکــه شــهرداری خــود را مکلــف بــه 
ارائــه خدمــات بــه موقــع و مطلــوب بــه شــهروندان میدانــد تاکیــد 
کــرد: همــه مناطــق بایــد بــا همدلــی و تعامــل نســبت بــه انجــام 

وظیفــه خــود کوشــا باشــند.

معرفی یکی از مدیران شرکت برق منطقه ای سمنان 
به عنوان ضابط قضایی صنعت برق

بــا ابــالغ حکمــی از ســوی معــاون بــرق و انــرژی وزیــر نیــرو، 
ــوان  ــه عن ــمنان ب ــه ای س ــرق منطق ــرکت ب ــران ش ــی از مدی یک

ضابــط قضایــی صنعــت بــرق معرفــی گردیــد.
در حکمــی کــه از ســوی مهنــدس همایــون حائــری ، معــاون 
ــر  ــه مهنــدس مجیــد خطیبــی ، مدی ــر نیــرو ب ــرژی وزی ــرق و ان ب
دفتــر تحقیقــات و کنتــرل کیفیــت تجهیــزات شــرکت بــرق منطقــه 
ای ســمنان ابــالغ گردیــده ، آمــده اســت :    » بنــا بــه پیشــنهاد 
شــرکت مدیریــت تولید،انتقــال و توزیــع نیــروی بــرق ایــران )توانیر( 
و در اجــرای تبصــره »2« مــاده »10« قانــون ســازمان بــرق ایــران 
ــع  ــرکتهای توزی ــتقالل ش ــون اس ــده قان ــاده واح ــره »2«م و تبص
نیــروی بــرق ،بــه موجــب ایــن ابــالغ بــرای مــدت دو ســال بــه 
ــن  ــه منظــور تعقیــب متخلفی شــما مأموریــت داده می شــود کــه ب
ــه در  ــی مربوط ــای اجرای ــور و آئین نامه ه ــون مذک ــررات قان از مق
ــت و نظــارت الزم را معمــول و در صــورت  اســتان ســمنان مراقب
مشــاهده تخلــف از قانــون فوق الذکــر و مقــررات مربــوط گــزارش 
امــر را جهــت تعقیــب و رســیدگی بــه دادســرای مربوطــه ارســال 
ــی  ــون آئین  دادرس ــاده »2۹« قان ــد »ب« م ــق بن ــا طب ــد  ت داری
دادگاههــای عمومــی و انقــالب در امــور کیفــری از طــرف مراجــع 
قضایــی نســبت بــه تعقیــب متخلفیــن اقــدام الزم بــه عمــل آیــد.

ــور  ــرق، بمنظ ــت ب ــی صنع ــن قضای ــت ضابطی ــی اس گفتن
ســاماندهی ، نظــام منــد نمــودن و ایجــاد وحــدت رویــه و اســتفاده 
از ظرفیــت قانونــی ســازمان بــرق ایــران جهــت برخــورد بــا جرایــم 
خــاص صنعــت بــرق ، بویــژه پدیــده ناهنجــار مراکــز غیــر قانونــی 

اســتخراج رمــز ارز ، بــه فعالیــت مشــغول گردیــده انــد.

اهتمام شرکت توزیع برق استان اردبیل جهت تامین 
در  تاسیس  تازه  صنعتی  و  تولیدی  های  واحد  برق 

اردبیل
ــل گفــت :  ــرق اســتان اردبی ــع ب ــر عامــل شــرکت توزی  مدی
زیرســاخت های بــرق واحدهــای تولیــدی و صنعتــی تــازه تاســیس 

ــود. ــن می ش ــل تامی در اردبی
در پــی بازدیــد مدیرعــا مــل و تنــی چنــد از معــاون و اعضــای 
کمیســیون فــروش شــرکت توزیــع بــرق اســتان اردبیــل بــه همراه 
ــه  ــتان از کارخان ــارت اس ــدن و تج ــت، مع ــازمان صنع ــس س ریی
هــای شــرکت آرتــا انــرژی و شــرکت آرتــا پروفیــل ، در اردبیــل 
ــل  ــرق اســتان اردبی ــع ب ، حســین قدیمــی گفــت : شــرکت توزی
ــدی در  ــای تولی ــه واحده ــانی ب ــت برقرس ــی الزم را جه ، آمادگ
ــوزه  ــن ح ــاخت های الزم در ای ــته و زیرس ــتان را داش ــطح اس س

فراهــم اســت.
ــا اســتفاده بهینــه از انرژی هــا  وی اظهــار امیــدواری کــرد : ب
و زیرســاخت های اســتان بایــد تــالش کنیــم تــا توســعه اشــتغال، 
ســرمایه گذاری های کالن، افزایــش درآمــد و رفــاه و آســایش هــر 

چــه بیشــتر مــردم را در اســتان شــاهد باشــیم. 
در حاشــیه ایــن بازدیــد ، جلســه کارگاهــی در محــل کارخانــه 
ــور  ــای مذک ــه واحده ــانی ب ــت تســریع برقرس ــد و جه ــزار ش برگ
بعــد از بحــث و تبــادل نظــر ، راهکارهــای مناســب مطــرح شــد.

قرض  تسهیالت  ریال  میلیارد   ۲ از  بیش  پرداخت 
الحسنه به خانواده های زندانی ایالم 

امــام  امــداد  کمیتــه  مدیــرکل  نــژاد  موســی  قنبــر 
ــا  ــور زندانه ــرکل ام ــدار مدی ــالم در دی ــتان ای خمینی»ره«اس
ــه پرداخــت  ــاره ب ــا اش ــتان ب ــی اس ــی و تربیت ــات تأمین و اقدام
تســهیالت قــرض الحســنه کارگشــایی بــه خانــواده هــای زندانی 
بــا هــدف گــره گشــایی از مشکالتشــان افــزود: امســال در ایــن 
زمینــه تاکنــون 2 میلیــارد و 12۴ میلیــون ریــال بــه ۵۸ خانــواده 

ــت. ــده اس ــت ش ــتان پرداخ ــن اس در ای
ــواده  وی افــزود: در حــال حاضــر تعــداد بیــش از 2۳0 خان
ــات و  ــوده و از خدم ــداد ب ــت ام ــورد حمای ــد م ــان نیازمن زندانی

ــداد در اســتان برخــوردار هســتند. ــه ام ــای کمیت حمایته
ــت  ــت: حمای ــار داش ــالم  اظه ــداد ای ــه ام ــرکل کمیت مدی
ــر پرداخــت مســتمری و کمــک  ــواده هــا عــالوه ب ــن خان از ای
ــی،  ــتی و حمایت ــای معیش ــته ه ــع بس ــامل توزی ــت، ش معیش
اشــتغال، پرداخــت تســهیالت قــرض الحســنه و خدمــات دیگــر 

اســت.
موســی نــژاد  حمایــت از 220 دانــش آمــوز کــه سرپرســت 
آنهــا در زنــدان بــه ســر مــی بــرد، پرداخــت تســهیالت اشــتغال 
زایــی و پرداخــت کمــک هزینــه جهیزیــه بــه ایــن خانــواده ها را 
از دیگرخدمــات کمیتــه امــداد بــه خانواده هــای زندانی برشــمرد.

ــی  ــواده هــای زندان ــوان اینکــه حمایــت از خان ــا عن وی  ب
بــا هــدف کاســتن از مشــکالت و آســیبهای اجتماعــی یکــی از 
اولویتهــای ایــن نهــاد اســت تصریــح کــرد: در ایــن زمینــه آماده 
هــم افزایــی بــا دســتگاههای دیگــر و ادامــه همــکاری بــا اداره 

کل زندانهــای اســتان هســتیم.

اجرای اصالح شبکه فرسوده آب در کهنز شهرستان شهریار 
مدیر امور آب وفاضالب شهریار از 
اصالح شبکه و انشعاب آب در شهرک 

کهنز خبر داد . 
 شهریار- محسن احمدی در مورد 
اجرای این طرح اظهار داشت : شبکه 
و   قدیمی  علی  امام  خیابان  در  توزیع 
طراحی  ویالیی  های  ساختمان  برای 
به همین دلیل شبکه موجود  بود  شده 
واحدهای  تعدد  افزایش  با  متناسب 
قطر  بعلت  جمعیت،   رشد  و  مسکونی 
موجب  بعضًا  مشکل  این  و  نبوده  کم 
شکستگی شبکه موجود، بروز خسارت، 
کمبود و افت فشار آب در سطح منطقه 

می شد.
پس  منظور   همین  به  افزود:  او 
به  نسبت  کارشناسی،  های  بررسی  از 
خیابان  آبرسانی   توزیع  شبکه  اصالح 
با  و   متر   100 بطول  )ع(   علی  امام 
میلیمتری   110 قطر  به  هایی  لوله 
ضمن  شد،  انجام  اتیلن  پلی  جنس  از 
آنکه همزمان تعداد 10 رشته انشعاب 

آب مشترکین اصالح و مورد بازسازی 
قرار گرفت.

مدیر امور آب و فاضالب شهریار 
در پایان ضمن توصیه مردم به رعایت 
به  توجه  با  گفت:  شرب  آب  مصرف 
آبفا  عمرانی  فعالیتهای  گسترده  حجم 
بدانند،  شهروندان  منطقه،  سطح  در 
شهرستان  شرب  آب  تامین  منبع  تنها 
شهریار، برداشت آب از چاه وسفره های 
محدودیت  دارای  که  بوده،  زیرزمینی 

است.
کرد:  تصریح  پایان  در  احمدی 
الزم  سال  فصول  تمام  در  و  همواره 
منزل  در  آب  مصرف  شهروندان  است 
را مدیریت کنند، تا دچار مشکل قطع و 
یا افت فشار نشوند  و در صورت بروز 
تلفن   شماره  طریق  از  مشکل  هرگونه 
طریق  از  پیامک  بصورت  یا  و    122
اطالع  را  مراتب   1000122 سامانه 
رسانی نموده تا همکاران در اسرع وقت 

نسبت به رفع آن اقدام نمایند.  

با  نشست  در  گیالن  ر  ندا استا
مدیران راهداری و تشکل های صنفی 
از  قدردانی  با  گیالن  نقل  و  حمل 
حوزه  فعاالن  و  راهداران  تالش های 
برون  و  شهری  درون  نقل  و  حمل 
شهری که در ایام کرونا مسئولیت حمل 
بار، جابجایی کاال و مسافر را به خوبی 

انجام دادند، ، 
ی  ر همکا ر  ا ستمر ا م  و لز بر 
کاال  نقل  و  حمل  صنفی  تشکل های 
استان  صنعتی  و  تولیدی  واحدهای  با 

تأکید کرد و گفت: الزم است ظرفیت 
توسعه  برای  گیالن  نزیتی  ترا های 
مبادالت تجاری و اقتصادی میان ایران 
گذشته  از  بیش  همسایه  کشورهای  و 
تقویت شود.فریبرز مرادی در این دیدار 
و  راهداری  کل  اداره  های  فعالیت  به 
و   اشاره  گیالن  ای  جاده  نقل  و  حمل 
اظهار کرد : 26 آذر تا 1 دی ماه هفته 
نام  راهداری  و  رانندگان  ونقل،   حمل 
راهداری  مدیر کل  است.  گذاری شده 
و حمل و نقل جاده ای گیالن با بیان 

ویروس  کرونا  بحران  ابتدای  از  اینکه 
و  حمل  ناوگان  گسترده  فعالیت  شاهد 
نقل کاال در استان بودیم گفت : در این 
بحران  شاهد کاهش۳۵ درصدی حمل 

و نقل مسافر در استان بودیم.  
مرادی به فرا رسیدن  فصل سرما  
و آماده باش کامل راهداری اشاره  اذعان 
کرد : ۳۵1 دستگاه ماشین االت سبک 
و سنگین و همچنین ۵۴۵  نیرو با 60 
اکیپ راهداری در استان آماده خدمات 
فصل  در  استان  محورهای  در  رسانی 

زمستان هستند.
 مدیرکل راهداری و حمل و نقل 
در  کرد:  نشان  خاطر  گیالن  ای  جاده 
برف اخیر  شاهد بارش برف 70سانتی 
با  بودیم  کوهستانی  محورهای  در 
تالش شبانه روزی راهداران مسیر ها 

مسدود نشد. 
توجه  ر  خواستا یان  پا در  وی 
مسئوالن به زیر ساخت های راهداری 
و توسعه حمل و نقل و همچنین تبدیل 

وضعیت کارکنان فعال این حوزه  شد

استاندار گیالن:
ظرفیت های ترانزیتی گیالن برای توسعه مبادالت تجاری تقویت شود

با  همکاری  نامه  تفاهم  انعقاد  با 
شبکه یونسکو، دانشگاه سمنان ، موفق 
به عضویت دراین شبکه و ایجاد دفتر 
و آزمایشگاه آموزشی و تحقیقاتی علوم 
زیستی در سطح همکاری های منطقه 

ای و بین المللی شد .
به گزارش روابط عمومی دانشگاه 
امضای  به  نامه  تفاهم  این  ؛  سمنان 
رئیس  زرندی  نصیری  مسعود  دکتر 
ایروپتیان  پرفسور   ، سمنان  دانشگاه 
یونسکو  آسیایی  منطقه  کرسی  رییس 
)وابسته به سازمان ملل ( و دکتر محمد 
شناسی  زیست  انجمن  رئیس  نبیونی 

ایران رسید .
مباشری عضو شبکه  دکتر حمید 
یونسکو و هماهنگ کننده فعالیت های 
آن در نشست شبکه منطقه ای یونسکو ، 
دانشگاه سمنان و انجمن زیست شناسی 
سینریک  پروفسور  حضور  با  که  ایران 
ایراپتیان ریاست شبکه یونسکو منطقه 
ریاست  نبیونی  محمد  پروفسور   ، ای 
انجمن زیست شناسی ایران و پروفسور 
دانشگاه  نماینده  و  شبکه  عضو  داس 
ب ال دی ای هند به صورت مجازی 

این تفاهم  : در قالب  برگزار شد گفت 
سمنان  دانشگاه  الحاق  بر  عالوه  نامه 
بعنوان عضو شبکه منطقه ای یونسکو 
)شبکه تحقیقات و آموزش تحصیالت 
زمینه  در  یونسکو  توین  یونی  تکمیلی 
های بیوفیزیک ،بیوتکنولوژی و بهداشت 
فعالیت های  مقر  و  دفتر   ،  ) محیط 
شبکه  با  مرتبط  پژوهشی  و  آموزشی 
یونسکو نیز در  دانشگاه سمنان افتتاح 

می شود .
، موافقت  مباشری  به گفته دکتر 
با اجرای پروژه های مطرح در منطقه 
کویر،  بیوتکنولوژی  از  اعم  سمنان 
الکتریکی،   ( میدانها   تاثیر  بیوفیزیک 
غیره(  و  الکترومغناطیسی  مغناطیسی، 
بر موجودات زنده ، بازیابی بیوتکنولوژی 
حشرات  بیوفیزیکی  کنترل  پساب،  
،   زیست شناسی ارتفاع و  بیوفیزیک 
در  نیز  زیستی   ملکولهای  محاسباتی 

قالب این تفاهم نامه انجام می شود .
هماهنگ  و  یونسکو  شبکه  عضو 
افزود  ایران  در  آن  فعالیت های  کننده 
جدی  و  دقیق  مشارکت  در  توافق   :
مختلف  حدهای  وا شبکه،  اعضای 

دانشکده  مرکزیت  با  سمنان  دانشگاه 
زیست شناسی و اعضای کمیته علمی 
ایران در جهت  انجمن زیست شناسی 
پروژه  قالب  حل مسائل منطقه ای در 
شده  مطرح  مشترک  تحقیقاتی  های 
دکتری   دانشجویان  نامه  پایان  بعنوان 
از دیگر مواردی است که در قالب این 

تفاهم نامه اجرا می شود .
مدیر گروه زیست شناسی دانشگاه 
: انجام فعالیت های  سمنان هم گفت 
علمی مشترک از قبیل برگزاری جلسات 
سازی  ،ظرفیت  ها  کنفرانس   ، علمی 
ایجاد دوره های تحصیالت تکمیلی بین 
المللی ، تبادل اطالعات علمی مشترک 
و پیشبرد همکاریهای علمی و اموزشی 
و در زمینه علوم زیستی در سطح منطقه 
و بین المللی از دیگر مواردی است که در 
قالب این تفاهم نامه پیگیری می شود .

ابوالمعالی  الضحی  شمس  دکتر 
همچنین ایجاد مجله علمی بین المللی 
بیوتکنولوژی کویر را از دیگر نتایج انعقاد 
این تفاهم برشمرد و گفت : دفتر این 
مستقر  سمنان  دانشگاه  در  نیز  مجله 

خواهد شد .

مدیر گروه زیست شناسی دانشگاه 
سمنان با اشاره به اینکه پیگیری ها و 
رئیسه  هیات  و  رئیس  های  حمایت 
این  اختصاص  در  سمنان  دانشگاه 
امتیازات به گروه زیست شناسی دانشگاه 
نشان  خاطر  بود  موثر  بسیار  سمنان 
کرد: انقعاد این تفاهم نامه گروه زیست 
شناسی دانشگاه سمنان را از سطح ملی 

به بین المللی ارتقاء داد .
ه  نشگا دا رئیس  نصیری  دکتر 
تفاهم  این  انعقاد  آئین  در  نیز  سمنان 
مجازی  صورت  به  که  همکاری  نامه 
انجام شد اظهار امیدواری کرد : انعقاد 
برای  آغازی  نقطه  نامه   تفاهم  این 
افزایش همکاریهای علمی بین المللی 
و تحقیقاتی و پژوهشی دانشگاه سمنان 

باشد .
یاد آور می شود ؛ نشست بعدی 
در  و  جاری   سال  ماه  اسفند  شبکه 
زیست  لمللی  ا بین  ه  کنگر شیه  حا
شناسی ایران در دانشگاه سمنان برگزار 
می شود .گروه زیست شناسی دانشگاه 
را  فعالیت خود   1۳۸۹ از سال  سمنان 

آغاز کرده است .

با انعقاد تفاهم نامه همکاری ؛

دانشگاه سمنان در حوزه علوم زیستی به عضویت شبکه یونسکو درآمد

صنعتی  های  شهرک  شرکت  مدیرعامل 
از نظر تقسیمات کشوری  اردبیل گفت:  استان 
شهرک صنعتی اردبیل )2( در منطقه کمتر توسعه 
یافته قرار گرفته است که بر اساس مصوبه هیات 
وزیران، بخش هایی که در مناطق کمتر توسعه 
یافته قرار می گیرند دارای تخفیفات و حمایت 

های خاص خود را خواهند داشت.
روابط عمومی شرکت شهرک  به گزارش 
های صنعتی استان اردبیل، محمد اهلی ضمن 
اعالم این خبر گفت: طبق تصویب نامه شماره 
هیات   1۳۸۸/۴/10 مورخ  762۵۴/ت۳60۹۵ه 
محترم وزیران، بخش ویلکیج شهرستان نمین 
در منطقه کمتر توسعه یافته قرار گرفته است و 
با توجه به قرارگیری شهرک صنعتی اردبیل )2( 

در این بخش، این شهرک صنعتی نیز شامل این 
تصویب نامه می شود.

