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با رقبای ترسناک!

موسيقي در يك سال گذشته به دليل شيوع ويروس كرونا 
بسياري  درواقع  و  ديد  آسيب  به شدت  جهان  در سراسر 
نوعي  به  كه  كنسرت ها  جمله  از  موسيقيايي  فعاليت هاي  از 
مهمترين اجرا و البته منبع درآمد براي خوانندگان سراسر 

جهان به شمار مي رود، تعطيل شد 

جامع  راهنمای  گذشته  روز  آسيا،  فوتبال  كنفدراسيون 
چهار  برای   2027 آسيا  های  ملت  جام  ميزبانی  نامزدهای 
تورنمنت  اين  ميزبانی  خواهان  كه  نهاد  اين  عضو  انجمن 

هستند را منتشر كرد؛ 

تفکرات لیبرالیستی مسیر اقتصادی کشور 
را با ضعف مواجه کرد

رئیس کمیسیون برنامه وبودجه مجلس گفت: آنچه درکشور 
ضعف داریم از سوی کسانی است که ادعای انقالبی گری دارند 
و تفکر لیبرالیستی این افراد برای کشور در مسیراقتصادی ضعف 

ایجاد کرد.
حمیدرضا حاجی بابایی با بیان اینکه ژله های سیاسی و اقتصادی کشور 
نمی توانند سرپا بایستند، اضافه کرد: ما باید سرپا بایستیم، ما در سیاست، اقتصاد 
و جنگ یادگرفتیم سرپا بایستیم و باید سرپا شهید شویم و این حرف اول و آخر 
شهیدان بوده است.وی با بیان اینکه امروز هم انقالب پرقدرت از این معبر عبور 
خواهد کرد، اضافه کرد: این ملت شکوفایی الزم را به دست خواهد آورد، اقتصاد 

کشور اقتصاد قدرتمندی است.
صفحه 2

بر اساس آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار 
ایران، در حالی در سه ماهه بهار سال جاری 2۱۹۸ 
طالق به ثبت رسیده است که طول مدت ازدواج 
این طالق ها کمتر از یک سال بوده است. این در حالیست که 
برای ازدواج های یک تا پنج ساله نیز ۹۹۸2 طالق در همین 
بازه زمانی به ثبت رسیده است.  اگرچه آمار طالق های ثبت 

شده در بهار سال ۹۹ برای ازدواج های کمتر از یک سال  ۶۷۵ 
مورد و برای ازدواج های یک تا پنج سال  ۱۶۱۴ مورد نسبت 
به بهار سال گذشته کاهش داشته است اما سوال اینجاست 
که چرا برخی زوج های جوان نمی توانند زندگی مشترک را 

تحمل کنند و به طالق روی می آورند؟. 
صفحه 2

ثبت ۲۰۰۰ طالق با مدت ازدواج زیر یکسال در بهار ۹۹ 
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محمود سریع القلم
بین  روابط  لیسانِس  فوق  دانشجویاِن  از  اخیراً 
جمهور  رئیس  یا  وزیر  نخست  پرسیدم،  خود  الملل 
این کشورها را نام ببرند: کرۀ جنوبی، اندونزی، ژاپن 
و اتریش، که یا نمی دانستند یا اشتباه گفتند. اما همه 
را  لیبی  و  عربستان  مصر،  مورد  در  سوال  این  جواِب 
می دانستند. این تمریِن ساده یک نتیجۀ مهم داشت: 
بنگاه و  در کشورهایی که سیستم، حزب، تشکیالت، 
کما  شوند  نمی  دیده  افراد  کنند،  می  کار  ها  شرکت 
و  هوندا  پاناسونیک،  سونی،  با  جهان  در  ژاپن  اینکه 
مدیر  عنوان  به  افراد  تویوتا شناخته می شود. هرچند 
و تصمیم گیرنده مهم هستند ولی ظرِف بزرگتر اندیشه 
ها که این افراد در قالِب آن فکر و عمل می کنند به 

تر است. تعیین کننده  مراتب 
در حال و هوای انتخابات ۱۴00، بعضی رسانه ها 
لیستی از افراد را مطرح می کنند اما به ندرت دیالوگ 
به  است  قرار  که  هایی  اندیشه  پیراموِن  ای  مناظره  و 
بهبوِد وضع جامعه منجر شوند را به میان می آورند. البته 
هزاران سال تاریِخ ما حوِل افراد شکل گرفته و خروج از 
این سنِت تاریخی به سوی سیستم، تشکیالت، بنگاه و 
قرارداِد اجتماعی کاِر سهلی نیست. دورۀ ۱3۶ سالۀ قاجار 
با هفت نفر و دورۀ ۵۷ سالۀ پهلوی با نام دو نفر آمیخته 
است. افکار، سالیق، منافع و تمایالت این ۹ نفر، ۱۹3 
با این  ایران را رقم زده است. هم زمان  از تاریخ  سال 
۱۹3 سال، بخِش مهمی از جهان به سیستم و تشکیالت 
روی آورد و افراد، صرفًا مجریان و گردانندگان سیستم ها 
شدند. این به معنای آن است که فقط تا چند قرِن اخیر، 
حکمرانی منحصراً تابِع افراد بوده است و ظهور سیستم 

و تشکیالت، پدیده ای نوین است.
هرچند علل مختلفی برای ظهوِر سیستم در جهان را 
می توان مطرح کرد ولی به اعتقاِد این نویسنده، علِت شاید 
۷0-۸0 درصدی ضرورِت ایجاد سیستم و تشکیالت، در 
تولید است. واژه هایی مانند شبکه، کارخانه، بنگاه، برق، 
نفت، تلگرام، تلفن و باالخره کامپیوترواینترنت همه به 
خاطر تولید و کیفیت و گسترش آن به وجود آمده اند. 
فناوری، دانشگاه، شهرنشینی، حمل و نقل هوایی و عمومًا 
»توانایی« و »سرعت« در اختیار تولید قرار گرفته اند. اگر 
تولید نباشد، کارآمدی، بهینه سازی و حکمرانی مطلوب 
معنایی نخواهند داشت. اگر تولید نباشد، چه ضرورتی به 
ثبات سیاسی، آرامش اجتماعی و توسعۀ اقتصادی وجود 
خواهد داشت؟ اگر تولید نباشد، فکِر حفِظ وضع موجود و 
استفاده از آنچه که موجود است رایج می گردد. جهش 
و گسترش تولید از ۱۶00 به بعد شروع شده ولی تولد 
رسمی و همه جانبۀ دموکراسی، سال ۱۹2۴ است زیرا 
صعودی  افزایِش  نتیجۀ  حزبی  رقابِت  و  سیاسی  ثباِت 
تولیِد ناخالص ملی، مدیریِت جمعی و عقالنی جامعه در 

کشورهای غربی بوده است.

رشد  ثبات،  کارآمدی،  به  کشور  باشد  قرار  اگر 
تعدادی  و  افراد  تغییر  با  یابد،  دست  پایدار  امنیت  و 
آموزشی  های  کارگاه  تحصیلی،  مدارک  ر،  سمینا
بلکه  آید،  نمی  دست  به  انتخاباتی  های  کمپین  و 
و  نشیب  و  ُز  فرا است.  ای  اندیشه  تحولِی  محتاج 
از  بعد  دوراِن  در  راست  و  چپ  دولت های  عملکرد 
به  طوری  که  بوده  نفت  درآمد  تابع  نهایت  در  جنگ، 
ریل سیاست خارجی، مسیِر مستقِل خود را طی کرده 
است. سعی و خطا از یک طرف و انطباق با شرایط و 
حرکت از یک ستون به ستونی دیگر، عمدتًا متدلوژی 

از دولتها بوده است. حکمرانی بسیاری 
به عنوان یک نظر، حکمرانی سیستمی و تشکیالتی 
مبتنی بر کارآمدی، ثبات و امنیت، تابِع بحث، گفت وگو، 
هشت  وفصِل  حل  پیراموِن  ورزی  اندیشه  و  مناظره 

مورد زیر است:
۱. آیا سیاسِت خارجی تابِع اقتصاد است یا اقتصاد 

تابِع سیاسِت خارجی؟
2. آیا تولید ناخالِص ملی امنیت می آورد یا امنیت 

به رشد اقتصادی منجر می شود؟
انتزاعی  جهانی ضرورتی  نظم  با  رویارویی  آیا   .3

است یا یک پایۀ حکمرانی؟
۴. آیا انسجام فرهنگی به جامعه ای تزریق می شود 

یا نتیجۀ تولید اقتصادی و ثبات سیاسی است؟
های  درآمد  تابع  آینده، کشور  قرِن  نیم  در  آیا   .۵
ناشی از فروِش منابع فسیلی خواهد بود یا باید در فکِر 
منطقه  در  عرضه  قابِل  خدماتی  و  تولیدی  های  مزیت 

و جهان باشد ؟
۶. کدام استراتژی ها، کشور را به سمت مازاِد سرمایه، 

افزایِش تولید و مزیت های نسبی سوق خواهند داد؟
۷. آیا باید از فرآیند های جهانی شدن فاصله گرفت 

یا باید به آن ها پیوست؟
ایران عالقه  مندند  پیشرفت  به  کدام کشورها   .۸

وازاین پیشرفت نفع می برند؟
دستیابی به پاسخ هایی دقیق، با جزئیات، متمرکز 
در  است.  کار جمعی  تابِع یک  مطالعاتی،  پشتوانۀ  با  و 
فرآیند دستیابی به این پاسخ ها، افراد دیده نمی شوند 
بلکه دانش، تخصص، تسلِط علمی و آگاهی آن ها شرط 
است. صحبت های مبهم، کلی، چند پهلو و غیِر دقیق 
به مازاِد سرمایه، ثروِت ملی و ثباِت اقتصادی-سیاسی 
منجر نمی شوند. اگر در پی سیستم، کارآمدی و ثبات 
هستیم، نیاز داریم فراتر از افراد بیاندیشیم و با فکر و 
اندیشه های ناظر به دراز مدت به صلح برسیم. سپس 
اجتماعی  قرارداِد  به  را  مدت  دراز  های  اندیشه  این 
تبدیل کنیم. کانون و مرکز ثقل تمامی این چالش ها 
به صورت  در کشور  را  تولید  که چگونه  است  این  در 
ولی  داخلی  برای مصرف  دهیم، هم  افزایش  صعودی 

بیشتر برای صادرات.

سرمقاله

تغییِر افراد اولویت دارد یا تغییِر اندیشه ها؟
غالمرضا فدائی

مصیبت،  آوردن  وارد  ضمن  بالیا  دانند  می  همه  که  همانطور 
ایجاد مقاومت ومصونیت هم می کنند. همچنانکه پزشکان می گویند 
که بر اثر کرونا آنتی بادی هایی برای مصونیت بیشتر در باره بیماری 

در بدن ایجاد می شود.
همچنین همه می گویند که این بالی خانمانسوز سبک زندگی 
جدیدی را پدید آورده است؛ رفت و آمدها کم تر، خریدها معقول تر، 
میهمانی و مجالس عروسی و عزا محدود تر شده و بدیهی است که 
هزینه ها به مقدار قابل توجهی کاهش یافته، اگر چه در بخش خصوصی 

در آمدها هم کمتر شده است.
اما در امور دولتی و مشابه آن که حقوق و دستمزد ثابت است این 
مسئله قدری فرق می کند. دورکاری که قباًل هم شروع شده بود به مقدار 
قابل توجهی مورد پذیرش بیشتر قرار گرفت و بسیاری از ادارات مجبور 
بودند یا تعطیل، یا با یک سوم، یا نیمی از کارمندان خود کار کنند. این 
رویه زندگی کاری اگر چه عیوبی هم دارد ولی از نظر مخارج دولت که 
عمده بودجه به آن اختصاص دارد را می تواند تحت تأثیر قرار دهد و 
اگر در باره آن تصمیمی اتخاذ شود می تواند امر مثبت و مفیدی باشد.

افزایش بودجه عمومی و جاری برای کارکنان و به منظور جبران 
نسبی تورم برای سال ۱۴00 منطقی است. اما نسبت به بودجه های 
پشتیبانی باید توجه بیشتری شود. از آنجا که به احتمال زیاد در سال 

آینده هم ما هنوز با کرونا دست به گریبان هستیم تجربه امسال می 
تواند برای ما راهگشا باشد. با یک حساب سر انگشتی می توان فهمید 
که اگر درست مدیریت شده باشد بسیاری از کارکنان کارشان را در خانه 
انجام داده اند و طیعاً نبود کارمند در اداره در مصرف آب، برق، تلفن، 
گاز، استفاده از اینترنت و نظافت و مانند آن اثر گذاشته است؛ البته اگر 
انجام کار شخصی را در ادارات، که به مقدار بسیار زیاد محتمل است به 
حساب نیاوریم. از طرف دیگر جلسات عمومی در ادارات از قبیل رفت و 
آمدهای عادی مردم تا تشکیل جلسات اداری و از آن مهم تر برگزاری 
همایش های گوناگون با آن تشریفات کذایی پذیرایی حذف شده است. 
آیا این ها بر روی بودجه جاری تأثیر نگذاشته و هزینه های پشتیبانی را 
کاهش نداده است؟ به این باید کم شدن هزینه امور آموزشی مدارس و 

دانشگاهها را هم اضافه کرد.
کار عمده مدیر هدایت و رهبری خوب با حد اقل هزینه است. 
و این موقعیت برای مدیران باید فرصت مناسبی برای بازنگری باشد. 
قطعاً اگر مدیران دلسوز در صدر امور باشند و اگر مقامات عالیرتبه از آنها 
خواسته باشند که در جمع و خرج مصارف مدیریت و باز نگری کنند 
مبالغی قابل توجه صرفه جویی شده است کما اینکه در زندگی فردی 

هم چنین تأثیراتی به خوبی مشهود است.
پس چند کار می توان کرد. اواًل مدیرانی که نسبت به صرفه جویی 
مالی در عین حفظ و انجام بهینه وظائف تدبیری اندیشیده اند مورد تشویق 

قرار گیرند و  برای آن الگویی تعریف شود تا دیگران هم از آن تقلید کنند.
ثانیاً این بودجه از سر جمع مخارج دولت به معنای کلی آن حذف 
شود. البته اگر حاضر به حذف نیستند، دست کم جا به جایی هایی صورت 
گیرد و آن را در جهت تقویت زیرساخت ها، به ویژه زیرساختهای فنی 

و الکترونیکی و آموزش از آنها به کار گیرند.
ثالثاً اینکه مدیران در سطوح گوناگون در میزان لزوم فرایندهای 
کاری خود بازنگری، و نقش قسمت های مختلف ادارات و نیز توانمندی 
های افراد را تحلیل، و برای تعدیل نیرو به معنای واقعی فکر کنند. زیرا که 
نیروی انسانی ما  در ادارات نسبت به بسیاری از کشورها متورم تر است.

البته تعدیل نیرو به این معنا نیست که آنها را از کار بیکار کنند 
بلکه به این معنا است که می توان با فرمولی آنها را به گروههای کاری 
در قالب تعاونی تبدیل کرد و در صورتی که قسمتی از وظائفی که هم 
اکنون ادارات دارند و می توانند آن را برون سپاری کنند از کارکنانی 
که توانایی و تمایل دارند بخواهند تا در طی مدتی، مثاًل پنج سال، اگر 
وظائف محوله را به طور موفق انجام داده باشند بخشی از امکانات دولتی 
از قبیل ساختمان و تجهیزات را طی آن دورۀ زمانی مرحله به مرحله به 

آنها واگذار و بار دولتی را کم کنند.
برنامه ریزی موفق آن است که در هر شرایطی مطابق با آن بتوان 
برنامه و به قول معروف سناریو داشت و پس از رفع خطر به حالت اول، 

البته با حذف زواید بازگشت.

دیدگاه

کرونا بر هزینه های جاری دولت جه تأثیری گذاشته است؟

2020، سال رویایی برای بیتکوین 
صفحه 3

سال 2020 روزهای آخرش را سپری می کند؛ سالی که 
کرونا به جان بازار نفت افتاد، شهادت سردار سلیمانی قیمت 
نفت را به مرز ۷2 دالر رساند، جنگ قیمتی سعودی – روسی 
دوشنبه سیاه را برای نفت شاخص وست تگزاس اینترمدیت با 
ثبت قیمت منفی 3۷ دالر رقم زد و ... تنها اقدام سال 2020 
متناسب با نامش  در عرصه بازار نفت توافق تاریخی اوپک 

و متحدانش برای کاهش تولید ۹.۷ میلیون بشکه نفت بود.
نفت  خام برنت که سال 2020 را با قیمت ۶۶ دالر برای 
هر بشکه آغاز کرده بود در دومین روز سال تحت تأثیر شهادت 
سردار قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران و 
ابومهدی المهندس، معاون حشدالشعبی، در فرودگاه بغداد با 
افزایش ۴.۵ درصدی همراه شد و تا ساعاتی از مرز ۷۱ دالر 

برای هر بشکه گذشت. افزایش قیمت نفت همچنین پس 
از پاسخ موشکی ایران به اقدام تروریستی آمریکا و نگرانی 
از تقابل نظامی تهران و واشنگتن در ژانویه تداوم یافت و 
به ۷2 دالر هم نزدیک شد. این رقم باالترین قیمت نفت 

در سال 2020 است.
صفحه 3

ثبت ۲000 
طالق با مدت 
ازدواج زیر 

یکسال در بهار 
 99

صفحه 2

چراغ قرمز مصرف گاز روشن شد
مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران با تأکید بر اینکه مصرف گاز کشور 
به مرز هشدار رسیده است و ۸0 درصد گاز کشور در بخش خانگی مصرف 
می شود، گفت: به ازای هر یک درجه کاهش دمای سیستم های گرمایشی، به 

مقدار تولید یک فاز پارس جنوبی صرفه جویی می شود.
صفحه 3

5ایران زمین

با دقت در انتخاب 
شورا ها شهر ها کمتر 

آسيب می بينند

مركزی _ شفيعی در مورد 2 عضو فعلی شورای شهر اراک گفت: 
اگر در انتخاب شورا ها دقت شود شهر ها كمتر آسيب می بينند. 
محمدكريم شفيعی شهردار اراک گفت: اگر در انتخاب اعضای 
شورای شهر دقت بيشتری شود، شهر ها كمتر آسيب می بينند.

آگهی مزایده فروش
 یک قطعه زمین و یک واحد تجاری

شهرداري سمنان در نظر دارد براساس مجوز شماره 1504 / 99 / 15 مورخ 0۲/ 09/  1399 و 15/99/1۲68 
مورخ 1399/08/14 شوراي محترم اسالمي شهرسمنان نسبت به فروش به شرح ذیل از طریق مزایده کتبي 

اقدام نماید:
۱_ یک قطعه زمین به پالک ثبتی ۹۷۷2/۶ متراژ 30۶۱/۵۸ متر واقع در شهرک خدماتی غرب بلوک c_a بلوار ورودی نصر _ بلوار فجر _ 

خیابان کار پشت آهن فروشی موذن از طریق مزایده کتبي اقدام نماید.
2_ یک واحد تجاری فاز دوم طبقه اول شماره 2۵3 به مساحت ۷۷/2۷ متر مربع واقع در مجتمع گردشگری ققنوس میدان امام علی)ع(

لذا کساني که تمایل به خرید دارند مي توا نند از تاریخ درج آگهي تا  پایان روز شنبه مورخ 20 / ۱0 / ۱3۹۹ جهت اطالع و بازدید از موقعیت 
ملک فوق الذکر و دریافت اسناد مزایده به واحد امالک شهرداري مرکز مراجعه نمایند و قیمتهاي پیشنهادي خویش را حداکثرتا پایان وقت اداري 
مورخ 22/ ۱0/ ۱3۹۹ صرفا از طریق پست پیشتاز )ویژه( به آدرس سمنان بلوار سعدي شهرداري مرکزي کد پستي 3۵۱3۹۶۸۶۸۶ ارسال نمایند. در 

ضمن شهرداري در رد یا قبول پیشنهادات مختاراست.
متقاضیان جهت آگاهي بیشتر مي توانند به سایتwww.semnan.irمراجعه فرمایند.

مدیریت ارتباطات وامور بین ا لملل شهرداري سمنان
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ثبت 2000 طالق با مدت ازدواج زیر یکسال در بهار ۹۹ 
بر اساس آمار منتشر شده از سوی 
مرکز آمار ایران، در حالی در سه ماهه 
بهار سال جاری 2۱۹۸ طالق به ثبت 
رسیده است که طول مدت ازدواج این طالق ها 
کمتر از یک سال بوده است. این در حالیست که 
برای ازدواج های یک تا پنج ساله نیز ۹۹۸2 طالق 

در همین بازه زمانی به ثبت رسیده است. 
 اگرچه آمار طالق های ثبت شده در بهار سال 
۹۹ برای ازدواج های کمتر از یک سال  ۶۷۵ مورد 
و برای ازدواج های یک تا پنج سال  ۱۶۱۴ مورد 
است  داشته  گذشته کاهش  سال  بهار  به  نسبت 
اما سوال اینجاست که چرا برخی زوج های جوان 
به  و  کنند  تحمل  را  زندگی مشترک  نمی توانند 

طالق روی می آورند؟. 
دکتر آزیتا کشاورز، عضو هیئت علمی دانشگاه 
طالق انجمن  و  خیانت  تخصصی  تیم  و مدیر 

طالق  داشت:  اظهار  خانواده  و  ازدواج 
هنگامی رخ می دهد که شرایط یک رابطه 
بحرانی می شود، به گونه ای که این شرایط 
در فعالیت اجتماعی آن ها نیز تاثیر مخرب 
می گذارد. در چنین شرایطی افراد قادر به 
نیستند،  شده  ایجاد  استرس های  تحمل 
رابطه مخرب و غیر قابل هدایت می شود 
به گونه ای که با توهین و شکستن حریم 
یکدیگر، تحقیر و تهدید، چشم انداز امیدوار 

کننده ای در رابطه دیده نمی شود.
این خانواده درمانگر تصریح کرد: هیچ 
مشاوری حق ندارد به زوجین بگوید که 
آن ها به درد هم نمی خورند و باید طالق 

بگیرند اما در چنین شرایط بحرانی افراد نیاز دارند 
را  خود  زندگی  از  دورنمایی  مشاورین  کمک  با 
ببینند و تصمیمی بالغانه ای برای ادامه آن بگیرند.

کشاورز در ادامه به بیان عوامل موثر در طالق 
زوجین پرداخت و گفت: از جمله این عوامل، ازدواج 
افراد زیر ۱۸ سال است که گاهی به دلیل ازدواج 
زود هنگام به طالق می انجامد. حتی بعضی اوقات 
به طالق  نیز  از طالق  پس  افراد  مجدد  ازدواج 
یادنگرفته اند  آن ها  چراکه  می شود  ختم  مجدد 
چگونه با سوگ پس از جدایی، خشم، مواجهه با 
زخم های قدیمی از ازدواج گذشته ،کنار بیایند از 
این رو شکست های بهبود نیافته ازدواج قبلی را 
در رابطه بعدی تکرار می کنند. در چنین شرایطی 
دریافت مشاوره پس از جدایی و پیش از ازدواج 

مجدد به شدت توصیه می شود.
به گفته این روان شناس، اختالف در الگوهای 
ارزش ها،  و  سلیقه  در  اختالف  زوجین،  باوری 
ناتوانی  و  زوجین  اقتصادی  توان  بیکاری، سطح 
در تحقق خواسته ها، اختالف در سطح تحصیالت، 
طالق والدین ـ  مطابق با پژوهش ها فرزندانی که 
والدین آن ها طالق گرفته اند مستعد این هستند 
که در رابطه خودشان نیز با طالق مواجه شوند 
چراکه مهارت حل مسئله را نیاموخته اندـ  و خیانت، 
ناسازگاری و اختالالت جنسی ، اختالالت روانی 
از جمله عمده دالیل  و...  واختالالت شخصیتی 

طالق زوجین است.
* زوجین مهارت حل تعارضات را نیاموخته اند

این خانواده درمانگر با تاکید بر عدم آموزش 
والدین  توسط  جوانان  به  ازدواج  برای  مناسب 

ادامه داد: اغلب زوجین مهارت حل تعارضات و 
مشکالت را نیاموخته اند وهمچنین تعداد اختالفات 
و تعارضات موجود در یک رابطه مهم نیست، آنچه 

مهم است مهارت حل این تعارضات است.
* اعتیاد خانواده های ایرانی را دریابیم

اثرات  و  اعتیاد  فاکتور  به  اشاره  با  کشاورز 
خانمان برانداز آن بر افزایش طالق افزود: ما باید 
اعتیاد خانواده های ایرانی را دریابیم، گاهی فشار 
افراد، طرد شدگی و  بر روی  عاطفی بسیار زیاد 
کاهش وابستگی به همسر و زندگی منجر به اعتیاد 
زوجین به سیگار، مواد مخدر، تماشای فیلم های 

مستهجن و... می شود.
در  طالق  و  خیانت  تخصصی  تیم  مدیر 
انجمن ازدواج و خانواده، جدی نگرفتن مشکالت 
جمله  از  را  همسران  روانی  و  روحی  شخصیتی، 
داد:  ادامه  و  دانست  جدایی  در  موثر  عوامل 

دو  یا  رفتاری  بیماری های  افسردگی،  اضطراب، 
روابط  فرسایش  به  منجر  می توانند  و...  قطبی 
نقش  همچنین  شوند.  طالق  آمار  افزایش  و 
میان  اختالفات  بروز  در  را  اجتماعی  رسانه های 
روابط  چراکه  گرفت  نادیده  نمی توان  زوجین 
ولو  اجتماعی  شبکه های  در  زوجین  نامتعارف 
ایجاد  با  نشوند  سایبری  خیانت  به  منجر  اینکه 
اعتیاد به فضای مجازی و استفاده ی بیش از حد 
از موبایل به طور حتم دعواهای بی پایان، برآورده 
نشدن تمنای زوجین از یکدیگر و در نهایت دوری 

را ایجاد می کند.
از ازدواج  دوری  و  بالغانه  گزینی  همسر   *

عجوالنه
به سمت  باید  وی معتقد است که جوانان 
اغلب  چراکه  روند  پیش  بالغانه  گزینی  همسر 
جوانان  به علت عالقه بیش از حد به یکدیگر 
می گیرند  تصمیم  عجوالنه  ازدواج  به  نسبت 
حداقل  به  را  یکدیگر  ز  ا شناخت  دوران  و 
منجر  اغلب  نابالغانه  گزینی  همسر  می رسانند. 
به طالق می شود. این صبوری در رابطه باعث 
می شود حتی اگر در رابطه ای مشکالتی ایجاد 
آن  و  آوری  تاب  و  صبوری  با  زوجین  شود 
تصمیم  عجوالنه  و  می کنند  حل  را  مشکالت 

نمی گیرند. ازدواج  به 
* تطابق مهم تر از تفاهم است

و  متقابل  درک  درباره  دانشگاه  استاد  این 
تفاهم زوجین تصریح کرد: مهم تر از تفاهم در 
که  معناست  این  به  تطابق  است.  تطابق  روابط، 
زوجین بدون تغییر در شخصیت خود و با شناخت 

کافی نسبت به خود، هویت و خواسته های خود 
تطابق  به  خود  همسر  شخصیت  و  ویژگی ها  با 
مذاکره  تطابق  از  استفاده  با  زوجین  می رسند. 
می کنند و بدون تغییر یکدیگر به نظرات هم احترام 

می گذارند تا به درک متقابلی از یکدیگر برسند.
این روانشناس اظهار کرد: درواقع آنچه منجر 
به طالق می شود سوءتفاهم زوجین است. از جمله 
این سوءتفاهمات موانع ارتباطی، ارتباطات غلط، 
سرزنش  غرور،  یکدیگر،  حرف  به  ندادن  گوش 
بر یکدیگر، حسابگری  برتری  احساس  یکدیگر، 
در رابطه، قضاوت، دعواهای کش دار و ادامه دادن 
بحث های گذشته، کند و کاو در گذشته و گشتن 
درون زباله های اخالقی و ارتباطی گذشته هستند.

به گفته کشاورز، زوجین با شخصیت ُکشی 
از طریق اسم گذاشتن بر روی همسر و استفاده 
از  واژه های توهین آمیز نظیر کچل، خپل و... 
تخریب  را  خود  عاطفی  رابطه  می توانند 
کنند. از این رو الزم است زوجین یکدیگر 
را با واژه زیبا خطاب و حتی با واژه های زیبا 
نام یکدیگر را در موبایل خود ذخیره کنند.

وی با تاکید بر اینکه تفاهم کامل و 
ممکن  رابطه ای  هیچ  مشکل  در  نبودن 
نیست، ادامه داد: کناره گیری مکرر ، ترک 
محیط، قهر کردن ها، سکوت پس از دعوا، 
خود را محق دانستن، تهدید، تحقیر، انتقاد 
و گله کردن طوالنی مدت می تواند روابط 
را دچار اختالل کند. تطابق در ازدواج مهم 
تر از تفاهم است چراکه گاهی تفاوت ها 
ازدواج را لذت بخش تر می کند از این رو 

باید تطابق را آموخت.
این روانشناس ادامه داد: برای مثال تطابق در 
نام گذاری فرزند،تربیت کودک ،تطابق در انتخاب 
رشته ی تحصیلی و تطابق در انتخاب ازدواج فرزند 
و... از جمله تطابق های است که زوجین باید در 

زندگی مشترک به کار گیرند.
* همیشه صبر منجر به حفظ رابطه نمی شود

تداوم  در  آوری  تاب  اهمیت  به  کشاورز 
روابط نیز اشاره کرد و گفت: زوجین باید اختالف 
سن خود را در نظر بگیرند و همیشه همسر مد 
نظر داشته باشد که شاید تمایالت خانم به دلیل 
سن کم تر اوست و الزم است با خانم کنار آید و 
تاب بیاورد به خواسته های او احترام بگذارد و حتی 
بالعکس در شرایطی خانم با ویژگی ها و شخصیت 

آقا کنار بیاید.
در  طالق  و  خیانت  تخصصی  تیم  مدیر 
هم  را  این  خانواده همچنین  و  ازدواج  انجمن 
شرایط  با  آمدن  کنار  و  همیشه صبر  که  گفت 
منجر عدم طالق و حفظ روابط نمی شود چراکه 
معتاد، همسر  کنار همسر  در  با صبر  نمی توان 
دارای اختالل رفتاری و مشکالت روانشناختی 
پایه  بر  باید  صبر  و  تحمل  کرد.  زندگی  و... 
مراجعه  با  آن  تشخیص   ، گیرد  شکل  منطق 
می شود.  انجام  روانشناسان  و  متخصصان  به 
گاهی این تاب آوری به تخریب روابط کمک 
برخی  دیگر  سوی  از  است.  مخرب  و  می کند 
قابل  و  مغرضانه  بهانه ها  و  کوچک  اختالفات 
تدبیرند و باید از آن ها جلوگیری کرد تا منجر 

نشوند. به طالق 

ث
واد

ح

زیر نظر: علی هوشمند
مرگ 2جوان بر اثر نوشیدن مشروب تقلبی

مدیر روابط عمومی و سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان از دو 
مورد فوتی ناشی از مصرف مشروبات الکلی دست ساز در قشم خبر داد.

دکتر فاطمه نوروزیان افزود: به دنبال مصرف مشروبات الکلی دست ساز 
در شهرستان قشم 20 نفر به بیمارستان پیامبر اعظم )ص( شهرستان و 
همچنین بیمارستان خلیج فارس بندرعباس مراجعه کرده اند که ۷ نفر در 
بیمارستان خلیج فارس بستری هستند و  نفر در  بیمارستان قشم و یک 
یک بیمار نیز با سطح هوشیاری پایین در بخش آی سی یو بیمارستان 

قشم بستری است.
دکتر نوروزیان تصریح کرد: از این تعداد مراجعه کننده، دو نفر در حال 

دیالیز هستند و متأسفانه، 2 نفر جوان نیز فوت کرده اند.

قاتل »ستایش« ۱۵ساله و مادربزرگش دستگیر شد
قاتل ۴۱  و دستگیري  از شناسایي  استان هرمزگان  انتظامي  فرمانده 
ساله یی خبر داد که در اقدامی جنون آمیز دختری ۱۵ ساله به نام »ستایش« 

و مادربزرگش را به قتل رسانده و 2 نفر دیگر را نیز مجروح کرده بود
سردار غالمرضا جعفری اظهارداشت: در پي وقوع دو فقره قتل عمد در 
یکي از محالت »بندرلنگه« در آذرماه امسال، ماموران انتظامی به محل 
حادثه اعزام و با جسد بي جان زنی ۶۵ ساله و دختری ۱۵ ساله مواجه شدند 
که با اصابت جسم سخت به سرشان به قتل رسیده بودند. همچنین پیکر 
خون آلود 2 پسربچه 2 و۸ ساله نیز که از ناحیه سر مجروح شده بودند، 

در محل مشتهده شد.

به نظر  مظنون  که  فردي  قتل  وقوع  از  پس  افزود:  جعفري  سردار 
موفق  بندرلنگه  پلیس  کارآگاهان  و  گرفت  قرار  تعقیب  تحت  می رسید، 
شدند او را  بندرعباس دستگیر کنند. قاتل در اعترافاتش به جنایت خود 
اعتراف کرد و گفت با انگیزه بازپس گیري و برداشتن مدارک وارد منزل 
این  به  آن ها دست  مقاومت  و  خانواده  مواجهه با ساکنان  از  و پس  شده 

جنایت هولناک زده است.

اختالف زناشویی با  اسیدپاشی حل شد!
زن جوانی که دانشجوی دکتری مدیریت است، پس از خروج از دادگاه 

خانواده ، هدف اسیدپاشی قرار گرفت و مصدوم شد.
شهرک  حوالی  دی ماه  هفتم  یکشنبه  روز  ساعت۱3:20  حادثه  این 
ولیعصر اتفاق افتاد. قربانی اسیدپاشی که متولد سال۷2 و از ناحیه شکم و 
پا آسیب دیده بود، برای درمان به بیمارستان انتقال یافت و شاهدان حادثه 
از آن ها  به لیس  گفتند دو موتورسوار به زن جوان حمله ور شده و یکی 

اقدام به اسیدپاشی کرد. 
قربانی حادثه به ماموران  گفت با شوهرش اختالف دارد و چون قبال 

هم را تهدید به اسیدپاشی کرده بود، به او مشکوک است
شعبه  بازپرس  واحدی،  مصطفی  قاضی  حادثه،  قربانی  شکایت،  با 
تحقیق  و  شاکی  شوهر  احضار  دستور  تهران  جنایی  دادسرای  یازدهم 
از شهود  تحقیق  و  حادثه  مداربسته محل  دوربین های  بررسی  از وی، 
اسیدپاش  و  مشخص  اسیدپاشی  حادثه  این  اسرار  تا  کرده  صادر  را 

شود. شناسایی 

برخورد پراید با درخت، ۹مصدوم بر جای گذاشت
رئیس فوریت های پزشکی شهرستان گتوند گفت: برخورد خودروی پراید 
با درخت در نزدیکی شهر ترکالکی گتوند منجر به مصدومیت ۹ نفر شد.

عیسی بشیری افزود: پنج زن ۱۴، ۱۵، 22، 2۵ و 3۱ ساله،  دو مرد ۱۷ 
و 2۴ ساله و همچنین یک  دختر بچه هشت ساله و یک پسر بچه ۱0 

ساله در این حادثه مصدوم شدند.

امکان حذف دروس عملی و تربیت بدنی در دانشگاه 
امیرکبیر

براساس اعالم مدیریت آموزش دانشگاه امیرکبیر، امکان حذف 
دروس تربیت بدنی و دروس عملی که بصورت حضوری در پورتال درج 

شده اند از طریق آموزش دانشکده ها میسر خواهد بود.
دسته  آن  صرفا  عملی،  دروس  حضوری  ارائه  عدم  به  باتوجه 
اند، مجاز به  اقدام به اخذ دروس حضوری کرده  از دانشجویانی که 
حذف اضطراری این دروس خواهند بود. بدیهی است در صورت حذف 
باید دانشجویان نسبت به اخذ مجدد آن در نیمسال های آتی اقدام کنند.

در صورت باقی ماندن دروس عملی حضوری، وضعیت نمره این 
دروس تا زمان درج نمره؛ بصورت »نمره نرسیده« باقی خواهد ماند و 
ثبت نمره این دروس در اولین فرصت ممکن که امکان برگزاری دروس 

بصورت حضوری وجود داشته باشد، صورت خواهد پذیرفت.
الزم به ذکر است دانشجویانی که نمره نرسیده در نیمسال اول ۹۹ 
داشته باشند از امکان استفاده از شرایط ممتازی و اخذ بیش از 20 واحد 

برخوردار نخواهند بود.

ثبت نام و انتخاب رشته بدون کنکور دانشگاه آزاد آغاز شد
ثبت نام و انتخاب رشته بدون کنکور در مقطع کارشناسی ناپیوسته 

بهمن ماه ۹۹ دانشگاه آزاد اسالمی آغاز شد.
به گزارش دانشگاه آزاد اسالمی، ثبت نام و انتخاب رشته پذیرش 
دانشجو صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی در مقطع کارشناسی ناپیوسته 

بهمن ماه ۹۹ دانشگاه آزاد اسالمی آغاز شد.
داوطلبان می توانند با مراجعه به سامانه مرکز سنجش، پذیرش 
التحصیلی به نشانی http://azmoon.org ابتدا دفترچه  و فارغ 
آگاهی، در  از مطالعه و کسب  را دریافت و پس  نام  راهنمای ثبت 
صورت تمایل و داشتن شرایط با تهیه کارت اعتباری نسبت به ثبت 

نام و انتخاب رشته اقدام کنند.

احتمال برگزاری حضوری امتحانات پایان ترم در دانشگاه 
های علوم پزشکی

آزمون جامع در تمامی دانشگاه های علوم پزشکی برگزار می شود و 
دانشگاه ها اختیار دارند که در زمینه برگزاری آزمون ها به صورت مجازی 

و حضوری بر اساس شرایط شهرشان تصمیم بگیرند.
دکتر حسین قنبری مشاور معاون آموزشی وزارت بهداشت اظهار 
تاریخ های  طبق  دکتری  دانشجویان  برای  جامع  آزمون های  داشت: 
اعالم شده در دانشگاه های علوم پزشکی برگزار خواهند شد اما برگزاری 
آزمون به صورت حضوری یا مجازی بستگی به شرایط هر دانشگاه در 

شرایط کرونا دارد.
وی افزود: برگزاری آزمون جامع تاکنون قطعی است مگر اینکه 
شرایط خاصی به وجود بیاید که تصمیم دیگری گرفته شود. البته با 
توجه به شواهد شرایط کرونا در کشور احتمال آن وجود دارد که آزمون 

به صورت حضوری برگزار شود.
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دانش آموزان مناطق کوهستانی مشکل زیادی در استفاده 
از  اینترنت دارند

نماینده مردم خلخال در مجلس خواستار ایجاد تسهیالتی برای 
دسترسی دانش آموزان متاطق روستایی به اینترنت شد.

سید غنی نظری در جلسه علنی مجلس طی تذکری شفاهی گفت: 
نبود زیرساخت های الزم برای استفاده از اینترنت در برخی از مناطق کشور 

باعث بروز مشکالت زیادی برای دانش آموزان شده است.
وی افزود: انتشار تصاویری از دانش آموزان در شبکه های مجازی در 
مناطق کوهستانی و ارتفاعات نشان می دهد که آنان مشکل زیادی در 
آنتن دهی اینترنت دارند و وزیر ارتباطات باید اقدامات الزم را برای نصب 
دکل و ارتقاء اینترنت در مناطق مختلف کشور به ویژه مناطق محروم 
انجام دهد.نماینده مردم خلخال گفت: وزیر ارتباطات باید درباره اقدامات 
انجام شده جهت ایجاد زیرساخت های الزم و بهره گیری دانش آموزان 
از شبکه شاد، پاسخگو باشد و الزم است بستر مناسب برای بهره  گیری 

همه دانش آموزان از شبکه شاد فراهم شود.

تفکرات لیبرالیستی مسیر اقتصادی کشور را با ضعف مواجه کرد
رئیس کمیسیون برنامه وبودجه مجلس گفت: آنچه درکشور ضعف 
انقالبی گری دارند و تفکر  از سوی کسانی است که ادعای  داریم 

لیبرالیستی این افراد برای کشور در مسیراقتصادی ضعف ایجاد کرد.
حمیدرضا حاجی بابایی با بیان اینکه ژله های سیاسی و اقتصادی 
کشور نمی توانند سرپا بایستند، اضافه کرد: ما باید سرپا بایستیم، ما در 
سیاست، اقتصاد و جنگ یادگرفتیم سرپا بایستیم و باید سرپا شهید شویم و 
این حرف اول و آخر شهیدان بوده است.وی با بیان اینکه امروز هم انقالب 
پرقدرت از این معبر عبور خواهد کرد، اضافه کرد: این ملت شکوفایی 

الزم را به دست خواهد آورد، اقتصاد کشور اقتصاد قدرتمندی است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی با بیان 
اینکه بودجه تحویل داده شده به مجلس توان اداره کشور را ندارد، اظهار 
داشت: با منابع احتمالی و مصارف قطعی نمی توان برای کشور بودجه 

ریزی کرد اما باید توجه داشت که نظام توان اداره کشور را دارد.
وی با بیان اینکه وظیفه ما تقویت نظام جمهوری اسالمی ایران 
است، اضافه کرد: بودجه ۱۴00 نیاز به جراحی های بزرگ دارد، رابطه 
نفت با دولت باید شفاف شود، منابع و مصارف باید شفاف شود و ما در 

این زمینه پیگیری جدی خواهیم کرد.
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و  مالی  مبادالت  بر   FATF و غیرمستقیم  تاثیر مستقیم 
تجاری ایران

سخنگوی دولت با بیان اینکه FATF به طور مستقیم و غیرمستقیم 
بر تمام مبادالت مالی و تجاری ما تاثیر دارد، نسبت اتخاذ تصمیم منطبق 
با منافع ملی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار امیدواری کرد. 
علی ربیعی در نشست خبری هفتگی خود اعالم کرد: در هفته گذشته 
موضوعات اقتصادی اعم از چگونگی تولیدات کشاورزی و صنعتی مانند 
خودرو، کنترل قیمت ها و نیز مسائل معیشتی و سیاسی خارجی در جلسات 

مختلف مورد بحث قرار گرفت و تصمیمات الزم اتخاذ شد.
وی افزود:  یکی از مهم ترین مصوبات آیین نامه اجرایی قانون اقدام 
راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران بود که در ۱۱ 
ماده به تصویب هیات دولت رسید. با توجه به عنوان قانون که برای رفع 
تحریم ها است و نظر نمایندگان محترم نیز معطوف به رفع تحریم ها 
بوده است، دولت هم در اجرای این قانون، حساسیت های زمانی، منافع 
ملی ایران و چگونگی و اجرای اثربخش برای رفع تحریم را با نگاهی به 

آینده کشور را مدنظر قرار داد.
سخنگوی دولت با بیان اینکه دولت با واگذاری ۴3 هزار و ۵00 
میلیارد تومان سهام به سه بانک موافقت کرد ، افزود: ۱۴ هزار و ۵00 
میلیارد تومان از آن برای یارانه کمک معیشتی ناشی از کرونا و 2۹ هزار 

میلیارد تومان هم بابت پرداخت دیون به بانکها می باشد.
کرد: صنعت  تصریح  پتروشیمی  صنعت  روز  یاد آوری  با  وی 
پتروشیمی نمادی است از خالقیت نیروهای تالشگرا داخلی، دوراندیشی 
و تدبیر در دولت و تالش های دولتمردان برای رفع اثر تحریم، رشد 
و توسعه کشور در سخت ترین شرایط، در این دوران گسترش صنعت 
پتروشیمی یکی از دستاوردهای مقابله با خام فروشی نفت است و امروز 
بخشی از منابع ارزی کشور هم متکی بر صادرات پتروشیمی و صنایع 

پایین دستی نفت است.
ربیعی ادامه داد: دولت یازدهم با هدف تداوم روند توسعه صنعت 
پتروشیمی همچون نخستین جهش صنعت پتروشیمی که در طول 
این صنعت ارزش آفرین  تا ۸۵ صورت گرفت، توسعه  سال های ۷۵ 
را در قالب جهش دوم صنعت پتروشیمی با اولویت تکمیل طرح های 
نیمه کاره در دستور کار قرار داد. با تحقق جهش دوم صنعت پتروشیمی 
تا پایان سال ۱۴00، تعداد مجتمع های پتروشیمی به ۸3 مجتمع و 
ظرفیت تولید صنعت به ساالنه ۱00 میلیون تن، دقیقاً طبق اهداف 
برنامه ششم توسعه می رسد و درآمد این صنعت نیز تا پایان ۱۴00 به 

2۵ میلیارد دالر خواهد رسید.
وی خاطرنشان کرد: ۴۶ مجتمع پتروشیمی در سال ۹2 ، با ظرفیت 
تولید ساالنه ۵۶ میلیون تن فعال بود که هم اکنون تعداد مجتمع ها به 
۶۴ مجتمع با ظرفیت تولید ساالنه ۷۷ میلیون تن رسیده است. بهره 
برداری از ۱۷ طرح پتروشیمی برای سال ۹۹ به عنوان سال طالیی 
صنعت پتروشیمی برنامه ریزی شده است به طوری که ظرفیت صنعت 
پتروشیمی در پایان امسال به بیش از ۹0 میلیون تن در سال خواهد رسید.
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مدیاتک با عبور از کوالکام، اکنون بزرگ ترین 
تولیدکننده تراشه  موبایل در دنیا است

کانترپوینت  پژوهشی  مؤسسه ی  جدید  گزارش  اساس  بر 
))Counterpoint که نظارت دقیقی روی بازار دارد، مدیاتک 
))MediaTek موفق شده است از کوالکام عبور کند و  از لحاظ 
موبایل  تراشه  ی  تولیدکننده ی  شرکت  بزرگ ترین  به  بازار،  سهم 

در دنیا تبدیل شود.
پردازنده های گرافیکی بزرگ ترین برتری کوالکام نسبت به 
مدیاتک محسوب می شوند و علت نیز به تکنولوژی سّری کارت 
گرافیک آدرنو باز می گردد. پردازنده های گرافیکی آدرنو در واقع 
از خرید واحد کارت گرافیک AMD توسط کوالکام متولد شدند 
برند  یا همان   Radeon از کلمه  )آدرنو شکل برهم ریخته ای 
کارت گرافیک AMD است(.کوالکام همچنان به عنوان بزرگ ترین 
تأمین کننده ی تراشه ی مجهز به فناوری ۵G شناخته می شود، اما 
داده های کانترپوینت نشان می دهند بیش از ۱00 میلیون گوشی 
هوشمند مجهز به تراشه ی مدیاتک در سه ماهه ی سوم سال 2020 
به  فروش رسیده است که  نسبت  به بازه ی زمانی مشابه در سال 

20۱۹، رشد تقریبا پنج درصدی محسوب می شود.
گزارش کانترپوینت به عملکرد مالی مدیاتک نیز اشاره می کند. 
در آخرین گزارش مالی مدیاتک اعالم شد این شرکت توانسته است 
۸۷,2۷۵ میلیون دالر جدید تایوان درآمد کسب کند. درآمد مدیاتک 
این  از درآمد  بیشتر  در سه ماهه ی سوم 2020، حدودا ۵0 درصد 

شرکت در سه ماهه ی سوم 20۱۹ بود.
بازار  از  را  خود  سهم  است  توانسته  مدیاتک  تایوانی  شرکت 
تراشه ی موبایل به  شکلی در خور توجه افزایش دهد. کانترپوینت 
ادعا می کند یکی از دالیل اصلی افزایش سهم مدیاتک در بازار، 
عملکرد قوی محصوالتی است که در بازه ی قیمتی ۱00 تا 200 دالر 
جای می گیرند. همچنین مدیاتک توانسته است به روند روبه رشد 
در بازارهای مهمی مثل هند و چین و آمریکای التین ادامه بدهد. 
تمامی این فاکتورها کنار هم قرار گرفتند تا در نهایت مدیاتک بتواند 
3۱ درصد از کل بازار تراشه ی موبایل را در اختیار بگیرد. در رتبه ی 

دوم، کوالکام با 2۹ درصد قرار گرفته است. 