مصوبه  این  اساس  بر  اینکه  بیان  با  وی 
یافته  توسعه  کمتر  مناطق  وزیران،  هیات 
را شامل  مشوقات و حمایت های خاص خود 
این  در  مهم  موارد  از  یکی  افزود:  شوند  می 
مصوبه معافیت مالیاتی 1۳ ساله برای واحدهای 
صنعتی می باشد که اجرای این مصوبه یکی از 
درخواست های به حق واحدهای تولیدی این 

شهرک صنعتی است.
اهلی افزود: از دیگر بخش های این مصوبه 
اعمال برخی مشوقات در مالیات بر ارزش افزوده 
و کاهش سود تسهیالت اعطایی به واحد های 

تولیدی است.

صنعتی  های  شهرک  شرکت  مدیرعامل 
این  توان  تمام  گیری  کار  به  از  اردبیل  استان 
شرکت برای حمایت از واحدهای تولیدی خبر داد 
و گفت: صنعت موتور محرکه اقتصاد کشور است 
و پیشرفت و ایجاد اشتغال یکی از رهاوردهای 

توسعه کشور خواهد بود.
صنعتی  شهرک های  د:  دا مه  دا ا اهلی 
مهمترین بستر مناسب در زمینه تولید و اشتغال 
و جذب سرمایه گذار بوده که تمام الزامات جهش 
زیرساخت های  دادن  قرار  اختیار  در  با  را  تولید 
الزم برای استقرار واحدهای صنعتی و فعالیت 
شاهد  تا  است  نموده  فراهم  گذاران  سرمایه 
استان  اشتغال در سطح  افزایش  و  تولید  ارتقاء 

باشیم. 

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل اعالم کرد:

لزوم اعمال مشوقات مناطق کمتر توسعه یافته برای شهرک صنعتی اردبیل )2(
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بفروش  کتا زوج  یک 
با  مقابله  برای  فردیس  در 
۵0درصد  کتاب  نمایشگاه 
تخفیفی که روبه روی فروشگاه آن ها قد 
علم کرده ، دست به کار شده اند و با کمک 
مشتریان، به تولید محتوا در شبکه های 

اجتماعی می پردازند.
عزیزی  فاطمه  که  است  مدتی 
کتاب فروش  زوج  فشار،  ا محمد  و 
درباره  هدفمند،  اقدام  یک  با  فردیسی 
کتاب های قاچاق و آثاری که با ۵0درصد 
تخفیف توسط دست فروش ها به فروش 
می رسند، به مشتریان خود اطالع رسانی 
می کنند. آن ها با درج پیام های مختلف 
کتاب فروشی   اینستاگرام  صفحه  در 
در  مشتریان شان  با  صحبت  و  خود 
آن ها  تجربه های  درباره  کتاب فروشی، 
درصد   ۵0 با  کتاب هایی  خرید  برای 
کتاب ها  این  خریداری  تبعات  تخفیف، 

را گوشزد می کنند.
این موضوع زمانی به فکر این زوج 
کتاب فروش می رسد که یک نمایشگاه 
کتاب فروشی  روبه روی  درست  کتاب، 
آن ها اقدام به فروش کتاب با ۵0 درصد 
از  در شکایت  آن ها  و  می کند  تخفیف 
این  جمع آوری  پیگیر،  برگزارکنندگان 

نمایشگاه شده اند...
از  کتاب،  فروش  از  پس  آن ها 
چرا  که  می کنند  سوال  خود  مشتریان 
که  تخفیفی  درصد   ۵0 کتاب های  از 
عرضه  کتاب فروشی  بساط های  در 
ترجیح  و  نکرده اند  خریداری  می شود، 
داده اند کتاب مورد نظر خود را از یک 
کتاب فروشی رسمی بخرند؟ و با اجازه 
مشتریان، تصویر آن ها را هنگام پاسخ 
این سوال و تجربه های بدی  به  دادن 
را  دارند  تقلبی  کتاب های  خرید  از  که 
ضبط و در صفحه اینستاگرام خود منتشر 
می کنند تا افراد دیگر هم با اهمیت این 

موضوع آشنا شوند.
به  زمینه  این  در  عزیزی  فاطمه 
خبرنگار ایبنا گفت: هدف ما آگاهی مردم 
و مسئوالنی است که سرگرم مشغله ها 
و  شهرشان اند  یا  و  خود  مشکالت  و 
فرصت آگاهی یافتن درباره این موضوع 
را ندارند. ما تالش داریم به نوعی تبعات 

گام  در  را  مساله  این  مختلف  ابعاد  و 
برای مسئوالن و سپس مردم  نخست 

بازگو کنیم.
اذهان عمومی  اینکه  بیان  با  وی 
نباید نسبت به کتاب فروشی اعتمادشان 
را از دست بدهند، ادامه داد: تخفیف های 
۵0 درصدی برای مردم مختلف، حتی 
رهگذرها این گمان را به وجود می آورد 
که کتاب سود زیادی دارد و کتاب فروش 
تخفیف  چون  نیست؛  صادق  مردم  با 
این گونه  اصال  که  درحالی  نمی دهد! 
نیست و در پشت پرده، اتفاق های دیگری 

رخ  می دهد.
عزیزی در این زمینه توضیح داد: 
جلد  پشت  قیمت   کتاب ها  این  بیشتر 
تخفیف،  از  بعد  دارند که  باالیی  بسیار 
می رسند.  اصلی  کتاب  قیمت  به  تازه 
قاچاق  کتاب های  تولیدکنندگان  اغلب 
یا کپی برداری شده، روی این کتاب ها 
زیرا  می کنند؛  سود  درصد   60 از  بیش 
هزینه ترجمه، جلدسازی، کارگر و بیمه 
و مالیات و اجاره سنگین مغازه را ندارند 
راه  این  از  روز به روز  دلیل  همین  به  و 
بدنه  به  درنهایت  و  می شوند  پولدارتر 
فرهنگ  و  انتشاراتی ها  و  کتاب  بازار 
مملکت و کسب و کار ما کتاب فروشی ها 

ضربه می زنند.
زمینه  این  در  هم  افشار  محمد 
سوال  ما  مشتریان  از  خیلی  گفت: 

می کنند که کتاب های ۵0 درصد تخفیف 
در بازار، چه هستند؟ و من اغلب در پاسخ 
کتاب  آثار،  این  که  می گویم  آن ها  به 
نیستند؛ بلکه ماکتی از کتاب  هستند که 
افراد سودجو به اسم فرهنگ  یکسری 
این آثار را به بازار عرضه می کنند و به 

اسم فرهنگ داللی انجام می دهند.
وی ادامه داد: کتاب خوب، یکسری 
نویسنده  و  دارد  مشخص  تعریف های 
شناسنامه های  کتاب  ناشر  و  مترجم  و 
اما  می آیند؛  به شمار  اثری  هر  اصلی 
وقتی به سراغ کتا ب هایی که با ۵0 درصد 
می رویم،  می شوند  فروخته  تخفیف 
را  کتاب  خوب  مترجم  یک  می بینیم 
مترجمی  و  ناشر  اسم  و  نکرده  ترجمه 
و  غیرمعروف  آمده  کتاب  روی  که 

غیراصل است.
ضرورت  به  ه  ر شا ا با  ر  فشا ا
و  سازمان ها  و  مردم  به  اطالع رسانی 
عرضه  و  فروش  تبعات  درباره  نهادها 
کرد:  عنوان  نشر  بازار  در  آثار  این 
متاسفانه یک سری ارگان و نهاد از این 
کتاب ها دفاع می کنند و می گویند ایراد 
ندارد؛ فرهنگسازی برای کتاب است... 
و  حرفم  این  مخالف  من  که  درحالی 
فرهنگسازی  اصال  کار  این  معتقدم 
نیست؛ بلکه ضدفرهنگ است؛ زیرا این 
از ناشر، مترجم و  کتاب ها حق بزرگی 

کتاب فروش ضایع می کنند.

وی تاکید کرد: افرادی هم که از 
این کتاب ها دفاع می کنند، کسانی اند که 
به اسم دفاع از فرهنگ در اصل فرهنگ 
را نابود می کنند، زیرا کتاب هایی که با 
تخفیف ۵0 درصدی فروخته می شوند، 
کتابخوان اند.  مخاطب  به  بی احترامی 
به تازگی کتاب »وقتی نیچه گریست« 
را قیمت کردم که 120هزار تومان بهای 
است  کاذب  قیمت  یک  این  بود.  آن 
کتاب  این  ترجمه  بهترین  که  درحالی 
حبیب  سپیده  ترجمه  با  قطره  نشر  را 
منتشر کرده و تنها 77 هزار تومان است.

خود  ادامه صحبت های  در  افشار 
گفت: این کتاب در ترجمه ایرادات بسیار 
از نظر ویراستاری دارد. خریدار  زیادی 
زیر  را  خوب  کتاب  یک  می کند  فکر 
قیمت کتاب فروشی خریداری کرده و برد 
زیادی کرده است؛ در صورتی که این اثر 
شبه کتاب است. از مسووالن فرهنگی 
می خواهیم در برابر این کتاب ها بایستند 
و نگذارند مخاطب کتابخوان در جامعه 
کتاب فروش  و  مترجم  ناشر،  به  نسبت 

بی اعتماد شود.
به  نظر می رسد در شرایطی که با 
وجود اطالع رسانی های گسترده درباره 
کتاب هایی با تخفیف ۵0 درصدی هنوز 
هم نمایشگاه های کتاب با این عناوین 
در گوشه و کنار کشور برگزار می شود؛ 
به  که  دست  این  از  عمل هایی  ابتکار 
مشتریان  کردن  آگاه  و  اطالع رسانی 
محلی توسط کتاب فروشی ها می انجامد؛ 
شیوع  از  توجهی  قابل  حد  تا  می تواند 
تقلبی،  کتاب های  و  کاذب  بازارهای 

جلوگیری کند.
که  محلی  ی  وشی ها ب فر کتا
شمار  به  منطقه  هر  فرهنگی  شاهرگ 
می آیند اهمیت زیادی دارند و بی توجهی 
به آن ها با ارائه مجوز به افراد شبه ناشر و 
اجازه فروش کتاب هایی که ۵0 درصد 
آن ها  به   جدی  صدمات  دارند  تخفیف 
وارد می کند. البته مدیران کتاب فروشی 
از  خود  قانونی  حقوق  از  آگاهی  با 
شکایت  نمایشگاه  این  برگزارکنندگان 
کرده اند و طبق حکم دادستانی دستور 
جمع شدن آن صادر شده است و اکنون 
اتاق اصناف باید پیگیر این موضوع باشد.

تالش زوج کتاب فروش برای مبارزه با بازار کتاب های قاچاق مدیر روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان مرکزی:
برگزاری پویش ورزش در خانه همراه با جایزه توسط 

اداره کل ورزش و جوانان استان مرکزی

مرکزی _ مدیر روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان مرکزی 
گفت : با توجه به تعطیلی اماکن ورزشی در سراسر کشور و به تبع آن در 
استان مرکزی در راستای کنترل و مقابله با بیماری کرونا ، پویش » ورزش 

در خانه همراه با جایزه » در استان مرکزی برگزار می شود .
  محمد همتی   بیان داشت : این پویش به دستور و تاکید ویژه ، مقام 
عالی وزارت ورزش و جوانان با هدف اشاعه و ترویج فرهنگ ورزش و به 

همت اداره کل ورزش و جوانان استان برگزار می شود 
وی افزود : با توجه به اعمال محدودیت های فراگیر و همچنین در 
راستای قطع زنجیره شیوع ویروس کرونا و حفظ سالمت جامعه ، اداره کل 
ورزش و جوانان استان مرکزی از تمامی ورزشکاران و عالقمندان به رشته 
های مختلف ورزشی دعوت میکند تا در پویش« ورزش در خانه«مشارکت 

داشته باشند.
مدیر روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان مرکزی تاکید کرد 
: انتظار می رود تمامی ورزش دوستان استان مرکزی، همگام با جامعه ورزش 
کشور، برای حفظ آمادگی جسمانی ، انگیزه و همچنین رعایت پروتکل های 
بهداشتی ، ضمن شرکت در پویش » ورزش_در_خانه » ، انجام فعالیت 
ورزشی در خانه مدنظر قرار دهند تا به واسطه تقویت سیستم ایمنی بدن با 

ورزش ، احتمال درگیری افراد با این ویروس کاهش یابد .

مدیر کل کمیته امداد استان مرکزی:
به  مستضعفان  بنیاد  تومانی  میلیون   800 کمک 

نیازمندان استان مرکزی

مرکــزی _ بــا تعامــل مدیــر کل کمیتــه امــداد اســتان مرکــزی و 
بنیــاد مســتضعفان ۸00 میلیــون تومــان بابــت ســاخت حمــام بهداشــتی 
مددجویــان تحــت حمایــت بــه کمیتــه امــداد اســتان مرکــزی پرداخــت 

شــد.
 مجیــد مومنــی ، مدیــر کل کمیتــه امــداد اســتان مرکــزی بــا بیــان 
ــرای  ــام ب ــتی و حم ــرویس بهداش ــاخت س ــکن ، س ــاخت مس ــه س اینک
نیازمنــدان از اولویت هــای ایــن نهــاد اســت، افــزود: کمیتــه امــداد بــرای 
تأمیــن مســکن محرومــان نیازمنــد همــکاری همــه بخش هــا اســت. وی با 
قدردانــی از بنیــاد مســتضعفان در همــکاری خــوب بــا ایــن نهاد یادآورشــد: 
بــا تعامــل مدیــر کل کمیتــه امــداد اســتان مرکــزی بــا بنیــاد مســتضعفان 
۸00 میلیــون تومــان بابــت ســاخت حمــام بهداشــتی مددجویــان تحــت 

حمایــت بــه کمیتــه امــداد اســتان مرکــزی پرداخــت شــد.
مدیــر کل کمیتــه امــداد اســتان مرکــزی بــا بیــان اینکــه مســکن 
از گرانتریــن و ضروریتریــن نیازهــای مددجویــان تحــت حمایــت اســت، 
ــا  گفــت: همــه خانواده هــای روســتایی نیازمنــد فاقــد مســکن اســتان ت

ــوند. ــه دار می ش ــال 1۴00 خان ــان س پای
وی بــا بیــان اینکــه در ســال گذشــته ۹1۴ واحــد مســکونی تحویــل 
مددجویــان شــد افــزود: تــا دهــه فجــر امســال۳۴۳واحد مســکونی دیگــر 
هــم بــه بهــره بــرداری می رســد. وی در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه در 
ــه  ــت مســتأجر هســتند اضاف ــواده تحــت حمای ــال حاضــر ۳2۸2 خان ح
کــرد: بــا حمایــت اســتاندار و خیــران ۸00 واحــد شــهری هــم در دســت 
اقــدام اســت. شایســته ذکــر اســت،ارائه خدمــات عمرانــی بــه مددجویــان 
کمیتــه امــداد از بودجــه منابــع دولتــی، کمک هــای مردمــی و صنــدوق 

ــن می شــود. ــت و زکات تأمی ــداد والی ام

تولیدصورت  فرایند  در  توقف  بدون  و  دقیق  برنامۀ  تدوین  با 
گرفت؛ 

تعویض و ترمیم ریل های تقاطع واحد باکس آنیلینگ 
و تاندم میل ناحیۀ نورد سرد

با تشکیل کارگروه فنی متشکل از کارشناسان ایمنی، مکانیک، 
سیویل، جوش و نقشه برداری فوالد مبارکه، عملیات تعویض و ترمیم 
ریل های تقاطع واحد باکس آنیلینگ و تاندم میل ناحیۀ نورد سرد با 

موفقیت اجرا شد. 
رئیس مرکز تجهیزات حمل مواد و تعمیرات ویژۀ فوالد مبارکه 
ضمن اعالم این خبر گفت: درگیری چرخ های لوکوموتیو با ریل در 
تقاطع ها و مسیرهای منحنی و نیز عدم تعویض ریل ها در سال های 
گذشته منجر به آسیب دیدن ریل ها در واحد باکس آنیلینگ شده بود. 
بر همین اساس نیاز بود این خط ارتباطی به مدت دو هفته به طور 
کامل متوقف شود، اما با توجه به فعالیت مداوم خط تولید، انجام این 

توقف مقدور نبود.
بهنام مهدی پور افزود: این عملیات توسط واحد نظارت تعمیرات 
مرکزی و مجری عملیات، بدون هیچ گونه توقف و کاهش تولید در 
کوچک ترین  بدون  و  برنامه ریزی شده  مدت زمان  با  مطابق  ناحیه، 

مغایرت ایمنی اقدام شد.
واحد  کارکنان  و  و مسئولین  نورد سرد  مدیریت  وی همکاری 
مجموعۀ  و  مرکزی  تعمیرات  کارکنان  و  مدیریت  باکس آنیلینگ، 
در  را  برق آرا  مهندسی  و  فنی  شرکت  اجرایی  کارکنان  و  مدیریتی 

راستای انجام این پروژه بسیار مفید و ارزنده توصیف کرد.
در این زمینه، رئیس خطوط آنیلینگ و شست وشوی الکترونیکی 
فوالد مبارکه نیز گفت: ریل های مذکور از زمان بهره برداری شرکت 
فوالد مبارکه در چندین نوبت مرمت و بازسازی شده بودند، ولی در 
سال های اخیر، با توجه به حجم گستردۀ انتقال کالف، شاهد خرابی 
امکان  عمال  امر  این  و  بودیم  تجهیزات  شدن  مستهلک  و  ریل ها 
ترمیم و تعمیر را از بین برده بود و نیاز به تعویض ریل های فرسوده 

بیش ازپیش احساس می شد.
اکبر نادری درباغشاهی افزود: مهم ترین موضوع در این خصوص 
بررسی های  با  بود که  نورد سرد  ناحیۀ  در  تولید  توقف  امکان  عدم 
کارشناسی و راه حل های پیشنهادی، انجام این فعالیت توسط پیمانکار 
تعمیرات مرکزی )شرکت مهندسی برق آرا( با همراهی تیم متخصص 

از واحد آنیلینگ و تعمیرات مرکزی در دستور کار قرار گرفت.
وی خاطرنشان کرد: با تدوین برنامۀ دقیق و قرار دادن این محل 
در اختیار پیمانکار به صورت قسمت به قسمت، به گونه ای که امکان 
انتقال کالف از دست نرود، این فعالیت در یک بازۀ زمانی یک ماهه 

برنامه ریزی و اجرا شد.