معه جا
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سال 2020 روزهای آخرش را سپری 
می کند؛ سالی که کرونا به جان بازار نفت 
افتاد، شهادت سردار سلیمانی قیمت نفت 
را به مرز ۷2 دالر رساند، جنگ قیمتی سعودی – 
روسی دوشنبه سیاه را برای نفت شاخص وست 
تگزاس اینترمدیت با ثبت قیمت منفی 3۷ دالر رقم 
زد و ... تنها اقدام سال 2020 متناسب با نامش  در 
عرصه بازار نفت توافق تاریخی اوپک و متحدانش 

برای کاهش تولید ۹.۷ میلیون بشکه نفت بود.
شهادت سردار سلیمانی

نفت  خام برنت که سال 2020 را با قیمت ۶۶ 
دالر برای هر بشکه آغاز کرده بود در دومین روز 
سلیمانی،  قاسم  سردار  شهادت  تأثیر  تحت  سال 
ابومهدی  و  پاسداران  سپاه  نیروی قدس  فرمانده 
بغداد  المهندس، معاون حشدالشعبی، در فرودگاه 
ساعاتی  تا  و  شد  همراه  درصدی  افزایش ۴.۵  با 

هر  برای  دالر   ۷۱ مرز  از 
یش  ا فز ا گذشت.  بشکه 
پس  همچنین  نفت  قیمت 
به  ایران  موشکی  پاسخ  از 
و  آمریکا  تروریستی  اقدام 
نظامی  بل  تقا ز  ا نی  نگرا
تهران و واشنگتن در ژانویه 
دالر   ۷2 به  و  یافت  تداوم 
رقم  این  شد.  نزدیک  هم 
باالترین قیمت نفت در سال 

2020 است.
شکست مذاکرات مارس

ن  ما ز سا نشست  وهشتمین  د هفتا یکصدو
ماه  پنجم  )اوپک(  نفت  صادرکننده  کشورهای 
مارس پیشنهاد کاهش یک میلیون و ۵00 هزار 
بشکه ای تولید نفت را روی میز گذاشت تا مشروط 
به موافقت اوپک پالس آن را اجرا کند، اما ششم 
به  اوپک پالس  روسیه خورد.  به سد  مارس  ماه 
ریاست روسیه افزون بر مخالفت با پیشنهاد اوپک 
اعالم کرد که توافق کاهش یک میلیون و ۷00 هزار 
بشکه ای تولید نیز تا پایان ماه مارس معتبر است و 
پس از آن هیچ تعهدی برای کاهش تولید نفت وجود 
ندارد. آغاز یک جنگ. عربستان، امارات و روسیه 
با شکست مذاکرات ماه مارس برای افزایش تولید 
نفت از ۵00 هزار بشکه تا 2 میلیون و ۵00 هزار 
بشکه پس از پایان ماه مارس اعالم آمادگی کردند.

جنگ سعودی - روسی
پس از شکست مذاکرات ماه مارس، عربستان 
قیمت نفت صادراتی نفت خام خود را کاهش داد و 
عراق و کویت نیز با تابعیت از عربستان قیمت نفت 
را کاهش دادند. این اقدام جنگ قیمت عربستان 
و روسیه را شعله ور کرد، بلبشویی در بازار نفت که 
با مازاد عرضه روبه رو بود، در ماه مارس به پا شد. 
مشتریان نفت عربستان تالش کردند خرید نفت 
در  دهند.  افزایش  درصد   ۵0 تا  را  کشور  این  از 
رزرو  دلیل  به  نفتکش  کرایه  قیمت  شرایط  این 
محموله های  حمل  برای  غول پیکر  نفتکش های 
نفت خام ازسوی عربستان به شدت افزایش یافت؛ 

عربستان دچار جنون نفتی شده بود.
سقوط قیمت نفت

و  روسیه  جنون آمیز  اقدام  با  خام  نفت  قیمت 
عربستان در سومین ماه میالدی بیش از 20 دالر 
کاهش یافت. قیمت هر بشکه نفت شاخص های 
برنت و وست تگزاس اینترمدیت و قیمت سبد نفتی 
اوپک که ماه مارس را به ترتیب با قیمت ۵۱ دالر و 
۹0 سنت، ۴۶ دالر و ۷۵ سنت و ۵۱ دالر و ۶۵ سنت 
آغاز کرده بودند در پایان این ماه با همه گیری جهانی 
ویروس کرونا و جنون نفتی عربستان و روسیه به 
ترتیب 2۷ دالر و 2۸ سنت، 2۱ دالر و 3۴ سنت و 
2۱ دالر و ۶۶ سنت برای هر بشکه رسید. با رسیدن 
قیمت نفت به این ارقام تصمیم بر این شد اوپک و 

غیراوپک نشست فوق العاده برگزار کنند.
نشست تاریخی آوریل

از  پس  غیراوپک  و  اوپک  فوق العاده  نشست 
دونالد  مذاکرات  از  پس  و  فراوان  کشمش های 
ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا و والدیمیر پوتین، 

رئیس جمهوری روسیه برگزار شد. وزیران نفت و 
انرژی 23 کشور عضو اوپک پالس نهم ماه آوریل 
برای نخستین بار در مقابل دوربین ها نشستند و از 
طریق وبینار با هم مذاکره کردند. نشستی که بیش 
موافقت  وجود  با  و  کشید  درازا  به  ساعت   ۱0 از 
با پیشنهاد کاهش  22 کشور عضو اوپک پالس 
مرحله  برای  میلیون  مرحله که ۱0  در سه  تولید 
نخست آن تعیین شد به دلیل مخالفت مکزیک 
با نحوه تخصیص سهمیه کاهش تولید به شکست 
انجامید. وزیر انرژی عربستان در این نشست در 
گذاشتن  کنار  خواستار  که  پیشنهادهایی  مقابل 
بود،  اوپک  غیرعضو  از جمع کشورهای  مکزیک 
اصرار بر مشارکت همه کشورهای عضو و غیرعضو 

اوپک داشت.
قول آمریکایی

وزیران نفت و انرژی اوپک پالس یک بار دیگر 

پس از گفت وگوی عربستان و مکزیک و پس از 
قول مساعد رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر جبران 
بخشی از کاهش تولید مکزیک بار دیگر ۱2 آوریل 
در مقابل دوربین ها نشستند تا پیشنهادهای نشست 
۹ آوریل را نهایی کنند. نشستی که با لبخند وزیر 
انرژی مکزیک طوالنی نشد. 23 کشور عضو اوپک 
و غیراوپک بر توافق کاهش تولید در سه مرحله به 
ترتیب ۹ میلیون و ۷00 هزار بشکه برای مدت دو 
ماه، ۷ میلیون و ۷00 هزار بشکه برای ۶ ماه و ۵ 
میلیون و ۸00 هزار بشکه برای یک سال و چهار 
ماه به توافق رسیدند. مهلت این توافق امضاشده تا 

30 آوریل 2022 میالدی تعیین شد.
دوشنبه سیاه

بیستمین روز ماه آوریل یعنی هشت روز پس از 
توافق تاریخی اوپک پالس و در حالی که دنیا هنوز 
از این توافق لبخند بر لب داشت دوشنبه سیاه رقم 
خورد و در اتفاقی بی سابقه قیمت نفت خام شاخص 
دبلیوتی آی منفی شد. قیمت قراردادهای آتی  این 
شاخص با سررسید یک ماه در ماه مه 2020 در 
بازار بورس نیویورک )نایمکس( که با قیمت حدود 
۱۸ دالر برای هر بشکه باز شد با قیمت برابر منفی 
3۷ دالر و ۶3 سنت به ازای هر بشکه بسته شد. 
نیویورک  بورس  بازار  تاریخ  در  بار  نخستین  این 
بود که قیمت قراردادهای آتی  نفت منفی می شد. 
دلیل این سقوط قیمت در معامالت آتی  نفت مازاد 
عرضه بزرگ موجود در بازار نفت و کمبود ظرفیت 
انبار برای ذخیره سازی عنوان شد، اما به طور دقیق تر 
باید آن را به محدودیت های موجود برای معامالت 
آتی  کاالهای خام پیش از تاریخ انقضای قرارداد 

)Expiration date( نسبت داد.
ثبت اعداد بی سابقه

و  بی سابقه  عددهای  از  پر  سال   2020 سال 
تجاری  ذخیره سازی  سطح  است.  شگفت انگیز 
هم  نفت  تقاضای  و  عربستان  نفت  تولید  نفت، 
در این سال اعداد بی سابقه را ثبت کردند. سطح 
عضو  کشورهای  در  نفت  تجاری  ذخیره سازی 
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی )OECD( در 
ماه مه 2020 به رکورد 322۱ میلیون بشکه، سطح 
ذخیره سازی )تجاری و استراتژیک( نفت کشورهای 
غیر OECD در همین زمان به 3۶۷۱ میلیون بشکه 
و ذخایر نفت روی دریا نیز در ماه آوریل 2020 به 
2۵2 میلیون بشکه رسید. عدد شگفتی ساز دیگر سال 
2020، تولید نفت عربستان است. تولید نفت این 
کشور در ماه آوریل بر اساس اعالم منابع داخلی 

این کشور به رقم بی سابقه ۱2 میلیون و ۴00 هزار 
 2020 سال  در  هم  نفت  تقاضای  رسید.  بشکه 
روی نمودار کاهش تاریخی قرار گرفت. تقاضای 
نفت بر اساس بررسی سه منبع آژانس بین المللی 
  )EIA(اداره اطالعات انرژی آمریکا ،)IEA( انرژی
)اوپک(  نفت  صادرکننده  کشورهای  سازمان  و 
به صورت میانگین روزانه بیش از ۹ میلیون بشکه 

کاهش یافت است.
کشف میدان های نفت و گاز

عضو  کشور  دو  به عنوان  امارات  و  عربستان 
از کشف میدان های جدید  اوپک در سال 2020 
نفت و گاز در کشورهایشان خبر دادند. خبرهایی 
که می تواند معادالت جهانی انرژی را دستخوش 
تغییراتی کند. عربستان 30 اوت اعالم کرد شرکت 
دولتی نفت سعودی آرامکو عربستان، دو میدان جدید 
نفت و گاز در مناطق شمالی این کشور کشف کرده 
است. مقدار برداشت نفت از 
واقع  التلول«  »ابرق  میدان 
در جنوب شرقی شهر شمالی 
»عرعر« روزانه 3 هزار و ۱۸۹ 
بشکه نفت خام سبک عربی 
برآورده شده است که در کنار 
هزار   ۵00 و  میلیون   3 آن 
فوت مکعب گاز طبیعی تولید 
برداشت  همچنین  می شود، 
میدان  از  طبیعی  گاز  روزانه 
گازی »هضبه الحجره« واقع 
 ۱۶ »الجوف«  منطقه  در 
میلیون فوت مکعب گاز طبیعی برآورد شده است 
که به همراه آن روزانه هزار و ۹۴۴ بشکه میعانات 
گازی تولید می شود، همچنین امارات چهارم نوامبر 
از کشف میدان های جدید نفت و گاز در این کشور 
خبر داد و اعالم کرد کشفیات جدید شامل ۷ میلیارد 

بشکه نفت و ۵۸ تریلیون فوت مکعب گاز است.
بحران لیبی

از  باید  هم  را  لیبی  برای  داده  روی  حوادث 
نفت  تولید  دانست.   2020 سال  مهم  اتفاق های 
ابتدای سال 2020 در پی تصرف  این کشور که 
نیروهای  از سوی  و مرکز  نفتی شرق  پایانه های 
وفادار به خلیفه حفتر، رهبر نیروهای مسلح شرق 
لیبی دچار اخالل شد و با رسیدن به نزدیک صفر 
به کمترین رقم سال 20۱۱ رسید طبق تازه ترین 
گزارش دبیرخانه سازمان کشورهای صادرکننده نفت 
)اوپک( به یک میلیون و ۱0۸ هزار بشکه رسیده 
و به تولید روزانه یک میلیون و 220 هزار بشکه 
پیش از تعطیلی مراکز یادشده نزدیک شده است. 
مدیرعامل شرکت ملی نفت لیبی اعالم کرد که این 
کشور تا تثبیت تولید نفت به نظام سهمیه بندی برای 

کاهش تولید اوپک ملحق نمی شود.
برزخ نا اطمینانی

به  رو  فرودهایش  و  فراز  تمام  با  سال 2020 
پایان است و سال 202۱ در برزخ نااطمینانی برای 
تقاضا، عرضه و قیمت نفت آغاز خواهد شد، بازاری 
که هیچ گاه این درجه از نااطمینانی را نداشته است. 
تقاضای نفت در سال 202۱ دو حالت خواهد داشت 
یا روند فعلی و کاهش تقاضای نفت به دلیل موج سوم 
شیوع ویروس جهش یافته کرونا تداوم خواهد یافت 
و یا با واکسیناسیون عمومی و بازگشت فعالیت های 
اقتصادی افزایش می یابد. اختالف بین این دو وضع 
حداقل ۶ میلیون بشکه در روز است. در بخش عرضه 
نیز وضع بهتر نیست. تداوم افزایش تولید نفت لیبی، 
تقویت تولید آمریکا و احتمال بازگشت نفت ایران 
این بخش را نیز در وضع نااطمینانی قرار داده است. 
به این دو مورد تصمیم اخیر اوپک پالس مبنی بر 
افزایش تدریجی تولید نفت به صورت ماهانه و مبتنی 
بر ارزیابی بازار و نااطمینانی از روند تولید نفت اوپک 
را هم اضافه کنید. پیش بینی قیمت نفت در سال 
202۱ کار دشواری است. به جرأت می توان گفت 
فعاالن بازار نفت در سال 202۱ در یک سردرگمی 
بزرگ قرار دارند و پیش بینی قیمت نفت در سال 
آینده بیشتر به یک پیشگویی نوسترآداموسی شبیه 

است تا پیش بینی.

هشدار مدیران شرکت ملی گاز؛
چراغ قرمز مصرف گاز روشن شد

مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران با تأکید بر اینکه مصرف گاز 
کشور به مرز هشدار رسیده است و ۸0 درصد گاز کشور در بخش خانگی 
مصرف می شود، گفت: به ازای هر یک درجه کاهش دمای سیستم های 
گرمایشی، به مقدار تولید یک فاز پارس جنوبی صرفه جویی می شود.

محمدرضا جوالیی با اشاره به افزایش بی رویه مصرف گاز طبیعی 
در کشور، گفت: از ابتدای دی ماه و با ورود موج سرما به کشور مصرف 

گاز کشور افزایش 2۷ درصدی داشته است.
وی افزود: مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری در روزهای اخیر 
به ۶00 میلیون مترمکعب در روز رسیده که حدود ۸0 درصد کل تولید 
گاز کشور است. مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه 
این مقدار مصرف گاز در مرز هشدار است، تصریح کرد: این مسئله 
سبب شده است ناچار شویم گازرسانی به صنایع را محدود سازیم تا 

اولویت  تأمین گاز بخش خانگی را حفظ کنیم.
جوالیی با تأکید بر اینکه این روند سبب افت فشار گاز می شود، 
ادامه داد: از مردم خواهش می کنیم در زمینه صرفه جویی به ما کمک 
و با کاهش دمای سیستم های گرمایشی خود، ما را در تداوم گازرسانی 

به همه نقاط کشور و صنایع یاری کنند.
وی اظهار کرد: اگر مردم سیستم گرمایشی منازل خود را فقط یک 
درجه کاهش دهند و به سوی حفظ دمای رفاه که حدود 2۱ یا 22 درجه 
است حرکت کنند، به ازای هر یک درجه کاهش دمای سیستم های 
گرمایشی، به اندازه تولید یک فاز پارس جنوبی صرفه جویی می شود.

مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران با ابراز امیدواری درباره 
اینکه بتوان با کمک مردم و صرفه جویی، تولید پایدار را حفظ کرد و 
توزیع را در کل کشور انجام داد، گفت: مصرف امروز کشور حدود ۱0 
درصد نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش یافته که یکی از دالیل 
این مسئله، شیوع بیماری کرونا و افزایش استفاده از آب گرم و دلیل 
دوم آن ورود موج سرما به کشور است که سبب شده مردم نسبت به 

سال پیش بیشتر گاز مصرف کنند.
جوالیی همچنین با بیان اینکه پیش بینی های هواشناسی نشان 
می دهد موج تازه سرما هفته آینده وارد کشور می شود، افزود: هم اکنون 
فشار در برخی مناطق به شدت کاهش یافته است و در بعضی از نواحی 
با افت فشار روبه رو هستیم، بنابراین انتظار داریم با کمک مردم در 

زمینه صرفه جویی، بتوانیم فشار شبکه را تقویت کنیم.
تولید  یادآور شد: هم اکنون ۹0 درصد گاز کشور در جنوب  وی 
می شود، اما ۶۷ درصد مصرف در نواحی شمالی کشور است؛ استان های 
آذربایجان شرقی و غربی، نواحی شمالی کشور، استان های گیالن و 
تهران  و  جنوبی  و  رضوی  شمالی،  خراسان  استان های  و  مازندران 

استان های پرمصرف گاز طبیعی هستند.

هشدار عراق نسبت به قطعی برق در پی عدم پرداخت 
بدهی گازی ایران

وزارت برق عراق هشدار داد این کشور با قطعی جدی برق روبرو 
خواهد شد زیرا ایران به دلیل بدهیهای معوق، قصد دارد صادرات گاز 

به همسایه خود را کاهش دهد.
خبرگزاری رسمی عراق به نقل از احمد موسی، سخنگوی وزارت 
برق عراق گزارش کرد ایران قصد دارد صادرات روزانه گاز به عراق 
را از پنج میلیون متر مکعب به سه میلیون متر مکعب کاهش دهد. 
این کاهش پس از برنامه های اعالم شده قبلی برای کاهش صادرات 

از ۵0 میلیون به پنج میلیون متر مکعب در روز صورت می گیرد.
به گفته موسی، وزیر نیروی ایران هفته جاری برای گفت و گو 
درباره صادرات گاز و بدهیهای معوق به بغداد سفر خواهد کرد. وی 
افزود: ما از وزارت دارایی می خواهیم مسئله بدهیهای معوق را حل 

کند تا از قطع برق بغداد و شهرهای دیگر جلوگیری شود.
عراق برای کاهش وابستگی به واردات گاز و برق ایران در بحبوحه 
تحریمهای واشنگتن علیه بخش انرژی تهران، تحت فشار شدیدی 
قرار دارد. این کشور از سال 20۱۸ معافیتهای متعدد آمریکا برای ادامه 
واردات انرژی از ایران را دریافت کرده اما در ماههای اخیر مدت این 

معافیتها کوتاه تر شده است.
عراق قصد دارد از عربستان سعودی، شورای همکاری خلیج فارس 
و اردن برق وارد کند تا به رفع کمبود داخلی برق کمک کند. این کشور 
که طبق آمار بانک جهانی، از نظر مشعل سوزی در سال 20۱۹ در 
دومین رتبه جهان پس از روسیه قرار گرفت، در تالش است تا گازهایی 

که به همراه نفت استخراج می شوند را جمع آوری کند.
اما دولت عراق در نتیجه بحران مالی که با شیوع ویروس کرونا 
و سقوط قیمتهای نفت تشدید شده، برای پرداخت حقوق کارمندان 
دولتی و سایر خدمات ضروری به مشکل برخورده است. درآمد نفتی 
دیگر برای پوشش هزینه های اساسی کفاف نمی دهد و دولت عراق 
ناچار شده است برای تامین کسری بودجه که پیش بینی می شود 

در سال 202۱ رشد بیشتری پیدا کند، به استقراض داخلی بپردازد.
تنگنای مالی باعث شده است عراق به دنبال دریافت سهمیه تولید 
باالتری در اوپک پالس باشد که به دلیل سابقه بد این کشور در نقض 
سهمیه تولید، مورد بی اعتنایی قرار گرفته است. اما اوپک پالس در 
آخرین دیدار رسمی وزیران این گروه با افزایش تولید گروهی به میزان 
۵00 هزار بشکه در روز در ژانویه موافقت کرد که برای عراق فضای 

بیشتری برای تولید و صادرات فراهم می کند.
بر اساس گزارش پالتس، عراق دومین تولیدکننده بزرگ اوپک 
است و طبق جدیدترین نظرسنجی اس اند پی گلوبال پالتس از تولید 
اوپک پالس، این کشور در نوامبر 3.۸0 میلیون بشکه در روز نفت تولید 
کرد که مطابق با سهمیه تولیدش بود اما کاهش جبرانی که برای جبران 

تولید باالتر در ماههای پیش در نظر گرفته شده است را انجام نداد.

بررسی بازار نفت در سال میالدی گذشته؛

سال سقوط طالی سیاه!