آغاز طرح پایش مصرف گاز در ادارات استان اصفهان

هدف  با  کرد:  اعالم  اصفهان  استان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
و  ادارات  در  گاز  مصرف  میزان  انرژی،  مدیریت  و  صرفه جویی 

سازمان های دولتی این استان آغاز شده است.
سید  اصفهان،  استان  گاز  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
و  برودت هوا و ورود جبهه هوای سرد  با  افزود:  مصطفی علوی 
مصرف  جویی  صرفه  بخشنامه  براساس  و  گاز  مصرف  افزایش 
بهینه و ایمن از سوی معان اول رئیس جمهور و تشکیل جلسات 
مرتبط در استانداری و ابالغ به تمامی ادارات و نهادهای دولتی 
اقدام  اصفهان  گاز  جویی، شرکت  حداکثرصرفه  رعایت  در جهت 
ارگانهای  و  ادارات  در  گاز  پایش مصرف  های  تشکیل گشت  به 

دولتی نموده است.
وی، با تاکید بر ضرورت صرفه جویی مشترکین خانگی و اداری 
در مصرف گاز، اظهار داشت: این شرکت در انجام رسالت سازمانی 
و مسولیت اجتماعی خود، دمای رفاه ادارات استان را رصد کرده و از 

نزدیک مورد پایش قرار می دهد.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، با بیان اینکه این گشت 
به صورت مستمر در ساعات کاری ایام هفته و نیز در تعطیالت پایان 
هفته ، مصرف گاز و رعایت دمای رفاه در ادارات و ساختمان های 
دولتی را پایش می کند، یادآور شد: در صورت عدم رعایت ضوابط 
مصرف منطقی یا عدم رعایت دمای رفاه، در مرحله اول اخطار کتبی 
به این ادارات ابالغ می شود و در صورت عدم رعایت منجر به قطع 

گاز آنها خواهد شد.
سازمان ها  گرمایشی  وسایل  خواست  ادارات  مدیران  از  وی 
یک ساعت قبل از اتمام ساعت کاری و نیز در تعطیالت آخر هفته 

خاموش باشند.
علوی، در خصوص پایداری جریان گاز در این فصل از سال تاکید 
کرد: با بسترسازی و تقویت زیرساخت های خطوط انتقال و شبکه 
های گازرسانی، روند تداوم خدمت رسانی به مردم استان از وضعیت 
مطلوبی برخوردار بوده و امیدواریم امسال و با اجرای تمهیدات الزم 

هیچگونه قطعی گازی نداشته باشیم.
افزایش مصارف گاز  و  به کاهش دما  توجه  اضافه کرد:با  وی 
طبیعی در چند ماه مانده به پایان سال جاری مصرف منطقی در این 
الگوی  با رعایت  انرژی بسیار مهم بوده و مشترکین گرامی  حامل 
مصرف بهینه و رعایت دمای رفاه ) 1۸ الی 21 درجه سانتیگراد(  این 

شرکت را در ارائه خدمات مستمر یاری خواهند داد.
گفتنی است، در حال حاضر تمامی شهرها و بالغ بر 1060 روستا 
از 12۳۸روستای مشمول گازرسانی در سطح استان از نعمت گاز بهره 
مند هستند و ساالنه حدود 21 میلیارد متر مکعب گاز توزیع می شود.

با  سنتی  نانوایان  اتحادیه  رئیس 
افزایش  برای  ما  پیشنهاد  اینکه  بیان 
است،  درصد  تهران 70  در  نان  قیمت 
و  معدن  صنعت،  وزارت  کرد:  اظهار 
خود،  دستورالعمل  خالف  بر  تجارت 
می خواهد موضوع تعیین قیمت نان در 
در  استانی  کارگروه  جای  به  را  تهران 

هیات دولت مطرح کند.
بیژن نوروز مقدم با تاکید بر اینکه 
طی ۵ سال، از سال ۹۳ تا ۹۸ به رغم 
افزایش نرخ تورم اجازه افزایش قیمت 
نان به نانوایی ها داده نشد، افزود: به رغم 
اینکه فقط از سال ۹۸ تا سال ۹۹ میزان 
رشد نرخ تورم به اندازه تمام آن ۵ سال 
افزایش  مقابل  در  همچنان  دولت  بود 

قیمت نان مقاومت می کرد.
 ۹۹ شهریور  در  داد:  ادامه  وی 
پس از ۸ ماه دوندگی اتحادیه، باالخره 
نانوایان  دیگر  که  پذیرفتند  مسئوالن 
قیمت های  با  خود  کار  به  نمی توانند 
را ۴۵  نان  قیمت  و   دهند  ادامه  قبلی 

درصد افزایش دادند.
اینکه  بر  تاکید  با  مقدم  نوروز 
را  نانوایان  هزینه های  جدید  قیمت 
آن ها  تائید  مورد  و  نمی دهد  پوشش 
بود  حالی  در  این  شد:  یادآور  نیست، 
صنعت،  وزارت  دستورالعمل  در  که 
نان  نرخ  تعیین  برای  تجارت  و  معدن 
مالک  باید  گندم  نرخ  که  است  آمده 
و  گیرد  قرار  نان  قیمت گذاری  تعیین 
می توانند  نانوایان  سالجاری  ابتدای  از 
افزایش قیمت گندم، قیمت  با  مطابق 

نان را افزایش دهند.
افزایش  به  با توجه  به گفته وی؛ 
افزایش  و  گندم  تضمینی  خرید  قیمت 
قابل توجه سایر هزینه ها از جمله کرایه 
حمل، قیمت خمیر مایه و ... هنوز برای 
استان ها  بیشتر  در  نان  قیمت  افزایش 

تصمیم گیری نشده است.
نوروز مقدم اظهار کرد: فقط قیمت 
دولتی خمیر مایه بعد از افزایش قیمت 
نان در سال گذشته، دو مرتبه در دی ماه 

سال قبل و اردیبهشت امسال افزایش 
یافته است، ضمن اینکه نانوایان مجبور 
هستند بخشی از نیاز خود را از بازار آزاد 
دولتی  نرخ  از  باالتر  درصد   ۵0 تا   ۴0

تامین کنند.
وی از پذیرش مراجع مربوطه برای 
افزایش نرخ نان خبر داد و گفت: ما تا 
ماه رمضان برای مالحظه شرایط مردم 
اما  افزایش نرخ نان اصرار نکردیم،  بر 
پس از پایان ماه رمضان درخواست خود 
را همراه با آنالیز قیمت به مراجع تصمیم 

گیرنده ارسال کردیم.
حاال  کرد:  تصریح  مقدم  نوروز 
پس از 6 ماه استانداری تهران خواسته 
ما، برای افزایش قیمت نان را به حق 
دانسته است، اما بر خالف روند قانونی 
آن که باید تصمیم در کارگروه استانی 
گرفته شود، موضوع را به وزارت صمت 

ارجاع داده است.
نیز  صمت  وزارت  داد:  ادامه  وی 
آن را به ستاد تنظیم بازار ارسال کرد و 

سازمان حمایت مکلف به بررسی آن شد.
نوروز مقدم تاکید کرد: حاال بعد از 
گذشت چندین ماه وزارت صمت به ما 
می گوید که برای افزایش نرخ نان در 
استان تهران باید در هیات دولت تصمیم 

گیری شود.
وزارت  اقدام  این  مقدم  نوروز 
صمت را خالف دستورالعمل های خود 

وزارتخانه دانست.
نان  قیمت  نمی توان  گفت:  وی 
را با فشار بر نانوایان ثابت نگه داشت 
چراکه نانوایان تهران در گران ترین شهر 
تامین  برای  و  می کنند  زندگی  کشور 
زندگی  و  نان  تولید  جاری  هزینه های 

خود با مشکالت جدی مواجه هستند.
سنتی  نانوایان  اتحادیه  رئیس   
در  نان  قیمت  افزایش  پیشنهاد  تهران 

تهران را 70 درصد عنوان کرد.
لبته  ا کرد:  اظهار  مقدم  نوروز 
افزایش  با  تهران  استانداری  کارگروه 

۳۵ درصدی موافقت کرده است.

افزایش 70 درصدی قیمت نان در دست بررسی؛

تعیین نرخ نان به هیات دولت کشیده شد!

مقاله وارده
حماسه 9 دی تجلی ایثار و بصیرت مردم 

در برابر فتنه و تزویر
مردم به یاری خداوند متعال و عنایت 
امام زمان ارواحنا فداه امروزه هوشیاری خود 
را به ظهور رسانده است.  افرادی را که به 
تصریح رهبر معظم انقالب اسالمی در فتنه 
۸۸ مردود از نظام فاصله گرفته اند شناخته 
اند و از آنان که با نقش دو پهلوی خویش 
در انتخابات و فتنه های پس از آن مسیر را 
برای فتنه هموار کردند بیزارند و خوب می 
دانند که ظاهر سازی های افرادی که خود 
دهند  می  نشان  نزدیک  امر  والیت  به  را 
وقتی قابل باور است که منش آنان نیز با رهبری انقالب برای کور کردن 

چشم فتنه همراه باشد، نه اینکه روشی برای زنده کردن سران فتنه باشد.
 کسانی که به صراحت گفتند قبول نداریم وقایع پس از انتخابات یک 
نقطه عطف  و یک  کرده  ایجاد  اسالمی  انقالب  مسیر  در  دوران جدیدی 
در انقالب اسالمی است باید خود را با کالم رهبر معظم انقالب اسالمی 
تطبیق دهند که فرمودند در گذشته ملت ایران از یک امتحان عبور کرد از 

یک فتنه عبور کرد.
 این معنایش فقط این نیست که حاال همه فهمیدند ملت ایران قوی 
است بلکه معنای مهم تر آن این است که با این حرکت با این قدرت برعبور 
از فتنه و محبت، این ملت یک وضع جدیدی پیدا کرد یک توانایی تازه 
ای در او به وجود آمد . تمام طول عمر انسان قدم به قدم امتحان هاست.

را  موقع  بتوانیم  و  بیابیم  غالب  نفس خود  بر هوای  بتوانیم  ما  اگر   
یک  ما  در  این  دهیم،  انجام  را  آن  و  چیست  کار الزم  بدانیم  بشناسیم، 
یک  است،  تعالی  یک  این  و  آورد  می  وجود  به  حیات  از  مرتبه جدیدی 
ترقی است عقب نیفتادن خواص از مردم در امر والیت پذیری می تواند 
فتنه ۸۸ را به گورستان نفاق تبدیل کند و هزینه های جبران ناپذیر آن 

را برای کشور و نظام بکاهد. 
اند  نکرده  عمل  خوب  تاکنون  که  خواصی  نکردن  همراهی  البته 
جبهه اصول گرایی را شفاف تر و آرایش آن را اصیل تر خواهد کرد و 
به  خوشبختانه  باشد.  می   ۸۸ فتنه  در  امتحان  برکات  دیگر  از  هم  این 
را  بانی رهبر کم نظیرشان مسیر حق  با دیده  یاری خداوند منان مردم 

به خوبی پیدا کرده اند. 
دبیر جمعیت فرزندان شاهد و ایثارگران استان سمنان
رضا تبیانیان

آگهی تغییرات شرکت روستایی سه هزارو دویست و سی و یک 
شماره  به  تعاونی  شرکت  اورامان  دهستان  نشینان  مرز  پیرشالیار 
صورتجلسه  استناد  به   10۸61۸۸۴0۹۳ ملی  شناسه  و   ۸۵2 ثبت 
2۹و  /07 /1۳۹۸ مورخ  لعاده  ا فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع 
محترم  نمایندگی   0۸ /11 /۹۸ مورخ   1۴61 /۹۸ شماره  برنامه  برا
ذیل  تصمیمات  باد  سروآ شهرستان  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون 
مه  نا ز و ر ن  عنوا به  نان  ا جو نیای  د مه  نا ز و ر  -  1  : شد  ذ  تخا ا
افراد   -  2 شد.  تعیین  شرکت  های  آگهی  درج  کثیراالنتشارجهت 
ذیل به عنوان بازرس برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 
نادری  مادح   - اصلی  بازرس   6۴600۳۵۹۸۹ صالحی  کمال   -
6۴6۹۹0۳6۴۹ بازرس اصلی - مادح صالحی طاهر ۳۸100۵۳۳۸۴ 
البدل  علی  بازرس   6۴6۹۹20۵00 کریمی  امین   - اصلی  بازرس 
۳ - صورتهای  البدل  بازرس علی   6۴6۹16۳777 - رؤف قاسمی 
صورتحساب   ، ترازنامه  از  اعم   1۳۹7 مالی  سال  به  منتهی  مالی 
وتحلیل  تجزیه  مورد  و  قرائت  وتقسیم سود  زیان  و  ، سود  عملکرد 
اداره   . گرفت  قرار  تصویب  مورد  آنها  در  مندرج  ارقام  وکلیه  واقع 
و  ها  ثبت شرکت  مرجع  کردستان  استان  امالک  و  اسناد  ثبت  کل 

)106۹226( مریوان  غیرتجاری  موسسات 

و  راضی  ا و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  نون  قا آگهی 
منطقه  ساری  شهرستان  حوزه  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای 
-06 مورخ   1۳۹۹60۳10۴۵7006۳77 شماره  رای  برابر  سه 

وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات  در  که   1۳۹۹-0۸
واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 
فضلی  زمان  محمد  مالکانه  تصرفات  ساری  سه  منطقه  ثبتی 
اصانلو فرزند فتح اله بشماره ملی 2161611۵۸۵ بشماره پرونده 
یک  ششدانگ  به  نسبت  درزیکال  و  سنگده  قریه   1۳۹۸-۴1۳
نود  ۳۹2،۳0 )سیصد و  به مساحت  احداثی  بنای  با  قطعه زمین 
و دو متر و سی (متر مربع قسمتی از پالک شماره ۴ اصلی واقع 
در بخش 2۸ ثبت ساری خریداری مع الواسطه از مالک رسمی 
دو  در  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  است.لذا  گردیده  محرز 
نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت 

می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک  اداره تسلیم پس  این  خود را به 
قضایی  مرجع  را  خود  دادخواست  اعتراض،  تسلیم  تاریخ  از  ماه 
و  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در  است  نمایند.بدیهی  تقدیم 
خواهد  صادر  مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 2۵-0۹-1۳۹۹ تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 0۹-10-1۳۹۹ علیرضا سیاهرودکالیی سرپرست اداره ثبت 

اسناد و امالک شهرستان ساری منطقه۳
م-الف 1۹۹077۳۸

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی حوزه شهرستان ساری منطقه سه برابر رای شماره 
هیات  در  که   1۳۹۹-0۸-06 مورخ   1۳۹۹60۳10۴۵7006۳66
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه سه ساری تصرفات مالکانه 
رقیه ذهبکار فرزند میر احمد بشماره ملی 00۵2۵1776۴ بشماره 
پرونده ۴۴6-1۳۹۸ قریه سنگده و درزیکال نسبت به ششدانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 161،20 )یکصد و شصت و 
یک متر و بیست (متر مربع قسمتی از پالک شماره ۴ اصلی واقع 
در بخش 2۸ ثبت ساری خریداری مع الواسطه از مالک رسمی محرز 
گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
1۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را مرجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 2۵-0۹-1۳۹۹ تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 0۹-10-1۳۹۹ علیرضا سیاهرودکالیی سرپرست اداره ثبت 

اسناد و امالک شهرستان ساری منطقه۳
م-الف 1۹۹077۳7
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شطرنج دانشجویان آسیا؛
تداوم صدرنشینی ایران

آنالین  شطرنج  رقابت های  روز  دومین 
دانشجویان پسر دانشگاه های آسیا با صدرنشینی 

نمایندگان کشورمان به پایان رسید.
ملی  فدراسیون  سایت  گزارش  به 
ورزش های دانشگاهی، دومین روز از رقابت های 
بخش  در  آسیا  دانشجویان  شطرنج  قهرمانی 
ششم  تا  چهارم  دورهای  برگزاری  با  پسران 
پیگیری شد و تیم ایران با مجموع امتیاز 1۳.۵ 
امتیاز، صدرنشینی اش را تداوم بخشید، تیم های 
در  امتیاز   12 با  دو  هر  اندونزی  و  مغولستان 

رده های دوم و سوم قرار دارند.
در بخش انفرادی استاد بین المللی، خلیل موسوی با دو پیروزی و یک تساوی، 
بازیکنان مغولستان و  نیز  موقعیت خود را در صدر جدول مستحکم کرد. موسوی 

هندوستان را شکست داد و در برابر مرصاد خداشناس مساوی کرد.
استاد بین المللی مرصاد خداشناس نیز چهره پرفروغی داشت، خداشناس نیز 
بازیکنان هند و تایلند را شکست داد و با تساوی در برابر خلیل موسوی با ۵ امتیاز 
جایگاه دوم انفرادی را به خود اختصاص داد.بردیا ویسی و ساسان علی بابایی هم به 

ترتیب ۳ و 2 امتیاز برای تیم ایران کسب کردند.
رقابت های شطرنج دانشجویان دانشگاه های آسیا با همکاری فدراسیون شطرنج 
جمهوری اسالمی ایران به میزبانی فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی به صورت 
آنالین برگزار می شود و این مسابقات امروز سه شنبه ۹ دی ماه با انجام دورهای 7 

تا ۹ به پایان خواهد رسید.

کری خوانی هرکول آملی برای قهرمان جهان
بعد از انتشار نقل قولی از سوی قهرمان 
پوش  ملی  جهان،  آزاد  کشتی  گرجستانی 
سنگین وزن ایرانی آمادگی خود را برای مبارزه 

با او اعالم کرد.
گنو پتریاشویلی، دارنده مدال برنز المپیک 
ریو و قهرمان سه دوره اخیر مسابقات جهانی 
در  گذشته  سال  وزن  سنگین  در  آزاد  کشتی 
ترکیب تیم اترک خراسان شمالی در لیگ برتر 

کشتی ایران روی تشک رفت.
با اینکه کسی فکر نمی کرد این قهرمان 
گرجستانی در لیگ ایران شکستی را تجربه کند، 

درآخرین مبارزه فینال مسابقات، او با امیرحسین زارع روبرو شد. این آزادکار جوان آملی 
که سال قبل مدال طالی امیدهای جهان را کسب کرده بود، در حالی که امتیازات 
زیادی را از پتریاشویلی عقب بود، بازگشت فوق العاده ای داشت و توانست قهرمان 

جهان را در تهران شکست دهد.
استارت موفقیت ها و شناخته شدن امیرحسین زارع از همان مبارزه زده شد و 

حاال او یکی از مدعیان تصاحب دوبنده تیم ملی در المپیک توکیو است.
بهروز یاری، سرمربی فصل گذشته اترک خراسان شمالی که این فصل با تیم 
کشتی استقالل همکاری داشت، نقل قولی را از این قهرمان گرجستانی مطرح کرد و 
گفت: »گنو پیام داد که رایگان برای ما یک کشتی می گیرد و آن هم در فینال و مقابل 

امیرحسین زارع خواهد بود. او هیچ پولی نمی خواست دریافت کند.«
در واقع به نظر می رسد باخت سال قبل برابر امیرحسین زارع برای پتریاشویلی 
آنقدر سنگین بوده که او حاضر شده برای انتقام گرفتن رایگان هم کشتی بگیرد؛ 

اتفاقی که البته رخ نداد.
حاال امیرحسین زارع که خیلی بیشتر از سال قبل تجربه کسب کرده، در اینستاگرام 
به این موضوع واکنش نشان داده و خطاب به گنو پتریاشویلی نوشته: »من آماده ام و 

مشکلی برای مبارزه دوباره ندارم. مهم نیست این مبارزه کجا باشد.«
باید دید این امکان وجود دارد که قبل از رویارویی زارع با پتریاشویلی در یک 

مسابقه رسمی، آن ها یک مسابقه دیگر را با هم ترتیب دهند یا خیر.

شعبانی: هدف قهرمانی در کبدی ساحلی آسیا است
سرمربی تیم ملی کبدی ساحلی با اشاره به 
اردوی آماده سازی این تیم در خوزستان، گفت: 
صد درصد پیش بینی کسب عنوان قهرمانی را 
در رقابت های کبدی ساحلی داریم و هدف ما 

برای کسب این مقام است.
محمد شعبانی اظهارکرد:  متاسفانه ویروس 
کرونا در برگزاری دو سه اردو به ما ضربه زد 
و باعث شد اردوهای مان را به صورت مجاری 
برگزار کنیم. اردوی پنجم تیم ملی در بندرامام 
خمینی و با حمایت رییس هیات کبدی خوزستان 

است. در اردوی خوزستان، کمی اختصاصی تر و با انجام کارهای تکنیکی و تاکتیکی 
کبدی و بدنسازی کار می کنیم.

وی درباره روند آماده سازی تیم ملی برای رقابت های ساحلی آسیا، گفت: وضعیت 
تیم نسبت به مسابقات تایلند که موفق به کسب مدال طال شدیم، سرحال تر است و 

امیدواریم که آن مدال را تکرار کنیم.
سرمربی تیم ملی کبدی ساحلی با بیان این که صد درصد پیش بینی کسب عنوان 
قهرمانی را در رقابت های کبدی ساحلی داریم، افزود: هدف ما برای کسب این مقام است.

وی درباره کبدی خوزستان و حضور شش کبدی کار از این استان در اردوی 
فعلی تیم ملی، عنوان کرد: باتوجه به جوانان و پتانسیلی که خوزستان در کبدی دارد و 
در گذشته نیز شاهد این ظرفیت بوده ام، اگر مسئوالن حمایت کنند، خوزستان می تواند 

جزو تیم های خوب کبدی کشور باشد.
برای مسابقات ساحلی  تیم ملی  اصلی  ترکیب  درباره مشخص شدن  شعبانی 
آسیا، گفت: باید شش نفر را با تمام درایت و دقت برای مسابقات آسیایی انتخاب کنیم 
و انتخاب این تعداد نفر واقعا سخت است. ان شاءالل در یکی دو اردوی بعدی نیز تا 

حدودی ترکیب تیم مشخص خواهد شد.

ملی پوش تفنگ: مجبوریم با کمبودها ادامه دهیم

مهیار صداقت گفت: کمبودها که هست اما ما مجبوریم با همین شرایط کار را 
ادامه دهیم چون المپیک برای ما صبر نمی کند

ملی پوش المپیکی تفنگ، بعد از مسابقات آزاد تیراندازی که بعد از یکسال از 
سر گرفته شد اظهار کرد: بعد از مدت ها ما توانستیم یک مسابقه رسمی داشته باشیم. 
مسلما با رکوردهایی که زده شد سطح مسابقات خوب بود و رفته رفته بهتر هم می شود.

وی که در این مسابقات قهرمان بخش مردان شد در ادامه گفت: با وجود فاصله 
ای که  میان مسابقات افتاده بود به نظر من نتایج خیلی خوب بود و امیدوارم که 
مسابقات ادامه داشته باشد. البته من خیلی در مورد مسابقات لیگ اطالعی ندارم و باید 
دید چطور پیش خواهد رفت. صداقت در خصوص اردوهای تیم ملی تفنگ گفت: دو 
هفته ای است که اردوها متمرکزتر آغاز شده است. خداراشکر با شروع اردوها روزهایی 

بدون تمرین را توانستیم جبران کنیم.
وی در خصوص پیش بینی اش از المپیک گفت: شرایط سخت است اما ما تمام 
تالش را برای المپیک می کنیم تا بتوانیم در اوج آمادگی خودمان باشیم. تا جایی که 
من تیراندازان و کادر فنی تیممان را می شناسم می دانم که همه سعی خود را خواهند 
کرد تا بهترین نتیجه در المپیک کسب شود.وی گفت: نمی توان از اکنون گفت در 
المپیک چه نتیجه ای چه رنگی و یا مدالی کسب می شود. هیچ چیز از االن مشخص 
نیست. همه چیز در روز مسابقه مشخص خواهد شد. چیزی که از اکنون مشخص 

است این است که تیراندازان برای موفقیت در المپیک همه توانشان را می گذارند.
عضو تیم ملی تفنگ در پاسخ به این سوال که چه کمبودهایی تا المپیک سر 
راه ملی پوشان قرار دارد گفت: کمبودها که هست، از نیمه کمی بیشتر است. ولی ما با 
همین شرایط مجبوریم کار خود را ادامه دهیم چون المپیک به خاطر ما صبر نمی کند. 

ما باید پر قدرت با همه کمبودها بسازیم.

کومان: از مسی ممنونم؛ تاثیری در آینده اش ندارم
سرمربی هلندی بارسا معتقد است در 
تاثیرگذاری  آینده نقش  برای  تصمیم مسی 

نخواهد داشت.
از پیروزی هفته گذشته  بارسلونا پس 
کوتاه  تعطیالت  به  وایادولید  رئال  زمین  در 
گذشته  روز  از  و  رفت  کریسمس  مدت 
ایبار  بارسا  استارت زد. حریف  را  تمریناتش 
است و آبی اناری ها در نوکمپ محکوم به 
پیروزی هستند. رونالد کومان سرمربی بارسا 

ایبار تیمی جنگنده است که حریفش را به  در نشست خبری این بازی گفت:» 
خوبی پرس می کند. از لحاظ فوتبالی باید نزدیک به سطح بازی هفته گذشته مان 
باشیم تا پیروز شویم. بازی دشواری در پیش است و باید در زمین خوب کار کنیم.«

غیبت لیونل مسی:» مچ پای مسی آسیب دیده و به همین دلیل نمی توانست 
از آرژانتین برگردد و به او استراحت دادیم. او شرایط بازی ندارد و دو روز بیشتر 
مرخصی گرفت. در هر صورت غیبت مسی مهم است چون بازیکن بزرگی را در 
اختیار نخواهیم داشت ولی بارسا بازیکنان خوب زیادی دارد و خوشبینم بدون مسی 

هم نمایش کاملی داشته باشیم. «
توضیحات  و  مصاحبه  این  برای  او  تصمیم  گذشته مسی:»  مصاحبه شب 
مفصل در مورد مسائل پیرامونش به نظر من عالی و کامل بود. البته مصاحبه او را 
به شکل زنده ندیدم. اینکه مسی گفت در مورد آینده اش در انتهای فصل تصمیم 
می گیرد، باعث آسودگی خاطر بیشتر من نشد. برای من تنها مساله مهم در مورد 
مسی این است که از او بهترین بازی ممکن را بگیرم و سپس خواهیم دید چه 

اتفاقی در انتهای فصل رخ می دهد.
از حرف هایش در مورد خودم نیز متشکرم)مسی از کومان به عنوان مربی 
بزرگ و مناسب برای بارسا یاد کرد(. بارسا یک سال غیرعادی را پشت سر می 
گذارد و این یک دوران گذار برای باشگاه است. تعییرات زیادی داشته ایم و مسی 

یک عضو کلیدی و مهم برای تیم است.«
آینده مسی:» فکر نمی کنم من یا هر مربی دیگری و یا یک کشور به خصوص 
در تصمیم مسی برای آینده تاثیرگذار باشند. این تصمیم مسی و خانواده اش خواهد 

بود و صادقانه بگویم نمی دانم یک مربی بتواند روی آینده او تاثیرگذار باشد.«
وضعیت عثمان دمبله:» فردا لیست می دهم ولی شرایطش خوب است. او در 
روزهای اخیر تمرین کرده و به نظرم مشکلی برای حضور در بازی با ایبار ندارد.«

نقاط ضعف مان حرف خواهیم زد و  انتقاالت زمستانی:» در مورد  نقل و 
بازیکنانی که در نیم فصل خیلی میدان ندیده اند اما هنوز چیزی قطعی نیست. 

ابتدا باید منتظر رئیس بعدی بمانیم.«

واکنش راموس به سواالت در مورد تمدید با رئال
نشد  حاضر  دیگر  بار  راموس  سرخیو 
رئال  در  اش  اینده  مورد  در  روشن  پاسخی 

مادرید بدهد.
سرخیو راموس دیروز به تمرینات رئال 
بازگشت در حالی که تنها شش ماه دیگر از 
قراردادش باقیمانده و از ۴ روز دیگر می تواند 

با هر باشگاهی وارد مذاکره شود
کاپیتان رئال روز گذشته و پس از سه 
روز تعطیالت کریسمس در زادگاهش سویا 

وارد فرودگاه باراخاس مادرید شد جایی که خبرنگار دپورتس کواترو انتظارش را 
می کشید. راموس پس از اصرارهای خبرنگار و سواالت متعدد در مورد آینده اش 

تنها به گفتن »ببیینم چه می شود« اکتفا کرد و حاضر نشد شفاف سازی کند.
در حالی که گفته می شود لوکا مودریچ بر سر قراردادی یک ساله با رئال 
به توافق رسیده، حاال ماموریت اصلی سران رئال تمدید با سرخیو راموس است.

در حال حاضر آینده سرخیو راموس در رئال روی هواست و مشخص نیست 
باالخره باشگاه با شرایط او کنار می اید یا خیر. راموس قرارداد دو ساله می خواهد 
و به نظر می رسد فلورنتینو پرز رئیس رئال که با راموس رابطه بسیار خوبی دارد، 

باید با درخواست او موافقت کند.

ادعای لوپاریزین: ستاره مغضوب مورینیو زمستان در پاری سن ژرمن
در فرانسه ادعا می کنند دله آلی که مورد توجه ژوزه مورینیو قرار ندارد، 

همین زمستان راهی پی اس جی خواهد شد.
دله آلی در تمام فصول گذشته یکی از ستاره های بزرگ تاتنهام بود. او زیر 
نظر مائوریسیو پوچتینو به یکی از بازیکنان تعیین کننده تاتنهام بدل شده بود ولی 

با آمدن ژوزه مورینیو شرایط برای او کامال تغییر کرد.
دله آلی از یک بازیکن ثابت به یک بازیکن نیمکت نشین تبدیل شد و به 
ندرت به او بازی می رسد. اخیرا و در یکی از بازی های تاتنهام که او روی گل 
خورده تیمش مقصر بود، شدیدا مورد انتقاد مورینیو در نشست خبری قرار گرفت 

و در انگلیس می گویند او به دنبال جدایی است.
طبق ادعای لوپاریزین، این روزها که بحث انتخاب مائوریسیو پوچتینو به 
عنوان سرمربی جدید پی اس جی مطرح است، باشگاه پاریسی به درخواست این 
مربی با دله آلی وارد مذاکره شده و ستاره ملی پوش انگلبسی هم مشتاق ملحق 

شدن دوباره به سرمربی سابق خود است.
تماس ها بین دو طرف ادامه دارد و به نظر توافق حاصل خواهد شد ولی 
بخش مشکل ماجرا جلب رضایت مالی تاتنهام است. نقل و انتقاالت زمستانی از 
۴ روز دیگر شروع می شود و در صورت نهایی شدن تصمیم پی اس جی برای 
انتخاب پوچتینو، باید منتظر جدی تری شدن مذاکرات برای جذب دله آلی نیز بود.

یوونتوس منصرف شد؛ اوزیل را نمی خواهیم
رسانه های انگلیسی می گویند یوونتوس با وجود کوتاه آمدن آرسنال از موضع 

اولیه خود پرونده جذب مسوت اوزیل در ماه ژانویه را بسته است.
احتمال جذب  یوونتوس  باشگاه  اینکه  بر  مبنی  اخیر  با وجود گزارش های 
رسانه های  برخی  اما  کند  بررسی می  را  آرسنال  اوزیل ستاره مغضوب  مسوت 
انگلیسی گزارش دادند با وجود اینکه باشگاه آرسنال از تقاضای اولیه خود برای 
واگذاری اوزیل کوتاه آمده اما بیانکونری این پرونده را بسته و دیگر تمایلی برای 

جذب اوزیل نشان نداده است.
اوزیل در حال حاضر از فهرست بازیکنان آرسنال در لیگ برتر و لیگ اروپا 
خط خورده و ۹ ماه است در یک بازی رسمی برای این تیم به میدان نرفته. با 
که  شد  مطرح  اروپایی  تیم  چندین  درباره  شایعاتی  ژانویه  ماه  به  شدن  نزدیک 
خواهان جذب اوزیل هستند. مهمترین شایعات حول دو باشگاه فنرباغچه ترکیه 

و یوونتوس ایتالیا می گشت.

فوتبال  تیم  پیشکسوت 
آسیا  فینال  گفت:  پرسپولیس 
دیگر تمام شده و باید اعضای 
و  کرده  فراموش  را  مسابقه  آن  تیم 
در  موفقیت  به  معطوف  را  خود  تمرکز 

لیگ برتر کنند.
تیم فوتبال پرسپولیس حدود 10 روز 
قبل نایب قهرمان لیگ قهرمانان آسیا شد 
و در بازگشت به ایران هم در لیگ برتر با 

تساوی برابر نساجی متوقف شد.
روزهای  این  چالش های  از  یکی 
مسابقات  ریزی  برنامه  ایران  فوتبال 
لیگ است که مدام دستخوش تغییراتی 
می شود و همین مسائل موجب شده تا 
برخی تیم ها بیانیه هایی را صادر کنند و 
همین  دهند.در  انجام  را  مصاحبه هایی 
راستا محمود خوردبین پیشکسوت تیم 
فوتبال پرسپولیس در مورد مسائل مختلف 
مانند شرایط سرخپوشان، اطالعیه هایی 
که صادر می شود و ... صحبت هایی انجام 

داد که در زیر می خوانید:
در ابتدا اینکه شرایط پرسپولیس را 

چه طور می بینید؟
شرایط خوب است اما تنها مشکلی 
روانی  و  روحی  اوضاع  دارد،  وجود  که 
فنی  کادر  و  بازیکنان  است.  بازیکنان 
دیگر باید فینال آسیا و اتفاقات آن دیدار 
روی  را  تمرکزشان  و  کنند  فراموش  را 
موفقیت تیم در لیگ بگذارند. اینکه ما 
همچنان بخواهیم به نایب قهرمانی در 
آسیا فکر کنیم خوب نیست؛ چرا که آن 

بازی دیگر تمام شده است و جو آن باید 
به طور کامل از تیم خارج شود.

از  پس  می تواند  پرسپولیس  آیا 
موفق  لیگ  در  آسیا  فینال  در  شکست 

ظاهر شود؟
به نظرم شرایط تیم در لیگ بهتر 
است چرا که همه نفرات را در اختیار دارد. 
اکنون باید همه تمرکز روی موفقیت در 

لیگ باشد.
بشار رسن هم از پرسپولیس رفت. 

جدایی او چه تاثیری در تیم دارد؟
بشار بازیکن خوبی بود و رفتن او بی 
تاثیر نیست اما پرسپولیس هیچ گاه نباید 
آرزوی  برای بشار  باشد.  به فرد وابسته 
موفقیت می کنم اما قطار پرسپولیس به 

راهش ادامه می دهد.
پس از بازگشت سرخپوشان در لیگ 

اتفاقات چندان جالبی در لیگ رخ نداد و 
بی برنامه گی زیادی را شاهد هستیم.

این اتفاقات برای فوتبال ما خوب 
چندان  نه  اتفاقات  این همه  که  نیست 
خوب را شاهد باشیم. آن از امکانات که در 
بازی با نساجی شاهد آن بودیم و این هم 
از برنامه ریزی. واقعا باید فکری به حال 
این فوتبال کرد. این مسائل باعث می شود 

تا به جای پیشرفت پس رفت کنیم.
دوباره در فوتبال شاهد بیانیه نویسی 

هستیم.
نباشد  سرجایش  چیز  هیچ  وقتی 
اوضاع اینگونه خواهد شد. باید برنامه ریزی 
داشته باشیم اما این بی برنامه گی ها باعث 
مشکالت می شود. واقعا این اتفاقات برای 

فوتبال ما خوب نیست.
البته بحث تکرای حمایت از یک 

تیم خاص هم دوباره در برخی صحبت ها 
دیده می شود.

تیم ها  از  خیلی  حمایت؟  کدام 
هستند  دولتی  شرکت های  به  وابسته 
اما پرسپولیس از این راه درآمد ندارد. از 
طرفی کدام یکی از تیم ها در سال های 
پرسپولیس  مانند  توانسته اند  گذشته 
از  حرف  آنها  حاال  که  بیاورند  موفقیت 
این  در  پرسپولیس  می زنند؟  حمایت 
فوتبال  در  قطبی  به  را  خودش  سال ها 

آسیا تبدیل کرده است.
آیا می توانیم شاهد پنجمین قهرمانی 

متوالی پرسپولیس در لیگ باشیم؟
قطعا این اتفاق رخ خواهد داد. فقط 
باید لیگ قهرمانان را فراموش کنیم و 
جمع آوری  دنبال  به  هفته ها  همین  از 

امتیازات باشیم.

خوردبین: پرسپولیسی ها فینال آسیا را فراموش کنند

بررسی روند جذب مهاجم کروات 
ادامه  در  او  نحوه جدایی  و  پرسپولیس 
شکایت و محکوم کردن باشگاه نشان 
می دهد این پرونده ابهامات زیادی دارد.