کسب 6 رتبه برتر توسط روابط عمومی بانک سپه
بانک  نشریات  گزارش  و  مصاحبه  خبر، 
انتشارات  ملی  جشنواره  پانزدهمین  در  سپه 

برترین شدند
عمومی  روابط  توسط  برتر  رتبه   ۶ کسب 
بانک سپه در پانزدهمین جشنواره ملی انتشارات

خبر، مصاحبه و گزارش نشریات بانک سپه 
در پانزدهمین جشنواره ملی انتشارات برترین شدند

به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک سپه، پانزدهمین جشنواره 
عمومی  روابط  واحدهای  مشارکت  با  عمومی  روابط  انتشارات  ملی 
سراسر کشور به همت انجمن متخصصان روابط عمومی و با همکاری 
های  و شرکت  ها  سازمان  وزارتخانه ها،  عمومی  روابط  دانشگاه ها، 
خصوصی و دولتی برگزار شد که بانک سپه در بخش های نشریه 
داخلی )گزارش( رتبه اول، نشریه داخلی )مصاحبه ( رتبه اول ، نشریه 
داخلی )خبر( رتبه اول نشریه داخلی )مقاله( رتبه دوم، تحلیل محتوا 
رتبه دوم در سطح ملی را از آن خود کرد و همچنین در بخش نشریه 

داخلی )سرمقاله ( از روابط عمومی این بانک تقدیر شد.
غالمرضا اسکندری رئیس اداره کل روابط عمومی بانک سپه درباره 
پانزدهمین جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی گفت: این جشنواره 
با هدف آشنایی با اصول و استانداردهای نشر الکترونیک و مکتوب 
در روابط عمومی و ارائه آثار و تجارب موفق، توسعه و ارتقای سطح 
توانمندی ها و مهارت های مدیران و کارشناسان روابط عمومی در 
حوزه فعالیت های انتشاراتی و همچنین فرهنگ سازی مناسب و تکریم 
و معرفی نخبگان و الگوهای برتر در حوزه انتشارات، در ۱0 بخش و 
دو سطح ملی و استانی برگزار شد که به لطف خدا، تالش و تشریک 
مساعی همکاران؛ بانک سپه بار دیگر توانست شایستگی های خود را 

این بار در حوزه انتشارات اثبات کند.
وی تصریح کرد: بی شک برنامه ریزی و برنامه محوری از ضروریات 
کسب موفقیت و دستیابی به اهداف و شاخص های مورد نظر است 

و با همین اصول امروز شاهد خبرهای خوبی در بانک سپه هستیم.
خطیر  و  ملی  مأموریت  خوشبختانه  کرد:  خاطرنشان  اسکندری 
ادغام پنج بانک و مؤسسه وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه نیز 
به سرانجام رسید و هم اکنون با نهایی شدن پروژه ملی ادغام، بانک 
بزرگ سپه بیش از گذشته تالش خواهد کرد تا در همه حوزه ها بویژه 

عرصه کالن اقتصادی کشور جزء برترین ها قرار گیرد.

سخنرانی مشاور رییس کل بیمه مرکزی در کنفرانس بین 
المللی لجستیک و مدیریت زنجیره تامین
مشاور عالی ترین مقام نهاد ناظر صنعت 
بیمه با محوریت مدیریت ریسک، سخنرانی خود 
را در هفتمین همایش بین المللی لجستیک و 

مدیریت زنجیره تامین ارائه داد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور 

بین الملل بیمه مرکزی،محمود اسعد سامانی در این سخنرانی که به 
زبان انگلیسی ایراد شد پیرامون آخرین تحوالت حوزه مدیریت ریسک 
در جهان به ارائه مطالب علمی و تخصصی در حوزه مهم ترین ماموریت 
صنعت بیمه پرداخت. بر اساس این گزارش روش های پیاده سازی مدل 
های مختلف یکپارچه سازی سیستم مدیریت ریسک و استانداردهای 

مربوط به آن از جمله مواردی بود که در این سمینار مطرح شد.
شرکت  و  پنل  اعضای  توسط  سخنرانی  این  است  ذکر  شایان 
کنندگانی که سمینار یاد شده را از طریق مجازی پیگیری می کردند با 

استقبال چشمگیری روبرو شد.

بانک دی درباره وضعیت نماد و افزایش  شفاف سازی 
سرمایه بانک

مهدی عسکری،  سخنگوی سهام بانک دی 
با اشاره به توقف نماد این بانک پیرو افشای 
اطالعات با اهمیت )گروه الف( در تاریخ ۸ / 
۱0 / ۱3۹۹ منتشر شده در سامانه کدال گفت: 
به  اهمیت مذکور مربوط  با  افشای اطالعات 
فرعی  های  شرکت  از  یکی  مطالبات  تبدیل 

بانک به تسهیالت بوده است.
به گزارش روابط عمومی بانک دی، عسکری با تاکید بر این که 
بانک دی در راستای اجرای دستورالعمل تسهیالت و تعهدات اشخاص 
مرتبط و ابالغیه شماره مدیریت کل نظارت بر بانک ها و موسسات 
اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و در راستای حمایت 
از منافع سپرده گذاران و سهامداران، مطالبات از شرکت های فرعی 
خود را به تسهیالت تبدیل کرد، ادامه داد: ماحصل این اقدام کاهش 
زیان انباشته ابتدای دوره و افزایش درآمد سال جاری و سال های 

آتی بانک خواهد بود.
وی همچنین به موضوع افزایش سرمایه بانک و پیگیری های 
متعدد سهامداران درباره آخرین وضعیت این اقدام اشاره کرده و با 
بیان این که بانک های پذیرفته شده در بازار سرمایه تحت نظارت 
دو نهاد بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار هستند و برای 
اجرای فرآیند افزایش سرمایه باید تائیدیه و مجوزهای مورد نظر را 
از نهادهای مزبور اخذ کنند، اظهار کرد: بانک دی نیز از این قاعده 
مستثنا نیست و طرح توجیهی افزایش سرمایه و مستندات مربوطه 
نهادهای  برای  قانونی  بازرس  و  حسابرس  از  تائیدیه  اخذ  از  پس 

ذیربط ارسال شده است.
و  ها  گزارش  حاضر  حال  در  که  این  اعالم  با  عسکری 
مرتبط  اخبار  داد:  ادامه  است،  بررسی  حال  در  ارسالی  اطالعات 
اطالع  به  رسمی  کانالهای  از طریق  موضوع  این  اجرایی  روند  با 

سهامداران خواهد رسید.

مه
و بی
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زیر نظرشبنم هوشمندراد
زیر نظر: محمد امامی

بیتکوین جایگاه خود را در کانال 2۷ هزار دالری تثبیت کرد.
به گزارش سی ان بی سی، بیت کوین سرانجام نه تنها جایگاه خود را 
در کانال 2۶ هزار دالری تثبیت کرد بلکه به لطف ورود تقاضاهای جدید 

برای دومین بار به کانال 2۷ هزار دالر نیز وارد شد. 
 بازدهی هفتگی محبوب ترین ارز دیجیتالی جهان به مثبت ۱۷.۷۴ درصد 
رسیده است. طی 2۴ ساعت گذشته بیت کوین با ثبت صعود 0.3۹ درصدی 
به 2۷ هزار و ۴2.۷2 دالر رسید. باالترین رکورد ثبت شده ارزش بیت کوین 
مربوط به روز 2۷ دسامبر سال 2020 بوده که در آن این ارز به قیمت 2۷ 
هزار و 2۷3 دالر رسید. رکورد قبلی این ارز مربوط به روز 2۶ دسامبر سال 

2020 بوده که در آن این ارز به قیمت 2۵ هزار و ۶۸3.2۹ دالر رسید.
بیتکوین امسال را رویایی سپری کرده و ارزش آن نسبت به ابتدای سال 

حدود ۱.۷۵ برابر افزایش یافته است. ارزش بازار بیت کوین در حال حاضر 
بیش از حدود ۴۷۵ میلیارد دالر است.

پتر شف- کارشناس ارزهای دیجیتالی گفت: حدود ۷0 درصد کل سهم 
بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت کوین است و این بدان معناست که هر 
تغییر و تحولی در قیمت بیت کوین روی قیمت سایر ارزهای دیجیتالی نیز 
تاثیر مستقیمی خواهد داشت. شاهد بودیم که 2020 برای ارزهای دیجیتالی 

فراموش نشدنی و پر از دستاوردهای بزرگ بود.  
پتانسیل شکستن سقف ۱00  بیتکوین  معامله گران معتقدند  از  برخی 
هزار دالری را نیز در طوالنی مدت دارد.   بیتکوین ۱2 سال پیش توسط 
گروه گمنامی از معامله گران بر بستر بالک چین ایجاد شد و از سال 200۹ 

معامالت اولیه آن شکل گرفت.

۲0۲0، سال رویایی برای بیتکوین 
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با حضور وزیر نیرو به صورت ویدئو کنفرانس صورت گرفت ؛
تجلیل از مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان در تحقق اهداف 

پویش«هرهفته الف-ب ایران«
صورت  به  نیرو،  وزیر  حضور  با 
شرکت  مدیرعامل  از  کنفرانس  ویدئو 
فعاالن  دیگر   و  اصفهان  استان  آبفا 
استان  _الف_ب_ایران«  هفته  »هر  پویش 

اصفهان تجلیل شد.
مدیرعامل شرکت آب وفاضالب 
استان اصفهان با اشاره به بهره برداری 
استان  وفاضالب  آب  پروژه   ۷ از 
هفته  هر  »پویش  قالب  در  اصفهان 
پروژه  این  گفت:   ، ایران«  ب  الف- 
اعتباریبالغبر۷۵۸میلیاردتوماندر  با  ها 
گرفتند.  ر  قرا ری  بردا بهره  ر  مدا
اصالح  و  بازسازی  پروژه  اول  فاز 
محل  ز  ا اصفهان  فاضالب  شبکه 
و  پمپاژ  ایستگاه  خارجی،  فاینایس 
اصفهان  شرق  جنوب  نتقال  ا خط 
روستای   ۸ و  باغشاد  به  ،آبرسانی 
راهاندازیواحد2و3تصفیهخانه  لنجان، 
فاضالب داران،تصفیه خانه فاضالب 

آبرسانی به مجتمع۱۹ روستای فالورجان  اژیه، 
و تصفیه خانه فاضالب هاشم آباد، پروژه هایی 
برداری  بهره  به  طرح  این  قالب  در  که  بودند 

رسیده اند. 
هاشم امینی افتتاح فاز اول بازسازی و اصالح 
شبکه فاضاب اصفهان ازمحل فایناس خارجی را 
این  اجرای  با  و گفت:  برشمرد  گذار  تاثیر  بسیار 
مرکز  و  جنوب  محور  در  مردم  نگرانی  پروژه 
اصفهان به دلیل ریزش شبکه فرسوده فاضالب 
در اقطار باال رفع گردید.این در حالیست که این 
پروژه با اعتباری بالغ بر ۶۶0 میلیارد تومان معادل 

3۶۸ میلیون یوان اجرایی گردیده است.

پمپاژ  ایستگاه  پروژه  اجرای  پیرامون  وی 
با  گفت:  اصفهان  شرق  جنوب  انتفال  خط  و 
اجرای تاسیسات فاضالب جنوب شرق اصفهان،  
زیرساخت  دارای  شهراصفهان  کالن  صددرصد 

و  شود  می  فاضالب  وتصفیه  آوری،انتقال  جمع 
دیگر در هیچ منطقه ای ازشهر فاضالب شهری 

از طریق چاه های جذبی دفع نمی گردد.
مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان با بیان 
اینکه راه اندازی واحد 2 و 3 تصفیه خانه فاضالب 
داران با هدف جلوگیری از آلودگی منابع زیرزمینی 
در دستور کار قرار گرفت خاطر نشان ساخت: با 
راه اندازی مدول دوم وسوم تصفیه خانه فاضالب 
داران 3 هزار و 3۴۴ متر مکعب درروز پساب در 

این تصفیه خانه تولید میشود.
 وی ضمن اشاره به آبرسانی به باغشاد و ۸ 
روستای لنجان گفت: این مجموع آبرسانی برای 

۴ شهر باغشاد، شهرک زاینده رود، باغبهادران و 
چرمهین و 20 روستا در شهرستان لنجان طراحی 
شده که هم اکنون  با انتقال 2۵۶ لیتر در ثانیه 
آب جمعیت ی معادل ۶0 هزار نفر تامین می شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان در ادامه افزود: آبرسانی 
به مجتمع ۱۹ روستای فالورجان در 
راستای بهره مندی پایدار روستاییان از 
آب شرب سالم و بهداشتی می باشد.

این  قالب  در  کرد:  تصریح  وی 
طرح، آبرسانی پایدار به ده ها روستای 
ادامه  رو  پیش  سال  اصفهاندر  استان 

دارد. 
کتاب  چنین  هم  جلسه  این  در 
سی  در  همراهی ها«  و  »دلگرمی ها 
هفته_ هر  پویش  هفته  سومین  و 

الف_ب_ایران در ساختمان مرکزی 
وزارت نیرو رونمایی شد.

با توجه به تداوم و استمرار پویش 
مذکور با شکل گسترده در سال جهش تولید با 
عنوان هر هفته_الف_ب_ایران؛ )ساخت و سازها 
و ساز و کارها( به بهره برداری رساندن 2۵0 طرح 
بر ۵۵  بالغ  اعتباری  با  برق  بزرگ و مهم آب و 
هزار میلیارد تومان در 3۱ استان کشور در دستور 

کار قرار گرفته است.
استان  استاندار  از  نیرو،  وزیر  جلسه  این  در 
اصفهان و مدیران صنعت آب و برق استان که در 
تکمیل و به بهره برداری رساندن طرح های بزرگ 
آب و برق مجدانه تالش کرده بودند به صورت 
ویدئو کنفرانس با اهدا لوح تقدیر و تندیس مورد 

تقدیر قرار گرفتند.

همزمان در سراسر کشور برگزار می شود
مانور سراسری اصالح ولتاژ شبکه توزیع برق اصفهان

برق  توزیع  شرکت  عامل  مدیر  پیرپیران  رضا  حمید  مهندس 
اصفهان  گفت : مانور سراسری اصالح ولتاژ شبکه در محدوده امور 
خیابان  تمدن  پل  در  اصفهان  برق  توزیع  منطقه ۱0 شرکت  برق 
شهید خزائی خیابان کوشش روز پنج شنبه 2۷ آذر اجرا خواهد شد 
روزهای  در  کشور  سراسر  در  مانور  :این  گفت  ادامه  در  وی 
2۷ و 2۸ آذر ماه به منظور سنجش میزان آمادگی پرسنل شاغل 
در صنعت برق با رعایت پروتکل های بهداشتی اجرا خواهد شد و 
اصفهان نیز به عنوان یک بخش بزرگی در این مانور حضور جدی 

و پررنگ خواهد داشت. 
مدیر عامل و رییس هیات مدیره  در ادامه تصریح کرد : اصالح 
ولتاژ  بهبود  و  ،اصالح  توزیع  های  شبکه  سازی  بهینه  و  ساختار 
شبکه های توزیع برق ،ایجاد ظرفیت جدید به منظور نیرو رسانی 
به مشترکین منطقه ،اصالح سیستم روشنایی معابر ،متعادل سازی 
بار ترانسفورماتورهای توزیع موجود ،افزایش قابلیت اطمینان شبکه 
،ارتقا سطح آمادگی پرسنل به منظور مقابله با بحران های احتمالی 
،کاهش خاموشی ها و انرژی توزیع نشده ،استفاده هدفمند از بودجه 
از اهداف  آراستگی ظاهری شبکه و مبلمان شهری  اعتبارات و  و 

برگزاری این مانور بوده است 
وی با بیان اینکه این مانور از ساعت ۸:30دقیقه روز پنج شنبه 
2۷ آذرماه آغاز می شود گفت : در این پروژه اصالح شبکه ،تبدیل 
شبکه سیم به کابل خود نگهدار ،احداث پست هوایی،اصالح سیستم 
روشنایی معابر ،تعویض کابل سرویس ،اصالح انشعاب،اصالح ولتاژ 

و تعادل بار و نصب سیستم اتصال زمین شبکه انجام می شود 
این مقام مسئول خاطر نشان کرد :در این مانور ۵ اکیپ مشارکت 
می کنند  که شامل ۴ اکیپ خط سرد و یک اکیپ خط گرم دربرق 
منطقه ۱0 می باشد و ۸ اکیپ در دیگر مناطق مشارکت خواهند داشت 
وی به مالحظات ایمنی اجرا اشاره کرد و گفت :کامل بودن 
لوازم ایمنی فردی ،گروهی خود نمادی از اهمیت جایگاه ایمنی در 

اجرایی شدن تمام پروژه های فنی و مهندسی  می باشد 
وی ابراز داشت :در برگزاری این مانور سازمانها و نهادهایی از 

جمله پلیس راهور و اورژانس حضور خواهند داشت.

همزمان با هفته پژوهش برگزار شد؛
کل  اداره  در  پژوهش«  »ترور  خوان  کتاب  نشست 

کتابخانه های عمومی خراسان رضوی
گروه خبری شهرستان مشهد سمیه باقرزاده-همزمان با هفته 
پژوهش نشست کتاب خوان »ترور پژوهش« با معرفی ۴ کتاب با 
موضوع زندگی و سیره شهدای هسته ای کشور در اداره کل کتابخانه 

های عمومی خراسان رضوی برگزار شد.
مدیرکل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی در این جلسه 
و  علمی  مجاهدان  نام  و  یاد  و  پژوهش  هفته  پاسداشت  ضمن 
ای کشور گفت: در  دانش هسته  و  پژوهشگران شهید حوزه علم 
واسطه جهاد  به  بزرگان علمی کشور  از  دیگر  اخیر یکی  روزهای 
علمی خود مورد کینه استکبار جهانی قرار گرفت و به مقام عظمای 
شهادت رسید که در واقع دشمن با شهادت ایشان پژوهش و تحقیق 

و علم آموزی را مورد هدف قرار داد.
حجت االسالم علی اکبر سبزیان ادامه داد:  این شهادت ادامه 
راه  دانشمندان دیگری از کشور است که با جهاد علمی خود عمر 

خود را در مسیر عزت و اقتدار ایران علمی صرف کردند.
کتابخانه  اداره کل  پژوهش  برنامه های هفته  داد:  ادامه  وی 
های عمومی استان نیز به همین منظور با نام و یاد شهدای هسته 
ای کشور وبه نام »ترور پژوهش« با معرفی و خوانش چهار کتاب 

از زندگی وسیره این شهدای بزرگوار آغاز می شود.
مدیرکل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی ابراز امیدورای 
کرد با معرفی این کتابخانه عالقه مندان به کتاب و کتابخوانی بیشتر 

با شهدای هسته ای کشور آشنا شوند.
انقالب   دوم  گام  بیانیه  به  اشاره  به  سبزیان  االسالم  حجت 
مقام معظم رهبری گفت: جهاد علمی در کشور با شتاب بیشتر در 
گام دوم ادامه دارد و این جهاد علمی باعث هراس و ترس بیشتر 

دشمن شده است.
وی واکنشهای دشمن با حذف فیزیکی و ترور دانشمندان ایران 
اسالمی را آگاهی  از قدرت پژوهشی و علمی ودانشی ایران دانست و 
ادامه داد: این ترس و و خوف دشمن از رشد روز افزون ایران اسالمی 

در عرصه های علمی و پژوهشی حکایت دارد.
مدیرکل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی نسل جوان را 
مخاطب بیانیه گام دوم انقالب دانست که باید قدر چهره های علمی 

کشور را در زمان حیات بداند و سیره آنها را مبنای نظر قرار دهد.
در ادامه نشست کتاب خوان »ترور پژوهش« کتاب »شلیک به 
دانش« تالیف محمد امین آبادی، توسط زهره محمدی،مسئول روابط 

عمومی دانشکده رسانه خبرگزاری فارس معرفی شد.
وی در معرفی کتاب »شلیک به دانش« گفت: ترور در دنیای 
اسالم چیز تازه ای نیست و از ابتدای اسالم و از شب لیله المبیت با 
سو قصد به نبی مکرم اسالم و شهادت امامان معصوم با شمشیر یا 
زهر تا امروز با شهادت شهدای هسته ای کشور وجود داشته است 

و فقط شکل آن عوض شده است.
محمدی ترور را نشانه ای از ضعف دشمن و قدرت و استکحکام 

انقالب عنوان کرد.
معرفی کتاب »شهید علم« توسط حسین مروتی مولف کتاب 

در ادامه این نشست کتاب خوان انجام شد.
حسین مروتی در خصوص این کتاب گفت:» شهید علم« حاصل 
هشتاد مصاحبه با خانواده و دوستان و نزدیکان شهید مجید شهریاری 

از شهدای گرانقدر هسته ای کشور است.
شهید  کامل  و  جامع  کتاب شخصیت  این  در  داد:  ادامه  وی 
حال  عین  در  و  کشور  ریاضی  های  اعجوبه  از  یکی  شهریاری  

شخصیتی فرهنگی و هنری و مذهبی روایت شده است.
معرفی کتاب » به وقت نوترون« تالیف گروه نویسندگان توسط 
صادق میرصالحیان، مدیر انتشارات راه عشق نیز در ادامه این نشست 

کتاب خوان انجام شد.

مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم اعالم کرد:
واگذاری بیش از 8 هزار اشتراک جدید گاز در ایالم

مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم گفت: از ابتدای سال جاری 
تاکنون ۸ هزار و ۵00 اشتراک گاز جدید در سطح استان واگذار شده 
است. به گزارش روابط عمومی؛ مهندس«عباس شمس اللهی« اظهار 
اماکن  خانگی،  های  بخش  به  مربوط  اشتراک  میزان  این  داشت: 
مذهبی، صنعتی و تولیدی و کشاورزی ، تجاری ، دولتی، آموزشی 
و سایر صنوف بوده است. وی اظهار داشت: در ۹ ماهه اول سال 
جاری ۸000 اشتراک پذیری خانگی ، 20 مورد اماکن مذهبی ،۶0 
مورد صنعتی ، تولیدی و کشاورزی ، 200 مورد تجاری و کسب و 
کار ، ۱00مورد دولتی و آموزشی و سایر صنوف نیز ۱20 مورد واگذار 
گردیده است. مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم با اشاره به اینکه 
از ابتدای راه اندازی این شرکت تاکنون بیش از ۱۷۷ هزار و ۵00 
مشترک از نعمت گاز طبیعی برخوردار شده اند ، خاطرنشان کرد: از 
زمان شیوع کرونا این شرکت تاکنون طبق روال گذشته به امورات 
مشترکین توجه ویژه داشته است و از طریق واگذاری و برون سپاری 
خدمات به دفاتر پست و پیشخوان دولت و نیز از طریق میز خدمت 
الکترونیکی و غیر حضوری خدمات خود به مشتریان را در کمترین 

زمان ممکن انجام داده است.

پیام تبریک مدیر عامل شرکت پتروشیمی ایالم :
صنعت پتروشیمی پیوند دانش و تالش است

مدیرعامل شرکت پتروشیمی ایالم با صدور پیامی هشتم دی ماه 
روز »صنعت پتروشیمی« را تبریک گفت.

در این پیام آمده است:
ایران اسالمی به عنوان یکی از پیشگامان صنعت پتروشیمی در 
جهان از سال ۱33۸ که اولین کلنگ این صنعت در شیراز بر زمین 
زده شد، روز بروز در مسیر توسعه و پیشرفت گام برداشته و امروز 
به یک درخت پرثمر و تنومندی تبدیل شده است که شاخه های آن 

سایه بر صنعت کشور گستردانیده است.
صنعت پتروشیمی امروز دوران درخشانی در تولید و ارزآوری را 
سپری می کند و این صنعت با پیوند دانش و تالش به یک صنعت 
مهم با تولید و اشتغالزایی حداکثری گام برداشته است و راه اندازی 
چند واحد پتروشیمی در کشور در شرایط سخت تحریم های ظالمانه 

نشان از بی اثر بودن این تحریم هاست.
جوانان و فرزندان سرزمین آالمتو با تعهد و علم آموزی در کنار 
آموزش و تجربه  اندوزی هر کدام آینده  درخشان این صنعت را رقم 
زده اند و رویش و زایش نهال های دیروز در باروری این صنعت بزرگ 

به وضوح قابل مشاهده است.
هم سنگران  شبانه روزی  تالش های  دیگر  بار  یک  اینجانب 
جهادگر خود در فاز دوم پتروشیمی و بزرگ ترین مجتمع پتروشیمی 
پتروشیمی«را  روز»صنعت  و  نهاده  ارج  صمیمانه  را  کشور  غرب 
خدمت یکایک همکاران در کلیه  واحدهای مجتمع پتروشیمی ایالم 

تبریک عرض می کنم.

پروژه بهینه سازی شبکه فشار ضعیف و نصب پست هوایی 
به منظور اصالح افت ولتاژ در برق منطقه ۱0 اجرایی شد

 مهندس حسین صادقیان مدیر برق منطقه ۱0 گفت : 
در این پروژه ۵ کیلومتر کابل خودنگهدار و یک دستگاه پست 
هوایی به ظرفیت 200 کیلو ولت آمپر و 200 متر شبکه فشار 

متوسط هوایی اجرایی شده است 
وی تاکید کرد : با اجرای این پروژه ضمن  اصالح افت 
ولتاژ متعادل سازی بار ترانسفورماتور و فیدرهای موجود و  
به مشترکین  به منظور برق رسانی  ظرفیت سازی مناسب 

جدید در آینده نیز فراهم شده است 
وی هزینه پروژه را بالغ بر ۵000 میلیون ریال عنوان کرد 
وی در ادامه به احداث روشنایی معابر حد فاصل میدان 
دکتر حسابی کمر بندی شرق   از محدوده این امور اشاره 
: در اجرای این پروژه ۱30 پایه چراغ ۱2  و تصریح کرد 
بخار  پشتی۱۵0وات  الک  چراغ    ۱3۹ تلسکوپی   متری 
در  نیز  خودنگهدار  کابل  کیلومتر   ۵ و  شد  استفاده  سدیم 

این پروژه احداث شد 
وی خاطر نشان کرد ؛ با اجرای این پروژه ضمن ایجاد 
روشنایی مطلوب در مسیر بلوار رضوان  بهبود شرایط ایمنی 
شهروندان و رضایت مندی ساکنین نیز فراهم شد .گفتنی 

است هزینه این پروژه بالغ بر ۱3 میلیلرد ریال بوده است .

زمین ایران 

شاهرود  پزشکی  علوم  دانشگاه  رییس 
گفت: ۱۶00 تن در قالب ۱۶0 گروه عملیاتی 
متشکل از کارشناسان این دانشگاه، بسیجیان 
و هالل احمر از ابتدای آذرماه در طرح شهید 

قاسم سلیمانی فعال هستند.
رضا چمن روز دوشنبه در نشست خبری 
تبیین طرح شهید سلیمانی شهرستان شاهرود، 
افزود: حاصل اجرای این طرح از ابتدای آذرماه 
پیگیری،  مورد   200 و  هزار  هشت  تاکنون 

مراقبت و نمونه گیری از افراد بوده است.
تعداد  راستا  این  در  اینکه  بیان  با  وی 
۶00 بیمار مبتال به کووید۱۹ شناسایی شدند، 
عالیم  که  بیماران  از  برخی  داشت:  اظهار 

منزل  در  داشتند  خفیف 
قرار  مراقبت  مورد  خود 
خانواده  سایر  از  و  گرفته 
برخی  و  شدند  جداسازی 
دیگر که امکان جداسازی 
برای آنان وجود نداشت به 
برای  نقاهتگاهی  مراکز 
مدت 2 هفته اعزام شدند.

چمن از فعالیت مرکز 
ظرفیت  با  هی  هتگا نقا
و  داد  خبر  تخت   ۱20
تعداد  این  از  داشت:  ابراز 
طرح  در  شده  شناسایی 
شهید سلیمانی، ۸0 بیمار 
کرونا  ویروس  به  مبتال 
که  نقاهتگاهی  مرکز  در 
ری،  ا ند ما فر همت  به 

شهرداری، اداره ورزش و جوانان، بسیج و سپاه 
و همکاران این دانشگاه بر پا شده به مدت 2 

هفته مراقبت انجام شده است.
رییس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود به 
به مراکز درمانی در  مراجعه روزانه ۱3۵ تن  
نیمه آبان ماه اشاره کرد و ابراز داشت: در این 
بازه زمانی روزانه ۵۵ مورد بستری و پنج مورد 
شاهرود  حسین)ع(  امام  بیمارستان  در  مرگ 

اتفاق افتاد.
وی اجرای طرح شهید سلیمانی در شاهرود 
را بسیار مفید خواند و تصریح کرد: اکنون تعداد 
مراجعه ها به مراکز درمانی روزانه به 30 تا 3۵ 
مورد رسیده و تعداد بستری هم به ۱0 مورد و 
فوت شدگان هم به صفر و یا یک تن در روز 
رسیده و این آمار و ارقام از پیش بینی کشوری 

بسیار پایین تر است.
چمن از فوت ۸۴۷ بیمار کووید۱۹ تا شب 
گذشته در استان سمنان خبر داد و اظهار داشت: 

با توجه به مراجعه 2۵ تا 30 درصدی بیماران 
شاهرود  به  همجوار  های  شهرستان  سایر  از 
شهرستان  این  در  مورد   22۴ تعداد  تاکنون 

فوت کرده اند.
وی مجموع موارد ثبت قطعی ابتال به این 
ویروس از آغاز همه گیری در شهرستان های 
شاهرود و میامی را تا شب گذشته پنج هزار و 
ماه   ۱۱ تجربه  افزود:  و  کرد  اعالم  تن   ۵3۱
گذشته نشان داده اگر از این ویروس غفلت و 
عادی انگاری شود به راحتی و به سرعت همه 
گیری اوج گرفته و به سختی، کندی، زمانبر و 
با دادن تلفات بسیار مهار آن میسر خواهد شد.

در  بیمار   ۵3 اکنون  اینکه  بیان  با  چمن 

بستری  بیماری  این  به  مختص  های  بخش 
هستند، تصریح کرد: باید تجمعات، گردهمایی، 
برگزاری مجالس، محافل و نشست ها تا جای 
انتقال  چرخه  هنوز  چون  شود  محدود  ممکن 

ویروس فعال است.
شاهرود  پزشکی  علوم  دانشگاه  رییس 
بسیج  همراهی  و  همکاری  اینکه  به  اشاره  با 
این شهرستان  در  آغاز همه گیری  از  و سپاه 
وجود داشت، افزود: طرح شهید سلیمانی منجر 
به هدفمند شدن همکاری بین دانشگاه علوم 

پزشکی و بسیج شد.  
وی ادامه داد: تجربه نشان داده مشارکت 
و  هوشمندانه  داوطلبانه،  آگاهانه،  اگر  مردم 
را  الزم  گذاری  اثر  و  پایدار  باشد  مسووالنه 
های  محدودیت  و  اجبار  با  و  گذاشت  خواهد 

موقت نتیجه ای حاصل نمی شود.
چمن با بیان اینکه برای گذر از این بحران 
نیازمند اجتماعی کردن امر پیشگیری و مقابله 

و  سلیمانی  شهید  طرح  کرد:  تصریح  است، 
حضور بسیج کمک کرد تا امر اجتماعی کردن 
پیشگیری و مقابله هر چه سریعتر انجام شود.

وی از رسانه ها که در امر اطالع رسانی، 
آگاهی بخشی، کمک به افزایش دانش مردم 
دانش  و  ارتقای سطح سالمت  و  در سالمت 
بهداشت عمومی تقدیر کرد و افزود: همه باید 
با تالش بیشتر و هم افزایی جنبه روانی این 
بحران را برای مردم با ایجاد آرامش و آسایش 
ارتقاء دهیم.چمن با بیان اینکه هنوز جنگ با 
این ویروس ادامه دارد، ابراز داشت: باید وضع 
موجود را حفظ کرده و برای بهتر شدن تالش 
بیشتری کرد، هنوز تا رسیدن به مهار و کنترل 
طوالنی  راه  بیماری  این 

در پیش داریم.
سرپرست فرمانداری 
ین  ا ر  د هم  هرود  شا
جرای  ا گفت:  نشست 
شهید  محور  محله  طرح 
با مشارکت  سلیمانی که 
بسیج، بهداشت و درمان 
و وزارت کشور انجام می 
برای  خوبی  نتایج  شود، 
شته  دا شهرستان  ین  ا
جاللی  لب  بوطا ا ست. ا
اقدامات  اینکه  بیان  با 
این  قالب  در  ارزشمندی 
افزود:  شده،  انجام  طرح 
استفاده از ظرفیت مردمی 
بسیج نقش ارزشمندی در 

تعدیل این بیماری در شهرستان داشته است.
در  طرح  این  قرارگاهی  فعالیت  به  وی 
شاهرود اشاره کرد و اظهار داشت: برای اجرای 
شاهرود  فرمانداری  در  حوزه  سه  طرح  این 
ساماندهی شد، حوزه آموزش رسانه و مشارکت 
های مردمی، حوزه مقابله و پیشگیری و حوزه 
تخصصی سالمت که هر کدام از این حوزه ها 
در موضوع اقناع سازی و آشنا کردن و باالبردن 

سطح هوشیاری مردم نقش خواهند داشت.
جاللی از خدمات خیران در تهیه بسته های 
معیشتی و کمک های مومنانه تقدیر کرد و ابراز 
این مدت همه گیری  در طی  ها  داشت:رسانه 
خدمات شایسته ای جهت آگاهی مردم انجام دادند 
که در ادامه هم باید سطح هوشیاری مردم را باال 
ببرند تا به نقطه صفر پایدار برسیم.   شهرستان های 
شاهرود و میامی با جمعیتی حدود 2۶0 هزار تن و 
۵۴ هزار کیلومتر مربع مساحت، گستره زیر پوشش 

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود هستند.

 160 گروه عملیاتی علوم پزشکی شاهرود
در طرح شهید قاسم سلیمانی فعالند
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مرکزی- مهندس یوسف عرفاني 
نسب مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
استان مرکزي ، با حضور در شهرستان 
مک  سیا مهندس  با  ر  ا ید د ضمن  یه  ند ر ز
جلسه  در   ، شهرستان  این  فرماندار  سلیماني 
از منابع آب شهرستان زرندیه  شوراي حفاظت 

یافت. حضور 
و  آب  شرکت  عمومي  روابط  گزارش  به   
که  جلسه  این  در   ، مرکزي   استان  فاضالب 
شرکت  عامل  مدیران   ، فرماندار  حضور   با 
معاونین   ، استان  اي  منطقه  آب   و  آبفا  هاي  
سوم  در  شهرستاني  مدیران  و  شرکت  دو  هر 
فني  مطالعات  انجام  گردید،  برگزار  دیماه  
براي تامین آب شهرهاي شهرستان زرندیه در 
فاضالب  طرح  اجراي  همچنین   و  مدت  بلند 
در شهرهاي مامونیه ،زاویه و پرندک از طریق 
سرمایه گذاران داخل شهرستان و مساعدت و 
هاي  شهرک  مستقردر  هاي  شرکت  همکاري 
بررسي  زاویه  مورد بحث و  صنعتي مامونیه و 

قرار گرفت.گفتني است استفاده از پساب هاي 
تصفیه شده فاضالب  براي آبرساني به شهرک 
از مزایاي  زاویه یکي  و  مامونیه   هاي صنعتي 

اجراي طرح فاضالب در شهرستان زرندیه مي 
و  آب  از سوي شرکت  به طور جدي  باشد که 

فاضالب پیگیري مي شود .

با هدف کاهش مصرف سوخت انجام شد؛ 
معابردر  روشنایی  چراغ   ۳6۴8 تعدیل  و  اصالح 

استان اردبیل 
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل از اصالح و 
تعدیل3۶۴۸چراغ روشنایی معابر به منظور صرفه جویی در مصرف 
نیروگاه ها  سوخت  مصرف  در  صرفه جویی  آن  دنبال  به  و  برق 
خبر داد.حسین قدیمی افزود: با تعدیل چراغهای روشنایی معابر 
اصلی و فرعی استان اردبیل ،تا به امروز۸ دی ماه، بیش از ۷۷۸ 
کیلووات در توان مصرفی برق استان صرفه جویی شده است.وی 
گفت:با توجه به استقرار هوای سرد و افزایش مصرف گاز ،حجم 
کرده  پیدا  کاهش  برق  تولید  منظور  به  نیازنیروگاهها  مورد  گاز 
است.مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل هدف از 
کاهش روشنایی معابر را صرفه جویی در مصرف برق عنوان کرد 
و افزود: این اقدام از هفته گذشته دراستان آغاز شده و بر مبنای 
این طرح، روشنایی بیش از نیاز معابر شهری، روستایی و مسیر های 
بین شهری، ضمن رعایت حداقل مقدار شاخص های مهندسی 
شد.قدیمی  خواهد  تعدیل  مربوط،  استانداردهای  طبق  روشنائی 
پایدار و  برق  تامین  به منظور  استانی ها درخواست کرد  از هم 
جلوگیری از خاموشی از لوازم برقی پرمصرف از قبیل جاروبرقی 
،لباسشویی ،ماشین ظرف شویی ،سشوارو...را در ساعات اوج بار)۵ 
عصر تا ۹ شب ( استفاده نکنند و استفاده از این لوازم را به ساعات 

ابتدایی صبح و اواخر شب موکول نمایند.

مدیرکل بنادر و دریانوردی بوشهر گفت:
غول  نفتکش  پهلودهی  و  آب اندازی  به  عملیات 

پیکر۱۱۳ هزار تنی موفقیت آمیز در بندر بوشهر
به گزارش پایگاه اطالع رسانی سازمان بنادر و دریانوردی، 
سیاوش ارجمند زاده با بیان اینکه عملیات به آب اندازی و پهلو دهی 
نفتکش ۱۱3 هزار تنی افرامکس 2 با مشارکت ۵ یدک کش و 2 
شناور در بوشهر انجام شد، افزود: این عملیات در مدت 3 ساعت 
و با مشارکت ۴ یدکش پرقدرت و یک یدکش معمولی و همچنین 
دو شناور طناب گیر جهت ایمنی بیشتر، زیر نظر یک تیم راهنمای 

کارآمد صورت گرفت.
مدیرکل بنادر و دریانوردی بوشهر در خصوص این کشتی 
پهن پیکر عنوان کرد: کشتی نفتکش افرامکس 2 ؛ دارای  2۵0 متر 
طول، ۴۴ متر عرض، 2۱ متر ارتفاع و ۱۴٫۸ متر آبخور است که 
پس از خارج سازی از داک شرکت صدرا به اسکله این مجموعه 

پهلو دهی داده شد.
از پیچیدگی های این عملیات طول  وی تأکید کرد: یکی 
کشتی مورد نظر بود که  در زمان خارج سازی از داک و چرخش 
در عمق کم به سمت اسکله مورد نظر با فاصله پنج متر از دیواره 
داک جزیره صدرا به صورت ایمن خارج سازی و چرخش داده شد.

ارجمندزاده اضافه کرد: از دیگر پیچیدگی این عملیات عمق 
کم آبخور کشتی در زمان خارج سازی و پهلودهی بود که به دلیل 
مساحت بادگیر کشتی و متاثر بودن ان از وزش باد، تیم ارزیابی 
و عملیاتی ساعتی را که کمترین حجم شدت باد را داشته باشد، 

جهت این مهم لحاظ کردند.
نیز  آینده  بیان کرد: در  بنادر و دریانوردی بوشهر  مدیرکل 
عملیات دریایی دیگری در خصوص نصب سازه محل زیست خدمه 
این کشتی انجام خواهد شد که پس از آماده شدن در جزیره صدرا 

بر روی شناور نصب می شود.

رییس صنعت و معدن ایالم:
ثبت موجودی انبارهای کاال در سامانه جامع اجباری 

است
ثبت  گفت:  ایالم  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رییس 
و  انبارها  جامع  سامانه  در  کاال  انبارهای  موجودی  و  اطالعات 
مراکز نگهداری کاالی این استان برای جلوگیری از قاچاق کاال 

و احتکار اجباری است.
ثبت  اینکه  به  توجه  با  داشت:  اظهار  محمدرحیمی  رضا 
از  جلوگیری  بر  عالوه  تواند  می  انبارها  در  موجود  کاالهای 
به  کند،  کمک  هم  محتکران  بهتر  شناسایی  به  کاال،  قاچاق 
انبارهای کاال در استان می بایست در این  همین دلیل تمامی 

سامانه به ثبت برسد.
وی ادامه داد: براساس ماده های پنج و ۶ قانون مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز، وزارت صنعت،  معدن و تجارت و سازمان های 
صمت در استان ها باید با همکاری سایر دستگاه های اجرایی 
ذیربط با استفاده از سامانه نرم افزاری به شناسه دار کردن تمامی 
با  انبارها و مراکز نگهداری کاال و ثبت مشخصات مالک کاال 

هدف شناسایی کاالهای قاچاق اقدام کنند.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت ایالم یادآور شد: برای 
اجرای دقیق این مواد قانونی تمامی مراکز نگهداری و ذخیره سازی 
در سامانه جامع انبارها ثبت اطالعات می شوند و در راستای اجرای 
این طرح، باید اطالعات تمامی کارخانه ها،  واحدهای صنفی و 

معادن استان نیز در سامانه ثبت شود.
محمدرحیمی با تاکید بر اینکه باید تمامی واحدهای مربوطه 
این سامانه به ثبت برسانند،  پایان سال اطالعات خود را در  تا 
گفت: براساس ماده پنج قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز، تمامی 
اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف به رعایت این قانون هستند و 
وارد کردن اطالعات خالف واقع یا ناقص یا با تاخیر در سامانه 

این قانون جرم است.
وی اضافه کرد: در حال حاضر ۱0 قلم کاالی اولویت دار 
شامل برنج، شکر، چای، ذرت دامی، کنجاله سویا، جو، الستیک، 
گندم، روغن موتور و کاغذ چاپ و روزنامه برای ثبت در سامانه 
جامع انبارها و جهت رصد و پایش مستمر مورد تاکید جدی است.

وی تاکید کرد: با ثبت اطالعات در این سامانه امکان نظارت 
بر تامین و توزیع کاال به شکل نظامند ترو شرایط مناسب تری 
امیدواریم  بازار و احتکار کاال  فراهم می شود که  برای تنظیم 
بتوانیم با نظارت دقیق از احتکار کاال در استان جلوگیری کنیم.

حضور مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان مرکزي
 در جلسه ي شوراي حفاظت از منابع آب شهرستان زرندیه

رئیس  و  اجتماعی  مددکاری  رئیس  عامل،  مدیر 
روابط عمومی شرکت گاز استان هرمزگان با خانواده 

اهداکننده عضو هرمزگانی دیدار کردند

در این دیدار مدیر عامل شرکت گاز هرمزگان، ضمن عرض 
تسلیت مجدد به خانواده مرحوم منصفی، افزود: توفیقی شده تا خدمت 
شما خانواده ایثارگر و تصمیم ساز برسیم و  مطمئنا تصمیمی که  
مرحوم  آن  اهداعضو  لحظات  جهت  واپسین  آن  در  عزیزان  شما 
گرفته اید، اصال آسان نبوده و در قالب کلمات نمی توان آن زمان 

و شرایط را توصیف کرد.
حمزوی تصریح کرد: چنانچه در قرآن کریم سوره مبارکه مائده 
آیه 32  اشاره شده  که “هرگاه کسی باعث بقای نفسی شود، مانند 

آنست که باعث نجات جان تمام انسان ها شده است”
وی افزود: با  اهدا اعضا بدن مرحوم مهدی منصفی که نجات 
بخش جان سه نفر دیگر شده اید، بی شک هر عمل خیری که  این 
سه نفر تا پایان عمرشان انجام دهند، این مرحوم  نیز در این اعمال 
نیک  سهیم است و به نوعی  پس از مرگشان پرونده اعمالشان  باز 

است و آثار ما تأخر برایشان تلقی می شود.
 گفتنی است مهدی منصفی  3۶ ساله کارمند نیروی دریایی 
ارتش جمهوری اسالمی ایران بود که برادر ایشان از کارکنان امور 

بهره برداری شرکت گاز استان می باشد.
شایان ذکراست مرحوم منصفی که اصالتا اهل کهنوج و ساکن 
بندرعباس بود، در مهرماه سال جاری، به دلیل مرگ مغزی و  با 
موافقت خانواده ایشان، دوکلیه و کبدش را بخشیدند تا نجاتگر جان 
سه نفر دیگر باشند و ازمرحوم منصفی دو فرزند هستی سه ساله و 

امیر حسین هشت ساله به یادگار مانده است

شهردار اراک :
با دقت در انتخاب شورا ها شهر ها کمتر آسیب می بینند

اراک  فعلی شورای شهر  مورد 2 عضو  در  _ شفیعی  مرکزی 
گفت: اگر در انتخاب شورا ها دقت شود شهر ها کمتر آسیب می بینند. 
محمدکریم شفیعی شهردار اراک گفت: اگر در انتخاب اعضای شورای 

شهر دقت بیشتری شود، شهر ها کمتر آسیب می بینند.
شفیعی این جمله را پیرامون اظهار نظر درباره فرزانه رحمتی و 
طوفان محمدی از اعضای لیست امید شورای اسالمی شهر اراک 
آمار  مرکز  و مسکن سال ۹۵  نفوس  کرد. طبق سرشماری  عنوان 
ایران کالنشهر اراک با  ۵3۱۵23 جمعیت یکی از شهر های پرجمعیت  
ایران است که تعداد اعضای شورای اسالمی این شهر ۱۱ نفر هستند.

از ۱۱ عضو شورای اسالمی فعلی شهر اراک که پنجمین دوره ی 
شورا ها محسوب می شود ۸ نفر از لیست امید هستند که در سال ۹۶ 

از بین 32۴ نامزد انتخاب شدند.
انتخابات ششمین دوره ی شورا های اسالمی هم  بر اساس اعالم 
ستاد انتخابات کشور در روز جمعه تاریخ 2۸ خرداد ۱۴00 برگزار می شود.

ثبت نام داوطلبان عضویت در شورا های اسالمی شهر ها از ساعت 
۸ صبح روز چهارشنبه تاریخ 20 اسفندماه ۱3۹۹ آغاز و تا ساعت ۱۸ روز 
سه شنبه تاریخ 2۶ اسفندماه ۱3۹۹ )جمعاً به مدت ۷ روز( ادامه می یابد.

انتخابات  طبق اصالحیه سال ۹۴ قانون تشکیالت، وظایف و 
شورا های اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱ /3/ ۱3۷۵ 
تعداد اعضای اصلی و علی البدل شورای شهر ها با جمعیت ۵00 هزار 
نفر تا یک میلیون نفر، ۱۱ نفر عضو اصلی و ۷ نفر عضو علی البدل است.

پایش و ارزیابی تجهیزات جایگاههای عرضه سوخت
به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه اردبیل سید حجت مدنی مدیر منطقه با بیان اینکه بازدید از 
جایگاه های عرضه سوخت جزو وظایف حاکمیتی و از رسالت های 
اصلی شرکت میباشد افزود: جایگاههای عرضه سوخت منطقه بالغ بر 
هشت هزار بازدیددرطی هشت ماه سالجاری )۱3۹۹( بصورت کمی و 
کیفی مورد پایش و ارزیابی قرار گرفته است. بدیهی است در صورت 
هرگونه نقص و خرابی تجهیزات مجددا با اعزام مهندسین و تکنسین 
های مربوطه آنها مورد بازدید مجدد قرار خواهند گرفت. وی تصریح 
کرد: کلیه جایگاههای عرضه سوخت دراستان از استانداردهای الزم 

برخوردار هستند.
مدنی افزود:سوخت رسانی مطلوب از نظر کمی و کیفی جزو 
اولویت های اصلی این منطقه میباشدهمشهریان عزیز میتوانند در 
صورت مشاهده هر گونه مشکل از طریق تماس با سامانه 0۹۶2۷ 

نسبت به ارائه گزارشات خود اقدام نمایند.