در نیم فصل لیگ هجدهم زمانی 
که برانکو ایوانکوویچ هدایت پرسپولیس 
را برعهده داشت، نام مهاجم را به باشگاه 
اجرایی  آنها  از  یکی  روند جذب  تا  داد 
شود. در نامه برانکو نام رضا قوچان نژاد 
و ماریو بودیمیر به چشم می خورد. در 
آن نامه تاکید شده بود باشگاه ابتدا باب 
مذاکره با قوچان نژاد را باز کند و اگر روند 
جذب این بازیکن با بمبست روبه رو شد، 

ماریو بودیمیر جذب شود.
بتدا  ا پرسپولیس  وقت  مدیران 
برقرار  قوچان نژاد  رضا  را  تماس هایی 
کردند اما مبلغ 1۳ میلیاردی درخواستی 
به  را  مذاکره  زود،  خیلی  مهاجم  این 
این  از  کرد.  هدایت  بست  بن  سمت 
تمایل  خیلی  که  پرسپولیسی ها  رو 
از  نداشتند،  خارجی  مهاجم  جذب  به 
برانکو خواستند گزینه دیگری به غیر از 
بودیمیر معرفی کند اما سرمربی سرخ ها 
که اعتقاد ویژه ای نسبت به توانایی فنی 
مهاجم کروات داشت، اصرار بر جذب او 
ورزید. در نهایت هم باشگاه پرسپولیس 
با عقد قراردادی یک فصل و نیمه ماریو 

بودیمیر را به خدمت گرفت.
فصل  نیم  برای  بودیمیر  قرارداد 
هزار   1۸0  ۹7  -  ۹۸ فصل  نخست 
نیز   ۹۹ – برای فصل ۹۸  و  بود  یورو 

۳20 هزار یورو تعیین شده بود. زمانی 
که لیگ هجدهم به پایان رسید، ماریو 
 22۳ و  هزار   ۳۳ که  درحالی  بودیمیر 
یورو از قرارداد نیم فصل نخست خود را 
دریافت کرده بود، برای تعطیالت پیش 
فصل به کشورش رفت اما با وجود تهیه 
بلیت برگشت از سوی باشگاه، دیگر به 
باشگاه  بود  معتقد  او  بازنگشت.  ایران 
عقب  حقوق  باید  بازگشتش  از  پیش 
افتاده اش را پرداخت کند اما پرسپولیس 
صورت  در  که  بود  نوشته  نامه  برایش 
دستمزد  می تواند  تهران،  به  بازگشت 

خود را دریافت کند.
باشگاه پرسپولیس در نامه خود به 
به  توجه  با  که  بود  نوشته  بازیکن  این 
تحریم های آمریکا، امکان واریز حقوقش 
به حساب بانکی وجود ندارد و با توجه 
به اینکه پیش از این هم دستمزدش را 
به صورت اسکناس دریافت کرده بود، 

می تواند  ایران  به  بازگشت  درصورت 
مطالبات خود را دریافت کند. در همین 
مرخصی  به  که  هم  رادوشووچ  حال 
رفته بود به ایران بازگشت حقوقش را 
دریافت کرد و پرسپولیس همین موضوع 
که  رساند  بودیمیر  اطالع  به  دوباره  را 
می تواند  بازگردد،  رادوشوویچ  مثل  اگر 

دستمزدش را بگیرد.
با جدایی ایرج عرب از پرسپولیس و 
حضور محمد حسن انصاری فرد، بودیمر 
طرفه  یک  پرسپولیس  با  را  قراردادش 
فسخ و شکایتی از این باشگاهه به نزد 
کمیته تعیین وضعیت بازیکنان  و مربیان 
فیفا فه  ثبت رساند. با وجود اینکه باشگاه 
بازیکن در  این  مستندات خوبی درباره 
اختیار داشت، به نظر می رسد در تبادل 
لوایح، دفاع خوبی از پرسپولیس در این 
پرونده انجام نشد تا در نهایت بودیمیر 
پرسپولیس را محکوم به پرداخت ۴7۵ 

هزار یورو کند.
انصاری فرد،  مدیریت  دوره  در 
باشگاه نسبت به این پرونده به دادگاه 
عالی ورزش اعتراض کرد اما باز هم در 
تقدیم لوایح و ثبت درخواست اعتراض 
نهایت  آنقدر مبتدیانه عمل شد که در 
رسیدگی  ایراد شکلی،  به خاطر   CAS
به پرونده را رد کرد تا همان رای قیلی 
کمیته تعیین وضعیت بازیکنان و مربیان 

فیفا پابرجا بماند.
بررسی این پرونده نشان از ابهامات 
زیادی دارد که نیازمند بررسی نهادهای 
نظارتی است. بازیکنی که فقط دو گل 
فنی  کرد  عمل  و  زد  پرسپولیس  برای 
قابل قبولی نداشت، قرار است نزدیک 
به ۵00 هزار یورو از این باشگاه بگیرد 
کمیته  دهد  پاسخ  نیست  کسی  و 
حقوقی پرسپولیس چرا در این پرونده با 
شکست روبه رو شد و  در ادامه پرونده  
این  در  شد.  رد   CAS در  اعتراض اش 
میان شاید بهتر باشد جعفر سمیعی که 
شعار مبارزه با فساد را داده بود، با انتشار 
لوایح دفاعی باشگاه شفاف سازی کند که 
شکست در این پرونده تعمدی بوده یا 

موضوع دیگری در میان بوده است؟
حاال بر اساس اظهارات وکیل ماریو 
بودیمیر، پرسپولیس فقط تا پایان ژانویه 
تا  دارد  فرصت  بهمن ۹۹(   12(  2021
حساب  به  یورو  هزار   ۵00 به  نزدیک 
نقل وانتقاالت  از  تا  کند  واریز  بودیمیر 

محروم نشود.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

اول  هیات   .....  1۳۹۹60۳0106000۴0۵۸  .... شماره  رای  برابر 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
تصرفات  ورامین  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسن طرآبادی فرزند حسین بشماره 
شناسنامه 10۸0 صادره از ورامین در *** ششدانگ یک قطعه زمین 
با بنای احداثی در آن *** به مساحت 176/0۳ متر مربع پالک شماره 
20 فرعی از 107- اصلی واقع در مزرعه شمسی بخش حوزه ثبت ملک 
ورامین *** از مالکیت اسماعیل شیرکوند صالح آبادی احدی از ورثه 
ولی اله شیرکوند *** محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراضطبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. م / الف ۴2۳
نوبت اول ۹۹/0۹/2۴
نوبت دوم ۹۹/10/0۹

محمد رحیم پور راینی 
رئیس ثبت اسناد و امالک 

بودیمیر – پرسپولیس، یک پرونده پر از ابهام

و  استقالل  فوتبال  تیم  سرمربی 
بازی های کلیدی و مهمی  شاگردانش 
را در هفته های پیش رو رقابت های لیگ 
برتر در پیش دارند و هر کدام می تواند 
سرنوشت محمود فکری در آینده مورد 

تحول قرار دهد.
تیم فوتبال استقالل این روزها خود 
را برای بازی های مهم و سرنوشت سازی 
آماده می کند. آبی پوشان پایتخت 10 روز 
چارچوب  در  خود  بازی  آخرین  پیش 
هفته هفتم رقابت های لیگ برتر مقابل 
ذوب آهن انجام داد و با تساوی بدون گل 
به کار خود پایان داد و بعد از آن به علت 
حضور پرسپولیس در فینال لیگ قهرمانان 
آسیا بازی این تیم در هفته هشتم و داربی 
پایتخت به تعویق افتاد تا شاگردان محمود 
فکری حدود 12 روز تا بازی بعدی فرصت 

آماده سازی داشته باشند.
را  خود  باید  استقالل  بار  این 
تیم  برابر  نهم  هفته  در  تا  کند  آماده 
صدرنشین لیگ قرار بگیرد و در هفته 
نهم مقابل گل گهر سیرجان و شاگردان 
امیرقلعه نویی صف آرایی کند. این بازی 
برای  فکری  محمود  مهم  گام  اولین 
محک زدن شاگردانش در استقالل است 

نقاط عطف حضور  از  یکی  و می تواند 
فکری در جمع آبی پوشان پایتخت باشد.

داشته  این مدت سعی  در  فکری 
تا  آورد  فراهم  را  مختلف  زمینه های 
بازی های  برای  به تمرکز الزم  تیمش 
پیش رو دست پیدا کند. او فضای مجازی 
و اینستاگرام را یکی از عوامل اصلی عدم 
معتقد  و  می کند  قلمداد  تیمش  تمرکز 
عوامل  و  پرده  پشت  دست های  است 
و  شده اند  استقالل  راه  مانع  خارجی 
مدعی است که مثل برخی ها، اهل پوکر 
و شرط بندی نیست و سالم کار می کند!

جمع  ر  د ل  ستقال ا بی  مر سر

ایسنا  سوال  به  پاسخ  در  و  خبرنگاران 
فوتبال  استقالل  چرا  اینکه  بر  مبنی 
زیبایی ارائه نمی دهد، اظهار کرد:  این ها 
نظرات کارشناسان نیست و نظر کسانی 
است که سناریو را از قبل چیده اند. من 
سال های سال در استقالل بازی کردم. 
بازیکن، کاپیتان و مربی این تیم بوده ام 
و فضا را می شناسم. سناریویی چیده شده 
است که اگر باختیم یا مساوی کردیم یا 
از  پیروز شویم چگونه عمل کنند. چرا 
هیچ تیم دیگری ایراد نمی گیرند. ایراد 
این است که من آدم سالمی هستم و 
نه پوکر بازم و نه شرط بندی می کنم.

با توجه به صحبت های فکری، به 
نظر می رسد فکری مربی نتیجه گرایی 
است و سعی دارد تیمش با هر روند و 
رویکردی که هست، بتواند نتیجه الزم 
را کسب کند. تفکر فکری می تواند در 
۴ هفته پیش رو نتیجه خود را به دست 
بیاورد چون آبی پوشان بازی های بسیار 
در  استقالل  دارند.  پیش  در  را  مهمی 
این هفته مقابل گل گهر سیرجان قرار 
مقابل  لیگ  دهم  هفته  در  و  می گیرد 
آلومینیوم اراکی مقابله می کند که شرایط 
بهتری به نسبت هفته های اول کسب 
روز  آبی پوشان  همچنین  است.  کرده 
22 دی ماه داربی پایتخت را در پیش 
از آن مقابل تراکتور  دارند و هفته بعد 

قرار می گیرند.
تیم  سرمربی  رویکرد  به  توجه  با 
و  گوی  این  حال  استقالل،  فوتبال 
میدان است که فکری و تفکراتش را فرا 
می خواند. باید منتظر ماند و دید محمود 
بازی ها چه  این  از  فکری در هر کدام 
عملکردی از خودش بر جای می گذارد 
و در نهایت می تواند خودش را در دل 
هواداران استقالل جا کند یا سرنوشت 
دیگری در انتظار این مربی خواهد بود.

آزمون بزرگ فکری در 4 هفته پیش رو

کمال کامیابی نیا هافبک دفاعی تیم پرسپولیس 
با انتشار یک پست به اتهام »تیم خاص« در توصیف 

پرسپولیس واکنش نشان داد.
برنامه جدید  اعالم  از  و پس  اخیر  روزهای  در 
به شکل  ایران  در  فوتبال  فضای  دوباره  برتر،  لیگ 
طرح  و  تنش  به  آلوده  و  ملتهب  غریبی  و  عجیب 
هم  آهن  ذوب  باشگاه  است.  شده  مختلف  اتهامات 
که پیش تر بازی فینال آسیا را دیداری ملی توصیف 
می کرد، حاال با انتشار یک بیانیه پرسپولیس را »تیم 

خاص« قلمداد کرده است.
در بیانیه ذوب آهن آمده: »هزینه گزاف بلیط، 
هواپیمای چارتر، هزینه استقرار در هتل ، غذا و بار 
خستگی  و  بلیط  مجدد  رزرو  و  بلیط  کنسلی  دیگر 
خاص!«  تیم  یک  فدای  همه  ندارد؛  اشکال  تیم ها 

در ادامه این بیانیه عجیب و تند نیز ذوب آهن خود 
عنوان  به  بود  قرار  که  کرده  معرفی  باشگاهی  را 
کند؛  بازی  پرسپولیس  مقابل  دستگرمی«  »حریف 
البته مشخص نیست که ذوبی ها این ادعا را با چه 

استداللی مطرح می کنند.
همین اتهام با واکنش جالب و کنایه آمیز هافبک 
دفاعی سرخپوشان مواجه شده است. کمال کامیابی 
نیا در اینستاگرام خود نوشته: »از این لقب یک تیم 
کامال  چون  میاد،  خوشم  خیلی  ها  بیانیه  در  خاص 
تیم  لوگوی  از  نیز  عکسی  او  ماست«.  تیم  برازنده 
فوتبال پرسپولیس در پست خود قرار داده که روی 
آن یک ستاره به نشانه 10+۳ قهرمانی این تیم در 
لیگ ایران دیده می شود؛ همین عکس در اینستاگرام 

مناقشه برانگیز شده است.

ساعت  یک  در  نیا  کامیابی  اینستاگرامی  پست 
از  بیش  و  خورده  الیک  بار  هزار   1۵0 به  نزدیک 
10 هزار نظر مختلف را نیز متوجه خود دیده است. 
همچنین برخی از پیشکسوتان پرسپولیس نظیر رضا 
کامنت  آن  برای  نیز  و...  حیدری  سپهر  شاهرودی، 
پرسپولیس  سابق  کاپیتان  ماهینی  حسین  اند.  داده 

هم برای او نوشته: »خودتم خاصی!« 
جام  اموجی  چهار  قراردادن  با  همچنین  او 
قهرمانی، پست خود را تکمیل کرده است. کمال در 
سال های اخیر به همراه پرسپولیس 10 مدال مختلف 
اولین  بازمانده  تنها  به عنوان  و  آویخته  به گردن  را 
با  ایوانکوویچ،  برانکو  با  پرسپولیس  تابستانی  پنجره 
به  را  ای  تازه  در فضای مجازی جنجال  پست  این 

راه انداخته است.

کنایه کمال به یک اتهام بزرگ؛

کامیابی نیا: پرسپولیس یک تیم خاص است!
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از راست حامد زارع و دکتر غالمرضا اعوانی ) چهره ماندگار فلسفه(
اختصاصی دنیای جوانان

وقتی »گناه عشق«
برایم مقدر است

حمید چشم آور

گیسو به دست، می کشد از رخ نقاب را
تا  شرم  در  نقاب  کشد  آفتاب  را

با غمزه یی کشیده به جریان جذرو مد
دریا و رودخانه و جوی وسراب را

پلک از حریر بسته حصاری به دور چشم
مو از هوس به دور تنش پیچ و تـاب را

کافی ست تا که از سر این کوچه بگذرد
تا شط خون کند جگر شیخ و شاب را

با هر قدم به دفتر شعرم می آورد
عطر نسیم وسوسه انگیز خواب را

وقتی »گناه عشق« برایم مقدر است
دیگر چه حاجتی ست بجویم ثواب را

ما عشق را به خلوت شب ها سپرده ایم
از ما به پند شیخ بگــو این جواب را:

دوزخ سزای ماست به تاوان عشق اگر
من  راضی ام به  داشتن  او،  عذاب را

و  جاواخیشویلی  ایوانه  دانشگاه  انسانی  علوم  دانشکده 
انتشارات دیوگنه، با حمایت وزارت علوم و فرهنگ گرجستان 
مراسم اهدای جوایز برندگان مسابقه مترجمان جوان به نام 

واخوشتی کوتتیشویلی را برگزار کردند.
انسانی دانشگاه  تاریخ 6 دی 1۳۹۹ دانشکده علوم  در 
دولتی ایوانه جاواخیشویلی تفلیس، انتشارات دیوگنه، باحمایت 
مراسم  گرجستان،  ورزش  و  فرهنگ  علوم،  آموزش،  وزارت 
اهدای جوایز برندگان مسابقه مترجمان جوان به نام واخوشتی 
کوتتیشویلی را برگزار کردند. این مسابقه به مناسبت ۸۵ سالگرد 
مرحوم  گرجی،  معروف  ایرانشناس  و  مترجم  دانشمند،  تولد 

واخوشتی کوتتیشویلی اختصاص داشت.
مراسم اهدای جوایز به صورت آنالین، از طریق برنامه 
زوم برگزار شد و بیش از ۸0 نفر در آن شرکت کردند. میزبان 
و مجری رویداد خانم تامار لبنانیزه، رئیس انتشارات و بنیاد 
دیوگنه، در مورد اهمیت برگزاری چنین مسابقاتی صحبت کرد 
و گفت که این امر به کشف و تشویق مترجمان جوان با استعداد 

خدمات  درباره  همچنین  لِبانیدزه  خانم  کرد.  خواهد  کمک 
واخوشی کوتتیشویلی به فرهنگ ایرانی و فعالیت های علمی، 
فرهنگی و ترجمه آثار ادبیات فارسی نیز به ایراد سخن پرداخت.

در مراسم اهدای جوایز، برندگان در سه رشته مسابقه: 
ترجمه نظم، ترجمه نثر و ترجمه متون غیر داستانی )نثر مستند، 

مقاله انتقادی( اعالم شدند.
 امسال در مسابقه مترجمان جوان شصت نفر شرکت 
بودند.  کرده  ارائه  خارجی  زبان   1۴ از  ترجمه هایی  و  کرده 
ترجمه های ارائه شده در مسابقه برای ارزیابی به هیئت داوران 
پخاکادزه،  مانانا  تفلیس  دولتی  دانشگاه  )دانشیار  نفره  پنج 
نویسنده و مترجم داتو بارباکادزه، مترجم داتو آخاالدزه، مترجم 
آنا کوپالیانی و مترجم لیا روخادزه بود( ارسال شده بود. هیأت 
غیر  متون  و  نثر  نظم،   - حوزه  سه  در  را  برندگان  داوری، 
یازده  انتخاب کردند. در چارچوب مسابقه 2020،  داستانی- 
برنده با توجه به نامزدی اعالم شدند. مقام دوم در هر سه 

نامزدی، بین دو نفر برگزیده تقسیم شد.

برندگان مسابقه مترجمان جوان تجلیل شدند

دکتر محمدجعفر یاحقی، 
فارسی  ادبیات  و  زبان  استاد 
بیان  با  فردوسی  دانشگاه 
از  بازدید  به   ما  جامعه  در  مردم  اینکه 
گالری ها و نمایشگاه های خط و نقاشی 
و عکس و ...، عالقه  نشان نمی دهند، 
برپایی دوساالنه ملی نقاشی »شاهنامه 
نیک  فال  به  مشهد  در  را  فردوسی« 
گرفت و تاکید کرد: اگر بعضی از این آثار 
بعد از نمایشگاه به صورت اِلِمان در سطح 
شهر قرار بگیرند، این فضاسازی باعث 

باال بردن درک هنری جامعه می شود.
ملی  دوساالنه  رویداد  نخستین 
نقاشی »شاهنامه فردوسی« با رویکرد 
داستان های کمتر  از  ماندگار  آثار  خلق 
با  و  حماسی  منظومه  این  شده  مطرح 
هدف بازنگری و توجه به اثر شاهنامه 
به  همت مدیریت هنری شهرداری مشهد 

در این شهر برگزار شده است.
یاحقی در ابتدای سخنانش اظهار 
داشت: بازگشت به شاهنامه، این عنصر 
فرهنگی قدم شایسته ای است و تشویق 
هنرمندان به این کار از این جهت که 
دریافت  تا  شده  گذاشته  باز  دست شان 
خود را به هر شیوه ای که دوست دارند، 
منتقل کنند، ترکیب خوبی از هنر، سنت 
و فرهنگ است؛ از طرفی سنت هم در 

این آثار مدرن شده است.
 استاد ممتاز زبان و ادبیات فارسی 
بر  تاکید  با  مشهد  فردوسی  دانشگاه 
جدید  نسل  دهیم  اجازه  باید  این که 
گفتمان خودش را پیدا کند، تصریح کرد: 
هنرمند باید از آنچه که بوده، گذر کرده 
و بتواند اثر جدیدی را که با زبان امروز 
سازگارتر است، خلق کند؛ از این جهت 
این نمایشگاه می تواند دو طیف مخاطب 
داشته باشد؛ اول مخاطب هنرشناس که 
می تواند برداشت خودش را از اثر داشته 

باشد و دوم مخاطب عام.
عضو پیوسته فرهنگستان زبان و 
ادب فارسی با اشاره به اینکه متاسفانه 
نشده   عمومی  هنر  هنوز  ما  جامعه  در 
از  بازدید  به   ما  مردم  گفت:  است، 
گالری ها و نمایشگاه های خط و نقاشی 
و عکس و ...، عالقه  نشان نمی دهند اما 
باعث می شود  اینچنینی  نمایشگاه های 
مخاطب عام هم از این آثار دیدن کند 
و دریافت خود را از آن ها داشته باشد. 
اگر برخی از این آثار بعد از این نمایشگاه 
قرار  شهر  سطح  در  اِلِمان  به صورت 

بگیرند، این فضاسازی باعث باال بردن 
درک هنری جامعه می شود.