کل  اداره  عمومی  روابط  مدیر   _ مرکزی 
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 

استان  جوانان  و  ورزش  کل  اداره  همت  به  و 
برگزار می شود

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

خانه«مشارکت داشته باشند.

و  ورزش  کل  اداره  عمومی  روابط  مدیر 
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 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

محمد  تبیانیان-سمنان-سرهنگ»  رضا 
دوران  لحظه  لحظه  گفت:  سالمی«   حسن 
برای  جانفشانی  و  ایثار  حماسه،  مقدس  دفاع 
اسالم ، انقالب و مردم بود که باید به بهترین 
شیوه  و با زبان هنر برای نسل جوان  در جامعه 
مستند سازی و  به تصویر کشیده می شود. به 
گزارش خبرنگار دفاع پرس از سمنان،  سرهنگ 
آثار و  »محمد حسن سالمی« مدیر کل حفظ 
نشر ارزش های دفاع مقدس استان سمنان  به 
همراه شهردار سمنان و مدیر کل امور شهری 
مراحل   از  سمنان  استانداری  های   شورای  و 

ساخت فیلم های دفاع مقدس بازدید نمودند.
ضمن  سالمی«  »محمدحسن  سرهنگ 
تشکر از تمامی تالشگران عرصه نشر و ترویج 
ارزش های دفاع مقدس و حمایت های فرهنگی 

سالگرد  چهلمین  در  استان  های  شهرداری 
دفاع  ارزش های  داشت:  اظهار  مقدس  دفاع 
مقدس باید با زبان نسل جدید و با بهره گیری 
تئاتر  کتاب،  فیلم،  ابزارهای هنری همچون  از 
و... به نسل جوان و جامعه مخاطب ارائه شود.

وی ادامه داد: تولید فیلم و آثار هنری در 
خصوص شهیدان و ایثارگران اقدامی تاثیرگذار 
در جهت حفظ و ترویج ارزش های دفاع مقدس 
است و شهیدان و ایثارگران انسان های شاخص 
همواره  باید  و  هستند  جامعه  برای  الگو  و 
شهیدان  ارزش های  ترویج  و  حفظ  جهت  در 

گام برداریم.
سالمی با بیان این که به تصویر کشیدن 
فضای معنوی و نورانی حاکم بر جبهه های که 
رمز پیروزی های بزرگ بود،  افزود: لحظه لحظه 

جانفشانی  و  ایثار  حماسه،  مقدس  دفاع  دوران 
به  باید  که  بود  مردم  و  انقالب  اسالم،  برای 
بهترین شیوه  و با زبان هنر برای نسل جوان 
در جامعه مستند سازی و  به تصویر کشیده شود.

های  ابزار  از  مناسب  استفاده  گفت:  وی 
جنگی و واقعیت های میدانهای نبرد و همچنین 
یک  مفهوم  رساندن  و  مناسب  گیری  نتیجه 
موضوع مهم به مخاطبین از ویژگی های فیلم  

مطلوب و اثر بخش دفاع مقدس است.
چهلمین  مناسبت  به  است  ذکر  شایان 
آثار  حفظ  کل   اداره  مقدس،  دفاع  سالگرد 
حمایت  با  مقدس  دفاع  های  ارزش  نشر  و 
مجموع   تهیه  حال  در  استان  های  شهرداری 
فیلم های دوران دفاع مقدس برای نسل جوان 

جامعه می باشد.

مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان سمنان 

لحظه لحظه دوران دفاع مقدس حماسه، ایثار و جانفشانی 
برای اسالم ، انقالب و مردم بود

سید عباس موسوی در جلسه استانی ستاد 
مقابله با کرونا با اشاره به روند مالیم افزایشی 
کرونا در استان، تأکید کرد که روند استان با 

سایر استان  ها متفاوت و معکوس است.
رامسر  و  آمل  شهرستان  افزود:  وی 
مراقبت  به  نیاز  و  افزایشی  روند  همچنان 

بیشتر دارند.
مازندران  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
گفت: شهرستان های بهشهر، جویبار، چالوس، 
ساری، فریدونکنار، کالردشت، گلوگاه، نکا، نور 

و نوشهر روند افزایشی مالیم دارند.وی روند 
عباس آباد،  سیمرغ،  دررشهرستان های  ابتال 

محمودآباد و میاندورود را باثبات اعالم کرد.
مجموع  در  که  کرد  تأکید  موسوی 
دارد که هنوز  افزایشی مالیم  روند  مازندران 
در حدی نیست که به شرایط پیک های اول و 
دوم برسد اما تا زمانی که روند افزایشی هست 

یعنی هنوز موفق نشده ایم.
موسوی عدد R یا نرخ شیوع در استان را 
۱,۱اعالم کرد به این معنا که هر بیمار ۱,۱ نفر 

را بیمار می کند و گفت: حدود پنج هفته پیش 
با تشدید عملکردها این عدد پایین آمده بود 

اما اکنون مجددا افزایش یافته است.
علوم  دانشگاه  رئیس  جاللی  فرزاد  سید 
اینکه در استان  با اشاره به  نیز  بابل  پزشکی 
با  گفت:  نداریم،  قرمز  شهرستان  مازندران 
توجه به روند افزایشی مالیم، باید سختگیری  
ها بیشتر شود، کنترل ورودی شهرها با دقت 
بیشتری اعمال شود و صداوسیما نیز افزایشی 

بودن روند ابتال در استان را درج کند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران اعالم کرد:

روند افزایشی کرونا در مازندران

در راستای مسئولیت های اجتماعی و اهمیت 
تماس  ایثارگران،  و  جانبازان  شهدا،  مقام  حفظ 
با  سمنان  استان  گاز  شرکت  مدیرعامل  تلفنی 

تعدادی از خانواده های معزز برقرار شد.
اعوانی  علیرضا  عمومی؛  روابط  گزارش  به 
مدیرعامل شرکت گاز استان سمنان، با توجه به 
عدم امکان دیدار حضوری از خانواده های معزز 
شهدا به دلیل شیوع بیماری کرونا، طی تماس 
تلفنی که با هماهنگی بنیاد شهیدو امور ایثارگران 

انجام شد با خانواده های گرانقدر شهیدان سلطان 
طاهریان،  فریبرز  خالصی،  محمدرضا  حسینی، 
جانباز شهید محمدرحیم بنار و همچنین با جانباز 

سرافراز حاج حمید مداح گفتگو کرد.
وی ضمن ابراز تأسف به دلیل عدم توفیق 
مربوط  مسائل  رعایت  دلیل  به  حضوری  دیدار 
به ویروس کرونا، با ادای احترام به مقام شامخ 
و  جانبازان  های  رشادت  و  واالمقام  شهدای 
خودگذشتگی  از  و  ایثار  از  عزیز،  ایثارگران 

مقدس  دفاع  سال  هشت  جانبازان  و  شهیدان 
در  آنان  معزز  خانواده های  استقامت  و  صبر  و 
تجلیل  اسالمی  انقالب  آرمان های  از  دفاع  راه 
نمود و برای این عزیزان از درگاه خداوند متعال 
صحت و سالمتی آرزو کرد.مسئولیتهای اجتماعی 
این شرکت و همچنین اهمیت پایداری مقام این 
بزرگواران از دالیل مهمی است که استمرار این 
برنامه تحت الشعاع شرایط کنونی قرار نگیرد و 
شیوه های مؤثر بدین منظور به کار گرفته شود.

استمرار برنامه ارج نهادن به مقام خانواده هاي معزز شهدا، جانبازان و ایثارگران
 در دوران کرونا

 دکتر سید عباس موسوی رییس دانشگاه علوم پزشکی مازندران با بیان 
اینکه به دلیل تفاوت روند همه گیری ویروس کرونا در کشور ، با آمار افزایشی 
ابتال به کرونا در استان روبرو هستیم،  افزود: ۱۷ هفته در مازندران وارد پیک 
سوم نشده اما با وجود محدودیت ها، روند ابتال به کرونا در مازندران هنوز 

به حالت کنترل کامل در نیامده است. وی استفاده از ماسک ، رعایت فاصله 
اجتماعی و نیز تهویه مناسب مکان های در بسته را مهمترین توصیه های خود 
به مردم عنوان کرد و گفت: در آمل و بهشهر وضعیت نگران کننده شیوع 

و ابتال به کرونا را داریم و بابلسر، در روند نسبی ثابت کرونایی قرار دارد.

نگرانی از ورود مازندران به پیک سوم کرونا 
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رقابت بین چهار کشور برای میزبانی 
جام ملت های آسیا در سال 202۷ جدی 

تر از قبل شده است.
کنفدراسیون فوتبال آسیا، روز گذشته راهنمای 
جامع نامزدهای میزبانی جام ملت های آسیا 202۷ 
برای چهار انجمن عضو این نهاد که خواهان میزبانی 
این تورنمنت هستند را منتشر کرد؛ فدراسیون فوتبال 
هند، فدراسیون فوتبال ایران، فدراسیون فوتبال قطر 

و فدراسیون فوتبال عربستان سعودی.
ای اف سی همچنین اعالم کرد فدراسیون 
نامزدهای  بین  از  کرده  اعالم  ازبکستان  فوتبال 
ترتیب  بدین  و  داده  انصراف  دوره  این  میزبانی 
خارج  آسیا  های  ملت  جام  برای  انتخاب  روند  از 
داوطلبان  پیشنهاد  بسته  اعالم  روند  شد.  خواهد 
میزبانی در فوریه سال 2020 آغاز شده و حاال به 
پایان رسیده است. برای دسترسی به این راهنماهای 
پیشنهادی می توان به سایت فدراسیون کشورهای 

مذکور مراجعه کرد.
آخرین دوره مسابقات جام ملت های آسیا در 
امارات متحده عربی در سال 20۱۹ موید تغییری 

عمده در فوتبال در آسیا بود. بعد از تصمیم مفید 
افزایش تعداد تیم ها از ۱۶ به 2۴ تیم، شاهد شکسته 
شدن رکورد پخش مسابقات در رسانه های دیجیتال 

و تعداد بینندگان تلویزیونی بودیم.
روابط عمومی فدراسیون چین که در کنگره 
فوق العاده ای اف سی در پاریس در ژوئن 20۱۹، به 
عنوان میزبان مسابقات آینده جام ملت های آسیا در 
سال 2023 انتخاب شد، حاال به دنبال ادامه میراث 
آخرین دوره در امارات و تبیین معیارهای جدید برای 

دوره سال 202۷ خواهد بود.
گرچه در بسیاری از محافل به نظر می رسد 
با توجه به زیرساخت های فوتبال ایران و شرایط 

بغرنج برخی استادیوم ها این کشور شانس چندانی 
برای پیروزی در این مناقصه ندارد، اما به نظر می 
نگاهی  چنین  اف سی  ای  از سوی  حداقل  رسد 
وجود نداشته و ممکن است ایران از شانس خوبی 
 202۷ های  ملت  جام  در  میزبانی  کسب  برای 

برخوردار باشد.
این  در  ایران  پیروزی  در صورت  تردید  بی 
رقابت ها، در این فرصت شش ساله امکان رفع 
بسیاری از نواقص و مشکالت ورزشگاه ها وجود 
باعث  خوب،  زمان  این  در  توان  می  و  داشته 
افزاری  سخت  بخش  در  بزرگی  تحول  ایجاد 

در فوتبال شد.
همانگونه که دو سال قبل شاهد بودیم، بخش 
قابل توجهی از مشکالت استادیوم آزادی هنگام 
برگزاری فینال لیگ قهرمانان آسیا بین پرسپولیس 
و کاشیما برطرف شد و در مجموع شاهد میزبانی 
قابل قبولی از سوی ایران بودیم. حاال ممکن است 
در صورت پیروزی در رقابت میزبانی جام ملت ها، 
این تغییرات در فرمتی گسترده تر و در بسیاری از 

نقاط کشور صورت گیرد.

صعود به نیمه نهایی میزبانی جام ۲0۲7؛

رقابت ایران با رقبای ترسناک!
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محمدرضا هاشمی کهندانی

لغو امتیاز میزبانی هندبال ایران؛
کرونا یا البی کشورهای عربی؟

جوانان  قهرمانی  مسابقات  میزبان  اسفند  در  ایران  هندبال  آیا 
آسیا خواهد بود یا البی گری کشورهای عربی سبب سلب میزبانی 

از شیراز خواهد شد؟
هندبال ایران اسفند امسال میزبان مسابقات قهرمانی جوانان آسیا 
است، میزبانی که با اما و اگرهای زیادی روبه رو است. فدراسیون آسیا به 
بهانه کرونا و پس از البی  و اعتراض چند کشور عربی نسبت به  شرایط 
ویروس کرونا در ایران قرار است میزبانی را از ایران بگیرد و در همین 

راستا با فدراسیون ایران مکاتباتی انجام شده است.
از آنجایی که هندبال آسیا و جهان طی سال های اخیر با سرمایه 
به  رو  فارس  از سوی کشورهای حاشیه خلیج  ای  گذاری گسترده 

رو بوده، عمال این کشورها نفوذ باالیی در کنفدراسیون آسیا دارند.
مسئوالن فدراسیون هندبال ایران بیش از یکسال است که برای 
میزبانی شایسته تمام تالششان را کرده و برای این میزبانی آماده 
هستند. حتی یک مرحله از مسابقات لیگ برتر مردان نیز در شیراز 
برگزار شد تا مشکالت و ایرادات فنی مشخص شود و مسئوالن تا 

اسفند درصدد رفع مشکالت برآیند.
با این حال کنفدراسیون آسیا مدتی است که به بهانه شیوع کرونا 
و وضعیت قرمز ایران می خواهد این میزبانی را از ایران بگیرد. هفته 
گذشته کنفدراسیون آسیا نامه ای مبنی بر گرفتن میزبانی به فدراسیون 
هندبال ایران نوشت که با اقدام سریع علیرضا پاکدل رییس فدراسیون 
و حضور سیدرضا صالحی امیری رییس کمیته ملی المپیک در عمان و 
رایزنی اش با شیخ احمد اعالم شد که میزبانی از ایران گرفته نشده است.

البته کنفدراسیون آسیا در آن زمان اعالم کرد در صورت بهتر 
شدن وضعیت ایران این میزبانی برقرار خواهد بود و درصورت قرمز 
بودن شرایط مسابقات در کشور دیگری برگزار خواهد شد، اما ادامه 
فشار از سوی چند کشورهای عربی و مدعی در هندبال سبب شد تا روز 
دوشنبه گذشته مجددا کنفدراسیون آسیا نامه ای برای گرفتن میزبانی 
از ایران به دلیل شیوع کرونا و عدم تمایل کشورها ارسال کند. این 
اما و اگرها سبب شده تا گمانه زنی برای از دست رفتن این میزبانی 

بیش از پیش قوت بگیرد.
هندبال ایران در سال های گذشته با حاشیه های زیاد و تغییرات 
زیاد در راس فدراسیون همراه بود، مشکالتی که سبب شدند هندبال 
ایران در رده های مختلف از سکوهای آسیایی دور شود. این میزبانی 
و کسب مدال و سهمیه جهانی می تواند نقطه عطفی در هندبال ایران 
باشد. تیم ملی جوانان ایران در شرایط میزبانی شانس کسب مدال و 
سهمیه جهانی را خواهد داشت، به نظر می رسد که باید مسئوالن رده 
باال و نهادهای باالدستی کمک کنند تا این میزبانی همانطور که پیش 
از این صالحی امیری اعالم کرده است همچنان در اختیار ایران بماند.

 فدراسیون هندبال ایران اکنون با برگزاری لیگ  زنان و مردان 
در شرایط شیوع کرونا و مدیریت مسابقات در این شرایط ثابت کرده 
است که می تواند به بهترین شکل مسابقات را برگزار کند. حال آنکه 
هیچ تضمینی از پایین بودن نرخ کرونا در سایر کشورها طی ماه های 
آینده نیست . این میزبانی یک فرصت برای هندبال ایران است که 
مسئوالن رده باال نباید بگذارند از دست برود. باید اکنون با دیپلماسی 
و حمایت همه ارکان ورزش این میزبانی حفظ شود تا بتوانیم با استفاده 
از امتیاز میزبانی شاهد روی سکو رفتن تیم ملی هندبال ایران باشیم.

بهترین مدافعان جهان از نگاه هالند
مهاجم بوروسیا دورتموند از بهترین 
مدافعانی که برابر آنها بازی کرده سخن 

به میان آورد.
اسپورت،  اسکای  گزارش  به 
ارلینگ هالند سال درخشانی را تجربه 

کرد.
بورسیا دورتموند در 2020  با  او 
توانست  و  شد  ظاهر  کننده  خیره 
را  اروپا  فوتبال  جوان طالیی  عنوان 

هم به دست آورد.
هالند درباره این سوال که بهترین مدافعانی که برابر آنها بازی 
کرده چه کسانی هستند، گفت: به نظرم سرخیو راموس، فان دایک و 
کولیبالی بهترین مدافعان جهان هستند. هر سه بازیکن از قدرت بدنی 

بسیار باالیی برخوردار هستند و با وجود آن بسیار باهوش هم هستند.
این مهاجم نروژی سخت مورد توجه رئال مادرید قرار گرفته است 
و این احتمال زیاد است که او راهی کهکشانی ها شود البته با دورتموند 
تا سال 2023 قرارداد دارد و رقم فروش او ۹۱ میلیون یورو اعالم شده 
است که باتوجه به شرایطی که کرونا به وجود آورده سخت است که 

باشگاهی حاضر به پرداخت این رقم باشد.

بهترین های تاریخ پاری سن ژرمن از نگاه دی ماریا
هافبک آرژانتینی از تیم منتخب 
اخیر  سال   ۵0 در  ژرمن  سن  پاری 

خبر داد.
به گزارش اکیپ، آنخل دی ماریا 
پاری سن  باتجربه  بازیکنان  از  یکی 
آرژانتینی در  ژرمن است.این هافبک 
تابستان 20۱۵ بود که منچستر یونایتد 
را به مقصد تیم پاریسی ترک کرد و 
تاکنون در این تیم بازی می کند.دی 

ماریا تیم منتخب ۵0 سال اخیر پاری سن ژرمن را انتخاب کرد و نام 
خود را هم جزو این فهرست قرار دارد.

او گفت: در پاری سن ژرمن بازیکنان بزرگی در پست من بازی 
کرده اند که دیوید بکام یکی از آنها است با این حال من براین باور 

هستم که باید نام من هم در این فهرست قرار گیرد.
نکته جالب اینکه دی ماریا نام مائوریتسیو پوچتینو را هم که اصلی 
ترین گزینه برای جایگزینی توماس توخل است در این فهرست قرار 

داده است.و اما تیم اسطورهای پاری سن ژرمن از نگاه دی ماریا:
سالواتوره سریگو، دنی آلوس، داوید لوئیز، ماکسول، مائوریتسیو 
پوچتینو، تیاگو موتا،نینی، دی ماریا،رونالدینیو، پدرو پائولتا و کارلو بیانکی.

در این فهرست ۸ بازیکن از آمریکای جنوبی حضور دارند اما نکته 
جالب تر اینکه نامی از زالتان ابراهیموویچ و ادینسون کاوانی دو گلزن 

برتر تاریخ پاری سن ژرمن به چشم نمی آید.

احتمال لغو مراسم انتخاب بهترین بازیکن آسیا
روزنامه الریاضیه عربستان مدعی شد که کنفدراسیون فوتبال آسیا به 
دنبال لغو مراسم انتخاب بهترین بازیکن فوتبال آسیا در سال 2020 است.

این روزنامه عربستانی به نقل از یک منبع رسمی در کنفدراسیون 
فوتبال آسیا اعالم کرد که AFC بعد از تحوالت اخیر ویروس کرونا و 
نگرانی های جدیدی که این ویروس خطرناک به وجود آورده است قصد 

دارد که مراسم انتخاب بهترین بازیکن قاره را لغو کند.
این منبع گفت: در جلسه ای که اخیرا برگزار شد قرار بر این شد که 

به مرحله سوم که شامل انتخاب ۶ بازیکن است اکتفا شود.

رادیو کاتالونیا: مسی و سوارز در تیم دیوید بکام
رادیو کاتالونیا مدعی شد لیونل مسی و لوئیس سوارز قصد دارند از 
سال 2022 بار دیگر همبازی شوند اما نه در بارسلونا بلکه در اینترمیامی، 

تیم دیوید بکهام در لیگ آمریکا.
ژاوی کامپوس روزنامه نگار اسپانیایی در رادیو کاتالونیا ادعایی بزرگ 
مطرح کرد و گفت لیونل مسی و لوئیس سوارز در حال برنامه ریزی هستند 
تا در آینده دوباره با هم همبازی شوند. ولی بر خالف میل هواداران بارسا، 
مسی و سوارز برای همبازی شدن در بارسلونا برنامه ریزی نمی کنند بلکه 

هدف شان پیوستن به تیم اینترمیامی در آمریکا است.
این روزنامه نگار اسپانیایی می گوید لوئیس سوارز و لیونل مسی که 
دوستانی صمیمی هستند با اینکه سوارز حاال در اتلتیکو مادرید به سر 
می برد ولی تماس هایشان را قطع نکرده اند. این دو با هم به توافق 
رسیده اند که در تیم اینترمیامی که در لیگ MLS آمریکا حضور دارد 

و مالکیتش در دست دیوید بکام است دوباره همبازی شوند.
البته رادیو کاتالونیا در این گزارش خود مدعی است که این اتفاق 
زودتر از سال 2022 نخواهد افتاد و اگر همه چیز طبق برنامه پیش 
در  ستاره  دو  این  میالدی شاهد همبازی شدن  آینده  از سال  برود 

اینترمیامی خواهیم بود.
با توجه به اینکه قرارداد لیونل مسی با بارسا در پایان فصل جاری 
به پایان می رسد آینده او همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد. مسی 
در مصاحبه اخیر خود هم صحبت واضحی درباره آینده اش نکرد و باید 
دید بعد از انتخابات ریاست بارسلونا و به پایان رسیدن فصل جاری در 

نهایت چه آینده ای در انتظار ابرستاره آرژانتینی خواهد بود.
از سوی دیگر سوارز هم که در تابستانی که گذشت از دوست 
صمیمی اش مسی جدا شده و با ترک نوکمپ راهی اتلتیکو مادرید شد 
با این تیم قراردادی دو ساله دارد. در صورتیکه ادعای رادیو کاتالونیا 
صحت داشته باشد این یکی از مهمترین خبرهای نقل و انتقاالتی در 

یکی دو سال آتی خواهد بود.