مدیر قطب علمی فردوسی شناسی 
و ادبیات خراسان در دانشگاه فردوسی 
مخاطبی  عنوان  به  ما  افزود:  مشهد، 
مردم  با  اجرایی  دستگاه های  رابط  که 
ین  ا لگرمی  د باعث  ید  با هستیم، 
ادامه  خود  به کار  تا  باشیم  هنرمندان 
دهند و گوشه های ناشناخته دیگری از 
فرهنگ غنی  و  با سنت  جامعه  ارتباط 
درک  سطح  تا  کرده  پیدا  را  خودمان 
هنری جامعه روز به روز به سمت باال در 
جامعه  متن  که  ُعلقه ای  باشد.  حرکت 
می تواند با سنت و یافته ها و دانسته های 
گذشتگان مان داشته باشد سوژه خوبی 
بین  بزنیم  ُپلی  طریق  این  از  تا  است 
سنت، دنیای  مدرن و جهان هنر و این 
کاری  است که باید مکررا انجام داد تا 

این خالء در جامعه ما پر شود.
یاحقی افزود: در جهان غرب این 
یک اتفاق روزمره  است اما ما عالوه  بر 
اینکه نتوانسته ایم ارتباط عموم  جامعه با 
فرهنگ و هنر را مستحکم کنیم بلکه 
خود همین ارتباط هم ناقص است و لذا 
سوژه هایی نظیر شاهنامه می تواند این 
ضمیر  در  مردم  کند.  بیشتر  را  ارتباط 
ناخودآگاه خود شاهنامه را مظهر عناصر 
ملی می دانند بنابراین ما باید از طریق 
ابزارهای مختلف، این ارتباط و پیوند را 
برقرار کنیم. طبیعتا با این کار جامعه به 

ظرافت های هنری عادت می کند.
 یاحقی در خصوص اهمیت توجه 
به نیازهای هنری جامعه بیان کرد: ما 
با مینیاتورهای شاهنامه و نگاره ها اُنس 
داریم اما شاید زمان مصرف این نگاره ها 
تمام شده باشد و نیاز بخشی از جامعه 

جدید  نسل  هنرمندان  نکند.  تامین  را 
از آن نگاره ها می توانند  ایده  گرفتن  با 
سوژه ای را که در تاریخ و فرهنگ ثابت 
مانده است، به حرکت درآورند و آن را 
به متن جامعه بیاورند. از این جهت این 
نمایشگاه فرصت مغتنمی  است زیرا که 
هنرمند  تا  کرده  حرکت  جهت  این  در 
ببندد  به کار  را  آینده نگرانه اش  دریافت  
تا ببیند چگونه دو جهان مدرن و سنتی 
را به هم پیوند بزند بنابراین از این جهت، 
پیام فرخنده ای است که می تواند تفکر و 

ذوق جامعه را باال ببرد.
 وی با بیان اینکه خیلی ها به متن 
شاهنامه متعصب اند و خودشان را مقید و 
محدود به متن می کنند، بیان  کرد: به نظر 
من باید هنرمند را آزاد گذاشت و نباید 
دریافت های او را محدود و کانالیزه  کرد. 
درواقع هنر همین است، خود فردوسی 
هم از تاریخ گذشته اش همین برداشت و 
دریافت را داشته است؛ اگر شاهنامه را با 
سرچشمه هایش مقایسه کنیم، به نسبت 
روزگار خودش، شاهد این خالقیت در 
فردوسی هم خواهیم بود. هنرمند تنها 
باید آگاه باشد و بعد خودش خلق کند. 
اگر بنا باشد تنها کپی کاری کند، این کار 
اسم اش »هنر« نیست چرا که کلیشه، 

مبتکرانه نیست.
 این شاهنامه پژوه با بیان اینکه هنر 
بازسازی  و  بازآفرینی  آفرینش،  نیازمند 
افزود: شرایط جغرافیایی هم در  است، 
هنر تاثیرگذار است؛ ممکن  است فردی 
در اروپا اتفاقی در شاهنامه را متناسب 
با جغرافیای خودش و فردی در شرق 
را  اتفاق  همان  خودش  نگرش  با  دور 
که  هنرمندی  بنابراین  کند.  بازآفرینی 
اینجا زندگی می کند و درک درستی از 

پیشینه فرهنگی خودش دارد، حق دارد 
که آن پیشینه  را به زبان امروز برای ما 
بازگو کند تا برای نزدیکی بیشتر ما به 
هم، تفاهم و گفتگوی تازه ای ایجاد کند.

 یاحقی گفت: ما خیلی شتاب زده 
مدرن شدیم و باشتاب  بیشتری هم داریم 
پیش می رویم. برای اینکه از تاریخ بریده 
کنیم  محدود  را  هنرمند  نباید  نشویم، 
طبیعتا جهان گسیختگی هم مجاز نیست 
اما باید با شیبی مالیم به دنیای امروز 

متصل شویم تا مدرن شویم.
در  ما  کرد:  اضافه  نویسنده  این   
ماه های آخر قرن جاری هستیم، شاید 
اکنون در نقطه کمال  مطلوب نباشیم اما 

همه ما مالحظات را می شناسیم
زمینه های سرگرمی و القای هنری 
در مشهد کم  است و باید این  فضاها در 

سطح عام بیشتر شود
و لذا خوشحالم که این نگرش و 
دید باز در مدیریت شهری کنونی هست 
برای  را  راه   محدودیت ها  تمام  با  که 
تفاهم نسل هایی که پشت به  هم کرده 
بودند، هموار کرده است. این نکته را هم 
باید در نظر داشت که تاکنون مشهد با 
هویت دینی و مذهبی اش شناخته شده 
است و شکی در این نیست که بسیاری 
همین  مدیون  هم  را  داشته هایمان  از 
هویت هستیم، اما باید بدانیم که تلفیق 
»دین« و »آیین ملی« کار شایسته ای 
را  خود  می تواند  هم  هنر  در  که  است 
به  که  کنیم  باور  باید  ما  بدهد  نشان 
دو بال »معتقدات دینی« و »معتقدات 
ملی« توامان نیازمندیم و ما با دو بال 
و  بال  یک  نه  کنیم  پرواز  می توانیم 
به  هم  شهری  مدیریت  که  خرسندم 

این باور رسیده  است.
روحیه  اینکه  به  اشاره  با  یاحقی   
فضاهای  به  نیازمندی  و  مطالبه گری 
باید بین مردم هم باشد، گفت:  هنری 
زمینه های سرگرمی و القای  هنری در 
در  فضاها  این   باید  است  کم   مشهد 
این  به  گاهی  شود.  بیشتر  عام  سطح 
می شود  داده  کوچکی  جواب  تشنگی 
هنر  با  کلی  به صورت  مردم  عموم  اما 
اما این نمایشگاه ها هنر  بیگانه هستند 
را به سطح جامعه می برد و مردم را در 
بلندمدت مطالبه گر می کند تا اگر سال 
بعد نمایشگاه، تئاتر و... نبود، مردم متوقع 
باشند تا مسئولین شهری به آن ها پاسخ 

مثبت بدهند.

شتاب زده مدرن شدیم

ترجمه مجموعه  گزیده داستان های ماریو بندتی چاپ شد
شــنبه  ن  ســتا ا مجموعه د
ــی  ــو بندت ــته ماری ــا« نوش گلوری
به تازگــی بــا ترجمــه لیــال مینایــی 
توســط نشــر ماهــی منتشــر و 

ــد. ــر ش ــازار نش ــی ب راه
نویســنده  بندتــی  ماریتــو 
متولــد  این کتــاب  اروگوئــه ای 
ســال 1۹20 و درگذشــته به ســال 
200۹ اســت. این نویســنده متعلــق 
به نســلی اســت که نهضــت بوم«  
را در رمــان آمریــکای التیــن بــه 
اولین کتــاب  او  انداختنــد.  راه 
خــود را کــه یک مجموعه شــعر 

ــن  ــا مهم تری ــکاری ب ــه هم ــپس ب ــرد. س ــر ک ــال 1۹۴۵ منتش ــود س ب
ــال  ــت. او در س ــا پرداخ ــه مارچ ــی هفته نام ــه یعن ــی اروگوئ ــه ادب مجل
ــان  ــی نوشــت. اولین رم ــد ادب ــاب بعــدی خــود را در حــوزه نق 1۹۴۸ کت
ــوان کدام یــک از مــا« در ســال 1۹۵۳ منتشــر شــد  ــا عن این نویســنده ب
ــال 1۹۵۹  ــا« در س ــتان مونته ویدئویی ه ــم مجموعه داس ــس از آن ه و پ
ــه  ــه« ب ــان وقف ــا چــاپ رم ــی در ســال 1۹۵0 ب ــه چــاپ رســید. بندت ب

ــید. ــی رس ــهرت بین الملل ش
ــه،  ــل مســائل سیاســی و اقتصــادی اروگوئ ــه  دلی در دهــه 1۹70 ب
نوشــته های بندتــی ماننــد خیلــی دیگــر از نویســندگان معاصــرش، رنــگ 
و بــوی سیاســی و انتقــادی بــه خــود گرفتنــد. ســال 1۹7۳ در اروگوئــه 
کودتــا و چــاپ آثــار او در کشــورش ممنــوع شــد. در نتیجــه مهاجرت کرد 
و 1۵ســال را در آرژانتیــن، پــرو، کوبــا و اســپانیا زندگی کــرد. در آن دوران، 
مجموعه داســتان های نوســتالژی و بی نوســتالژی« و اقلیم هــا« را در 

ســال های 1۹77 و 1۹۸2 چــاپ کــرد.
ــو  ــتان های ماری ــه ای از گزیده داس ــا« مجموع ــنبه گلوری ــاب ش کت
بندتــی اســت. این داســتان های چاپ شــده در کتــاب پیــش رو، به ترتیــب 

انتشــار مرتــب شــده اند.
ــن اســت:  ــا این عناوی ــاه ب ــتان کوت ــده 20 داس ــاب دربرگیرن این کت
ــم،  ــام خش ــا، فرج ــره الیس ــا، پرت ــتانی، آن لب ه ــه دوس ــه، چ ــر یارت ای
ــر،  ــِن دیگ ــا، م ــنبه گلوری ــا، ش ــه این ج ــوای خوبی ــه ه ــلیم ناپذیر، چ تس
ــود، زیــر شــیروانی،  ــود در کافــه، شــبیه زندگــی، شــوخی ب مراســم یادب
ــوی و  ــان بولی ــا، مردم ــان حواس، از راه دور، ترجمه ه ــوزاک، پریش ادا، م

راهــی بــه دریــا، شــماره نــوزده.
این کتــاب بــا 16۸ صفحــه، شــمارگان هــزار و ۵00 نســخه و قیمــت 

21 هــزار تومان منتشــر شــده اســت.

پیش فروش کتاب »تاریخ تمدن« با تخفیف ویژه
یخ  ر تا « پ  چا همین  هفد
جلد   1۳ در  دورانت  ویل  تمدن« 
با »تخفیف ویژه« عرضه می شود.

پ  بت  چا نو همین  هفد
ثر  ا تمدن«  یخ  ر »تا مجموعه 
نویسنده  و  تاریخ نگار  فیلسوف، 
آمریکایی و همسرش آریل دورانت 
با 10درصد »تخفیف ویژه« از ششم 
تا نوزدهم دی ماه 1۳۹۹ پیش فروش 
خواهد شد. نوبت جدید چاپ »تاریخ 
نسخه  هزار  شمارگان  در  تمدن« 
و  اصلی  قیمت  است.  شده  منتشر 

در  که  است  تومان   16۸0000 1۳جلدی  جدید  دوره  این  تخفیف  بدون 
پیش فروش با 10درصد تخفیف معادل 1۵12000 تومان برای مخاطبان 

عرضه می شود.
در معرفی مجموعه »تاریخ تمدن« توسط ناشر آمده است: این مجموعه 
ارزشمند از مهم ترین آثار جامع تاریخی به شمار می آید که در بین سال های 
1۹۳۵ تا 1۹7۵ در آمریکا منتشر شده است و تاریخ زندگی انسان از دوران 
پیش از تاریخ تا پایان سده هجدهم را در برمی گیرد. طرح ویل دورانت و 
همسرش برای نگارش این مجموعه تا تاریخ معاصر غرب در زمانه شان 
یعنی سال 1۹۳۳ بود، اما مرگ هر دو مانع از آن شد که این مجموعه از 

دوران ناپلئون پیش تر بیاید.
فرایند برگردان، آماده سازی و انتشار تاریخ تمدن به زبان فارسی توسط 
انتشارات فرانکلین و به صورت 1۳جلد جداگانه از میانه های دهه ۳0 شمسی 
آغاز شد. به گواه اسناد تاریخی موجود در انتشارات علمی و فرهنگی که به 
تازگی تنظیم و تجمیع شده اند، نخستین اراده ها برای ترجمه این مجموعه 
به تاریخ خرداد 1۳۳۵ و قرارداد میان همایون صنعتی زاده به نمایندگی از 
انتشارات فرانکلین و امیرحسین آریان پور در مقام مترجم جلد مشرق زمین 

گاهواره تمدن برمی گردد.
از دیگر نمونه های اسناد تاریخی شکل گیری و ترجمه این مجموعه 
در گام های نخستین می توان به قرارداد دیگری بین همایون صنعتی زاده 
به نمایندگی از موسسه انتشارات فرانکلین، جواد اقبال، مدیر کتابفروشی 
اقبال در جایگاه ناشر و احمد آرام، مترجم بخشی دیگری از مشرق زمین 
گاهواره تمدن اشاره کرد که در تاریخ سی ام اردیبهشت ماه 1۳۴0 تنظیم 

شده است.
»تاریخ تمدن« توسط گروه مترجمان در 11 عنوان کتاب و 1۳ جلد 
منتشر شده است و از آخرین چاپ این مجموعه نفیس بیشتر از یک سال 
می گذرد. در شش جلد نخست این مجموعه نام ویل دورانت در مقام نویسنده 
آمده و آریل دورانت ویراستار است، ولی در جلدهای بعدی هر دو نویسنده 
هستند. از جمله مترجمان دیگر این مجموعه می توان به افرادی همچون 
احمد بطحائی، ع. پاشائی، فتح الل مجتبایی، هوشنگ پیرنظر، حمید عنایت، 
پرویز داریوش، علی اصغر سروش، ابوطالب صارمی، ابوالقاسم پاینده، صفدر 
تقی زاده، فریدون بدره ای، سیهل آذری، ضیاءالدین طباطبایی، عبدالحسین 

شریفیان و ... اشاره کرد.
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پروانه رسولی خوشبخت

معرفی داستان های برتر 
جایزه صادق هدایت«

این  دوره  نوزدهمین  در  هدایت،  صادق  جایزه  دبیرخانه  گزارش  به 
پیدا کردند  ایران حضور  از  و خارج  ایران  از  نویسنده  ادبی 1۳00  مسابقه 
که 27 داستان توسط داوران مرحله اول بدین شرح: مریم ایلخان، فاطمه 
حسین زاده،  اشکان  جبارزاده،  آذر  پیرحیاتی،  مهرو  برج خانی،  آزیتا  بابایی، 
مهران حسین نیا ، عشرت رحمانپور، علی رحیمی، نجمه سجادی، فروزنده 
فرخی، سیمین دخت گودرزی، مهدی منگلی، فرزاد منفرد، شیال نورپوری 
و رویا وهمی داوری  شده و داستان های برتر بدین قرار معرفی می شوند: 
حسینی،  مریم السادات  قرمز-   اژدهای  مقدم،  مهدی  روانی-   اردوگاه 
الیناسیون-  حمید ذوقی مرندیز، اینجا همه سطل آشغال ها شبیه هم اند- مریم 
علی اکبری، آب شنا- غزل محمدی، آبلمبو-  صالح ذکاوتی، آدم برفی- زهرا 
پیروزی، آرزو-  سپیده افشاری، آن کس که مرا روح و روان بود-  پوپک 
کفیلی، بوشاسپ- مرتضی امینی پور، بی مرگی- نعمت اله راعی نیاکی، بی نام 
و نشان-  یاسمن طالب تاش، ثواب-  نشاط داودی، خودکشی-  زهرا ستاره، 
خیکی-آرامان آراسته، دندان حضرت اشرف-  محمدعلی دستمالی، سه روایت 
از یک مشت- جهانبخش افشار، شن های کویر و فلفل قرمز- گلنار آدابی، 
عشق پشت درهای بسته- محبوبه زارع، عطر عیسا- خورشید رشاد، قاتل 
از غصه  امیرحسین میرزایی، قند عسل-  فاطمه عظیمی، کسی  اهلی-  
یک بچه خبر ندارد- هانا ناصرزاده، کینه چهل ساله- سیدحسین یادگارنژاد، 
لیال جعفری،  راوری، مسافران-   آبادی  امیرعلی  مریمی که زینب شد-  

مکاش فات-  میالد کشاورزی.
بنا بر اعالم، داستان های برتر توسط داورهای نهایی بررسی و از میان 
»تندیس  داستان  بهترین  به  می شوند.  انتخاب  برنده  داستان  چهار  آن ها 
صادق هدایت« اهدا می شود و سه برنده دیگر که هر سه در مقام دوم قرار 

می گیرند، لوح افتخار مسابقه را دریافت می کنند.

مدیرعامل انجمن فرهنگی زنان ناشر خواستار شد:

بخش نمایشگاهی نمایشگاه مجازی 
کتاب دایمی باشد

سایت  نمایشگاهی  بخش  می گوید  ظهوریان  سادات  مریم 
تا  باشد  همیشگی  و  دائمی  صورت  به  کتاب  مجازی  نمایشگاه 
بهره برداری از آن برای اهالی نشر و مردم بهتر و موثرتر انجام شود.

مدیرعامل انجمن فرهنگی زنان ناشر با اشاره به اهمیت برگزاری 
نمایشگاه مجازی کتاب گفت: این نمایشگاه اتفاقی است که باالخره 
باید رخ می داد و بیماری کرونا روند برگزاری آن را تسریع و تسهیل 

کرده و زمان برگزاری آن را به جلو انداخته است.
اینکه نمایشگاه مجازی کتاب در حوزه نقدینگی  با بیان   وی 
کمک خوبی به ناشران خواهد کرد، عنوان کرد: در این میان شاید 
با  و  برود  پیش  کندی  به  نمایشگاه  برگزاری  اولیه  سال های  در 
مشکالتی همراه باشد اما معتقدم در سال های آینده اتفاق خوبی به 

دنبال خواهد شد.
 ظهوریان افزود: در یک نگاه کلی هم باید گفت که نمایشگاه های 
از بعد داخلی می توانند  مجازی  در زمینه بعد بین الملل، خیلی بهتر 
موثر باشند زیرا ممکن است درصد محدودی از ناشران در نمایشگاه 
کار  شیوه  اخیر  ماه های  در  ولی  کنند؛  شرکت  خارجی  کتاب های 
بسیاری از ناشران تغییر کرد و با رویکردهای جدید در نمایشگاه های 
مجازی شرکت کردند. وی با طرح این موضوع که نمایشگاه مجازی 
کتاب مزایای بسیاری به همراه دارد، گفت: از سوی دیگر یک دنیای 
جدیدی برای ارتباط با نشر بین الملل هم باز خواهد شد زیرا در این 
داشتند  خارجی  نمایشگاه های  در  حضور  امکان  که  کسانی  مدت 
و  این وضعیت  با  اما  آشنا شوند  نشر جهانی  با عرصه  می توانستند 
برگزاری نمایشگاه های مجازی هم در ایران و هم در سایر کشورها 

این اتفاق پررنگ تر خواهد بود.
بر  عالوه  کتاب  مجازی  نمایشگاه های  در  ظهوریان،  گفته  به 
ناشران، مخاطبان و عالقه مندان حوزه نشر هم می توانند با فرهنگ 
و نشر بین الملل آشنا شوند و هم از نظر نقدینگی و تغییر و پیشرفت 
حوزه کاری می تواند تاثیر داشته باشد. وی در ادامه پیشنهاد کرد: در 
این زمینه باید اطالع رسانی گسترده و وسیعی درباره نمایشگاه مجازی 
کتاب هم برای ناشران و هم مردم انجام شود زیرا هرچه اطالع رسانی 
بیشتر و دقیق تر باشد، ناشران بیشتری حضور خواهند داشت و هرچه 
ناشر بیشتری در این رویداد شرکت کنند سطح نمایشگاه باالتر می رود.