اینکه  بیان  با  زنان  فوتبال  ملی  تیم  مربی 
برون مرزی  بازی های  نداشتن  دلیل  به  تیم  این 
از رده بندی جهانی حذف شد، گفت: همواره قبل 
از آغاز تورنمنت یا مسابقه ای و در دقیقه آخر تیم 

ملی را تشکیل می دهیم.
تیم ملی فوتبال زنان ایران 2 سال است که 
هیچ اردو یا مسابقه ای نداشته و در حال حاضر نیز 
از رنکینگ جهانی حذف شده است. برای بررسی 
ملی  تیم  مربی  حسن زاده  مریم  با  موضوع  این 

فوتبال گفت وگو کردیم.
وی حذف تیم ملی از رنکینگ جهانی را به 
دلیل حضور نداشتن در مسابقات مورد نظر فیفا 
دانست و عنوان کرد که باید فدراسیون برنامه ای 
اساسی را برای تیم ملی در دستور کار خود قرار 
دهد. مشروح گفت و گو ایرنا با مریم حسن زاده 

را در زیر می خوانیم.
حذف تیم ملی فوتبال زنان  از رنگینگ جهانی

برای فیفا روزهای مشخصی از سال دارای 
در  تاریخ ها  آن  در  باید  تیم ها  است.   اهمیت 
رنکینگ  در  تا  کنند  شرکت  مختلف  مسابقات 
جهانی قرار بگیرند. ما در هیچ کدام از این تاریخ ها 
در مسابقه ای بین المللی شرکت نکرده و معموال 
شرکت نمی کنیم. از فروردین سال گذشته تاکنون 
تیم ملی فوتبال زنان تشکیل نشده و این معضل 
بزرگی است. سال گذشته هم تیم های باشگاهی 
تمرین کردند و اساسا تیمی در کار نبود و این 

موضوع انگیزه بازیکنان را پایین می آورد.
فوتبال زنان نیازمند سرمایه گذاری

وقتی بازیکنی خانم گل لیگ برتر می شود اما 

به اردوی تیم ملی دعوت نمی شود، انگیزه خود را 
از دست خواهد داد. فدراسیون باید در فوتبال زنان 
سرمایه گذاری و حامی مالی جذب کند تا تیم فوتبال 
زنان ایران به تورنمنت های مختلف اعزام شود و 
بازیکنان بتوانند خود را محک بزنند تا این گونه 
شاهد فاصله افتادن میان فوتبال زنان ایران با دنیا 
نباید  و  است  بزرگی  مسائل ضعف  این  نباشیم. 
هر زمان که مسابقه ای برگزار می شود در لحظه 
آخر تیم ملی را تشکیل دهیم. بازیکنان آن گونه 
که باید در مسابقات برون مرزی نمی توانند خود 

را نشان دهند.
مشکالت مالی و اساسنامه نباید فدراسیون را 

از توجه به فوتبال زنان غافل کند
در 2 سال اخیر فدراسیون هم به دلیل کرونا 
فشار  و  بود  درگیر  بسیار  اساسنامه  بحث  هم  و 
زیاد شد. شرایط  زنان  فوتبال  ملی  تیم  بر  مالی 
فوق العاده بد است و با توجه به این مسائل نباید 
فدراسیون یک طرفه به یک سری موضوعات بها 
دهد. برنامه ریزی برای فوتبال زنان همواره ناقص 
بوده یا اجرا نشده و در حال حاضر نیز نسبت به 

فوتبال دنیا عقب هستیم.
تیم های  بودجه کمی صرف سرمایه گذاری 

فوتبال زنان می شود
مند  ز نیا ل  تسا فو به  نسبت  ل  تبا فو
سرمایه گذاری بیشتری است و بودجه هایی که در 
لیگ فوتبال خرج می شود، بسیار پایین است. اگر 
یک تیم فوتبال زنان با یک میلیارد تومان تشکیل 
می شود، به همان اندازه هم برای آن تیم سرمایه 
گذاری می کنند. بودجه بیشتری برای تیم ها الزم 

پیش  دارند،  کمی  بودجه  باشگاه ها  وقتی  است. 
فصل خوبی هم ندارند و وقتی امکانات خوب و 
پیش فصل مناسب نباشد، آن تیم تنها برای کسب 
نتیجه در لیگ شرکت می کند. چنین تیمی فقط به 
اتمام مسابقات فکر می کند و به فوتبال ملی هم 

اهمیتی نمی دهد.
چرا پرسپولیس و استقالل تیم داری نمی کنند؟

فدراسیون باید جلساتی برای هم اندیشی با 
حضور مدیران ورزشی باشگاه ها تشکیل دهد تا 
را در جهت پیشبرد اهداف فوتبال  راهکارهایی 
پرسپولیس  و  استقالل  وقتی  دهند.  ارایه  زنان 
باشگاه ها  این  چرا  دارند،  زیادی  زن  طرفداران 
در بخش زنان تیم نداشته باشند؟ این امر نشان 
دهنده ضعف مدیریت باشگاه است که هر کسی 
به عنوان مدیر باشگاه باشد، حاضر نیست در این 

عرصه وارد شود. 
 مگر بایرن مونیخ تیم ب ندارد؟ این باشگاه 
در هر رده دو تیم دارد. هر چند رده ب برای تیم 

فوتبال مردان پرسپولیس هم وجود ندارد.
گذاری  سرمایه  تیم  یک  روی  باشگاه ها 
برنامه ریزی  ما  ا می کنند  دریافت  پولی  و  
برای  را  پول  از  بخشی  می توانند  آنان  ندارند. 
فوتبالی  تیم  هیچ  کنند.  صرف  خود  آکادمی 
باشگاه های  اگر  نداریم.  تهران  در  زنان  از 
بپردازند،  زنان  بخش  در  تیم داری  به  بزرگ 
شرکت  لیگ  در  بیشتری  آمادگی  با  بازیکنان 
خواهند  ملی  تیم  در  خوبی  تاثیر  و  می کنند 
را  مسوولیت ها  همه  نباید  فدراسیون  داشت. 

تقبل کند. خود 

مربی تیم ملی فوتبال بانوان:

نیازمند درایت و مدیریت مناسب در فوتبال زنان هستیم

گواهی ثبت طالق احترامًا جناب آقای یعقوب اخوان فرزند محمد 
رضا به شماره ملی 2۱203۵3333۶ طالق میان شما و خانم نرگس 
به شماره  به شماره ملی ۵22۹۱۶3۵3۴  فرزند شعبان  نظام دوست 
ترتیب ۵۶ و تاریخ 0۱-۱0-۱3۹۹ در دفتر طالق ۱۴۵ ساری ثبت 

شده است. سر دفتر طالق ۱۴۵ ساری-احمد اسفندیاری
م-الف ۱۹۹0۸22۷

آگهی فقدان تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه 
ثبت تایباد 

نظر به دستور مواد ۱ و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مصوب ۱3۹0/۹/20 امالک متقاضیان که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور 
مستقر در بخش ۱۴ مشهد واحد ثبتی شهرستان تایباد مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و 
بالمعارض آن محرز و رای الزم صادر گردید جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد 
خانم سارا قیاسی به شناسنامه شماره ۹۹۷ کدملی 0۷۴۹۴2۴۵32 صادره تایباد فرزند 
نظام الدین در ششدانگ یکباب منزل به مساحت ۹۴ متر مربع پالک شماره 200۷ فرعی 
از ۷۶۵ و ۱03۸ از 2۵۱ اصلی واقع در خراسان رضوی بخش ۱۴ مشهد حوزه ثبت ملک 
تایباد از محل تمامت مالکیت رسمی و مشاعی متقاضی و قسمتی از پالک کالسه ۹۸-۴۵۸ 
اراضی و ساختمانهای فاقد  لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
سند رسمی و ماده ۱3 آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق 
روزنامه کثیراالنتشار منتشر تا در صورتی که اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض 
داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و رسید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره 
ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه 

است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می 

نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱3۹۹/۱0/۱0
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱3۹۹/۱0/2۵

رئیس ثبت و امالک تایباد – غالمرضا اقازاده

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره ۱3۹۹۶030۶2۶۷000۸3۴ مورخ ۱3۹۹/0۷/23 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد ناحیه چهار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم پونه 
رمضانی مجد فرزند ماشاءاله در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۵00 متر مربع 
قسمتی از پالک شماره یک فرعی از 2۸- اصلی واقع در دوست آباد خراسان رضوی بخش 
ده حوزه ثبت ملک مشهد ناحیه چهار از محل مالکیت حسین رمضانی محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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 و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱3۹۹/۱0/۱0
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱3۹۹/۱0/2۵

محمد مقدسی چوینلی
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه ۴ مشهد 

م / الف ۷۸۶
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تصویری دیده نشده از سعید نفیسی به همراه هانری ماسه
اختصاصی دنیای جوانان

ویرانه خود خواسته
گنجینه ندارد

سید مهدی نژادهاشمی
دل سوخته از هیچ کسی کینه ندارد

جز آتِش افروخته در سینه ندارد
یک عمر به دنبال چه و چون و چرایید!

ویرانه خود خواسته ، گنجینه ندارد 
بَر، ِمی زده گفتند چه حالی ست ، تو داری؟

گم کرده ره خانه، طمانینه ندارد 
با شمع نیایید سراغ َشب ِ یلدا 

در سینه به جز ظلمت دیرینه ندارد 
این شام ِ بلندی ست که در نقطه پایان

جز خون زمین ریخته ، پیشینه ندارد
از خون انار است لبت سرخ ، که این مرد

جز آه ِ جگر سوز در آیینه ندارد 

معروف  بلخی  محمد  جالل الدین  بی نظیر  پیکره 
هادی  ساخته  رومی  و  مولوی  موالنا،  به 
ضیاالدینی در باغ عرفان دانشگاه  نصب شد. 
را  خود  طرح  کردستانی  هنرمند  این 
بر سماع،  تاکید  با  عنوان طرحی ذهنی  با 
از  و  داد  ارائه  معنوی  و  فرازمینی  دنیای 
سوی دانشگاه پذیرفته و مقرر شد درمکان 

مناسبی نصب شود.
پیکره با استفاده از گچ- قالب گیری، 
مسلح  بتن  و  گیری  قالب  فایبرگالس- 
هفت  از  بیش  خود  پایه  با  و  شده  ساخته 

متر طول دارد
نشگاه  دا فرهنگی  معاون  خوشنوازی،  روشن 
کردستان با اعالم خبر گفت:  این پیکره با توجه به هنر 
و چیره دستی و احاطه طراح و سازنده، در ایران و جهان 

منحصر به فرد است و هیچ مشابهی در داخل و یا خارج 
از کشور ندارد.

وی بودجه پیش بینی شده برای طراحی 
و ساخت آن را سه میلیارد ریال اعالم کرد و 
گفت: اعتبار الزم برای ساخت این پیکره در 
قالب طرح گوشه های فاخر و از وزارتخانه 

تامین شده است.
انتخاب  دلیل  با  رابطه  در  خوشنوازی 
موالنا نیز عنوان کرد: معرفی و شناساندن 
مفاخر دینی، علمی، ادبی، فرهنگی و هنری 
ایران زمین راهبردی برای ترویج ارزش های 
اعتقادی و انسانی در تمام حوزه های می باشد و در این 
میان موالنا به عنوان ادیب و شاعر فرزانه ایران و جهان از 
جایگاه ویژه ای در حوزه عرفان، معرفت شناسی و ادبیات 

فارسی در جهان برخوردار است.

نصب پیکره بی نظیر موالنا در باغ عرفان دانشگاه کردستان 

شعر  جشنواره  پانزدهمین  اجرایی  دبیر 
»فجر« از این که بخش شعر بزرگسال امسال 
شامل قالب های کالسیک، نو )سپید و نیمایی( 
و شعر محاوره است و نیز افزایش داوران این بخش به 

هفت داور خبر داد.
»فجر«  شعر  جشنواره  پانزدهمین  خبری  نشست 
یکشنبه )هفتم دی ماه( با حضور مریم جاللی، دبیر علمی 
و مصطفی راضی جاللی دبیر اجرایی این دوره از جشنواره 

شعر فجر به صورت مجازی برگزار شد.
در این نشست، مریم جاللی ضمن بیان این که به 
عنوان دبیر علمی از صفر تا ۱00 این دوره، همراه دبیر 
و  بود  خواهد  دبیرخانه  و  جایزه  علمی  هیات  و  اجرایی 
این  علمی  دبیر  انتخاب  گفت:  داشت  خواهد  همکاری 
جایزه از چهره های آکادمیک اتفاق مبارکی است. ترویج 
فارسی در شکل جدید مرهون و مدیون  توزیع شعر  و 
مالحظه  قابل  تجربه های  و  امروز  شاعران  تالش های 
آن هایی که هم زبان قدرتمند داشتند و هم ذهن قوی، 
بوده است. ماجرا این است که اهالی آکادمیک بر مبنای 
کنند چه  تجویز  نمی آیند  یعنی  پیش می روند  هست ها 
اتفاقی بیافتد؛ آن چیزی را که رخ داده بررسی می کنند و 
من گمان می کنم فرصتی بوده که چنین پیوندی ایجاد 
به بخش  نگاهی گذرا  اگر  پایان گفت:  در  شود.جاللی 
اهالی  زحمت  باشیم،  داشته  دانشگاهی  پایان نامه های 
آکادمیک در این حوزه روشن می شود، اهالی آکادمیک 
ادبیات هیچ وقت تجویز نکردند شعر چگونه باشد، شعر 
خلق شده و آن ها این آثار را بررسی کرده اند. من فکر 
گروه  دو  این که  برای  است  مغتنمی  فرصت  می کنم 
آکادمیک و تجربی در حوزه شعر بیشتر به هم نزدیک 
شوند. به عنوان یک دبیر علمی به همان شکل آیین نامه 

پیش خواهم رفت.
در ادامه این نشست، مصطفی راضی جاللی با بیان 
بین المللی شعر »فجر«  پانزدهمین جشنواره  در  این که 
در بخش غیررقابتی، طلیعه محافل شعر فجر با برگزاری 
محفل »مردان میدان« با یادمان سردار شهید حاج قاسم 
سلیمانی و شهید فخری زاده برگزار می شود گفت: ۱2۹ 
شعر و اثر در این مدت درباره این دو شهید منتشر شده 
که به لحاظ فنی، قابلیت و شان واالیی دارند. همچنین 

دو  این  از  یکی  مزار  بر  را  آیین  این  در تالش هستیم 
شهید برگزار کنیم.

راضی جاللی بررسی و انتخاب چهره های برتر شعر 
دفاع مقدس به مناسبت ۴0سالگی آغاز جنگ تحمیلی 
و دفاع حماسی ملت ایران را به عنوان بخش ویژه این 
دوره از جشنواره شعر »فجر« عنوان کرد و گفت: تجربه 
خوبی از حضور رسانه ها و خبرنگاران حوزه کتاب و ادبیات 
در انتخاب چهره های داستان و مستندنگاری حوزه دفاع 
احمد«  آل  »جالل  ادبی  جایزه  سیزدهمین  در  مقدس 
داشتیم؛ این تجربه را در جشنواره بین المللی شعر »فجر« 
تکرار خواهیم کرد و رسانه و خبرنگاران حوزه کتاب و 
ادبیات در شعر »فجر« مسئولیت خواهند داشت و فراتر 
از اطالع رسانی، حضوری کارشناسانه در عرصه داوری و 
انتخاب چهره های برتر شعر دفاع مقدس خواهند داشت.

او به تعداد آثار ارسالی به پانزدهمین دوره جشنواره 
به  اثر  تاکنون 2۴۸۹  گفت:  و  کرد  اشاره  شعر »فجر« 
دبیرخانه جشنواره شعر »فجر« رسیده است که 2032 اثر 
در حوزه شعر بزرگسال، ۱۷2 اثر در حوزه کودک و 2۸۶ 
اثر درباره شعر )پژوهش های حوزه شعر( را شامل می شود 
که پس از بررسی داوران، برگزیدگان و شایستگان تقدیر 

معرفی و تجلیل می شوند.
با  »فجر«  شعر  جشنواره  پانزدهمین  اجرایی  دبیر 

اشاره به تفاوت این دوره از جشنواره با دوره گذشته بیان 
کرد: با توجه به نظر اهالی رسانه و استادان حوزه شعر که 
معتقد بودند در بخش شعر بزرگسال امکان داوری شعر 
کالسیک و نو با یک مالک و معیار وجود ندارد با موافقت 
اعضای هیات علمی جشنواره و معاونت امور فرهنگی 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در این دوره، بخش شعر 
بزرگسال را در سه بخش بررسی می کنیم تا از این طریق 
در اعطای جایزه به شاعرانی که در بخش بزرگسال در 
سال ۱3۹۸ اثر منتشر کرده اند، افزایش ظرفیتی داشته 
باشیم. بخش شعر بزرگسال شامل مجموعه های قالب 
کالسیک، مجموعه شعرهای قالب نو )سپید و نیمایی( و 
شعر محاوره است. هیات علمی به داوران الزام نمی کند که 
حتما در هر سه بخش برگزیده داشته باشند. این ظرفیت 
ایجاد شده است تا در آثار قابل دفاع در این عرصه ها در 

هر سه بخش برگزیده داشته باشیم.
او با بیان این که تعداد داوران بخش شعر بزرگسال به 
هفت داور افزایش پیدا کرده است اظهار کرد: در جشنواره 
امسال  به جهت تنوع قالب های شعری تعداد داوران را از 
سه داور در برخی دوره ها و پنج داور در برخی دوره های 
دیگر به هفت داور افزایش داده ایم. داوری بخش شعر 
بزرگسال به شکل کامال مجزا با حضور هفت داور است؛ 
سه داور اشعار نو )نیمایی و سپید( و سه داور آثار کالسیک 

را بررسی می کنند و یک داور با نگاه شاعری و آکادمیک 
حضور دارد که در هر دو حوزه صاحب نظر  است.

راضی جاللی ادامه داد: آیین نامه جشنواره به شکلی 
گروه  یک  قالب  در  را  بزرگسال  شعر  داوران  که  است 
اما در عمل کارها توسط گروه داوری  داوری می بینند 
امضای هر  نامزدها  آثار و  بررسی می شود و  تخصصی 
هفت داوری را خواهد داشت. شاعرانی که سابقه شعر 
ترانه را دارند برای داوری انتخاب شده اند تا این قالب 

شعری را بررسی کنند.
او درباره انتخاب دبیر علمی این دوره از جشنواره شعر 
فجر گفت: دبیر امسال از شاعران و استادان دانشگاهی 
انتخاب شده و این ظرفیت در بین بانوان شاعر وجود دارد 
که دبیر علمی جشنواره از بین آن ها انتخاب شود. اما اگر 
قرار باشد به واسطه حضور یک بانو در جایگاه دبیر علمی، 
نگاه دقیقی  قائل شویم  برای خانم ها  سهم جداگانه ای 
نیست چرا که بانوان در عرصه شعر و ادبیات صاحب نام 
جداگانه  مربع  و  دایره  ایجاد ظرفیت،  به  نیاز  و  هستند 
با آقایان ندارند. بنابراین نگاه جنسیتی در  برای رقابت 

این جایزه وجود ندارد.
راضی جاللی سپس با اشاره به چرایی برگزار نشدن 
و  برگزاری  زمان  کرد:  بیان  اعتصامی«  »پروین  جایزه 
آغاز روند  با  این جایزه  همزمان  تشکیل هیات علمی 
گسترش ویروس کرونا بود که در ماه های ابتدایی امکان 
به  تصمیم گیری ها  که  چرا  نداشت  وجود  آن  برگزاری 
سادگی امکان پذیر نبود. ما تا خودمان را با دستورالعمل ها 
هماهنگ کردیم، زمان از دست رفت و وارد مراحل جایزه 
ادبی »جالل آل احمد« شدیم. تالش می کنیم در فرصت 
مناسبی تا پایان امسال یا سال آینده آن را برگزار کنیم.

دبیر اجرایی این دوره از جشنواره شعر »فجر« در 
پاسخ به این سوال که آیا  امکان ادغام جایزه پروین در 
جشنواره شعر »فجر« و »جالل« وجود دارد، گفت: ما 
این  تصمیم گیر  قطعًا  و  جوایز هستیم  این  برگزارکننده 
جوایز نیستیم و مسئول آن شورای عالی انقالب فرهنگی 
است که ما از آن ها برای برگزاری یا عدم برگزاری دستور 
می گیریم. اگر پیشنهادی هم داشته باشیم اعالم می کنیم 
و در صورت تایید انجام می دهیم و خبر تعطیلی این جایزه 

را تکذیب می کنم.

دانشگاهیان هیچ وقت تجویز نکردند شعر چگونه باشد

»کرکسان دهکده« رمانی ویژه نوجوانان
نوشته   » ه دهکد ن  »کرکسا
منتشر  تازگی  به  اونق  عبدالرحمان 

شده است.
با  صفحه   ۱۶0 در  کتاب  این 
 20 قیمت  و  نسخه   ۱۱00 شمارگان 
قدیانی  انتشارات  توسط  تومان  هزار 
مخاطبان  دسترس  در  و  شده  منتشر 
نوجوان قرار گرفته است. طراحی جلد 
عهده  بر  دهکده«  »کرکسان  کتاب 
خسرو اشتری بوده و ویراستاری آن را 

حانیه بیرمی انجام داده است.
 اونق درباره موضوع کتاب جدید خود به انجمن نویسندگان کودک و 
نوجوان گفت: داستان این رمان، زمانی اتفاق می افتد که کشور درگیر جنگ 
است. شخصیت اصلی ماجرا نوجوانی چهارده ساله است که هر دو برادرش 
برای دفاع از مام میهن به جنگ رفته اند و به همین دلیل تمامی سنگینی 
زندگی خانواده به عهده  برادر کوچکتر گذاشته است. داستان چالش ها و 
تالش های شخصیت نوجوان برای غلبه بر سختی های زندگی را بیان 
می کند. حاجی مراد که تا قبل از رفتن برادرها هیچ تصوری از سختی 
زندگی نداشت، حاال سنگینی زندگی را بر ُگرده اش احساس می کند. او 
می فهمد زندگی فقط کار در مزرعه اجاره ای نیست و سختی های دیگری 

هم دارد که او هرگز فکرش را نمی کرده است.
این نویسنده ادامه داد: »جبار« پسر صاحب زمین به »آلتین« دختر 
زیبای همسایه شان سوء نظر دارد. دختر خواهان برادر حاجی مراد است 
که در جبهه با دشمن می جنگد. مزرعه را حاجی مراد با کمک آلتین اداره 
می کند اما آلتین به خاطر مزاحمت های جبار مجبور شده است کار را رها 
کند. پدر مریض می شود و در نهایت می میرد، جبار به بهانه اینکه حاجی 
مراد کوچک سال است می خواهد مزرعه را از او بگیرد. حاال او هم باید 
در مقابل جبار و آدم های قلدرش مقاومت کند تا مزرعه را حفظ کند و 
هم از آلتین محافظت کند تا جای خالی برادرش حس نشود. مخصوصًا 

مرگ پدر به او می فهماند که بزرگ خانواده بودن چقدر سخت است. 
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فرناز میرزالو

سهامی  سلماس  بعثت  کشاورزی  خدمات  شرکت  تغییرات  آگهی 
استناد  به   ۱0۹۸02۴02۱۱ ملی  شناسه  و   ۴2۱ ثبت  شماره  به  خاص 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 0۶/۱0/۱3۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: -۱ آقای علی زهدی کلشانی به شماره ملی 2۸۵0۴۸۴۶0۱ به سمت 
رئیس هیئت مدیره - آقای اهلل ویردی زهدی کلشانی به شماره ملی 
2۸۵0۴۸۶32۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره - آقای محمدرضا 
زهدی کلشانی به شماره ملی 2۸۵0۴۸۴۶3۶ به سمت مدیر عامل و 
و  اسناد  کلیه  انتخاب شدند. -2  دو سال  به مدت  مدیره  هیئت  عضو 
اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها 
و عقود اسالمی و نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل آقای 
اداره  باشد  می  معتبر  مهر شرکت  با  همراه  کلشانی  زهدی  محمدرضا 
کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی مرجع ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری سلماس )۱0۶۹۵3۱(