 ظهوریان همچنین تاکید کرد: امیدوارم زمینه ای فراهم شود که 
غیر از بخش فروشگاهی بخش نمایشگاهی سایت دائمی و به صورت 
همیشگی باشد تا بهره برداری از آن هم برای اهالی نشر و هم برای 

مردم بهتر و موثرتر باشد.

اولویت سـنجی  تصمیم گیـری،  رفتـار  شـناخت 
از دانش هـا، بینش هـا و روش هـای  و برخـورداری 
مرتبـط، می توانـد در گسـترش افـق دیـد کتابـداران 

و بهبـود و تقویـت رویه هـا یاری رسـان باشـد.
ی  ا بـر یت سـنجی  لو و ا و  ی  تصمیم گیـر
کتابـداران« بـه تازگی از سـوی انتشـارات سـازمان 
اسـناد و کتابخانـه ملـی ایـران منتشـر شـده اسـت. 

کتـاب  نویسـنده  ن پور  دا شـا نـه  ا فرز
بـرای  اولویت سـنجی  و  تصمیم گیـری 
کتابـداران« دربـاره اهمیـت نـگارش این 
یـک  یـا  کتابخانـه  یـک  گفـت:  کتـاب 
مرکـز اطالع رسـانی، سیسـتمی متشـکل 
از اجزا شـامل نیروی انسـانی، تجهیزات، 
اسـت کـه  دارا  را  و سـازوکارها  قوانیـن 
بـرای رسـیدن بـه اهدافـی کار می کند و 
بخشـی از سـازوکارهای هر سیسـتم و به 
عبـارت دیگـر یـک مؤسسـه یا سـازمان، 
ورودی هـا،  انـواع  دربـاره  تصمیم گیـری 
فرایندهـا، خروجی هـا و اهـداف سـازمان 
اسـت. نیـروی انسـانی در سـازمان ها بـه 
قـرار  تصمیم گیـری  موقعیـت  در  نوعـی 

می گیرنـد که بـر روندکاری سـازمان تأثیر می گذارد.
وی ادامـه داد: دانـش تخصصـی و مرتبـط بـا 
هدف سـازمانی در اولویت برای دسـتیابی به اهداف 
عقالنـی،  تصمیم گیـری  بنابرایـن  اسـت.  سـازمان 
بهینـه و بـه هنـگام، کـه خاسـتگاه آن خـرد جمعـی 
سـازمان باشـد، مهم تریـن عنصـر مدیریـت کارآمـد 
اسـت کـه حتـی می تـوان گفت الزم اسـت بـه همۀ 

سـطوح کارکنـان تسـری یابد.
اولویت سـنجی  مؤلـف کتـاب تصمیم گیـری و 
تصمیم گیـری  قـدرت  افـزود:  کتابـداران«  بـرای 
عقالنـی هـم ذاتی افراد اسـت و هم قابـل یادگیری 
و بهبـود مسـتمر اسـت. تصمیم گیری بـه عنوان یک 
رفتـار مـورد مطالعۀ علوم مختلف، از زیست شناسـی، 
روان شناسـی، مدیریـت، ریاضیـات و آمـار و احتمال 
قـرار گرفتـه و از اصول و مفاهیم این رشـته ها برای 

تبیین و بهینه سـاختن آن اسـتفاده شـده است. علوم 
از دسـتاوردهای یکدیگـر بهـره می گیرنـد و نگارش 
ایـن اثـر نیـز بـا هـدف طـرح دسـتاوردهای سـایر 
علـوم در حـوزۀ تصمیم گیـری، بـه عنـوان مهم ترین 
عنصـر مدیریـت کتابخانه، و ارائه چشـم اندازهایی از 
ایـن دسـت در اداره کتابخانـه صـورت گرفته اسـت؛ 
اولویت سـنجی نیـز روشـی اسـت که بخـش مهمی 

از تصمیم گیـری را تشـکیل می دهـد و در کتـاب بـه 
آن نیـز پرداخته شـده اسـت.

وی یـادآور شـد: ایـن اثـر محصـول بخشـی 
تدویـن  پژوهشـی  طـرح  بـه  مربـوط  مطالعـات  از 
کتابخانـه  و  اسـناد  سـازمان  پژوهشـی  اسـتراتژی 
ملـی ایـران« بوده اسـت و بـه اعتقاد مـن کتابداران 
در هـر سـطح حرفـه ای کـه قرار داشـته باشـند و به 
هـر یـک از وظایـف کاری معمـول در کتابخانـه که 
کاری  مقاطـع مختلـف  در  باشـند،  داشـته  اشـتغال 
قـرار  اولویت سـنجی  و  تصمیم گیـری  معـرض  در 
دارنـد؛ از تعییـن مشـخصات کاربـران مجـاز بـرای 
نحـوۀ  و  تـا سـاعات  گرفتـه  کتابخانـه  از  اسـتفاده 
خدمت رسـانی در شـرایط مختلـف، تصمیم گیری در 
مـورد نحوۀ صـرف بودجـه، تغییرات شـغلی، گردش 
کارهـا، حتـی اولویـت در فهرست نویسـی منابـع و 

تعییـن موضوعـات آثـار و غیـره. بنابرایـن شـناخت 
رفتـار تصمیم گیـری، اولویت سـنجی و برخـورداری 
از دانش هـا، بینش هـا و روش های مرتبـط، می تواند 
در گسـترش افـق دیـد کتابـداران و بهبـود و تقویت 

باشـد. یاری رسـان  رویه هـا 
عضـو هیـأت علمی سـازمان اسـناد و کتابخانه 
و  تصمیم گیـری  افـزود:  ادامـه  در  ایـران  ملـی 
اولویت سـنجی یا اولویت بنـدی از دروس 
و مطالعـات اصلی در رشـته های مدیریت 
مدیریـت  ماننـد  وابسـته  رشـته های  و 
مدیریـت  صنعتـی،  مدیریـت  دولتـی، 
بـی ای،  ام  بـی ای و ای  ام  بازرگانـی، 
تحقیـق در عملیـات، ریاضیـات محـض 
و کاربـردی، مهندسـی صنایـع، اقتصـاد، 
در  حتـی  اسـت.  مرتبـط  حوزه هـای  و 
حوزه هـای علـوم سیاسـی و افکارسـنجی 
نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار اسـت و از 
روش های آن ها بسـیار اسـتفاده می شود.

نگاهـی  بـا  گفـت:  نویسـنده  ایـن 
و  کتابـداری  حـوزۀ  آثـار  و  ادبیـات  بـه 
اطالع رسـانی بـه نظـر می رسـد مطالعات 
روش هـای  و  نظریه هـا  کاربـرد  و  رشـته ای  میـان 
سـایر علـوم جایـگاه درخـوری در ایـن ادبیـات بـه 
خـود اختصـاص داده اسـت کـه ایـن اثـر را شـاید 
بتـوان در میـان تالش هایی از این دسـت در ادبیات 
البتـه  داد.  جـای  دانش شناسـی  و  اطالعـات  علـم 
مطلـوب اسـت کـه بیـش از اینهـا نیـز بـه مطالعات 
بـر  عـالوه  علـوم،  شـود.  پرداختـه  میان رشـته ای 
دانش هـا و روش هـای خـاص خود، از دسـتاوردهای 
سـایر حوزه هـا نیـز بهـره می گیرنـد. هر رشـته و هر 
روش هـای  و  دانش هـا  بـه  اسـت  الزم  تخصصـی 
عملـی سـایر حوزه هـا، دسـت کـم حوزه هایـی کـه 
ابزارهای مناسـبی بـرای بهبود و تسـهیل عملکردها 
در اختیـار قـرار می دهنـد، آگاهـی داشـته باشـد تـا 
بتوانـد آهنـگ رشـد و تغییـرات خـود را بـا محیـط 

متناسـب کنـد.

افق دید کتابداران با دانش رفتار تصمیم گیری« 
تقویت می شود
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سیالب آق قال  روی موج رادیو نمایش و رادیو سالمت
مجموعه نمایشی »ققنوس در موج« با موضوع سیالب آق قال 
در آخرین روزهای سال ۹۸ به تهیه 
کنندگی زهرا عبدالل  زاده روی آنتن 
رادیو نمایش و رادیو سالمت می رود.

عه  مجمو ین  ا ن  گا یسند نو
و  دستغیبی  سادات  فرزانه  نمایشی 
محمد احمدزاده هروی هستند و در 

نازنین  نیا،  فرحان  امیر  طاهری،  فریبا  آن 
مهیمنی، ناهید مسلمی، حمید یزدانی، رامین پورایمان، شیرین سپهراد، 
کامیار محبی، امیرعباس توفیقی، نورالدین جوادیان، شقایق فتحی، فاطمه 

رضی  ایفای نقش کرده اند.
»ققنوس در موج« کارگردانی محمد پورحسن، افکتوری محمدرضا 

قبادی فر، صدابرداری حیدر صفدری تهیه شده است .
این سریال نمایشی هر روز ساعت 6:۳0 صبح از رادیو نمایش و 

ساعت 17:۴۵ بازپخش آن روی آنتن  رادیو سالمت می رود.

الیکا عبدالرزاقی بازیگر »برف بی صدا می بارد« شد
»برف  سریال  بازیگر  دومین  عنوان  به  عبدالرزاقی  الیکا 
بی صدا می بارد« به کارگردانی پوریا 
آذربایجانی و تهیه کنندگی محمدرضا 

شفیعی معرفی شد.
سریال  تصویربرداری  ادامه  با 
»برف بی صدا می بارد« به نویسندگی 

طیبه  و  پارسافر  زهرا  بهبهانی نیا،  مسعود 
و  آذربایجانی  پوریا  کارگردانی  شجری، 
الیکا  تهران،  شهر  لوکشین های  در  شفیعی  محمدرضا  تهیه کنندگی 
عبدالرزاقی پس از فرهاد آئیش دومین بازیگری است که حضورش در 
این سریال اعالم شد. »برف بی صدا می بارد« عنوان سریالی سه فصلی 

است که در دهه های 60، 70 و ۹0 روایت می شود.
فصل اول و دوم این سریال که در دهه 60 و 70 سپری می شود، 
در حال حاضر در حال تصویربرداری است و فصل سوم این سریال که 

دهه ۹0 را روایت می کند، هم اکنون مراحل نگارش را سپری می کند.

»همیشه لحظه باران ...« با  صدای پوریا اخواص 
منتشر شد

لحظه  »همیشه  موسیقی  آلبوم 
باران ...« اثر مشترک علیرضا کلیایی، 

بهنام ابوالقاسم و پوریا اخواص در 
توسط نشر نوفه منتشر شد.

این آلبوم اولین اثر مستقل بهنام 
پیانیست در مقام آهنگساز است  ابوالقاسم 
که با حضور جمعی از نوازندگان و هنرمندان 
ایرانی به انجام رسیده است.پدرام فریوسفی )ویلن(، آتنا اشتیاقی )ویلنسل(، 
شروین مهاجر )کمانچه(، امیرحسین کیان پور )دودوک( در قالب کوارتت 
مینیاتور و نیلوفر محبی )ویلن(، میثم مروستی )ویلن-ویوال(، امین عطایی 
ابوالقاسم  بهتاش  پرکاشن(،  و  )کنترباس  فرهادی  رضا  )ویلن-ویوال(، 
)پرکاشن و درامز(، پیمان حاتمی )اصوات الکترونیک(، فریدون بهرامی 
گروه  نوازنده،  قالب  در  )پیانو(  ابوالقاسم  بهنام  و  الکترونیک(  )سازهای 

نوازندگان این آلبوم را تشکیل می دهند.
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2 جایزه جشنواره هندی به فیلم »نرگس مست« رسید

2 جایزه جشنواره »لیفت ایندیا« 
لوناوالی  شهر  در  تازگی  به  که 
فیلم  به  شد،  ر  برگزا هندوستان 
در  گرفت. تعلق  مست«  »نرگس 
اختتامیه چهارمین دوره جشنواره بین 
المللی »لیفت ایندیا« هندوستان فیلم 

بهترین  جایزه  مست«  »نرگس  سینمایی 
و  آورد  دست  به  را  درخشانی  مجید  آهنگسازی  به  بلند  فیلم  موسیقی 
جایزه ویژه هیأت ژوری نیز به کارگردان آن جالل الدین دری اهدا شد.

مهدی  حجار،  میترا  پورصمیمی،  سعید  فیلم  این  اصلی  بازیگران 
پاکدل، هومن برق نورد، سیامک صفری، امیرحسین مدرس، متین ستوده، 
نگار عابدی، بهنام قربانی، مژگان اخالقی، هستی فرحی و مهدی فرج وند  
هستند و فیلم داستانی از زندگی چهار شاعر و تصنیف ساز معاصر را همراه 

با تاریخچه موسیقی ایرانی در قالبی عاشقانه و شاعرانه روایت می کند.

ما
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درگذشتگان سینماي جهان در سال 2020

از کرک داگالس و انیو موریکونه تا چادویک بوزمن و شان کانري

محمد حسین زاده

در آخرین روزهاي سال 2020 به سر مي بریم، سالي که 
به جرات مي توان گفت یکي از عجیب ترین سال هاي جهان 
با شیوع ویروس کرونا رقم خورد و تمام دنیا با این ویروس 
درگیر و درنهایت هنوزهم مشکالت ایجادشده توسط این 
بیماري پابرجاست. سینما و به نوعي عرصه هنر از مهمترین 
و  دید  آسیب  کرونا  ویروس  شیوع  با  که  بود  بخش هایي 
تعطیلي سالن هاي سینما در سراسر جهان و همینطور تعطیلي 
بسیاري از فعالیت هاي هنري باعث شد تا آسیب سنگیني به 
این عرصه وارد شود. با این حال دنیاي سینما در سالي که 
گذشت چهره هاي شاخص زیادي را هم از دست داد. دنیای 
سینما در سال 2020 با تعدادی از چهره های شاخص خود 
فون سیدو،  ماکس  داگالس،  کرک  چون  بازیگرانی  شامل 
الیویا دی هاویلند وداع کرد.  میشل پیکولی، شان کانری و 
چند کارگردان معروف چون آلن پارکر، کیم کی دوک، جوئل 
شوماخر، ایوان پاسر و ییری ِمنِزل نیز سال نو را نخواهند 
دید. انیو موریکونه آهنگساز ایتالیایی و جان لوکاره نویسنده 

بریتانیایی، از دیگر درگذشتگان سرشناس امسال هستند.

ایوان پارسر
ایوان پاسر سینماگر پیشتاز موج نو سینمای چک که با 
میلوش فورمن فیلمساز هم وطن خود همکاری طوالنی مدت 
داشت و فیلم هایی چون زاده برای پیروزی )1۹71(، راه کاتر 
)1۹۸1( با بازی جف بریجز و جان هرد و استالین )1۹۹2( 
را کارگردانی کرد، ۹ ژانویه )1۹ دی 1۳۹۸( بر اثر عوارض 
از دوران  او و فورمن  بود.  او ۸6 ساله  دنیا رفت.  از  ریوی 
تحصیل در یک مدرسه شبانه روزی با هم دوست بودند و 
بعدها در مدرسه فیلم و تلویزیون آکادمی هنرهای نمایشی در 
پراگ مشهور به FAMU با یکدیگر به تحصیل پرداختند، 
هرچند پاسر دوره تحصیل در این مدرسه را به پایان نرساند. 
او بعدها در تمام فیلم هایی که فورمن در چک کارگردانی 
کرد، ازجمله عشق های یک بلوند )1۹6۵( و  مجلس رقص 
فیلمنامه نویس  همکار  دو  هر  در  که   ،)1۹67( آتش نشانان 
بود، با او همکاری کرد.  پاسر بعد اولین فیلم خود روشنایی 
صمیمی را کارگردانی کرد که در 1۹6۵ اکران شد. گروهی 
این فیلم را شاهکار پاسر می دانند. او و فورمن در 1۹6۹، بعد 
از حمله پیمان ورشو به چکسلواکی، کشور را ترک کردند و 
به آمریکا رفتند تا فعالیت سینمایی خود را در این کشور پی 
بگیرند. پاسر بیش از همه برای درام های نامتعارف و اغلب 
مانند  کمدی  فیلم های  تعدادی  هرچند  بود،  معروف  تلخ 
خالق  و  کین  مایکل  بازی  با   )1۹7۸( نقره ای  خرس های 
)1۹۸۵( با بازی پیتر اوتول نیز کارگردانی کرد. پاسر تعداد 
زیادی فیلم تلویزیونی هم ساخت. او همچنین استاد رشته 

سینما در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی بود.

کوبي برایانت
که  آمریکایی  معروف  بسکتبالیست  برایانت  کوبی 
همکار  همراه  اسکار،  جوایز  دوره  نودمین  در  و   201۸ در 
جایزه  برنده  عزیز،  بسکتبال  برای  کین  گلن  انیماتورش 
اسکار بهترین فیلم کوتاه انیمیشن شد، 26 ژانویه )6 بهمن 
1۳۹۸( همراه دختر 1۳ ساله اش و ۳ نفر دیگر در یک حادثه 
سقوط هلیکوپتر جان خود را از دست داد. این هلیکوپتر در 
منطقه کاالباساس در شمال غربی لس آنجلس سقوط کرد 
و تمام سرنشینان آن کشته شدند. برایانت ۴1 ساله در تمام 
آنجلس  لس  باشگاه  عضو  خود  حرفه ای  ورزش  سال های 
با  او  بود.  )ان بی ای(  اتحادیه ملی بسکتبال  لیگ  لیکرز در 
این تیم پنج بار قهرمان ان بی ای شد و در سال 2016 اعالم 
بازنشستگی کرد. او همچنین با تیم ملی بسکتبال آمریکا دو 

بار قهرمان المپیک شد.

کرک داگالس
کرک داگالس بازیگر و تهیه کننده آمریکایی و یکی از 
نمادها و آخرین بازمانده های عصر طالیی هالیوود و ستاره  
فیلم هایی چون اسپارتاکوس، بیست هزار فرسنگ زیر دریا 

و آخرین قطار گان هیل، ۵ فوریه )16 بهمن 1۳۹۸( در لس 
آنجلس بر اثر کهولت سن از دنیا رفت. او 10۳ ساله بود. 
داگالس برای فیلم های قهرمان، بد و زیبا )1۹۵۳( و شور 
زندگی سه بار نامزد اسکار بود، اما جایزه نگرفت. آکادمی 
علوم و هنرهای سینمایی سال 1۹۹6 برای ۵0 سال حضور 
خالق داگالس در جامعه سینمایی یک جایزه اسکار افتخاری 

به او اعطاء کرد. )اینجا(

یوزف فیتسمایر
یوزف فیتسمایر کارگردان و فیلمبردار آلمانی و سازنده 
فوریه   11  ،)1۹۹۳( استالینگراد  تحسین شده  جنگی  درام 
)22 بهمن 1۳۹۸( در منزل خود در باواریا از دنیا رفت. او 

۸1 ساله بود.