آگهی تغییرات موسسه غیر تجاری مشاوره حقوقی و وکالت عدالت 
گستر سید رضا پارسا به شماره ثبت ۴۱ و شناسه ملی ۱۴00۶۶۴2۵۱۵ 
به استناد درخواست آقای سیدرضا پارسا مورخ 02/۱0/۱3۹۹ مدیر موسسه 
به  پارسا  رضا  عدالت گستر سید  وکالت  و  مشاوره حقوقی  تجاری  غیر 
ماده ۱۸۷  )موضوع  ثبت ۴۱  به شماره  و  شناسه ملی ۱۴00۶۶۴2۵۱۵ 
مورخ   222۱/۴۷۸۶0/۱۸۷ شماره  نامه  به  مستندا  توسعه(  سوم  برنامه 
30/0۹/۱3۹۹ رئیس مرکز وکالی قوه قضائیه استان آذربایجان غربی 
مرکز اصلی موسسه از شهرستان پیرانشهر به واحد ثبتی ارومیه به نشانی 
استان آذربایجان غربی ، شهرستان ارومیه ، بخش مرکزی ، شهر ارومیه، 

محله خیام ، کوچه اول]حجت[ ، بلوار سردارشهیدمهدی باکری ، پالک 
0 ، پاساژ آذربایجان ، طبقه همکف کدپستی ۵۷۱۴۶۱۹3۸۹ تغییر و انتقال 
یافت. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری پیرانشهر )۱0۶۹۵32(

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی حوزه شهرستان ساری منطقه سه برابر رای شماره 
۱3۹۹۶03۱0۴۵۷00۷3۴۸ مورخ 2۵-0۹-۱3۹۹ که در هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه سه ساری تصرفات مالکانه آقای 
عیسی رجبی ملکشاه فرزند علیگدا بشماره ملی ۵۶۸۹۸۶۶3۵0 بشماره 
پرونده 230-۱3۹۹ نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
به مساحت ۱0۵،۴2 )یکصد و پنج متر و چهل و دو (متر مربع قسمتی 
از پالک شماره ۱۴3 اصلی واقع در بخش 3 ثبت ساری خریداری مع 
الواسطه از مالک رسمی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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: ۱0-۱0-۱3۹۹ تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 2۴-۱0-۱3۹۹ علیرضا سیاهرودکالیی سرپرست 

اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساری منطقه3
م-الف ۱۹۹0۸۱۹۸

سهامی  شرکت  بوکان  کاوه  کوهستان  شرکت  تغییرات  آگهی 
استناد  به  ملی ۱0۹۸0۱۱3۱02  و شناسه  ثبت ۱332  به شماره  خاص 
صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱2/0۷/۱3۹۹ 
برای  ذیل  قرار  به  مدیره  هیئت  اعضاء   -  : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات 
مدت دو سال تعیین گردیدند: آقای محمد رحیم عیسی زاده به شماره 
ملی ۶3۹۹۷۹۹0۸2 به سمت رئیس هیئت مدیره خانم ویانا عیسی زاده 
به شماره ملی 2۹20۴۹۶۹۴۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای 
محمد امین عیسی زاده به شماره ملی۶3۹۹۹۷۶۶3۴ به سمت مدیر عامل 
وعضو هیئت مدیره -کلیه اسنادواوراق بهادار وتعهدآور شرکت از قبیل 
مدیرعامل  مشترک  باامضا  اسالمی  وعقود  چک،سفته،بروات،قراردادها 
عادی  میباشدواوراق  معتبر  بامهرشرکت  همراه  مدیره  هیئت  ورئیس 
واداری با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره ومهر شرکت معتبر می 
باشد. - آقای رسول شمس برهان به شماره ملی 2۸۷2۱3۶03۷ به سمت 
بازرس اصلی و آقای شیرکو کرد به شماره ملی 2۹2۸2۱۶0۵ به سمت 
اداره کل  انتخاب شدند.  البدل برای مدت یک سال مالی  بازرس علی 
ثبت اسناد و امالک استان کردستان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری سقز )۱0۶۹۷00(
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محمد حسین زاده

موسـیقي در یـک سـال گذشـته بـه دلیـل 
شـیوع ویروس کرونا در سراسـر جهان به شدت 
آسـیب دیـد و درواقـع بسـیاري از فعالیت هـاي 
موسـیقیایي از جملـه کنسـرت ها کـه بـه نوعي 
بـراي  درآمـد  منبـع  البتـه  و  اجـرا  مهمتریـن 
خواننـدگان سراسـر جهـان بـه شـمار مـي رود، 
تعطیـل شـد و هنوزهـم بـا اینکـه واکسـن این 
بیمـاري کشـف شـده اسـت، بازهـم مشـخص 
نیسـت کـه دنیا چـه زماني به حالـت عادي خود 
بازگـردد! در ایـن بیـن قطعـا برخي از کشـورها 
از جملـه کشـورمان بـه دلیـل عـدم مدیریـت 
صحیـح مسـئوالن، دیرتر از دیگر کشـورها هم 
بـه وضعیـت عـادي خـود برمي گردنـد چـرا که 
مشـخص نیسـت ایـن واکسـن چـه زمانـي بـه 
دسـت مـردم خواهـد رسـید و... بـا ایـن حـال 
شـدت  بـه  روزهـا  ایـن  هنرمنـدان  از  برخـي 
آثـار  و سـاخت  تمریـن  آماده سـازي،  مشـغول 
جدیـد هسـتند تـا در دوران پسـاکرونا بتواننـد 
آنهـا را بـه مخاطبـان خـود ارائـه دهنـد. گـروه 
موسـیقی مهـرگان به رهبـری دکتر آریا سـیاح 
در حـال آمـاده کـردن قطعاتـی فولکوریـک از 
نواحـی مختلـف ایـران اسـت کـه در روزهـای 
مسـاعد پـس از کرونـا بتوانـد اجـرا کننـد. ایـن 
قعطعـات بـا تنظیـم و ارکستراسـیون روز دنیـا 
دارد صـورت می گیـرد. دکتـر آریـا سـیاح متولد 
سـال ۱3۵0 در تهـران اسـت. وی بعـد از اتمام 
تحصیـالت دوره ابتدایـی در سـال ۱3۶۷ وارد 
هنرسـتان موسـیقی شـد و زیر نظر اساتید وقت، 
برای نوازندگی سـاز تخصصی ساکسـفون تعلیم 
دید. پس از فارغ التحصیلی از هنرسـتان در سال 
۱3۷0 بـه دلیـل کسـب نمـرات بـاال و حمایـت 

اسـاتید بدون آزمون ورودی، وارد دانشـگاه هنر 
شـد. وی همچنیـن بـا معرفـی اسـاتید موفـق 
بـه گذرانـدن یـک دوره فـن معلمـی تـی.آی.

سـی زیـر نظـر اسـتاد اکبرلو شـد و با اخـذ این 
مـدرک مجـوز تدریـس سـاز تخصصـی خـود 
را دریافـت کـرد. بـرای اشـراف بـه فواصـل و 
فضـای موسـیقی ایرانـی سـاز تـار را بـه عنوان 
سـاز دوم انتخـاب کـرد. همچنیـن در راسـتای 
تاثیرگـذاری  و  موسـیقیایی  اهـداف  پیشـبرد 
در  مجـزا  صـورت  بـه  مخاطـب،  بـر  بیشـتر 
رشـته روانشناسـی مشـغول به تحصیل شـد. در 
سـال ۱3۷۴ پـس از فارغ التحصیلـی در مقطـع 
لیسـانس بـه صورت پیوسـته به ادامـه تحصیل 
پرداخـت و در سـال ۱3۷۷ موفق به اخذ مدرک 
کارشناسـی ارشد موسـیقی در شاخه آهنگسازی 
و ارکستراسـیون شـد. او در همین سـال ارکستر 
و گـروه ُکر فرهنگسـرای خـاوران را پایه گذاری 
سـال  در  کـرد.  رهبـری  و  مدیریـت  را  آن  و 
۱3۸3 آموزشـگاه موسـیقی خـود به نام پرسـتو 
را تاسـیس کـرد کـه بـه علـت بهره گیـری از 
چارت آموزشـی هنرسـتان و اساتید متخصص و 
فارغ التحصیالن دانشـگاهی در رشـته موسیقی، 
ایـن آموزشـگاه در ردیـف ۱0 آموزشـگاه برتـر 
پایتخـت قـرار گرفـت. او پـس از گذراندن دوره 
تحصیـل در خـارج از کشـور سـرانجام در سـال 
۱3۹۵ و پـس از اخـذ مـدرک دکتری در شـاخه 
رهبـری ارکسـتر بـه ایـران بازگشـت. بـا ایـن 
آهنگسـاز و رهبـر ارکسـتر گفتگویـی داشـتیم 

کـه در ادامـه می خوانیـد...

بـه  بگوییـد کـه شـما  برایمـان  ابتـدا  -در 
نوازندگـی و تدریـس چنـد سـاز اشـراف دارید؟

*سـاز تخصصـی من ساکسـفون اسـت که 
دارای ۴ نـوع سـوپرانو، آلتـو، تنـور و باریتـون 
اسـت. ساکسـفون برای نوازندگی به فرم خاص 
لـب و دنـدان نیـاز دارد و بنـده توانایـی نواختن 
هـر ۴ گـروه آن را دارم. در زمینـه تدریـس، بـه 
دلیـل نـوع تحصیالتـم یعنـی رهبـری ارکسـتر 
و اشـراف بـه وسـعت و تکنیک هـای سـازهای 
مختلـف، تـوان تدریس انواع سـازهای ارکسـتر 
را دارم ولی غالبا تدریس پیانو، آواز، تار، سـه تار، 

ساکسـفون و فلـوت را انجـام می دهـم.

-در حـال حاضـر چـه فعالیت هایـی انجـام 
می دهیـد؟

*قبـل از اینکـه ایران را ترک کنم، ارکسـتر 
فرهنگسـرای خـاوران بـا وجـود ۱۱0 خواننده و 
نوازنـده سـازهای بـادی الکترونیـک متاسـفانه 
منحـل شـد و مـن با دغدغـه آمـوزش و تربیت 
جوانان دوسـتدار هنر، پس از بازگشـت به ایران، 
سـعی در احیـای ارکسـتر سـابقم را داشـتم که 
پـس از تـالش و پیگیـری یک سـاله سـرانجام 
توانسـتم ایـن کار را بـه کمـک دوسـت عزیزم 
آقـای فرزین مشـهدی به نتیجه برسـانم. هدف 
از تشـکیل و فعالیـت ایـن گـروه در درجـه اول 
آمـوزش و پـرورش عالقمنـدان بـه موسـیقی 
اسـت، در هـر سـن و سـال و جایـگاه و عنوان. 
اینکـه مردم سـرزمین مـن بتوانند درخور شـان 
و لیاقـت خـود آمـوزش صحیح دریافـت کنند و 
بـا فراگیـری درسـت و مناسـب علم موسـیقی، 
محتـوا  نامناسـب  تولیـدات  و  تبلیغـات  فریـب 
را نخورنـد همـواره بـرای بنـده اولویـت بـوده 
اسـت. بـر اسـاس همیـن نگـرش گـروه ُکـر و 
ارکسـتر مهـرگان را بنـا کـردم کـه عالقمندان 
بـه موسـیقی و خوانندگـی از ۱۵ تا ۸0 سـال در 

آن آمـوزش دیـده و فعالیـت می کننـد. در حـال 
حاضـر هـم پذیـرای عالقمندان برای پیوسـتن 
بـه گـروه ُکـر هسـتیم، مخصوصا عزیـزان دهه 
30 تـا ۶0 کـه بـه نظـرم مي توانند هنـر خود را 
بـه خوبـي ارائه دهند. هدف مهـم دیگری که از 
تشـکیل ایـن گـروه دنبال می کنـم ارائه صحیح 
و مناسـب موسـیقی فاخـر ایرانی بـه هموطنان 
و معرفـی درسـت و اصولـی موسـیقی اصیـل 
ایرانـی بـه تمـام ملت هـا و فرهنگ ها اسـت. به 
لطـف پـروردگار در آینده بسـیار نزدیک شـاهد 
کارهـای منحصـر بـه فـرد و زبانـزد از گـروه 

مهـرگان خواهیـد بود.

-خودتـان بـه چه سـبک موسـیقی عالقمند 
هسـتید و از بین هنرمندان فعلی کسـی هسـت  

کـه کارهـای او را بـا عالقه دنبـال کنید؟
بـه موسـیقی شـرقی  بیشـتر  *طبـع مـن 
هنـد،  خاورمیانـه،  موسـیقی  اسـت.  نزدیـک 
یونان، افغانسـتان، اسـپانیا و حتـی کره جنوبی 
را نیـز دنبـال می کنـم ولـی بیشـتر از همه به 
موسـیقی نواحـی و فولکلوریک ایران عالقمند 
زیـادی  تعـداد  خاطـر  همیـن  بـه  و  هسـتم 
ارکستراسـیون  و  تنظیـم  بـا  را  آثـار  ایـن  از 
نزدیـک  آینـده  در  دادم کـه  زینـت  روز،  بـه 
شـاهد اجـرای آنهـا توسـط گروه ُکـر مهرگان 
خواهیـد بود. از بیـن خواننـدگان فعلی صدای 
آقـای رضـا صادقی را دوسـت دارم و البته در 
گذشـته مراوداتـی هـم بـا ایشـان داشـته ام. 
آقـای خواجـه امیـری و آقـای زندوکیلـی را 

هـم بـا عالقـه دنبـال می کنـم.

-از مشـکالت کاری خود بگویید و بفرمایید 
در  خصوصـا  را  کشـور  موسـیقی  سـطح  کـه 

سـال هاي اخیـر چطـور ارزیابـی می کنیـد؟
مشـکل  موسـیقی  متاسـفانه  ایـران  *در 
سـاختاری و زیربنایی دارد. آنچنان که در سـطح 

تفکـر مـردم رسـوخ کـرده و تبدیـل بـه معضل 
فرهنگـی و نگرشـی شـده اسـت. موسـیقی در 
حـال حاضـر جـزو امکانـات الکچـری زندگـی 
انگاشـته می شـود و از اولویـت خانواده ها فاصله 
بسـیار گرفته اسـت. در بسـیاری از کشـورهای 
جهـان موسـیقی بـرای تلطیـف روحیـه اجتماع 
و آرامـش اقشـار مختلـف مـردم بـکار گرفتـه 
ایـران، موسـیقی  می شـود. ولـی متاسـفانه در 
بـرای اهالـی آن تبدیـل به حرفه ای فرسایشـی 
شـده اسـت که پس از سـال ها تالش و زحمت 
بی دریغ و عاشـقانه، پیشکسـوتان آن به حاشـیه 
رانـده می شـوند و بخاطـر نبـود سـطح مناسـب 
رفـاه و محرومیـت از رسـیدگی های درخور یک 
پیشکسـوت هنـر، از لحـاظ مـادی و معنوی در 
طبقـه اقشـار بسـیار آسـیب پذیر اجتمـاع قـرار 

می گیرنـد.

-بـه نظـر شـما راه حـل چیسـت و چطـور 
می توان سـطح دانش و درک مـردم را در زمینه 

موسـیقی افزایـش داد؟
*بـه نظـرم فقط یک راه حل وجـود دارد، آن 
هـم قـرار گرفتـن موسـیقی در ابتـدای زنجیره 
آموزشـی اسـت. مـردم بایـد از آمـوزش صحیح 
و اصولـی موسـیقی برخـوردار باشـند، تـا یـاد 
بگیرنـد کـه در کنار خوراک و پوشـاک و تفریح، 
موسـیقی، هنر و در کل هر آنچه خوراک روح و 
مایـه آرامش روان اسـت، برای سـالمت جامعه 
مهـم و حیاتـی اسـت. اگـر مـردم بیاموزنـد که 
موسـیقی و هنـر چقـدر باعـث اسـتحکام روابط 
فـردی و اجتماعـی و ارتقـای سـطح فکـری و 
نسـل های  در  می شـود؛  خانواده هـا  فرهنگـی 
بعـد خواهیـم دیـد که شایسته سـاالری نـه تنها 
در هنـر بلکـه در تمـام تخصص هـا و در کلیـه 
سـطوح حکم فرمـا می شـود و دانـش و آگاهـی 
مـردم اجـازه خودنمایی بـه اسـتعدادهای جعلی 

نمی دهـد. را 

-اولین هـا در موسـیقی بـه شـما چه حسـی 
می داد؟

*اولین هـا تـا پایان عمر در ذهـن من باقی 
می ماننـد. اولیـن قطعـه ای که سـاختم یا اولین 
تنظیمـی کـه برای ارکسـتر بادی انجـام دادم، 
اولیـن رهبری ارکسـتر و غیره. انجـام اولین ها 
پـروردگار  جسـارت می خواهـد و خوشـبختانه 
ایـن جسـارت را بـه بنـده عطا کرده کـه بدون 
تـرس و بـا ایمـان بـه هدفـم، ریسـک انجـام 
اولیـن بارهـا را بـه کـرات بپذیـرم و هیـچ گاه 
تجربه هـای  کسـب  و  نـو  کارهـای  انجـام  از 
جدیـد خسـته نشـوم. در عیـن حـال همیشـه 
مراقـب هسـتم کـه گذشـته خـود، مسـیری که 
طـی کـردم و کسـانی را کـه در ایـن راه باعـث 
رشـد مـن شـدند را نیـز فرامـوش نکنـم.  مـن 
زندگـی  در  را  خـود  کالم  واقعـی  معنـای  بـه 
شـخصی، کاری و اجتماعـی مدیـون اسـاتیدم 
می دانـم. پیشکسـوتانی همچـون اسـتاد علـی 
عباسـی، اسـتاد علـی رمضانـی ، اسـتاد زعیمی 
نیکو ، اسـتاد رضا عراقی، اسـتاد احمد بهزادپور، 
اسـتاد فیض اهلل مداح، اسـتاد یدااهلل امینی، استاد 
بشـیر حسـنی و سـایر اسـتادانی کـه بزرگوارانه 

عـدم حضـور ذهـن بنـده را می بخشـند.

-صحبت پایاني شما...
*کالم آخـر اینکـه موسـیقی خـوراک روح 
اسـت و اینکـه مردم از روح شـان غافل نشـوند، 
باعـث می شـود کـه جسـم سـالم تری داشـته 
باشـند. بنـده هـم بـه عنـوان یـک موزیسـین 
پرداختـن  و  آمـوزش  بسـتر  کـه  دارم  افتخـار 
بـه ایـن هنـر را بـرای تمامـی عزیزانـی کـه 
بـه موسـیقی عالقمنـد هسـتند فراهـم کنـم، 
مجموعـه بنـده، ارکسـتر و گـروه کـر مهـرگان 
در اختیـار همـه دوسـتان و همه کسـانی اسـت 
کـه می خواهند موسـیقی را به شـکل درسـت و 

حرفـه ای بیاموزنـد.

»ماریون« ایرانی در کازابالنکا به صحنه رفت

به   » ن یو ر ما « یش  نما
کارگردانی حامد اصغرزاده در کشور 
بین المللِی  فستیواِل  در  و  مراکش 
تئاتِر دانشگاهِی کازابالنکا در قالب 
و  تماشاگران  برای  آنالین  پلتفرم 
نمایش  به  جشنواره  دنبال کنندگان 

کشور  در  کازابالنکا  تئاتر  درآمد.جشنواره 
مراکش، از جمله رویدادهایی است که این 

دوره اش در فاصله اول تا هفتم دی ماه برگزار شد.
پیشتر نیز همین نمایش گروه، جزو دوازده اجرای برگزیده ای بود 
که قرار بود ماه امسال امسال در بخش مسابقه هفدهمین دوره جشنواره 
بین المللی »کوفار« در شهر مینسِک کشور بالروس روی صحنه برود 
که بعد از به تاخیر افتادن زمان برگزاری جشنواره، در هفته اول دسامبر 

2020 به شکل آنالین به نمایش درآمد.

سریال »باخانمان« روی آنتن رفت

»باخانمان«  کمدی  سریال 
و  نیک نژاد  برزو  کارگردانی  به 
که  یی  ا تقو ینب  ز تهیه کنندگی 
امسال  تابستان  آن  تصویربرداری 
در شمال تهران آغاز شد پس از طی 
حدود پنج ماه، به مرحله پخش رسید 

و از روز دهم دیماه، روی آنتن شبکه سه 
سیما رفت و در طول هفته ساعت 20:۴۵ پخش و روز بعد ساعت ۱:۴۵ 

بامداد، ۹:۴۵ و ۱۴:۱۵ بازپخش می شود.
اخوان،  الهام  لرستانی، حسام محمودی،  پورشیرازی، شهره  حسن 
امیر  سهیلی،  فرزانه  کاظمی،  امیر  طاهری،  امیرحسین  فرجاد،  مارال 
ناصر شریف، مهناز کرباسچیان، نصرت  آتشانی، مریم سلطانی، مه روز 
دادرسی، حامد وکیلی، گیتی معینی، سارا عابدی، امیر علی خانی، سعید 
امیرسلیمانی، شهرام شکیبا، خسرو احمدی، امید روحانی، افسانه بایگان 

 موسیقی عرب خوزستان آلبوم شد 

عرب  مردمان  محلی  موسیقی 
مجموعه  قالب  در  خوزستان  منطقه 
»طور علوانی« با هنرمندی و پژوهش 
محمود مشهودی و فرزاد کاشی ساز 
در قالب یک آلبوم صوتی منتشر شد.

طور علوانیه یکی از زیر مجموعه های 
که  است،  خوزستان  عرب های  موسیقی 
وجیه تسمیه آن از »علوان الشویع« نوازنده 

ساز محلی »ربابه« و خواننده عرب اهوازی گرفته شده است.
علوان الشویع هنرمندی بود که با سفر به مناطق عرب نشین خوزستان 
توانست اشعار و اطوار آن ها را حفظ و احیا کند.بعضی پژوهشگران معتقدند 
ساختار طور علوانیه شباهت بسیار زیادی به طور »عموریه« دارد. این طور 
متعلق به طایفه عموری از طوایف معروف ساکن در جنوب خوزستان است 
که معمواًل در شب نشینی هایشان اشعار خود را به این فرم آوازی می خوانند. 
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ن »گیج گاه« متقاضی حضور در جشنواره »فیلم فجر« شد

فیلم سینمایی »گیج گاه« اولین 
که   تبریزی  عادل  سینمایی  ساخته 
اثری در پاسداشت نسل های مختلف 
سینمای ایران است، فرم حضور در 
فجر  فیلم  ره  جشنوا سی ونهمین 
حامد  هاشم پور،  جمشید  پرکرد.  را 

بهداد، باران کوثری، سروش صحت، فرهاد 
آییش، بهرنگ علوی، امیرحسین رستمی، 
نادر سلیمانی، بیژن بنفشه خواه، سیاوش چراغی پور، محمد الهی، مریم 
همتیان، ایمان اسماعیل پور، علی باغفر، حامد شیخی، داود ونداده و با 
معرفی بازیگر نوجوان علی راد و با هنرمندی رضا صفایی پور و حسن 
رضایی بازیگران این فیلم هستند.تهیه این فیلم سینمایی که نسل های 
مختلف سینمای ایران در آن به ایفای نقش پرداخته اند، برعهده ولی اله 
مدنی و حنیف سروری است و سرمایه گذاران آن محمد حسینخانی و 
حنیف سروری هستند و عکاس فیلم را نوشین جعفری انجام داده است.

ما
سين

 