ماکس فون سیدو
در  بازی  با  که  سوئدی  بازیگر  فون سیدو  ماکس 
مجموعه ای از فیلم های ماندگار اینگمار برگمان کارگردان 
از  یکی  به  بعدها  و  کرد  پیدا  رسم  و  اسم  خود  هم وطن 

معروف ترین بازیگران بین المللی تبدیل 
شد، ۸ مارس )1۸ اسفند 1۳۹۸( از دنیا 
رفت. او ۹0 ساله بود. به یادماندنی ترین 
نقش فون سیدو در مهر هفتم )1۹۵7( 
یک  نقش  در  آن  در  که  بود  برگمان 
شوالیه قرن نوزدهمی با مرگ شطرنج 
بازی می کند. مهر هفتم اولین فیلم از 
11 فیلمی بود که او با برگمان کار کرد. 
آن ها در فیلم هایی چون توت فرنگی های 
وحشی )1۹۵7(، چهره )1۹۵۸(، چشمه 
آینه  یک  در  همچون   ،)1۹60( بکر 
)1۹61(، نور زمستانی )1۹6۳(، ساعت 
و تماس  گرگ )1۹6۸(، شرم )1۹6۸( 
فون  کردند.  کار  هم  با  نیز   )1۹71(
سیدو در ۴۳ سالگی در فیلم تحسین شده 
ویلیام  کارگردانی  به   )1۹7۳( جن گیر 

فریدکین نقش یک کشیش - پدر مرین ۸0 ساله را ایفاء کرد. 
بازی در نقش یک کشاورز اسکاندیناویایی که به مینه سوتا 
آمده است در دو فیلم مهاجران )1۹71( و سرزمین جدید 
)1۹72( به کارگردانی یان تروئل، هر دو با بازی لیو اولمان 
نقش  در  بازی  و  برگمان،  بازیگران محبوب  از  دیگر  یکی 
یک هنرمند بدخلق در فیلم هانا و خواهرانش )1۹۸6( به 
کارگردانی وودی آلن از دیگر کارهای برجسته فون سیدو 
است. او برای بازی در پله فاتح )1۹۸7( ساخته بیله اوگوست 
نامزد اسکار بهترین بازیگر مرد شد. فون سیدو در این فیلم 
که جایزه نخل طالیی کن را برد و جایزه اسکار بهترین فیلم 
خارجی زبان را هم دریافت کرد، نقش یک پدر سوئدی را بازی 
می کند که به دانمارک مهاجرت می کند تا برای خودش و 
پسرش زندگی بهتری را فراهم کند. او برای بازی در فیلم 
فوق العاده بلند و بیش از حد نزدیک )2011( ساخته استفن 
دالدری نیز نامزد اسکار بهترین بازیگر مرد مکمل شد. او 
تنها بازیگر سوئدی است که تاکنون نامزد اسکار شده است.

برایان دنهی
برایان ِدنِهی بازیگر آمریکایی برنده دو جایزه تونی و 
یک جایزه گلدن گلوب و نامزد شش جایزه امی، 1۵ آوریل 
)27 فروردین 1۳۹۹( به دالیل طبیعی در ۸1 سالگی از دنیا 
رفت. او در دوران کاری خود در بیش از 1۸0 فیلم سینمایی و 
ده ها تولید تلویزیونی بازی کرد. اولین خون )1۹۸2(، گورکی 
پارک )1۹۸۳(، سیلورادو )1۹۸۵(، رومئو+ژولیت )1۹۹6( و 

این اواخر شوالیه جام ها )201۵( از فیلم های دنهی است.

عرفان خان
عرفان خان بازیگر هندی که حضورش در فیلم های 
در  هالیوود  در  و  شد  روبرو  استقبال  با  خود  کشور  هنری 
فیلم های موفقی چون میلیونر زاغه نشین و دنیای ژوراسیک 
از دنیا رفت. او ۵۳  بازی کرد، 2۹ آوریل )10 اردیبهشت( 

ساله بود. پزشکان در 201۸ تشخیص دادند که خان به تومور 
نورواندوکرین مبتال است که جزو تومورهای ناشایع و ناشی 
از اختالالت ژنتیکی است که می تواند ارگان های  مختلف 
بدن را درگیر کند و در لندن تحت درمان طوالنی قرار گرفت.

ریشي کاپور
ریشی کاپور بازیگر، کارگردان و تهیه کننده سرشناس 
سالگی   67 سن  در  اردیبهشت(   11( آوریل   ۳0 بالیوود، 
شهر  در  بیمارستانی  در  سرطان  بیماری  عوارض  دلیل  به 
بمبئی درگذشت. او ۴دهه در سینمای هند فعال بود و میان 
نزدیکانش به چینتو شهرت داشت. ریشی کاپور دومین فرزند 
پسر راج کاپور فوق ستاره سینمای هند بود. او از کودکی و 
با فیلم مشهور آقای ۴20 ساخته پدرش پا به عرصه دنیای 
سرگرمی سازی و سینما گذاشت. ریشی در سال های بعد به 
حضور در سینمای هند ادامه داد. از فیلم های مشهور او در 
دوران جوانی  می توان به امر اکبر آنتونی ساخته منموهان 
دسایی، دروغ گوی بزرگ ساخته راوی تاندن، چاندنی ساخته 
یاش چوپرا و ملکه مارها ساخته هارمش مالهوترا اشاره کرد.

میشل پیکولی
میشل پیکولی بازیگر پرکار فرانسوی که برای بازی 
در نقش  اصلی فیلم هایی چون تحقیر ژان-لوک گدار و بل 
دوژور لوییس بونوئل شهرت داشت، 12 مه )2۳ اردیبهشت( 
از دنیا رفت. او ۹۴ ساله بود. پیکولی در دوران کاری خود 
که حدود هشت دهه ادامه داشت در بیش از دویست و سی 
فیلم سینمایی، تلویزیونی و سریال بازی کرد، که شروع آن 
از اواخر دهه 1۹۴0 بود و تا سال 201۵ ادامه داشت. او در 

عرصه نمایش نیز فعال بود.

فرد ویالرد
 26( مه   1۵ آمریکایی  نویسنده  و  کمدین  بازیگر، 
اردیبهشت( در ۸6 سالگی درگذشت. او بیش از همه برای 
بازی در فیلم این اسپینال تپ است )1۹۸۴( به کارگردانی 
راب راینر و سری فیلم های کمدی گوینده خبر معروف بود.

لین شلتون
و  آمریکایی   تهیه کننده  و  کارگردان  شلتون  لین 
سازنده فیلم های مستقل چون هامپ دي و شمشیر اعتماد، 
16 مه )27 اردیبهشت( بر اثر یک بیماری خونی درگذشت. 

او ۵۴ ساله بود.

ایرم هرمان
ایرم هرمان بازیگر آلمانی سینما، تلویزیون و تئاتر، 26 
مه )6 خرداد( در برلین از دنیا رفت. او 77 ساله بود. او در 
دوران کاری خود در بیش از 160 تولید سینمایی و تلویزیونی 
ظاهر شد و در 1۵ فیلم راینر ورنر فاسبیندر سینماگر آلمانی 
شامل سرباز آمریکایی تاجر چهار فصل، اشک های تلخ پترا 

فون کانت و افی بریست بازی کرد، 

ایان هولم
ایان هولم بازیگر بریتانیایی که به عنوان یک بازیگر 
شکسپیری آموزش دید و برای تماشاگران با سری فیلم های 
ارباب حلقه ها و هابیت همین طور فیلم های ارابه های آتش و 
بیگانه آشنا بود، 1۹ ژوئن )۳0 خرداد( بر اثر عوارض ناشی 
بازیگر  بود.  او ۸۸ ساله  دنیا رفت.  از  پارکینسن  بیماری  از 
کهنه کار سینما و تئاتر در سری فیلم های ارباب حلقه ها و 
هابیت نقش بیلبو بگینز را بازی کرد و برای فیلم ارابه های 
آتش نامزد جایزه اسکار بهترین بازیگر مرد مکمل شد. )اینجا(

جوئل شوماخر
جوئل شوماخر )شوماکر( نویسنده و کارگردان آمریکایی 
که از دنیای تزیینات ویترین مغازه و طراحی لباس پا به دنیای 
سینما گذاشت و سبک منحصربه فرد داشت، 22 ژوئن )2 تیر( 
از دنیا رفت. او ۸0 ساله بود. شوماخر پس از یک سال مبارزه 
سینماگر  درگذشت.  سیتی  نیویورک  در  سرطان  بیماری  با 
آمریکایی با فیلم هایی چون آتش سینت المو، مرگ جویان، 
سقوط، موکل، همیشه بتمن، بتمن و رابین و اتاقک تلفن 

برای عالقه مندان چهره ای آشنا بود. )اینجا(

رونالد شواری
رونالد ال. ُشواری تهیه کننده آمریکایی که برای فیلم 
مردم عادی )1۹۸0( به کارگردانی رابرت ردفورد برنده اسکار 

شد، 2 ژوئیه )12 تیر( در 76 سالگی از دنیا رفت.

ارل کامرون
که  سیاه پوست  بازیگران  اولین  از  یکی  کامرون  اِرل 
در فیلم های بریتانیایی نقش های مهم بازی کرد، ۳ ژوئیه 
استخر  او  فیلم  اولین  درگذشت.  در 102 سالگی  تیر(   1۳(

لندن )1۹۵1( بود.

انیو موریکونه
انیو موریکونه آهنگساز افسانه ای ایتالیایی، 6 ژوئیه )16 
تیر( در رم از دنیا رفت. او ۹1 ساله بود. موریکونه در دوران 
کاری طوالنی خود که بیش از ۵0 سال ادامه داشت، موسیقی 
متن بیش از ۵00 فیلم سینمایی و تلویزیونی را ساخت و بیش 
از همه به خاطر ساخت موسیقی وسترن های اسپاگتی سرجیو 
لئونه کارگردان ایتالیایی شامل به خاطر یک مشت دالر، به 
خاطر چند دالر بیشتر، خوب، بد، زشت و روزی روزگاری 
در غرب شهرت داشت. او در سال 2016 برای کار خود در 
فیلم هشت نفرت انگیز به کارگردانی کوئنتین تارانتینو جوایز 

اسکار و گلدن گلوب را دریافت کرد. )اینجا(

کلی پرستون
کلی پرستون بازیگر و مدل آمریکایی که در فیلم هایی 
چون دوقلوها و جری مگوایر بازی کرد، 12 ژوئیه )22 تیر( بعد 
از دو سال مبارزه با سرطان سینه درگذشت. او ۵7 ساله بود. 
پرستون همسر جان تراولتا بازیگر بود و از او ۳ فرزند داشت.

الیویا دی هاویلند
الیویا دی هاویلند بازیگر آمریکایی بریتانیایی و آخرین 
ستاره بازمانده فیلم کالسیک بربادرفته که در دوران بازیگری 
قانونی  پیروزی  یک  از  بعد  و  شد  اسکار  نامزد  بار   ۵ خود 
تاریخی بر سیستم استودیویی هالیوود در دهه 1۹۴0، دو بار 
این جایزه را دریافت کرد، 26 ژوئیه )۵ مرداد( از دنیا رفت. 
او 10۴ ساله بود. دی هاویلند که متولد 1۹16 بود، به مرگ 
طبیعی در خانه خود در پاریس درگذشت، جایی که بیش از 
60 سال در آن زندگی می کرد. او بیشتر از هم دوره های خود 
زندگی کرد، ازجمله رقیب و خواهر کوچکش جون فونتین، 
دیگر بازیگر برنده اسکار که رابطه ای پرفراز و نشیب با او 
داشت. دی هاویلند دوبار برنده اسکار بهترین بازیگر زن شد، 
برای هر کسي مال خودش )1۹۴6( و وارثه )1۹۴۹( و این 
اتفاق بعد از رهایی از نقش های به زعم دی هاویلند بی ارزش 
داد.  پیشنهاد می کرد، روی  او  به  وارنر  برادران  که شرکت 
بعد از اینکه برادران وارنر سعی کرد قرارداد دی هاویلند را 
7سال تمدید کند، او در 1۹۴۳ از این شرکت شکایت کرد 
و درنهایت در دادگاه پیروز شد. بازی در فیلم حفره مار در 
1۹۴۸ یک نامزدی اسکار دیگر برایش 

به ارمغان آورد.

آلن پارکر
سر آلن پارکر کارگردان، تهیه کننده 
یف  همه فن حر یس  مه نو فیلمنا و 
بریتانیایی، ۳1 ژوئیه )10 مرداد( در پی 
او 76  بیماری طوالنی درگذشت.  یک 
ساله بود. او از دنیای فیلم های تبلیغاتی 
بلند داستانی راه پیدا کرد  به فیلم های 
و  نیمه شب  سریع السیر  قطار  برای  و 
میسی سیپی می سوزد دو بار نامزد جایزه 
اسکار بهترین کارگردان شد. پارکر 1۴ 
فیلم بلند داستانی را کارگردانی کرد که 
شش تای آن ها بر مبنای فیلمنامه هایی 
او بخصوص در  او ساخته شد.  از خود 
باگزی  بود:  استاد  موسیقی  محوریت  با  فیلم هایی  ساخت 
مالون )1۹76(، شهرت )1۹۸0(، دیوار: پینک فلوید )1۹۸2(، 
د کامیتمنتز )1۹۹1( و اویتا )1۹۹6( با بازی مدونا در نقش 

اوا پرون.

چادویک بوزمن
فیلم  ستاره  و  آمریکایی  بازیگر  بوزمن  چادویک 
ابرقهرمانی بسیار موفق بلک پنتر )پلنگ سیاه( از شرکت های 
دیزنی و مارول استودیوز، پس از چهار سال مبارزه با سرطان 
روده بزرگ از دنیا رفت. او ۴۳ ساله بود. بوزمن که در این 
سال ها بیماری خود را از عموم مخفی نگه داشته بود، 2۸ 
اوت )7 شهریور( در منزل خود در لس آنجلس، در حالی که 
همسر و اعضای خانواده در کنارش بودند، درگذشت. بوزمن 
در دوران کاری خود نقش جکی رابینسن نماد دنیای بیسبال 
و جیمز براون سوپراستار موسیقی را ایفاء کرد، اما با بازی در 

فیلم پلنگ سیاه )201۸(به جایگاه یک ستاره رسید.

ییری منزل
ییری ِمنِزل کارگردان، نویسنده و بازیگر سینما و تئاتر 
چک که فیلم هایش اغلب ترکیبی از یک نگاه انسانی به دنیا 
توأم با گوشه و کنایه هستند، ۵ سپتامبر )1۵ شهریور( در پی 
یک بیماری طوالنی از دنیا رفت. منزل ۸2 ساله بود. او متولد 
2۳ فوریه 1۹۳۸ در پراگ بود و در کنار کارگردانان مرزشکن 
چون میلوش فورمن و ورا هیتیلووا یکی از چهره های پیشتاز 
موج نوی سینمای چک در دهه 1۹60 بود. منزل در 1۹6۸ 
 )1۹66( مراقبت شده  دقیقًا  قطارهای  و سفید  فیلم سیاه  با 
که روایتی تلخ و شیرین از اشغال چکسلواکی سابق توسط 
نازی ها در دوران جنگ جهانی دوم است، برنده جایزه اسکار 
بهترین فیلم خارجی زبان شد. او در 1۹۸6 نیز با کمدی سیاه 
دهکده کوچک شیرین من در بخش اسکار فیلم خارجی زبان 
شانس دریافت جایزه را داشت. منزل همچنین به خاطر نگاه 

طنزآمیز به زندگی، هجو حاکمان و پرداختن به شخصیت 
کالسیک چک ها شهرت داشت.

دایانا ریگ
دایانا ریگ بازیگر بریتانیایِی برنده جوایز امی، تونی و 
بفتا 10 سپتامبر )20 شهریور(، بعد از مبارزه با بیماری سرطان 
در خانه خود در بریتانیا درگذشت. او ۸2 ساله بود. ریگ بیش 
از همه برای بازی در نقش بانو اولنا تیریل در سریال پرطرفدار 
بازی تاج و تخت و اما پیل در مجموعه تلویزیونی انتقامجویان 

در دهه 1۹60 شهرت داشت.

مایکل لوندزدیل
 21 بریتانیایی-فرانسوی،  بازیگر  لوندزدیل  مایکل 
سپتامبر )۳1 شهریور( در ۸۹ سالگی از دنیا رفت. او نقش 
باندی  جیمز  فیلم  معروف  ضدقهرمان  دراکس  هیوگو 
مون ریکر )1۹7۹( را بازی کرد و در فیلم روز شغال )1۹7۳( 

نیز نقش آفرینی کرد.

شان کانري
شان کانری بازیگر اسکاتلندی که با ایفای نقش جیمز 
باند به شهرت رسید و یکی از محبوب ترین و ماندگارترین 
ستاره های بین المللی شد، ۳1 اکتبر )10 آبان( در ۹0 سالگی 
از دنیا رفت. کانری بیش از ۴0 سال محبوب تماشاگران و 
نقش های  مرد  بازیگران  متمایزترین  و  موثق ترین  از  یکی 
اصلی بود. او بعد از کنار گذاشتن نقش جذاب مأمور 7 اثر 
ایان فلمینگ، با بازی در فیلم هایی چون باد و شیر، مردی که 
می خواست سلطان باشد و ایندیانا جونز و آخرین جنگ صلیبی 
یک دوران کاری برجسته را تجربه کرد. او در 1۹۸۸ برای 
بازی در نقش یک پلیس ایرلندی در شیکاگوی دوره رکورد 
اقتصادی دهه 1۹۳0 در فیلم تسخیرناپذیران به کارگردانی 
برایان دی پالما، برنده اسکار بهترین بازیگر مرد مکمل شد.

دیوید پراوز
دیوید پراوز بدنساز، وزنه بردار و بازیگر بریتانیایی و مرِد 
ِویِدر، شخصیت معروف سری فیلم های  نقاب دارت  پشت 
جنگ های ستاره ای، 2۹ نوامبر )۹ آذر( از دنیا رفت. او ۸۵ 

ساله بود.

کیم کی دوک
کیم کی دوک فیلمساز معروف کره ای و چهره فعال در 
سینمای هنری که با مضامین پیچیده، اغلب تاریک و جنجالی 
موجی در جشنواره های بین المللی به راه انداخت، 11 دسامبر 
)21 آذر( در ۵۹ سالگی بر اثر عوارض ناشی از کووید1۹ از 
دنیا رفت. او در 2012 با فیلم پی یتا شیر طالیی شصت و 

نهمین جشنواره فیلم ونیز را از آن خود کرد.

جان لوکاره
جان لوکاره نویسنده بریتانیایی که قصه های پرفروش 
او درباره دنیای سرد جاسوسی در دوران جنگ سرد، مبنای 
 1۳ شدند،  تلویزیونی  و  سینمایی  اقتباس  زیادی  تعداد 
دسامبر )2۳ آذر( بعد از مبارزه کوتاه با بیماری ذات الریه در 
بیمارستان رویال کورن وال در ترورو در جنوب غربی انگلستان 
درگذشت. او ۸۹ ساله بود. لوکاره به خاطر نگاه ذاتًا سینمایی 
و قصه های پرتحرک خود یکی از نویسندگان محبوب بین 
فیلمنامه نویسان بود و تعدادی از آثارش ازجمله جاسوسی که 
از سردسیر آمد، پیله ور، خیاط، سرباز، جاسوس، خانه روسی، 
باغبان ثابت و خیاط پاناما دستمایه ساخت فیلم های سینمایی 

و مجموعه های تلویزیونی شدند.

پیتر المونت
پیتر المونت طراح صحنه، طراح هنری و طراح دکوِر 
درجه یک بریتانیایی که در 1۸ فیلم جیمز باند کار کرد و 
برای تایتانیک اسکار گرفت، 1۸ دسامبر )2۸ آذر( از دنیا رفت. 
او ۹1 ساله بود. المونت از گلدفینگر )1۹6۴( تا کازینو رویال 

)2006( در تمام فیلم های جیمزباند کار کرد.


